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pääTOIMITTAJALTA Majuri Janne Kananen
 päätoimittaja

Neuvostoliiton hajottua 1980- ja 
90-lukujen vaihteessa ja siitä seu-
rannut kehitys on muuttanut mer-
kittävästi maiden näkemyksiä niihin 
kohdistuvista uhista. Perinteisen laa-
jamittaisen sodan uhkakuva jätettiin 
pikkuhiljaa taka-alalle ja NATO joutui 
etsimään uusia uhkakuvia muualta. 
Viimeistään vuonna 2001 tapahtuneen 
911-isku myötä, asevoimien kehitystä 
ohjattiin aivan toisenlaiseen suunnan. 
Vastustajaksi määritettiin suurten 
joukkojen sijasta pienet erillään tais-
televat osastot. Joukkojen määrän 
sijasta kiinnitettiin huomioita muun 
muassa joukkojen liikkuvuuteen, 
kykyyn toimia maailmanlaajuisesti, 
ja asejärjestelmien kehityksen myötä 
tulivoimaan sekä tulen tarkkuuteen. 
Taistelut haluttiin viedä pois omalta 
maaperältä, joka on myös entises-
tään lisäsi käytävien operaatioiden 
kustannuksia, sillä kaikki huolto- ja 
ylläpitotuki oli tuotava mukanaan 
taistelualueelle. Tehtyjen ratkaisujen 
myötä valtaosa maista luopui yleises-
tä asevelvollisuudesta ja valitsi hyvin 
koulutetun, mutta lukumäärältään 
pienen ammattiarmeijan vastaamaan 
näihin uhkakuviin. 

Nostaako vanha uhkakuva 
päätään esille?  Ukrainassa on aloi-
tettu liikekannallepano ja Venäjä on 
ilmoittanut voimakkaan kantansa, 
että se tulee huolehtimaan maansa 
ulkopuolella olevan väestönsä tur-
vallisuudesta. Maailmanlaajuisesti 
asiasta on annettu hyvin jyrkkiä lau-
suntoja ja sodan uhka on todellinen. 
Uhkakuvaa voivat muuttua hyvinkin 
nopeasti, mutta asevoimien uuden 
suorituskyvyn rakentaminen ei synny 
hetkessä. Naapurimaassa Ruotsissa 
on asiaa käsitelty viimeisen vuoden 
aikana mediassa melkoisen vahvoin 
sanakääntein. Heidän puolustusvoi-
main komentaja on jopa kyseenalais-
tanut heidän nykyisen puolustusvoi-
mien suorituskykynsä. Toimintojen 

supistaminen ja alas ajaminen on 
aina helpompaa kuin toimintojen 
käynnistäminen ja rakentaminen. 
Sama asia pätee myös sotajoukkojen 
rakentamisessa. Materiaalin hankki-
minen, henkilöstön kouluttaminen ja 
joukkojen yhteistoiminnan harjoit-
teleminen vie vuosia aikaa, vaikka 
merkittäviä lisäresursseja kohdennet-
taisiin kyseisen asian korjaamiseksi. 
Uhkia arvioitaessa tämä näkökulma 
on hyvä pitää mielessä. Vaikka lähi-
tulevaisuudessa ei ole näköpiirissä 
merkittäviä uhkia, ei toimintojen 
vähentäminen tai jopa lakkauttami-
nen ole järkevää, kun huomioidaan 
pitkän periodin näkökulma ja tulevai-
suuden ennustamisen vaikeus.

Se mitä Ruotsi tekee niin Suomi 
perässä! Täytyy sanoa, että tällä ker-
taa Suomi ei ole tehnyt sitä virhettä 
vaan on tehnyt itsenäisiä ratkaisuja ja 
toiminut täysin valtavirran vastaisesti. 
Yleinen asevelvollisuus ja NATO - 
keskustelut nousevat aika ajoin esille, 
mutta perinteinen linja on vielä tois-
taiseksi pysynyt. Suomi on pitänyt 
uhkakuvassa mukanaan laajamittaisen 
hyökkäyksen torjumisen ja puolus-
tusvoimat ovat rakentaneet suoritus-
kykyään sen mukaisesti. Mielestäni 
aikaisemmat päättäjät ovat tehneet 
hyviä ja oikeansuuntaisia turvallisuus-
poliittisia ratkaisuja. Nämä ratkaisut 
mahdollistavat Suomelle hyvät lähtö-
kohdat pitää yllä puolustusvoimia, 
jotka pystyvät vastaamaan Suomeen 
kohdistuvaan sotilaallisiin uhkiin 
myös tulevaisuudessa. Vaikka Suomi 
on joutunut vähentämään joukkojensa 
sodan ajan vahvuutta ja askeleet toi-
mintojen alas ajamiseksi on otettu, 
mitään korvaamatonta vahinkoa ei 
vielä ole tehty. Tämä edellyttää kuiten-
kin lisäresurssien kohdentamista 
puolustusvoimille, jotta joukkojen 
kertausharjoitukset pystytään palaut-
tamaan riittävälle tasolle ja tarvittavat 
materiaalihankinnat toteutettua. 

Janne K
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pUHEENJOHTAJALTA Eversti Heikki Bergqvist
 Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjohtaja

Yhdistyksemme 60. ja neljäs uusien 
sääntöjen mukainen toimintakausi 
on saatu päätökseen.  Seuraavassa 
muutamia havaintoja kuluneesta 
vuodesta. Tavoitteina olivat muun 
muassa jäsenmäärän kasvattami-
nen, osastojen ja kiltojen toiminnan 
tukeminen, laadukkaan julkaisu-
toiminnan ylläpitäminen, ilmator-
junnan järjestökentän rakenteen 
ja toimintamallien selkeyttäminen 
sekä talouden tasapainottaminen.  
Jäsenmäärän osalta punainen palaa, 
näin liikennevalotermein ilmaistuna. 
Viime vuonna toteutettiin jäsenmak-
suaan maksamattomien poistaminen 
jäsenrekisteristä. Yhdistyksemme 
jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 
1420. Määrä on ollut pienessä kas-
vussa. Rekrytointia jatketaan tänäkin 
vuonna uusin eväin. Johtopäätös on 
kuitenkin entinen; jäsenhankinnassa 
mitään ei ole saavutettavissa nope-
asti. 

Yhdistyksen talous vilkuttaa kel-
taista. Asetimme tavoitteeksi tulojen 
ja menojen tasapainon. Tähän ei va-
litettavasti päästy. Yhteiskunnassa 
eletään ankaria aikoja, mikä heijastuu 
lehden ilmoitushankinnan kautta yh-
distyksen talouteen. Tulevan kauden 
tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu ta-
louden tasapainottaminen.

Valot vaihtuvat kaikesta huolimat-
ta vihreäksi tarkasteltaessa yhdistyk-
sen jäsenistöä palvelevia tehtäviä, 
julkaisutoimintaa sekä osastojen ja 
kiltojen aktiivisuutta. Ilmatorjunta-
lehti on säilyttänyt asemansa laaduk-
kaana julkaisuna. Samoin nettisivut, 

facebook ja twitter ovat löytäneet 
oman käyttäjäkuntansa. Kannattanee 
mainita, että yhdistyksemme sivut 
ovat olleet jatkuvasti ajantasaisia - 
kiitos kuuluu ylläpitäjälle. 

Hallituksen ja osastojen välisen 
tiedonvaihdon kannalta merkittävä 
osastokokous pidettiin helmikuun 
puolivälissä. Kokouksessa keskus-
teltiin menneestä toimintakaudesta 
ja käytiin läpi tulevaa, kuunneltiin 
osastojen toiveita ja tarpeita eli kehi-
tettiin yhdistyksemme toimintaa. Ko-
kous oli hyvä tilaisuus toisiltamme 
oppimiseen. Vuoropuhelua pidettiin 
tärkeänä, sillä hallituksella, osastoilla 
ja killoilla on omat tehtävänsä.

Osastoilla ja killoilla on laaja 
autonomia päättää tekemisistään ja 
rakenteestaan. Onnittelut kaikille toi-
mijoille ennakkoluulottomuudesta. 
Kuluvan kevään aikana aselajin jär-
jestörakenteesta puretaan viimeiset-
kin alueelliset ja paikalliset päällek-
käisyydet. Tämän jälkeen jäsenistö 
kuuluu joko osastoon tai kiltaan. 
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
sirpaleisella järjestökentällä saattaisi 
olla jotakin opiksi otettavaa maini-
tusta rakenteiden keventämisestä. 
Onnittelut myös Ouluun. Yhdistyk-
sen valtakunnallinen peitto alkaa 
olla kunnossa. Pohjois-Pohjanmaan 
Ilmatorjuntakilta on perustettu ja toi-
mintaa ollaan aktivoimassa usean 
vuoden tauon jälkeen. 

Yhdistyksemme valtuuskunnan 
kokous pidettiin helmikuun lopulla. 
Kokouksessa käytiin aselajiaktiivien 
kesken vilkasta keskustelua yhdis-

tyksemme nykytilasta ja tulevaisuu-
desta. Palataan tehtyihin linjauk-
siin tarkemmin vuosikokouksessa. 
Tervetuloa Lahteen antamaan oma 
panoksenne yhdistyksemme tulevai-
suudelle!  

Toivotan kaikille lukijoille  
aurinkoista kevättä! 

Hyvät yhdistyksemme jäsenet 
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TARKASTAJAN pALSTA Eversti Ari Grönroos
 Ilmatorjunnan tarkastaja

Hyvää alkanutta vuotta ilmatorjunta-
lehden lukijoille!

Vuosi 2014 on alkanut aselajin 
osalta näkyvästi. Vuoden 1944 Hel-
singin ilmatorjuntavoittoa on kunni-
oitettu näyttävästi erilaisilla tapah-
tumilla. Esitelmät, torjuntavoitosta 
kertova näyttely sekä saapumiserän 
1/14 alokkaiden sotilasvala- ja va-
kuutustilaisuus olivat hieno osoitus 
aselajimme parissa tehtävästä työstä. 
Itse torjuntavoitto on myös osoitus 
siitä, että vahvuudeltaan kohtuullisen 
pieni aselaji voi olla vaikutukseltaan 
suuri. ”Kolmen yön ihme” ansaitsee 
kaiken saamansa kunnioituksen ja 
positiivisen huomion. Osoitan tässä 
yhteydessä kiitokseni kaikille niille, 
jotka ovat mahdollistaneet tapahtu-
mien järjestämisen.

Jätän kuitenkin edellä mainituista 
tapahtumista kirjoittamisen lehden 
teemaan liittyen toisille ja siirryn ko-
konaan toiseen aselajimme kannalta 
merkittävään asiaan. 

Puolustusministeri Carl Haglund 
teki 29.1.2014 päätöksen, jossa 
annettiin Maavoimien Materiaali-
laitoksen esikunnalle lupa hankkia 
peruskunnostettuja Stinger RMP 
Block 1 -ilmatorjuntaohjusjärjestel-
miä. Kyseessä on erittäin lyhyen kan-
taman ilmatorjuntaohjusjärjestelmä 
(EKITO). Varsinainen sopimus on 
määrä allekirjoittaa kevään aikana. 
EKITO tulee olemaan osa alueellisten 
joukkojen ja sotilaallisesti tärkeiden 
kohteiden ilmatorjuntajärjestelmää. 

Hanke on alkanut jo vuonna 2009. 
Hankkeeseen on sisältynyt laajoja 
selvityksiä, testauksia sekä tiedon-
hankintaa puolustusvoimien ja yritys-

ten välillä. Tietopyynnöt lähetettiin 
vuonna 2010 seitsemälle yritykselle. 
Saatujen vastausten perusteella tar-
kemmat tarjouspyynnöt lähetettiin 
vuonna 2011 kolmelle yritykselle. 
Tarjouspyynnön vastaanottivat Bu-
mar (Puola, Grom E4 -ohjus), Rayt-
heon (U.S.A, Stinger RMP Block 
1 -ohjus) sekä Rosoboronexport 
(Venäjä, Igla-S -ohjus). 

Vastaanotettujen tarjousten osalta 
todettiin hankintaprosessin edetessä, 
että hankinnalle asetetut kriteerit ei-
vät täyty. Tarjouskilpailumenettely 
keskeytettiin edellä mainituin perus-
tein kesäkuussa 2013. 

Tarjouskilpailun keskeyttämisen 
jälkeen tehtiin päätös siirtymisestä 
valtioiden väliseen FMS-kauppaan 
(Foreign Military Sales) peruskun-
nostettujen Stinger RPM Block 1 
-ohjusten hankkimiseksi Yhdysval-
loista. Keskeisimpinä perusteluina 
päätökselle olivat asetettujen suo-
rituskykyvaatimusten täyttyminen 
sekä kokonaistaloudellisuus. Puolus-
tusministeriön ohjauksen mukaisesti 
kaikilta toimittajilta oli vuonna 2012 
pyydetty tarjous peruskunnostetuis-
ta ohjuksista. Raytheonilta tarjous 
myös saatiin. Bumarilla ja Roso-
boronexportilla ei ollut kykyä niitä 
toimittaa.

Ohjuksen peruskunnostus tarkoit-
taa sitä, että aiemmin valmistettu ja 
varastoitu ohjus päivitetään uusim-
man version tasalle. Peruskunnos-
tuksessa ohjuksen osista vaihdetaan 
pääosa (noin 70%) siten, että perus-
kunnostettu ohjus vastaa suoritus-
kyvyltään uutta ja sillä saavutetaan 
haluttu elinjakso.

Hankkeen kokonaisarvo on noin 
90 miljoonaa euroa. Summa sisäl-
tyy hyväksyttyyn puolustusbudjet-
tiin. Hankinnalla korvataan osittain 
käytöstä poistettavien ammusilma-
torjuntayksiköiden suorituskykyä. 
Samalla uusi järjestelmä paikkaa sitä 
suorituskykyvajetta, joka ilmator-
juntaan jäi 2000-luvun lopulla, kun 
ilmatorjuntaohjuksella 86M varus-
tetut yksiköt jouduttiin poistamaan 
sodanajan kokoonpanoista ohjusten 
tultua teknisen käyttöikänsä päähän. 

Varsinaiset järjestelmätoimitukset 
ajoittuvat vuosille 2014-2017. EKI-
TO-yksiköiden joukkotuotanto on 
tarkoitus aloittaa Karjalan Prikaatissa 
vuoden 2015 aikana. Koulutuksen 
aloittamisen mahdollistaa vuoden 
2013 loppupuolella toteutettu erittäin 
edullinen ylijäämämateriaalin kaup-
pa Tanskasta. Tanskasta hankittiin 
muun muassa koulutusvälineitä ja 
koulutukseen soveltuvia vanhem-
man sukupolven Stinger-ohjuksia. 
Kauppa tukee näin ollen erinomai-
sesti varsinaista hankintaa. 

Toivotaan että vuosi jatkuu yhtä 
suotuisten tapahtumien siivittämänä 
kuin se on alkanut. 

Edelleen niitä hiihtokelejä odotel-
lessa…

Ilmatorjunnan tarkastaja
eversti Ari Grönroos

Näyttävästi ja näkyvästi



Ilmatorjunta 1/2014      7   

Eversti (EVp)
 Ahti Lappi

Helsingin torjuntavoiton avaimet 

Talvisodan ankeiden kokemusten 
perusteella pyrittiin pääkaupungin 
ilmapuolustusta jo välirauhan aikana 
parantamaan kaikin keinoin. Päävas-
tuu oli ilmatorjuntatykistöllä, koska 
hävittäjätorjunnan toimintamahdol-
lisuudet olivat huonot. Helsingin 
kaupunki osallistui hankkeeseen 
rahoittamalla ilmatorjuntakaluston 
hankintoja 42 miljoonalla markal-
la. Jatkosodan alkaessa yli puolet 
Helsingin ilmatorjuntatykistöstä oli 
kaupungin itse rahoittamia. Ase- ja 
tulenjohtokalusto oli osittain hy-
vinkin vanhaa ja malleja oli paljon. 
Pyrkimyksistä huolimatta kotimaas-
sa ei saatu valmistettua raskaita (75 
mm) eikä järeitä (105 mm) ilmator-
juntatykkejä. Hyökkäysvaiheessa 
saatiin sotasaaliiksi 60 kpl 76 mm:n 
ilmatorjuntatykkejä ja pari 85 mm:n 
tykkiä.  Kotimaassa valmistettiin 271 
kpl ilmatorjuntakonekiväärejä, 174 
kpl 20 mm:n tykkejä ja 71 kpl  40 
mm:n tykkejä. Vuonna 1943 Sak-
sasta hankituilla 88 mm:n tykeillä, 
radioluotaimilla (tutkilla) ja hävittä-
jäkoneilla olikin ratkaiseva merkitys. 

Saksa myi omia asemallejaan, 
venäläisiä ja ranskalaisia sotasaali-
saseita sekä miehitetyissä maissa val-
mistettuja aseita. 20 mm:n ilmator-
juntatykeistä pieni osa oli saksalaisia, 
osa tanskalaisia. 40 mm:n tykkejä oli 
valmistettu Unkarissa ja Puolassa. 
Raskaista ilmatorjuntatykeistä suu-

TEEMANA
KOLMEN YÖN IHME

Helmikuussa 1944 Neuvostoliitto pyrki pakottamaan 
Suomen rauhaan pommittamalla tärkeimpiä kaupunkeja. 

Kysymyksessä oli Neuvostoliiton ilmavoimien suurin 
strateginen pommitusoperaatio toisessa maailmansodassa. 

Ilmatorjuntarykmentti 1 suojasi pääkaupunkia ja torjui yli  
95 prosenttia pommituslennoista. Viimeisen pommituksen 

aikana rykmentin raskaat patterit ampuivat taivaalle  
enemmän kranaatteja kuin suomalaisten kenttätykistö  

Talin−Ihantalan suurtaisteluissa yhden vuorokauden aikana.  
Helsingissä käytiin jatkosodan ensimmäinen ratkaisutaistelu.  

Miten torjuntavoiton hankkiminen oli mahdollista? 

Jatkosodan alussa saatiin sotasaaliiksi venäläisiä 76 mm:n ilmatorjunta-
tykkejä, jotka otettiin omaan käyttöön. (SA-kuva) 

Jatkosodan alussa yli puolet 
Helsingin ilmatorjuntatykistöstä 
oli Helsingin kaupungin ostamaa, 
muun muassa Taivaskallion ras-
kaan ilmatorjuntapatterin kalusto. 
(SA-kuva)



8      Ilmatorjunta 1/2014

rin osa oli peräisin Saksasta; 90 kpl 
oli kuuluisia saksalaisia 88-millisiä 
(RMB), 18 kpl venäläisiä 88 mm:n ja 
24 kpl ranskalaisia 75 mm:n sotasaa-
listykkejä. Tykkien mukana tuli myös 
tulenjohtokoneita, etäisyysmittareita 
ja ampumatarvikkeita. Valonheitti-
mistä ja kuulosuuntimista pääosa tuli 
myös Saksasta, mutta Oy Strömberg 
Ab valmisti kotimaassa 69 valonhei-
tintä ja 10 kuulosuunninta. Saksasta 
hankittiin 336 lentokonetta, joista 
161 kpl oli Messerschmitt-hävittäjiä. 

Helsingissä oli ilmatorjun-
tatykistön painopiste
Raskas ilmatorjuntatykistö oli 
avainasemassa korkealta suoritet-
tujen pommitusten torjumisessa. 
Talvisodan alkaessa Helsingissä oli 
ollut vain 15 raskasta (75−76 mm) 
ilmatorjuntatykkiä, mutta jatkosodan 
alkaessa niitä oli jo 26. Helmikuun 
1944 viimeisen suurpommituksen 
torjunnassa oli mukana 88 raskas-
ta (75−88 mm) ilmatorjuntatykkiä 
(rannikkoilmatorjuntatykit ml.). 
Tuliyksiköiden määrä oli kasvanut 
nelinkertaiseksi, ja kuudella yksi-
köllä oli 88-milliset tykit (36 kpl).  
Tulitettavien maalien määrä kasvoi 
samassa suhteessa, koska raskas 
it.patteri kykeni ampumaan vain yhtä 
maalia kerrallaan. Talvisodan aikana 
raskaat tykit ehtivät ampua taivaal-
le vain 180 laukausta minuutissa, 
jatkosodan alussa 312 laukausta, 
mutta helmikuussa 1944 lähes 1200   
laukausta. Tulivoimaa oli! Raskaan 
ilmatorjuntatykistön torjunta-ala 
kasvoi 30.11.1939−26.2.1944 väli-
senä aikana viisinkertaiseksi, 1000 
neliökilometristä liki 5000 neliöki-
lometriin. 

Helmikuussa 1944 Helsingissä 
oli pinta-alaan verrattuna enemmän 
ilmatorjuntatykistöä kuin isommissa 
pääkaupungeissa Berliinissä, Lon-
toossa ja Moskovassa. Vain yöhä-
vittäjiä ei ollut. 

Radioluotaimet avainasemas- 
sa ilmatilan valvonnassa 
Radioluotaimien (tutkien) hankinta 
keväällä 1943 merkitsi ratkaisevaa 
käännettä Helsingin (ja myös Kot-
kan) ilmapuolustuksessa. Helsingin 
alueella oli kaksi Raija-ilmaval-
vontaluotainta (iv.tutkaa), joiden 
ansiosta ilmatilan hallinta sai ihan 

uuden ulottuvuuden: Raijan käy-
tännön havaintoetäisyys oli 75−120 
km, jolloin ilmavalvonnan ulottuvuus 
kasvoi 10-kertaiseksi ja valvonnas-
sa ollut ilmatila 40…50-kertaiseksi.  
Lähestyvästä pommikoneesta saatiin 
ennakkovaroitus 12−20 minuuttia 
aiemmin kuin ennen. Tämä merkitsi 
käännettä päivähävittäjätorjunnassa, 
kun Saksasta hankitut Messerschmitt 
Bf 109 G-2 -koneet ehtivät ajoissa 
ilmaan ja ohjattiin Raijan avulla tor-
juntaan.  Kesällä 1943 ammuttiin alas 
kuusi ja vaurioitettiin kahta vihollisen 
pommikonetta (Pe-2, Boston), mikä 
ei aiemmin ollut onnistunut. Vihol-
liskoneiden päivätoiminta muuttui 
uhanalaiseksi. Yöhävittäjätoimin-
taankin olisi ollut edellytyksiä ja sitä 
kokeiltiin, mutta hanke viivästyi eikä 

TEEMANA
KOLMEN YÖN IHME

Ilmavalvontaluotain ”Raija” 
lisäsi ilmavalvonnan ulottuvuuden 
10-kertaiseksi, mikä lisäsi ennak-
kovaroitusaikaa 12−20 minuuttiin. 
(SA-kuva)

RAIJOJEN MITTAUKSET SUURPOMMITUSTEN AIKANA
   Pvm Raija 1.maalin 

havaintoaika
Mittausten 
määrä

Pisin mittausetäi- 
syys (km)

    6.−7.2. Raija I 18:53   396       95 

Raija II 18:35   431     115

16.−17.2. Raija I 18:31   885     100

Raija II 18:31   575       81

26.−27.2. Raija I 18:16 1250     108

Raija II 18:28   659+       75

Päivähävittäjätorjunnan suo-
rituskyky parani merkittävästi 
tutkailmavalvonnan ansiosta. 
Kesällä 1943 ammuttiin uusilla 
”Mersuilla” tutkajohtoisesti alas 
useita viholliskoneita. (SA-kuva)
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valmista tullut ennen sodan päätty-
mistä. 

Helmikuun suurpommitusten aika-
na Raijojen merkitys ennakkovaroi-
tusten antamisessa oli hyvin tärkeä.

Johtopatterit  
ratkaisivat taistelun 
Neljällä raskaalla ilmatorjuntapatte-
rilla (ns. johtopatterit) oli Helsingissä 
keväästä 1943 alkaen käytössä Irja-
radioluotaimet (tulenjohtotutkat). 
Näillä tuliyksiköillä oli joka sään 
torjuntakyky ja kyky ampua tarkasti 
yöllä ja päivällä. Kun Raijat löysivät 
maalit ja osoittivat niiden suunnan, 
Irjat saivat maalit seurantaan 25−28 
kilometrin etäisyydeltä, jolloin tor-
junnan aloittamiseen jäi aikaa 3−4 
minuuttia. Tämä merkitsi sitä, että 
raskaat ilmatorjuntapatterit kykeni-
vät avaamaan tulen äärietäisyydeltä. 
Ammuksen lentoaika oli 20−30 
sekuntia, jona aikana pommiko- 
ne eteni 2000−3000 metriä (100 
m/s). Ennakko oli siis aika suuri, jo- 
ten osuminen oli aika sattumanva- 
raista. 

Johtopatterit (4) tulittivat vihollis-
koneita enimmäkseen ”sähköisenä 
seuranta-ammuntana”, muut patterit 
sulkuammuntana. Seuranta-ammun-

nan tarkoituksena oli tulittaa valittua 
konemuodostelmaa ja ampua konei-
ta alas, siksi sitä nimitettiin myös 
tuhoamisammunnaksi. Sulkuam-
munnan tarkoituksena taas ei ollut 
ampua koneita alas, vaan pakottaa 
ne kääntymään takaisin ennen oikeaa 
pomminpudotushetkeä ampumalla 
koneiden eteen räjähtävien sirpa-
lekranaattien tulimuuri – sulun läpi 
lentäminen oli vaarallista ja vaati 
rautaisia hermoja, pelotusvaikutus 
toimikin hyvin. Sulkuammunta 
puolsi paikkaansa myös silloin, kun 
maaleja oli paljon – kaikkia ei olisi 
ehditty tulittaa seuranta-ammuntana. 
Sulkuammunnassa voitiin ja oli jopa 
pakko myös käyttää ylipitkiä ampu-

maetäisyyksiä, koska osumatarkkuus 
ei ollut etusijalla. 

Pääosa pudotuksista voidaan las-
kea johtopattereiden tilille, koska 
ne kykenivät tulittamaan tarkoilla 
ampuma-arvoilla. Johtopattereiden 
tulenjohtotutkia käytettiin tehok-
kaasti apuna sulkujen paikan ja 
korkeuden määrittämisessä, mikä 
lisäsi sulkuammunnan tarkkuutta ja 
vaikutusta merkittävästi. 

Johtopatterit kuluttivat pääosan 
(46,5 %) koko rykmentin laukaus-
määrästä, koska ne pystyivät tulit-
tamaan maaleja tarkasti omin päin. 
Tulituskertoja oli 788, joista 506 oli 
seuranta-ammuntaa Irjan avulla. Sul-
kuja ammuttiin kaikkiaan 626. Joh-

JOHTOPATTERIEN OSUUS AMMUTUSTA LAUKAUSMÄÄRÄSTÄ
 
Yksiköt

Ammuttu 
6.−7.2.

Ammuttu  
16.−17.2.

Ammuttu  
26.−27.2. 

Ammuttu 
yhteensä

Kaikki 7719 12 238 14 240 34 197

Johtopatterit 3446    6346    6131 15 923

-7. Rask.   847    2889    2303    6039

-8. Rask.   798    1052    1429    3279

-9. Rask. 1095    1663    1773    4531

-108. Rask.   706      742 ei johtoptri    1448

-91. Rask. ei johtoptri ei johtoptri     626     626

Muut patterit 4273    5892    8109 18 274

Keväällä 1943 hankitut 88-milliset RMB-tykit hienoine tulenjohtokoneineen yhdessä Irjan kanssa näyttelivät 
pääosaa johtopattereissa suurpommitusten torjunnassa. (SA-kuva) 
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topatterien osuus kaikista varmasti 
tulitetuista maaleista (1132) oli 69,9 
%. Irjojen mittausarvot (lentoreitti, 
nopeus ja lentokorkeus) antoivat 
hyvän perustan myös sulkuammun-
nalle, joka muuten olisi ollut hyvin 
epätarkkaa. Irjoilla oli merkitystä 
myös Luftwaffen hävittäjien yötor-
junnan ohjailussa.  

Entäpä jos Irjoja ja johtopatterei-
ta ei olisi ollut? Silloinhan kaikki 
seuranta-ammunnat (506) olisivat 

kone joutui tekemään väistöliikkeitä. 
Tosiasia on, että ilman radioluotaimia 
(Irja) sulkuammunta olisi ollut aika 
epämääräistä ilman tarkkoja mitta-
usarvoja.  Tästähän saatiin ikäviä 
kokemuksia jo vuosina 1942−1943.  
Näillä argumenteilla voidaan väittää, 
että juuri Irjoilla oli ratkaiseva osuus 
Helsingin ilmapuolustuksen torjun-
tavoiton hankkimisessa. 

Torjunta teki tehtävänsä

Oheisesta taulukosta voidaan havai-
ta, että torjunta oli sitä tehokkaam-
paa, mitä vähemmän oli maaleja. 
Liki 70 % siviilitappioista syntyi 
ensimmäisessä pommituksessa, mikä 
todistaa, että pommituksen volyymi 
oli yllätys. Väestön evakuointi supisti 
tappioita jatkossa. 

Kohdealueelle osuneiden pommi-
en ja keskimääräisen pommikuor-
man perusteella voidaan laskea, että 
vain alle 100 viholliskonetta pääsi 
torjunnan läpi oikealle pommien 
irrotusetäisyydelle. Alle prosentti 
pommeista osui ADD:lle käsket-
tyihin maaleihin. Koneista osa am-
muttiin alas, mutta pääosa koneista 
kääntyi pois hyvissä ajoin. ADD 
menetti venäläisten lähteiden mu-
kaan 20 konetta taistelutappioina ja 
10 konetta muina tappioina. Yli 100 
koneiden miehistön jäsentä kuoli. 
Tappioiden todentaminen oli jälkeen-
päin vaikeata, kun koneet putosivat 
mereen. Sotakokemusten mukaan 
vaurioituneita pommikoneita oli 
yleensä moninkertainen määrä, mah-

Ilmatorjuntatykistön tulenjohtoon 
hankitut ”Irja”-radioluotaimet (tj.
tutkat) ratkaisivat yötorjunnan 
ongelman juuri ajoissa. Niiden 
mittaustietojen ansiosta myös 
sulkuammunta oli tarkempaa. 
Huonosti olisi käynyt ilman tutkia!  
(SA-kuva) 

TEEMANA
KOLMEN YÖN IHME

jääneet suorittamatta. Se olisi pudot-
tanut tulitettavien maalien määrän 
lähes puoleen (626). Valonheittimet 
saivat koneen keilaan vain 45 kertaa 
(yli 2000:sta) ja niistäkin vain 21 
kertaa niin pitkäksi aikaa, että joku 
ehti ampua, saksalaiset hävittäjät 
onnistuivat siinä 2−4 kertaa (ilma-
torjuntapatterit eivät silloin saaneet 
ampua). Valonheittimillä oli toki 
pelotusvaikutusta, kun keilaan jou-
tuneen koneen miehistö sokaistui ja 
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dollisesti jopa yli sata, ja niistäkin 
osa todennäköisesti poistettiin käy-
töstä. Eräistä venäläisistä lähteistä 
saa käsityksen, että tappiot olivat 
suuret, vaikka esitetyt luvut eivät 
sitä osoitakaan. On huomattava, että 
ADD – ”Stalinin ilmavoimat” – oli 
eliittiyhtymä, jonka tappiot tuntuivat 
tavallista pahemmilta. 

Huonomminkin  
olisi voinut käydä…
Venäläisten tutkijoiden mukaan Iljus-

hin Il-4 -pommikoneen osumatoden-
näköisyys 4000 metrin lentokorkeu-
delta 2x2 kilometrin maalialueelle 
oli likimain 100 %. Hyvin epätie-
teellisesti voidaan arvioida, että jos 
ilmapuolustus olisi epäonnistunut 
täysin, Helsingin kantakaupunkiin 
olisi osunut yli 16 000 pommia, 
pommiosuma noin yhdeksän metrin 
välimatkoin, jolloin kaikki rakennuk-
set olisivat saaneet osumia ja jopa 
10 000 ihmistä olisi saanut surmansa 
tai haavoittunut. Esimerkkejä löytyy 
Saksan kaupunkien pommituksista. 

Ilmapuolustuksen hyvyyttä ei 
mitata vihollisen tappioiden pal-
joutena, vaan omien tappioiden 
vähäisyytenä. Siitä Helsinki on 
hyvä esimerkki. 

Lähteitä: 
Ahti Lappi – Perttu Peitsara: 
Salainen ase ilmapuolustuksessa. 
Tutkat toisessa maailmansodassa. 
Porvoo 2012. 
Ahti Lappi: Ilmavaara!  
Helsingin ilmapuolustus 
1917−1944. Porvoo 2013. 
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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

 Tieto 6./7.2. 16./17.2. 26./27.2. Yhteensä

Pommituslentoja   728      383      896    2007

Pudotettuja pommeja (kpl) 6991    4317    5182 16 490

Kohdealueelle osuneita  
pommeja (kpl)

  331      130      338      799

Tuhoutuneita rakennuksia     28        22        59      109

Vaurioituneita rakennuksia   137        53      135      325

Kuolleita siviilejä   103        25        18      146

Haavoittuneita siviilejä   295        29        34      358

Ammuttuja sulkuja (kpl)   122      184      320      626

Laukausmäärä/raskas  
ilmatorjunta (kpl)

7719 12 238 14 240 34 197

Laukausmäärä/kevyt  
ilmatorjunta (kpl)

2745    5709    4432 12 886

NUMEROTIETOJA HELSINGIN POMMITUKSISTA
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Olavi Lumes toimi ilmavalvonnassa 
lentokoneiden tunnistajana. Tähän 
työhön johti hänen lennokkiharras-
tuksensa, jonka myötä eri lentoko-
nemallit tulivat tutuiksi. Lumes oli 
15-vuotiaana kerho-ohjaaja ja ensim-
mäiset ilman moottoria lentävät maa-
lilennokit hän lennätti 16-vuotiaana 
Santahaminassa. Santahaminassa 
ilmatorjuntakoulua johti majuri Eino 
Tuompo, jonka alainen vänrikki Aimo 
Siro, keksi lennokkien käytön koulu-
tuksessa. Jatkosodan alussa vuonna 
1941 Aimo Siro pyysi Olavi Lumesta 
toimimaan Stadionin tornissa len-
tokoneiden tunnistajana. Lumes oli 
silloin 17-vuotias ”poikasotilas”. Sta-
dionin tornissa valvontavuorot olivat 
pitkiä ja Lumes (sota-aikana nimi oli 
Lucenius) kantoi torniin painimaton, 
jonka asetti pitkien penkkien päälle. 
Sieltä lotat herättivät hänet koneita 
tunnistamaan hälytyksen tullessa. 
Koneiden tunnistamisen jälkeen hän 
otti radiolla yhteyden ensin aseille ja 
sen jälkeen väestönsuojeluun.

