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Ito05 – Asrad-r-fin is fully operational in finland

The series delivery of the Advanced Short Range
Air Defence System (ASRAD-R) from Rheinmetall
Defence Electronics in Bremen to the Finnish
Defence Forces had been finalized in 2008.

ITO05 has proven its capabilities during several
live firings at Lohtaja firing range. While more
than 1000 soldiers of 19 nations exercised with
more than 37 airborne and air defence systems
two ITO05 container mounted air defence sys-
tems of the Salpausselkä Air Defence Battalion
of the Karelia Brigade joined the ELITE 2008
exercise in July 2008 in southern Germany. It
had been the first time that FDF joint his exer-
cise with an air defence weapon system.

Besides the fact that it is a great experience for
every soldier to train with so many live targets
and systems, the Finnish Air Defence crews had
proven their professionalism and the high per-
formance of the ITO05 system.

Live firing at Lohtaja

Reloading of ASRAD-R with BOLIDE air defence missile 

ASRAD-R presentation with Finnish Defence Forces
team during Eurosatory 2008 in Paris
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Harjoitus tekee mestarin

Ilmatorjunnan palkatun henkilöstön 
koulutus koki merkittävän muutok-
sen Ilmatorjuntakoulun tultua lak-
kautetuksi ja sen tehtävien sekä osan 
henkilöstöä tultua siirretyksi osaksi 
Ilmasotakoulua runsas vuosi sitten. 
Tämän numeron ilmapuolustuskou-
lutus -teeman kautta luodaan katsa-
us ilmatorjuntakoulutukseen ilma-
puolustuksen kokonaiskehyksessä, 
teeman toteuttamisesta on vastannut 
Ilmasotakoulun henkilöstö eversti-
luutnantti Teijo Oksasen johdolla.   
Ilmapuolustuksen kokonaisharjoitte-
lussa esimerkiksi tulenkäytönjohta-
misketjun harjoittelu edellyttää koko 
ketjun mukana oloa päätyen lopul-
ta ampuvalle laitteelle. Toisaalta il-
mavalvonnan suorituskyky perustuu 
yksittäisten operaattoreiden ammat-
titaitoon ja ilmavalvonnan johtamis-
takin on harjoiteltava: tilannekuvan 
laadun takaa sensoreiden oikea käyt-
tö. Ilmapuolustuksen tulenkäyttö ja 
ilmavalvonta ylittävät myös puolus-
tushaararajat.  

Ilmavoimien rynnäkkötoiminnan 
(Air to Ground) käynnistyessä mah-
dollistuu kaksipuolinen harjoittelu. 
Tämä palvelee ilmatorjunnan, hä-
vittäjätorjunnan ja elektronisen vai-
kuttamisen harjoittelua. Hiljattain 
käyttöönotetun FINGOP-prosessin 
(Finnish Guidelines for Operational 

Planning) mukaista suunnittelu- ja 
johtamisprosessia on koulutettava ja 
harjoiteltava, tähän palaamme seu-
raavassa numerossamme. 

Ilmatorjunnan teknisten asejär-
jestelmien käyttöä ja kouluttamistai-
toa saati kehittämistä ei opita yhdes-
sä yössä. Henkilökunnan harjoittelu 
jatkuu työssäoppimisena joukoissa 
useamman vuoden ajan tutkinnon 
suorittamisen jälkeen. Harjoitus te-
kee mestarin ja mestarikin harjoit-
telee…Koulutukseen ja sodan ajan 
toimintaan liittyy oman toiminnan 
analysointi. Ilmapuolustuksen suo-
rituskyvyn kehittämisessä ilmator-
junnan torjunta-analyysi on kiinteä 
osa ilmapuolustuksen suorituskyvyn 
analysoinnin kokonaisuutta. 

* * *

Varusmiesikäisten huono kunto 
ja ylipaino-ongelmat ovat olleet esil-
lä julkisessa keskustelussa kuluneen 
kevään mittaan; ”läskistä on tulossa 
Suomen pahin vihollinen”. Yhä nuo-
remmat alkavat olla yhä heikommas-
sa kunnossa. Pidemmällä tähtäimellä 
fyysisesti riittävän suorituskykyinen 
reservi hupenee. Ilmatorjunta -lehti 
toivottaa lukijoilleen liikunnallisia 
kevätpäiviä!  
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PUheenjOhTAjALTA
Pääkirjoitus

Ilmatorjuntaupseeriyhdistys on saa-
nut muutaman vuoden tauon jälkeen 
uuden kunniajäsenen - lämpimät on-
nittelut vielä kerran Pauli Thome-
niukselle. Vuoden ilmatorjuntaup-
seerivalinta kohdistui tänä vuonna 
Juhani Nikkaseen - onnittelut myös 
Juhanille. Onnittelut myös muille 
vuosikokouksessa palkituille. Toi-
von, että osastot jakavat muistoesi-
neet aikanaan niiden arvolle kuulu-
vassa tilaisuudessa. 

Vuosikokouksen yhteydessä yh-
distyksen hallitus vaihtui. Sääntöjen 
mukaan kaksi pisimpään hallitusvas-
tuussa ollutta joutuu jättämään paik-
kansa. Tällä kertaa erovuorossa oli-
vat yhdistyksen toiminnan kannalta 
aivan keskeiset henkilöt, hallituksen 
puheenjohtaja Hannu Kylmäniemi 
ja järjestösihteeri Mikko Henriks-
son. Parhaimmat kiitokset Hannulle 
ja Mikolle neljän vuoden uurastuk-
sesta! Hannu siirtyy valtuuskunnan 
jäseneksi, ohjaamaan ja valvomaan 
hallituksen työtä. Valtuuskunta saa 
uudeksi puheenjohtajakseen ilma-
torjuntakenraalin - puheenjohtajak-
si tulee Antti Simola ja varapuheen-
johtajaksi siirtyy Juha Palmujoki. 
Kiitokset myös Antille ja Juhalle, 
että annatte kokemuksenne ja ar-
vovaltanne Ilmatorjuntaupseeriyh-
distyksen käyttöön. Henrikssonin 

everstiluutnantti Ari Suontlahti
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen puheenjohtaja

Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston komentaja

Tarkoituksena on olla kaikkien  
ilmatorjuntakoulutettujen aatteellisena  

ja toiminnallisena yhdyssiteenä
Mikko on lupautunut jatkamaan jär-
jestösihteerinä hallituksen ulkopuo-
lisena toimihenkilönä ainakin kulu-
van vuoden.

Pitkään tilintarkastajana toimi-
nut Jorma Lahtinen siirtyy viettä-
mään aikaa mm. kesäasunnolleen 
ja luovuttaa tilintarkastajan tehtävät 
Jyrki Heinoselle. Kiitokset Jormalle 
pitkäaikaisesta panoksesta yhdistyk-
sen hyväksi.

Uuden hallituksen varapuheen-
johtajaksi valittiin Antti Leinonen 
sekä uusiksi jäseniksi Marko Hon-
kanen, Juha Kukkola ja Jussi Salo-
nen, tervetuloa mukaan. Vanhoina 
hallituksen jäseninä jatkavat Ant-
ti Lilleberg, Lauri Niemelä, Olavi 
Heikkilä, Petri Ruotsalainen ja Rei-
ma Johansson. 

Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen 
historiikin esipuheessa vuonna 2005 
puheenjohtaja Hannu Kylmäniemi 
toteaa: ”Vain uudistumalla ja ajan-
hengessä pysymällä kykenemme 
perustelemaan olemassaolomme 
tarpeellisuuden sekä samalla pitä-
mään jäsenistömme tyytyväisinä 
yhdistyksemme toimintaan.” Niinpä 
hallituksen toiminnan painopistee-
nä vuonna 2009 ovat sääntömuutos 
ja sen mukanaan tuomat muutokset 
yhdistyksen jäsenistössä, toiminta-
tavoissa, ehkä myös perinne- ja pal-

kitsemisesineissäkin. Muurilan Muki 
-kilpailu näyttää juuri tätä kirjoitetta-
essa olevan ilman kotia, eikä nyky-
muotoinen kilpailu juuri näytä hou-
kuttelevan osanottajia. Mieli tekisi 
kuitenkin säilyttää jonkinlainen il-
matorjuntahenkinen, leikkimielinen, 
helposti järjestettävä kisa - joka yh-
distäisi ilmatorjuntaihmisiä ja mittai-
si vähän aselajiosaamista. Katsotaan 
miten käy. 

Viimevuonna aloitettiin opinto-
matkat asenäyttelyihin Ranskasta ja 
nyt on tarkoitus matkustaa Mosko-
vaan. Matkojen toteuttaminen on jol-
lain tavalla vakioitava ja toiminta on 
sopeutettava jäsenistön tarpeisiin. 

Ilmatorjunnan vuosikirja julkais-
tanee syksyllä. Hallitus järjestänee 
jossain sopivassa paikassa vuosi-
kirjan julkistamistilaisuuden, johon 
yritämme saada muutaman kirjoit-
tajan esitelmöijäksi. Toimintavuosi 
on täynnä eri puolilla Suomea jäse-
nistöllemme tarkoitettua toimintaa. 
Mukaan pääset lukemalla Ilmator-
juntalehteä tai pistäytymällä  oman 
osastosi kotisivuilla osoitteessa 
www.ilmatorjunta.fi. Verkosta löytyy 
osastosi puheenjohtajan yhteystiedot 
ja puheenjohtajalta taasen lisätietoa 
osaston toiminnasta. Tervetuloa mu-
kaan!  
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TARKASTAjAn PALSTA eversti Rauno Lankila 
Ilmatorjunnan tarkastaja

Vaatimus hyvästä koulutustasosta 
on perinteisesti ollut tehokkaan so-
tilaallisen toiminnan itseoikeutettu-
na perustana. Nykyään sotilaidemme 
laaja-alainen taito käyttää moninaisia 
järjestelmiä sekä kyky toimia osana 
erilaisia johtamis- ja muita prosesseja 
on korostunut entistä enemmän. Moni 
asia onkin osin aikaisempaan verrat-
tuna teknisesti huomattavasti moni-
mutkaisempi ja myös toiminnallisesti 
haastavampi.

Ilmatorjunnassa on jo pitkään 
nähty tarve kouluttaa aselajin hen-
kilöstöä ilmapuolustuksen kokonais-
kehyksessä. Tämä on perinteises-
ti korostunut palkatun henkilöstön 
koulutuksen ylemmillä toteuttamis-
tasoilla eli jatko- ja täydennyskoulu-
tuksessa. Myös peruskoulutuksessa 
otettiin merkittävä käytännön askel 
tähän suuntaan, kun Ilmatorjunta-
koulun tehtävät siirrettiin Hyrylästä 
Ilmasotakouluun Tikkakoskelle vii-
me vuoden alussa. Tältä osin kaikki 
onkin lähtenyt hyvin käyntiin uudessa 
toimintaympäristössä.

On kuitenkin mahdollista, että 

vuosien kuluessa ja kouluttajien pik-
ku hiljaa vaihtuessa voidaan Ilmasota-
koulussa ajautua liiankin ilmavoima-
keskeiseen ilmatorjuntahenkilöstön 
koulutuksen toteuttamiseen. Tämä on 
aivan luonnollinen ja inhimillinen ke-
hityssuunta, sillä koulutushan on hel-
poiten toteutettavissa Tikkakoskella 
paikallisessa tukikohtaympäristössä 
ja tätä tukeva tarvittava tietotaito sekä 
muut viitekehykset löytyvät vaivat-
tomasti lähipiiristä. Helppous ja hal-
puus eivät kuitenkaan tältä osin saa 
ensisijaisesti ohjata toimintaa, vaan 
keskeisenä ohjenuorana tulee edel-
leenkin olla tarpeesta lähtevä koulu-
tuksen monipuolisuuden ja laadun eh-
doton vaatimus. Jatkossakin aselajim-
me koulutuksen toteuttamisessa tulee 
muistaa myös maa- ja merivoimien 
tarpeet ja sen myötä koulutuksen to-
teuttaminen laadukkaasti myös tältä 
osin. Tämän varmistamiseksi esimer-
kiksi kouluttajahenkilöstön kierrätys 
valtakunnallisesti tulee jatkossa olla 
entistäkin suunnitelmallisempaa. 

Koulutuksen toteuttamisessa tu-
lee myös muistaa se sotakokemus-

ten myötä hankittu perusviisaus, että 
taistelussa ei sittenkään ole ratkaise-
vinta viimeisen päälle hienot välineet 
tai niiden pitkälle viety käyttötaito, 
vaan sotilaidemme taistelutahto. Tä-
män vuoksi jatkossakin tulee koros-
taa henkisen arvopohjan luomisen 
tärkeyttä. Jo aivan koulutuksen alku-
vaiheessa tulee sotilaidemme sisäistää 
terve isänmaallinen arvopohja. Ilman 
sitä voi hyvinkin selvitä kohtuudella 
syvän rauhan tilan vallitessa, mutta 
tositilanteessa tämän perustan puut-
tuminen johtaa ainakin henkilökoh-
taisiin ristiriitatilanteisiin ja pahim-
massa tapauksessa joukon kannalta 
tarkasteltuna jopa katastrofiin.

Myös koulutuksen määrän ja laa-
dun suhde on edelleen ratkaiseva. Aivan 
kuten huippu-urheilussa, ei hyvää lop-
putulosta saavuteta pelkällä harjoittelun 
suurella määrällä. Sen sijaan harjoitte-
lun järkevällä rytmittämisellä - mukaan 
lukien tarvittavilla palautusjaksoilla - ja 
ennen kaikkea harjoitteiden korkealla 
laadulla on keskeinen merkitys loppu-
tuloksen kannalta. Samalla tulee muis-
taa entistä enemmän koulutuksen laaja-
alaisuuden kasvanut vaatimus. 

Ilmatorjunta on tärkeä osa laajem-
paa ilmapuolustuksen kokonaisuutta. 
Ilmapuolustuksen toimivat järjestelyt 
eivät ole nykyisellään marginaaliky-
symys, vaan tehokkaan sotilaallisen 
toiminnan ehdoton edellytys. Tule-
vaisuus näyttää niin kokonaisuuden 
kuin myös koulutuksen toteuttamisen 
osalta haasteelliselta, mutta samalla 
myös varsin valoisalta.  

Koulutusterveisin ilmatorjunnan 
tarkastaja, eversti Rauno Lankila

ILMAPUOLUSTUSKOULUTUS
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Ensimmäiset kaksivuotiset sotatie-
teiden maisteriopinnot alkavat syys-
kuussa 2009, ja suurin osa opiske-
lijoista päättää opintonsa elokuun 
lopulla 2011. Uusi maisterikurssi 
käynnistetään vuosittain. 

Merkittäviä muutoksia 

Muuttuva toimintaympäristö ja tehtä-
vien monipuolistuminen edellyttävät 
upseereilta laaja-alaista osaamista, 
akateemista sivistystä ja kykyä ke-
hittää itseään. Monia maisterikurssia 
koskevia toimintaperiaatteita on ar-
vioitu uudelleen, jotta ne vastaisivat 

everstiluutnantti Max Sjöblom 
Maanpuolustuskorkeakoulu

Sotatieteiden maisteriksi
paremmin tarpeita ja toimintaedel-
lytyksiä.

Maisteriopinnot toimeenpannaan 
ensimmäistä kertaa Bologna-proses-
sin mukaisesti. Opintoja on edeltänyt 
kolmivuotinen kandidaatintutkinto ja 
neljä vuotta käytännön työtä joukko-
osastoissa. Tähän asti sotatieteiden 
maisteriopinnot ovat kestäneet yhden 
vuoden ja ne on suoritettu välittömäs-
ti kandidaattiopintojen jälkeen.

Maisteriopintojen suorittamiseen 
on luotu kaksi polkua. Pääosa opis-
kelijoista aloittaa maisteriopinnot 
neljän vuoden työelämävaiheen jäl-
keen ja varsinaiset opinnot kestävät 

kaksi vuotta. Ilma- ja maavoimien 
ohjaajien maisteriopinnot alkavat 
välittömästi kandidaattiopintojen 
jälkeen, ja ne kestävät kuusi vuotta. 
Poikkeava järjestely johtuu siitä, että 
ohjaajien maisteriopinnot on sovitet-
tava yhteen lentokoulutusohjelmien 
kanssa. Kumpaakin polkua pitkin 
sotatieteiden maistereiksi valmistu-
taan samaan aikaan, kuuden vuoden 
kuluttua kandidaattiopintojen päät-
tymisestä.

Varsinaisia opintoja edeltää vuo-
den mittainen orientoiva vaihe, jonka 
aikana opiskelija hankkii perusteet ja 
valmiudet maisteriopintojen aloitta-

SK Työ-

elämä
SM

3 vuotta 4 vuotta 2 vuotta

SK

SM

LENTOKOULUTUS

3 vuotta 6 vuotta

             Pääaineen syventävät opinnot 80 op

                              (sis. pro gradu)

Kieli ja viestintäopinnot 5  op

            Kaikille pakolliset yhteiset opinnot 25 op

        Sivuaineopinnot 10  op: Harjoitustyö

                       Sotilasammatilliset opinnot  

Maisteriopinnot suoritetaan kahdessa tai kuudessa 
vuodessa.

Maisteritutkinnon laajuus on yhteensä 120 opintopistettä.
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miseen ja suorittamiseen. Orientoi-
van vaiheen tärkeimpiä tehtäviä ovat 
henkilökohtaisen opintosuunnitel-
man (HOPS) laatiminen, oppiaine-
valinnat sekä pro gradu -tutkimuk-
sen aihealueen valinta. Orientoivan 
vaiheen aikana suoritetaan myös täy-
dentävät siltaopinnot, mikäli niihin 
on tarvetta.

Maisteriopinnot tuovat uuden-
laisen haasteen opintojen suunnit-
teluun, opiskelijahallinnon järjeste-
lyihin, opintojen ohjaukseen sekä 
kurssien johtamiseen. Kahden vuo-
den kuluttua kaksivuotista opintopol-
kua suorittaa samanaikaisesti kolme 
kurssia: yksi on orientoivassa vai-
heessa, yksi suorittaa ensimmäisen 
opintovuoden opintoja ja yksi toi-
sen opintovuoden opintoja. Saman-
aikaisesti ilma- ja maavoimien oh-
jaajat suorittavat kuusi vuotta kestä-
viä opintojaan, kaikki ryhmät oman 
erilaisen aikataulunsa mukaisesti. 
Johtamiseen ja hallinnointiin liitty-
vät haasteet lisääntyvät entisestään 
siinä vaiheessa, kun maisteriopinnot 
avataan siviiliopiskelijoille, todennä-
köisimmin vuonna 2010. 

Pääosalla opiskelijoista on taka-
naan kolme vuotta kestäneet sota-
tieteiden kandidaattiopinnot ja use-
amman vuoden kestänyt käytännön 
harjoittelu joukko-osastoissa. 

Työelämävaiheessa hankittu 
vankka käytännön osaaminen sekä 
maisteriopintojen rakenne, sisältö ja 
ajallinen kesto antavat erittäin hyvät 
lähtökohdat tietämyksen ja osaami-
sen syventämiseen ja laajentami-
seen. Lähtökohdat on otettu huomi-
oon opintojen järjestelyissä ja sisäl-
lössä.

Toteuttajaportaasta  
johtotehtäviin

Maisteritutkinnon suorittamisen jäl-
keen upseerien tehtävät ja niiden 
luonne muuttuvat toteuttajaportaan 
tehtävistä sodan ajan joukkoyksik-
kö- ja rauhan ajan perusyksikkötason 
johtajatehtäviksi. Tehtävien hoitami-

 
Mikä muuttuu?
Kaksivuotiset maisteriopinnot ovat uusi koulutustuote. 
Aikaisempiin maisteriopintoihin verrattuna moni asia muuttuu, 
esimerkiksi
- Lisätään opiskelijoiden henkilökohtaista vastuuta oppimisesta
- Luovutaan keskitetystä opintojen suunnittelusta ja kurssikohtai-

sista viikko-ohjelmista
- Siirrytään henkilökohtaiseen opintojen suunnitteluun ja toiminnal-

liseen itseohjautuvuuteen
- Opintojaksojen suorittamiseen on eri vaihtoehtoja
- Opinnot kestävät yhden vuoden sijasta kaksi vuotta
- Opintoja edeltää neljän vuoden käytännön työ joukko-osastoissa
- Opinnot ovat työelämäsidonnaisia
- Käytetään syvälliseen ymmärtämiseen ja oppimiseen tähtääviä 

opetusmenetelmiä
- Arvioidaan irrallisen asiatiedon sijasta ymmärrystä
- Annetaan henkilökohtaista opintojen ohjausta HOPSin tueksi
- Opiskelijoiden opintososiaalinen asema muuttuu.

nen edellyttää valmiuksia itsenäiseen 
ja omatoimiseen työskentelyyn pit-
käjänteisesti ja suunnitelmallises-
ti. Maisteriopintojen on kehitettävä 
myös näitä valmiuksia. Tavoitteen 
saavuttamista tukee henkilökohtainen 
opintosuunnitelma (HOPS) ja siihen 
liittyvä opintojen ohjaus. Keskeise-
nä periaatteena on, että opiskelija on 
itse vastuussa omista opinnoistaan ja 
osaamisensa kehittymisestä.

Myös opiskelijoiden opintoso-
siaalinen tilanne muuttuu aikaisem-
masta, ja maisterikurssin aikana se 
vastaa lähinnä esiupseerikurssilla 
opiskelevien asemaa. Opintojen ai-
kana opiskelijat ovat määräaikaisessa 
virkasuhteessa joukko-osastoissaan, 
mutta komennettuina kurssille. Mais-
teriopiskelijoiden uudenlainen asema 
ja opintojen järjestelyt lisäävät yh-
teistyötarvetta maisterikurssien joh-
don ja joukko-osastojen kesken. 

Maisteriopinnot ovat suuri haas-
te myös joukko-osastoille. Joukko-
osastojen koulutustehtävät pyörivät 
intensiivisellä teholla, ja opistoup-
seerien siirtyessä eläkkeelle osaavien 
kouluttajien tarve kasvaa perusyksi-
köissä. Maisterikurssille osallistuvat 
luutnantit hoitavat tärkeitä koulutus-

tehtäviä, ja he ovat maisteriopinto-
jensa takia kaksi vuotta poissa jouk-
ko-osastojen käytännön töistä. Pa-
nos-tuotosnäkökulmasta tilanne on 
haasteellinen.

Ymmärrys ja osaaminen 
kehittyvät kokonaisuutena

Sotatieteiden maisteritutkinnon tar-
koituksena on syventää ja laajentaa 
sekä upseerien sotatieteellistä ym-
märrystä että upseerin ammatissa tar-
vittavaa osaamista erityisesti opiske-
lijan valitsemassa pääaineessa ja am-
matillisella erityisalalla. Tavoitteena 
on tuottaa osaavia upseereita sodan 
ja rauhan ajan tehtäviin entistä moni-
muotoisemmassa ja jatkuvasti muut-
tuvassa toimintaympäristössä. 

Maisteriopinnot muodostavat ko-
konaisuuden, jossa syvällisen sota-
tieteellisen ymmärryksen ja käytän-
nön osaamisen kehittyminen sovite-
taan yhteen rinnakkain, mahdollisim-
man tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Maisteriopintojen lähtökohtana on, 
että käytäntö yhdistetään teoriaan ja 
toiminta liitetään laajaan ja syvälli-
seen viitekehykseen. Kaksi- ja kuu-
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sivuotisten maisteriopintojen kautta 
siihen tarjoutuu aikaisempaa parem-
mat mahdollisuudet.

Maisterikurssien opinnot muo-
dostuvat kolmesta kiinteästi yh-
teenliittyvästä osakokonaisuudesta: 
sotatieteellisistä opinnoista, sotilas-
ammatillisista opinnoista ja upseeri-
kasvatuksesta. 

Sotatieteelliset opinnot koostuvat 
pääaineen syventävistä opinnoista ja 
pro gradu -tutkielmasta seminaarei-
neen, kaikille pakollisista opinnois-
ta, pitkän sivuaineen opinnoista sekä 
kieli- ja viestintäopinnoista. Pakollis-
ten tutkintoon kuuluvien opintojen 
lisäksi opiskelija voi suorittaa valin-
naisia lisäopintoja.

Maisterikurssin opiskelijan osaa-
misen kehittyminen perustuu pitkäl-
ti pääaineen opintoihin ja pro gradu 
-tutkielmaan sekä kaikille pakolli-
siin opintoihin. Pääaineen opinnot 
syventävät ja laajentavat opiskelijan 
sotatieteellistä ymmärrystä ja tuovat 
perusteet käytännön liittämiseksi 
teoriaan.

Oppiaineiden yksityiskohtainen 
sisältö vaihtelee puolustushaaro-

jen tarpeiden ja toimintaympäristön 
mukaisesti ja tukee myös opiskelijan 
osaamisen kehittymistä tietyllä eri-
tyisalalla.  Lisäksi erityisalan (asela-
jin tai vastaavan) osaamista syvenne-
tään puolustushaara-, aselaji- ja toi-
mialakouluissa toisen opintovuoden 
syyskuusta joulukuun loppuun kes-
tävän jakson aikana.

Neljä pääainevaihtoehtoa

Opiskelija voi valita pääaineekseen 
sotataidon, sotilaspedagogiikan, joh-
tamisen tai sotatekniikan. Pääaineen 
opinnot muodostuvat pro gradu -tut-
kielmasta ja sen laatimista tukevista 
seminaareista, tutkimusmenetelmä-
opinnoista ja tieteenalakohtaisista 
pakollisista ja valinnaisista opinnois-
ta. Tutkimustyön laatimiseen ja sitä 
tukeviin seminaareihin on varattu 34 
opintopistettä, mikä vastaa noin 22 
kalenteriviikkoa. 

Tutkimustyön laatimiseen varat-
tu aika, opiskelijoiden ennen opinto-
ja hankkima osaaminen ja kokemus 
sekä laadukas tutkimustöiden ohjaus 
antavat erinomaiset mahdollisuudet 

laadukkaiden ja hyödyllisten tutki-
mustöiden tekemiseen ja opiskeli-
joiden henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämiseen. Paras hyöty saadaan 
antamalla tai määrittämällä opiskeli-
joille sekä heidän toimintaympäris-
töönsä sopivia että joukko-osastojen, 
puolustushaarojen tai aselajien toi-
mintaa kehittäviä tutkimusaiheita.

Kaikille pakolliset opinnot

Kaikki maisterikurssin opiskelijat 
suorittavat pääaineesta riippumatta 
kaikille pakolliset opinnot. Pakollis-
ten opintojen tarkoituksena on tarjota 
opiskelijalle rauhan ajan perusyksi-
kön päällikön valmiudet sekä perus-
tan joukkoyksikön taistelun suunnit-
teluun ja toteuttamiseen. Aikaisem-
min erillisinä kursseina järjestetyt 
pataljoonan komentajakurssi ja pe-
rusyksikön päällikkökurssi sisälty-
vät pakollisiin opintoihin. Pakollisten 
opintojen rakenne, sisältö, kesto ja 
toteutus antavat erittäin hyvät perus-
teet valmiuksien kehittymiseen.

Joukkoyksikön taistelun suunnit-
teluun ja toteuttamiseen liittyvä ko-
konaisuus (yhteensä 20 opintopistet-
tä) muodostuu viidestä nousujohtei-
sesti toteutettavasta opintojaksosta. 
Perusteet opetetaan yhteisesti kaikil-
le, minkä jälkeen opinnot eriytyvät 
puolustushaaroittain ja aselajeittain 
tai toimialoittain. Osa opinnoista jär-
jestetään Maanpuolustuskorkeakou-
lussa ja osa puolustushaara-, aselaji- 
ja toimialakouluissa. Opinnot sisäl-
tävät sekä perusteiden opiskelua että 
käytännön harjoittelua. 

Rauhan ajan perusyksikön pääl-
likön valmiuksien kehittämiseen täh-
täävät opintojaksot (yhteensä 5 opin-
topistettä) perusyksikön johtaminen 
ja hallinto sekä perusyksikön peda-
goginen johtajuus, järjestetään aivan 
kurssin lopulla juuri ennen valmis-
tumista. Siten opintojaksoilla hanki-
tut tiedot ja taidot ovat opiskelijoi-
den tuoreessa muistissa työelämään 
siirryttäessä.

Kieli- ja viestintäopinnot Pääaineopinnot Sivuaineopinnot Pakolliset yhteiset opinnot
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Opinnot suunnitellaan pääaineen syventävien opintojen pohjalta.
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Sotataito pää- tai  
sivuaineena

Opiskelija voi valita pitkäksi sivu-
aineekseen jonkin neljästä pääoppi-
aineesta. Mikäli opiskelijan varsi-
nainen pääaine on jokin muu kuin 
sotataito, hänen on valittava sivuai-
neekseen sotataito (pääsääntöisesti 
taktiikka). Valinnalla halutaan var-
mistaa kaikkien opiskelijoiden sota-
taidon osaamisen kehittyminen.

Pitkän sivuaineen opinnot muo-
dostuvat harjoitustyöstä, jonka tulee 
olla mahdollisimman käytännönlä-
heinen kehittämistyö tai tuote. Kehit-
tämistyön tai tuotteen lisäksi harjoi-
tustyöhön kuuluu olennaisena osana 
kirjallinen raportti ja työn esittely se-
minaarissa. Harjoitustyössä opiskeli-
jan tulee osoittaa ammatillista tietoa, 
taitoa ja ymmärrystä ja sen tulee pal-
vella joukko-osaston koulutusta tai 
muuta toimintaa.

Harjoitustyö voidaan tehdä joko 
orientoivan vaiheen aikana tai varsi-
naisten opintojen yhteydessä jouk-
ko-osastossa (tai vastaavassa). Har-
joitustyön aiheita voivat esittää sekä 
harjoitustyön tekijät itse että jouk-
ko-osastot. Parhaimmillaan harjoi-
tustyö palvelee samanaikaisesti sekä 
opiskelijan oppimista ja kehittymistä 
että joukko-osaston toimintaa ja sen 
kehittämistä. 

Kieli- ja viestintäopinnot on pää-
osin integroitu muuhun opetukseen, 
ja niiden tavoitteena on kehittää käy-
tännön valmiuksia. Myös upseerikas-
vatus on tärkeä osa opintoja, ja sen 
päämääränä on luoda perusteet ja 
valmiudet toimia upseerina erilais-
sa toimintaympäristöissä sekä koti-
maassa että ulkomailla. 

Vastuu opinnoista  
on opiskelijalla

Maisterikursseilla opintojen suun-
nittelu ja ohjaus poikkeavat perin-
teisesti sotaväen kursseilla totutuista 
toimintatavoista. Maisteriopintojen 
rakenteen, tavoitteiden, toteutuspe-

riaatteiden ja järjestelyjen vuoksi 
opintojen suunnittelu ja ohjaus to-
teutetaan opiskelijalähtöisesti mui-
den yliopistojen tavoin.

Päävastuu sotatieteiden maisteri-
opintojen yksityiskohtaisesta toteu-

tuksesta ja sen suunnittelusta ja seu-
rannasta on jokaisella opiskelijalla 
itsellään. Perinteistä koko tutkintoa 
kattavaa viikko-ohjelmaa ei laadita, 
vaan henkilökohtaiset opintosuunni-
telmat ja opintopolut suunnitellaan 
pääaineen ja oppiaineittain laaditun 
runkosuunnitelman pohjalta.

Jokainen opiskelija laatii hen-
kilökohtaisen opintosuunnitelman, 
joka on pakollinen osa maisteritut-
kinnon opintoja. Opintosuunnitel-
mien ja opintopolkujen on tuettava 
opiskelijan pro gradu -tutkielmaa ja 
pääaineen opiskelua.

Henkilökohtaisen opintosuunni-
telman laatiminen ja omien opinto-
jen yksityiskohtainen suunnittelu on 
merkittävä toiminnallinen muutos. 
Muutos edellyttää sitä, että opiske-
lijoiden lisäksi myös opinnoista ja 
opetuksesta vastaavat henkilöt si-
säistävät uudet toimintatavat. 

