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pääToIMITTAjALTA Majuri Mano-Mikael Nokelainen
päätoimittaja

Hyvät lehden lukijat, vuosi on vaihtu-
nut talvisissa merkeissä. Lunta on riit-
tänyt ja suksi on luistanut.

Varmaan suurin osa meistä on seu-
rannut mielenkiinnolla helmikuun 8. 
päivä julkaistua puolustusvoimauu-
distusta ja sen ratkaisumallia. Viitteitä 
uudistuksen tarpeesta sekä mittakaa-
vasta oli saatu jo pitkin edellistä vuot-
ta Puolustusvoimien johdon taholta, 
mutta sen mittakaava paljastui todella 
vasta helmikuun tiedotustilaisuudessa. 
Perusteet uudistuksen tarpeelle ovat 
mielestäni erittäin selvät. Säästötarpei-
ta on velvoitettu hallituksen suunnasta, 
varusmiesten koulutustarve pienenee 
ikäluokkien pienentyessä, puolustus-
materiaalin kallistuminen ja henkilös-
tökulujen kasvaminen.  

Aselajimme on saanut kokea kar-
vaasti jo kaksi edellistä rakennemuu-
tosta, jolloin itsenäisten joukko-osasto-
jemme määrä supistui neljästä yhteen 
ja aselajikoulummekin lakkautettiin. 
Tulevassa uudistuksessa Lapin Ilma-
torjuntarykmentti yhdistetään Jääkärip-
rikaatiin. Sama on suuntaus muillakin 
aselajeilla eli itsenäisten aselajijoukko-
osastojen aika on ohi. Suuntauksesta 
voidaan olla montaa mieltä, onhan jos-
kus todettu jopa, että ilman itsenäistä 
aselajijoukko-osastoa ei ole aselajia. 
Näin ei liene syytä kuitenkaan ajatella 
aikana, jolloin haetaan mahdollisim-
man tehokasta toteutusta pienenevil-
lä resursseilla. Paluuta vanhaan ei ole. 

Ilmatorjunta-lehti seuraa myös 
puolustusvoimauudistuksen etenemis-
tä. Tässä numerossa sitä ei vielä kuiten-
kaan käsitellä, koska ainoat käsiteltävät 
tiedot ovat samat rakennemuutoksen 

Määrästä laatuun
yleislinjaukset, joita on käsitelty jo mo-
neen kertaan eri medioissa. Näin ollen 
toimituksessa päädyttiin käsittelemään 
uudistusta erillisellä teemanumerolla 
syksyllä, jolloin suunnittelu on eden-
nyt siinä määrin, että voidaan tarkas-
tella uudistusta aselajin näkökulmasta 
paremmin.   

Tämän lehden teemana on ilma-
aseen kehittyminen. Siihenkin liittyy 
otsikon toteamus, määrästä laatuun. 
Viime syksynä seurasimme Libyan 
kriisiä ja siihen liittyvää ilmaoperaa-
tiota. Asiaa käsiteltiin myös ilmator-
junnan ajankohtaisillassa Helsingissä 
joulukuussa. Heräsi keskustelu mie-
hittämättömien lentolaitteiden eli len-
nokeiden sekä täsmäaseiden merkityk-
sestä. Näitähän Puolustusvoimatkin on 
hankkimassa lähitulevaisuudessa. Näin 
ollen teemassa keskitytään niitten tar-
kasteluun.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 
vuotta siitä, kun ilmatorjuntamiehet 
aloittivat ilmatorjuntaleirit ja -harjoi-
tukset Lohtajalla. Tämän kunniaksi leh-
den seuraavan numeron teemana on ”Il-
matorjunnan ammunnat ja harjoitusalu-
eet”. Haastan kaikki lukijat kaivamaan 
muistojaan ilmatorjuntaleireiltä ja lä-
hettämään niitä julkaistavaksi kuvien 
sekä kertomusten muodossa. Yhdistyk-
sen osastot järjestävät myös mahdolli-
suuden vierailuun alkukesän Lohtajan 
ilmatorjuntaharjoituksessa, joka on sa-
malla 60-vuotisjuhlaleiri. Näistä lisää 
lehden tapahtumakalenterissa. 

Toivotan kaikille aurinkoista ke-
vättä!  

 
Päätoimittaja
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puHEENjoHTAjALTA Eversti Heikki Bergqvist
Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjohtaja

Pitkään valmisteltu puolustusvoima-
uudistus on saatettu suuren yleisön 
tietoisuuteen. Puolustusvoimain ko-
mentaja on ilmaissut huolensa toteu-
tuvasta loppuasetelmasta; ”Tulevien 
neljän vuoden leikkausten vaikutuk-
set ovat merkittäviä ja pitkäaikaisia, 
ja ne tarkoittavat riskinottoa maan 
sotilaallisessa puolustuksessa.” Va-
litettavasti uudistuksesta käytävä 
julkinen keskustelu näyttää tälläkin 
kerralla etenevän totuttuja latujaan. 
Suurin mielenkiinto kohdistuu lak-
kautettavien varuskuntien nimiin ja 
lakkautusperusteisiin sekä mahdol-
listen irtisanottavien ja siirtomenette-
lyn kohteeksi joutuvien määriin. Hy-
vin harvalla, vastuussa olevien lisäk-
si, tuntuu riittävän mielenkiintoa tai 
kompetenssia pohdiskeluun, ovatko 
puolustusvoimien tehtävät ja resurs-
sit leikkausten jälkeen tasapainossa, 
onko itsenäisen ja uskottavan puolus-
tuskyvyn säilyttäminen mahdollista 
tai onko koko maan puolustaminen 
vielä todellisuutta.

Ilmatorjunnan rauhan ajan raken-
ne supistettiin kustannustehokkaak-
si jo viime vuosikymmenellä. Tällä 

kierroksella tehtävät muutokset ovat 
ilmeisesti varsin maltillisia. Tämä 
tarkoittaa Ilmatorjuntayhdistyksen 
kannalta mahdollisuutta jatkaa yh-
distyksen ja sen toiminnan kehittä-
mistä valitulla tavalla. Valtakunnal-
linen yhdistys, jonka elinvoimaisuus 
perustuu alueelliseen aktiivisuuteen 
niin osastoissa kuin killoissa. 

Yhdistyksemme perustaa ole-
massaolonsa yhdessä hyviksi koet-
tuihin asioihin. Tiedostamme toki, 
että oppivan organisaation on kuiten-
kin hyväksyttävä tarve nykyisten toi-
mintamallien jatkuvaan uudistami-
seen. Vapaa-ajan harrastusmahdol-
lisuuksien monipuolinen tarjonta on 
tehnyt meistä yhä vaativampia. Har-
rastuksilta odotetaan entistä enem-
män mielekkyyttä ja omien osallis-
tumismahdollisuuksien monimuo-
toisuutta. Kuitenkin osallistuminen 
maanpuolustustyöhön nähdään edel-
leen hyvänä vaihtoehtona, kunhan 
yhdistyksemme toiminta vastaa niin 
nykyisten kuin tulevien jäsentemme 
tarpeita – odotusten ja tarjonnan on 
kohdattava. Ilmatorjunnan merkittä-
vä tekninen kehittyminen ja uudet 

materiaalihankkeet antavat yleisen 
kiinnostavuutensa vuoksi mahdol-
lisuuden myös yhdistyksemme toi-
minnan ja jäsenhankinnan terävöit-
tämiseen. 

Miksi näitä yhdistyksen perus-
asioita on tarvetta käsitellä kirjoituk-
sesta toiseen? Siksi, että yhdistyksen 
kustannusrakenne sisältää runsaasti 
kehittämismahdollisuuksia. Ilmator-
juntalehden omistaminen ja kustan-
taminen on erittäin kallista. Lehti on 
kuitenkin yhdistyksemme kruunun 
jalokivi ja meitä kaikkia ilmatorjun-
takoulutettuja yhdistävä, joten sen 
toimittaminen on turvattava. Alijää-
mäisten budjettien polku on kuljettu 
loppuun. Tarvittavien toimenpitei-
den mittakaava on onneksi hieman 
eri suuruusluokkaa kuin puolustus-
voimilla, mutta lopputuleman on ol-
tava kuitenkin sama. Tulot ja menot 
on saatava tasapainoon. Mutta myös 
siksi, että jäsenistömme tietää osas-
tojen sekä kiltojen toiminnan olevan 
aktiivista ja pääosin hyvällä mallilla. 

Toivotan kaikille lukijoille aurin-
koista kevättä!  Tervetuloa vuosiko-
koukseen!  

Hyvät yhdistyksemme jäsenet,
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TARKASTAjAN pALSTA Eversti Rauno Lankila 
Ilmatorjunnan tarkastaja

Ilma-aseen ja ilmatorjunnan kehit-
tyminen noudattaa tyypillistä ja tut-
tua aseen ja vasta-aseen kehittymisen 
kaavaa. Meidän ilmatorjuntamiesten 
tulee sen vuoksi olla jatkuvasti eri-
tyisen kiinnostuneita ilma-aseessa 
tapahtuvasta kehityksestä. Tärkeää 
on kuitenkin muistaa, että suuri osa 
ilma-aseen uusista kehityshankkeis-
ta ei konkretisoidu ollenkaan reaali-
maailmaan, niiden volyymi yleensä 
joka tapauksessa pienenee tai ainakin 
ajoitus myöhästyy alun perin suunni-
telluista tavoitteista. Kauppa- ja mai-
nosmiesten esitteet on aina painettu 
hienolle ja kiiltävälle paperille, mutta 
niillä ei siis vielä pysty operoimaan. 
Lisäksi terve lähdekritiikki on aina 
paikallaan, sillä julkisuudessa liik-
kuu varsikin tällä osa-alueella pal-
jon tarkoituksellisestikin virheellis-
tä tietoa.

Ilma-aseen kehityksessä kes-
keinen muutos on joka tapauksessa 
tapahtumassa täsmäaseiden käytön 
lisääntymisen lisäksi olosuhderiip-
puvuuden vähentymisessä. Varsinkin 
taisteluhelikoptereiden pimeätoimin-
takyky on kehittymässä merkittäväs-
ti. Silti niiden jokasääntoimintakyky 
on jatkossa edelleen varsin rajoittu-
nutta - ainakin kovassa sateessa ja 
sumussa. Pimeys ei sen sijaan enää 
lähitulevaisuudessa tuo merkittävää 
suojaa taisteluhelikoptereita vastaan 
kuten ennen - jopa päinvastoin.

Samalla varsinkin taisteluheli-
koptereiden panssarointi kehittyy 

koko ajan. Niiden suunnittelun läh-
tökohtana on nykyään suoja ainakin 
12,7 mm aseiden vaikusta vastaan 
sekä kaikkien kriittisten osajärjestel-
mien monentaminen. Tämän vuoksi 
omasuoja-ilmatorjunnassa tulee jat-
kossa korostumaan perinteisen ki-
vääri-ilmatorjunnan sijaan vaunujen 
konetykkien ja sinkojen sekä muiden 
panssarintorjunta-aseiden käyttö eri-
tyisesti helikopterimaaleja vastaan. 
Meidän tulee toiminnassamme ottaa 
huomioon myös hyökkääjän entistä 
paremmat omasuojajärjestelmät ja 
uuden lentokaluston myötä muuttu-
vat hyökkäystavat.

Ilmasuojelun keinot ovat myös 
lähitulevaisuudessa keskeisessä osas-
sa hyökkääjän ilma-aseen vaikutuk-
sen minimoinnissa. Varsinkin ilma-
aseen toimintaa rajoittavaa säätä kan-
nattaa jatkossakin hyödyntää kaiken 
tasoisten joukkojen operaatioissa. 
Operatiivisella tasolla hyvänä keino-
na on edelleen käytettävissä joukko-
jen liikkeen suuntaaminen useita reit-
tejä pitkin, kapeikkoja ja ruuhkaantu-
mista välttäen. Taktisella tasolla tulee 
edelleen kyseeseen joukkojen haja-
ryhmittäminen ja ryhmityksen sijoit-
taminen peitteiseen ja linnoittamis-
kelpoiseen maastoon sekä joukkojen 
liikkeen yllätyksellinen ajoittaminen 
ja suuntaaminen suojaisia uria pitkin. 
Taisteluteknillisellä tasolla pyritään 
edelleen vähentämään ilma-aseen 
vaikutusta kohteiden havaittavuu-
den pienentämisellä, linnoittamalla 

ja erityisesti pyrkimällä ”lihavien” 
maalien muodostumisen estämiseen.

Ilmatorjunnan taktisessa ajatte-
lussa ja sen myötä ilmatorjuntayksi-
köiden käyttöperiaatteissa ja tehtä-
vissä korostuu jatkossa yksittäisten 
kohteiden tai kohderyhmien suojaa-
misen sijasta entistä enemmän nä-
kökulma, jolla pyritään tuottamaan 
hyökkääjän ilma-aseelle kumulatii-
visia tappioita. Tätä mallia tukee se 
tosiseikka, että myös hyökkääjällä on 
tulevaisuudessa entistä selkeästi ra-
jallisemmat resurssit. Samalla omi-
en resurssien pienenemisen vuoksi 
ilmatorjuntamme tuliyksiköiden tu-
liasemien valinnassa korostuu jatkos-
sa erityisesti hyvän ampuma-alan ja 
toiminnan yllätyksellisyyden vaati-
mukset. Omien ohjusten entistä ra-
jallisempi lukumäärä merkitsee sitä 
tosiseikkaa, että jatkossa ammutaan 
ensisijaisesti vain edullisiin maaliti-
lanteisiin. 

Ilma-aseessa tapahtuva kehitys 
näkyy siis vääjäämättä seurannais-
vaikutuksina koko ajan myös ilma-
suojelun ja ilmatorjunnan kehityk-
sessä.  

Terveisin 

ilmatorjunnan tarkastaja,  
eversti Rauno Lankila

Ilma-aseen kehityksestä



Ilmatorjunta  1/2012   •   7

TEEMANA

ILMA-ASEEN KEHITYS

Sodat ja kriisit vaikuttavat olleen 
1900-luvun alkupuolella merkit-
tävä vaikuttaja asejärjestelmien 
kehitykselle. Toinen maailmasota 
osoitti, että ilma-aseella on mer-
kitystä ja sen seurauksena ilma-
aseen käyttöä ja aseistusta tar-
kasteltiin uudelleen. Ilma-aseen 
rooli on noussut yhä merkittä-
vämmäksi kriisien monimutkais-
tuessa. Sodankäynnin luonne 
on muuttunut perinteisestä mas-
siivisten armeijoiden välisestä 
voimainkoitoksesta yhä vaikeam-
min hallittavaksi moniulotteiseksi 
kokonaisuudeksi. Tämä asettaa 
luonnollisesti suuria haasteita 
myös ilma-aseen suorituskyvylle.

Teknologien kehitys ja sodan kuvan 
yleinen muuttuminen on johtanut 
siihen, että ilma-aseen merkitys so-
dankäynnissä on korostunut ja paino-
piste on siirtynyt maasodankäynnin 
tukemisesta itsenäisempään toimin-
taan. Toisessa maailmansodassa liit-
toutuneiden strategiset pommitukset 
Saksaa vastaan ja viime aikoina Yh-
dysvaltojen ja sen liittolaisten on-
nistuneet kampanjat Irakissa 1991 
ja Kosovossa 1999 johtivat osaltaan 
ajatukseen, että ilma-aseen käyttö 
voisi yksin ratkaista sodan lopputu-
loksen. Vaikka tätä käsitystä nyky-
ään selvemmin kritisoidaan, voidaan 
ilma-aseen käytöllä katsoa olevan 

Ilmasodankäynnin muutos – 
Täsmäaseita ja etäisyyttä

kuitenkin suuri merkitys ratkaista-
essa sodan tai kriisin lopputulosta. 
Tämän osoitti myös Libyan kriisi 
viime vuonna, jossa ilman Naton 
sekä Yhdysvaltojen tukea kapinalli-
set tuskin olisivat kyenneet taistele-
maan menestyksekkäästi Gaddafin 
sotajoukkoja vastaan.

Sodankäynnin muutokset ovat 
tuoneet mukanaan uusia vaatimuk-
sia myös ilma-aseelle ja sen käytölle. 
Käytettävien aseiden ja järjestelmien 
tulee olla tarkkoja ja tehokkaita. Niil-
lä on kyettävä vaikuttamaan erittäin 
nopeasti pieniin ja liikkuviin maalei-
hin tai vaihtoehtoisesti hyvin suojat-
tuihin kiinteisiin kohteisiin asutus-
keskuksissa minimoiden välilliset, 
tarpeettomat vaikutukset siviilivä-
estöön ja infrastruktuuriin. Tästä on 
saatu useita esimerkkejä Afganis-
tanista, jossa ulkomaiden ja eten-

kin median luoma paine taistelussa 
käytettävien menetelmien osalta on 
erittäin suuri. 

Myös tiedustelun, maalittamisen 
ja johtamisen sekä kuljetuskyvyn 
merkitys korostuu, jotta vaikutusta 
saadaan oikeaan paikkaan oikeaan 
aikaan. Suorituskykyjen kehittämi-
seen vaikuttaa myös useat ulkoiset 
tekijät, kuten esimerkiksi suoritusky-
kyjen kehittämiseen kohdennettavat 
taloudelliset resurssit. Nykyaikana 
kriisien pitkittyminen on kallista ja 
sen seurauksena on tarpeellista saa-
da aikaan suorituskykyä edullisesti 
ja mahdollisimman kustannustehok-
kaasti.

Viimeisten kahdenkymmenen 
vuoden aikana ilmasta tuleva uhka 
on muuttunut suurin harppauksin.  
Monien asejärjestelmien sekä lento-

Majuri Mano-Mikael Nokelainen

Kaksi F-16 hävittäjää varustettuna Paveway 2 täsmäaseilla (Kuva: USAF)

››
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koneiden kehittely on aloitettu 1970-
1980 -luvulla, mutta varsinainen 
käyttö konflikteissa on alkanut vas-
ta kylmän sodan aikakauden jälkeen 
1990-luvulla jatkuen 2000-luvun 
kriiseissä. Nykypäivän ilma-alukset 
pyritään piilottamaan sensoreilta häi-
vetekniikalla sekä asevaikutus saa-
maan kohteelle riittävän etäältä, jotta 
kalliit aselavetit eivät altistu vastusta-
jan ilmatorjunnan vaikutukselle. Ris-
teilyohjusten pieni koko ja tarvittaes-
sa matala lentokorkeus vaikeuttavat 
niiden havaitsemista ja tuhoamista.

Miehittämättömien  
ilma-alusten kehitys

Miehittämättömien ilma-alusten 
käyttö tiedustelussa on lisääntynyt 
huomattavasti ja ne on otettu käyt-
töön myös aselavettina. Nykypäivän 
epäsymmetrisessä sodankäynnissä 
etenkin länsimaat käyttävät ohjus- 
ja pommi-iskuissa paljon miehittä-
mättömiä aluksia sekä täsmäaseita.  
Miehittämättömien ilma-alusten ke-
hittyminen on ollut erittäin nopeaa 
verrattuna vaikka ilmaherruuden 
voittamiseen tarkoitettuihin torjun-
tahävittäjiin tai pommikoneisiin. Esi-
merkkinä olkoon, että RQ-2 Pioneer 
-lennokkia käytettiin Persianlahden 
sodassa Yhdysvaltojen toimesta, ny-
kyisin sitä ei käytetä enää operatiivi-
sesti. Vastaavasti niitä torjuntahävit-
täjiä ja pommittajia, joita ko. sodassa 
käytettiin – käytettiin vielä Libyan 
kriisissä vuonna 2011 (esim. F-16, 
F/A-18 ja A-10). 

Sääolosuhteet tai datalinkin toi-
mintaetäisyyden rajoittuneisuus ei-
vät ole enää este lentotiedusteluku-
van tuottamiselle, sillä valtaosassa 
uusimpia järjestelmiä hyötykuor-
mana käytetään SAR-tutkia (Synt-
hetic Aperture Radar), joilla kyetään 
tuottamaan kuvaa pilven ja muiden 
sääilmiöiden läpi. Hyötykuormien 

uusimpana kehityssuuntana SAR-
tutkan lisäksi on kyky laservalaisuun 
esimerkiksi maalinpaikantamisessa 

tai –osoituksessa. Datalinkin aiheut-
tamia rajoitteita on lievennetty ke-
hittämällä ohjausjärjestelmiä, jotka 
hyödyntävät satelliitteja releointi-
asemina. Toimintaetäisyydetkin ovat 
kasvaneet tuhansiksi kilometreiksi ja 
lakikorkeudet ovat lähes viisinker-
taistuneet noin 15 kilometriin, jol-

Lentosuoritusten, asemäärien, maalien määrien ja tarkkuuden kehityksen ver-
tailu 1900-luvun sodissa (David A. Deptula; Effects-Based Operations) 
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loin korkeus on useimpien kaupal-
listen miehitettyjen lentokoneiden 
yläpuolella.

Aseistuksen kehitys

Ilmasta-maahan vaikuttamiskyky al-
koi kehittyä 1910-luvulta alkaen ja 
lähti merkittävästi kehittymään en-
simmäisen maailman sodan (I MS) 
aikana lentokoneesta käsin pudote-
tuista kranaateista. Toiseen maail-
man sotaan (II MS) mennessä kehitys 
oli saavuttanut vaiheen, jossa ilma-
pommituksia pidettiin jo strategisena 
toimintana.

Pommitustähtäimet kehittyivät 
II MS:n aikana sellaisiksi, että niil-
lä mahdollistettiin kohtuullisen tar-
kat pommitukset useiden kilometri-
en korkeudesta vapaasti putoavien 
pommien kanssa. II MS:aan kuuluu 
myös tarkaksi tunnustetun syöksy-
pommituksen kehittäminen yhdek-
si pommitusmuodoksi, samoin kuin 
maataistelukoneiden ilmaantuminen 
tulitukitehtäviin maataisteluille. 

Kylmän sodan aikana kehitys 
tykkiaseiden osalta näytti siltä, ettei 
tykkien tarkkuus ja kantomatka enää 
riitä ohjusaseiden kehityksessä. Täl-
löin harkittiin tykkiaseen jättämistä 
jopa kokonaan pois uusien lentoko-
neiden vakiovarusteista, kun kehitys-
suunta oli kohti ilmasta-ilmaan oh-
juksia. Näin ei kuitenkaan käynyt, 
vaan edelleen lähes kaikki lentoko-
neet ja osa helikoptereista ovat tyk-
kiaseella varustettuja. Tarkoituksena 
lienee yhä itsepuolustus lähietäisyy-
deltä tai vaikuttaminen esimerkiksi 

maamaaliin rynnäkkö- tai tulituki-
tehtävässä.

Ohjautuvien pommien kehitys-
toiminnan kärkimaana pidetään Yh-
dysvaltoja. Ohjautuvilla pommeilla 
tarkoitetaan pommeja, joilla on lii-
kehtimiskykyä ja jokin vapaasti puto-
avaa pommia parempi kyky hakeutua 
kohteeseen. Ohjattavilla siivekkeillä 
ja ohjausyksiköllä varustetusta pe-
rinteisestä vapaapudotteisesta pom-
mista saadaan  muokattua ohjautuva 
pommi. Yhdysvalloissa ohjautuvien 
pommien merkittävä kehitys alkoi 
vuonna 1965, kun kehitettiin laser-
ohjattavaa pommityyppiä. Pommit 
perustuivat M-117-yleispommiin. 
Myös Neuvostoliitossa kehiteltiin 
samaan aikaan omia ohjautuvia pom-
meja, vaikkakin määrällisesti siellä 
panostettiin vapaasti putoaviin rau-
tapommeihin. 

Ohjautuvien ilmasta-maahan 
aseiden varsinainen läpimurto ta-
pahtui Persianlahden sodassa 1991. 
Sodassa käytettiin Yhdysvaltojen 
johtaman koalition toimesta mas-
samaisesti sekä risteilyohjuksia että 
muita ohjautuvia täsmäaseita. Kui-
tenkin sodan johtopäätöksissä to-
dettiin tarve ohjautuvalle pommil-
le, joka toimii sumusta, sateesta ja 
pilvisyydestä huolimatta. Kosovos-
sa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa 
laajemmassa mitassa täsmäaseiden 
GPS-paikannukseen perustuvaa oh-
jautuvuutta. JDAM-pommilla (Joint 
Direct Attack Munition) päästiin pis-
temaalien tuhoamiseen sääolosuh-
teista huolimatta. 

Operaatio Käytettyjen pommien 
vast lukumäärä

Risteily-ohjuksia Muita täsmäaseita Käytettyjen täsmä-
aseiden lukumäärä

Vapaasti pudotetta-
vat pommit

”Desert Storm”
Persianlahti 1991

155 186 0,2% 7% 7759 93%

”Deliberate Force” 
Bosnia 1995

1026 1% 69% 708 30%

”Allied Force” 
Kosovo 1999

23 000 1% 34% 782 65%

”Enduring Freedom”
Afghanistan 2001

17 471 0,4% 57% 9 987 43%

Taulukko. Täsmäaseiden murros 1990-luvulla. Luvut suuntaa-antavia. (Lähde: RAF Air Power Review Vol. 5/2002)  

Nykyaikaisessa risteilyohjuk-
sessa on usein kaksi hakeutumis-
järjestelmää, joista toista käytetään 
hakeutumiseen ja toista loppulähes-
tymiseen. Ensimmäinen voi olla esi-
merkiksi inertia ja toinen aktiivinen 
tutka. Risteilyohjuksilla päästään 
usein jopa muutaman metrin osu-
matarkkuuteen. 

Ohjautuvissa pommeissa on ta-
pahtunut kehitystä monihakuisiksi ja 
ylipäätään vaikuttaa siltä, että osu-
matarkkuuden parantamiseksi on oh-
jautuvuutta ja hakeutuvuutta kehitet-
ty merkittävästi. GBU-30/32 JDAM 
on modifikaatioineen liito-ominai-
suuksilla varustettu vapaasti pudotet-
tava pommi. Pudotuspaikasta pom-
mi kykenee liitämään maksimissaan 
noin 28 kilometriä. Toinen nykyisin 
käytössä oleva länsimainen ohjautu-
va pommi on AGM-154 JSOW (Joint 
Stand-off Weapon), jonka kehitys al-
koi vuonna 1992. Ohjus on liitoky-
kyinen ja osa sen tehovaikutuksesta 
perustuu iskeytymiseen kohteessa. 
Liitokyky ulottuu matalapommi-
tuksessa noin 24 kilometriin ja kor-
keapommituksessa jopa 60 kilomet-
riin. Pommin osumatarkkuudessa on 
päästy parhaimmillaan jopa 11 met-
rin tarkkuuteen.

Venäjän osalta aseistuksen käy-
tön kehittymistä voidaan tarkastel-
la oikeastaan vain Tšetšenian sotien 
sekä Georgian kriisin kautta.  Vuoden 
2008 Georgian kriisissä vaikutti sil-
tä, että suurin osa Venäjän suoritta-
mista pommituksista tehtiin vapaasti 
pudotettavin rautapommein, vaikka 

››
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Venäjällä tunnetaan kaksi lentoko-
neesta laukaistavaa risteilyohjusta 
AS-15 Kent ja AS-19 Koala. Ohjuk-
set ovat pommikoneesta laukaistavia 
ja kuuluvat TU-160M-pommikoneen 
aseistukseen. Hakeutuvien pommien 
kehityksessä vaikuttaa Venäjä olevan 
Yhdysvaltoja merkittävästi jäljessä. 
Satelliittipaikannus on vasta 2000-lu-
vulla tullut mukaan hakupäissä ja 
monihakupäät ovat vielä harvinaisia 
pommeissa.

Täsmä-aseet Libyassa

Libyassakin nähtiin ilma-aseen kehi-
tyksen suunta. Käytössä oli tieduste-
luun ja maalittamiseen miehittämät-
tömiä lennokeita sekä vaikuttami-
seen pääasiassa kauaskantoisia täs-
mäaseita. Operaatio alkoi 19.3.2011 
massiivisella ilma-operaatiolla, jossa 
ammuttiin 124 risteilyohjusta, joiden 
kohteina olivat ilmatorjuntakeskuk-
set, tietoliikenteen solmukohdat, joh-
tokeskukset sekä Tripolin ja Misura-
tan alueilla sijaitsevat sotilaskohteet. 
Tämän jälkeen täsmäaseita käytettiin 
jopa yksittäisten panssarivaunujen 
tuhoamiseen. Koko ilmaoperaation 
aikana tuhottiin yli 5900 kohdetta, 
joista suurin osa täsmäaseilla.

Lopuksi

Ilma-aseen kehityksen trendi maa-
ilmalla näyttää olevan kohti kau-

F-22 Raptor pudottaa Libyan operaatiossa JDAM-pommin (kuva: www.defen-
seindustrydaily.com)

kovaikutteisuutta, täsmäaseistusta 
sekä monitoimikoneita. Tähän suu-
rin vaikuttava syy lienee sotamate-
riaalin kustannusten kasvussa sekä 
oheistappioiden välttämisessä, jol-
loin massamaiseen asekäyttöön ei 
ole resursseja eikä varaa. 

Modulaarisuus, niin asejärjestel-
mien kuin lentolaitteidenkin osalta 
lienee tulevaisuutta. Asejärjestelmis-

tä etenkin pommien muuntelu sovel-
tuvilla ohjauslaitteilla palvelemaan 
tarvetta lienee kustannustehokkain 
suuntaus. Sama koskee myös lento-
koneita. Jokaiseen käyttötarkoituk-
seen ei liene mahdollista valmistaa 
enää omaa hävittäjää tai rynnäkkö-
konetta, vaan pikemminkin suunta-
us lienee monitoimikoneiden suun-
taan. Miehittämättömät lennokit tus-
kin kuitenkaan korvaavat perinteistä 
miehitettyä lentoasetta, mutta niiden 
merkitys taistelukentällä tullee kui-
tenkin kasvamaan.  

Tyyppi Käyttö Pituus/paino Tst-lataus Kantama Hakeutuminen
TOMAHAWK  
(BGM-109)

Risteilyohjus 5,56m/1192kg 450 kg ~2500km Loppuhakeutuminen ku-
vantavalla hakupäällä

JDAM Vapaasti putoava, 
ohjautuva

3-3,9m/250kg-500kg-
1000kg

90kg-200kg-400kg ~10-25km INS/GPS/laser

GBU-12 ”Paveway 2” Vapaasti putoava, 
ohjautuva

3,27m/227kg ~90kg ~15km Loppuhakeutuminen 
laser-hakupään avulla

AASM (Hammer) Vapaasti putoava, 
ohjautuva

3,1m/125kg-250kg-
1000kg

45kg-90kg-400kg 15-60km INS/GPS/laser

BRIMSTONE Panssarintorjunta 1,8m/50kg 9kg yli 20km

Taulukko. Esimerkki Libyassa käytetyistä täsmäaseista
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Kapteeni janne Tähtinen

Maanpuolustuskorkeakoulu

Tässä artikkelissa tarkastellaan 
ilmavoiman ominaisuuksia ja 
tehtäviä sekä ilma-alusten ke-
hityksen vaikutusta ilmavoiman 
käyttöön. Lähteenä artikkelissa 
on käytetty Euroopan Unionin il-
maoperaatiokonseptin luonnosta 
sekä Defense Horizons julkaisun 
artikkelia A 21st-century Concept 
of Air and Military Operations 
(Robbin F. Laird).

Ilmavoima (Air Power) on kyky 
projisoida voimaa ilmakehän kaut-

Ilmavoiman ominaisuudet  
ja tehtävät
ta. Ilmavoiman suorituskyvyt ovat 
joustavia ja niitä voidaan käyttää 
operaatioiden osana saavuttaakseen 
taktisia, operatiivisia ja/tai strate-
gisia tavoitteita. Ilmavoima tarjoaa 
suorituskykyjä, jotka tulee huomioi-
da kokonaisvaltaisesti operaatioiden 
suunnittelussa. Etenkin niin sanotuis-
sa epäsymmetrisissä toimintaympä-
ristöissä ilmavoiman käytöllä saata-
va vaikutus voi olla kriittinen koko 
operaation menestykselle.