Lumeksen mieleen jäi erityisesti 
yksi vartiovuoro, kun hän eräänä il-
tana noin klo 22.30 nousi Stadionin 
torniin. Ilmahyökkäys alkoi noin klo 
5.30. Pommikoneet olivat lentäneet 
Suomenlahdella länteen ja lähes-
tyivät Helsinkiä lännen suunnasta. 
Taivaalla oli tiheä pilviverho, jossa 

TEEMANA
KOLMEN YÖN IHME

Kokemuksia kolmen yön ihmeestä- 
Olavi Lumes ja Otto Wahlgren

Olavi Lumes luovuttaa ilmatorjunta-ammuksen sirpaleen Ilmatorjunta-
museon kokoelmiin.  (Kuva Liisa Koskelainen) 

Ilmatorjunta-ammuksen sirpaleen tarina:
Ilmatorjuntarykmentti 1:n Käpy-patterin radisti Olavi Lumes (sota-aikana 
nimi Lucenius) oli eräänä iltana elokuvissa tulevan vaimonsa kanssa. Hän oli 
luvannut palata patteriin ilmahälytyksen sattuessa. Elokuvailta keskeytyikin 
ilmahälytyksen sireenin ääneen. Lumes lähti pyrkimään Käpylää kohti, kun 
taivaalta tipahti ilmatorjunnan ammus. Lumes vetäisi tyttöystävänsä kalliota 
vasten ja pyrki suojaaman häntä omalla vartalollaan. Ammus suhahti vain 
muutaman metrin päästä ohitse. Sirpale poimittiin talteen ja matka omaan 
patteriin jatkui.

Olavi Lumeksen sota-ajan kokemuksia 
koulupoikana pommikoneiden tunnistajana 

ja Helsingin vuoden 1944 suurpommituksissa 
ilmatorjuntamiehenä
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olin noin kahden kilometrin levyinen 
rako. Koneiden äänet kuultiin, mutta 
vielä niistä ei saatu näköhavaintoa. 
Kiikarit suunnattiin tähän rakoon 
pilviverhossa ja sieltä pommikoneet 
ilmaantuivatkin näkyviin jyrkässä 
syöksyssä kohti Stadionin tornia. 
Pommit menivät kuitenkin tornin ohi 
ja osumia tuli mm. Aleksis Kiven 
kouluun. Stadionin hissi oli hidas 
ja niinpä tilanteen jo lauettua syök-
syi komentaja hissistä ulos ja huusi 
Lumekselle, jonka hän oli ristinyt 
lennokkiharrastuksensa vuoksi Len-
nokiksi: ”Lennokki, mitä tapahtui?” 

Lentokoneiden tunnistus kävi 
yksin raskaaksi ja Lumes sai luvan 
koota muista innokkaista lennokki-
harrastajista noin 10 hengen poika-
joukon, johon kuuluneet päivystivät 
kukin vuorollaan Stadionin tornissa. 
Lumes ennätti toimia lentokoneiden 
tunnistustehtävissä kaksi vuotta. 
Hänen tehtävänään oli silloin myös 
kouluttaa muita tunnistamaan vihol-

lisen koneita.  Taivaskalliolla hän 
koulutti mm. Lasse Pöystiä. Mal-
min lentokentällä Lumes toimi myös 
torjuntahävittäjien viestittäjänä.  
Myöhemmin Lumes huolehti Ilma-
torjuntarykmentin kenttäpostista Lii-
sankadulla. 19-vuotiaana Lumekselle 
tuli kaksi vuotta täyteen palvelusta 
ja hän siirtyi reserviin. Sotilaspassi 
meni Jokipaltiolle, joka totesi. ”A1 
esikunnassa, heti tulipatteriin siirto.” 

Lumes siirtyi kapteeni Marten 
alaisuuteen 9. raskaaseen ilmator-
juntapatteriin Käpylään. Siellä hän 
sai 88 mm:n RMB-ilmatorjuntatykin 
käyttöön koulutuksen. Käpylässä 
järjestettiin joskus tansseja, ”sukka-
hippoja”, jotka osoittautuivat Lumek-
sen sotilasuralle merkityksellisiksi. 
Hänellä havaittiin tanssitaitoisena 
olevan rytmitajua, minkä seurauk-
sena hänet määrättiin radistikurssille.

Helmikuussa 1944 Helsinkiä pom-
mitettiin rajusti. Silloin Olavi Lu-
mes oli jo ilmavoimien kouluttama 

sähköttäjä ja hän palveli radistina 
Ilmatorjuntarykmentti 1:sen Käpylän 
patterissa. Näiden pommitusten aika-
na hän kävi hyvin lähellä kuolemaa. 
Tutkassa havaittiin, että ylilentäneen 
pommikoneen pommi irtosi aivan 
kohdalla. Kuului kovaääninen 
voimasana ja ”Nyt tulee!” Pommi 
tipahti täysosumana patteriin, mutta 
se ei räjähtänyt. Käsky tuli pysyä 
poterossa ja jännittyneenä odotettiin 
räjähtääkö se ajastimella. Vasta 20 
minuutin päästä uskallettiin nousta 
katsomaan pommin jättämää kuop-
paa. Pommin räjähtäessä surman-
sa olisi saanut patterin miehistöä 
ja samalla olisi tuhoutunut paljon 
Helsingin puolustukselle tärkeää 
johtopatterin ilmatorjuntalaitteistoa.

Teksti perustuu Olavi Lumeksen 
haastatteluun Ilmailumuseolla 
3.1.2014
Haastattelijana Liisa Koskelainen

Itse olin käytyäni syksyllä 1943 
suojeluskunnan alokas- ja sotamies-
kurssit, varsinaisena jäsenenä I/SR:n 
suojeluskunnassa sk.sotamiehenä 
vuoden 1944 alusta. Meistä muodos-
tettiin ilmamaihinlaskutorjunta- eli 
ns.Imt-joukko. Olimme puhelimitse 
jatkuvassa hälytystilassa, kiväärit 
meillä oli kotona. Toisen suurpom-
mituksen 16.2.1944 jälkeen loppui 
opetus poikakoulussa ja saimme 
kehotuksen liittyä vapaaehtoisina 
ITR1:een. Ilmoittauduin muitten mu-
kana Hel.SkE:ssa Töölöntorinkadulla 
23.2.44, jolloin meidät kuljetettiin 
SKK:ssa sijainneen rykmentin 
esikunnan kautta eri pattereille, minut 
10 pojan joukossa Suomenlinnan 
Länsi-Mustalla sijainneelle 1.Rask.
ItPtrille. Ehdimme saada muutaman 
päivän aikana koulutusta, kunnes 
26.2.44 jouduimme ensimmäiseen 
tulikasteeseemme. Patteri oli sen ver-

ran vajaalukuinen, että olimme siellä 
tuiki tarpeellisia, tosin lähinnä am-
mustenkantajina. Kun taistelu kesti 
rynnäkkö-, uuvutus- ja loppurynnis-
tysvaiheineen lähes 12 tuntia, loppui-
vat ammukset tykeiltä varsin pian 
ja niitä jouduttiin kuljettamaan yli 
sadan metrin päässä olleesta bunk-
kerista. Merikadetit kiinnittivät siellä 
sytyttimiä ja me pojat kannoimme 
kukin yhden noin 15 kg painavan 
kranaatin kerrallaan. Kun saarelle 
tuli pommeja ja ympärillä räiskyi, 
tuli siinä liukkaalla polulla välillä 
pantua maihinkin. Tykin äärellä, 
joskus putkien allekin saattoi joutua 
ja kun suojaimia ei ollut, rumpukal-
vot olivat lujilla. Kuulokäyrässäni 
toistakymmentä vuotta myöhemmin 
havaittu ”räjähdyspiste” lienee pe-
räisin siitä tapahtumasta. Olenkin 
lievävammainen sotainvalidi.

Kerran yöllä näytti siltä, että kau-

nis Tuomiokirkkomme, silloinen 
Suurkirkko, olisi hajonnut – sellainen 
leimahdus siinä kävi. Aamulla kau-
punkimme oli vielä savun peitossa, 
ei edes kiikarilla nähnyt rantaa. Myö-
hemmin totesin sitten kirkon olevan 
paikallaan – Yliopistoonhan pommi 
osuikin. Myöhemmin olen saanut tie-
tää, että ADD teki Helsinkiin silloin 
yhteensä 4400 kevyttä kranaattia. 
Henkilötappiot olivat 18 kuollutta ja 
34 haavoittunutta. Tulipaloja syttyi 
67, rakennuksia tuhoutui 59 ja vau-
rioitui 135. Kaupunkiimme putosi 
338 pommia eli arviolta vain 3 % 
käytetyistä pommeista. Ilmatorjunta 
ampui alas 8-10 konetta ja yöhävit-
täjät 4. Useita koneita lisäksi vauri-
oitui. Patterimme ei ilmeisesti olisi 
ainakaan välittömästi kestänyt toista 
samanlaista yötä - kaksi patterimme 
neljästä putkesta olivat korjauksen 
tarpeessa. Patterin päällikkö ltn Leh-

Otto Wahlgren (s. 16.1.1927 Helsingissä) lähestyi ilmatorjuntalehden toimitusta kirjeellä, jonka perusteella 
on tähän artikkeliin koottu hänen kokemuksiaan vuoden 1944 Helsingin kolmen yön ihmeestä.

Päätoimittaja

Otto Wahlgren- Sotapojasta tulenjohtajaksi
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to kiitti meitä hyvästä suorituksesta. 
Maaliskuussa minut siirrettiin 

5.Rask.It.Ptrille ”Taivaaseen”, mis-
sä toimin Maxim-kk:n johtajana ja 
sitten tj.miehenä. Kesän kuluessa 
jouduttiin välillä urheilemaankin - 
minä voitin pston maastojuoksun 
ja tulin rykmentin juoksussa toi-
seksi. Pston komentajan kapt. Aki 
Marten antamassa, Merisotakoulun 
kadettikurssia varten pyytämässäni 
todistuksessakin on siitä maininta. 
Valitsin silloin kuitenkin siviiliuran 
ja hain teknilliseen korkeakouluun. 

Yötorjuntakranaatit  
torjunnan tueksi 

Helmikuussa 1944 ilmatorjuntatais-
teluissa käytettiin ns. yötorjuntakra-
naatteja. Osalla ITR 1:n patterista 
porattiin kranaattien yläosasta pala 
trotyyliä pois ja tilalle pantiin ns. 
elektronimetallin, magnesiumin ja 
alumiinin seosta. Idean sai 5.Rask.
It.Ptrin (taivas) tulenjohtaja, silloinen 

vänrikki Jorma Setälä isältään, joka 
oli tunnettu valokuvaustaidoistaan - 
valokuvaajien salamavalohan saatiin 
aikaan juuri magnesiumilla. Räjähtä-
essään tällainen kranaatti antoi mah-
tavan kirkkaan salamavälähdyksen, 
joka trotyylin räjähdyksen valovoi-
maan verrattuna oli monikymmen-
kertainen. Lentäjät pudottivatkin 
usein lastinsa mereen ennen kohdetta 
ja kääntyivät takaisin. Yötorjuntakra-
naattia oli toukokuussa 1943 kokeiltu 
Setälän johdolla Taivas-Patterilla ja 

sitten rykmenttiupseeri, ma-
juri Niilo Simojoen johdolla 
Santa-patterilla. Käskyn nii-
den käyttämisestä antoi ryk-
mentin komentaja ev.luutn. 
Pekka Jokipaltio heinäkuussa 

1943. Helmikuun ihmeeseen vaikutti 
toki muutkin oivallukset: onnistu-
nut sulkuammunta, tutkien avulla 
tapahtunut seuranta-ammunta ja 
harhautukset kuten valoheittäjien 
keilojen keskittäminen Itä-Helsinkiin 
sekä Vuosaaren Pommi-patteri, joka 
sytytti suuria rovioita. Pimennetty 
kaupunki näyttikin siirtyneen itään 
päin. Saksalainen kapt. Walter 
Lewensin yöhävittäjillä oli myös 
merkityksensä, omat hävittäjämme 
eivät pystyneet yötorjuntaan. 

Jorma Setälä kirjoitti lehden nu-
merossa 1/2004 Helsingin ihmeestä 
mainiten kuulleensa rykmentin tor-
juntapäälliköltä kapt. Aake Pesoselta 
erään englantilaisen sotahistorioit-
sijan kirjoittaneen ” toisen maail-
mansodan seitsemästä ihmeestä”. 
Yksi näistä ihmeistä oli Helsingin 
ilmapuolustus. Ev. Ahti Lapin tut-
kimusten mukaan Helsingissä oli 
suojattavana noin 20 neliökilometrin 
kohdealueen ilmatorjunnan tiheys 
kaikki patterit mukaan luettuina 1,1 
raskasta patteria per neliökilometri 
eli suhteellisesti suurempi kuin Ber-
liinissä, Moskovassa tai Lontoossa. 
Jorma Setälä palkittiin ansioistaan 
vuonna 2005 Puolustusvoimain kul-
taisella ansiomitalilla.

Ehkä näistä muisteloistani on jo-
tain iloa nykypolvenkin it-miehille!

Otto Wahlgren, tkm, ammuksenkantajana 
”Mustalla” sekä kk:n johtajana ja  

tj. miehenä ”Taivaassa” 1944

Helmikuussa 1944 
Helsinkiin kohdis-

tuneet pommitukset 
aiheuttivat lukuis-

ten rakennusten 
tuhoutumisen tai 

vaurioitumisen. 
Täydelliseltä tuhol-
ta kuitenkin vältyt-

tiin onnistuneiden 
torjuntojen ansiosta 

(SA-kuva).

Todistus merisotakoulua varten

Hänen sotilasurastaan voin mainita seuraavaa:

1) Suojeluskunnassa 30.1.1939-1.11.44 suorit-

taen alokas – ja sotamieskurssit sekä toiminut 

sotilaspoikaosaston johtajana

2) Sodanaikaisessa armeijassa hän on toiminut

- Pv.PE:ssa lähettinä 8.4-10.5.40

- Esik.K/Koti.j.E:ssa lähettinä ja toimisto- 

apulaisena 22.6.-15.8.41

- Hel.skp:ssä vartiopalveluksessa 16.8-21.9.41

- Vpl.Pyhäjärven is-joukoissa alueen puhdis-

tamisessa vihollispartioista sekä sotavankien 

vartiomiehenä 22.9-23.10.41

- 1.Rask.It.Ptrissa tykkimiehen tehtävissä sot.

poikana 23.2-7.3.44
- 5. Rask.It.Ptrissa 7.3.-30.9.44 KK:n johta-

jana  ja tulenjohtomiehenä.

Tykkimies O. Wahlgren on edelleen perehtynyt 

it.tykistön erilaisiin matemaattisiin tehtäviin, 

jossa on osoittanut erinomaisia piirtäjän ja ma-

tematiikon lahjoja. Innokkaana sotilaana ja erin-

omaisena nuorena urheilijana suosittelen häntä 

tuleviin tehtäviin

Patteriston komentaja Kapteeni Aki Marten

Toimitetussa materiaalissa 
oli Patteriston komentajan 
kapteeni Aki Marten todis-
tus, jonka hän oli antanut 
Wahlgrenille Merisotakou-
lun kadettikurssia varten. 
Tässä todistuksessa on 
lyhyt kuvaus Wahlgrenin 
sen hetkisestä sotilasurasta. 
Huomion arvoista on, että 
hän oli vasta 12- vuotias, 
kun hän aloitti sotilasuran-
sa suojeluskunnassa ja 17- 
vuotias sodan päättyessä. 
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Helsingin Ilmatorjunta- 
rykmentin sotilasvala  
1/14 Senaatintorilla
”Kolmen yön ihme” -teemaan liitty-
en, Helsingin Ilmatorjuntarykmentin 
valapaikka oli Helsingin Senaatin-
tori saapumiserän 1/14 sotilasva-
lassa ja -vakuutuksessa. Muutama 
päivä ennen varsinaista valapäivää 
avattiin Helsingin kaupungintalolla 
Virka-galleriassa Kolmen yön ihme 
-näyttely. Se on kunnianosoitus ilma-
puolustuksen saavutuksille kolmen 
yön suurpommituksissa helmikuussa 
1944. Vaikka pommitukset olivat ras-
kaita, Helsinki pelastui. Senaatintori 
on Helsingin kaupungintalon vieres-
sä, joten sijainti ei olisi voinut olla 
parempi ajatellen yhteistä teemaa. 
Tietenkin liikennejärjestelyjen osalta 
Senaatintori tapahtumapaikkana oli 
haasteellinen, mutta hyvien suun-
nitelmien ja ennakkojärjestelyiden 
ansiosta valatilaisuus vietiin kunni-
alla läpi. 

Senaatintorin  
väkipaljoudessa
Helmikuun 22. päivä Helsingin Se-
naatintorilla tapahtuneeseen sotilas-
valaan osallistui noin 1000 sotilasta ja 
20 ajoneuvoa. Sotilasvalan vannoivat 
ja -vakuutuksen antoivat niin Hel-
singin Ilmatorjuntarykmentin kuin 
Kaartin Jääkärirykmentinkin saapu-
miserän 1/14 alokkaat. Etelä-Suomen 
Sotilasläänin johtamaa tilaisuutta oli 
tullut seuraamaan sekä sotilaiden 
omaisia että muitakin tapahtumasta 
kiinnostuneita. Muun muassa kaikki 
Varsinais-Suomen Ilmatorjuntaryk-

mentin ja Helsingin Ilmatorjuntaryk-
mentin emerituskomentajat oli kut-
suttu tilaisuuteen. Sää ei tällä kertaa 
suosinut valatapahtumaa, sillä taivas 
oli pilvessä koko aamupäivän ajan. 
Yleisöä oli kertynyt paikalle torin ja 
kadunvarsien täydeltä, vaikka vettä 
satoi ja tihutti jatkuvasti.

Paraatin vastaanotti Etelä-Suomen 
sotilasläänin komentaja prikaati-
kenraali Pertti Laatikainen seu-
rassaan Kaartin Jääkärirykmentin 
komentaja eversti Pekka Saariaho 
sekä Panssariprikaatin komentaja 
eversti Pekka Järvi. Paraatijoukkoja 
komensi Kaartin Jääkärirykmentin 
esikuntapäällikkö everstiluutnantti 
Jukka Parvinen. Vakuutuksen esiluki 
sotaveteraani Sakari Sippola ja valan 
esiluki Etelä-Suomen aluehallintovi-
raston ylijohtaja Anneli Taina. Mu-
siikista tilaisuudessa vastasi Kaartin 
Soittokunta. HAWK-hävittäjä suoritti 
ylilennon samanaikaisesti ohimarssin 
kanssa. Vaikkakaan konetta ei näky-
nyt harmaan pilviverhon takaa, sen 

ääni kuului hyvin ja monet katseet 
nousivat tähyämään taivaalle.

Hämeenlinnalainen tykkimies To-
pias Papinsaari oli yksi sotilasvalan 
vannoneista. Valapaikkana Helsinki 
oli ensin ihmetyttänyt, sillä muut 
Panssariprikaatin alokkaat vannoi-
vat sotilasvalan jo edellisenä päivänä 
Parolannummella. Seitsemänkym-
menen vuoden takaisten tapahtumien 
selvittyä, ei valapaikkaa enää tarvin-
nut kyseenalaistaa. Ilmatorjunta oli 
ollut Papinsaaren aselajihalukkuute-
na jo ennen varusmiespalvelukseen 
astumista, ja toinenkin toive, aliup-
seerikoulupaikka, varmistui ennen 
sotilasvalan vannomista. Papinsaari 
kuvailee valatilaisuuden olleen juh-
lava ja paikalla paljon väkeä, vaikka 
sitä pääsikin silmäilemään vain syr-
jäkarein. Papinsaaren vanhemmat 
olivat tulleet seuraamaan valaa, ja he 
olivat tunnistaneet poikansa tuhan-
nen muun katselmuksessa seisseen 
sotilaan joukosta. Kuten suurin osa 
Helsingin Ilmatorjuntarykmentin 

Nykypolvet kunnioittavat perinteitä
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Historiallinen ympäristö ja suuri yleisömäärä lisäsivät tilaisuuden juhla-
vuutta
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tuoreista tykkimiehistä, myös Papin-
saari jäi lomille suoraan Helsinkiin 
valatilaisuuden jälkeen. 

Koulutus tänään

Paraatikatselmuksen jälkeen suori-
tettiin ensin ohimarssi jalan ja sen 
jälkeen tulivat ajoneuvo-osat. Ohi-
marssin juonsi Jone Nikula. Esitelty 
kalusto oli tämänhetkistä Helsingin 
Ilmatorjuntarykmentin koulutuskäy-
tössä olevaa kalustoa, painopisteenä 
ITO12 (Ilmatorjuntaohjus 12)-jär-
jestelmä. Neljästä perusyksiköstä, 
esikunnasta ja teknisestä jaoksesta 
muodostuva Helsingin Ilmatorjun-
tarykmentti kouluttaa ilmatorjun-
tajoukkoja pääkaupunkiseudulle 
sekä maa-, meri- ja ilmavoimille. 
Johtokeskuspatterissa koulutetaan 
johtoporras (06):n joukkoja sekä 
erillisiä tutka- ja viestijaoksia. 2. 
Ohjusilmatorjuntapatteri vastaa 
Ilmatorjuntaohjuspatteri (12):n 
joukkojen kouluttamisesta. Pans-
sari-ilmatorjuntapatteri kouluttaa 
Ilmatorjuntapatteristo (12):n johto-
portaan joukot. Aliupseerikoulussa 
koulutetaan johtajat näihin kaikkiin 

edeltäviin joukkoihin.
Ensimmäisenä marssiosastossa esi-

teltiin kaksi eri maalinosoitustutkaa, 
87M ja 95M. Niistä ensimmäinen on 
sijoitettu panssariajoneuvoon ja toi-
nen on sijoitettu Sisu kuorma-auton 
alustalle. Molemmissa on nostetta-
va tutka-antenni ja mittausetäisyy- 
det ovat 75 ja 100 kilometriä. Ilma-
puolustuksen johtamisjärjestelmän 
tiedonsiirtoon käytettävää linkkika-
lustoa esiteltiin myös marssiosas-
tossa.

ITO12-järjestelmästä esiteltiin 
ensimmäisenä kaksi taistelunjohto-
keskusta. Taistelunjohtokeskus on 
kontti, joka on sijoitettu Sisun 4x4 
alustalle. Taistelunjohtokeskus on 
yksikön ilmatilanteen ja tulenkäytön 
keskeisin osa. Kontissa on erittäin 
modernit viestivälineet ja verkottu-
miskyky. Konttiin voidaan liittää 12 
ohjuslavettia, kaksi tutkaa ja yksi 
EO-sensori. Kontista käsin suorite-
taan yksikön ilmatilanteen valvonta 
ja ohjusten laukaisu.

Seuraavana esiteltiin maalinosoi-
tustutka, EO-sensori, ohjuslavetti ja 
patteriston komentopaikka. Tutka 
(MPQ64 F1 SENTINEL) on huip-

TEEMANA
KOLMEN YÖN IHME

punykyaikainen 3D monitoimitut-
ka, joka kykenee yhtaikaa maalien 
etsintään ja seuraamiseen kaikissa 
keli- ja valaistusolosuhteissa.  Tut-
kalla luodaan paikallinen ilmati-
lannekuva ja saadaan maalin tiedot 
ohjusten laukaisua varten. Tutkan 
maksimi mittausetäisyys on 120 km 
ja tutkassa on omatunnuslaite. Sekä 
tutkaa, että elektro-optista sensoria 
käytetään taistelunjohtokeskuksesta 
kaukokäytetysti, mikä mahdollistaa 
tulitoiminnan silloin kun tutka ei ole 
käytössä tai sitä ei haluta käyttää. 
EO-sensorissa on TV-kamera, läm-
pökamera ja laser-etäisyysmittari. 
Sensori pystyy havaitsemaan maalit 
kaikissa valaistusolosuhteissa. Sen-
sorilla pystytään myös varmenta-
maan maalien lukumäärä ja maalien 
tuhoutuminen. 

Ohjuslavetti on sijoitettu Sisun 8x8 
erittäin maastoliikkuvan kuorma-
auton lavalle. Tulitoimintaa varten 
lavetti lasketaan maahan ja siirretään 
viestivälineillä taistelunjohtokeskuk-
sen hallintaan. Lavetti sisältää kuusi 
kappaletta laukaisuvalmiita AIM-120 
AMRAAM -ohjuksia. Ohjukset ovat 
samoja, joita käytetään ilmavoimien 
HORNET- hävittäjissä. BCP (batta-
lion command post), eli patteriston 
komentopaikan kontit on sijoitettu 
Sisun 8x8 maastokuorma-auton 
lavalle. Toimintaa varten kontit 
lasketaan maahan. Konteista muo-
dostuva patteriston komentopaikka 
on patteriston komentajan taktinen 
johtopaikka. Konteissa on myös 
erittäin nykyaikaiset viestivälineet, 
joilla luodaan ja ylläpidetään tieto-
verkkoja.

Viimeisenä esiteltiin sveitsiläinen 
35-millinen ilmatorjuntakanuuna ras-
kaan maastokuorma-auton vetämä-
nä. Ammusilmatorjuntaan kuuluva 
kanuuna on vuosimallia 88 ja sillä 
suojataan valtakunnan merkittäviä 
kohteita kuten pääkaupunkiseutua, 
sotasatamia sekä lentotukikohtia. 
Kanuunan tärkeimmät maalit ovat 
matalalla lentävät ilma- alukset.  Tä-
mä asejärjestelmä ja samalla koko 
Ilmatorjuntapatteri (88) oli pitkään 
panssari-ilmatorjuntapatterin kou-
lutusvastuulla. Helsingin Ilmatorjun-
tarykmentin ajoneuvo-osien jälkeen 

Valantekoasento
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ohimarssin suoritti vielä Ilmatorjun-
tamuseon asettama perinneryhmä.

Perinteet  
kolmesta suunnasta
Helsingin Ilmatorjuntarykmentti 
vaalii nimestään poiketen kolmen 
suunnan perinteitä; Tampere, Turku 
ja Helsinki. Tampereen, eli panssari-
ilmatorjunnan, perinteet katsotaan 
alkaneeksi 14.2.1942. Tällöin Ilma-
voimien esikunnan käskystä siirret-
tiin yhteensä kuusi vaunuryhmää 
ilmatorjuntamiehiä Panssariprikaa-
tiin ja ryhmistä perustettiin Panssari-
ilmatorjuntapatteri. Sodan jälkeen, 
vuoteen 1966 asti, panssari-ilmator-
juntakoulutusta annettiin Tampereen 
Ilmatorjuntapatteristossa. Sieltä 
koulutus siirtyi Parolannummelle 
ja organisoitiin joukkueena osaksi 
Panssarivaunupataljoonaa. Panssari-
ilmatorjuntakomppania, myöhemmin 
panssari-ilmatorjuntapatteri, liitettiin 
osaksi Hämeen Ilmatorjuntapatte-
ristoa 1.1.2003. Viimeisin muutos 
tapahtui 1.1.2007, jolloin Panssari-
ilmatorjuntapatteri liitettiin osaksi 
Parolannummelle perustettua Hel-
singin Ilmatorjuntarykmenttiä.

Turun, eli Varsinais-Suomen Ilma-
torjuntarykmentin, perinteet alkavat 
vuodesta 1937. Silloin Turussa si-
jainnut kenttätykistöpatteri sai en-

simmäiset ilmatorjuntakoulutusteh-
tävänsä. Koulutukseen kuului niin 
ilmatorjunnan kuin ilmavalvonnan 
tehtäviä. Talvisodan jälkeen Turun 
ilmatorjunta organisoitiin osaksi 
Ilmavoimia. Jatkosodan aikana il-
matorjunta oli välillä Ilmavoimien 
ja välillä Laivaston esikunnan alai-
nen. Sodan loppuvaiheessa ja sodan 
jälkeen ilmatorjuntajoukot olivat 
jälleen Ilmavoimien alaisia. Maavoi-
mien alaisuuteen ilmatorjuntajoukot 
siirrettiin 1952 ja samana vuonna 
aloitettiin Lohtajan yhteiset ampu-
maleirit. Turun Ilmatorjuntapatteristo 
perustettiin 1957 2. Erillisen Ilmator-
juntapatteriston tilalle ja patteriston 
koulutus tapahtui pääasiallisesti 
Heikkilän kasarmialueella. 1.1.1989 
perustettiin Varsinais-Suomen Ilma-
torjuntarykmentti ja koko 90-luvun 
ajan organisaatio eli jatkuvasti. Varsi-
nais-Suomen Ilmatorjuntarykmentti 
lakkautettiin 31.12.2002 ja toiminnot 
siirrettiin Parolannummelle Pans-
sariprikaatiin ja siitä tuli Hämeen 
Ilmatorjuntapatteristo. 

Tuusulassa sijainneen Helsingin 
Ilmatorjuntarykmentin perinnejouk-
kona oli vuonna 1939 Erillisestä Il-
matorjuntapatteristosta muodostettu 
ilmatorjuntarykmentti 1, joka sai tu-
likasteen talvisodan ensimmäisenä 
päivänä. Helsinkiläisten mielissä ja 
sydämissä se sai paikkansa viimeis-

tään helmikuussa 1944, kun vihol-
linen pyrki kolmella strategisella 
pommituksella lannistamaan Suo-
men ja irrottamaan maamme sodasta. 
Ilmatorjuntarykmentti 1 torjui nuo 
hyökkäykset. Noissa kolmessa pom-
mituksessa luotiin se aselajiylpeys ja 
osaamisen arvostus, jotka vieläkin 
ovat Helsingin Ilmatorjuntarykmen-
tin koulutuksen kulmakiviä. Sodan 
aikana organisaatiota muutettiin use-
aan otteeseen ja viimeisin Ilmator-
juntarykmentti 1:n organisaatio säilyi 
lähes kymmenen vuotta sellaisenaan. 
Rykmentin esikunta, 1.Patteristo ja 
asepaja sijaitsivat Santahaminassa. 
2.Patteristo oli Turussa ja 3.Patte-
risto Tampereella Sulkavuoressa. 
1952 Joukko-osaston nimi pelkistyi 
Ilmatorjuntarykmentiksi ja sen 2. ja 
3. patteristo itsenäistettiin. Elokuus-
sa 1957 rykmentin Santahaminas-
sa olevat osat siirrettiin Hyrylään. 
Seuraavana vuonna myös Lahdessa 
ollut patteristo siirrettiin Hyrylään. 
1.9.1987 Ilmatorjuntakoulu liitettiin 
joukkoyksiköksi Helsingin Ilmator-
juntarykmenttiin. Itsenäisenä jouk-
ko-osastona rykmentti lakkautettiin 
31.12.2006 ja sen toiminnot siirret-
tiin, pois lukien Ilmatorjuntakoulu, 
osaksi Panssariprikaatiin perustettua 
Helsingin Ilmatorjuntarykmenttiä.

Perinteitä ylläpidetään Helsin-
gin Ilmatorjuntarykmentissä yhä 
aktiivisesti. Kolmen eri suunnan 
perinteiden ylläpidossa on omat 
haasteensa, mutta meillä ne on 
saatu tasapainoon. Henkilökunnan 
jokavuotinen perinnematka kolmelle 
eri paikkakunnalle tehdään vuoro-
vuosin. Viime vuonna perinnematka 
tehtiin Suomenlinnaan. Vuosittain 
vietetään myös marras-joulukuussa 
vuosipäiväjuhlaa. Päivällä juhlitaan 
koko rykmentin voimin paraatissa 
ja illalla henkilökunnan kesken ilta-
juhlassa. Perinteisiin kiinteästi liittyi 
myös valatilaisuus Helsingissä, joka 
muistutti jälleen helsinkiläisiä siitä, 
että jatkosodassa hyvin toiminut 
ilmatorjunta-aselaji on yhä voimis-
saan ja nykyaikainen.

Kapt Inker-Anni Näkkäläjärvi
HELITRE/ pSpR

Panssariprikaatin ja Kaartin Jääkärirykmentin liput saapuvat
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Helmikuun aikana järjestettiin lukui-
sia tilaisuuksia vuoden 1944 helmi-
kuun suurpommitusten muistoksi. 
Tämä on näkynyt valtakunnallisessa 
mediassa kiitettävällä tavalla ja jär-
jestetyt tilaisuudet ovat saaneetkin 
suuren yleisömäärän. Suomen So-
tilashistoriallinen Seura, Sotamu-
seo ja ilmatorjuntayhdistys järjesti 
5.-26.2.2014 välisenä aikana neljä 
yleisöluontosarjaa Sotamuseolla. Lu-
ennoitsijoina toimivat eversti (EVP) 
Ahti Lappi, Diplomi-insinööri Carl-
Fredrik Geust ja FM, erikoistutkija 
Martti Helminen. 

Ilmatorjuntamuseo järjesti yhdessä 
Ilta-Sanomien kanssa valokuvanäyt-
telyn Helsingin suurpommituksista 
Sanomataloon.  Valokuvien avulla 
esiteltiin lyhyesti pommitusöiden 
tapahtumia ilmahälytyksestä pom-

TEEMANA
KOLMEN YÖN IHME

Kolmen yön ihmeen 
tilaisuudet helmikuussa 2014

Helsingin Rautatieasema palaa 7.2.1944 (SA-kuva). Ensim-
mäisen pommitusyön tuhot olivat suurimmat verrattuna 
kahden seuraavan hyökkäysyön tuhoihin.

Korkeavuoren- ja jääkärikadun kulma. (SA-kuva). Suur-
pommitukset kohdistuivat koko Helsingin alueen henkilös-
töön niin sotilaisiin kuin siviileihin. Ensimmäisen pommi-
tusyön jälkeen aloitettiin siviileiden evakuointi pois alueelta.