Henkilökohtainen opintojen 
suunnittelu edellyttää sitä, että opis-
kelijoita ei jätetä yksin. Henkilökoh-
taiseen opintojen ohjaukseen panos-
tetaan sekä Maanpuolustuskorkea-
koulussa että puolustushaara-, ase-
laji- ja toimialakouluissa.  

MAISTERIN OPINTOJA KOSKEVAT

MUUTOKSET

• Lisätään opiskelijoiden henkilökohtaista vastuuta oppimisesta
• Luovutaan keskitetystä opintojen suunnittelusta ja kurssikohtaisista

viikko-ohjelmista
• Siirrytään henkilökohtaiseen opintojen suunnitteluun ja

toiminnalliseen itseohjautuvuuteen
• Opintojaksojen suorittamiseen on eri vaihtoehtoja
• Opinnot kestävät kaksi vuotta yhden vuoden sijasta
• Opintoja edeltää neljän vuoden käytännön työ joukko-osastoissa
• Opinnot ovat työelämäsidonnaisia
• Käytetään syvälliseen ymmärtämiseen ja oppimiseen tähtääviä

opetusmenetelmiä
• Arvioidaan irrallisen asiatiedon sijasta ymmärrystä
• Opiskelijat ovat määräaikaisessa upseerin virassa komennettuina

Maanpuolustuskorkeakouluun

 
Henkilökohtainen opinto-
suunnitelma (HOPS)
Maisterikurssilla on käytössä 
niin sanottu avoin HOPS. 
HOPS muodostuu osakoko-
naisuuksista, joissa opiskelija 
omasta näkökulmastaan ana-
lysoi opiskelunsa lähtökohtia, 
motivaatiotaan ja tavoitteitaan 
sekä suunnittelee tarkasti, 
mitä opiskelee ja miten opin-
tonsa suorittaa. 
HOPSin laatiminen aloitetaan 
jo orientoivan vaiheen aikana.
Maisterikurssin johto ja aine-
laitokset tarkastavat HOPSit ja 
antavat niistä palautteen. 
HOPSia täydennetään ja 
tarkastetaan vaiheittain koko 
kurssin ajan. 
HOPS kootaan opintokansiok-
si, johon kerätään kaikki opin-
tosuunnitelmaan ja opintojen 
ohjaukseen liittyvät asiakirjat 
ja materiaali.

Moni asia muuttuu 



12   •   Ilmatorjunta  1/2009

TEEMANA

ILMAPUOLUSTUSKOULUTUS

Ilmapuolustuksen suorituskyvyn 
yksi tärkeä osatekijä on tehtä-
viensä tasalla oleva henkilöstö. 
Muuttuvassa toimintaympäris-
tössämme vaatimukset jatku-
valle oppimiselle on tunnistettu. 
Osaamista kartutetaan tehtävi-
en ja uralla etenemisen vaati-
malla tavalla. Palkatun henki-
löstön osaamisen kehittäminen 
koostuu peruskoulutuksesta, 
jatkokoulutuksesta, täydennys-
koulutuksesta, perehtymisestä 
ja työssä oppimisesta. Tässä 
artikkelissa käsitellään Koulu-
tuskeskusta, minkä vastuulla 
on ilmapuolustuksen palkatun 
henkilöstön koulutus.

Tilanne

Ilmasotakoulussa palkatun henki-
löstön koulutus on keskitetty Kou-
lutuskeskukseen. Tähän tehtävään 

everstiluutnantti Teijo Oksanen
Ilmasotakoulu

Koulutuskeskus,  
puolustushaarakoulun ydin

osallistuvat myös Tukilentolaivue ja 
Elektronisen sodankäynnin keskus 
omilla osaamisalueillaan.

Ilmasotakoulun Koulutuskeskus 
muutti organisaatiotaan 1.1.2008, jol-
loin siihen sulautettiin lakkautetun Il-
matorjuntakoulun tehtävät ja henkilös-
tö. Ilmatorjuntakoululta siirrettiin 36 
työpaikkaa ja lisäksi Pääesikunta koh-
densi kolme tehtävää Ilmasotakoulun 
tukiorganisaatioihin. Näistä 36 tehtä-
västä on tällä hetkellä avoimena kuusi 
tehtävää. Siirtynyt henkilöstö oli pää-
osin Ilmatorjuntakoulun väkeä, lisäksi 
vahvistuksena tuli henkilöstöä myös 
KARPR:sta, LAPITR:stä ja RUK:sta. 
Keskuksen vahvuus on tällä hetkellä 
77 (HKP 86), josta neljä on opiskele-
massa Maanpuolustuskorkeakoulun 
perus- ja täydennyskursseilla ja kaksi 
on kriisinhallintatehtävissä. 

Viime vuoden aikana kasvoivat 
myös Koulutuskeskuksen koulutus-
volyymit eli opiskelijavuorokausia 
oli yhteensä n. 25 000 ja opiskelija-
määrä oli n. 660.

Opetuksen osalta haasteena on 
tällä hetkellä sotatieteiden maisteri-
en opetussuunnitelman viimeistely ja 
uusimuotoisen aliupseerikoulutuksen 
koulutusjärjestelmän rakentaminen.

Ilmatorjuntakoulutuksen osalta 
Tikkakosken opinnoista on valmis-
tunut yksi kurssi sotatieteiden kandi-
daatteja ja -maistereita. Täydennys-
koulutuksen osalta on valmistunut 
yksi opistoupseerien jatkokurssi ja 
yksi ilmatorjuntapäällikkökurssi.

Pala historiaa

Ilmatorjuntakoulutetut eivät ole en-
simmäistä kertaa kouluttamassa il-
mapuolustushenkilöstöä Jyväsky-
län seudulla. Jatkosodan alkaessa 
kesäkuussa 1941 Ilmatorjuntakoulu 
siirrettiin Santahaminasta Jyväskylä 
- Vaajakoski alueelle ja siitä muo-
dostettiin Ilmatorjuntakoulutuskes-
kus (peiteluku 9135). Silloin koulun 
kokoonpanoon kuului ilmatorjunta-
täydennyspatteristo, koulutusmuo-

Kuvat (A)  Aquila erikoisluokkarakennus toimii Koulu-
tuskeskuksen päärakennuksena (kuva: Tapio Haapamäki, 
ILMASK)

Kuva (D) Yksi monista erikoisluokista 
(kuva: ILMASK)
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dostelma ja ilmatorjuntayksiköiden 
kokoamiskeskus (ilman IT-kalustoa). 
Aluksi koulu toimi ilmatorjunta- ja 
ilmavalvontayksiköiden kokoamis- 
ja koulutuskeskuksena. Myöhem-
min se koulutti reservinupseereita, 
aliupseereita ja erikoismiehiä sekä 
tykkimiehiä ilmatorjuntajoukkoihin. 
Lisäksi keskuksessa järjestettiin kan-
tahenkilökunnan kursseja ja opetusti-
laisuuksia. Toiminta Keski-Suomes-
sa jäi vain yhden kesän pituiseksi, 
koska Ilmatorjuntakoulu muutti ta-
kaisin Santahaminaan syyskuussa. 
Silloinkin Ilmavoimien Esikunta 
johti koulun siirtoa.

Tehtävä

Ilmasotakoulu on ilmavoimien ko-
mentajan alainen joukko-osasto. Il-
masotakoulussa toteutettavaa ilma-
torjunta-aselajin koulutus-, tutki-
mus- ja kehittämistoimintaa ohjataan 
Maavoimien Esikunnasta. Tehtävät 
ja resurssit annetaan Ilmasotakou-
lulle Ilmavoimien Esikunnan kautta 
toimintasuunnitelmien valmistelun 
yhteydessä. Lisäksi Maanpuolustus-
korkeakoulun rehtori ohjaa upseerin 
perusopintoja ja tutkintoihin johtavaa 
opetusta ja oppilaiden työharjoitte-

lua Maanpuolustuskorkeakoulun 
johtosäännön edellyttämällä tavalla. 
Maasotakoulun johtaja ohjaa opis-
toupseerien jatkokurssiin sisältyvää 
puolustushaara-, aselaji- ja toimiala-
kouluissa annettavaa koulutusta sekä 
maavoimien aliupseeriston sotilas-
ammatillisten opintojen aselaji- ja 
toimialaopintoja.

Ilmasotakoulun toimintaa kuvas-
taa hyvin nykyinen joukko-osastotun-
nus (siivitetty soihtu, josta lähtee sa-
lamoita). Siivet liittyvät ilmavoimiin, 
soihtu kuvastaa akateemista koulu-
tusta ja salamat kertovat ilmapuolus-
tuksen johtamis- ja elektronisen so-
dankäynnin erityisosaamisesta.

Nykyisen Koulutuskeskuksen teh-
tävä on suunnitella, toteuttaa ja kehit-
tää Ilmavoimien ja Ilmatorjunnan hen-
kilökunnan perus-, jatko- ja täyden-
nyskoulutusta. Se osallistuu Puolus-
tusvoimien tutkimus- ja kehittämistoi-
mintaan sekä hankkeisiin. Keskuksen 
tehtävänä on suunnitella toteutettavat 
opinnot ja opetustapahtumat, tarvitta-
vien resurssien ja henkilöstönsä käyttö 
sekä osaamisen kehittäminen. Koulu-
tuskeskus antaa koulutustukea Ilmaso-
takoulun muille joukkoyksiköille sekä 
puolustusvoimien joukko-osastoille 
ja laitoksille. Lisäksi Koulutuskeskus 

johtaa ja koordinoi valtakunnallisten 
ilmatorjuntaharjoitusten suunnittelua 
ja toimeenpanoa.

Meidän selkeä päätehtävä on siis 
opetus. Johtoajatuksena on, että kaikki 
Koulutuskeskuksessa toimivat kompe-
tenssinsa mukaan opettajana tai tuke-
vat omalta osaltaan opetustoimintaa 
(tutkimuksen ja oppimisen ohjaus). 

Koulutuskeskuksessa järjestettä-
vät opintokokonaisuudet on esitetty 
taulukossa.

Toiminta-ajatus henkii  
jatkuvaa kehitystä

Koulutuskeskus on jatkuvasti kehitty-
vä oppimisen ja kasvun keskus, jonka 
tehtävänä on toteuttaa upseerien, opis-
toupseerien, erikoisupseerien ja soti-
lasammattihenkilöiden (aliupseerit) 
perus- ja jatkokoulutusta sekä muun 
henkilöstön täydennyskoulutusta. 

Päätehtävänämme on kouluttaa 
puolustusvoimiin luotettavia ja itse-
näisiä johtajia, asiantuntijoita ja am-
mattiosaajia sotilasilmailun ja ilma-
puolustuksen eri tehtäviin. Tehtävää 
toteutamme yhdessä Maanpuolustus-
korkeakoulun, Ilmavoimien joukko-
osastojen, maavoimien joukko-osas-
tojen sekä muiden puolustushaara- ja 

Kurssi Linja kurssivahvuudet opintojen laajuus
kadettikurssit Ilmasotalinja

- ohjaajat (ilmav, maav, RVL) 22
SK 180 op
SM 120 op

op = opintopiste
ov = opintoviikko

johtamisjärjestelmä
ELSO (ilmav, maav, meriv) ja JOKE-opintosuun-
nat

6

lentotekniikka (ilmav, maav, RVL) 5
Ilmatorjuntalinja 7-8

Päällikkökurssit Ilmavoimat (opinnot suoritetaan SM-kurssien 
mukana)

15-20 7 ov

Ilmatorjunta 8-10 7 ov
Opistoupseerien jatkokurssi Ilmavoimat 25-30 16 ov

Ilmatorjunta 6-8 20 ov
Sotilasammatillinen opintokokonais-
uus 1, 2 ja mestarikurssi

puolustushaarajakso
johtamisjärjestelmä opinnot
ilmatorjunta opinnot

25-30 SAMMOK 1 15-18 ov
SAMMOK 2 16-19 ov

Puolustushaaraopintokokonaisuus 
1 ja 2

12 PHOK 1 8 ov
PHOK 2 10 ov

Perustietoa puolustusvoimista 20-30 2 ov

Koulutuskeskuksen opintokokonaisuudet
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aselajikoulujen kanssa. 
Kehitämme ajasta ja paikasta 

riippumattomia avoimia oppimis- ja 
työskentely-ympäristöjä elinikäisen 
oppimisen tueksi. Osaamista kehi-
tämme jatkuvalla arvioinnilla, tut-
kimuksella ja koulutuksella. Halu-
amme toimia yhteistyöverkostoissa 
alueellisesti, kansallisesti ja kansain-
välisesti. Olemme mukana materiaa-
lihankinnoissa, tutkimushankkeissa 
ja kehittämässä puolustusvoimien 
tulevaisuuden järjestelmiä.

Toimintaamme ohjaavina arvoi-
na ovat isänmaallisuus, ihmisen ar-
vostaminen, yhteisöllisyys, laatu ja 
kehityshakuisuus.

Kokoonpano

Koulutuskeskuksen kokoonpa-
noon on kuulunut vuodesta 2008 
alkaen opintotoimisto ja neljä 
osastoa (kuva 1)

Tutkimuspäällikön tehtävänä on 
varmistaa koulutuskeskuksen kor-
keakoulukelpoisuus. Hän kehittää 
tutkimukseen perustuen Ilmasota-
koulun ja puolustushaaran toimintaa 
koulun vastuulle annettujen tehtävien 
osalta mm. tutkimusalan koulutuksen 
keinoin. Tutkimustoiminnan tavoit-
teena on kehittää Koulutuskeskuksen 
toimintaa sekä tukea oppilaitoksessa 
tehtävää tutkimusluonteista toimin-
taa ohjaamalla ja opastamalla tutki-
muksen tekoon.

Tutkimuksen teon tukeminen ta-
pahtuu opinnäytetöiden ohjauksen, 
opinnäytetöiden ohjaajien ohjauksen 
sekä ammatillisen viestinnän ja tutki-
muksen opintojakson kautta ryhmä- 
ja yksilökoulutuksina. Erilaisia opin-
näytetöitä tehdään Ilmasotakoulussa 
vuoden 2009 aikana 234 kpl, joista 
sotatieteellisiä opinnäytteitä on 105 
kappaletta. 

Tutkimukseen, tutkielmiin ja nii-

den ohjaamiseen sekä koulun toimin-
nan yleiseen kehitykseen liittyen tut-
kimustoiminnassa julkaistaan sekä 
tieteellisiä että oppikirjatyyppisiä 
julkaisuja. 

Opintotoimiston tehtävänä on 
laatia ja kehittää Koulutuskeskuksen 
opintotarjontaa sekä toteuttaa siihen 
liittyvät tukitarvepyynnöt. Opintotoi-
misto toteuttaa Koulutuskeskuksen 
kaikkien opiskelijoiden opintososi-
aaliset palvelut, vastaa puolustus-
haarakohtaisesti opintorekisterien 
ylläpidosta sekä noin tuhannen pal-
katun henkilön varuskunnallisista 
kirjasto- ja informaatiopalveluista. 
Opintotoimisto pitää yhteyttä muihin 
korkea- ja sotakouluihin ja tekee kor-
keakoulujen välistä joustavan opinto-
oikeuden yhteistyötä. Opintotoimisto 
ohjaa ja valvoo koulutuksen raken-
teellista toteutumista, koordinoi ja 
ylläpitää opetussuunnitelmat sekä 
ohjeistaa henkilökohtaisten opiske-
lusuunnitelmien laadinnan.

Korkeakouluosaston tehtävä-
nä on opintokokonaisuuksien (pl. 
au-koulutus) ja opetustilaisuuksien 

Ilmasotakoulu

Johtaja

Esikunta

Huoltokeskus
- Varastokeskus

- Kuljetuskeskus

Koulutus-

pataljoona
- RUK

- AUK

- Tukikohtakomppania

ELSO-

koulutuskeskus

Vartiosto
Ilmavoimien

Soittokunta

Koulutuskeskus
-Opintotoimisto

- Korkeakouluosasto

- Tutkimus- ja kehittämisosasto

-Koulutusosasto

-Harjoitus- ja lentolaiteosasto

Tukilentolaivue

- 4 lentuetta

- Tukikohtaosasto

Kuva 1. Ilmasotakoulun kokoonpano
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suunnittelu, toteuttaminen ja hal-
linnointi. Osasto vastaa opintojen 
monimuotoisen opetuksen sisällös-
tä, opetuksen toteuttamisesta sekä 
pedagogisesta rakenteesta. Opetus 
järjestetään pääsääntöisesti opinto-
tarjonta -periaatteella. Painopistee-
nä ovat erilaiset harjoitukset ja se-
minaarit, joihin kerätään eri kurssien 
opiskelijat yhteisiin opetuskokonai-
suuksiin. Yksittäisen henkilön pää-
oppimismenetelmänä tulee olemaan 
monimuotoinen oppiminen ja opis-
kelu itsenäisesti. Opettajat muodos-
tavat pääopettajien johdolla opetta-
jaryhmiä, jotka ohjaavat opiskeli-
joiden opintoja koulutusportaalissa 
antamalla opiskelijoille oppimisteh-
täviä. Osasto ohjaa myös opiskeli-
joidensa HOPS:n (henkilökohtainen 
opintosuunnitelma) laadinnan sekä 
hyväksyy ja valvoo sen toteutumis-
ta. Osasto pitää opetuksen sisältöön 
sekä tasovaatimuksiin liittyen yhteyt-
tä korkea- ja aselajikouluihin ja osal-
listuu opetussuunnitelmatyöhön.

Koulutusosaston tehtävänä on 
suunnitella ja toteuttaa opintotarjon-
taan sisällytetyt opetustilaisuudet joh-
tokeskus-, tukikohta- ja valvontasek-

toreilla. Opetustilaisuuksiin kuuluvat 
ilmatorjunta-, johtokeskus- ja ilmaval-
vonta-, tietotekniikka sekä tutka-alo-
jen ammatillista osaamista kehittävät 
tilaisuudet. Ilmatorjuntakoulutuksen 
osalta osastolle ollaan vasta rakenta-
massa koulutusjärjestelmää. 

Vuositasolla erilaisia tilaisuuk-
sia on noin 75 – 80. Koulutus on 
suunnattu puolustusvoimissa kaikil-
le henkilöstöryhmille. Lisäksi osas-
to vastaa Sotilasammatillisten opin-
tokokonaisuuksien koulutuksesta. 
Koulutusosasto ylläpitää ja kehittää 
Ilmasotakoulun oppimisympäristöjä 
ja osallistuu myös joukko-osastojen 
oppimisympäristöjen kehittämiseen. 
Osaston ylläpito, kehitys ja huolto-
vastuulla olevia oppimisympäristöjä 
teknisine järjestelmineen ovat muun 
muassa:
·	 Keskivalvontatutka
·	 Lähivalvontatutka
·	 Maaliosoitustutka 87M
·	 Tukikohtakalusto
·	 Tekniikan opetuskalusto
·	 Kiinteät ja liikkuvat tiedonsiirto-

järjestelmät
·	 Ilmavoimien johtokeskusympä-

ristö

·	 Ilmatorjunnan taistelunjohto- ja 
suunnittelukeskus (JOKE06)
Osasto pitää koulutuksen järjestä-

miseksi ja kehittämiseksi toimialoit-
tain yhteyttä eri joukko-osastoihin, 
järjestelmien toimittajiin sekä amma-
tillisen koulutuksen järjestäjiin.

Tutkimus- ja kehittämisosas-
to suunnittelee ja toteuttaa Ilmaso-
takoulun, Ilmavoimien Esikunnan, 
Pääesikunnan, Maavoimien Esikun-
nan sekä Maanpuolustuskorkeakou-
lun antamat tutkimus- ja kehittä-
mistehtävät. Osaston toiminta tukee 
laajalti koko Puolustusvoimien ke-
hittämistä erityisesti ilmapuolustuk-
sen osalta. Tällä hetkellä tärkeimmät 
projektit ovat JOKE06- käyttöönotto 
ja -koulutusprojekti sekä Ilmatorjun-
nan aselajitiedustelu. 

Harjoitus- ja lentolaiteosaston 
päätehtävät ovat valtakunnallisten il-
matorjuntaharjoitusten suunnittelun 
ja valmistelun johtaminen ja koordi-
nointi sekä ilmatorjunnan lentolaite-
toiminnan suunnittelu ja johtaminen. 
Osasto pitää lentolaitetyöhön liitty-
en yhteyttä joukko-osastoihin sekä 
järjestelmien toimittajiin. Lisäksi 
se tekee selvitys- ja kehittämistyö-

Koulutuskeskus 2009

Koulutus-

osasto

Tutkimus- ja

kehittämisosasto

Tutkimusjohtaja

Johtaja

Harjoitus- ja lento-

laiteosasto

Korkeakoulu-

osasto
Opintotoimisto

Apulaisjohtaja

Kuva 2. Koulutuskeskuksen kokoonpano ››
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tä maalilaite- ja lennokkitoimintaan 
liittyen ja osallistuu maalilaitteiden 
hankintoihin.

Perinteet

Koulutuskeskuksella ei ole ollut lain-
kaan omia perinteitä. Ilmavoimien 
Viestikoulun perinteitä jatkaa Koulu-
tuspataljoona. Puolustusvoimien ko-
mentajan päätöksellä 18.2.2008 Kou-
lutuskeskus otti käyttöönsä vuonna 
2007 lakkautetun Ilmatorjuntakoulun 
perinteet. Koulutuskeskus vaalii nyt 
seuraavia perinteitä: 
- Perinnelippuna Ilmatorjuntakou-

lun lippu 
- Pienoislippuna Ilmatorjuntakou-

lun pienoislippu
- Perinnepäivä 1.8. (Ilmatorjunta-

TEEMANA

ILMAPUOLUSTUSKOULUTUS
...KOULUTUSKeSKUS, PUOLUSTUShAARAKOULUn YdIn

koulu perustettiin 1.8.1940)
- Perinnemarssina Nuijamiesten 

marssi
Muuttokuormien mukana Tikka-

koskelle tuli myös muutamia perin-
ne-esineitä, muun muassa sankari-
taulu, Mannerheim-ristin ritari n:o 
69 Lauri Wilhelm Nissisen valoku-
va ja jalustalla oleva 7,62 mm ITKK 
m 31. Käytössä olevia esineitä ovat 
muun muassa Niilo A.A. Simojen 
kunniamiekka, Ilmatorjuntakoulun 
johtajan sauva (nyk. Koulutuskes-
kuksen johtajan sauva) ja johtajan 
hopeinen pikari-sarja. Koulutuskes-
kuksen seiniltä löytyy myös 32. ja 
33.ItUK:n ITK:lle lahjoittama Mar-
salkka Mannerheimin muotokuva ja 
entisten Ilmatorjuntakoulun johtajien 

Ilmasotakoulun tutkaviidakkoa: KEVA, TAR ja MOSTKA87M 
(kuva: Tapio Haapamäki, ILMASK)

Ilmasotakoulun arkea: koneet lentää ja tutkat mittaa 
(kuva: Tapio Haapamäki, ILMASK)

7.62 ITKK uusissa tuliasemissa Aquilan tuulikaapissa (kuva: 
Teijo Oksanen)

Punaisen HN yrittää irti sinisen ilmatorjunnan  
lukituksesta Lohtajan ilmatorjuntaharjoituksessa.

kuvat, joiden jatkeeksi tulevat Koulu-
tuskeskuksen johtajien kuvat.

Rakentaminen jatkuu

Olemme nyt siis yhtä ilmapuolustus-
perhettä koulutustaustasta riippumat-
ta. Haasteena on ollut toimintatapo-
jen ja kahden organisaatiokulttuurin 
yhdistäminen.

Ensimmäisen vuoden teemana 
on ollut sisäänajaa uusi organisaa-
tio, uusi henkilöstö ja uudet tehtä-
vät. Kuluvana vuonna on tarkoitus 
arvioida miten on pärjätty ja tarvit-
taessa tarkennetaan organisaatiota ja 
toimintamallejamme.

Koulutuskeskus on tänään oppi-
va organisaatio ja jatkamme toimin-
taamme tunnuslauseemme hengessä 
- AB IGNE IGNEM - Tuli tulesta syt-
tyy - jatkuvan oppimisen palo.  
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Ilmapuolustuksen upseerikoulutus 
on ollut merkittävien muutosten 
kohteena viime vuosina. Sen lisäksi 
koulutuksen rakenne on kehittynyt 
eurooppalaisen korkeakoulu-uudis-
tuksen myötä. Viimeisimpänä muu-
toksena on ilmapuolustuksen palka-
tun henkilökunnan koulutus keski-
tetty samaan puolustushaarakouluun 
- Ilmasotakouluun.

Korkeakoulu-uudistus

Vuonna 1998 alkunsa saaneella eu-
rooppalaisella korkeakoulu-uudis-

Kapteeni  
Ari Anttila

Ilmasotakoulu

Kapteeni  
Kimmo Pispa

Ilmasotakoulu

Uudistunut ilmapuolustuksen  
upseerikoulutus

tuksella ns. Bolognan prosessilla 
pyritään yhtenäistämään maanosan 
korkeakoulutusta vuoteen 2010 men-
nessä muun muassa luomalla yhden-
mukaiset tutkintorakenteet ja opin-
tojen mitoitusjärjestelmät. Prosessin 
perimmäisenä tavoitteena on synnyt-
tää yhtenäinen eurooppalainen kor-
keakoulutusalue.

Upseerikoulutuksella on Suo-
messa ollut korkeakouluasema jo 
pitkään. Näin ollen osallistuminen 
korkeakoulu-uudistukseen on ollut 
osa luonnollista jatkumoa. Yhtään 
uusimuotoista kadettikurssia ei ole 

vielä valmistunut, sillä ensimmäinen 
uuden rakenteen mukainen kurssi 
aloitti opintonsa syksyllä 2006.

Korkeakoulu-uudistuksen myötä 
upseerin tutkinto muuttui kaksivai-
heiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa 
opiskellaan sotatieteiden kandidaatin 
tutkinto, jonka laajuus on 180 opinto-
pistettä ja ajallinen kesto noin kolme 
vuotta. Kandidaatiksi valmistumisen 
ja luutnantiksi ylentämisen jälkeen 
nuori upseeri syventää osaamistaan 
noin neljä vuotta kestävässä joukko-
osastopalveluksessa. Poikkeuksen tä-
hän tekevät ilma- ja maavoimien oh-
jaajat, jotka aloittavat maisteriopin-
not välittömästi kandidaattiopintojen 
jälkeen. He suorittavat maisteriopin-
tojen ohella lentokoulutusohjelmat 
valmistuen maisteriksi samaan ai-
kaan kuin muu kurssi.

Saatuaan työkokemusta upseeri 
jatkaa opintojaan suorittamalla sota-
tieteiden maisterin tutkinnon. Mais-
terivaiheen ajallinen kesto on kaksi 
vuotta ja sen aikana upseeri suorit-
taa noin 120 opintopisteen laajuiset 
akateemiset opinnot. Näin ollen so-
tatieteiden maisterin tutkinnon koko-
naislaajuus on vähintään 300 opin-
topistettä.

Sotatieteellisiin tutkintoihin si-
sältyvät oppiaineet ovat sotataito, 
johtaminen, sotatekniikka ja so-
tilaspedagogiikka. Näiden lisäksi 
opiskellaan myös muita akateemi-

Ammatilliset opinnot

Perusopinnot 25 op

Perusopinnot 25 op

Sivuaineopinnot (perus- ja aineopinnot) 50 op

Pääaineopinnot (perus- ja aineopinnot) 60 op

Y
le

is
e

t 
o

p
in

n
o

t 
6

 o
p Kieli- ja viestintäopinnot 14 op

Sotilasammatilliset opinnot

Sivuaineopinnot 10 op

Yhteiset opinnot 25 op

Pääaineopinnot (syventävät opinnot) 80 op

Kieli- ja viestintäopinnot 5 op

Sotatieteen kandidaatin tutkinto

Sotatieteen maisterin tutkinto

1 vuosi 2 vuosi 3 vuosi

2 vuosi1 vuosi

MPKK ILMASK

120 op

180 op

MPKK MPKKILMASK ILMASK / LENTOSK / ILMAVTK

MPKK ILMASK
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sia opintoja kuten kieliä, viestintää 
ja tutkimuskoulutusta. Sotatieteiden 
kandidaatin tutkinnossa suoritetaan 
kustakin oppiaineesta perusopinnot. 
Näiden lisäksi opiskelija valitsee it-
selleen pää- ja sivuaineen, joista hän 
suorittaa aineopinnot. Sotatieteiden 
maisterin tutkinnossa valittua pääai-
netta syvennetään sekä suoritetaan 
sivuaineen ja yhteisiä opintoja.

Akateemisten opintojen ohel-
la upseerin tutkintoon liittyy myös 
ammatillista koulutusta, joka antaa 
opiskelijalle tulevassa työssään tar-

vitsemia pätevyyksiä ja oikeuksia. 
Ammatillinen koulutus nivoutuu 
kiinteästi akateemisiin opintoihin 
eikä sinänsä muodosta mitään eril-
listä jaksoa.

Ilmapuolustuksen  
upseerikoulutus

Ilmasotakoulu vastaa ilmapuolus-
tuksen upseerikoulutuksen perus-
opetuksesta. Kunkin kadettikurssin 
ilmasotalinja koostuu ilmatorjunta- 
ja ohjaaja- sekä vuorovuosin lento-

teknisestä tai johtamisjärjestelmä-
linjasta. Sotatieteiden kandidaatin 
opinnot alkavat kaikilla puolustus-
haaroilla Maanpuolustuskorkeakou-
lussa Santahaminassa. Ensimmäise-
nä opiskeluvuotena on puolustushaa-
roittain eriytyvä jakso, jonka aikana 
akateemisten opintojen näkökulma 
on ilmasotalinjalla ilmapuolustuk-
sellinen.

Toisena opintovuonna kadetit 
opiskelevat perus- ja aineopinto-
jaan pääosin Maanpuolustuskor-
keakoulussa. Kandidaattiopintojen 
viimeinen opintovuosi muodostuu 
aselajikouluissa toteutettavasta ase-
lajijaksosta, jonka ajalle suurin osa 
ammatillisista opinnoista painottuu. 
Jakson aikana suoritetaan loppuun 

Opiskelu ILMASK:lla kadetin näkökulmasta
Puolustushaarajakso  
– internetistä  
juoksuhautaan

93. kadettikurssin ilmatorjuntalinja 
sai ensituntuman opiskelusta Ilmaso-
takoulussa keväällä 2007, kun puo-
lustushaarajakso käynnistyi Tikka-
koskella. Heti alkajaisiksi oli selvää, 
että opiskelu olisi seuraavan puolen 
vuoden ajan aiempaa itsenäisempää. 
Hyviin oppimistuloksiin pääsemi-

seksi jokaiselta vaadittaisiin oma-
aloitteisuutta sekä aktiivisuutta. Puo-
lustushaarajakso oli Ilmasotakoulun 
opetussuunnitelman perusopinnot 
käsittävä ensimmäinen kokonaisuus, 
jonka tarkoitus oli auttaa opiskelijaa 
oppisisältöjen liittämisessä suurem-
paan Ilmavoimalliseen kontekstiin.

Puolustushaarajaksolla hyödyn-
nettiin monimuoto-opetusta ja erilai-
sia oppimisympäristöjä. Opintoko-
konaisuuden runko luotiin Puolus-

tusvoimien Koulutusportaaliin, josta 
löytyi oppimistehtäviä ja taustamate-
riaalia. Verkkopohjaisen oppimisym-
päristön lisäksi aikaa vietettiin perin-
teisesti luennoilla sekä jonkin ver-
ran käytännön harjoituksissa, jotka 
huipentuivat Lohtajalla järjestettyjen 
taisteluammuntojen johtamis- ja jär-
jestelytehtäviin.