2000-luvun ilmavoima on 24/7 
käytössä oleva työkalu operaatioalueen 
muokkaamiseen, jonka ominaisuuk-
sia ovat muun muassa nopeus, jousta-

vuus, jokasääntoimintakyky sekä kyky 
toimia ilmatorjunnan kantaman ulko-
puolelta. Ilmavoiman käytöllä kyetään 
luomaan tilannetietoisuutta tuottamalla 
tunnistettua tietoa tilannekuvan muo-
dostamista varten. Tilannetietoisuuden 
perusteella mahdollistetaan päätöksen-
teko operaatioiden toteuttamiselle tai 
esimerkiksi ilmavoiman käytölle täs-
mäasehyökkäyksiin.

Euroopan Unionin konseptissa 
ilmavoiman käytölle nähdään neljä 
pääroolia, jotka ovat:
 – ilmanherruus (Control of the Air),
 – ilmakuljetusoperaatiot (Air Mo-

bility),
 – tiedustelu, valvonta, maalinosoi-

tus ja tilannetietoisuus (Intelligen-
ce, Surveillance, Target Acquisi-
tion and Situational Awareness) 
sekä

 – voimankäyttö (Engagement).

1. Ilmanherruus

Ilmanherruuden saavuttaminen ei 
ole operaation päämäärä, vaan yksi 
keino päämäärän saavuttamiseksi. 
Ilmanherruudella tarkoitetaan ky-
kyä käyttää ilmatilaa ajallisesti ja 
paikallisesti omaan toimintaan ja 
estää samalla sen käyttö muilta. Il-
manherruuden taso on riittävä, kun 
vastustajan ilmavoimalla ei kyetä 
vaikuttamaan alueella toteutettaviin 

Hornet soihduttaa (SA-kuva) ››
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maa-, meri- tai ilmaoperaatioihin. Il-
manherruudella saavutetaan siis toi-
minnanvapaus omalle operatiiviselle 
toiminnalle.

Ilmanherruus voidaan saavuttaa 
hyökkäyksellisellä vastailmatoimin-
nalla (Offensive Counter Air) ja/tai 
ilma- ja ohjuspuolustuksella. Hyök-
käyksellisissä operaatioissa pyritään 
tuhoamaan, lamauttamaan tai häirit-
semään vastustajan ilmavoiman suo-
rituskykyjä. Ilma- ja ohjuspuolustus 
jakaantuu aktiivisiin ja passiivisiin 
toimintoihin operaatioalueen jouk-
kojen suojaamiseksi. Aktiiviseen 
ilmapuolustukseen kuuluu kaikki 
suoran vaikuttamisen keinot, joilla 
pyritään tuhoamaan tai häiritsemään 
vastustajan ilma- ja ohjushyökkäyk-
siä tai vähentämään niiden vaikutuk-
sia. Passiivinen ilmapuolustus on osa 
joukkojen kokonaissuojaa ja se muo-
dostuu sekä yksilöiden että joukko-
jen menetelmistä vähentää ilmahyök-
käysten vaikutuksia.

2. Ilmakuljetusoperaatiot

Ilmakuljetuksilla mahdollistetaan 
toiminnanvapaus ja tuotetaan pää-

töksentekijöille nopea ja joustava 
mahdollisuus reagoida tilanneke-
hitykseen niin maailmanlaajuisesti 
kuin jo määritellyllä operaatioalueel-
la. Ilmakuljetusoperaatioihin kuulu-
vat ilmasillat, huoltokuljetukset, il-
matankkaukset, evakuointitehtävät ja 
maahanlaskuoperaatiot.

Ilmasilta voidaan muodostaa tu-
kialueelta operaatioalueelle tai ope-
raatioalueen sisällä. Ilmoitse suoritet-
tavilla kuljetuksilla kyetään yleensä 
takaamaan toiminta kaikissa olosuh-
teissa. Tukialueelta suoritettavat kul-
jetukset toteutetaan strategisilla kulje-
tuskoneilla tai siviilikoneilla, kun taas 
operaatioalueen kuljetukset suorite-
taan yleensä koneilla, joiden omasuo-
jajärjestelmät mahdollistavat toimin-
nan alueella vihollisuhan alla. Huol-
tokuljetuksilla taataan materiaalitäy-
dennykset sekä esimerkiksi keskeisen 
materiaalin korjaamiseen tarvittavan 
henkilöstön kuljetukset alueelle.

Ilmatankkauksilla mahdollis-
tetaan ilma-alusten käytön jousta-
vuus ja ulottuvuus. Ilmatankkauk-
sen merkitys korostuu tilanteissa, 
joissa tukikohtaverkoston luominen 

etupainotteiseksi on mahdotonta tai 
esimerkiksi ilmatilankäyttörajoituk-
set aiheuttaisivat muuten rajoituksia 
ilmaoperaatioiden suorittamiselle.

Evakuointitehtävillä pyritään 
takaamaan haavoittuneiden saat-
taminen hoitoon mahdollisimman 
nopeasti. Evakuointeja toteutetaan 
operaatioalueen sisällä sekä sieltä 
takaisin kotimaahan. Evakuointi-
suorituskyky ja sen kehittäminen on 
keskeinen osa joukkojen moraalin ja 
taistelutahdon ylläpitoa.

Maahanlaskujen tarkoitus on siir-
tää alueiden tai kohteiden valtaami-
seksi tarvittava maajoukko suoraan 
kohdealueen läheisyyteen. Maahan-
laskut tehdään joko laskuvarjohyp-
pynä tai laskeutumalla määritetylle 
maahanlaskualueelle. Operaatioi-
hin sisältyy yleensä korkea riskita-
so, mutta saavutettava hyöty voi olla 
merkittävä koko operaation päämää-
rien saavuttamisen kannalta.

3. Tiedustelu, valvonta, 
maalinosoitus ja  
tilannetietoisuus

Tiedustelualan tulee kyetä toimi-
maan 24/7-periaatteella komentaji-
en tietotarpeiden täyttämiseksi. Il-
matilaan ja/tai avaruuteen sijoitetut 
tiedustelujärjestelmät kykenevät toi-
mimaan käytännössä kaikkialla sekä 
kaikissa sää- ja valoisuusolosuhteis-
sa. Järjestelmät, joita ohjataan omal-
ta alueelta, voivat tuottaa vastustajan 
alueelta sekä raakatietoa että analyy-
sejä lähes reaaliajassa.

Tiedustelujärjestelmä tuottaa en-
nakkovaroitukset, riskianalyysit, ti-
lannetietoisuuden sekä maalitiedot 
mahdollisista kohteista. Järjestelmän 
tuottamalla tiedolla tuetaan suunnit-
telu- ja päätöksentekoprosessia. Tie-
dustelujärjestelmässä integroidaan ja 
analysoidaan kaikkien tiedontuotta-
jien muodostama informaatio sekä 
pyritään saavuttamaan informaatio-
ylivoima vastustajaan nähden.

Hyvä tilannetietoisuus mahdol-
listaa tehokkaan ja oikean päätök-
senteon kaikilla tasoilla yksittäisen 
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F-16 ilmatankkauksessa (kuva: www.globalmilitaryreview.com)
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järjestelmän käyttäjästä operaation 
komentajaan. Ilma-alusten tieduste-
lusensorien erottelukyky on hyvä ja 
osalla sensoreista voidaan hankkia 
tietoa kaikissa olosuhteissa. Ilma-
tiedustelulla kyetään löytämään ja 
paikantamaan pienetkin kohteet sekä 
tukemaan alueen maaston ja infra-
struktuurin kartoitusta. Uusimmilla 
järjestelmillä päästään jopa yksittäis-
ten henkilöiden tunnistamistarkkuu-
teen, kyetään tuottamaan senttimet-
rimittakaavan karttoja sekä havait-
semaan ja kuuntelemaan jopa heik-
koja viestiyhteyksiä. Tuotettu tieto 
kyetään prosessoimaan reaaliajassa, 
mikä tukee tunnistetun tilannekuvan 
käyttöarvoa tilannetietoisuuden yllä-
pitämisessä.

4. Voimankäyttö

Ilmavoiman keskeisin etu, käytettäes-
sä sitä hyökkäyksellisiin tehtäviin, on 

kyky iskeä suoraan strategisesti mer-
kittäviin kohteisiin. Näillä iskuilla 
kyetään vaikuttamaan kriittisiin joh-
tamistoimintoihin, sodan käynnin re-
sursseihin ja tärkeimpään infrastruk-
tuuriin sekä mahdollisesti alentamaan 
oman maaoperaation tarvetta.

Voimankäytössä keskeisiä omi-
naisuuksia ovat joustavuus, liikku-
vuus, voiman keskittäminen, ulottu-
vuus, nopeus ja tarkkuus. Vastusta-
jaan pyritään vaikuttamaan painos-
tuksella, pintaoperaatioiden tukemi-
sella, informaatio-operaatioiden tu-
kemisella ja erikoisilmaoperaatioilla.

Painostusta voidaan toteuttaa 
muun muassa voimannäytöllä. Esi-
merkiksi matalalento joukkojen yli 
voi estää konfliktin eskaloitumisen 
joissakin tilanteissa. Poliittisen pai-
nostuksen osana uhka ilmavoiman 
käytöstä syviin iskuihin sotilaallisia, 
poliittisia ja kansantaloudellisia koh-

teita vastaan on toimiva painostus-
keino. Vastustajan painostamiseksi / 
pakottamiseksi tiettyihin ratkaisuihin 
voidaan myös toteuttaa iskuja strate-
gisesti tärkeisiin kohteisiin.

Hyvin koordinoidulla yhteis-
operaatiolla voidaan saavuttaa mak-
simaalinen vaikutus vastustajaan. 
Ilmavoiman ulottuvuus ja tarkkuus 
nykyaikana sekä tulevaisuudessa on 
niin suuri, että sitä kyetään käyttä-
mään koko operaatioalueella voimas-
sa olevat voimankäytönsäännöt huo-
mioiden. Ilmavoimalla kyetään vai-
kuttamaan vastustajan joukkoihin jo 
ennen kuin ne pääsevät taistelukos-
ketukseen omien joukkojen kanssa. 
Tapauksissa, joissa ilmavoimaa käy-
tetään suoraan maajoukkojen tukena, 
tulee käyttää lähitulituen toiminta-
tapamalleja. Lähitulitukitehtävien 
toteuttaminen vaatii tulevaisuudes-
sakin tarkan koordinoinnin ilma- ja 

Venäläinen valvonta- ja johtokone (kuva: Vesa Sundqvist)
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maakomponentin välillä. Tuettaessa 
merioperaatioita kyetään lisäämään 
vaikuttamisen suorituskykyjen ulot-
tuvuutta vastustajan pinta-aluksia ja 
sukellusveneitä vastaan. Informaa-
tio-operaatioita tuetaan ilmavoimalla 
elektronisen sodankäynnin menetel-
mien hyödyntämisellä.

5. Ilma-alusten kehityksen 
vaikutuksesta ilmavoiman 
käyttöön

Uuden sukupolven järjestelmien 
käyttöönotto osaksi ilmavoimaa on 
muuttamassa ilmaoperaatioiden to-
teutusperiaatteita ja roolia osana yh-
teisoperaatioita. Ilmavoiman suori-
tuskykyjen kehittyminen ja verkos-
toituminen osaksi verkostokeskeistä 
”joint-voimaa” muuttaa miehitetty-
jen ilma-alusten käyttömahdolli-
suuksia ilma-, maa- ja merioperaati-
oiden osana. Kehityksen on johdetta-
va siis myös uudenlaiseen ajatteluun 
ja uudenlaisen toiminta-ajatuksen 
muodostamiseen ilmaoperaatioiden 
osalta.

Viidennen sukupolven koneiden 
tullessa käyttöön ilmavoiman suori-
tuskyky ei lisäänny vain kineettisen 
vaikutuksen osalta, vaan myös elekt-
ronisen sodankäynnin sekä tiedus-

telun, valvonnan ja johtamisen sekä 
miehittämättömien ilma-alusten hal-
linnan osalta. Ilmavoiman suoritus-
kyvyillä kyetään yhä enemmän to-
teuttamaan myös tiedustelutietojen 
prosessointia. Tällä tilannekuvalla 
voidaan tukea muun muassa maa- ja 
ilmakomponentin yhteistoimintaa ja 
päätöksentekoa. Yhteensopivuuksien 
kehittyessä eri maiden järjestelmät 
voivat osallistua tehokkaammin tie-
dustelun ja valvonnan verkoston sol-
mukohtien luomiseen toteutettaessa 
operaatioita liittouman johdossa.

Viidennen sukupolven koneiden 
suorituskykyjen avulla ilmavoiman 
käytöstä saadaan entistä koordinoi-
dumpi kokonaisuus. Esimerkiksi 
ilmavoimien koneosastoja ja meri-
voimien ilmavoimia kyetään käyt-
tämään koordinoituna iskuvoimana. 
Uusia koneita käytetään etulinjan 
aseina ja ilmatulenjohtajina osana 
kokonaisuutta, jonka muodostavat 
miehittämättömät ilma-alukset, vii-
dennen sukupolven koneet, vanhem-
mat koneet, tiedustelujärjestelmät 
ja ohjustuli. Viidennen sukupolven 
suorituskyvyillä kyetään johtamaan 
iskuosastoja sekä määrittämään is-
kujen tärkeimmät kohteet.

Koneiden STOVL -kyky (Short 

Take Off and Vertical Landing, esi-
merkiksi F-35B) mahdollistaa niiden 
hajautetumman tukeutumisen, kos-
ka kone kykenee nousemaan erittäin 
lyhyeltä tilapäiskentältä. Tällä mah-
dollistetaan yllätyksellisyys vastus-
tajan ilmavoimaa vastaan käytävis-
sä taisteluissa sekä yllätykselliset 
hyökkäyssuunnat vastustajan alu-
eella oleviin kohteisiin. Viidennen 
sukupolven koneen kyky tunkeutua 
taistelutilaan tai tehdä ryhmitysmuu-
toksia valvonnan sitä havaitsematta 
(Stealth) sekä laskeutua yllätyksel-
liselle odotusalueelle odottamaan 
iskuoperaation toteuttamista antaa 
joustavuutta operaatioajatuksen ke-
hittämiselle.

Miehittämättömien, sekä aseis-
tettujen että aseistamattomien, ilma-
alusten kehitys ja yleistyminen tais-
telutilassa antavat ilmaoperaatiolle 
keskeisen lisän tiedustelusuoritus-
kyvyn ja yhä lisääntyvässä määrin 
myös vaikuttamisen suorituskyvyn 
osalta. Viidennen sukupolven ko-
neet kykenevät toimimaan alueelli-
sina ilmatulenjohtajina myös näille 
suorituskyvyille. Jatkossa konepar-
vi saattaakin muodostua miehitetystä 
koneesta ja sen johtamista miehittä-
mättömistä laveteista.

Viidennen sukupolven konei-
den käyttö ilmataistelunjohtamises-
sa AWACS -koneiden sijaan lisää 
tämän ilmataisteluille merkittävän 
suorituskyvyn taistelukestävyyttä 
ratkaisevasti. AWACS -koneiden tu-
hoaminen on suorituskykyiselle il-
mavoimalle huomattavasti helpompi 
tehtävä, kuin tehtävään käytettävien 
hävittäjien tuhoaminen.

Tulevaisuuden ilma-aluksella 
kyetään toteuttamaan tehtäviä, joi-
den toteuttamiseen tarvittiin aikai-
semmin niihin erikoistuneita koneita 
(ilmatulenjohto, ilmataistelunjohto, 
elektroninen sodan käynti, tieduste-
lu, valvonta ja tilannekuvan luomi-
nen). Tämä antaa joustavuutta suun-
nittelijoille ja vaikeuttaa vastustajan 
vastatoimenpiteiden toteuttamista. 

Vierustie 14 • 96320 Rovaniemi
Puhelin 0207 800 330 • Telefax 0207 800 331

lukkokero@turvaykkoset.fi
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TEEMANA

ILMA-ASEEN KEHITYS

Sodankuva miehittämättömän 
ilmailun osalta on muuttunut 
viimeisen kymmenen vuoden 
aikana paljon. 1990-luvun alun 
lentotiedustelujärjestelmillä pää-
asiallisina tehtävinä olivat tiedus-
telu, valvonta, maalinpaikannus ja 
tuhovaikutuksen arviointi. Järjes-
telmät toimivat pitkälti datalinkin 
varassa, jolloin toimintaetäisyy-
det jäivät noin 200 kilometriin 
sään rajoittaessa suorituskykyä 
entisestään. Nykyisin miehittä-
mättömien ilma-alusten tehtävi-
nä edellä mainittujen lisäksi on 
tuhota. Tässä kirjoituksessa tar-
kastellaan nykyaikaisen lennokin 
suorituskykyä kahden maailmal-
la operaatioissa käytössä olevan 
järjestelmän, yhdysvaltalaisen 
Predator MQ-1B sekä israelilai-
sen Heron-1:n, kautta.

Tarkasteluun valittiin Predator ja He-
ron, koska kaksi valtiota ovat UAS-
järjestelmien (miehittämättömät 
ilma-alusjärjestelmät, Unmanned 
Aircraft Systems, UAS) kehittämi-
sessä, valmistamisessa ja operatiivi-
sessa käyttämisessä ylitse muiden. 
Yhdysvaltalainen General Atomics 
on kehittänyt Predator-perheen UAS-
järjestelmiä vuodesta 1994 ja Israeli-
lainen Israel Aircraft Industries on 
kehittänyt Heron-perheen järjestel-

Kapteeni Teemu Lindqvist
Yksikön päällikkö

Tykistöprikaati

Miehittämättömien  
ilma-alusten suorituskyky

voimille, Singaporen ilmavoimille, 
Turkin ilmavoimille, Yhdysvaltojen 
merivoimille ja Meksikon kansalli-
selle poliisille. Muutamien valtioi-
den poliisit käyttävät Heroneita mm. 
rikollisuuden torjuntaan. Lisäksi ai-
nakin Saksan, Kanadan ja Australian 
joukot käyttävät Heronia Afganista-
nin operaatiossa.

Predator MQ-1B

Predator (”saalistaja”) on tuttu nimi 
useimmalle nykyaikaiseen taistelu-
kentän kuvaan tutustuneelle. Preda-
tor MQ-1B mallia on edeltänyt vuo-
desta 1994 saakka RQ-1 mallimer-
kinnällä olevia Predatoreja. Preda-
tor RQ-1:n ensilento tapahtui vuon-
na 1994 ja varsinainen käyttöönotto 

Tietolaatikko
Mallimerkinnät muodostuvat 
siten, että kirjain ”R” ilmaisee 
sanaa reconnaissance eli tie-
dustelu ja kirjain ”Q” ilmai-
see, että kyseessä on miehit-
tämätön ilma-alus. Numero 1 
kertoo, että kyseessä miehit-
tämättömien ilma-alusjärjes-
telmien ensimmäinen järjes-
telmä. Mallimerkinnän ”M”, 
tarkoittaa termiä multi-role tai 
multi-mission. Tämä taas tar-
koittaa, että MQ –merkinnän 
omaavilla UAS-järjestelmillä 
on kyky ilmasta maahan asei-
den käyttöön.

››

miä myöskin vuodesta 1994. Use-
at valtiot ovat tilanneet juuri edellä 
mainittujen valmistajien tuotteita 
sekä kehittäneet Predatorista ja He-
ronista ns. lisenssiversioita. Yhteis-
eurooppalaisia sekä vaikkapa venä-
läisiä projekteja on käynnissä useita, 
mutta niiden kehittämistyö on edel-
leen kesken (esim. EADS Barracuda 
ja DOZOR-perheen venäläiset jär-
jestelmät).

General Atomics on myynyt Pre-
datoreja useille käyttäjille ympäri 
maailman. Tunnetuimpia käyttäjiä 
ovat Yhdysvaltojen ilmavoimat, Ita-
lian ilmavoimat sekä Turkin ilma-
voimat. Filippiinien National Secu-
rity Advisor on rekisteröinyt kaksi 
Predator MQ-1B:tä siviili-ilmailu-
rekisteriin. Eri versioita Predatoris-
ta on käytössä mm. Iso-Britannian 
kuninkaallisilla ilmavoimilla ja Yh-
dysvaltojen tullilla ja rajavalvonnal-
la. Em. valtiot käyttävät Predatoreja 
kansainvälisissä operaatioissa sekä 
omien maiden rajavalvonnassa jne. 
Predatoreilla on operoitu ja operoi-
daan ainakin Afganistanissa, Jeme-
nissä, Libyassa, Balkanilla, Irakissa 
ja Pakistanissa.

Israel Aerospace Industries on 
myynyt Heron-1 Machazt versioita 
mm. Australian kuninkaallisille il-
mavoimille, Brasilian kansalliselle 
poliisille, Kanadan kuninkaallisille 
ilmavoimille, Equadorin merivoimil-
le, Saksan ilmavoimille, Intian ilma- 
ja merivoimille, Israelin puolustus-
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retäisyysmittaria sekä panssarintor-
juntaohjuksen ohjausta. UAV:ssa on 
lisäksi radiokalustoa kommunikoin-
tia ja tunnistautumista varten. 

Heron-1 Machazt

Heron-1:n on kehittänyt ja valmis-
tanut Israel Aerospace Industriesin 
Malat Division. Heronin (”harmaa-
haikara”) ensilento on tehty syksyl-
lä 1994. Koelentovaiheessa Heronil-
la saavutettiin 29500 jalan korkeus 
ja yli 51 tunnin toiminta-aika noin 
600 kg:n hyötykuormalla. Heron-1 
Machatz tunnetaan myös myyntini-
mellään ”Shoval”. Heron-1 on suun-
niteltu monikäyttöiseksi miehittä-
mäksi järjestelmäksi, jolla kyetään 
strategiseen tiedusteluun, valvontaan 
ja maalinpaikantamiseen. Järjestel-
mä ei ole ns. multi-role, joten sillä 
ei voida toistaiseksi kantaa asekuor-
maa. 

Heron -järjestelmä sisältää 3-4 
kpl miehittämättömiä ilma-aluksia, 
maa-aseman, sensoreita, satelliitti-
linkin sekä huoltojärjestelmät. Järjes-
telmä on pakattavissa merikontteihin 
ja siten se on helpohkosti liikutelta-
vissa kuorma-autoilla, lentokoneilla 
ja laivoilla. Järjestelmän pystyttä-
minen nollatilanteesta lentotehtävää 
varten vie noin 6-7 tuntia. Järjestel-
mää operoidaan ohjausasemalta, jos-
sa operroivat pilotti, hyötykuorman 
käyttäjä ja tehtävän johtaja. Operoin-
tiin käytetään datalinkkiä, jonka kan-
tama on noin 195 nm. Maksimikan-
tamalla lennokin pitää olla myös lä-
hellä maksimi lentokorkeutta, joten 
varsinaisiin maksimi etäisyysluke-
miin on suhtauduttava kriittisesti. 
Heron -järjestelmällä on mahdollista 
käyttää myös satelliittiyhteyttä. Täl-
löin maksimikantaman rajoittavina 
tekijöinä ovat matkalentonopeus ja 
toiminta-aika.

 Heronin sisältämästä avioniikas-
ta on tietoa saatavilla varsin niukasti. 
Hyötykuormavaihtoehtoja on useita, 
joista mainittakoon päivä- ja lämpö-
kamera, laserosoitin ja SAR-tutka. 
Heronin pääpaikannusmenetelmä 

TEEMANA

ILMA-ASEEN KEHITYS

Mitat:   Suoritusarvoja:  
Siipien kärkiväli 16,8 m Maksimi lentonopeus 117 kt
Pituus 8,22 m Matkalentonopeus 70 kt
Korkeus 2,1 m Sakkausnopeus 54 kt
Tyhjäpaino 512 kg Maksimi toiminta-aika ~40 h
Maksimi  
lentoonlähtöpaino

1020 kg Maksimi kantama 500 nm

Moottori Rotax 914F (115 hp) Lakikorkeus 25 000 ft
Polttoainekapasiteetti 379 l Kiitotievaatimukset 1500 m x 23 m
Polttoaine AVGAS  

(95 okt tai 100LL)
Hinta:  

Hyötykuorma  
(sis / ulk)

204 kg / 136 kg Lennokki /  
järjestelmä (-09)

3 M$ / 20 M$

Taulukko 1. Predator MQ-1B:n tekniset tiedot

Predator MQ-1B (www.af.mil)

operatiivisesti tapahtui vuonna 1995 
Albaniassa. 

Predator-järjestelmä sisältää nor-
maalisti neljä ilma-alusta ml. senso-
rit ja aseet, maa-aseman, satelliitti-
linkin ja muun käyttöön tarvittavan 
kaluston. Koko järjestelmä on liiku-
teltavissa viidellä C-130 Hercules-
kuljetuskoneella. Järjestelmä kye-
tään saattamaan käyttökuntoon noin 
kuudessa tunnissa lentokoneesta pur-
kamisen jälkeen. Järjestelmässä toi-
mii noin 55 henkilöä eri tehtävissä, 
kuten ilma-aluksen operaattoreina, 

sensoreiden käyttäjinä, informaation 
tulkitsijoina, sekä huolto- ja ylläpito-
tehtävissä. Järjestelmää operoi ohja-
usasemalta yksi lentäjä, yksi senso-
rioperaattori sekä tehtävän johtaja. 
Ohjaamiseen on käytössä joko data-
linkki tai satelliittidatalinkki. 

Multi-role ominaisuuden ansi-
osta Predator MQ-1B:ssä voidaan 
kuljettaa asekuormana kahta AGM-
114 Hellfire-panssarintorjuntaohjus-
ta. Järjestelmä sisältää kyvyn käyttää 
yhtä aikaa lämpökameraa ja normaa-
lia TV-kameraa, laser-osoitinta, lase-
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ned Aerial Vehicle, UAV) ovat oma 
ilmailun osa-alue. Siihen kuuluu niin 
siviili- kuin sotilasilmailuakin. Mo-
nessa mielessä se on vielä pioneerivai-
heessa. Maailmassa on menossa sa-
toja mitä erilaisimpia innovatiivisia 
kehityshankkeita. Mukana on kaiken 
kokoisia yrityksiä ja organisaatioita. 
Miehittämättömät ilma-alusjärjestel-
mät ovat voimakkaimmin kehittyvä il-
mailun osa-alue, josta kuvaavasti ker-
too muutamat alla olevat tunnusluvut:

Markkinoiden suuruus oli vuon-
na 2006 maailmanlaajuisesti 2,2 mil-
jardia euroa ja vuonna 2015 sen ar-
vioidaan olevan 6,6 miljardia euroa

Vuoden 2000 ilmailun kokonai-
sinvestoinneista kohdistui miehittä-
mättömiin ilma-alusjärjestelmiin 4 
% ja vuonna 2010 sen uskotaan ole-
van 30 %.

Miehittämättömiä ilma-alusjär-
jestelmiä valmistetaan moniin tarpei-
siin eikä tuotannolle ja innovatiivi-
suudelle näytä olevan loppua. Vaikka 
monet eri lähteet mainosta erilaisia 
järjestelmiä, niin operatiivisen käy-
tön asteelle ei monikaan järjestelmä 
ole yltänyt.  
--------------------------------------------
Kirjoittaja on työskennellyt Tykistö-
prikaatin Lentotiedustelupatterissa 
vuodesta 2005, viimeisimpänä tehtä-
vänään yksikön päällikkyys. Yksikön 
pääkalustona on Ranger-tiedustelu-
lennokit. Artikkeli perustuu kirjoit-
tajan Esiupseerikurssilla laatimaan 
tutkimustyöhön. 

Predator MQ-1B ohjausasema

Heron-1 (www.aviationweek.com)

Mitat:   Suoritusarvoja:  
Siipien kärkiväli 16,6 m Maksimi lentonopeus 120 kt
Pituus 8,5 m Matkalentonopeus 80 kt
Korkeus 2,3 m Sakkausnopeus 59 kt
Tyhjäpaino   Maksimi toiminta-aika 50 h
Maksimi  
lentoonlähtöpaino

1250 kg Maksimi kantama 195 nm / BLOS

Moottori ROTAX 914 (115 hp) Lakikorkeus 30 000 ft
Polttoainekapasiteetti   Kiitotievaatimukset 1200m x 30m
Polttoaine AVGAS  

(95okt tai 100LL)
Hinta:   

Hyötykuorma 250 kg Lennokki / järjestelmä  

Taulukko 2. Heron-1:n teknisen tiedot.

on DGPS eli differentiaalinen GPS. 
DGPS-järjestelmässä pienennetään 
paikanmäärityksen virheitä diffe-
rentiaalikorjauksen avulla, jolloin 
paikannustarkkuus on alle 1 m.  Ko-
neessa on toisiotutka eli transponde-
ri sekä integroitu ilmailuradio kuten 
Predatorissakin. 

Lopuksi

Suomen Puolustus- ja Ilmailuteolli-
suusyhdistyksen vuonna 2008 teke-
män ”Ilmailuteollisuuden ja lento-
tekniikan ohjelman (ILO) perusteet” 
julkaisun mukaan miehittämättömät 
ilma-alusjärjestelmät (Unmanned 
Aircraft Systems, UAS) sekä mie-
hittämättömät ilma-alukset (Unman-

Heronin merikonttiin sijoitettu ohjausasema
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TEEMANA
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Eversti Ahti Lappi

Kylmän sodan päättymisen jäl-
keen on käyty kymmenkunta 
isompaa sotaa, joista saadut ko-
kemukset ovat murheellisia: ali-
voimainen osapuoli ei ole saavut-
tanut minkäänlaista ”torjuntavoit-
toa”. Torjuntavoiton saavuttaminen 
nykyaikaisessa ilmasodassa on 
kuitenkin reunaehto puolustus-
taistelun onnistumiselle. Sotako-
kemuksista pitäisi löytyä aineksia 
myös Suomen ilma- ja ohjuspuo-
lustuksen kehittämiseen. Teknilli-
sesti tarkastellen peruskysymys 
on, millä keinoilla ja välineillä eri-
laiset ilmamaalit voidaan torjua? 

Ilmasodassa tekniikka jyllää 
Persianlahden sota 1991 merkitsi 
vallankumousta ilmasodassa ja il-
mapuolustuksessa. Se oli sellainen 
sota, jota oli suunniteltu käytäväk-
si NATOn ja Varsovanliiton välillä, 
mutta nyt toiseksi osapuoleksi joutui 
Irak. USA:n johtama liittokunta oli 
teknillisesti täysin ylivoimainen eikä 
Irakilla ollut kykyä vastata haastei-
siin. Persianlahden sotaa on sanot-
tu ensimmäiseksi ”avaruussodaksi”, 
koska mukana oli paljon satelliitteja 
(60) ja myös GPS-paikannusjärjes-
telmä. Ilmasodassa käytettiin myös 
häivehävittäjiä, risteilyohjuksia, täs-
mäaseita ja tykistöohjuksia. Täsmä-
aseiden osuus (17 311) oli kuusi pro-
senttia koko asemäärästä. 

Irakin ilmapuolustus epäonnis-
tui. Hävittäjätorjunta ei ampunut alas 

Ilmatorjunnan rooli   
ilma- ja ohjuspuolustuksessa

yhtään vastapuolen konetta, mutta 
USA:n liittokunnan hävittäjät am-
puivat alas 39 irakilaiskonetta ja tu-
hosivat pääosan kentille, osa koneista 
”evakuoitiin” Iranin puolelle. USA:n 
liittokunta menetti 67 lentokonetta ja 
helikopteria, joista ilmatorjunta am-
pui alas 79 %. Vaurioituneita koneita 
oli 48. Ilmatorjunta sai jotakin aikaan, 
mutta tappiot olivat liian pienet, jotta 
niillä olisi ollut torjuva vaikutus. 

Väite, että ilmavoimilla on rat-
kaiseva rooli sodassa, pätee vain yli-
voimaiseen osapuoleen. Kun Irakil-
la ei ollut kykyä ilmahyökkäyksiin, 
Saddam Hussein ryhtyi käyttämään 
ballistisia ohjuksia vastahyökkäyk-
siin. Irak laukaisi 88 Scud-ohjusta 
Israeliin, Saudi-Arabiaan, Bahrai-
niin ja Qatariin. USA:n liittokun-
nalla ei ollut teknillistä kykyä torjua 
ballistisia maaleja; Patriot-ilmator-
juntaohjuksia laukaistiin 158 kpl, 
mutta vain yksi niistä osui maaliin. 
Tämä paljasti suuren aukon NATOn 
ohjuspuolustusjärjestelmässä. Seu-
rauksena oli teknillisen kehitystyön 
aloittaminen uusien torjuntaohjusjär-
jestelmien aikaansaamiseksi, mutta 
länsimaissa niitä on saatu käyttöön 
vasta tällä vuosituhannella. Venäjällä 
tätä ongelmaa ei ollut, koska siellä oli 
jo vuonna 1991 ballististen ohjusten 
torjuntaohjuksia (S-300P, S-300V) ja 
uusiakin on saatu käyttöön (S-400).

