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ITO 2005 • ASRAD-R-FIN is in Service

The new ADVANCED SHORT RANGE AIR DE-

FENCE SYSTEM (ASRAD-R) from Rheinmetall 

Defence Electronics GmbH Bremen is now 

in service in the Finnish Defence Forces. 

After successful Testing in Mai and June 

2006 including life fi rings in Lohtaja Firing 

Range the ITO 2005 System was demon-

strated in October 2006 in life fi rings in the 

Todendorf Firing Range of the German Army 

in front of representatives of most of the 

NATO and European Defence Agency Coun-

tries as well as some European neighbour 

countries like Switzerland (in total about 

150 persons) besides other European sys-

tems and during the international Army Air 

Defence Symposium in Lütjenburg. 

ITO 2005 was the most modern Short Range 

Air Defence Missile System shown and 

demonstrated in Todendorf. It destroyed a 

Target Drone DT 25 (Jet Drone / 150 m/s) 

at the longest distance of all demonstrated 

SHORAD systems with its BOLIDE Missile.

The Finnish Team operating the system was 

very proud.

Rheinmetall Defence Electronics GmbH 
Land and Airborne Systems
Brueggeweg 54
D-28309 Bremen
Tel. + 49 (421) 457-0
land-and-airbornesystems@rheinmetall-de.com
www.rheinmetall-de.com

ASRAD-R Container mounted Air Defence System
Combat ready on UNIMOG 5000

Oy Telva AB
Arentitie 3, FI-00410 Helsinki
Tel. + 358 (0) 207 939 360
Fax + 358 (0) 207 939 399
rosenlund.fdps@telva.fi  • www.telva.fi 

ASRAD-R Container mounted Air Defence System
Combat ready on Levelling Jacks

Live Firing in Todendorf

Telva_ITU_2_270208.indd   1 27.2.2008   12:37:07
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päätoimittaja

Puolustusvoimien määritelmäre-
kisterin mukaan suorituskyky on 
henkilön, joukon, materiaalin tai 
järjestelmän kyky täyttää sen ole-
massaolon tarkoitus ja toiminnalle 
asetetut vaatimukset. Suorituskyky 
on yleensä useiden yksittäisten osa-
tekijöiden (suorituskykytekijöiden) 
tulo. Suorituskykyä voidaan mitata 
kertomalla sen yksittäisiä osateki-
jöitä ja painottaen niitä osatekijöi-
den tärkeyden ja merkityksen mu-
kaisesti. Esimerkiksi ilmatorjunnan 
torjunta-analyysissä arvioidaan 
henkilöiden, joukkojen, materiaa-
lin ja järjestelmän suorituskykyä. 
Tarkkailujärjestelmä mahdollistaa 
aikaan perustuvan tarkan tiedon 
keräämisen, jonka perusteella tor-
junnan onnistumista voidaan analy-
soida useilla eri tasoilla. Prosessin 
tuloksena on torjuntakyvyn kehit-
tyminen.

”Suorituskykyjen kehittämisel-
lä” tarkoitetaan puolustushaarata-
soista - usein kuitenkin puolustus-
voimien yhteisten - olennaisten, 
tavallisesti vähintään operatiivisen 
tason osaamis- ja kykyalueiden 
kehittämistä. Puolustusvoimien 
yhteisten suorituskykyjen kehittä-
minen tapahtuu joint -ajatuksella, 
esimerkkinä puolustushaararajat 
ylittävästä suorituskyvystä on il-
mapuolustuksen tulenkäyttö.    

Tämän numeron teemana on 

SUORITUSKYKYJEN  
KEHITTÄMINEN

hävittäjätorjunta. Ilmavoimien 
tehtävänä on yhdessä ilmatorjun-
nan kanssa suojata puolustusvoi-
mien ja yhteiskunnan elintärkeitä 
toimintoja ja kohteita. Ilmavoimat 
osallistuu hävittäjätorjunnan lisäksi 
yhteisoperaatioihin kauaskantoisel-
la ilmasta maahan -tulenkäytöllä; 
tämän suorituskyvyn rakentamista 
suositteli puolustusvoimien iskuky-
kytutkimus keväällä 2004. Ilmavoi-
mien Air to Ground -suorituskyvyn 
kehittäminen lähivuosina luo myös 
maavoimien joukoille uuden tulen-
käytön ulottuvuuden.

* * *

Tätä kirjoitettaessa on Lohtajan il-
matorjuntaharjoitus 1/08 käynnis-
sä. Ilmatorjuntaharjoituksella on 
tällä kertaa läheinen liittymäpinta 
ilmavoimien järjestämään kansain-
väliseen ADEX 2008 (Air Defence 
EXercise) -harjoitukseen, joka on 
näkynyt ja kuulunut myös Vatta-
jan yllä. Harjoitus palvelee ilma-
puolustuksen kansainvälisen suo-
rituskyvyn kehittämistä - tästäkin 
tarkemmin tässä numerossa. Ase-
lajimme kannalta merkittävä kan-
sainvälinen yhteistoimintaharjoitus 
on heinäkuussa Saksassa järjestet-
tävä ELITE 2008 -harjoitus. Ilma-
torjunta -lehti toivottaa lukijoilleen 
hyvää kesää!  
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pUHeeNJOHTAJAlTA everstiluutnantti Hannu Kylmäniemi
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen puheenjohtaja

lapin Ilmatorjuntarykmentin komentajapääkirjoitus

Lehden teeman hengessä esitän koko 
ilmatorjuntayhdistyksen puolesta 
parhaat onnittelumme 90 juhlavuot-
taan viettävälle Ilmavoimille ja Hel-
singin Ilmatorjuntarykmentille 70 -
vuotisesta taipaleesta. Erityisonnitte-
lut kohdistan ilmatorjunnan ”ikonil-
le”, Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen 
kunniajäsenelle, teollisuusneuvos 
everstiluutnantti Kaarle Henrik Pen-
tille 14.6.2008 olevan merkkipäivän 
johdosta. Sydämelliset onnittelut 
teille kaikille sekä lämpimät ja vilpit-
tömät kiitokset ilmatorjunnan hyväk-
si tekemästänne arvokkaasta työstä!

Vuosi 2008 on pyörähtänyt vauh-
dilla käyntiin ja pian ollaan jo vuo-
den puolivälissä. Ilokseni voin tode-
ta, että toiminnan kehittäminen ja 
uusien toimintamuotojen mukaan 
ottaminen on tuottamassa halutun 
lopputuloksen. Perinteinen ilmapuo-
lustusseminaari helmikuussa Rova-
niemellä sai hieman uudistetun il-
meen ja keräsi kohtuullisen joukon 
kuulijoita Someroharjulle. Pohjoisen 
seminaari sai rinnalleen uudistetun 
seminaaritapahtuman etelässä, kun 
Hämeen Osasto järjesti ohjussemi-
naarin 19.4. Panssariprikaatissa. Se-
minaari kokosi arvovaltaisen ja run-
saan osallistujajoukon Parolaan, jo-
ten voidaan todeta, että tapahtumal-
la oli sosiaalinen tilaus. Seminaarin 
yhteydessä järjestettyyn Muurilan 
Muki kilpailuunkin osallistui lähi-
historian suurin joukko kisailijoita. 
Tapahtumien järjestäjät ansaitsevat 
suuret kiitoksemme!

Yksi vuoden 2008 uusista tapahtu-

TOIMINTA MYÖTÄTUULESSA

mista on saamassa huipennuksen, kun 
yhdistyksemme iskujoukko suuntaa 
askeleensa kohti Eurosatory 2008 -
näyttelyä. Pariisin matkalle on ilmoit-
tautunut mukaan 21 henkeä; 12 yhdis-
tyksen jäsentä ja 9 seuralaista. Osal-
listujakaartin ikäjakauma on ”vauvasta 
vaariin” eli matkalle lähtee sekä nuo-
rempia että vanhempia yhdistyksem-
me jäseniä. Ilahduttavaa oli havaita, 
että maantieteellinen jakauma kattaa 
lähes koko Suomen. Samoin kuin se, 
että matkalle lähtee mukaan sekä re-
serviläisiä että evp -jäseniä kuin myös 
aktiivipalveluksessa olevia upseereita. 
Siis varsin kattava otos yhdistyksem-
me jäsenkunnasta. Matkan vaiheista ja 
tapahtumista sekä puolustusmateriaa-
linäyttelyn annista osallistujat kerto-
vat seuraavissa Ilmatorjunta -lehdissä. 
Matkasta saatujen kokemusten perus-
teella tehdään päätökset jäsenmatko-
jen jatkamisesta tulevina vuosina; jo 
nyt on väläytelty halukkuutta lähteä 
tutustumaan Moskovan ilmailunäytte-
lyyn tai DSEi -näyttelyyn Lontooseen. 
Edetään askel kerrallaan.

Yksi iso valonpilkku on Lahden 
Osaston aktivoituminen muutaman 
vuoden hiljaiselon jälkeen, kun alu-
een tarmokas puuhamies Jaakko Lip-
sanen on puhaltamassa toiminnan uu-
delleen käyntiin. Hänen johdollaan 
Lahden alueen ilmatorjuntamiehet 
ovat kevään aikana kokoontuneet yh-
teen pohtimaan tulevaa toimintaa ja 
jatkoa on odotettavissa syksyllä, jol-
loin tavoitteena on järjestää yhteinen 
”ilmatorjuntailta”. Seuraa ilmoittelua 
lehdessä, osallistu ja ota ystäväsikin 

mukaan! Nostetaan Lahti takaisin il-
matorjuntakartalle. Samaan hengen-
vetoon heitän haasteen Oulun suun-
taan. Alueelle on pikkuhiljaa kerään-
tymässä merkittävä määrä ilmatorjun-
tamiehiä ja -naisia, jolloin toiminnan 
aktivoiminen siinäkin suunnassa olisi 
enemmän kuin toivottavaa. Ei muu-
ta kuin puuhamiehet/naiset esiin ja 
tuumasta toimeen - osaston toiminta 
uudelleen käyntiin! 

Ja vielä yksi positiivinen uutinen. 
Hyvä yhteistyökumppanimme Ilma-
torjuntamuseo elää voimakasta nou-
suvaihettaan. Vuosien työn jälkeen 
alueen infrastruktuuri on saatu koh-
tuullisen hyvälle tasolle, joka antaa 
tämän päivän toimijoille erinomaisen 
mahdollisuuden keskittyä toiminnan 
kehittämiseen. Alueen vastuuhenki-
löillä onkin oivallisia suunnitelmia 
toiminnan aktivoimiseksi sekä alu-
een palveluiden ja rakenteiden ke-
hittämiseksi. Toivotan heille kaikille 
menestystä arvokkaassa työssä ilma-
torjunnan historian säilyttämisessä 
tuleville sukupolville!

Lopuksi esitän mitä parhaimmat 
onnittelut 4.6. ylennyksiä saaneille 
sekä ansiomitaleja ja kunniamerkke-
jä vastaanottaneille! Olette huomion-
osoituksenne omalla toiminnallanne 
ansainneet. LÄMPIMÄT ONNITTE-
LUT!

Kaikille lukijoille toivotan au-
rinkoista ja lämmintä kesää! Muis-
tetaan myös rentouta loman merkeis-
sä ja samalla kerätä voimia syksyn 
tuleviin ponnisteluihin. Rentoa eloa 
ja oloa!  
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TARKASTAJAN pAlSTA eversti Rauno lankila 
Ilmatorjunnan tarkastaja

Hävittäjätorjunnalla on Suomessa 
vaalittavanaan hienot perinteet muun 
muassa osana maamme muutenkin 
niin kunniakasta sotahistoriaa. Hävit-
täjätorjunnassamme on perinteisesti 
korostettu laadun merkitystä määrän 
asemesta. Tämä perusperiaate sopii 
hyvin sovellettavaksi myös ilmator-
juntamme parissa.

Hävittäjätorjunnan onnistuneen 
toteutuksen edellytyksenä on ilma-
voimien eri pääkomponenttien tasa-
painoinen toimiminen. Valvonta- ja 
johtamisjärjestelmien pitää pystyä 
tuottamaan ja välittämään hävittäjil-
le riittävä ennakkovaroitus ja laadu-
kas tilannetietoisuus. Tukeutumisjär-
jestelmän tulee pitää koneet ja hen-
kilöstö toimintakuntoisina tehtävän 
toteuttamista varten. Lisäksi hävittä-
jäkoneiden ja varsinkin niiden aseis-
tuksen tulee olla suorituskyvyltään 
sekä ohjaajien koulutustasoltaan pa-
rempia verrattuna vastustajiinsa, kos-
ka taistelu käydään todennäköises-
ti lukumääräistä ylivoimaa vastaan. 
Myös tässä asiassa pitää paikkaansa 
vanha totuus eli hävittäjätorjuntam-
me suorituskyky on täsmälleen niin 
vahva kuin koko järjestelmän heikoin 
lenkki. Yksi ”sooloartisti” ei ratkaise 
lopputulosta, vaan ”orkesterin” pitää 
toimia kokonaisuutena. 

Ilmatorjunnalla on selkeä yh-

HÄVITTÄJÄTORJUNTA  
JA ILMATORJUNTA

teistoimintarooli hävittäjätorjunnan 
kanssa. Onnistuneen yhteistoimin-
nan merkitys korostuu aivan erityi-
sesti tärkeiden kohteidemme, kuten 
pääkaupunkiseudun ja puolustus-
haarojen ratkaisutaistelujen suojaa-
misessa.

Hävittäjätorjunnan etuna on 
mahdollisuus keskittää maantieteel-
lisesti varsin laajalla alueella voimaa 
tarvittaessa nopeastikin. Haasteena 
on tietenkin se, että pystyykö val-
vonta- ja johtamisjärjestelmä tuot-
tamaan riittävän ennakkovaroituk-
sen ja laadukkaan ilmatilannekuvan, 
jotta hävittäjät ehtivät oikea-aikaisiin 
torjuntoihin oikeassa paikassa. Tu-
lee myös muistaa, että hävittäjävoi-
malla voidaan vaikuttaa rajallisista 
resursseistamme johtuen ajallisesti 
varsin lyhytaikaisesti ja alueellisesti 
vain rajallisesti.

Ilmatorjunnan etuna on mahdol-
lisuus valittujen kohteiden pitkäai-
kaiseen suojaamiseen. Tämän vuoksi 
joukkojemme ja pienten kohteidem-
me ilmapuolustus perustuukin ensisi-
jaisesti ilmasuojelun keinojen lisäksi 
ilmatorjuntaan. Hävittäjätorjuntaan 
verrattuna ilmatorjuntayksiköiden 
antaman suojan alueellinen peitto 
on pieni ja siirrot alueelta toiselle ja 
sen myötä painopisteen muutokset 
ovat varsin hitaasti toteutettavissa. 

Tältä osin ilmatorjunnan menestyk-
sekäs toteutus vaatiikin johtajiltam-
me paljon tietämystä ja uskallusta 
sekä niiden myötä myös riskinottoa 
ja ennakointia.

Niin hävittäjätorjunta kuin ilma-
torjuntakin ovat osa suurempaa ilma-
puolustuksen kokonaisuutta. Niiden 
ei tule olla kilpakumppaneita, jotka 
tuijottavat vain omaan napaansa ja 
sen myötä pyrkivät irtiottoihin sekä 
toisen osapuolen painamiseen. Nii-
den tulee olla yhteistyökumppaneita, 
jotka ymmärtävät yhteiseen hiileen 
puhaltamisen merkityksen ja sen 
myötä ilmapuolustuksen monipuo-
lisuuden ja kokonaissuorituskyvyn 
kehittämisen tärkeyden. 

Onkin hienoa, että puolustus-
voimien nykyiset pitkän tähtäimen 
suunnitelmat luovat vahvan perustan 
koko ilmapuolustuksen kehittämisel-
le. Ilmapuolustuksessa ja sen myötä 
myös hävittäjä- ja ilmatorjunnassa 
tulee siis jatkossakin riittämään työ-
tä ja tekemisen meininkiä.   
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More than 100 ground launched live 

The Nordic Air 
Defence Solution
 

Dual use missile – Air Force and Army

In operational use in 4 EU and NATO countries

More than 26 000 hours in continued 

NASAMS -  the Surfaced Launched 

AMRAAM Air Defence System 

www.kongsberg.com

 

Teaming with Finnish industry 

active mission operations

fi rings performed

Designed for growth



8   •   Ilmatorjunta  2/2008

TEEMANA

HÄVITTÄJÄTORJUNTA

Nykyaikaiselle sodankäynnille on 
ominaista ilmoitse tapahtuva soti-
laallinen  painostus tai varsinainen 
hyökkäys joko pelkästään ilmasta 
tai osana muita sotatoimia. Toimi-
van maanpuolustuksen oleellinen osa 
on tehokas ilmapuolustus ja hävit-
täjätorjunta on sen perusta niin nor-
maalioloissa kuin sodan aikanakin. 
Hävittäjätorjunnan kyvyn muodos-
tavat ajanmukainen torjuntahävittä-
jäkalusto aseineen, hyvin integroitu 
tukeutumis- ja johtamisjärjestelmä 
sekä osaavat hävittäjälentäjät. Tällai-
nen oli tilanne kevään ja kesän 1944 
torjuntataistelujen aikana ja tällainen 
on tilanne tälläkin hetkellä. Suomen 

ilmavoimilla nämä osatekijät ovat 
erinomaisessa kunnossa.

Hornet -kalusto  
- ajan hermolla

Nykyinen Hornet -hävittäjäkalusto 
on otettu reilussa kymmenessä vuo-
dessa hyvin operatiiviseen käyttöön 
ja sen suorituskykyä on parannettu  
ja parannetaan koko ajan ylläpitä-
mällä koneen rakenteen  sekä moot-
torien elinjaksoja. Samalla paranne-
taan koneen ase- ja omasuoja- sekä 
johtamisjärjestelmien suorituskykyä. 
Tavoitteena on suorituskyvyltään 
ympäristöön nähden erittäin suori-
tuskykyinen torjuntahävittäjä. Tällä 
hetkellä käynnissä olevalla ensim-
mäisellä ylläpitopäivityksellä - Mid 
Life Update 1 (MLU 1) - parannetaan 
koneen lähitaistelukykyä ja radiojär-
jestelmiä suurimpina uudistuksina 
kypärätähtäimen ja uuden infrapu-
naohjuksen  AIM 9X:n hankkiminen. 
Kaikki koneemme on päivitetty ensi 
vuoden loppuun mennessä. Myös 

toisen ylläpitopäivityksen tekeminen 
on jo aloitettu. Tässä päivityksessä 
parannetaan koneen tutkaohjuksen 
suorituskykyä, taktista tiedonsiirtoa 
ja koneen omasuojaa, sekä uutena 
suorituskykynä hankitaan vuoden 
2004 selonteon mukaisesti ilmasta 
maahan -kyky. Tämä kyky tulee ole-
maan koko puolustusvoimien tasolla 
ennaltaehkäisevä kynnysasejärjestel-
mä. 2010 -luvun loppupuolella teh-
dään vielä päivitys, jolla turvataan 
Hornet -kaluston käytettävyys 2020 
-luvun loppuun.

Tilannekuva sekä  
hyvä tukeutumis- ja  
johtamisjärjestelmä 

Yhteinen tilannekuva ja johtamisjär-
jestelmä ilmatorjunnan kanssa sekä 
operatiivisesti tehokas tehtävänjako 
toteuttaa maassamme kustannuste-
hokkaan ilmapuolustusjärjestelmän. 
Hävittäjätorjunnan etuna on rauhan 
ja kiristyneen kansainvälisen tilan-
teen aikana mahdollisuus aukotto-

eversti Ari Jussila
Ilmavoimien esikunta

Hävittäjätorjunta

F-18 Hornet. (Henrik Elo).

Tukeutumisjärjestelmä mahdollistaa 
torjuntakyvyn käytön. (Ilmavoimat)

Hornet maantietukikohdassa. (Ilma-
voimat)
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masti tunnistaa maahamme tunkeu-
tuneet ilma-alukset. Modulaarinen 
ja taistelunkestävä taistelunjohtojär-
jestelmä tehostaa edelleen suoritus-
kykyämme. Hajautetusta ryhmityk-
sestä keskitettyyn voimankäyttöön 
kykenevää puolustusjärjestelmää on 
edelleenkin vaikea voittaa. Sodan ai-
kana hävittäjätorjunnan painopistettä 
voidaan nopeasti muuttaa puolustus-
voimien johdon tavoitteiden mukai-
sesti. Tärkeimmillä suojattavilla alu-
eilla on ilmatorjunnalla suuri vastuu 
ilmapuolustuksesta. Näillä aluiella 
hävittäjätorjunnan ja ilmatorjunnan 
harjoiteltu yhteistoiminta mahdol-
listaa ilmapuolustuksen optimoidun 
käytön.

Tehokkaan hävittäjätorjunnan 
perustana on toimiva tukeutumis-
järjestelmä tukikohtatoimintoineen. 
Nopea ja ammattitaitoinen lentotek-
ninen tuki mahdollistaa koneiden 
lähdön torjuntatehtäviin. Hälytysten 
ja koneiden johtamisen edellytyk-
senä on reaaliaikainen tunnistettu 
ilmatilannekuva ja hyvät johtamis-
yhteydet. Maahamme on luotu pitkä-
jänteisellä varustamisella ja hyvällä 
henkilöstön koulutusjärjestelmällä 
hävittäjätorjuntaa erinomaisesti tu-
keva tukeutumisjärjestelmä.

Meillä on jo nyt koko ilmapuo-
lustusjärjestelmää hyvin tukeva joh-
tamisjärjestelmä. Tällä hetkellä tätä 
järjestelmää integroidaan osaksi koko 
puolustusvoimien johtamisverkkoa 
ja tilannekuvaa. Tulevan johtamisjär-
jestelmän arkkitehtuuri mahdollistaa 
tehokkaamman ja taistelunkestävän 
viesti- ja johtamisverkon, joka tar-
vittaessa on yhteensopiva myös kan-
sainvälisten järjestelmien kanssa. 

Lopullinen suorituskyky 
syntyy edelleen sauvan  
ja penkin välissä

Vaikka järjestelmät ja toiminnot ovat 
teknistyneet ja osin automatisoitu-
neet, tehokkaan hävittäjätorjunnan 
tärkein tekijä on ammattitaitoinen 
henkilöstö. Edelleenkin järjestel-

mä on niin tehokas kuin sen heikoin 
lenkki. Hävittäjätorjunta ei ole toi-
miva jos meillä ei ole motivoitunut-
ta ja osaavaa tukeutumishenkilöstöä. 
Lentoteknillinen henkilöstö ja johta-
misjärjestelmää ylläpitävä henkilöstö 
sekä taistelunjohtajat ovat edelleen 
avainasemassa, jotta koneemme ovat 
oikeassa paikassa oikeaan aikaan tor-
juntatehtävissä. 

Lopullinen suorituskyky mita-
taan edelleen hävittäjäohjaajiemme 
kyvyssä. Hyvin toimiva lentäjien va-
lintajärjestelmä sekä karsiva ja nou-
sujohteinen lentokoulutusjärjestelmä 
varusmieskoulutuksesta lähtien ta-
kaavat edelleen sen, että Suomen hä-
vittäjälentäjät ovat maailman huippu-
luokkaa. Tämän olemme pystyneet 
hyvin toteamaan useissa kansainvä-
lisissä lentoharjoituksissa. Suomi on 
haluttu yhteistyökumppani kansain-
välisessä toimintaympäristössä. 

Lentokoulutusjärjestelmämme 
on kehittynyt huimasti Hornet-ai-
kakaudella. Tietokoneavusteinen 
koulutusjärjestelmä, simulaattorit ja 
koneen palautetta antava tehtävätu-
kijärjestelmä mahdollistavat ohjaa-
jien jatkuvan koulutusseurannan ja 
palautteen antamisen. Palautetta saa-
daan niin yksittäiseltä lennolta kuin 
usean koneen ilmapuolustusharjoi-
tuksista kokonaistilanteen ja simu-
loitujen torjuntojen osalta.

Ilmapuolustus on  
yksi kokonaisuus

Viime vuosien syvempi integraatio 
ilmavoimien ja ilmatorjunnan välil-
lä tuottaa entistä tehokkaamman il-
mapuolustuksen. Ilmatorjuntakoulun 
siirtyminen osaksi Ilmasotakoulua 
tuottaa yhtenäisemmän peruskoulu-
tuksen koko ilmapuolustuksen hen-
kilöstölle. Tämän alkaneen koulutuk-
sen tuloksista pääsemme nauttimaan 
tulevina vuosina tehokkaampana il-
mapuolustusjärjestelmänä. Myös il-
matorjunta- ja ilmapuolustusharjoi-
tusten yhdistämisestä on saatu erittäin 
positiivisia kokemuksia. Maahan ja 
merelle sijoitettujen ilmatorjuntayksi-
köiden maalitilanteet ja ilmavoimien 
järjestelmistä saatava palautetieto te-
hostavat koulutusta ja hävittäjiemme 
kannalta toiminta mahdollisimman 
aidossa toimintaympäristössä tekee 
toiminnasta haastavampaa. Myös il-
mapuolustuksen kehittäminen yhte-
näistyy kun ilmatorjunnan hankkeet 
ovat ensi vuoden alusta Ilmavoimien 
komentajan johdossa osana ilmapuo-
lustuksen kehittämisohjelmaa.  Tii-
viimpi yhteistoiminta on tuottanut 
ja tuottaa selvästi kustannustehok-
kaampaa ja parempaa ilmapuolus-
tusta. Ilmavoimat  toivoo tämän hy-
vin alkaneen yhdistymisen johtavan 
ilmavoimien ja ilmatorjunnan entistä 
syvempään integraatioon.  

Suorituskykyä sauvan ja penkin välissä - ohjaajamme maailman huipulla. 
(Henrik Elo)
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TEEMANA

HÄVITTÄJÄTORJUNTA

Hävittäjälentolaivue osana 
valmiusyhtymää

Lennostot ovat ilmavoimien valmius-
yhtymiä, jotka muodostavat rungon 
ilmavoimien voimankäytölle niin 
sodan kuin tarvittaessa myös rau-
han aikana. Ilmavoimissa on kol-
me lennostoa, jotka kukin sisältävät 
kaksi operatiivista joukkoyksikköä, 
hävittäjälentolaivueen ja pääjohto-
keskuksen. Hävittäjälentolaivue ja 
pääjohtokeskus vastaavat käytän-
nössä valmiusyhtymälle käsketyn 
operatiivisen valmiuden ylläpitämi-
sestä. Pääjohtokeskuksen vastates-
sa käsketyn vuoroluettelon mukai-
sesti ilmatilannekuvan luomisesta 
ja taistelunjohtovalmiudesta, vastaa 
hävittäjälentolaivue käsketyn tunnis-
tus- ja torjuntalentovalmiuden yllä-
pitämisestä. Hävittäjälentolaivue on 
lennoston ”iskevä nyrkki” ja muo-
dostaa integroidun ilmapuolustuk-
semme vaikuttamiseen kykenevien 
joukkojen rungon yhdessä ilmator-
junnan kanssa.

Toiminta-ajatus, visio, arvot 
ja toimintaperiaatteet

Hävittäjälentolaivue 31 (HÄVLLV 
31) kuuluu itäisimmän lennostomme, 
Karjalan lennoston, organisaatioon. 
HÄVLLV 31 operoi Rissalan tuki-
kohdasta ja sen toiminta-ajatuksena 
on turvata alueellinen koskematto-
muus hävittäjäkalustolla sekä koulut-
taa henkilöstönsä niin, että käsketyt 
valmiusvaatimukset pystytään täyttä-
mään. Laivue vastaa myös osaltaan 
operatiivisesta suunnittelusta sekä 

suunnitelmien kouluttamisesta ja 
harjoituttamisesta joukoille.

HÄVLLV 31:n visiona on olla 
kehittymishaluinen ja -kykyinen or-
ganisaatio, josta kaikki sen jäsenet 
ja koko lennosto ovat ylpeitä. Lisäk-
si laivue haluaa olla joukkoyksikkö, 
johon halutaan kuulua sekä joukko-
yksikkö, jonka tekninen ja taktinen 
asiantuntemus on terävintä kärkeä il-
mavoimissa, ja jonka lentoteknisen 
huollon toimivuus pidetään korke-
alla tasolla.

HÄVLLV 31:ssä arvostetaan 
isänmaallisuutta, rehellisyyttä, yh-
teenkuuluvuutta, suorituskykyä, am-
mattitaitoa ja perinteitä.

HÄVLLV 31 toteuttaa tehtävänsä 
ja pyrkii tavoitetilaan noudattamalla 
seuraavia periaatteita:
• rehellisyys,
•	 nöyryys,	mutta	samalla	terve	it-

sekunnioitus ja ylpeys,
•	 suoraselkäinen	ja	ihmisläheinen	

johtaminen,
•	 luovuuden,	 innovatiivisuuden	

ja oma-aloitteisuuden edistämi-
nen,

•	 itsensä	kehittämiseen	kannusta-
minen,

•	 yhteistyön	edistäminen,	kehittä-
minen ja siihen kannustaminen 
kaikilla tasoilla:

a. laivueen sisäinen eri henkilös-
töryhmien ja yksiköiden välinen 
yhteistyö,

b. lennostollinen eri toimialojen ja 
yksiköiden välinen yhteistyö,

c. ilmavoimallinen muiden laivu-
eiden, pääjohtokeskusten, kou-
lujen, laitosten ja muiden yksi-
köiden välinen yhteistyö,

d. valtakunnallinen eri puolustus-
haarojen ja viranomaisten väli-
nen yhteistyö, sekä

e. kansainvälinen, muiden maiden 
asevoimien ja teollisuuden kans-
sa tehtävä yhteistyö.

Organisaatio, henkilöstö  
ja tehtävät

HÄVLLV 31:n organisaatio ilmenee 
kuvasta 2. Hävittäjälentolaivuetta joh-
taa laivueen komentaja. Laivueessa 
on neljä lentuetta: esikuntalentue, 1. 
lentue, 2. lentue ja yhteyslentue. Esi-
kuntalentuetta johtaa laivueupseeri, 
joka on laivueen komentajan ensim-
mäinen sijainen. Lisäksi esikuntalen-
tueeseen kuuluvat komentotoimisto, 
taktinen toimisto ja tekninen toimisto 
sekä pelastus- ja tukijaos. Hävittäjä-
lentueissa on ohjaaja- ja käyttöjaok-
set. Yhteyslentue sisältää ohjaaja- ja 
käyttöryhmät. Myös muiden HN -ka-
lustolla operoivien ilmavoimien hä-
vittäjälentolaivueiden organisaatio on 
edellä kuvatun kaltainen.

Kokonaishenkilöstövahvuudel-
taan hävittäjälentolaivue (31) on 

everstiluutnantti petteri Seppälä
Karjalan lennosto

Hävittäjälentolaivue  
- lennoston iskevä nyrkki

Hävittäjälentolaivue 31:n tunnuksena 
on pesäänsä puolustava ilves.
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esimerkiksi maavoimien joukkoyksi-
köitä pienempi. Huomattavaa on kui-
tenkin se, että hävittäjälentolaivue on 
koostumukseltaan täysin ammattiar-
meija. Hävittäjälentolaivueen rauhan 
ajan kokoonpanoon kuuluu noin 100 
kantahenkilökuntaan kuuluvaa oman 
alansa huippuammattilaista. Kanta-
henkilökunnan lisäksi hävittäjälen-
tolaivueen toimintaan rauhan aikana 
osallistuu vuoden ajasta riippuen 20 
- 30 varusmiestä, jotka ovat kirjoilla 
lennoston Tukikohtakomppaniassa, 
mutta toimivat päivittäin laivueessa 
apumekaanikon tai polttoainemiehen 
tehtävissä.

HÄVLLV 31:n lentokalusto muo-
dostuu 16 - 20 Hornetista sekä yhte-
yskoneista, joihin sisältyvät yksi Pi-
per Chieftain, kaksi Redigoa ja yksi 
Vinka.

HÄVLLV 31:n missiona eli ylei-
senä tehtävänä on turvata ja puolus-
taa, kouluttaa, kehittää sekä kehittyä 
tehokkaasti, taloudellisesti ja turval-
lisesti. Laivueen komentaja vastaa 
joukkoyksikön komentajan yleisistä 
tehtävistä sekä lisäksi muun muassa 
laivueen toimintavalmiudesta, taktii-
kan kehittämisestä sekä valmius- ja 
henkilöstösuunnittelusta. Laivueen 
komentajan olennaisiin tehtäviin 
kuuluu myös aktiivinen lentäminen 
laivueensa pääkalustolla. 