Siirtyminen Ilmavoimalaiseen 
koulutusorganisaatioon oli maavoi-
mataustaiselle kadetille omanlaisen-
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sa kulttuurishokki, muttei kuitenkaan 
sen kummempi muutos kuin mikään 
muukaan siirtymä kahden joukko-
osaston välillä. Jokaisessa joukos-
sa on omat toimintatapansa ja alun 
totuttelun jälkeen ilmatorjuntalinja 
olikin jo tiiviisti mukana ilmapuolus-
tuksellisessa opinahjossa. Siirtymi-
nen perinteisestä luento-opetuksesta 
osittain itsenäisesti verkkopohjaises-
sa oppimisympäristössä tapahtuvaan 
oppimiseen aiheutti sen sijaan enem-
män kasvukipuja. Puolustushaarajak-
solla kadeteilta vaadittiin huomatta-
vasti aiempaa enemmän omaa ajatte-

lua ja aikaisempien kokemusten ref-
lektointia. Pitämällä opintojaksojen 
tavoitteet kirkkaana mielessä päästiin 
lopulta hyviin oppimistuloksiin.

Perusyksikön ja lentotukikohdan 
toiminta tuli tutuksi Tikkakoskella 
suoritetuissa harjoituksissa. Lohta-
jalla johdettiin taisteluammuntoja Il-
masotakoulun Koulutuspataljoonan 
varusmiehille. Tiivistahtiset päivät 
ja hermostuneet yöt ennen ensim-
mäistä ammunnanjohtajan tehtävää 
jäivät mieleen hyvinä kokemuksina 
tulevaisuutta ja ensimmäistä työteh-
tävää ajatellen.

Puolustushaarajaksolla kadetteja 
haastettiin oman ajattelun kehittämi-
seen, ilmapuolustuksellisten koko-
naisuuksien ymmärtämiseen sekä 
oppimaan oppimiseen, joka palveli 
erityisesti toisen vuoden opiskelu-
ja. Samanaikaisesti ansaittiin päte-
vyyksiä erilaisten taisteluammunto-
jen johtotehtäviin. 

Aselajijakso - aserasvan, läh-
deviittausten ja merituulen tuok-
sua.

Kolmas opiskeluvuosi alkoi 
maanläheisesti 23ITK61/95 - eri-
koiskouluttajatutkinnolla. Lähdeviit-

myös pää- ja sivuaineiden aineopin-
not. Aselajijakso toimeenpannaan 
ohjaajalinjan osalta Lentosotakou-
lussa Kauhavalla, lentoteknisen lin-
jan osalta Ilmavoimien teknillisessä 
koulussa Hallissa sekä ilmatorjunta- 
ja johtamisjärjestelmälinjojen osalta 
Ilmasotakoulussa.

Sotatieteiden maisterivaiheen 
opinnot toteutetaan pääosin Maan-
puolustuskorkeakoulussa. Niistä 
merkittävän osan muodostaa pro gra-
du ja siihen liittyvä tutkimuskoulu-
tus. Maisterivaiheeseen sisältyy myös 
samankaltainen aselajijakso kuin 
kandidaattiopintoihin. Tämä asela-
jijakso korvaa aikaisempaan koulu-
tusjärjestelmään kuuluneet aselajien 
joukkoyksikön komentajakurssit eli 

Ilmatorjuntapäällikkökursseja ei ny-
kymuodossa enää järjestetä.

Tulevaisuus

Tällä hetkellä uusimuotoista kandi-
daattitutkintoa opiskelee kolme kadet-
tikurssia ja ensimmäiseltä niistä val-
mistuvat opiskelijat kuluvan vuoden 
syksyllä. Uusimuotoinen sotatieteiden 
maisterien koulutus käynnistyy myös 
tänä syksynä. Tutkintorakenteen ja 
opintojen sisältöjen muuttaminen on 
ollut haasteellinen prosessi, joka on 
edelleen käynnissä. Yksi merkittävä 
virstanpylväs tulee olemaan vuonna 
2010 toteutettava Maanpuolustuskor-
keakoulun auditointi, jossa järjestel-
mämme laadukkuus punnitaan.

Ilmapuolustuksen upseerikoulu-
tuksen opintojen keskittäminen yh-
teen puolustushaarakouluun on tuo-
nut monia merkittäviä etuja, joista 
yhtenä keskeisenä voidaan nähdä 
yhtenäisempi henkilöstö yli asela-
jirajojen. Tosin esimerkiksi se, että 
opintojen sisällöt eivät voi aselajeit-
tain olla niin yksityiskohtaisia kuin 
aiemmissa koulutusjärjestelmissä, 
aiheuttaa omat haasteensa. Upsee-
rin peruskoulutuksessa yksityiskoh-
tien hallitsemista tärkeämmäksi näh-
dään kuitenkin yksilön kyky löytää 
lähteille, omaksua uutta ja soveltaa 
oppimaansa – pärjätä muuttuvassa 
maailmassa.  

››
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taukset, kannettava tietokone ja m/83 
vaihdettiin sujuvasti vaseliiniin, vasa-
raan ja siniseen haalariin Panssaripri-
kaatissa sekä Lohtajalla pidetyllä tyk-
kikurssilla. Kerrankin ongelmia sai 
ratkaista ”ei tuurilla, ei taidolla, vaan 
silkalla apinan raivolla”. Jovain-huu-
to, Lapin murteen väärinkäyttö sekä 
Kake Randelinin holvikirkko pitivät 
ilmatorjuntalinjan pilkkeen silmäkul-
massa alusta lähtien.

Kun tykkikaluston erikoisosaa-
minen oli saatu merkittyä opintore-
kisteriin, siirryimme sujuvasti ilma-
torjuntataktiikan kautta 05M - ohjus-
jaoksen sielunelämään. Vaikka iso 
osa opetuksesta olikin nyt lähiope-
tusta karttaharjoituksineen, kävim-
me silti tasaiseen tahtiin Tikkakosken 
lähimaastoissa maastontiedustelussa 
ja koko opintojakson kruunasi osin 

Lapin Ilmatorjuntarykmentin Aliup-
seerikoulun kanssa taisteltu Savot-
ta 08 - harjoitus.

Vaikka akateemisuus ei hellit-
tänyt kuristavaa otettaan ihan ko-
konaan, kandidaatin tutkielman ja 
muiden oppimistehtävien palau-
tuspäivämäärien lähestyessä ”jos-
sain kaukana tulevaisuudessa”, oli 
ammatillista osaamista kehittävien 
kurssien ilmaa puhdistava vaikutus 
selvästi havaittavissa. Koko kurssin 
kasvaminen opiskelijoista sotilaiksi 
ja kouluttajiksi on ollut paljain silmin 
havaittavaa.

Vuosi 2009 on kirjoitushetkeen 
mennessä taittunut autokoulussa 
sekä kandidaatin tutkielman kanssa. 
Osalla tutkielma on jo käytännössä 
valmis, osa vielä miettii, millä kirjai-
mella aloittaa.

Ilmatorjuntalinjan siirtäminen Il-
masotalinjalle, poiketen aiemmista 
kadettikursseista, on osa yhtenäistä 
ilmapuolustusta, joka lisää puolus-
tushaarojen välistä yhteistoimintaa. 
Ilmatorjuntaupseerin olisi tärkeä tie-
tää, kuinka ilmatorjunta toimii osana 
valmiusyhtymää, toisaalta on tunnet-
tava Ilmavoimien vaatimukset. Kou-
lutuksessamme on pyritty ottamaan 
molemmat näkökulmat huomioon ja 
joint-ajattelutapaa on lisätty ilmator-
juntakadettien koulutuksessa.

Kaikki ilmatorjuntakadetit kui-
tenkin valmistuttuaan siirtyvät kou-
luttajatehtäviin ilmatorjuntaa kou-
luttaviin joukko-osastoihin ja saa-
vat tätä kautta nuorina luutnantteina 
erinomaisen mahdollisuuden työs-
säoppimiseen. Tämä tarkoittaa, että 
lienee järkevää kadettiaikana valottaa 
myös ilmapuolustuksen vaatimuksia 
ja vaivata päätä tulevaisuutta ajatel-
len myös laajemmassa mittakaavas-
sa. Edellä mainitut asiat huomioiden, 
uusi tutkintorakenne on tarkkaan 
pohdittu ja hyvin toteutettu siitäkin 
huolimatta, että olemme ikään kuin 
koeponnistuskurssi.

Ilmasotakoulun kulttuuri voi olla 
vaikeasti kitkettävissä 93. kadetti-
kurssin ilmatorjuntalinjan opiskeli-
joista, sen verran hyvääkin toimin-
tatapamallia on tarttunut. Osaamme 
olla vaativia alaisia.  

Kadetit
Jukka Härkönen
Jukka Pajula
Matti Hietalahti
Sampo Keränen

A-LASKUVARJO OY

www.uotila.com
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Ammattialiupseerikoulutus on syn-
nytetty uudelleen puolustusvoimiin 
viime vuosien aikana. Kaiken perus-
tana on aliupseeriston osaamisen ke-
hittäminen suunnittelukäsky vuodelta 
2006. Aliupseerit tulevat siirtymään 
pääosin opistoupseereilta vapautu-
viin tehtäviin ja tätä kautta aikanaan 
korvaavat osin opistoupseeriston. Il-
mapuolustuksen tarpeeseen aliupsee-
reita koulutetaan ensisijaisesti Ilma-
sotakoululla Tikkakoskella.

Aliupseerin virkaan  
hakeutuminen

Aliupseeriston rekrytointi ja valinta 
tehdään varusmiespalveluksen aika-
na osoitetun osaamisen ja siviilissä 
hankitun ammattitaidon perusteella. 
Lähtökohtana on, että aliupseeriston 

Kapteeni Ahti Piikki
Ilmasotakoulu

Ilmapuolustuksen  
aliupseerikoulutus

vakinaiseen virkaan rekrytoitavilta 
edellytetään toisen asteen tutkintoa 
(ammatillinen perustutkinto tai lu-
kio) sekä reservin aliupseerikurssin 
suorittamista. Mikäli virkaan ha-
kevalla ei ole tarvittavaa tutkintoa, 
voidaan vastaava oppisisältö suorit-
taa myös oppisopimuskoulutuksena. 
Samoin mikäli virkaan hakevalla ei 
ole reservin aliupseerikoulutusta, 
voidaan puuttuva osaaminen täyden-
tää miehistötehtävissä vaadittavasta 
osaamisesta aliupseeriston tehtävissä 
vaadittavaan osaamiseen. Valinnois-
sa korostetaan erityisesti toimintaky-
kyä ja kehittymishakuisuutta.

Opinnot

Ensimmäiset ilmapuolustuksen ali-
upseeriston opinnot pidettiin sekä IL-

MASK:lla Tikkakoskella että ITK:
lla Hyrylässä vuonna 2005. Tällöin 
opintojen nimi oli SAMOJ. 

Nykyisin aliupseeriston sotilas-
ammatilliset opinnot sisältävät seu-
raavat kokonaisuudet:
•	 Sotilasammatillinen opintokoko-

naisuus 1 (SAMOK 1)
•	 Sotilasammatillinen opintokoko-

naisuus 2 (SAMOK 2)
•	 Sotilasammatilliset mestariopin-

not (SAMMO).
Sotilasammatilliset opintokoko-

naisuudet rakentuvat puolustushaara-,  
aselaji – ja toimialajaksoista.

Opintoihin kuuluu sekä kaikil-
le pakolliset yhteiset opinnot että 
omaan tehtävään liittyvät lisäopin-
not. Opiskelija määrittää HOPS:n 
(henkilökohtainen opiskelusuunni-
telma) avulla sen, että miten aikoo 

››
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hankkia puuttuvan osaamisensa. En-
nen kuin vaadittava opintokokonai-
suus on hyväksytty, ILMASK var-
mentaa hankitun osaamisen näytön 
avulla. Kaikkiin opintoihin pääsemi-
nen ei ole automaatio vaan perustuu 
joukko-osaston tarpeeseen. 

Sotilasammatilliset opinnot suun-
nitellaan ja toteutetaan monimuoto-
opintoina, joissa hyödynnetään verk-
ko-opiskeluympäristöä. Teoriaopin-
noissa käytetään mahdollisimman 
paljon ohjattua verkko-opiskelua. 
Lähiopetuksessa painottuu opitun 
soveltaminen, joten se toteutetaan 
usein erilaisina harjoituksina. Opin-
toihin sisältyy lisäksi ohjattua työssä 
oppimista. Verkkotuetut etäopiskelu-
jaksot opiskellaan pääasiassa omalla 
varuskunta- tai asuinpaikkakunnalla 
(varuskunnan oppimiskeskusta hyö-
dyntäen). Opiskelujen monimuotoi-
suudesta johtuen aliupseerilla on 2,5 
vuoden opiskeluoikeus kutakin opin-

tokokonaisuutta kohden.
Sotilasammatillisten opinto-

jen lisäksi aliupseereille on tarjolla 
PTPV (Perustietoa puolustusvoimis-
ta)-kurssi. PTPV-kurssin päämääränä 
on lisätä opiskelijoiden tuntemusta 
puolustushallinnon tavoitteista ja 
toiminnasta, sitouttaa opiskelijoita 
puolustusvoimiin työpaikkana sekä 
syventää perehtymisen aikana opittu-
ja tietoja. Kurssi ajoittuu 1-3 vuoden 
kuluttua virkaan astumisesta.

SAMOK 1 -opinnot

SAMOK 1 -opinnot ovat perustason 
opintoja. Opintojen päämääränä on, 
että opiskelujen jälkeen henkilö osaa 
toimia sotilasyhteisön edellyttämien 
ohjeiden, sääntöjen sekä oikeuksiensa 
mukaisesti omassa aselajitehtävässään 
ryhmän jäsenenä ja pystyy vastaamaan 
jostain ryhmän kokonaisvastuulla ole-
vasta asiasta tai tavoitteesta. 

SAMOK 1 -opinnot ajoittuvat 1 
- 10 vuoden kuluttua virkaan astumi-
sesta. Ilmasotakoululla järjestetään 
ilmavoimien henkilöstölle suunnat-
tu SAMOK1 -puolustushaaraopin-
not sekä seuraavat aselajiopinnot: 
johtamisjärjestelmä, ilmatorjunta 
ja elektroninen sodankäynti. Muut 
ilmapuolustuksen aselajiopinnot 
järjestetään aselajikouluissa. Kou-
luttajatehtävissä olevat käyvät puo-
lustushaarajakson Maasotakoulul-
la Lappeenrannassa. Ilmatorjunnan 
SAMOK 1 -opinnoissa koulutetaan 
tulenjohtoryhmän johtajia TASP06-
järjestelmälle.

Opintojen jälkeen kouluttaja-
tehtävissä olevat aliupseerit toimi-
vat ensisijaisesti varusmiesten kou-
luttajina.

SAMOK 2 -opinnot

SAMOK 2 -opinnot ovat yleistason 
opintoja, jotka sisältävät perustason 
osaamisvaatimukset. Sotilasamma-
tillisella yleistasolla käytetään itse-
näisesti ja laajasti syntynyttä koke-
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mustietoa ja hyödynnetään asiantun-
tijatietoa työtä tehtäessä sekä muita 
koulutettaessa ja ohjatessa. Lisäksi 
toteutetaan itsenäisesti päivittäistä 
tehtävää kehityskeskusteluissa mää-
ritetyn tavoitteen mukaisesti, sekä 
arvioidaan ja dokumentoidaan ta-
voitteen mukaista toimintaa jatku-
van arvioinnin periaatteiden mukai-
sesti. Tähän liittyy oman toiminnan 
mukauttaminen ja siten palautteen 
ottaminen. Yleistasolla otetaan vas-
tuuta omasta toimintakyvystä, ke-
hittymisestä sekä ammattitaitonsa 
perusteella päivittäisten rutiinien it-
senäisestä toteuttamisesta, johtami-
sesta ja kehittämisestä omassa työ-
yhteisössään. 

Opintoihin pääseminen edellyt-
tää yleistason virkaa. SAMOK 2 -
opinnot ajoittuvat 5 - 20 vuoden ku-
luttua virkaan astumisesta. Ilmaso-
takoululla järjestetään samat opin-
not kuin SAMOK 1:llä. Seuraavak-
si toimeenpantavassa ilmatorjunnan 
SAMOK 2 -opinnoissa koulutetaan 
eri tasan johtajia JOKE06-järjestel-
mään.

Opintojen jälkeen kouluttajateh-
tävissä olevat aliupseerit toimivat 

nuorempien kouluttajien ohjaajina, 
reserviläisten kouluttajina ja koulu-
tuksen suunnittelijoina varusmiesten 
kouluttamisen ohella.

SAMMO -opinnot

Kaikki aliupseerit eivät suorita mes-
tariopintoja. Mestariopintoihin vali-
taan aliupseerit, joita suunnitellaan 
puolustusvoimien tarpeen ja henki-
lön sopivuuden perusteella aliupsee-
riston mestaritason tehtäviin. 

Sotilasammatillinen mestaritaso 
sisältää perus- ja yleistason osaamis-
vaatimukset. Mestaritasolla hallitaan 
oma johtamis- ja kouluttamistapa ha-
lutun vaikutuksen aikaansaamiseksi 
sekä asetetaan joukon suorituskyvyn 
mukaisia tavoitteita ja ohjataan jouk-
koa aktiivisesti tavoitteiden suuntaan. 
Lisäksi suunnitellaan ja arvioidaan 
työyhteisön toimintaa. Mestaritasolla 
otetaan merkittävää vastuuta ihmis-
ten ja asioiden sekä joukko-osaston 
voimavarojen ohjaamisesta, koordi-
noinnista ja johtamisesta.

Opintoihin pääseminen edellyt-
tää mestaritason virkaa. SAMMO 
opinnot ajoittuvat 12 - 25 vuoden 

kuluttua virkaan astumisesta. Mes-
taritason opinnot räätälöidään aina 
henkilökohtaisesti. 

Näytöt aliupseeri- 
koulutuksessa

Ennen kuin aliupseerin hankkima 
osaaminen on todennettu, hänen pi-
tää suorittaa opintoihin kuuluva näyt-
tö. Näytöllä varmennetaan tarvittava 
osaaminen. 

Näyttö ei ole mikään koetyyp-
pinen juttu, vaan näytön arvioitavat 
kohteet ovat opiskelijalla etukäteen 
tiedossa. Näyttö pyritään suorit-
tamaan siten, että opiskelija tekee 
normaalia työtään ja se arvioidaan 
ja dokumentoidaan näyttönä.

Pääosa näytöistä järjestetään Il-
masotakoulun ohjaamana joukko-
osastoissa. Näytön järjestäminen 
voi perustua myös joukko-osaston 
omaan tarpeeseen. 

Näyttöjä ovat mm. kirjalliset 
kokeet, taistelun johtamissuorituk-
set, kouluttaja- ja ammunnan johta-
jasuoritukset ja kalustokäsittelyko-
keet.  

PIKAKULJETUS
ROVANIEMI OY
Kairatie 65, 96190 ROVANIEMI

Puh. (016) 312 020

Combinent Oy Ab
Kipinätie 3, 06150 Porvoo
puh: 0207-311330, fax: 0207-311348
www.combinent.com
combinent@combinent.com



24   •   Ilmatorjunta  1/2009

TEEMANA

ILMAPUOLUSTUSKOULUTUS

Puolustusvoimien palkatun henkilös-
tön koulutus jaetaan perus-, jatko ja 
täydennyskoulutukseen. Täydennys-
koulutusta on kaikki muu Puolustus-
voimien koulutus paitsi varusmies-
koulutus, sotatieteiden kandidaatti, 
-maisteri ja - tohtorikoulutus sekä 
yleisesikuntaupseerikoulutus. Ilma-
sotakoulu toteuttaa sekä tehtäväta-
sokohtaista että puolustushaarakoh-
taista täydennyskoulutusta.

Puolustushaarakohtainen täy-

Insinöörikapteeni jari Muhonen
Ilmasotakoulu

Ilmasotakoulun  
täydennyskoulutus

dennyskoulutus on tarkoitettu koko 
puolustushaaran henkilöstölle sekä 
meri- ja maavoimien henkilöstölle 
tarpeen mukaisesti. Ilmasotakoulu 
laatii vuosittain Sotilasammatillisen 
koulutuskalenterin, jossa se tarjoaa 
opintoja niitä tarvitseville. Opinto-
kokonaisuuksien ja kurssien opiske-
lijat muodostavat opintojaksojen run-
gon, mutta suuri osa opintojaksojen 
opiskelijoista, varsinkin Ilmavoimien 
johtamisjärjestelmätekniikan osalta, 

Ensimmäinen Ilmasotakoulussa järjestetty ilmatorjunnan opistoupseerien jatkokurssi valmistui 6.3.2009.

 
Tehtävätasokohtainen täydennyskoulutus Ilmasotakoulussa
•	 Perustietoa	puolustusvoimista	kurssi	(PERPV)	kaksi	kertaa	vuo-

dessa.
•	 Opistoupseerien	jatkokurssit	(OUJK)	vuosittain;	yleinen	linja	E1	
-	ja	E2	-jaksot	ja	lentoteknillinen	linja	E1	-jakso	sekä	IT	-opintosu-
unta.	Viimeinen	kurssi	toteutetaan	vuonna	2011.	

tulevat eri joukko-osastojen komen-
tamista yksittäisistä opiskelijoista.

Ilmavoimien Johtamisjärjes-
telmäalan aselajiopinnoissa (=sota-
tekniikan opinnot) tarjotaan vuonna 
2009 yhteensä yli 900 opiskelijapaik-
kaa yli 70:llä eri opintojaksolla. Sota-
tekniikan opinnot julkaistaan Ilmaso-
takoulun asiakirjassa (Ilmasotakoulun 
sotilasammatillinen koulutuskalenteri 
ja opiskelijan opas 2009). Koulutus-
tarjonta ja sisältöjen kuvaukset ovat 
tarkemmin esillä Puolustusvoimien 
Koulutusportaalissa (KOPO). Soti-
lasammatillinen Koulutuskalenteri 
tulee jatkossa sisältämään myös ilma-
torjunta- ja elektronisen sodankäyn-
nin alan täydennyskoulutuksen opin-
tojaksot. Taulukossa Ilmasotakoulun 
täydennyskoulutus ja sotatekniikan 
opintotarjonta vuonna 2009.
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Johtokeskussektori
TST-johdon	peruskurssi ITTH-peruskurssi	2

 

ITTH-ylläpitokurssi	1 ITTH-ylläpitokurssi	1

TST-johto-opettajakurssi TST-johdon	peruskurssi

MST-peruskurssi	1 EA	1

TST-johdon	taktinen	kurssi ITTH-ylläpitokurssi	2

EA	2 ITTH-pelimestarikurssi

ITTH-peruskurssi	1 VAKE-opettajakurssi

ITTH-ylläpitokurssi	2 Tunnistajakurssi

Johtokeskuskurssi MST-ylläpitokurssi	1

TIVA-kurssi Valvontajohtajakurssi

PUHKO-käyttäjäkoulutus	1 PUHKO-käyttäjäkoulutus	2

Tukikohtasektori

PUHKO-perusteet	koulutus Lennonvarmennuksen	peruskoulutus

PUHKO-perusteet	koulutus PUHKO-ylläpito	2	koulutus

HF	850-radiojärjestelmän	koulutus ESD	-koulutus

PUHKO-perusteet	koulutus Sähkötyöturvallisuuskoulutus

TILS	koulutus Asennus-	ja	asennekoulutus

Tukiasema-	ja	radiohuoltomittaukset Jännitetyökoulutus

Tiedonsiirto	ilmavoimissa	koulutus SFS-6000	Koulutus

PUHKO-ylläpito	1	koulutus  

Valvontasektori
LÄVA	HK/Viestikoulutus Työturvallisuuskoulutus
KAVA	HK	/	ECCM KEVA	huoltoharjoitus	2
KEVA	huoltoharjoitus	1 KAVA	HK	/	SSR
Mikroaaltotekniikan perusteet KAVA	HK	/	Varavoimakoneet
ESD	-koulutus LÄVA	HK/	kertaus	ja	näyttökoe
Tutkatekniikan	perusteet KEVA	HK/	Johdanto
Liitoskoulutus	1/09 KEVA	2010	/	Englanti	2
KAVA	HK	/	Lähetin KEVA	HK/	Viestikontti	ja	tiedonsiirtotekniikka
LÄVA	HK/SSR KEVA	2010	/	Tutkatekniikka	2
KEVA	2010	/	Englanti	1 KEVA	HK/Lähetinkontti
KEVA	2010	/	Tutkatekniikka	1 KAVA	operaattori	2
KAVA	HK	/	Vastaanotin Mastopelastautuminen
KEVA	2010	/	Huoltojärjestelmä KAVA	huoltoharjoitus
Tulityökoulutus	1 Liitoskoulutus	3/09
KAVA	operaattori	1 KAVA	HK	/	Operaattorin	I-lkan	näyttökokeet
Tulityökoulutus	2 Liitoskoulutus	4/09
KEVA	2010	/	General	Overview KEVA	HK/	V-antenni	ja	SV-kone
LÄVA	huoltoharjoitus	 KAVA	HK	/	Laitehuoltajan	näyttökokeet
KAVA	HK	/	Signaali-	ja	dataprosessointi KEVA	HK/	Näyttölaitekontti	06
RWS/Tekniikan	henkilöstölle KEVA	HK/	KEVA-siirtoharjoitus
Liitoskoulutus	2/09

Ilmasotakoulun täydennyskoulutus ja sotatekniikan opintotarjonta 2009
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Täydennyskoulutuksen 
kehittäminen

Vuosina 2009-2012 Koulutusosaston 
koulutuksen pääkehittämistehtävä on 
sotilasammatillisen näyttöjärjestel-
män kehittäminen. Vuoden 2009 ai-
kana näyttöjärjestelmässä on jo yli 

150 perus- ja yleistason opiskelijaa. 
Koulutusosaston henkilöstö kehittää 
samalla osaamistaan näyttöjen arvi-
oinnista (näytön ohjaajat) sekä te-
kevät yhteistyötä joukko-osastoihin 
opiskelijoiden esimiesten, vertaisten 
ja työpaikkaohjaajien kanssa näyttö-

 
Puolustushaarakohtainen täydennyskoulutus Ilmasotakoulussa
•	 Ilmavoimien	Sotilasammatillinen	opintokokonaisuus	1	ja	2	(IL-
MAV	SAMOK	1	ja	2).		Toteutus	vuosittain;	puolustushaaraopinnot	
ja	jojä-,	it-	ja	ELSO-alan	aselajiopinnot

•	 Ilmavoimien	Sotilasammatilliset	mestariopinnot	(ILMAV	SAMMO)	
•	 Ilmavoimien	Puolustushaaraopintokokonaisuus	1	ja	2	(ILMAV	
PHOK	1	ja	2).		Toteutetaan	vuorovuosittain.

•	 Ilmavoimien	Päällikkökurssi.	Toteutetaan	osana	SM-opintoja
•	 Ilmatorjunnan	Päällikkökurssi.	Viimeinen	kurssi	2009	ja	seuraa-
vat	toteutetaan	osana	SM-opintoja	

•	 muu	puolustushaarakohtainen	täydennyskoulutus. 

järjestelmän toimintatapojen ja vas-
tuualueiden selkeyttämiseksi. 

Näyttöjärjestelmää kehitettäessä 
johtavana ajatuksena on, että valmis-
tava koulutus ja sotilasammatillinen 
näyttö ovat erillisiä, eikä valmista-
va koulutus tuo korvaavuuksia, vaan 
tuottaa valmiuksia. Osaaminen on 
aina näytettävä sotilasammatillisel-
la näytöllä. 

Pyrimme kehittämään sotilasam-
matillista näyttöjärjestelmää sellai-
seksi, että se mittaa todellista osaa-
mista aidoissa työtehtävissä. Näytön 
prosessi on samankaltainen, kuin jul-
kisen aikuiskoulutuksen näyttötutkin-
tojärjestelmä, mutta osaamisen vaati-
musten (näytön perusteet) määrittely 
tapahtuu opiskelijan, työpaikkaohjaa-
jan ja esimiehen yhteistyönä Ilmaso-
takoulun näytön ohjaajan avustama-
na. Kurssin johtaja kerää opiskelijan 
laatiman näyttöaineiston ja näytön 
hyväksyy näyttötoimikunnan esityk-
sestä Ilmasotakoulun johtaja.  

TEEMANA

ILMAPUOLUSTUSKOULUTUS
...ILMASOTAKOULUn TäYdennYSKOULUTUS
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ILMAPUOLUSTUSKOULUTUS

Tutkimus- ja kehittämisosasto 
(TKOS) toimii Ilmasotakoulussa 
osana Koulutuskeskusta. Entisessä 
Ilmatorjuntakoulussa oli TKOS, ku-
ten myös entisessä Ilmasotakoulussa. 
Kun näiden kahden koulun tutkimus- 
ja kehittämistoiminnot yhdistettiin, 
osaston toiminta tukee laajalti koko 
Puolustusvoimien kehittämistä ilma-
puolustuksen osalta.

Tutkimus- ja kehittämisosas-
to suunnittelee ja toteuttaa Ilmaso-
takoulun, Ilmavoimien Esikunnan, 
Maavoimien Esikunnan, Pääesikun-
nan sekä Maanpuolustuskorkeakou-
lun antamat tutkimus- ja kehittämis-
tehtävät. Nämä tehtävät liittyvät kou-
lutukseen, taktiikkaan, hankkeisiin 
sekä tulevaisuuden asejärjestelmiin 
ja sotatekniikkaan. Merkittävänä teh-
tävänä on osastolla ilmatorjunnan 
lähialueseuranta, jolla tuetaan ilma-
puolustuksen tutkimusta ja joukko-
jen koulutusta. Normaalipäivätyössä 
osasto tekee esiselvityksiä, erilaisia 
mittauksia ja analysointeja sekä pi-
tää hankinta- ja kehitystyöhön liitty-
en yhteyttä järjestelmien toimittajiin 
sekä joukkoihin.

TKOS:on kuuluu kaksi sekto-
ria, hankesektori ja tutkimussektori. 
Henkilöstövahvuus on 18 henkilöä 
(8 upseeria, 3 erikoisupseeria ja 6 
opistoupseeria sekä siviili-insinöö-
ri), joista kaksi on kursseilla. Lisäk-
si osastoltamme on sitoutunut kaksi 
henkilöä ilmavoimien kansainväli-

Majuri jarkko Toivola
Ilmasotakoulu

Ilmatorjunnan  
tutkimus- ja kehittämistyö  

osana ilmapuolustusta
sen valmiusosaston (Muuttolintu) 
toimintaan.

TKOS:n henkilöstö on mukana 
seuraavissa tutkimuksissa ja 
hankkeissa:
- ilmatorjunnan johtamis-

järjestelmä 07-12 (ITJO-
JÄ07-12), jossa merkittävät 
osahankkeet ovat JOKE06 
ja IPJOKE(S)

- keskikantaman ilmatorjunta-
ohjus (KKITO)

- ilmatorjunnan suoja- ja 
maastouttamisjärjestelmät, 
jossa merkittävimmät ovat 
ilmatorjunnan valelaitteet 
(ITO90 ja ITO05)

- ilmatorjuntaohjus 05 Man-
pad (ITO05M)

- nostolava (ITO05M)
- puhekommunikaatiojärjes-

telmä (PUHKO)
- tukikohdan operatiivinen 

järjestelmä (MAISA)
- kaukovalvontatutkan keski-

iän päivitys (KAVA MLU)
- keskivalvontatutka 

(KEVA2010)
- lyhyen kantaman ilmatorjun-

ta (LKIT)
- monisensorifuusiojärjestel-

mä (MST)
- Ilmatorjunnan ilmamaalitut-

kimus.