Irakia vastaan käyty toinen sota 
vuonna 2003 oli ”läpihuutojuttu”, 
koska Irakilla oli huonommat resurssit 
kuin edellisessä sodassa, mutta vasta-
puolella oli teknillisesti tehokkaampaa 

sotakalustoa. Muutokset edelliseen so-
taan verrattuna olivat seuraavat: 
 – Miehitettyjen koneiden käyttö il-

mahyökkäyksissä väheni radikaa-
listi. Sen havaitsee siitäkin, että 
tavallisten ”tyhmien pommien” 
määrä pieneni 96 % edellisestä 
sodasta. 

 – Täsmäaseiden osuus (19  948) 
koko asemäärästä kasvoi 5,8 
%:sta 68 %:iin. Käytössä oli tu-
hansia satelliittiohjautuvia (GPS) 
täsmäaseita. Pienemmällä ase-
määrällä saavutettiin enemmän 
täysosumia. 

 – Täsmäaseiden laukaisuetäisyys 
kasvoi entisestään. Teoreettinen 
keskiarvo vuoden 1991 sodassa 
oli 12,3 km ja vuoden 2003 sodas-
sa 47,5 km. Suuri osa ilmahyök-
käyksistä tapahtui tavallisten il-
matorjunta-aseiden kantaman ul-
kopuolelta. 

 – Ballististen maalien määrää kas-
voi rajusti. Tykistöohjuksia am-
muttiin 414 kpl. 

 – Miehittämättömien maalien mää-
rä kasvoi liki 9000:een.  

 – Lennokkien käyttö lisääntyi, tais-
teluhelikopterien käyttö väheni. 
Irakin sota 2003 oli ”robottien 

sotaa”, missä ilmatorjunnan olisi pi-
tänyt kyetä torjumaan tuhansia ris-
teily- ja tykistöohjuksia sekä täsmä-
pommeja ja -ohjuksia. Ilmapuolus-
tuksen taktillisen tehtävän kannalta 
ne pitäisi voida torjua. Teknillisesti 
se on mahdollista. 

Georgian sota 2008 herätti suurta 
mielenkiintoa, olivathan siinä vastak-
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kain suurvalta Venäjä ja pieni valtio 
Georgia. Lyhyt sota päättyi isomman 
voittoon, vaikka mitään huipputek-
niikkaa ei käytettykään. Suomessa-
kin käytössä oleva Buk-M1-ohjusjär-
jestelmä sai sodassa tulikasteensa, se 
oli käytössä kaikilla osapuolilla (Ab-
hazia ml). Sillä ammuttiin alas useita 
lentokoneita ja lennokkeja. Samalla 
voitiin todistaa vääriksi esitetyt väit-
teet, että venäläisillä olisi joku elekt-
roninen keino eliminoida Buk-järjes-
telmän toimintakyky. Ainakaan tällä 
perusteella ei Buk-M1:ä voi poistaa 
puolustusvoimiemme käytöstä. 

On esitetty tietoja myös Venäjän 
uusimman tykistöohjuksen Iskander-
M:n tulikasteesta Georgian sodassa. 
Nykyisestä sijoituspaikasta Lugasta 
ohjukset yltävät kauas Suomen alu-
eelle, Kaliningradiin sijoitettuna nii-
den kantama ulottuisi pitkälti koko 
Eurooppaan. Iskander soveltuu ensi-
iskun aseeksi, kuten risteilyohjukset, 
mutta on vaikeampi maali torjua. Tor-
junta on mahdollista vain moderneilla 
korkeatorjuntakykyisillä ohjusjärjes-
telmillä; esimerkiksi Suomelle aiem-
min tarjottu SAMP/T-ohjusjärjestel-
mä soveltuisi tähänkin tarkoitukseen. 
Taktillisten ballististen ohjusten uhka 
on mainittu puolustuspoliittisissa sel-
vityksissä, mutta niiden torjuntaan 
tai niiltä suojautumiseen ei ole otettu 
kantaa. Olisi aiheellista. 

Yhteenvetona voidaan todeta, 
että ilmasotadoktriini on kehittynyt 
seuraavasti: 

 – Miehitetyt strategiset tiedustelu-
koneet (U-2, SR-71) on korvattu 
satelliiteilla ja miehittämättömillä 
koneilla (Predator, Global Hawk, 
yms). 

 – Miehitetyt taktilliset tiedusteluko-
neet on korvattu lennokeilla. 

 – Pommikoneet on korvattu ballis-
tisilla, risteily- ja tykistöohjuksil-
la (Scud, Tomahawk, Iskander, 
ATACMS). 

 – Rynnäkkökoneet ja taisteluheli-
kopterit on korvattu tykistöoh-
juksilla, -raketeilla (Smersch) ja 
miehittämättömillä taistelukoneil-
la (UACV Reaper). 

 – Miehitetyt koneet on varustettu 
pitkän kantaman täsmäaseilla. 

Ilmatorjunta on  
alivoimaisen turva

Sotahistorian valossa ilmatorjunnal-
la on ollut aina suuri merkitys alivoi-
maisen osapuolen ilmapuolustukses-
sa. Voimasuhteet tasoittuivat, kun il-
matorjuntaohjuksia saatiin käyttöön. 
Kun tarkastellaan konetappioita tär-
keimmissä sodissa (1965−2003), voi-
daan todeta, että ilmatorjunnan osuus 
kaikista taistelutappioista (5100) on 
ollut yli 86 %. Alivoimaisella puolella 
ilmatorjunnan osuus on ollut suurem-
pi, yli 96 %. Ilmatorjuntaohjuksilla on 
ammuttu alas yli 2000 konetta. Hä-
vittäjätorjunnan saldo on jäänyt hy-
vin pieneksi, varsinkin alivoimaisella 
puolella (alle 4 %). Vuoden 1973 Yom 
Kippur -sodan jälkeen ei alivoimaisen 

osapuolen hävittäjä ole varmuudella 
ampunut alas yhtään vastustajan len-
tokonetta. Lentokoneita käytetäänkin 
yhä enemmän hyökkäystarkoituksiin, 
kuten Libyan sota 2011 osoitti.

Jos ilmatorjunnan vaikutuspii-
riin ei enää tule miehitettyjä koneita 
(joiden torjuminen ei ole ongelma), 
joudutaan torjumaan ohjuksia, pom-
meja ja lennokkeja – siis robotteja. 
Niihin ei pelote vaikuta. Robotteja 
vastaan taisteltaessa torjuntavoitto 
edellyttää, että kaikkia maaleja tuli-
tetaan, kaikkiin osutaan ja kaikki tu-
hotaan. Käytännössä tämä merkitsee 
sitä, että ilmatorjunnalla pitäisi olla 
paljon suuremmat resurssit. Suomel-
la on teknillisesti hyviä ilmatorjunta-
asejärjestelmiä, joilla on kyky torjua 
erilaisia ilmamaaleja. Niitä tarvittai-
siin kuitenkin paljon enemmän. 

Kylmän sodan jälkeen on noin 80 
% ilmapuolustuksemme materiaali-
hankintojen määrärahoista kohden-
nettu ilmavoimien lentokalustoon, 
ilmatorjunnan resursseja on jopa 
supistettu. Trendi on väärä. Sotako-
kemusten ja aseteknillisen kehityk-
sen valossa resursseja pitäisi tasata 
enemmän ilmatorjunnan hyväksi. 
Silloin ilma- ja ohjuspuolustusta voi-
daan kehittää nykyistä paremmaksi 
myös vähemmillä määrärahoilla. 
--------------------------------------------
Kirjoitus on lyhennelmä kirjoitta-
jan pitämästä esitelmästä Turun il-
matorjuntakillan 75-vuotisjuhlassa 
4.2.2012. 

Tykistöohjusten ja monien muiden ilmamaalien tor-
junnassa vaaditaan korkeatorjuntakykyä. Kuvassa 
siihen soveltuva SAMP/T-ohjuspatteri. 

Venäjän uusi ”aeroballistinen” tykistöohjus Iskander-
M on tyypillinen ensi-iskun ase, jonka torjuminen on 
vaikeampaa kuin risteilyohjusten. (Kuva RIA Novosti)
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Pikku-uutisia Venäjältä
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Everstiluutnantti Antti Arpiainen

RIA Novosti 2.1.2012,  RIA Novosti 
22.1.2012

Modernisoituja MiG-31BM 
hävittäjiä Ilmavoimille

Puolustusministeriön mukaan Ve-
näjän Ilmavoimat vastaanottavat yli 
60 kpl modernisoitua MiG-31BM 
hävittäjää vuoteen 2020 mennessä,. 
Modernisointisopimus allekirjoitet-
tiin Puolustusministeriön ja Venäjän 
Yhtyneen Lentokoneen Tuotanto-
yhtymän välillä joulukuussa 2011. 
Puolustusministeriö suunnittelee yli 
60 kpl MiG-31hävittäjän moderni-
sointi MiG-31BM versioksi vuo-
teen 2020 mennessä. Eri lähteiden 
mukaan MiG-31 hävittäjiä on tuo-
tettu noin 500 kpl sen jälkeen, kun 
sarjatuotanto alkoi vuonna 1978. Ve-
näjän Ilmavoimiin jäi palvelukseen 
noin 370 kpl MiG-31 hävittäjää.
Melko vähän MiG-31 hävittäjiä 
on toistaiseksi modernisoitu MiG-
31GM versioiksi sen jälkeen, kun 
raskas hävittäjä otettiin vuonna 1982 
palvelukseen Venäjän Ilmavoimiin. 
Modernisoituun versio on varustet-
tu päivitetyllä avioniikalla ja data-
linkillä, uudella monitoimitutkalla, 
ohjaamon monitoimivärinäytöillä ja 
tehokkaammalla aseiden hallintajär-
jestelmällä. MiG-31BM voi havaita 
maalit 320 km etäisyydeltä ja saman-
aikaisesti seurata 10 maalia. MiG-
31BM voi käyttää uusia ilmatais-
telu- sekä rynnäkköohjuksia, kuten 

säteilyyn hakeutuva AS-17 Krypton 
ohjusta.
MiG-31 hävittäjät ovat kiinteä osa 
Venäjälle luodusta kattavasta ilma-
tilanpuolustusverkosta, jonka tehtä-
vänä on pysäyttää kaikki mahdolliset 
ilmauhat mukaan lukien ballistiset - 
ja risteilyohjukset. Yli 30 kpl MiG-
31 yliäänihävittäjää on ympärivuo-
rokautisessa valmiuspäivystyksessä 
suojaamassa Venäjän ilmatilaa ilma-
uhkilta, kertoi Ilmavoimien tiedot-
taja. Lisäksi kerrottiin, että MiG-31 
koneita saattavat tavallisesti erittäin 
ketterät Su-27 hävittäjät turvaten ras-
kaiden hävittäjien toiminnan. 

RIA Novosti 24.1.2012

Uusia ilmataisteluohjuksia 
MiG-31 hävittäjille

Venäjän Ilmavoimat tulee lähiaikoi-
na ottamaan käyttöön kehittyneitä 
taktisia ilmataisteluohjuksia, jotka 
tulevat suuresti parantamaan Ilma-
voimien operatiivista tehokkuutta, 
kertoi Ilmavoimien komentaja ken-
raalieversti Alexander Zelin. Ko-
mentajan mukaan MiG-31BM tu-
lee aluksi olemaan uuden ohjuksen 
pääkäyttäjä, mutta myöhemmin oh-
jus tullaan sijoittamaan myös mui-
hin hävittäjiin. Ohjus on parhaillaan 
kokeilussa Ilmavoimien koelentokes-
kuksessa. Zelin ei kertonut mistä oh-
juksesta on kyse, mutta asiantuntijat 
uskovat kyseessä olevan K-37M eli 

RVV-BD ohjuksesta (AA-X-13 Ar-
row). K-37M on pitkän kantaman il-
mataisteluohjus, joka on kehitetty ni-
menomaan MiG-31BM hävittäjälle. 
K -etukirjan kertoo että ase on ke-
hitysvaiheessa, kun taas M -kirjain 
kertoo sen olevan modifikaatio. Oh-
juksen vientiversio RVV-BD esitel-
tiin MAKS 2011 ilmailunäyttelyssä. 
Ohjuksen BD tulee venäjän sanois-
ta bolshoi dalnost eli pitkä kantama. 
Käyttöönoton jälkeen ohjus tullaan 
todennäköisesti tuntemaan tyyppini-
mellä R-37M. Ohjus tulee olemaan 
MiG-31BM hävittäjän pääase, mikä 
takaa Venäjän Ilmavoimille pidenne-
tyn kantaman torjuntakyvyn taistelu-
koneita ja risteilyohjuksia vastaan.

RIA Novosti 31.1.2012

Uudelle T-50/PAK-FA  
hävittäjille uusia  
ilmataisteluohjuksia

Venäjän tulee saattamaan päätökseen 
nykyaikaisen ilmataisteluohjuksen 
kehittämisen Sukhoin viidennen su-
kupolven T-50/PAK-FA hävittäjälle 
kahden vuoden kuluessa, kertoi Tak-
tisen Ohjusyhtymän (KTRV) pääjoh-
taja Boris Obnosov. Kh-35UE (AS-
20 Kajak), Kh-38ME, Kh-58UShKE 
(AS-11 Kilter) ja RVV-MD (AA-11 
Archer) kehitystyö tullaan saamaan 
päätökseen vuosien 2012- 2013 ku-
luessa. Näitä ohjuksia ollaan jo tes-
taamassa. Kh-35UE on taktinen me-
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yrityksistä, tulee kokoamaan 10 kpl 
uusia raskaita An-124 Ruslan kul-
jetuskoneita sekä useita kymmeniä 
Il-476 kuljetuskoneita vuoteen 2020 
mennessä. Venäjän Ilmavoimilla ole-
vat An-124 koneet tullaan moderni-
soimaan ja uudelleen varustelemaan 
ennen vuotta 2020 ja niiden lisäksi 
rakennetaan kymmenen uutta konet-
ta. Aviastarin tehdas tulee tuottamaan 
myös tusinoittain Il-476 kuljetusko-
neita. Il-476 on modernisoitu Il-76 
kuljetuskone, jossa on uudet moot-
torit, vahvistettu siipi, modernisoitu 
ohjaamo ja suurempi kuorman kan-
tokyky. 

RIA Novosti 20.1.2012

Ensimmäinen An-140 
Venäjän Ilmavoimille

Venäjän Ilmavoimat vastaanottivat 
ensimmäisen An-140-100 matkus-
taja- ja kuljetuskoneen 20.1.2012. 
Koneen toimitus oli ensimmäinen 

askel Venäjän Ilmavoimien Sotilas-
kuljetusilmavoimien laajentamisoh-
jelman toteuttamisessa. Seuraavat 
kaksi konetta tullaan toimittamaan 
Ilmavoimille piakkoin. Lyhyen kan-
taman potkuriturbiini konetta tullaan 
käyttämään alle 2 300 km mittaisissa 
henkilöstön kuljetuksissa. Kone voi 
kuljettaa 52 matkustajaa ja sitä voi-
daan käyttää partiointi- sekä sotilas-
kuljetustehtäviin.

RIA Novosti 17.1.2012

Venäjän Ilmavoimat ottivat 
A-50U valvontakoneen 
palvelukseen.

Modernisoitu A-50U valvonta- ja 
johtamisjärjestelmäkone on otettu 
palvelukseen Ilmavoimiin 17.1.2012, 
kertoi Puolustusministeriön ilmavoi-
ma-asioiden tiedottaja eversti Ale-
xander Drik. Koneessa on nykyai-
kaiset tietokonejärjestelmät, satel-
liittiviestintäjärjestelmät ja tutkajär-
jestelmät.  A-50U kykenee havaitse-
maan erityyppisiä lentäviä maaleja, 
mukaan lukien helikopterit, risteily-
ohjukset ja yliäänen nopeudella len-
tävät lentokoneet. Beriev A-50 perus-
tuu Il-76 kuljetuskoneeseen ja lensi 
ensilentonsa vuonna 1978. A-50 as-
tui palvelukseen vuonna 1984 ja sitä 
tuotettiin noin 40 kpl vuoteen 1992 
mennessä. A-50 voi johtaa 10 hävit-
täjäkonetta joko ilmataistelu- tai ryn-
näkkötehtävässä.

RIA Novosti 10.1.2012

Su-25UBM maataistelu-
koneen koelennot on  
saatu päätökseen.

Venäjän Ilmavoimat on saattanut pää-
tökseen modernisoidun Su-25UBM 
maataistelukoulukoneen koelennot. 
Ilmavoimien komentaja kenraali-
eversti Alexander Zelin on allekir-
joittanut Su-25UBM koelentojen 
päätösasiakirjan joulukuun lopulla 

PAK-FA/T-50 
hävittäjä kuvat-
tuna alta, jolloin 
näkyvillä on mm. 
asekuilut (Kuva: 
RIA Novosti)

An-140 matkustaja/kuljetuskone (Kuva: RIA Novosti)

ritorjuntaohjus, jonka maksimikanta-
ma on 260 km.  Säteilyyn hakeutuva 
Kh-31PD ohjus (kantama 250 km) 
on tarkoitettu ilmapuolustusjärjes-
telmien tuhoamiseen, Kh-58UShKE 
tutkaohjuksen kantama on 245 km 
ja lyhyen kantaman RVV-MD ilma-
taisteluohjuksen kantama on 40 km. 
T-50/PAK-FA lensi ensilentonsa 
tammikuussa 2011 ja sen jälkeen on 
kaksi prototyyppiä suorittanut koe-
lentoja. Kone suoritti ensiesiintymi-
sensä yleisölle MAKS 2011 ilmai-
lunäyttelyn yhteydessä 17.8.2011. 
T-50/PAK-FA hävittäjän astuessa 
palvelukseen Venäjän Ilmavoimille 
vuonna 2014 koneen ohjusjärjestel-
mä tulee olemaan käyttövalmis.

RIA Novosti 20.1.2012

Aviastar-SP tuottaa Venäjän 
uudet kuljetuskoneet

Aviastar-SP, joka on yksi Venäjän 
suurimmista lentokoneenrakennus-
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2011. Su-25UBM on perusteellises-
ti modernisoitu Su-25 maataisteluko-
neen muunnos, jota voidaan käyttää 
sekä koulukoneena että maataistelu-
koneena. Su-25UBM on varustettu 
uudella tutkalla, tehokkaammilla ja 
tarkemmilla aseilla sekä automatisoi-
dulla tehtävän hallintajärjestelmällä. 
Lisäksi sen taistelukentältä selviyty-
miskykyä ja luotettavuutta on paran-
nettu. Su-25UBM tulee korvaamaan 
vanhemmat Su-25UB koneet ja niillä 
on vastaava taistelukyky kuin yksi-
paikkaisilla Su-25SM maataistelu-
koneilla mukaan lukien päivä, yö ja 
huonon sään toimintakyky.

RIA Novosti 17.1.2012

Sukhoi aloitti kolmannen 
sarjatuotetun Su-35S  
koneen koelennot.

Sukhoi-yhtieö tiedotti aloittaneensa 
koelennot kolmannella sarjatuote-
tulla Su-35S monitoimihävittäjällä. 
Kone nousi ilmaan Komsomolsk-on-
Amurin lentokentältä Kaukoidässä 
ja lensi yli kaksi tuntia kokeillen 
moottori- ja hallintajärjestelmiä. 
Su-35S ilmataisteluhävittäjä kyke-
nee tehokkaasti torjumaan samanai-
kaisesti useita ilmamaaleja käyttäen 
sekä ohjus- että tykkiasejärjestelmiä. 
Kone on luokiteltu 4++ sukupolven 
koneeksi, joka käyttää viidennen su-
kupolven teknologiaa. Valmistajan 
saatua koelennot päätökseen Su-35S 
tullaan luovuttamaan Venäjän Puo-
lustusministeriölle. 

RIA Novosti 31.1.2012

Tu-22M3 koneiden moderni-
sointiohjelma alkaa

Venäjän Kaukotoimintailmavoimien 
kalustosta tullaan modernisoimaan 
noin 30 kpl Tu-22M3 strategista 

pommikonetta vuoteen 2020 men-
nessä. Modernisointi tulee tapahtu-
maan M3M standardiin. Tu-22M3 
on yliääninopeudella lentävä, taittu-
va siipinen, pitkän kantaman strategi-
nen pommikone, joita Venäjä käyttää 
lähinnä partiointiin eteläisten rajojen 
ja Mustanmeren alueilla. Tu-22M3 
koneen kantama on 6 800 km ja se 
voi kuljettaa 24 000 kg asekuorman 
mukaan lukien ydinpommit ja ris-
teilyohjukset joko ydin- tai tavan-
omaisilla taistelulatauksilla. M3M 
standardin mukaiset koneet voidaan 
varustaa kauaskantavilla aseilla. 
Vuonna 2008 Venäjän Ilmavoimilla 
oli ainakin 141 kpl Tu-22M3 pommi-
koneita palveluksessaan. Kenraali-
majuri Anatoli Zhikharev, Kaukotoi-
mintailmavoimien komentaja totesi 
aiemmin, että Venäjän Strategiset Il-
mavoimat tulevat läpikäymään inten-
siivisen modernisoinnin sillä aikaa, 
kun Tupolevin suunnittelutoimisto 
kehittää Venäjän seuraavan sukupol-
ven strategista pommikonetta PAK-
DA projektin puitteissa. Hän totesi, 
että modernisoidut lentokoneet tul-
laan varustamaan uusilla varusteil-
la, viestijärjestelmillä, ohjaamoilla 
ja avioniikalla.

RIA Novosti 14.2.2012

Su-24 koneiden  
lentotoiminta on  
keskeytetty toistaiseksi

Venäjä on lykännyt toistaiseksi kaik-
kia Su-24 taktisen pommikoneen len-
toja sen jälkeen, kun yksi niistä syök-
syi maahan Uralin alueella. Su-24 
kone syöksyi metsään Kurganin Alu-
eella rutiinilennon aikana 13.2.2012. 
Lentäjät hyppäsivät heittoistuimilla 
onnistuneesti. Ilmavoimien komen-
taja peruutti kaikki lennot Su-24 
koneilla kunnes onnettomuuden syy 

selviää. Turman syyn selvittämisai-
kaa ei ole määritelty. Onnettomuus 
oli kolmas Su-24 onnettomuus Ve-
näjällä viimeisen neljän kuukauden 
aikana. Edelliset tapahtuivat loka- ja 
marraskuussa 2011.

Su-24 on kaksipaikkainen ja kak-
simoottorinen kääntyväsiipinen hä-
vittäjäpommittaja. Konetyyppi on 
palvellut Venäjän Ilmavoimissa 1970 
luvun puolivälistä alkaen. Kuitenkin 
viime vuosien kuluessa Venäjä on as-
teittain poistanut puutteelliset turval-
lisuustiedot omaavia koneita käytös-
tä. Puolustusministeriön suunnitel-
mien mukaan Su-24 tullaan asteittain 
korvaamaan uusilla Su-34 hävittäjä-
pommittajilla.

RIA Novosti 26.1.2012

Sotilaslentokentät  
modernisoidaan vuoteen 
2020 mennessä

Kaikki Venäjän sotilaslentokentät 
tullaan modernisoimaan vuoteen 
2020 mennessä. Uudistussuunnitel-
ma kattaa lentotukikohdat, koulutus-
keskukset, maavoimien lentopaikat 
ja muut laitokset. Vuonna 2012 aloi-
tetaan rakentamaan uusia kiitoteitä 
sekä komento- ja johtamisrakenteita 
sotilaslentokentillä Krasnodarin ter-
ritoriossa sekä Saratovin, Astrakha-
nin ja Kaliningradin Alueilla. Puo-
lustusministeriöllä kerrotaan olevan 
kaikkiaan 356 lentopaikkaa.

RIA Novosti 01.12.2011 kaksi artik-
kelia, RIA Novosti 25.11.2011, RIA 
Novosti 29.11.2011, RIA Novosti 
9.2.2012 

Venäjälle Ilmatilan- 
puolustusjoukot (VVKO)

Venäjän uudelleen luodut Ilmatilan-
puolustusjoukot (VVKO) aloittivat 
virallisesti palveluksen 1.12.2011. 
(Lyhennettä VKO, joka on tähän 
asti tarkoittanut Venäjän Avaruus-
puolustusjoukkoja, käytetään myös 
samoista joukoista, VVKO on kui-
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tenkin VKO:n ja PVO: n eli Venä-
jän Ilmapuolustusjoukkojen yhdis-
telmä). Venäjän Asevoimien uusi 
puolustushaara kokoaa yhteen Ve-
näjän ilmapuolustus- ja ohjuspuo-
lustusjärjestelmät samoin, kuin 
varhaisvaroitus- ja avaruuden val-
vontajärjestelmät yhden yhteisen 
johtoportaan, Ilma- ja ohjuspuo-
lustuksen johtoportaan johtoon 
(OSK VKO). Avaruusjohtoporras 
vastaa avaruusalusten laukaisuista 
Plesetskin avaruuskeskuksesta Poh-
jois-Venäjältä. Yli 3 000 sotilasta 
ja siviiliä tulee olemaan päivittäin 
taistelupalveluksessa VVKO:n yk-
siköissä. Venäjän presidentti Dmit-
ri Medvedev määräsi vuonna 2010 
VVKO:n muodostamisen, korvaa-
maan Venäjän Avaruusjoukot vas-
tikkeeksi Euroopan ohjuspuolustus-
järjestelmälle. VVKO:n järjestelmä 
kykenee tuhoamaan vihollisen bal-
listiset ohjukset, jotka kohdistuvat 
tärkeisiin valtionkohteisiin, valvo-
maan avaruudessa olevia kohteita, 
havaitsemaan avaruudesta Venäjää 
kohdistuvat uhkat ja vastaamaan 
näihin uhkiin tarvittaessa samoin, 
kuin laukaisemaan avaruusaluksia 
ja täyttämään muita tehtäviä. 

Russian Defence Policy  24.11.2011, 
Russian Defence Policy 8.11.2011

Venäjälle perustettiin 13 
Ilmatilanpuolustusprikaatia

Venäjän uusien Ilmatilanpuolustus-
joukkojen ryhmitystä voidaan pitää 
hieman länsivoittoisena, 13 VKO pri-
kaatia eivät ole VVKO ainoat joukot. 
Prikaatit on numeroitu 1-12 ja 14. 
Kuusi prikaateista sijaitsee Läntisen 
Sotilaspiirin alueella, yksi Eteläisen, 
kolme Keskisen ja kolme Kaukoidän 
Sotilaspiirin alueella:
1. Ilmatilanpuolustusprikaati, Seve-
romorsk, Läntinen Sotilaspiiri
2. Ilmatilanpuolustusprikaati, Khvoi-
nii, Läntinen Sotilaspiiri
3. Ilmatilanpuolustusprikaati, Kali-
ningrad, Läntinen Sotilaspiiri

4. Ilmatilanpuolustusprikaati, Dolgo-
prudnii, Läntinen Sotilaspiiri
5. Ilmatilanpuolustusprikaati, Pet-
rovskoie, Läntinen Sotilaspiiri
6. Ilmatilanpuolustusprikaati, Rzhev, 
Läntinen Sotilaspiiri
7. Ilmatilanpuolustusprikaati, Ros-
tov-na-Donu, Eteläinen Sotilaspiiri
8. Ilmatilanpuolustusprikaati, Sama-
ra, Keskinen Sotilaspiiri
9. Ilmatilanpuolustusprikaati, Ob, 
Keskinen Sotilaspiiri
10. Ilmatilanpuolustusprikaati, Chi-
ta, Keskinen Sotilaspiiri
11. Ilmatilanpuolustusprikaati, 
Komsomolsk-on-Amur, Kaukoidän 
Sotilaspiiri
12. Ilmatilanpuolustusprikaati, Vla-
divostok, Kaukoidän Sotilaspiiri
14. Ilmatilanpuolustusprikaati, Jeli-
zovo; Kaukoidän Sotilaspiiri
Uusi puolustushaara VVKO on syn-
tynyt ja vanha Avaruusjoukot (KV) 
ovat poistuneet. VVKO:N pääosat 
ovat Avaruusjohtoporras sekä Ilma- 
ja Ohjuspuolustuksen johtoporras.

RIA Novosti 18.1.2012

Rahaa lennokkitutkimukseen

Venäjän Helikopterit -yhtymä 
on vastaanottanut 5 miljardia ruplaa 
(127 milj.€) valtion budjettivaroja 
kolmen erityyppisen miehittämät-
tömän lentolaitteen kehittämiseksi. 
Lyhyen kantaman helikopterilenno-
kin prototyypin Ka-135, jonka kulje-

tuskapasiteetti on 100 kg, tulee olla 
valmis vuoteen 2015 mennessä. Ras-
kaan helikopterilennokin, jota kutsu-
taan Albatrossiksi, odotetaan olevan 
kehitetty vuoteen 2017 mennessä. 
Tätä lennokkityyppiä voidaan käyt-
tää sekä rynnäkkö- että kuljetusteh-
tävissä. Viimeisin sopimus kaavailee 
keskiraskaan helikopterilennokin ke-
hittämistä, jonka toimintamatka olisi 
yli 300 km. 

RIA Novosti 23.1.2012

Ilmavoimien ilmatorjunta-
joukkojen aseistukseen 
luvassa lisää kalustoa

Venäjän Ilmavoimat tulevat vastaan-
ottamaan yli 30 keskikantaman Vitiaz 
ja yli 100 lyhyen kantaman Pantsir-
S1 ilmatorjuntajärjestelmää vuoteen 
2020 mennessä. Pantsir-S1 on lyhyen 
ja keskikantaman yhdistetty ohjuk-
silla ja tykeillä varustettu ilmator-
juntajärjestelmä, joka on suunnitel-
tu suojaamaan piste- ja aluemaaleja. 
Pantsir-S1 kuljettaa 12 ilmatorjunta-
ohjusta ampumavalmiina kuljetus- ja 
laukaisusäiliöissä ja sillä on kaksi 30 
mm kaksoisautomaattitykkiä, joiden 
kantama on 4 km.

Vitiaz -järjestelmä korvaa van-
hentuneet S-300PS järjestelmät, joi-
den palvelusikä loppuu parin seuraa-
van vuoden kuluessa. Vitiaz tulee 

Ilmatilanpuolustusprikaatien sijainnit, Suomea lähimmät ovat Muurmanskissa 
ja Pietarissa. (Kuva: Russian Defence Policy)

››
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yhdessä Morfei, S-400 ja S-500 il-
matorjuntaohjusjärjestelmien kans-
sa muodostamaan tulevaisuudessa 
ilmatilanpuolustusverkoston, joka 
torjuu maalit alle kilometrin etäisyy-
deltä aina 400 km etäisyydelle ja 5 
metrin korkeudesta lähiavaruuteen.