▼

Sotakamreeri Matti Kulmalan johtama perinneosasto ohimarssiosaston 
viimeisenä ajoneuvona Etelä-Suomen Sotilasläänin johtamassa sotavalal-
la 22.helmikuuta Senaatintorilla. Senaatintorin rappuset ja kadut olivat 
ääriään myöten täynnä (kuva Liisa Koskelainen)
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mitustuhoihin asti. Avajaisissa 10. 
helmikuuta järjestettiin sota-ajan 
ilmatorjuntaveteraanien paneelikes-
kustelu Sanomatalon Mediatorilla. 
Keskusteluun osallistuivat Heikki 
A. Reenpää (vuonna 1944 luut-
nantti tulenjohtokeskus Tornissa), 
Olavi Lumes (vuonna 1944 radisti 
Käpypatterissa), Kriistiina Eravuo 
(vuonna 1944 kuulosuunnin- ja 
valoheitinlotta), Lasse Kalervo 
(vuonna 1944 upseerioppilas, Irja-
koulutettu Ratapatterissa). Reenpään 
johdolla ilmatorjuntaveteraanit esit-
tivät havainnollisesti ilmatorjunnan 
strategiaa pommitusten aikana ja 
kertoivat omista henkilökohtaisista 
kokemuksistaan pommitusten aika-
na. Tarkentavia kysymyksiä esittivät 
eversti Ahti Lappi ja toimittaja Pasi 

Jaakkonen. Yleisölle avoin tilaisuus 
oli menestys. Istumapaikat oli varattu 
jo tuntia ennen paneelikeskustelun 
alkua. Lopuksi esitettiin DVD-ohjel-
ma Ilmatorjuntavoitto 1944. Ohjelma 
esitettiin yleisölle uudelleen myös 
seuraavana päivänä. Yleisöä tuli 
jälleen niin paljon, että se esitettiin 
kolmeen kertaan. Ohjelma päätettiin-
kin esittää Sanomatalossa viikon ajan 
joka päivä ja yleisöä riitti kaikkiin 
esityksiin. Historia ja ilmatorjuntave-
teraanien ponnistukset pääkaupungin 
puolustuksessa kiinnostavat selvästi 
ihmisiä. Tähän artikkeliin on liitetty 
muutama valokuva, joista avautuu 
pommitusten aiheuttamat tuhot.

KOLMEN YÖN IHMEEN – näyt-
tely avattiin 21.2.2014 Helsingin 
Kaupungintalon Virka Galleriassa 

Kaupungin johtajan Jussi Pajusen 
johdolla. Avajaisiin oli saapunut 
runsaslukuinen kutsuvierasjoukko. 
Näyttelyssä pureudutaan kohtalok-
kaiden pommitusöiden tapahtumiin 
useista eri näkökulmista ja taustoitta-
en ilmapuolustuksen kehitystä ja sen 
merkitystä sota-aikana. Näyttelyyn 
on mahdollista tutustua 25.5.2014 
asti. Näyttely on ehdottomasti käyn-
nin arvoinen kohde.

päätoimittaja 
Janne Kananen

Ilmatorjuntasäätiön ja 
pääkaupunkiseudun 
ilmatorjuntajärjestöjen 
seppeleenlasku eversti 
Pekka Jokipaltion haudalle 
Maunulan uurnalehdos-
sa 22.2.2014. Seppelettä 
laskemassa (oik.) Matti 
Heinänen, Jorma Lahti- 
nen ja Timo Niiranen 
(kuva MAJ  
Jussi Ylimartimo). 

Kasarminkadun ja Tähtitorninkadun kulma. (SA-kuva). 
Paikoin aiheutuneet vaurioita olivat suuret.

Venäjän lähetystalo palaa 7.2.1944 (SA-kuva). 
Vain murto-osa pudotetuista pommeista osui 
suunniteltuihin kohteisiin. 

Helsingin kaupungin johtajan Jussi Pajusen 
tervehdys Kolmen yön ihme -näyttelyn kutsuvie-
rastilaisuudessa (kuva EVL Vesa Sundqvist). 

Kunniavartio Helsingin Ilma-
torjuntarykmentistä Jokipal- 
tion haudalla (kuva MAJ 
Jussi Ylimartimo).
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Perinnekoulutus  
kuljettaa kadetteja läpi 
aselajijakson, Suomen  
ja vuosikymmenten

”Elämänkokemukseni perusteel-
la olen päätynyt käsitykseen, että 
nuori ihminen odottaa, että on joku, 
joka näyttää hänelle suunnan. Me 
vanhemmat olemme pelkureita, jos 
meillä ei ole rohkeutta olla suunnan 
näyttäjinä. Toinen asia on tietenkin, 
jos meillä itsellämmekään ei ole 
suuntaa. Mutta jos omat juuremme 
ovat tietämyksessä historiastamme 
ja perinteistämme, meillä on suun-
ta. Silloin me kelpaamme muuksikin 
kuin ontoiksi juhlakaluiksi, jonka 
ensimmäinen puhuri kaataa.”

Ev Sampo Ahto:  
Sotahistoria ja perinteet upseerin arvo-

maailman rakentajina.  
Ajatuksia upseerin arvomaailmasta.

Eversti Ahto kuvaa onnistuneesti 
oman kokemukseni perinteiden 
merkityksestä nuorelle sotilaalle. Ka-
deteille ilmatorjuntaupseerin minä-
kuvan rakentamisessa omien juurien 
tunnistaminen ja tunnustaminen on 
luonteva perusta upseeriuden raken-
tamiseen. Perinteisiin tutustuminen 
on siis myös keino oman johtajuuden 
kehittämiseen.

 Ilmatorjuntakadettien perinne-
koulutus kuuluu Aselajin perusteet 
- opintojaksoon, joka jakautuu koko 
kolmannen eli viimeisen opiskelu-
vuoden ajalle. Opintojaksolla tutustu-
taan sekä ilmatorjunnan historiaan ja 
perinteisiin että Suomen ilmavoimien 
historiaan ilmatorjuntakadettien koti-

joukko-osaston, Ilmasotakoulun, vel-
voittamana. Lisäksi tutuiksi tulevat 
muut ilmatorjuntakoulutusta antavat 
joukko-osastot perinteineen. Näiden 
yhteisten aiheiden lisäksi jokainen 
kadetti tutustuu oman kotiseutun-
sa ilmapuolustushistoriaan ja pitää 
valitsemastaan aiheesta esityksen 
muille. Aselajijakson aikana näil-
lä eri puolilla Suomea sijaitsevilla 
merkkipaikoilla pyritään vieraile-
maan mahdollisuuksien mukaan osa-
na opintomatkoja ja sotaharjoituksia: 
tutuiksi viime kurssien kanssa ovat 
tulleet niin Kuopio, Kemi-Tornion 
lentokenttä, Oulun Hiukkavaara, 
Joutseno, Santahamina kuin Kou-
volan kasarminmäkikin.

Ilmatorjunnan henkilöstön kou-
lutuksen murroksissa perinteisiin 

tutustuminen ja niiden vaaliminen 
on ollut ja on edelleen mielestäni 
yksi niistä keinoista, joilla nuoret 
ja vanhat saadaan kohtaamaan ja 
aselajihenki säilymään. Tätä tavoi-
tetta Ilmasotakoulussa tukee kurssien 
läheinen yhteistyö Ilmatorjuntayh-
distyksen Keski-Suomen osaston ja 
Ilmatorjuntakoulutuksen tuki ry:n 
kanssa. Ilmatorjuntakoulutuksen tuki 
ry:n yhtenä tärkeimmistä toiminta-
muodoista on kurssien perinnekou-
lutuksen tukeminen ja aselajihengen 
vaaliminen. Maanpuolustustyötä 
tekevien yhdistysten toimintaan 
tutustuminen perinnekoulutuksen 
rinnalla lisää myös nuoren upseerin 
valmiuksia kohottaa maanpuolustus-
henkeä kouluttamissaan ilmatorjun-
tajoukoissa kun esimerkiksi aselajin 

Ilmatorjunnan historiaa kadeteille 
- upseeriksi kasvua aselajin perinteistä ponnistaen

pERINNEKASVATUSTA

Kadetit tutustumassa Kouvolan ilmapuolustusperinteisiin Kasarminmä-
ellä
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kolmannen sektorin toimijat ovat jo 
opiskeluajoilta tutut.

Koska perinnekoulutus jakautuu 
koko aselajijakson ajalle, on elokuus-
sa valmistuvan 98. Kadettikurssin 
ilmatorjuntaopintosuunnan kadeteil-
le vielä monta tapahtumaa luvassa 
kevät- ja kesälukukausille. Perin-
teinen ilmatorjuntamiehen kastekin 
on muutaman vuoden tauon jälkeen 
jälleen voimissaan. Tälle vuodelle 
luonnollisena perinnekoulutuksen 
teemana ovat Helsingin suurpom-
mitukset, joihin tutustutaan kaikkien 
kolmen vuosikurssin ilmatorjuntaka-
dettien kanssa helmikuun lopussa. 
Seuraavalle vuodelle sopisi teemaksi 
suomalaisen ilmatorjunnan koulu-
tuksen 90-vuotinen historia, jossa 
Ilmasotakoulun Koulutuskeskuksella 
on tärkeä rooli Ilmatorjuntakoulun 
perinteitä vaalivana joukkoyksik-
könä.

Kirjoittaja on kapteeni Santtu Eklund,
joka palvelee Ilmasotakoulussa 

kadettikurssien ilmatorjuntaopinto- 
suunnan johtajana. 

Ilmatorjuntakadetin  
ajatuksia perinteistä, 
niiden merkityksestä ja 
perinnekoulutuksesta

Perinteet ovat sotilaspiireissä aina 
olleet yksittäisiä sotilaita, aselajeja 
ja parhaimmillaan jopa kokonaisia 
puolustushaaroja yhdistävä tekijä. 
Erilaiset perinteet kuuluvat ihmisen 

elämään kuitenkin jo heti elämän 
alkutaipaleelta alkaen, sillä onhan 
lapselle perinteisesti annettu nimi ja 
mahdollinen uskonnollinen kaste. 
Omat ensimmäiset kokemukset pe-
rinteistä ja niiden vaalimisesta johon-
kin erilliseen ryhmään liittyen ovat 
noin seitsemäntoista vuoden takaa, 
kun aloitin itämaisen kamppailulajin 
judon, jossa tiettyjä rituaaleja nou-
datetaan jokaisessa harjoituksessa 
ja kilpailussa. Ennen harjoituksen 
alkua järjestytään vyön värin mu-
kaisesti riviin istumaan, laitetaan 
silmät kiinni ja keskitytään tulevaan 
harjoitukseen. Kilpailuissa vastus-
tajaa kunnioitetaan kumartamalla 
hänelle ennen ottelun alkua. Kaikki 
nämä tietyssä järjestyksessä ja tie-
tyllä tavalla suoritetut toimenpiteet 
juontavat juurensa noin kahdensadan 
vuoden takaiseen Japaniin, joka ny-
kyiselläänkin tunnetaan erityisesti 
järjestyksestä ja perinteistä.

Sotilasperinteisiin tutustuminen 
alkoi aikoinaan tiedostamattomasti 
jo ennen varusmiespalvelusta, itse-
näisyyspäivän, lippujuhlapäivän ja 
muiden valtiollisten tapahtumien 
seuraamisella television välityksellä. 
Kuitenkin vasta varusmiespalvelus 
Utin jääkärirykmentissä syvensi ym-
märrystä perinteiden merkitykseen 
sotilasympäristössä. Tarinat kauko-
partiomiesten rohkeista teoista sotien 
aikana ja tieto kuulumisesta osaltaan 
tähän maineikkaaseen, perinteisesti 

vahvana pidettyyn joukkoon auttoi 
syventämään toverihenkeä ja sitä 
kautta helpotti jaksamista vaikeis-
sakin paikoissa.

Perinteet, perinnekasvatus ja perin-
nekoulutus ovat koko kadettiajan kul-
keneet käsi kädessä muiden upseerin 
perustutkintoon kuuluvien opintojen 
kanssa. Asia ei sinänsä ihmetytä, sillä 
opiskelemme oppilaitoksessa jonka 
juuret ulottuvat aina vuoteen 1779, 
jolloin toimintansa aloitti maamme 
ensimmäinen kadettikoulu, Haapa-
niemen sotakoulu. Kadettikoulun 
perinteistä olin jo sopimussotilaana 
toimiessani kuullut jos jonkinlaista 
tarinaa ja jopa pelottelua. Kuten hy-
vin usein, oli tässäkin tapauksessa 
totuus tarua ihmeellisempää ja heti 
kadettikoulun perinnevihon käsiin 
saatuani aloin ihmetellä kaikkia niitä 
perinteitä, joita kyseisessä vihkoses-
sa esiteltiin. Huomasin ensimmäisen 
vuoden aikana, että vaikka perinteitä 
oli kaiken kaikkiaan hyvin paljon, oli 
niistä vain osa koko kadettikurssia 
koskevia niin sanotusti perinteik-
käämpiä tilaisuuksia. Edellä mai-
nituista tilaisuuksista mainittakoon 
ainakin ensiyö ja kastetilaisuus, jotka 
henkilökohtaisesti koettuna nostat-
tavat edelleen niskakarvat pystyyn, 
tällä kertaa kuitenkin positiivisessa 
mielessä. 

Ilmatorjunnan perinteistä ei minul-
la ennen ilmatorjuntaopintosuunnalle 
tuloa ollut ollenkaan käsitystä, sillä 
kosketuspinta kyseiseen aselajiin 
oli olematon. Ensimmäinen ilma-
torjunnan perinteisiin tutustuttava 
tapahtuma oli ilmatorjuntakadettien 
saunailta, jossa ensimmäisen vuo-
sikurssin ilmatorjuntakadetit tutus-
tutettiin vanhempien vuosikurssien 
aselajin edustajiin ja jo työelämään 
siirtyneisiin ilmatorjuntaupseereihin. 
Saunailtaan liittyen ensimmäisen 
vuosikurssin kadeteille oli annettu 
tehtäväksi opiskella ja harjoitella 
aselajin perinnemarssi, Nuijamiesten 
marssi, jonka mahtipontisten sanojen 
saattelemana saunailta saikin hyvin 
suoraselkäisen alun. 

Tutustumisen lomassa kukin naut-
ti oman mieltymyksensä mukaan 
puosua, tätä legendaarista ja perin-
teiseen tapaan valmistettua ilmator-

Lohtaja – ilmatorjuntamiehen kotisatama
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junnan ja merivoimien keskinäisen 
kisailun merkkipaaluna pidettyä 
ilolientä. Kenelle puosun ominai-
sen vivahteikas maku ei tuottanut 
riittävän syvää säväystä, sai hän ja 
ohessa kaikki muutkin paikallaoli-
jat mukillisen ilmatorjuntamiesten 
perinnejuomaa. Carillon historia lin-
kittyy omaan 98. kadettikurssin ilma-
torjuntaopintosuuntaan tavalla, joka 
kuvaa hyvin perinteiden jatkumista 
sukupolvelta toiselle. Ilmatorjunnan 
perinnejuoman reseptin on nimittäin 
suunnitellut opintosuunnalla opis-
kelevan kadettialikersantti Lindin 
isoisä Pekka Väyrynen, joka toimi 
jatkosodan aikaan sotilaspoikana 
Helsingin ilmapuolustuksessa. 

Illan päätteeksi suoritettiin vielä 
ilmatorjuntaopintosuuntien välinen 
tehtävien vaihto, jossa vanhimman 
opintosuunnan nuorin kadetti luo-
vutti keskoskurssin (2. vuosikurssi) 
nuorimmalle kadetille opintosuun-
nan nuorimman merkkinä toimivan 
nuorimman nuijan. Jokaisen kadet-
tikurssin ilmatorjuntaopintosuunnan 
nuorin kaivertaa oman nimensä nui-
jaan, josta viime vilkaisulla löytyi 
varsin korkeissa viroissa toimivien 
ilmatorjuntaupseereiden nimiä.

Aselajiopintojen alkaessa Tikka-
koskella aselajituntemus ja sen myötä 
myös perinnetietoisuus lisääntyivät 
huimaa vauhtia, sotilasammatillisten 
taitojen ohessa. Aselajin historiaan 
tutustuttiin laatimalla erilaisia esi-
telmiä sotien aikaisen ilmatorjunnan 
aseistuksesta, koulutuksesta ja tais-
teluista. Ilmatorjuntaan tutustumisen 
ohella tutustuimme kokonaisvaltai-
sen ilmapuolustuksen historiaan, 
muun muassa tekemällä Vekaran-
järven varuskuntaan suuntautuneen 
opintomatkan ohessa vierailun 
Joutsenon Honkalahden rannalla 
sijaitsevalle Pöyhiän hoville, jossa 
talvisodan aikana majoittui legen-
daarisen Lentolaivue 24:n lentäjiä. 

Toinen mieleenpainuva ilmapuo-
lustuksellinen vierailu tehtiin Jyväs-

kylässä sijaitsevalle Kanavuorelle, 
jossa Ilmatorjuntayhdistyksen Kes-
ki-Suomen paikallisosasto järjesti 
opastetun kierroksen talvisodan ai-
kaisille ilmatorjuntajoukkojen taiste-
luasemapaikoille. Vierailu oli todella 
ajatuksia herättävä, sillä seisoimme 
Kanavuoren päällä sijaitsevalla 
kallion kielekkeellä, josta avautui 
suora näkymä sekä Vaajakosken rata-
alueelle, että Jyväskylän keskusta-
alueelle. Matti Rantahalmeen esi-
telmää kuunnellessa kykeni taivaalla 
lähes näkemään idästä lähestyvien 
pommikoneiden muodostelmat ja 
kuulemaan niiden moottorien jy-
rinän. Voi vain kuvitella miltä on 
nuorista, nopeasti uudelle Boforsin 
ilmatorjuntakanuunalle koulutetuista 
ilmatorjuntamiehistä tuntunut, kun 
jo pelkkä esitelmän kuuleminen veti 
varsin vakavaksi.

Ilmatorjuntayhdistyksen mukana 
pääsimme tutustumaan myös maa-
voimien historiaan, ottamalla osaa 

Keski-Suomen paikallisosaston 
järjestämään vierailuun Mikkelissä 
sijaitsevaan Jalkaväen museoon ja 
Mikkelin klubille. Sotahistoriasta 
kiinnostuneena olen opiskellut jon-
kin verran jalkaväen sotien aikaista 
historiaa, mutta tälläkin museokier-
roksella esille tuli paljon uutta ja mie-
lenkiintoista tietoa sotien tapahtumis-
ta ja kalustosta. Museokierroksen 
jälkeen siirryimme Mikkelin klubille, 
joka paikkana on sellainen, että jo-
kaisen sotilaan tulisi päästä jossain 
elämänvaiheessa siellä käymään. 
Klubin historiaan sisältyy paljon 
salamyhkäisyyttä ja kirjavaa histo-
riaa sekä tietysti perinteitä Marskin 
ryypyn reseptistä alkaen. Yrityksistä 
huolimatta ryypyn tarkka resepti jäi 
ruokailijoille edelleen mysteeriksi.

Aperitiivit nautittuamme saimme 
eteemme kattauksen monenlaisia 
herkkuja, joista vorschmack oli joil-
lekin ehkä hieman liian erikoinen 
yhdistelmä monia makuja. Henki-

pERINNEKASVATUSTA

Yhteistyötä Ilmatorjuntayhdistyksen Keski-Suomen piirin kanssa: kade-
tit kuuntelemassa esittelyä Kanavuoren asemissa
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lökohtaisesti suosittelen antamaan 
kyseiselle herkulle mahdollisuuden, 
sen ehkä jopa pistävästä hajusta 
huolimatta. Ruokailun ohessa klu-
bin edustaja kertoili tarinoita klubin 
sodan aikaisesta historiasta. Kuten 
aiemmissakin vierailupaikoissa, 
myös Mikkelin klubilla erikoinen 
tunne valtasi kuunnellessa, minkälai-
sia tilaisuuksia klubilla on järjestetty 
ja millaisia vieraita siellä on käynyt. 
Tuntui kuin itse ylipäällikkö olisi 
edelleen istunut huoneen nurkassa 
konjakki lasin ja kahvikupin kanssa, 
valmiina karjaisemaan uudet konja-
kit kaikille, jos joku erehtyi juomaan 
kahvia konjakin päälle eikä päinvas-
toin. Mikkelin klubin vierailun päätti 
Ilmatorjunnan tarkastajan pitämä esi-
tys ilmatorjunnan nykytilanteesta ja 
tulevaisuudesta.

Mikkelistä palasimme mahat täyn-
nä Jyväskylän Harjulla sijaitsevalle 
ilmatorjunnan perinnetykille, josta 
virkeimmät jatkoivat vielä saunan ja 
ravintola Sohvissa toteutetun muo-
natäydennyksen voimin edelleen Jy-
väskylän yöhön. Iltatapahtuma oli il-
matorjuntamiesten rempseään tapaan 
saanut nimeksi ”Ilmatorjuntamiehet 
heiluttaa”. Tapahtuman tarkoitukse-
na oli yhdistää Ilmasotakoulun ilma-
torjuntahenkilöstöä ja opiskelijoita 
sekä tuoda ilmatorjuntaa katukuvaan. 
Kaikesta huolimatta ilmatorjunta-
miehet onnistuivat taas antamaan 
itsestään varsin hyvän kuvan muille 
Jyväskylän kadun kulkijoille. 

Mainitsin tekstin alussa erilaiset 
perinteisiin liittyvät tehtävät ja esi-
telmät, joita teimme ja osaltaan myös 
keväällä teemme. Oman kotiseudun 
ilmapuolustukseen liittyvän esitel-
män aiheeksi valitsin Jyväskylän ki-
vääritehtaan ja siellä valmistetut 7.62 
ITKK 31 VKT ja 20 ITK 40 VKT 
ilmatorjunta-aseet. Syntyperäisenä 
tikkakoskelaisena olen erittäin ylpeä 
kylämme aseteollisuudesta ja kotoa 
löytyykin deaktivoitu Oy Tikkakoski 
Ab:n valmistama suomikonepistooli 
m/31. Suomi-konepistooli on syys-
täkin niittänyt mainetta maailman 
laajuisesti, mutta arvelen, että harva 
jyväskyläläinen tietää Suomen puo-
lustusvoimien toisen maailmansodan 
ajan tärkeimpien käytössä olleiden 

ilmatorjuntakonekiväärien valmis-
tetun Jyväskylässä. 

Tämän lehden teemaan sopivas-
ti, sain syksyllä tehtäväkseni pitää 
esitelmän myös Helsingin vuoden 
1944 helmikuun suurpommituksis-
ta. Esitelmää valmistellessani en 
ollut uskoa kuinka suuri merkitys 
pääkaupunkiseudun ilmapuolustuk-
sella ja ilmatorjunnalla sen osana oli 
pääkaupungin ja kansan moraalin 
säilymisen kannalta. Dresdenin kal-
tainen täydellinen tuho olisi hyvinkin 
voinut koitua myös oman maamme 
pääkaupungin kohtaloksi. Kohtaloa 
ei kuulemma voi muuttaa, mutta 
toisinaan tuntuu että aivan taval-
listen ihmisten käsiin on sälytetty 
enemmän vastuuta kuin olisi tarpeen. 
Meidän onneksemme nämä tavalliset 
ihmiset ovat aikoinaan kyenneet te-
kemään jotain sellaista, mitä meidän 
ei toivottavasti tarvitse elämämme 
aikana kuin kunnioittaa perinteissä 
ja muistoissa.

Ilmatorjunnan perinteisiin tutustu-
minen on ollut varsin mielenkiintois-
ta, johtuen suurimmalta osin omasta 

hyvin rajallisesta aselajituntemuk-
sesta. Perinteisiin tutustuminen on 
lisännyt tietoutta yleisestä historiasta 
ja muokannut henkilökohtaista käsi-
tystäni ilmatorjunnan merkityksestä 
ennen, nykyisin ja tulevaisuudessa. 
Erilaisissa tilaisuuksissa olen ollut 
erittäin tyytyväinen aselajin edus-
tajien yhteistyöhön. Pieni aselaji 
tarvitsee henkilöstön määrän sijaan 
voimaa jostain muualta ja mikä oli-
sikaan yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä 
parempi voimavara. Yhteisöllisyyden 
rakentamisessa taas perinteet ja nii-
den vaaliminen toimivat katalyytin 
tavoin keräten samoin ajattelevat 
ihmiset yhteen. Keväällä ennen val-
mistumista on kadeteilla varmasti lu-
vassa vielä useita ilmatorjuntamiesten 
rennossa hengessä järjestettyjä tapah-
tumia ja mielenkiintoisia vierailuita 
sekä esitelmiä, jotka auttavat meitä 
ymmärtämään ilmatorjuntaa asela-
jina ja tutustuttavat meitä tuleviin 
työtovereihin.

Kirjoittaja on kadetti Taneli Matilainen, 
kolmannen vuosikurssin kadetti 98. Ka-

dettikurssin ilmatorjuntaopintosuunnalta.

Perinnekoulutukselle on aina tilausta: kapteeniluutnantti Löytönen esitte-
lee Mäkiluodon linnaketta tiedusteluharjoituksen lomassa
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Sulautuva opetus  
keskustelun teemana

Ilmasotakoulu valitsi kokouksen 
koulutukselliseksi teemaksi sulau-
tuvan opetuksen. Asiantuntijaluennot 
ja keskustelut johdattelivat osallis- 
tujat lähes viidestätoista maasta  
ryhmätyöskentelyyn, joka toteutet- 
tiin ilmasotalinjan kadettien johta-
mana.

Sulautuva opetus opettajan työka-
luna tarkoittaa erilaisten opetusme-
netelmien yhdistämistä opetuksessa. 
Opetus voi olla osin itseopiskelua, 
luentoja, ryhmätyöskentelyä – muo-
toja, jotka kokonaisuutena tuottavat 
haluttua osaamista. Opiskelumuotona 
sulautuva opetus nähdään nykyajan 

nuorelle sopivana, sillä luontaisesti 
internet-sukupolven kasvatti on tot-
tunut ja joutuu keräämään aktiivisesti 
tietoa eri lähteistä eri tavoin ja eri 
ajankohdissa muodostaen näin ko-
konaiskuvan aiheesta. Opettajan teh-
tävässä korostuukin kokonaisuuden 
hallinta – se, että opiskelija painottaa 
opiskelussaan oikeita asioita ja ajau-
tuu oikeiden opiskeltavien asioiden 
äärelle.

Korulauseilta kuulostavien ter-
mien sijaan on hyvä huomata, että 
sotilaskoulutuksen näennäisen tiu-
kasta strukturaalisuudesta huolimatta 
sulautuva opetus toteutuu jo vaik-
ka sulkeisjärjestysharjoituksessa: 
oppilaat tankkaavat omatoimisesti 
sulkeisjärjestyksen tarkoitusta ennen 

harjoitusta, sen jälkeen harjoittelevat 
osana sulkeisjärjestysharjoitusta itse-
näisesti ja samassa tilaisuudessa vie-
lä kouluttajan komentojen mukaan. 
Samalla tavoin erilaiset opetustavat 
yhdistyvät monessa muussakin so-
tilaskoulutuksessa, vaikka taistelu-
koulutuksessa, jossa koulutettava 
joutuu harjoittelemaan omatoimisesti 
erilaisia pieniä yksityiskohtia ennen 
niiden yhdistämistä joukon toteutta-
maan suurempaan kokonaisuuteen.

Keskustelussa eurooppalaisten 
kollegoiden kesken nousi esille 
erityisesti sotilaskoulutuksen tarve 
kehittää koulutettavien kykyjä toi-
mia taistelutilanteessa vuorovaiku-
tuksessa toistensa kanssa. Sulautuva 
oppiminen ei saa siis estää  ihmisten 
välisten kontaktien syntymistä, sillä 
erityisesti johtajien kyky toimia tais-
telukentällä kasvotusten alaistensa 
kanssa on tärkeimpiä edellytyksiä so-
tilasjohtajalle – ja näin koulutuksessa 
asiaosaamisen lisäksi kehitettävä asia 
myös kadetille. Tämä todettiin osal-
listujien kesken ohittamattomaksi 

UpSEERIKOULUTUSTA

EUAFA tarjoaa kansainvälistymis-
mahdollisuuksia ilmatorjuntamiehille
EUAFA – European Air Force Academies on eurooppalaisten ilmasotakoulujen 
yhteistoimintaryhmä, jonka tarkoituksena on syventää koulujen välistä yhteistyötä. 
Kukin osallistujamaa toimii vuorollaan EUAFA-isäntänä. Vuonna 2013 vuorossa 
on ollut Suomi ja Ilmasotakoulu. Seuraavassa opettaja- ja opiskelijakokemuksia 
kansainvälisestä ilmapuolustuskoulutuksesta.

Eurooppalaisten ilmasotakoulujen 
opettajat koolla Tikkakoskella

EUAFA:n toiminnan suunnittelemiseksi järjestetään vuosittain 
kokous, jossa koulujen edustajat valmistelevat työjärjestyksen 
koulujen johtajien kokoukseen. Samassa yhteydessä järjes-
tettävä dekaanien kokous keskustelee opetusmenetelmistä 

ja opetuksen kehittämisestä. Valmistelu- ja dekaanikokoukset 
järjestettiin huhtikuussa Tikkakoskella.
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vaatimukseksi sotilaskoulutuksen 
opetusmenetelmille.

Ilmatorjuntaa,  
ilmavalvontaa – ja mukana 
muutama ohjaajakin
Kun allekirjoittanutta pyydettiin 
mukaan toteuttamaan EUAFA:n 
tapahtumaa Ilmasotakoulussa, ajat-
telin olevani yksinäinen harmaa susi 
lentäjien joukossa. Pian tapahtuman 
alettua huomasin kuitenkin ilokseni, 
että osallistujista löytyi myös lukui-
sia ilmatorjuntamiehiä eri puolilta 
Eurooppaa. Suomen ratkaisu ilma-
torjunnan sijoittumisesta maavoimien 
alaisuuteen ei olekaan eurooppalai-
sessa mittakaavassa tyypillinen, vaan 
ilmatorjunta kuuluu useassa maassa 
orgaanisesti ilmavoimiin.

Toimin puheenjohtajana valmiste-
lukokouksessa, jonka tehtäviin kuului 
muun muassa koulujen johtajien ko-
kouksen työjärjestyksen valmistelu. 
Mahdollisuuksia vastaavanlaiseen 
kansainväliseen yhteistoimintaan 
ei ole omalle uralle vielä kovin 
montaa mahtunut, joten kokemus 
oli mielenkiintoinen. Erilaiset eu-
rooppalaiset aikakäsitykset nostivat 

päätään osallistujien esitellessä omia 
koulutusjärjestelmiään – kahden 
minuutin tietoiskun sijaan toisilla 
osallistujilla esittelyyn meni vartti. 
Esittelyjen myötä kuitenkin kaikille 
osallistujille avartui eurooppalaisten 
ilmapuolustusupseerien koulutuksen 
erot ja yhtäläisyydet, mikä luonnol-
lisesti toimi hyvänä lähtökohtana 
kokouksen käsitellessä opiskelija-
vaihtomahdollisuuksia. 

EUAFA tarjoaa kadeteille tapah-
tumia eri puolilla Eurooppaa. Mah-
dollisuuksia on aina uintikilpailuista 
tekniikan seminaareihin ja selviyty-
misharjoituksiin. Suunnitelmana on 
lisätä EUAFA:n tapahtumakalente-
riin vuodelle 2014 vaellus Lapissa, 
johon tarjotaan osallistumismahdol-
lisuutta myös ulkomaalaisille opis-
kelijoille. Kyseessä on kolmannen 
vuoden ilmatorjuntaopintosuunnan 
kadettien suunnittelema, valmiste-
lema ja toteuttama pitkäkestoinen 
toimintakyvyn ylläpitämisen har-
joitus, joka ensi kesänä toteutetaan 
toista kertaa – tosin ensimmäistä 
kertaa mahdollisesti kansainvälistä 
yhteistoimintaa sisältävänä koulu-
tustapahtumana.

Eurooppalainen yhteistyö mahdol-

listaa kadeteille erinomaisen tavan 
kehittää kansainvälisiä valmiuksia 
opiskeluaikana. Samoin yhteistoi-
minta eurooppalaisten kollegojen 
kanssa tuottaa uutta sisältöä ja 
ajatuksia myös ilmatorjuntaupsee-
rin arkeen. Olen tyytyväinen, että 
pääsin osallistumaan huhtikuiseen 
tapahtumaan Ilmasotakoulussa ja eri-
tyisesti tilaisuudesta johtaa puhetta 
kansainvälisessä valmistelukokouk-
sessa. Toivottavasti mahdollisuus 
eurooppalaiseen yhteistoimintaan 
mahdollistuu tulevaisuudessa myös 
aselajin muille opettajille ja koulut-
tajille.

Kirjoittaja on kapteeni Santtu Eklund, 
joka palvelee Ilmasotakoulussa  

kadettikurssien ilmatorjuntaopinto- 
suunnan johtajana.

EUAFA-tapahtuman osallistujat yhteiskuvassa Ilmasotakoulun Aquilan portailla. Kuva: Ilmavoimat
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EUAFA:n vaihto-ohjelma on avan-
nut myös ilmatorjuntakadeteille 
kansainvälisiä kontakteja. Kesällä 
2013 osallistuin yhdessä ilmavoimien 
kadetti Ville Kaupin kanssa Portuga-
lin Ilmasotakoulun Leadership Field 
Exercise - johtamisharjoitukseen. 
Lisäksi samaan aikaan ilmatorjunta-
kadetti Tuukka Eeronheimo osallistui 
vuoristoharjoitukseen Basic Moun-
taineering and Survival Exercise. 

Ota Air Basessa järjestetty johta-
misharjoitus oli osa Portugalin ilmaso-
takoulun kolmannen vuosikurssin 
johtamisen opintoja.  Harjoitukseen 
osallistui yhteensä noin kuusikym-
mentä kadettia. Suomalaiset kadetit 
olivat ainoat EUAFA-vaihdon kautta 
harjoitukseen osallistuneet ulkomaa-
laiset. Tosin Portugalin ilmavoimien 
kadettikurssi itsessään on varsin kan-
sainvälinen – kadetteja on Portugalin 
lisäksi Portugalin entisistä alusmaista, 
kuten Mosambikista ja Kap Verdestä.

Harjoitus muistutti suomalaisittain 
aliupseerikurssin johtamisharjoitus-
ta, mutta oli fyysisesti rasittavampi. 
Tämä johtui etenkin unen, ravinnon 
ja veden vähyydestä. Suomalaisilla 
kadeteilla oli myös totuttelemista 
Portugalin heinäkuun +36 asteen 
lämpöön. Harjoitus ei ollut sotilas-
taktinen, mutta oli hyvä ensikokemus 
kadetille toimimisesta kansainväli-
sessä ympäristössä.

Harjoituksen alku

Harjoitus aloitettiin Portugalin 
ilmasotakoulusta Sintrasta, jossa 
vietettiin harjoitusta edeltänyt ilta 
ja yö. Upseerikerho uima-altaineen, 
päivällinen viinitarjoiluineen (ei to-
ki kadeteille) ja urheiluopistotason 
liikuntatilat tekivät vaikutuksen. 
Kuri koulussa oli kova ja toiminta 

kasarmialueella erittäin sotilaallis-
ta. Kaikki kadetit asuivat koululla 
ja poistumisrangaistukset olivat kuu-
lemma yleisiä.