Esikuntalentue toimii laivueen 
komentajan johtoesikuntana. Esi-
kuntalentueen toiminta-ajatuksena 
on järjestää laivueen hallinto, tukeu-
tuminen ja perinneasiat. Taktinen toi-
misto on koordinoiva ja kouluttava 
elin omien erikoisalojensa osalta. 
Esikuntalentueen tekninen toimisto 
on koordinoiva elin laivueen lento-
teknisen koulutuksen, konekaluston 
hallinnan ja ilmataisteluvälinemate-
riaalin osalta. Pelastus- ja Tukijaos 
vastaa pelastustoimesta ja osaltaan 
kalustostaan ja kunnossapidosta.

Hävittäjälentueet toteuttavat lai-
vueen Hornet -lentotoiminnan. Hä-
vittäjälentuetta johtaa lentueen pääl-
likkö. Hävittäjälentue vastaa hävit-
täjäkaluston annettujen vaatimusten 

mukaisesta operatiivisesta valmiu-
desta sekä henkilöstönsä koulutuk-
sesta. 1. lentue on operatiivinen val-
miuslentue. Sen toiminta-ajatukse-
na on ylläpitää valmiusvaatimuksi-
en mukaista valmiutta sekä kehittää 
toimintamenetelmiä ja taktiikkaa. 2. 
lentue toimii Hornet -koulutuslen-
tueena. Lentue vastaa koulutuksen 
suunnittelusta, toteutuksesta ja ke-
hittämisestä.

HN -lentueiden käyttöjaokset 
tuottavat lentopalvelukseen riittävän 
määrän tehtäväkelpoisia koneita to-
teuttamalla hävittäjäkaluston käyt-
töhuollon, pienet vikakorjaukset ja 
käyttöjaoksen tekemiksi suunnitel-
lut huollot. Käyttöjaos toimii hävit-
täjälentueen päällikön alaisuudessa. 
Käyttöjaosta johtaa käyttöjaoksen 
johtaja.

Yhteyslentueen toiminta-ajatuk-
sena on toimia yhteyskonekoulutus-
ta antavana ja palvelulentotoimin-
taa suorittavana lentueena. Lentue 
suunnittelee ja toteuttaa lennoston 
vaatimat yhteyslennot. Yhteyslentu-
een käyttöryhmän toiminta-ajatukse-
na on toteuttaa yhteyskonekaluston 
käyttöhuolto kaikissa olosuhteissa.

Utin henki  
- perinteet kunniassa

HÄVLLV 31 on ylpeä perinteistään. 
Laivueen perinteet juontavat juu-
rensa Vapaussodan ajoille Karjalan 
kannakselle ja Antrean lentoasemal-
le. 23.4.1918 kenraali Mannerheim 
käski liittää Antreassa sijainneet Il-
mailuosaston ja Lento-osasto II:n. 
Syntyi maamme ensimmäinen hävit-
täjäyksikkö, jonka sijoituspaikaksi 
käskettiin Utti. Tästä alkoivat suo-

malaisen hävittäjäilmailun perinteet, 
jotka ovat yhtä kuin HÄVLLV 31:n 
perinteet. Utista kehittyi myöhem-
min suomalaisen hävittäjäilmailun 
kehto, jossa luotiin perusteet Suo-
men ilmavoimien taktiselle menes-
tykselle toisessa maailmansodassa. 
Syntyi käsite Utin henki, jonka syn-
tymiseen olivat eniten vaikuttamassa 
jääkärieversti Väinö Virkkunen, ma-
juri Richard Lorentz ja kapteeni Gus-
taf Erik (Eka) Magnusson.

Konkreettisena esimerkkinä Utin 
hengen toimivuudesta olivat sotien 
ajan tilastot. HÄVLLV 31:n perinne-
laivue, Lentolaivue 24, saavutti soti-
en aikana yli 800 ilmavoittoa. Laivu-
een sodan ajan pudotussuhteet olivat 
kalustosta riippuen 1:16:sta (Fokker 
DXXI) aina 1:32:een (Brewster) saak-
ka. Omina tappioina menetettiin 27 
ohjaajaa ja 55 konetta. Lentorykment-
ti 2:n ja 3:n ohjaajista kaikkiaan 11:
lle myönnettiin Vapaudenristin 2. luo-
kan Mannerheim -risti. Kaksinkertai-
sia Mannerheim -ristin ritareita olivat 
kapteeni Hans Wind ja lentomestari 
Ilmari Juutilainen (kuva 3).  

Utti vaihtui Rissalaksi vuonna 
1961, mutta Utin henki elää ja voi 
hyvin tänä päivänäkin HÄVLLV 31:
ssä. Perinteet eivät ole pelkästään 
sanoja paperilla tai sankareiden ku-
via laivuerakennuksen seinillä, vaan 
reipas tekemisen meininki sekä len-
toturvallisuutta vaarantamaton inno-
vatiivisuus ja luovuus ovat edelleen 
olennainen osa laivueen toimintaa ja 
laivuelaisten mentaliteettia. Toimin-
tavapaus, velvollisuudentunto, oma-
peräisyys, joustavuus ja iskukyky oli-
vat käsitteinä mukana, kun muutama 
vuosi sitten luotiin laivueen strate-

Laivueen komentaja

1. Hävittäjälentue
2. Hävittäjälentue Yhteyslentue

Esikuntalentue

1. Ohjaajajaos 1. Käyttöjaos 2. Ohjaajajaos
2. Käyttöjaos

Ohjaajaryhmä
Käyttöryhmä

Hävittäjälentolaivueen rauhan ajan organisaatio.
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giaa. Esimiestoiminta ja johtajuus 
laivueessa noudattavat edelleen jo 
”Eka” Magnussonin lanseeraamia 
periaatteita, joiden mukaan ihmis-
ten johtaminen heidän lähellään ja 
terveen järjen käyttäminen tehtävien 
hoitamisessa ja tavoitteisiin pääsemi-
sessä ovat tärkeämpiä kuin byrokra-
tia tai liiallisuuksiin viety teatraali-
nen sotilaallisuus. 

HÄVLLV 31:n perinnepäivä on 
1.12.1939. Tuohon aikaan vuosittain 
pidettävissä Laivuejuhlissa jaetaan 
kiertopalkinto, jonka nimi on Utin 
Henki. Se jaetaan henkilölle, joka 
on omalla toiminnallaan tukenut Utin 
hengen olemassaoloa laivueessa. Pal-
kinto on merkittävin huomionosoitus, 
jonka HÄVLLV 31:ssä työskennellyt 
henkilö voi saada osakseen.

Päivittäisen toiminnan rytmi

Normaali työpäivä HÄVLLV 31:
ssä alkaa kello 7.30, jolloin pääosa 
henkilöstöstä saapuu työpaikalleen. 
Kyseisenä päivänä erikoistehtävissä 
toimivat ovat saapuneet jo paikal-
le aiemmin. Myös yhteyslentueen 
työpäivä alkaa tyypillisesti jo aikai-
semmin ja osa yhteyskoneista on jo 
matkalla kohti päivän ensimmäistä 
määränpäätä, kun muut vasta saapu-
vat työpaikalleen. Päivä alkaa kello 
7.35 pidettävällä ”aamukirkolla”, 
joka ei nimestään huolimatta sisällä 
kirkollista sanomaa, vaan päivän len-
totoiminnan kannalta keskeisten te-
kijöiden yhteisen läpikäymisen. Oh-
jaajat käyvät tilaisuudessa läpi muun 
muassa päivän säätilanteen, päivän 

tilanteen muissa tukikohdissa ja len-
tokentillä, päivän ilmatilaan vaikutta-
vat tekijät (vaara-alueet ym.), päivän 
ilmavalvontatilanteen sekä lentopal-
veluksen johtajan laatiman suunni-
telman päivän lentotoiminnan toteut-
tamiseksi. Lentoteknillinen henkilös-
tö käy omassa vastaavassa tilaisuu-
dessaan läpi päivän lentotoimintaan 
käytettävät Hornet -koneet sekä vuo-
rossa olevan käyttöryhmän johtajan 
suunnittelemat tehtävät henkilöstölle 
käyttöhuoltoon, muihin huoltoihin, 
koulutukseen ja mahdollisiin vika-
korjauksiin liittyen.

Aamukirkon jälkeen ohjaajat 
siirtyvät lentotehtävien antoon, jos-
sa jokainen ohjaaja saa yksityiskoh-
taiset ohjeet tai reunaehdot lentoteh-
tävänsä toteuttamiseen. Lentotehtä-
vänanto voi olla suhteellisen lyhyt 
yksinkertaisen lentotehtävän ja ko-
keneen ohjaajan ollessa kyseessä, 
mutta pääkoulutusikäluokan tai so-

Kapteeni Hans Wind (oikealla) ja lentomestari Ilmari 
Juutilainen olivat HÄVLLV 31:n perinnelaivueen, Len-
tolaivue 24:n, kaksinkertaiset Mannerheimin -ristin 
ritarit. Pelkästään he saavuttivat yhteensä 169 ilmavoittoa 
sotien aikana. Kuva: Ilmavoimat

Lentotehtävän aikajana valmistautumisesta tehtävän 
purkuun.

Rissalan asemataso Kanki 2008 -harjoituksen aikana. 
Harjoituksen kaikki lentotoiminta toteutettiin Rissalan 
tukikohdasta. Kuva: Risto Hyvärinen/Ilmavoimat

ADEX 2008 oli suurin koskaan Rissalassa järjestetty 
kansainvälinen lentoharjoitus. Harjoitus järjestettiin sekä 
Pirkkalan että Rissalan tukikohdissa. Rissalasta toimivat 
RAF:n Tornado -hävittäjät ja GAF:n Phantom -hävittäjät 
(kuvassa). Kuva: Henrik Elo/Ilmavoimat

TEEMANA

HÄVITTÄJÄTORJUNTA
...HÄVITTÄJÄleNTOlAIVUe
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taharjoituksessa lennettävän lento-
tehtävän antaminen siihen liittyvine 
valmistautumisineen voi kestää jopa 
useita tunteja (kuva 4). Lentoteknilli-
nen henkilöstö tekee samaan aikaan 
Horneteihin aamutarkastuksen, jos-
sa tarkastetaan, että koneet ovat len-
tokunnossa. Lisäksi lentoteknillinen 
henkilöstö tekee päivän aluksi käyt-
töhuoltovarustuksensa ja työkalujen-
sa inventaarion sekä valmistelee polt-
toainepumppukärryt tankkaukseen. 

Lentotoimintaan sisältyy tyypil-
lisesti kolme lentokierrosta. Lento-
kierrosten lentoonlähdöt toteutetaan 
noin kello 10, 12 ja 14. Tyypillisesti 
lentotoiminta toteutetaan kuudella 
- kahdeksalla Hornetilla. Päivittäin 
lentosuorituksia kertyy siis 18 - 24 
kappaletta. 

Lentokierrosten välissä lentotek-
nillinen henkilöstö suorittaa lentäviin 
koneisiin suppeamman tarkastuksen, 
jolla varmistetaan, että kone on len-
tokelpoinen seuraavaan kierrokseen. 
Mikäli koneita vikaantuu lentokier-
rosten aikana, käyttöjaoksen vika-
ryhmä analysoi vian ja määrittelee 
korjauksen laajuuden konsultoimalla 
tarvittaessa asiasta HN -asiantunti-
joiden kanssa. Tarvittaessa kone siir-
retään lennoston Lentokonekorjaa-
molle vikakorjaukseen.

Päivän viimeisen lentokierrok-
sen on oltava laskussa viimeistään 
kello 15.30, mikäli tarkoituksena on 
mahdollistaa ohjaajille edellytykset 
lentotehtävän purkuun, lentoteknil-
liselle henkilöstölle edellytykset ko-
neiden siirtäminen lentokonehallei-
hin sekä tukijaokselle edellytykset 
koneiden tankkaamiseen ja tukikoh-
dan polttoainejärjestelmän valmiste-
luun yön yli. Tämä ei aina toteudu, 
jonka vuoksi työpäivä ei laivueessa 
aina pääty tasan kello 16.00, vaikka 
se pyrkimyksenä onkin.

Hävittäjälentolaivueen  
vuosi 2008

On jo pitkään ollut tiedossa, että vuo-
si 2008 on oleva ilmavoimallisesti 

haastava vuosi. Haastava se on ol-
lut ja tulee olemaan myös HÄVLLV 
31:n näkökulmasta. Työjärjestyksen 
mukaisten tehtävien hoitamisen ja 
vuosittaisten lentotunti- ja lento-
koulutustavoitteiden saavuttamisen 
lisäksi laivueen suunnittelu- ja toteu-
tusvastuulle on käsketty poikkeuksel-
lisen paljon ilmavoimallisia projek-
teja. Toukokuun loppuun mennessä 
HÄVLLV 31 on ollut vastuussa seu-
raavien harjoitusten valmistelusta:
•	 Ilmavoimallinen	yötaistelulento-

harjoitus Lepakko 2008 (vko 6)
•	 Ilmavoimallinen	keskeisten	tak-

tisten toimijoiden koulutushar-
joitus Kanki 2008 (vko 14)

•	 Oma	laivueharjoitus	Vihuri	(vko	
17)

•	 Monikansallinen	ilmapuolustus-
harjoitus ADEX 2008 (Rissalan 
lentotoiminta) (vko:t 21 - 22)
Loppuvuonnakaan toiminnan 

tempo ei tule laskemaan. Koko vuo-
den käynnissä ollut (ja seuraavankin 
vuoden käynnissä oleva) Ilmavoi-
mien kansainvälisen valmiusyksikön 
(FRDF FSQN) taktinen arviointipro-
sessi ja siihen valmistautuminen jat-
kuvat. Prosessiin sitoutuu myös osa 
laivueen avainhenkilöistä yli 50 % 
työpanoksellaan. Myös harjoitustoi-
minta jatkuu loppuvuoden ajan vilk-
kaana. HÄVLLV 31 vastaa yksin tai 
osittain seuraavien harjoitusten suun-
nittelusta ja toteuttamisesta:
•	 Ilmavoimien	kansainvälisen	val-

miusyksikön valmisteluharjoitus 
FSQN NATEVAL (projektiup-
seeri, maalilentotoiminta)

•	 Ilmavoimien	 pääsotaharjoitus	
Ruska 2008 (”keltaisen” maali-
lentotoiminta)

•	 Ilmavoimien	kansainvälisen	val-
miusyksikön taktista evaluointia 
valmisteleva arviointiharjoitus 
FSQN STARTASSESS (lento-
toiminnan johtaminen, maali-
lentotoiminta)

•	 Ilmavoimallinen	varatukikohta-
harjoitus Buana 2008 (lentotoi-
minta)

•	 Oma	laivueharjoitus	Vilkku
On oletettavaa, että vuosi 2008 

ei merkittävästi poikkea tulevista lä-
hivuosista. Tämän vuoksi on syytä 
huomioida, että kulkeminen mene-
telmällisesti ja teknisesti koko ajan 
kehityksen aallonharjalla saattaa ai-
heuttaa vauhtisokeutta. Hävittäjälen-
tolaivueen suurimpana haasteena ei 
ole lähitulevaisuudessakaan em. ke-
hityksessä mukana pysyminen, sillä 
se on jo tehdyillä päätöksillä varmis-
tettu. Keskeisinä haasteina on sen si-
jaan nähtävissä kyky keskittyä yk-
sikkönä olennaiseen ja priorisoida 
tekemisensä siten, että menetelmien 
ja tekniikan kehittäminen sekä en-
nen kaikkea henkilöstön jaksaminen 
kyetään säilyttämään tasapainossa. 
Tämä on ainoa keino yltää pitkällä 
tähtäimellä hävittäjälentolaivueelle 
asetettuihin tavoitteisiin.  

Laivueen komentaja lentää laivueensa pääkalustolla
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Ilmavoimien  
lentokoulutusjärjestelmä

Lentosotakoulun päätehtävänä on an-
taa jatko- ja taktista lentokoulutusta 
Hawk -kalustolla osana ilmavoimien 
ohjaajakoulutusta. Nykymuotoinen 
upseerikoulutus ilmavoimien ohjaa-
jien osalta koostuu kaikkien puolus-
tushaarojen upseereille Maanpuolus-
tuskorkeakoululla annettavista ylei-
sistä opinnoista, ilmavoimien upsee-
reille Ilmasotakoululla Tikkakoskella 
annettavista puolustushaaraopinnois-
ta ja Vinka -kalustolla toteutettavasta 
peruslentokoulutuksesta sekä Lento-
sotakoululla Kauhavalla annettavasta 
jatko- ja taktisesta lentokoulutukses-
ta Hawk -kalustolla. Ilmavoimien oh-
jaajat valmistuvat sotatieteiden mais-
teriksi hieman vajaan viiden vuoden 

kuluttua varusmiespalveluksen aloit-
tamisesta halliten puolustusvoimien 
upseerilta vaadittavat akateemiset 
tiedot ja taidot sekä Hornet -hävittä-
jäkoulutuksen edellyttämät ammatil-
liset valmiudet.

Ilmavoimien ohjaajakoulutus 
kestää kaiken kaikkiaan noin 7 - 8 
vuotta laskentatavasta ja määrittelys-
tä riippuen. Laajasti tarkasteltuna il-
mavoimien lentokoulutusjärjestelmä 
jakautuu kolmeen osaan; alkeis- ja 
peruslentokoulutukseen, jatko- ja 
taktiseen lentokoulutukseen sekä hä-
vittäjäkoulutukseen. Vuosittain ilma-
voimiin hakeutuu ohjaajakoulutuk-
seen noin 500 - 700 vapaaehtoista ha-
kijaa, joista varusmiespalvelukseen 
Lentoreserviupseerikurssille Tikka-
koskelle valitaan noin 40 henkilöä. 
Varusmiespalveluksen suoritettuaan 

ja saatuaan alkeislentokoulutuksen 
Vinka -kalustolla heillä on mahdol-
lisuus pyrkiä maisterikoulutukseen 
ohjaajalinjalle Maanpuolustuskor-
keakouluun. Kadettikurssin 1. ja 2. 
vuosikurssilla lento-oppilaat lentävät 
peruslentokoulutukseen liittyen Vin-
ka -kalustolla tyyppi-, suunnistus-, 
mittari- taito- ja osastolentoa saaden 
valmiudet seuraavaan koulutusvai-
heeseen, suihkukonekoulutukseen. 
Ilmavoimat toteuttaa alkeis- ja pe-
ruslentokoulutuksen yhteistyössä 
Patrian kanssa. Hawk -kalustolla an-
nettava jatko- ja taktinen lentokoulu-
tus käsittää kokonaisuudessaan noin 
200 lentotuntia ja tämän lentokoulu-
tusvaiheen jälkeen ohjaajakoulutus 
huipentuu Hornet -kalustolla annet-
tavaan hävittäjäkoulutukseen, joka 
kestää 3 - 5 vuotta. Osa ilmavoimien 
ohjaajista koulutetaan lennonopetta-
jiksi Hawk -kalustolle.

Jatko- ja taktinen lentokou-
lutus Lentosotakoulussa

Jatko- ja taktinen lentokoulutus Len-
tosotakoulussa toteutetaan nykyai-
kaisten ja kansainväliset vaatimukset 
täyttävien koulutusmenetelmien ja -
välineiden sekä lentokoulutusohjel-
mien pohjalta. Vuonna 2006 tehdyn 
ilmavoimallisen lentokoulutusuudis-
tuksen myötä ilmavoimien Hawk -
kalusto keskitettiin lennostoista Len-

Lentokoulutus 
Lentosotakoulussa  

- osa upseerikoulutusta

everstiluutnantti 
Kari partinen 

lentosotakoulu

Ilmavoimien lentokoulutusjärjestelmä
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tosotakouluun Kauhavalle ja samassa 
yhteydessä myös uudistettiin toimin-
tatapoja ja -menetelmiä sekä organi-
saatiota. Organisaation kehitystyön 
yhteydessä myös perinteinen Koulu-
tuslentolaivueen nimi muutettiin Hä-
vittäjälentolaivue 41:ksi. Lentokou-
lutusjärjestelmän kehitystyö on jat-
kunut edelleen keskittyen opetusväli-
neiden ja Hawk -kaluston kehittämi-
seen ja modernisointiin. Viimeisim-
pänä kehitysaskeleena talvella 2008 
on toteutettu jatkolentokoulutusoh-
jelman (HW1) ja taktisen lentokoulu-
tusohjelman (HW2) uudistustyö, jon-
ka avulla lentokoulutusohjelmat on 
saatettu vastaamaan niin kansallisen 
lentokoulutuksen kuin mahdollisesti 
tulevaisuudessa Lentosotakoulussa 
käynnistyvän kansainvälisen lento-
koulutuksen vaatimuksiin.

Jatko- ja taktinen lentokoulutus 
käynnistyy kadettikurssin kolman-
nella vuosikurssilla kestäen kaikki-
aan noin kaksi vuotta. Jatko- ja tak-
tinen lentokoulutus koostuu teoria-
opiskelusta (akateemiset opinnot ja 
ilmailu-/lentoteoriat) luokkatiloissa 
ja tietoverkoissa (CAI, Computer 

Assisted Instruction ja CBT, Com-
puter Based Training), simulaattori-
koulutuksesta sekä itse lentokoneella 
(Hawk) annettavasta lentokoulutuk-
sesta. Lentokoulutusvaihe käynnis-
tyy Hawk -tyyppikurssilla, jonka 
aikana opetetaan Hawkin rakenne 
ja tekniset ratkaisut sekä ohjaajan 
toiminta ja toimenpiteet kyseisen 
lentokaluston osalta. Tyyppikurssin 
jälkeen oppilas tietää ja hallitsee teo-
riatasolla lentämisen Hawk -kalus-
tolla. Tämän jälkeen koulutus jatkuu 
simulaattorikoulutuksella, jossa op-
pilaalle opetetaan lentämisen perus-
teet Hawk -kalustolla sekä toiminta 
poikkeus-, vika- ja häiriötilanteissa. 
Simulaattorikoulutuksen jälkeen op-
pilas hallitsee peruslentämisen peri-
aatteet ja toteutuksen sekä toiminnan 
poikkeustilanteissa simuloiduissa 
ympäristössä ja olosuhteissa. Noin 
kolmen - neljän kuukauden kuluttua 
Hawk  -tyyppikurssin käynnistymi-
sestä alkaa varsinainen lentokoulu-
tus (jatkolentokoulutus) itse lento-
koneella, Hawk:lla. Lentokoulutus 
perustuu dokumentoituun toiminta-
käsikirjaan, jolla varmistetaan koulu-

tuksen yhdenmukaisuus, tehokkuus 
ja laadukas toteuttaminen. Lisäksi 
Hawk -lentokoulutuksessa on käy-
tössä arviointijärjestelmä, jolla seu-
rataan, tuetaan ja varmistetaan op-
pilaan lentokoulutuksen turvallinen, 
tehokas ja laadukas eteneminen. Ar-
viointijärjestelmässä jokainen lento 
arvioidaan ja dokumentoidaan len-
nonopettajan (koululento) tai oppi-
laan (harjoitus-/yksinlento) toimesta. 
Näin saadaan hyödyllistä tietoa oppi-
laan lentokoulutuksen edistymisestä 
niin organisaatiolle, lennonopettajil-
le kuin itse oppilaallekin ja sitä kaut-
ta varmistetaan edellytykset laaduk-
kaalle lentokoulutukselle.

Jatkolentokoulutusohjelma si-
sältää sekä simulaattorilla että itse 
lentokoneella lennettäviä lentoja. 
Kaiken kaikkiaan HW1 -lentokou-
lutusohjelma sisältää noin 90 lento-
tuntia, josta simulaattorikoulutuksen 
osuus on noin 20 prosenttia. HW1 
-lentokoulutusohjelmassa vuoden ai-
kana lennetään tyyppi-, suunnistus-, 
mittari-, taito-, osasto- ja yölentoja. 
Tämän lentokoulutusvaiheen jäl-

Lentotehtävän purkujärjestelmä.
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keen lento-oppilaalle myönnetään 
ilmavoimien ohjaajan lentomerkki, 
”lentäjän kultaiset siivet” osoituk-
sena ilmavoimien ohjaajalle asetet-
tujen ammatillisten vaatimusten ja 
valmiuksien hallitsemisesta. Perus-
valmiuksien hallitsemisen lisäksi jat-
kolentokoulutuksella varmistutaan 
oppilaan edellytyksistä siirtyä takti-
seen lentokoulutusvaiheeseen, ilma-
taistelukoulutukseen. Jatkolentokou-
lutusohjelman jälkeen oppilas hallit-

see mm. suunnistamisen 500ft/150m 
lentokorkeudella lentonopeudella 
450kt/800 km/h, mittarilentämisen 
perusteet huonon sään olosuhteissa, 
perustaitolentoliikkeiden suorittami-
sen ja liikehtelyn perusteet, osasto-
lentämisen niin visuaali- kuin mitta-
rilento-olosuhteissa (pilvessä) sekä 
lentämisen yö-/pimeäolosuhteissa.

Jatkolentokoulutusvaiheen jäl-
keen lentokoulutus jatkuu heti pe-
rään lennettävän taktisen lentokou-

lutuksen muodossa. Taktinen lento-
koulutusohjelma sisältää niin ikään 
simulaattorilla ja itse lentokoneella 
lennettäviä lentoja. Taktisessa lento-
koulutuksessa oppilas lentää Hawk:
lla noin 130 lentotuntia sisältäen 
simulaattorikoulutuksen. Taktinen 
lentokoulutusohjelma keskittyy ni-
mensä mukaisesti lähes kokonaan 
taktiseen-/ilmataistelukoulutukseen. 
Edellä mainitun koulutuksen lisäksi 
lentokoulutusvaihe sisältää muuta-
man suunnistus-, mittari-, osasto- ja 
yölennon, joilla syvennetään oppi-
laan taitoja ko. lentolajien osalta. Il-
mataistelukoulutuksessa oppilaalle 
koulutetaan ilmataisteluun liittyvä 
ohjeistus ja määräykset, käytettävät 
menetelmät, englanninkielinen il-
mataistelufraseologia sekä ilmatais-
telun perusteet. Taktisen lentokou-
lutusvaiheen oppilas hallitsee parin 
johtamisen taisteluun ja taistelussa 
sekä tehokkaan ja turvallisen tor-
junnan suorittamisen. Yksi taktisen 
lentokoulutusvaiheen tärkeimmistä 
tavoitteista on varmistua oppilaan 
jatkokoulutusedellytyksistä Hornet 
-kalustolle niin tiedollisesti, taidol-
lisesti kuin asenteellisestikin. Vuo-
den kestäneen taktisen lentokoulu-
tusvaiheen jälkeen oppilaat siirtyvät 
lennostoihin Hornet -koulutukseen. 
Taktisen lentokoulutusvaiheen rin-
nalla oppilaat ovat suorittaneet lop-
puun myös upseerin perustutkinnon 
- sotatieteen maisterin tutkinnon 
- joten lennostot saavat koulutetta-
vakseen nuoria, ammattitaitoisia ja 
motivoituneita lentoupseereita, yli-
luutnantteja.

Laatu - perusedellytys 
tehokkaalle 
lentokoulutukselle

Lentosotakoululla annettava Hawk 
-lentokoulutus pohjautuu Hawkien 
keskittämisen yhteydessä rakennet-
tuun uuteen toimintamalliin. Uusi 
toimintamalli perustuu pitkälti jo 
aikaisemminkin käytössä olleisiin 
menetelmiin ja metodeihin, joita Lentokoulutussertifikaatti.

TEEMANA

HÄVITTÄJÄTORJUNTA
...leNTOKOUlUTUS



Ilmatorjunta  2/2008   •   17

teista merkittävin on valmistautumi-
nen kansainvälisen lentokoulutuksen 
käynnistämiseen lähitulevaisuudessa 
Lentosotakoululla.

Ilmavoimat teki kesällä 2007 
hankintapäätöksen ostaa Sveitsistä 
18 Hawk Mk66 harjoituskonetta. Ky-
seisellä hankinnalla ilmavoimat var-
misti kansallisen lentokoulutuksen 
jatkumisen kotimaassa ja Lentosota-
koululla aina 2030-luvulle asti. Han-
kittava lentokalusto sekä osa nykyi-
sin käytössä olevasta Hawk -kalus-
tosta modifioidaan vastaamaan en-
tistä paremmin niin kansallisen kuin 
kansainvälisenkin lentokoulutuksen 
asettamiin vaatimuksiin. Modifi-
kaation yhteydessä Hawk -kaluston 
ohjaamo muutetaan ”lasiohjaamo” -
konfiguraatioon, jolloin ohjaajalla on 
käytössä mm. HUD (Head Up Dis-
play), UFC (Up Front Control Panel) 
sekä MFD Multi Function Display. 
Toimiminen ”lasiohjaamo” -ympä-
ristössä jo jatko- ja taktisessa lento-
koulutusvaiheessa antaa ohjaajalle 
merkittävästi paremmat lähtökoh-
dat ja valmiudet hävittäjäkoulutuk-
seen (Hornet) siirtymiselle. Lisäksi 
Hawk -modifikaation yhteydessä ke-
hitetään lentotehtävän valmistelu- ja 
-purkujärjestelmiä, joiden kautta len-
tokoulutuksen laadullinen taso nou-
see entisestään.

Yksi ilmavoimien lähitulevai-
suuden tavoitteista on kansainvälisen 
lentokoulutuksen käynnistäminen 
Suomessa ja Kauhavalla. Tavoittee-

uudistuksen yhteydessä kehitettiin 
edelleen sekä täydennettiin kan-
sainvälisten kokemusten pohjalta 
soveltaen niitä kansallisiin olosuh-
teisiin ja erityispiirteisiin. Samassa 
yhteydessä uusi, kehitetty toiminta-
malli dokumentoitiin yksiin kansiin 
- ”Lentosotakoulun HW -lentokou-
lutuksen toimintakäsikirja”. Toimin-
takäsikirjassa on kuvattu organisaa-
tio ja prosessit, resurssien hallinta, 
lentokoulutuksen toteuttaminen sekä 
seuranta, analysointi ja parantami-
nen. Lentosotakoulussa annettava 
Hawk -lentokoulutus auditoitiin kan-
sainvälisen Lloyd’s Register Quality 
Assurancen toimesta ja tehdyn audi-
toinnin perusteella Lentosotakoululle 
myönnettiin ISO 9001:2000 sertifi-
kaatti ”Suomen Ilmavoimien hävittä-
jäohjaajakoulutus Kauhavalla”. Toi-
mintakäsikirja ja lentokoulutukselle 
myönnetty laatusertifikaatti muodos-
tavat ”kivijalan” laadukkaalle lento-
koulutukselle ja sen edelleen kehit-
tämiselle. Lisäksi Lentosotakoululla 
käytössä oleva toimintamalli vahvis-
taa ja tukee edelleen ilmavoimallis-
takin toimintaperiaatetta, jota kuvaa 
myös jo vuosikymmenet käytössä 
ollut ilmavoimallinen slogan ”Qua-
litas Potentia Nostra - Laadussa on 
voimamme”.

Tulevaisuuden haasteet 
odottavat

Muutos ja kehitys ovat jatkuvaa 
kaikkialla, myös lentokoulutukses-
sa. Uudet niin kansalliset kuin kan-
sainvälisetkin vaatimukset näkyvät 
voimakkaina Lentosotakoulun ja 
Hävittäjälentolaivue 41:n jokapäi-
väisessä toiminnassa. Kansallisista 
haasteista merkittävimpiä ovat kan-
sainvälisen yhteistyökyvyn kehittä-
minen, ilmasta-maahan (A/G, Air to 
Ground) lentokoulutuksen valmis-
telut sekä käynnissä olevan upsee-
rikoulutusuudistuksen (Praha-Bo-
logna) vaikutusten huomioiminen 
lentokoulutuksessa. Lentosotakou-
lua koskevista kansainvälisistä haas-

Luonnoskuva”lasiohjaamon”-kon-
figuraatiosta.

na on perustaa Kauhavalle Kansain-
välinen Lentokoulutuskeskus, joka 
tuottaa kansainvälistä jatko- ja tak-
tista lentokoulusta Hawk -kalustolla 
yhteistyössä strategisen kumppanin, 
Patrian, kanssa. Kansainvälisellä len-
tokoulutusyhteistyöllä kehitetään il-
mavoimien ohjaajien ammattitaitoa 
ja valmiuksia toimia globalisoituvas-
sa, kansainvälisessä toimintaympä-
ristössä sekä laajennetaan ilmavoi-
mien kansainvälistä toimintakent-
tää myös lentokoulutuksen alueel-
la. Kansainvälinen yhteistoiminta 
on yksi toiminta-alue kehitettäessä 
kansallista puolustusta.