Itar-TASS 7.12.2011, RIA Novosti 
14.2.2012

Venäjä sijoittaa useita S-400 
patteristoja raja-alueille

Venäjä tulee sijoittamaan useita uu-
sia S-400 Triumph patteristoja lähel-
le rajojaan vuonna 2012, kertoi Ilma-
voimien komentaja Alexander Zelin. 
Vuonna 2012 Venäjän Asevoimat tu-
levat vastaanottamaan useita S-400 
järjestelmiä. Ne tullaan sijoittamaan 
Venäjän raja-alueita turvaaville il-
matorjuntajoukoille. Venäjän kaksi 
täyttä S-400 rykmenttiä turvaavat jo 
nyt Moskovan ja Keskisen-Venäjän 

Su-34 pommikoneiden kokoonpanolinja Novosibirskin lentokonetehtaalla. (Kuva: RIA Novosti)

pERuSLuKEMIA
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ilmatilaa. Yksi Venäjän läntisimmäs-
sä kolkassa Kaliningradissa toimiva 
ilmatorjuntaohjusrykmentti (toden-
näköisesti 183.Kaartin Ilmatorjunta-
ohjusrykmentti) tullaan aseistamaan 
uusilla S-400 Triumph ilmatorjunta-
ohjusjärjestelmillä. 
S-400 muodostaa kulmakiven Ve-
näjän taistelualueen ilma- ja ohjus-
puolustukseen vuonna 2020. S-400 
voi torjua maaleja aina 400 km etäi-
syydeltä ja 40 000 – 50 000 metrin 
korkeudesta. S-400 on tarkoitettu 
tuhoamaan ilmassa toimivia häirin-
täkoneita, tutka- ja johtokeskuksia, 
tiedustelukoneita, strategisten ja 
taktisten ilmavoimien koneita, ope-
ratiivis-taktisia ballistisia ohjuksia, 
keskikantaman ballistisia ohjuksia, 
hypernopeita maaleja ja nykyaikai-
sia sekä edistyneitä ilmaiskuvälinei-
tä. Verrattuna S-300 järjestelmään 
S-400 järjestelmällä on merkittä-
västi paremmat suoritusarvot niin 

kantaman kuin tehon suhteen sekä 
kyvyssä käsitellä yhtaikaisesti use-
ampia maaleja. S-400 Ilmatorjun-
taohjusrykmentti käsittää kaksi tai 
kolme patteristoa, joista jokainen 
on varustettu neljällä järjestelmäl-
lä. Venäjä suunnittelee varustavansa 
56 patteristoa S-400 – järjestelmällä 
vuoteen 2020 mennessä.

RIA Novosti 24.11.2011

Venäjän Asevoimille  
hankitaan kalustoa yli  
30 miljardilla dollarilla 
vuonna 2012

Venäjän Asevoimille hankitaan asei-
ta ja kalustoa yli 1 000 miljardilla 
ruplalla ensi vuonna. Summa kasvaa 
17 % edellisestä vuodesta.  Kaikki-
aan 4 000 miljardia ruplaa on suun-
niteltu käytettävän tähän tarkoituk-
seen seuraavien kolmen vuoden ku-
luessa.  
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Kapteeni petri Forssell
Maanpuolustuskorkeakoulu

Tämä artikkeli jatkaa numerossa 
3/2011 ilmestynyttä artikkeliani 
”Tilannekuva ja sen muodostumi-
nen”. Tässä artikkelissa keskityn 
käsittelemään sanoman raken-
netta ja sen siirtämistä päätelait-
teelta toiselle. Asioita käsitellään 
yleisellä teknisellä tasolla. Tekni-
siin yksityiskohtiin pystyy syventy-
mään tutustumalla lopussa esitet-
täviin tietoliikennettä käsitteleviin 
lähteisiin. 

Sanoman yleinen rakenne 
Sanoman lähettämisessä tärkeintä on 
sen sisältämän viestin informaation 
perillemeno lähettäjältä vastaanot-
tajalle. Sanoman rakennetta ja sen 
toimittamista on helppo lähestyä ih-
misten välisen puheen eli viestinnän 
kautta. Puhuessamme toiselle hen-
kilölle aloitamme sanoman toimitta-
misen kiinnittämällä vastaanottajan 
huomion kutsumalla vastaanottajaa. 
Näin me pyrimme luomaan yhtey-
den vastaanottajaan. Tämän jälkeen 
voimme aloittaa viestin toimittami-
sen. Mikäli vastaanottaja touhuaa jo-
takin muuta sanoman toimittamisen 
aikana, ei sanoma välttämättä mene 
perille. Lähettäjä joutuu toistamaan 
sanomaansa uudelleen ja uudelleen. 
Lähettäjän on siis varmistuttava, että 
sanoman vastaanottaja on valmiina 
vastaanottamaan sanoman. Tämä voi-
daan keskustelussa toteuttaa esimer-
kiksi katsekontaktilla tai vaatimal-
la häneltä vastausta valmiudestaan. 

Sanoman siirtäminen  
päätelaitteelta toiselle

Mikäli vastaanottaja on ymmärtänyt 
sanoman sisältämän viestin, voi hän 
siihen vastata tai toimia sen mukai-
sesti. Sanoma on siis päässyt perille 
ymmärrettävässä muodossa. Jos vies-
tiä ei ole ymmärretty, vastaanottaja 
voi pyytää toistamaan sanoman. Lä-
hettäjän ja vastaanottajan välille syn-
tyi yhteys, sanoma lähetettiin ja sen 
sisältämä viesti saapui ymmärretyssä 
muodossa perille. Viestinnän aikana 
lähettäjän ja vastaanottajan välillä 

oleva yhteys oli koko ajan muodos-
tettuna. Tietoliikenteessä tätä kutsut-
taisiin yhteydelliseksi viestinnäksi.

Vastaavat toiminteet pätevät sa-
nomien välittämisessä viestiverkko-
jen välityksellä. Sanomien (tiedon, 
datan) siirtämisessä haasteena on 
se, että lähettäjän ja vastaanottajan 
päässä viestintä tapahtuu koneiden 
välillä ja niiden toimesta. Lähettäväs-
sä päässä sanoman tieto muutetaan 
muotoon, jossa se kyetään siirtämään 

!

!

Kuva 1. Kuvassa on esimerkki kahden päätelaitteen välisestä yhteydellisestä 
viestiliikenteestä yleisellä sanomakehyksellä. Sanomat viestiverkossa ovat ke-
hyksissä, joiden muoto on standardissa määritelty. Koneiden on ymmärrettävä 
standardia ja viestiverkon on kyettävä siirtämään sanoma oikeaan kohteeseen. 
Kuvat Microsoft Office Clip art:sta.

Kuva 2. Sanomien tiedonsiirtoon liittyviä peruskäsitteitä. 

››
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viestiverkon lävitse. Vastaanottajan 
on kyettävä purkamaan viestiverkon 
kuljettaman sanoman tieto ymmär-
rettävään muotoon. Kone ei välttä-
mättä osaa mukautua tilanteeseen ja 
joustaa vaan on ehdoton virheiden 
suhteen. Yhdenkin bitin väärä tulkin-
ta saattaa olla kohtalokasta ja tehdä 
siirretyn sanoman sisällön käyttökel-
vottomaksi.

Yleisesti voidaan todeta, että sa-
nomarakenne alkaa alkukohdistimel-
la, joka herättää laitteet vastaanotta-
maan. Alkukohdistin sisältää usein 
myös tahdistuksen, jolla päätelaitteet 
tahdistetaan sanoman vastaanottami-
seksi. Kohdeosoite eli vastaanotta-
jan osoite voi olla joko yksilöllinen, 
ryhmä- tai yleisjakeluosoite. Pituus/
tyyppikenttä määrittelee tulevan sa-
noman pituuden sekä sanomatyy-
pin. Sanomatyypin avulla sanoma 
voidaan tuottaa esimerkiksi tietoko-
neen muistissa olevalle lomakepoh-
jalle, jotta se näkyy vastaanottajalle 
oikean muotoisena. Sanoman sisältä-
män tiedon pituus vaihtelee standar-
din mukaan ja se voi sisältää mini-
mipituudesta johtuen myös täytettä. 
Sanoman siirrossa mahdollisesti sat-
tuneiden virheiden paljastamiseksi 
sanoman lopussa on varmiste. 

Sanoman siirtäminen  
yhteydellisessä  
viestinnässä 

Vaikka lähettäjä saisikin vastaanot-
tajan huomion itseensä ja yhteyden 
muodostettua, on viestin perille me-
nossa useasti häiriötekijöitä. Kuvi-
telkaamme huone, jossa on samanai-
kaisesti useampi henkilö, jotka kes-
kustelevat pareittain toistensa kanssa. 
Viestien välittämiseksi on käytössä 
vain yksi yhteysmuoto, huoneen 
ilma. Voidaan kuvitella, että kaikki 
käyttävät ”siirtotienään” yhtä johdin-
ta.  Toisten ihmisten väliset sanomat 
häiritsevät omaa viestittämistämme 

parimme kanssa. Kuulemme huonos-
ti parimme meille välittämän vies-
tin. Lisäämme äänen voimakkuutta 
ja pyydämme toistamaan. Lopputu-
loksena on äänten sekamelska. Pa-
rantaaksemme yhteyttä hakeudum-
me toistemme lähelle kuullaksem-
me paremmin. Keinoina on myös 
puheen vuorottelu tai eristäytymi-
neen tilaan, jossa häiriötekijöitä ei 
ole, eli hankimme toisen ”siirtotien/
johtimen”. Viestien tiedonsiirtämisen 
onnistumiseksi on luotava säännöt ja 
standardit viestinnän mahdollistami-
seksi. 

Tiedonsiirrossa koneiden vuoro-
puhelua voidaan toteuttaa keskustel-

len, jolloin sanomia lähetetään suh-
teellisen lyhyinä ja sanomien siirto-
suunta vaihtuu tiheästi. Eräsiirrossa 
koneelta toiselle siirretään kerralla 
kokonaisia tiedostoja. Tämä tiedon-
siirron muoto varaa yleensä koko 
tiedonsiirtoon olevan kapasiteetin 
kerralla käyttöönsä. Tietoa voidaan 
siirtää sarjasiirtona, jossa sanoman 
osat kulkevat peräkkäin samalla joh-
timella. Nopeampaan tiedon perille 
menoon päästään siirtämällä tietoa 
rinnakkaissiirtona useita eri johti-
mia pitkin samanaikaisesti. Sanomien 
liikkumiseen johtimissa on olemas-
sa kolme perusmuotoa. Yksisuun-
taisessa liikenteessä (simplex) sa-
nomien siirto tapahtuu vain yhteen 
suuntaan. Vastakkaiseen suuntaan ei 
siirtoa ole. Tästä esimerkkinä ovat 
radiolähetyksien kaltaiset sanomien 

››

Kuva 3. Muodostunut sanoma siirtyy väylää pitkin sarjasiirtona prosessorilta 
ohjaimelle. Ohjain muuttaa sanoman tiedonsiirtoon soveltuvaan muotoon. Vas-
taanottavalla päätelaitteella prosessi on käänteinen. Päätelaitteiden prosessorien 
kyky kommunikoida keskenään on riippuvainen niiden välille rakennettujen 
johtimien määrästä sekä käytettävästä tiedonsiirtotekniikasta. Verkkokortin 
tekemien kehystettyjen sanomien avulla tiedonsiirtonopeutta kyetään nosta-
maan huomattavasti. Käyttäjälle verkkokortin suorittaman paketoinnin avulla 
suoritettu tiedonsiirto näyttää reaaliaikaiselta.

!
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siirtämiset. Kaksisuuntaisessa liiken-
teessä (duplex) sanomia voidaan siir-
tää molempiin suuntiin samanaikai-
sesti. Vuorosuuntaisessa liikenteessä 
(half duplex) sanomia voidaan siirtää 
molempiin suuntiin, mutta vain vuo-
rotellen. Tiedonsiirto voidaan jakaa 
myös synkroniseen (tahdistettuun) ja 
asynkroniseen (tahdistamattomaan) 
tiedonsiirtoon. Asynkronisessa siir-
rossa merkit lähetetään siirtoyhte-
ydelle satunnaisin väliajoin niiden 
valmistuessa sovelluksesta (esim. 
näppäilyn tahdissa). Synkronisessa 
siirrossa merkkejä kootaan ensiksi 
yhdeksi kokonaisuudeksi ja koko-
nainen lohko lähetetään yhtenä ko-
konaisuutena. Lähetettäessä lähettävä 
ja vastaanottava päätelaitteet ovat tah-
distettuina. Asynkroninen siirto voi-
daan toteuttaa yksinkertaisimmilla 
laitteilla ja ohjelmilla. Siinä jokaisella 
merkillä on ohjaustietoa, joka kulut-
taa tiedonsiirtokapasiteettia tietomää-
rän kasvaessa. Tekniikan suurimpana 
ongelmana on kuitenkin varmentei-
den ja tarkistuskenttien puuttuminen. 
Synkronisessa siirrossa ohjaustietoa 
on lohkoissa ja ne sisältävät tarkiste-
kenttiä. Mitä suuremmat ovat siirret-
tävän tiedon määrät, sitä useimmin 
käytetään synkronista tiedonsiirtoa 
sen suuremman nopeuden vuoksi. 

Yhteydellisen viestinnän vaa-
timuksena on, että lähettävän ja 
vastaanottavan päätelaitteen välille 
syntyy yhteys. Yhteys avataan, yh-
teydellä siirretään tietoa, korjataan 
virheitä ja lopuksi yhteys puretaan.  
Jos käytössä on yksi yhteys, kahden 

päätelaitteen välisen sanoman välitys 
varaa koko yhteyden niiden käyttöön 
koko sanoman lähettämisen ajaksi. 
Muiden yhteyttä käyttävien päätelait-
teiden on odotettava kyseisenä aika-
na oman sanomansa lähettämistä. 
Siirrettävän tietomäärän kasvaessa 
tai siirtotietä käyttävien päätelaittei-
den määrän kasvaessa on käytössä 
olevien johtimien tiedonsiirtokapa-
siteettia jaettava. Yleisin kapasitee-
tin jakamismuoto on tiedonsiirtoon 
käytettävän ajan jakaminen. Käy-
tettävissä oleva kapasiteetti jaetaan 
aikajaksoihin. Päätelaiteet pilkkovat 
sanomien tiedot pienempiin osiin ja 
lähetetään sanoman osissa. Tällöin 
useampi päätelaite kykenee ”sa-
manaikaisesti” lähettämään tietoa, 
eikä mikään yksittäinen yhteysvä-
li varaa koko kapasiteettia omaan 
käyttöönsä. Sarjasiirtoa nopeammin 
tietoa voidaan siirtää rinnakkaisel-
la tiedonsiirrolla.  Rinnakkaissiirron 
haasteena on kuitenkin sen tarvitse-
ma johtimien määrä. Fyysiset yhte-
ydet joudutaan rakentamaan useam-
pi johtimisilla kaapeleilla ja on näin 
ollen myös kalliimpaa. Rinnakkais-
siirtoa ei tämän vuoksi käytetä kuin 
päätelaitteiden sisäisessä, oheislait-
teiden välisessä tai lyhyen matkan 
tiedonsiirrossa. 

Sanoman liikkuminen  
yhteydettömässä  
viestinnässä 

Yhteydettömässä viestinnässä pää-
telaitteiden välillä ei tarvitse olla sa-
manaikaista ja suoraa yhteyttä tois-

tensa välillä. Lähetettävä tieto va-
rustetaan osoitteella ja lähetetään. 
Lähettävä kone on yhteydessä kol-
manteen osapuoleen. Vastaanottava 
kone saa ne kolmannelta osapuolelta 
osoitteen perusteella. Vastaanottava 
kone voi saada sanoman suhteellisen 
nopeasti tai kun yhteys kolmannen 
osapuolen ja vastaanottajan välille 
on muodostettu. Yleensä yhteydet-
tömässä tiedonsiirrossa ei käytetä 
kuittauksia. Yhteydettömässä tie-
donsiirrossa sanoma voidaan ajas-
taa kulkemaan kolmannelta osapuo-
lelta tietyn ajan kuluttua tai tiettynä 
ajankohtana. Tällaista tiedonsiirtoa 
käytetään esimerkiksi pankkien väli-
sessä tiedonsiirrossa. Öiseen aikaan, 
kun viestiverkko on muuten hiljai-
nen, siirretään suuria tiedostomääriä 
pankkien välillä ajastettuna. 

Tyypillinen esimerkki yhteydet-
tömästä tiedonsiirtoverkosta on inter-
net. Siinä lähettäjän lähettämät pake-
tit reitittyvät hajautettuja reittejä pit-
kin vastaanottajalle. Yhteydettömän 
viestinnän mahdollistavat yhtenäiset 
standardit ja protokollat, joiden mu-
kaisesti päätelaitteet, reitittimet ja 
palvelimet käsittelevät sekä välittä-
vät tietoa. Protokollan voi selittää tar-
koittavan yleisesti hyväksyttyä ja so-
vittua tapaa toimia, jotta päätelaitteet 
ja järjestelmät ymmärtäisivät toisiaan 
kommunikoidessaan keskenään. Se 
määrittelee miten tiedonsiirtäminen 
ja yhteydet hoidetaan tietoliikenne-
verkossa. Yhtenäisen protokollan 
käyttö mahdollistaa kaikkien jär-
jestelmien yhdistämisen. Järjestel-
mien yhdistämisellä saavutetaan se, 
että reaaliaikainen tieto on saatavil-
la kaikille taistelukentän toimijoille. 
Sanomat ja niiden sisältämä tiedot 
(puhe, data, kuva) kyetään siirtämään 
käyttäen vain yhtä protokollaa. Yh-
tenäistä protokollaa käyttämällä saa-
vutetaan kustannussäästöjä. Tällöin 
vältytään sanomien sisältöjen muut-
tamiselta muodosta toiseen. Erilais-
ten järjestelmien välille ei tarvita 
gateway -toimintoja tai emulaatto-

Kuva 4. IP -protokollan mukaisen IP -paketin rakenne (IPv4-protokolla).

!

››



28   •   Ilmatorjunta  1/2012

ri ratkaisuja, joilla tietoa muutetaan 
standardista ja tiedonsiirtonopeudes-
ta toiseen. Virheiden mahdollisuus 
vähenee eikä tietomäärän muutta-
misesta johtuvia pullonkauloja syn-
ny. Tieto voidaan säilyttää samassa 
protokollan mukaisessa muodossa 
päätelaitteelta toiselle. 

Yhden perustan sille, miten pää-
telaitteita liitetään toisiinsa hajaute-
tuissa tietojärjestelmissä ja miten ne 
toimisivat, toi OSI -viitemalli (Open 
Systems Interconnection). Tavoittee-
na oli rakentaa arkkitehtuuri, jossa 
tietoliikennejärjestelmä jaettiin ker-
roksiin. Kerrosajattelun mukaisesti 

jokainen kerros n tuottaa palveluja 
yläpuolella olevalle kerrokselle n+1. 
Samalla kerros n käyttää hyväksi ker-
roksen n-1 antamia palveluita. Sano-
mien ja niiden sisältämän tieto kul-
kee palvelupyynnöin päätelaitteelta 
toiselle. Kukin kerros ottaa vastaan 
palvelupyynnön ylemmältä kerrok-
selta. Saatu palvelupyyntö välitetään 
alemmalle kerrokselle. Kun sanoma 
vastaanotetaan, lukupyyntö esitetään 
alemmalle kerrokselle ja kuittauk-
sena saadaan vastaanotettu sanoma. 
OSI -viitemalli kuvaa tietoliikenne-
verkon toiminnot ja rakenteet tieto-
liikenteen näkökulmasta. Se ei puutu 
järjestelmien sisäiseen rakenteeseen.  
OSI -viitemallin tasoajattelun poh-
jalta rakennettuja järjestelmiä ja rat-
kaisuja on pidetty monimutkaisina 
ja vaikeaselkoisina. Tämän vuoksi 
onkin syntynyt useita erilaisia usein 
valmistajakohtaisia ratkaisuja.  

OSI -viitemallista poiketen TCP/
IP yhdistää mm. kuljetuskerroksen 
protokollaan kuljetus-, yhteysjak-
so- ja esitystapakerroksen tehtäviä. 
Fyysinen kerros määrittelee kaape-
lointiin ja signaalinsiirtoon liittyvät 
sähköiset ja mekaaniset arvot. Tyy-
pillisiä määrityksiä ovat käytettävät 
liitin- ja kaapelityypit, signaalien 
jännitetasot, heijastukset, vaimen-
nus, ylikuuluminen jne. Fyysisessä 

!
Kuva 5. Tulevaisuuden taistelukentällä sovellusten väliset sanomat liikkuvat IP 
-protokollaa hyväksikäyttäen. Sovelluksien ei välttämättä tarvitse tietää missä 
järjestelmässä tieto kulkee eikä miten ja millä käyttäjät ovat liityntäverkkoon 
liittyneet.

Kuva 6. OSI -viitemal-
li kuvaa tietoliikenne-
verkon toiminnot ja 
rakenteet. Kuvassa 
tieto siirtyy vasemman 
puoleisesta päätelait-
teen sovelluksesta oi-
kean puoleisen pääte-
laitteen sovellukseen. 
Kerrosten välinen 
tiedonsiirto perustuu 
palvelupyynnöille. 
Käytännön elämässä 
TCP/IP -protokollassa 
kerrosajattelua on yk-
sinkertaistettu, mutta 
toiminnot toteutetaan 
vastaavasti.

!
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kerroksessa määritellään lisäksi joh-
tokoodaus, joka muuttaa lähetettävät 
bitit erilaisiksi signaalimuodoiksi. 
Siirtoyhteyskerros määrittelee miten 
lähetettävästä tiedosta muodostetaan 
kaapelissa siirrettäviä kehyksiä, solu-
ja ja paketteja. Kerroksen tehtävänä 
on määritellä lähtevän ja vastaanotta-
van laitteen fyysiset osoitteet (MAC-
osoitteet). Tässä kerroksessa toimi-
vat verkkokortit, sillat ja kytkimet. 
Verkkokerros määrittelee verkkojen 
välisessä tiedonsiirrossa tarvittavat 
reititykset sekä eri liikennöintimuo-
tojen välisen priorisoinnin. Tähän 
käytetään tarkoitukseen suunnitel-
tuja protokollia esim. IP-protokolla. 
Kuljetuskerros on ensimmäinen oh-
jelmallinen isäntäkerros sen tehtäviä 
hoitavat kuljetusprotokollat esim. 
TCP. Kuljetusprotokollat pilkkovat 
sovellusten lähettämän tietovirran 
käsittelykokoisiksi yksiköiksi, joista 
käytetään nimeä paketti. Kuljetusker-
ros huolehtii yhteyden muodostami-
sesta ja purkamisesta sekä varmistaa 

tiedon perille menon sopivalla kuit-
tausmenettelyllä. Tätä kokonaisuut-
ta kutsutaan myös vuonohjaukseksi. 
Istuntokerros tarkistaa tehtäviin kuu-
luvat käyttöoikeudet ja järjestelmän 
suojauksiin liittyvät tehtävät. Yleensä 
tämän kerroksen tehtäviä hoitaa pää-
asiassa käyttöjärjestelmä. Salausoh-
jelmistot ja tietokantojen hallinnointi-
ohjelmat toimivat myös tässä kerrok-
sessa. Esitystapakerros määrittelee, 
missä muodossa sanomaliikenne ta-
pahtuu. Se määrittelee koodausjärjes-
telmät. Mihin muotoon alkuperäiset 
tiedot koodataan ja miten ne dekoo-
dataan takaisin alkuperäisiksi tieto-
tyypeiksi vastaanottavassa päässä. 
Sovelluskerros määrittele sovellus-
ten (ohjelmien) ja käyttöjärjestelmien 
toiminnasta ne osat, joita alemmissa 
kerroksissa ei ole määritelty. 

Lopuksi

Sanoman saaminen ei aina tarkoita 
sen ymmärtämistä. Sanoman tulkinta 
ja ymmärtäminen eivät ole sama asia. 

Ymmärtämisen jälkeen tarvitaan sa-
noman vastaanottajalta yleensä vie-
lä oikeanlaista toimintaa. On myös 
muistettava, että ihminen on erittäin 
sopeutuvainen ja kykenee ymmärtä-
mään saamansa sanoman erilaisissa 
tilanteissa varsin erilaisilla tavoilla. 
Yksilölliset käyttöjärjestelmämme 
ymmärtävät asiamme erilailla.

Tietoliikenteestä ja tietoverkois-
ta on tarjolla paljon hyvää kirjalli-
suutta lähikirjastossasi. Lukemalla 
esimerkiksi lähteistön kirjoja pääset 
syventämään tietämystäsi sanoman 
siirtämisestä päätelaitteelta toiselle 
sekä sen välittämistavoissa vallitse-
vasta laajasta kirjosta.  

Lähteet
Granlund, Kaj: Tietoliikenne; Haka-
la, Mika ja Vainio, Mika: Tietoverkon 
rakentaminen; Hämeen-Anttila, Tapio: 
Tietoliikenteen perusteet; Kosola, Jyrki 
ja Solante, Tero: Digitaalinen taistelu-
kenttä – Informaatioajan sotakoneen 
tekniikka.
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Majuri Tommi Lappalainen
Maanpuolustuskorkeakoulu

Taistelurobotit taistelukentän  
uusi ulottuvuus – muuttuvatko  

sotilaallisen voimankäytön periaatteet?
Lennokkioperaatioiden 
merkitys kasvussa

Yhdysvallat on viime vuosina lisän-
nyt miehittämättömien lennokkien, 
eli kauko-ohjattujen robottien käyt-
töä sekä tiedusteluun että ohjusiskui-
hin. Miehittämättömät järjestelmät 
on teknologinen innovaatio, jonka 

tehokkuus ja edut on todistettu ny-
kyisillä operaatioalueilla. Joidenkin 
tutkijoiden mukaan lennokkien ke-
hittämisellä voi olla yhtä suuri muu-
tosvaikutus sodankäynnin tapoihin 
kuin panssarivaunujen käyttöönotol-
la ensimmäisessä maailmansodassa.

Amerikkalaiset tiedusteluasi-
antuntijat pitävät lennokkiohjel-

maa Yhdysvaltojen parhaana asee-
na taistelussa al-Qaidaa ja muita 
Pakistanista toimivia terroriryhmiä 
vastaan. Tarkkoja tietoja lennokkien 
aiheuttamista kuolonuhrien määräs-
tä ei ole saatavilla, mutta New Ame-
rica Foundation -tutkimuslaitoksen 
mukaan lennokeilla on surmattu Pa-
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kistanissa vuoden 2006 jälkeen noin 
kaksi tuhatta vihollistaistelijaa. Len-
nokeilla on operoitu Afganistanin ja 
Pakistanin lisäksi Irakissa, Libyassa, 
Somaliassa ja Jemenissä. Operaatioi-
den työjuhtina toimivat ensisijaises-
ti miehittämättömät MQ-9 Reaper- 
ja MQ-1 Predator –lennokit, joiden 
monipuolinen sensorivarustus mah-
dollistaa operoinnin lähes kaikissa 
sää- ja valaistusolosuhteissa. Aseis-
tuksena käytetään tehokkaita Hell-
fire-ohjuksia. 

Lennokki on erityisen käyttökel-
poinen sodankäynnin väline, koska 
omien tappioiden määrä jää olemat-
tomaksi. Lennokkisodankäynti pe-
lastaa henkiä. Lennokin avulla voi-
daan luoda tarkka tilannekuva tais-
telualueen tai kriittisen kohteen toi-
minnasta. Suorituskyky mahdollistaa 
nopeasti toteutettavat iskut kaukana 
oman alueen ulkopuolella sijaitseviin 
kohteisiin. Lennokki voi siirtyä lähes 
tuhannen kilometrin matkan varsi-
naiselle toiminta-alueelle, jossa toi-
minta-aikaa jää vielä lähes 15 tuntia. 

Yhdysvaltojen suunnitelmien 
mukaan asevoimien menoleikkauk-
sista huolimatta lennokkioperaatioi-
den määrää on tarkoitus lisätä kol-
manneksella nykyiseen verrattuna. 
Vuositain hankitaan 50 uutta lennok-
kia. Pelkästään kuluvana vuonna len-
nokkien kehittämiseen ja niiden han-
kintoihin on tarkoitus käyttää yli 5 
miljardia dollaria. Lennokin hintaa 
voi pitää varsin edullisena; yhden 
F-22-hävittäjän hinnalla hankki 85 
Predatoria. Yhdysvallat myös laa-
jentaa lennokkitukikohtien verkos-
toa rakentamalla tukeutumispaikkoja 
Afrikkaan, Arabian niemimaalle ja 
Seychellien saarille. Tukikohtaver-
kostoa lisäämällä Yhdysvallat haluaa 
valvoa tehokkaammin etenkin Jeme-
niä ja Somaliaa, joissa tiedetään pii-
leksivän al-Qaidan veljesjärjestöjen 
taistelijoita.

Muuttaako miehittämättö-
mien järjestelmien käyttö 
sotilaallisen voimankäytön 
periaatteita?

Miehittämättömien sodankäyntiväli-
neiden kehittäminen ja käytön yleis-
tyminen herättää uudenlaisia poliitti-
sia, moraalisia ja lainkäyttöön liitty-
viä kysymyksiä. Lennokkiohjelmia 
läheltä seuranneiden tutkijoiden mu-
kaan miehittämättömien järjestelmi-
en yleistyminen saattaa muuttaa ylei-
sesti sotilaallisen voimankäytön peri-
aatteita. Nykyteknologialla voidaan 
tuhota kohteita ja ihmisiä ilman, että 
antautuu itse pienimpäänkään vaa-
raan. Miehittämättömillä järjestel-
millä toteutetut operaatiot voivat syn-
nyttää mielikuvan, että nykyaikainen 
sodankäynti on helppoa ja itselle ris-
kitöntä. Voidaan perustellusti kysyä, 
voiko sotilaallisesta voimankäytöstä 
muodostua liian houkutteleva vaihto-
ehto. Kauko-ohjauksella tapahtuva 
sodankäynti saattaa muodostua hä-
määvän helpoksi ja madaltaa kynnys-
tä ryhtyä sotilaallisiin operatioihin.

Lennokkien käyttöön liittyy 
myös kansainväliseen oikeuteen ja 
osapuolena olevien valtioiden pe-
rustuslakeihin liittyviä kysymyksiä. 
Keskustelua käydään ovatko len-
nokki-isku sotatoimi vai salamurha. 
YK:n erityistarkkailija Philip Alston 
on esittänyt huolensa, että lennokki-
toiminnan yleistymisen myötä sotari-
kollisia ei enää tuoda kansainvälisen 
oikeuden eteen. 

Arvostelijoiden mukaan lennok-
kien käytön tekee ongelmallisek-
si myös se, että koneiden aseistus-
ta käytetään kaukaa konfliktialueen 
ulkopuolelta. Kone nousee ilmaan 
Afganistanin sotatoimialueen lähel-
lä sijaitsevalta lentokentältä, mutta 
varsinainen lennokin lennättämi-
nen tapahtuu Nevadassa Las Vega-
sin lähellä sijaitsevasta tukikohdas-

ta. Nämä ‘lentäjät’ myös käyttävät 
koneen aseistusta, tiedot ja toimin-
takäskyt välittyvät satelliittien vä-
lityksellä. Arvostelijoiden mukaan 
iskuja voidaan pitää ennaltaehkäi-
sevänä itsepuolustuksena, joiden oi-
keutus on kyseenalaistettu. Vastak-
kaisen näkemyksen mukaan iskujen 
kohteena olevia Taleban-taistelijoi-
ta voidaan pitää taistelijoina, joihin 
voidaan kohdistaa sotilaallinen isku 
myös kauko-ohjatusti lennokeista. 

Oleellista on myös pohtia, mil-
laiseksi muodostuu käyttäjän rooli 
kehitettäessä entistä älykkäämpiä ja 
itsenäisempiä taisteluvälineitä. Mie-
hittämättömien järjestelmien kehittä-
mistä seuranneiden tutkijoiden mu-
kaan uhkana on, että järjestelmien 
kyetessä itsenäiseen maalin valintaan 
ja tuhoamiseen ihminen ja erityises-
ti inhimillinen päätöksenteko jäävät 
taka-alalle. Uusia itsenäisiä järjestel-
miä ja toimintatapoja kehiteltäessä 
olisi varmistuttava, että kaikissa ti-
lanteissa ihmisellä on päätöksente-
koprosessissa keskeinen rooli. 

Lennokkitoiminnan kriitikoiden 
mielestä on ongelmallista, että len-
nokkisodankäynti voidaan toteuttaa 
julkisuudelta piilossa. Lennokkisota 
on suurelta osin näkymätöntä. Pakis-
tanin alueella toteutetuista iskuista 
eikä niiden tuhoista ole kuvia. Len-
nokkisodankäynti vaikeuttaa neljän-
nen valtiomahdin toimintaedellytyk-
siä lennokkitoiminnan ollessa laaja 
salaisen sodankäynnin taso, josta ei 
kyetä uutisoimaan.