Hankesektori

Hankesektorilla työskentelee kym-
menkunta ilmapuolustuksen eri 
hankkeisiin erikoistunutta sotilasta, 

erikoisupseeria ja insinööriä. Suu-
rimpana haasteena ja siten myös 
työllistävin hanke on ilmatorjunnan 
johtamisjärjestelmän kehittämis-
hanke 2007-2012 (ITJOJÄ07-12). 
JOKE06, joka kuuluu osaksi edellä 
mainittua hanketta, on tutkimus- ja 
kehittämisosaston päämaali, kuten 
ilmatorjunnan tarkastaja sen viime 
seurantakäynnillä syksyllä 2008 toi 
voimakkaasti esille. JOKE06:n käyt-
töönotto- ja koulutusprojektin myö-
tä koulutamme alkuvuodesta ilma-
torjuntakoulutusta antavien joukko-
osastojen avainhenkilöille uuden jär-
jestelmän ominaisuudet. Hankesek-
tori tukee koulutuskeskuksen muuta 
opetusta antamalla erikoisosaamista 
vaativia ja sotatekniikkaan painottu-
vaa opetusta muun muassa kadetti-
kursseille. 

Tutkimussektori

Tutkimussektorin tämän hetken tär-
keimmät projektit ovat aselajin lähi-
alueseuranta, Lohtajan ilmatorjun-
taharjoitukset (maalitoiminta, am-
muntojen tarkkailu), aselajin suoja-
järjestelmiin liittyvä tutkimus sekä 
LKIT-hankkeeseen liittyvä esiselvi-
tystyö. Lisäksi sektorilla yhden hen-
kilön työpanoksesta sitoutuu merkit-
tävä osa ilmavoimien kansainvälisen 
valmiusosaston toimintaan. Jokai-
nen työntekijä sektorilla osallistuu 



28   •   Ilmatorjunta  1/2009

valtakunnallinen kasvukeskus, joka 
tarjoaa monipuoliset työssäkäynti- ja 
harrastusmahdollisuudet.

Tervetuloa kehittämään ilma-
puolustusta, erinomaisia tehtäviä 
on avoinna TKOS:lla ja vain taivas 
on rajana.  

TEEMANA

ILMAPUOLUSTUSKOULUTUS
...ILMATORjUnnAn TUTKIMUS- jA KehITTäMISTYö OSAnA ILMAPUOLUSTUSTA

Koodaamista ja ohjelmointia Lohtajalla (kuva Jani Lumiaro)

Nostolava Lohtajalla (kuva Jani Lumiaro)

luonnollisesti myös ILMASK:lla ja 
MPKK:lla järjestettävien kurssien 
opinnäytetöiden ohjaukseen.

TKOS:n perinteet

Ilmasotakoulun Koulutuskeskus 
vaalii Ilmatorjuntakoulun perintei-
tä. Niinpä on varsin luonnollista, että 
myös tutkimus- ja kehittämisosaston 
perinteet liittyvät vahvasti ilmator-
juntaan. Osaston perinnehenkilö on 
Viipurin puolusta 1495 johtanut Vii-
purin linnan komentaja Knut Posse. 
Hän sai aikaan kuuluisan ”Viipurin 
pamauksen” asettamalla ruutimii-
nan tai terva- ja pikitynnyreitä yh-
den tornin alle sekä räjäyttämällä sen 
ilmaan. Räjähdys aiheutti oudon va-
loilmiön, joka sai linnaa piirittäneet 
venäläiset pakosalle. Knut Posse on 
Ilmasotakoulun Koulutuskeskuksen 
Tutkimus- ja Kehittämisosaston pe-
rinnehenkilö juuri tämän oudon va-
loilmiön vuoksi ja hänen nimeänsä 
kantaa myös osaston neuvottelutila.

Ja vielä lopuksi…

Työskentely ILMASK:ssa ja erityi-
sesti Koulutuskeskuksen Tutkimus- 
ja kehittämisosastolla antaa mah-
dollisuuden osallistua ilmapuolus-
tuksemme kehittämiseen, tutkimuk-

seen ja koulutukseen laaja-alaisesti. 
Jyväskylä on suuri varuskuntakau-
punki sekä dynaaminen ja nuorekas 

Maatalouden ja Rautakaupan Ammattilainen
p. 010 768 4600 
p. 010 768 4601 
p. 010 768 4602 
p. 010 768 4603 

fax. 010 768 4609
Uusi osoite Leppäojantie 9 69100 KANNUS
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Kapteeni 
janne Tähtinen 

TAKTL/MPKK

Tämä kirjoitus on jatkoa ilmatorjun-
taupseeri -lehden 4/2008 taktiikan 
palstan artikkeliin, jossa käsiteltiin 
suunnitteluprosessista tilanteenarvi-
ointia tehtävän erittelystä vaihtoeh-
tojen laadintaan ja niiden vertailuun. 
Tässä artikkelissa käsitellään patal-
joonan komentajan päätöstä sekä 
pataljoonan taistelusuunnitelman 
laadintaa ilmasuojelun ja -torjunnan 
näkökulmasta.

Komentajan päätös

Komentajan päätös antaa perusteet 
esikunnan upseereille jatkosuunnit-
telua varten sekä muodostaa puolus-
tuksessa alaisille käskettävän ryhmit-
tymiskäskyn rungon. Hyökkäykses-
sä päätös jakaantuu kahteen osaan. 
Lähtöalueen päätöksellä alaiset on 
saatava lähtöalueelta taisteluvalmiina 
ja -kuntoisina lähtöasemaan hyök-
käysryhmitykseen. Lähtöaseman 
päätöksessä taas käsketään varsinai-
seen hyökkäykseen ja sen suojaami-
seen liittyvät toimenpiteet.

Päätöksessään komentaja käskee ti-
lanteenarviointi -prosessinsa pohjal-
ta tarvittavat perusteet ja vaatimukset 
seuraavista asiakokonaisuuksista:

1. Uhanalaisin suunta (voidaan 
käskeä myös alueisiin tai toimintoi-
hin sitoen) ohjaa esikunnan ja alais-
ten suojautumistoimenpiteiden suun-
nittelua. Muodostuu johtopäätöksenä 

Ilmasuojelu ja -torjunta osana  
pataljoonan suunnitteluprosessia (osa 2)

laaditusta arviosta vihollisen toimin-
nasta. 

2. Ilmatilanteen seuraaminen 
ja lähi-ilmavalvonta - käsketään 
perusteet ja/tai vaatimukset ilmaval-
vontaselosteen seuraamisesta, tuli-
asemapäätteiden hyödyntämisestä, 
yhteistoiminnasta ilmatorjuntajouk-
kojen kanssa sekä oman tähystysver-
kon luomisesta.

3. Ilmahälyttäminen - käske-
tään vaatimukset ja/tai rajoitukset 
hälytysten välittämiselle.

4. Toiminta vihollisen ilmatoi-
minnan aikana - käsketään koulute-
tuista menetelmistä eroavat toimen-
piteet esimerkiksi tilanteessa, jossa 
oma tehtävä ei mahdollista ilmasuo-
jaan ajoa liikkeen aikana.

5. Omasuojailmatorjunta, il-
matorjuntakonekivääreiden käyt-
tö - käsketään vaatimukset ja rajoit-
teet. Ilmatorjuntakonekivääreiden 
käytölle on käskettävä sektorit, vaa-
timukset tulen keskittämisestä ja pin-
ta-ammunnasta. Myös muiden järjes-
telmien tulenkäyttö on huomioitava 
- esimerkiksi panssarivaunujen tai 
rynnäkkövaunujen osalta.

6. Passiivinen suojautuminen 
ja harhauttaminen - käsketään esi-
merkiksi valelaitteiden tai -asemien 
käyttö.

7. Ilmatorjunnan painopiste, 
alueella toimivat ilmatorjunta-
joukot - käsketään vaatimukset ja 
yhteistoiminta-asiat alueella toimi-

vien ilmatorjuntajoukkojen osalta. 
Alaisille käsketään ilmatorjunnan 
ryhmitys ja vaatimukset yhteistoi-
minnasta.

Ilmasuojelu- ja  
ilmatorjuntasuunnitelma

Puolustuksessa taistelusuunnitelma 
syntyy puolustusvalmisteluiden aika-
na laaditun suunnittelutyön sekä käs-
kettyjen toimenpiteiden kokonaisuu-
desta. Hyökkäyksessä ilmasuojelu- 
ja ilmatorjuntasuunnitelma laaditaan 
pääosiltaan hyökkäysvalmisteluiden 
aikana ja se tarkennetaan lähtöalueen 
päätöksen perusteella. Suunnitelman 
mukaiset toimenpiteet on koulutetta-
va kaikille joukoille jo harjoitteluvai-
heessa. Vaihtoehtoisesti osa taistelu-
suunnitelman toiminnoista voidaan 
korvata perusmenetelmillä, jotka on 
koulutettu joukoille yhdenmukaises-
ti. Perusmenetelmiä käyttävän jou-
kon komentajan on kuitenkin arvioi-
dessaan tilannetta puntaroitava ovat-
ko toimenpiteet oikeita vallitsevassa 
tilanteessa ja tehtävässä.

Ilmasuojelu- ja ilmatorjuntasuunni-
telmassa suunnitellaan tarkasti:

1. Arvio joukkoa vastaan kohdis-
tuvasta ilmatoiminnasta huomioiden 
olosuhteiden vaikutus

2. Ilmatilanteen seuraamisen jär-
jestelyt

››
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3. Ilmahälytyksen ja ilmavaroi-
tuksen välittäminen eri tilanteissa

4. Toiminta ilmavaroituksella ja 
ilmahälytyksellä

5. Toiminta jouduttaessa ilma-
hyökkäyksen kohteeksi (toiminta 
hyökkäyksen aikana sekä jälkeen)

6. Maastouttaminen, hajaryhmit-
täminen, harhauttaminen ja liikkeen 
hyödyntäminen suojana (ilmavihol-
lista vastaan)

7. Ilmatorjunta-aseiden käyttö 
taisteluiden eri vaiheissa (huomioi-
den naapureiden toiminta)

8. Perusteet alueella toimivien il-
matorjuntajoukkojen käytölle ja tais-
teluiden johtamiselle (yhteistoimin-
nassa jaosjohtajan kanssa)

Ilmatorjuntaupseerin  
suunnitteluprosessi ja 
yhteistoiminta esikunnan 
upseereiden kanssa

Ilmatorjuntasuunnitelmaa laaditta-
essa (ilmatorjuntaupseeri tai patal-
joonaupseeri) tilanteen arviointi jat-

kuu ja syventyy. Osana suunnitelman 
laadintaa on selvitettävä huolellisesti 
suunnitteluperusteet. Ilmavihollisen 
toiminnan arviointi jatkuu ja tarken-
tuu osana uhka-arvion syventymistä. 
Oleellinen huomioitava tekijä on sää- 
ja maasto-olosuhteiden vaikutusten 
arviointi ilmavihollisen toiminta-
edellytyksiin omaa joukkoamme vas-
taan. Tämä edellyttää vastustajan ko-
nekaluston suorituskyvyn tuntemus-
ta sekä sääennusteiden käyttämistä. 
Esimerkiksi sääminimi valoisalla vi-
suaaliselle toiminnalle on 150 met-
rin pilvikorkeus ja 1500 metrin vaa-
kanäkyvyys, käytännössä pääosalla 
piloteista 250 metriä / 2500 metriä. 
Kyseiset olosuhteet eivät kuitenkaan 
mahdollista kaikkien asejärjestelmi-
en käyttöä. 

Ilmatorjuntaupseerin on (yhdessä 
tiedustelu-upseereiden kanssa) pidet-
tävä muu esikunta sekä myös alaiset 
yksiköt tietoisena pataljoonaan koh-
distuvasta ilmauhkasta. Ilmaviholli-
sen arvioitu toiminta, sekä olosuh-
teiden vaikutukset toimintaan, tulee 

huomioida esimerkiksi kuljetuksia ja 
joukkojen ryhmitysmuutoksia suun-
niteltaessa. Esimerkiksi materiaalin 
siirrot linnoitteita varten on edullista 
tehdä silloin, kun olosuhteet eivät ole 
suosiolliset vihollisen tiedustelusen-
soreiden käytölle.

Suunnitteluprosessin alkuvai-
heessa muodostetaan aselajin toimin-
ta-ajatus, joka perustuu komentajan 
antamiin vaatimuksiin. Oleellisimpa-
na tässä on alueella toimivien ilma-
torjuntajoukkojen käytön suunnittelu 
vaiheittain yhdessä ilmatorjuntajou-
kon johtajan kanssa. 

Esikunnan upseereiden tulee teh-
dä kiinteää yhteistyötä ja pitää huol-
ta siitä, että taistelusuunnitelman eri 
osiot tukevat toisiaan. Ilmatorjunta-
joukkojen käytön suunnittelulle il-
matorjuntaupseeri (sekä ilmatorjun-
tajaoksen johtaja) tarvitsee tarkat 
perusteet joukkojen käytöstä ja eri 
aselajitoiminnoista. Komentajalta 
tai pataljoonaupseerilta on selvitet-
tävä uhka-arvion esittelyn perusteella 
linjaukset tärkeimmistä suojattavista 
kohteista sekä ilmatorjunnan ja mui-
den joukkojen käytössä olevista alu-
eista ja tiestöstä. Tämä on kriittinen 
tekijä suunniteltaessa esimerkiksi 
taisteluteknisen harhauttamisen to-
teuttamista tai liikkeen hyödyntämis-
tä suojana. Lisäksi on suunniteltava 
ilmatorjuntajoukkojen johtaminen 
tai vähintään yhteydenpidon järjes-
telyt taisteluiden eri vaiheissa. Tu-
lenjohtokomentajalta on selvitettävä 
omien tulenkäyttöalueiden vaikutus 
esimerkiksi liikkuvaan tuliasematoi-
mintaan sekä mahdollisuudet tukea 
ilmatorjuntajoukon lähipuolustusta 
tulenkäytöllä yllättävissä tilanteis-
sa. Tulenjohtokomentajan kanssa on 
suunniteltava myös kranaatinheitin-
komppanialle annettavat vaatimukset 
ilmasuojelun ja passiivisen suojautu-
misen toimenpiteistä. 

Viestiupseerin kanssa on suunni-
teltava ilmatorjuntajoukkojen liitty-
minen viestijärjestelmään (painopis-
teenä yhteydet pataljoonaan), viesti-
perusteiden ja niiden muutosten ja-

PeRUSLUKeMIA
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Suunnitteluprosessi (kuvalähde: kadettien opetusmateriaali)
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kelu sekä mahdollisuudet viestihuol-
lolliseen tukeutumiseen pataljoonan 
alueella. Ilmatorjuntaupseerin ja 
viestiupseerin on suunniteltava pa-
taljoonan hälyttämisessä tarvittavien 
yhteyksien toteuttaminen komenta-
jan vaatimusten mukaisesti. Lisäksi 
heidän on selvitettävä tulenjohtoda-
tan jakoperusteet ilmatorjuntapatte-
ristosta sekä suunniteltava pataljoo-
nan tuliasemapäätteiden käyttö ja 
niiden tarvitsemien viestiyhteyksi-
en toteuttaminen.

Tiedustelu-upseereiden kanssa 
tulee suunnitella alueella toimivien 
ilmatorjunta- ja ilmavalvontajoukko-
jen tähystystietojen hyödyntäminen 
osana pataljoonan tiedusteluverkkoa. 
Lisäksi on suunniteltava tiedustelu-
tietojen kokoaminen ilma-aseen 
toiminnasta ja tehosta pataljoonan 
alueella. Tarvittaessa joukoille on 
järjestettävä koulutusta aiheesta. Il-
matorjuntaupseerin on myös oltava 
selvillä pataljoonan tiedusteluryh-
mien käytöstä ja mahdollisuuksista 
välittää ennakkovaroituksia esimer-
kiksi pinnassa lähestyvistä helikop-
tereista. Tiedustelu-upseereiden tulee 
käskeä tiedusteluryhmille, mitä tieto-
ja ilma-aseen toiminnasta välitetään 
eteenpäin. 

Pioneeriupseerilta on selvitet-
tävä ainakin ilmatorjuntajoukkojen 
toimintaan vaikuttavat sulutteet, käy-
tössä olevat ja suljetut tiet sekä tu-
kemismahdollisuudet linnoittamisen 
(työkoneet), aurausten ja pioneeri-
materiaalin huollon osalta. Ilmator-
juntaupseerin on osallistuttava esi-
merkiksi linnoittamissuunnitelman 
laadintaan, jotta ilma-aseen käyttö 
ja vaikutus huomioidaan suunnit-
telussa. Huoltopäällikön kanssa on 
suunniteltava vaiheittain pataljoonan 
alueella toimivien ilmatorjuntajouk-
kojen huolto. Suunnittelun painopis-
te tulee olla lääkintähuollon järjeste-
lyiden toteuttamisessa.

Ilmatorjuntaupseerin on myös 
yhdessä pataljoonaupseerin ja esi-
kuntakomppanian päällikön kanssa 
suunniteltava esikunnan ja sen ryh-

mitysalueen ilmasuojelulliset toi-
menpiteet.

Lopuksi

Ilmatorjunnan ja ilmasuojelun suun-
nittelu, sekä johtaminen, pataljoonan 
taistelun osana on monisäikeinen ja 
tärkeä tehtävä, joka vaatii jatkuvaa 
tilanteen seurantaa ja arviointia sekä 
yhteistoimintaa esikunnan henkilös-
tön välillä. Suunnitteluprosessin ja 
taistelunjohtamisen aikana pataljoo-
nan komentajan sekä ilmatorjuntaup-

seerin on pidettävä huolta siitä, että 
kaikki toimintaan osallistuvat hen-
kilöt ymmärtävät pataljoonaan koh-
distuvan uhkan ja huomioivat sen 
toimintojen suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. Viimeaikaisten sotakoke-
musten perusteella ilmatulenkäytön 
merkitys taistelukentällä säilyy, tai 
jopa kasvaa, jolloin pääsääntöisesti 
tilanteesta riippumatta ensimmäinen 
uhka joukkoja vastaan kohdistuu il-
masta tiedustelun ja vaikuttamisen 
osalta.  

CV9030-rynnäkköpanssarivaunun kyky ilma-ammuntaan tulee huomioida 
joukon suojautumista suunniteltaessa (SA-kuva)

Esimerkki ilmatorjuntaupseerin yhteistoiminnasta pataljoonan esikunnassa 
(kuvalähde: kadettien opetusmateriaali)
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everstiluutnantti Matti Toivettula
STeKnL/MPKK

Lehdessämme 3/2002 ilmatorjunnan 
tarkastaja kirjoittaa palstallaan seu-
raavasti: ”Tykkien osuus ilmatorjun-
nassa tulee radikaalisti vähenemään, 
mutta toisaalta “heitteen” torjunta 
erittäin lyhyiltä etäisyyksiltä voi jää-
dä tykkikalustojen tehtäväksi. Silloin 
kyse on kuitenkin vähintään 35 mm 
kaliiperista. Lisäksi tehtävä edellyt-
tää suurta tulinopeutta ja herätesy-
tyttimellä tai aikautuksella varustet-
tuja ammuksia.”

Akuutti tarve  
– milloin valmista?

Kyky torjua ammuksia (tai yleisem-
min heitteitä) on saanut paljon huo-
miota viimeisen 4 vuoden aikana. 
Sen tarve on syntynyt käytännön 
kautta operaatioissa, jossa uhkana 
ovat olleet ja ovat summittaisesti 
omaan ryhmitykseen ammuttavat ra-
ketit ja kranaatinheittimistön kranaa-
tit. Vuoden 2008 kevääseen mennes-
sä rikottiin Irakissa 100. onnistuneen 
C-RAM torjunnan raja. Oikea-aikai-
sia varoituksia on kolmessa vuodessa 
annettu jo 1500. 

Konseptinsa puolesta C-RAM 
muistuttaa (ja onkin) kohdesuojaus-
periaatteen toteuttamista ryhmittä-
mällä ilmatorjunta kohteeseen. Teh-
tävän toteuttamiseksi kehitetyt ja ke-
hitteillä olevat ratkaisut taas pohjau-
tuvat suuri-tulinopeuksisten tykkien 
ja aikautettavien sytytinten käyttöön. 
Poikkeuksen tekee Ilmatorjuntaup-
seeri-lehdessä 4/2005 (How directed 
energy benefits the Army) esitelty 

C-RAM - vaikka jotain vanhaa, jotain  
lainattua ja jotain uutta, mutta nopeasti!

suunnattuun energiaan perustuva 
toteutus.

Ratkaisut nopeasti käyttöön

Akuutista tarpeesta johtuen monet 
tarkoitukseen sopivat järjestelmät 
(esim. Phalanx ja Skyshield CRAM) 
on rakennettu pääosin olemassa ol-
leista alijärjestelmistä periaatteella 
tutka sieltä tykki tuolta. Esimerkik-
si alun perin laivastokäyttöön raken-
netun Phalanx -järjestelmän ”maa-
versioon” kuuluu sekä kenttätykis-

tön (mm. vastatykistö (heittimistö) 
tutka) että ilmatorjunnan sensoreita, 
joita on täydennetty kaupallisella va-
roitusjärjestelmällä. Samaa perusjär-
jestelmää käyttävät sekä USA:n maa- 
että merivoimat.

Phalanx:ssa käytetty ase on 6-
putkinen 20 mm M61A1 gatling-
tykki, jolla ammutaan itsetuholla 
varustettuja M-246 tai M-940 kra-
naatteja. Tulinopeus on joko 3000 tai 
4500 laukausta minuutissa. Saavu-
tettu vaikutus perustuu siis suureen 
tulinopeuteen.

C-RAM (counter-rocket artillery and mortars) voidaan määritellä 
kyvyksi ilmaista, seurata ja tuhota raketteja sekä tykistön ja heit-
timistön ammuksia ennen niiden osumista kohteeseensa. C-RAM 
kyvyllä pyritään varoittamaan ja suojaamaan joukkoja sekä väestöä. 
C-RAM kyky (konsepti) rakentuu 7 peruspilarin (toiminnallisen 
alueen) varaan: 
• Vastustajan tunteminen (shape); tunnetaan vastustajan kyky ja 

toimintatavat, jolloin voidaan suunnitella tarkoituksenmukaiset 
vastatoimet

• Tilannetietoisuus (sense); hankitaan jatkuvalla valvonnalla tieto 
meneillään olevista tai suunnitelluista iskuista omia kohteita vas-
taan

• Varoittaminen (warn); mahdollistetaan joukon suojautuminen 
tuottamalla aika ja paikkatiedon sisältävä varoitus

• Torjunta (intercept); tuhotaan kohti tulevat ammukset niiden len-
non aikana

• Vastatoimet (respond); tuotetaan aikaan ja paikkaa perustuva 
informaatio vastatoimien suunnittelemiseksi ja käynnistämiseksi

• Suoja (protect); tuotetaan suojarakenteet fyysisen suojan paran-
tamiseksi

• Johtaminen (command & control); liitetään yhteen kaikki C-RAM 
osajärjestelmät kenttäkelpoisella ja joustavalla tavalla. Tämä 
on koko konseptin perusta, jolla itse asiassa ko. suorituskyky 
luodaan.
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Rheinmetallin Skyshieldiin poh-
jautuvassa ratkaisussa (camp protec-
tion unit) käytetään yhden johtopai-
kan ympärille rakennettua kokonai-
suutta, johon kuuluu 2 sensoria ja 4-6 
35 mm tykkiä.

Skyshieldin C-RAM käytössä 
ammuksena on Ahead-kranaatti. Jo-
kaisen kranaatin lähtönopeus mita-
taan putken suussa, jossa lähtöno-

peuden mittaustuloksen perusteella 
asetetaan myös räjähdyshetki itsetu-
holle. Asetetun ajan perusteella kra-
naatti ”osaa räjähtää” oikeassa pai-
kassa vapauttaen kuoren sisällä ole-
vat sylinterin muotoiset projektiilit, 
jotka muodostavat ikään kuin seinän, 
jonka läpi torjuttavana olevan kra-
naatin tai raketin on lennettävä. Tie-
tyssä mielessä sulkuammuntaa siis!

Erään lähteen mukaan kranaat-
tien torjunnan onnistumisen toden-
näköisyys vaihtelee nykyratkaisuilla 
60-70%:n välillä. Torjunta ei siis ole 
ainoa ratkaisu, suojaakin tarvitaan. 
Kanadalaiset ovat kehittäneet juuri 
tähän tarkoitukseen siirrettävän ja 
paikalla täytettävän suojarakenteen, 
jonka pystyttäminen käy 12 tunnissa 
ja yhden elementin täyttäminen vaa-
tii 130 m3 maata. Päälle tuleva kaari 

on terästä ja kaivonrenkaan näköiset 
rullat ”tunnel lineria”.

Mitä seuraavaksi?

Edellä kuvatut ovat esimerkkejä sii-
tä, miten olemassa olevia suoritusky-
kyjä yhdistelemällä saadaan tarpeen 
tullen nopeasti uusi suorituskyky. 
Kyky ei ole kaikilta osiltaan valmis 
ja kehitys tällä alalla jatkuu varmasti 
kiivaana. Hyvin kuvaavaa on se, että 
tänä päivänä lähes kaikki potentiaa-
liset puolustustarviketeollisuuden 
toimijat tarjoavat omia ratkaisujaan 
C-RAM käyttöön. Tilannetta voi vil-
kaista vaikka googlen hakusanoilla 
”C-RAM” tai ”camp protection” 
tuottamista linkeistä.   

Kuva: Phalanx (kuva Raytheon)

Kuva: Oerlikon Skyshield® Revolver 
Gun Mk 2 (kuva Rheinmetall)

Kuva: Suffield RAM shelter (kuva Defence Research and development Canada)
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Majuri, VTT jyri Raitasalo
Strategian laitos

Maanpuolustuskorkeakoulu

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puo-
lustuspolittinen selonteko nostaa 
Suomea koskevat turvallisuus- ja 
puolustuskysymykset julkiseen kes-
kusteluun muutamiksi päiviksi tai 
viikoiksi noin neljän vuoden välein. 
Uusimman selonteon kansalais- ja 
eduskuntakeskustelun myötä näin on 
taas kerran käynyt. Vaikka tämänker-
taista julkista keskustelua ja debattia 
ovat hallinneet selontekomenettelyn 
tulevaisuus, Suomen Nato-linjaus-
ten sanamuodot sekä tulevaisuuden 
puolustusmäärärahojen taso, löytyy 
selonteosta paljon muutakin mielen-
kiintoista. Yksi keskeinen uudesta se-
lonteosta löytyvä aihepiiri koskettaa 
käsityksiämme turvallisuudesta ja 
sen tuottamisen tavoista. 

Laaja turvallisuus

Kahden viime vuosikymmenen ai-
kana olemme todistaneet laajenevan 
turvallisuuskäsityksen ’voittokulkua’. 
Sotilaallisten uhkien lisäksi laaja tur-
vallisuuskäsitys huomioi taloudelliset 
uhkat, ympäristöuhkat, yhteiskunnal-
lis-sosiaaliset uhkat, teknologiauhkat 
jne. Turvallisuuden sisällön laajene-
misen ohella kansallisen turvallisuu-
den ’yläpuolelta’ on paikannettu uusi 
turvallisuuden taso – maailmanlaajui-
nen tai globaali turvallisuus. Globa-
lisoituvassa maailmassa kaikki vai-
kuttaa kaikkeen. Tästä syystä monista 
globalisoituvan maailman ongelmista 
on muodostettu uusia uhkakuvia, joi-
hin on tarkoitus tarttua myös kansal-
lisin voimin. Näkökulma on tällöin 
valtion ja sen kansalaisten suojaami-
sen sijaan kansainvälisen järjestelmän 
toimivuuden ja vakauden ylläpitämi-

nen. Kansallisen turvallisuuden ’ala-
puolelta’ on myös viimeisen kahden 
vuosikymmenen aikana löydetty uusi 
turvallisuuden viittauskohde: puhe in-
himillisestä turvallisuudesta on nos-
tettu globaalin turvallisuuden tavoin 
kansallisen turvallisuuden rinnalle. 
Inhimillisen turvallisuuden näkökul-
ma nostaa yksilöt ja yhteisöt turvalli-
suuskeskustelussa valtioita tärkeäm-
pään asemaan. Inhimillinen turvalli-
suus tarkoittaa käytännössä vapautta 
puutteesta, köyhyydestä ja sorrosta 
sekä vapautta väkivallan pelosta.

Laajeneva  
turvallisuuspolitiikka

Turvallisuuden sisällön laajetessa ja 
sen tasojen lisääntyessä (globaali, 
valtio, yksilö) on valtioille vähitellen 
muodostunut tarve lisätä turvallisuus-
politiikkansa keinovalikoimaa. Uskot-
tavan turvallisuuspolitiikan ehdotto-
mana edellytyksenä on kyky vaikut-
taa paikannettuihin turvallisuusuhkiin 
jollain tavalla – joko ennaltaehkäise-
västi, torjuvasti tai edes uhkien aiheut-
tamien haitallisten vaikutusten vähen-
tämiseksi. Laajeneva turvallisuuskä-
sitys johtaa näin ollen myös laajene-
vaan turvallisuuspolitiikan sisältöön. 
Kriittiseksi kysymykseksi nouseekin, 
kuinka paljon turvallisuuspolitiikan 
sisältöä on mahdollista laajentaa me-
nettämättä kansallisen turvallisuuspo-
liittisen linjan uskottavuutta. 

Asevoimat ja  
turvallisuuspolitiikka

Kylmän sodan päättyessä puhuttiin 
yleisesti ”rauhanosingosta”. Maail-

manlaajuisten asevarustelumenojen 
ennakoitiin laskevan. Näin kävikin 
– lähes kymmenen vuoden ajan. Vuo-
desta 1998 lähtien maailman sotilas-
menot ovat tosin nousseet rajusti – ja 
ovat nykyisin ”hyvällä” kylmän so-
dan tasolla. Samanaikaisesti laajan 
turvallisuusagendan omaksuneet ke-
hittyneet länsimaat ovat käyttäneet 
sotilaallista voimaa oman alueensa 
ulkopuolella varsin paljon. Sotilaal-
linen kriisinhallinta ja terrorismin so-
tilaallinen torjunta ovat olleet keskei-
siä tähän kehitykseen vaikuttaneita 
näkökulmia. Valtioiden tuvallisuus-
politiikan asialistan laajentamisen 
voi arvioida johtaneen vähitellen 
myös laajenevaan sotilaallisen voi-
mankäytön traditioon. Tämä aleneva 
sotilaallisen voimankäytön kynnys 
ei välttämättä pidemmällä aikavälil-
lä ole pienen valtion (kuten Suomen) 
etujen mukaista. Georgian sota toi-
mikoon osoituksena tästä.

Terrorismin sotilaallisen torjun-
nan ongelmat sekä sotilaallisen krii-
sinhallinnan vaikeudet ovat nousseet 
länsimaiseen turvallisuuskeskusteluun 
viime vuosien aikana. Nyt onkin näh-
tävissä, että kylmän sodan päättymi-
sen jälkeen edennyt turvallisuuskäsi-
tyksen laajentaminen on tullut pääte-
pisteeseensä. Olemme ilmeisesti vähi-
tellen siirtymässä vaiheeseen, jolloin 
heiluri palaa ääriasennosta lähemmäs 
tasapainoasemaa. Tämä kehityskulku 
on havaittavissa ainakin meillä Suo-
messa. Viime kesänä (2008) julkistet-
tu parlamentaarisen turvallisuuspoliit-
tisen seurantaryhmän raportti kehotti 
varovaisuuteen uusien uhkien turval-
listamisessa. Seurantaryhmän rapor-
tissa todettiin mm.:

Uudesta selonteosta  
ja sen vierestä
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”... ongelmien niin sanottu ”tur-
vallistaminen”, eli tekemällä kaikista 
ongelmista turvallisuuspoliittisia, ei 
edesauta ongelmien ratkaisua, vaan 
painottaa lähinnä ongelmilta suojau-
tumista niiden ratkaisemisen sijasta. 
Siksi turvallisuuspolitiikan kattamis-
ta toimenpiteistä pitäisi olla jäsenty-
nyt käsitys.” (s. 20-21).