Lopuksi

Ilmavoimat tarjoaa mielenkiintoi-
sen ja haastavan vaihtoehdon lentä-
jän urasta kiinnostuneille nuorille. 
Kouluttautuessa ilmavoimien lentä-
jäksi lentoupseeri saa myös maiste-
rin tutkinnon sisältämät ammatilliset 
valmiudet, yliopistotasoisen akatee-
misen pohjakoulutuksen sekä arvos-
tetun johtajakoulutuksen. Upseeri-
koulutus huipentuu Lentosotakoulul-
la annettavaan Hawk -koulutukseen, 
joka toteutetaan suorituskykyisellä 
lentokalustolla sekä nykyaikaisin 
opetusmenetelmin ja -välinein. Haas-
tava ja nousujohteinen Hawk -len-
tokoulutus tarjoaa nuorelle varmasti 
vaativan ja mielenkiintoisen ammat-
tiin kouluttautumisvaihtoehdon. Len-
täjän ura jatkuu myöhemmässä vai-
heessa lennostoissa Hornet -kaluston 
parissa, joka mahdollistaa lentämisen 
yhdellä tämän päivän suorituskykyi-
semmällä hävittäjäkalustolla maail-
massa. Yhden uuden ulottuvuuden ja 
haasteen lentoupseerin ammattiin tuo 
voimakas kansainvälistyminen ja eri 
maiden ilmavoimien kanssa tehtävä 
kansainvälinen yhteistyö.   

Artikkelin kirjoittaja toimii Hävit-
täjälentolaivue 41:n komentajana 
Lentosotakoulussa Kauhavalla.
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Ilmavoimien kansainvälinen toiminta 
voidaan tavoitteiden perusteella ja-
kaa kahteen pääryhmään. Tärkeim-
pänä tavoitteena on ilmavoimien 
suorituskyvyn kehittäminen ja toi-
sena kansainvälisten sopimusvel-
voitteiden täyttäminen. Kaikki muu 
toiminta on enemmän tai vähemmän 
kosmeettista.

Yhteistyössä on voima

Kansainvälinen toiminta ei ole itse-
tarkoitus, vaan se on taloudellisten, 
toiminnallisten ja turvallisuuden li-
säämiseen tähtäävien toimenpiteiden 
mukainen tarkoituksenmukaisuusky-

Yliluutnantti, VTm 
mika Varvikko

Ilmavoimien esikunta

Ilmavoimien kansainvälisen  
toiminnan päämääränä  

on suorituskyvyn kehittäminen
symys.  Sotilaallisten suorituskyky-
jen kehittämisen lisäksi näillä toi-
menpiteillä pyritään luomaan oman 
toiminnan kannalta parhaat mahdol-
liset toimintaedellytykset vastata tur-
vallisuusympäristön tai esimerkiksi 
taloudellisten resurssien asettamiin 
haasteisiin. Myös muuttunut turval-
lisuusympäristö pakottaa meidät yh-
teistyöhön. Enenevissä määrin uhkat 
kohdataan ja niihin myös vastataan 
yhdessä kumppaneiden kanssa. Ny-
kypäivänä turvallisuutta tuotetaan 
yhteistyöllä, ei eristäytymällä. 

Pienellä maalla ei ole myöskään 
edellytyksiä tai resursseja toimia pel-
kästään oman osaamisen varassa. Tar-

vitaan yhteistyötä. Materiaalihank-
keissa tämä on havaittu jo aikaa sit-
ten. Nyt myös toiminnallista yhteis-
työtä ollaan lisäämässä tehokkuuden 
kasvattamiseksi. Kauhavan lentokou-
lutuskeskushanke, käynnistyvä ilma-
tankkauskoulutusyhteistyö sekä sel-
vitysvaiheessa oleva ilmavalvontayh-
teistyö ovat tästä hyviä esimerkkejä. 
Samoin huoltovarmuuskysymykset 
ovat realiteettien selkiytymisen ja to-
siasioiden tunnustamisen myötä nou-
semassa huomion kohteeksi. 

Ilmavoimien kansainvälinen 
toiminta

Ilmavoimien kansainvälisen toiminta 
nousi uudelle tasolle F-18 -hävittäjä-
hankinnan myötä aloittaen samalla 
uuden aikakauden yhteensopivuu-
den kehittämisessä. Samoin Naton 
rauhankumppanuusohjelma, erityi-
sesti suunnittelu- ja arviointiproses-
sin (PARP) tavoitteet sekä Naton 
harjoitustoimintaan osallistuminen 
ovat olleet keskeisessä asemassa 
yhteensopivuuden ja kriisinhallin-
tavalmiuksien kehittämisessä. Ilma-
voimien valmiusyksikkö, TACEVAL 
-evaluointiprosessi, lentokoulutus-
järjestelmä sekä yhteensopivat joh-
tamis- ja valvontajärjestelmät ovat 
esimerkkejä tavoitteiden mukaisen 
yhteensopivuuden ja suorituskyvyn CASA-kuljetuskone
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kehittämisestä. Samalla ne toimivat 
kansallisen puolustuksen kehittämi-
sen vetureina.  

Tällä hetkellä ilmavoimien kan-
sainvälisen toiminnan tärkein tehtä-
vä on ilmavoimien valmiusyksikön 
kehittämisen tukeminen. Kansainvä-
linen koulutus- ja harjoitustoiminta 
sekä suuri osa materiaalihankkeista 
ml F-18 -järjestelmän ylläpitopäivi-
tykset (MLU) I ja II tähtäävät osal-
taan järjestelmän yhteensopivuuden ja 
suorituskyvyn nostamiseen kriisinhal-
lintaoperaatioissa vaaditulle tasolle. 

Toukokuussa järjestetty ADEX 
2008 -ilmapuolustusharjoitus oli ku-
luvan vuoden yksi suurimmista pon-
nistuksista sekä yksi tärkeimmistä 
paikoista näyttää osaamista ulkopuo-
lisille arvioijille. Harjoituksen tar-
koituksena oli kehittää ilmavoimien 
valmiuksia osallistua kriisinhallin-
taan. Lisäksi harjoitus tarjosi mah-
dollisuuden mitata omaa osaamista, 
oppia ja kehittää omia toimintatapoja 
vastaamaan parhaalla mahdollisella 
tavalla ilmavoimille määritettyjä teh-
täviä. Harjoitukseen osallistui noin 
30 ulkomaista ja 25 kotimaista hävit-
täjää, henkilöstömäärän ollessa noin 
1 350. Maa- ja merivoimien kanssa 
yhteistoiminnassa toteutetussa har-
joituksessa lennettiin kahden viikon 
aikana yli 1 000 tuntia kahdesta tu-
kikohdasta.    

          

Ilmavoimien 
valmiusyksikkö

Valtioneuvoston vuoden 2004 turval-
lisuus- ja puolustuspoliittisen selon-
teon mukaan ilmavoimille luodaan 
valmius osallistua vuodesta 2010 al-
kaen erillisellä päätöksellä kansain-
välisiin kriisinhallintaoperaatioihin 
osana monikansallista lento-osas-
toa. Ilmavoimien valmiusyksikkö 
on ilmavoimien vastaus valtiojohdon 
asettamiin tavoitteisiin. Se on uusi 
väline päättäjien käyttöön osallistua 
kriisinhallintaan.

Ilmavoimien valmiusyksikön luo-
miseksi on huhtikuussa 2005 käynnis-

tetty Muuttolintu -kehittämishanke. 
Hankkeen päämääränä on luoda ilma-
voimille selonteon määrittämä kyky. 
Hankesuunnitelman mukaan valmi-
usyksikkö saavuttaa täyden operatii-
visen kyvyn (FOC) 31.12.2009 men-
nessä. Yksikkö on ilmoitettu sekä Eu-
roopan unionin että Naton joukkore-
kistereihin. Ilmoitusten mukaan se on 
käytettävissä ilmapuolustus- (ADX) 
ja puolustuksellinen vastailmatoimin-
ta (DCA) tehtäviin eli vastaavanlai-
siin tehtäviin kuin kotimaan puolus-
tuksessa on varauduttu. Hankesuun-
nittelussa on lähdetty siitä, että yksik-
kö toimii lentotukikohdasta, jossa on 
länsimainen tukikohtainfrastruktuuri 
ja edellytykset isäntämaan tarjoamal-
le tuelle (HNS). 

Valmiusyksikön organisaatio 
muodostuu moduuleista, joka mah-
dollistaa kyvyn joustavan säätelyn 
sekä toimimisen myös vaikeammis-
sa olosuhteissa ja operaatioissa. Yk-
sikön ytimen muodostaa F-18 -hävit-
täjistä muodostuva hävittäjälentue. 
Lisäksi yksikköön kuuluvat tekninen 
lentue, tukikohtayksikkö ja esikun-
ta. Yksikön kokonaisvahvuus on 288 
sotilasta, ilman lisämoduuleita noin 
210. Valmiusyksikkö muodostetaan 
ilmavoimien palveluksessa olevasta 
henkilöstöstä sekä reserviläisistä. 

Suomen Natolle ja EU:lle lähet-
tämien joukkorekisteri-ilmoituksien 
mukaan valmiusyksikköön kuuluu 
kuusi hävittäjää. Käytännössä Suo-
mi asettaa mahdollisessa operaati-
ossa yhden parven (neljä hävittäjää) 

operaation toimeenpanevan johto-
portaan käyttöön. Samalla sitoudu-
taan toteuttamaan tietyn profiilin 
mukaiset tehtävät tietyllä lentosuo-
riteintensiteetillä ja käytettävyydel-
lä. Suunnitteluperusteena on käytetty 
3 000 lentotuntia neljän tai kuuden 
kuukauden operaatiossa, joka tar-
koittaa parven yhden tai kahden len-

Hornet ja JAS Gripen Itämeren rannikon yllä.

Hornet-pari rullaa.

Hornet aseineen.

Hornet ja AWACS-kone.
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tokierroksen toteuttamista päivittäin. 
Yksikkö on ilmoitettu joukkorekiste-
reihin varauksella, että se osallistuu 
operaatioon maksimissaan kuuden 
kuukauden ajan, jonka jälkeen seu-
raa 12 kuukauden tauko.

Valmiusyksikön kehittämistä jat-
ketaan edelleen vastaamaan nykyai-
kaisen kriisinhallinnan haasteisiin. 
Yksikköä kehitetään nopean toimin-
nan kykynä ja se varustetaan osana 
ilmapuolustuksen kehittämisohjel-
maa. Päämääränä on, että ilmavoi-
mat ja ilmavoimien valmiusyksikkö 
ovat valmiina kriisinhallintaan vuon-
na 2012. Valtiojohdon asia on päät-
tää, käytetäänkö kykyä.      

Nopean toiminnan joukko 

Ilmakomponenttien osalta Naton no-
pean toiminnan joukot (NRF) näyttä-
vät lähitulevaisuudessa muodostuvan 
ainoan varteenotettavan mekanismin 
ja mahdollisuuden osallistua täysi-
painoisesti eurooppalaiseen kriisin-
hallintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että 
ilmavoimien valmiusyksiköstä on 
kehitettävä täysin NRF -yhteenso-
piva. Samalla luodaan edellytykset 
osallistua myös ad hoc -tyyppisesti 
toteutettaviin kriisinhallintaoperaa-

tioihin, täytetään EU:n sotilaallisille 
kriisinhallintakyvyille asetetut vaati-
mukset sekä luodaan valmiudet osal-
listua operaatioihin myös vaativam-
missa olosuhteissa. 

Kansainvälisissä operaatioissa 
vaadittu yhteensopivuus ja suoritus-
kyky saavutetaan kehittämällä ilma-
voimien yksikköä Nato standardien 
mukaan, joista tärkeimmät ovat Allien 
Command Operations Force Standar-
dit (AFS) I, III ja VI. Vaadittu yhteen-
sopivuus ja suorituskyky evaluoidaan 
Naton OCC E&F -ohjelman mukaan. 
Kaksiosaisen ohjelman ensimmäinen 
osa kehittää ja evaluoi yksiköiden yh-
teensopivuutta. Toisen osan tarkoituk-
sena on kehittää ja evaluoida ilmavoi-
mien yksiköiden taisteluvalmius ja 
kyky kuvattujen uhkien, vaatimusten 
ja standardien mukaan. Evaluointioh-
jelman toisen osan (TACEVAL) hy-
väksytty läpäisy on edellytys NRF -
joukkoihin pääsylle. 

Naton nopean toiminnan jouk-
kojen lisäksi Euroopan unionissa on 
vireillä nopean toiminnan ilmakom-
ponentin kehittämishanke (RRAI), 
jonka päämääränä on luoda EU:n no-
pean toiminnan joukkojen konsep-
tin mukainen ilmakomponentti. Tällä 
hetkellä hanke on edelleen suunnit-

teluvaiheessa, jossa pohditaan muun 
muassa joukon rakennetta, käyttöä 
ja suhdetta NRF-joukkoihin sekä il-
makomponentin toiminnan kannal-
ta kriittisten johto-, valvonta- ja tie-
dustelujärjestelmien käytettävyyttä 
ja saatavuutta. Hankkeen tässä vai-
heessa on kuitenkin selvää, että il-
makomponentin kehittäminen nojaa 
täysin Naton standardeihin ja NRF-
joukkojen yhteensopivuus- ja suori-
tuskykyvaatimuksiin.   

Naton nopean toiminnan joukot 
edustavat monikansallisten ilmakom-
ponenttien yhteensopivuuden ja suo-
rituskyvyn huippua. Valmiusyksikön 
osallistuminen Naton nopean toimin-
nan joukkojen harjoitustoimintaan ja 
integroiminen osaksi ilmakompo-
nenttia, joka vastaa valmiudesta lop-
puvuodesta 2012, tulisi olla luonnol-
linen jatkumo evaluointiprosessille. 
Tällä saavutettaisiin kaikkien suurin 
hyöty. Tämän lisäksi se avaisi uusia 
mahdollisuuksia laajentaa ja syven-
tää yhteistyötä. Toimintaan osallistu-
misella luotaisiin parhaat edellytyk-
set kehittää toimintaa myös pääteh-
tävän eli Suomen sotilaallisen puo-
lustamisen suhteen.

Valmiusyksikkö on 
ilmavoimallinen 
voimainponnistus

Uusi puolustusvoimalaki määrittää 

TEEMANA

HÄVITTÄJÄTORJUNTA
...IlmAVOImIeN KANSAINVÄlISeN

Hornetin ilmatankkaus.
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kansainvälisen sotilaallisen kriisin-
hallinnan yhdeksi kolmesta puolus-
tusvoimain päätehtävästä. Samoin 
puolustusvoimien kehittämistä pit-
källä aikavälillä ohjaavat puolustus-
ministeriön tulevaisuuskatsaus ja 
puolustusministeriön strategia 2025 
määrittävät kansainvälisen sotilaalli-
sen kriisinhallinnan kehittämisen yh-
deksi puolustusjärjestelmän kehittä-
misen painopistealueeksi. Tämä tar-
koittaa sitä, että myös ilmavoimien 
suorituskykyjä voidaan käyttää kan-
sainvälisessä sotilaallisessa kriisin-
hallinnassa. 

Muuttunut toimintaympäristö ja 
uudet tehtävät ovat asettaneet haastei-
ta myös ilmavoimien kehittämiselle 
ja resurssien käytölle. Kriisinhallin-
tavalmiuden kehittäminen ei tapahdu 
itsekseen, vaan se vaatii resurssien 
uudelleenkohdentamista tai niiden 
lisäämistä, samoin kuin käytännön 
tason tehtävien uudelleenarviointia. 
Ilmavoimien kansainvälisen valmi-
usyksikön kehittäminen, valmiuden 
ylläpito ja mahdollinen osallistumi-
nen kriisinhallintaan on ilmavoimal-
linen voimanponnistus. Hankkeessa 
on mukana kaikki ilmavoimien yk-
siköt. Kyse ei ole erillisen tehtävän 
toteuttamisesta, vaan osaksi normaa-
lia toimintaa integroidun tehtävän to-
teuttamisesta.     

Länsimaisten standardien mukai-
sen yhteensopivuuden, -suoritusky-
vyn ja kriisinhallintaan soveltuvien 
kykyjen kehittäminen ovat keskeinen 
osa ilmavoimien suorituskyvyn ke-
hittämisessä. Kansallisen puolustuk-
sen näkökulmasta yhteensopivuus ja 
osallistuminen kriisinhallintaan ke-
hittävät osaamista ja parantavat val-
miuksia yhteistoimintaan erilaisissa 
kriisitilanteissa. Ulkopuolisen avun 
tehokas vastaanottaminen edellyt-
tää yhteistyöhön kykeneviä joukko-
ja. Ehkä tärkein kotimaan puolus-
tusta hyödyttävä tekijä on kuitenkin 

ilmavoimien osoitus kyvystä tuottaa 
kansainvälisesti yhteensopiva ja suo-
rituskykyinen hävittäjäyksikkö. So-
tilaallisesti se on osoitus korkeasta 
osaamisesta, ja poliittisesti tahdos-
ta kantaa vastuuta eurooppalaisesta 
kriisinhallinnasta. 

Tällä hetkellä kehittämishanke 
etenee aikataulun mukaan. Hankkeen 
kuluvan ja tulevan vuoden tärkein ta-
voite on evaluointiprosessin läpäi-
seminen. Tavoite on priorisoitu kor-
kealle. Se on yksi ilmavoimien pää-
tehtävistä vuonna 2008 ja 2009.    

Hornet-pari ja tankkauskone.

puh. (016) 379 4291 
 0400-294 973 
fax (016) 379 7444 

LOUHINTA, KALLIO- JA MAANRAKENNUS
URHEILUKATU 5-7, 96100 ROVANIEMI
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TEEMANA

HÄVITTÄJÄTORJUNTA

Johdanto

Tämä artikkeli perustuu kirjoittajan 
tekemään tutkimustyöhön esiupsee-
rikurssilla 59. Kaikissa suuremmis-
sa aseellisissa konflikteissa 1960-lu-
vulta alkaen on ilma-aseen merkitys 
noussut korostuneesti esille. Ilma-ase 
välineenä on ollut usein ratkaisevas-
sa roolissa, esimerkkeinä Irakin sota 
1991, Kosovon kriisi 1999 ja Irakin 
toinen sota 2003. Ilma-ase terminä 
on suppea ja sen vuoksi käytetään 
kansainvälisesti ilmakomponentin 
kokonaisuudesta termiä ilmavoima. 
Ilmavoiman (Air Power tai Aerospace 
Power) merkitys on korostunut kaik-
kien merkittävien asevoimien kehittä-
misessä. Ilmatilan hallinta on noussut 
merkittävään rooliin sekä puolustuk-
sellisessa että hyökkäyksellisessä so-
dankäynnissä. Jo ensimmäisen ja toi-
sen maailmansodan ajan sotateoreeti-
kot B.H. Liddell-Hart ja J.F.C. Fuller 
lausuivat yhteiskunnan haavoittuvuu-
desta ilmavoiman vaikutukselle ja il-
mavoiman merkityksestä: 

“A modern state is such a complex 
and interdependent fabric that it 
offers a target highly sensitive to 
a sudden and overwhelming blow 
from the air.”

- B. H. Liddell-Hart

“As the aeroplane is the most mobile 
weapon we possess, it is destined 
to become the dominant offensi-
ve arm of the future.”

- Major General J. F. C. Fuller, 
British Army.

Kapteeniluutnantti Tero Koljonen
 Suomenlahden meripuolustusalue

Ilmavoiman suorituskyky

Johtajana toimivan sotilaan perustie-
toihin aselajista ja puolustushaarasta 
riippumatta kuuluu ilmavoiman omi-
naisuuksien ja suorituskyvyn perus-
käsitteiden ymmärtäminen. Ilma-
voiman ulottuvuus ja suorituskyky 
vaikuttaa kaikkiin puolustushaaroi-
hin ja aselajeihin. Ilmavoimakom-
ponenttia ei voi jättää huomioimat-
ta operaatioita suunniteltaessa, sen 
kyetessä parhaimmillaan tiedustele-
maan, valvomaan ja toimimaan kaik-
kina vuorokauden aikoina ja kaikis-
sa sääolosuhteissa. Ilmauhka-arvio 
kuuluu olennaisena osana kaikkien 
esikuntatasojen operatiiviseen suun-
nitteluun, esikunnan taso määrittää 
arvioitavan ilmauhkan laadun. 

Ilmavoiman suorituskyvyn osate-
kijöiden määrittäminen antaa pohjan 
suorituskyvyn analysoinnille. Täs-
sä artikkelissa ei oleteta artikkeliin 
valittujen ilmavoimakomponenttia 
edustavien maiden olevan mahdol-
lisia hyökkääjiä Suomeen. Valitut 
maat edustavat ilmavoimakompo-
nentin niin sanottuja suurvaltoja, 
joista tietoa on saatavilla mahdol-
lisimman luotettavasti ja riittävästi. 
Käytettyjen ulkomaalaisten materi-
aalien tietoturvaluokat ovat julkisia. 
Tässä artikkelissa käsitellään ilma-
voimaa pääasiassa Yhdysvaltojen 
(USAF), Englannin (RAF) ja Aust-
ralian (RAAF) ilmavoimien doktrii-
nien kautta.  Nämä kolme maata ovat 
olleet keskeisiä ilmavoimakompo-
nentin käyttäjiä viime sodissa, näin 
ollen sotakokemukset ovat todennä-
köisesti näissä maissa muokanneet 
ilmavoimien doktriineja.

Artikkelin kirjoittaja on kääntänyt 
ja määritellyt termejä tutkimustyötään 
varten, koska Puolustusvoimissa ei 
ole virallisia vakiintuneita termejä 
useille ilmavoimakomponenttiin liit-
tyville asioille. Kirjoittajan tulkinnat 
eivät välttämättä päde yleisesti.

ILMAVOIMAN  
OMINAISUUDET 

Ilmavoiman määrittely

Yhdysvaltojen ilmavoimien doktrii-
nin mukaan ilmavoima määritellään 
seuraavasti:

”Strategisen sotilaallisen voiman 
käyttämistä ilma-, avaruus- ja infor-
maatiojärjestelmien yhteiskäytöllä 
maailmanlaajuisesti.”

Englannin ilmavoimien doktrii-
nin mukaan ilmavoima määritellään 
seuraavasti: 

”Ilmavoima on kyky käyttää so-
tilaallista voimaa ilmassa tai avaruu-
dessa lavetilla, lavetista tai ohjuksella 
maanpinnan yläpuolella. Ilma-aluk-
seksi määritellään mikä tahansa len-
tokone, helikopteri tai miehittämätön 
ilma-alus.”

Nils Marius Rekkedaal määritte-
lee kirjassaan ”Nykyaikainen sotatai-
to” ilmavoiman seuraavasti:

”Ilmavoima on kykyä käyttää 
voimaa ilmassa ja lähiavaruudessa 
hyväksikäyttäen lähes reaaliaikaisia 
tietoja ja pitkän kantaman aseita sekä 
kykyä valvoa omaa ja vastustajan il-
matilaa.”

Ilmavoiman ominaisuudet on esi-
tetty kattavasti kolmessa valitsemas-
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sani lähteessä, Australian, Englan-
nin sekä Yhdysvaltojen ilmavoimien 
doktriineissa. Nämä maat ovat osal-
listuneet vuoden 1991 jälkeen kes-
keisimpiin ilmavoimaoperaatioihin 
Irakissa 1991 ja 2003 sekä Kosovos-
sa 1999. Kuviossa 1 ovat ilmavoiman 
ominaisuudet ja osakokonaisuudet 
näiden kolmen lähteen yhdistelmänä. 
Tässä artikkelissa ominaisuudella on 
tavallista laajempi merkitys johtuen 
doktriinien käsittelytavasta ilmavoi-
maan liittyen.

Selvyyden vuoksi jaan ilmavoi-
man ominaisuudet ja osakokonai-
suudet seuraaviin taistelun perus-
elementteihin: vaikuttaminen, liike 
ja turvallisuus. Edellä mainittu jako 
soveltui tutkimustyöhöni, mutta 
muunlaistakin jakoa voitaisiin käyt-
tää. Jako taistelun peruselementtei-
hin on esitetty kuviossa 2.

Ilmavoiman käytössä taisteluun 
tuli tai tulenkäyttö pelkästään on sup-
pea käsite. Vaikuttaminen, johon si-
sältyy tulen lisäksi psykologinen ja 
elektroninen vaikuttaminen, soveltuu 
paremmin nykyajan taistelukentällä. 
Turvallisuus sisältää niitä element-
tejä, joilla oma toiminta turvataan 
ja ylläpidetään. Taistelun perusele-
menteistä liike kuvaa hyvin ilmavoi-
maa. Lentävien laitteiden nopeudet 
ja korkeusulottuvuudet mahdollis-
tavat niille poikkeukselliset käyttö-
mahdollisuudet. Liike mahdollistaa 
operaatioiden suunnittelun aloitteen 
saavuttamiseksi. Taistelukentän tyh-
jeneminen tulevaisuudessa korostaa 
liikkeen merkitystä.

Johtopäätökset

Yhdysvaltojen, Englannin ja Aust-
ralian ilmavoimien doktriinien erot 
ilmavoiman ominaisuuksien osalta 
ovat mielenkiintoisia. Doktriineissa 
esiintyvistä 23 ominaisuudesta tai 
osatekijästä vain neljä esiintyi kaikis-
sa kolmessa. Nämä olivat joustavuus 
ja monipuolisuus, keskitettävyys, läs-
näolo ja reagointi. Näiden painotus 
doktriineissa voidaan lukea niiden 

Ominaisuus tai osakokonaisuus Vaikuttaminen Liike Turvallisuus
Hyötykuorma
Avaruus (hyödyntäminen)
Näkökulma, perspektiivi
Priorisointi
Tarkkuus
Yhteisvaikutus
Joustavuus ja monipuolisuus
Keskitettävyys
Liikkuvuus
Läsnäolo
Nopeus
Reagointi
Samanaikaiset operaatiot
Operatiivinen rytmi
Tunkeutuvuus
Ulottuvuus
Haavoittuvuus
Kyky toimia liittoumissa
Lentotukialukset
Selviytyvyys
Tasapaino
Teknologia
Tukeutuminen

  = Taistelun peruselementtiin kuuluva

Kuvio 2. Ilmavoiman ominaisuuksien ja osakokonaisuuksien jakautuminen 
taistelun peruselementtien mukaan

Ominaisuus tai  
osakokonaisuus

Australia (RAAF) Iso-Britannia 
(RAF)

Yhdysvallat 
(USAF)

Joustavuus ja monipuolisuus
Keskitettävyys
Läsnäolo
Reagointi
Haavoittuvuus
Hyötykuorma
Nopeus
Näkökulma, perspektiivi
Tarkkuus
Operatiivinen rytmi
Tukeutuminen
Tunkeutuvuus
Ulottuvuus
Samanaikaiset operaatiot
Yhteisvaikutus
Teknologia
Avaruus (hyödyntäminen)
Kyky toimia liittoumissa
Lentotukialukset
Liikkuvuus
Selviytyvyys
Priorisointi
Tasapaino

  = esiintyy maan doktriinissa

Kuvio 1. Ilmavoiman ominaisuudet ja osakokonaisuudet
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tärkeytenä. Tutkimuksen tulosten 
mukaan vaikuttaminen ja varsinkin 
liike ovat ilmavoiman tehokkuuden 
taustalla. Liikkeeseen painottuminen 
osoittaa hyvin nykyaikaisen ilmavoi-
makomponentin luonnetta suhteessa 
maavoimakomponenttiin. Ilmavoi-
malla on selkeästi ylivertainen kyky 
ulottaa vaikutus nopeasti kaikkialle 
taistelukentällä. 

Havainnot lähdeaineistojen poh-
jalta nostavat liikkeen ja vaikuttami-
sen rinnalle turvallisuuden element-
tejä. Ilma-alusten haavoittuvuus on 
aina otettava huomioon operaatioi-
ta suunniteltaessa. Kustannustehok-
kuuden kannalta pitää arvioida tark-
kaan, millä järjestelmällä haluttuun 
lopputulokseen päästään. Samoin ris-
kit tulee suhteuttaa operaation koko-
naisuuteen. Tukeutuminen on myös 
kriittinen tekijä. Ilmavoimakompo-
nentti tarvitsee tukikohtia, lentotu-
kialuksia tai hyvän ilmatankkausky-
vyn voidakseen toimia tehokkaasti. 
Ilmatankkaukset mahdollistavat ko-
neiden ilmapäivystyksen ja tukeu-
tumisen kauemmaksi. Ilmavoiman 
ominaisuuksiin liittyy kriittisenä te-
kijänä hyvin koulutetun ja riittävän 
henkilöstön merkitys.

ILMAVOIMAN SUORITUS-
KYVYN OSATEKIJÄT

Suorituskyvyn perusteet

Tutkimuksessa ilmavoiman suoritus-
kykyä käsitellään kokonaisuutena, ei 
suoraan sidottuna mihinkään yksit-
täiseen operaatioon. Englanninkie-
lisen aineiston suorituskykykäsitteen 
suhteen pitää olla tarkkana, koska eri 
yhteyksissä samaa asiaa saatetaan ni-
metä eri termillä. Kenttäohjesäännös-
sä suorituskyky esitetään muodostu-
vaksi kolmesta pääkokonaisuudes-
ta: käyttö- ja toimintaperiaatteista, 
henkilöstöstä ja materiaalista. Nii-

den tarvitseman infrastruktuurin ja 
tukeutumisen lisäksi kokonaisuuden 
integrointi on oleellinen osa suoritus-
kykyä. Tässä tutkimuksessa käyte-
tään Kenttäohjesäännön (2007) mää-
rittämää suorituskyvyn jakoa osate-
kijöihin. Maanpuolustustahto on jä-
tetty pois käsiteltäessä ulkomaista 
ilmavoimakomponenttia. Kuvaan 3 
on muokattu näkemys ilmavoiman 
suorituskyvyn osatekijöistä. Tulok-
seen on päädytty asiakirjatutkimuk-
sen ja asiantuntijakyselyjen ja -haas-
tattelujen perusteella.

Käyttö- ja  
toimintaperiaatteet

Käyttö- ja toimintaperiaatteet on kä-
sitelty kattavasti kahdessa USAF:n 
doktriiniasiakirjassa Air Force Ba-
sic Doctrine ja Air Warfare. Tässä 
tutkimuksessa on käytetty näiden 
asiakirjojen jakoa käyttö- ja toimin-
taperiaatteisiin koska Yhdysvaltojen 
ilmavoimat on tällä johtava ilmavoi-
mamahti maailmassa. Samaa jakoa 
käytetään yleisesti muissa suurem-
missa länsimaisissa ilmavoimissa. 

Käyttö- ja toimintaperiaatteet selvi-
tetään suorituskyvyn näkökulmasta, 
ei siis pelkästään teknisinä suorit-
teina. 

Henkilöstön merkitys ilmavoi-
man suorituskyvyn osatekijänä on 
helppo huomata. Ihmiset suunnit-
televat, johtavat, toteuttavat ja tuke-
vat operaatioita. Operaatiossa Iraqi 
Freedom USAF:n henkilöstöä oli 
863 koneen ilmakomponenttiin si-
dottu 54 955, joista reserviläisiä oli 
2 084 ja kansalliskaartista 7 207. Iso-
Britannian ilmavoimien henkilöstöä 
oli noin 100 koneen ilmakomponent-
tiin sidottu 7 000. Liittouma suoritti 
kuukauden aikana 41 404 suoritus-
ta liittouman 1 800 ilma-aluksella. 
Johtopäätöksenä voidaan laskea yhtä 
konetta varten tarvittavan henkilös-
töä noin 70.