Erilaisia miehittämättömiä ase-
järjestelmiä kehitettäessä on aiheel-
lista pohtia, lisääkö robottisodan-
käynti sotilaallisen voimankäytön 
houkuttelevuutta politiikanteon vä-
lineenä ja onko seurannaisvaikutuk-
sena sodankäynnin todennäköisyy-
den kasvu. Tämä ei varmasti ole ol-
lut kehitysohjelmien tarkoituksena. 
Jatkossakin sodankäynti on varmasti 
sekavaa, monimutkaista ja ennalta-
arvaamatonta. Tätä todellisuutta mie-
hittämättömien järjestelmien käyt-
töönotto ei muuta.  
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Eversti Ahti Lappi

Rheinmetall on tuttu nimi sekä 
nuorille että vanhoille ilmatorjun-
tamiehille. Nuoret tuntevat sen 
uudet ilmatorjunta-aseet, kuten 
ASRAD-R (ITO 05), vanhemmat 
taas paremmin ”Rämäpään” (88 
It.K/37 RMB). Muitakin Rhein-
metallin aseita on hankittu tai yri-
tetty hankkia Suomeen. Pariisin 
rauhansopimus keskeytti kylmän 
sodan ajaksi asehankinnat Sak-
sasta, mikä selittää pitkän katkok-
sen yhteistoiminnassa jatkosodan 
jälkeen. Rheinmetall on näytellyt 
aseteollisuudessa merkittävää 
roolia jo yli 100 vuoden ajan. 

Rheinische Metallwaaren-  
und Maschinenfabrik  
Actiengesellschaft 1889

Historiasta tuttu keksijä ja liikemies 
Heinrich Ehrhardt (1840−1928) pe-
rusti 13.4.1889 Düsseldorfissa yri-
tyksen valmistamaan ampumatar-
vikkeita. Vuotta myöhemmin sen 
palkkalistoilla oli jo 1400 ihmistä ja 
firma valmisti 800 000 kiväärinpat-
ruunaa päivässä. Ehrhardt sai myös 
patentin saumattomien putkien val-
mistamisesta. Tykinputkien valmis-
tus alkoi vuonna 1892 Derendorfin 
tehtaalla. Rheinmetallista tuli pörs-
siyhtiö vuonna 1894. Yritystä myös 
laajennettiin  tytäryhtiöiden avulla. 
Vuonna 1899 Rheinmetall hankki 
koeammuntoja varten oman 50 ne-
liökilometrin ampuma-alueen Lü-
nebergin nummelta. Siellä oli myös 
firman esittelytilat ja myymälä. 

Rheinmetall  
- uusi vanha tuttu

Keksijänä Ehrhardt suunnitteli 
vuonna 1896 ensimmäisen kenttä-
kelpoisen rekyylitykin, jota pidet-
tiin teknillisesti erinomaisena. Yri-
tys sai paljon uusia tilauksia. Britit 
tilasivat 18 uudella tykillä varustettua 
patteria ampumatarvikkeineen, mui-
ta tilauksia tuli Norjasta, Itävallasta 
ja USA:sta. USA tilasi vuonna 1902 
myös 50 kpl sarjatulitykkejä am-
pumatarvikkeineen. Vuonna 1906 
Rheinmetall esitteli Berliinin auto-
näyttelyssä ensimmäisen Ehrhardtin 
suunnitteleman autoasenteisen ilma-
torjuntatykin, 5 cm Flak L/30 (Flie-
gerabwehrkanone). Oikeastaan se oli 
ilmapallontorjuntatykki Bak (Ballo-
nabwehrkanone). Tykin tulinopeus 

oli 15 ls/min, lähtönopeus 450−527 
m/s, sivusuuntaus rajoitettu ±30 as-
tetta, korkeussuuntaus  +70 astetta, 
suurin kantama 7800 m ja torjunta-
korkeus 3700 m. Tienopeus oli 45 
km/h. Panssaroidun mallin lisäksi 
suunniteltiin myös panssaroimaton 
malli C/1908. Ehrhardt suunnitteli 
myös autoilmatorjuntatykin 6,5 cm 
Kw.-Flak L/35, jonka erikoisuutena 
oli uusi ampumatarvike, palloräjäh-
dysshrapnelli m/Ehrhardt;  sen toi-
sessa mallissa oli 150 kpl yhdeksän 
gramman painoisia kuulia, toisessa 
taas sytytyskuulia ilmalaivojen ve-
dyn sytyttämiseksi. 

Rheinmetall suunnitteli kilvan 
Kruppin kanssa erilaisia tykkejä. 

Rheinmetallin ensimmäinen ilmatorjuntatykki 5 cm Flak L/30 oli esillä Berliinin 
autonäyttelyssä 1906.

››
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Eräs malli oli liikuteltava 7,7 cm Rä-
derflak L/27, joka esiteltiin vuonna 
1911. Rheinmetallilta tilattiin tykin 
kevyempi ajoneuvoversio 7,7 cm 
L. Kw.-Flak L/27. Ampumatarvik-
keena oli shrapnelli m/96. Krupp 
ja Rheinmetall valmistivat tästä ty-
kistä parannetun liikuteltavan mal-
lin 7,7 cm Räderflak L/29. Vuonna 
1913 aloitettiin tykkimiesten koulu-
tus myös ilmatorjuntaa varten uusilla 
aseilla. Keväällä 1914 tilattiin taas 
kummaltakin yritykseltä liikutelta-
va jalustallinen tykkimalli 7,7 cm 
Sockel-Räderflak L/27. Rheinmetal-
lilla oli Kruppin ohella johtava asema 
ilmatorjuntakaluston kehittämisessä 
ennen maailmansotaa. Saksalaisia 
tykkejä tilattiin myös muihin mai-
hin, mm. Itävalta-Unkariin ja Rans-
kaan. Joukossa oli myös kenttä-, vuo-
risto- ja laivatykkejä. Rheinmetallin 
tuotannon kasvaessa lisättiin myös 
työväkeä; vuonna 1914 firmassa oli 
14 000 työntekijää ja sodan päätty-
essä 48 000. 

Ilmatorjuntatykkejä  
1. maailmansodassa

Rheinmetall ja Krupp saivat I MS:n 
aikana tilauksia vanhoista ja uusista 
tykkimalleista. Rheinmetall valmisti 
Ehrhardt-autoon asennettuja autoil-
matorjuntatykkejä, joita käytettiin 
liikkuvasti ilma- ja panssarintorjun-
taan.  Syksyllä 1915 saatiin rinta-
makäyttöön uudet  ilmatorjuntatykit 
5 cm Flak M.1915. Syksyllä 1915 
Krupp ja Rheinmetall saivat tilauk-
sen (32 kpl)  hevosvetoisesta 7,7 cm 
ilmatorjuntatykistä, jota tarvittiin itä-
rintamalla. Myös sotasaalistykeistä 
tehtiin ilmatorjuntakäyttöön soveltu-
via. Ranskalaisesta 75 mm:n kenttä-
tykistä m/1897 tehtiin 7,7 cm:n ilma-
torjuntatykki; samasta tykistä tehtyä 
mallia hankittiin Suomeenkin jatko-
sodan aikana (75 It.K/97/14 PK). 
Rheinmetall teki myös venäläisistä 

76 mm:n K.02-kenttäkanuunoista 
258 kpl kiinteitä ”hätäilmatorjunta-
tykkejä” (ns. Russenflak). Venäläis-
ten ensimmäinen oma ilmatorjunta-
tykki 76,2 mm m/14 Putilov valmis-
tettiin samasta kenttätykistä. 

Rheinmetall ja Krupp suunnit-
telivat vuonna 1916 sekä 8,8 cm:n 
että 10,5 cm:n autovetoisia ilmator-
juntakanuunoita; näistä kaliipereista 
tuli myöhemmin Saksassa yleises-
ti käytettyjä. Myös 80 mm:n tyk-
kimalli suunniteltiin. Ensimmäiset 
105 mm:n tykit saatiin rintamalle 
jo syksyllä 1916. 105 mm:n tykistä 
suunniteltiin myös rautatievaunuun 
asennettava malli (tämäkin idea oli 
käytössä toisessa maailmansodassa). 
Niitä tilattiin 30 kpl. Saksalainen 88 
mm:n ilmatorjuntakanuuna (josta 
tehtiin myös m/1919) oli I MS:n pa-
ras ase luokassaan ja viitoitti jatkoke-
hitystä myöhemminkin. Niitä saatiin 
käyttöön 160 kpl, ja ne osoittautuivat 
keväällä 1918 hyvin tehokkaiksi. 

Saksan ilmatorjuntatykistö oli I 
MS:ssa laadullisesti ja määrällises-
ti paras. Saksalaisten käytössä oli I 
MS:n aikana 52 erimallista ilmator-
juntatykkiä, joten kalustokirjavuus 
oli melkoinen. Krupp valmisti 32 
mallia ja Rheinmetall 19. Suunni-
telmissa oli myös 12,7 cm:n ja 15,0 

cm:n tykkien valmistaminen, mut-
ta se toteutui vasta myöhemmin. 
Versaillesin rauhansopimus rajoitti 
aseiden suunnittelua ja valmistusta 
Saksassa, osittain kielsikin sen. Ilma-
torjunnastakin tuli 15 vuoden ajaksi 
”piiloaselaji” Saksassa.  

Rheinmetallin tykkejä 
Hitlerin Saksassa

Kielloista huolimatta ilmatorjunta-
aseita kehitettiin Saksassa ja ulko-
mailla. Rheinmetall oli suunnitellut 
merivoimille 20 mm:n tykin, josta 
tehtiin Sveitsissä (Solothurn) maa-
voimien käyttöön sopiva ase, 2 cm 
Flak 28. Siitä tehtiin myös 20 mm:n 
raskas ilmatorjuntakonekivääri 2 cm 
M.G.  C/30L (1931). Suomalaisille-
kin tuttu 2 cm Flak 30 (BSW) suun-
niteltiin samalta pohjalta. 

Kruppin suunnittelijat siirtyivät 
Boforsin tehtaille Ruotsiin, missä 
jatkettiin 88 mm:n kanuunan kehi-
tystyötä. Työtä jatkettiin Saksassa 
vuodesta 1931, jolloin Krupp sai val-
miiksi uuden mallin 8,8 cm Flak 18; 
vanha vuosimalli oli hämäystä. Sar-
javalmistus alkoi vuonna 1933 Hitle-
rin tultua valtaan. Myös Rheinmetall 
suunnitteli uuden tykkimallin, 7,5 cm 
Flak L/59, mutta sitä ei hyväksytty 
käyttöön. 

Vuonna 1933 Rheinmetall osti 
August Borsig GmbH:n, joka oli tär-
keä veturien valmistaja Saksassa. Sil-
lä oli isot tilat käytössään Berliinin 
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88 mm:n tykki (RMB) oli II MS:n maineikkain it-ase. Kuvassa saksalainen 
88-patteri marssilla länteen 1940. 



Ilmatorjunta  1/2012   •   33

Tegelissä. Vuonna 1936 firmat yh-
distettiin, jolloin syntyi suomalaisil-
lekin tuttu Rheinmetall-Borsig AG. 
Sen pääkonttori siirtyi Berliiniin. 
Vuonna 1941 valtion omistama firma 
Reichswerke Hermann Göring otti 
Rheinmetall-Borsigin hallintaansa.  

Rheinmetall ryhtyi myös valmis-
tamaan Kruppin suunnittelemia 88 
mm:n ilmatorjuntakanuunoita, 8,8 
cm Flak 36 ja 37 (RMB). Näitä tyk-
kejä valmistettiin yli 21 000 kpl, jo-
ten Suomeen hankittu määrä (90 kpl) 
oli vain pisara meressä. 88 mm:n tyk-
kejä (ml. tulenjohtokone ja et.mittari) 
sijoitettiin myös erikoisajoneuvoihin 
(VOMAG), jolloin yksikköä voitiin 
käyttää liikkuvasti; Hitlerin suojana 
toiminut It.R 42:n patteristo oli va-
rustettu tällaisella kalustolla. Saksas-
sa oli suunnitteilla myös 88 mm:n 
tykillä varustettu ilmatorjuntapans-
sarivaunu, jonka prototyyppi esitel-
tiin Hitlerillekin, mutta se ei tullut 
käyttöön. 88:n perusmallista suun-
niteltiin vielä uudempi malli 8,8 cm 
Flak 41, joka oli eräs toisen maail-
mansodan parhaista aseista luokas-
saan, lähtönopeus oli 1000 m/s. Niitä 
valmistettiin vähän yli 300 kpl. Tätä 
yritettiin hankkia Suomeenkin jatko-
sodan aikana. 

Krupp ja Rheinmetall suunnit-
telivat uudet mallit 105 mm:n ilma-
torjuntakanuunasta, ja Rheinmetallin 
malli (Gerät 38) 10,5 cm Flak 38 ja 
39 valittiin tuotantoon. Niitä oli syk-
syllä 1944 käytössä kiinteinä mallei-
na 877 kpl, liikuteltavina 1025 kpl 
ja rautatievaunuissa 166 kpl. Rhein-
metall suunnitteli vielä raskaamman 
128-millisen mallin (Gerät 40), josta 
tuli Luftwaffen järein ilmatorjunta-
ase, 12,8 cm Flak 40. Kaksoistykki-
mallia (Gerät 44) käytettiin  ilmator-
juntatorneissa Berliinissä. Liikkuvia 
malleja tehtiin vain 6 kpl, kiinteitä 
362 kpl ja rautatievaunuihin asennet-
tuja 201 kpl. Tätäkin mallia kyseltiin 
Suomeen, mutta ei saatu. Rheinme-
tall suunnitteli myös 150-millisen 
mallin (Gerät 50), mutta se ei kos-
kaan tullut valmiiksi. 

Rheinmetall-Borsig oli vastuussa 
myös 37-millisten ilmatorjuntatykki-
en (3,7 cm Flak 18, 36 ja 37) suun-
nittelusta. Siitä tehtiin useita eri mal-
leja mm. kenttälavettisina, ajoneuvo-
asennuksina ja  sukellusveneaseena. 
Puolitela-ajoneuvoon (Sd.Kfz.7/2) 
asennettuja tykkejä valmistettiin noin 
1000 kpl. Oli myös 2-aseinen malli 
(3,7 cm Flakzwilling 43). 37 mm:n 
aseita valmistettiin yli 20 000 kpl, 
Luftwaffella oli käytössään yli 4200 
tykkiä. Näitä tykkejä ostettiin myös 
Suomeen. 

Rheinmetall-Borsig suunnitte-
li pari ilmatorjuntapanssarivaunun 
prototyyppiä. 37 mm:n kaksoistykki 
asennettiin Pantherin tela-alustalle, 
jolloin syntyi it.panssarivaunu Wir-
belwind. Toinen proto Kugelplitz syn-
tyi, kun Pz IV:n alustalle asennettiin 
30 mm:n kaksoistykki (3 cm Flak 
103/38). Heinäkuussa 1944 hyväksyt-
tiin suunnitelma, jonka mukaan nämä 
kaksi mallia oli tarkoitus ottaa sarja-
tuotantoon. RMB:n 37 mm:n tykki 
asennettiin myös pariin muuhun il-
matorjuntapanssarivaunumalliin. 
Flakpanzer IV Ostwind tuli käyttöön 
syksyllä 1944, ja niitä valmistettiin 
45 kpl. Flakpanzer IV Möbelwagen 
tuli käyttöön kesäkuussa 1944, nitä 
valmistettiin 250 kpl. Molemmissa 

oli yksi 37 mm:n tykki, ja ulkoisesti 
ne muistuttivat Suomeen jo vuonna 
1942 hankittua Landsverk Anti -vau-
nua. Tässä Suomi oli Saksan edellä. 

Rheinmetall-Borsig suunnitteli 
myös harvinaiseksi jääneen 50-mil-
lisen ilmatorjuntatykin, 5 cm Flak 
41. Rheinmetall valmisti siitä vain 
pienen sarjan (50 kpl), joka tuli käyt-
töön 1941, mutta siitä ei saatu hyviä 
kokemuksia.  Tältä pohjalta suunni-
teltiin 55-millinen prototyyppi (5,5 
cm Gerät 58), joka ei ehtinyt sarja-
tuotantoon. On esitetty näkemyksiä, 
että tämä asetyyppi olisi ollut esiku-
vana venäläisen 57 mm:n tykin ke-
hittämisessä. Kukapa tietää. 

Rheinmetall-Borsig suunnitteli 
myös lentokenttien matalatorjuntaan 
tarkoitetun 210 mm:n rakettiaseen 
RSK 1000 (Kurzzeitsperre). Ideana 
oli laukaista kentän ympärille sijoi-
tetuista putkista taivaalle raketteja, 
jotka oli varustettu 1000 metrin pitui-
silla teräsvaijereilla ja laskuvarjoilla. 
Ylös lentäessään ja alas leijuessaan 
ne muodostivat esteen lentokoneille. 
Kyseessä oli tavallaan sulkupalloes-
teen muunnos. 

Rheinmetallin salaiset aseet

Rheinmetall-Borsig suunnitteli ja 
valmisti sodan aikana parikymmen-
tä eri asetyyppiä. Eräs harvinaisim-
mista oli tykistöraketti Rheinbote. 
Sitä ei virallisesti nimitetty kosto-
aseeksi (V-ase), vaikka sellainenhan 
se oli. Kysymyksessä oli kiinteää 
polttoainetta käyttävä nelivaiheinen 
maasta-maahan -raketti, joka saavutti 
huiman nopeuden Mach 5,55 (1800 
m/s). Kantama oli 218 km, joten se 
oli lähes strategisen luokan ase tuo-
hon aikaan. Raketin laukaisualustana 
käytettiin 88-millisen tykin (RMB) 
lavettia. Raketin taistelulataus oli 
pieni, vain 40 kg, mutta sen suuri 
nopeus lisäsi iskuvoimaa kohteessa. 
Osumatarkkuus oli huono. Raketin 
torjuminen oli teknisesti mahdotonta. 
Rheinbote-raketteja lauottiin sodan 
loppuvaiheessa marraskuusta 1944 

12,8 cm Flak 40 oli Luftwaffen te-
hokkain it.tykki, jota kyseltiin Suo-
meenkin. 

››
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lähtien Antwerpenin alueelle yli 240 
kpl. Niitä ei juurikaan kyetty erotta-
maan laukaistuista V2:sta, joten ase 
jäi tuolloin arvoitukseksi. 

Saksa oli lähellä saada ensim-
mäiset ilmatorjuntaohjukset käyttöön 
ennen sodan päättymistä. Rheinme-
tall-Borsig oli mukana myös ilma-
torjuntaohjusten kehitystyössä. Fir-
ma suunnitteli prototyyppiohjuksen 
nimeltä Rheintochter, joita oli kol-

pERuSLuKEMIA
HISToRIASTA

me eri mallia: Rheintochter I-II-III. 
R III-ohjuksen pituus oli 5 m, siipi-
väli 3,05 m, lähtöpaino 1500 kg ja 
taistelulataus 100−150 kg. Lähtö-
moottorina oli kaksi ruutirakettia ja 
matkamoottorina 2-vaiheinen nes-
teraketti. Ohjuksessa oli akustinen 
herätesytytin Kranich. Laukaisu-
alustana käytettiin 88-millisen ty-
kin lavetille asennettuja 10 metrin 
kiskoja. Koeammunnoissa ohjusta 

Rheinmetall suunnitteli it.panssarivaunuja, joista osa saatiin käyttöönkin län-
sirintamalle kesällä 1944. Kuvassa Flakpanzer IV Möbelwagen. 

ohjattiin optisesti, mutta tarkoitus 
oli ottaa käyttöön tutkaohjausjärjes-
telmä Strassburg-Kehl. 82:sta koe-
ammunnasta vain neljä epäonnistui, 
joten järjestelmä oli aika luotettava. 
Ohjuksen heikkouksia olivat kuiten-
kin aliääninopeus ja pieni ulottuvuus, 
torjuntakorkeus oli kuitenkin 12 km. 
Rheinmetall-Borsig suunnitteli pari 
muutakin ohjusten prototyyppiä, ku-
ten Kampf ja Fliegerschreck. 

Yli 100 vuotta ilmatorjunta-
aseiden kehitystä 

Rheinmetall on kokenut monta muo-
donmuutosta vielä sodan jälkeenkin: 
Borsig myytiin vuonna 1956, Mauser 
ostettiin vuonna 1993 ja osake-enem-
mistö STN Atlas- ja Oerlikon-Cont-
raves-firmoista ostettiin 1996−1999, 
joten yrityksen merkitys alallaan on 
vain kasvanut. Merkittävää on, että  
ilmatorjunta-aseiden kehitystyö on 
jatkunut jo yli 100 vuotta. Sotien ai-
kaisia Rheinmetallin aseita oli pit-
kän aikaa käytössä Suomessa ja ulko-
mailla. Sotien jälkeiseltä ajalta tulee 
mieleen mm. Rheinmetallin 20 mm 
ilmatorjuntatykki Rh 202. 2000-lu-
vulla on tarjolla montakin uutta il-
matorjunta-asetta, kun vanha tuttu 
Oerlikon-Contraves on mukana. 

Rheintochter oli eräs it-ohjusmalli, jonka Rheinmetall suunnitteli. 
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Ilmatorjunnan maalinosoitustutka 
saa ilmavihollisen koneesta ha-
vainnon, jonka välittää viestiase-
man välityksellä johtokeskukselle. 
Johtokeskusupseeri saa käskyn 
torjunnasta, lähettää maalitiedon 
sekä käskyn torjuntatehtäväs-
tä it-ohjusryhmälle. Ryhmässä 
maali ja maalinosoitus havaitaan 
tuliasemapäätteeltä, joka antaa 
riittävän ennakkovaroituksen tule-
vasta ilmavihollisesta. Ryhmä val-
mistautuu torjuntaan alkaen etsiä 
maalia ja kääntäen ohjuksen val-
miiksi maalin tulosuuntaan. Ryh-
mänjohtaja antaa tulikomennon 
ampujalle. Ryhmä on torjuntaval-
miina toteuttamaan tehtävänsä.  

Edellinen kuvaus nostaa esille vies-
tiliikenneperusteiden vaatimukset ja 
arkipäiväisyyden. Perusteita ei juuri 
näy, mutta ne ovat kuitenkin mukana 
lähes kaikessa johtamistoiminnassa. 
Esimerkissä tulenjohtajalla on sano-
malaite tai tuliasemapääte, jossa on 
sanomalaitetunnus. Tulikomento lä-
hetetään radiolla jossain radioverkos-
sa, jolla on taajuus tai toimintakana-
va. Lisäksi tulikomento lähetetään 
johonkin tulikomento-osoitteeseen, 
joka on myös sanomalaitetunnus. 
Voidaankin sanoa, että viestiliiken-
neperusteet ovat keskeisessä osassa 
sekä ilmatorjunnan johtamisessa, että 
sen voimien keskittämisessä halutun 
tavoitteen saavuttamiseksi. Kääntäen 
voidaan myös todeta, että ilmatorjun-
nan taistelu ei ole mahdollista ilman 
toimivia viestiliikenneperusteita.

Kapteeni jukka Eiste
Viestikoulu

Viestiliikenneperusteet –  
Tulenkäytön johtamisen mahdollistaja

Mitä sitten kuuluu viestiliiken-
neperusteisiin? Perinteisesti ajatel-
laan, että viestiliikenneperusteisiin 
kuuluu loppukäyttäjän viestityksen 
mahdollistavat johtamisjärjestelmä-
käskyn liitteet eli puhelinluettelo, 
radioliikennetaulukot ja sanomalai-
tetunnukset sekä käytettävät avaimis-
tot. Nykyään viestiliikenneperusteita 
pitää kuitenkin ajatella laajemmin. 
Johtamisjärjestelmien digitalisoi-
tuminen ja sähköisten palveluiden 
tuleminen taistelukentälle lisäävät 
huomattavasti viestiliikenneperustei-
den tarvetta. Tämä siitä syystä, että 
tietoliikenneverkoissa olevat uudet 
laitteet ja niiden avulla välitettävät 
palvelut vaativat teknisiä perustei-
ta. Laajasti voidaankin ajatella, että 
nykyään viestiliikenneperusteisiin 
kuuluu kaikki johtamisjärjestelmien 
rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvät 
tekniset perusteet.

Viestierikoismääräyksestä 
johtamisjärjestelmäkäskyksi

Viestiliikenneperusteet eivät ole uusi 
asia. Kaikilla aikakausilla on ollut 
omat perusteensa, jotka ovat mah-
dollistaneet sen ajan johtamisjärjes-
telmien toiminnan. Perusteiden nimi-
kin on muuttunut aikojen saatossa. 
Oman palvelusurani alussa oli vies-
tierikoismääräys (VEM), joka sisälsi 
tiedot käytettävistä viestiverkoista, 
puhelinluettelot, radioliikennetaulu-
kot, paikantamismenetelmän ja pu-
heen peittämiseen käytettävät puhe-
peitteistöt.  Viestiyhteyksien raken-
tamista varten oli viestikäsky, jolla 
käskettiin viestiyksikölle viestiverk-
kojen rakentaminen. Viestikäsky si-
sälsi muun muassa tehtävät viestijou-
koille, verkoissa olevat viestikeskuk-
set, puhelinyhteyskaavion, johtokaa-
vion, johtokytkennät viestiasemittain 

Tulenjohtaja toiminnassa

››



36   •   Ilmatorjunta  1/2012

ja johtamispaikoittain, rakennettavat 
linkki-, kaapeli- ja HF-yhteydet sekä 
viestihuollon toteuttamisen. 

Yhtymän viestijärjestelmän 
(YVI) ja sanomalaitteiden tulo muut-
ti käytettäviä perusteita. Yhtymän 
viestijärjestelmän rakennetta kuvat-
tiin tämän jälkeen YVI-kaaviolla ja 
sanomalaiteverkon rakennetta KSL-
kaaviolla (keskussanomalaite-kaa-
vio). Puhelinluettelo muuttui siten, 
että puhelinnumerot sidottiin käyt-
täjiin. Tämä siitä syystä, että kenttä-
televerkon tilaaja pystyi liikkumaan 
keskuksesta toiseen puhelinnumeron 
pysyessä kuitenkin samana. Uutena 
perusteena tulivat käyttöön sanoma-
laitetunnukset. YVI-ajan viestikäs-
ky piti sisällään vähintään tehtävän 
viestiyksikölle, edellä kuvatut kent-
täteleverkon ja sanomalaiteverkon 
verkkokuvat, käytettävät avaimistot 
sekä HF-yhteyksien toteuttamisen. 

Viestiliikenneperusteiden nimi 
muuttui jossain vaiheessa siten, että 
viestierikoismääräys muuttui vies-
tikäskyksi. Aiemman viestikäskyn 
verkkokuvat sulautuvat tässä vai-
heessa tämän käskyn liitteiksi. Vies-
tikäskyn nimi muuttui 2000-luvun 
puolessa välissä johtamisjärjestel-
mäkäskyksi. Käskyn sisältö pysyi 
edelleenkin samana. Verkkojen ra-
kennekuvat ja tehtävä verkkojen ra-
kentamisesta ovat eriytyneet viime 
vuosikymmenen lopussa uudelleen 
ja tällä hetkellä ne käsketään johta-
misjärjestelmäverkkokäskyssä. 

Aikaan ennen tietokoneita pe-
rusteet tehtiin luonnollisesti käsin 
(kirjoituskoneella), mikä oli tietysti 
erittäin työlästä. Puhelinluettelot oli-
vat yleensä melko muuttumattomia, 
mikä helpotti jonkin verran niiden 
tekemistä. Radioliikennetaulukot 
käytettävine taajuuksineen piti kui-
tenkin tehdä aina tapauskohtaisesti. 
Esimerkiksi tykistön kesäleireillä 

Rovajärvellä pataljoonan viestiup-
seerin tehtävänä oli oman harjoitus-
patteriston radioliikennetaulukon 
tekeminen. Ja näin on ollut myös 
Ilmatorjuntaharjoituksissa Lohta-
jalla. Tehtävä ei yleensä ollut kovin 
mieluisa. Taulukon tekemisessä oli 
melkoinen homma, lisäksi kaikista 
virheistä sai kuulla koko harjoituksen 
ajan. Onneksi tietokoneiden tulo hel-
potti perusteiden tekemistä. Nykyään 
perusteet laaditaan EXCEL-tauluk-
kolaskentaan perustuvalla johtamis-
järjestelmäkokonaisuudella, mikä 
on helpottanut perusteiden tekemis-
tä huomattavasti.

Viestiliikenneperusteiden 
vaatimukset ja laatiminen

Viestiliikenneperusteiden vaatimuk-
set tulevat käyttäjiltä, eli kaikilta yh-
tymän joukkoyksiköiltä. Perusteiden 
laatijalla on tästä syystä oltava hyvä 
kuva yhtymän eri joukko-yksiköiden 
toiminnasta ja niiden käytössä ole-
vasta kalustosta. Perusteiden laatijan 
on tiedettävä vähintään mitä joukko-
ja yhtymän viesti- ja tietoverkkoihin 
liittyy, mitä radioverkkoja ja radioita 
käyttäjällä on, sekä mitä sanomalai-
tetunnuksia ja puhelinnumeroita liit-
tyjä käyttää. Lisäksi suunnittelijan on 
tiedettävä mitä tietojärjestelmiä liit-
tyjällä on sekä miten joukko ja sen 
johtamispaikat liitetään yhtymän 
viesti- ja tietoverkkoihin. Suunnitte-
lijan on myös tiedettävä ainakin kar-
keasti miten yhtymän alajohtoportaat 
toteuttavat omat viestiverkkonsa.

Perusteiden laatijaa ei helpota eri 
aselajien tapa nimetä radioverkko-
jaan. Radioverkkojen erilaisesta ja 
joukkokohtaisesta käytöstä hyvä esi-
merkki on sanomalaiteverkon tuki-
asemat. Yhtymän viestiverkon (YVI) 
viestiasemissa verkot ovat tukiase-
mia, tykistön komentopaikoilla tu-
likomentoverkkoja ja Ilmatorjun-

nalla tulenjohtoverkkoja. Verkoissa 
on tyypillisesti sama kalusto ja sa-
mat asetukset. Nimellä on kuitenkin 
haluttu korostaa verkon ensisijais-
ta käyttötarkoitusta. Tykistön osal-
ta tässä on mukana myös periteitä, 
joista ei haluta luopua.

Viestiliikenne perusteiden laa-
tijan on tiedettävä eri joukkojen 
käyttämät radioverkot, jotta kaikki 
käyttäjät saavat ne laadittaviin pe-
rusteisiin. Radioverkkojen määrit-
täminen on yleensä helppoa oman 
tutun joukon osalta, mutta vieraiden 
joukkojen osalta perusteiden hankki-
minen on välillä haastavaa. Esimer-
kiksi valmiusyhtymän omassa har-
joituksessa on yleensä hyvin selvil-
lä mitä verkkoja valmiusprikaatin 
eri pataljoonilla ja patteristoilla on 
ja mitä radiokalustoa eri verkoissa 
käytetään. Tätä helpottaa se, että 
käytettävät radioverkot ovat joukon 
johtamisjärjestelmäkäskyn pohjas-
sa valmiina. Tähän tilanteeseen tuo 
haasteen tilanne, jossa valmiusyhty-
mään liitetään yksi pataljoona, joka 
ei olekaan kokoonpanoltaan ja va-
rustukseltaan valmiusprikaatin pa-
taljoona vaan esimerkiksi jääkärip-
rikaatin pataljoona tai vaikkapa joku 
poikkeava it-yksikkö.

Esimerkkeinä verkkojen moni-
naisuudesta on tykistön ja ilmator-
junnan ampumaharjoitukset sekä 
jokaisella saapumiserällä oleva yh-
tymäharjoitus. Näissä harjoituksissa 
harjoitusjoukot tulevat eri varuskun-
nista ja niiden koulutuskokoonpanot 
ovat erilaisia. Osa kouluttaa varus-
miehiä valmiusprikaatikokoonpanos-
sa ja osa jossain muussa. Tällaisessa 
tapauksessa perusteiden laatijan on 
otettava yhteys kaikkiin niihin jouk-
ko-osastoihin josta harjoitusjoukko-
ja tulee ja selvitettävä harjoitukseen 
tulevien yksiköiden tarvitsemat pe-
rusteet sekä mitä kalustoa joukolla 
on käytössään.

Radiokaluston vaatimukset liitty-
vät radion toimintaan, taajuuteen sekä 
kanavaväliin. Radioverkoille annetta-
vien taajuuksien on toimittava kaik-

TAISTELuTEKNIIKKA
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hepalveluiden lisäksi käytössään 
Puolustusvoimien johtamisjärjes-
telmäkeskuksen tuottamia ja ylläpi-
tämiä operatiivisia puhepalveluita, 
jolloin heillä on myös palveluiden 
tarvitsemat päätelaitteet ja numerot. 
Perusteiden laatijan on tästä syystä 
selvitettävä mitä eri puhepalveluita 
verkkoon liittyvillä tilaajilla on käy-
tössään ja mitkä ovat eri joukkojen 
puhelinnumero tarpeet. Hankittujen 
tietojen perusteella perusteiden tekijä 
laatii puhelinluettelon, josta näkyy 
puhepalveluiden käyttäjät ja heidän 
puhelinnumeronsa.