Seuraavana päivänä harjoitus alkoi 
kesken lounastauon käskyllä kokoon-
tua paraatikentälle harjoitusvarus-
tuksessa. Kentällä tiukkailmeinen 
majuri tarkasti, ettei kenelläkään 
ollut mukana mitään ylimääräistä. 
Omaa ruokaa, juomaa tai matkapuhe-
linta ei mukaan saanut ottaa. Noustiin 
bussiin ja lähdettiin matkalle kohti 
tuntematonta.

Lopulta bussit pysähtyivät tien 
sivuun maaseudulla jossain päin 
Portugalia ja kadetit käskettiin ulos. 
Kadetit jaettiin ryhmiin ja ryhmille 
annettiin kartat. Suomalaiset laitet-
tiin samaan ryhmään, jossa yhteisenä 
kielenä käytettiin englantia. Ensim-
mäinen tehtävä oli selkeä – suun-
nistakaa kartalle olevalle kohteelle. 
Kohteelle päästyä annettiin uusi piste 

ja näin edettiin, kunnes illan suussa 
saavuttiin Otan tukikohtaan.  Suo-
malaisten kadettien suunnistustaito 
keräsi kehuja, mutta valitettavasti 
portugalin kielen kanssa oli vielä on-
gelmia – kukaan ryhmän portugali-
laisista ei nähnyt vaivaa huomauttaa, 
että matka kulki läpi ampumaradan. 
Tämä tuli kuitenkin selväksi, kun 
savikiekot lähtivät ilmaan ja haulikot 
alkoivat paukkua. Onneksi mitään 
ei sattunut.

Otassa perustettiin leiri, jossa oli 
selvää etelän tunnelmaa. Neljän 
hengen teltat nousivat vieri viereen 
kahteen riviin, kuin legioonassa 
konsanaan. Pimeys laskeutui ja täh-
titaivas loisti kirkkaana. Kadeteille 
jaettiin tehtäviä – osa toimi OP:llä, 
toiset tilannekeskuksessa, kolmannet 
kiertovartioissa ja osa oli levossa. 
Tällä jaolla jatkettiin yön yli, toki vä-
lillä erilaisiin tilanteisiin reagoiden. 
Omat peruskoulutuskauden muistot 

UpSEERIKASVATUSTA

Ilmatorjuntakadeteille kansainvälistä kokemusta 
ilmavoimien EUAFA-vaihdon kautta

Basic Survival and Mountaineering - kurssilaisia jalkamarssilla.  
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tulivat mieleen, kun vihollinen ava-
si tulen ja kadetit riensivät teltoista 
puolustusasemiin. Tosin mistään 
puolustusasemista on turha puhua, 
vaan kadetit mätkähtivät vieri vie-
riin telttojen eteen tasaiselle maalle. 
Samalla upseerit kiersivät telttoja ja 
repivät vielä makuupussiin jääneitä 
kadetteja asemiin.

Johtamisharjoitus

Johtamissuoritukset alkoivat toisen 
päivän sarastaessa. Harjoituksen 
aikana jokainen ryhmän kadetti sai 
johdettavakseen yhden kahden tunnin 
pituisen tehtävän. Tehtävän suoritta-
mista arvioivat yksi luutnantti-maju-
ri-tason upseeri sekä yksi neljännen 
vuosikurssin kadetti. Tehtävät eivät 
olleet sotilastaktisia, vaan erilaisia 
ongelmanratkaisu- ja johtamistaitoa 
vaativia tehtäviä oli sovellettu tuki-
kohtaympäristöön.

Tehtävät olivat yksinkertaisia, mut-
ta niihin lisättiin vaikeutta erilaisilla 
rajoitteilla. Esimerkiksi oma johta-
mistehtäväni oli kolmantena yönä 
johtaa radiomaston pystytys. Tehtävä 
vaati kuitenkin ensin materiaalin et-
simisen ohjeiden perusteella, salatun 
viestin purkamisen, materiaalin kul-
jettamisen, pystytyspaikan etsimisen 
ja matemaattisesti haastavan tehtävän 
ratkaisemisen pystytykseen liittyen.

Todellisen haasteen johtamiselle 
toivat unen, ravinnon ja nesteen vä-
hyys. Kolmen täyden päivän aikana 
kadeteille annettiin vain yksi Por-
tugalin asevoimien puolen päivän 
taistelumuona-annos. Vettä varten oli 
vain yksi kenttäpullo, johon lisävettä 
sai aamulla ja illalla. Unta tuli 2-4 
tuntia vuorokaudessa. Lämpöä oli 
päiväaikaan +36 astetta. Suomalai-
selle kadetille alku oli järkytys, mutta 
menoon tottui yllättävän nopeasti.

Johtamisen osalta johtamiskult-
tuuri Portugalissa poikkesi Suomes-
ta. Ryhmän johtajat eivät antaneet 
suoria käskyjä ja ryhmän jäsenten 
toiminta oli välillä varsin soveltavaa. 
Tiedon jakamista painotettiin. Jos 
ryhmän johtaja tehtävän saatuaan jätti 
välittämättä jonkin tärkeän tiedon 
ryhmälleen, hänet yleensä pelattiin 
kuolleeksi. Ryhmän tehtävä epäon-

nistui, kun ryhmänjohtajan tietoa ei 
ollut käytettävissä ryhmälle.

Sotilaallisia taitoja harjoitus testa-
si tai kehitti vain vähän. Taktista tai 
taisteluteknistä osaamista ei tarvittu. 
Sotilaallisista taidoista riitti, että osaa 
kantaa asetta ja toimia vartiopaikalla 
tai kiertoparivartiossa. Vaikka aluksi 
sotilastaktisen puolen poissaolo ih-
metytti, oli tämä lopulta mielestäni 
varsin perusteltu valinta. Kadeteille ei 
ollut tarjolla mitään perustaistelume-
netelmiä, vaan johtaja joutui oikeasti 
itse pohtimaan tehtävän ratkaisua ja 
johtamista. Johtajan todelliset vah-
vuudet ja heikkoudet tulivat nopeasti 
esiin, kun asioihin ei ollut oppikirja-
vastauksia, vaan lopputulos ratkaisi. 

Lopuksi

Kansainväliset harjoitukset ovat va-
litettavasti vielä harvinaista herkkua 
kadeteille. Itselleni monikansallisen 
ryhmän johtaminen englanniksi an-
toi paljon uutta oppia ja kokemusta. 
Erilaiset johtamiskulttuurit ja toimin-
tatavat tulivat selkeästi esille. Lisäksi 
Portugalin harjoituksessa fyysinen 
rasitus saatiin varsin kovaksi ja myös 
oman toimintakyvyn ylläpitoon har-
joitus toi uusia oppeja. Harjoitus ei 
siis mielestäni ollut mikään kulttuu-
rivaihto, vaan oikeasti opettavainen 
ja kehittävä harjoitus.

Portugalilaisia ilmatorjuntakadet-

teja ei harjoitukseen osallistunut, 
vaan harjoitus oli täysin ilmavoimal-
linen. Tulevaisuudessa tämä saattaa 
olla muuttumassa, sillä Portugalin 
puolustushaarakoulut ovat lähivuo-
sina yhdistymässä yhdeksi sotakou-
luksi, todennäköisesti juuri Sintraan. 
Ilmasotakoulun henkilökuntaa kiin-
nostikin kovasti suomalainen kadet-
tikoulutus ja Maanpuolustuskorkea-
koulun, puolustushaarakoulujen sekä 
aselajikoulujen verkosto.

EUAFA-harjoituksen tyyppinen 
kansainvälinen harjoitus on erin-
omainen kadetin ensimmäiseksi 
kansainväliseksi harjoitukseksi. Eng-
lannin kielen käyttö sotilaallisessa 
harjoituksessa, tutustuminen kan-
sainväliseen toimintaan ja erilaisen 
sotilaskulttuurin ymmärtäminen ovat 
sopivalla tasolla ja lähtö seuraavaan 
kansainväliseen harjoitukseen on nyt 
selkeästi helpompaa. Toivottavasti 
EUAFA-vaihto-ohjelma jatkuu ak-
tiivisena Ilmasotakoulussa ja myös 
tulevat ilmatorjuntakadetit saavat sen 
kautta kansainvälistä kokemusta jo 
kadettiaikana. 

 Kirjoittaja on kadettikersantti Anssi 
Heinämäki kolmannen vuosikurssin 
kadettikersantti 98. Kadettikurssin  

ilmatorjuntaopintosuunnalta.

Lisätietoja EUAFA:sta:  
www.euafa.eu.

Kirjoittaja Portugalin Ilmasotakoulun paraatikentällä.  
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USA:n maavoimien 36th AAA Mis-
sile Battalion (Nike Ajax) aloitti 
operatiivisen toimintansa 25.1.1954. 
Sijoituspaikkana oli Fort George G. 
Meade, Maryland. Joukko kuului 
ilmatorjuntaprikaatiin 35th AAA 
Brigade, jonka suojattavia kohteita 
olivat Washington D.C. , Baltimore, 
Norfolk ja Philadelphia. Prikaatin 
pääkalustona oli aiemmin 120-milli-
nen ilmatorjuntatykki, joka korvattiin 
ohjuksilla. Tästä alkoi ilmatorjunta-
ohjusten operatiivisen käytön aika-
kausi, joka mullisti ilmapuolustuksen 
ja ilmasodankäynnin. 

It-ohjuksia atomipommit-
tajien torjuntaan
Parhaatkaan ilmatorjuntatykit eivät 
enää maailmansodan jälkeen olleet 
tehokkaita, kun atomipommittajat 
lensivät jopa yli 10 000 metrin kor-
keudella, kantama ei riittänyt, enna-
kot olivat liian suuria. Saksassahan 
käynnistettiin ohjattavien rakettien 
kehitystyö jo vuonna 1932, ja ensim-
mäinen it-ohjusten kokeiluyksikkö 
Flak-Lehr- und Versuchabteilung 
700 perustettiin syyskuussa 1944. 
Ohjushistoria ulottuu siis konkreet-
tisesti 70 vuoden taakse. Torjuntaoh-
justen kehitystyö aloitettiin USA:ssa 
jo vuonna 1944, kun saatiin vihiä 
saksalaisten projekteista. Ensimmäi-
nen ohjusjoukko 1st Guided Missile 

Battalion perustettiin Fort Blissiin 
11.10.1945. Siitä tehtiin rykmentti 
31.5.1948. 

USA:n kotialueen tärkeimmät kau-
pungit pyrittiin suojaamaan ohjusyk-
siköillä. Nike Ajax-patteristoja oli 
vuonna 1955 käytössä 38, Washing-
ton D.C.:n suojana kolme patteristoa, 
New Yorkissa neljä. Painopiste oli 
itäsektorilla, missä oli 104 ohjuspat-
teria 10 kohteen suojana. Lännessä 
oli 44 ohjuspatteria neljässä kohtees-
sa. Tällöin oli käytössä myös 75, 90 
ja 120 mm:n tykkipattereita, jotka 
vähitellen korvattiin ohjuksilla. 

Nike Ajax-ohjusjärjestelmän ulot-
tuvuus oli 50 km, torjuntakorkeus 
18,3 km, ja ohjus saavutti nopeuden 
750 m/s. Ohjusjärjestelmiä valmis-
tettiin 350 kpl, ohjuksia 13 714 kpl. 

pERUSLUKEMIA
HISTORIASTA

Eversti (EVp)
Ahti Lappi

IT-ohjukset käytössä 60 vuotta

Nike Ajax ja Nike Hercules olivat 
USA:n ensimmäiset it-ohjukset 
1950-luvulla. 

Vuonna 1963 USA:n kotialueella oli 77 Nike Ajax-, 134 Nike Hercules- ja 
8 HAWK-ohjuspatteria tärkeimpien kaupunkien suojana. 
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Hankinta maksoi 1,16 miljardia dol-
laria – ei mitään nappikauppaa. 

Nike Ajaxin seuraajaksi tuli 
MIM-14A Nike Hercules, joka oli 
suorituskyvyltään parempi: nopeus 
1200 m/s, tehokas ulottuvuus 155 
km, torjuntakorkeus 30−48 km. 
Torjunta-ala 45 000 km² oli kuusin-
kertainen Ajaxiin verrattuna, joten 
yksiköitä tarvittiin vähemmän. Ohjus 
voitiin varustaa tavallisella 270 kilon 
taistelulatauksella tai 2−40 kiloton-
nin ydinlatauksella. Nike Hercules 
soveltui myös ballististen ohjusten 
torjuntaan, koeammunnassa tuhottiin 
Corporal-ohjus kesäkuussa 1960. Ni-
ke Hercules -järjestelmiä valmistet-
tiin 393 kpl ja ohjuksia yli 9000 kpl. 

Muitakin it-ohjusjärjestelmiä ke-
hiteltiin USA:ssa. Projekti SAM-A-
18-HAWK (Homing-All-the-Way-
Killer) käynnistettiin vuonna 1952. 
Liikkuva järjestelmä MIM-32A 
HAWK tuli maavoimien käyttöön 
elokuussa 1958. USAF aloitti mie-
hittämättömän torjuntahävittäjän (pi-
lotless interceptor missile) XF-99:n 
suunnittelun vuonna 1949. Atomi-
pommittaja oli turvallisempaa torjua 
miehittämättömällä koneella, vaikka 
se olikin kertakäyttöinen. Suihkuko-
neen näköinen IM-99 Bomarc-A tuli 
ilmavoimissa palveluskäyttöön vuon-
na 1959. Sen kantama oli 417 km, 
torjuntakorkeus 20,8 km ja nopeus 
880 m/s. U.S. Navy sai ensimmäisen 
ohjuksilla aseistetun sotalaivan (USS 
Galveston) käyttöön vuonna 1958; 
se oli varustettu SAM-N-6b Talos 
-ohjuksilla (RIM-8A). 

Neuvostoliitto  
jäi vähän jälkeen
Neuvostoliitto ryhtyi myös kehit-
tämään it-ohjuksia saksalaisten 
asiantuntijoiden avulla heti sodan 
jälkeen. Ensimmäisen Berkut-ohjus-
järjestelmän (ven. berkut, maakotka) 
taktilliseksi vaatimukseksi asetettiin 
1000 pommikoneen suurhyökkäyk-
sen torjuminen Moskovassa. Atomi-
pommittajien aikakaudella vaatimus 
oli ylimitoitettu, yksikin kone oli vaa-
rallinen. Pitkällisen työn tuloksena 
saatiin valmiiksi ohjusjärjestelmä 
(ZRK)  S-25. Se hyväksyttiin sota-

varustukseen 7.5.1955. Lännessä 
tämä järjestelmä tunnettiin NATO-
koodilla SA-1 Guild. Uudempi malli 
S-25M tuli käyttöön vuonna 1960, 
sen kantama oli 40 km ja torjunta-
korkeus 30 km. Mallilla S-25MR 
oli mahdollista torjua hyvin nopeita 
maaleja (1200 m/s). 

S-25-yksiköt ryhmitettiin kiintei-
siin asemiin Moskovan ympärille. 
Asemat ja kehätiet rakennettiin 
vuosina 1952−1954 saksalaisten 
sotavankien työvoimalla.  1. Erikois-
ilmapuolustusarmeija sai tehtäväksi 
puolustaa Moskovaa. Sisäkehällä 
oli 44 ohjuspatteria, ulkokehällä 
68. Laveteilla oli enimmillään 3360 
ohjusta. Armeijan miesvahvuus oli 
35 000 sotilasta. S-25M oli käytössä 
1980-luvulle saakka, jolloin se kor-
vattiin S-300P:lla (SA-10). 

S-25:n pohjalta suunniteltiin pa-
rempaa S-50:ä Leningradin suojaksi, 
mutta se ei tullut käyttöön. SA-75 
Dvina (SA-2) hyväksyttiin sotava-
rustukseen 11.12.1957 ja S-125 Neva 
(SA-3) heinäkuussa 1961. Neuvos-
toliitossa/Venäjällä on sen jälkeen 
suunniteltu ja valmistettu enemmän 
erilaisia it-ohjusjärjestelmiä kuin 
missään muualla. Venäläisiä it-oh-
juksia on myös käytetty sotatoimissa 
enemmän kuin muita. 

Lähteitä: 
-Mark L. Morgan – Mark A. Ber-
how: Rings of Supersonic Steel. Air 
Defenses of the United States Army 
1950−1979. San Pedro, CA, 2002. 
-Ahti Lappi: Ilmatorjunta kylmässä 
sodassa. Jyväskylä 2003. 

Moskovan 
suojana oli 
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S-25-ohjusjärjestelmä hyväksyttiin 
sotavarustukseen 7.5.1955.   
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Vietnamissa sodittiin 35 vuotta yh-
täjaksoisesti, ensin japanilaisia mie-
hittäjiä vastaan, sitten ranskalaisia 
vastaan ja sen jälkeen amerikkalaisia 
vastaan, jolloin oli kysymys myös 
sisällissodasta. Loppujen lopuksi 
Pohjois-Vietnam valtasi Etelä-Viet-
namin keväällä 1975. Kysymyksessä 
oli alun alkaen vietnamilaisten itse-
näisyystaistelu, joka muuttui välillä 
sisällissodaksi, mutta lopulta syntyi 
yhtenäinen Vietnamin valtio. Ilman 
suurvaltojen sotkeutumista asiaan 
Vietnam olisi itsenäistynyt jo vuonna 
1945 (kuten se hetkeksi tekikin) ja 
olisi vältytty turhilta sodilta ja val-
tavilta tappioilta. Kaikissa näissä 
vaiheissa vietnamilaisia sotilaita johti 
Võ Nguŷen Giáp, joka kuoli hyvin 
iäkkäänä 4.10.2013. Hän oli 1900- 
luvun merkittävimpiä sotapäälliköi- 
tä. 

Siviilistä sotilaaksi

Giáp syntyi 25.8.1911 ja aloitti 
16-vuotiaana opiskelun Huen rans-
kalaisessa lyseossa. Hän opiskeli 
Hanoin yliopistossa talouspolitiik-
kaa ja lakia ja osallistui aktiivisesti 
opiskelijoiden itsenäisyysliikkeen 
toimintaan, minkä johdosta rans-
kalaiset pitivät häntä vankilassa 13 
kuukautta. Sen jälkeen Giáp toimi 
opettajana ja lehtimiehenä osallistuen 
salaa vapautusliikkeen toimintaan. 
Vuonna 1939 hän joutui pakenemaan 
Kiinaan, mutta ranskalaiset teloittivat 
hänen vaimonsa, isänsä ja sisarensa. 
Kun Ho Chi Minh palasi Vietnamiin 
vuonna 1941 ja perusti Vietnamin it-

senäisyysliikkeen (Viet Minh), Giáp 
liittyi joukkoon ja toimi sen sotilaal-
lisena johtajana. Viet Minh taisteli 
aluksi japanilaisia miehittäjiä vastaan 
kiinalaisten ja amerikkalaisten tuella. 
Maailmansodan päättyessä syksyllä 
1945 Viet Minh hallitsi lähes koko 
Vietnamin aluetta.  

Ho Chi Minh antoi Vietnamin 
itsenäisyysjulistuksen USA:n vas-
taavan julistuksen sanamuotoa lai-
naten, mutta ei saanut ulkovaltojen 
hyväksyntää. Suurvallat päättivät 
Potsdamin konferenssissa, että Kan-
sallinen Kiina saisi miehittää Viet-
namin pohjoisosan ja Iso-Britannia 
eteläosan – tässä kylvettiin 30-vuo-
tisen sodan siemen. Vastaavanlaista 
Etelä- ja Pohjois-Korean jakoa ei ole 
vieläkään selvitetty!

Indokiinan sodan voittaja

Ranskalaiset sotilaat miehittivät 
joulukuussa 1945 Etelä-Vietnamin, 
jolloin Viet Minh aloitti siellä sis-
sisodan. Kiinan Ciang Kai-šek 
luovutti helmikuussa 1946 Pohjois-
Vietnamin alueen Viet Minhille. 
Ho Chi Minh valittiin presidentiksi 
vaaleissa 1.1.1946 ja hän yritti saada 
aikaan rauhanomaista ratkaisua rans-
kalaisten kanssa, mutta ei onnistunut. 
Viet Minh aloitti sissisodan ranska-
laisia miehitysjoukkoja vastaan myös 
Pohjois-Vietnamissa 19.12.1946. So-
ta kesti 8 vuotta. Se tunnetaan meillä 
Indokiinan sotana, Vietnamissa se on 
”Ranskalainen sota”. 

Strateginen tilanne muodostui 
sellaiseksi, että Viet Minh hallitsi 

pERUSLUKEMIA
HISTORISTA

Kenraali Giap  
- ”Vietnamin Mannerheim” 1911-2013

Kenraali Giáp – kahden suurvallan voittaja. 

pERUSLUKEMIA
HISTORIASTA



Ilmatorjunta 1/2014      31   

maaseutua, mutta ranskalaiset kau-
punkeja. Ranskalaisilla oli sotilaal-
linen ylivoima, heillä oli ammatti-
sotilaita, tykkejä, panssarivaunuja 
ja lentokoneita, sisseillä ei paljon 
mitään niistä. Ranskalainen kenraali 
Henri Navarre laati suunnitelman 
vietnamilaisten sissien haastamisek-
si ratkaisutaisteluun muodostamalla 
iso sotilastukikohta Dien Bien Phun 
alueelle tarkoituksena katkaista Viet 
Minhin tärkeät selustayhteydet.  
Navarre oletti, että tykistöllä ja il-
mavoimalla vahvistetut ranskalaiset 
joukot aiheuttaisivat Viet Minhin 
hyökkääville pääjoukoille niin suu-
ret tappiot, että se päättäisi sodan. 
Ratkaisutaisteluhan siitä tulikin… 

Kenraali Giáp otti haasteen vas-
taan. Dien Bien Phun ympärille 
koottiin viisi divisioonaa vakinai-
sen armeijan joukoista, yhteensä 
noin 40 000 miestä. Viet Minhillä 
oli nelinkertainen miesylivoima. 
Raskaan tykkikaluston siirtämiseksi 
ympäröiville vuorille piti rakentaa 
800 km:n pituinen tie, jossa oli 12 
siltaa. Työvoimana oli 35 000 siviiliä. 
Ranskalaisten tukikohdan ympärille 
sijoitettiin 24 kpl 105 mm:n ja 18 kpl 
75 mm:n kenttätykkejä sekä 30 kpl 82 
mm:n kranaatinheittimiä. Käytössä 
oli myös Katjusha-raketinheittimiä. 
Saarretun alueen ympärille ryhmi-
tettiin lisäksi noin 80 kpl 37 mm:n 
ilmatorjuntatykkejä sekä 50−100 kpl 
12,7 mm:n it.konekiväärejä. 

Viet Minh aloitti suurhyökkäyksen 
tulivalmistelun tykistöllä ja heittimil-
lä 13.3.1954, jolloin ranskalaisille 
vasta selvisi, mitä oli vastassa. Ilma-
torjunta-aseet vaikeuttivat ilmavoi-
mien tulitukitoimintaa ja aiheuttivat 
konetappioita. Ranskalaiset yrittivät 
tasoittaa voimasuhteita ilmavoimalla, 
mutta sekin vaati veronsa. Käytössä 
oli 250 ilmavoimien konetta, joista 
62 tuhoutui (24,8 %) ja 167 (66,8 
%) vaurioitui. Lentosuorituksia oli 
10 369, joten suhteessa niihin tappio-
prosentit näyttävät paljon ”paremmil-
ta”, kokonaistappiot olivat vain 2,2 
% lentojen määrästä. Lisäksi 8 meri-
ilmavoimien konetta tuhoutui ja 19 
vaurioitui. Viet Minhin ilmatorjunta 
hankki paikallisen ilmanherruuden 
ja katkaisi lopulta kaikki ilmakul-

jetukset. Giáp näköjään ymmärsi 
ilmatorjunnankin tärkeyden. 

Maahyökkäyksillä vallattiin rans-
kalaisilta tukikohta toisensa jälkeen. 
Dien Bien Phun sotatoimi päättyi lä-
hes kahden kuukauden raivokkaiden 
taistelujen jälkeen 7.5. kello 17:30 
viimeisten ranskalaisten joukkojen 
antautuessa. Ranskalaisten tappiot 
olivat suuret: 1293 miestä kaatui, 
5234 haavoittui, 1694 katosi ja noin 
10 000 sotilasta jäi vangiksi. Viet 
Minhin tappioiksi on arvioitu 7900 
kaatunutta ja 15 000 haavoittunutta. 

Indokiinan sota päättyi tähän rat-
kaisutaisteluun. Viet Minh oli eli-
minoinut noin 112 000 ranskalaista 
sotilasta ja tuhonnut kaikkiaan 177 
ranskalaista lentokonetta. Aselepo 
solmittiin Genevessä 20.7.1954. La-
os ja Kambodza saivat itsenäisyyden, 
mutta Vietnam jaettiin kahtia. Poh-
jois-Vietnam jäi Kiinan ja Neuvosto-
liiton vaikutuspiiriin, Etelä-Vietnam 
USA:n. USA solmi 8.9.1954 puo-
lustussopimuksen Etelä-Vietnamin 
kanssa. Tämä ratkaisu jätti jälkeensä 
seuraavan sodan siemenen.

Vietnamin sodan voittaja

Aselevon jälkeen noin miljoona ka-
tolilaista Vietnamin asukasta muutti 
pohjoisesta etelään, ja 700 000 ih-
mistä päinvastoin. Etelä-Vietnamin 
alueelle jäi noin 15 000 Viet Minhin 
sissiä ja 10 000 vakinaisen armei-
jan sotilasta valmiina jatkamaan 
sissisotaa. Etelä-Vietnamin alueella 
käytiin sisällissotaa koko 1950-luvun 
loppupuolen ajan ja sen jälkeenkin. 
Vuosina 1955−1958 Etelä-Vietnamin 

hallituksen joukot ”eliminoivat” noin 
68 000 kommunistia. Amerikkalaiset 
ryhtyivät kouluttamaan etelävietna-
milaisia sotilaita helmikuussa 1955. 
Senaattori John F. Kennedy lau-
sui vuonna 1954 seuraavaa: ”Olen 
suoraan sanottuna sitä mieltä, että 
mikään määrä amerikkalaista soti-
lasapua ei riitä lyömään vihollista, 
joka on joka paikassa ja samaan 
aikaan ei missään, eikä ”kansan vi-
hollista”, jolla on kansan myötätunto 
ja salainen tuli puolellaan.” Viisas 
näkemys, mutta sitä ei uskottu. USA 
sotkeutui yhä enemmän mukaan 
Vietnamin sisällissotaan – ja loppu-
tuloksen tiedämme. Suurvalta hävisi. 

Aseleposopimus solmittiin 
27.1.1973, ja USA määrättiin mak-
samaan viiden miljardin dollarin 
sotakorvaukset Pohjois-Vietnamil-
le. Vietnamin sodassa lähes 57 000 
amerikkalaista sotilasta kaatui ja 
yli 200 000 haavoittui, sota mak-
soi USA:lle eri arvioiden mukaan 
200−350 miljardia dollaria. Vietna-
milaisten henkilötappiot olivat paljon 
suuremmat. Pohjois-Vietnam valtasi 
melko helposti Etelä-Vietnamin ke-
väällä 1975, jolloin syntyi yhdistynyt 
Vietnam. 

Kaikissa näissä vaiheissa ylin soti-
lasjohto oli kenraali Giápin käsissä. 
Omassa maassaan häntä pidetään 
marsalkka Mannerheimin veroise-
na kansallissankarina. Hän kirjoitti 
myös sotahistoriallisia kirjoja, muun 
muassa Dien Bien Phun taistelusta. 

Laajemmat tiedot Indokiinan ja 
Vietnamin sodista löytyvät kirjasta 
”Ilmatorjunta kylmässä sodassa” 
(2003). 

Dien Bien Phun 
voitonmerkki 
Hanoissa.  
(kuva: A.Lappi)
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Ukrainan kuukausia kestänyt kriisi 
on jälleen kerran nostanut länsimai-
den ja Venäjän ristiriitaiset tulkinnat 
kansainvälisestä turvallisuudesta 
kansainvälisen huomion kohteeksi. 
Siinä missä eurooppalaiset valtiot 
korostivat Ukrainan kansan oikeutta 
laajamittaisiin presidentti Januko-
vitsin vastaisiin mielenosoituksiin, 
Venäjä puolestaan kannusti Ukrainan 
johtoa lopettamaan ”terroristien ja 
kriminaalien” rikolliset toimet – 

tarvittaessa voimakeinoin. Samasta 
tilanteesta Ukrainassa on ollut mah-
dollista paikantaa kaksi erilaista 
näkökulmaa – tai tulkintaa. 

Länsimainen tulkinta Ukrainan 
tilanteesta perustuu kylmän sodan 
jälkeisellä ajalla vähitellen kehitty-
neisiin ajatuksiin globalisoituvan 
kansainvälisen järjestelmän lisään-
tyvästä keskinäisriippuvuudesta, nk. 
”uusien uhkien” esiinnoususta ja yh-
teistyövaraisesta uhkien torjunnasta.  

pERUSLUKEMIA
STRATEGIASTA

Everstiluutnantti Jyri Raitasalo 
Maanpuolustuskorkeakoulu

Strategian laitos

Näkökulmalla on väliä
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 
monissa läntisen Euroopan maissa 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
fokus on siirtynyt oman alueen puo-
lustamisesta kauempana tapahtuvien 
kriisien hallintaan. Yhdysvallat on 
ainoana sotilaallisena supervaltana 
toiminut luonnollisesti länsimaisena 
johtovaltiona viimeisen parin vuo-
sikymmenen ajan, mutta sen omat 
turvallisuusintressit eivät ole painot-
taneet ainoastaan nk. ”uusien uhkien” 

Ukraina on pinta-alaltaan Euroopan toiseksi suurin ja väkiluvultaan seitsemänneksi suurin valtio. Ukraina 
itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991. Sen väkiluku on noin 45 miljoonaa asukasta. Ukrainalla on merkittävä 
neuvostoaikaisten aseiden ylijäämä ja teollisuuskapasiteettia niiden valmistamiseen.



Ilmatorjunta 1/2014      33   

torjuntaa kriisinhallintaoperaatioilla. 
Yhdysvallat on perinteisen suur-
valtanäkökulman mukaisesti myös 
pyrkinyt ylläpitämään globaalin 
sotilaallisen ylivoimansa suhteessa 
kaikkiin mahdollisiin kilpailijoihin 
– mm. Venäjään ja Kiinaan.

Venäjällä näkökulma turvallisuu-
teen ja sotilaallisiin uhkiin on ke-
hittynyt länsimaisesta – erityisesti 
länsieurooppalaisesta - näkökulmasta 
poikkeavalla tavalla kylmän sodan 
päättymisen jälkeen. Neuvostolii-
ton hajoamisen jälkeen Venäjä koki 
suurvalta-asemansa ”romahduksen” 
ja monia poliittisia ja taloudellisia 
ongelmia. Tämän lisäksi 1990-lu-
vun kuluessa Tšetšenian sodat, Naton 
ensimmäinen laajenemiskierros ja 
Kosovon sota muokkasivat osaltaan 
venäläisiä käsityksiä kansallisesta 
ja kansainvälisestä turvallisuudesta.

1990- ja 2000-lukujen vaihteesta 
alkaen vahvistuva Venäjä on painot-
tanut valtion vakautta ja turvallisuut-
ta, suurvalta-aseman palauttamista, 
oman vaikutuspiirin vakiinnutta-
mista sekä asevoimien kehittämistä. 
Turvallisuusnäkökulman keskiössä 
Venäjällä on ollut valtion sotilaalli-
nen turvallisuus, jossa on huomioitu 
mm. Venäjään kohdistuvat ulkoiset 
sotilaalliset uhkat sekä mahdollinen 
valtion disintegraatiokehitys (Kau-
kasia). Vastauksena tämän vuositu-
hannen turvallisuusuhkiin Venäjällä 
on pidetty tärkeänä sotilaallisen 

voiman kasvattamista ja riittävän 
ydinasekyvyn ylläpitämistä. Näillä 
kyetään myös vastaamaan Venäjän 
suurvalta-aseman palauttamiseen 
liittyviin haasteisiin.

Länsimaissa ja Venäjällä kylmän 
sodan jälkeen kehittyneet turval-
lisuus- ja puolustusnäkökulmat 
perustuvat erilaisiin näkemyksiin 
kansainvälisten suhteiden luontees-
ta, keskeisistä turvallisuusuhkista ja 
”oikeista” menetelmistä turvallisuu-
den takaamisessa. Näistä erilaisista 
näkökulmista tai maailmankuvista 
katsoen yksittäiset kansainväliset 
tapahtumat näyttäytyvät eri valos-
sa. Esimerkiksi siinä missä Naton 
laajeneminen ymmärretään Länsi-
Euroopassa yhteistyövaraisen turval-
lisuuden rakentamisena, nähdään se 
Venäjällä maata uhkaavana poliittis-
sotilaallisena kehityskulkuna. Monil-
le eurooppalaisille ”roistovaltioiden” 
ballististen ohjusten muodostama 
uhka on torjuttavissa Eurooppaan 
sijoitettavalla ohjustentorjuntajär-
jestelmällä. Venäjä puolestaan tar-
kastelee tuota ohjustentorjuntajär-
jestelyä itseään vastaan suunnattuna 
turvallisuusuhkana, jota vastaan pitää 
toteuttaa sotilaallisia vastatoimen-
piteitä Venäjän ydinasepelotteen 
uskottavuuden ylläpitämiseksi.

Ennen loppuvuodesta 2013 al-
kanutta akuuttia Ukrainan kriisiä 
Venäjän ja länsimaiden erilaiset 

turvallisuuskäsitykset ovat ”tör-
männeet” aikaisemmin tällä vuosi-
tuhannella mm. Georgiassa (2008), 
Libyassa (2011) ja Syyriassa. Lisäksi 
Naton laajeneminen ja länsimaisen 
(pääasiassa amerikkalaisen) ohjus-
puolustusjärjestelmän kehittäminen 
ovat toistuvasti kiristäneet suhteita 
länsimaisten pääkaupunkien ja Mos-
kovan välillä.