Operaatiossa Iraqi Freedom oli 
Yhdysvaltojen ilmavoimien 863 ko-
netta kohti yhteensä 7 040 lentäjää 
eli alusta kohti noin kahdeksan (8). 
Tämä ei tietenkään tarkoita tasais-
ta jakaumaa jokaiselle konetyypille, 
joissa on erilainen lukumääräinen 
vaatimus lentäjistä. Huoltoon sitoutu-
neiden henkilöiden tehtäviin kuuluu 
ylläpitää tukeutumisjärjestelmää, va-
rustaa koneet tehtäviin tankkaamalla 
polttoaine, aseistamalla kone, korjata 
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tulleet viat ja tehdä varsinaiset mää-
räaikaishuollot. Riittävä huoltavan 
henkilöstön määrä mahdollistaa eri 
tehtäviin erikoistumisen, esimerk-
kinä aseet, moottori ja elektroniik-
ka. Henkilöstön määrä lisää taiste-
lunkestävyyttä ajallisesti pitkässä 
operaatiossa, mutta saattaa aiheut-
taa tehottomuutta liiallisen yhteen 
osa-alueeseen keskittymisen takia. 
Operaatiossa Iraqi Freedom USAF:
n huoltavaa henkilöstöä oli yhteensä 
22 828, joka oli noin 42 prosenttia 
koko henkilöstömäärästä operaatios-
sa. Tukevaan henkilöstöön tässä tut-
kimustyössä luetaan johtamisjärjes-
telmien, tiedustelun, taistelua tukeva, 
pioneerijoukkojen, turvallisuusjouk-
kojen, viestin ja lääkintähuollon hen-
kilöstö. Operaatiossa Iraqi Freedom 
USAF:n ilmakomponentissa oli yh-
teensä 18 686 tukevaa henkilöä, joka 
on noin 33 prosenttia koko henkilös-
tömäärästä.

Materiaali luo ilmavoimalle sen 
käyttöpotentiaalin. Ilman materiaa-
lia ei ole suorituskykyä, mutta vas-
ta sen käyttäminen tehokkaasti luo 
vaikutusta. Tekniikan kallistuminen 
vaikuttaa nykyisin koneiden määriin 
ja elinkaareen. Lentokoneissa käy-
tetty elektroniikka uusitaan koneen 
elinkaaren aikana useaan otteeseen, 
koska on halvempaa päivittää konetta 
kuin uusia kokonaan. Lentävän ka-
luston käytettävyysaste on oleellinen 
osa suorituskyvyn arviointia. Operaa-
tiossa Iraqi Freedom oli USAF:n ko-
neiden käytettävyysaste keskimäärin 
84 prosenttia. Konetyypeistä täyteen 
100 prosentin käytettävyyteen pää-
sivät C-20 kuljetuskone ja UH-60A 
helikopteri. Huonoimmat käytettä-
vyysprosentit olivat E-8C koneen 
70 prosenttia ja F-16C koneen 73.9 
prosenttia. Lennokkien käytettävyy-
den keskiarvo oli melkein kymmenen 
prosenttia heikompi kuin muilla.

Materiaalin merkitys ilmavoi-
malla on selkeästi havaittavissa tar-
kasteltaessa operaation Iraqi Free-
dom liittouman materiaalilukuja. 
Operaatiossa oli käytettävissä kiin-

teäsiipisiä koneita, helikoptereita, 
lennokkeja, tukeutumisjärjestelmän 
osakokonaisuuksia, johtamisjärjes-
telmän osakokonaisuuksia ja mittava 
määrä erilaisia asejärjestelmiä. Seu-
raavassa muutamia esimerkkejä:
- ilma-aluksia yhteensä 1 800,
- eri konetyyppejä noin 70 kpl,
- käytössä oli hävittäjiä, pommitta-

jia, tankkereita, kuljetuskoneita, 
johtamis/ELSO-koneita, tiedus-
telu/valvontakoneita ja pelastus-
tehtäviin varustettuja koneita,

- ohjattuja/ohjautuvia pommeja oli 
käytössä 23 erilaista,

- tavanomaisia pommeja oli käy-
tössä 7 erilaista,

- kaupallisia satelliittilinkkejä 34 
kpl (tiedonsiirtokapasiteetti 10 
Mb),

- sotilaallisia satelliittilinkkejä 44 
kpl, (tiedonsiirtokapasiteetti 3 
Mb),

- viestilinkkejä 30 kpl (tiedonsiir-
tokapasiteetti 10 Mb).

Operaatiossa Iraqi Freedom käytet-
tiin ensimmäisen kuukauden aikana 
aseita seuraavasti:
- ohjattuja pommeja/ammuksia 

19 948 kpl
- tavanomaisia pommeja 9 251 

kpl
- 20 mm ammuksia 16 901 kpl
- 30 mm ammuksia 311 597 kpl

Vaikutusperusteinen suunnittelu ja 
operaatiot (Effects-based operations, 
EBO) ovat tällä hetkellä vallitseva 
menetelmä länsimaisen ilmaoperaa-
tion suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Siinä suunnittelun pääperiaatteena 
on vaikutuksen ja loppuasetelman 
asettaminen toiminnan lähtökoh-
daksi. Vaikutusperustaiset operaati-
ot ulottavat vaikutuksen muun ohella 
psyykkiselle puolelle eli mielipitee-
seen ja päätöksentekoon. Vaikutus-
perusteisiin operaatioihin kuuluvat 
olennaisena osana suorat ja epäsuorat 
vaikutukset sekä toivotut ja ei-toivo-
tut vaikutukset. Vaikutusperusteiset 
operaatiot vaativat toimiakseen suun-
nittelun, tehtävien toteuttamisen ja 

lopputulosten arvioinnin integroimi-
sen. Suunnittelu toteutetaan hyödyn-
täen kaikkea pohjatietoa vaikutusten 
arvioimiseksi ennalta käsin. Tehtä-
vien toteuttamisessa on tärkeää, että 
tehtävien suorittamisessa voidaan 
operatiivinen rytmi saavuttaa itsel-
le edulliseksi. Vaikutusten arviointi 
on väline operaatioiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja uuden suunnitte-
lun ruokkimiseksi. Integrointi mah-
dollistaa aloitteen pitämisen itsellä 
ja vaikutusten monipuolisen arvi-
oinnin. Vaikutusta voidaan arvioida 
kolmella perustavalla. Suorituksen 
onnistumista arvioidaan esimerkik-
si suunnitellun asejärjestelmän käy-
tön osalta. Toisaalta arvioidaan, mitä 
suoraa vaikutusta maaliin saatiin tai 
miten ilmatorjunnan lamauttaminen 
on onnistunut, jolloin lentotoiminta 
on mahdollista tietyillä korkeuksil-
la. Kolmas tapa arvioida on arvioida 
tavoitteiden kautta, eli esimerkiksi 
miten operaatiossa edetään kohti il-
manherruutta.

Johtaminen on ilmakomponentin 
suunniteltua käyttöä tilanteen edel-
lyttämällä tavalla. Se edellyttää datan 
ja informaation hallintaa. Johtamis-
järjestelmä tukee johtamista siten, 
että dataa ja informaatiota on kat-
tavasti, se on monipuolista, ajanta-
saista ja laadultaan riittävän korkea-
tasoista. Saatavissa olevaa tietoa pro-
sessoitaessa saadaan siitä lisäarvoa 
analyyseilla. Analyysit on saatava vi-
sualisoitua käyttäjille tilannekuvan 
muodostumiseksi. Lopuksi johtamis-
järjestelmän avulla data, informaatio 
ja tietämys voidaan jakaa siten, että 
kaikilla tasoilla syntyy yhteinen ym-
märrys omaan tasoon liittyen.

Ilmavoimakomponenttia johde-
taan keskitetysti, jolloin sen suo-
rituskyky voidaan saada parhaalla 
mahdollisella tavalla hyödynnettyä 
kokonaisoperaation kannalta. Ilma-
komentaja käyttää yhteisoperaation 
komentajan tahdon mukaisesti ilma-
voimakomponentin kaikkia suoritus-
kykyjä. Ilmaoperaatiot toteutetaan 24 
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tunnin ATO:n (Air Tasking Order) 
mukaan. Ilma-operaation suunnitte-
luprosessi esitetään kuvassa 4. Ilma-
operaation johtokeskuksessa on ope-
raation käynnissä ollessa tyypillisesti 
viisi ATO:a käytössä tai valmistelus-
sa. Edellisen päivän suorituksia on 
arvioitavana, kyseisen päivän suori-
tukset ovat käynnissä, seuraavan päi-
vän suoritukset käskyä odottamassa, 
ylihuomisen suoritukset viimeistelyä 
vaativana ja kolmannen päivän suori-
tukset ilmaoperaation johdon suun-
nittelussa.

Maalittaminen voidaan jakaa 
suunniteltuun ja tilanteenmukaiseen 
maalittamiseen. Suunnitellut maalit 
määritetään ATO:ssa. Maalittamisen 
prosessia on kuvattu liitteessä kuvas-
sa 5. Tilanteenmukainen maalittami-
nen tarkoittaa vaikuttamista maalei-
hin joita ei ole aiemmin havaittu, 
tunnistettu tai ehditty ottaa suunni-
teltuihin maaleihin mukaan. Maa-
littamisessa on myös niin sanottuja 
kriittisiä maaleja. Näitä ovat esimer-
kiksi poliittisesti arveluttavat maalit, 
maalit joiden ympäristö voi aiheuttaa 
sivullisia uhreja ja joukkotuhoaseet 
tai niiden säilytyspaikat. Näihin maa-

leihin vaikuttamiseen tarvitaan vä-
hintään yhteisoperaation komenta-
jan hyväksyntä. Ajallisesti kriittiset 
maalit ovat esimerkiksi välittömästi 
omille joukoille uhan muodostamat 
maalit tai sellaiset yllättävät maalit 
joihin vaikuttaminen on suoritetta-
va yleensä välittömästi kun sellainen 
mahdollisuus avautuu. Jos ilmavoi-
makomponenttia rajoitetaan esimer-
kiksi lentokorkeuksien osalta oman 
tai vastustajan toiminnan takia, voi 
maalittamisessa ilmetä ongelmia. 
Operaatiossa Allied Force operaa-
tion komentaja kenraali Short käski 
ilmavoiman operoida yli 4 600 met-
rin korkeudessa lähi-ilmatorjunnan 
takia. Tämä aiheutti ongelmia maalit-
tamisessa ja maalien tunnistamisessa 
varsinaisissa suorituksissa.

Maalittaminen perustuu vaiku-
tusperusteiseen suunnitteluun. Se on 
integroitu yhteisoperaatioiden strate-
giaan ja päivittäiseen ATO:n suunnit-
telurytmiin. Siinä otetaan huomioon 
operaation eteneminen tavoitteiden 
mukaan. Tulevien tapahtumien arvi-
ointi on tärkeää maalittamisen onnis-
tumisessa ja systemaattisesti suunni-
tellut maalit tukevat komentajan ta-
voitteita ja päämäärää. Maalittamisen 

ohella korostuu kyky osoittaa maalit 
ja johtaa tulta ilmasta maahan. 

Tukikohdat ja tukeutumisalueet 
ovat ehdoton edellytys ilmakom-
ponentin toiminnalle. Operaatiossa 
Iraqi Freedom oli ilmakomponen-
tilla käytössään 27 varsinaista tuki-
kohtaa. Kriittiset tekijät tukikohdissa 
ovat kiitotie jonka on mahdollistetta-
va nousu ja lasku, sekä tukikohtaan 
sijoitettu materiaali (polttoaine, aseet 
ja varaosat) ja sen liikuteltavuus 
suojan ja toiminnallisen tehokkuu-
den kannalta. Tukikohdassa täytyy 
toteutua rajapinnat eli FORM, FIT 
ja FUNCTION -ajattelu. Tämä tar-
koittaa, että jokaiselle tukeutuvalle 
konetyypille tulee löytyä oikeanlaiset 
huoltopaikat, oikeanlaiset syöttöliit-
timet ja muut tarvittavat tilat. Mate-
riaalin määrä vaikuttaa suoraan tuki-
kohtien lukumäärään. Tukikohdassa 
on oltava tarvittava määrä koneen 
kääntämiseen eli tankkaamiseen ja 
aseistamiseen tarvittavaa materiaa-
lia. Kriittisen materiaalin puuttumi-
nen ei mahdollista tukikohdan täy-
sipainoista käyttämistä. Olosuhteilla 
ei ole merkittävää toimintaa estävää 
vaikutusta. Kylmyys tai kuumuus ei 
juuri vaikuta, hiekka tai pöly saat-
taa joidenkin materiaalien toimintaa 
haitata. 

Logistiikka tuottaa joukoille 
palveluita ja materiaalia erilaisiin 
tarpeisiin. Polttoainetta tarvitaan 
ilma-alusten lentämiseen ja tukior-
ganisaation ajoneuvoihin. Ruoka ja 
vesi pitää jakaa tarvitsijoille hyvin-
kin tiheään rytmiin riippuen toisaal-
ta ympäristön olosuhteista. Varaosia 
täytyy kuljettaa tukikohtiin tarvitta-
essa, kaikissa tukikohdissa ei voi olla 
täydellistä valikoimaa varaosia kai-
ken aikaa. Seuraavassa esimerkkejä 
logistiikan haasteista.

Logistiikkalukuja operaatiossa 
Iraqi Freedom yhden kuukauden ai-
kana:
- Ilmatankkauksilla jaettiin poltto-

ainetta 189 210 241 kiloa
- Maassa tankattiin lentokonepe-

troolia 741 170 046 litraa, die-
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seliä 8 129 986 litraa, 1 395 322 
litraa lyijytöntä bensaa

- C-130 koneen (USAF) kuljetus-
suorituksia 2 203, joilla kuljetet-
tiin 9 662 matkustajaa ja siirret-
tiin 12 444 tonnia materiaalia.

Lopuksi

Liikkeeseen kuuluvat ominaisuudet 
olivat tutkimuksen mukaan merkittä-
vimmät. Ilmavoiman nopeus ja rea-
gointikyky ovat selvästi keskeisiä te-
kijöitä mielikuvassa, joka syntyy ny-
kyaikaisesta ilmavoimakomponen-
tista. Ilmavoiman kyky tarkkoihin 
täsmäaseiden iskuihin on edelleen 
yksi tärkeä kehitysnäkymä. Tiedus-
telukyky on erittäin hyvällä tasolla il-
mavoimakomponentin osalla. Entistä 
suuremmat vaatimukset turvallisiin, 
kirurgintarkkoihin operaatioihin ovat 
olemassa. Poliittiset ja taloudelliset 
vaatimukset tulevat edelleen pitämän 
kyseisen kehityskulun merkittävänä. 
Tutkimuksessa tuli ilmi logistiikan 
merkitys. Ilmavoimasuurvallalle ovat 
ilmatankkaukset, materiaalin kulje-
tukset ja tukikohdat kriittisiä tekijöi-
tä. Logistiikan on kyettävä valtavien 
materiaalivirtojen käsittelyyn.

Tutkimuksen mukaan käyttö- ja 
toimintaperiaatteista vaikuttamiseen 
liittyvät tekijät ovat tärkeimpiä suori-
tuskyvyn kannalta, mutta on muistet-
tava, että ilmavoiman liike mahdol-
listaa monella tapaa vaikuttamisen. 
Henkilöstön osalta nousee esiin hen-
kilöstön koulutustason ja riittävyy-
den merkitys, tärkeimpänä lentävä 
henkilöstö. Toisaalta ilman huoltavaa 
ja tukevaa henkilöstöä eivät koneet 
lennä ja hyökkää kohteisiin. Materi-
aalin osalta huomattavaa on laadun ja 
asejärjestelmien merkitys. Viimeistä 
tekniikkaa olevilla koneilla ja asejär-
jestelmillä on suuri vaikutus ilmavoi-
man tehokkuuteen. Infrastruktuurin 
ja tukeutumisen osalta merkittävim-
mäksi nousee ilmavoiman käyttöön 
liittyvien olosuhteiden ja johtamis-
järjestelmän infrastruktuurin mer-
kitys. Riippumatta säästä, lämpöti-

lasta tai muista olosuhteista on il-
mavoiman pystyttävä tukeutumaan, 
ja sitä on pystyttävä johtamaan. In-
tegroinnin osalta tärkeimmät tekijät 
ylitse muiden ovat maalittaminen ja 
johtaminen. Ilmavoimaa johdetaan 
keskitetysti ja olennainen osa pro-
sessia on maalittaminen eli maalien 
määrittäminen, löytäminen ja niihin 
vaikuttaminen. Jos maalittamiseen 
voidaan vaikuttaa esimerkiksi puo-
lustajan toimenpitein, aiheutetaan il-
mavoimakomponentille merkittäviä 
vaikeuksia. 

Suorituskyvyn kokonaisuutta ar-
vioitaessa nousee esille henkilöstön 
määrän ja koulutustason merkitys. 
Arvioisin ne suurimmaksi selittäväk-
si tekijäksi suorituskyvyn kokonai-
suuden kannalta. Hyvin koulutettu ja 
riittävä henkilöstö mahdollistaa ilma-
voimakomponentin valtavan koneis-
ton pyörimisen sellaisella teholla, 
että vastustaja voidaan voittaa. Riit-
tävä määrä henkilöstöä mahdollistaa 
suoritusten temmon ja lisää taistelun-
kestävyyttä. Ammattitaito mahdol-
listaa suorituskyvyn monipuolisen 
tehokkaan käytön ja ylläpidon. 

Suorituskyvyn osatekijöiden 
määrittely antaa mielestäni mah-
dollisuuksia soveltaa voimanlähde-
ajattelua. Ilmavoiman voimanlähde 
voidaan tiettyä ilmavoimakompo-
nenttia arvioitaessa löytää suoritus-
kyvyn osatekijöiden kautta määrit-
tämällä kriittiset polut, joilla kysei-
nen ilmavoimakomponentti toimii. 
Suorituskyky on suoraan sidoksissa 
voimanlähteeseen. Kriittisten haa-
voittuvuuksien löytäminen avaa 
mahdollisuuksia vaikuttaa voiman-
lähteeseen riippuen resursseista, joita 
on käytössä.

Ilmavoima on kokonaisuus, jo-
hon kuuluvien osatekijöiden yhteis-
merkitys on tiedostettava. Jos osa-
tekijöissä on puutteita, se vaikuttaa 
kokonaissuorituskykyyn. Näiden 
osatekijöiden ymmärtäminen antaa 
avaimet ilmavoiman suorituskyvyn 
realistiseen arviointiin.  
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Ilmapuolustuspiirin piiripäällikkö
maanpuolustuskoulutusyhdistys

Ilmapuolustuspiiri kouluttaa

Ilmapuolustuspiiri on Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen valtakunnal-
linen piiri, joka keskittyy koulutuk-
sessaan ilmapuolustustietämyksen 
antamiseen. Piiri jakaantuu koulutus-
päälliköiden johtamiin Pohjoiseen, 
Läntiseen, Keskiseen ja Itäiseen kou-
lutusosastoon.

Yleistä

Tämän vuoden alusta tuli voimaan 
uusi laki Vapaaehtoisesta maanpuo-
lustuksesta (556/2007). Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksestä (MPK) tuli 
julkisoikeudellinen yhteisö, jonka 
julkisena hallintotehtävänä on:
1) järjestää vapaaehtoiseen maanpuo-

lustukseen kuuluvaa sotilaallista 
koulutusta ja sotilaallisia valmiuk-

sia palvelevaa koulutusta sekä va-
paaehtoista maanpuolustusta kos-
kevaa tiedotusta ja valistusta;

2) kehittää naisten mahdollisuuksia 
osallistua vapaaehtoiseen maan-
puolustukseen ja järjestää siihen 
liittyvää sotilaallista koulutusta 
ja sotilaallisia valmiuksia palve-
levaa koulusta;

3) ohjata, tukea ja sovittaa yhteen 
jäsenjärjestöjen maanpuolustus-
koulutusta.

Käytännön koulutustoiminnan osal-
ta suurin muutos koskee sotilaalli-
sen koulutuksen antamista. Puo-
lustusvoimat voi hankkia palveluja 
MPK:lta sotilaallisen koulutuksen 
antamiseksi vapaaehtoisille 18 vuotta 
täyttäneille henkilöille. Maksimiko-

ko MPK:lta tilattavassa koulutukses-
sa on perusyksikkö. Tätä suurempien 
joukkojen harjoitukset ja taisteluam-
munnat järjestää edelleen puolustus-
voimat.

Uusi laki antaa osallistumisoi-
keuden vapaaehtoisiin harjoituksiin 
myös 18 - 59 -vuotiaille naisille ja 
vastaavan ikäisille varusmiespalve-
lusta suorittamattomille miehille tai 
heille, jotka eivät enää kuulu reser-
viin. Laki antaa kuitenkin tiettyjä ra-
joituksia tehtävistä niin, että koulu-
tettavien erityisosaaminen kohden-
netaan sotilaallista maanpuolustusta 
tukeviin tehtäviin. Ei siis ole tarkoi-
tus korvata lyhyillä harjoituksilla va-
rusmiesten kuukausia kestävää tais-
telukoulutusta. 

Ilmapuolustuspiirin 
koulutusorganisaatio

Ilmapuolustuspiiri oli aiemmin or-
ganisoitunut aluepäälliköiden johta-
miin koulutusalueisiin. Vuoden vai-
heessa MPK otti käyttöön uuden lain 
tunteman koulutus- ja tukiyksikön 
(KOTU). Ilmapuolustuspiirin vanha 
järjestelmä vastasi koulutusmallina 
uutta KOTU -yksikköä ja näin piiriin 
ei otettu erillistä yksikköä vaan koko 
piirin organisaatio on nyt KOTU -
mallin mukainen. Piiripäällikön joh-
dossa on neljä koulutusosastoa ja nii-
tä johtaa koulutuspäällikkö. Koulu-
tusosastoissa on tarpeen mukainen 
määrä koulutus- ja tukiryhmiä.
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ILMAPUOLUSTUSPIIRIN 
KOULUTUS

Sotilaallinen koulutus

Sotilaallinen koulutus on ollut yksi 
käsitteellinen osa-alue myös van-
han MPK:n koulutustarjonnassa. Nyt 
tämä käsite pitää sisällään Ilmapuo-
lustuspiirissä vain lennostojen meiltä 
tilaaman koulutuksen. Tässä vaihees-
sa on keskitytty lähinnä tukikohtien 
eri toimialojen koulutukseen. Kurs-
seja on esikunta-, huolto-, viesti-, 
pioneeri-, vartio-, lentotekniselle-, 
ilmatorjunta- ja ilmavalvontahen-
kilöstölle. Peruskursseja on pidet-
ty tähän mennessä ilman tilausme-
nettelyä Pirkkalassa ja Kauhavalla. 
Tänä vuonna Satakunnan lennosto 
on tilannut reserviläisilleen koulu-
tusta Hallin ja Pirkkalan tukikohtaan 
ja Karjalan lennosto Rissalan tuki-
kohtaan. Pirkkalan koulutus on jo jat-
kokoulutuksen ohjelmien mukaista. 
Lapin lennostossa toteutetaan yksi 
ilmavalvontaharjoitus samalla tilaus-
periaatteella. 

Reserviläiselle tulee kutsu vapaa-
ehtoiseen harjoitukseen. Hän vastaa 
normaalin kutsun vastaamisen peri-
aatteen mukaisesti aluetoimistolle 
ja samalla hän kirjautuu MPK:n tie-
tojärjestelmässä kurssille. Ilmapuo-
lustuspiiri hallinnoi kurssin muo-
dostamisen ja luonnollisesti vastaa 
aikanaan koulutuksesta. Lennosto 
asettaa jokaista toimialaa kohti 1 - 2 
kouluttajaa, joka tuntee toimialan ja 
paikalliset olot. Näin laadunvalvonta 
on paikalla ja tilaaja saa suoraa pa-
lautetta harjoitusjoukoilta. Näillä va-
paaehtoisilla harjoituksilla ei korvata 
reservin kertausharjoituksia, mutta 
jo nykyinen kokemus todistaa reser-
viläisten valmiuden lisääntymisen. 
Peruskurssi on hyvä pohja ennen ker-
tausharjoitusta kasvattaa osaamista, 
jotta varsinaisessa joukon harjoituk-
sessa voidaan päästä paremmin ase-
tettuihin tavoitteisiin. Sama merkitys 

on jatkokursseillakin, mutta niitä on 
käytettävissä myös kertausharjoitus-
ten välillä tai niille joukoille, joita ei 
voida kutsua harjoituksiin. Pääosa tu-
kikohdan joukoista on ilmavoimien 
operatiivisia joukkoja ja näin ollen 
MPK:lta tilattava koulutus ei tarvitse 
olla pelkästään alueellisten joukko-
jen kouluttamista.

Sotilaallisia valmiuksia 
palveleva koulutus

Ilmapuolustuspiirin koulutustarjon-
nassa on avoimina kursseina Ilma-
puolustus tutuksi I ja II sekä Valmi-
uskurssi. Ilmapuolustus tutuksi va-
lottaa ilmapuolustuksen toimintaa 
sekä ilmavoimien että ilmatorjunnan 

alueilta päivän mittaisina jaksoina. 
Valmiuskurssi on kahden viikonlo-
pun kurssi, jossa ensimmäisenä kes-
kitytään teoriaan ja toisena viikon-
loppuna harjoitellaan maasto-oloissa 
aisti-ilmavalvontaa.

Yhdessä Suomen Lentopelastus-
seura SLPS ry:n kanssa toteutetaan 
lentopelastukseen keskittyviä kurs-
seja. Peruskurssilla on ilmailuviran-
omaisenkin vaatimaa teoriakoulutus-
ta ja jatkokurssilla sitten lennetään 
etsintälentoja. Vuosittain on myös 
koulutustarkastus, jossa kilpailu-
muotoisesti eri tukikohdat osoitta-
vat hankitun taidon. Joukkueiden 
arviointiin panostetaan tavoitteena 
saavuttaa vielä kilpailutulosten rin-
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nalle oppimismahdollisuus. Tämä on 
tärkeää, sillä taidot punnitaan usein 
paineellisissa etsintätilanteissa.

Ilmavoimien komentaja on aset-
tanut Ilmapuolustuspiirin ja Lento-
pelastusseuran yhteisharjoituksille 
tavoitteen, jossa koulutukseen osal-
listuvista löydetään yhteyslentuei-
siin soveltuvia henkilöitä. Isona ta-
voitteena on muodostaa näistä yh-
teyslentueista ilmavoimien lentäviä 
maakuntajoukkoja. Mikäpä olisi sen 
parempaa viranomaistukea, että pe-
lastusviranomainen voi tarvittaessa 
saada etsijöitä maahan maakuntajou-
koista ja ilmaan yhteyslentueista. En-
simmäinen pilottilentue saa kutsun 

kertausharjoitukseen tänä vuonna ja 
jatkossa harjoittelu muodostuu maa-
kuntajoukkojen tapaan yhdistelmästä 
kertausharjoituksia ja vapaaehtoisia 
harjoituksia.

Tämä vuonna on tarkoitus testata 
aselajikurssina ilmatorjunnan perus-
kurssia (Ilmatorjunta tutuksi). Pilotti-
kurssia rakennetaan Ilmasotakoulun 
ja Ilmapuolustuspiirin yhteistyönä. 
Kurssikuvauksen on laatinut Ilma-
torjuntakoulu jo viime vuonna. Nyt 
runko saa sisällön. Kurssi on yhdis-
telmä teoriaa ja harjoittelua 12,7 mm 
simulaattorilla. Ensimmäinen kurssi 
on Parolassa (todennäköisesti 4.10) 
ja osia testataan myös Karjalan pri-
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kaatissa lokakuun lopulla. Jatkossa 
Ilmatorjunta tutuksi voisi olla Ilma-
puolustuksen koulutusohjelmassa 
esim. osa III nykyisen kaksiosaisen 
peruskurssin (Ilmapuolustus tutuk-
si) rinnalla.

Pieni määrä kurssitarjonnasta on 
kohdennettuja kursseja eri ryhmil-
le. Tämä vuonna mielenkiintoisin 
kokeilukurssi on valtakunnallisen 
maanpuolustuskurssin ja sitä täy-
dentävät osat käyneille suunnattu Il-
mapuolustuksen erikoiskurssi. En-
simmäinen kurssi on kohdennettu 
kahdelle nimetylle kurssille, mutta 
jatkossa valinta kurssille voi tapahtua 
myös laajemmalta pohjalta.  

Prikaatikenraali Pekka Tuunanen 
on reservissä Ilmavoimien esikun-
tapäällikön tehtävästä ja toimii 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen Ilmapuolustuspiirin piiripääl-
likkönä.

Haaste ilmatorjunnan osaajille
Ilmatorjunnan kurssitarjonnan tehostamiseksi Ilmapuolustuspiiri 
haluaa saada mukaan toimintaansa piiripäällikön ja koulutus-
päälliköiden avuksi osaajia, joilla on kyky kehittää koulutustar-
jontaa ja toimia vapaaehtoisten kouluttajina. Kurssit voivat olla 
jatkossa myös maanpuolustuspiirin tarjonnassa, mutta ohjelmi-
en kehittäminen on keskitettävä. Tässä johtavassa roolissa ei 
voine olla Ilmapuolustuspiiriä parempaa kotia.

Rohkeasti vain yhteydenottoja piiripäällikköön tai koulutuspääl-
likköihin, niin päästään rakentamaan yhteistä ilmapuolustusta. 
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peRUSlUKemIA
TAKTIIKASTA

Taktiikan palstan artikkeli käsittelee 
tämän lehden teemana olevaa hävittä-
jätorjuntaa hieman eri näkökulmasta. 
Artikkelin tärkeimmät lähteet ovat Ja-
mes Dunniganin ja Austin Bayn kirja 
From Shield to Storm High-Tech Wea-
pons, Military Strategy and Coaliti-
on Warfare in the Persian Gulf sekä 
Richard Hallionin kirja Storm over 
Iraq - Air Power and the Gulf War.

Desert Stormin alkuvaiheen ta-
voitteeksi asetettiin ilmanherruuden 
saavuttaminen, jotta operaatiolle 
luotaisiin onnistumisen edellytyk-
set. Sotahistoria oli osoittanut, että 
menestyminen aavikko-olosuhteis-
sa käytävissä taisteluissa edellyttää 
ilmakomponentin käyttöä ja vastus-
tajan ilmatoiminnan estämistä.

Hyökkäykset ilmapuolus-
tuksen tutkia ja johtokes-
kuksia vastaan

Irakin ilmatorjunnan ohjus- ja tyk-
kiyksiköt olisivat tehottomia ilman 
tutkien valvontatietoa tai johtokes-
kusten kykyä johtaa ilmapuolustusta. 
Tutkien tuhouduttua ilmatorjunta ky-
kenisi ainoastaan sokkoammuntaan 
tai toimintaan tuliyksiköittäin tähys-
tyksen perusteella. Jos tutkat ja joh-
tokeskukset saataisiin tuhottua, yk-
sittäisiä ilmatorjunnan asejärjestel-
miä - joita oli huomattava määrä - ei 
tarvitsisi tuhota. Laskelmien mukaan 
ilmapuolustuksen tutkien tuhoami-
nen laski taistelulentoon kohdistu-
van uhkan tasolle, joka oli ainoastaan 
2-3 kertaa suurempi kuin rauhan ajan 
harjoituslennolla.

Kapteeni 
Janne Tähtinen

Ilmapuolustuksen  
lamauttaminen 

- esimerkkinä Desert Storm
Irakilla oli noin 600 ilmatorjunta-

ohjusasemaa, joissa oli järjestelmästä 
riippuen yksi tai useampia laukaisu-
lavetteja. Lisäksi irakilaisilla oli yli 
10 000 ilmatorjuntakanuunaa, joiden 
tehokas kantama ylsi noin 4 000 met-
riin. Ilmatorjuntajoukkoja pyrittiin 
suojaamaan tuhansilla linnoitetuilla 
ilmatorjunta-asemilla, joita käytettiin 
tyhjinä myös valeasemina. Tämä oli 
venäläisiltä opittu menetelmä, jonka 
tarkoitus oli vaikeuttaa maalittamista 
sekä lisätä rynnäkkökoneen lentäjän 
riskiä väärään maalinvalintaan.

Irakilla oli yli 50 kiinteän ja liik-
kuvan tutkan verkosto, joka oli ryh-
mitetty valvomaan maan raja-alueita. 
Lisäksi irakilaisilla oli yli kymme-
nen suurta aluevalvontatutkaa, joilla 
luotiin yleiskuva koko maan ilmati-
lanteesta. Ilmatorjunta-aseita ja tut-
kaverkostoa johdettiin linnoitetuista 
johtokeskuksista, joita oli 12 eri puo-
lilla maata. Viestiyhteydet komento-
paikkojen välillä toteutettiin mikro-
aaltolinkeillä, joita oli vaikea häiritä, 
sekä kaivetuilla maakaapeleilla.