Suunnittelun lopputuotteena on 
johtamisjärjestelmäkäsky, joka sisäl-
tää puhelinluettelon, tarvittavat ra-
dioliikennetaulukot, VIRVE-radiolii-
kennetaulukon, sanomalaitetunnus-
kentän, puheen ja numeroiden peittä-
mismenetelmän sekä teknisen puhe-
linluettelon YVI-verkkojen teknistä 
suunnittelua varten. Laadittu asiakir-
ja jaetaan yhtymän joukoille. Viesti-
liikenneperusteiden laadinnasta vas-
taa yhtymän esikunta. Käytännössä 
asiakirjan laatii yleensä esikunta- ja 
viestipataljoonan esikunta.

Johtamisjärjestelmien 
teknisestä suunnittelusta.

Tilannekuvajärjestelmän, tulenkäy-
tön ja johtamisen tiedonsiirtoalus-
tana olevat yhtymän viesti- ja tie-
toverkot vaativat myös oman suun-
nittelunsa ja perusteensa. Nämä pe-
rusteet eivät näy loppukäyttäjälle, 
mutta ovat verkkojen rakentamisen 
kannalta välttämättömiä. Johtamis-
järjestelmien digitalisoituminen ja 
erilaisten johtamista tukevien tie-
tojärjestelmäpalveluiden tuleminen 
entistä alemmille tasoille lisää myös 
teknisen suunnittelun tarvetta. Di-
gitalisoituminen tarkoittaa käytän-
nössä reititin kaluston tuloa komen-
topaikkojen lisäksi myös viestiase-
mille. Lisäksi entistä suurempi osa 
viestiasemista sisältää sanomaver-
kon palvelimen ja tukiaseman.  Ko-
mentopaikoilla olevat PC-pohjaiset 

Viestiasema siellä jossakin

kien radioiden kanssa joita verkois-
sa liikennöi. Tästä syystä perusteiden 
laatijan on selvitettävä verkkokohtai-
sesti millaisia radiolaitteita verkossa 
toimii. Esimerkiksi Valmiusprikaatil-
la käytössä oleva digitaalinen kenttä-
radio on yhteensopiva vanhan analo-
gisen radiokaluston kanssa vain sel-
väkielisessä toimintamoodissa. Tästä 
syystä radioverkot joissa toimii sa-
manaikaisesti sekä uutta digitaalista 
että vanhaa analogista radiokalustoa 
on oltava digitaalisten radioiden kan-
nalta joko yhteensopivassa selväkieli 
moodissa tai analogiselle radiokalus-

mien taajuudet sekä varuskunnal-
liset varotaajuudet, mikäli sellaisia 
on. Taajuushallinnan osalta Lohta-
jan Ilmatorjuntaharjoitus on ainutlaa-
tuisen haasteellinen ympäristö myös 
johtamisjärjestelmätoimijoille. 

Joukon sanomalaitetunnusten 
suunnitteluun vaikuttaa tunnuksia 
tarvitsevien sanoma- ja johtamislait-
teiden määrä.  Perusteiden laatijan 
on suunnitteluvaiheessa selvitettävä 
mitä tunnuksia tarvitaan ja mikä on 
tunnusten perusjako. Suunnittelija 
sijoittaa sitten tarvittavat tunnukset 
sanomalaitetunnusmatriisiin. Tavoit-

toille on tehtävä omat versiot samois-
ta verkoista. 

Taajuushallintaan vaikuttaa soti-
laalliselle maanpuolustukselle käyt-
töön varatut taajuudet. Taajuuksis-
sa on valtakunnallisten rajoitusten 
lisäksi myös alueellisia rajoituksia. 
Tästä syystä viestiliikenneperustei-
den laatijan on käytävä läpi koko 
käytettävä taajuusalue ja poistetta-
va käytöstä kaikki toiminta-alueella 
kielletyt taajuudet. Yleensä käytös-
tä poistetaan alueella kiellettyjen 
taajuuksien lisäksi harjoituksen tai 
vastaavan varo-, erotuomari- ja pe-
lastuspalvelutaajuudet sekä kaikkien 
alueella olevien kiinteiden tukiase-

teena on, että joukon normaaliaikana 
käyttämät sanomalaitetunnukset ei-
vät vaihdu. Tästä ei aina kuitenkaan 
voida pitää kiinni. Esimerkiksi, jos 
valmiusprikaatiin liitetään yksi patal-
joonan jostain muusta joukko-osas-
tosta, mukautetaan sen tunnukset 
valmiusprikaatin tunnuksiin, jolloin 
yleensä ainakin joukon sanomalai-
tetunnuksen ensimmäinen merkki 
vaihtuu.

Joukon puhelinluettelo laaditaan 
televerkkoihin liittyneiden tilaajien 
mukaan. Yksittäisellä tilaajalla voi 
olla useita puhelinnumeroita käytet-
tävien järjestelmien mukaan. Jou-
koilla voi olla omien taktisten pu- ››
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johtamislaitteet ovat syrjäyttäneet 
sanomalaitteen ja Puolustusvoimi-
en johtamisjärjestelmäkeskuksen 
tuottamia operatiivisia palveluita 
tuodaan ainakin joillekin yhtymän 
johtamispaikoista. Lisäksi osalla 
loppukäyttäjistä voi olla YVI-pu-
helimen tilalla VOIP-puhelin.  

Yhtymän viesti- ja tietoverkko-
jen viestiliikenneperusteet tarkoitta-
vat toisaalta verkkojen rakenteita ja 
verkkokuvia ja toisaalta eri laitteille 
annettavia teknisiä perusteita. Yhty-
män operatiivisessa suunnittelussa 
määritetään viesti- ja tietoverkkojen 
painopisteet ja tehtävät. Näiden li-
säksi viestipäällikkö määrittää aina-
kin yhteyksien tärkeysjärjestyksen 
ja ne tietojärjestelmäpalvelut mitä 
kullekin komentopaikalle tuotetaan. 
Operatiivisten perusteiden pohjalta 
Esikunta- ja Viestipataljoonan esi-
kunnassa laaditaan perusteet verk-
kosuunnittelulle ja annetaan viesti-
komppanialle tehtävät kenttätelever-
kon suunnittelusta ja toteuttamisesta. 
Yhtymän Kenttäteleverkon rakenne 
on aina riippuvaista operaatiosta ja 
yhtymän komentopaikkojen ja ala-
johtoportaiden liikkeestä. Kenttäte-

leverkon sisällä virtuaalisina olevat 
dataverkko, sanomaverkot ja tieto-
järjestelmäyhteydet sen sijaan ovat 
rakenteeltaan vakioidumpia, jolloin 
ne eivät yleensä tarvitse paljoakaan 
operaatiokohtaista suunnittelua.

Yhtymän johtamisjärjestelmi-
en tekniset perusteet ovat laitteiden 
alustustietoja, joita koordinoidaan 
keskitetysti. Tällaisia teknisiä pe-
rusteita ovat esimerkiksi keskusten 

Yhtymän viestiasema sisältä

numerot ja televerkon suuntanume-
rot, laitteiden nimet ja IP-osoitteet  
sekä laitteiden porttien IP-osoitteet. 
Lisäksi komentopaikoilla ja erilaisis-
sa ajoneuvoissa on lähiverkkoja jois-
sa on erilaisia palvelimia, työasemia, 
tulostimia, VOIP-puhelimia ja mui-
ta tarvittavia päätelaitteita. Nämäkin 
tarvitsevat kaikki vähintään IP-osoit-
teen ja osa myös sanomalaitetunnuk-
sen tai puhelinnumeron. 

Lopuksi

Nykyisen johtamisjärjestelmän 
viestiliikenneperusteet ja tekninen 
suunnittelu on monitahoinen koko-
naisuus, jossa suuri määrä yksityis-
kohtia muodostaa suuren kokonai-
suuden. Suunnittelun suurin haaste 
onkin yksityiskohtien hallinnassa. 
Suunnittelussa pieni asia voi muut-
tua toiminnan aikana suureksi. Esi-
merkiksi se, että tulenkeskittämis-
tunnusta ei ole suunniteltu joukko-
jen välisen sanomaverkon rajapin-
nan tunnushallintaan voi estää tu-
lenkeskityksen, jossa usean joukon 
tuliyksikkö ampuu yhteen maaliin. 

Suunnitteluun menee myös nyky-
ään paljon aikaa. Perusteiden laadin-
ta ei onnistu ilman hyvää ja aktiivista 
yhteistyötä suunnittelijan ja verkko-
jen käyttäjän kesken. Yhteistyön pi-
tää kuitenkin olla molemminpuolis-
ta. Käyttäjän on annettava suunnit-
telijalle tämän tarvitsemat tiedot hy-
vissä ajoin. Asenteella, ”tänne on 
tullut puhelin ja yhteydet pyytämät-
tä 70-luvulta lähtien”, ei saa nyky-
ään muuta kuin – Ei ole puhelin-
ta eikä yhteyttä. Lisäksi pientenkin 
muutosten tekeminen voi olla joskus 
olla hankalaa. Erityisesti silloin, kun 
se vaatii suuren määrän laitteiden uu-
delleen alustamisia. Huolellisella val-
mistelulla ja toimintojen vakioinnilla 
perusteet saadaan kuitenkin nykyään-
kin tehtyä. Älkää kuitenkaan ampu-
ko viestintuojaa, koska virheettömiä 
perusteita ei valitettavasti taida saada 
nykyään tehtyä.  

Kuvat: Mano Nokelainen

Kenttätele- 
verkko 

Sanoma- 
verkot 

Tietoverkot 
(MATI) 

Radioverkot 
VHF/HF 

PVVV 
Liitynnät 

Tietoverkot 
OPERATIIVISET, 

HALLINNOLLISET 
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Kuten moni on varmaan julki-
sista medioista huomannut, niin 
keskustelu jalkaväkimiinoista on 
hyvin ajankohtainen aihe. Miksi 
asiaa sitten käsitellään Ilmator-
junta-lehdessä? Miinojen käyttö 
on osa kaikkien joukkojen, myös 
ilmatorjuntajoukkojen, toimintaa. 
Näin ollen on kaikkien aselajijouk-
kojenkin syytä olla valveutunut 
siitä, miten niillä kyetään suojaa-
maan jatkossa omaa toimintaa.

Mikä oli MM-kultajoukkueen raken-
ne tai taktiikka, jolla vastustajaa hi-
dastettiin keskialueella, ohjattiin peli 

pERuSLuKEMIA
TAKTIIKASTA

Majuri jarkko pelkonen
Maavoimien esikunta

Miina, panos – miinoite vai sulute?

kulmiin ja pysäytettiin hyökkäysyri-
tykset maalille? Oliko voiton kaava 
etukäteen kirjoitettu vai sovellettiin-
ko taktiikkaa kulloisenkin vastusta-
jan heikkoudet ja vahvuudet huomi-
oiden? Sama kysymys voidaan esit-
tää kun suunnitellaan ja valmistel-
laan tulevaisuuden taistelukenttää. 
Miten vastustajaa hidastetaan, miten 
taistelut ohjataan itselle edulliseen 
maastonkohtaan ja miten hyökkäyk-
set pysäytetään?

Artikkelin tarkoituksena on avata 
lukijalle tulevaisuuden suluttamista 
etenkin miinasodankäynnin näkö-
kulmasta. Kirjoituksen painopiste 
on tarkoituksella valittu ”miinaso-
dankäynnin tulevaisuus”, koska jal-

kaväkimiinojen käytön kieltävä Ot-
tawan sopimus on ajankohtainen lä-
hiaikoina.

Suluttamisen suunnittelu 
esikunnissa

Puolustusvoimissa on käytössä yh-
teinen malli suunnitteluprosessista, 
joka kuvataan kunkin johtoportaan 
esikuntaohjeessa tai yleisessä esi-
kunnan suunnitteluprosessia kuvaa-
vassa ohjeessa. Suunnittelu etenee 
rinnan ylemmän johtoportaan suun-
nittelurytmin kanssa. Suunnittelu 
etenee hierarkisesti ylhäältä alas ja 
siinä noudatetaan vaikutusperustais-
ta ajattelua.

Ylimmällä tasolla strategisen ja 

Suluttamisen suunnittelujärjestys

››
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operatiivisen tason esikunnissa luo-
daan pohja taktisen tason esikunti-
en suunnittelulle. Ylimmällä tasolla 
suunnitellaan operaatiosuunnat, su-
luttamisalueet ja niihin liittyvät toi-
mivaltuudet, kiellot ja rajoitukset. 
Ylimmän tason suunnittelu on suu-
ruusluokaltaan kymmenien – satojen 
kilometrien kokoisten alueiden suun-
nittelua ja hallinnointia.

Joukkoyksikön esikunnassa ja 
sen alajohtoportaissa suunnitellaan 
yhtymän suunnitteluperusteiden ja 
toiminta-ajatuksen mukaisesti su-
lutteet, miinoitteet, esteet sekä nii-
hin liittyvät kiellot, rajoitukset sekä 
toimeenpano ja rakentaminen.

Suluttamisen suunnittelussa ko-
rostuu vaikutusperustainen ajattelu 
jokaisella johtamisportaalla. Ennen 
kuin pioneerijoukkueen johtaja pää-

see suunnittelemaan sulutetta, on sitä 
edeltänyt useiden henkilöiden suun-
nittelu esikunnissa. Ylemmän johto-
portaiden suunnitteluperusteet tulee 
olla tiedossa ennen kuin on mahdol-
lista suunnitella sulutteita ja niiden 
miinoitteita, esteitä ja hävitteitä.

Sulutteet

Sulute on miinoitteista ja esteistä 
koostuva maastollinen kokonaisuus. 
Sulutteet jaetaan kolmeen luokkaan 
sen perusteella, millainen vaikutus 
vihollisen liikkeeseen sulutteella 
halutaan saada aikaan. Suluteluokat 
ovat pysäyttävä sulute, ohjaava sulute 
ja hidastava sulute. 

Pysäyttävä sulute rakennetaan 
yleensä alueelle, joka on valvot-
tu joko joukoilla tai tulenkäytöllä. 
Sulutteen läpäiseminen edellyttää 

alueen valtaamista ja valmisteltua 
raivaamista. Pysäyttävä sulute ra-
kennetaan joukon tehtävään liitty-
en sellaiseen maastonkohtaan, jossa 
vihollisen liike saadaan pysäytettyä 
sulutteen ja muun tulenkäytön yh-
teisvaikutuksella. 

Ohjaava sulutteen alueella es-
teiden ja miinoitteiden sijoittelun 
tavoitteena on suunnata vihollisen 
liike halutulle alueelle. Sulutteella 
pysäytetään etuosien liike halutulla 
etenemisväylällä ja ohjataan pääosat 
käyttämään vaihtoehtoista etenemis-
väylää.

Hidastavalla sulutteella aiheu-
tetaan viholliselle henkilöstö- ja 
kalustotappioita sekä häiritään sen 
kaikkien osien toimintaa luomalla 
miinakauhua. Hidastavassa sulut-
teessa vaikutus kohdistuu vihollisen 
liikesuunnitelmaan sekä taistelutah-
toon. Hidastava sulute on rakennet-
tava siten, että sen havaitseminen 
on mahdollisemman vaikeaa. Sulut-
teella estetään alueen vapaa käyttö 
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Moniherätepanssarimiina 2012
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miinoittamalla ja sidotaan vihollisen 
raivaamisosastot ja partiot jatkuvaan 
tiedusteluun, valmisteluun ja yksit-
täisiin raivaamistehtäviin etenemis-
väylän suunnassa.

Kunkin sulutteen syvyys saadaan 
aikaan usealla peräkkäisellä tasalla, 
johon suunnitellaan esteitä ja mii-
noitteita. Kaikissa sulutetyypeissä 
voidaan käyttää sekä tela- että herä-
temiinoja. Yhdistelemällä erilaisia 
miinatyyppejä samassa miinoittees-
sa tai sulutteessa vaikeutetaan vihol-
lisen raivaamista.

Miinat ja miinoitteet 2010 
–luvun taistelukentällä

Suomessa miinat asejärjestelmänä 
on tarkoitettu pelkästään vastustajan 
taisteluajoneuvojen vaurioittamisek-
si tai tuhoamiseksi. Välittömän räjäh-
dysvaikutuksen lisäksi miina-aseella 
on kuitenkin voimakas välillinen vai-
kutus. Miina-aseen vaikutus ulottuu 
niin ajoneuvon kuljettajan, sotilasor-
ganisaation johtajaan kuin poliittisen 
johdon päätöksentekoon. 

Artikkelin aluksi on hyvä palaut-
taa mieleen miinan määritelmä: 

Miinalla tarkoitetaan ampuma-
tarviketta, joka on sijoitettu maan 
tai muun pintakerroksen alle, sen 
pinnalle tai lähelle ja suunniteltu rä-
jähtämään henkilön tai ajoneuvon 

läheisyydestä, läsnäolosta tai kos-
ketuksesta.

Panoksella tarkoitetaan tiettyä 
käyttötarkoitusta varten teollisesti 
valmistettua räjähtävää taisteluväli-
nettä. Käyttötarkoituksen mukaisesti 
panoksia ovat muun muassa raivaa-
mispanokset, tuhoamispanokset tai 
esimerkiksi tähysteisesti laukaistavat 
kylki- ja viuhkapanokset.

Asioiden uudelleen nimeämi-
nen ei poista tai vähennä panosten, 
miinojen ja räjähteiden merkitystä 
nykyaikaisella taistelukentällä. Vii-
meaikaiset uutiset Afganistanin tai 
Irakin sodan taisteluista tukevat aja-
tusta, että räjähdysaineiden käyttö, 
erilaiset panokset sekä miinat ovat 
edelleen kustannustehokkaita mene-
telmiä taistella määrällisesti yliver-
taista vastustajaa vastaan.

Lähitulevaisuudessa Suomella on 
käytössään pelkistetty, mutta tehokas 
panssarimiinakokonaisuus. Panssa-
rimiinat voidaan jakaa toiminta- tai 
käyttöperiaatteensa mukaisesti tela-
miinoihin ja herätemiinoihin sekä 
kaukolevitettäviin miinoihin. 

Telamiinan ja herätemiinan peri-
aatteellinen ero on selkeä. Telamii-
na vaatii suoran kosketuksen telaan 
kun taas herätemiinat toimivat koko 
vaunun leveydeltä. Uusimmat miinat 
sisältävät tekniikkaa, joka mahdollis-

taa miinan ohjelmoinnin, kuten yli-
menolaskurin ja aktivoinnin. 

Tuleva ”moniherätepanssarimii-
na 2012” ei itse asiassa ole kokonaan 
uusi miina, vaan jo käytössä olevaan 
panssarimiinaan hankitaan moderni 
laukaisukansi.  Nimitys ”moniherä-
tepanssarimiina 2012” on tässä yhte-
ydessä vain työnimi, lopullinen nimi 
tarkentuu kun panssarimiina on otet-
tu käyttöön.

Panssarimiinat muodostavat ko-
konaisuuden, jossa jokaisella miina-
tyypillä on oma merkityksensä tais-
telukentällä. Vuoden 2012- jälkeen 
käytössä olevat panssarimiinat on 
kuvattu alla olevassa kuvassa.

Miinoitteiden jako

Miinoitteiden luokittelussa on py-
rittävä mahdollisimman suureen 
yksinkertaisuuteen. Pienin miinoite 
on yksi miina. Tulevaisuuden tais-
telukentällä on entistä vähemmän 
joukkoja, joten miinoitteiden suun-
nittelulta, rakentamiselta ja toimeen-
panolta vaaditaan yksityiskohtai-
sempaa suunnittelua. Miinoitteiden 
suunnittelua ja rakentamisperiaattei-
ta voidaan yksinkertaistaa siten, että 
ne ovat samankaltaiset miinoitteesta 
riippumatta. Suunnittelussa ja raken-
tamisessa hyödynnetään miinarivi-

Vuoden 2012 jälkeen käytössä olevat panssarimiinat
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periaatetta. Periaate ei kuitenkaan 
saa tarkoittaa sitä, että miinoite olisi 
yksinkertainen tai arvattava vastus-
tajalle.

Miinoite on yleisnimitys, joka 
pitää sisällään miinamäärästä riip-
pumatta kaikentyyppisten miinoiksi 
määriteltyjen räjähtävien taisteluvä-
lineiden käytön tarkoin määritellyllä 
alueella. Eri käyttötarkoituksen tai 
rakentamistavan mukaisesti miinoit-
teet jaotellaan seuraavalla tavalla:
 – Varamiinoite
 – Miinaryhmä
 – Miinaeste
 – kaukolevitteinen miinoite
 – valemiinoite

Miinoitteet liittyvät aina joukko-
jen taistelusuunnitelmiin. Miinoittee-
seen liittyen käsketään miinoitettava 
alue, käytettävä miinamäärä, miina-
tyyppi, muut käytettävät räjähteet 
sekä rajoitukset ja kiellot. Miinoittei-
den vaikutusta tehostetaan muulla tu-
lenkäytöllä, tähyspanoksien käytöllä 
sekä kaukolaukaistavilla räjähteillä.

Raivaamisen  
vaikeuttaminen

Mikään suurvalta ei ole löytänyt au-
kottomia keinoja paljastaa räjähteitä, 
tienvarsipommeja tai miinoja taiste-
lukentältä. Kuitenkin nykyajan tek-
niikka mahdollistaa miinojen sijain-
nin ennustamisen, rakentamisen pal-
jastamisen ja ennen kaikkea miinasta 
aiheutuvien vaaratekijöiden välttä-
misen tai vähentämisen. Suomessa 
olosuhteet ja toimintaympäristö vai-
keuttavat merkittävästi maassa olevi-
en miinojen havaitsemista.

Uutena välineenä, jolla vaikeute-
taan vastustajan raivaamista on muun 
muassa raivaamisenestopanos. Rai-
vaamisenestopanos (REP2012) on 
tarkoitettu vaikeuttamaan raivaajan 
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toimintaa. Raivaamisenestopanos 
asennetaan telamiinan alle ja panok-
sen käytöllä pyritään vaikuttamaan 
vastustajan raivaamiseen siten, että 
jokainen paikannettu miina joudu-
taan räjäyttämään. Raivaamisenesto-
panosta ei voida purkaa asentamisen 
jälkeen, joten raivaamisenestopanok-
sella varustettu miina tulee aina rai-
vata räjäyttämällä. Raivaamisenesto-
panoksessa on ulkoinen nallitila joka 
mahdollistaa panoksen räjäyttämisen 
esimerkiksi kaukolaukaisimella. 

Vaaran hallinta

Kansainvälinen lainsäädäntö ja eri-
tyisesti yhdistyneet kansakunnat ovat 
käyttäneet merkittäviä määriä resurs-
seja miinavaaran vähentämiseksi, ja 
tässä painopiste on ollut jalkavä-
kimiinoissa. Tavoitteena on, ei sen 
enempää tai vähempää kuin miinois-
ta vapaa maailma. Totta kuitenkin on, 
että jokainen taistelukentälle jäävä 
räjähtävä taisteluväline (miinat mu-
kaan lukien) muodostaa uhkan alu-
een kantaväestölle vihollisuuksien tai 
sodan jälkeen. Termillä miinoitteen 
”valvonta” ei tarkoiteta pelkästään 
miinoitteen tietojen tallentamista pa-
perille tai tietokoneelle, vaan myös 
vastuuta miinoitetun alueen valvon-
nasta, kunnes niistä aiheutuva vaa-
ra ulkopuoliselle siviiliväestölle on 
hoidettu. Vaarallisten alueiden hal-
lintaan liittyy myös materiaalia, jota 
hankitaan panssarimiinojen moder-
nisoinnin yhteydessä. Hankittava 
materiaali mahdollistaa varoittami-
sen, miinoitteiden ja vaarallisten alu-
eiden merkitsemisen ja aitaamisen 
sekä opastamisen vaarallisen alu-
een läpi tai turvalliselle kiertotielle. 
Vaarallisten alueiden dokumentoin-
tia uudistetaan sekä menetelmien että 
välineiden myötä.

Esteiden ja hävitteiden 
merkitys

Miinojen käyttöön ovat aina liittyneet 
estetyöt kuten hävitteet ja murrosteet. 
Esteet ovat sulutteen näkyvin ja mer-
kitykseltään tehokkaat osat. Näiden 
osalta ei ole tapahtunut merkittävää 
muutosta vuosien kuluessa, eikä ole 
näköpiirissä syytä minkä takia rä-
jäytetty silta olisi tulevaisuudessa 
sen vähäisemmässä merkityksessä. 
Alueella, jolla ei ole käyttökelpoista 
estettä, voidaan valmistella este työ-
koneilla tai räjähdysaineella.

Alueellisten joukkojen tai puo-
lustuksellisen sodankäynnin kiistat-
tomasti tärkeimpiä asejärjestelmiä 
on edelleen miina-ase. Jalkaväki-
miinojen luopumisen myötä pois-
tuvaa suorituskykyä ei tulla korvaa-
maan pelkästään yhdellä yksittäisellä 
asejärjestelmällä, vaan suorituskyky 
saavutetaan useiden menetelmien ja 
välineiden yhteisvaikutuksella ja en-
nen kaikkea asenteella ja ammatti-
taidolla.

Tulevaisuuden taistelukentän 
uusia ajatuksia, taistelutekniikoita 
ja taktiikkaan kehitetään ja harjoi-
tellaan siten, että jalkaväkimiinojen 
suorituskykyä ollaan korvattu vaih-
toehtoisilla välineillä ja menetelmil-
lä. Jalkaväkimiinojen luopumisesta 
aiheutuvaa suorituskykyä ei korvata 
pelkillä uusilla miinoilla tai panok-
silla. Materiaalia hankitaan laajas-
ti myös muiden aselajien käyttöön. 
Uusien materiaalien ja menetelmi-
en käyttöönotto tähtää vuoden 2016 
jälkeiseen aikaan, joten lähivuosina 
on aikaa kehittää toimintatapamalle-
ja ja taistelutekniikkaa sekä taktiik-
kaa, jossa huomioidaan ”uusi taiste-
lutapa”.  
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ARKISToN
KäTKöISTä

Muistatteko Vesivehmaan?
esittää pari piirrossivua. Lehdessä ne ovat musta-valkoi-
sia, mutta alkuperäiset on väritetty.

Nelisenttisen komennot melkein kuulee, kun kuvaa 
katsoo. Ajat ovat olleet tiukat, kun sarjatkin on puolitettu.

Monikaan lukija ei enää tiedä Vesivehmaan ilmatorjunta-
joukon historiasta mitään. Ilmatorjuntamuseo on saanut 
arvokkaan lahjoituksen Juhani Jääsaaren muistelmien 
muodossa. Vuonna 1929 syntynyt Jääsaari oli 10-vuoti-
as Talvisodan syttyessä. Varusmiespalvelus osui vuosille 
1949-50 ja Vesivehmaalle, lähelle lentokenttää.  Ilma-
torjuntatykistön sotaveteraanien muistelmia on luettu 
paljonkin, mutta nyt ollaan sodan jälkeisten köyhien ai-
kojen syövereissä.

Piirtäjän lahjoilla varustettu Jääsaari on kirjoittanut 
muistojaan lavealla kaarella. Ne ovat hyvää ajan kuva-
usta, ja huumorilla höystettyjä piirroksia ja tekstejä in-
nostuu helposti tutkimaan. Tässä yhteydessä haluamme 

Kymmenien erillispiirrosten lisäksi kerrotaan varus-
miesaika 10-sivuisen sarjakuvan avulla. Kuvassa on en-
simmäinen sivu. Kolmannessa kuvassa huono ennakko 
aiheutti yläpetin miehen putoamisen pullean patjan pääl-
tä. Miksi patja oli pullea kuin virtahevon selkä? Ns. pat-
jamarssilla vaihdettiin patjaan oljet, ja uusintakierroksen 
välttämiseksi patjat todella täytettiin, 115%! Ensimmäi-
sinä öinä patja oli mielenkiintoisen kupera.

Lukijoille suositellaan tutustumista Juhani Jääsaaren 
muistoihin Ilmatorjuntamuseolla.  

-toimitus-
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YHdISTYS
jäRjESTöSIHTEERI TIEdoTTAA

Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri

Yliluutnantti Timo Tolkki
2.OITPTRI/HELITR/PSPR

PL 5 , 13701 PAROLANNUMMI
Puh 0299 442 568

jarjestosihteeri@ilmatorjunta.fi

MERKKIPÄIVÄT

Merkkipäivät palsta muuttui lehdestä 4/11 alkaen. Ilmator-
juntayhdistys pitää yllä yhdistyslain velvoittamaa jäsenluet-
teloa, johon kerätään jäseniltä seuraavia tietoja: nimi, sotilas-
arvo, osoite, syntymäaika, puhelinnumero ja/tai sähköposti-
osoite. Syntymäaika on osa jäsenluetteloa, jonka julkaisemi-
seen on oltava jäsenen suostumus. Henkilötietolain mukaan 
jäsenluettelon julkaisemisen on mahdollista, mikäli se on 
yhdistyksen sääntöjen ja siltä pohjalta arvioituna yhdistyksen 
määrittelemän jäsentietojen käsittelyn tarkoituksen mukaista. 
Tähän nojaten Ilmatorjuntayhdistyksen hallitus on päättänyt, 
että syntymäpäivätietoja ei automaattisesti julkaista. 

Mikäli kuitenkin haluat, että syntymäpäiväsi huomioidaan 
Ilmatorjuntalehdessä niin ilmoita asiasta sähköpostilla osoit-
teeseen jarjestosihteeri@ilmatorjunta.fi

UUSIIN TEHTÄVIIN

Everstiluutnantti Petri Kuparinen osastoesiupseeriksi opera-
tiiviselle osastolle Maavoimien Esikunnassa 1.1.2012 lukien.

Everstiluutnantti Vesa Sundqvist kehittämisyksikön päälli-
köksi Maanpuolustuskorkeakoulussa 1.3.2012 lukien.

Liity jäseneksi  
Ilmatorjunta- 

yhdistykseen!
Jäsenetuina saat Ilmatorjuntalehden 4 ker-
taa vuodessa, Ilmatorjunnan vuosikirjan joka 
2.vuosi, mahdollisuuden osallistua yhdistyksen 
seminaareihin sekä tapahtumiin. Ennen kaikkea 
pysyt ajan tasalla aselajin tapahtumista!

Miten pääset jäseneksi?

Ota yhteyttä järjestösihteeriin (timo.tolkki@mil.
fi) tai täytä yhdistyksen nettisivuilta (www.ilma-
torjunta.fi) jäsenkaavake! 

Voimassaolevat jäsenmaksut:
– jäsen 30 €
– maanpuolustukselliset yhteisöt 30 €
– yksityiset kannattajajäsenet 30 €
– yritykset ja muut yhteisöt 260 €
– nuorisojäsen 15 €

INFOA LEHDEN 
MATERIAALIN 

TOIMITTAMISESTA
Lähettäessänne lehteen materiaalia, pyydetään huomi-
oimaan valokuvien ja tekstien osalta seuraavat asiat:
Tekstit ja kuvat erillisinä tiedostoina. Kuvat mielellään 
sähköisessä muodossa

 ˚  Kuvan tarkkuus vähintään 300 dpi 
 ˚  Kuvan koko vähintään lehteen tulevan todellisen 

koon suuruinen, mielellään TIF tai JPG -muodossa.  
 ˚  Internetistä otetut kuvat eivät sovellu hyvin lehtijul-

kaisuun, elleivät kuvat ole tarkoitettu esim. pressi-
kuviksi.

 ˚  Periaatteessa tavallisia internet-kuvia voidaan käyt-
tää, mutta kuvat toistuvat lehdessä erittäin pieninä 
ja huonolaatuisina. 

 ˚  Internetistä otettavan materiaalin tekijänoikeudet 
tulee huomioda.

Tarkempia ohjeita kirjoittamisesta (Kirjoittajan ohje) löytyy 
osoitteesta www.ilmatorjunta.fi.