Uusin Valtioneuvoston turvalli-
suus- ja puolustuspoliittinen selonte-
ko (2009) toteaa lähes samoin Suo-
men turvallisuuspolitiikan kohdis-
tuvan sellaisten uhkien huomioimi-
seen, jotka saattavat ”aiheuttaa mer-
kittävää vaaraa tai haittaa Suomelle, 
väestölle tai suomalaisen yhteiskun-
nan elintärkeille toiminnoille.”(s. 4). 
Ilmastonmuutos, energian tai vesi-
varojen niukkuus ja väestöliikkeet 
nähdään kansainvälisinä kysymyk-
sinä tai ongelmina – ei niinkään 
käytännön turvallisuuspolitiikkaan 
vaikuttavina uhkina. Toki monet 
näiden ongelmien hoitoon liittyvät 
politiikan osa-alueet – esimerkiksi 

talouspolitiikka, kehityspolitiikka tai 
vaikkapa ympäristöpolitiikka – ovat 
yhteydessä valtion turvallisuuspoliit-
tiseen agendaan. Mielestäni esimer-
kiksi ilmastonmuutoksen torjunta ja 
sen vaikutusten minimointi kuuluvat 
pikemminkin ympäristöpolitiikan 
kuin turvallisuuspolitiikan asialis-
talle. Vastaavalla logiikalla sopinee 
kysyä, onko esimerkiksi sotilaalli-
sen kriisinhallinnan ’oikea’ viiteke-
hys turvallisuus- vai kehityspolitiik-
ka. Tätä kysymystä voitaneen poh-
tia siitäkin huolimatta, että Suomen 
kehityspoliittinen ohjelma (vuodelta 
2007) toteaa kehityspolitiikan olevan 
osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. 
On muuten huomionarvoista, että Ul-
koministeriö on elokuussa 2008 aset-
tanut työryhmän laatimaan Suomelle 
kokonaisvaltaisen kriisinhallintastra-
tegian tämän vuoden loppuun men-
nessä. Kun tiedetään tarkasti strate-
gisen tason tavoitteet, menetelmät ja 
keinot on helpompi määrittää.

Vastuulliset päätökset

Laaja turvallisuuskäsitys kaipaa ny-
kyistä selkeämpää ja eksplisiittisem-
pää määrittelyä. Vaikka globalisaa-
tiolla on monia merkittäviä vaiku-
tuksia jokapäiväiseen elämäämme, 
lienee jatkossakin syytä kyetä erot-
telemaan toisistaan turvallisuusuh-
kien, maailmanlaajuisten ongelmien 
ja kansainvälisten haasteiden välisiä 
eroavaisuuksia ja kytkentöjä. Erityi-
sen tärkeää tämä on turvallisuuspo-
litiikkaa toteuttaville valtiotoimijoil-
le. Ne joutuvat jatkuvasti tekemään 
vastuullisia päätöksiä turvallisuu-
sympäristön luonteesta ja ’sopivis-
ta’ keinoista turvallisuuden ylläpitä-
miseksi ja lisäämiseksi. Lisääntyvä 
kansainvälinen ’turvallisuus-hype’ ja 
asevoiman käytön kynnyksen madal-
tuminen eivät pidemmällä aikavälillä 
palvele Suomen kaltaisen pienen val-
tion turvallisuusintressejä, tarkastel-
tiinpa asiaa globaalilla, valtiollisella 
tai yksilön tasolla.  

PeRUSLUKeMIA
ILMA-ASeeSTA

everstiluutnantti Antti Arpiainen

Pikku-uutisia Venäjältä
RIA Novosti, 10.Joulukuuta 2008
Ilmatilanpuolustuksen uudistukset 
alkavat hahmottua.
Yleisesikunnan päällikkö Nikolai Ma-
karov kertoi, että Venäjän asevoimien 
uuden ilmeen puitteissa ja otettaessa 
käyttöön ilmatilanpuolustusstrategia, 
tullaan Erityispuolustuksen johtopor-
ras KSpN lakkauttamaan ja sisällyttä-
mään vasta muodostettavaan ilmatilan-
puolustuksen johtoportaaseen.

RosBusinessConsulting news agency, 
26.Joulukuuta 2008

PAK-FA lentää todennäköises-
ti elokuussa 2009

Venäjän Ilmavoimien komentaja ken-
raalieversti Alexander Zelin kertoi, että 
viidennen sukupolven hävittäjäkone 
tullee nousemaan ilmaan 12. elokuuta 
2009. Kenraali tähdensi, että hän ei näe 
ainuttakaan taloudellista, työnjohdol-
lista tai tuotannollista syytä, jottei tämä 
suunnitelma toteutuisi.

ITAR-TASS, 21.Tammikuuta 2009

PAK-FA:n kehitystä  
vauhditetaan

Apulaispääministeri Sergei Ivanov aset-
ti viidennen sukupolven hävittäjän ke-
hittämisen kiih dyt tämisen tehtäväksi 
sotilasteollisenkomission kokouksessa. 
Hän tähdensi olevan tar peellista aloittaa 
koneen koelennot vuonna 2009, viiden-
nen sukupolven hävittäjän on tulta va Il-
mavoimien etulinjan peruskoneeksi ja 
se tulee ottaa palveluskäyttöön vuonna 

››
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2015. Apulaispääministeri totesi, että 
pilottierän ensimmäisen prototyypin 
valmistuminen on jo lähellä. Ivanovin 
mukaan uusi lentokone tulee vaatimaan 
uuden koelentotukikohdan, jota hän pe-
rusteli sillä, että uuden koneen suunni-
teltuja ominaisuuksia ei voida testata 
tai har joitella olemassa olevissa tuki-
kohdissa.. Esimerkiksi tulee olemaan 
tarpeellista luoda me rellinen koealue, 
koska koneen koelentoja ei tulla suorit-
tamaan vain mannerolosuhteissa.

ARMS-TASS, 26.Joulukuuta 2008

Intia on sitoutunut  
kehittämään viidennen  
sukupolven hävittäjää.

Intialainen Hindustan Aeronautics Li-
mited (HAL) ja venäläinen yhdistetty 
lentokoneen rakennus yhtiö (OAK) ovat 
allekirjoittaneet yleissopimuksen vii-
dennen sukupolven hävittäjän yhteisestä 
kehittämisestä ja tuotannosta 22. joulu-
kuuta 2008. Intia ja Venäjä tulevat kehit-
tämään kaksi versiota koneesta samanai-
kaisesti. Venäjän Ilmavoimat suunnitte-
levat ottavansa käyttöön yksipaikkaisen 
version ja Intia tulee vastaanottamaan 
kaksipaikkaisen lentokoneen.

Novosti news agency,  
22. Tammikuuta 2009

Uutta lentokalustoa Venäjän 
Ilmavoimille

Vuonna 2009 tulee Venäjän Ilmavoi-
mat vastaanottamaan noin 20 moderni-
soitua Su-25 rynnäkkökonetta ja uutta 
MiG-29SMT hävittäjää kertoi Ilmavoi-
mien komentajan avustaja everstiluut-
nantti Vladimir Drik.

ARMS-TASS, 24.Joulukuuta 2008

Ensimmäinen Yak-130K  
koulutuskone tulee  
valmistumaan kesällä 2009

Irkutskin lentokonetehtaan pääjohtaja 

Alexander Veprev, kertoi, että vuon-
na 2009 tehdas tulee tuottamaan en-
simmäisen Yak-130 taistelukoulutus-
koneen. Yak-130 on otettu tuotan toon 
vuonna 2007. Kuten jo tiedetään, Ve-
näjän Ilmavoimat tulevat vastaanotta-
maan 62 kappaletta Yak-130 koulu-
konetta. Algerian kanssa on myös al-
lekirjoitettu sopimus 16 ko neen toimit-
tamisesta. Irkutskin lentokonetehdas 
tuottaa Su-30MK hävittäjiä ja Be-200 
tyyppisiä siviili-amfibiokoneita.

Voenno-Promyshlenny Kurier, n:o 1, 
14.- 20. Tammikuuta 2009 s.5

Il-76MD-90 koelennot  
loppuvaiheessa

Iljushinin pääjohtaja Victor Livanov 
kertoi, että lentokoneeseen asennettu 
uusi avioniik ka varustus tullaan kokei-
lemaan tässä koelentovaiheessa. Val-
tion koelentojen kolmannen vaiheen 
menestyksekäs läpivienti tulee ole-
maan perustana Il-76MD-90 koneen 
käyttöön otolle Venäjän Ilmavoimis-
sa. Il-76MD-90 on varustettu nyky-
aikaisella Kupol-3 ohjaus- ja paikan-
nusjärjestelmällä, jonka on kehittänyt 
Kotlin-Novator yhtiö. Livanovin mu-
kaan Kupo lin onnistuneiden kokeiden 
päättymisen jälkeen, se tullaan vie-
mään sarjatuotantoon ja asentamaan 
kaikkiin Il-76 sarjan koneisiin sekä 
uuteen kuljetuskoneeseen, joka tunne-
taan nimellä erä 476. Ulianovskilai-
nen Aviastar-SP on valmistautumassa 
476:n sarjatuotantoon. Modernisoitu 
Il-76MD-90 on varustettu myös uusilla 
PS-90A-76 lentomoottoreilla aiempien 
D-30KP moottoreiden sijasta.

ARMS-TASS, 26.Joulukuuta 2008

Venäjän helikopterikauppa 
vetää

Venäjän helikopterin pääjohtaja Andrei 
Shibitov kertoi, että Venäjä on valmis 
toimittamaan Mi-28N helikoptereita 

Venezuelaan ja myös muihin maihin. 
Hänen mukaansa tällä hetkellä on ole-
massa suurin piirtein 12 tilausta toi-
mittaa Mi-28N helikoptereita erimai-
hin mukaan lukien Venezuela. Jotkut 
Aasian maat ovat esittäneet kiinnos-
tuksensa näiden helikopte reiden han-
kintaan. Venäjän Helikopterit voi tyy-
dyttää kaikkien näiden ulkomaalais-
ten asiakkaiden tarpeet, sillä heidän 
vientikykynsä, pääjohtajan mukaan, 
mahdollistaa sen. Hän toi myös esiin 
toiveensa, että Turkki tulisi ostamaan 
Mi-28N helikoptereita, koska Italias-
ta hankittujen taisteluhelikoptereiden 
toimitukset ovat myöhässä. Hänen mu-
kaansa Venäjän Helikopteri harkitsee 
rynnäkköhelikopterinsa toimitussuun-
nitelman esittämistä turkkilaiselle osa-
puolelle. 

Tammikuussa 2008 Rosvertol pää-
johtaja (Venäjän Helikopterin tytäryh-
tiö) Boris Slysar kertoi, että Venezuela 
tulee ostamaan erän Mi-28N helikop-
tereita. Hänen mukaansa sopimus asi-
asta solmittiin Venezuelan presidentin 
Hugo Chavezin vieraillessa tehtaalla 
vuonna 2007. Hänen mukaansa on lii-
an varhaista puhua kokonaismääräs-
tä ja toimitusaikataulusta, mutta hän 
odottaa, että ensimmäiset helikopterit 
tullaan toimittamaan vuonna 2009 Ve-
nezuelaan.

ARMS-TASS, 30.Tammikuuta 2009

Iran osti lisää  
kuljetushelikoptereita

Iran on vastaanottanut kaksi Mi-171 
helikopteria, 45 miljoonan dollarin 
sopimus viiden helikopterin toimit-
tamisesta solmittiin lokakuussa 2007 
Ulan-Uden Lentokoneen Rakennus 
Tehtaan kanssa (UUAZ). Sopimuk-
sen mukaiset loput kolme helikopte-
ria toimitettaneen Iraniin maaliskuun 
loppuun mennessä. Iran on aiemmin 
ostanut 35 kpl Mi-171 ja Mi-171SH 
helikopteria UUAZilta, kaupan arvon 
ollessa 210 miljoonaa dollaria. Mi-171 
on kuljetushelikopteri ja Mi-171SH on 
sen sotilaskuljetusversio.

PeRUSLUKeMIA
ILMA-ASeeSTA
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5; Ivan Konovalov, eTver.Ru, 27. Tam-
mikuuta 2009

Ikä ei tule yksin  
hävittäjillekään,  
murheenkryyni MiG-29

Venäjän Puolustusministeriö on ensi 
kertaa tunnustanut, että noin 200 MiG-
29 hävittäjää ei pelkästään voi täyttää 
taistelutehtäviään vaan ei edes pääse 
ilmaan. Näiden koneiden lukumäärä on 
lähes kolmannes Venäjän koko hävit-
täjäkalustosta. 120. Hävittäjälentoryk-
mentissä ta pahtuneet toinen toistaan 
seuranneet onnettomuudet toivat tilan-
teen esiin. 17. lokakuuta 2008 lentäjä 
onnistui hyppäämään, mutta 5. joulu-
kuuta lentäjä kuoli. Onnettomuuksien 
jälkeen kaikki tämän tyypin koneet 
asetettiin lentokieltoon tutkimusten 
ajaksi. Monta viik koa kului, mutta 
lentolupaa ei annettu. MiG-29 palve-
lee viiden lentorykmentin ja kolmen 
koulutuskeskuksen kalustona ja kaikki 
nämä joutuivat keskeyttämään taistelu- 
ja lentokou lutuksensa. Tverin alueelle 
tukeutuu kolme Moskovan ilmapuo-
lustuksesta vastaavaa hävittäjälento-
rykmenttiä, joista eversti Lev Speva-
kin komentama Andreapoliin sijoitet-
tu 28. Hävittäjälentorykmentti käyttää 
MiG-29 -koneita. Eversti Konstantin 
Shatailon komentama 611. Hävittäjä-
lentorykmentti toimii Bezhetskin alu-
eella Dorokhovon tukikohdassa ja on 
varustettu Su-27 -hävittäjillä. Kolmat-
ta, 790. Hävittäjälento rykmenttiä ko-
mentaa eversti Valeri Knish, rykmentti 
tukeutuu Bologoen alueella Khotilo-
von tukikohtaan ja on varustettu MiG-
31 -hävittäjillä.

Ensimmäinen epävirallinen tieto 
tammikuun puolivälissä kertoi, että 
onnettomuustutkimuk set antoivat 
odottamattomia tuloksia. Onnetto-
muuksien havaittiin johtuneen koneen 
pyrstön tuhoutumisesta, jonka oli ai-
heuttanut korroosio ja osien väsymi-
nen. Yksinkertaises ti sanoen rakenne 
menetti rakenteellisen vahvuusmargi-
naalinsa vanhuuden vuoksi. Tämän li-
säksi kerrottiin, että tarkastuskomitea 

tarkastaa kaikki MiG-29 -joukot sekä 
pyrstörakenne on purettu hävittäjistä 
ja insinöörit miettivät nyt koneiden 
korjausmenetel miä. On siis käynyt ilmi 
että onnettomuudet johtuivat MiG-29 
koneen rakenteen koossapitävien osi-
en korroosiosta. Asiantuntijat selittä-
vät kaiken kliseellä ”korkea ikä”, koska 
lentokoneet on rakennettu jo neuvos-
toaikana. Tämä merkitsee sitä, että Ve-
näjän Ilmavoimille on tullut aika, jol-
loin sen on välttämätöntä poistaa satoja 
taistelukoneita.

Venäjän Ilmavoimilla on nyt käy-
tössään 291 MiG-29 hävittäjää, tarkan 
luvun kertoi moottoritoimittaja vuoden 
2008 joulukuussa. Näistä koneista ar-
violta 200 ei ole lentokelpoi sia. Tämä 
luku on verrattavissa muiden hävittä-
jätyyppien lukumääriin, joista MiG-31 
hävittäjiä on alle 150 kpl ja hävittäji-
en kokonaismäärä on noin 650, jois-
ta siis loput Su-27 koneita. Su-27 on 
kalliimpi hävittäjä kuin MiG-29 myös 
huollollisesti, MiG-31 on tarkoitettu 
eri tehtäviin, eikä sitä ole tarkoitettu lii-
kehtimään ilmataistelussa. Niinpä 200:
n MiG-29 menettäminen onkin hyvin 
arka asia Venäjän Ilmavoimien taiste-
lukyvylle etenkin, kun ohjaajakoulutus 
hoidetaan niillä Krasnodarin Ylemmäs-
sä Sotilasohjaajakoulussa Armavi rissä, 
maan ainoassa ohjaajakoulussa. 

Sotilaat sekä lentokoneenraken-
nusteollisuuden edustajat ovat puhu-
neet MiG-29 palvelusiän pidentämi-
sestä 4 000 lentotuntiin tai 40 pal-
velusvuoteen, mutta tätä työtä ei ole 
vielä aloitettu. Modernisointiohjelma 
MiG-29SMT modernisoinnista on 
myös hiipunut jonnekin, Ilmavoimat 
modernisoivat sen sijaan hitaaseen tah-
tiin MiG-31 ja Su-27 -kalustoa. Uusi-
en hävittäjien tuotanto on tosiasiassa 
pysäytetty ja niitä on toimitettu vain 
ulkomaille vuosien 1990 ja 2000 vä-
lillä, perustuen neuvostoaikana osittain 
kootuille koneille. Tämä reservi on jo 
loppuun käytetty. Nyt Puolustusminis-
teriö on luvannut hankkia käyttöönsä 
MiG-29SMT -konetta, joita Algeria 
kieltäytyi hyväksymästä käyttöönsä.

Kommersant 06.Helmikuuta 2009 
s. 5

MiG-29 kaluston käyttäjät

MiG-29 hävittäjiä käyttävät seuraavat 
lentoyksiköt:
- 14. Kaartin Leningradilainen Hä-

vittäjälentorykmentti, Khalino, 
Kursk-Vostochny

- 19. Kaartin Hävittäjälentorykment-
ti, Millerovo, Rostovin alue

- 28. Kaartin Leningradilainen Hä-
vittäjälentorykmentti, Andreapol, 
Tverin alue

- 31. Kaartin Nikopolilainen Hä-
vittäjälentorykmentti, Zernograd, 
Rostovin alue

- 120. Kaartin Brestiläinen Hävittä-
jälentorykmentti, Domna, Chitan 
alue

- 3624. Lentotukikohta Erebuni, Ar-
menia

- 237. Kaartin Proskurovon lento-
koneiden esityskeskus Kubinka, 
Moskovan alue

- 968. Sevastopolilainen Yhdistetty 
Opetus- ja tutkimuslentorykmentti, 
Lipetsk

- 116. Koulutuskeskus, Privolzhski, 
Astrakhan

- 783. Lentokoulutuskeskus, Arma-
vir, Krasnodarin alue ja

- 4020. Lentokoneiden reservituki-
kohta, Lipetsk

Osa näistä tukikohdista löytyy hyvin 
EarthGooglesta, jossa näkyy maassa 
oleva konekalusto tunnistettavalla tark-
kuudella.

Lenta.Ru, 09.Helmikuuta 2009

Algerian hylkäämät  
MiG-29 käyttöön

Venäjän Puolustusministeriö hankki 24 
MiG-29SMT hävittäjää, jotka Algerian 
Puolustusministeriö aiemmin hylkäsi. 
MiG-29SMT ja MiG-29UBT -konei-
den erä maksoi 25 miljardia ruplaa, 
kertoi varapääministeri Sergei Ivanov. 
Kukaan ei kuitenkaan ole kertonut, 
miksi Venäjä hankki 24 konetta eikä 
kaikkia 36 konetta Algerian hylkää-
mästä erästä.  
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Jälleen kerran Lähi-idässä sodittiin. 
Israel käynnisti vuodenvaihteessa 
2008/2009 suurisuuntaisen ilma- ja 
maaoperaation Gazan alueelle eli-
minoidakseen palestiinalaisten Ha-
mas-järjestön raketti-iskut kaupun-
keja vastaan. Tilanne muistuttaa Li-
banonin sotaretkeä elokuussa 2006, 
jolloin tarkoituksena oli eliminoida 
Hizbollahin raketti-iskut, mutta lop-
putulos oli huono. Israelilaisten mit-
ta näyttää tulleen täyteen vuosikau-
sia jatkuneiden rakettihyökkäysten 
jälkeen. Maaliskuussa 2001 päämi-
nisteri Ariel Sharon varoitti Irania 
ja Syyriaa rakettien toimittamisesta 
palestiinalaisille. Niiden määräksi 
arvioitiin 10 000. Yli 2,5 miljoonan 
israelilaisen arvioitiin tuolloin ole-
van rakettien vaikutuspiirissä. Pales-
tiinalaiset käyttävät yksinkertaisia ja 
epätarkkoja raketteja ”ilmahyökkä-
yksiin”, kun ylivoimaista Israelin ar-
meijaa vastaan ei muita keinoja ole. 

 

Aseita rakettien torjuntaan

Katjusha-raketit  (”Stalinin urut”) 
ovat tuttuja ainakin suomalaisille 
sotaveteraaneille; 122 mm raketin 
ampumaetäisyys on 20 km, pienem-
pikaliiperisen 8 km. Vastaavat oma-
tekoiset raketit tunnetaan Gazassa 
nimellä Qassam. Niiden laukaise-
miseen voidaan käyttää yksinkertai-
sia 1–4 raketin lavetteja. Kantamis-
ta päätellen isompiakin raketteja on 
käytetty. Iranilaisvalmisteisen Fajr-
3-raketin (230 mm) ampumaetäisyys 

Epäsymmetristä  
ilmasotaa Lähi-idässä

on 40 km, isomman Fajr-5:n yli 70 
km. On arveltu, että Libanoniin on 
toimitettu myös ballistisia Zelzal-2 
-raketteja (kaliiperi 610 mm, taiste-
lulataus 600 kg, kantama 210 km) 
– sillä ulottuisi Tel Aviviin saakka. 
Ajoneuvoon sijoitettua raskasta aset-
ta on kuitenkin vaikea liikutella ja 
piilotella Israelin ilmavoimilta. 

Israel on kehittänyt ilmapuolus-
tustaan havaitsemaan ja torjumaan 
myös raketit ja ohjukset. Rakettien 
havaitsemiseksi on rajoille sijoitettu 
tutkien avuksi lämpökameroita, joi-
den havaintojen avulla annetaan ilma-
hälytyksiä väestölle. Rakettiasemien 
löytämiseksi käytetään miehittämät-
tömiä koneita (lennokkeja), joista osa 
on myös aseistettu. Georgia käytti elo-
kuussa 2008 samoja israelilaisvalmis-
teisia Hermes 450 -lennokkeja tiedus-
teluun. Havaitut tuliasemat pyritään 
tuhoamaan joko ilmasta tai maasta 
laukaistavilla täsmäaseilla taikka ty-
kistöllä. Kuten on todettu, pelkillä il-
mahyökkäyksillä ei saavutettu hyvää 
lopputulosta. Maavoimia tarvittiin. 

Israel on yhdessä USA:n kanssa 
pyrkinyt myös kehittämään rakettien 
ja kranaatinheittimen ammusten tu-
hoamiseen sopivia ilmatorjunta-asei-
ta. Amerikkalaisilla on ollut sama 
ongelma Irakissa. Heillä on siellä 
käytössä merivoimien sota-alusten 
ohjustentorjunta-aseista muunnet-
tuja suuritulinopeuksisia tykkejä 
(Land-Based Phalanx Weapon Sys-
tem). Torjunta-aseen kehittäminen on 
teknisesti erittäin vaikeaa, koska ra-

ketit ovat pieniä ja nopeita maaleja. 
Laser-aseesta on suunniteltu ratkai-
sua kysymykseen. 

Pääministeri Simon Peres teki 
jo heinäkuussa 1996 amerikkalaisten 
kanssa sopimuksen laser-aseen ke-
hittämisestä Israelin asutuskeskusten 
suojaamiseksi raketti- ja kranaatin-
heitiniskuilta. Tuloksena oli THEL 
(Tactical High Energy Laser), jonka 
onnistunut koeammunta suoritettiin 
kesällä 1999. Lyhyen kantaman (5 
km) sädeaseella voitiin tulittaa 12 
maalia minuutin sisällä. Yhden lau-
kauksen hinta oli 3000 dollaria. Tut-
kalla voitiin seurata 60 maalia yhtä 
aikaa. Tarkoitus oli ottaa ase operatii-
viseen käyttöön vuonna 2007, mutta 
suorituskyvyssä ilmeni pahoja sää- 
yms. rajoituksia, joten projekti (jon-
ka hinta oli yli 500 miljoonaa dolla-
ria) keskeytettiin. On iso kysymys-
merkki, löytyykö laserista ollenkaan 
ratkaisua ilmatorjuntaan – on paljon 
teknillisiä ongelmia. Suunnitteilla 
on kuitenkin liikkuva laser-asever-
sio MTHEL ja lentokenttien suojaa-
miseen soveltuva ase Skyguard. 

Tykistö- ja ballististen  
ohjusten torjuntaa

Rakettihyökkäysten tuhot ovat olleet 
suhteellisen pieniä ballististen ohjus-
ten uhkaan verrattuna, mistä Israelilla 
on ikäviä kokemuksia. On epävarmo-
ja tietoja, että Egypti olisi jo Lähi-
idän sodassa 1967 laukonut Israeliin 
Zahir-tykistöohjuksia, joita oli kehi-
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telty vanhojen saksalaisten mallien 
pohjalta saksalaisten asiantuntijoiden 
johdolla jo 1950-luvulla. Lähi-idän 
sodassa 1973 sekä egyptiläiset että 
syyrialaiset tulittivat Israelin kaupun-
keja, lentokenttiä ja komentopaikkoja 
neuvostovalmisteisilla pitkän kanta-
man Luna- (Frog-3) ja Luna-M (Frog-
7) -tykistöraketeilla (Frog on NATO-
nimike, Free-Rocket-Over-Ground). 
Myös lentokoneista laukaistavia oh-
juksia KSR-2 ja AS-5 Kelt oli käy-
tössä, ja yksi R-11-ohjuskin (Scud) 
laukaistiin. Israelin ilmapuolustuksen 
ilmoitettiin ampuneen alas 20 ohjus-
ta 25:sta havaitusta. Hyvä tulos oli 
luultavasti enimmäkseen HAWK-il-
matorjuntaohjusyksiköiden ansiota, 
jotka ampuivat alas myös 24 vihol-
liskonetta. 

Persianlahden sodassa 1991 Ira-
kista ammuttiin ballistisia Scud-oh-
juksia Israeliin, missä niiden torjun-
taan ei ollut sopivaa taisteluvälineis-
töä. Patriot-ilmatorjuntaohjuksilla 

saatiin alas vain yksi Scud. Sama 
uhka toistui vuonna 2003 Irakin so-
dassa, jolloin amerikkalaisilla oli jo 
käytössään ensimmäiset ballististen 
maalien torjuntaohjukset (PAC-3). 
Suurin ballistisen ohjusten uhka Is-
raeliin kohdistuu nyt kuitenkin Ira-
nin taholta. Se voi realisoitua mil-
loin tahansa, ainakin jos Israel iskee 
ensin. 

Tietoja Iranin ballistisista 
ohjuksista

Israelin kotialueen ohjuspuolus-
tuksen päävastuu on Arrow 2 -oh-
jusyksiköillä. Ballististen ohjusten 
torjuntajärjestelmän nimi Israelissa 
on Homa (Este). Ensimmäinen oh-
juspatteri saavutti operatiivisen val-
miuden vuonna 2000, toinen 2002. 
Yksi Arrow 2 -ohjuspatteri on ryhmi-
tetty Tel Avivin lähelle, toinen Hai-
fan eteläpuolelle ja kolmatta suun-
nitellaan (2012). Ballistisen maalin 
maksimitulokulmalla ohjuspatterin 
kantamakehän säde (vaakaprojektio) 
on ehkä 40–50 km, joten patterien 
torjunta-ala peittää Israelin ydinalu-
eet. Torjuntajärjestelmään on integ-
roitu myös Israelin omat ja amerik-
kalaisten Patriot-ohjuspatterit, jotka 
uusimmilla PAC-3-ohjuksilla voivat 
torjua myös ballistisia ohjuksia len-
toradan loppuosalla. Ennakkovaroi-
tukseen ja lentoradan laskentaan tar-
vitaan myös satelliitteja. 

Arrow-ohjusprojekti alkoi jo 
vuonna 1988. Päävastuussa hank-
keesta on ollut Israel Airspace In-
dustries (IAI) yhdessä amerikkalais-
ten kanssa. Prototyyppi oli Arrow 1 
(hebr. Hetz), jota testattiin 1995. Uu-
dempi Arrow 2 on läpäissyt 14 koet-
ta. Heinäkuussa 2004 sillä tuhottiin 

oikea Scud-B -ohjusmaali 40 km:n 
korkeudella Point Mugussa Kalifor-
niassa. Uusin ohjustyyppi on Arrow 
Block 3. Kaksivaiheinen Arrow 2 
-ohjus painaa noin 1300 kg ja saa-
vuttaa 2500 m/s nopeuden (Mach 9) 
– se on maailman nopein it-ohjus. 
Maksimi ampumaetäisyys on noin 
90 km ja torjuntakorkeus 10–50 km. 
Ballististen maalien torjuntaa varten 
ohjuksessa on infrapunaetsin, muita 
maaleja varten aktiivinen tutkahaku-
pää. Ohjus pystyy ”kurvailemaan” 
nopeasti ohjailusiivekkeiden avulla. 

Hyvin liikuteltavaan Arrow 2 -
ohjuspatteriin kuuluu tulenjohtokes-
kus, ammunnanjohtopaikka,  viesti-
keskus, tutka-asema ja 4–8 kpl ve-
dettäviä laukaisulavetteja. Lavetilla 
on kuusi pystysuoraan laukaistavaa 
ohjusta omissa säiliöissään. Ulkonai-
sesti lavetti muistuttaa venäläisten S-
300P:aa (SA-12). Parhaimmillaan 
ohjuspatterissa on 48 laukaisuval-
mista ohjusta. Lavettien lataaminen 
kestää noin tunnin. Ohjuspatterin tut-
kan mittausetäisyys on 500 km ja se 
pystyy seuraamaan maaleja, joiden 
nopeus on yli 3000 m/s. Johtokeskus 
pystyy johtamaan ammuntaa 14 maa-
liin yhtä aikaa, joten ihan helpolla 
torjuntaa ei kyllästetä.

Israelilla lienee tällä hetkellä maa-
ilman edistyksellisin ohjuspuolustus-
järjestelmä. Sitä voidaan tarvitakin. 
Rakettien torjumiseen ei kuitenkaan 
vielä ole kunnon välineitä.   

 Tyyppi Kantama (km) Taistelulataus (kg) CEP (m) Määrä (kpl) –
CSS-8 150 190 ? 200
M-11 280 800 600 30–50
SCUD-B 300 985 450 100–400
SCUD-C 500 600 700 100–170
Shahab-3 1300 800–1200 2500 150?

Arrow 2 -ohjuslavetti. (www.army-tech-
nology.com/…../images/Arrow_1.jpg)

Arrow 2 -ohjuksen laukaisu. 
(www.strategypage.com)
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Hallituksen perinteellinen puolustus-
selonteko julkistettiin tammikuussa. 
Se ei sisällä mitään yllätyksiä, ei mi-
tään kovin konkreettista asiaa muu-
tenkaan, on poliitikkojen sanelemaa 
ja siltä kuulostaakin. On herätetty ky-
symys tällaisten työläiden selonte-
kojen tarpeellisuudesta, ihan aiheel-
lisesti. Kelle se on tarkoitettu? Mitä 
hyötyä siitä on? Sehän ei sido ketään. 
Puolustuslinjaukset eivät voi eivätkä 
saa muuttua neljän vuoden välein, jo-
ten suurin osa selontekojen sisällöstä 
on vanhan toistoa. Edellinen selonte-
ko julkaistiin vuonna 2004, mitenkäs 
siinä kävikään? 

Selonteon 2004 perintö?  