Liittouma tuhosi kaikki tärkeim-
mät tutkat ilmasodan ensimmäisen 
viikon aikana. Asejärjestelmien tut-
kat tuhottiin heti, kun niitä havaittiin 
käytettävän. Osa tutkista pyrittiin pii-
lottamaan ja hankkimaan niille suojaa 
aseman vaihdoilla. Tutkat kuitenkin 
tuhottiin HARM -ohjuksilla välittö-
mästi irakilaisten yrittäessä käyttää 
niitä. HARM -uhka lyhensi irakilais-
tutkien mittausajat alle 20 sekuntiin.

Ilmatorjunnan lamauttamiseksi 
käytettiin yllättäviä ja harhauttavia 
toimintatapoja, kuten ilmasta ja maas-

ta laukaistavia harhamaaleja, joilla pa-
kotettiin Irakin ilmapuolustus käyn-
nistämään vastatoimenpiteet. Sodan 
ensituntien aikana liittouma paikansi 
yli sadan eri tutkan lähetteet ja käyt-
ti vaikuttamiseen satoja HARM- ja 
ALARM- säteilyyn hakeutuvia oh-
juksia. Sodan kuudenteen päivään 
mennessä Irakin ilmatorjuntajärjes-
telmien sekä ennakkovaroitustutkien 
lähetteiden määrä oli laskenut 95 pro-
senttia, koska operaattorit pelkäsivät 
säteilyyn hakeutuvia ohjuksia.

Ilmapuolustuksen kohteita vas-
taan toimittiin alkuvaiheessa myös 
Tomahawk -risteilyohjuksilla ja F-
117 -häivekoneen pudottamilla täs-
mäpommeilla. Risteilyohjukset lä-
hestyivät kohteitaan tutkakatveessa 
käyttäen matalaa lentokorkeutta. F-
117 -koneilla tuhottiin täsmäpommi-
tuksilla ilmapuolustuksen kohteita, 

Kaksi tuhottua lentokonesuojaa os-
oittavat pommitusten tehon Desert 
Stormin ilmahyökkäyksissä.

››
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kuten johtokeskuksia, sekä muun 
muassa puhelinverkkojen keskuksia. 
Koneiden käyttämiä laserohjautuvia 
pommeja kyettiin läpäisykykynsä 
vuoksi käyttämään myös ”koviin” 
maaleihin. Tuhoamalla verkostoidun 
ilmapuolustusjärjestelmän avainkoh-
teita lamautettiin kyky ilmatorjunta-
järjestelmien johtamiseen. F-117A 
häivekoneiden ja täsmäaseiden tehoa 
osoittaa Irakin ilmavoimien esikun-
nan tuhoaminen laserhakeutuvalla 
Paveway -pommilla ensimmäisen 
yön iskuissa.

Hyökkäyksiä tutkajärjestelmiä ja 
johtamispaikkoja vastaan jatkettiin, 
tarpeen ilmetessä, ilmasodan lop-
puun saakka. Kiivaimmillaan toimin-
ta oli kuitenkin sodan ensimmäisten 
72 tunnin ajan.

Hyökkäykset lentotukikoh-
tia ja konekalustoa vastaan

Kun ilmatorjuntajärjestelmät oli saa-
tu lamautettua, vihollisen lentotuki-
kohdat ja maassa olevat koneet olivat 
valmiita tuhottaviksi. Valvontaky-
vyn lamauttaminen sai myös ilmas-
sa olevat koneet haavoittuvimmiksi 
liittouman hävittäjien edessä. Irakin 
hävittäjätorjunta oli riippuvainen 
maahan sijoitettujen valvontatutki-
en tuottamasta tilannekuvasta. Noin 
300 hävittäjäkonetta oli varustettu - 
ja niiden lentäjät koulutettu - hävit-
täjätorjunnan tehtäviin. Valvontatie-
don puuttuessa taistelunjohtajat eivät 
kyenneet johtamaan koneita, eivätkä 
hävittäjät tienneet missä liittouman 
koneet sijaitsivat. Tämä antoi liit-
touman ilmapäivystyksessä olleille 
hävittäjille ratkaisevan etulyöntiase-
man ilmataisteluihin.

Liittouman ilmahyökkäykset 
vaurioittivat lukuisia Irakin lentotu-
kikohtia käyttökelvottomiksi ja tu-
hosivat niiden tukeutumisjärjestel-
mät. Vaikkakin osa irakilaiskoneista 

selvisi hyökkäyksistä linnoitetuissa 
bunkkereissa, niitä ei voitu käyttää, 
koska kiitoteitä oli pommitettu tai 
tankkausjärjestelmät tuhottu.

Irakilaiset menettivät 40 konetta 
ilmataisteluissa. Pääosa liittouman 
ilmavoitoista saavutettiin F-15C -
kalustolla. Merivoimien F-18 -ko-
neet pudottivat kaksi konetta ja jopa 
A-10 -lähitulitukikoneet saavuttivat 
ilmavoittoja tuhoamalla helikopte-
reita. Irakin tappiot ilmataisteluissa 
olivat:
- seitsemän Mig-23
- kuusi Mirage F-1
- viisi Mig-29
- neljä Mig-21
- neljä Su-7
- kuusi Su-22
- kaksi Su-25
- kaksi Mig-25 ja
- kuusi helikopteria.

Todennäköisesti tappiot olisivat ol-
leet huomattavasti suuremmat, jos 
Irakin ilmavoimat olisivat käyttä-
neet koneitaan aktiivisesti ilmatais-
teluihin.

Satoja lentokoneita tuhottiin 
maahan, joista useita tuhottiin lin-
noitettujen konesuojien sisälle (näi-
den tuhoaminen oli tosin vaikeata 
varmistaa). Arvioiden mukaan Ira-
kin 594 linnoitetusta lentokonesuo-
jasta ”vahingoitettiin merkittävästi” 
noin 375 konesuojaa. Tämä tarkoitti 
yleensä läpäisyä sekä havaintoa rä-
jähdyksestä konesuojan sisällä. Arvi-
olta 141 konetta tuhoutui konesuoji-
en sisälle. Lisäksi noin 140 ilmavoi-
mien konetta pakeni taisteluita Iranin 
puolelle. Iranin puolelle lennetyistä 
koneista yli 100 oli taistelukoneita.

Lentotukikohtiin hyökättiin 
muun muassa Tornado -kalustolla. 
Hyökkäykset kiitoteitä vastaan toteu-
tettiin matalapommituksina käyttäen 
JP233 -sirotesäiliöitä, jotka painoivat 
2 500 kg. Tytärammuksina käytettiin 

sekä kranaatteja että miinoja. Koneet 
joutuivat toimimaan suoraviivaisesti 
ja matalalla, mikä teki niistä help-
poja maaleja ammusilmatorjunnalle. 
Alueen ilmatorjuntaa vastaan koneet 
toimivat 500 kg:n pommeilla.

Seuraava esimerkki hyökkäyk-
sestä osoittaa häivekoneiden tar-
peellisuuden taistelukentällä: eräs-
tä lentokenttää vastaan hyökättiin 
kahdeksan koneen osastolla, joka 
muodostui A-6E ja Tornado -parvis-
ta. Iskuosasto suojattiin neljällä F-
4G Wild Weasel -koneella, viidellä 
EA-6B tutkahäirintäkoneella ja 21 
F/A-18 Hornet -koneella, jotka oli 
aseistettu tutkaohjattavilla ohjuksil-
la. Tämä 28 koneen osasto tarvittiin 
siihen, että kahdeksan konetta suorit-
ti iskuja lentokenttää vastaan. Toises-
sa hyökkäyksessä kahdeksan F-117 
konetta kykeni, hyökkäämällä 16 
maalipisteeseen, saavuttamaan pie-
nemmällä riskillä rynnäkköosastoa 
paremman tuhovaikutuksen. 

Sodan ensimmäisen ilmavoiton 
saavutti hävittäjäpommittajien suo-
jaamistehtävässä ollut F-15C -kone. 
Kone pudotti Irakin ilmavoimien 
Mirage-hävittäjän AIM-7 Sparrow 
-ohjuksella. Myöhemmin saudi-ara-
bialaiset saavuttivat ilmavoittoja sa-
moilla koneilla. Sodan yhdeksännen 
vuorokauden jälkeen Irakin lentoko-
netappioiden määräksi ilmapudotuk-
sina ilmoitettiin 16 konetta ja sodan 
lopussa 33 kiinteäsiipistä ja viisi 
helikopteria (konetappiot vaihtele-
vat eri lähteissä, mutta usein pääs-
tään lähelle 40 ilmapudotusta, joista 
5 - 6 helikopteria). Liittouma menetti 
ilmapudotuksina korkeintaan yhden 
koneen. Yhtenä syynä vähäisiin tap-
pioihin oli ylivoimaisesti parempi ti-
lannekuva, jonka perusteella esimer-
kiksi ilmasta - maahan -tutkamoo-
dilla toimineet koneet ehtivät siir-
tyä ilmataistelumoodiin ennen kuin 
vastustaja ehti toimia niitä vastaan. 
Tutkavalvontakyvyn lamauttaminen 
esti myös tehokkaan hävittäjätorjun-
nan, jonka johtaminen olisi vaatinut 
valvontatutkien tuottamaa tietoa liit-
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Iinsinöörikapteeni 
Juha Vantila

FRDF FSQN:n logistiikka 
- suunnittelupöydältä  

käytännön toteutukseen
Ilmavoimien kansainvälinen valmius-
yksikkö - FRDF FSQN (Finnish Ra-
pid Deployment Force Fighter Squa-
dron) - on aloittanut evaluointioh-
jelmansa. Evaluoinnissa arvioidaan 
yksikön materiaalinen ja toiminnal-
linen kyky osallistua kansainväliseen 
operaatioon osana NATO:n normeja 
noudattavaa tukikohtaorganisaatiota. 
Yksikön henkilöstö on nimetty ja se 
suorittaa vastuualueensa valmistelu-
tehtäviä yksikön toimintavalmiuden 
kehittämiseksi NATO-evaluoinnin 
edellyttämään valmiuteen. Evalu-
ointiohjelma koostuu vuoden 2008 
elokuun kansallisesta NATEVAL:sta 
ja lokakuun evaluoinnin valmiustar-
kastuksesta STARTASSESSMENT:
sta sekä varsinaisesta evaluoinnista 
CAPEVAL:sta, joka tapahtuu Sak-
sassa lokakuussa 2009. Yksikön ma-
teriaalista valmiutta kohotetaan eva-
luoinnin etenemisen myötä.

Materiaalitoimintoja suunnitte-
lee ja kehittää valmiusyksikön ma-
teriaaliosasto. Yhteistyötahoina ovat 
Lentotekniikkalaitos, Ilmavoimien 
Viestitekniikkalaitos ja Maavoimien 
Esikunta. Materiaalitoiminnan pää-
ajatuksena on tukeutua joukko-osas-
toissa käytössä olevaan materiaaliin. 
Käytännössä tämä edellyttää valta-
kunnallisen varustamistilanteen päi-

vittämistä ja varustuksen riittävyyden 
tarkastelua kansallisen puolustuksen 
materiaalitarpeiden lisäksi ulkomail-
la tapahtuvaan operaatioon. Valmi-
usyksikön materiaalitoiminnot on 
suunniteltu siten. että yksikkö tilaa 
tarvitsemansa materiaalin toimitta-
jilta. Lentoteknillisen erikoismateri-
aalin toimittaa Lentotekniikkalaitos, 
Johtamisjärjestelmäalan erikoisma-
teriaalin Ilmavoimien Viestitekniik-
kalaitos ja muun materiaalin pääosin 
maavoimat. 

Yksikön tarvitsema materiaali 
on luetteloitu MYKTY-luetteloon 
(materiaaliyksikkötyyppi), johon 
on merkitty tuotteen vastuutoimitta-
ja ja tuotteen yksityiskohtaiset tie-
dot. Materiaalista vastaavat osaltaan 
varastojen vastuuhenkilöt, materi-
aalin haltijat ja käyttäjät sekä yksi-

kön kokonaisvastuun osalta materi-
aalipäällikkö ja yksikön komentaja. 
Materiaalitoiminnot on ohjeistettu 
puolustusvoimien normien mukai-
sesti ja yksikön materiaalivalvonta 
on osa puolustusvoimien materiaa-
livalvontaa.

Yksikön materiaalinen kuljetus-
logistiikka tullaan nivomaan puolus-
tusvoimien yhteiseen kuljetuslogisti-
seen toimintaan. Pääosa yksikön ma-
teriaalista on kaavailtu siirrettäväksi 
valmisteilla olevan SAC -poolihank-
keen raskaalla kuljetuslentokoneella. 
Vähemmän aikakriittinen materiaali 
siirretään kohdealueelle maa- ja/tai 
meriteitse. Viikoittaiset huolto- ja 
yhteyslennot tultaneen lentämään 
CASA:lla tai mahdollisesti uudella 
yhteyskoneella. Yksikön omavarai-

Hornet-parvi Euroopan kentällä.

touman koneista. Yli 40 prosenttia 
ilmapudotuksista tapahtui tutkape-
rusteisena ammuntana (beyond vi-
sual range, BVR).

Irakin ilmapuolustuksen lamaut-
taminen aiheutti sen, että rynnäkkö- 

ja pommikoneita voitiin käyttää te-
hokkaammin ja useita monitoimi-
koneita käytettiin hävittäjätehtävien 
sijasta pommitustehtäviin. Arvioiden 
mukaan vähintään puolet rynnäkkö-
suorituksista oli voitu kiistää vihol-

lisen toimesta, jos ilmatorjunnan ja 
hävittäjätorjunnan toimintakyky olisi 
kyetty ylläpitämään. Persianlahden 
sodassa vain harvoja suoritteita jou-
duttiin perumaan vihollisen toimen-
piteiden johdosta.   

››
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suus on materiaalivalmiuden osalta 
evaluointimääritteiden mukainen. 

Evaluointiohjelma asettaa kan-
sainväliselle valmiusyksikölle suuria 
haasteita hyväksytyn tuloksen saa-
vuttamiseksi. Tämän myötä ilma-
voimat kohottaa niin henkilöstönsä 

osaamisen kuin materiaalivalmiuten-
sa uudelle tasolle. Kaiken kaikkiaan 
voidaan todeta yksikön henkilöstön 
olevan suuren haasteen edessä. Eva-
luoinnin läpäistessään yksikkö vah-
vistaa käsitystä Suomen sotilaalli-
sesta osaamisesta myös globaalissa 

tarkastelussa. Jos kaikki sujuu suun-
nitellusti, Suomen Ilmavoimat tun-
nustetaan yksikkötasalla valmiudel-
taan ensimmäisenä PfP-maana täysi-
vertaiseksi ilmataistelukumppaniksi 
NATO-maiden rinnalla.  

Kirjoittaja, insinöörikapteeni Juha 
Vantila on ilmavoimien kansain-
välisen valmiusyksikön logistiik-
ka- ja lentotekninen päällikkö 

Vaikea keskustelu
Suomessa käytävää Nato-keskustelua 
on jo vuosia kritisoitu analyyttisyy-
den puutteesta ja näköalattomuudes-
ta. Lisäksi viime aikoina suomalaista 
Nato-keskustelua on syytetty tarrau-
tumisesta kylmän sodan ajan käsit-
teisiin ja näkökulmiin turvallisuuden 
tuottamisesta. Keskustelu keskuste-
lusta on usein ollut äänekkäämpää 
kuin itse keskustelu asiasta. 

Suomalaista ”virallista” Nato-
keskustelua ovat ohjanneet ajatuk-
set siitä, että riittävä määrä ”oike-
aa” tietoa sotilasliiton tämän päivän 
luonteesta ja Suomen mahdollisen jä-
senyyden vaikutuksista saavat kansa-
laiset todella ymmärtämään kannat-
taako Natoon liittyä. Tällä hetkellä 
tilanne on vielä selkeästi sotilasliiton 
jäsenyyttä vastustavien eduksi.

Faktuaalisen asiatiedon merkitystä 
ei tärkeän turvallisuus- ja puolustuspo-
liittisen kysymyksen osalta voi todel-
lakaan vähätellä. Jos mielikuvamme 
Suomessa perustuvat vanhentuneisiin 
käsityksiin Naton tämän päivän luon-
teesta ja toimintatavoista, tuottavat 
asiantuntijaselvitykset selkeää lisäar-
voa suomalaiseen Nato-keskusteluun. 
Sekä Eduskunnan alaisen Ulkopoliit-
tisen Instituutin että Ulkoasiainminis-
teriön viimeaikaiset Nato-selvitykset 

ovatkin täyttäneet sitä tietovajetta, jon-
ka Suomessa on poliittisella kentällä 
käsitetty kansalaisia vaivaavan. 

Toisaalta, näyttäisi siltä, että kysy-
mys Suomen mahdollisesta Nato-jä-
senyydestä sisältää ”faktojen” vertai-
lua syvällisemmän elementin – kysy-
myksen arvoista tai maailmankuvasta. 
Tämä hallinnollis-teknis-taloudellisia 
tosiasioita syvemmälle luotaava kysy-
mys koskee sitä, miten suomalaisessa 
yhteiskunnassa vallitsevat käsitykset 
Suomen asemasta maailmassa ja ”län-
nessä” muotoutuvat poliittisessa pro-
sessissamme. Nato-jäsenyys voidaan 
tällöin nähdä yhteistoimintakyvyn ja 
turvatakuiden lisäksi myös joukkoon 
kuulumisena – osoituksena siitä, että 
Suomi on 2000-luvun alun globa-
lisoituvassa maailmassa osa kehit-
tyneiden länsimaiden ryhmää. Tämä 
maailmankuvallinen aspekti näkee 
Suomen Nato-jäsenyyden luonnolli-
sena osana siinä prosessissa, jota on 
toteutettu varsin loogisesti koko kyl-
män sodan jälkeisen ajan. Nato jäse-
nyys näin ollen olisi taas yksi virs-
tanpylväs Suomen integroitumisessa 
läntiseen maailmaan.

Kolikon toisena puolena tässä 
maailmankuvallisessa Nato-näkökul-
massa on luonnollisesti Naton rooli 

sotilasliittona ja monien haluttomuus 
viedä puolueettomuuden ja sotilaal-
lisen liittoutumattomuuden tradition 
omaavaa Suomea mukaan tämän so-
tilasliiton toimintaan. Lisämausteensa 
tälle näkökulmalle on varmasti tuonut 
viimeaikainen voimakas kamppailu 
sotilasliiton toiminta-alueen laajuu-
desta ja tehtävien vaativuuden lisään-
tymisestä. Samalla kun Naton toimin-
ta-alue on muodostumassa lähes glo-
baaliksi ja sen kriisinhallintatehtävät 
ja terrorismin vastaiset operaatiot li-
säävät syntyvien tappioiden riskiä, on 
Suomessakin nostettu esiin kysymys 
Naton kollektiivisen puolustuksen ja 
muiden tehtävien välisestä suhteesta. 

Nato-keskustelun vaikeus kum-
puaakin edellä kuvatusta kahden kes-
kustelutason logiikasta. Koska soti-
lasliiton jäsenyyteen liittyy aina sekä 
maailmankuvallinen aspekti että tek-
nis-taloudellinen osuutensa, on jat-
kossakaan turha odottaa Suomeen 
nopeasti syntyvät yhteisymmärrys-
tä niistä hyödyistä tai haitoista, joi-
ta jäsenyys sotilasliitossa tuottaisi. 
Suomalaisessa Nato-keskustelussa 
on useampia näkökulmia – eikä yk-
sikään näistä ole automaattisesti toi-
sia parempi. Nato-jäsenyys on todel-
lakin poliittinen päätös.  

peRUSlUKemIA
TeKNIIKASTA

peRUSlUKemIA
STRATeGIASTA

majuri, VTT Jyri Raitasalo
Strategian opettaja

STRATl/mpKK
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Syyskuun 11.päivän terrori-isku 
vuonna 2001 pakotti Yhdysvallat 
järjestämään kotialueensa ilmapuo-
lustuksen pitkän tauon jälkeen ihan 
uuteen uskoon. Uusi uhkakuva osoit-
ti, että tarvittiin  ilmatorjuntaa tär-
keimpien  kohteiden suojaksi. Eräs 
niistä oli liittovaltion pääkaupunki, 
Washington D.C. Sen ilmapuolus-
tuksen järjestelyt eivät ole ihan yk-
sinkertaiset. 

Operaatio ”Clear Skies”

Terrori-iskun jälkeen käynnistettiin 
NORADin (North American Aeros-
pace Defense Command) johdolla 
yhteinen operaatio ”Clear Skies”, 
joka sisälsi sarjan kotialueen ilma-
puolustukseen liittyviä harjoituksia 
ja toimintoja. Eräs niistä on ollut 
pääkaupunkialueen (NCR, Natio-
nal Capital Region) ilmapuolustus-
valmiuden jatkuva ylläpito. Pääkau-
pungin ympärille määritettiin ilma-
puolustuksen tunnistusalue ADIZ 
(Air Defense Identification Zone). 
Sen sisällä oleva metropolialue on 
määritetty lentokieltoalueeksi (FRZ, 
Flight Restricted Zone), jonka säde 
on 24 - 27 km ja pinta-ala 1 800 km². 
Lentotoimintaa seurataan ja kontrol-
loidaan erittäin tarkasti, mutta se on 
todettu vaikeaksi. Lentokoneita ja 
helikoptereita omistavat firmat ja 
yksityishenkilöt vastustavat tiukko-
ja kieltoja ja rajoituksia. Alueella on 
lentokenttiäkin. Vaarallisia tilanteita 
on sattunutkin. 

Pahimpana uhkana pidetään rä-
jähdysaineella lastattua pienkonetta 
(renegade), joka voisi syöksyä Val-

Ilmatorjunta 
Washington D.C.:n suojana

koiseen taloon tms. maaliin. Myös 
raketteja ja lennokkeja pidetään uh-
kana. USAF on valmiina suoritta-
maan tunnistus- ja torjuntalentoja 
F-16 -koneilla, mutta niiden reak-
tioaika on liian pitkä. Hitaampikin 
kone läpäisee lentokieltoalueen noin 
8 minuutissa. Alueella on jatkuvassa 
lähtövalmiudessa myös UH-60 -heli-
koptereita, jotka on aseistettu Side-
winder -ohjuksilla. Helikoptereilla 
”torjutaan” useita epäselviä koneita 
joka viikko. 

Ilmatorjuntaa strategisten 
kohteiden suojana

Kohteeseen ryhmitetyn ilmatorjun-
nan etuna on jatkuva tulivalmius, jos 
siihen on tarvetta.  Näin on USA:ssa 
tehtykin. Eri yksiköt ovat hoitaneet 
vuorotellen pääkaupunkialueen suo-
jaamistehtävää. Kalustona on käytet-
ty Avenger -vaunuja, joissa on Stin-
ger -ohjuksia ja konekiväärejä. On 
tietoja, joiden mukaan Valkoisen ta-

lon lähisuojana olisi myös kannetta-
via Stinger -ohjuksia ja tarkka-am-
pujia (12,7 mm aseet). Tulituskynnys 
on tietysti rauhan aikana korkea. Tu-
lenaloituspäätös joudutaan tekemään 
viime tingassa, jolloin on vaarana, 
että hyökkäävä kone törmää maa-
liinsa, vaikka siihen osuttaisiinkin. 
Myös koneen putoavat romut aihe-
uttavat tuhoja kaupunkialueella. Ei 
ole helppoa. 

Syksyllä 2006 Etelä-Carolinan 
Kansalliskaarti (263rd AAMCD, 
Army Air Missile Defense Com-
mand) otti vakinaiselta armeijalta 
vastuun pääkaupunkialueen ilma-
puolustuksesta. Tehtävää oli aiem-
min hoitanut maavoimien 32nd AA-
MCD (kotivaruskunta Fort Bliss, Te-
xas). Kansalliskaarti oli aikaisemmin 
kouluttanut it-yksiköissä tarvittavan 
henkilöstön, nyt se sai vastuun myös 
operatiivisesta tehtävästä. Ilmator-
juntapatteristo (South Carolina’s 2nd 
Battalion, 263rd Air Defense Artille-
ry) ryhmittyi kohdealueen suojaksi. 
Sillä oli myös NASAMS -ohjuska-
lustoa. 

Norjassa julkaistiin vuonna 2006 
mielenkiintoinen uutinen NASAMS 
-ohjusjärjestelmän käytöstä Valkoi-
sen talon suojana Washingtonissa 
presidentin virkaanastujaisseremo-
nian aikana vuonna 2005. Tietoa ei 
aluksi vahvistettu, mutta se varmistui 
myöhemmin. NASAMS:in kuvakin 
löytyy netistä tämän aiheen yhtey-
destä (Air Defense Artillery Online, 
December 2006). Amerikkalaisten 
jokasään kohdesuojauskyky on ollut 
heikko, kun sopivaa ilmatorjuntaka-

NASAMS-ohjusjärjestelmän lavetti 
(käytetty Washington  D.C.:n suojana 
vuodesta 2005 alkaen) ››
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lustoa ei ole ollut valmiina. Ehkä jou-
duttiin ostamaan NASAMS -kalus-
toa Norjasta, kunnes amerikkalais-
ten oma AMRAAM-versio CLAWS 
(Complementary  Low Altitude Wea-
pon) saadaan täysimittaiseen käyt-
töön. Niitä tarvittiin kiireesti myös 
Irakissa. Ilmatorjuntaa on ollut liian 
vähän. 

Paluu kylmän sodan  
aikaan?

USA:ssa on muisteltu kylmän sodan 
aikoja 40 - 50 vuoden takaa, jolloin 
suurkaupunkien suojana oli vuonna 
1963 parhaimmillaan 134 Nike Her-
cules, 77 Nike Ajax- ja 8 HAWK -

ohjusyksikköä. Washington D.C. 
sai USA:n ensimmäisen Nike Ajax 
-ohjuspatteriston (36th AAA Mis-
sile Battalion, Fort Meade, Mary-
land) suojakseen 25.1.1954. Ohjuk-
silla korvattiin 120 mm tykkipatterit. 
Seuraavana vuonna pääkaupungissa 
oli jo kolme ohjuspatteristoa. Torjun-
ta parani entisestään, kun Nike Ajax 
korvattiin pitkän kantaman (155 km) 
Nike Hercules -järjestelmällä. Ilma-
voimien käyttöön tuli vuonna 1959 
myös miehittämättömiä torjunta-
hävittäjiä (IM-99 Bomarc), joiden 
ulottuvuus oli yli 400 km. Ohjuksil-
la korvattiin hävittäjätorjunta, jonka 
suorituskyky ei ollut riittävä atomi-
pommittajien torjunnassa. 

Uuden uhkakuvan torjunnas-
sa USA:n kotialueella tarvitaan nyt 
taas ilmatorjuntaa. Pitkän kantaman 
ohjuksista ei ole vastaavaa hyötyä, 
vaan tarvitaan kohdesuojauskykyisiä 
asejärjestelmiä. Niiden määrällinen 
tarve on kuitenkin hyvin suuri.  

Avenger-ohjusvaunu, jossa on Stinger-
ohjukset (Kansalliskaartin it-yk-
siköiden käytössä Washington D.C.:
n suojana) 

Aselajimme piirissä on ollut melko 
yleinen käsitys, että venäläinen 76,2 
mm:n zenit-tykki m/14 Putilov ol-
isi vanhin tykkimallimme. Sitähän 
se ei ole. Ranskalaisvalmisteinen 75 
It.K/97/14 PK (Puteaux) on selvästi 
mallina vanhempi. Välirauhan aika-
na (1941) hankittiin Saksasta 24 
tykkiä ja ampumatarvikkeita yli 27 
000 kpl (olivat sotasaaliskalustoa). 
Tulenjohtoon käytettiin ranskalaista 
Aufiere m/35-laitteistoa. Kalustosta 
muodostettiin kuusi rannikkoilma-
torjuntapatteria, joita oli mm. Hels-
ingissä ja Kotkassa. Tämä on ehkä 
syy, miksi asetta ei oikein tunneta 
varsinaisen ilmatorjunta-aselajin pi-
irissä. Se on silti erikoisuus. 

Jos tarkastellaan em. tykkimal-
lien alkuperää, voidaan todeta, että 
76 It.K/14 Putilov on synnytetty 
meilläkin tunnetusta 76 K/02-kent-
tätykistä. Tykkiin suunniteltiin 
puoliautomaattinen lukko, ilma-
torjuntatähtäimet ja kiinteä ilma-
torjuntalavetti. Tykkejä sijoitettiin 

Missä on vanhin ilmatorjuntatykkimme?  
tuliasemiin eri kohteiden suojak-
si sekä liikkuvaan käyttöön auton 
lavalle ja panssarijuniin. Myöhem-
min Putilovin tykistä suunniteltiin 
myös vedettäviä malleja. Tiedossa 
on, että Viaporin merilinnoituksessa 
oli tammikuussa 1915 ainakin yksi 
4-tykkinen Putilov -patteri Pihla-
jasaaressa. Vapaussodassa punaist-
en käytössä oli kaksi panssarijunaa, 
joissa oli aseistuksena yksi 76 K/02 
ja yksi 76 It.K/14 Putilov. Nämä tykit 
löydettiin Pasilan veturitallista vuon-
na 1926 ja otettiin ilmatorjuntakäyt-
töön. Olisihan sen voinut aikaisem-
minkin tehdä? 

Ranskalaiset suunnittelivat en-
simmäisen ilmatorjuntatykkinsä jou-
stolavettisesta 75 mm:n kenttätykistä 
m/1897, joten se oli viisi vuotta van-
hempi kuin Putilovin K/02. Atelier 
Puteaux sai vuonna 1914 valmiiksi 
autoilmatorjuntatykin (Canon de 75 
M. 97 sur automobile), joka oli su-
unniteltu ilmalaivojen torjuntaan. 
Muitakin malleja suunniteltiin, 

kuten puolikiinteitä ja myös vedet-
tävä 75 mm:n tykki m/1917. Ampu-
matarvikkeina käytettiin shrapnelleja 
(m/1897/1914 ja m/1897/1917) sekä 
valojuova-ammuksia (m/1913), jois-
sa oli magnesiumia ja alumiinia (vrt. 
It.R 1:n valoammukset jatkosodas-
sa!). Meillä kiinteälavettinen tyk-
ki sai aluksi tyyppimerkinnän 75 
K/97 it, sitten 75 It.K 97 ja lopulta 
75 It.K/97/14 PK. Tykkimallia il-
meisesti modernisoitiin ennen toista 
maailmansotaa, muun muassa jois-
sakin tykeissä oli puoliautomaattinen 
sulkukoneisto. Tämän takia löytyy 
myös vuosiluku 1938 tyyppimerkin-
nästä (75 It.K/97/14/38). 

Ilmatorjuntamuseon kokoelmis-
sa on kaksi Putilovin tykkiä, vaikka 
niistä puuttuukin joitakin osia, es-
imerkiksi tähtäin. Tätä tykkimallia 
ei ole vielä tullut vastaan Pietarin ja 
Moskovan sotamuseoissa, ei edes il-
mapuolustusjoukkojen (PVO) omas-
sa museossa. Voi niitä silti jossain 
Venäjällä olla. Tuskin muualla. 
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Lähde: Lenta.Ru, 10.Tammikuuta 
2008, WPS- observer, Defense & Se-
curity n:o 8, 28.Tammikuuta 2008, 
AviaPort, 10.Tammikuuta 2008, Ro-
soboronexportin WEB -sivut 1.Hel-
mikuuta 2008

Kuljetuskonehankinnat ja 
koulutus etenevät

Ensimmäiset uudet Il-76 kuljetusko-
neet valmistuvat vuonna 2010 Uli-
anovskista Aviastar-SP:n tehtaalta, 
joka nyt valmistelee Il-76 -koneiden 
sarjatuotantoa. Tuotantoon tulevat 
perusversiot Il-76TD/MD sotilaskul-
jetus ja kaupalliseen käyttöön sekä 
pidennetty Il-76MF versio. Tällä het-
kellä näitä koneita tuottaa Tashkentin 
V. Chkaloville (TAPOiCH) nimetty 
lentokoneen tuotantoyhtiö. Päätös Il-
76 tuotannon uudelleen sijoittami-
sesta tehtiin kesällä 2006.