Majuri Mikko Mustonen osastoesiupseeriksi johtamisjärjes-
telmäosastolle Pääesikuntaan 1.1.2012 lukien.

Eversti Timo Rotonen logistiikkapäälliköksi logistiikkaosas-
tolle Pääesikuntaan 1.3.2012 lukien.

Everstiluutnantti Teijo Oksanen Lapin Ilmatorjuntarykmen-
tin esikuntapäälliköksi 1.8.2012 lukien.

Everstiluutnantti Mikko Mäntynen ilmatorjunnan pääopetta-
jaksi Maanpuolustuskorkeakoululle 1.8.2012 lukien.

Ilmatorjuntalehdessä julkaistaan palkatun henkilökunnan 
ylennyksiä sekä siirtoja uusiin tehtäviin. Mikäli et halua, että 
siirtoasi tai ylennystäsi huomioidaan lehdessä ota yhteyt-
tä järjestösihteeriin. Jos haluat, että reservin ylennyksesi 
huomioidaan lehdessä niin ota yhteyttä järjestösihteeriin 
jarjestosihteeri@ilmatorjunta.fi
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Ilmatorjunta 4 numeroa vuodessa; 
ITY:n jäsenlehti riittää yhdistyksen tiedotuskanavaksi

Valojuova 2 numeroa vuodessa; sisältää aliupseerikurssin 
LAPITR:n ja sen killan lehti kronikan

Kilpi 2 numeroa vuodessa; sisältää prikaatin kaikkien 
KARPR:n ja sen kiltojen lehti aliupseerikurssien kronikat 
ml. SALPITPSTON Kilta ry

Panssari 4 numeroa vuodessa, 
Panssarikilta ry:n lehti riittää prikaatin killan tiedotuskanavaksi 
(PSPR:n joukko-osastokilta)

Vertailun vuoksi esitetään parin vuosikirjankin aselajiosuus.  
Vaikka trendi onkin ilmatorjuntaa vähentävä, on kirjoittajien pääosa edelleen it-miehiä.

It:n vuosikirja 1966 kirja ilmestyi ensimmäiset vuosikymmenet  
ItUY: ensimmäinen vuosikirja 2 vuoden välein

It:n vuosikirja 2010 2000-luvulla on ilmestymisrytmi  
ITY:n seuraava kirja ilm. 2012 hieman harventunut

YHdISTYS

Aselajin järjestölehdet
Muuan aktiivinen lukija on vertaillut 
ilmatorjuntaan liittyviä lehtiä seuraa-
vin tuloksin.

Ilmatorjuntayhdistys ry (ITY) 
julkaisee Ilmatorjunta -lehteä jäsen-
jakelussa. Lehti on ainoa ilmatorjun-
taa laajasti käsittelevä lehti, jolla on 
valtakunnallinen jakelu. Se saavut-
taa leijonan osan it-miehistä. Ei kui-
tenkaan kaikkia, sillä reservistä vain 

pienehkö osa kuuluu yhdistykseen. 
Päällekkäiset jäsenmaksut karsivat 
osan, kun Reserviläisliiton tai Reser-
viupseeriliiton jäsenyyskin koetaan 
tarpeelliseksi. Puolustusvoimien pal-
katulla henkilöstöllä on useampiakin 
järjestöjä, joihin on ”pakko” kuulua. 
Ei siis kannata ihmetellä, että Ilma-
torjuntayhdistyksen jäsenyys ei ole 
kaikkia kiinnostanut tai, että muu-

tamat killat eivät heti ole jäseniään 
ITY:n hoteisiin halunneet saattaa.

Nyt vertailemme lähinnä kilta-
kentän lehtiä ja analysoimme, voi-
vatko ne täyttää Ilmatorjunta -lehden 
paikan killan ”rivijäsenen” kannalta. 
Alla esitettyihin suorakaiteisiin on 
merkitty harmaalla lehtien ilmator-
junnallinen osuus.

On helppo havaita, että aselajitie-
touden kannalta mikään muu lehti ei 
kilpaile Ilmatorjunta -lehden kanssa. 
Järjestötoiminnan tiedotuskanavak-
si kelpaa Ilmatorjunnan lisäksi aino-
astaan Panssari, joka sekin ilmestyy 
kolmen kuukauden välein. Puolen 
vuoden rytmillähän tilaisuuksista tie-
dottaminen ei onnistu. Panssari on 
lähinnä tankkimiesten lehti, eikä siitä 
ole tullut muiden aselajien järjestö-
lehteä. Prikaatin kenttätykistöllä on 
oma kiltansa ja lehtensä. HELITR:llä 

taas on kilta Helsingissä, mutta ei 
lehteä. Hämeenlinnan seudulla ei siis 
toimi ilmatorjuntakiltaa, mutta ITY:n 
Hämeen osasto toimii tehokkaasti ja 
esiintyy Ilmatorjunta -lehdessä, mut-
ta eipä juuri Panssarissa.

Eikö netti sitten korvaa paperi-
lehteä? Ei oikein. Jos haluat palaut-
taa mieleesi, milloin se seminaari 
taas olikaan, on lehti paljon nope-
ampi kuin netti. Lisäksi Lapin, Tu-
run, Salpausselän ja Pirkanmaan 
kiltojen sivuille päästäkseen täytyy 

tietää niiden osoite, kun Ilmatorjun-
nan pääsivulta niihin ei pääse. Mut-
ta Ilmatorjunta -lehti tarjoaa kaikille 
killoille tilaa.

Maakunnan rivijäsenelle lehti on 
kaikki, muu ei ole mitään!  

------------------------------------------
Toimituksen huomautus: 
Innokkaan rivijäsenen lähettämä 
kirjoitus ei ole toimituksen tilaama. 
Eikä kirjoittajaa vapauteta yhdistyk-
sen jäsenmaksuista
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YHdISTYS
MARKKINAT

Markkinat

Markkinointiasiamies
Ahti Piikki
ILMASK
PL5, 41161 Tikkakoski
Puh. 0299 253207
ahti.piikki@mil.fi

UUSI MYYNTIARTIKKELI- 
LIPPALAKKI

ITY:n logolla varustetut tyylikkäät 
lippalakit

Hinnat: 
12 € L.A lippis (vasemmanpuoleinen) 
20 € Gang lippis musta/valkoinen  
(oikeanpuoleinen)

Tuotteita tilattavissa markkinointi-
asiamieheltä sekä netistä yhdistyk-
sen markkinat sivulta (www.ilmator-
junta.fi) – osta omasi, tuotteita rajattu 
määrä!

ILMATORJUNTA- 
YHDISTYKSEN
VUOSIKOKOUS 

24.3.2012

Ilmatorjuntayhdistys ry:n vuoden 2012 
vuosikokous järjestetään Tuusulassa  
Ilmatorjuntamuseolla (Klaavolantie 2,  
Tuusula) 24.3.2012.

Ohjelma:
Klo 10:00 Kahvit 
Klo 10.15 Palkitsemiset
Klo 10.30 Yhdistyksen vuosikokous 
Kokouksen jälkeen lounas

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7 § 
mukaiset vuosikokousasiat. Säännöt  
löytyvät yhdistyksen internet-sivuilta 
www.ilmatorjunta.fi. 

Lounas ja kahvitarjoilun järjestämiseksi 
pyydetään ilmoittautumiset yhdistyksen 
hallituksen sihteerille (sihteeri@ilmator-
junta.fi).

ITY:N HALLITUS TOIVOTTAA SINUT 
JÄSENENÄ TERVETULLEEKSI !
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IN MEMoRIAM

Everstiluutnantti Ari Suontlahti me-
nehtyi pitkäaikaisen sairauden mur-
tamana 8. helmikuuta 2012. 

Ari oli syntynyt 6.8.1965 Jäp-
pilän kunnassa Etelä-Savossa. Lap-
suutensa hän vietti Keski-Suomessa 
Pieksämäellä, josta pääsi ylioppi-
laaksi vuonna 1985.

Ari oli ilmatorjuntahenkinen 
koko uransa ajan. Hän suoritti va-
rusmiespalveluksensa Salpausselän 
Ilmatorjuntapatteristossa Kouvo-
lassa 1985-1986.  Kadettikoulu oli 
vuorossa 1986-89. Palvelusura ka-
dettiupseerina alkoi opetusupseeri-
na Varsinais-Suomen Ilmatorjunta-
rykmentissä Turussa, jatkuen siel-
lä yksikönpäällikön tehtävissä aina 
kapteenikurssiin saakka. Kapteeni-
kurssin aikana Ilmatorjuntakoulus-
sa huomattiin Arin pedanttiset kyvyt, 
joten siirto Ilmatorjuntakoululle tuli 
eteen vuonna 1994. Ilmatorjunta-
koululla Ari toimi 79.kadettikurssin 
ilmatorjuntalinjan kurssinjohtajana, 
josta hänet muistetaankin hyvin ke-
hityshakuisena ja vaativana kurssin-
johtajana. 

Ilmatorjuntakoulun jälkeen ura 
suuntautui jatko-opintoihin Maan-
puolustuskorkeakouluun, jossa hän 
suoritti yleisesikuntaupseerin tutkin-
non vuonna 1998. Tuore ye-majuri 
löysikin itsensä tämän jälkeen Pää-
esikunnan ilmatorjuntaosastolta. 
Seuraavaksi tie vei Maanpuolustus-
korkeakoulun Johtamisen laitokselle 
opettajaksi ja Merivoimien esikun-

taan ilmapuolustusupseeriksi. Tämän 
jälkeen ura jatkui Pääesikunnassa 
koulutusosastolla sekä henkilöstö-
osastolla. Ympyrä sulkeutui, kun 
Ari nimettiin Salpausselän Ilmator-
juntapatteriston komentajaksi Karja-
lan prikaatiin vuonna 2008. Komen-
tajan pesti jäi valitettavan lyhyeksi, 
kun vakava sairastuminen keskeytti 
tehtävät. Näytti siltä, että Ari oli voit-
tamassa sairauden ja hänet nimettiin 
vuoden 2010 kesällä Ilmasotakoulun 
apulaisjohtajaksi. Sairaus vei kuiten-
kin voiton ja Ilmasotakoulu jäi Arin 
viimeiseksi palveluspaikaksi.

Ari oli hyvin innostunut sekä ai-
kaansaava upseeri. Se näkyi myös 
aktiivisena osallistumisena vapaa-
ehtoiseen maanpuolustustyöhön ja 
järjestötoimintaan. Ari toimi Ilmator-

juntaupseeri-lehden pitkäaikaisena 
päätoimittajana vuosina 1999-2003 
sekä myös Ilmatorjuntayhdistyksen 
webmasterina vuodet 2003-2008. 
Päätoimittajan uran jälkeenkin Ari 
toimitti pitkään omaa ”Verkkokalas-
tajan palstaa” Ilmatorjuntalehdessä.  
Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjoh-
tajana Ari ehti toimia vuosina 2009-
2010.  Tuona aikana hän ajoi päätök-
seen vaikean prosessin, yhdistyksen 
uudet säännöt ja uuden laveamman 
jäsenpohjan. Lisäksi Ari oli pitkään 
mukana Kadettikunnan hallitukses-
sa (1999-2005) sekä  Upseeriliiton 
järjestötoiminnassa. Osoituksena 
Arin merkityksestä ja antamastaan 
panoksesta on, että hänet on palkittu 
kaikkien edellä mainittujen järjestö-
jen ja yhdistysten ansiomitaleilla. Ari 
nimettiin myös ansaitusti Vuoden Il-
matorjuntaupseeriksi vuonna 2000. 

Aria jäivät kaipaamaan lapset 
Niko, Noora ja Mika sekä puoliso 
Päivi.  

Ari Suontlahti siunattiin sotilaal-
lisin kunnianosoituksin kotipitäjäs-
sään Jäppilässä 3.3.2012. Ilmatorjun-
tayhdistys kunnioittaa Arin muistoa. 
Arin myötä menetimme ystävän, hy-
vän upseerin ja yhden aselajimme to-
dellisista työmyyristä. 

Hallitus   

Everstiluutnantti 
Ari Suontlahti
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IT-MuSEo

Ilmatorjuntamuseolla oli viime vuon-
na ennätysmäärä kävijöitä - kaikki-
aan 14 158 vierailijaa. Viimeisin Il-
matorjuntamuseon kehittämishanke 
saatiin päätökseen vuonna 2007. Sen 
jälkeen museossa on vieraillut lähes 
50000 kävijää. Nyt viimeistään voi-
daan todeta, että 15 vuotta kestänyt 
vapaaehtoisvoimin tehty uudistustyö 
on täyttänyt tarkoituksensa. Suuri 
yleisö on todella löytänyt uuden il-
meen saaneen Ilmatorjuntamuseon. 
Kävijöiden palaute on ollut hyvin 
myönteinen. Toivotaan tälle vuodel-
le jälleen uutta yleisöennätystä. Siis-
pä tervetuloa Ilmatorjuntamuseolle 
ja välittäkää tätä viestiä myös ystä-
väpiirillenne.

Ilmatorjuntamuseon  
merkitys kasvaa

Ilmatorjuntamuseosta on puolus-
tusvoimauudistuksen myötä tulossa 
entistä merkityksellisempi aselajin-
perinteen vaalijana. Museo viestii 
meille yli 80 -vuotiaan ilmatorjun-
ta-aselajin historian, joka väkisin-
kin uhkaa jäädä taka-alalle, kun Il-
matorjuntakoulua ei enää ole eikä 
tulevaisuudessa myöskään ilmator-
juntajoukko-osastoja. Aselajitunnus-
kin näkyy parin vuoden kuluttua vain 
ilmatorjuntajoukkoyksiköiden perin-
nelipuissa. Ilmatorjunta sinällään ei 

katoa mihinkään. Ilmatorjunnan tais-
teluvälineet ovat edelleen kaikkien 
puolustushaarojen yhteistä arsenaa-
lia ja Suomen ilmatorjunnan histo-
ria on taltioitu Ilmatorjuntamuseolle 
Hyrylään.

Ilmatorjuntamuseo  
50 vuotta  
-juhlarahastokeräys jatkuu

Meidän nykypolven ilmatorjunta-
miesten ja -naisten on nyt pidettä-
vä huolta siitä, että perinteet säily-
vät. Ilmatorjuntasäätiö aloitti viime 
vuonna rahankeräyksen, jonka tuotto 
rahastoidaan ja käytetään vain Ilma-
torjuntamuseon toiminnan turvaami-
seksi ja kehittämiseksi. Tämä Ilma-
torjuntamuseon 50 vuotta - juhla-
rahastokeräys on valtakunnallinen 
ja jatkuu vuoden 2013 helmikuun 
loppuun saakka. Tavoitteena on var-
mistaa Ilmatorjuntamuseon toiminta 
myös tulevaisuudessa. Tavoitteeseen 
pääsemiseksi tarvitaan meidän jokai-
sen auttavaa kättä. Kaikkiaan henki-
lökohtaisia 10 - 1000 €:n lahjoituk-
sia olemme kirjanneet tileiltä jo 75 
kappaletta ja eri listoillakin on jo sa-
tamäärin nimiä. Keräykseen jo osal-
listuneille tuestanne lämmin kiitos!

Lehden viime numerossa jul-
kaistiin takakannessa haaste osal-
listua keräykseen vähintää 20 €:lla. 

Me keräyspäälliköt haastamme nyt 
jokaisen ilmatorjuntaihmisen täten 
osallistumaan keräykseen sopivaksi 
katsomallaan summalla. Ilmatorjun-
tayhdistyksessä on noin 1500 jäsen-
tä, aselajikilloissa ehkä puolet edellä 
mainitusta määrästä ja kantahekilö-
kuntaakin aselajissa puolisen tuhatta, 
joten nyt vain jokainen osallistumaan 
keräykseen. Se olkoon henkilökoh-
tainen osuutemme ilmatorjuntaperin-
teen vaalijoina.

Yrityksille ja yhteisölle 
haaste osallistua  
keräykseen

Keräyksessä keskitymme ylläesite-
tyn henkilökohtaisen haasteen lisäksi 
pienten ja keskisuurten yritysten mu-
kaan saamiseen. Olemme valmista-
neet tähän tarkoitukseen uuden yri-
tysesitteen, joka löytyy Ilmatorjun-
tamuseon kotisivuilta ja jota jaamme 
myös ilmatorjuntajärjestöille edel-
leen jaettavaksi. Toivomme teidän, 
arvoisat ilmatorjuntalehden lukijat, 
vaikuttamaan myös siihen, että yri-
tykset kautta maan saavat tietää kerä-
yksestämme. Haastakaa yritykset ja 
yhteisöt mukaan keräykseen ja tuke-
maan ilmatorjunnan perinteiden vaa-
limista.  

Ilmatorjuntamuseolla  
ennätysmäärä vierailijoita
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Ilmatorjuntamuseo täytti viime 
vuonna 50 vuotta. Se on toimiva 
laitos kokoelmineen ja vaihtuvine 
näyttelyineen. Museolla on mahdol-
lisuus järjestää erilaisia tilaisuuksia 
ja käytössä on audiovisuaalisia lait-
teita. Puustellissa kokoontuvat mm. 
sotaveteraanit.

Itse koen Ilmatorjuntamuseon 
henkiseksi voimavarakseni. Esillä 
oleva välineistä muistuttaa minua pit-
kästä urastani ilmatorjunnassa ja työ-

IT-MuSEo

Keräyspäälliköiden Risto Häkkisen ja Seppo Lehdon

HAASTE ILMATORJUNTALEHDEN LUKIJOILLE
•	 OSALLISTUKAA	JUHLARAHASTOKERÄYKSEEN
•	 HAASTAKAA	YRITYKSET	JA	YSTÄVÄT	MUKAAN	 
 - VAALITTE NÄIN SUOMEN ILMATORJUNNAN PERINNETTÄ 

Keräystilit ovat
- Nordea 136630-128587, IBAN FI29 1366 3000 1285 87
- Sampo 804307-10126485, IBAN FI03 8043 0710 1264 85
- OP-Pohjola 509212-2117481,  IBAN FI60 5092 1220 1174 81

Ilmatorjuntamuseo,  
jäljelle jäänyt tukikohta

tovereistani. Muistot ovat pääasias-
sa myönteisiä, mutta useasti muistan 
kiusallisiakin tilanteita, joista olen 
kuitenkin selvinnyt pienin kolhuin.

Mitä voin ja mitä me kaikki il-
matorjuntaihmiset voimme tehdä 
hienon museomme tulevaisuuden 
takaamiseksi?

Itse yritän seuraavalla tavalla: 
avustan museolla jossakin projek-
tissa, olen ottanut juhlarahaston ke-
räyslistan (ja saanutkin lahjoituksia) 

ja olen haastanut museon netissä 10 
- 20 €:lla RUK:n entiset oppilaani ja 
varsinaissuomalaiset ilmatorjunnan 
ystävät tukemaan museon tulevai-
suutta.

Aseveljeni ja –sisareni, ystäväni 
ottakaa haaste vastaan.  

Pitäkäämme yhteyttä!
Hannu Pohjanpalo

ilmatorjuntaihminen
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TApAHTuMIA

Tapahtumakalenteri
Pvm Aika Tapahtuma Paikka Kohderyhmä Järjestää Yhteyshenkilö Muuta
17.3. 13.00 SalpItkilta

Kevätkokous
Marttakulma
Kouvola

Killan jäsenet SalpItkilta Seppo Rantalainen

24.3. 10.00 Yhdistyksen vuosikokous It-museo, Tuusula jäsenet Hallitus Sihteeri Kari Kokkomäki Katso erillinen  
ilmoitus!

24.-25.3. Jäsenmatka Viroon Viro, Tallinna-Tapa jäsenet Hallitus Päätoimittaja, 
lehti@ilmatorjunta.fi

30.3. SALPITPSTO
Perinnepäivä

Kuusankoski SalpItPsto

Huhtikuu PV-uudistuksen vaikutus 
ilmapuolustukseen ja 
ilmatorjuntaan

Ilmasotakoulu KS:n osaston ja 
Ilmasotakoulun 
killan jäsenet

ITY:n Keski-
Suomen osasto 
ja ILMASK:n 
kilta

Osaston sihteeri,
niemenjari@gmail.com

Tarkempi aika jäsen-
tiedotteessa tai lisä-
tietoja sihteeriltä

24-25.4. Hyrylän evp-risteily Hki-Tallinna-Hk Hyrylässä 
palvelleet avec

Hyrylän evp:t Klaus Nieminen
klaus.nieminen(@)hotmail.
com

Risteily nro 20 on 
poikkeuksellisesti 
avec, tervetulo sink-
kunakin.

2.5. Ammuntojen seuraaminen Pahkajärvi Kilta/Osasto SalpItpsto Seppo Rantalainen
21.5. Rekrytointitilaisuus

Esittely Kilta/osasto
Vekaranjärvi Varusmiehet SalpItPsto Seppo Rantalainen

8.-10.6. Retki, Lohtaja
60v juhlaleiri

Lohtaja Kilta/Osasto Kilta/Osasto Seppo Rantalainen

9.-10.6 Avoin Matka Lohtajalle ITH 1/2012 
harjoitukseen 

Lohtaja
Majoitus hotellissa  
Kokkolassa

Osaston jäsenet ITY:n Keski-
Suomen osasto

Osaston sihteeri,
niemenjari@gmail.com

Lohtajan 60-vuotis-
juhlaleiri

14.6 18.00 Tutustuminen Kanavuoren 
sodanaikaiseen IT-asemaan

Kanavuori
oppaana Matti Rantahalme

Osaston jäsenet 
perheineen

ITY:n Keski-
Suomen osasto

15.-17.6. Sotahistoriallinen matka Viipuri-Karjalan Kannas
(lähtö Turusta)

Kaikille avoin Turun Ilmator-
juntakilta

Kyösti Vuontela 0500-
910402 (iltaisin) kyosti.
vuontela@paimio.fi

Katso erillinen il-
moitus!

21.6. 12.00 AUK-perinnetykillä Vekaranjärvi AUK-oppilaat SalpItPsto
Osasto/Kilta

Seppo Rantalainen

Mastsystem Int’l Oy trading as Cobham Mast Systems
Puh. (013) 737 7111, faksi (013) 737 7113

                       www.cobham.com/mastsystems
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SOTAHISTORIALLINEN MATKA KANNAKSELLE 15.- 17.6.2012

Turun Ilmatorjuntakilta ry toteuttaa
yhdessä Johannes-seura ry:n kanssa sotahistoriallisen matkan

Karjalan Kannakselle ja Viipuriin
Matka toteutetaan yhteistyössä matkatoimisto Vistamatkojen kanssa.

Sotahistoriallisena asiantuntijana Panssarimuseon johtajana toiminut  Maunu Uoti,  
matkaisäntänä Turun Ilmatorjuntakillan puheenjohtaja jaJohannes-seuran varapuheenjohtaja   

opetusneuvos Kyösti Vuontela sekä Seppo Santala Vistamatkoista.

TApAHTuMIA

Matkan hinta:  335 € /henkilö + viisumi 56 €/henk

sisältää seuraavat palvelut:
• bussimatkat Vistamatkojen hyvin varustetulla bussilla
• majoitus Viipurissa, hotelli Victoriassa H2 huoneissa
• aamiaiset x 2 ja päivälliset x 2
• bussikahvit 
• Viisumi + viisumikeskuksen palvelumaksu + Fennian mat-

kustajavakuutus sekä rekisteröintivero Venäjän valtiolle 
• sotahistoriallisen oppaan (Maunu Uoti),  matkanjohtajan 

(Kyösti Vuontela) ja Vistamatkojen kuljettajan palvelut 
  
Huom! Hinnat perustuvat 04.01.2012 mennessä julkaistuihin 
ja kyseisenä päivänä voimassa olleisiin hintoihin, tariffeihin, 
valuuttakursseihin ja veroihin. Niiden muuttuessa pidätämme 
oikeuden muutoksiin. 
Vastuullinen matkanjärjestäjä matkatoimisto Vistamatkat Oy 
(SMAL 26895, KUVI 4081/00/MjMv).

#  varausmaksu 100 €/henk. ilmoittautumisen jälkeen  
#  loppumaksu 291 €/henk. 14.5. mennessä
#  viisumia varten passin kopio+ 1 kpl passikuva ja  
 viisumikaavake 14.5. mennessä

Peruutus- ja matkaehdot  saatavana toimistostamme tai 
www.vistamatkat.fi 

HUOM !  Viisumikäytäntö - tarvitaan seuraavat asiapaperit
 
• passikopio 
• 1 kpl passikuva
• viisumianomuskaavake täytettynä
• Toimita ne Vistamatkoihin viimeistään 14.5. mennessä

ILMOITTAUTUMISET KYÖSTI VUONTELALLE
sähköpostilla: kyosti.vuontela@paimio.fi
puhelimella iltaisin: 0500-910402

MAKSUT VISTAMATKOJEN TILILLE:  
FI37 5461 0720 0020 55

MATKAOHJELMA 
15.6. (perjantai) Lieto-Turku-Paimio-Helsinki-Vaalimaa-Viipuri
 
 Aikataulu ja reitti lähtöpäivänä:
 LIETO / Shell Roine  05.40
 TURKU/ linja-autoasema (tilausajolaituri) 06.00
 PAIMIO/ Vistamatkat   06.30
 SALO/ Piihovi (tarvittaessa)  06.55
 LOHJA/ ABC-liikenneasema n.  07.30-07.50
 HELSINKI/Kiasman pysäkki  08.55-09.00
 PERNAJA/ ABC-liikenneasema n. 10.10-11.00
 VAALIMAA/tullit n. 12.45/13.45-14.45
 VIIPURI/ Hiekka + Monrepo’s
 VIIPURI, hot. Victoria majoitus
 VIIPURIN PAMAUS JA ILMATORJUNTA  
 päivällinen hotellissa  19.00

16.6 (lauantai) Viipuri-Johannes 
(Lauri Törni)-Summa-Kuuterselkä-Siiranmäki-Viipuri

Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen lähtö Johanneksen 
Vaahtola- Kaijala-Koskijärvi-Karhula kautta Summalle (mm. 
Kalvolan miesten korsu, muis-tomerkki,hautausmaa). Matka 
jatkuu Kuuterselkään, muistomerkillä kahvit. Täältä jatkam-
me vielä Siiranmäkeen, josta palaamme Viipuriin hotellille. 
Päivällinen.

17.6. (sunnuntai ) Viipurissa-Ihantala-kotimatka 
Helsinki-Turku

Aamiainen hotellissa, tavarat bussiin ja käymme vielä Ihan-
talassa muisto- merkillä ja kirkonmäellä. Paluu ohitustien 
kautta Vaalimaalle, jossa mahdollisuus täydentää ostoksia 
tax freessä. Ajo rajalta Pernajaan, jossa ruokailumahdolli-
suus. Ajo Turun seudulle, jossa olemme noin 21. 
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    Lehdistötiedote 12.1.2012

Salpavaellus tallentaa tajuntaan  
lujan maanpuolustustahdon ja työn

Viime sotien aikana rakennettu uuden itärajan linnoitus, Salpa-asema, on suomalaisen maanpuolustustah-
don ja työn huikea näyttö. Salpavaellus viikko jälkeen juhannuksen esittelee ja näyttää ikimuistettavasti, mitä 
suomalaiset tekivät sotavuosina maansa hyväksi. Paikallisten reserviläisjärjestöjen oppaat saavat korsut ja 
estekivet kertomaan tarinansa.

Kaikille avoin vaellustapahtuma järjestetään jo 19. kerran. Vaelluksen lähtö- ja päättymispisteenä on Miehik-
kälän Salpalinja-museo. 

Veteraanisukupolvien rakentamaan linnoitukseen pääsee perehtymään kolmella eri reitillä. Pisin, kahden 
yön yli kestävä reitti, Luumäen linja, tutustuttaa osanottajia Salpalinjan kohteisiin niin Luumäellä, Ylämaalla 
kuin Miehikkälässäkin.

Yhden yön reitti, Mereltä maalle, tutkailee linnoitusta Suomenlahden rantamaisemissa ja sieltä Ravijoen 
Harjun kautta kohti Miehikkälää.

Uusin reittivaihtoehto on vain kolmen tunnin ”Pätkä Miehikkälää”. Se pyörii Salpalinja-museon lähimaastossa 
ja antaa todella helpon tavan osallistua vaellukseen ja sen päättävään juhlaan.

Vaellus huipentuu 1.7. klo 13. alkavaan maanpuolustusjuhlaan, johon vaeltajat marssivat komeasti Sillanpään 
marssilaulun tahdissa. Tilaisuus on avoin myös kaikelle kansalle. Vaellustapahtuman suojelijajoukko-osasto 
RUK esittelee juhlan yhteydessä jalkaväkiryhmän uuttaa taistelutapaa ja varustusta. Kymenlaakson aluetoi-
misto on mukana järjestelyissä.

Lisätietoja vaelluksesta, muun muassa reittiselostukset, löytyy netistä www.salpavaellus.net .

Salpavaellus-organisaatio laajensi viime vuonna (2011) toimintaansa myös perinteisen yhden viikonlopun 
yli. Tapahtuman oppaat esittelivät Salpalinjaa kesäkuussa suunnistuksen Salpa-Jukolassa Virolahdella yli 
tuhannelle kisavieraalle.

Edellistäkin suurempi operaatio oli lähes koko RUK:n reserviupseerikurssin perehdyttäminen marraskuussa 
Salpalinjaan niin ikään Virolahden Harjussa. Viime talvena järjestetty opaskoulutus mahdollisti, että vaellu-
sorganisaatiolla oli käytettävissä opastuksiin viiden päivän aikana liki 20 opasta, joista yhtä aikaa oli rivissä 
enimmillään 17 opasta. Opastusten kesto oli kolme tuntia. 

- RUK:n kanssa on sovittu, että myös kuluvana vuonna opastukset jatkuvat, nyt molemmilla ru-kursseilla. Se 
tarkoittaa, että liki 1500 upseerioppilasta tutustuu juurta jaksain Salpa-asemaan. Hyöty on molemmin puoli-
nen. Oppilaat saavat tietää veteraanisukupolvien kunnioitettavista teoista ja oppaat saavat lisää tuiki tärkeää 
opastuskokemusta, Salpavaelluksen johtaja Risto Sivula kertoo.

Lisätietoja:  Risto Sivula Terho Ahonen
                Vaelluksen johtaja Vaelluksen tiedottaja
                    044 080 4616 040 504 0293
  terho.ahonen@haminetti.net 

TApAHTuMIA
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NASAMS FIN (ITO12) –järjestel-
män osalta ollaan järjestelmän 
vastaanotto sekä henkilökunnan 
koulutuksen vaiheessa. Varus-
mieskoulutus aloitetaan tämän 
vuoden toisesta saapumiserästä 
varusmiesjohtajien osalta. Täs-
sä artikkelissa luodaan katsaus 
käynnissä olevaan henkilökunnan 
koulutukseen. 

Henkilökunnan koulutuksen en-
simmäinen vaihe (A-vaihe) aloitet-
tiin operaattoreiden ja huollon en-
simmäisen tason henkilöstön osal-
ta Panssariprikaatissa tammikuus-
sa vuonna 2011. Tällä hetkellä on 
menossa henkilökunnan koulutuk-
sen B-vaihe, joka alkoi tammikuun 
2012 alussa päättyen alkukesästä. 
Koulutuksen yleisenä tavoitteena 
on, että henkilöstö kykenee itsenäi-
sesti käyttämään ja huoltamaan tur-

vallisesti ITO12-osajärjestelmiä jär-
jestelmän toimittajan tarkoittamalla 
tavalla. 

Puolustusvoimien sisäinen 
valmistava koulutus 

Ennen varsinaisen ITO12-järjestel-
män koulutuksen aloitusta toteutet-
tiin Puolustusvoimien sisäinen kou-
lutus keväällä 2011. Tarkoituksena 
oli parantaa kurssitettavan henkilös-
tön kykyä omaksua uuden ohjusjär-
jestelmän koulutuksessa eteen tule-
vat opetettavat asiat mahdollisimman 
hyvin. Kevään aikana oppilaat osal-
listuivat mm. sotilas englannin kie-
len kurssille, päivittivät tietämystä il-
matorjunnan uusien käytössä olevien 
viestivälineiden osalta (mm. TASP06 
ja Tadiran radiot), opiskelivat Ilma-
voimien eri kursseilla ITO12-järjes-
telmän käyttämän AMRAAM ohjuk-
seen liittyviä aiheita, sekä päivittivät 
ELSU- ja ELSO tietämyksen ajanta-
salle vastaamaan hankittavan järjes-

telmän suomia mahdollisuuksia sekä 
mahdollisesti muodostuvia uhkia. 
Näiden lisäksi koulutukseen nimetty 
henkilöstö perehtyi Ilmavoimien tu-
kemana Link 16 -järjestelmään noin 
viikon mittaisella kurssilla.