Edellä kuvatun perusteella Venä-
jällä ja länsimailla on vain rajalliset 
mahdollisuudet löytää yhteinen sävel 
niiden turvallisuuteen vaikuttavista 
tekijöistä, toimista ja uhkakuvista. 
Terrorismi on viime vuosina ollut 
yksi länsimaita ja Venäjää yhdis-
tävä uhkakuva – tosin terrorismin 
määrittely ja käytettävät terrorismin 
torjunnan keinot on nähty eri linssien 
läpi länsimaissa ja Venäjällä. Samalla 
tavalla sellaiset länsimaisessa strate-
gisessa kielenkäytössä tutut käsitteet 
kuten ”kriisinhallinta”, ”suojeluvas-
tuu”, ”humanitaariset interventiot” ja 
”roistovaltiot” saavat venäläisessä 
turvallisuusanalyysissa länsimaisesta 
traditiosta poikkeavat merkitykset. 
Tämä on hyvä pitää mielessä, kun 
arvioidaan kansainvälisen turvalli-
suusympäristön luonnetta: kaikki 
merkittävät sotilaalliset toimijat 
maailmalla eivät ajattele sotilaallisen 
voiman käytöstä samalla tavalla kuin 
länsimaat.
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TEEMANA

ILMA-ASEEN KEHITYS

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. 
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Johdanto

Tässä artikkelissa tuodaan esille 
yleisten taktisten periaatteiden kä-
sitteitä ja määritelmiä, jonka jälkeen 
näiden periaatteiden ilmentymistä 
tarkastellaan ilmasodankäynnin 
historiassa muutamien esimerkkien 
avulla. Seuraavan lehden numerossa 
tarkastellaan yleisten taktisten peri-
aatteiden ilmenemistä suomalaisissa 
ohjesäännöissä ja oppaissa ilmator-
junnan näkökulmasta.

Sodankäynnin ja taktiikan 
yleiset periaatteet 
Onko olemassa sodankäyntiin tai 
taisteluihin liittyviä ajasta, paikasta, 
maastosta, aseteknologiasta - ja jär-
jestelmistä, tekniikasta sekä muista 
tekijöistä riippumattomia sodankäyn-
nin yleisiä periaatteita tai perusperi-
aatteita? Jos on niin mitä nämä perus-
periaatteet sisältävät ja missä ne ovat 
syntyneet? Mikä on niiden vaikutus 
nykyaikaiseen sodankäyntiin? Mikä 
oikeastaan on periaate tai perusperi-
aate sodankäynnissä? Erään sodan-
käyntiä käsittelevän tietosanakirjan 
mukaan taistelun teoria on kokoelma 
fundamentaalisia perusperiaatteita, 
jotka ohjaavat tai selittävät sotilaal-
lisia taisteluita. Näiden sodankäyntiin 
liittyvien perusperiaatteiden tarkoitus 
on luoda pohja suunnitelmille sekä 
auttaa komentajia ja esikuntia tais-

teluiden suunnittelussa sekä toteutta-
misessa kaikilla sodankäynnin tasoil-
la. Sodankäynnin yleisiä periaatteita 
tai taktisia periaatteita voidaan pitää 
sotataidon alaisina käsitteinä. Sota-
teoreetikot ja ammattisotilaat (esim. 
Sun Tzu, Napoleon, von Clausewitz, 
Jomini, Fuller, Lloyd, Jackson, Ful-
ler, B.H. Liddell Hart) ovat kirjoit-
taneet sodankäynnin sekä taistelujen 
periaatteista että niiden merkitykses-
tä taistelussa. Osassa kirjoituksia, 
perusperiaatteita on käsitelty tietoi-
sesti ja joidenkin kirjoituksista näi- 
tä periaatteita voidaan tulkita, vaik- 
ka kirjoittaja ei itse niitä määritte-
lekään.

Varsinkin ulkomaiset julkaisut 
sisältävät erilaisia käsitteitä kuten: 
sodankäynnin perusperiaatteet, tais-
telun perusperiaatteet, operaatiotai-
don ja taktiikan perusperiaatteet ja 
sotataidon perusperiaatteet. Näistä 
saa helposti käsityksen, että kysy-
myksessä on varsin eritasoiset perus-
periaatteet ja toiminta. Käsitteiden ja 
määritelmien tarkemman tutkimuk-
sen lopputuloksena kysymyksessä 
ovat kuitenkin hyvin samankaltaiset 
periaatteet, joita vain sovelletaan eri 
sodankäynnin tasoilla.

Sodankäynnin periaatteiden mer-
kityksestä on kiistelty kautta aikojen 
ja ne ovat vaihdelleet ajoittain muun 
muassa vallitsevien olosuhteiden ja 
jopa teknologian kehityksen mukaan. 
Suurimpana erona voidaan kuitenkin 

pitää kulttuurillisia ja maiden välisiä 
eroja. Esimerkiksi neuvostoaikaisen 
ajattelun mukaan sotataidon perus-
periaatteet eli sodankäynnin yleiset 
periaatteet ovat yksinkertaisia ideoita 
ja tärkeimpiä suosituksia organisaa-
tioille taistelun, operaation ja sodan 
käymiseksi. Tämän näkemyksen kes-
keisen väittämän mukaan taktiikan 
kehittymisen kannalta on tärkeää, 
että kaikkea mikä on ollut käyttö-
kelpoista ja toimivaa aikaisemmissa 
sodissa, sovelletaan tulevaisuudessa. 
Sodankäynnin periaatteet eivät ole 
yksittäisiä teoreettisia lauselmia, 
vaan keskeisiä yksinkertaistuksia, 
joita voidaan käyttää kaikentasoi-
sissa taisteluissa. Brittiläisten ohje-
sääntöjen alkuperäiset sodankäyn-
nin periaatteet perustuvat Fullerin 
oppeihin. Niiden mukaan sotaa ja 
taisteluja käydään maalaisjärkisillä 
periaatteilla, jotka tunnetaan myös 
sodankäynnin periaatteina. Periaat-
teet ovat myös yleisesti sovellettavia; 
ne voidaan määritellä, niiden tärke-
ys ja käytettävyys vaihtelee, ja niitä 
voidaan käyttää kaikilla taisteluiden 
tasoilla. Brittiläiset ohjesäännöt ko-
rostavat, että taktisten periaatteiden 
käyttäminen riippuu täysin tilantees-
ta. Niiden mukaan ei ole olemassa 
kahta identtistä taistelua ja maastoa, 
jossa näitä perusperiaatteita voitaisiin 
soveltaa samalla tavalla. 

Perusperiaatteita ei siis voida si-
toa sääntöihin tai määräyksiin, vaan 
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ne ovat jokaisen sotilaan työkaluja, 
joita pitää osata käyttää oikeaan ai-
kaan oikeassa paikassa. Taistelussa 
menestyäkseen ja päämäärään pää-
semiseksi sotilaiden ja sotajoukko-
jen on analysoitava ja pohdittava 
omaa sekä vastustajan toimintaa, ja 
osattava valita tilanteeseen sopivat 
periaatteet (taktisten periaatteiden 
soveltaminen).

Yleiset periaatteet ovat kehittyneet 
tuhansien vuosien aikana, ja tässä 
ajanjaksossa sodankäynti ja sodan-
käynnin välineet ovat kehittyneet 
mittavasti. Kaikista muuttuneista te-
kijöistä (esim. asevoiman liikkuvuus, 
suoja, tuhovoima) huolimatta yleiset 
periaatteet ovat säilyttäneet asemansa 
ja ovat oleellinen osa ohjesääntöjä 
myös nykypäivänä. Periaatteet voi-
daan jakaa määrällisesti ja ajallisesti 
pysyvimpiin periaatteisiin, hajaperi-
aatteisiin ja erikoistapauksiin. Aikai-
semmin tässä tekstissä mainittujen 
teoreetikkojen osalta pysyvimmät 
periaatteet ovat:

– voimien vaikutuksien keskit-
täminen (painopiste)

– yllätys
– hyökkäyksellisyys tai aktiivi-

suus
– päämäärä
– voimien taloudellinen käyttö
– turvallisuus.

Tässä artikkelissa esimerkkejä 
ilmasodankäynnin historiasta tar-
kastellaan voimien vaikutuksen 
keskittämisen (jatkossa käytetään 
myös sanaa ”painopiste”), yllätyk-
sen, hyökkäyksellisyyden tai aktii-
visuuden, ja voimien taloudellisen 
käytön kannalta.

Yleiset taktiset periaatteet 
ilmasodankäynnissä
Sen jälkeen kun ihmisen kyvystä 
lentää tuli realiteetti noin sata vuot-
ta sitten, ilmavoima on kehittynyt 
maavoimien komentajien taktisella 
tasolla käyttämästä primitiivisestä 
apuvälineestä sodankäynnin mahta-
vaksi, jopa ratkaisevaksi, välineeksi. 
Useat nykyajan ilmasotateoreetikot 
korostavat myös sitä, että ilmasota 
sinällään tulee olemaan ratkaisevassa 

osassa ja tämän myötä maavoimien 
merkitys vähenee. 

Nykyaikaista ilmasotateoriaa 
esiteltäessä on pitkälti nojauduttu 
useimmiten Eversti John A. Warden 
III:n teokseen The Air Campaign 
vuodelta 1988. Vaikkakin kirja on ol-
lut (ja on edelleen) hyvin kiistelty, on 
siinä epäilemättä kuvattu teoreettisia 
ja filosofisia käsityksiä ilmasodasta 
ja sijoittanut ne laajempaan kokonai-
suuteen. Monien sotateoreetikkojen 
kuvaamat sodan yleiset periaatteet 
(principles of war) ovat Wardenin 
mukaan voimassa ja koskevat niin il-
ma- kuin maajoukkojakin. Wardenin 
näkemyksen mukaan nykyaikaisten 
ilmasotaa käsittelevien teorioiden 
lähtökohtana on, että onnistuneen 
ilmasotatoimen taustalla on oltava 
hyvä suunnitelma. Suunnitelman te-
keminen edellyttää riittäviä tietoja 
tulevasta sotilaallisesta toiminnasta. 
Erityisen keskeistä on hyvä sotateo-
reettinen ymmärrys sekä luonnol-
lisesti mahdollisimman hyvä kuva 
omista ja vihollisen vahvuuksista 
sekä heikkouksista.

Nykyaikaisesta ilmavoimasta on 
tullut niin tehokas tavanomaisen so-
dankäynnin väline, että valtioilla ei 
ole enää varaa menettää ilmatilansa 
kontrollia, näin ollen ilmanherruu-
della on ratkaiseva rooli nykyajan 
taisteluissa. Otaksutaan, että sotatoi-
mi voidaan hävitä, jos vihollinen on-
nistuu saavuttamaan ilmaylivoiman. 
Toisaalta sotatoimi tai sota voidaan 
voittaa, mikäli omat joukot ovat saa-
vuttaneet ilmanherruuden.

Ilmaylivoima mahdollistaa hyök-
käyksellisten ilmaoperaatioiden suo-
rittamisen mitä tahansa viholliskoh-
detta vastaan. Samanaikaisesti tulisi 
estää vihollista toimimasta samalla 
tavalla omia kohteita vastaan. Jos 
puolustajalla on ilmaherruus omalla 
alueellaan, hyökkääjä ei pysty to-
teuttamaan hyökkäyksiään tehok-
kaasti strategisia tai taktisia kohteita 
vastaan. Hyökkääjä voi myös ope-
roida vapaasti haluamiaan kohtei-
ta vastaan, jos puolustajalla ei ole 
kykyä saavuttaa ilmaherruutta edes 
kaikkein keskeisimmillä ja tärkeim-
millä alueillaan. Jos hyökkääjällä 
on tämän lisäksi käytössään paljon 

lentojoukkoja, on yleensä vain ajan 
kysymys ennen kuin puolustukselli-
siin menetelmiin tukeutuva osapuoli 
kokee tappion. Jo toinen maailman-
sota osoitti, että konventionaalisessa 
sodankäynnissä taistelua kontrolloi 
se osapuoli, jolla on ilmaherruus 
ja se osapuoli, jonka resurssit eivät 
riitä edes paikallisen ilmaherruuden 
saamiseen, ajautuu lähes väistämät-
tä sodankäynnissään tuskalliselle ja 
toivottomalle tielle.

Yleisten taktisten periaat-
teiden ilmeneminen ilma-
sodankäynnin historiassa
Tässä luvussa tarkastellaan valittujen 
yleisten taktisten periaatteiden ilme-
nemistä ilma-aseen ja ilmatorjunnan 
osalta muutamissa konflikteissa.

Kuuden päivän sota 1967 

Kuuden päivän sota alkoi 5.6.1967 
Israelin ilmavoimien yllätysiskuilla 
Egyptin ja Syyrian lentokentille. Sota 
oli ohi kuudessa päivässä israelilais-
ten hallitessa täysin ilmatilaa, Siinain 
niemimaata aina Suezin kanavaa 
myöten, Länsirantaa ja koko Golanin 
ylänköaluetta.

Israelin toteuttamaa ilmaoperaatio-
ta voidaan pitää modernin sodankäyn-
nin historian ensimmäisenä ennalta-
ehkäisevänä iskuna (Pre- Emptive 
Strike). Operaatiossa korostuvat sel-
keästi painopisteen muodostami-
nen, yllätys, sekä hyökkäyksellisyys 
ja aktiivisuus. Maanantaina 5.6.1967 
Israelin ilmavoimat iski kello 07:45 
yllättäen Egyptin ilmapuolustusta ja 
ilmavoimia vastaan. Israelin hävit-
täjät olivat lentäneet aluksi pitkälle 
Välimeren ylle ja sitten koukanneet 
jyrkästi etelään voidakseen hyökätä 
Egyptin tukikohtiin lännestä. Tämä 
taktinen yllätys varmisti iskun tehok-
kuuden. Egyptin ilmavoimat huoma-
sivat Israelin koneet liian myöhään, 
eivätkä ne ehtineet valmistautua vas-
tatoimenpiteisiin. Tiedustelutietoihin 
perustuneen ennaltaehkäisevän iskun 
avulla Israel oli temmannut aloitteen 
itselleen. 

Iskuja toteutettiin yhdeksääntoista 
eri lentotukikohtaan, ja niissä olevat 
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koneet tuhottiin. Tärkein kohde oli 
Kairon läntinen tukikohta, joka oli 
TU-16- rykmentin sijoituspaikka. 
Egyptin kenttiä vastaan tehtiin noin 
500 rynnäkkölentoa, jonka tuloksena 
tuhottiin 309 lentokonetta, ml. kaikki 
Tu-16-pommittajat, 27 Il-28-konetta, 
12 SU-7-konetta, 90 MIG-21, 20 
MIG-19 ja 25 MIG-17-hävittäjää ja 
32 kuljetuskonetta. Syyria, Jorda-
nia ja Irak aloittivat hyökkäyksen 
Egyptiltä saamien väärien tietojen 
kannustamana. Israelin ilmavoimat 
iskivät vastapuolia vastaan ja iltaan 
mennessä vastapuolen ilmavoimat 
oli lamautettu. Syyrian ilmavoimat 
kärsivät suuria tappioita, Jordanian 
ja Irakin taisteluihin osallistuneet 
ilmavoimat tuhottiin. Voimien ta-
loudellisen käytön kannalta Israelin 
ilmavoimilla oli yllätyksen ja tekno-
logian tuoma etu, joka mahdollisti 
ilmapuolustuksen lamauttamisen 
nopeasti, pienin tappion. Tästä on 
esimerkkinä myös Israelin ilmavoi-
mien hyökkäykset Egyptin tutkia 
vastaan. Egyptiläisillä oli tutkien 
sijoittelussa selkeä painopiste, sillä 
suurin osa valvontatutkista oli sijoi-
tettu Siinain niemimaalle. Näiden 
järjestelmien päätehtävänä oli tuottaa 
ennakkovaroitus ilmapuolustuksen 
järjestämisesi. Järjestelmät olivat 
kiinteitä, joten niiden löytäminen ja 
tuhoaminen eivät asettaneet suuria 
haasteita israelilaisille, joilla oli jo 
ensimmäisen päivän iltapäivästä al-
kaen hallussa ilmanherruus. Hyök-
käyksissä tuhottiin 25 tutkaa, joista 
16 oli Siinain niemimaalla. Nämä 
operaatiot eivät myöskään sitoneet 
israelilaisten kalustoa pitkiin ja tois-
tuviin taisteluihin, joten kalustotap-
piot olivat todella pienet suhteessa 
saatuun vaikutukseen. Egyptillä oli 
suorituskykyiset ilmatorjuntajoukot 
ja niillä oli muodostettu selkeä pai-
nopiste, mutta painopisteen muodos-
tamisesta ei ollut tässä tapauksessa 
juurikaan hyötyä puutteellisen tilan-
nekuvan takia. 

Jom Kippurin sota 1973

Vuoden 1967 sota antoi Israelille 
uskon rajojensa turvallisuuteen. 
Israelissa ei uskottu arabien enää 
koskaan kykenevän sellaiseen soti-
laalliseen tai poliittiseen operaati-
oon, joka yllättäisi Israelin tai sitten 
nujertaisi sen. Naapurivaltiot olivat 
kuitenkin oppineet edellisissä sodissa 
jotain. He ymmärsivät, etteivät he 
kykene kukistamaan Israelia yhdellä 
sotilaallisella iskulla, toisin sanoen 
he katsoivat omaavansa tappioiden 
suuremman sietokyvyn ja siten ku-
luttavansa Israelia. Jom kippur (suuri 
sovituspäivä) on juutalaisen kalente-
rin pyhin päivä (6. lokakuuta 1973). 
Kuuden päivän sodassa nöyryyttävän 
tappion kärsineet arabimaat käyttivät 
pyhäpäivää hyväkseen, suorittamalla 
yllätyshyökkäyksen Israeliin.

Erityisesti egyptiläiset olivat 
ottaneet opikseen kuuden päivän 
sodan tapahtumista ja he olivat 
muodostaneet uudet ilmatorjunta-
joukot, ja hankkineet niille uusimmat 
neuvostovalmisteiset ilmatorjunta-
järjestelmät. Ilmatorjuntajoukoilla 
oli muodostettu selkeä painopiste 
konfliktin alussa Suezin kanavan 
alueelle, jossa ne suojasivat maa-
joukkoja. Israelin puolustusstrategia 
perustui enimmäkseen siihen ole-
tukseen, että he uskoivat saavansa 
ennakkovaroituksen viimeistään 48 
tuntia ennen hyökkäystä. Ennakko-
varoituksen jälkeen tarkoituksena oli 
suorittaa välitön ennaltaehkäisevä 
isku, jossa ilma-aseen rooli olisi 
ollut keskeinen. Edellisessä sodas-
sa Israelin ilmavoimat lamauttivat 
Egyptin ilmapuolustuksen helposti, 
mutta nyt niillä ei ollutkaan aikaa 
suorittaa ilmapuolustuksen lamaut-
tamista, koska Egypti oli temmannut 
aloitteen itselleen yllätyshyökkä-
yksellä. Israel oli investoinut suu-
rimman osan puolustusbudjetista 
ilmavoimien kehittämiseen, mutta 
nyt he olivat tilanteessa, jossa ilma-

torjunta rajoitti niiden toimintaa mer-
kittävästi yllätyksen, painopisteen, 
ja aktiivisuuden keinoin. Kaiken 
lisäksi Israelin ilmavoimat sitoutui-
vat taisteluiden jatkuessa taisteluihin 
myös Syyrian ilmavoimia vastaan, 
ja näin ollen israelilaiset joutuivat 
jakamaan voimansa kahdelle eri 
operaatiosuunnalle. 

Egyptin ilmatorjunta aiheutti 
sodan alussa lukuisia, pitkällä ai-
kavälillä kestämättömiä, tappiota 
Israelin ilma-aseelle. Israelilaiset ko-
kivat alkuvaiheessa Suezin alueella 
3:200- tappiot (3 pudonnutta konetta, 
200 lentosuoritusta). SA-6, SA-7, ja 
ZSU-24 järjestelmillä pudotettiin so-
dan aikana 53 A-4 Skyhawk konetta 
(33% kokonaismäärästä), ja 33 F-4 
Phantom- konetta (25% kokonais-
määrästä). Voimien taloudellisen 
käytön kannalta Israelilaiset rajoit-
tivat ilmaoperaatiota alueilla heti, 
jos tappioita alkoi tulla enemmän, 
ja he olivat pakotettuja keksimään 
uuden taktiikan, jotta kalustoa voitai-
siin käyttää entistä tehokkaammin ja 
taloudellisemmin. Israelin maavoi-
mien toteuttamat, syvälle ulottuneet, 
operaatiot tuhosivat taisteluiden kan-
nalta keskeiseltä alueelta useita ilma-
torjuntajärjestelmiä. Samaan aikaan 
sotilaallinen paine Syyrian rintamalla 
helpotti, ja Israelin ilmavoimat kes-
kittivät voimansa Egyptiä vastaan. 
Israelin maa- ja ilmavoimien yhteis-
toiminnan vaikutuksesta egyptiläiset 
joukot oli lyöty laajalle alueelle, mi-
kä oleellisesti heikensi ilmatorjunnan 
suorituskykyä. Näiden tekijöiden 
yhteisvaikutuksesta Israelin ilma-
voimat kykenivät saavuttamaan tais-
teluiden kannalta keskeisillä alueilla 
(Siinain niemimaa) itselleen ajallisen 
tai paikallisen ilmanherruuden. Yh-
dysvaltojen tuki oli merkittävässä 
roolissa sodan lopputuloksen kannal-
ta. Israelin ilma-aseen voimat eivät 
olisi todennäköisesti riittäneet sodan 
loppuun asti ilman yhdysvaltojen 
materiaalista tukea . 
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1982 Libanon

Libanonin sota alkoi 6. kesäkuuta 
1982 Israelin hyökätessä Etelä-Li-
banoniin kostona Abu Nidal -terro-
ristijärjestön yritykseen salamurhata 
Israelin Britannian-suurlähettiläs, 
Shlomo Argov. Israelin ilmavoimat 
pommittivat useita PLO:n (Palestine 
Liberation Organization) kohteita 
Beirutissa ja ampuivat alas 86 Syy-
rian ilmavoimien konetta.

Huhtikuussa 1981 Syyria ryhmit-
ti ilmatorjuntaohjusyksiköitä (SA-
2,SA-3,SA-6) Bekaan laaksoon 
Libanonissa. Ilmatorjuntayksiköt 
muodostivat selkeän painopisteen 
alueella, jolla oli keskeinen rooli 
Israelin ja eri aseellisten kapinallis-
ryhmien välisissä taisteluissa. Nämä 
ohjusyksiköt rajoittivat Israelin ilma-
voimien ilmatiedustelua ja ilmaryn-
näkkötoimintaa merkittävästi. Näin 
ollen Israel aloitti operaation suunnit-
telun niiden lamauttamiseksi. Israel 
tiedosti ilmatorjuntajärjestelmien 
suorituskyvyt, mutta myös niiden 
heikkoudet. Elektronisen sodankäyn-
nin menetelmät olivat keskeisessä 
osassa vastatoimenpiteitä suunnitel-
taessa. Israelilaiset käyttivät alueella 
lennokkeja, joiden toiminnan vaiku-
tuksesta syyrialaiset laittoivat val-
vontajärjestelmät päälle ja näin ollen 
israelilaiset saivat kerättyä arvokasta 
tietoa järjestelmien ominaisuuksista 
ja niiden käyttöperiaatteista (häirintä-
laitteiden päivittäminen saaduilla tie-
doilla kesti vain noin 30 minuuttia). 
Israelilaisten tarkoituksena oli estää 
ohjusyksiköiden keskitetty johtami-
nen ELSO- häirinnän avulla. Lisäksi 
israelilaiset harjoittelivat ilmaoperaa-
tion toteutusta Negevin autiomaahan 
rakennettuja valemaaleja vastaan. 

Varsinainen operaatio oli todelli-
nen menestys. Israelilaisten valoi-
saan aikaan suorittama hyökkäys 
perustui onnistuneeseen johtamiseen, 
tarkkaan tilannekuvaan, ja täsmäasei-
den käyttämiseen. Israelilaiset olivat 
seuranneet ohjusyksiköiden toimin-
taa ja liikkeitä jatkuvasti lennokkien 
avulla, ja he tiesivät tarkalleen niiden 
sijainnin ennen ilmaoperaation aloit-
tamista. Keskeinen tekijä operaation 
toteutuksessa oli yllätyksen onnistu-

minen. Israelilaiset käyttivät jälleen 
lennokkia, ja syyrialaiset käynnis-
tivät kaikki järjestelmänsä sekä 
alkoivat mitata maalia tutkilla. Tä-
män jälkeen israelilaiset lamauttivat 
ohjusyksiköiden viestijärjestelmät 
häirinnällä. Ilmatorjuntajoukot eivät 
kyenneet luomaan selkeää tilanneku-
vaa, ja Israelin ilmavoimat tuhosivat 
ohjusyksiköt pääosin täsmäaseilla, 
jotka laukaistiin ilmatorjuntatulen 
kantaman ulkopuolelta. Kehittyneen 
teknologian (ELSO ja täsmäaseet) 
myötä israelilaisten operaatio toteu-
tettiin ennenäkemättömällä tavalla 
voimien taloudellisen käytön 
kannalta tarkasteltuna: muutamassa 
tunnissa 19 ohjusyksikköä oli tuhot-
tu ilman ainuttakaan tappiota ilma-
aseelle. Reaaliaikainen tiedustelu ja 
vastustajan heikkouksien selvittämi-
nen sekä yllätyksen toteuttaminen 
olivat keskeisiä tekijöitä modernien 
ilmatorjuntajärjestelmien täydellises-
sä tuhoamisessa. 

 Kuuden päivän sodassa (1967) 
Israelin ilmavoimat toteuttivat ennal-
taehkäisevän iskun ja pääsivät näin 
ollen askeleen edelle egyptiläisiä. 
Vuonna 1973 he eivät tähän enää 
kyenneet, koska Egypti ehti hyök-
käämään ennen heitä. Lisäksi Egypti 
ja Syyria olivat vahventaneet ilma-
torjuntajärjestelmäänsä vuoden 1967 
huonojen kokemustensa johdosta. 
Heidän järjestelmänsä perustuivat 
uusimpaan venäläiseen teknologiaan 
ja koulutukseen. Tuloksena oli, että 
Israelin ilmavoimat, kärsittyään suh-
teellisen suuret tappiot alkuvaihees-
sa, sai tässä sodassa tyytyä vähem-
män keskeiseen osaan kuin vuoden 
1967 operaatioissa. Vuoden 1982 
Libanonin sodassa syyrialaiset luot-
tivat täysin neuvostovalmisteisten 
järjestelmien suorituskykyyn vuoden 
1973 sodan kokemusten perusteella. 
Tässä sodassa israelilaisten suoritta-
man yllätyksen onnistumisessa kaksi 
keskeistä tekijää olivat lennokkien 
suorituskyky ja täsmäaseet - järjestel-
mät joita ei käytetty vuoden 1967 tai 
1973 sodissa. Vuoden 1973 ja vuo-
den 1982 sotien välistä ajanjaksoa 
voidaan pitää modernin ilma-aseen 
yhtenä suurimmista kehitysaskeleis-
ta. Näitä kolmea sotaa tarkasteltaessa 

on mahdollista havaita lentoaseen ja 
ilmatorjunnan tehokkuuden yhden 
erityispiirteen olevan teknologia- ja 
järjestelmäkehitys, joka on täysin rat-
kaisevaa nykyaikaisessa sodankäyn-
nissä (edellisen sodan ”meriiteillä” ei 
enää pärjää seuraavassa konfliktissa). 

1999 Kosovo

Kosovon sota oli vuosina 1998- 1999 
entisessä Jugoslaviassa käyty sotatoi-
mien sarja, jossa taisteltiin siitä onko 
Kosovo serbien vai albaanien maata 
(eräs näkökulma). Albaanisissien ja 
serbien asejoukkojen väliset taistelut 
päättyivät Naton väliintuloon lähinnä 
ilmaiskuin maalis-kesäkuussa 1999.

Naton piirissä ilmaoperaation 
suunnitteluun vaikutti oleellisesti 
vuoden 1991 Persianlahden sodan 
tapahtumat. Siellä moderni ilma-ase 
pystyi toimimaan melko vapaasti 
ilmapuolustuksen lamauttamisen 
jälkeen. Persianlahden sota oli syn-
nyttänyt mielikuvan modernin ilma-
aseen erinomaisesta suorituskyvystä, 
ja tämä asia vaikutti oleellisesti myös 
Kosovon operaation suunnitteluun. 
Kosovon kriisin ratkaisemiseksi 
Naton operaatiosuunnitelma oli ra-
kenteeltaan selkeä ja painopisteet oli 
luotu vaiheittain (Wardenin oppien 
mukaisesti). Operaation ensimmäi-
sessä vaiheessa oli tarkoituksena 
lamauttaa serbien ilmapuolustus, toi-
sessa vaiheessa iskeä valtakunnalli-
sesti tärkeitä kohteita ja maajoukkoja 
vastaan, ja kolmannessa vaiheessa 
tehostaa toimintaa maajoukkoja vas-
taan. Ensimmäisen vaiheen toteu-
tuksen keskeinen tekijä oli yllätys. 
Suurin osa Serbien tehokkaimpien 
ohjusjärjestelmien ryhmitys- ja tu-
lialueista olivat peräisin Kylmän 
sodan ajalta, joten niiden tehokkaim-
mat valvonta- ja torjuntasektorit oli 
suunnattu länteen. Tämän tiedostaen 
Nato suoritti ilmapuolustuksen la-
mauttamisen pääosin idän suunnasta 
tulevilla hyökkäyksillä. Näissä ilma-
hyökkäyksissä tuhottiin lähes 80 % 
kiinteistä ilmatorjuntajärjestelmistä 
jo ilmaoperaation alkuvaiheessa. 
Liikkuvien ilmatorjuntajärjestelmien 
osalta tilanne muodostui huomatta-
vasti vaikeammaksi.
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Alueen erityispiirteet (mm. vuoris-
tot, sumu, sade, matala pilvikorkeus) 
ja serbien käyttämä aktiivinen ja 
yllätyksellinen ilmatorjuntataktiikka 
kuitenkin pakottivat sodan edetessä 
Natoa muuttamaan suunnitelmiaan 
operaation vaiheistuksen ja paino-
pisteiden osalta. Voimien taloudel-
lisen käytön kannalta Kosovon sota 
toimii erinomaisena esimerkkinä. 
Serbit käyttivät erittäin aktiivisesti 
hyväksi maastoa, vallitsevia olosuh-
teita, ja ilmasuojelun keinoja (mm. 
salaaminen, harhauttaminen, liike). 
Näiden yhteisvaikutuksella serbit 
säilyttivät joukkojensa taisteluky-
vyn paljon parempana, ja pienemmin 
tappioin, kuin Nato oli ennen sotaa 
ja sen aikana arvioinut. Esimerkiksi 
monipuolisten valemaalien käyttä-
misellä serbit vähensivät oleellisesti 
oikeisiin joukkoihin kohdistuneita 
iskuja ja lisäsivät konfliktin edetes-
sä epävarmuutta Naton piirissä il-
maiskujen todellisista vaikutuksista. 
Serbien säilyttäessä ilmatorjunnan 
suorituskyvyn, erityisesti lähi- il-
matorjuntajärjestelmien osalta, oli 
Nato pakotettu jatkamaan ilmapuo-
lustuksen lamauttamistehtäviä koko 
78 päivää kestäneen operaation ajan. 
Voimien taloudellisen käytön näkö-
kulmasta operaatio oli kaksijakoinen 
Naton osalta. Nato pystyi käyttämään 
moderneita asejärjestelmiä (osuus 
n.80 %) usein ilmatorjunnan kan-
taman ulkopuolelta, mutta toisaalta 
serbien käyttämän taktiikan aiheut-
taman epävarmuuden takia kalliita 
täsmäaseita käytettiin (osa valemaa-
leihin) niin paljon, että niistä oli jopa 
todellista pulaa operaation aikana 
(joitakin operaatioiden toteuttamista 
jouduttiin siirtämään täsmäaseiden 
puuttumisen vuoksi).

Serbijoukkojen jatkuva liike, 
yhdistettynä huonoon säähän ja 
vaikeaan maastoon, vaikeutti oleel-
lisesti Naton tiedustelun suoritus-
kykyä. Yllätyksen näkökulmasta 
serbit toteuttivat menestyksekkäästi 

tuliylläköitä. Onnistuneista tuliyl-
läköistä ehdottomasti merkittävin 
tapahtuma oli F117- häivehävit-
täjän alasampuminen. Aktiivinen 
ilmatorjuntataktiikka, monipuoliset 
ilmasuojelukeinot, teknisten järjes-
telmien tunteminen sekä vastusta-
jan toimintatapoihin perehtyminen 
loivat pohjan tälle tapahtumalle. 
F117- koneen piti käytännössä ol-
la normaaleille ilmatorjuntatutkille 
erittäin vaikeasti havaittava, lähes 
näkymätön. Serbit käyttivät valvon-
taan ja maalinosoitukseen useita eri 
taajuusalueilla toimivia tutkia, ja 
näin he onnistuivat havaitsemaan ja 
pudottamaan tämän häivehävittäjän. 
Koneen pudottaminen tuli täydel-
lisenä yllätyksenä Natoille ja sillä 
oli suuri vaikutus ilmaoperaation 
toteuttamiselle jatkossa. 

Tämäkin konflikti on hyvä esi-
merkki siitä, että ei ole olemassa 
kahta identtistä taistelua ja maastoa, 
jossa taistelut voitaisiin käydä (pu-
humattakaan voittamisesta) samalla 
tavalla. Tässä tapauksessa moder-
neilla järjestelmillä operoiva Nato 
nojasi pitkälti vuoden 1991 Persi-
anlahden sodan hyviin kokemuksiin 
ilma-aseen käytöstä, ja aliarvioi sa-
malla Kosovon alueella vallitsevat 
taistelukentän keskeiset tekijät (mm. 
vastustaja, olosuhteet, kalusto). 

2008 Georgia

Venäjän ja Georgian välinen sota, 
toiselta nimeltään Etelä- Ossetian 
sota, oli elokuun 2008 ensimmäisellä 
viikolla Georgian sotavoimien ja Ete-
lä- Ossetian armeijan sekä Venäjän 
federaation joukkojen välillä käyty 
sota. Konflikti puhkesi laajamittai-
seksi sodaksi, kun Georgian armei-
ja hyökkäsi 7. elokuuta 2008 Ete-
lä- Ossetiaan ja sen pääkaupunkiin 
Tskhinvaliin tappaen sekä venäläisiä 
rauhanturvaajia että siviilejä (eräs 
näkökulma).