 Uusien kuljetuskonetyyppien toi-
mittamista valmistellaan Venäjän il-
mavoimille. Esimerkiksi Il-76MF:n 
koelennot ovat valmistumassa. Tämä 
kone kuuluu raskaaseen luokkaan ja 
sitä tuotetaan toistaiseksi TAPOiCH:
n tehtaassa Tashkentissa. Kone ei ole 
vielä täysin sertifioitu ja on suunnitel-
tu, että sen valtion koelennot loppuvat 
vuonna 2009. Vuodesta 2010 Il-76MF 
-koneita tullaan toimittamaan Venäjän 
ilmavoimille siten, että ennen vuotta 

2015 niitä on toimitettu yli 10 kpl. 
Ilmavoimien komentajan sijaisen, 

aseistusasioista vastaavan kenraali-
luutnantti Alexander Pavlovin mu-
kaan vuodesta 2010 alkaen Il-76MF 
tullaan tuottamaan Ulianovskissa Avi-
astar-SP:n tehtaalla TAPOiCH:n sijas-
ta. Hänen mukaansa sarjatuotannon 
rahoitusneuvottelut ovat meneillään 
Ulianovskissa. TAPOiCH Tashken-
tissa tulee keskittymään Il-114 syöt-
töliikennekoneiden tuotantoon. 

Il-76MF on modernisoitu pe-
rinpohjaisesti Il-76:n perusversios-
ta. Uudella koneella on pidennetty 
runko ja uudet tehokkaammat sekä 
taloudellisemmat kaksoisohivir-
tausmoottorit. Uusilla PS-90A-76 
moottoreilla on 12 - 15 % parempi 
polttoainetehokkuus ja ne takaavat 
15 - 20 % pidemmän lentomatkan 
verrattuna Il-76MD koneeseen. Nou-
sukiidon pituutta on lyhennetty 100 
m.  Rahtitilan pituus on modifikaa-
tiossa kasvanut 31,14 m mittaisek-
si, aiemmassa Il-76MD:ssa on 24,5 
m rahtitila. 40 000 kg kuormalla Il-
67MF lentää 5 800 km verrattuna 
Il-76MD:n 4 700 km:in. Il-76MF -
koneen ohjaamossa on kaksi laajaa 
elektronista näyttöä sekä satelliit-
tisuunnistusjärjestelmä. Modernin 
avioniikan vuoksi erillinen radioup-
seeri on poistettu koneen miehistös-

tä. Il-76MF:n ensilento suoritettiin 
elokuun 1. päivänä 1995.

Venäjän valtion sotilasteollinen 
komissio suunnittelee keskustelevan-
sa Venäjän kuljetus- ja rahti-ilmailun 
tilasta sekä sen kehitysnäkymistä ko-
kouksessaan 27.2.2008. Keskustelta-
via asioita ovat mm. ehdotus raskaan 
kuljetuskone An-124-100M-150:n 
tuotannon uudelleen käynnistämises-
tä. Tämän koneen kuljetuskyky on 
jopa 150 tonnia. Venäjällä on pitkä 
kokemus tällaisten koneiden luomi-
sessa ja käytössä, joille ei ole ver-
taista, eikä ulkomaalaisia kilpailijoita 
ainakaan seuraavan vuosikymmenen 
aikana. An-124 koneen tuotannon 
uudelleen aloittaminen on mahdol-
lista vain mittavan valtiontuen avulla. 
Venäläiset lentoyhtiöt Volga-Dnepr 
ja Polyet sekä ukrainalainen Anto-
nov ovat todistaneet, että lentokone 
on korvaamaton ilmakuljetuksissa, 
joilla kuljetetaan tilaa vieviä ja eri-
koisraskaita kuormia.

Kolmen Sotilaskuljetuslentoryk-
mentin taktinen harjoitus toteutettiin 
menestyksellisesti Pihkovan (334. 
VTAP), Smolenskin (103. Gv.VTAP) 
ja Novgorodin (110. VTAP) alueilla. 
Harjoituksen johti 61. Ilma-armeijan 
sotilaskuljetusilmavoimien komenta-
ja kenraalimajuri Victor Kachalkin. 

peRUSlUKemIA
IlmA-ASeeSTA

everstiluutnantti Antti Arpiainen
Taktiikan laitos

mpKK

Pikku-uutisia Venäjältä

Ilmatorjuntamuseon hallussa oli 
1970-luvun alkupuolella todistet-
tavasti myös yksi ranskalainen 75 
It.K/97/14 PK, mutta se on sittemmin 
kadonnut - mihin on hävinnyt vanhin 
tykkimallimme? Se olisi harvinaisu-
us ehkä koko maailmassa.  

Etsintäkuulutus: 
Jos joku tietää,  

mihin tykki joutui museolta joskus 20–30 vuotta sitten (?),  
ilmoitelkoon museolle.  

Palkkioksi saa kunniaa ja mainetta!

››
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peRUSlUKemIA
IlmA-ASeeSTA

Lentäjät suorittivat noin 20 lentoa Il-
76 -koneilla, pudottivat noin 1 000 
maahanlaskujoukkojen sotilasta ja 
noin 10 yksikköä sotilasvälineistöä 
sekä erilaisia kuormia. Lentäjät pa-
ransivat taitojaan ohjaamisessa pu-
dottaessaan maahanlaskujoukkojen 
henkilöstöä päivällä ja yöllä. 

Lähde: Vremia Novostei, 28. Helmi-
kuuta 2007 s.2, Lähde: WPS obser-
ver, julkaistu Defense & Security n:o 
35 April 02, 2007, Krasnaja Zvezda, 
22. Maaliskuuta 2007 s.2, Voenno-
Promyshlenni Kurier n:o 11, 21. 27. 
Maalliskuuta 2007 s.5, Nezavisima-
ja Gazeta, 1. Maaliskuuta 2007 s. 3, 
Nezavisimaja Gazeta, 23. Huhtikuu-
ta 2007 s.13,15, Moskovski Komso-
molets, 31. Tammikuuta 2008 s.4;

Venäjälle uusi ilmatorjunta-
ohjusprojekti ja ilmatilan-
puolustuskonsepti

27.2.2007 ensimmäinen apulaispäämi-
nisteri Sergei Ivanov asetti hallituksen 
sotilasteollisen komitean kokouksessa 
puolustussektorille tavoitteen luoda il-
matorjuntajärjestelmä, joka kykenee 
sekä ilmatorjunta-, ballististen ohjus-
tentorjunta- että avaruuspuolustusteh-
täviin samanaikaisesti. Tämän järjes-
telmän suunnittelun toteuttajaksi on 
valittu Almaz-Antei ilmatorjuntaan 
erikoistunut omistajayhtiö. Suunnitte-
luesikunta, joka perustuu Almaz-Antei 
-pohjalle, tulee yhdistämään kaikki ne 
tieteelliset ja tekniset keskukset, jot-
ka osallistuvat ilma-, meri- ja maavoi-
mien ilmatorjuntajärjestelmien, auto-
matisoitujen johtamisjärjestelmien ja 
ohjuspuolustusjärjestelmien suunnit-
teluun. Suunnittelijoiden tavoitteena 
on luoda viidennen sukupolven ilma-
tilanpuolustusjärjestelmä, jossa on yh-
distetty taistelu, tiedonhallinta ja joh-
tamisjärjestelmä.

Sergei Ivanov kuvasi tätä erittäin 
olennaiseksi ja kalliiksi projektiksi, 

joka on keksintösisällöltään ainut-
laatuinen. Aikataulun takaraja uuden 
järjestelmän prototyypin valmistumi-
seen on asetettu valtion aseistusoh-
jelmassa vuoteen 2015. Projekti tul-
laan pitämään tiukasti aikataulussa, 
koska sen onnistuminen mahdollis-
taa Venäjän ilmatilan turvallisuuden 
takaamisen sekä myöhemmässä vai-
heessa myös lähiavaruuden turvalli-
suuden takaamisen. Projektiin osalli-
set ministeriöt ja virastot on määrätty 
yhdessä kehittämään tavoiteohjelma 
tämän yhdistetyn ilmatorjuntajärjes-
telmän luomiseksi.

Toistaiseksi on vaikea sanoa, kuin-
ka uusi ilmatorjuntajärjestelmä tullaan 
luomaan, tuleeko se perustumaan ole-
massa olevaan järjestelmään vai tul-
laanko se luomaan kokonaan uudelta 
pohjalta. Komitean kokouksessa en-
simmäinen apulaispääministeri Ser-
gei Ivanov ylisti viimeisintä venäläistä 
ilmatorjuntaohjusjärjestelmää S-400, 
joka oli läpäissyt kaikki testit ja jonka 
toimitukset on aloitettu Venäjän ase-
voimille. Vaikka onkin järkevää olet-
taa, että uusi järjestelmä saattaa perus-
tua S-400:lle, joka on 250 % tehok-
kaampi kuin sen edeltäjä S-300. Kui-
tenkin uusi järjestelmä saattaa myös 
perustua järjestelmään, joka tunnetaan 
nimellä Samoderzhets (yksinvaltias). 
Puolustussektorin edustajat julistivat 
elokuussa 2004, että Samoderzhetsin 
tutkimus- ja kehitysvaihe on toteutet-
tu, mutta mitään enempää ei ole tämän 
jälkeen kuultu.

Elokuussa 2004 kerrottiin, että 
Samoderzhetsin ominaisuudet olivat 
ylivoimaiset verrattuina Yhdysvalto-
jen Patriot -ilmatorjuntaohjusjärjestel-
mään ja että sen ominaisuudet jättävät 
ulkomaalaiset kilpailijat taakseen iäk-
si. Samoderzhetsissä yhdistyy aiem-
man suunnittelun parhaat ominaisuu-
det ja se on suunniteltu kaikille puo-
lustushaaroille rakennettavan yhdis-
tetyn ilmatilanpuolustusjärjestelmän 

perustaksi. Samoderzhets perustuu 
kaikkien ilma- ja ohjuspuolustussek-
torilla työskentelevien tutkimuslai-
tosten yhteiseen antiin. Vuoden 2004 
elokuussa annettu lausunto oli hyvin 
samankaltainen kuin 2007 helmikuun 
sotilasteollisen komitean lausunto.

Yllä kuvattu Samoderzhets lie-
nee palstan pitäjän arvion mukaan 
Antei -suunnittelutoimiston tuote ja 
S-300VM1 -järjestelmän eli Antei 
2500:n jatkokehitelmä. Tähän viit-
taa venäläisten käyttämä vertaus Pat-
riot- järjestelmään. Mikäli sen kan-
tama olisi huomattavasti suurempi, 
olisi sitä verrattu esimerkiksi Arrow 
-järjestelmään ja toisaalta, mikäli se 
olisi ollut muilta ominaisuuksiltaan 
parempi, ei S-400 -järjestelmää olisi 
koskaan otettu tuotantoon.

Ilmatilanpuolustus- 
järjestelmä

Suunnitelmia luoda ja kehittää ilma-
tilanpuolustusjärjestelmä Venäjälle 
voidaan arvioida täysin eri tavoilla. 
Kenraalit kertovat, että ensimmäinen 
moderni ohjusjärjestelmä S-400 on 
otettu palveluskäyttöön 1. kesäkuu-
ta 2007 Moskovan alueella. Kuinka 
monta rykmenttiä on tarpeen suo-
jaamaan Venäjän taivas luotettavas-
ti? Valtion aseistusohjelman mukaan 
seuraavan kahdeksan vuoden aikana 
Ilmavoimat tulee vastaanottamaan 23 
patteristoa S-400 järjestelmää. Tämä 
ei ole paljon, vain 6 rykmenttiä tai 2 
prikaatia. Nämä järjestelmät tulevat 
todennäköisesti riittämään Moskovan 
ja Keski-Venäjän alueen puolustami-
seen, mutta millä puolustaa valtion 
muut alueet ja strategiset kohteet?

Tietenkin nykyaikaisten ilmator-
juntaohjusjärjestelmien toimittami-
nen joukoille on positiivinen askel. 
Kuitenkin ne eivät tule olemaan ko-
vin tehokkaita ilman vastaavia nyky-
aikaisia tutkia ja automaattisia järjes-
telmiä. Mikhailovin mukaan hänelle 
alistetuissa yksiköissä pääosa tutka-
asemista ja automaattisista järjestel-
mistä, jotka käsittelevät vihollistietoa 
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ovat 20 vuotta vanhoja tai vanhem-
pia. Mikhailov vakuuttaa, että mikä-
li tarkastelemme lännen asevoimien 
ilmahyökkäysvälineiden kehityksen 
muodostamaa kuilua Desert Storm 
-hyökkäyksen jälkeen, Venäjä ei voi 
toteuttaa tutkavalvontaa ja tiedonsiir-
toa 15 vuotta vanhoilla menetelmillä 
ja välineillä. Venäjällä näyttäisi ole-
van mahdollista ratkaista tämä on-
gelma. Mikhailov sanoo, että maalla 
on uusi liikkuva tutka-asema ja au-
tomatisoidut Fundament-1 ja Fun-
dament-2 -järjestelmät, mutta vain 
muutama tyyppi on tähän mennessä 
toimitettu. Mikhailovin mukaan Puo-
lustusministeriö kohdistaa riittävän 
rahoituksen vain viiden Fundament 
-järjestelmän toimittamiseen vuo-
sittain. Mikäli radiotekniset joukot 
varustetaan uudelleen vain Uralilta 
länteen tällä nopeudella, niin se tulee 
viemään vähintään 20 vuotta.

Ilmavoimien komentaja kenraa-
lieversti Alexander Zelin kertoi to-
tuuden sanoessaan puheessaan, että 
ilmatilanpuolustuksen eri osien ny-
kytila on arvioitu kriittiseksi. Hän 
esitti kaikkien ilmatilanpuolustuk-
seen kykenevien joukkojen keskit-
tämistä yhdistettyyn johtoon. Zeli-
nillä oli huomattavaa rohkeutta sa-
noa ääneen, että tilanne on kriittinen 
vastoin tavanomaisia satuja Venäjän 
ihmeaseista. Vielä tärkeämpää on, 
että tilanne on kriittinen ilmatilassa, 
missä kaikki sodat ovat alkaneet 21. 
vuosisadalla. 

Puolustus 2000 -harjoitus toteu-
tettiin Ashulukin harjoitusalueella 
ja Astrakhanin alueella. Ilmatilanne 
harjoitukseen oli mallinnettu Jugo-
slavian ilmasodasta avustavien serbi-
upseerien tuella. Venäläisten kenraa-
lien oli selvitettävä kuinka tehokas 
Venäjän ilmatorjunta olisi tällaisessa 
tilanteessa. Esimerkiksi harjoituksen 
aikana oli hetkiä, jolloin yli 30 ris-
teilyohjusta kuvaavaa maalia oli lau-
kaistu 1,5 minuutin aikana kohdistet-
tuna tuhoamaan ilmatorjunnan hen-
kilöstö vahvan elektronisen häirinnän 
saattamina. Astrakhanin arot eivät ol-

leet koskaan nähneet näin vahvan il-
mahyökkäyksen jäljittelyä. Kokeilun 
tulokset eivät olleet salaisia. Oli kiel-
lettyä kirjoittaa niistä - ei siksi että 
tulokset eivät olisi olleet odotusten 
mukaiset - vaan siksi, että Puolustus 
2000 päättyi yksinkertaisesti kenraa-
lien riitelyyn, jossa maavoimien ja 
ilmavoimien edustajat ottivat yhteen. 
Molemmilla puolustushaaroilla on 
omat ilmapuolustusjoukkonsa, joi-
den täytyi harjoituksessa muodostaa 
yhdistetty harjoitusosasto. 

Etukäteen oli suunniteltu tehtä-
vän päätös harjoituksen tulosten mu-
kaan, kumpi näistä tulee alistaa kum-
malle, jotta saavutettaisiin tehokkain 
mahdollinen ilmapuolustuksen koko-
naisvaikutus ilmatilaoperaation kulu-
essa. Kesken taistelutoiminnan kol-
legat katkaisivat sähkövirran kilpai-
lijoidensa tutkista, lahjoivat koulu-
tuskeskuksen upseereita ohjaamaan 
maaleja etukäteen tunnettuja lento-
reittejä pitkin ja jopa yrittivät vää-
rentää Yleisesikuntaan toimittamiaan 
harjoituksen tuloksia. Tässä sodassa 
ei ollut voittajia. Kaikki hävisivät. 
Kiista jatkui joitakin vuosia.

Asiantuntijoiden mukaan Ve-
näjän rajojen ilmatilan kattaminen 
vaatii noin 650 kpl S-300 -ilmator-
juntaohjusjärjestelmää. Asevoimilla 
on tällä hetkellä niitä jäljellä palve-
luksessa vain noin 100 kpl. Näistä 
sadasta on hieman yli 60 kpl vanhaa 
järjestelmämodifikaatiota S-300PS 
(1979 - 1980) ja noin 30 melko uutta 
järjestelmää S-300PM (1992 - 1993). 
Edellisten lisäksi on noin 90 kpl S-
300PS -järjestelmää varastoituna re-
serviin. Vanhojen 1970 - 80 -luvun 
PS -järjestelmien palvelusaika päät-
tyy vuonna 2008. 

Kysyttäessä S-300 -järjestelmän 
pääsuunnittelijalta, vuonna 2007 S-
400 testeissä kuolleelta Alexander 
Lemanskyltä, olisiko S-300PS jär-
jestelmien elinajan pidentäminen 
mahdollista, hän vastasi, ettei hän 
eikä kukaan muukaan voi ottaa sitä 
vastuulleen, koska niillä on jo mah-
dotonta toimia ilman peruskorjaus-

ta, mutta rahaa peruskorjaukseen 
ei ole osoitettu. Tilannetta ei paljon 
parantaisi vaikka rahaa osoitettai-
siin peruskorjaukseen. Peruskorja-
uksen jälkeen - joka maksaisi noin 
4 miljardia ruplaa (110 miljoonaa €) 
- olisi mahdollista saada kalusto tais-
telukuntoiseksi, mutta niille ei olisi 
kuitenkaan varaosia. Teollisuus on 
lopettanut varaosien tuotannon aikaa 
sitten odottaen, että kun varastoidut 
varaosat on käytetty, vanha S-300 -
järjestelmä tullaan korvaamaan uu-
della ilmatorjuntaohjusjärjestelmäl-
lä. Kuitenkaan uutta järjestelmää ei 
ole ilmestynyt.

Tämän tuloksena vuonna 2009 
Venäjällä tulee olemaan vain 20 - 30 
S-300PM -järjestelmää jäljellä, joiden 
elinaika tulee päättymään seuraavan 
viiden vuoden kuluessa. Lisättäessä 
tähän se, että 85 % automatisoitujen 
johtamisjärjestelmien osista on van-
hentunut ja 80 % ohjusten elinajas-
ta on käytetty, muodostuu surullinen 
kuva. Mikä voi pelastaa tilanteen? 
Haluaisimme uskoa, että S-400 jär-
jestelmä tulee olemaan Isänmaan pe-
lastaja. Ensimmäinen S-400 patteristo 
on otettu palveluskäyttöön äskettäin 
Moskovan alueella. Tietenkin S-400 
on täydellinen järjestelmä, mutta jou-
kot ovat odottaneet sitä liian pitkään. 
Jotta sillä olisi ollut selvän suotuisa 
vaikutus ilmavoimien tilanteeseen, S-
400 olisi pitänyt toimittaa joukoille jo 
10 -15 vuotta sitten. Äskettäin Puo-
lustusministeriö tilasi viisi tällaista 
järjestelmää. Nyt toteutuvalla järjes-
telmien rakentamisnopeudella tilatut 
järjestelmät tulevat joukoille noin viisi 
vuotta myöhemmin ja juuri samanai-
kaisesti kun kaikki S-300PM järjes-
telmät poistuvat. Tulevatko 5 - 7 kpl 
S-400 -järjestelmää kattamaan koko 
Venäjän taivaan? Asiantuntijat arvi-
oivat, että vähintään 200 kpl tällaista 
järjestelmää olisi tarpeen kattamaan 
Venäjän rajat ja valtion kohteet luo-
tettavasti.

››
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Ilmatorjunnan yhdistäminen 
ilmavoimien johtoon

Venäjän eteläosissa Ashulukin ja 
Kapustin Yarin ampuma-alueilla 
toimeenpantiin ilmatorjuntajoukko-
jen harjoitussarja. Harjoitusten tar-
koituksena oli tarkastaa läpikäydyn 
ilmavoimien organisaatiomuutoksen 
tehokkuus. Kenraalien mukaan har-
joitusten tulokset olivat myönteisiä, 
mikä tarkoittaa sitä, että kenttäarmei-
jan ilmapuolustusjärjestelmien siirtä-
minen maavoimista ilmavoimiin on 
osoittautunut oikeaksi päätökseksi.

Armeijankenraali Vladimir Mik-
hailov - silloinen Ilmavoimien ko-
mentaja -  perusteli, että S-300VM 
ilmatorjuntajärjestelmien alistamis-
prosessi ilmavoimille liittyy tarpee-
seen lisätä ilmatorjuntajärjestelmi-
en tehokkuutta samoin kuin luoda eri 
operatiivisista suunnista vastaaville 
ryhmittymille kohdetorjuntasuojaa. 
S-300VM voi ennen kaikkea täyttää 
valtion alueen suojaustehtävät erityi-
sesti isojen kaupunkien ja strategis-
ten kohteiden osalta.

Sattumalta tämä lausunto ei kui-
tenkaan vastaa erittäin tärkeään ky-
symykseen - kuinka sotilasyhtymät 
tullaan riittävästä suojaamaan mah-
dollisilta ilmahyökkäyksiltä. Mik-
hailovin mukaan vain pataljoonan - 
rykmentin ilmatorjuntajärjestelmiä 
tullaan käyttämään joukkojen ilma-
torjuntaan. Joka tapauksessa kysy-
mys ovatko nämä järjestelmät riit-
täviä luotettavaan asevoimien jouk-
kojen ja yhtymien suojaukseen jää 
vastaamatta.  Asiantuntijat sanovat, 
että rintama- ja armeijatasan ilma-
torjuntajärjestelmien siirtäminen il-
mavoimiin oli ennen kaikkea pak-
kotilanne, koska oli ilmeinen puute 
uusista ilmatorjuntajärjestelmistä. 
Toiseksi ilmavoimille alistaminen 
ei pelasta ilmatorjuntayksikköjä jo 
olemassa olevilta ongelmilta, jotka 

ennen kaikkea liittyvät rahoitukseen 
ja täydennykseen/huoltoon.

Neuvostoarmeijan historiassa 
oli jo jakso, jolloin kenttäarmeijan 
järjestelmät (S-300VM -prikaatit) 
oli alistettu Ilmapuolustusjoukoil-
le vuosina 1980 - 1986. Kuitenkin 
tänä aikana kenttäarmeijan ilmapuo-
lustuksen johtamisjärjestelmä pysyi 
vieraana elimenä Ilmapuolustusjouk-
kojen johdossa. Kukaan ei voi taata 
ettei näin tapahtuisi taas. Sattumalta 
neuvostoaikana ilmapuolustusjoukot 
olivat itsenäinen puolustushaara ase-
voimissa. Se oli voimakas organisaa-
tio, joka kattoi koko maan. Venäjän 
armeijan uudistusten ensivaiheessa 
joukkojen asema ei muuttunut. Laa-
jamittaisessa asevoimien joukkojen 
uudelleen organisoinnissa ja vähen-
tämisessä vuosien 1997 ja 1998 aika-
na ilmapuolustusjoukot lakkautettiin 
itsenäisenä puolustushaarana. Nyt il-
mapuolustusjoukot ovat osa ilmavoi-
mia, muistuttaen kymmenen vuoden 
takaisia joukkoja enää etäisesti.

26.2.2007 silloinen ilmavoimien 
komentaja armeijankenraali Vladimir 
Mikhailov sanoi, että Venäjän tulisi 
luoda ilma- ja avaruuspuolustusjou-
kot. Ilmatilanpuolustuksen konseptin 
hyväksyi Venäjän presidentti huhti-
kuussa 2006. Asiakirja on salainen, 
mutta ilmavoimien pääesikunta on 
ajoittain viitannut tähän asiakirjaan. 
Asiakirjasta julkistetun tiedon mukaan 
ilmatilanpuolustuskonsepti yhdistää 
ilmapuolustuksen, ohjustorjunnan ja 
avaruuspuolustuksen osat, sekä luo ja 
kehittää Venäjän ilmatilanpuolustusta 
yhdistettynä järjestelmänä keskitetyn 
johdon pohjalle keskittäen kaikkien 
ilmatilanpuolustuksen osallistuvien 
joukkojen voimat ja resurssit.

Moskovan ilmapuolustuksesta 
vastaavan erikoisjohtoportaan KSpN:
n komentaja kenraalieversti Jury So-
lovjev totesi äskettäin, että lähitule-
vaisuudessa osia avaruusjoukkoista ja 

ilmavoimista voidaan mahdollisesti 
yhdistää. Solovjevin mukaan tämä si-
sältyy ilmatilanpuolustuskonseptiin. 
Hän kertoi, että tämä oli jo aikaisem-
min luotu vuonna 1997. Hän totesi 
myös, että tietenkin kaikki ilmatilan-
puolustuksen voimat ja välineet tulee 
olla yksissä käsissä, mikä mahdollis-
taa nopean päätöksenteon ja voimi-
en sekä välineiden keskitetyn käytön 
pysäyttämään Venäjälle mahdollisesti 
kohdistuvan hyökkäyksen.

S-400 kalustolla varustettu il-
matorjuntaohjusrykmentti on otet-
tu palveluskäyttöön Moskovan alu-
eella 1. kesäkuuta 2007. Rykmentti 
on ensimmäinen elementti luotaessa 
ilmatilanpuolustusta. Tämä joukko 
on ilmavoimien pääesikunnan alai-
nen, vaikka se toteuttaa ilmatorjun-
tatehtävien lisäksi myös ohjustentor-
juntatehtäviä. Solovjev huomauttaa, 
että rykmentti tulee olemaan jatku-
vassa valmiudessa ja ilmavoimien 
pääesikunta yhteistoiminnassa ava-
ruusjoukkojen johtoportaan kanssa 
tulee antamaan sille tehtävät Mos-
kovan ohjustorjunnassa. Toistaiseksi 
avaruusjoukot eivät johda rykment-
tiä. Solovjev kertoi, että rykmentin 
henkilöstö on täydennyskoulutettu 
ja rykmentti on miehitetty 100 % 
upseereiden osalta. Asemat on val-
misteltu kesäkuun alkuun mennessä 
100 %. Solovjev lisäsi, että KSpN 
suunnittelee uudelleenaseistavansa 
yhden ilmatorjuntarykmentin vuo-
dessa S-400 järjestelmällä. 

Tämän lisäksi kenraalieversti So-
lovjev ilmaisi mielipiteensä ohjus-
tentorjuntajoukkojen ja avaruuspuo-
lustusjoukkojen, avaruusjoukkojen ja 
ilmavoimien ilmapuolustusjoukkojen 
yhdistämisestä yhteen komentoon. 
”Tietenkin kaikki joukot ja välineet, 
jotka osallistuvat ilmatilanpuolustuk-
seen tulisi olla yksissä käsissä. Tämä 
mahdollistaisi nopeamman päätök-
senteon ja joukkojen ja välineiden 
käytön pysäyttämään jokaisen mah-
dollisen hyökkäyksen. Ylipäällikkö 
on hyväksynyt ilmatilanpuolustuk-
sen konseptin ja sen tähden se tulisi 

peRUSlUKemIA
IlmA-ASeeSTA
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toimeenpanna. Se tulee yhdistämään 
osia avaruusjoukoista ja ilmavoimis-
ta”. Mikä tulee Solovjevin mukaan 
merkitsemään paluuta vuoden 1997 
ilmapuolustusjoukkoihin. Samalla 
hän huomautti, että tarpeelliset ra-
kenteet on säilytetty.

Tällä hetkellä avaruusjoukkojen 
ohjuksentorjuntajoukot ja ilmatorjun-
tajoukot toimivat kahtena itsenäisenä 
järjestelmänä. Näiden järjestelmien 
yhdistämisestä seuraa niiden taiste-
lukyvyn tehokkuuden parantuminen 
käytettäessä niitä yhtenäisenä ilma-
tilan puolustusjärjestelmänä. Vaikka 
kaikki ohjustentorjuntajoukot, ava-
ruusjoukot ja ilmatorjuntajoukot ky-
kenevät havaitsemaan ja tuhoamaan 
todennäköisten vihollisten avaruus-
hyökkäysjoukkoja ja -välineitä. 

Mitä on ilmatilan puolustus?

 Kenraalimajuri Vladimir Dvorkin on 
Venäjän tiedeakatemian kansainväli-
sen talouden ja suhteiden instituutin 
professori ja päätutkija.

Keskustelu ilmatilanpuolustuksen 

luomisesta on jatkunut jo lähes kym-
menen vuotta. Ilmatilan ja ulkoava-
ruuden käyttämistä yhtenäisenä toi-
minta-alueena ei ole todistettu. Ei ole 
olemassa yhtenäistä ilmatilaa, mutta 
on olemassa ilmatila ja lähiavaruus. 
Mikä on ilmatilanpuolustuspäätök-
sen luomisen takana? Tähän kysy-
mykseen on mahdollisuus vastata 
tutustumalla ilmatilanpuolustuksen 
tehtäviin, jotka muodostuvat ilma-
puolustuksen ja ohjustorjuntajoukko-
jen erillisistä tehtävistä. Tämä ilme-
nee raporteista, artikkeleista ja kor-
kea-arvoisien upseereiden puheista.

Ohjushyökkäyksen varhaisvaroi-
tuksen ja strategisen ohjuspuolustuk-
sen järjestelmien tiedustelukapasitee-
tin käyttö ilmapuolustuksen käyttöön 
on enemmän kuin ongelmallista. Var-
haisvaroitusjärjestelmän tutkat on 
suunnattu ulkoavaruuteen ja niiden 
kyky osallistua ilmamaalien valvon-
taan on vähäinen. Tärkeää on se, että 
ilmatorjunnan ja ohjustorjunnan joh-
tamisjärjestelmät eroavat toisistaan 
merkittävästi automatisoinnin asteen 
ja tiedonkäsittelynopeuden suhteen. 
Todennäköisimmin ohjus- ja ilma-

puolustuksen taistelu- ja tiedustelu-
kykyjen yhdistämistoiveella ei tähdä-
tä tehokkuuden parantamiseen, vaan 
niiden komentajien toiveeseen, jotka 
on liitetty äuuteen rakenneuudistuk-
seen, jossa yhdistetään ilmapuolus-
tusjoukot, ohjustorjunta ja avaruus-
puolustusjoukot. Mitään ei tiedetä 
asevoimien uuden rakenteen tieteel-
lisistä perusteista.

Yhdistetyn ilma- ja ohjustorjun-
nan sekä avaruuspuolustuksen luo-
minen Venäjälle nostaa esille siihen 
vaadittavien rakenteiden luomisen 
Venäjän asevoimiin. Ennen kun teh-
tiin päätös yhdistää strategiset ohjus-
joukot, sotilasavaruusohjelma ja ava-
ruuspuolustus vuonna 1997 tehtiin 
paljon tieteellistä työtä takaamaan 
tämän muutoksen sotilaallinen ja 
taloudellinen tehokkuus. Puretta-
essa tämä rakenne vuonna 2001 ei 
tieteellisiä perusteita annettu. Sato-
jen miljoonien ruplien sijoittaminen 
uusien hallintorakenteiden muodos-
tamiseen oli vain todistettu tosiasia. 
Näyttää siltä, että nyt ei ole tarpeen 
uudistaa asevoimien rakennetta vaan 
sen päätöksentekokykyä.  