Henkilökunnan koulutuksen 
A- ja B- vaiheet

Henkilökunnan koulutuksen A- ja 
B-vaiheet koostuvat ITO12-järjes-
telmän päätoimittajan Kongsberg:n 
ja sen alihankkijoiden sekä suoma-
laisen järjestelmälle koulutetun hen-
kilöstön pitämistä kursseista. Koulu-
tus on jaettu viiteen moduuliin ja se 
koostuu yhteensä 23:sta eri kurssista. 

Kapteeni Teemu Kilpeläinen
ITO12-järjestelmän päävastuuhenkilö

panssariprikaati

ITO12 NASAMS -järjestelmän tilannekatsaus

NASAMS (Kuva: Kongsberg Defence & Aerospace AS)

Kurssimoduulit ja kurssit

››
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Operaattoreiden ja  
huollon ensimmäisen  
tason koulutus

Operaattoreiden ja huollon ensim-
mäisen tason koulutuksessa on 
kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vai-
heessa järjestelmän päätoimitta-
ja Kongsberg koulutti ensimmäiset 
henkilökuntaan kuuluvat elokuun 
ja marraskuun 2011 välisenä aika-
na. Koulutus toteutettiin englannin 
kielellä. Toisessa vaiheessa, tammi-
kuu - toukokuu 2012, ensimmäisen 
vaiheen oppilaina olleet kouluttavat 
Kongsberg:n tutoroimana lisää hen-
kilökuntaa. Tällöin koulutuskielenä 
on suomen kieli. Poikkeuksen muo-
dostavat varotoimintaan liittyvät asi-
at, jotka koulutetaan englanniksi.

Henkilökunnan koulutus jakaan-
tuu käytännössä kolmeen kokonai-
suuteen; operaattoreiden-, huollon 
ensimmäisen tason- sekä huollon 
toisen tason koulutukseen. Operaat-
toreilla ja huollon ensimmäisellä ta-
solla oppilaat jakaantuvat kahteen eri 
luokkaan, koska eri henkilöstöryh-
mät ja järjestelmän kanssa työsken-
televät henkilöt tarvitsevat työssään 
eri osaamista. 

Huollon toisen  
tason koulutus

Huollon toisen tason koulutuksen en-
simmäinen vaihe toteutetaan elokuun 
ja marraskuun 2012 välillä Riihimä-
en MILLOG:n toimipisteellä, jossa 

oppilaat opiskelevat yhdessä opetus-
ryhmässä. Koulutukseen osallistuu 
Millog:n henkilöstön lisäksi Panssa-
riprikaatin ja Länsi-Suomen Huolto-
rykmentin henkilöstöä. Toisen vai-
heen koulutus huollon toiselle tasolle 
järjestetään työpaikkakoulutuksena 
elokuun ja marraskuun 2013 välise-
nä aikana. Tavoitteena on, että kou-
lutuksen jälkeen suomalaisella teol-
lisuudella on itsenäinen kyky vaati-
viinkin järjestelmän huollon töihin 
Suomessa.

Lopuksi

Henkilökunnan koulutus ei suinkaan 
pääty hankintasopimuksen mukaisiin 
kursseihin. Jo tänä syksynä HELITR 
järjestää varusmieskoulutuksen ohel-

Opetusryhmät ja kurssit

la omalle henkilöstölleen kursseja 
järjestelmän käytöstä, -tutkasta sekä 
ohjusjärjestelmään kuuluvasta elekt-
ro-optisesta sensorista. Henkilöstön 
koulutus jatkuu keväällä 2013 suun-
nitteilla olevalla niin sanotuilla C-
vaiheen kursseilla, jolloin tarkoituk-
sena on kouluttaa lisää uutta henki-
löstöä uuden järjestelmän osaajiksi.

Puolustusvoimauudistuksen 
säästövelvoitteista huolimatta tai 
ehkä juuri sen takia, ainakaan hen-
kilökunnan osaamisesta ei ole varaa 
tinkiä. Henkilöstön osaaminen käy-
tännössä ratkaisee uuden Puolustus-
voimien hankkiman ITO12-järjes-
telmän suorituskyvyn käytön tehok-
kuuden osoittamista myös käytännön 
toiminnan tasolla.  

Korjaus

Edellisessä lehdessä oli Keski-Suomen osaston retkijuttuun museolle tullut muutama virhe oikolukuvaiheessa. 

Mainittu Oerlikonin tykin tyyppimerkintä piti olla vuosimallia 57 eikä uudempaa 88 mallia. Ja osaston oppaana 
toimi ansiokkaasta Pentti Vuori eikä Matti Kulmala.

Toimitus pahoittelee virhettään. 
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Vänrikit Mikko Paunu ja Lassi 
Lehtonen palvelivat johtajakau-
tensa Helsingin ilmatorjuntaryk-
mentin aliupseerikoulussa Pans-
sariprikaatissa. Matka tupakave-
reiksi kulki palveluksen alusta asti 
samaan suuntaan, mutta hieman 
eri polkuja. 

”Miksi sinä ilmatorjuntaan haluat? 
Nehän vain veivailevat niitä tykke-
jään”, totesi vänrikki Lassi Lehtosen 
isä, kun poika täytteli aselajitoivo-
mustaan ennen astumista palveluk-
seen. Ei ollut itsestään selvää, että 
Lehtosesta tulisi ilmatorjuntamies. 
Hyvä, jos nuorukaisella oli edes jon-
kinlainen aavistus siitä mitä kysei-
nen aselaji tarkoitti. Vänrikki Pau-
nu odotti varusmiespalvelukselta 
rohkeampaa ja suoritusvarmempaa 
otetta arjen toimiin. Joukon edessä 
esiintyminen tuotti hieman vaike-
uksia ennen palvelusta, mutta vuo-
si maastopuvussa opetti selviämään 
jännityksestä, vaikka kyllä opistoup-
seerein jatkokurssin käyneet tuotta-
vat edelleen perhosia vatsan pohjalle. 

Kymmenes tammikuuta 2011 se 
alkoi. Kuullessaan sanan panssari-
ilmatorjuntapatteri Lehtosen tulevai-
suus ei vielä hirveästi kirkastunut. 
PSIT:n alikersantit kuitenkin pitivät 
huolen siitä, että peruskoulutuskau-
della ei liialle pohdinnalle jäänyt ai-
kaa. Kontatessa ja syöksyessä puo-
limetrisessä hangessa oma fyysinen 
kuntokin tuli selväksi –≈ onneksi oli 
tullut harrastettua edes jonkin verran 
liikuntaa aikaisemmassa elämässä. 
Paunu tiesi selviävänsä p-kaudesta 

johtokeskuspatterissa, jos vain asen-
noituisi sääntöihin ja kuriin oikeal-
la tavalla. Talvi, metsä, pakkanen ja 
karkeat lakanat oli tuttua juttua par-
tio- ja suunnistusharrastuksista, mut-
ta omanikäiset pojankoltiaiset huuta-
massa taskun vetoketjusta johonkin 
ihmeen ylpalvoon vedoten oli hie-
man vaikea käsittää ensi alkuun. Pian 
kaikki uusi ja ihmeellinen oli arkea 
ja yksikön tuoreet alokkaat Paunu 
mukaan lukien alkoivat muovautua 
tornisabluunaan. Ensimmäisten päi-
vien kuluessa Paunu tajusi jollakin 
oudolla tavalla pitävänsä hyvin suun-
nitellusta (ruoka-aikoihin sidotusta) 
aikataulusta sekä kiireisestä ja uutta 
pursuavasta arjesta.

Pääsy aliupseerikurssille ei varsi-
naisesti tullut Lehtoselle yllätyksenä 
sillä hän koki pärjänneensä p-kau-
della hyvin. Johtajakoulutus oli ollut 
mielessä jo ennen palvelukseen astu-
mista ja omat kokelaat olivat tehneet 
häneen vaikutuksen olemuksellaan. 

Kilpailun koventuessa alkoi pohdinta 
mahdollisesta upseerikoulutuksesta. 
Yhtenäiskoulutusjakson jälkeen har-
maa massa jaettiin koulutusryhmiin. 
Lehtonen päätyi ilmatorjuntapatte-
ri 88:n tulenjohtolaitteelle. Laitetta 
alettiin kouluttaa kuudelle taisteli-
jalle, joista tuli nopeasti tiivis ryh-
mä. Toiminta harjoituksissa oli sä-
häkkää ja yhteinen ilo ylimmillään, 
kun maalilento saatiin napattua mit-
taukseen. Paunu oli p-kaudesta läh-
tien ollut joke-mies ja AUK:ssa paik-
ka löytyi johtokeskuslinjalta tutka-
koulutusryhmästä. Aliupseerikoulun 
ensimmäisillä johtamistaidon oppi-
tunneilla Lehtonen ja Paunu alkoi-
vat tunnistaa omia peruskoulutuskau-
den johtajiaan, kun käsiteltiin hyvän 
johtajan tunnuspiirteitä. Tosiasiassa 
osalla johtajista oli muutamia näis-
tä ominaisuuksista ja osalla hieman 
vähemmän. Kurssin edetessä silloiset 
aliupseerioppilaat, nykyiset reservin 
vänrikit imivät oppia aliupseerikou-

Kaksi vänrikkiä –  
heijastuksia varusmiespalveluksesta

Lehtosen tyylinäyte.

››
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lun apukouluttajilta, oppivat toimin-
tatapoja omista ja kurssikavereiden 
virheistä ja alkoivat luoda monin eri 
tavoin omaa, yksilöllistä johtajaiden-
titeettiä. 

Pääsy reserviupseerikurssille 238 
oli kova juttu Lehtoselle. Hän oli ol-
lut AUK:ssa tulenjohtolinjalla ja ky-
syttäessä halukkuutta johtamis- ja 
asejärjestelmälinjan välillä hän valit-
si parin sekunnin harkinnan jälkeen 
jojä-linjan, jolle Paunukin luonnol-
lisesti tuli. Edessä oli ikimuistoiset 
14 viikkoa Haminan kesässä. Tuos-
sa ajassa suurvalta-armeijan toimet 
ilmassa ja maalla alkoivat härmis-
tyä tajuntaan. Omaan johtamisjär-
jestelmäkokonaisuuteenkin alkoi 
löytyä jonkinlainen tolkku kaikkien 
eri viestiyhteyksien keskellä. Maas-
toharjoituksissa hiilihydraatteja tar-
vittiin. Kanssakäyminen kouluttajien 
kanssa tuntui luontevammalta kuin 
AUK:n aikana, vaikka lähtökohtai-
sesti liiallista tuttavuutta ei päässyt 
syntymään.  Taktiikan ja ilmatorjun-
taopin ohessa kulkivat merkittävänä 
osana kurssin oheistoiminnot kuten 
oppilaskunnan toiminta. Sekä Paunu 
että Lehtonen kunnostautuivat kurs-
sikirjan tekemisessä. Kurssin aika-
na tavatut muut upseerioppilaat ja 
RUK:n perinteet kurssijuhlineen ja 
Kirkkojärven marsseineen jäivät elä-
västi mieleen.

Heinäkuun lopulla oli aika jättää 
Hamina ja palata Parolannummelle 
toinen salmiakki rinnassa. Paunu ja 
Lehtonen pääsivät takaisin aliup-
seerikouluun ja tällä kertaa tupaka-
vereiksi. Stressiä aiheutti Lehtosel-
la se, että hän ei ollut saanut kou-
lutuksen aikana lainkaan käytännön 
kokemusta joukon johtamisesta ka-
sarmilla. Tähän asti oli riittänyt se, 
että kantoi vastuun vain itsestään ja 
omasta tekemisestään, mutta nyt pai-
nopiste siirtyi johdettaviin alokkai-

siin. Onneksi annetut tehtävät olivat 
haastavuudeltaan kohtuullisia kuten 
polkupyörämarsseja ja yksikön van-
himpana toimimista. Ilmeisesti kou-
luttajatkin halusivat alkuun tarkkailla 
ja päästä selvyyteen siitä, mikä kukin 
on miehiään. 

Uusien alokkaiden peruskoulu-
tuskausi oli nopeasti ohi ja aliupsee-
rikurssi alkoi. Paunu ja Lehtonen jäi-
vät kurssille apukouluttajiksi. Aluksi 
koulutustaidot joutuivat koetukselle 
yhtenäiskoulutusten parissa. Lehto-
nen koulutti koko koululle kuudessa 
osassa ilmavalvontaselosteen käy-
tön ja MGRS-kartaston perusteet. 
Oppilaat jaettiin linjoihin ja koulu-
tusryhmiin. Kokelaamme jäivät joke-
linjalle. Paunusta tuli taistelunjoh-
tokeskuksen apukouluttaja ja oman 
p-kauden kouluttajan aisapari. Leh-
tonen nimettiin koulutettavaksi meri-
voimien ilmatorjunnan taistelunjoh-
tokeskusryhmään. Valitettavasti tätä 
koulutusta oli hyvin vähän.  Tositoi-
missa aluksia johtamassa oltiin vain 
kerran Lohtajan ilmapuolustushar-
joituksen yhteydessä, joten rutiinia 
englanninkieliseen johtamisfrase-
ologiaan ei ehtinyt syntyä. Ilmapiiri 
merivoimien henkilökunnan kanssa 
oli kuitenkin erinomainen, jopa to-
verillinen. Ilmatorjunnan johtamis-
järjestelmän tuntemus laajeni päivä 
päivältä, ja totta puhuen juuri kun 
alkoi tuntea osaavansa jotakin, jou-
tui palaamaan siviiliin. Kurssin lo-
pussa yksikön apukouluttajat saivat 
tehtäväkseen suunnitella ja toteuttaa 
marssiharjoitus oppilaille. Tätä mil-
tei vuorokauden kestänyttä ponnis-
tusta voitaneen pitää jonkinlaisena 
lopputyönä, joka mittasi sekä oppi-
laiden että apukouluttajien stressin-
sietokykyä ja johtamistaitoja. 

Mutta mitä palveluksesta ja joh-
tajakoulutuksesta jäi käteen? Lehto-
nen uskoo henkisen kestävyyden pa-

rantumisen sekä uusien tuttavuuksi-
en auttavan elämässä eteenpäin. Ilah-
duttavaa oli myös huomata se, että 
yrittämällä parhaansa syntyy hyvää 
jälkeä ja pärjää pitkälle. Intissä pää-
si ensimmäistä kertaa johtamaan ja 
oppimaan sen perusteita omanlaises-
saan ympäristössä. Reservistä päin 
katsellessa mieleen tulevat myös hui-
keat kokemukset kuten johtamishar-
joitukset ja auringonlasku Vattajan-
niemen rannassa. Paunu sai kunnian 
jäädä aliupseerikouluun palvelemaan 
vänrikkinä puoleksi vuodeksi ja hän 
pitää sotilasuraa yhtenä tulevaisuu-
den vaihtoehtona. Koko palveluksen 
ajan Lehtosta ja Paunua on kohdel-
tu hyvin – ei silkkihansikkain mut-
ta reilusti. Esimerkillisistä johtajis-
ta on ollut helppo ottaa vaikutteita 
koko koulutusjakson aikana. Mat-
kan varrella on kohdattu ikimuistoi-
sia persoonia, ja tulihan tykkejäkin 
veivattua. Reserviupseerikoulun il-
matorjuntapatterin aulassa olevalla 
20-millisellä Bredalla sai harjoitella 
suuntaajan toimintaa jopa likaamatta 
käsiään. 

Teksti: Lassi Lehtonen ja  
Mikko Paunu

Paunu huoltaa kenkiään Lohtajalla.
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ITY:n Keski-Suomen osasto piti vuo-
sikokouksensa 16.2. Jyväskylässä. 
Isäntänämme toimi maakuntamme 
johtavaa sanomalehteä julkaiseva 
Keskisuomalainen Oyj ja sen toimi-
tusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi 
sekä lehden markkinointipäällikkö 
Katri Kastikainen-Kivelä. Saimme 
erittäin hyvän kuvan nykyaikaisesta, 
kehittyvästä viestintäyhtiöstä. Jyväs-
kylässä ilmestyvä Keskisuomalainen 
on maamme vanhin suomenkielinen 
sanomalehti.  Iltapalan jälkeen pidet-
tiin vuosikokous, jonka aikana seu-
ralaisille esiteltiin yhtiötä esittelevä 
video ja he tutustuivat myös lehden 
toimitukseen. Mukana oli 24 osas-
tomme jäsentä seuralaisineen.

Vuosikokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat ja valittiin 
osastolle hallitus. Puheenjohtajaksi 
valittiin uudelleen Olavi Rantalai-
nen, varapuheenjohtajaksi Janne 
Telin ja sihteeriksi Jari Niemi. Il-
masotakoulun apulaisjohtaja eversti-
luutnantti Pertti Kelloniemi lupautui 
osallistumaan hallituksen kokouksiin 
asiantuntijana.  

- Olavi Rantalainen- 
Keski-Suomen osaston puheen-

johtaja

PS Pyydän samalla niitä osastomme 
jäseniä, jotka eivät vielä saa osas-
tomme viestejä lähettämään sähkö-
postiosoitteensa sihteerillemme Jari 
Niemelle os: niemenjari@gmail.com

Keski-Suomen osaston vuosikokous  
Keskisuomalaisen vieraana

Kokousväkeä vasemmalta Matti Rantahalme ja Seppo Välimaa. Pöydän oikealla 
puolella oikealta lukien Tauno ja Leena Hokkanen, Esa ja Lea Santala, Tytti ja 
Martti Viljanen, Janne Telin ja Kai Mutka.

Viestintätalon esittelyä seuraamassa vasemmalta Marja-Liisa ja Harri Ristola, 
Erkki Pylvänäinen, Jari Niemi, Keskisuomalaisen toim.joht. Vesa-Pekka Kan-
gaskorpi, Pertti ja Anne Kelloniemi ja Marja-Liisa Rantalainen.



58   •   Ilmatorjunta  1/2012

KENTäN
KuuLuMISIA

Ilmatorjunnan vuosipäivänä 30.11. 
Turun Ilmatorjuntakilta laski perin-
teisen muistoseppeleen Turun Vartio-
vuoren perinnetykille.

Puheessaan res majuri Reima Jo-
hansson muistutti, että Turun Ilma-
torjunta täyttää 75 vuotta helmikuun 
alussa. Kaikki sodat ovat viimeisten 
65 vuoden aikana alkaneet ilmais-
kuilla ja koska historialla on tapana 
toistaa itseään, on pidettävä huolta, 
että Suomi pystyy itse kaikissa olo-

Ilmatorjunnan vuosipäivä Turussa

suhteissa turvaamaan vapautemme 
ja itsenäisyytemme. Ei pidä säikäh-
tää voimasuhteiden eroja ja jättää 
maanpuolustus mahdollisten liitto-
laisten hoidettavaksi. Pienen kansan 
sitkeällä ja urhealla vastarinnalla on 
mahdollisuus torjua suurvaltojenkin 
hyökkäys esimerkkeinä Suomen

Talvisota, Vietnamin sota, josta 
USA:n oli vetäydyttävä ilman voit-
toa sekä venäläisten epäonnistunut 
hyökkäys Afganistaniin.

Vain me suomalaiset tunnemme 
parhaiten Suomen vaativat taistelu- 
olosuhteet ja vain me tunnemme to-
dellista rakkautta isänmaatamme ja 
sen vapautta kohtaan – sitä tuntemus-
ta ja merkitystä ei vaaran uhatessa 
voi rahalla mistään ostaa.  

Kuva: Matti Helen
Teksti:Matti Elo               
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Heikkilän sotilaskoti täyttyi lauan-
taina 4. helmikuuta arvovaltaisesta 
kutsuvierasjoukosta ja Varsinais-
Suomen ilmatorjuntaväestä. Juhlati-
laisuuden järjesti Turun Ilmatorjun-
takilta yhdessä Turun Seudun Kodin-
puolustussäätiön kanssa. Tilaisuus 
alkoi Toivo Kuulan säveltämällä Nui-
jamiesten marssilla. Tervetulopuheen 
piti Turun Ilmatorjuntakillan puheen-
johtaja Kyösti Vuontela, jonka jäl-
keen Laivaston soittokunnan reser-
viläiskvintetti esitti Armas Maasalon 
Juhlamarssin ja Jukka Kuoppamäen 
sävellyksen Sininen ja valkoinen.   

Evl Tuukka Alhosen laatimassa 
historiikissä käytiin läpi Turun il-
matorjunnan kunniakas 75-vuotinen 
historia. Turun Seudun Kodinpuolus-
tussäätiön puheenjohtaja, Lounais-
Suomen aluehallintoviraston ylijoh-
taja Rauno Saaren aiheena oli ”Perin-
teet velvoittavat”, eversti Ahti Lappi 
entisenä Ilmatorjunnan tarkastajana 
painotti ilmatorjunnan roolia nykyai-

kaisessa ilma- ja ohjuspuolustukses-
sa, todeten, että vuoden 1973 jälkeen 
alivoimaisen osapuolen hävittäjät ei-
vät ole ampuneet yhtään vihollisko-
netta alas. Nykyisten lukujen ja ti-
lastojen perusteella Lappi esittikin 
kysymyksen onko ilmapuolustuksen 
resurssien jako Suomessa oikea. Vain 
ohjuksilla voidaan torjua menestyk-
sellä ja kustannustehokkaasti hyök-
käävän osapuolen hävittäjät, ohjukset 
ja miehittämättömät lennokit.

Puheenjohtaja, eversti Heikki 
Bergqvist toi tilaisuuteen valtakun-
nallisen Ilmatorjuntayhdistyksen 
tervehdyksen. Samalla hän loi kat-
sauksen Ilmatorjuntayhdistyksen ja 
ilmatorjuntakiltojen yhteistyöhön.

Eversti Hannu Pohjanpalon ter-
vehdyspuheenvuorossa palautui-
vat mieleen muistikuvat Heikkilän 
historiasta. Pohjanpalo saattoi juh-
layleisön tietoon myös meneillään 
olevan Ilmatorjuntamuseon 50-vuo-
tisjuhlarahastokeräyksen, jonka ta-

voitteena on kerätä 600.000 euroa. 
Rahaston tuotolla on tarkoitus korva-
ta puolustusvoimauudistusten muka-
naan tuomaa resurssien vähenemistä 
maailmanlaajuisestikin ainutlaatui-
sen Hyrylän Ilmatorjunta- museon 
ylläpidossa.

Tilaisuudessa palkittiin V-S Kil-
tapiirin, Turun Ilmatorjuntakillan ja 
V-S Ilmatorjuntaupseerien plaketeil-
la, standaareilla ja muistoesineillä 
seuraavat henkilöt: ev Ahti Lappi, 
ylijohtaja Rauno Saari, apulaiskau-
punginjohtaja Jouko K. Lehmusto, 
V-S Rauhanturvaajien puheenjohtaja 
Jari Viitanen, ev Heikki Bergqvist, 
ev Hannu Pohjanpalo, evl Tuukka 
Alhonen, evl Risto Aitos, maj Mart-
ti Amberla, kapt Eero Joutsikoski, 
pj Kyösti Vuontela, kapt Matti Elo, 
Heikkilän Sotilaskoti ja sotilaskoti-
sisaret Merja Henriksson, Heli Ju-
kala ja Riitta Rikkonen. Tilaisuuden 
juontajana toimi kapt Matti Elo.  

Eversti Ahti Lapin ajankohtainen 
esitelmä painotti aselajimme lisään-
tyvää merkitystä Suomen ilma- ja 
ohjuspuolustuksessa

Turun ilmatorjunnan perinnepäivää
vietettiin Heikkilässä Turun ilmatorjunnan

75 -vuotisjuhlan merkeissä

Turun Ilmatorjuntakillan järjestämän perinnepäivän yleisöä Heikkilän soti-
laskodissa.
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Helsingin Ilmatorjuntarykmentti juh-
listi perinnepäivää ja Ilmatorjunnan 
vuosipäivää 9.12.2011 paraatilla, juh-
lalounaalla ja iltajuhlalla. Juhlapäivä 
ei valitettavasti sattunut oikealle päi-
välle eli 30.11, mutta meillä oli hyvä 
syy siirtää juhlistamishetkeä ja se syy 
oli rykmentin tärkein tehtävä, varus-
mies- ja reserviläiskoulutus, Lohtajan 
ilmapuolustusharjoitus 2/2011.

Helsingin Ilmatorjuntarykmen-
tin komentaja, everstiluutnantti Juk-

ka Korhonen oli kutsunut entiset ko-
mentajat, tärkeimmät tukijat ja ryk-
mentistä muihin tehtäviin kuluvan 
vuoden aikana siirtyneet henkilöt 
juhlistamaan vuosipäivää.  Kutsu-
vieraat pääsivät nauttimaan paraatis-
ta lämmitetyssä teltassa, sen sijaan 
paraatijoukot, kapteeni Ari Keski-
Rauskan komennossa ja Panssarip-
rikaatin soittokunnan säestyksessä, 
nauttivat kovasta tuulesta ja räntäsa-
teesta, eli ilmatorjuntamiehen ihanne 

kelistä, tymästä. Tuulen voimakkuus 
oli ajoittain sitä luokkaa, että kun-
niatehtävään valitulla yliluutnantti 
Tuomas Hirvolla oli täysi työ pitää 
rykmentin lippu käsissään. Kent-
tähartauden johti Panssariprikaatin 
pappi Juha Koivulahti. Paraatin jäl-
keen nautittiin juhlalounas ja illalla 
vielä iltajuhla Hämeenlinnan kau-
pungissa rykmentin palkatun henki-
löstön ja heidän puolisoiden kesken.

Vuosipäivänä jaettiin perinteik-
käästi runsaasti huomionosoituksia. 
Panssariprikaatin komentaja eversti 
Pekka Toveri ja rykmentin komentaja 
ojensivat Ilmatorjunnan tarkastajan, 
eversti Rauno Lankilan myöntämän 
Ilmatorjuntaristin insinöörimajuri 
Taavi Soppelalle (E/PSPR). Helsin-
gin Ilmatorjuntarykmentin kummi, 
eversti Hannu Pohjanpalo ja rykmen-
tin komentaja jakoivat vuoden ryk-
menttiläinen palkinnon yliluutnantti 
Joni Laitiselle (PSITPTRI). Vuoden 
kouluttajaksi valittiin luutnantti Mat-
ti Parviainen (JOKEPTRI), vuoden 
reiluksi”mieheksi” ylikersantti Sa-
rianne Mentula (AUK) ja vuoden 

Ilmatorjunnan vuosipäivän  
vietto Parolanummella

Katselmus alkamassa

Vuoden rykmenttiläinen, yliluutnantti Joni Laitinen palkittiin kiertopalkinnolla.
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Kutsuvierasaitio. Eturivissä alkaen vasemmalta, evl Harri Luoma, ev Pekka 
Toveri, ev Hannu Pohjanpalo, ev Ahti Lappi, ev Väinö Vuorjoki, teknkapt Matti 
Kulmala, ev Rauli Korpela ja KDA:n edustaja Markku Korhonen.

BUK M1 kalusto ohimarssissa majuri Albin Lakkapää johdossa.

osaajaksi yliluutnantti Harri Kuu-
sela (2.OITPTRI). Lisäksi jaettiin 
rykmentin pienoisliput rykmentistä 
poistuneille ja rykmenttiristit ansi-
oituneille. Ilmatorjuntayhdistyksen 
Hämeen osasto oli kokenut saaman-
sa kohtelun Lohtajan harjoituksessa 
niin hyväksi, että jakoi yliluutnantti 
Harri Kuuselalle ja yliluutnantti Juha 
Toloselle asiaankuuluvat huomion-
osoitukset, Harria muistettiin konja-
killa ja Juhaa lahjakortilla suunnis-
tustarvikekauppaan. Hieno ele Hä-
meen osastolta! 

Kiitokset kaikille juhliin osallis-
tuneille, erityisesti kiitos Korpelan 
Tuulalle, ilman sinua nämäkin juhlat 
olisivat jääneet ilman niille kuuluvaa 
arvoa!  

Yliluutnantti Mika Hirttiö
Helsingin Ilmatorjuntarykmentin 

komentoupseeri 

poIMINTojA

Uusi yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon sai 
tulikasteensa Libyan operaatiossa. Brittien ja italialais-
ten Eurofighterit suorittivat kuuden kuukauden aikana 
yli 4000 lentotuntia. Typhoonia käytettiin sekä ilmas-
ta-ilmaan että ilmasta-maahan operaatioihin, joka oli 
osoitus todellisesta monitoimihävittäjästä. Operaati-
oissa erityishuomion sai Eurofighterin monipuolisuus 
eli mahdollisuus multi-role operaatioihin. Tämä tar-
koitti hävittäjän käyttöä saman operaation aikana sekä 
ilmasta-maahan että ilmasta-ilmaan operaatioihin. 

Tällä hetkellä Eurofighter Typhoon on käytössä 
Iso-Britannialla, Saksalla, Espanjalla, Itävallalla, Ita-
lialla ja Saudi-Arabialla.  

Lähde: Eurofighter World 3/2011
-Päätoimittaja-

Eurofighter Typhoon sai  
tulikasteensa Libyassa

Eurofighter Itävallan väreissä (www.defenceindustrydaily.com)

Eurofighter Typhoon RIAT:n Air Tat-
toossa 2011 (Eurofighter/G. Lee)
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Ilmatorjuntayhdistyksen hallitus järjesti Ilma-
puolustuksen ajankohtaisillan 8.12.2011 Hel-
singin ydinkeskustassa Sampo-pankin tiloissa. 
Illan aikana kuultiin erinomaiset esitykset Li-
byan Ilmaoperaatioista, Georgian kriisistä sekä 
Venäjän ilma-aseen kehityksestä. Joulukuisena 
torstai-iltana paikalle oli saapunut lähes 40 kuu-
lijaa, jotka pääsivät nauttimaan asiantuntevista 
alustuksista. 

Ensimmäisenä esiintyjänä majuri Pasi Tam-
mi Ilmavoimien esikunnasta alusti Libyan ilma-
operaatioista. Esityksessä tuli hyvin esille Li-
byan kriisin taustat, ilma-operaatioon osallis-
tuneet maat sekä kalusto, käytetyt aseet sekä 
operaation toteutuksesta vedetyt johtopäätökset. 
Sokerina pohjalla oli tarkastelu Pohjoismaiden 
osallistumisesta operaatioon.

Everstiluutnantti Petteri Lalu Maanpuolus-
tuskorkeakoululta selvitti Venäjän ilmavoimien 
tilaa sekä kehitystä. Esityksessä tuli asiantunte-
vasti esille Venäjän ilmavoimien uudistus, kehi-
tyslinjat sekä materiaalihankkeet.

Viimeisenä alustajana toimi kapteeni Janne 
Tähtinen Maanpuolustuskorkeakoululta aihee-
naan ilma-aseen käyttö ja ilmatorjunta Georgi-
an kriisissä vuonna 2008. Esityksessä tuli hy-
vin esille alustajan erinomainen perehtyminen 
kriisiin.   

Kaikkien alustusten osalta kommenttipu-
heenvuorot piti asiantuntevaan tyyliinsä eversti 
Ahti Lappi. 

Vaikka kyseessä oli torstai-ilta niin erinomai-
set alustajat ja loistava paikka olivat houkutelleet 
paikalle salin täyteen kuulijoita. Ilmapuolustus-
katsauksella oli selvä tilaus ja hallitus järjestää 
vastaavia tilaisuuksia jatkossakin. Samalla taval-
la kannustetaan osastojakin järjestämään vastaa-
via tilaisuuksia omilla alueillaan.  

-Päätoimittaja-

Ilmapuolustustuksen ajankohtaisilta  
Helsingissä
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Insta DefSec Oy:n erityisosaamis-
ta ovat verkkokeskeiset johtamis-, 
tietoliikenne- ja koulutusjärjestelmät, 
vahvat tietoturvaratkaisut sekä turvalli-
suuskriittisten järjestelmien integrointi- 
ja ylläpitopalvelut. 

Asiakkaitamme ovat niin kotimaiset 
kuin kansainväliset toimijat.