Georgia oli muodostanut ilmator-

junnan painopisteen taistelualueelle 
(Gori - Tbilisi - Tskhinvali) joukko-
jen suojaksi. Lisäksi ilmatorjunnalla 
suojattiin Senakin ja Kutaisin aluei-
den sotilastukikohdat. Tässä tapauk-
sen painopisteen muodostaminen ei 
ollut täysin onnistunutta, sillä suurin 
osa ilma-aseen toiminnasta keskit-
tyi lyhyen konfliktin aikana alueille, 
joilla ei ollut juurikaan ilmatorjuntaa 
joukkojen suojana (taistelualueen 
etuosa). Ilmatorjunnan ryhmitys oli-
si ollut ehkä paremmin toimiva, jos 
konflikti olisi jatkunut ja venäläiset 
olisivat edenneet lähemmäksi pää-
kaupunki Tbilisiä. Tässä konfliktissa 
georgialaisten  ilmatorjunnan selkeä 
painopiste kuitenkin mahdollisti 
Venäjän ilma-aseelle melko vapaan 
toiminnan laajoilla alueilla.  Venä-
jän ilma-aseen käytön painopiste 
ei ollut alkuvaiheessa täysin ilma-
puolustuksen lamauttamisessa, sillä 
ensimmäisten vuorokausien aikana 
ilma-ase sitoutui myös Etelä- Osse-
tian alueella olleiden maajoukkojen 
tukemiseen lähitulitukitehtävin ja 
lähieristämistehtävin. Lisäksi se 
suoritti kaukoeristämistä. Ilmapuo-
lustuksen lamauttaminenkin keskittyi 
pääosin vaikuttamiseksi lentotuki-
kohtiin ja -kenttiin. Ilmatorjunta-
järjestelmiä vastaan hyökättiin vain 
muutamissa paikoissa. Syy tähän 
saattoi olla venäläisten heikko tilan-
nekuva georgialaisjoukkojen ryhmi-
tyksistä. Joka tapauksessa Georgian 
ilmatorjunta säilytti taistelukykynsä 
melko hyvin koko konfliktin ajan.

Georgian ilmatorjuntajoukot hyö-
dynsivät 1990- ja 2000-luvun sodissa 
(mm. Bosnia, Kosovo) tuloksekkaak-
si osoittautunutta ilmatorjuntataktiik-
kaa. Georgialaisten pyöräalustaiset 
SA-8 ja tela-alustaiset BUK- jär-
jestelmät soveltuivat erittäin hyvin 
aktiiviseen ja yllätykselliseen toi-
mintaan. Erityisesti tutkataktiikka 
(passiivisten sensoreiden käyttö oli 
keskeinen tekijä) onnistui erinomai-
sesti ja aiheutti yllätyksen venäjän 
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ilma-aseelle.  Venäläisten käyttämät, 
pääosin länsimaisten järjestelmien 
taajuuksia vastaan suunnitellut, 
häirintälaitteet eivät toimineet il-
matorjuntajärjestelmiä vastaan 
suunnitellulla tavalla. Operaation 
alkuvaiheessa koneet eivät käyttä-
neet juurikaan omasuojajärjestelmiä, 
mutta koneiden jouduttua jatkuvasti 
ilmatorjuntatulen kohteeksi, venä-
läiset olivat pakotettuja muuttamaan 
toimintatapojaan. Jatkossa koneet 
eivät saaneet osallistua taistelutehtä-
viin, ellei niillä ollut käytössä oma-
suojahäirintälaitteita tai lentävässä 
osastossa ei ollut mukana saattohäi-
rintään kykenevää konetta.

Venäläisten ilma-aseen käyttö oli 
kaavamaista lähes koko operaation 
ajan eikä se muodostanut juurikaan 
yllätystä georgialaisille, jotka olivat 
hyvin perillä ilma-aseen käyttämästä 
taktiikasta. Georgialaisten onnistui 
ylläkkötaktiikkaa hyödyntäen tuot-
taa ilma-aseelle tappiota. Helikop-
terioperaatioiden osalta on kuitenkin 
todettava, että taistelutilan ”tyhjät 
alueet”, etenkin Abhasian operaatio-
suunnalla, mahdollistivat taisteluhe-
likoptereiden operaatiot (ml. pienet 
maahanlaskut) syvyydessä. Nämä 

osastot aiheuttivat ajoittain yllätyksiä 
ja tappioita taisteluista irtaantuville 
tai sinne menossa oleville georgia-
laisjoukoille.

Voimien taloudellisen käytön 
kannalta tarkasteltuna georgialai-
set onnistuivat säilyttämään ilmator-
juntajoukkojen taistelukyvyn melko 
hyvin. Onnistuneen tutkataktiikan ja 
ilmasuojelukeinojen sekä liikkeen 
avulla järjestelmät pysyivät melko 
hyvin salassa venäläisten tiedustelul-
ta. Venäjän reaaliaikaisen tiedustelun 
suorituskyvyn puutteet (viive tietojen 
hyödyntämisessä) korostuivat enti-
sestään, kun georgialaiset ilmator-
juntajoukot vaihtoivat asemia välit-
tömästi tulitoiminnan jälkeen. Näin 
ollen venäläiset iskivät ilma-aseella 
usein tyhjiin asemiin, tai asemiin 
joihin oli jätetty valemaaleja.

Lopuksi

Kuten tämänkin artikkelin esi-
merkkien avulla nähdään, yleiset 
taktiset periaatteet koskevat myös 
ilmasodankäyntiä. Niiden määrä, il-
mentyminen, ja merkitys taisteluille 
tai niiden lopputulokselle ovat toki 
riippuvaisia näkökulmasta. Hieman 

yleistäen voidaan kuitenkin todeta, 
että yleiset taktiset periaatteet ovat 
sotilaallisen viisauden tiivistelmiä 
ja niihin kätkeytyvät lukuisista so-
dista saadut kokemukset ja opit. Osa 
näistä opeista on syntynyt katkerista 
tappioista, kun taas osa on muotou-
tunut voittojen kautta saaduista ko-
kemuksista. Olennaisin asia näiden 
periaatteiden osalta on kuitenkin, että 
sotilas osaa soveltaa niitä omassa 
tehtävässään.

Keskeisimmät käytetyt lähteet:
Huttunen Mika:  
Monimutkainen taktiikka
Lappi Ahti:  
Ilmatorjunta kylmässä sodassa
www.ausairpower.net
www.wikipedia.fi
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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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RIA Novosti 20.11.2013
RIA Novosti 25.12.2013,  
RIA Novosti 12.2.2014
Venäjän Ilmavoimille 
toimittiin 67 uutta konetta 
vuonna 2013.

Vuoden 2013 kuluessa oli suunniteltu 
toimittaa 67 uutta konetta ja ne kaik-
ki toimitettiin. Määrästä puuttuvat 
16 konetta toimitettiin joulukuun 
2013 kuluessa. UAC on sopinut toi-
mittavansa yli 400 taistelukonetta 
Venäjän asevoimille valtion aseis-
tautumissuunnitelman mukaisesti 
vuoteen 2020 mennessä. Vuotuiset 
toimitusmäärät kasvavat jatkossa 
merkittävästi vuosittain. 

RIA Novosti 13.2.2014
Venäjän Ilmavoimille  
lisää Su-30SM  
monitoimihävittäjiä.

Venäjän Ilmavoimat tulevat vastaan-
ottamaan 21 kpl Su-30SM monitoi-
mihävittäjiä vuoden 2014 kuluessa. 
Irkut on toimittanut tähän mennessä 
16 kpl Su-30SM koneita Ilmavoi-
mille, jolloin vuoden 2014 lopussa 
toimitettujen koneiden lukumäärä 
on 37 kpl. Vuoteen 2016 mennessä 
Irkutin tulee sopimuksen mukaisesti 
toimittaa 65 kpl Su-30SM monitoi-
mihävittäjiä. Koneet tullaan toimitta-
maan täysin varusteltuina laivueina. 
Su-30SM on viimeisin kehitysversio 
kaksipaikkaisesta Su-30 perheen hä-
vittäjästä, joka on Su-27 hävittäjän 
kehitysversio. Uudessa koneessa on 
parempi tutka ja viestijärjestelmä, 
nykyaikainen omakonetunnusjärjes-
telmä, uudet heittoistuimet ja aseis-
tus. Koneessa on myös suunnattavat 
suihkusuuttimet, mitkä mahdollista-
vat erittäin hyvän liikehtimiskyvyn 
alhaisilla lentonopeuksilla. 

RIA Novosti 21.12.2013,  
RIA Novosti 20.11.2013
Kevyen An-140 kuljetus- 
koneen kokoonpano  
alkaa Venäjällä 2017.

An-140-100 sotilaskuljetuskone on 
kaksimoottorinen potkuriturbiineil-
la varustettu kuljetuskone. Koneella 
tullaan korvaamaan vanhentuvat An-
26 ja An-24 kuljetuskoneet ja se voi 
kuljettaa 6 000 kg kuorman 2 000 
km etäisyydelle. Konetta voidaan 
käyttää aluevalvontaan, sotilaskul-
jetuksiin sekä erikoisoperaatioteh-
täviin. Itämeren Laivasto sai käyt-
töönsä uuden kevyen An-140-100 
sotilaskuljetuskoneen vuoden 2013 
loppuun mennessä. Venäjän Asevoi-
mat ovat kertoneet suunnitelmistaan 
jatkaa An-140 kuljetuskoneiden han-
kintoja keveiden kuljetuskoneiden 
tarpeen tyydyttämiseksi. Itämeren 
Laivaston lentäjiä on Aviakorin teh-
taalla Samarassa tarkastamassa ja 
vastaanottamassa uutta An-140-100 
sotilaskuljetuskonetta. Kaikkiaan 

kahdeksan An-140-100 kuljetusko-
netta tullaan ottamaan palvelukseen 
Venäjän kaikissa neljässä Laivas-
tossa. Merivoimien ensimmäinen 
An-140 kuljetuskone luovutettiin 
huhtikuussa 2013. An-140 koneiden 
hankkiminen sekä Il-112V koneiden 
tuotannon yhtäaikainen aloittaminen 
vuonna 2017 kertonee, että Venäjän 
puolustusministeriö on valinnut mo-
lemmat kevyet kuljetuskone tyypit 
korvaamaan poistuvia yhteensä noin 
300 kpl An-24 ja An-26 kuljetus-
koneita.

pERUSLUKEMIA
ILMA-ASEESTA

Everstiluutnantti (EVp)
Antti Arpiainen

Pikku-uutisia Venäjältä

Su-35S hävittäjien vastaanottojuhlallisuudet (© RIA Novosti, Sergei Piata-
kov) Puolustusministeriö tilasi vuonna 2009 kaikkiaan 48 kpl Su-35 hävit-
täjää, joista viimeiset tullaan toimittamaan vuoden 2015 kuluessa. Suhoi oli 
toimittanut aiemmin 10 kyseessä olevan tyypin hävittäjäkonetta, vuonna 
2014 Suhoi tulee toimittamaan 12 konetta ja vuonna 2015 loput 14 konetta.

The An-140-100 matkustajakone, 
jonka sotilasversiot ovat An-140S 
ja T (© Venäjän Ilmavoimien leh-
distöpalvelu)
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RIA Novosti 27.11.2013,  
RIA Novosti 18.12.2013
Lisää Pantsir-S järjestel-
miä ja vastaanotettujen 
modernisointi Pantsir-SM 
tasolle on aloitettu.

Venäjän ilmatilanpuolustusjoukot 
ovat vastaanottaneet kuuden Pant-
sir-S järjestelmän toimituserän, joka 
luovutettiin uudelle ilmatorjuntaoh-
jusrykmentille, joka on aseistettu 
uudelleen suojaamaan Moskovan 
ilmatilaa. Pantsir-S patteristo tulee 
muodostamaan osan kolmannesta 
S-400 ilmatorjuntaohjusrykmen-
tistä, joka on sijoitettu Moskovan 
läheisyyteen. Rykmentti aloitti val-
miuspäivystyksen joulukuussa 2013. 
Pantsir-S on tarkoitettu ensisijaisesti 
suojaamaan kauaskantoisempia il-
matorjuntaohjusjärjestelmiä, kuten 
S-300 ja S-400 rykmentit. Molem-
pien kahden S-400 ilmatorjuntaoh-
jusrykmentin, jotka on jo aiemmin 
sijoitettu suojaamaan Moskovaa, 
kokoonpanoon kuuluu vastaavat 
Pantsir-S patteristot. Pantsir-S on 
yhdistetty ilmatorjuntajärjestelmä, 
jossa neliakseliseen pyöräajoneuvon 
aselavettikonttiin on sijoitettu tulen-
johtotutka ja elektro-optinen sensori, 
kaksi 30 mm tykkiä ja 12 kpl 57E6 
radiotaajuudella komento-ohjattuja 
lyhyenkantaman ilmatorjuntaohjuk-
sia. Järjestelmä on suunniteltu tor-
jumaan erilaisia matalalla lentäviä 

maaleja. Venäjän puolustusministeriö 
on tilannut arviolta 100 Pantsir-S 
järjestelmää Ilmatilanpuolustusjou-
koille.

Venäjä on aloittanut lyhyen kanta-
man Pantsir-S järjestelmän moderni-
soinnin parantaakseen sen kykyä tor-
jua miehittämättömiä lentolaitteita. 
Modernisoinnilla parannetaan myös 
järjestelmän kykyä toimia arktisten 
alueiden vaativissa ilmasto-oloissa. 
Laajamittainen modernisointi ohjel-
ma tullaan saamaan valmiiksi vuonna 
2015 ja siihen mennessä tuotanto 
siirtyy valmistamaan Pantsir-SM 
järjestelmiä. Vuoden 2013 lopulla 
palveluksessa on kaikkiaan noin 50 
kpl Pantsir-S järjestelmiä.

RIA Novosti 28.12.2013
Buk-M3 kalusto palveluk-
seen vuonna 2016.

 
 
 
 
 
 
 
 
Venäjän asevoimat aloittavat ny-
kyaikaisten Buk-M3 ilmatorjun-

taohjusjärjestelmien vastaanoton 
vuonna 2016. Ilmatorjuntajoukot 
ovat nyt keskellä suunnitelman 
mukaista uudelleen aseistamista, 
jossa Buk-M1 järjestelmät korva- 
taan Buk-M2 järjestelmillä. Buk-
M3 järjestelmien toimitusten odo- 
tetaan alkavan vuonna 2016. Buk-
M3 on keskipitkän kantaman ilma-
torjuntaohjusjärjestelmä, joka on  
modernisoitu versio Buk-M1 jär-
jestelmästä, jolle on ominaista ny- 
kyaikaiset elektroniset komponen- 
tit ja järjestelmä kokonaisuutta voi-
daankin pitää kokonaan uutena jär-
jestelmänä.

RIA Novosti 9.12.2013
Venäjälle uusi  
ilmatilanpuolus- 
tustutkatyyppi.

Venäjä on aloittanut uuden tutkan 
koekäytön, joka on suunniteltu 
havaitsemaan erittäin liikehtimis-
kykyiset ilmamaalit, mukaan lukien 
risteilyohjukset ja miehittämättö-
mät ilma-alukset jopa 3 000 km 
etäisyydeltä. Tutkan havaintoalue 
kattaa suurimmanosan Euroopasta. 
(3 000 km Mordvan alueelta tar-
koittaa linjaa Sardiniasta – Pariisin 
kautta – Walesin rannikolle ja edel-
leen Lofooteille) Uuden sukupol-
ven horisontin taakse näkevä tutka, 
jota kutsutaan nimellä Container, on 
otettu koekäyttöön lähellä Kovilki-
non kaupunkia Mordvan tasavallas-
sa Venäjällä 2.12.2013. Uusi tutka 
mahdollistaa Venäjälle valvonta-
alueen laajentamisen ja tilanteen 
seurannan länteen. Koekäyttöön 
otettua Container tutkaa käyttää 
590. Erillinen Radiotekninen yk-
sikkö, mikä käsittää komentopai-
kan, lähetys- ja vastaanottoantennit, 
viestintä- ja datankäsittely-yksiköt. 
Venäjä suunnittelee rakentavansa 
Container tutkista verkon, jolla 
taataan ilmauhista varhaisvaroitus 
valtakunnan alueen ja sen rajojen 
ulkopuolelta. Verkon asemien mää-
rää, niiden sijaintia tai muita sii- 
hen liittyviä yksityiskohtia ei jul-
kaistu.

Pantsir-S lyhyen kantaman yhdistetty ilmatorjuntajärjestelmä 
(Mikhail Fomichev)

Buk-M1 latauslavetti  
(© RIA Novosti. Pavel Lisicin)
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RIA Novosti 3.12.2013,  
RIA Novosti 10.2.2014
Venäjä koelentää  
Yhdistyneissä Arabi-
emiraateissa rakennetun 
lennokin vuonna 2014.

Venäjän asevoimat tulevat suoritta-
maan koelentoja Yhdistyneissä Ara-
bi-emiraateissa rakennetulla United 
40 Block 5 pitkän kantaman tiedus-
telulennokilla. Koelennoilla tullaan 
selvittämään vastaako lennokki so-
tilaiden operatiivisia vaatimuksia. 
Keskikorkeudella lentävä lennokki 
voi pysytellä ilmassa yli 100 tuntia ja 
se voidaan myös aseistaa kauas kan-
tavilla Namrod rynnäkköohjuksilla 
(valmistettu Yhdistyneissä Arabi-
emiraateissa). United 40 Block 5 
suoritti ensimmäisen kansanvälisen 
lentonsa viime vuonna MAKS 2012 
ilmailunäyttelyn yhteydessä. Tällöin 
todettiin ADCOM Systems yhtiön 
osoittavan suurta mielenkiintoa Ve-
näjän markkinoille. Mikäli järjes-
telmä vastaa Venäjän vaatimuksia, 
voidaan olettaa, että alkuperäistä so-
pimusta seuraa käyttöönottosopimus. 
United 40 Block 5 on 11.13 metriä 
pitkä, siinä on kaksi siipiparia ja sen 
kärkiväli on 17.53 m valmistajan an-
tamien tietojen mukaan. Lennokissa 
on kaksi kaksipotkurista moottoria, 
joiden avulla se voi lentää 8 000 m 

korkeudessa 120 – 200 km/h nope-
udella. Lennokki voi kantaa 100 kg 
kuormaa kunkin neljän siiven alla. 
Venäjä alkoi etsiä nykyaikaista tie-
dustelujärjestelmää lyhyen vuonna 
2008 elokuussa käydyn Georgian 
sodan jälkeen, jolloin maaope-
raatioiden tehokkuuden havaittiin 
vaarallisesti rajoittuneen luotettavan 
tiedustelujärjestelmän puuttumisen 
vuoksi. Erilaiset asiantuntijat ovat 
arvioineet Venäjän asevoimien tar-
vitsevan ainakin 100 lennokkia ja 
vähintään 10 ohjausasemaa, jotta 
voidaan varmistaa tehokas taistelu-
alueen tiedustelu.

RIA Novosti 6.2.2014
Tor ilmatorjuntajärjestelmän 
meriversio tullaan asenta-
maan kaikkiin aluksiin.

Tor-2MKM ilmatorjuntaohjusjärjes-
telmän meriversio eli M-Tor tullaan 
asentamaan kaikkiin Venäjän sota-
aluksiin. M-Tor järjestelmälle on 
ominaista modulaarinen rakenne, 
erittäin hyvä luotettavuus ja paran-
nettu tarkkuus. M-Tor tulee asteittain 
korvaamaan vanhentuneen Kinzhal 
-järjestelmät, jotka ovat olleet pal-
veluskäytössä vuodesta 1089 alkaen. 
Venäjä tulee tarjoamaan Tor-M2KM 
järjestelmää Intialle äskettäin julkis-
tetun tarjouskilpailun mukaisesti, 

missä Intia pyytää tarjouksia 52 kpl 
lyhyen kantaman ohjusjärjestelmää 
kahden ilmatorjuntaohjusrykmen-
tin aseistamiseksi Intian armeijalle. 
Almaz-Antei tulee kokeilemaan 
modifioitua Tor-M2KM järjestelmää 
keväällä intialaisen Tata Motorsin 
valmistamalla pyörälavetilla. Yhty-
män mukaan Tor-M2KM on erittäin 
monipuolinen ilmatorjuntaohjus-
järjestelmä, joka voidaan asentaa 
erilaisille laveteille mukaan lukien 
rautatie vaunut, pyöräajoneuvot, ta-
lojen katot ja alukset. Tämä laajentaa 
merkittävästi mahdollisuuksia sen 
sijoittamiseen eri tehtäviin. Järjes-
telmä voi samanaikaisesti havaita 48 
maalia, seurata 10 maalia ja toimia 
niistä neljää vastaan.

RIA Novosti 22.1.2014
Risteilyohjusten  
koelaukaisuja ja lento- 
partiointia vuonna 2014.

Venäjän Ilmavoimat valmistelevat 
sarjaa kokeita uudella risteilyohjuk-
sella sekä risteilyohjusten harjoitus 
laukaisuja. Kaukotoimintailmavoi-
mien koneiden partiolentoja, mukaan 
lukien vierailuja ystävällismielisissä 
maissa, suunnitellaan vuodelle 2014. 
Laukaistavien risteilyohjusten tyyp-
pejä eikä määriä ole kerrottu, mutta 
vuonna 2013 laukaistiin kaikkiaan 
15 risteilyohjusta Kaukotoimintail-
mavoimien lentokoneista. Kenraali 
Zhikharev kertoi Venäjän Kauko-
toimintailmavoimat tulevat toteut-
tamaan kaukopartiointia vuonna 
2014, johon sisältyvät laskeutumi-
set vieraissa maissa, jotka nimetään 
tulevaisuudessa. Venäjä suunnittelee 
30 -kertaistavansa risteilyohjusten-
sa määrän vuoteen 2020 mennessä. 
Hankintojen on suunniteltu sisältä-
vän uusien Raduga Kh-101 risteily-
ohjusten hankinnan, Kh-101 kykenee 
kuljettamaan 400 kg taistelulatauk-
sen 9 600 km päähän.

pERUSLUKEMIA
ILMA-ASEESTA

United-40 pitkän kantaman tiedustelulennokki (© RIA Novosti, Sergei 
Safronov)
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Sähköenergian saannin perusratkai-
sut sotilaskäytössä ovat verkkosähkö 
(voimalaitos), oma polttoainepohjai-
nen aggregaatti (sähkövoimakoneet) 
ja piensovelluksissa (radiot, tähysti-
met) ladattavat akut ja kertakäyttö-
paristot. Näistä kaksi ensimmäistä 
sopivat kiinteisiin kohteisiin. Ag-
gregaatit soveltuvat myös liikkuville 
joukoin. Joukon taisteluajoneuvojen 
moottoreita voidaan käyttää myös 

aggregaattien tapaan. Akkuja ja 
paristoja käytetään liikkuvissa tai 
kannettavissa sovelluksissa. Tule-
vaisuudessa pienet sähköntuottome-
netelmät nousevat näiden rinnalle 
mahdollisina sähkön tai lataussäh- 
kön tuottajina. Aurinkopaneelit tai 
pienet tuuligeneraattorit, käsigene-
raattorit ja polttokennot mahdollis-
tavat jo nykyisin ainakin akkujen 
lataamisen. 

Kannettavan sovelluksen 
sähköntuotto - paristot
Paristot (primäärikennot) ovat kerta-
käyttöisiä sähkökemiallisia kennoja, 
joita ei voi ladata. Paristot ovat jo-
ko kuiva- tai märkäparistoja niiden 
sisältämän elektrolyytin mukaan. 
Niiden etuina ovat hyvä säilyvyys, 
korkeahko sähkön varauskapasi-
teetti, alhainen itsepurkautuminen 
sekä suhteellisen edullinen hinta. 
Sotilassovelluksiin on kehitetty 
erityisesti litiumpohjaisia paristoja, 
joiden kapasiteetti on selvästi pa-
rempi kuin siviiliparistoilla. Litium 
kertakäyttöparisto on noin viisi ker-
taa tehokkaampi kuin tavallinen 9 V 
alkaliparisto ja 10-kertaa tehokkaam-
pi kuin sinkkihiili (C-Zn) paristo. 
Tyypillinen toiminta-alue on 0,5–20 
Ah ja 6–30 V, käyttölämpötilan ol-
lessa -40 – +95 C, kapasiteetti on yli 
200 Wh/kg. Paristo on turvallinen ja 
sen säilytysaika on noin 10 vuotta. 

Akut soveltuvat  
sotilaskäyttöön  
– uudelleen ladattavissa
Sekundäärikennot eli akut voidaan 
ladata uudelleen käytön jälkeen. 
Akkujen ominaiskapasiteetti on 
alhaisempi ja itsepurkautuminen 
nopeampaa kuin paristoilla. Ladat-
tavat sähkökemialliset akut ovat 
suorituskyvyltään primääriparistoja 
heikompia, mutta hinnaltaan edulli-
sempia. Uudelleen ladattavuudesta 
johtuen niiden hinta on eliniän ja 

pERUSLUKEMIA
TEKNIIKASTA

Kapteeni  
petri Forssell

Taistelukentän Akilleen kantapää
Nykyaikaisen digitalisoidun ja sähköisen taistelukentän 

Akilleen kantapää on sähkönsaanti. Johtamisjärjestelmien 
tietokoneet, tulostimet, radiot, puhelimet, pimeänäkölaitteet 
ja asejärjestelmät ovat riippuvaisia sähköenergiasta. Joukon 
on kyettävä lataamaan järjestelmien käyttämät akut. Nykyisin 

sähkönsaantiin on myös uusia tehokkaita keinoja, joista kenties 
tulee myös suomalaiselle teollisuudelle hyviä vientituotteita.

Taulukko 1.  Arvio erilaisten sähköntuotantomuotojen käyttökustannuk-
sista.
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varastoidun sähkön suhteen lasket-
tuna vain 3 % paristojen hinnasta. 
Akkujen varastointikapasiteetti on 
selvästi paristoja alempi. Tavalli-
simmat kannettavat akkutyypit ovat 
nikkeli-kadmium (NiCd) ja nikkeli-
metallihydridi (NiMH). Suuremmat 
akkuvarastot ovat lyijyakkuja (Pb). 
NiCd- ja lyijyakkujen kapasiteetti 
on noin 40 Wh/kg ja NiMh akku-
jen lähes kaksinkertainen. Akkujen 
varastointiaika on paristoja lyhy-
empi eli 2–3 vuotta, mutta oikeissa 
varastointiolosuhteissa ja minimi-
latauksessa aika pitenee 5 vuoteen. 
Akut eivät ole tehokas tapa sähkön 
pitempiaikaiseen varastointiin ja ne 
täytyy ladata ennen käyttöönottoa. 
Akkujen käytön hintaa paristoihin 
nähden nostaa niiden varastointiin ja 
hoitamiseen tarvittavan henkilöstön 
kulut. Ni-akut korvautuvat jatkos-
sa litium pohjaisilla akuilla. Nämä 
ovat kehittyneet voimakkaasti viime 
vuosina ja yltävät 150-160 Wh/kg 
kapasiteettiin, Li-polymeerillä jopa 
200 Wh/kg. Kenttäolosuhteissa tyy-
pillinen kapasiteetti on 125 Wh/kg. 
Nanoteknologian kautta odotetaan 
kapasiteetin edelleen kasvavan jopa 
useampikertaiseksi nykytasosta.

Kaikille tutut  
sähkövoimakoneet  
– akkujen lataamiseen
Aggregaatilla tarkoitetaan yleensä 
sähkögeneraattoriin yhdistettyä die-
sel- tai bensamoottoria. Dieselgene-

raattorilla päästään varsin hyvään 
hyötysuhteeseen (30–35%). Tehoalue 
on muutamasta kW:sta jopa 10.000 
kW:iin. Bensa-aggregaatit toimivat 
0,5 kW:sta muutamaan sataan kW:iin 
hyötysuhteen ollessa 20–30%. Ag-
gregaattien tuottaman sähkön hinta 
on 100–300 €/kW koosta riippuen. 
Aggregaatin tehotiheys on noin 
40–60W/kg tehotiheyden parantu-
essa koon kasvaessa. Polttoaine-
aggregaattien hinta/laatu-suhde on 
edullinen, teknologia on koeteltua ja 
siten se on edelleen vahva perustek-
nologia sähköenergian tuottamiseksi 
sotilaskäytössä useassa sovelluksessa 
vuonna 2020. 

Polttokennoista  
sotilassovelluksia  
– suomelle vientituote
Polttokenno on primääripariston 
tapainen sähkökemiallinen kenno, 

jossa polttoaineen kemiallinen ener-
gia muunnetaan suoraan sähköksi 
ja vedeksi ilman liikkuvia osia. 
Kennossa reaktantit (reaktioaineet) 
syötetään kennon elektrodeille. Var-
sinaisen polttokennon lisäksi polt-
tokennojärjestelmään liittyy usein 
polttoaineen prosessointiyksikkö ja 
tehoelektroniikka polttokennosähkön 
liittämiseksi sovellukseen (DC-DC 
konversio jännitteen nostamiseksi 
tai DC-AC vaihtosuuntaaja). Ken-
no tuottaa sähköä niin kauan kuin 
polttoainetta ja hapetinta syötetään 
ja kennon komponentit pysyvät kun-
nossa. Polttokennot soveltuvat sekä 
sähkön tuotantoon että polttoaineva-
rastolla varustettuna sähköenergian 
varastointiin. Polttokennotyyppejä 
on useita (taulukko 2). 

Alkalisia polttokennoja (AFC) 
on käytetty jo 1960-luvulta lähtien 
sukellusveneissä ja avaruusaluksissa. 
Suurin kiinnostus myös sotilasso-
velluksissa on polymeeri (PEFC) 
ja kiinteäoksidi (SOFC) polttoken-
noissa. SOFC kennot ovat hieman 
suurempiin sovelluksiin tarkoitettuja 
(1...5 kW...100 kW) sähköntuotto-
laitteita. Etuna sotilassovelluksissa 
on nykyisen polttoainelogistiikan 
käyttömahdollisuus lähes sellaise-
naan. PEFC kennot ovat pieniä (W...
muutama kW) sähköntuottolaitteita. 
Ne toimivat joko vetyä tai metanolia/
etanolia käyttäen ja sopivat taistelijan 
varustukseen ja taisteluolosuhteisiin. 

Erityisesti metanolipolttokenno 
(DMFC) on tällä hetkellä keskeinen 
kehityskohde litiumakkuja korvaa-
vana teknologiana taistelijakokoluo-

Käytössä olevien paristojen ja akkujen energianvarastointikapasiteetti 
(Wh/kg). 

Taulukko 2. Polttokennoteknologiat ja niiden tekniset ominaisuudet. 
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kassa. Sotilaskäytössä polttokennot 
nähdään lähinnä seuraavissa sovel-
luksissa: taistelukentän piensähkön-
varastointi, pienet sähköntuottoyk-
siköt (alle 100 kW) ja ajoneuvojen 
apusähköyksiköt (APU= auxiliary 
power unit, 1–10 kW), joista kaksi 
viimeistä ovat perinteisiä aggregaat-
teja korvaavaa teknologiaa. APU-
yksikkö voi toimia ajoneuvon sähkön 
tarpeen lisäksi myös akkujen lataa-
misessa. Polttokennon etuna näissä 
sovelluksissa on korkea hyötysuhde 
(40–50%), niiden äänettömyys, ne 
eivät sisällä liikkuvia osia ja ovat 
keveitä.   Kehitystarvetta on vielä 
luotettavuudessa, materiaaleissa ja 
kustannusten alentamisessa. Polt-
tokennon tehotiheys on 100 W/
kg. Tosin se riippuu oheislaitteiden 
määrästä. Pienet PEFC polttokennot 
voisivat päästä huomattavasti yli 100 
W/kg. Lisäksi niiden etuna taistelu-
kentällä on niiden alhainen lämpötila. 
Polttokennojen sotilaskäytön kes-
keisiä pullonkauloja on polttoaine-
logistiikan hoitaminen, esimerkiksi 
vedyn toimittaminen joukoille. On-
gelman ratkaisemiseksi on kehitteillä 
polttoaineen prosessointiyksiköitä, 
jotka tuottavat polttoaineesta (die-
sel, bensa) suoraan polttokennon 
tarvitseman polttoaineen. Dieselistä 
päästään SOFC-kennon tarvitsemaan 
polttoaineseokseen tulevaisuudes-
sa lähes 100%:n hyötysuhteella ja 
PEFC-kennon tarvitsemaan vetyyn 
80%:n hyötysuhteella. 

Metanolipolttokennoilla pystyttiin 
jo vuonna 2008 tuottamaan 20–25 
W:n tehon ja kaikki taistelijan tar-
vitsema sähkö kolmen päivän tehtä-
vässä. Järjestelmä painaa kolme–viisi 
kg eli alle kolmanneksen vastaavissa 
tehtävissä nykyisin käytettävissä ole-
vista akkujärjestelmistä. Metanoli 
kannetaan pienissä neljänneslitran 
ampulleissa. Kehitteillä on metano-
lipolttokennon parannettu versio joka 
painaisi alle 1 kg. PEFC polttoken-
no natriumborohydridisäiliöllä on 
myös demonstroitu, jossa yksi polt-
toainesäiliö riittää tuottamaan 720 
Wh sähköä. Esimerkkejä myynnissä 
olevista sotilaskäyttöön tarkoitetuista 
metanolipolttokennoista on kuvissa 
2 ja 3. 

Polttokennojen markkinat ovat no-
peasti kasvamassa. Jo vuodesta 2006 
kasvuvauhti on ollut 30-40 prosenttia 
vuodessa ja tällä hetkellä kasvu on jo 
yli 50 prosentin luokkaa. Vedyllä ja 
polttokennoilla on potentiaalia sekä 
liikenteessä että hajautetussa energi-
antuotannossa, tulevaisuudessa myös 
uusiutuvan energian ja älykkäiden 
sähköverkkojen tasaajana. Tässä on 
hyvä kohde tulevaisuuden tekijöille.

Polttokennoihin voi tutustua
-  englanniksi: saksasta >
  www.sfc.com/en, suomesta >  

www.convion.fi/products.html
-  suomeksi: www.hydrocell.fi/

polttokennot/yleista/
-  kehitystyöstä ja tulevaisuudesta:  

www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palve-
lut/ohjelmat-ja-verkostot/polt-
tokennot/ > suomalaisia tulevia 
menestystarinoita

Kuva 3. Polttokenno Emily 2200, 
kuljetettava (90 W, 12,5 kg), val-
mistaja SFC Energy Saksa.

Kuva 2. Polttokenno Jenny, kan-
nettava (25 W, 1,7 kg), valmistaja 
SFC Energy Saksa. 
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Everstiluutnantti Jyri Raitasalo Helsingin Ilmatorjuntarykmentin komentajaksi 1.4.2014 lukien.
Everstiluutnantti Mano Nokelainen erikoistutkijaksi Puolustusvoimien tutkimuslaitokseen 1.7.2014 lukien.