JOTEL OY
ELEKTRONIIKAN SOPIMUSVALMISTAJA

UUTTA KORKEAN  
TEKNOLOGIAN OSAAMISTA 
KANGASALLA

PL 100, 36241 Kangasala 
Puh. 03-381 0000 
Fax 03-381 0010 
e-mail: jotel@jotel.com
www.jotel.com
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YHdISTYS
JÄRJeSTÖSIHTeeRI TIedOTTAA

MERKKIPÄIVÄT

80 vuotta
Evl Pentti Mäki 3.7.1928
Ltn Kauko Korhonen 8.7.1928
Ylil Matti Haapanen 30.7.1928
Kapt Antti Niemi 15.9.1928

70 vuotta
Evl Manu Jaakonaho 6.7.1938
Ylil Ukko Kiviharju 9.8.1938
Ltn Erkki Pihlaja 25.8.1938

60 vuotta
Ylil Jarmo Ikonen 12.8.1948
Kapt Eino Taulu 31.8.1948

50 vuotta
Ltn Jorma Tiihala 11.7.1958
Kapt Ari Ahtiainen 18.7.1958
Ltn Ari Vaahtera 19.7.1958
Ltn Unto Ryynänen 4.8.1958
Maj Paavo Kontkanen 22.8.1958
Ltn Ari Savolainen 4.9.1958
Ltn Seppo Kinnunen 15.9.1958
Maj Raimo Rautamaa 22.9.1958

YLENNYKSIÄ

18.4.2008
Yliluutnantiksi ja upseerin virkaan sotatieteen maisterit
Johannes Hakkarainen (KARPR)
Niko Hämäläinen (LAPITR)
Tuomas Hämäläinen (PSPR)
Ilari Karinen (KARPR)
Juha Kukkola (PSPR)
Sami Nenonen (ILMASK)
Inker-Anni Näkkäläjärvi (PSPR)
Jussi Pajunen (LAPITR)
Sanni Simola (KARPR)
Timo Tolkki (PSPR)

4.6.2008
Everstiluutnantiksi
Petteri Lalu (MPKK)
Matti Toivettula (MPKK)

Majuriksi
Jari Mäkelä (MAAVE)
Janne Telin (ILMASK)

Kapteeniksi
Jukka Heinänen (PSPR)
Mikko Henriksson (PSPR)
Olli Hölsö  (PSPR)
Pertti Martikainen (PE)
Harri Sandqvist (MPKK)
Jouko Luukkanen (ILMASK)
Ahti Piikki  (ILMASK)
Erkki Lavanti (SLMEPA)

Teknikkokapteeniksi
Jouni Saari (PSPR)
Timo Häkkinen (PSPR)

Yliluutnantiksi
Jaro Kangas (PVTK)
Jarkko Ketola (KARPR)
Mikko Möntti (KARPR)
Pekka Rinne  
(KARPR)
Jani Viik  (KARPR)
Antti Manninen (LAPITR)
Mikko Nevala (LAPITR)
Tomi Jaakkola (PSPR)
Petri Puurunen (KARLSTO)
Jani Lumiaro (ILMASK)
Tuomas Pernu (ILMASK)

PUOLUSTUSVOIMAIN LIPPUJUHLA- 
PÄIVÄNÄ 4.6.2008 PALKITTUJA

Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki

Majuri Kari Aho
Majuri Petteri Granlund
Majuri Aki Hotti
Majuri Mikko Mäntynen
Majuri Matti Virolainen

Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki

Majuri Antti Soini
Majuri Janne Telin
Majuri Tomi Tuomi

Suomen Leijonan ritarimerkki

Kapteeni Eero Fisk
Teknikkokapteeni Matti Haaja
Kapteeni Jyrki Kylmänen
Kapteeni Jari Kähärä
Kapteeni Arto Luosujärvi
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YHdISTYS
mARKKINAT

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

Katso postimyyntituotteiden uudet markki-
nointikuvat kotisivultamme/markkinat:

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

Markkinat verkossa

40 ITK:N HYLSY
keräilyharvinaisuuksia sotavuosilta

HIEKKAPUHALLETTU,  
MAALATTU JA  LAKATTU

7 e

Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri

Kapteeni Mikko Henriksson 
2. OITPTRI/HELITR/PSPR

PL 5 , 04301 TUUSULA
Puh (09) 181 62483 (työ) /  

044 5055921
mikko.henriksson@mil.fi

Kapteeni Kari Paavilainen
Kapteeni Pekka Pitkänen
Kapteeni Mika Rötkönen
Kapteeni Veli-Pekka Tuomola
Sosiaalikuraattori Sirkka Vaarala

Sotilasansiomitali

Kapteeniluutnantti Jukka Jortikka
Everstiluutnantti Hannu Kylmäniemi
Sotilaspastori Jouni Parviainen

UUSIIN TEHTÄVIIN

Everstiluutnantti Jyrki Heinonen Panssariprikaatista Pääesi-
kunnan suunnitteluosastolle 1.8.2008 lukien.

Everstiluutnantti Jari Vuorela Pääesikunnasta Panssariprikaa-
tiin Helsingin Ilmatorjuntarykmentin komentajaksi 1.8.2008 
lukien.

Everstiluutnantti Jukka Hautala Karjalan Prikaatista Maan-
puolustuskorkeakouluun 1.8.2008 lukien.

Everstiluutnantti Ari Suontlahti Pääesikunnasta Karjalan 
Prikaatiin Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston komentajaksi 
1.8.2008 lukien.

Majuri Sami-Antti Takamaa Maavoimien Esikunnan Suun-
nitteluosastolle 1.9.2008 lukien.

Eversti Heikki Bergqvist Pääesikunnasta Reserviupseerikou-
lun johtajaksi 1.10.2008 lukien.

Kiitän kaikkia ystäviäni ja yhteisöjä 
muistamisesta 21.3.2008.  

Hannu Pohjanpalo  
ilmatorjuntaihminen
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Liity Ilmatorjuntayhdistykseen  
- pääset tutustumaan ilmatorjuntajoukkoihin 

ja ilmatorjunnan kehittämiseen

YHdISTYS
TIedOTTAA

Ilmatorjuntayhdistys on nykyaikai-
nen, dynaaminen ja eteenpäin suun-
tautuva sekä aselajin historian ja pe-
rinteet huomioiva yhdistys. Toimin-
tavuoden 2008 teemana on ilmator-
junnan järjestökentän kokoaminen 
yhtenäiseksi eri ilmatorjunta-asela-
jiyhdistysten toimintaa ja tarkoitus-
periä tukevaksi kokonaisuudeksi.

Ilmatorjuntayhdistykseksi kehit-
tymässä oleva Ilmatorjuntaupseeriyh-
distys on toiminut reservissä ja vaki-
naisessa palveluksessa olevien ilma-
torjuntaupseereiden yhdyssiteenä ja 
aselajitiedon välittäjänä jo 55 vuoden 
ajan. Viime vuosina ilmatorjunnan 
yhdistyskentän uudelleenorganisoin-
ti on saanut laajaa kannatusta, jonka 
johdosta yhdistyksen hallitus päätyi 
esittämään Ilmatorjuntaupseeriyhdis-
tyksen vuosikokoukselle sääntömuu-
tosehdotusta. Uusien sääntöjen lähtö-
kohtana on laajemman jäsenkunnan 
kautta aktiivisempi ja monipuolisem-
pi toiminta, mikä vastaa paremmin tä-
män päivän yhteiskunnan asettamiin 
haasteisiin. Vuosikokous hyväksyi 
sääntömuutoksen, joten Ilmatorjun-
taupseeriyhdistys uudistuu tänä vuon-
na Ilmatorjuntayhdistykseksi Patent-
ti- ja Rekisterihallituksen hyväksyessä 
yhdistyksen vuosikokouksen 8.3.2008 
päättämät uudet säännöt.

Kaikki ilmatorjunta- 
ihmiset ja aselajin  
kannattajat mukaan

Ilmatorjuntayhdistyksellä on tällä 
hetkellä kolme kunniajäsentä, Uljas 
Marttinen, Aarne J Aarnio ja Kaarle 

Henrik Pentti. Saattaa olla, että seu-
raavassa yhdistyksen kokouksessa 
kutsutaan uusi kunniajäsen. Yhdis-
tyksen varsinaiseksi jäseneksi voi 
päästä ilmatorjunta-aselajissa pal-
veleva tai palvellut taikka muuta il-
matorjuntakoulutusta saanut henkilö. 
Kannattajajäseneksi voidaan hyväk-
syä yksityinen henkilö, oikeuskelpoi-
nen yhteisö ja säätiö, joka suorittaa 
vuosikokouksen määräämän vuosit-
taisen kannattajajäsenmaksun. Uudet 
säännöt siis antavat mahdollisuuden 
kaikille ilmatorjuntaihmisille ja ase-
lajin kannattajille tulla mukaan yh-
distyksen toimintaan. Toiminnalla 
tarkoitan tässä yhteydessä mm. mah-
dollisuutta osallistua organisoidulle 
vierailulle ilmatorjuntaleirille. Yh-
distyksen toimintaan pääset mukaan 
lähettämällä jäsenanomuksen järjes-
tösihteerille vaikkapa kotisivuilta - 
www.ilmatorjunta.fi - löytyvien oh-
jeiden mukaisesti.

Uusissa säännöissä yhdistyksen 
toiminta on ohjattu seuraavalla ta-
valla. Ilmatorjuntayhdistys toteuttaa 
tarkoitustaan ohjaamalla ja tukemal-
la jäsentensä toimintaa henkisesti ja 
aineellisesti, harjoittamalla tiedotus-, 
koulutus- ja julkaisutoimintaa, ylläpi-
tämällä aselajin sotilasperinteitä sekä 
tukemalla sotilasperinnetoimintaa, 
perinteen keräämistä ja tallentamista 
sekä järjestämällä jäsentensä henkistä 
ja fyysistä kuntoa sekä sotilastaitoja 
ylläpitävää ja kehittävää toimintaa.

Yhdistyksen jäsenet voivat alueit-
tain, paikkakunnittain, joukko-osas-
toittain tai muutoin muodostaa erik-
seen osastoja, jotka toimivat yhdis-

tyksen tarkoitusperien toteuttamisek-
si ja jotka ovat yhdyssiteenä jäsenten 
kesken. Hallitus päättää yhdistyksen 
osastorakenteesta. Yhdistyksellä oli 
vuoden alussa yhdeksän osastoa. Ak-
tiivisia osastoja ovat olleet Helsinki, 
Pirkanmaa, Häme ja Kymi. Jyväs-
kylän osasto on aloittanut aktiivisen 
vaiheen osaston historiassa Ilma-
torjuntakoulun siirron myötä. Tästä 
osoituksena osasto järjesti tasokkaan 
Etelä-Suomen Ilmapuolustussemi-
naarin syksyllä 2007 Tikkakoskella. 
Perustoimintaa on ylläpidetty Lapissa 
ja Varsinais-Suomessa. Oulun ja Lah-
den osastoilla ei käytännössä ole ollut 
toimintaa, joskin Lahden osasto on ol-
lut kevään 2008 aikana aktivoitumas-
sa pitkän hiljaiselon jälkeen.

Yhdistyksen hallitus palkitsee 
vuosittain hallituksen arvion perus-
teella aktiivisimman tai toimintan-
sa tasoa eniten nostaneen osaston 
Nousuun -kiertopalkinnolla, nime-
ää Vuoden Ilmatorjuntaupseerin sekä 
palkitsee ansioituneita yhdistyksen 
jäseniä. 

Korkeatasoisia aselajin 
julkaisuja

Aselajitietouden välittäminen kor-
kealaatuisten julkaisujen avulla on 
ollut koko olemassaolon ajan Ilma-
torjuntayhdistyksen tavaramerkki. 
Ilmatorjuntaupseerilehti on muutta-
nut nimensä Ilmatorjunta -lehdeksi ja 
juuri ilmestynyt vuosikirja on jaettu 
jäsenistölle. Molempien toimittami-
sesta vastaa tällä hetkellä Jussi Yli-
martimo. Seuraava vuosikirja 2009 
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- 2010 on otettu työn alle, toimitta-
jana on Jyri Raitasalo. Yhdistyksen 
hallituksen kutsuma julkaisuvastaa-
va Timo Niiranen käynnistelee näinä 
päivinä neuvotteluja Ilmasotakoulun 
kanssa Ilmatorjuntamiehen oppaan 
uudistamisesta. Tarkoituksena on 
myös uusia yhdistyksen esite sekä 
aloittaa Ilma-asekuvaston päivittä-
misen valmistelu.

Ilmatorjuntayhdistyksen koti-
sivut ovat olleet verkossa jo reilun 
kymmenen vuoden ajan. Ne löytyvät 
osoitteesta www.ilmatorjunta.fi. Si-
vuilta voit käydä lukemassa Ilmator-
juntaupseerien aikaisempia numeroi-
ta, tutustumassa osastojen toimintaan 
ja tapahtumatarjontaan sekä linkata 
itsesi ilmatorjuntajoukkojen tai Ilma-
torjuntamuseon sivuille. Yhdistyksen 
kotisivujen kehittämistä jatketaan tu-
levaisuudessakin yhdistyksen jäse-
nistölle ajankohtaista tietoa tarjoava-
na palvelu- ja informaatiokanavana. 
Yhdistyksellä monipuolinen valikoi-
ma jäsenistölle tarkoitettuja markki-
nointituotteita, näihin voi käydä tu-
tustumassa kotisivuilla.

Yhdistys tarjoaa mahdolli-
suuden tutustua ilmatorjun-
nan nykyaikaan ja tulevai-
suuteen

Yhdistyksen osastot järjestävät vuo-
den mittaan erittäin monipuolista 
toimintaa kansainvälisistä asenäyt-
telyistä ilmatorjuntaleirivierailuihin. 
Parhaan kuvan toiminnasta saat vie-
railemalla osastojen sivuilla www.
ilmatorjunta.fi tai lukemalla toimin-
nasta Ilmatorjuntalehdestä. Tänä ke-
väänä Hämeen Ilmatorjuntaupseerit 
järjestivät erinomaisesti onnistuneen 
ohjusseminaarin Parolassa huhti-
kuussa. Seminaarin sisältö soveltui 
yhtä hyvin aselajimme ammattilai-
sille kuin ilmatorjunnan harrastajille-
kin. Taisipa joku asekauppiaskin olla 
mukana. Pariisiin menijät pakkaile-
vat tätä kirjoitettaessa laukkujaan 
sillä yhdistys järjestää jäsenmatkan 
EUROSATORY 2008 -puolustusma-

väällä Hämeenlinnassa. Lohtajan il-
matorjuntaharjoitukseen tutustutaan 
vuosittain toukokuussa 2008. 

Yhdistyksen toimielimet 
ovat yhdistyksen kokous ja 
valtuuskunta sekä hallitus. 

Kokous

Yhdistyksen ylin päättävä toimielin 
on vuosikokous. Vuosikokouksessa 
käsitellään vuosikertomus, tilinpäätös 
sekä tilintarkastajien lausunto, pää-
tetään tilinpäätöksen vahvistamises-
ta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille, 
vahvistetaan jäsenmaksujen suuruu-
det sekä toiminta- ja taloussuunnitel-
ma, määrätään hallituksen jäsenten lu-
kumäärä ja valitaan sen puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtaja sekä muut hal-
lituksen jäsenet, valitaan kaksi tilin-
tarkastajaa ja heille kaksi varamies-
tä, päätetään yhdistyksen kokouksen 
koollekutsumistavasta, määrätään 
valtuuskunnan jäsenten lukumäärä 
ja valitaan sen puheenjohtaja ja va-
rapuheenjohtaja sekä valtuuskunnan 
muut jäsenet sekä käsitellään muut 
kokouskutsussa mainitut asiat. Ko-
kous pidetään kevättalvella.

Mikäli yhdistyksen jäsen tai 
osasto haluaa saada asian yhdistyk-
sen vuosikokouksen käsiteltäväk-
si, on siitä ilmoitettava kirjallisesti 
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että 
hallitus ehtii valmistella asian esille 
ottamisen.

Valtuuskunta

Valtuuskunta toimii yhdistyksen hal-
lituksen neuvoa antavana elimenä 
tukien sen toimintaa yhdistyksen tar-
koitusperien toteuttamisessa. Ilma-
torjuntayhdistyksen valtuuskuntaan 
kuuluvat vuosikokouksessa valitut pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 
viidestätoista kahteenkymmeneenvii-
teen muuta jäsentä. Valtuuskunta on 
pyrittävä muodostamaan niin, että sii-

teriaalinäyttelyyn Pariisissa. 
Ilmatorjuntaseminaarit ovat va-

kiintuneet ilmatorjunnan aselajitieto-
uden välityskanavaksi. Pohjois-Suo-
men ilmapuolustusseminaari järjes-
tetään keväällä Rovaniemellä yhteis-
toiminnassa Lapin Ilmatorjuntakillan 
sekä Lapin Lennoston killan kanssa jo 
25. kertaa. Etelä-Suomen ilmapuolus-
tusseminaari ja uusimuotoinen Muu-
rilan Muki -kilpailu järjestettiin ke-

Hämeen Ilmatorjuntaupseerien pu-
heenjohtaja Olavi Leino ja uusi ilma-
torjuntaohjus Lohtajalla toukokuussa 
2006.

Pääkaupunkiseudulla Ilmatorjuntayh-
distyksen osastoja toimiva Helsingin 
Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho 
– muiden osastojen tavoin - pitää yllä 
yhteyksiä ja rekrytoi uusia jäseniä 
- muunmuassa kotiutuville upseeriko-
kelaille järjestettävässä saunaillassa.

Pirkanmaan Ilmatorjuntaupseerit 
Mannerheimin ja Laiska Jaakon 
jalanjäljillä Venäjällä toukokuussa 
2007.

››
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hen kuuluu edustajia eri ikäryhmistä 
ja valtakunnan eri seuduilta sekä vaki-
naisessa palveluksessa että reservissä 
yhdistyksen jäseniä. 

Valtuuskunnan jäsenten toimi-
kausi on vuosikokousten välinen 
aika. Valtuuskunnan roolia yhdis-
tyksen toiminnan ohjauksessa tulta-
neen täsmentämään kuluvan vuoden 
aikana. Allekirjoittaneen mielestä 
valtuuskunnan tulisi katsoa hallitus-
ta pidemmälle tulevaisuuteen aina-
kin muutaman vuoden aikajänteel-
lä. Valtuuskunta voisi käsitellä ja 
hyväksyä Ilmatorjuntayhdistyksen 
toimintastrategian pidemmällä aika-
välillä. Toisaalta valtuuskunnan tuli-
si katsoa myös taaksepäin arvioiden, 
onko yhdistys toiminut jäsenten ja 
ilmatorjuntaorganisaation toivomalla 
tavalla. Hallitushan käytännössä to-
teuttaa vuosikokouksen hyväksymää 
toimintasuunnitelmaa kuluvalle vuo-
delle ja laatii tulevan toimintavuoden 
toimintasuunnitelman.

Valtuuskunnan puheenjohtajana 
toimii Juha Palmujoki ja varapuheen-
johtajana Heikki Simola. Valtuuskun-
nan jäseniksi valittiin maaliskuun 
kokouksessa Ahti Lappi, Eero La-
pinleimu, Jarkko Metsänvirta, Juk-
ka Hautala, Matti Virolainen, Pekka 
Lemmetty, Reijo Alanne, Timo Ro-
tonen, Veijo Pyysalo, Aarre Seppälä, 

Erkki Pylvänäinen, Jarmo Sinkkonen, 
Jyrki Heinonen, Olavi Leino, Raimo 
Lahtiperä, Tapio Rinne, Seppo Leh-
to, Arto Ikonen, Hannu Antikainen, 
Juhani Helin, Matti Heinänen, Pauli 
Thomenius, Rauli Korpela, Teijo Ok-
sanen ja Seppo Rantalainen

Hallitus ja osastot

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, 
johon kuuluu vuosikokouksessa va-
litut puheenjohtaja ja varapuheenjoh-
taja sekä viidestä kahdeksaan muu-
ta jäsentä. Hallituksen jäsenten toi-
mikausi on vuosikokousten välinen 
aika. Seuraavaksi toimintakaudeksi 
ei voida valita kahta yhtäjaksoisesti 
hallituksessa kauimmin ollutta. Mi-
käli näitä on useampia, ratkaistaan 
eroamisjärjestys arvalla. Hallitus va-
litsee sihteerin, järjestösihteerin ja ra-
hastonhoitajan sekä muut tarvittavat 
toimihenkilöt ja toimielimet. 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi 
valittiin vuosikokouksessa Hannu 
Kylmäniemi ja varapuheenjohtajaksi 
Ari Suontlahti. Varsinaisina hallituk-
sen jäseninä toimivat Antti Lilleberg 
projektiupseeri, Lauri Niemelä perin-
teet ja palkitseminen, Mikko Hen-
riksson järjestösihteeri, Olavi Heik-
kilä koulutusupseeri, Pekka Jokinen 
osastoupseeri, Reima Johansson tie-
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dotusupseeri ja Petri Ruotsalainen 
hallituksen sihteeri. Yhdistyksen ti-
lintarkastajia ovat Juha Hammaren ja 
Jorma Lahtinen sekä varalla Mauri 
Lukkari ja Markku Lainas. Hallitus 
on kutsunut toimihenkilöitä, jotka 
osallistuvat hallituksen toimintaan 
ja joiden panos Ilmatorjuntayhdis-
tyksen kannalta on erittäin merkit-
tävä, mutta heillä ei ole kokouksissa 
äänioikeutta. Tällaisia toimihenki-
löitä kuluvalla toimikaudella ovat 
rahastonhoitaja Mauno von Fieandt, 
markkinointiasiamies Ahti Piikki, 
julkaisupäällikkö Timo Niiranen, Il-
matorjunta -lehden päätoimittaja Jus-
si Ylimartimo sekä vuosikirjan 2009 
- 2010 päätoimittaja Jyri Raitasalo. 

Osastojen puheenjohtajina ja sih-
teereinä kuluvalla toimikaudella ovat 
Helsinki: Antti Lilleberg ja Arttu Nis-
kasaari, Pirkanmaa Reijo Alenne ja 
Ilkka Tuomisto, Varsinais-Suomi Rei-
ma Johansson, Häme Olavi Leino ja 
Pekka Jokinen, Jyväskylä Erkki Pyl-
vänäinen, Kymi Seppo Rantalainen ja 
Sami Elfving, Lappi Pekka Lemmetty 
ja Anna-Riikka Pykäläinen sekä Lahti 
Jaakko Lipsanen. Ilmatorjuntayhdis-
tyksen toimijoiden yhteystiedot löy-
tyvät verkkosivuilta.

Teksti: Ari Suontlahti

Puolustusvoimain komentaja ami-
raali Juhani Kaskeala hyväksyi il-
matorjunta-aselajille uuden koulu-
tushaaramerkin 31.10.2007. Ilma-
torjunnan koulutushaaramerkki on 
otettu käyttöön vuoden alusta 1/08 
saapumiserästä lähtien.

Ennen vuoden alkua ilmatorjun-
nalla ei ole ollut omaa koulutushaara-

Ilmatorjunta sai oman  
koulutushaaramerkin

merkkiä, vaan ilmatorjunta-aselajin 
perusmerkkinä on käytetty tykkimie-
hen merkkiä, liekehtivää ammusta. 
Uuden merkin käyttöön oton yhtey-
dessä poistettiin käytöstä ilmatorjun-
taohjus96- koulutushaaramerkki.

Uuden koulutushaaramerkin on 
suunnitellut Pioneerirykmentin piirtä-
jä Pekka Laakso. Aloite merkin uusi-

miseksi on lähtöisin 
Pioneerirykmentis-
sä palveluksensa varus-
miespappina suorittaneelta Markku 
Uharilta, joka laati merkin alustavat 
luonnokset. Tavoitteena uuden koulu-
tushaaramerkin tekemisessä oli luoda 
aselajia kuvaava, heraldiset määritel-
mät täyttävä merkki.
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Kymen Ilmatorjuntaupseerit ja 
Salpausselän Ilmatorjuntakilta 
ry kutsuvat jäsenet perheineen 
ja tuttavineen perinteiselle elo-
risteilylle Haminan Tervasaareen 
2.8.2008 klo 14.00 alkaen. 

Risteily toteutetaan samaan 
aikaan Haminan Tattoo tapahtu-
mien kanssa, joten koko päiväksi 
on luvassa mukavan sotilaallista 
ohjelmaa. Mukaan risteilylle ovat 
lisäksi tervetulleita kaikki Ilma-
torjuntayhdistyksen ja Karjalan 
Prikaatin kiltayhtymän jäsenet 
perheineen ja tuttavineen. 

Risteilylle lähtö on Tervasaa-
resta klo 14.00 ja paluu klo 18.00, 
joten ennen risteilyä ja myös sen 
jälkeen on oiva mahdollisuus osal-
listua Tattoon eri tapahtumiin. 

Risteilyaluksella on A-oikeu-
det, kahvio ja mahdollisuus ruo-
kailuun. Risteilyllä nautitaan itse 
kustantaen maukas merihenkinen 
ateria, järjestetään arpajaiset mui-
den risteilykustannusten kattami-
seksi ja pidetään muutenkin haus-
kaa yhdessä. 

Ruokailun osalta sitovat ja 
muutkin ilmoittautumiset mi-
nulle viimeistään Ollin päivänä 
29.7.2008 mieluiten sähköpostit-
se. HUOM ! 

Muista perua osallistumisesi 
(erityisesti ruokailun varanneet), 
jos olet estynyt tulemaan ristei-
lylle.

JOUKOLLA MUKAAN ! 

ilkka.tynys@haminetti.net
050 0555977, 05-3450565 

TERVETULOA  
10-VUOTISJUHLA- 

RISTEILYLLE
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Viime vuoden tapaan Muurilan Muki 
-kilpailun järjestämisvastuu osui jäl-
leen Hämeen osastolle. Syynä tähän 
järjestelyyn oli ainakin osittain se, 
että Hämeen osasto oli laatinut ehdo-
tuksen Ilmatorjuntaupseeriyhdistyk-
sen hallitukselle kilpailun sääntöjen 
muuttamisesta. Hämeen osaston aja-
man sääntöuudistuksen taustalla oli 
yhtäältä tarve ohjata kilpailua enem-
män ilmatorjuntataitoja mittaavaksi 
ja toisaalta siirtää kilpailu pois Loh-
tajan ilmatorjuntaleiriltä, koska vii-
me vuosina ilmatorjuntaharjoituk-
sen tiiviin ohjelman vuoksi useilla 
kantahenkilökuntaan kuuluvilla on 
ollut ajankäytöllisiä haasteita osal-
listua kilpailuun. Useimpien reser-
viläisten kannalta matka Lohtajalle 
on pitkähkö.

Kilpailu järjestettiin tällä kertaa 
Parolannummella 19.4.2008 Syynä 
valittuun ajankohtaan oli Pauli Tho-
meniuksen visioima ilmatorjunta-
päivä, joka konkretisoitui ilmator-
juntaohjusseminaariksi ja sitä edel-

täneeksi uudistetuksi Muurilan Muki 
-kilpailuksi. Ajatus ilmatorjuntapäi-
västä ja kilpailun pitämisestä sen yh-
teydessä oli oikeansuuntainen, sillä 
osanottajamäärä oli kisan melko hil-
jaisen lähihistorian huomioon ottaen 
erinomainen 24 kilpailijaa. 

Kilpailu koostui tällä kertaa kym-
menestä tehtävästä:
- Tykkimiehen kolmio
- Tunne vihollisesi ja ystäväsi
- Suomessa palveluskäytössä ol-

leet/olevat ilmatorjuntaohjukset
- ItKK-simulaattoriammunta
- Ilmahälytyksen antaminen ra-

dioteitse tähystyspaikalta patte-
rin johtopaikalle

- Jäistä pelastaminen
- Rynnäkkökiväärin lippaan lipas-

taminen
- Pistoolisimulaattoriammunta
- Kuljetun matkan arviointi
- Sotilasmerkistö- ja lyhenteet

Kuten tehtävistä voi päätellä, 
tänä vuonna painotettiin sotilastai-
toja. Rastit olivat haastavia, mutta 

Voittajat. Joukkuekilpailun palkintona kiertävän Oulun lautasen kuittasi itsel-
leen Pirkanmaan osasto joukkueella Janne Kurkinen (kuvassa oikealla), Mikko 
Ritakallio (kuvassa vasemmalla) ja Hannu Wirola (kuvassa keskellä). Jannelle 
siis tuli kotiin viemisiksi täysi potti. Onnittelut voittajille!
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Uudistettu Muurilan Muki
kilpailijat selviytyivät niistä hyvin. 
Vaikeusaste oli ilmeisen sopiva, kos-
ka kilpailijoiden keskiarvo oli 51,5 
pistettä 100:sta. Kilpailijoiden kier-
rettyä Parolannummen vanhan soti-
laskodin pihapiirissä sijainneet rastit, 
ehtivät he nauttia vielä sotilaskodin 
munkkikahvit ennen ohjusseminaa-
rin avausta.

Kilpailun palkinnot jaettiin oh-
jusseminaarin yhteydessä, joten tie-
toisuus kilpailusta levisi myös sata-
päisen seminaariyleisön keskuuteen. 
Se tietää toivottavasti hyvää ensi vuo-
den kilpailulle, jonka järjestelyvuo-
rossa lienee Pirkanmaan osasto. 

Muurilan Mukin sekä HELITR:
n lahjoittaman henkilökohtaisen pal-
kinnon kotiinsa vietäväksi sai Jan-
ne Kurkinen Pirkanmaan osastosta. 
Janne saavutti kunnioitettavat pisteet 
87/100 jättäen toiseksi tulleen Hel-
singin reserviupseerien ilmatorjunta-
kerhon Antti Lillebergin kymmenen 
pisteen päähän. Ilmatorjuntakerhoa 
edusti myös kolmanneksi tullut Sep-
po Lehto, joka jäi Antista 13 pistet-
tä. Tämän jälkeen kilpailu oli erittäin 
tiukka, sillä seuraavat kolme kilpaili-
jaa olivat parin pisteen sisällä.

Tämä Muurilan Muki aloitti uu-
den aikakauden kilpailun historiassa, 
mikäli yhdistyksen hallitus hyväksyy 
uudet säännöt. Toivottavasti tästä vi-
riää uudelleen ilmatorjunnan ystävil-
le perinnetapahtuma, joka vetää tu-
levina vuosina vähintään yhtä paljon 
väkeä kuin tällä kerralla. Oli hienoa 
olla mukana järjestämässä uudistet-
tua kilpailua etenkin kun osallistujia 
oli runsaasti. 

Mikko Kuitunen
Kilpailunjohtaja
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Tampereen Seudun Ilmatorjuntaup-
seerit perustettiin 30.5.1977 vaali-
maan Kangasalan Vatialassa sijain-
neen Tampereen Ilmatorjuntapatte-
riston perinteitä ja tarjoamaan virik-
keitä siellä palvelleille ilmatorjun-
taupseereille. Osaston nimi muutet-
tiin 28.2.1996 Pirkanmaan Ilmator-
juntaupseereiksi, joka kuvaa osaston 
toiminta-aluetta paremmin. Osasto 
on vastannut myös Vaasan 
alueen ilmatorjuntaupsee-
reista, koska sillä seudulla 
ei ole omaa osastoa. Osas-
ton toiminnassa on nouda-
tettu pääyhdistyksen sään-
töjä ja toimintamuotoja.

Osaston ensimmäise-
nä puheenjohtajana toimi 
Tampereen Ilmatorjun-
tapatteriston entinen ko-
mentaja everstiluutnantti 
evp Auvo Villanen. Hänen 
jälkeensä puheenjohtajina 
ovat toimineet Matti Nie-
mispelto, Kimmo Skön, 
Juhani Nikkanen ja Reijo Alanne. 

Osaston pitkäaikaisimpana pu-
heenjohtajana on toiminut Kimmo 
Skön. Hänen vuonna 1985 alkaneen 
14-vuotisen puheenjohtajuutensa 
aikana aloitettiin kiinteä yhteistoi-
minta Pirkanmaan Ilmatorjuntakil-
lan kanssa, joka on jatkunut siitä läh-
tien. Vuonna 1998 puheenjohtajaksi 
valittu Juhani Nikkanen aloitti osas-
ton toimintaan nykypäivänä keskei-
senä kuuluvan perinteiden vaalimi-
sen sekä erilaiset tutustumismatkat. 
Vuoden 2005 alusta lähtien puheen-
johtajana on toiminut Reijo Alanne. 

Reijo Alanteen aikana on osaston 
toiminnassa korostunut lisääntynyt 
tiedottaminen.

Osaston kunniapuheenjohtajaksi 
on valittu vuonna 2006 Auvo Villa-
nen ja kunniajäseniksi Kimmo Skön 
sekä Juhani Nikkanen. Kunniapu-
heenjohtajia voi osastolla olla ker-
rallaan vain yksi.