Vuoden 2004 selonteko julkaistiin ti-
lanteessa, jossa Irakin sota 2003 oli 
juuri takana, Afganistanin  sota 2001 
käyty, samoin Jugoslavian ilmakam-
panja 1999 oli mielessä. Strateginen 
ilma- ja ohjusisku oli uhkakuvana 
kristallinkirkas, mistä seurauksena 
oli loogisesti ilmatorjunnan tarpeen 
korostaminen pääkaupungin sekä 
maa-, meri- ja ilmavoimien joukko-
jen ja kohteiden suojaamisessa. Ei 
välttämättä kuulosta yhtä loogiselta, 
että heti selonteon jälkeen päätettiin 
lakkauttaa Helsingin Ilmatorjunta-
rykmentti ja Ilmatorjuntakoulu. Var-
sinais-Suomen Ilmatorjuntarykment-
ti ja Kymen Ilmatorjuntarykmentti 
oli lakkautettu jo aiemmin, joten il-
matorjunta-aselajin rauhan ajan re-
sursseja ei lisätty, kuten uhkakuvan ja 
vaatimusten perusteella olisi voinut 
ajatella. Pikemminkin päinvastoin. 

Ahti Lappi

PUOLUSTUSSELONTEKO 2009
- Kommentteja asiasta ja vähän asian vierestäkin

Mitä hyötyä on selonteoista, joiden 
sanomaa ei noudateta käytännössä?  

Muutama poiminta uudesta se-
lonteosta antaa aihetta retorisiin ky-
symyksiin ja kommentteihin. Otteet 
selonteosta on kirjattu lihavoidulla, 
kommentit tavallisella fontilla. 

Venäjällä on lähialueellamme 
poliittisia, taloudellisia ja sotilaalli-
sia intressejä. …Georgian kriisissä 
Venäjä osoitti valmiutensa käyttää 
sotilaallista voimaa omien intressi-
ensä edistämiseksi. .. Venäjä mo-
dernisoi asevoimiaan ja kalusto-
aan, mikä vaikuttaa myös Suomen 
lähialueella. 

Venäjän potentiaalinen sotilaal-
linen uhka ei välttämättä ole ihan 
uusi asia, mutta sen tunnustaminen 
on poliitikoille vaikeaa. Hyvä, että 
se on tässä sanottu edes peitetysti. 
Venäjällä on modernia sotakalustoa 
joka lähtöön, joten sen teknillisen ta-
son aliarvioiminen olisi paha virhe. 
Se, että suurvalta tarpeen vaatiessa 
käyttää sotilaallista voimaansa, ei pi-
täisi olla yllätys kenellekään. Mitä 
USA on tehnyt viime vuosina useita 
kertoja? 

Tulivoiman merkitys säilyy 
keskeisenä ja myös ennaltaehkäi-
sevänä tekijänä. Kaukovaikutteis-
ten täsmäaseiden, elektronisen vai-
kuttamisen, satelliittiteknologian 
ja informaatiosodankäynnin kei-
not ja merkitys lisääntyvät. 

Tämä on kaikki faktaa, mutta 
koskee enemmän hyökkääjää (uh-
kakuvaa) kuin puolustajaa. Suomen 
puolustusta ei näillä ratkaista. Onkin 
paljon vaikeampaa määritellä, mil-

lä keinoilla alivoimainen puolustaja 
voisi vastata tällaisiin uhkiin. Sama 
vika oli edellisessä selonteossa. Se-
hän olisi kuitenkin kansallisen puo-
lustusdoktriinin avainkysymys. 

Suomen puolustuskyvyn perus-
elementit ovat aktiivinen puolus-
tuspolitiikka, sotilaallinen maan-
puolustus, yhteiskunnan voimava-
rat ja kansainvälinen yhteistyö.

Kekkonen kyllä kääntyy haudas-
saan, kun ulkopolitiikkaa ei mainita 
ollenkaan. Kansainvälinen yhteis-
työ tulee uutena elementtinä kuvaan 
mukaan. Sen voi selonteosta löytää 
monesta muustakin kohdasta joko 
NATO:n, EU:n tai pohjoismaisen 
yhteistyön merkeissä. 

Suomen sotilaallinen maan-
puolustus perustuu suoritusky-
kyiseen puolustusjärjestelmään 
alueellisen puolustuksen periaat-
teiden mukaisesti, yleiseen asevel-
vollisuuteen sekä vahvaan maan-
puolustustahtoon ja kansainväli-
seen sotilaalliseen yhteistyöhön. 

Kolme ensimmäistä kohtaa ovat 
jo perinteellistä ”mantraa”, viimei-
nen kohta kuulostaa vähän uudem-
malta. Puolustusdoktriinistamme 
voisi kyllä olla vähän enemmänkin 
tekstiä. Mihin perustuu alueellinen 
puolustus ilman paikallisjoukkoja? 
Onko nyt enää alueellista puolus-
tusta? Pitäisikö jo käsitteitäkin vä-
hän päivittää? Yleisen asevelvolli-
suuden säilyttäminen on ydinkysy-
mys, Ruotsin malli ei sovi meille. 
Veteraanisukupolven poistuminen 
voi heikentää maanpuolustustah-
toa, ellei asiaan kiinnitetä enemmän 
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huomiota.  Maanpuolustustahdon 
ylläpitämisen pitäisi kuulua puolus-
tusvoimien avaintehtäviin – ei taida 
nyt kuulua? Sen eteen pitäisi tehdä-
kin jotakin. Oman sotahistoriamme 
valossa Suomen puolustuksessa on 
aina harrastettu kansainvälistä yh-
teistoimintaa, joten ei sekään ihan 
uusi asia taida olla. 

Puolustusvoimien ensisijainen 
tehtävä on jatkossakin Suomen 
puolustaminen. Kriisinhallinnan 
lisäksi Suomen on edelleen va-
rauduttava myös alueeseensa tai 
yhteiskuntansa elintärkeisiin toi-
mintoihin kohdistuvien sotilaal-
listen uhkien ennaltaehkäisyyn ja 
torjuntaan. 

Päätehtävän pitäisi olla itsestään 
selvyys. Kriisinhallinta vaatii kuiten-
kin yhä enemmän resursseja, jotka 
ovat kuitenkin osittain pois kotimaan 
puolustuksesta. Tavoitetasoksi on 
asetettu 150 miljoonaa euroa, se on 
iso raha! Puolustusbudjetin ehdotettu 
kahden prosentin vuotuinen korotus 
ei korvaa edes inflaatiota, sotavarus-
tuksen jopa 8 prosentin korotuksesta 
puhumattakaan. 

Ilmapuolustuksella suojataan 
valtakunnallisesti merkittävät 
kohteet sekä kiistetään vastustajan 
ilmaherruus ja torjuntaan hyökkä-
ykset ilmasta. … Ilmapuolustusta 
kehitetään tavoitteena ylläpitää ja 
kehittää kykyä kohteiden suojaa-
miseen ja ilmaherruuden turvaa-
miseen Suomen puolustuksen kan-
nalta keskeisillä toiminta-alueilla. 
Painopiste on pääkaupunkiseudun 
ilmatorjunnan ajantasaistamises-
sa. Hävittäjätorjunnan suoritus-
kyky ylläpidetään ja tukeutumis-
järjestelmän taistelukestävyyttä 
kehitetään. 

Hyökkääjän ilmanherruuden 
kiistäminenkin määrätyllä alueella 
on kova vaatimus omasta ilmanher-
ruudesta puhumattakaan. Hävittäjä-
torjunnalla voi hetkellisesti kiistää 
vihollisen ilmaylivoiman, mutta ei 
pitkiä aikoja. Ilman vahvaa ohjus-
ilmatorjuntaa se ei ole mahdollis-

ta. Ilmatorjunnan resurssit taas eivät 
mahdollista kovin monen valtakun-
nallisen kohteen tehokasta suojaa-
mista, kuten joskus ennen vanhaan. 
Jos Buk-ohjuskalusto poistetaan 
käytöstä samalla kun hankitaan uut-
ta kalustoa, resurssit eivät myöskään 
lisäänny. Voidaan suojata vain pää-
kaupunki, ei muita isoja kohteita. Ei 
myöskään voida hoitaa maavoimien 
operatiivisten joukkojen aluesuoja-
usta (keski- ja korkeatorjuntaa), jo-
hon tehtävään telalavettinen Buk-ka-
lusto sopisi erinomaisesti. Buk-jär-
jestelmällä kyetään myös torjumaan 
tykistöohjukset (vast.), joiden uhka 
maavoimissa on ilmiselvä.  

Georgian sota todisti, että nope-
asti kehittyvät sotilaalliset konflik-
tit ovat edelleen mahdollisia, joten 
niihin pitää valmistautua. Strategi-
nen ilma- ja ohjusisku (kuten Ga-
zassa vuodenvaihteessa 2008/2009) 
edellyttää ajallisesti nopeaa valmi-
utta, erityisesti ilmapuolustukselta. 
Epäloogista onkin, ettei ilmatorjun-
ta kuulu valmiusaselajeihin. Ainakin 
pääkaupungissa ilmatorjunnan pitäisi 
olla tuntiluokassa valmis torjumaan 
ilma- ja ohjusiskut, joiden torjun-
nassa puhutaan sekunneista. Pitkän 
kantaman täsmäaseilla isku voidaan 
aloittaa yllättäen. 

Puolustusvoimien joukot jae-
taan suorituskykyisimpiin, liik-
kuviin, koko valtakunnan alu-
eella käytettäviin operatiivisiin 
joukkoihin sekä alueellisiin jouk-
koihin…. Operatiivisissa joukoissa 
painopiste on armeijakunnan ke-
hittämisessä, jonka ytimen muo-
dostavat kolme valmiusprikaatia. 
…Maanpuolustuskorkeakoulun 
henkilöstö muodostaa sodan ajan 
armeijakunnan esikunnan rungon. 
… Puolustusvoimien on kyettävä 
toimimaan koko maan alueella 
sekä muodostamaan painopiste 
kulloisenkin tilanteen vaatimus-
ten mukaisesti. 

Suomen puolustaminen perus-
tuu siis kolmen valmiusprikaatin 
siirtelyyn ja käyttöön siellä, mis-

sä käydään ratkaisutaistelut. Pitkät 
siirtymismatkat edellyttävät hyvää 
operatiivista liikkuvuutta (kykyä 
liikkua tiestöllä). Se on kylläkin ris-
tiriidassa hyvän taktillisen liikku-
vuuden (maastoliikkuvuus) kanssa, 
jota tarvitaan itse taistelussa. Pyörä-
ajoneuvot eivät liiku maastossa yhtä 
hyvin kuin tela-ajoneuvot. Kumpi 
olisi parempi? Operatiiviset siirrot 
ilmauhan alaisena eivät onnistu il-
man vahvaa ilmatorjuntasuojausta, 
onko sitä? Alueellisten prikaatien 
kehittämisessä kiinnitetäänkin huo-
miota vain taktilliseen liikkuvuu-
teen. Maanpuolustuskorkeakoulun 
roolin paljastaminen armeijakunnan 
esikunnan muodostajana olisi aiem-
min ollut sotasalaisuus, ei ole enää? 
Sotakorkeakoulu muodosti jo ainakin 
lähes 40 vuotta sitten yhden armei-
jakunnan esikunnan, jolla oli tärkeä 
tehtävä. Sehän on loogista, kun kor-
keakoulussa on nytkin maan päte-
vimmät taktikot. 

Puolustusvoimien  
keskeisiä sodan ajan  
joukkoja 2010-luvulla

Selontekoon on liitetty taulukko, jos-
ta selviävät tulevat tärkeimmät joukot 
ensi vuosikymmenellä. Poimintoja 
maavoimien osalta: 

Joukkotyyppi On 2008 2010-luvulla

Armeijakunnan 
esikunta

 1  1

Valmiusprikaati  3  3

Jääkäriprikaati  2  0

Mekanisoitu 
taisteluosasto

 2  2

Helikopteripa-
taljoona

 1  1

Erikoisjääkäri-
pataljoona

 1  1

Alueellinen 
prikaati 

 6  0

Taisteluryhmä  0  5

››
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Jääkäriprikaatit, joita 1990-lu-
vulla suunniteltiin 10 kpl, poistuvat 
nyt kokonaan kuvasta. Alueelliset 
prikaatit muutetaan kai taisteluryh-
miksi, joiden kokoonpano ei selviä 
tekstistä. Onko pakko luopua tutuista 
käsitteistä? Varsinainen taisteluvoi-
ma kyllä jää aika vähäiseksi. Heli-
kopteripataljoonan todellinen mer-
kitys taistelutilanteessa on hyvin ky-
seenalainen, mutta resursseja se syö 
rauhan aikana paljon.  Ilmavoimissa 
säilyy kolme laivuetta. Ilmatorjun-
tayksiköitä ei selonteon taulukossa 
ole mainittu. 

Suomi ottaa politiikassaan 
huomioon, ettei unionilla (EU) ole 
omaa puolustussuunnittelua eikä 
yhteisen puolustuksen järjestelyjä. 
… Mahdollisuus avun saamiseen 
muilta unionimailta nostaa hyök-
käyskynnystä ja parantaa Suomen 
kykyjä mahdollisen hyökkäyksen 
ennaltaehkäisemiseksi. … Puolus-

tusvoimien kehittämisessä varmis-
tetaan, ettei mahdolliselle sotilaal-
liselle liittoutumiselle muodostu 
käytännön esteitä. 

EU:n ja/tai NATO:n mahdollisen 
avun saamiskysymystä kriisitilan-
teessa sivutaan selonteossa mones-
sakin kohdassa. Perimmäinen kysy-
mys jää nytkin vastausta vaille: mitä 
sotilasapua ulkomailta voisi saada ja 
missä aikayksikössä? Georgian ta-
painen konflikti osoitti, että tilanne 
on ohi, ennen kuin mitään on ehdit-
ty tehdä. Ei edes ”nopean toiminnan 
joukkojen” aikataulu ole kovin kii-
reinen. Ruotsikin valmistautuu no-
peuttamaan joukkojen perustamis-
ta, jotta ne saataisiin kokoon alle 90 
vuorokaudessa – siinä ajassa talviso-
ta oli jo melkein ohi…. Realismia voi 
olla, ettei mitään apua tule nopeasti, 
joten hyökkäyksen torjuntakykyä pi-
tää löytyä omasta maasta. 

Suomi kehittää  
omia sotilaallisia  
suorituskykyjään Naton 
standardien mukaisesti

Lauseen asiasisällön suhteen ei ole 
huomauttamista, mutta kieliasu ei ole 
korrekti. Puolustusvoimissa on viime 
vuosina ryhdytty viljelemään ”suori-
tuskykyjä” ihan kyllästymiseen asti. 
Ikävää vain, että se on huonoa suo-
mea, ylioppilaskirjoituksissakin iso 
virhe. Sanalla suorituskyky ei ole 
monikkomuotoa. Kysykää vaikka 
kielitoimistosta. Sama virhe toistuu 
selonteossa muuallakin. Onko joku 
antanut luvan käyttää puolustusvoi-
missa omaa kieltä?  

Toinen toistuva ja yleinen kieli-
virhe on sanassa ”ilmaherruus” (il-
man n-kirjainta).  Jos kysytään, min-
kä herruus, vastaus on ilman. Pitää 
siis olla ilmanherruus. Ei kukaan 
sano meriherruus, vaan merenher-
ruus. Ilmatorjunta taas ei torju ilmaa 
(olisi silloin ilmantorjunta), kun taas 
panssarintorjunnalla torjutaan pans-
sareita.  

PeRUSLUKeMIA
hISTORIASTA

YhdISTYS
OSASTOT TIedOTTAVAT

Päijät-Hämeen osasto piti vuo-
den 2009 järjestäytymiskokouksen 
28.1.2009, jossa osaston hallinto 
virallistettiin. Puheenjohtajaksi va-
littiin Jaakko Lipsanen, sihteeriksi 
Eero Hannikainen, www-vastaavaksi 
Mikko Saarinen ja hallituksen jäse-
neksi Jarmo Vilo. Kaikki osaston jä-
senet tullaan edelleenkin kutsumaan 
hallituksen kokouksiin. Kutsut ko-
kouksiin lähetetään ainoastaan säh-
köpostitse, joten huolehdi, että olet 
osaston postituslistalla. 

Kokouksen päätteeksi kapteeni 
Jarmo Vilo ilmavoimien esikunnasta. 

Päijät-Hämeen osaston toimintaa
piti jäsenille tiiviin katsauksen ajan-
kohtaisista aiheista. 

Suorituskyvyn arviointijärjestel-
mä osoittautui laajaksi standardik-
si, jolla eri osa-alueiden toiminnan 
onnistumista voidaan verrata kriit-
tisesti. Aihe on todellakin monimut-
kainen, toivottavasti läsnäolijoille jäi 
jonkinlainen yleiskäsitys aiheesta.   

Iv-selosteen uudistus on ollut 
välttämätön koordinaatistojärjestel-
män muutoksenkin vuoksi. Uudesta 
selosteesta on tehty koulutuspaket-
ti. Saimme ennakkonäytöksen tästä 
koulutuspaketista - hyvältä vaikutti, 

modernilta ja selkeältä. 
Esityksen jälkeen totesimme, että 

näihin koulutuspaketteihin ja ope-
tusvideoihin kannattaa tutustua aina 
kun mahdollisuus. Niitä pyritäänkin 
saamaan osastomme tilaisuuksiin 
pieninä annoksina aina tilaisuuden 
tullen. 

Tulevista tapahtumista kerrotaan 
edelleen sähköpostin kautta ilmoit-
taudu heti sähköpostilistalle (it.lah-
ti@luukku.com), jos et jo ole! Muista 
myös katsoa osaston ilmoitustaulu 
yhdistyksen nettisivuilla.”    
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YhdISTYS
OSASTOT TIedOTTAVAT

AIKA TAPAHTUMA PAIKKA
Tammikuu
22.1. klo 16.45 Johtokunnan kokous Tampere/

MAAVMATLE
25.1. klo 15.00 Tammisunnuntain kirkkojuhla Tuomiokirkko
27.1. klo 17.30 Osaston vuosikokous Tampere/

MAAVMATLE
31.1. klo 10.00 ItUY:n osastokokous Tampere/

MAAVMATLE
Helmikuu
18.2. Pohjois-Suomen ilmapuolustusseminaari Rovaniemi
Maaliskuu
4.3. klo 18.30 - Modernit it-järjestelmät It-museo/Hyrylä
14.3. Ilmatorjuntaupseeriyhdistys ry:n vuosikokous Tikkakoski
11.3. Johtokunnan kokous Tampere/

MAAVMATLE
Huhtikuu
Avoin Tutustuminen Ilmatorjuntamuseoon ja Lotta 

museoon (avec)
Tuusula

18.4. Ohjusseminaari ”Suomen valinta” Parola
Toukokuu
17.5. Kaatuneiden muistopäivä Kalevankangas
Kesäkuu
4.6. klo 12.00 Pv:n lippujuhlapäivän tilaisuudet Kalevankangas
4.6. klo 18.00 Kunniakäynti Mannerheimin patsaalla Vehmainen
10.6. klo 17.00 Kevätkauden päättäjäiset, 40 ItK 38 ja 88 RMB 

tykin huolto ja sauna
Vatiala

Elokuu
14. - 16.8. Historiaretki Viroon Saarenmaa
17. - 20.8. MAKS ilmailunäyttely Moskova
26.8. Tykkien huolto, johtokunnan kokous ja sauna Vatiala
Syyskuu
22.9. Johtokunnan kokous Tampere/

MAAVMATLE
Lokakuu
1.10. Muistomerkkikierros Tampereella yleisölle Tampereen alue
Marraskuu
10.11. Johtokunnan kokous Tampere/

MAAVMATLE
26.11. Ilmatorjunnan vuosipäivän vietto Tampere
30.11. Tampellan muistolaatan paljastus Tampere
Joulukuu
6.12. Itsenäisyyspäivän tilaisuudet, 

kunniakäynti sankarihaudoilla
Kalevankangas

24.12. Kunniavartiot Kalevankangas

     

Pirkanmaan toimintaa 2009
Pirkanmaan Ilmatorjuntaupse-
erien vuosikokous järjestettiin 
27.1.2009 Maavoimien Materi-
aalilaitoksen Esikunnan tiloissa. 
Alkanut vuosi 2009 on osaston 
26. toimintavuosi. 

Osaston puheenjohtajaksi 
valittiin Reijo Alanne, joka jatkaa 
siis edelleen jo vuonna 2005 alka-
nutta puheenjohtajuuttaan. Vara-
puheenjohtajaksi valittiin Lauri 
Niemelä. Johtokuntaan valitti-
in: Timo Fager, Juhani Mattila, 
Jarkko Metsänvirta, Mika Niemi, 
Juhani Nikkanen, Timo Nurmi, 
Herkko Saari sekä Ilkka Tuomis-
to, joka toimii samalla osaston si-
hteerinä ja rahastonhoitajana. 

Vuoden 2009 toiminta nou-
dattaa osaston aiempien vuosien 
periaatteita.  Osaston tapahtu-
mat on esitetty oheisessa taulu-
kossa. 

Pirkanmaan Ilmatorjun-
taupseerit tiedottavat osaston 
tapahtumista ilmatorjuntaupse-
erilehden lisäksi sähköpostitse 
jäsenilleen sekä www.ilmator-
junta.fi nettisivujen välityksellä. 
Em. sivuilla on linkki Pirkan-
maan sivuille. Jotta tavoitamme 
kaikki jäsenemme, pyydämme 
osaston jäseniä ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteensa puheenjo-
htajalle tai sihteerille. Sähköpos-
tiosoitteet löytyvät Pirkanmaan 
osaston sivuilta. Sähköpostin 
avulla nopeutamme osaston tie-
dottamista ja välitämme toimin-
tasuunnitelmaamme viime het-
kellä tulevista muutoksista tai 
lisäyksistä.  

Puheenjohtaja
Evl Reijo Alanne
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YhdISTYS
jäRjeSTöSIhTeeRI TIedOTTAA

Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri

Kapteeni Mikko Henriksson 
2. OITPTRI/HELITR/PSPR

c/o PVKVK
PL 1 , 04301 TUUSULA

Puh 044 5055921
mikko.henriksson@mil.fi

MERKKIPÄIVÄT

90 vuotta
Maj Pekka Halme 27.6.1919
85 vuotta
Ylil Niilo Haukilahti 30.4.1924
80 vuotta
Ltn Väinö Mutru 13.5.1929
75 vuotta
Kapt Eero Kinnunen 9.6.1934
70 vuotta
Ylil Matti Nykänen 10.4.1939
Ltn Kari Sillanpää 24.6.1939
Ltn Jukka Teittinen 26.6.1939
60 vuotta
Kapt Lauri Kärkkäinen 17.4.1949
Ylil Seppo Vartiainen 13.5.1949
Ylil Markku Peltola 14.5.1949
Kapt Keijo Peltonen 18.5.1949
Ltn Kyösti Vuontela 7.6.1949
Kapt Esko Lammi 15.6.1949
Ylil Jarmo Uimi  
19.6.1949
Ltn Pertti Hiltunen 25.6.1949
Ylil Olli Manni 30.6.1949
50 vuotta
Evl Markus Renko 14.5.1959
Insmaj Juha Suomalainen 19.5.1959
Evl Harri Luoma 4.6.1959

Ylil Markus Laitala 9.6.1959
Vänr Antti Rintamäki 17.6.1959
Ltn Tapani Rämö 21.6.1959
Kapt Heimo Lamberg 23.6.1959
Ylil Arto Eskelinen 28.6.1959

UUSIIN TEHTÄVIIN

Majuri Jyri Raitasalo Maanpuolustuskorkeakoulusta Pääesi-
kuntaan 1.4.2009 lukien.

Yliluutnantti Jyrki Sulasalmi Lapin Ilmatorjuntarykmentistä 
Reserviupseerikouluun 1.8.2009 lukien.

Majuri Petteri Iitti Porin Prikaatista Maavoimien Materiaali-
laitoksen Esikuntaan 1.9.2009 lukien.

VIRKASUHTEEN PÄÄTTYMINEN  
PUOLUSTUSVOIMISSA

Everstiluutnantti Antti Arpiainen (MPKK) 1.1.2009 lukien.

YhdISTYS
OSASTOT TIedOTTAVAT

MAKS 2009 
Ilmatorjuntayhdistys järjestää jäsenmatkan Moskovaan MAKS 2009 -ilmailunäyttelyyn 17.- 21.8.2009.

Alustava matkaohjelma:

17.8 Lähtö Junalla Helsingistä Moskovaan illalla. 

18.8 Ilmailunäyttely, saunailta 

19.8 Ilmailunäyttely 

20.8 Muu vierailu, paluu yöjunalla 

21.8 Paluu aamulla helsinkiin 
 
Matkan hinta on noin 600 - 700 € (tarkentuu kevään aikana). Mukaan pääsee 10-12 jäsentä.  
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.5.2009 mennessä: antti.lilleberg@tkk.fi tai GSM 040 596 2905 
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ILMATORJUNTASEMINAARI 2009
”NYKYTEKNIIKKAA - EI HISTORIAA”

Millainen on uusi it-ohjusjärjestelmä? Miten kaukaa maalit putoavat? Onko tykeillä enää mitään roolia? 
Millaisia ampumatuloksia Lohtajalla saavutetaan? Miten itse ammut it-konekiväärin simulaattorilla? Miten 
mitataan ohitusetäisyys, kun maali lähenee nopeudella 300 km/h ja ammus lentää sitä kohti nopeudella 
900 km/h? 

Seminaari pidetään lauantaina 18.4.2009 Panssariprikaatin Vaakunasalissa klo 0930 – 1500. Tilaisuus 
on avoin kaikille muillekin kuin it-järjestöjen jäsenille. Alustajina on alan parhaita asiantuntijoita, yksi esitys 
pidetään englanninkielisenä. 

Lounaan ja kahvitusten kulut peitetään 15 euron osallistumismaksulla.

OHJELMA

0900–0930 Tulo Sotilaskoti 2:een, ilmoittautuminen ja tulokahvi

0930–1010 Kokemuksia Ilmatorjuntaohjus 2005:n (ITO 2005) ammunnoista 
- Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston edustaja

1020–1120 Uusi keskipitkän kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmä 
- valmistajan edustaja, esitys on englanninkielinen
- jos ohjusjärjestelmää ei ole valittu ennen seminaaria, esitellään molemmat kilpailijat, suomenkielellä

1120–1200 Lounastauko, ”kahvi, sämpylä ja munkki” –lounas sotilaskodissa
- samaan aikaa mahdollisuus ampua 12,7 ITKK –simulaattorilla

1200–1300 Ilmatorjuntatykit tänään ja huomenna
- HELITR:n 23 ja 35 mm tykit ja 35 mm it-panssarivaunut
- Merivoimien tykit, älykkäät ammukset

1300–1320 Iltapäiväkahvi

1330–1430 Ilma-ammuntojen maalit Lohtajalla
-  hinattavat maalit, lennokit ja osumaindikaattorit
- varusmieslennättäjät Parolannummella
- osumaindikaattorit

1430–1500 Loppukeskustelu

Ilmoittautumiset HELITR:n esikuntaan Tuula Korpelalle 9.4.2009 mennessä puh 040 724 8129 tai e-mail 
tuula.korpela@mil.fi ja maksamalla 15 euron osallistumismaksu 16.4.2009 mennessä tilille 103235-
231612. Ilmoittautumiset huomioidaan saapumisjärjestyksessä, ja jos tulee tilarajoitus vastaan, siitä 
kerrotaan heti ilmoittautumisvaiheessa.

Ajo-ohje Parolannummelle Vaakunasaliin: 
Kartta löytyy sivulta http://www.panssariprikaati.fi/index.php?pageid=9.
Jos ajat navigaattorin opastamana, tie, jolta sotilaskotiin käännytään, on Parolannummentie. 
GPS-koordinaatit KKJ-koordinaatisto 3357880, 67720280. 
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In MeMORIAM

Sotaveteraani, ilmatorjuntaeversti-
luutnantti Auvo Villanen kuoli Mal-
min sairaalassa 17.2.2009. Hän oli 
syntynyt Jääsken pitäjässä 31.3.1917 
opettajaperheeseen. Puolisonsa Rai-
ja os. Särkkä kanssa hän sai kolme 
poikaa, jotka kaikki valitsivat isänsä 
mukaisesti upseerin ammatin.

Hän osallistui Talvisotaan reser-
vin vänrikkinä ja toimi sodan aikana 
jaoksen johtajana.

Kadettikoulun jälkeen hän osal-
listui Jatkosotaan Karjalan kannak-
sella ilmatorjuntayksikön päällik-
könä 1942–44 ja sen jälkeen vielä 
Lapin sotaan. Jatkosodan vetäyty-
misvaiheessa hänet muistetaan jopa 
uhkarohkeana patterin päällikkönä, 
joka haki etulinjan edestä ja viholli-
sen tulituksen alla yksikkönsä tykit, 
jotka oli jouduttu jättämään vetäjien 
puutteen takia tuliasemiinsa. Ihmee-

Ye-everstiluutnantti Auvo Villanen 
nä pidetty nouto onnistui ja tykit saa-
tiin vedettyä pois vihollisen hallitse-
malta alueelta omalle puolelle.

Sodan jälkeen Auvo Villanen 
palveli Ilmatorjuntakoulussa, Pää-
esikunnassa ja Helsingin Ilmator-
juntarykmentissä, kunnes siirtyi 
Tampereen Ilmatorjuntapatteriston 
komentajaksi 1964–72.

Kokeneena sodankäyneenä il-
matorjuntaupseerina ja erinomai-
sen fyysisen kunnon omaavana hän 
oli hyvä esimerkki alaisilleen niin 
taidollisesti kuin urheilullisestikin. 
Hänen kunnia-asiansa oli osallistua 
kaikkiin joukko-osastonsa ampuma-, 
suunnistus- ja hiihtokilpailuihin. Mo-
nen monet palkinnot todistavat hy-
vistä suorituksista.

Hän loi myös hyvät suhteet ym-
päröivään pohjoishämäläiseen ym-
päristöön, erityisesti Kangasalan 

kuntaan ja seurakuntaan sekä tietys-
ti alueen urheiluseuroihin. Merkil-
lepantavaa oli hänen järjestämiensä 
yritysten ja erilaisten yhdistysten 
poikkeuksellisen lukuisat vierailut 
patteristossa. Näin patteristo ja puo-
lustusvoimat tulivat tutuiksi koko 
alueen väestölle.

Koko reserviaikansa hän osallis-
tui innokkaasti “Vatialan Vanaatikko-
jen ”toimintaan aina viime vuoteen 
saakka, jolloin hän piti vuoden 2008 
kokouksessa mieliin painuvan esitel-
män patteristonsa vaiheista. Kaikki 
hänen kolme upseeripoikaansa seu-
rasivat häntä tilaisuuteen isänsä ad-
jutantteina! Myös “Marskin Ilma-
torjuntaveljet ”muistavat aina hänen 
meheviä tarinoitaan ja muisteluitaan 
veljeskokouksissa.

Pysyvänä muistona Vatialan ajas-
taan hän kirjoitti 1980 Tampereen Il-
matorjuntapatteriston Ouluun siirty-
miseen liittyen kirjan “Vatialan 30 
vuotta ”, joka oli eräs ensimmäisiä 
joukko-osastohistoriikkeja maas-
samme sotien jälkeen. Kirja on saa-
nut paljon kiitosta lukijoiltaan. Hän 
on myös osallistunut ilmatorjunta-
ohjesääntökirjojen ja oppaiden kir-
joittamiseen sekä oman sukunsa tut-
kimukseen ja kirjoittanut siitä suku-
historian.

Hänen entiset työtoverinsa ja 
alaisensa muistelevat häntä lämmöllä 
johtajana, joka ei johtanut käskemäl-
lä vaan ohjaamalla ja opastamalla. 
Häntä ei pelätty vaan kunnioitettiin 
ominaisuuksiensa vuoksi.