Ilmatorjuntalehdessä julkaistaan palkatun henkilökunnan ylennyksiä sekä siirtoja uusiin tehtäviin. Mikäli et halua, 
että siirtoasi tai ylennystäsi huomioidaan lehdessä ota yhteyttä järjestösihteeriin. 
Jos haluat, että reservin ylennyksesi tai merkkipäiväsi huomioidaan lehdessä niin ota yhteyttä järjestösihteeriin, 
timo.tolkki@mil.fi

Ilmatorjuntayhdistys ry:n  vuosikokous lauantaina 29.3.2014 Lahdessa

Ilmatorjuntayhdistys ry:n vuoden 2014 vuosikokous järjestetään Lahdessa Hennalan varuskunnan Upseeri-
kerholla (Hennalantie 259, 15700 Lahti) seuraavan alustavan ohjelman mukaisesti:
klo   11.00   Tervetuloa (tulokahvi klo 10.00 - 10.45)
       11.10 Hennalan varuskunnan esittely
       11.30 Palkitsemiset
       11.40 Ilmatorjuntayhdistys ry 60 vuotta
       12.00 Vuosikokous
       13.30 Lounas (omakustanne 18€, sitova ilmoittautuminen kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä)
       14.30 Uuden lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjuksen hankinta
       15.30 Tilaisuus päättyy
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7 § mukaiset vuosikokousasiat.
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YHDISTYS
ONNITTELEE

Pitkäaikainen ilmatorjuntamuseon 
tukijalka, Matti Kulmala, on saanut 
uuden huomionosoituksen, kun ta-
savallan presidentti Sauli Niinistö 
myönsi hänelle sotakamreerin ar-
vonimen 31.12.2013 Ilmatorjun-
tasäätiön esityksestä. Esitystä oli 
tukemassa muun muassa Tuusulan 
kunta, VETRES Keski-Uusimaa, 
sotamuseo sekä Suomen sotahisto-
riallinen seura. Matti Kulmala on 
ollut ilmatorjuntamuseolla vuodesta 
1988 lähtien intendenttinä, johtajana 
ja nyt isäntänä. Tällä hetkellä museon 
lisäksi Matin sydäntä lähellä on so-

tiemme veteraanit mukaan 
lukien sotalesket, joihin 
hänen äitinsäkin kuului. 
Hän toimii myös Lions- ja 
SPR:n järjestöissä. 

Sotakamreerin 
arvonimi lähtöisin 
tsaari Nikolai II 
ajoilta

Vuonna 1897 Venäjän kei-
sari, Suomen suuriruhtinas 
Nikolai II vahvisti Suo-
men suuriruhtinaskunnan 
arvojärjestyksen. Siinä 
ensimmäiseen luokkaan ei 
kuulunut ketään, toisessa 
luokassa olivat kenraali, 
amiraali ja todellinen 
salaneuvos. Kolmanteen 
luokkaan kuuluivat esi-
merkiksi ministerivaltio-
sihteeri ja Aleksanterin 
yliopiston kansleri. Se-
naattori kuului neljänteen 
luokkaan. Luokkia oli 

yhteensä 14. Arvonimet liittyivät 
Suomen suuriruhtinaskunnan viral-
lisiin tehtäviin ja pitivät sisällään 
hyvin mittavan joukon erilaisia 
arvonimiä. Sotakamreerin arvoni-
mi kuului yhdeksänteen luokkaan.  
Samasta luokasta löytyivät muun 
muassa seuraavat arvonimet; Hel-
singin, Turun, Viipurin ja Tampereen 
oikeusraatimies, Kenraalikuvernöö-
rinkanslian kielenkääntäjä, kassööri 
Suomen Passitoimistossa Pietarissa, 
Rangaistus-, työ- ja lääninvankilan 
Lääkäri, Valtionrautateiden paakas-
sööri, Pakkahuoneen inspehtööri 

Matti Kulmalalle tasavallan presidentin 
myöntämä arvonimi; Sotakamreeri

sekä nimineuvos. Venäjän vallan 
aikana voimassa ollut arvojärjestys 
kumottiin Suomessa vuonna 1927.

Arvonimien myöntäminen 
itsenäisessä Suomessa

Perinnöllisiä aatelin arvonimiä ei 
enää Suomessa myönnetä, mutta 
suvut, jotka on aikaisemmin aate-
loitu, voivat edelleen käyttää arvo-
nimiään. Jäänteenä aikaisemmasta 
arvonimikäytännöstä tasavallan 
presidentti voi jakaa erilaisia arvo-
nimiä ”todellisen viran niitä seuraa-
matta”. Kaiken kaikkiaan arvonimiä 
on myönnetty vuodesta 1918 lähtien 
noin 13 000. Arvonimiä on käytössä 
108. Yleensä esitetään jo olemassa 
olevaa nimeä, mutta mikään ei estä 
esittämästä myös uutta arvonimeä. 
Uusin, 2012, käyttöön otettu arvo-
nimi on ylisosiaalineuvos. Edellisen 
kerran uusia arvonimiä myönnettiin 
vuonna 2007. Silloin otettiin käyt-
töön rahoitusneuvoksen ja työsuoje-
luneuvoksen arvonimet.  Tasavallan 
presidentti myöntää yleensä arvoni-
miä kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 
2013 valtioneuvoston kansliaan 
saapui 247 arvonimiesitystä, joista 
tasavallan presidentti myönsi 169 ar-
vonimeä. Näistä kolme sai sotakam-
reerin arvonimen, yksi heistä on Mat-
ti Kulmala. Yhteensä sotakamreerin 
arvonimi on myönnetty 53 henkilölle 
ja heistä on elossa vielä 23.

Ilmatorjuntayhdistys onnittelee 
Sotakamreeri Matti Kulmalaa.

Sotakamreeri Matti Kulmala  
(Harri Lundelin)
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TApAHTUMIA Tapahtumakalenteri 1/2014

Pvm Aika Tapahtuma Paikka Kohderyhmä Järjestää Yhteys- 
henkilö

Muuta

24.3 17.45 Kerhon sääntö- 
määräinen 
kevätkokous 

Katajanokan 
kasinolla

IT-kerhon  
jäsenet

Helsingin 
resups IT 
-kerho 

Lassi 
Järvinen

Päivä on Helsingin reser-
viupseeripiirin yhteinen 
kevätkokouspäivä ja kello 
19.00 ohjelmassa on 
yleinen esitelmätilaisuus.

29.3 11.30 ITY:n vuosikokous Lahti, 
Upseerikerho

ITY:n jäsenet Kymen osasto 
ja Ilmatorjunta- 
yhdistys

Antti 
Vähäjylkky

Lisää ilmatorjunta.fi 
sivuilta.

vko 
14.

Retki Valio Oy 
Jyväskylän 
meijerille. 

K-S osaston 
jäsenet

Keski-Suomen 
osasto

Olavi 
Rantalainen

Lisätietoa sihteeriltä

9.4 K-S osaston 
hallituksen kokous 

Jyväskylä Hallituksen 
jäsenet

Keski-Suomen 
osasto

Olavi 
Rantalainen

11.-
13.4

Ilmatorjunnan juh-
lamatka Viipuriin ja 
Kannakselle.

Viipuri Ilmatorjunta- 
yhdistyksen 
jäsenet

It-yhdistys 
ja Turun 
ilmatorjunta- 
kulta ry

Kyösti 
Vuontale

Oppaana toimii eversti Ari 
Rautala. Lisätietoja Ilma-
torjuntalehdestä, www.
turunilmatorjuntakilta.fi 
tai ilmatorjunta.fi sivuilta.

15.4 16.30 Johtokunnan 
kokous

MAAVMATLE, 
Tampere

Pirkanmaan it - 
killan johtokunta 
ja toimihenkilöt

Pirkanmaan  
It -kilta ry

Ilkka 
Tuomisto

18.5 Kaatuneiden muis- 
topäivä (Reservi- 
läisjärjestöt)

Kalevan- 
kangas

Tampereen 
reserviläis- 
järjestöt

20.-
23.5

Ilmasotakoulun 
12.7 ITKK:n va-
paaehtoinen har-
joitus (VEH)

Lohtajalla 
ITH 1/14:n  
yhteydessä.

K-S osaston  
jäsenet ovat ter-
vetulleita tähän 
harjoitukseen.

K-S osasto Olavi 
Rantalainen

Ilmoittautumiset ja tie-
dustelut 15.4. mennessä 
niemenjari@gmail.com

22-
23.5.

K-S osaston vierai-
lu ilmapuolustus-
harjoitukseen 1/14

Lohtaja K-S osasto K-S osasto Olavi 
Rantalainen

Matkasta kiinnostuneita 
pyydetään ilmoittau-
tumaan osastomme 
sihteerille Jari Niemelle 
niemenjari@gmail.
com. Matkan aikataulu 
myöhemmin.

26.5. 
-2.6.

Pirkanmaan 
IT-killan matka 
Peenemündeen ja 
Berliiniin.

Saksa  IT-yhdistyksen 
jäsenet

Pirkanmaan  
It-kilta ry

Tuomo 
Juntunen 
ja Erkki 
Eskelinen.

Katso tarkemmat 
tiedot Ilmatorjunta-
lehti 4/2013.

23.-
25.5

Tutustuminen 
ilmatorjuntaharjoi-
tukseen

Lohtaja Kymen ja  
Helsingin  
It-henkilöstö

Kymen osasto Seppo 
Rantalainen

050 5477602

7.6. Osaston hallituksen  
kokous sekä osas-
tomme ja Ilmator-
junta-koulutuksen 
Tuki ry:n yhteinen 
saunailta

Muurame K-S osaston 
henkilöstö

K-S Osasto Olavi 
Rantalainen

4.6. 12.00 Lippupäivän tilai-
suudet

Kalevan-
kangas ja 
Leinola

Vapaa kaikille Tampereen reser- 
viläisjärjestöt
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Tuusulan kunta suunnittelee Hy-
rylän entiselle varuskunta-alueelle, 
Rykmentinpuistoon, kotia jopa 15 
000 asukkaalle. Kokonaisuudessaan 
480 hehtaarin aluetta asemakaavoi-
tetaan osissa. Tällä hetkellä alueen 
ensimmäinen asemakaava on luon-
nosvaiheessa. Alueelle on laadittu 
erilaisia vaihtoehtoja siitä, millaiseksi 
alue on tulevaisuudessa rakentumas-
sa. Luonnokset Rykmentinpuiston 
ensimmäiseksi asemakaavaksi ovat 
nähtävillä helmikuun puolivälistä 
huhtikuun puoliväliin. 150 hehtaa-
rin kokoiselle entiselle varuskunta-
alueelle laaditut luonnokset mahdol-
listavat kodin yli 9 000 asukkaalle.

– Kaavaluonnokset ovat alkupama-
us Rykmentinpuiston rakentumiselle. 
Myöhemmin laadittava kaavaehdo-
tus voi sisältää ideoita kaikista nyt 
nähtävillä olevista vaihtoehdoista, 
Tuusulan kuntakehitysjohtaja Hannu 
Haukkasalo sanoo.

Kaavaluonnoksiin on mahdollis-
ta tutustua Rykmentinpuiston net-
tisivuilla www.rykmentinpuisto.fi, 
Hyrylän kirjastossa, Tuusulan kun-
nantalolla tai kaavaa esittelevässä 
tilaisuudessa, ja kertoa mielipiteensä 
suunnitelmista. Lähiaikoina avataan 
lisäksi selainpohjainen PehmoGis-
karttakysely, jossa alueesta kiinnos-
tuneet pääsevät kommentoimaan 
laadittuja suunnitelmia.

– Rykmentinpuistosta rakentuu 
kyläkaupunki, jossa yhdistyvät elä-
vä kaupunkikeskus ja sen ympärille 
rakentuvat puistokylät. Rykmentin-
puiston sydämenä toimii kävelykes-
kustamainen aukioalue. Rakennettu 
ympäristö muodostuu keskuspuiston 
ympärillä sijaitsevista puutarhaky-
listä, asemakaava-arkkitehti Jouni 
Määttä kuvailee.

Rykmentinpuistossa yhdistyvät 

kaupunki ja luonto, palvelut ja koti, 
työ ja vapaa-aika sekä aktiivinen 
toiminta ja oma rauha.

– Rykmentinpuisto tarjoaa asuk-
kailleen aina molemmat, siksi olem-
me valinneet Rykmentinpuiston 
tunnuslauseeksi ”Asunto. Lepo. Kau-
punki & Keto.”, Haukkasalo kertoo.

Rykmentinpuisto tiivistyy kohti 
Hyrylän keskustaa ja väljenee itään 
päin. Alue yhdistää tulevaisuudessa 
Hyrylän ja Keravan taajamat toisiinsa.

Yleisötilaisuus Rykmentinpuistos-
ta ja ilmatorjunnasta kiinnostuneille

Tuusulan kunta järjestää yleisö-
tilaisuuden torstaina 24.4.2014 klo 
15.00-17.00, jossa on mahdollisuus 
tutustua alueen suunnitelmien ja 
hankkeiden lisäksi Suomen ilmator-
junnan historiaan ja nykypäivään. 
Rykmentinpuiston suunnitelmien 
ja hankkeiden esittelyn lisäksi on 

ohjuskentällä ITO12 NASAMS II 
FIN ilmatorjuntajärjestelmän esit-
tely. Tilaisuuden lopuksi tarjolla on 
hernekeittoa ja munkkikahvit Ilma-
torjuntamuseon alueella.

Tilaisuus on maksuton, mutta ruo-
kailun vuoksi pyydämme ilmoittau-
tumaan ennakkoon 17.4. mennessä,  
p. 040 314 2016 tai rykmentinpuis-
to@tuusula.fi 

Tilaisuudessa on mukana Tuusulan 
kunta, Pohjola rakennus Oy ja Ilma-
torjuntamuseo.

Lisätietoja:
Tuusulan kunta,  
asemakaava-arkkitehti Jouni Määttä
p. 040 314 2016 tai  
jouni.maatta@tuusula.fi
IT-Museo, museoisäntä  
Matti Kulmala p. 040 5385515

TApAHTUMIA

Ilmatorjuntayhdistys on kasaamassa joukkuetta Jukolan viesteihin. 
Oletko kiinnostunut lähtemään matkaan mukaan? Tänä vuonna JUKOLA 
2014 järjestetään Kuopiossa, joten valoisaa on normaalia enemmän 
tarjolla. Tavoitteena olisi muodostaa uusi perinne ja osallistua ilmator-
juntayhdistyksen joukkueella Jukolan viesteihin myös tulevina vuosina. 

Kuopio-Jukolassa 14.-15.6.2014 kilpaillaan 66. Jukolan viesti ja 37. 
Venlojen viesti. Kilpailun pitkä ja kunniakas historia saa jatkoa idyllisen 
kauniissa, vesistöjen ympäröimässä kilpailukeskuksessa ja maastossa. 
Tällä kertaa käytössä ei ole valmiita rakennelmia vaan kaikki tehdään 
vain tätä yhtä viikonloppua varten. Jukolan viesti on jokaiselle, niin 
ensikertalaiselle kuin konkarillekin, aina uusi kokemus. Se on yhtä 
vaikuttavaa niin suunnistajalle, katsojalle ja kuin talkoolaisellekin.
Ilmoittautumiset 1.4.2014 mennessä sähköpostitse antti.metsanvirta@
mil.fi.

Hyrylän varuskunta-alueen ja Suomen 
ilmatorjunnan uudet tuulet

Lähde mukaan Jukola 
2014 - tapahtumaan
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tyen järjesti Suomen Sotahistorialli-
nen seura Sotamuseolla luentosarjan 
helmikuun 1944 pommituksista. Lu-
entosarja oli menestys, sillä jokainen 
luento esitettiin yleisömäärän vuoksi 
kahteen kertaan.

Puolustusvoimien valatilaisuudes-
sa 22. 2. Helsingissä järjestettyyn 
paraatiin osallistui myös Ilmatorjun-
tamuseon perinneosasto, joka veti 
sota-aikaista 40 mm:n  Bofors ilma-
torjuntatykkiä. Perinneosastoa johti 
Ilmatorjuntamuseon museoisäntä 
Matti Kulmala. Senaatintorilla tuhat-
päinen yleisö pääsi tutustumaan myös 
88 mm:n RMB ilmatorjuntatykki,  
jolla oli keskeinen merkitys Helsin-
gin ilmatorjunnassa helmikuussa 
1944.

Suomen jatkosodan vuoden 1944 
ratkaisutaisteluiden ilmatorjunta-
perinteen esittäminen on kuluvan 
vuoden keskeisin teema Ilmatorjunta-
museon toiminnassa.  Helmikuun 21. 
päivänä Helsingin kaupungintalon 
Virka Galleriassa avattu Kolmen yön 
Ihme –näyttely on avoinna touko-
kuun 25. päivään saakka. Ennen tätä 
näyttelyä toteutettiin Sanomatalossa 
Ilta-Sanomien kanssa yhteistyössä 
valokuvanäyttely veteraaniesitel-
mineen.  Molemmat näyttelyt ovat 
saaneet yleisön suuren huomion se-
kä runsaasti mediajulkisuutta. Virka 
Gallerian näyttelyn yhteyteen suunni-
tellaan teemaesitelmiä kevään ajalle. 
Näistä tiedotetaan mm. tapahtuman  
verkkosivuilla (www.3nights1944.fi). 
Kolmen yön ihme – tapahtumiin liit-

Kevään aikana valmistellaan 
uutena tapahtumana kesän ja 
syksyn 1944 ratkaisutaisteluista 
kertova seminaari ja valokuva-
näyttely Ilmatorjuntamuseolle. 
Seminaari pidetään 3.6. klo 12.00-
14.00, jonka yhteydessä avataan 
näyttely,  jossa esillä on sodan 
yleistilanteen lisäksi erityisesti 
ilmatorjunnan rooli jatkosodan 
loppuratkaisuissa. Seminaarissa 
esitelmiä pitävät Juhani Vakkuri 
(Vuoden 1944 yleistilanne), Garl 
Fredrik Geust (Neuvostoilmavoi-
mat Suomen rintamalla) ja Ahti 
Lappi (Ilmatorjunta kesän 1944 
ratkaisutaisteluissa).

Kolmen Yön Ihme – näyttelyn pää-
tyttyä Virka Galleriassa aloitetaan 
Helsinki-hallin perusnäyttelyn päi-
vittäminen. Tavoitteena on hyödyntää 
edellä mainitun näyttelyn materiaalia 
siten, että torjuntavoiton tarinan 
kerronta jatkuisi mahdollisimman 
laajana.

Varuskunta-alueen kaavasuun-
nitteluun liittyen esitellään alueella 
palvelleille ilmatorjuntamiehille ja 
-naisille Rykmentinpuiston suun-
nittelutilannetta 24.4. iltapäivällä. 
Samassa yhteydessä panssariprikaa-
tin Helsingin ilmatorjuntarykmentti 
esittelee Ilmatorjuntaohjusjärjestelmä 
12 Nasams: in. Tapahtuma järjeste-
tään yhteistyössä Tuusulan kunnan ja 
Ilmatorjuntamuseon kanssa.

IT-MUSEO

3.6.2014  järjestettävä seminaari ja valokuvanäyttely käynnistävät ilma-
torjuntamuseon kesäkauden

Ilmatorjuntamuseolla
on tapahtumarikas vuosi meneillään
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Liisa Koskelainen on ilmatorjunta-
museon uusi museosihteeri. Sovimme 
sovittua haastatteluhetken helmikuun 
loppupuolelle, kun hänen työkii-
reensä eri näyttelyjen osalta olivat 
päättyneet. Haastattelu toteutettiin il-
matorjuntamuseolla. (Päätoimittaja)

Kerrotko lyhyesti itsestäsi, miten 
päädyit ilmatorjuntamuseon 
museosihteeriksi ja mitä museo-
sihteerin työ pitää sisällään?

Minulla on taustalla monenlaista 
työkokemusta historian alalta. Olen 

museoalan työtehtävien lisäksi toi-
minut mm. historian oppimateriaa-
lisuunnittelijana ja historiantutkijana 
olen kirjoittanut mm. pari kirjaa. 
Koulutukseltani olen filosofian lisen-
siaatti Helsingin Yliopistosta ja kou-
luttauduin museoalaa silmälläpitäen, 
vaikka myöhemmin työelämässä olen 
tehnyt myös monenlaista muuta his-
torian alalla. Ilmatorjuntamuseon 
museosihteerin työ tuli avoimeksi 
sopivaan aikaan, joten hain sitä. Mi-
nua miellytti erityisesti se, että teh-
tävänkuva on hyvin monipuolinen. 

Työssä voin hyödyntää osaamistani 
monipuolisesti. Luetteloin esineitä, 

olen mukana näyttelyiden suunnit-
telussa, ylläpidän kotisivuja, laadin 
oppimateriaalia koululaisille, vastaan 
museokahvilasta ja myymälästä jne. 
Suurissa museoissa erikoistutaan 
usein tiettyyn työtehtävään. Ilmator-
juntamuseossa ei ole raja-aitoja, vaan 
saa tehdä monenlaista. Kärjistetysti 
sanoen saatan yhdellä hetkellä paistaa 
munkkeja ja seuraavalla tunnistaa 
lentopommeja. Työ on mielenkiin-
toista ja olen tutustunut ihaniin ih-
misiin. Museon ehdoton voimavara 
on sen vapaaehtoisjoukossa. Vapaa-
ehtoisjoukon asiantuntemukseen 
ja apuun museon henkilökunta voi 

IT-MUSEO

Museosihteeri Liisa Koskelaisen haastattelu  
- esineitä ei ole ilman ihmistä 

Ilmatorjuntamuseon museosihteerin työ on monipuoleista. Kuvassa Liisa Koskelainen ottaa vastaan Olavi Lu-
meksen luovuttaman sirpaleen (Kuva Liisa Koskelainen)
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tukeutua. Olen viihtynyt erittäin hy-
vin ja minut on otettu hyvin vastaan 
työyhteisöön. 

Meitä on vähän, mutta vapaaeh-
toisväeltä saamme korvaamatonta 
apua. Työ on haastavaa ja voin hyö-
dyntää työkokemuksiani ja historian 
alan koulutustani työssäni monipuo-
lisesti.

Miten näet ilmatorjuntamuseon 
tulevaisuuden? 

 
Ilmatorjuntamuseon suuri haas-
te on varuskunnan poistuminen 
paikkakunnalta. Toivon, että ilma-
torjuntamiehet ja -naiset löytävät 
aselajimuseon ja kokevat sen yhtä 
omaksi kuin aikaisemmat suku-
polvet. Vapaaehtoisjoukko myös 
ikääntyy ja toivomme joukkoon 
uusia harrastajia. Toivon, ettei yhte-
ys katkeaisi, kun ilmatorjuntajouk-
kojen koulutus tapahtuu muualla. 

Miksi sinun mielestäsi ihmisten 
kannattaa tulla tutustumaan 
ilmatorjuntamuseoon?

 
Ilmatorjunnan merkitys sotahisto-
riassa on jäänyt esimerkiksi his-
torianopetuksessa melko vähälle 
huomiolle. Nyt on juuri tullut 
kuluneeksi 70 vuotta pääkaupun-
kimme suurpommituksista. Ilma-
torjuntavoitolla helmikuussa 1944 
oli ratkaiseva merkitys Suomelle. 
Kesäksi valmistelemme uutta näytte-
lyä vuoden 1944 ratkaisutaisteluista. 

Mitä uudistuksia ilmatorjuntamu-
seolla tehdään lähiaikoina?

 
Museolla on aloitettu esineiden 
perusteellinen luettelointityö, 
johon kaipaamme apua eri aikoina 
ilmatorjuntajoukoissa palvelleilta. 
Teknisten tietojen lisäksi haluam-
me saada esiin myös esineisiin liit-
tyviä tarinoita. Esineitä ei ole ilman 
ihmistä - sen käyttäjää, valmistajaa 

tai kouluttajaa. Haluamme saada 
esiin myös ihmisen esineen takana. 
Näitä tietoja voidaan hyödyntää 
myöhemmin tutkimuksessa ja näyt-
telytoiminnassa. Museon kokoel-
miin kuuluu myös esineitä, joiden 
käyttötarkoitusta ei enää tiedetä. 
Laadimme museolle museoesi-
neistä kansiota, jota museokävijät 
voivat selata ja kirjoittaa muistiin 
esineiden taustaa: niihin liittyviä 
tarinoita, miten niitä on käytetty 
ja missä. Tarjoamme kaikille 
luettelointityötä näin avustaneille 
museokahvilassa munkkikahvit. 
Tarkoitus on myös laittaa esi-
neistä kuvia Ilmatorjuntamuseon 
kotisivuille ja meille voi lähettää 
esineisiin liittyviä tarinoita myös 
esimerkiksi sähköpostilla. Toinen 
merkittävä uudistustyö museolla 
on perusnäyttelyn uudistustyön 
aloittaminen. 

Mitkä ovat vuoden 2014 merkittä-
vimmät tapahtumat 
ilmatorjuntamuseolla?

 
Erittäin suuri ponnistus museolle on 
ollut Kolmen yön ihme –näyttelyn 

laatiminen yhdessä Helsingin kau-
pungin kanssa Helsingin kaupungin-
talolle Virka Galleriaan. Näyttely on 
ilmainen ja jatkuu 25. toukokuuta 
asti. Näyttelyn purkamisen jälkeen 
uudistamme perusnäyttelyämme ja 
sen suunnittelu on jo aloitettu. Ke-
sällä museollamme on myös erikois-
näyttely ilmatorjunnan ratkaisutaiste-
luista 1944.

IT-MUSEO
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Ahti Lappi: Ilmavaara! 
Helsingin ilmapuolustus 
1917-1944. 
Ilmatorjuntasäätiö, Porvoo 2013. 

Ahti Lappi (s. 1941) palveltuaan puo- 
lustusvoimissa pääosin ilmapuolus-
tustehtävissä 36 vuoden ajan, vii-
meisenä tehtävänään ilmatorjunnan 
tarkastajana, on ollut tämän jälkeen 
erittäin tuottelias sotahistorioitsija 
ja kirjoittaja. Nyt hänen jo kuudes 
tällä vuosituhannella julkaistu kirja 
”ILMAVAARA!” julkaistiin viime 
vuoden marraskuussa ilmatorjun-
tasäätiön vuosipäiväjuhlan yhtey-
dessä. Sain kyseisessä tilaisuudessa 
hankittua kirjan itselleni kirjoittajan 
nimikirjoituksella varustettuna.   

Hieman päälle neljäsataa sivuinen 
kirja pitää sisällään hyvin perinpoh-
jaisen tarkastelun pääkaupunkimme 
ilmapuolustuksen tai paremminkin 
aselajimme synnystä ja sen kehit-
tymisestä sodan päättymisvuoteen 
asti. Sisällysluettelo antaa viitteet 
kirjan laadukkaasta sisällöstä. Kirja 
lähtee liikkeelle ilmatorjunta-aselajin 
syntymäseuduilta Viipurista käyden 
läpi pääkaupunkiseudun ilmapuo-
lustuksen syntyhistorian. Tarina 
etenee talvisodan kautta jatkosotaan 
ja huipentuu Helsingin suurpommi-
tusten analysointiin. Kirjan sivuilta 
löytyy eri ilmatorjuntajärjestelmi-
en muun muassa tulenjohtokoneen 
(keskuslaskimen), kuulosuuntimen ja 
valonheittimen teknisten omaisuuk-
sien ja käyttötarkoitusten tarkastelut. 
Mukaan on mahtunut keskeisten hen-
kilöiden henkilökuvaukset ja myös 
veteraanien omakohtaisia kokemuk-
sia tapahtumista. Kirjan lopusta on 
luettelo Helsingin ilmapuolustuksen 
muistomerkeistä sekä lähdeviitteet 

ja -luettelo. Näiden perusteella huo-
maa kuinka seikkaperäisesti Lappi 
on työnsä tehnyt. Tekstin elävöittä-
miseksi melkein jokaiselta sivulta 
löytyy valokuvia, erilaisia taulukoita 
tai karttapohjia, jotka vievät lukijan 
ajan tunnelmaan. 

ILMAVAARA! -kirja antaa laaja-
alaisen kuvauksen ”kolmen yön ih-
meen” taustoista, toteutumisesta ja 
lopputuloksesta. Syyt jotka johtivat 
torjuntojen onnistumisiin avautuvat 
hyvin kirjan sivuilta. Kirja pitää si-
sällään paljon pieniä mielenkiintoisia 
yksityiskohtia, mutta myös laajempi 
kokonaisuus käsitellään kattavasti. 
Itselleni kirjan sivuilta nousi monta 
uutta asiaa esille, joista minulla ei 
ole ollut aikaisemmin tietoa. Ehkä 
suurempana yllätyksenä minulle 
tuli se, kuinka laaja ja moninainen 
kokonaisuus pääkaupunkimme il-
mapuolustus oli. Ilmatorjunnan, hä-
vittäjätoiminnan, väestönsuojelun, 

johtamisen ja monen muun osako-
konaisuuden yhteen sovittaminen ei 
ollut ihan pikku juttu. 

ILMAVAARA! – kirja on ehdot-
tomasti lukemisen arvoinen julkaisu, 
mutta kannattaa varata aikaa tämän 
teoksen lukemiseen. Pelkästään 
kuvien läpikäymiseen saa helposti 
kulumaan aikaa useita tunteja. Kirja 
on mielestäni siinä mielessä perin-
teinen sotahistoriallinen teos, että 
sen sivuilla vilisee paljon vuosilu-
kuja, paikkojen nimiä, lyhenteitä ja 
joukkojen numeroita, mutta Lappi 
on perinpohjaisella taustatyöllä, eri-
laisia näkökulmia esiin tuomalla ja 
sujuvalla tekstillä pystynyt tekemään 
siitä luettavan ja mielenkiintoisen 
kokonaisuuden. 

Janne Kananen

Kolmen yön ihmeen taustat
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Antero Raevuori: 
Hävittäkää Helsinki! 
Pääkaupungin 
tuhopommitukset 1944. 
Keuruu 2014. 318 sivua, 
16 kuvasivua. 

Antero Raevuori (s. 1937) on ur-
heilu- ja sotahistoriaan erikoistunut 
toimittaja ja tietokirjailija, joka on 
julkaissut kolmisenkymmentä kirjaa. 
Uusin kirja julkaistiin tammikuussa 
2014, juuri sopivasti ennen Helsingin 
suurpommitusten 70-vuotisajankoh-
taa. Kirja on osittain lähdeviittein 
varustettuna puolidokumentaarinen. 

Kirja koostuu 20:sta erillisestä ker-
tomuksesta, joiden punaisena lanka-
na ovat Helsingin suurpommitukset. 
Tapahtumia itse pommituksissa ja 
niihin liittyen tarkastellaan ilmapuo-
lustuksen ja hyökkääjän näkökul-
masta sekä pommitukset kokenei-
den siviilien silmin. Myös Suomen 
ylimmän poliittisen ja sotilasjohdon 
osuutta käsitellään, olihan pommi-
tuksilla toki vaikutuksensa, vaikka 
Suomen pakottaminen rauhaan il-
mapommituksilla ei onnistunutkaan. 

Kirjan parasta antia ovat siviili-
henkilöiden muistelmat omista ko-
kemuksistaan pommitusten aikana, 
pelkoa ja surua ei voitu välttää. Myös 
yksityiskohtaiset kuvaukset ihmis-
ten elämästä sota-aikana Helsingissä 
ovat varsinkin nuoremmalle polvelle 
kiinnostavia. 

Taistelutapahtumien kuvauksissa 
ei ilmatorjuntamiehille ole kovin 
paljon uutta tietoa, onhan niistä 
kirjoitettu paljon ja tarkemmin ai-
emminkin. Pieniltä virheiltä ja epä-
tarkkuuksilta ei ole vältytty. Eräät 
ADD:n lentäjien muistelukset ovat 

kuitenkin osittain uusia. Ei ollut help-
poa heilläkään, kun jalat paleltuivat 
kovissa pakkasissa niin, että niitä 
jouduttiin jopa amputoimaan. 

Kirjaan on otettu mukaan myös 
pari tarinaa, jotka kuuluvat legendo-
jen joukkoon. Tarina ”desantti Pet-
teristä” on kummitellut aiemminkin 
mm. Aake Pesosen kirjassa, mutta ei 
ole voitu osoittaa, että kysymyksessä 
olisi ollut todellinen henkilö. Tieto-
kirjailija Atso Haapanen teki arkisto-
pohjaisen historiikin desanteista (yli 
200), mutta ei löytänyt faktaa po. de-
santista. En löytänyt minäkään, eikä 
Antero Raevuorikaan. Ehkä sellaista 
desanttia ei ollutkaan? Kuka tietää. 

Toinen kirjan legenda on julkaistu 
joskus myös Ilmatorjunta-lehdessä. 
Ansioitunut patterin  päällikkö Pauli 
Jalassola muisteli ”melkein tulitta-
neensa Hitlerin konetta” 4.6.1942. 
Asiaa tarkemmin tutkittaessa selvi-
si, että Jalassolan 32. Rask.It.Ptrin 
(Westend) sotapäiväkirjaan on kir-

jattu 4.6.1942 kello 09:45: ”Edel-
lisiltana patterin päällikölle ilmoi-
tettu Heinkell 111 saapuu etelästä”. 
Sotapäiväkirjaan on sitten kirjattu 
lennot tarkemminkin.  7.IvK:n sota-
päiväkirjamerkintä 4.6. kello 02:25 
kertoo myös vip-lennon tulosta 4.6. 
kello 09:30−10:30 (Hitlerin nimeä 
ei mainittu). Asiasta oli majuri Ro-
sokallion käskystä ilmoitettu kaikille 
ilmatorjuntayksiköille. Hitlerin iso 
lento-osasto (9 konetta) saapui kello 
11:00 paikkeilla, ja Malmilta lähti 
neljän Brewster-hävittäjän osasto 
saattamaan vieraita. Ei tämä vierailu 
ihan salaa tullut. Tarkempi kuvaus 
tapahtumasta löytyy allekirjoittaneen 
kirjasta ”Ilmavaara! Helsingin ilma-
puolustus 1917−1944”, s. 182−183. 

Antero Raevuoren kirja on erin-
omaisen sujuvasti kirjoitettu ja help-
polukuinen, täynnä inhimillisen elä-
män kokemuksia sodan kriittisimpinä 
aikoina. Luin sen mielelläni. 

Ahti Lappi

KIRJAESITTELY

Uusi kirja  
Helsingin pommituksista
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Eversti, sotatieteen tohtori 
Martti Lehto: 
Ilmapuolustuksen Viestihistoria, 
Ilmavoimien Viestikilta ry 2012

Ilmapuolustuksen viestiala on erittäin 
laaja käsittäen aisti- ja tutkailmaval-
vonnan, tilannekuvan muodostamisen 
ja tulenkäytön johtamisen, tele- ja ra-
diotoiminnan, lentotukikohtien vies-
titoiminnan, lentokone-elektroniikan, 
lennonvarmistuksen, tietotekniikan 
eri osa-alueet, sähkövoimatoiminnan 
ja ilmatorjunnan tulenkäytön johtami-
sen ja viestitoiminnan. Viestihistori-
assa 1918 - 2012 on kuvattu näiden 
alojen kehittymistä itsenäisyyden 
alkuajoista aina nykypäivään saakka.