Me teemme hänelle kunniaa tu-
tulla sanonnalla Constantem Deco-
rat Honor - Kunnia kestävän palk-
ka  

                                                    
-Matti Lumme- 

TIEDOTE PIRKANMAAN

HISTORIARETKESTÄ

Lehdessä 4/2008 ilmoitettu Pirkanmaan ilmatorjuntaupseerien

järjestämä ”Muurilan Muki” kilpailu 22.5.2009 perinteisellä

Muurilan leirialueella Karjalan kannaksella on peruttu.

Historiaretki muuttunut ”Pajarin Poikien” matkaksi.

Osallistujamäärä on jo täytetty joten uusia ei voida ottaa enää

mukaan.

Historiaretkelle ennakkoon ilmoittautuneille ilmoitetaan

erikseen matkaan liittyvät yksityiskohdat (mm. ohjelma,

aikataulu, hinta)
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YhdISTYS
MARKKInAT

ITUY:n 
markkinointiasiamies 
Kapt Ahti Piikki
ILMASK
PL5, 41161 Tikkakoski
Puh (työ) 014-181 3856
ahti.piikki@mil.fi

Katso postimyyntituotteiden uudet markki-
nointikuvat kotisivultamme/markkinat:

http://www.ilmatorjuntaupseeriyhdistys.
fi/markkinat/markkinat.htm

Markkinat verkossa

40 ITK:N HYLSY
keräilyharvinaisuuksia sotavuosilta

HIEKKAPUHALLETTU,  
MAALATTU JA  LAKATTU

7 e

Kapteeni evp  
Kari Turpeinen

23.3.1944 – 12.1.2009
Pirkanmaan osaston pitkäaikainen 
johtokunnan jäsen ja Pirkanmaan 
Ilmatorjuntakilta ry:n puheenjoh-
taja ja ”Vatialan Vanaatikko” kap-
teeni evp Kari Turpeinen menehtyi 
kotonaan äkilliseen sairaskohtauk-
seen 12.1.2009.

Kari palveli virkauransa Tam-
pereen Ilmatorjuntapatteristossa, 

Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä ja Satakunnan Len-
nostossa mistä hän jäi reserviin pääjohtokeskuksen il-
matorjuntajohtajan tehtävistä.

Pirkanmaan ilmatorjunnalle Karin poismeno oli traa-
ginen tieto. Kari jätti suuren aukon Pirkanmaan ilmator-
junnalle. Pirkanmaan osaston jäsenenä hän toimi vuodesta 
1977 lähtien. Osastotoiminnan lisäksi hän on toiminut 
myös ItUY:n hallituksessa. Hänen tietonsa Pirkanmaan ja 
Tampereen alueen ilmatorjunnan historiasta oli kiistaton. 
Kaikki Karin tunteneet muistavat hänet erittäin aktiivisena 
ja toimeensaavana maanpuolustusihmisenä. Karille ei riit-
tänyt vain ilmatorjunnan parissa tehty maanpuolustustyö 
vaan hän oli näiden lisäksi monessa muussakin yhdistys-
toiminnassa mukana. Erityisesti näistä voidaan mainita toi-
minta kiltatyössä laajemmin, toiminta Vapaussodan Perin-
neyhdistyksen piirissä, kenraali Pajarin Pirkkahämäläisten 
joukkojen perinteiden vaaliminen sekä Lotta- ja suojelus-
kuntamuseon kehittäminen Tampereella. Kari Turpeinen 
oli innokas sotahistoriallisen tutkimustyön tekijä. Useat 
ilmatorjuntaveljet muistavat Karin ansiokkaasti ja hyvin 
etukäteen valmistellut sotahistoriamatkat. Tätä ammatti-
taitoa ei Pirkanmaalla hetkessä kyetä korvaamaan.

Kari Turpeinen on palkittu Ilmatorjuntaupseeriyh-
distyksessä monilla eri huomionosoituksilla joista huo-
mattavin on ollut valinta vuoden 1996 ilmatorjuntaup-
seeriksi.

Karin kanssa oli helppo toimia. Hänellä oli aina ai-
kaa ja tarmoa asioiden hoitamiseksi. Pirkanmaa menetti 
hyvän ilmatorjuntaveljen ja ystävän.  

Evl Reijo Alanne
Kirjoittaja on Pirkanmaan osaston puheenjohtaja ja 
Karin hyvä ystävä.

In MeMORIAM
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KIRjAeSITTeLY

Vasili B. Emelianenko: Stur-
mormovik-lentäjä. Puna-ar-
meijan maataistelulentäjän 
muistelmat. Koala-Kustannus, 
Helsinki 2007. Kirjan johdannon 
on kirjoittanut Vladimir Versinin. 
Lauri Mäkelä on tehnyt kään-
nöksen englanninkielisestä al-
kuteoksesta (2005). 254 sivua, 
kuvitus. 

Vasili Emelianenkon elämäkerta on 
harvinainen kirja, sillä vain harvat Il-
2 -pilotit selvisivät hengissä taiste-
luista. Hän lensi toisessa maailman-
sodassa Neuvostoliiton pelätyimmäl-
lä konetyypillä, Il-2 Sturmovik -maa-
taistelukoneeella. Sen suomalaisetkin 
ilmatorjuntamiehet hyvin muistavat. 
Sturmovik oli raskaasti aseistettu ja 
panssaroitu, mutta samalla kömpelö 
ja helposti vihollishävittäjien saavu-
tettavissa. Il-2:lla täytyi lentää ma-
talalla, jolloin se oli helppo maali 
ilmatorjunnalle: osumia tuli, mutta 
kone ei joka kerta tuhoutunut. Kone- 

ja ohjaajatappiot olivat suuret. 
Emelianenkolle myönnettiin 80:

n taistelulennon jälkeen 13.4.1944 
Neuvostoliiton sankarin kunnia-
merkki,  kaikkiaan hän suoritti 92 so-
talentoa. Lentojen määrä ei kuulosta 
ihmeen suurelta, mutta kovaa leikkiä 
se oli. Hänet ammuttiin alas kolme 
kertaa, mutta hän sai aina tehtyä pak-
kolaskun ja onnistui palaamaan yk-
sikköönsä. Kaikki eivät onnistuneet 
yhtä hyvin. 

Emelianenkon elämäkerta on 
mielenkiintoinen kuvaus puna-ar-
meijan lentäjän sodasta. Kirjassa 
kerrotaan taisteluista saksalaisia vas-
taan itärintamalla, missä uhkana oli-
vat vastustajan taitavat pilotit ja var-
sinkin tehokas ilmatorjunta. 20 mm 
vierling oli pahin vastustaja. 

Maataistelulentotoiminnan kehi-
tys toisessa maailmansodassa (”Suu-
ressa Isänmaallisessa Sodassa”) kyt-
keytyi läheisesti Iljushin Il-2 Sturmo-
vik -maataistelukoneen kehitykseen. 
Venäläiset nimittivät konetta ”Len-
täväksi tankiksi”, saksalaiset ”Mus-
taksi kuolemaksi”. Koneen sarja-
tuotanto alkoi vuonna 1941 ja nousi 
36 163 kappaleeseen. Vuoden 1944 
puolivälissä oli 150 maataistelulen-
torykmenttiä varustettu Il-2-koneilla. 
Neuvostoliiton omien tilastojen mu-
kaan maataistelukoneiden kokonais-
tappiot olivat 17 900 konetta, joista 
10 000 oli taistelutappioita (lähteenä 
Carl-Fredrik Geust & co: Red Stars, 
1993). Konetappiot olivat siis lähes 
50 % konemäärästä. 

Kirjan johdannossa on kuvattu 
Il-2:n kehitysvaiheita. Tammikuussa 
1938 lentokonesuunnittelija S. V. Il-
jushin suostui suunnittelemaan maa-
taisteluihin sopivan panssaroidun 
rynnäkkökoneen eli ”lentävän pans-

sarivaunun”. Moottorin pääsuun-
nittelija oli A. A. Mikulin, tunnettu 
hänkin. Tyyppinimi oli alussa BSh-
2, jolla tehtiin ensilento 2.10.1939. 
Teknisessä toteutuksessa oli suuria 
ongelmia, kuten useimmiten muul-
loinkin. Lukuisien muutosten jälkeen 
kone läpäisi kokeet 26.3.1940 - juuri 
Talvisodan päätymisen jälkeen. Silti 
siihen ei oltu tyytyväisiä, vaan vaa-
dittiin parannuksia - jopa konetyy-
pin vaihtamista Sukhoin suunnitte-
lemaan uuteen koneeseen. Iljushin 
oli kuitenkin Stalinin suosiossa, jo-
ten hänen konetyyppinsä vei voiton, 
vaikka ei ollutkaan kaikilta osin 
hyvä. ”On mahdollista, että Iljushi-
nin vierailu Stalinin kesäasunnolla 
vaikutti asiaan”, todetaan kirjassa. 
BSh-2:een vaihdettiin uusi moottori 
ja 2-paikkaisesta koneesta tehtiin 1-
paikkainen (mikä osoittautui myö-
hemmin virheeksi). 

Lokakuun 12. päivänä 1940 
V. K. Kokoinaki lensi uudella yk-
sipaikkaisella rynnäkkökoneella 
TsKB-57 ensimmäisen koelennon. 
Aseistuksena oli vain konekivää-
rit, mutta suunnitelmissa oli 23 mm 
tykkiaseistus, joka myöhemmin lisät-
tiinkin. 9.12.1940 kansankomissaa-
ri Sahurin allekirjoitti käskyn, jonka 
mukaan kone sai nimen Iljushin Il-2. 
Sarjavalmistus aloitettiin kolmessa 
tehtaassa. Saksan aloittaessa suur-
hyökkäyksen Neuvostoliittoon, val-
miina oli vain noin 100 maataistelu-
konetta. Konetyypissä oli kuitenkin 
vikoja ja puutteita, jotka haittasivat 
toimintaa. Myöhemmin (1943) ko-
neesta tehtiin 2-paikkainen, kun sii-
hen lisättiin taka-ampuja vihollishä-
vittäjien torjumiseksi. Tämä malli sai 
tyyppinimen Il-2m3. 

Kirjan johdannossa on myös ly-

Maataistelulentäjän muistelmia 
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hyt historiikki Neuvostoliiton ilma-
voimien maataistelulentotoiminnan 
kehityksestä. Emelianenko oli pi-
lottina 7. Kaartin Maataistelulen-
torykmentissä, jonka emojoukko 4. 
Pommituslentorykmentti perustet-
tiin 27.4.1938.  Se osallistui myös 
Talvisotaan RZ-koneilla 13. Ilma-ar-
meijan riveissä. Rykmentti suoritti 
vuonna 1940 yhteensä 1 416 sotalen-
toa kuukaudessa ja pudotti 101 146 
pommia. 453 lentoa tehtiin yöllä. 105 
rykmentin miestä sai kunniamerkin. 
Talvisodan jälkeen rykmentti palasi 
Harkovan lentotukikohtaan. 

5.5.1941 siitä muodostettiin 4. 
Maataistelulentorykmentti, joka va-
rustettiin Il-2-koneilla. Rykmentillä 
oli sodan alkaessa 63 konetta. Hin-
ta sodan alussa oli kova: rykmentti 
menetti kolmessa päivässä 13 pilot-
tia ja lisäksi 9 muuta ammuttiin alas. 
10.7.1941 jäljellä oli vain 10 konet-
ta ja 18 lentäjää. Saksalaisten ilma- 
ja hävittäjätorjunta oli voimakasta. 
Syyskuussa 1941 rykmentti sai uu-
sia koneita, joissa oli 23 mm tykit. 
Koneeseen mahtui 420 kpl 23 mm 
kranaatteja ja 1 500 kk-patruunaa. Il-
2 voitiin varustaa myös raketeilla (8 
kpl RS-82 tai 4 kpl RS-132) ja pom-
meilla (2 kpl FAB-250). 

Il-2-koneita käytettiin matala-
hyökkäyksissä saksalaisten joukkoja, 
siltoja ja lentokenttiä vastaan. Koh-
teissa oli usein vahva ilmatorjunta, 
joten yllätyshyökkäys katveesta oli 
tarpeen. Myöhemmin ryhdyttiin suo-
rittamaan myös syöksypommituksia 
osumatarkkuuden parantamiseksi ja 
matalatorjunnan välttämiseksi (vrt. 
Stukat). Kirjassa todetaan, ettei pak-
suinkaan panssari suojannut 20 mm 
tykkien (vierling) osumilta. Koneen 
runko oli panssaroitu arimmilta 
osiltaan 4 - 6 mm panssarilevyillä, 
ohjaamon takana oli 12 mm pans-
sarilevy ja ohjaamon lasi oli myös 

osumankestävä. Todettakoon tässä, 
että kesällä 1944 Karjalan kannak-
sen päähyökkäyssuunnassa It.R 12:n 
yksiköt ampuivat alas 50 % maatais-
telukoneista 40 mm tykeillä ja toiset 
50 % 20 mm tykeillä, joten ei Il-2 
tuhoutumaton ollut!  

230. Kubanin Maataistelulento-
divisioonan viisi rykmenttiä kärsivät 
neljän vuoden aikana 717 miehen 
tappiot. Emelianenkon rykmentin 
miestappiot on lueteltu kirjan liittees-
sä. Listassa on 221 nimeä. Tappioi-
den aiheuttajina on lueteltu ilmator-
junta 47 ja hävittäjät 43 tapauksessa. 
Kadonneita oli 51 (syytä ei tiedetä), 
kaatuneita 35 (syytä ei tiedetä), on-

nettomuuksissa kuolleita 26 ja mui-
ta tapauksia 19. On tietysti todennä-
köistä, että kadonneista ja kaatuneis-
ta pääosa on ammuttu alas vihollisen 
puolella ilmatorjunnan tai hävittäjien 
toimesta. Taistelutappioiden osuus 
voisi näin olla lähes 80 %. 

Kirjassa on paljon mielenkiin-
toisia kertomuksia ja yksityiskohtia 
maataistelulentäjien taktiikasta vi-
hollisen kohteiden tuhoamiseksi ja 
ilmatorjunnan väistämiseksi. Aina 
se ei onnistunut. Kovia poikia, nuo 
pilotit!  

-Ahti Lappi- 

Iljushin Il-2 Sturmovik tuli tutuksi suomalaisille ilmatorjuntamiehillekin kesän 
1944 taisteluissa.

KOKOUSKUTSU
Yhdistyksen ylimääräinen kokous järjestetään Parolan-
nummella 18.4.2009 ilmapuolustusseminaarin jälkeen. 
Aiheena yhdistyksen sääntömuutosten hyväksyminen.

HALLITUS 
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Jari Leskinen: Tulevaisuuden 
turvaksi. Sotavahinkoyhdistyk-
sen ja Irtaimiston sotavahin-
koyhdistyksen sotavakuutus-
toiminta 1939 - 1954. Sota-
vahinkoyhdistyksen säätiö ja 
Sotavahinkosäätiö 1954 - 2004. 
557 sivua. Jyväskylä 2004. 

Maanpuolustuskorkeakoulun sota-
historian dosentti, VTT Jari Leski-
nen on kirjoittanut mainion kirjan 
aiheesta, joka on useimmille meistä 
jäänyt tuntemattomaksi. Ilmapom-
mituksissa vahingoittuneen yksityi-
sen omaisuuden korvaamiseksi ja 
jälleenrakentamisen aloittamiseksi 
eduskunta sääti talvisodan aikana 
sotavahinkolait, jotka olivat kan-
sainvälisestikin ainutlaatuisia. Ai-
nakin Ruotsi ja Norja ottivat niistä 
mallia. Tällaista korvausjärjestelmää 
tuskin edes oli kaikissa maissa? Suo-
men palovakuutusyhtiöt määrättiin 

muodostamaan Sotavahinkoyhdistys 
ja Irtaimiston sotavahinkoyhdistys. 
Niiden työn tuloksena yksityiset kan-
salaiset, yhteisöt ja yritykset saivat 
täysimääräiset korvaukset vakuutta-
mansa omaisuuden kärsimistä sota-
vahingoista. Varojen hankkimiseksi 
palovakuutettujen piti maksaa yli-
määräistä sotavahinkovakuutusmak-
sua. Valtion omaisuutta vakuutus ei 
koskenut. 

Kirjassa on tarkasteltu sotavahin-
kojen syntymistä, määrää ja laatua. 
Pääosa aiheutui kotialueella viholli-
sen pommituksissa, sotatoimialuetta 
vakuutus ei pääosin koskenutkaan. 
Helsingin suurpommitukset helmi-
kuussa 1944 aiheuttivat erittäin suu-
ret vahingot, vaikka ilmatorjunta es-
tikin pahimmat tuhot. Kirjoittaja on 
tässä käyttänyt lähteenä jatkosodan 
”virallista” historiaa, jonka tiedot va-
litettavasti ovat tältä osin vanhentu-
neita, puutteellisia ja osin virheelli-
siäkin. Arkistotiedot ADD:n kone- ja 
pommimääristä sekä tappioista tuli-
vat tietoomme vuonna 1999 venäläis-
ten tutkijoiden avulla (Aleksandr N. 
Medved ja Dmitrij B. Hazanov: So-
tahistoriallinen aikakauskirja N:o 18, 
1999). Allekirjoittanut on käyttänyt 
niitä sen jälkeen julkaistuissa kirjois-
sa, artikkeleissa ja DVD:ssa. 

Sotavahinkoyhdistykset maksoi-
vat korvauksia talvi-, jatko- ja Lapin 
sodan sotavahingoista noin 32 000:
lle vahingonkärsineelle. Rakennus- 
ja kiinteistökorvauksia oli yli 18 000 
ja irtaimistokorvauksia lähes 14 000. 
Korvausten yhteissumma oli vuoden 
2004 rahassa 527 miljoonaa euroa!  
Siitä talvisodan osuus oli noin 200 
miljoonaa. Mittava saavutus!  

Sotavahinkoyhdistyksistä 
tehtiin säätiö 

Kun sotavahinkojen vakuutustoimin-
ta loppui, rahaa jäi vielä jäljellekin. 
Irtaimiston sotavahinkoyhdistys päät-
ti toimintansa vuonna 1950 ja siltä 
jäi ylijäämää 71 miljoonaa markkaa 
(n. 2 257 000 euroa). Rahat siirret-
tiin Sotavahinkoyhdistykselle, jonka 
saldo oli tappiollinen. Sotavahinko-
yhdistys lopetti 15-vuotisen toimin-
tansa 30.6.1954 ja siltä jäi rahaa yli 
74 miljoonaa markkaa (1 915 365 
euroa). Sosiaaliministeriön luvalla 
päätettiin perustaa Sotavahinkoyh-
distyksen säätiö, jolle pääoma luovu-
tettiin. Säätiön tarkoituksena oli mm. 
”Taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
tutkimus-, opetus- ja julkaisutoimin-
nan tukeminen ja edistäminen:” 

Vuonna 1958 säätiö lahjoitti Hel-
singin Yliopistolle 22,5 miljoonaa 
markkaa (450 323 euroa) sovelletun 
matematiikan professorin viran pe-
rustamista varten. Tätä olivat ehdotta-
neet mm. matematiikan dosentti Olli 
Lokki ja matematiikan apulaispro-
fessori Kari Karhunen. Molemmat 
muuten värvättiin jo 1.7.1940 maju-
ri Niilo Simojoen perustamaan työ-
ryhmään, josta tehtiin oma toimisto 
Ilmavoimien Esikunnan it-osastoon 
(tsto IV it) 2.5.1941. 

Säätiö kutsutaan kylmän 
sodan ”asepalvelukseen”

Näin on otsikoitu yksi kirjan luvuis-
ta, jossa tarkastellaan sitä informaa-
tiosodankäyntiä, jota Suomessa har-
rastettiin 1960- ja 1970-lukujen ai-
kana. Näin tarkkaa historiaa näistä 

Pommitustuhojen korvaamisesta  
informaatiosodan tukijaksi
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asioista ei olekaan aikaisemmin tul-
lut vastaan. Taistelua käytiin mm. 
korkeakoulujen hallinnosta ja opis-
kelijoiden sieluista. Kuuluisa ”Mar-
xilais-leniniläinen Pirkkalan opetus-
moniste” saa myös lisävalaistusta. 
Isänmaallisen säätiön johtomiehet ja 
tukijat nimetään, samoin vastustajat - 
paljon tunnettuja nimiä. Ketkä olivat 
takinkääntäjiä, ketkä eivät? 

Vuonna 1971 perustettiin Kor-
keakoulu- ja tiedepoliittinen tutki-
mussäätiö, jota käsittelevä alaotsikko 
”Korkeakoulujen itsepuolustuksen 
esikunta perustetaan” kertoo jotain 
siitä, että sotaahan se oli! Em. sääti-
ön perustajiin kuului myös Teknilli-
sen korkeakoulun rehtori, professori 
Pentti Laasonen, ”Simojoen aivo-
riihen” miehiä hänkin. Sotavahinko-
yhdistyksen säätiö kutsuttiin vuonna 
1973 mukaan elinkeinoelämän ja yli-
opistojen isänmaalliseen puolustus-
rintamaan vasemmistoradikalismin 
torjumiseksi. Säätiö toimi EVA:n 
ohella rahoittajana. Torjuntavoiton 
avaimiin kuului tiedotusopin pro-
fessuurin lahjoittaminen Helsingin 
Yliopistolle (1979) Tampereella har-
rastetun ”marxilaisen tiedotusopin” 
vastustamiseksi. Tehtävä oli räätälöi-
ty professori Osmo A. Wiiolle, jon-
ka ansiot tiedotusalan ”vastahyökkä-
yksissä” olivat erittäin merkittävät. 
Säätiöt saivatkin tällä rintamalla täy-
dellisen torjuntavoiton ja lopullisen 
voiton, kun Neuvostoliitto hajosi. 

Sotavahinkosäätiö  
ryhtyi tukemaan  
maanpuolustustyötä

Kuten edellä on jo selvinnyt, säätiö 
teki isänmaallista työtä kaiken aikaa. 
Kylmän sodan päättyessä säätiön 
tarkoitusperistä säädettiin niin, että 
sen painopisteeksi tuli vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön tukeminen. Kir-
jassa on kerrottu lahjoitusten kohteis-

ta ja luettelo kaikista lahjoituksista. 
Niitä ovat olleet erikoismuseot, näyt-
telyt, kirjat ja DVD:t, muistomerkit, 
yms. Joukossa on mainittu myös Il-
matorjuntamuseo ja sen saama lah-
joitus (24 635 euroa). Maanpuolus-
tusaatteellisen työn tukemiseen on 
myönnetty yhteensä 599 942 euroa 
(vuoteen 2004 mennessä). 

Kirjassa mainitaan eräänä tuettu-
na hankkeena Suomen sotahistorian 
rahaston (1994) käynnistämä pro-
jekti, jonka tarkoituksena on tutkia 
Suomen ilmasotaa ja Suomen ilma-
voimien toimintaa toisen maailman-

sodan aikana. Hanketta ohjaavassa 
toimikunnassa ovat kirjan mukaan 
kenrl Matti Ahola, professori Pekka 
Jauho, professori Ohto Manninen ja 
DI Carl-Fredrik Geust. Tiedossani 
ei ole, että onko jotain valmista jo 
saatu aikaan. Ilmatorjunta näyttelee 
jotain osaa ilmasodassa ja Suomessa 
ilmatorjuntajoukot kuuluivat myös 
ilmavoimiin - onkohan joku ilmator-
juntamies joskus kuullut tällaisesta 
tutkimuksesta? 

Mielenkiintoinen kirja.  
                                          

- Ahti Lappi -
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Puolustusvoimien johtamisjärjestel-
mä uudistettiin olennaisilta osiltaan 
vuodenvaihteessa 2008.

Tuolloin lakkautettiin kolme 
maanpuolustusaluetta ja 12 sotilas-
lääniä sekä Pääesikunnasta maavoi-
maesikunta. Mikkeliin perustettiin 
Maavoimien esikunta. Nyt kaikilla 
puolustushaaroilla on omat esikun-
nat ja Pääesikunta voi keskittyä koko 
puolustusvoimien johtamiseen. 

Alueellisesti Suomi on jaettu 4 
operatiivisen sotilaslääniin ja edel-
leen paikallisesti kolmen alueellisen 
sotilasläänin ja 16 aluetoimiston vas-
tuualueeseen. Vastuualueet noudatta-
vat maakuntajakoa. 

Organisaatiouudistus perustuu 
valtioneuvoston turvallisuus- ja puo-
lustuspoliittiseen selontekoon vuo-
delta 2004. 

Organisaatiouudistuksen jälkeen 
johtosuhteet ja organisaatioiden vas-
tuut eivät muutu valmiutta kohotetta-
essa. Tämä on erittäin hyvä asia. Jär-
jestelmä sopii mainiosti koko maan 
kattavan alueellisen taistelun ja yleisen 

asevelvollisuuden toteuttamiseen. 
Maavoimien komentajan alaisena 

(alueellisena johtoportaana) on neljä 
operatiivista sotilaslääniä, jotka ovat 
Itä-Suomen Sotilaslääni, (Kouvola) 
Etelä-Suomen Sotilaslääni (Hel-
sinki), Länsi-Suomen Sotilaslääni 
(Hämeenlinna) ja Pohjois-Suomen 
Sotilaslääni (Oulu). Sotilasläänien 
komentajat esikuntineen vastaavat 
alueensa sotilaallisten toimintojen 
suunnittelusta, valmistelusta ja joh-
tamisesta sekä valmiuden säätelystä, 
virka-avusta ja turvallisuusvalvon-
nasta. Sotilasläänin esikunta on alue-
hallintoviranomainen ja vastaa yh-
teistoiminnasta muiden viranomais-
ten ja toimijoiden kanssa. Operatii-
visen sotilasläänin kokoonpanoon 
kuuluu henkilöstö- ja koulutusosasto, 
operatiivinen osasto sekä aluetoimis-
to tai -toimistoja. Itä-Suomen sotilas-
läänin esikuntaan kuuluu Etelä-Sa-
von aluetoimisto Mikkelissä.

Jokaisessa maakunnassa toimii 
aluetoimisto, joka kuuluu joukko-
osaston, alueellisen tai operatiivisen 

sotilasläänin kokoonpanoon. Aluetoi-
misto on aluehallintoviranomainen, 
jolla on asevelvollisuuslain mukaises-
ti toimivalta asevelvollisuusasioissa. 
Aluetoimisto vastaa yhteydenpidosta 
reserviin, maanpuolustustahdon yllä-
pidosta, vapaaehtoisen maanpuolus-
tustyön tukemisesta, asiakaspalvelus-
ta, asevelvollisuusasioiden hoitami-
sesta - kutsunnat mukaan lukien, vi-
ranomaisyhteistyöstä alueellaan sekä 
alueensa puolustuksen suunnittelusta 
ja johtamisesta. Asevelvollisuusasi-
oissa oikea osoite on aluetoimisto. 

Huolto organisoitiin  
kokonaan uusiksi

Organisaatiouudistuksen yhteydes-
sä Puolustusvoimien Materiaalilaitos 
muuttui Maavoimien Materiaalilaitok-
seksi ja johtovastuu siirtyi Maavoimien 
komentajalle. Samalla Materiaalilai-
tokselle tuli kokonaisvastuu materiaa-
lista koko materiaalin elinjakson ajalle 
eli hankinnasta - romuttamiseen.

Operatiivisten sotilasläänien esi-
kuntien lähellä toimivat vastaava Huol-
torykmentin esikunta. Huoltorykment-
ti vastaa siitä, että operatiivisen soti-
lasläänin komentajan asettamat vaati-
mukset huollolle toteutetaan kaikissa 
olosuhteissa. Toivottavasti operatiivi-
sissa sotilaslääneissä osataan määri-
tellä vaatimukset huollolle niin yksi-
selitteisesti, että huollon tuottajalle ei 
jää epäselvyyttä toteutuksesta. Opera-
tiivisen sotilasläänin näkökulmasta on 
valitettavaa, etteivät Sotilaslääketieteen 
keskus ja Puolustusvoimien Ruoka-
huollon palvelukeskus ole osa materi-
aalilaitosta. Näiden toimijoiden kanssa 
esimerkiksi joukko-osasto joutuu neu-
vottelemaan huollon suoritteista. 

Ajatuksia Väliväylän varrelta
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Oliko puolustusvoimat  
valmiina uudessa organi- 
saatiossa v 2008 alkaessa?

Itä-Suomen sotilasläänin suunnitte-
luvastuu käskettiin aikanaan entiselle 
Kymen Sotilasläänin komentajalle. 
Silloisen Kymen Sotilasläänin esi-
kunnan organisaatio ei ollut tarkoi-
tettu vastaamaan tulevan Itä-Suomen 
Sotilasläänin suunnittelutarpeita. Esi-
kuntaa luvattiin vahvistaa pikaisesti 
10 yleisesikuntaupseerilla. Tässä ta-
pauksessa ”pikaisesti” konkretisoitui 
ensimmäisillä siirroilla noin vuoden 
kuluttua lupauksesta ja viimeinen 
siirto toteutui neljä kuukautta ennen 
Itä-Suomen sotilasläänin perustamis-
ta. Suunnittelun alkuvaiheessa vai-
vannut henkilöstöresurssien niukkuus 
pakotti tehokkaaseen suunnitteluun ja 
auttoi nopeaan yksimielisyyteen pää-
syyn tulkinnanvaraisissa asioissa sekä 
tehtävien selkeään priorisointiin. 

Haasteista ja aikataulusta huoli-
matta Itä-Suomen sotilasläänin ope-
raatiosuunnitelmat olivat valmiina 
määräaikaan mennessä. Pääosa hen-
kilöstöstä oli sijoitettu oikein, mutta 
joitakin kehittämismahdollisuuksia 
löytyi. Itä-Suomen Sotilasläänin hen-
kilöstöosaston päällikkönä ja sodan 
ajan sijoitusten valvojana totean, että 
esimerkiksi reserviupseereita on si-
joitettu erittäin merkittäviin ja vaati-
viin sodan ajan tehtäviin. Uskon, että 
kyseiset henkilöt selviävät vastuulli-
sesta tehtävästään myös sodan aika-
na. Tämä ei tarkoita sitä, että vähek-
syisin muita sijoituksia, sillä Suomen 
puolustaminen on edelleen laajaan ja 
laadukkaaseen reserviin perustuvan 
kenttäarmeijan vastuulla. 

Henkilöstöhallinnon näkökulmas-
ta Pääesikunnan, Maavoimien esi-
kunnan ja Operatiivisen sotilasläänin 
esikunnan rooleissa oli käynnistymis-
haasteita, koska suuressa uudistukses-
sa useat henkilöt vaihtoivat tehtäviä ja 

esikuntien toimivalta muuttui olennai-
sesti. Osa henkilöstöstä säilytti enti-
sen paikkansa ja toimi kuten ennenkin 
(vaikka mandaattia oli muutettu), osa 
vaihtoi tehtäviä ja haki työjärjestyk-
sen mukaista rooliaan. Suunnittelu-
vaiheessa riittäväksi arvioitu henki-
löstöresurssi saattoi olla riittämätön 
tahi alkuvaiheessa väärin työjärjestyk-
sessä kohdennettu. Vuoden kuluttua 
toiminta on rutinoitunutta ja kehittä-
minen on jo pitkällä. 

Osa suunnitteluperusteista tuli 
varsin myöhään valmistelujen näkö-
kulmasta. Esimerkiksi asevelvolli-
suuslaki ja -asetus tulivat operatiivi-

sen sotilasläänin suunnitteluryhmän 
käyttöön joulun ja uudenvuoden vä-
lillä. Laki astui voimaan heti vuoden-
vaihteessa. Onneksi laki oli käynyt 
lausunnolla syksyllä, eikä lausunnon 
jälkeen lakia ollut olennaisesti muu-
tettu. Tästäkin hommasta selvittiin, 
eikä tiedossa ole toimivallan ylityksiä 
tahi myöhästyneitä päätöksiä. Puo-
lustusvoimat on sittenkin kaikesta by-
rokraattisuudestaan huolimatta varsin 
joustava ja tehokas järjestelmä.  