Teoksessa ei käsitellä vain Ilmavoi-
mien viestialaa, vaan siinä on vahva 
näkökulma ilmatorjunnan tulenkäy-

tön johtamiseen ja viestitoimintaan. 
Ilmavoimat ja ilmatorjunta toimivat 
yhtenä kokonaisuutena aina 1950-lu-
vulle saakka, jonka jälkeenkin yhteis-
työ on ollut hyvin kiinteää, onhan 
kummankin toiminnan kohteena 
yhteinen ilmavihollinen. 

Kirjassa lähestytään ilmapuolus-
tuksen viestialaa teknologian kautta. 
Kuvaamalla laite- ja järjestelmäkehi-
tystä luodaan kuva materiaalisesta 
suorituskyvystä, jonka tavoitteena 
on ollut koko ilmapuolustuksen joh-
taminen ja päätöksenteko. Teknolo-
gia ei kehity itsestään vaan aina on 

tarvittu lukuisia kovan luokan 
ammattilaisia viemään kehitystä 
eteenpäin.

Teoksessa on myös kansain-
välinen näkökulma. Kansallinen 
ilmapuolustuksen johtamisjär-
jestelmämme ei ole kehittynyt 
sisäsyntyisesti vaan sillä on 
vahvat siteet kansainväliseen 
kehitykseen. Kansalliseen tek-
nologiakehitykseen on haettu 
vaikutteita Yhdysvalloista, 
Isosta-Britanniasta ja Saksasta 
sekä monista muista Euroopan 
maista. Teoksen kansainvälisellä 
ulottuvuudella on haluttu myös 
syventää vastausta siihen, miksi 
järjestelmät kehittyivät niin kuin 
ne kehittyivät.

Parasta kirjassa on sen ulottuvuus 
2000-luvulle. Käytössä olevat mene-
telmät, puolustushaarojen yhteistoi-
minta harjoitukset ja suorituskykyä 
monipuolistavat kalustohankinnat 
käsitellään aina vuoteen 2012, osin 
jopa tähän päivään saakka.

Kirja antaa laajat perustiedot niin 
ammattiin hakeutuville kuin koke-
neille reserviläisillekin.

Seppo penttinen

Tilauslomake löytyy  
Ilmavoimien Viestikillan sivuilta: 
http://www.ilmavoimienviestikilta.fi/

KIRJAESITTELY

Ilmapuolustuksen viestihistoria 
1918-2012

Kirjailija Martti Lehto nimettiin 
vuoden kiltalaiseksi 2012. Hän sai 
haltuunsa MVT ( keva) tutkan 
pienoismallin, jota hän kannatte-
lee käsissään
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Salpausselän Ilmatorjuntapatteris-
ton perinteet ulottuvat yli 85 vuoden 
taakse Viipuriin vuoteen 1928, jolloin 
huhtikuun ensimmäisenä päivänä 
Puolustusministeriön käskyllä pe-
rustettiin liikkuva ilmatorjuntapatteri 
Kenttäarmeijan suojaksi. Joukko oli 
ensimmäinen maavoimien käyttöön 
tarkoitettu ilmatorjuntajoukko. Tästä 
alkavat Salpausselän ilmatorjuntapat-
teriston perinteet.

Perinnejoukkomme ensimmäi-
nen päiväkäsky ilmestyi 3.9.1928. 
Kapteeni Åke Törnroos aloitti päi-
väkäskyn seuraavasti: ”Liikkuvan 
ilmatorjuntapatterin tänään alkaessa 
varsinaisen toimintansa, teroitan jo-
kaisen alaiseni mieleen, että työ tässä 
uudessa erikoisaselajissa ainoastaan 
silloin voin sujua säännöllisesti ja 
olla hedelmällistä, kun jokainen pat-
teriin kuuluva, nuorimmasta alok-
kaasta lähtien, tekee kaiken voita-
vansa patterimme kehittämiseksi niin 
koulutus- kuin muissakin suhteissa. 
Pitäkäämme aina muistissamme, 
että meille on suotu kunnia luoda 
tämä erikoisjoukko ja että niihin 
tapoihin ja siihen toimintaan, joka 
meidän kauttamme juurtuu patteriin, 
tulevat jälkeläisemme rakentamaan 
edelleen”.

Tänä vuonna vietämme perinne-
päiväämme perjantaina 4.4.2014 
vierailemalla patteriston henkilö-
kunnan kanssa Lahdessa kunnioit-
tamassa siellä olevia perinteitämme. 
Perinnepäivä huipentuu iltajuhlaan 
Kouvolassa, jonka järjestämme yh-
teistyössä Salpausselän ilmatorjun-
takillan kanssa. 

Yhteistyömme killan kanssa on 

muutenkin piristynyt muutaman hil-
jaisemman vuoden jälkeen. Olem-
me osallistuneet aktiivisesti killan 
kokouksiin, järjestämme killalle 
tutustumisia mm ampuma- ja tais-
teluharjoituksiin ja tuemme kiltaa 
komentajien tammen istuttamisessa 
perinnetykkimme viereen Karjalan 
prikaatiin. Lisäksi olemme yhdessä 
aloittaneet esiselvitysvaiheen Sal-
pausselän ilmatorjuntapatteriston 
historiikin jatkamisesta vuodesta 
1988 eteenpäin. Pidän yhteistyötä 
killan kanssa tärkeänä erityisesti 
perinteiden ja historian vaalimises-
sa, mutta myös erinomaisena ka-
navana yhteyden pitoon aktiivisiin 
ilmatorjunnan EVP-henkilöihin ja 
reserviläisiin. 

Olemme erittäin ylpeitä Karjalan 
Prikaatin Kaartinaukean reunassa 
näkyvimmällä paikalla seisovasta 
perinnetykistämme. Tykki on paljas-
tettu ensimmäisen kerran Salpausse-
län Ilmatorjuntapatteriston ja killan 
aloitteesta Kouvolan Lääninpuistossa 
30.11.1989, tasan 50 vuotta siitä, kun 
ilmatorjuntajoukkomme avasivat 
ensi kertaa torjuntatulen vihollisen 
ilmavoimia vastaan. Kesällä 2011 
perinnetykkimme huollettiin ja 
siirrettiin nykyiselle paikalleen Ve-
karanjärvelle, jossa se paljastettiin 
uudelleen Salpausselän Ilmatorjun-
tapatteriston komentajan vaihtoti-
laisuudessa 1.8.2011. 

Edellisessä lehdessä linjasin heti 
komentajakauteni alkumetreillä pai-
nopisteitäni, joten muutama kom-
mentti myös niistä:
1. Varusmiesten koulutuksesta: Kä-

vimme Lohtajalla jälleen kerran 
kouluttautumassa erinomaises-
sa ilmapuolustusympäristössä. 
Saimme hyvät arvioinnit koulu-
tustasostamme ja havainnoimme 
kehittämiskohteitamme. Lohtajan 
harjoituksestahan pidetään myös 
erinomaisia nettisivuja, joista har-
joituksen kulkua voi seurata lähes 
reaaliajassa. Kotiutimme kesän 
saapumiserän miehistön joulu-
kuussa, joten reservissä on taas 
lisää ilmatorjunnan huippuosaajia. 
Tammikuussa uudet varusmiesjoh-

Everstiluutnantti  Aki Hotti
Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston komentaja

Karjalan prikaati

Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo: 
Pisimmät ilmatorjuntaperinteet vaalittavana

Perinnetykki Kaartinaukealla Ve-
karanjärvellä. Tykki on saksalais-
valmisteinen 88 mm raskas, kiinteä 
RMBK-ilmatorjuntatykki (Kuva 
KARPR).
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tajat aloittivat talven saapumiserän 
kasvattamisen hyvällä otteella. 
Tätä kirjoittaessani olemme juuri 
vannoneet saapumiserän sotilasva-
lan ja olemme kääntämässä katsei-
tamme E-kauden harjoituksiin.

2. Patteriston henkilökunnan osaa-
minen: Syvennämme tänä vuon-
na rajusti Johtokeskus (JOKE06) 
osaamistamme. Olen raivannut 
kalenteriin lähes väkisin paikan 
koulutukselle, siten että laitam-
me kesän saapumiserän alokkaan 
kahteen perusyksikköön aikaisem-
man kolmen yksikön sijasta. Näin 
saamme luotua JOKE06 henki-
löstölle P-kauden mittaisen erit-
täin intensiivisen koulutuksen. Ja 
tätä tarvitaan, jotta voimme taata 
varusmiehillemme parhaan mah-
dollisen koulutuksen vaativalle 
kalustolle.   

3. Ilmatorjuntaohjusjärjestelmän vas-
taanotto: Puolustusministeri Carl 

Haglund teki tammikuun lopussa 
päätöksen erittäin lyhyen kanta-
man ilmatorjuntaohjusjärjestelmän 
(EKITO) hankinnasta maavoi-
mille. Hankittavien Stinger RMP 
Block 1 -ohjusten koulutus alkaa 
meillä täällä Karjalan prikaatissa 
vuonna 2015. Tämän koulutuksen 
valmistelu on siis nyt käynnissä. 
Historian ollessa tämän lehden tee-

ma, päätän kirjoitukseni perinnejouk-
komme ensimmäisen päiväkäskyn 
viimeisiin sanoihin, jotka toimivat 
tänä päivänäkin mainiosti: ”Meistä 
siis riippuu patterin tulevaisuus, ja 
työmme sekä toimintamme täällä 
nyt tulee joskus myöhempien pol-
vien arvosteltavaksi. Suorittakoon 
jokainen tehtävänsä niin, ettei tähän 
arvosteluun sisälly moitteita!”. 

 
Aurinkoista kevättä kaikille Salpaus-
selän Ilmatorjuntapatteristosta.

JOKE06 järjestelmän osaamista 
kehitetään. Kuvassa naamioitu 
JOKE06 -kalusto Lohtajalla.

Viinien harrastaja, kirjallisuudesta 
pitävä henkilö tai autokuumetta pote-
va mies törmää kiinnostuksensa koh-
detta tutkiessaan usein arvosteluihin 
tai vertailuihin. Näissä arvosteluissa 
tuotetta kuvaillaan useasta eri nä-
kökulmasta. Tarkastelun kohteena 
voi olla väri, tuoksu, maku, tekstin 
luettavuus tai suoritusarvot ja kes-
tävyys. Siirryttyäni uusin tehtäviin 
helmikuun alussa 2014, pyysi Ilma-
torjuntalehden päätoimittaja minua 
laatimaan lyhyen kirjoitelman ko-
mentajakaudestani. Nyt kestotestissä 
on Helsingin Ilmatorjuntarykmentti.

Helmikuun 1944 suurpommitusten 
torjunnasta on kulunut 70 vuotta. Tuo 
kolmen yön ihmeeksi ristitty uroteko 
on vain jäävuoren huippu, eikä olisi 
onnistunut ilman perusteellisia suun-

Kestotestissä:
Helsingin Ilmatorjuntarykmentti

Ilmatorjuntarykmentti 1:n 32. Rask.It Ptri:n tykki tulivalmiina helmi-
kuussa 1943 (SA-kuva).
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nitelmia, huolellisia valmisteluja, 
toistuvaa harjoittelua ja tinkimätön-
tä torjuntatehtävän toteutusta. Nämä 
perusperiaatteet ohjaavat Helsingin 
ilmatorjuntarykmentin toimintaa 
joka päivä. Me haluamme näyttää, 
että veronmaksaja saa edelleen pa-
nostukselleen vastinetta. Rykmentin 
väki tekee kaikilla toimintatasoilla 
parhaansa ja se näkyy. Yhteishenki 
ja asenne ovat kohdallaan. 

Ilmatorjuntaohjus 12 – järjestelmä 
(ITO-12) ja ilmatorjuntarykmentin 
johtoporras (JOPO11) ovat rykmen-
tille uusia tuttavuuksia. ITO-12 tuo 
uuden ulottuvuuden teknisyydellä 
ja huimalla verkottumiskyvyllä. Tu-
lenantokyky moninkertaistuu. Yl-
lätyksellisyys ja taistelunkestävyys 
paranevat merkittävästi. Rykmentti 
on kouluttanut kaksi saapumiserää 
ITO-12 pattereita ja yhden ilmator-
juntapatteriston johtoportaan (JOPO/
ITPSTO 12). Näiden saapumiserien 
koulutuksen aikana henkilöstön osaa-
minen on moninkertaistunut. Mutta 
kyseessä on vasta perusteiden luo-
minen ja harjaantuminen järjestelmän 
rutiinikäyttöön. Samalla opimme tun-
temaan kaluston vahvuudet ja myös 
rajoitukset. Taistelutekniset hienou-

det ja järjestelmän 
käytön hiominen 
maksimaalisen tor-
juntatehon aikaan-
saamiseksi jatkuu 
vielä vuosia.

 JOPO11 tuo 
Rykmentille tais-
telunkestävyyttä 
uudessa kompak-
tissa paketissa. 
Johtoportaan kaksi 
erillistä johtokes-
kusta mahdollis-
tavat vuorottelun, 
ja johtamisen painopistettä voidaan 
tarvittaessa muuttaa joustavasti 
ylempien esikuntien vaatimusten 
mukaisesti. Viestijärjestelmä link-
keineen ja tukiasemineen parantaa 
Rykmentin kykyä varmentaa omat 
johtamisyhteydet, mutta perintei-
nen sotilas, kaapelikela ja hikinen 
otsa - yhdistelmä on edelleen yksi 
tehokkaan johtamisen kulmakivistä.

Uusien järjestelmien rinnalla yllä-
pidämme ja kehitämme Rykmentin 
muuta kalustoa. Jotta meillä olisi 
maksimaalisen torjuntateho, olemme 
panostaneet Rykmentin tilannekuvan 
laatuun. Viimeiset kaksi vuotta on 

valvonnan kouluttaminen keskittynyt 
maalinosoitustutka 95M:n käyttöön 
ja yhteistoimintaan ylemmän tulen-
käytön johtoportaan kanssa. Osallis-
tumme Ilmavoimien johtamaan oma-
tunnistelaitteiden käyttöönottoon, 
jotta valvontasensorimme voivat yhä 
luotettavammin erottaa omat muista 
lentävistä laitteista.

Henkilöstön osalta rykmentin vah-
vuutena on loistavan asenteen lisäk-
si syvällinen tekninen osaaminen. 
Rykmentissä työskentelee monta 
valtakunnallista kärkiosaajaa. Huolta 
herättää kyseisten osaajien vähäinen 
lukumäärä, sillä särkymävaraa ei ole.  

Helsingin Ilmatorjuntarykmen-
tin tulevaisuus osana Maavoimia 
ja Panssariprikaatia näyttää koko-
naisuudessa valoisalta. Rykmentin 
tehtävät ovat erittäin vaativia ja siksi 
myös mielenkiintoisia. Käytössäm-
me on huipputekninen kalusto, jota 
ylläpitää ja käyttää hyvähenkinen ja 
osaava henkilöstö. Everstiluutnantti 
Jyri Raitasalo ottaa 1.4.2014 johtoon-
sa rykmentin jonka kuntoarvio on 
erinomainen.

Parhaimmat kiitokset Helsingin 
Ilmatorjuntarykmentin henkilöstölle 
loistavasti tehdystä työstä. Olen yl-
peä saatuani toimia komentajananne. 
Toivotan Defensor Capitoliille ja sen 
henkilöstölle onnea ja menestystä.

Everstiluutnantti Karri HeikinheimoITO12-ohjuslavetti (kuva: Puolustusvoimat)
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Ilmasotakoulun järjestämä päällikkö-
kurssi käytiin 16.9.2013 - 12.12.2013 
välisenä aikana muutamien viikkojen 
jaksoissa kokonaiskeston ollessa 8 
viikkoa. Kurssin johtajana toimi 
kapteeni Mikko Sorsakivi. Kii-
tokset hänelle sekä kurssin muille 
opettajille kurssin järjestämisestä 
ja kärsivällisyydestä välillä hiukan 
kriittistäkin opiskelijakuntaa koh-
taan. Kurssille osallistuivat kapteenit 
Jyrki Sulasalmi, Valtteri Kuusisto, 
Markus Sovelius, Antti Laaksonen 
(pl. tukikohtavaihe, jonka hän käy 
täydentämässä seuraavalla kurssilla) 
sekä allekirjoittanut. Lisävahvuut-
ta kurssille toi myös sotatieteiden 
maisterikurssi 3:n opiskelijat, yliluut-
nantit Rikupekka Lemberg, Samuli 
Regina sekä Tuomo Petrelius. 

Kurssi lähti käyntiin heti varsin 
rullaavasti FINGOP-prosessin kä-
sittelyllä sekä ilmauhka-osajaksolla, 
jossa päivitettiin opiskelijoille uu-
simmat tiedot mm. lähialueen ka-

luston kehitysnäkymistä. Näitä il-
mauhkaan liittyviä mielenkiintoisia 
aiheita olisi toki voinut kuunnella 
enemmänkin, mutta rajallinen aika 
aiheuttaa tunnetusti kompromisseja. 

Ensimmäisen viikon jälkeen hypät-
tiinkin tukikohtaympäristöön, joka 
jakautui tukikohtaa käsitteleviin op-
pitunteihin ja FINGOP-suunnittelu-
prosessin toiseen vaiheeseen Ilmaso-
takoululla sekä FINGOP-prosessin 
suunnitteluprosessin kolmanteen vai-
heeseen Pirkkalassa, jossa opiskelijat 
päästettiin irti maastontiedusteluun 
lähialueelle. Aikaisempiin kursseihin 
verrattuna kaikki opiskelijat toimivat 
tällä kertaa samassa tukikohdassa 
opiskelijoiden vähyydestä johtuen. 
Kuitenkin tukikohtaosajaksosta eri-
tyisen mielenkiintoiseksi teki se, että 
muodostetut kaksi suunnitteluryh-
mää toimivat erilaisella ilmatorjun-
nan taistelujaotuksella, joka osiltaan 
johti siihen, että mm. toiminta-aja-
tukset olivat hyvinkin poikkeavat. 

Kalusto, alueen erityispiirteet sekä 
aikaisemmin tehdyt ilmauhka-arviot 
johtivat kummissakin ryhmissä var-
sin hedelmälliseen ja myös kriittiseen 
keskusteluun, jonka pääkohdat tuo-
tiin esille loppuvaiheen esittelyissä.

Tampereen montut ja melut 
taakse jätettyämme siirryimmekin 
uuteen toimintaympäristöön, jalka-
väkiprikaatiin. Jälleen kerran oli aika 
aloittaa työskentely tutuksi tulleen 
prosessin parissa, mutta tällä kertaa 
yhtenä ryhmänä tukikohtavaiheeseen 
verrattuna. Ainoana poikkeuksena to-
sin oli, että maisterikurssin opiskeli-
jat siirtyivät jo heti alusta toimimaan 
taisteluosastojen sekä hajautetun 
pataljoonan esikuntiin. Lappeenran-
nassa vietetyn viikon aikana saatiin 
riittävät perusteet työskentelyyn ja 
päästiin samalla myös tekemään 
yhteistyötä muiden aselajien kanssa 
ja sitä kautta muodostamaan omaa 
suunnitelmaa. Osajakso huipentuikin 
viikon mittaiseen sotaharjoitukseen 

Ilmapuolustuksen päällikkökurssi 3:n 
ilmatorjuntaopintosuunta päättyi

Maastontiedustelulla täydennettiin vaiheen 2 toimintaympäristöanalyysiä
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Karjalan Prikaatin lähialueella, jos-
sa opiskelijat toimivat patteriston 
esikunnan sekä taisteluosastojen 
eri upseerien tehtävissä. Edellisel-
lä viikolla tehty pohjatyö helpotti 
huomattavasti työtaakkaa eritoten 
patteriston esikunnan osalta, sillä 
opiskelijamäärä oli erittäin vähäinen 
tehtäviin nähden. Tämä ei kuitenkaan 
kolmea esikunnan upseeria häirinnyt, 
eiväthän he mitään muualta tulleita 
kokeilijoita olleet. Järkevästi toteu-
tettu harjoitus kyettiin taistelemaan 
loppuun asti mielenkiinnolla, sillä 
tehtyjä suunnitelmia jouduttiin muut-
tamaan pariinkin otteeseen opettajilta 
annettujen lisätehtävien muodossa. 
Eikä ainakaan patteristossa yksi-
toikkoista toisaalta ollut, sillä useat 
vierailut viikon aikana nostattivat 
upseerien tunnelmaa mukavasti. Ai-
nakin tuli selväksi, missä ne ratkaisu-
taistelut käytiin. Kaikki hyvä loppuu 
aikanaan ja tämäkin harjoitus päättyi 
yhteisellä tilaisuudella, jossa jokai-
sella harjoitukseen osallistuneella 
joukolla oli tilaisuus kertoa muille 
jalkaväkiprikaatin osastoille saavu-
tettiinko ylemmältä johtoportaalta 
annetut tavoitteet.

Viimeisellä osajaksolla opiskeli-
jat pääsivät tutustumaan eri ilma-
torjunnan toimintaympäristöihin, 
joista kohteiksi oli valittu Karjalan 
lennosto, Suomenlahden Meripuo-

lustusalue sekä Panssariprikaati 
(pääkaupunkiseutu). Näillä paikoilla 
pidetyt esitelmät ja käydyt dialogit 
lisäsivät huomattavasti ymmärrystä 
muiden puolustushaarojen taistelusta 
ja toiminnasta. Samalla nämä vierai-
lut ja pitkienkin siirtymisien aikana 
käydyt keskustelut korostivat sitä, 
kuinka erityisessä asemassa ilma-
torjunta onkaan kaikkiin puolustus-
haaroihin nähden; emme todellakaan 
ole vain yhden tai kahden puolustus-
haaran aselaji. Maisterikurssilaiset 
liittyivät joukkoon tällä osajaksolla 
muista opintokiireistä johtuen vasta 
toisena päivänä. Me päällikkökurs-
silaiset olimme tyytyväisiä tämän 
mahdollistuessa. Tulihan näin tälle-
kin osajaksolle mukaan esimerkiksi 
virkeimmän maisterikurssilaisen 
vetelemät aamureippailut.

Koko kurssia kuvasi se, että opis-
kelijoita pyrittiin haastamaan pois 
mukavuusalueelta. Tavoitteena 
oli saada kurssilaiset miettimään 
ilmatorjunnan käyttöä vanhoihin 
kaavoihin kangistumatta. Tämä 
johti useamman kerran poikkea-
viinkin ratkaisuihin. Toki mitään 
täysin absurdia kukaan ei esittänyt, 
realiteetit pitää ymmärtää. Yhtenä 
tämän kurssin vahvuutena olivat 
myös opiskelijoiden erilaiset taustat 
ja osaamisalueet, jotka helpottivat 
työskentelyä ja johtivat myös uuden 

asian oppimiseen ja vanhojen yhdis-
tämiseen eri tavalla kerta toisensa 
jälkeen. 

Vaikka FINGOP-prosessi ja sen 
oppiminen ei ehkä aiheuttanutkaan 
”itkisitkö onnesta” -tuntemuksia, oli 
se kuitenkin jokaisella osajaksolla 
perustellusti punaisena lankana ja 
tuli sitä kautta varmasti tutuksi jo-
kaiselle opiskelijalle. Erityismaininta 
täytyy antaa kapteeni Jussi Pajuselle, 
joka pystyi opettamaan asian erittäin 
asiantuntevasti ja myös ohjaamaan 
opiskelijoiden työskentelemistä hy-
vässä hengessä. 

Kiitokset kurssin järjestäjille ja 
eritoten kurssitovereille varsin vauh-
tirikkaista ja opettavaisista kahdek-
sasta viikosta!
    

Yliluutnantti Jani Koskivuori
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kuvasti, on ilmatorjunnan reservin-
upseereilla ja aliupseereilla edelleen 
tärkeä rooli. Heistä tulee aluksi mm. 
ohjusjaoksen varajohtajia ja lisäksi 
heitä tarvitaan monissa muissa il-
matorjunnan tehtävissä. Sodanajan 
it-yksiköitä varten heitä koulutetaan 
kertausharjoituksissa myös vaativim-
piin tehtäviin ilmatorjunnassa.

Kapteeni Ahti Piikki esitteli vuo-
sikokouksen osanottajille JOKE 06 
toimintaa ja saimme tutustua myös 
sen kalustoon. 

Esittelyn jälkeen osastomme piti 
vuosikokouksensa, jossa käsiteltiin 
normaalit vuosikokousasiat. Kokouk-
sen aikana mukana olleille puolisoil-
le oli koulutuspataljoonan komentaja 
everstiluutnantti Mika  Hakanen 
järjestänyt kersantti Vilma Mart-
tilan kertomaan minkälaista naisen 
on olla armeijassa johtotehtävissä. 
Hän kuvaili eloisasti naisen elämää 
kasarmilla ja tässä tapauksessa myös 
pomona-kouluttajana. 

Samassa tilaisuudessa Luonnet-
järven sotilaskotiyhdistyksen pu-
heenjohtaja Hanna Salakka kertoi 
kiinnostavalla tavalla sotilaskotien 
toiminnasta. Sotilaskodit ovat kuu-
luneet asevelvollisten arkeen jo 
vuodesta 1918. Nykyisin Suomessa 
toimii yli 5500 vapaaehtoista sotilas-
kotisisarta. Vakituista henkilökuntaa 
on yli 200.

Vuosikokouksessa esiteltiin ja 
kehitettiin osaston vuosisuunnitel-
maa, johon sisältyy monia mielen-
kiintoisia tapahtumia. Osastomme 
toimintasuunnitelmaan voi tutustua 
osoitteessa ilmatorjunta.fi/ Keski-
Suomen osasto.

Osaston puheenjohtajana jatkaa 
Olavi Rantalainen, varapuheenjoh-
tajana Janne Telin, sihteerinä Jari 
Niemi ja hallituksen uusiksi jäseniksi 
valittiin Harri Ristola, Ahti Piikki 
ja Joni Tiihonen.

Olavi Rantalainen

ITY:n Keski-Suomen osasto piti vuo-
sikokouksensa keskiviikkona 22.1. 
Tikkakoskella Ilmasotakoulun toimi-
essa isäntänä Mukana oli kaikkiaan 
18 osallistujaa seuralaiset mukaan 
luettuina. Koulun apulaisjohtaja 
evl. Pertti Kelloniemi piti aluksi 
mielenkiintoisen esityksen puolus-
tusvoimauudistuksen etenemisestä 
Ilmasotakoulussa. Siihen kuuluva 
ilmavoimien koulujen toiminnan 
yhdistäminen etenee suunnitellusti.

Ilmatorjunnan osalta koulun pää-
tehtävät säilyvät ennallaan ja ne 
ovat ilmatorjuntakadettien koulutus, 
johtoporras 06:n pääkoulutuspaikan 
tehtävät sekä valtakunnallisen ilma-
torjuntaharjoituksen suunnittelu ja 
toimeenpano.

Kolmannen vuosikurssin ilma-
torjuntakadetti Eetu Lohi kertoi 
tulevien upseerien sotatieteellisistä 
opinnoista. Heitä koulutetaan jaos-
tason johtotehtäviin ohjusyksiköissä.

Vaikka ilmatorjunta teknistyy jat-

Keski-Suomen osaston vuosikokous 
tutustui JOKE 06 toimintaan

Keski-Suomen osaston vuosiko-
kouksen osanottajat tutustuivat 
JOKE06 kalustoon Tikkakoskella.
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Kirjoittelin syksyllä, että Ouluun 
ollaan puuhamassa ilmatorjunnan 
reserviläistoimintaa. Homma on nyt 
edennyt suurin askelin. Joulukuus-
sa 20.12.2013, perustimme kesken 
joulukiireiden Pohjois-Pohjanmaan 
ilmatorjuntakilta ry:n. Nyt se on siis 
virallista ja Oulun seudulla on myös 
ilmatorjunnasta kiinnostuneille, re-
serviläistoimintaa. 

Muutamia juridisia juttuja on vielä 
kesken, koskien yhdistysrekisteriä 
ja sääntöjen viilausta. Toiminta on 
kuitenkin aloitettu hurjalla vauhdilla 
ja ensimmäinen koulutuspäiväkin on 
sovittuna, paikallisen Maanpuolus-
tuskoulutus ry:n kanssa. Pidämme 
ilmapuolustus / ilmatorjuntakurssin 
maaliskuun lopussa. Kurssi järjeste-
tään 29.3.2014, Oulussa Hiukkavaa-
rassa. Paikalle tulee Pohjois-Suomen 
ilmapuolustuspiirin kouluttajia ja ai-
heena on ilmapuolustus/ilmatorjunta. 
Sisältö ei ole vielä ihan 100 % lyöty 
lukkoon, mutta kurssilla tullaan kä-
sittelemään ainakin ilmatorjunnan tu-

Ilmatorjuntarykmentti 2:n I Il-
matorjuntapatteristo (1944-1945)
– Patteristo perustettiin Oulussa 

4.12.1944. Siihen kuului esi-
kunta ja kaksi kevyttä ilmator-
juntapatteria. Helmikuussa 1945 
patteristo siirrettiin Naarajärvelle 
ja 1.12.1952 se liitettiin Helsin-
gin Ilmatorjuntarykmenttiin II 
Patteristoksi. Elokuussa 1954 
patteristo sai nimekseen 1. Eril-
linen Ilmatorjuntapatteristo ja 
se liitettiin joukko-osastona 1. 
Divisioonaan. Lokakuussa 1954 
patteristo siirrettiin Kokkolaan. 
Puolustusvoimien uudistuksessa 
vuonna 1957 joukko-osasto sai 
nimekseen Pohjanmaan Ilmator-

lenkäyttöä ja ilmatorjunta – TST-tapa 
2015. Ajankohtaisia aiheita, on siis 
luvassa ja varmasti mielenkiintoisia. 

Muutakin toimintaa on suun-
nitelmissa. Mikäli vain kaikki as-
kelmerkit osuvat kohdalleen, niin 
olisi tarkoitus lähteä toukokuussa 
Lohtajalle seuraamaan ammuntoja. 
Elokuussa järjestetään Oulussa suuri 
ilmailunäytös ja sinne olemme myös 
menossa, esittäytymään. 

Tulevaisuuden visioita ajatellen, 
kävin joulukuussa Rovaniemellä, La-
pin ilmatorjuntapatteriston varusmie-
hiä jututtamassa. Teetin heillä pienen 
kyselyn, jossa kartoitin kotiutuvien 
varusmiesten toiveita, reserviläistoi-
minnan sisällöstä. Osa varusmiehistä 
oli ehtinyt lähteä jo lomille ja kysely 
jäi vähän suppeaksi. Sain kuitenkin 
riittävää informaatiota ja uskon siitä 
olevan hyötyä, kun suunnittelem-
me tulevia vuosia. Tuloksista mai-
nittakoon, että nuoria reserviläisiä 
kiinnostaisivat kovasti liikuntapai-
notteiset jutut. Vastauksissa nousi 

juntapatteristo. Elokuussa 1970 
patteristo siirrettiin Rovaniemel-
le Pohjois-Suomen Sotilasläänin 
komentajan alaisuuteen. Vuonna 
1974 patteriston nimi muutettiin 
Rovaniemen Ilmatorjuntapat-
teristoksi. Vuoden 1989 alussa 
se liitettiin perustettuun Lapin 
Ilmatorjuntarykmenttiin, jolloin 
sen asema itsenäisenä joukko-
osastona päättyi. 

Oulun Ilmatorjuntapatteristo 
(1980-1988)
– Oulun Ilmatorjuntapatteriston juu-

ret johtavat Tampereen Sulkavuo-
relle, jonne perustettiin jatkosodan 
jälkeen Ilmatorjuntarykmentti 1:n 

esille, salibandy, kamppailulajit, 
värikuulasota, airsoft ja tietenkin 
ampumaurheilu. Myös Tuusulan 
ilmatorjuntamuseo oli saanut paljon 
kiinnostusta osakseen. 

Tässäpä olisi keskeisimmät 
kuulumiset Oulusta. Paljon on siis 
saatu aikaan ja paljon on juttuja vie-
lä edessä. Meillä on tällä hetkellä 
kasassa, uskomattoman motivoitu-
nut ja asiantunteva joukko. Uskon, 
että saamme tällä 14 hengen (tämän 
hetkinen jäsenmäärä) iskuryhmällä, 
paljon aikaan. 

Kaikki lajista kiinnostuneet ovat 
tervetulleita mukaan. Tällä hetkellä 
mukaan pääsee parhaiten, kun ottaa 
allekirjoittaneeseen yhteyttä sähkö-
postitse tai soittamalla. 

Mukavaa alkanutta vuotta kaikille!

T. Vesa Moilanen
pohjois-pohjanmaan  

Ilmatorjuntakilta ry:n puheenjohtaja. 
kamosuma@gmail.com / 050 5946600 

III Patteristo. Joulukuussa 1950 
patteristo muutti Kangasalan Va-
tialan kylään. Vuoden 1952 puo-
lustusvoimien uudistuksessa patte-
ri itsenäistettiin ja se sai nimekseen 
4. Erillinen Ilmatorjuntapatteristo 
ja se kuului joukko-osastona Pans-
sariprikaatiin. Vuoden 1957 alussa 
patteriston nimeksi tuli Tampe-
reen Ilmatorjuntapatteristoksi. 
Tampereen Ilmatorjuntapatteristo 
siirrettiin Ouluun 1.9.1980 ja sen 
nimi muuttui Oulun Ilmatorjun-
tapatteristoksi. Oulun Ilmator-
juntapatteristo liitettiin 1.1.1989 
Lapin Ilmatorjuntarykmenttiin ja 
lopullisesti joukko lakkautettiin 
30.11.1997.

KENTäN
KUULUMISIA

Ilmatorjunnan touhuja Oulussa. 

Oulussa toimineet ilmatorjuntajoukot



EI OLE SATTUMAA MITÄ KATUJA KULJEMME JA MISSÄ TALOISSA ASUMME.
Helmikuussa 70 vuotta sitten Helsinkiä pommitettiin kiivaasti kolmena yönä. Puolustus oli 
valmiina: vain noin 5 % pommeista onnistuttiin pudottamaan pääkaupunkiin. Helsinki pelastui, 
mistä kiitos kuuluu kaikille puolustustoimenpiteisiin osallistuneille. Siitä saa ja pitää olla ylpeä.
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