Everstiluutnantti Mikko Vainonen
Itä-Suomen sotilasläänin esikunta
Henkilöstöosaston päällikkö
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Tässä kirjoituksessa kerrotaan lyhy-
esti kuinka Euroopan Unionin krii-
sinhallinnan eräs ulottuvuus eli EU:n 
operaatioesikunta sekä taisteluosasto 
on pääpiirtein suunniteltu toimimaan 
ja millaista toiminta oli Lontoossa.

Taisteluosasto (Battle Group - 
BG) on Euroopan Unionin turval-
lisuus ja puolustuspolitiikan (Euro-
pean Security and Defence Policy – 
ESDP) keihäänkärki, joka on tarkoi-
tettu vaativiinkin kriisinhallintaope-
raatioihin ja EU:n operaatioesikunta 
(Operation Headquarters – OHQ) on 
tällä hetkellä luonteva johtoesikunta 
taisteluosastolle.

EU:n taisteluosasto- 
konsepti

EU:n taisteluosastokonsepti on en-
simmäisen kerran esitelty julkisesti 
vuonna 2004 ja jo nyt Suomi on osal-
listunut kahteen eri taisteluosastoon. 
Viimeisen ruotsalaisten luotsaaman 

(Framework Nation - FN) taistelu-
osaston puolivuotinen valmiusaika 
loppui 30.6.2008 ja samaan aikaan 
loppui myös operaatioesikunnan 
rungon valmiusaika. Taiteluosastoon 
kuului myös irlantilaisia, norjalaisia 
ja virolaisia sotilaita. 

EU:n taisteluosasto, joita on päi-
vystysvalmiudessa kaksi kerrallaan, 
on noin pataljoonan vahvuinen jouk-
ko. Taisteluosastot ovat valitettavasti 
kertakäyttöyksiköitä, jotka ainakin 
tähän mennessä räätälöidään aina 
erikseen. Konseptin mukaisia ske-
naarioita, joissa taisteluosastoa on 
suunniteltu käytettävän, voivat olla 
muun muassa eri osapuolten erotta-
minen toisistaan voimakeinoja käyt-
täen, selkkausten estäminen, evaku-
oimisoperaatiot tai humanitääriset 
avustusoperaatiot. Skenaariokirjo on 
sotilaankin kannalta erittäin haastava 
ja tarvitaan erittäin hyvä koulutus-
organisaatio, ammattimaista henki-
löstöä sekä riittävä valmistautumis-

aika, jotta kaikesta edellä mainitusta 
selviydytään siten, ettei palvelustur-
vallisuutta vaaranneta lähettämällä 
joukkoja valmistautumatta vaaralli-
siin tehtäviin. On puhuttu, että Poh-
joismainen taisteluosasto (Nordic 
Battle Group - NBG) loi standartit 
taisteluosastojen toimintaan.

Taisteluosaston pitää kyetä tehtä-
vään, joka kestää 30 vuorokautta ja 
sitä on mahdollista pidentää 120 vuo-
rokauteen, mikäli tarve vaatii. Tais-
teluosastokonseptiin kuuluu taistelu-
osaston esikunta (Force Headquar-
ters FHQ), pataljoona ja erilaiset 
huolto-osat (Combat Support - CS 
ja Combat Service Support - CSS) 
sekä mahdolliset korvamerkityt muut 
joukot, joita ei aina välttämättä tar-
vita, mutta jotka on tehtäväkirjoakin 
silmälläpitäen oltava valmiina osoit-
taa käyttöön. Näitä joukkoja ovat 
mahdolliset maa- ja merivoimien 
erillisyksiköt sekä erilaiset erikois-
joukko ja huolto-osastot. Edellä mai-
nittua kokonaisuutta kutsutaan jouk-
kopaketiksi (Force Package) ja usein 
kuulee puhuttavan taisteluosastosta, 
joka on siis vain tämän joukon ydin 
käytännössä pataljoona ja siihen kuu-
luvat huollon osat. Taisteluosaston 
toiminta tapahtuu operatiivis-takti-
sella tasolla ja kaikki sen osat pää-
sääntöisesti toimivat kohdealueella 
tai sen välittömässä läheisyydessä 
olevilla tukeutumisalueilla.

Mikä tekee EU:n taisteluosastos-
ta uskottavan? Kysymykseen ei var-
mastikaan ole suoraa vastausta, mut-
ta vastaan kysymykseen sen taistelu-
osaston näkökulmasta, jonka toimin-
taa itse seurasin ja jonka toiminnan 
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suunnitteluun osallistuin ylemmästä 
EU:n operaatioesikunnan rungosta. 
Taisteluosasto on suunniteltu toimi-
maan siten, että sen ensimmäiset osat 
ovat alueella noin kahdessa viikos-
sa siitä, kun Euroopan Unioni tekee 
päätöksen käyttää taisteluosastoa 
ja tämä kaikki noin 6 000 kilomet-
rin säteellä Brysselistä katsottuna. 
Kahden viikon aikavaatimus on tä-
män kaltaisessa operaatiossa erittäin 
tiukka ja koska mahdollista kohdetta 
on harjoitteluaikana miltei mahdo-
tonta ennustaa, voidaan tätä mittaria 
pitää ehkä uskottavuuden kannalta 
merkittävimpänä. Lisäksi taistelu-
osasto (joukkopaketti) on harjoitel-
lut toimintaa kokonaisuutena ja sen 
joukot ovat motivoituneita ja erittäin 
hyvin varustettuja niin henkilö-, ryh-
mä- kuin joukkotasollakin.

EU:n operaatioesikunta

EU:n operaatioesikunta ei ole osa 
taisteluosastoa (joukkopakettia), 
vaan Euroopan Unionin sotilasesi-
kunta, joka toimii sotilas-strategisel-
la (Military Strategic) tasolla. Tällä 
hetkellä Euroopassa on viisi operaa-
tioesikuntaa, jotka sijaitsevat Italias-
sa, Isossa-Britanniassa, Kreikassa, 
Ranskassa sekä Saksassa. Ranskas-
sa oleva esikunta johtaa tällä hetkel-
lä EUFOR:in operaatiota Tsadissa ja 
Keski-Afrikan Tasavallassa.

Northwoodissa, joka sijaitsee 
Lontoon keskustasta noin 20 km 
luoteeseen, olevan operaatioesikun-
nan ns isäntäesikuntana (parent HQ) 
toimi Permanent Joint Headquaters 
(PJHQ), joka johtaa muun muassa 
kaikki Ison-Britannian ulkomaan 
operaatiot (esim Afganistan ja Irak). 
Alueella toimi myös muita esikuntia. 
Operaatioesikunnan rungon vahvuus 
oli noin 45 henkilöä, jotka monien 

yhteen sattumien summana toimivat 
kahdessa eri paikassa Northwoodissa 
(24 henk) ja Tukholmassa (21 henk). 
Tätä ratkaisua ei voitu pitää kokonai-
suutena onnistuneena, mutta se oli 
ratkaisu, johon oli tyytyminen. Täy-
den operaatioesikunnan vahvuus oli-
si ollut noin 140 henkilöä, joista suo-
malaisia kymmenkunta. Northwoo-
dissa vanhimpana toimi suomalainen 
apulaiskomentaja prikaatikenraali 
Jukka Haaksiala, jonka avustajana 
kirjoittaja toimi. Muita suomalai-
sia Northwoodissa oli pysyvästi evl 
Manu Tuominen (CJ5) sekä Haaksi-
alan sihteeri sotvirk Anne Jaakkola. 
Myös operaatioesikunnat ovat ns tai-
lor made ja kukin muotoillaan tehtä-
vää tai johdettavia joukkoja silmällä-
pitäen sopiviksi. Voidaan sanoa, että 
on osaltaan resurssien tuhlausta pur-
kaa hyvin koulutettu esikunta puolen 
vuoden valmiusajan jälkeen.

Operaatioesikunnan tärkeim-
mät tehtävät voidaan jakaa karkeas-
ti kahteen. Ensimmäisenä tehtävänä 
oli käytännössä luoda operaatioesi-
kunnan työjärjestys ja menetelmä 
jolla henkilöstö saataisiin kahdessa 
vuorokaudessa, joka oli esikunnan 

valmiusaika, toimipaikalle. Operaa-
tioesikunnasta ei tämän tyyppisiä 
asiakirjoja ollut aikaisemmin tehty. 
Toinen tehtävä oli itse operaatioiden 
suunnitteleminen ja johtaminen. Näi-
den kykyjen saavuttaminen oli ehdot-
tomasti olennaisin tehtävä ja sen saa-
vuttamiseksi koko henkilöstöä kou-
lutettiin paljon ja nimenomaan paljon 
yhdessä. Toki monella ”osastolla” oli 
myös omia suppeampia harjoituksia. 
Suunnittelutilaisuuksissa oli henki-
löstöä myös taisteluosastosta (force 
package). Operaatioita suunniteltiin 
moniin eri maantieteellisiin paikkoi-
hin ja painopisteen voidaan sanoa 
olleen Afrikan mantereella. Yhtenä 
haasteena oli toimia sotilasstrategi-
sella tasolla ja olla tietoinen taistelu-
osaston tilanteesta, mutta ei sekaan-
tua jokaiseen kohdealueella tapah-
tuneeseen risahdukseen, vaan jättää 
ne tehtävät Force Commanderin teh-
täviksi operaatioalueelle. Painopiste 
koulutuksessa sekä taisteluosastolla 
että operaatioesikunnalla oli vuoden 
2007 loppujaksolla, jotta valmius toi-
mintaan voitiin julistaa ennen valmi-
usajan alkua 1.1.2008.

Työrukkaset Takamaa, Tuominen ja Jaakkola

››
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Elo Northwoodissa  
ja Lontoon liepeillä

Northwoodin esikunnan alueella toi-
minta oli sotilaallista ja suomalaisen 
upseerin silmissä ”vanhoillista” soti-
laselämää, jossa upseereiden ja aliup-
seereiden välillä oli tiukat rajat. Tämä 
piirre oli silmiinpistävä. Muuten brit-
tiläisessä sotilaskulttuurissa on jotain, 
joka ainakin allekirjoittanutta viehät-
ti, vaikkakaan se ei tietenkään sinäl-
lään sopisi suomalaiseen systeemiin. 
Pääosa esikunnan rungon henkilös-
töstä oli ruotsalaisia ja loput irlantilai-
sia ja norjalaisia suomalaisten lisäk-
si. Valmiusaikana britit ja virolaiset 
eivät pitäneet rungossa henkilöstöä. 
Briteillä oli todella pulaa henkilöstö-
resursseista, jotka olivat kiinni lukui-
sissa ulkomaan operaatioissa.

12 miljoonaisen metropolin vai-
kutukset tuntuivat positiivisesti myös 
Northwoodissa ainakin undergroun-
din eli paikallisesti tuben muodossa. 
Omalla autolla ei keskustan suuntaan 
kannattanut lähteä. Paikka vilisi eri 
kieltä ja erirotuisia ihmisiä, joita 
kaikkia tuntui yhdistävän jalkapal-
lo, jonka suosio on aivan käsittämä-
tön ja jonka ympärillä elämä ja tun-

tuu osin pyörivän ainakin, jos katsoo 
millaista palstatilaa ne vievät päivän 
sanomalehdistä.

Kokemuksena kahdeksan kuu-
kautta Northwoodissa oli loistava ja 
henkilökohtaisesti tuntuu, että se an-
toi paljon uusia näkökulmia. Euroo-
pan kriisinhallinnan kannalta opet-
tavainen ja uskon, että sekä taistelu-
osasto kuin operaatioesikunnan run-
kokin tuottivat Brysseliin paljon hy-
viä kokemuksia, joita voidaan käyttää 
ja hioa siten, että EU:n erittäin nuo-
resta kriisinhallintakonseptista tällä 
tasolla saadaan vielä laadukkaampi ja 

ehkä jollain tapaa sen ylläpito hieman 
kustannustehokkaammaksi. 

Lopuksi täytyy vielä todeta van-
ha klisee, että kuinka hyvä ja tehokas 
systeemi Suomen Puolustusvoimil-
la onkaan ja kuinka paljon sitä kuu-
lee kehuttavan ulkomaisten upseeri 
kollegoiden puolelta. Siitä kannattaa 
olla ylpeä. Kevennyksenä vielä, että 
pari ruotsalaista kollegaa kysyi, että 
onko teillä vapaita tehtäviä, mikä ta-
hansa tehtävä käy!  

Majuri Sami-Antti Takamaa 
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Wien on toki tunnettu taidemuseoistaan, mutta löytyy 
sieltä sotamuseokin.

Itävallan sotamuseo sijaitsee pienen kävelymatkan 
päässä eteläiseltä rautatieasemalta. 

Museo kertoo olevansa sekoitus armeijoita ja sodan-
käyntiä, teknologiaa ja tiedettä, taidetta ja kulttuuria. Ai-
nakin kulttuurin osalta tämä pitää hyvin paikkansa. Ra-
kennus itsessään on varsinainen luomus, niin sisältä kuin 
ulkoakin. Jo pelkkä sisääntuloaulan patsasvalikoima riit-
täisi monelle meikäläiselle museolle koko näyttelyksi.

Varsinainen näyttely käsittelee Itävallan pitkää histori-
aa laajalti. Habsburgit, kolmikymmenvuotinen sota, Wie-
nin piiritys, Napoleon, Frans Joseph ja monet muut saavat 
runsaasti tilaa museossa. Varhaisempaa historiaa vähem-
män tuntevaa auttavat jokaisessa näyttelyhallissa olevat 
monikieliset lunttilaput. Opastettuja kierroksia on tarjolla 
viikoittain, englanninkieliset pitää sopia erikseen.

Joku saattaa hyvinkin yllättyä siitä, että museossa on 
esillä 200 vuotta Itävallan laivaston historiaa.

Alkuvuonna 2009 on esillä erikoisnäyttely kesän 
1968 tapahtumista. Se kertoo erityisesti tiedustelutie-
don, ennakkosuunnittelun ja ripeän toimeenpanon on-
nistumisesta. 

Museolla on myös ulkoalue, joka on avoinna kesäisin.
Ilmatorjunnasta kiinnostunut kävijä löytää heti etupi-

halta tutunnäköisen 40-millisen. Itse ase vaikuttaa saman-

Sodat kuuluvat museoihin
laiselta kuin meilläkin käytössä ollut, muita eroja löytyy 
kyllä. Sisätiloissa on sekä kevyempi tykki että tietysti 88-
millinen. Muuten Wienin ilmatorjuntahistoria saa yllättä-
vän vähän tilaa. Samoin koko toinen maailmansota mah-
tuu yhden laajan otsikon ’tasavalta ja diktatuuri’ alle. 

Wien oli kuitenkin eräs liittoutuneiden tärkeistä pom-
mituskohteista, ja sen suojana oli erittäin vahva ilmator-
junta. Lukuiset pommitukset aiheuttivat suuria mene-
tyksiä: Erään lähteen mukaan 30.000 kuollutta, 270.000 
koditonta, 12.000 tuhoutunutta rakennusta. Nykyisen 
Wienin kaduilla liikkuessaan voi tarkkailla rakennus-
kantaa. Moderni talo historiallisen alueen keskellä saa 
arvelemaan rakennuksen uusimisen syytä.

Museon tunnuslause ’Sodat kuuluvat museoihin’ on 
toivorikas, eikä kellään täyspäisellä ole siihen vastaan-
sanomista.  

JL

Kyllä, olet oikeassa paikassa. Tämä on sotamuseo. 
© Heeresgeschichtliches Museum, Vienna

Museo on osa laajaa Arsenal-rakennuskokonaisuutta.
© Heeresgeschichtliches Museum, Vienna
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KenTän
KUULUMISIA

Kurssilaiset Fokkerissa matkalla kohti Rovaniemeä. Vasemmalta Pasi Aro, Antti 
Metsänvirta ja Iisko Lehto.

Ilmasotakoulun koulutuskeskus jär-
jesti kevään ja kesän aikana ilma-
torjuntapäällikkökurssin, joka oli 
järjestysnumeroltaan 11. Kurssi on 
tarkoitettu n. viisi vuotta palveluk-
sessa olleilla ilmatorjunta-aselajissa 
palveleville upseereille. Kurssilais-
ten runko muodostui 86.kadettikurs-
silta v. 2003 valmistuneista upsee-
reista, mutta mukana oli myös kaksi 
aikaisemmin valmistunutta ja yksi 
nuorempi ilmatorjuntaveli. Kurssin 
vahvuus oli keskimäärin n. 12 hen-
kilöä. 

Kurssimme rakentui kolmesta 
osakokonaisuudesta. Ensimmäinen 
viikon mittainen jakso tammikuussa 
päivitti kurssilaiset kattavasti ilmauh-
kaan. Jakso laajensi ja lisäsi kurssi-
laisten näkemystä ilmakomponentin 
toimintaperiaatteista, -mahdollisuuk-
sista ja -kyvystä. Jaksolle osallistui 
lisäksemme opistoupseereiden jatko-
kurssin ilmatorjuntalinjalla opiske-
levat sotilaat, joiden kanssa saimme 
tehdä viikon yhteistyötä.

Toinen jakso käsitteli valmius-
prikaatin taistelua ja oli kestoltaan 
kolme viikkoa. Maaliskuun puoli-
välistä alkaen olimme kaksi viikkoa 
Tikkakoskella opiskelemassa val-
miusprikaatin taistelun perusteita ja 
FINGOP –johtamisprosessia. Meidät 
perehdytettiin myös valtakunnallisen 
suurkohteen ilmapuolustuksen jär-
jestelyihin ja kävimme opintomat-
kalla tutustumassa johtamisjärjestel-
mäalan haasteisiin sekä merivoimien 
ilmatorjuntaan. Jakson kolmantena 
viikkona pääsimme Rovajärvelle 
harjoittelemaan käytännössä valmi-
usprikaatin uutta johtamisprosessia. 
Muodostimme ilmatorjuntapatteris-
ton esikunnan, joka liittyi prikaatin 

Ilmatorjuntapäällikkökurssi 11 ”VÄRINÄ”

esikunnan alaisuuteen. Prikaatin esi-
kunnassa työskentelivät johtamishar-
joituksessaan olleet Esiupseerikurs-
silaiset. Saimme myös ensimmäiset 
käytännön kokemukset ilmatorjunta-
patteriston JOKE 06 -järjestelmästä, 
joka oli yksi viikon opetusaiheista.

Kurssimme kolmas jakso – tu-
kikohdan taistelu – järjestettiin elo-
kuussa Tikkakoskella. Koulutukseen 
kuului teoriaopintoja tukikohdan 
taistelusta ja yli viikon mittainen tu-
kikohta – harjoitus, jossa harjoitte-
limme ja tutustuimme tukikohdan 
esikunnan eri tehtäviin opistoupsee-
reiden jatkokurssin ilmatorjunta- ja 
ilmavoimalinjan kanssa. 

Vähintään yhtä hienoa kuin oman 
tietämyksen lisääntyminen, oli van-
hojen kurssikavereiden tapaaminen 
ja kuulumisten vaihtaminen muuten-
kin kuin vain pikaisesti Lohtajan so-
tilaskodin jonossa. Kurssimme lem-

pinimi ”VÄRINÄ” juontaa juurensa 
siitä, kun tieto, jota olemme saaneet 
talletettavaksemme ja jalostettavak-
semme kurssin aikana, järjestyy vä-
risemällä aivoissamme oikeaan jär-
jestykseen ja on tulevaisuuden työ-
kalumme.

Kurssilaisten puolesta kiitos 
kurssimme johtajalle kapteeni Pasi 
Seppälälle kurssin joustavasta suun-
nittelusta ja toteuttamisesta, jossa 
myös kurssilaisten toiveita ja näke-
myksiä pyrittiin kiitettävästi huomi-
oimaan. CASA –kyyti jäi vielä odot-
tamaan tulevaisuuteen… Kiitämme 
myös kaikkia muita kurssimme ope-
tukseen osallistuneita!  

Kapteeni Mikko Henriksson, 
PSPR
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YhdISTYS
VUOSIKOKOUS

Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen vuo-
sikokous järjestettiin Ilmasotakoulun 
koulutuskeskuksen johtajan eversti-
luutnantti Teijo Oksasen isännöimä-
nä 14.3.2009.

Ennen vuosikokousta evl Oksa-
nen piti esitelmän nykyisestä Ilma-
sotakoulusta ja Ilmavoimista. Nykyi-
nen Ilmasotakoulu on muodostunut 
monivaiheisen historian kautta vuo-
desta 1939, jolloin Lentorykmentti 4 
aloitti toimintansa Tikkakoskella. Il-
matorjuntakoulutusta on Jyväskylän 
alueella annettu ensimmäisen kerran 
jo 40-luvulla, jolloin Ilmatorjunta-
koulu toimi Vaajakoskella.

Tuusulassa toiminut Ilmatorjun-
takoulu lakkautettiin ja sen toiminnot 
sekä osa henkilöstöstä siirrettiin Il-
masotakouluun vuoden 2008 alusta. 
Ilmatorjunta henkilöstö toimii pää-
sääntöisesti Ilmasotakoulun joukko-
yksikössä, jonka nimi on Koulutus-
keskus. Koulutuskeskuksen alaisuu-
dessa on neljä osastoa sekä opintotoi-
misto. Koulutuskeskuksen osastoihin 
kuuluvat muun muassa upseerikoulu-
tusta antava Korkeakouluosasto sekä 
ilmatorjunnan uusien järjestelmien 

tutkimisesta ja hankkimisesta vas-
taava Tutkimus- ja kehittämisosasto. 
Ilmatorjuntamiehet ovat kotiutuneet 
hyvin Ilmasotakoululle ja vaikeuksi-
en yli on pikku hiljaa päästy.

Evl Oksasen jälkeen ev evp Han-
nu Antikainen piti pienen alustuksen 
Maanpuolustuskoulutus ry:n ilma-
puolustuspiirin toiminnasta. 

Vuosi 2008 - matkoja  
ja seminaareja

Toimintavuoden suurin projekti oli 
jäsenmatka EUROSATORY- mes-
suille Pariisiin. Matka olikin hyvin 
onnistunut ja saanee jatkoa tulevi-
na vuosina. Muita retkiä järjestettiin 
Pirkanmaan toimesta Karjalaan ja 
Kymin osaston toimesta Eloristeily. 
Hämeen osasto järjesti Parolassa oh-
jusseminaariin, johon osallistui noin 
sata ilmatorjunnasta kiinnostunutta 
ja Rovaniemellä järjestettiin Poh-
jois-Suomen ilmatorjuntaseminaa-
ri. Vuoden aikana Lahden osasto on 
uudestaan noussut pinnalle vuosien 
hiljaiselon jälkeen. Taloudellises-
ti vuosi ei kuitenkaan sujunut yhtä 

Vuosikokous Ilmasotakoululla  
Jyväskylässä 14.3.2009

hyvin kuin aikaisemmin, muun mu-
assa jäsenmaksukertymä jäi arvioitua 
alemmaksi. Jäseniä vuoden lopussa 
oli yhteensä 1534.

Vuosi 2009 - toimintaa  
täynnä, lähde mukaan!

Toimintavuoden 2009 teemana on il-
matorjuntayhdistyksen täysimääräi-
nen käynnistäminen. Yhdistys pyrkii 

Vuoden ilmatorjuntaupseeri Juhani 
Nikkanen.

Kokouksen osanottajia.
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jatkamaan aktiivista rekrytointia reserviläisten ja palka-
tun henkilökunnan piirissä. Tämän vuoden jäsenmatka 
suuntautuu Moskovaan, jossa järjestetään puolustusvä-
linenäyttely elokuussa.

Osastot jatkavat aktiivista toimintaa myös vuonna 
2009. Muutamina mainittakoon Pirkanmaan historia-
matka, Kymen ilmatorjuntapäivä ja Hämeen seminaari. 
Ilmatorjunta-lehti jatkaa korkeatasoista toimintaa huoli-
matta päätoimittajan vaihdoksesta. Uusi päätoimittaja on 
Mano-Mikael Nokelainen. Vuosikokous päätti kasvattaa 
jäsenmaksun 26€:oon. Korotus on yleisen kustannusta-
son nousun mukainen.

Yhdistys sai uuden puheenjohtajan, kun Ari Suont-
lahti valittiin jatkamaan Hannu Kylmäniemen työtä. Hal-
litukseen uusina jäseninä valittiin Juha Kukkola, Marko 
Honkanen, Jussi Salonen ja Antti Leinonen, joka valittiin 
myös hallituksen varapuheenjohtajaksi. Valtuuskunnan 
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Antti Simola.

Lopuksi todettiin ilmoitusasiana, että viime koko-
uksessa päätetty sääntömuutosehdotus joudutaan käsit-
telemään ylimääräisessä vuosikokouksessa, joka pide-
tään Hämeenlinna ilmatorjuntaseminaarin yhteydessä 
18.4.2009.

Palkitsemiset

Kokouksessa palkittiin luonnollisesti menestyneitä ilma-
torjuntaupseereita. Nousuun- kiertopalkinnon sai tällä 
kertaa Hämeen ilmatorjuntaupseerit. Vuoden ilmatorjun-
taupseeriksi valittiin majuri evp Juhani Nikkanen, jolle 
myönnettiin Olli-patsas ja yhdistyksen standaari n:o 102. 
Yhdistyksen kultainen levyke n:o 28 myönnettiin Tapio 
Rinteelle ja n:o 29 Olavi Hopialle. Hopeinen levyke n:
o 73 myönnettiin Tuukka Alhoselle. Ansiomitalin saivat 
Herkko Saari, Matti Kulmala, Erkki Pylvänäinen, Mat-
ti Säteri, Hannu Melkko, Veijo Pyysalo, Timo Nurmi, 
Tommi Pettersson ja Mauri Lasonen. Kuparisen levyk-
keen saivat n:o 186–188 Pentti Vuori, Mikko Kuitunen 
ja Yrjänä Seppälä. Kultainen jäsenmerkki myönnettiin 
n:o 36 Jarkko Metsänvirta ja n:o 37 Reijo Alanteelle. Il-

matorjuntalehden vuoden kirjoittajaksi valittiin kapteeni 
Janne Tähtinen.  Lisäksi yhdistyksen standaari n:o 101 
myönnettiin Ilmasotakoululle.

Vuosikokous valitsi yksimielisesti Pauli Thomeniuk-
sen yhdistyksen uudeksi kunniajäseneksi. Pauli Tho-
menius on pitkän uransa aikana toiminut muun muassa 
yhdistyksen puheenjohtajana, saanut kaikki jaettavissa 
olevat kunniamerkit ja osallistunut aktiivisesti sekä Il-
matorjuntaupseeriyhdistyksen että muidenkin yhdistys-
ten toimintaan.  

Hämeen osasto palkittiin Nousuun -palkinnolla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Erkki Pylvänäinen ja 
sihteerinä Petri Ruotsalainen. 

Hannu Kylmäniemi luovutti puheenjohtajan tehtävät Ari 
Suontlahdelle. 

Pauli Thomenius valittiin yhdistyksen kunniajäseneksi. 
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Lisätiedot: S-Card asiakaspalvelu, puh. 010 76 82777, ma–pe klo 9–16,
s-card@sok.fi tai www.s-card.fi

Kun majoitut puolustusvoimien sopimushinnalla  
S-ryhmän hotelleissa, saat tätä mainosta vastaan  
S-Cardin majoituksen yhteydessä veloituksetta  
(norm. 25 €). Tarjous on voimassa 20.3.–30.4.2009.

S-Card on työmatkustajan oma kortti, jolla saat matkallesi mukavuutta ja 
tuntuvia etuja. Etuja voit hyödyntää kaikissa Sokos Hotelleissa, Holiday 
Club -kylpylähotelleissa (Årea lukuun ottamatta) ja Suomen Radisson 
SAS -hotelleissa, hotellien ravintoloissa, S-ryhmän valtakunnallisissa 
ketjuravintoloissa Suomessa sekä S-Cardin piirissä olevissa yksittäisissä 
ravintoloissa. Tutustu korttiin ja hyödynnä etusi!

S-Card nyt veloituksetta!

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi 

KenTän
KUULUMISIA

ItPtri/RUK 111 kurssilla 45-vuotiskokous

silloinen patterin päällikkömme ev Hannu Pohjanpalo sekä 
evl:t Eero Simola ja Seppo Reitkari. Ev Mikko Virrankoski 
lähetti Rovaniemeltä tervehdyksensä kurssilaisille.

Tapaamisen aluksi tutustuimme hienoon Ilmatorjunta-
museoon ja sen uuteen vetonaulaan sodanaikaiseen puna-
koneeseen Bel P-39Q Airacobraan Jaakko Mureen johdolla. 
Varsinaisessa kokouksessa kursin puheenjohtajaksi aikanaan 
valittu allekirjoittanut luki varusmiesaikaisesta päiväkirjas-
taan mitä tapahtui 45 vuotta sitten matkalla Lohtajan am-
pumaleirille. Kokouksen jälkeen kuulimme ev Ahti Lapin 
esitelmän ilmatorjuntaohjusjärjestelmistä ja käytännön tu-
tustuminen tapahtui kapt Jussi Ylimartimon johdolla Buk 
-ohjusjärjestelmäämme ohjushallilla. Kokous päättyi yhtei-
seen ruokailuun ja illanistujaisiin entisessä lakkautetun He-
lItR:n sotilaskodissa, joka toimii nykyisin ravintola Rosettan 
nimellä. Juttua riitti ja niin, päätettiin kokoontua jälleen vii-
den vuoden kuluttua. Jollet ole vielä ehtinyt käynyt uudella 
it-museolla, niin nyt kannattaa tulla tutustumaan mm. Ilmai-
lumuseolta lainaksi saamaamme punakoneeseen. 

Jorma Lahtinen

Viisi vuotta vierähti jälleen siitä, kun pidimme edellisen kurs-
sikokouksemme silloisella Ilmatorjuntakoululla. Kokouspai-
kalle Ilmatorjuntamuseolle saapui 7.11.2008 29 entistä oppi-
lasta eri puolilta Suomea. Kun ottaa huomioon, että joukos-
tamme oli poistunut jo seitsemän, osoite tuntematon neljällä 
ja esteestä ilmoitti seitsemän, niin osanottoprosentti oli varsin 
hyvä. Entisistä koulutta- jistamme olivat saapuneet paikalle 
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Lupa luottaa

Insta
DefSec

Insta DefSec Oy on erikoistunut
puolustus- ja turvallisuustekno-
logian ratkaisujen kehittämiseen
ja ylläpitoon. Asiakkaitamme ovat
mm. puolustusvoimat, valtionhal-
linto, kriisinhallintaorganisaatiot,
kansainväliset ja turvallisuusorien-
toituneet yritykset ja organisaatiot.

www.insta.fi



 

”Kuinka voimme palvella?”

Palvelu on oleellinen osa jokapäiväistä toimintaamme kaikissa tilanteissa, 
joissa kohtaamme asiakkaamme. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme 
asiakkaidemme tarpeisiin soveltuvat järjestelmät, hoidamme niiden huolto- 
ja ylläpitotoimet,  annamme apua niiden käytössä, koulutamme ja huoleh-
dimme asianmukaisesta dokumentoinnista.

Etähallinta-, vikadiagnostiikka- ja etävalvontapalvelumme varmistavat järjes-
telmien tehokkaan ja häiriöttömän toiminnan sekä vapauttavat asiakkaam-
me resursseja ydinliiketoimintaan. 

Turvallisuutta hallitsemme etänä ja ylläpidämme paikallisesti maankattavalla 
palveluorganisaatiollamme. Kehittyneiden palvelutuotteidemme ansiosta 
olemme tässä tehtävässä myös kustannustehokkaita. 

Lue lisää osoitteesta www.niscayah.fi ja ota yhteyttä!

Niscayah Oy
PL 47, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Kumpulantie 13 B, 00520 Helsinki | Puhelin: 020 4705 | www.niscayah.fi
Asiakaspalvelu: 020 302 001 | Faksi: 020 470 4481 | Sähköposti: asiakaspalvelu@niscayah.fi  