Osaston johtokuntaan kaudella 

2008 kuuluvat Reijo Alanne (pu-
heenjohtaja), Lauri Niemelä (vara-
puheenjohtaja), Ilkka Tuomisto (sih-
teeri/rahastonhoitaja), Timo Fager, 
Juhani Mattila, Jarkko Metsänvirta, 
Mika Niemi,  Juhani Nikkanen, 
Timo Nurmi, Herkko Saari ja Kari 
Turpeinen.

Osaston toiminnan yhtenä kivijal-
kana on hyvä yhteistyö Pirkanmaan 
Ilmatorjuntakillan ja ”Vatialan Va-
naatikkojen” kanssa. Killan pitkäai-
kainen puheenjohtaja ja Pirkanmaan 
Ilmatorjuntaupseerien johtokunnan 
jäsen Kari Turpeinen on ollut tässä 
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majuri Reijo Alanne

Pirkanmaan Ilmatorjuntaupseerit
yhteistyössä erittäin merkittävässä 
asemassa. Vatialan Vanaatikkojen 
osallistuvaa jäsenpohjaa on edelleen 
riittävästi, vaikka henkilöstön keski-
ikä alkaakin nousta. Vatialan Vanaa-
tikot on rekisteröimätön perinneyh-
distys. jonka jäsenet ovat palvelleet 
TamItPsto:ssa tai sen edeltäjä jouk-
ko-osastoissa. 

Viime vuosina osaston toimin-
nalle on ollut kuvaavaa 
ilmatorjunnan perintei-
den vaaliminen Pirkan-
maan alueella. Tästä on 
osoituksena useiden ilma-
torjunta muistomerkkien 
paljastaminen Tampereel-
la yhdessä Pirkanmaan Il-
matorjuntakillan kanssa 
seuraavasti:
- I lmatorjunnan 
muistokivi Sulkavuorelle 
vuonna 1999
- Ilmatorjunnan 
muistokivi Kalevankan-
kaan hautausmaalle vuon-

na 2001
- 40 mm:n ilmatorjuntatykki Va-

tialan entiselle kasarmialueelle 
vuonna 2001

- Muistolaatta Vatialan vanhan ka-
sarmin seinälle vuonna 2001 

- 88 mm:n ilmatorjuntakanuuna 
RMB/K Tuomiokalliolle vuon-
na 2003 ja

- Ilmatorjunnan muistotaulu Epi-
länharjulle vuonna 2006.

Em. muistomerkkien lisäksi osasto 
on ollut vaikuttamassa Vatialan van-

Osaston pöytästandaari Osaston pronssinen palkin-
tolevyke

››
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halla kasarmialueella olevan Kan-
gasala Seuran pystyttämän 76 mm:
n ilmatorjuntatykin pystytyksessä. 
Osasto on hankkinut perinneaseik-
seen 20 mm:n VKT tykin, sekä 7,62 
mm:n ilmatorjuntakonekiväärin. 
Aseet ovat esillä Vatialan vanhassa 
kasarmirakennuksessa nykyisin toi-
mivan yrityksen tiloissa, jolle ne on 
luovutettu yhteistoimintasopimuksen 
perusteella. 

Sulkavuoren ilkivallalla rikotun 
muistokiven uusinta on ollut vuoden 
2008 aikana käynnissä. Uusi prons-
sinen muistolaatta paljastetaan ke-
sän alussa.

Vuoden 2007 aikana osasto laa-
ti kootun tiedoston kaikista Pirkan-
maan alueen ilmatorjuntamuistomer-
keistä. Tiedosto sisältää mm. muis-
tomerkin syntyyn liittyvät asiat, vas-
tuuosapuolet, paljastusajankohdan, 
sekä tarkat tiedot ja muistomerkki-
kuvineen. Oheinen tiedosto löytyy 
myös osaston internet sivuilta. Tie-
doston laadinnassa on vastannut pää-
asiassa osaston puheenjohtaja Reijo 
Alanne sekä osaston sihteeri Ilkka 

Tuomisto.
Tiedotustoiminnassaan osasto 

on käyttänyt tehokkaasti yhdistyk-
sen Ilmatorjuntaupseeri/ilmatorjun-
ta -lehteä sekä yhdessä Pirkanmaan 
Ilmatorjuntakillan kanssa toimitet-
tua Pirkanmaan Ilmatorjuntamies -
lehteä. Viime vuosina osaston mer-
kittävimmäksi tiedotuskanavaksi on 
muodostunut internet. Pirkanmaan 
osaston sivuille on linkki Ilmatorjun-
taupseeriyhdistys ry:n sivujen ”www.
ilmatorjunta.fi” kautta. Osaston sivu-
jen ylläpidosta vastaa Reijo Alanne. 
Osaston sivujen kehittämiseen ja si-
sältöön voivat kaikki jäsenet vaikut-
taa välittämällä siitä tiedon sivujen 
ylläpitäjälle. Tietojen ajankohtaisuus 
on oleellista jäsenten aktivoimiseksi 
toimintaan.

Vuosittain järjestetyt sotahistori-
allisia tutustumismatkat ulkomaille 
ovat saaneet suuren suosion toimin-
nassa. Retkien pääkoordinaattori Kari 
Turpeinen on valmistellut matkat 
etukäteen asiantuntemuksella. Mat-
kat ovat suuntautuneet mm. Karjalan 
Kannakselle, Muurilaan, Viipuriin, 

Pietariin, Viroon, Latviaan ja Liettu-
aan. Matkojen teemoina on ollut mm. 
”Mannerheim Pietarissa”, Suomi Poi-
kien tapaamiset Virossa, Pohjan Poi-
kien vaiheet Virossa ja Latviassa sekä 
Jääkärien jäljet Latviassa. Tänä ke-
väänä matka suuntautui Viro - Latvia 
- Liettua - Puola alueelle pääkohtee-
naan Hitlerin sodanaikainen komen-
topaikka ”Sudenpesä”. Asiantuntevan 
ohjelman lisäksi ei voi unohtaa mat-
kan ruokahuollosta vastanneita hen-
kilöitä, jotka ovat kiitettävällä tavalla 
huolehtineet osallistujien väliaika-/
taukoruokailujen toteutuksesta. Ul-
komaan matkojen lisäksi on toimin-
tavuosien aikana tutustuttu myös ko-
timaan kohteisiin Lohtajan ilma-am-
pumaleiriä unohtamatta. Tuki alueen 
talouselämältä on ollut vuosien aika-
na merkittävää. Aktiivinen yhteyden-
pito Tampereen yrityselämään jatkuu 
edelleen vilkkaana.

Kesän ja syksyn saunatilaisuu-
det Vatialan vanhalla rantasaunalla 
ovat keränneet mukavasti jäseniä 
vapaamuotoiseen tilaisuuteen kes-
kustelemaan niin vanhoista kuin tu-
levista ilmatorjunta-asioista. Henki 
tilaisuuksissa on ollut erinomainen, 
eikä tähän ole syynä pelkästään tar-
jolla ollut makkara ja juomat. Kesällä 
2007 saimme saunatilaisuuteemme 
vieraiksi Jyväskylän Seudun Ilmator-
juntakerhon johtokunnan jäseniä, jot-
ka tulivat tutustumaan toimintaamme 
ja yhteistyöhömme Pirkanmaan Il-
matorjuntakillan kanssa.

Vaikka osaston alueella ei ole 
ilmatorjuntajoukko-osastoa, olem-
me viettäneet vuosittain ilmatorjun-
nan vuosipäivää Tampereella. Tilai-
suuksien suosio kasvaa joka vuosi. 
Jäsenmääräämme nähden olemme 
kyenneet aktivoimaan jäseniä tähän 
tilaisuuteen kiitettävästi. Voisi sanoa, 
että maine kantaa.

Palkitsemisvälineinä osastolla on 

Sodan ajan tuliasemaan Tuomikalliolle pystytetty 88 RMB -muistotykki
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pronssinen levyke ja pöytästandaari. 
Pronssiin valettu levykkeessä on he-
raldisen ruusukkeen sisällä Hämeen 
Ilves, joka kannattaa selässään ilma-
torjunnan siivitettyä ammusta. Esitys 
levykkeestä on tehty 10.3.1998. Le-
vykkeen muotin suunnitteli Olli Ta-
pio. Käyttöön levyke otettiin vuonna 
1989. Vuonna 2003 käyttöön otetun 
osaston pöytästandaarin on suun-
nitellut heraldinen taiteilija Kari K 
Laurla. Standaarissa on levykkees-
sä oleva tunnuskuva sekä heraldinen 
ruusuke. Osastolla on käytössä myös 
oma tunnus (logo), josta Kari Turpei-
nen teki esityksen 8.1.1991 pidetyssä 
vuosikokouksessa. Tunnus on osas-
ton levykkeen ulkoasun mukainen.

Osaston aktiivisesta toiminnasta 
on hyvänä merkkinä useasti voitet-
tu Nousuun -kiertopalkinto. Viimei-
sin voitto on tältä keväältä vuoden 
2007 parhaana osastona. Muurilan 
Muki -kilpailuun Pirkanmaan osas-
to on osallistunut aktiivisesti ja me-
nestynyt myös siinä hyvin: Oulun 
lautanen on kilpailusta tuotu usein 
Pirkanmaalle. Parhaimmillaan pal-
kinto on saatu haltuun viisi kertaa 
peräkkäin. Viimeisin voitto on tältä 
vuodelta, joten palkinto on jälleen 
hallussamme.

Yhteystiedot: www.ilmatorjunta.
fi (osaston sivut ”Pirkanmaa” linkin 
takana). Lisäksi osaston toiminnas-
ta tiedotetaan www.pirkanmaanilma-

torjunta.fi sivuilla.
Paljon keskusteltu ja ItUY:n vuo-

sikokouksessa käsitelty ilmatorjun-
nan yhdistyskentän muutos ei muuta 
toimintaa Pirkanmaalla. Yhteistyöm-

Kevätkauden päättäjäiset Vatialan vanhalla rantasaunalla.

Ilmatorjunnan vuosipäivän illanvieton osallistujia

me killan kanssa on jo vuosia ollut 
tiivistä ja toimintamme on nivoutu-
nut hyvin yhteen. Voimme rehelli-
sesti sanoa, että olemme olleet tässä 
suhteessa jo aikaa edellä. 

YHdISTYS
OSASTOT TIedOTTAVAT
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IlmATORJUNTAmUSeO

Ilmatorjuntamuseon  
alkuvaiheet

Jatkosodan jälkeen Santahaminas-
ta tuli Helsinkiä menestyksekkäästi 
suojanneen Ilmatorjuntarykmentti 1:
n kotivaruskunta. Ilmatorjuntamie-
het pitivät majaa saaren eteläosas-
sa, jossa toimi myös välirauhan ai-
kana perustettu Ilmatorjuntakoulu. 
Alueella oli myös Papinlahden ka-
sinona tunnettu rakennus, joka siir-
tyi Ilmatorjuntakoulun käyttöön, 
kun rykmentti vuonna 1957 muutti 
Tuusulaan. Papinlahteen alettiin ke-
rätä käytöstä poistettua ilmatorjun-
takalustoa koulun silloisen johtajan, 
everstiluutnantti Olavi Seppälän 
johdolla. Kalustolla pyrittiin Ilma-
torjuntakoulun eri kurssien opetuk-
sen tehostamiseen. Pääpaino oli tu-
lenjohtovälineissä, asekaluston osuus 
oli vähäisempää. 

Ajatus Ilmatorjuntamuseosta vi-
risi heti keväällä 1958 eikä asiassa 
viivytelty. Papinlahteen kerättiin lisää 
käytöstä poistettua tai juuri poistuvaa 
ilmatorjuntakalustoa, ja aliupseeri-
kurssien oppilaat kunnostivat koulu-
tuksen ulkopuolella niin rakennusta 
kuin kalustoakin. Museokalusto pal-
veli edelleen lähinnä Ilmatorjunta-
koulua. Ilmatorjuntamuseotoiminta 
Santahaminassa jäi lyhytaikaiseksi. 
Kun Ilmatorjuntakoulu vuonna 1963 
siirrettiin Tuusulaan, rakennus lukit-
tiin. Se jäi valvomattomaksi, ja kun 
museokalusto vuotta myöhemmin 
siirrettiin Hyrylään, osa siitä oli jo 
ehtinyt hävitä, 

Kalusto oli Tuusulassa aluksi ti-
lapäisvarastoituna, kun museon käyt-

töön ei löytynyt sopivia tiloja varus-
kunnasta. Ajatus museon uudelleen 
rakentamisesta eli kuitenkin Ilmator-
juntakoululla voimakkaana. Koulun 
johtaja, everstiluutnantti Veikko Jär-
velä tekikin vuonna 1965 puolustus-
ministeriölle esityksen, että museon 
käyttöön saataisiin Hyrylän kasarmi-
alueen kupeesta ns. Kapteenin puus-
telli ja noin hehtaarin maa-alue. Puo-
lustusministeriö myönsi luvan edel-
lytyksellä, että museon perustaminen 
ei aiheuta valtiolle kustannuksia. Eri 
ilmatorjuntayhdistysten ja varuskun-
nan edustajista muodostettu museo-
toimikunta käynnisti suunnittelutyön 
ja varojen keräyksen. Suunnitelman 
mukaan piti ensi vaiheessa toteuttaa 
Kapteenin puustellin kunnostaminen 
ja myöhemmin laajempien museoti-
lojen rakentaminen. Kunnostusurakka 
toteutettiin Ilmatorjuntakoulun hen-
kilökunnan talkootyönä museotoimi-
kunnan keräämien varojen turvin. 

Uudestisyntyneen Ilmatorjunta-
museo avajaisjuhlallisuudet pidettiin 
Hyrylän varuskunnan sotilaskodissa 
marraskuun 15. päivänä 1968 ja sa-
massa yhteydessä museo esiteltiin 
kutsuvieraille. Talvikaudella 1969 
koottiin museon käyttöön lisää käy-
töstä poistettua ilmatorjuntakalustoa. 
Suunnitelmissa oli mm. ilmatorjunta-

ILMATORJUNTAMUSEO 
50-vuotias sotahistoriallinen erikoismuseo

käytössä olleen panssarijunan saanti 
museoon. Tällainen löytyikin vari-
kolta Parolasta, mutta junan todettiin 
sopivan paremmin Panssarimuseoon. 
Museoon olisi saatu myös lentokone, 
mutta senkään oikeana sijoituspaik-
kana ei pidetty Ilmatorjuntamuseota. 
Ajatuksena oli, että kaikki välineis-
tö oli ollut ilmatorjuntatehtävissä. 
Museoalueelle rakennettiin kevääl-
lä 1969 tykkipiha, jonne sijoitettiin 
varikoilta tuotu tykki- ja tulenjohto-
kalusto, ja alue aidattiin. Ilmatorjun-
tamuseo oli valmis avattavaksi ylei-
sölle puolustusvoimain lippujuhla-
päivänä 4.6.1969. 

Kehittämistoimikunnan sihteeri 
ja Ilmatorjuntamuseon ensimmäinen 
museoisäntä,  Ilmatorjuntakoulussa 
silloin palvellut kapteeni Rainer 
Perkiönmäki kuvasi museota seu-
raavin sanoin: 

”Museoesineiden määrä on san-
gen runsas. Niinpä tykkipiha tykkei-
neen, valonheittimineen sekä kuulo-
suuntimineen muodostaa erään mie-
lenkiintoisen kokonaisuuden. Museo-
rakennuksen edessä on ilmatorjunta-
panssarivaunu, tutka ym. Vanhassa 
Kapteenin puustellissa, nykyisessä 
peruskorjatussa museorakennukses-
sa, on viisi huonetta, jotka laajan esi-
neistönsä ja runsaiden valokuviensa 
avulla kertovat katselijalleen ilma-
torjunta-aselajin kehityksestä. 

On usein ollut liikuttavaa todeta, 
kuinka sodan aikana ilmatorjunnas-
sa palvellut isä katselee hartaudella 
tykkiään ja selostaa omille pojilleen, 
kuinka hän oli tällaisen tykin suun-
taajana ja kuinka hän tähtäimen läpi 
näki tulta syöksevän viholliskoneen 
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vinhaa vauhtia tulevan hänen jaos-
taan kohti. Pojat eivät vain malta 
kuunnella isää, sillä he veivaavat 
välineiden käsipyöriä ja työntävät 
päänsä kuulosuuntimien kuulokkei-
den väliin todeten äänen voimistumi-
sen. Kuulijaksi jää äiti, jolle muistuu 
mieleen kirjeet sinne jonnekin, ja ty-
tär, joskin hänkin haluaisi tempautua 
mukaan poikien villiin leikkiin.

Nyt kun on päästy siihen vai-
heeseen, että kaikki näyttää olevan 
kunnossa, sopisi olettaa, että muse-
on kehittämistyö on lopussa. Näin 
ei kuitenkaan ole siitä yksinkertai-
sesta syystä, että kalustoa tulee li-
sää ja tilaa tarvitaan. Ajan kuluessa 
tulee alueelle jaoksen tuliasema kor-
suineen, tykkipoteroineen ja muine 
kaivantoineen sekä uusi käyttöön pa-
remmin sopiva rakennus.”

Ilmatorjuntasäätiö otti virallises-
ti vastuun museotoiminnasta, mutta 
käytännön hoitovastuu oli edelleen 
Ilmatorjuntakoululla. Ilmatorjunta-
museon kehittämistoimikuntaa ke-
vennettiin ja siitä tuli museon hoito-
kunta. Museota kehitettiin edelleen 
Ilmatorjuntasäätiön ja Ilmatorjunta-
koulun toimenpitein. Alueelle tehtiin 
tykkipoterot ja tulenjohtokalustolle 
katokset, mutta raskaat tykit ja ras-
kaampi tulenjohtokalusto, kuten il-
matorjuntatutka ”Irja” ja kuulosuun-
timet jäivät edelleen ulkosalle. 

Rainer Perkiönmäen jälkeen 
museoisäntinä toimivat kukin vuo-
rollaan Ilmatorjuntakoulun henkilö-
kuntaan kuuluneet kapteenit Hannu 
Räsänen, Allan Hatsala ja Raimo 
Vehviläinen. Vuonna 1988 museo 
sai ensimmäisen intendenttinsä, kun 
Helsingin Ilmatorjuntarykmentin 
silloinen komentaja, eversti Väinö 
Vuorjoki nimesi tehtävään rykmen-
tissä palvelleen teknikkokapteeni 
Matti Kulmalan.  

Ilmatorjuntamuseosäätiö 
ottaa vastuun

Puolustusministeriö nimesi Ilma-
torjuntamuseon vuonna 1987 sota-

Museon alkuvaiheita Hyrylässä.

Museon muistolaatan kiinnitys Santahaminassa.

historialliseksi erikoismuseoksi, 
jonka tehtävänä on tallentaa, tutkia 
ja pitää näytteillä omaan aselajiin 
liittyvää esineellistä perinnettä sekä 
harjoittaa julkaisutoimintaa. Ilmator-
juntamuseolle tuli nimeämisen myö-
tä virallisempi asema, mutta sen ra-
kenteellinen kehittäminen ei edisty-
nyt. Puustellirakennus tarjosi suojan 
asiakirjoille, valokuville sekä pienil-
le esineille ja pienikaliiperisille aseil-
le, mutta raskas taisteluvälineistö oli 
edelleen ulkona sään armoilla. Jotain 
oli tehtävä, kun ulkosalla oleva kalus-
to uhkasi täysin tuhoutua. Aselajin 
aktiivi- ja reservijohto ryhtyi uuteen 
hankkeeseen perustamalla Ilmator-
juntamuseosäätiön vuonna 1991. 
Ensimmäiseksi hallintoneuvoston 
puheenjohtajaksi valittiin teollisuus-
neuvos Yrjö M. Lehtonen ja halli-
tuksen puheenjohtajaksi eversti evp 

Väinö Raatikainen. Virallisesti vas-
tuu museotoiminnasta siirtyi Ilma-
torjuntasäätiöltä Ilmatorjuntamuse-
osäätiölle vuoden 1992 alusta, mut-
ta uusi säätiö aloitti välittömästi pe-
rustamisensa jälkeen valmistelutyön. 
Tavoitteeksi asetettiin saada Ilmator-
juntamuseolle riittävät näyttely- ja 
hallintotilat vuoteen 2000 mennessä 
ja suunnitelmana oli rakentaa mu-
seolle palvelukeskus ja kaksi näyt-
telyhallia yhteispinta-alaltaan 1500 
– 2000 m2. Ilmatorjuntamuseosäätiö 
sai luvan rakentaa uudet rakennukset 
omistajan edustajana. Tämä merkitsi 
sitä, että rakennukset valmistuttuaan 
tulivat valtion omaisuudeksi puolus-
tusministeriön vastatessa kiinteistön 
hoidosta ja ylläpidosta.

Samalla museon hallinnointia ke-
hitettiin. Museotoiminta saatiin val-

››
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tion tuen piiriin ja se antoi mahdolli-
suuden palkata museolle sen ensim-
mäinen palkkaa nauttiva työntekijä. 
Hän oli tutkijaksi palkattu majuri evp 
Raimo Vehviläinen. Teknikkokap-
teeni evp Matti Kulmala nimitettiin 
vuonna 1997 ensimmäiseksi Ilmator-
juntamuseon johtajaksi.

Museon rakenteellisessa kehittä-
misessä Ilmatorjuntamuseosäätiö oli 
todella vaikean ja haasteellisen tehtä-
vän edessä, mutta mittavan talkoo- ja 
keräystyön tuloksena valmistui vuon-
na 1996 uusi 750 m2 näyttelyhalli. Sa-
malla kunnostettiin merkittävä määrä 
ulkona ollutta raskasta ilmatorjunta-
kalustoa ja se saatiin näytteille kau-
an kaivattuihin sisätiloihin. Lyhyen 
tauon jälkeen aloitettiin palvelukes-
kuksen rakentaminen. Se valmistui 
vuonna 1999. Samana vuonna tämän 
katsauksen kirjoittaja valittiin sääti-
ön hallituksen puheenjohtajaksi ja 
vuoden 2002 alusta hallintoneuvos-
ton uutena puheenjohtajana aloitti 
TT:n toimitusjohtaja Johannes Ko-
roma. Heidän johdollaan jatkettiin 
työtä. Resurssien puuttuessa oli kui-
tenkin pidettävä taukoa ja etsittävä 
keinot hankkeen jatkamiseksi. Toisen 
900 m2 näyttelyhallin rakentaminen 
käynnistyi vuonna 2003 ja kun halli 
kesällä 2005 valmistui, se sai kun-
nian toimia aselajin 80-vuotisjuhli-

en pitopaikkana. Arkkitehti Tapani 
Nirosen suunnittelemat uudet mu-
seorakennukset sopivat erinomaisesti 
Tuusulan kulttuurimaisemaan van-
han puustellin viereen. 

Vuosina 2005 – 2007 maisemoi-
tiin vielä ulkoalue sekä uudistettiin 
perusnäyttely täydellisesti. Näin 15 
vuotta kestänyt yhtämittainen muse-
on kehittäminen talkootyönä ja kerä-
ysvaroin toteutettuna oli vihdoin saa-
tu päätökseen. Kehittämishankkeesta 
huolimatta museo pidettiin koko ajan 
kesäkaudet avoinna. 

Ilmatorjuntamuseon uusi 
ilme

Täydellisesti uudistettu Ilmatorjun-
tamuseo avattiin yleisölle 4.6.2007. 
Museossa hahmottuu tänään vierai-
lijalle Suomen ilmatorjunnan koko 
kehityskaari. Aselajin synty, sotien 
aikainen ilmatorjuntamme ja soti-
en jälkeinen kehitys ovat esillä kah-
dessa näyttelyhallissa. Ulkoalueella 
ovat näytteillä Ilmatorjuntaohjus 79 
-järjestelmän tutkat ja ohjuslavetit 
sekä ohjusten valmistelupaikka ja 
ohjusammunnoissa käytetty maali-
lennokki. Perusnäyttely on rakennet-
tu museaalisiksi kokonaisuuksiksi, 
jotka välittävät aselajin arvoperinteet 
nyky-yhteiskunnalle ja tuleville su-

kupolville. Toisessa näyttelyhallis-
sa on myös 50 hengen esitys- ja ko-
koustila. Palvelukeskuksessa toimii 
kahvila. 

Perusnäyttely kertoo ilmator-
junnan syntyvaiheet ja kehityksen 
1920- ja 1930-luvuilla rannikko- ja 
kenttätykistön osana Suomenlin-
nassa, Viipurissa ja Muurilan leiri-
alueella. Ilmatorjunta sodissamme 
on esillä omana kokonaisuutenaan, 
samoin aselajin rauhanaikainen toi-
minta ja kehittyminen sotien jälkeen. 
Sotavuosina käytössä olleen kalus-
ton lisäksi näytteillä on uudempaa 
kalustoa tykeistä ohjuksiin, kuten 
moottorisuunnattavat tykit, tulen-
johtolaitteet ja tutkat, SU-57-2 -il-
matorjuntapanssarivaunu, 23 mm 
”Sergei”-tykki ja olalta ammuttavat 
ohjukset sekä raskaammat ohjukset. 
Joukossa on myös aseharvinaisuuk-
sia. Hallien seinustoja kiertävät vit-
riinit kertovat värikkäästi monipuo-
lisin kuvin ja esineistöin keskeisen 
osan ilmatorjunta-aselajin 80-vuoti-
sesta historiasta. 

Ilmatorjuntamuseo täyttää kaikki 
vuonna 2006 voimaan tulleen uuden 
museolain vaatimukset niin näyttely-
toiminnan kuin museohenkilöstönkin 
osalta. Ilmatorjuntamuseon johtajana 
on toiminut vuoden 2008 alusta alka-
en kapteeni evp, VTM Pentti Vuori

50 vuotta vapaaehtoista 
sotilasperinnetyötä

Kiitos viisi vuosikymmentä jatku-
neen pyyteettömän vapaaehtoistyön 
ilmatorjunnan perinteiden tallenta-
misessa Ilmatorjuntamuseo on tä-
nään todellinen sotahistoriallinen eri-
koismuseo, jossa on esillä monipuo-
linen ja maailmanlaajuisestikin ai-
nutlaatuinen näyttelyesineistö. Vuosi 
2008 - Ilmatorjuntamuseotoiminnan 
50-vuotisvuosi - avaa uudistuneelle 
Ilmatorjuntamuseolle uuden aika-

IlmATORJUNTAmUSeO

Näyttelyhalli 2.
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kauden, joka Rainer Perkiönmäen 
edellä kerrotuin sanoin voi edelleen 
välittää osaa kansallista kulttuuripe-
rintöämme tuleville sukupolville. 

Eversti evp Seppo Lehto

Ilmatorjuntamuseo on avoin-
na ympäri vuoden päivittäin 
klo 11.00–17.00 paitsi maa-
nantaisin ja juhannuksena. 
Museon kotisivut löytyvät 
osoitteesta www.ilmatorjun-
tamuseo.fi. Tiedustelut ja 
yhteydenotot sähköpostitse  
itmuseo@gmail.com tai pu-
helimitse (09) 1816 2371.

Uudistuneen ilmeen Ilmatorjuntamuseo.

PIKAKULJETUS
ROVANIEMI OY
Kairatie 65, 96190 ROVANIEMI

Puh. (016) 312 020

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi 



56   •   Ilmatorjunta  2/2008

Maatalouden ja Rautakaupan Ammattilainen

p. 010 768 4600 
p. 010 768 4601 
p. 010 768 4602 
p. 010 768 4603 

fax. 010 768 4609

LOHTAJAN 
KUNTA
68230 Lohtaja
www.lohtaja.fi
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IlmATORJUNTAmUSeO

Toiminta uudistetussa Ilmatorjunta-
museossa on alkanut vilkkaasti. Huh-
tikuun puolivälissä vierailulla oli ilma-
torjunnan varttuneempi evp-upseeris-
to, Marskin ilmatorjuntaveljet. Ken-
raalimajuri Rauli Helminen lahjoitti 
museolle isänsä, kenraaliluutnantti 
Frans Helmisen vuonna 1944 rintama-
miehiltä lahjaksi saaman taotun kyntti-
lätelineen sekä itse lahjaksi saamansa 
venäläisen konekiväärin m/09 Sokolo-
vin jalustalla. Esineet kartuttivat mu-
seon arvokasta kokoelmaa. 

Ilmatorjuntaveljet tutustuivat 
museon näyttelyyn, joka on heille 
kaikille monilta osin omakohtaista 
historiaa. Osa evp-upseereista, kuten 
eversti Hannu Pohjanpalo (s. 1928), 
on osallistunut museon arkiston jär-
jestämiseen, valokuvien tunnistami-
seen ja näyttelyesitteiden valmista-
miseen. Museo esineineen, arkistoi-
neen ja kirjastoineen tarjoaakin nyt 
vierailijoille ja tutkijoille erinomaiset 
puitteet. Maailman hienoin ilmator-
juntamuseo on nyt Hyrylässä. 

Marskin ilmatorjuntaveljet on 

LUOVUTUSKIRJA
Tällä luovutuskirjalla luovutan Ilmatorjuntamuseosäätiön hallintaan ja 
omistukseen alla mainitut esineet: takorautainen viisihaarainen kynt-
tilänjalka ja konekivääri M/09-09 MAXIM

Kynttilänjalan on Frans Helmiselle hänen 50-vuotissyntymäpäivä-
nään lahjoittanut 5. Erillinen Ilmatorjuntapatteristo. (Kunnostus on Erkki 
Knuutilan tekemä).

Varsinaisen ovat minulle antaneet Pääesikunnan Taisteluvälineosas-
ton upseerit siirtyessäni reserviin vuonna 1993. Pyöräjalustan olen itse 
hankkinut varikkomyynnistä.

Tuusulassa 16. huhtikuuta 2008
Rauli Helminen

Marskin ilmatorjuntaveljet museossa

Kenraalimajuri Rauli Helminen luovuttaa MAXIM-
konekiväärin Ilmatorjuntamuseolle.

Marskin ilmatorjuntaveljiä museolla. Vasemmalla museon 
johtaja Pentti Vuori.

aselajin vanhempien evp-upseerei-
den yhteisö, joka on saanut nimensä 
alkuperäisestä kokoontumispaikas-
taan, hotelliravintola Marskista. Sitä 
hallitsi veljesjoukon edesmennyt al-
kuperäisjäsen, majuri Aki Marte. 
Hän oli It.R 1:n yhden patteriston 
komentaja jatkosodassa, ja hänen an-
siostaan pystytettiin Kalastajatorpan 
eteen 12.5.1975 muistomerkkityk-

ki, 88 It.K/37 RMB. Marskin veljiin 
kuuluu nykyään 43 upseeria, joukos-
sa neljä kenraalia: Lassi Koho, Antti 
Simola, Rauli Helminen ja Kalervo 
Sipi. Alun perin kaikki jäsenet olivat 
sotiemme veteraaneja, nyt heitä on 
yhdeksän. Kylmän sodan veteraanit 
jatkavat perinteitä. 

Ahti Lappi
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Materiaalinkäsittely 

Palvelemme: asiantuntemuksella, kokemuksella ja laadukkailla tuotteilla

FINNLIFT Materiaalinkäsittely OY
PL 50, 01711 VANTAA, puh. (09) 849 2400, fax 8492 4040 

Kotisivut: www.finnlift.fi, e-mail: myynti@finnlift.fi  
yhteyshenkilöt: Michael Hagman, Esko Nikkilä, Antti Peltonen

VacuEasylift 
Alipainenostimet

BAL-TROL 
Paineilmanostin

Ergolift 
Tasapainonostimet

LR-Kevytprofiilinosturit 
10 - 2000 kg

FEZER 
tyhjiötarraimet  
max 5000kg

PROTEMA
nostovaunut  
40 - 200 kg

APE 
Tynnyrinkäsittely- 

laitteet

JIHAB 
nostopöydät 

300 - 20.000 kg
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SALPITPSTO 80 VUOTTA  
KOUVOLASSA 4.4.2008

Perinnepäivän tapahtumat alkoivat kalustonäyttelyllä. Valmiusyhtymän 
ilmatorjuntakalustoa oli esillä monipuolisesti.

Salpausselän ilmatorjuntapatteriston lippu otettiin vastaan sille tutulla paikalla Kouvolan Kasarmin-
mäellä.

Juhlapuhuja, everstiluutnantti Mikko Vain-
onen, toi värikkäällä tavalla esille Salpaus-
selän ilmatorjuntapatteriston vaiheita viime 
vuosikymmeniltä.

SALPITPSTO 80
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Ohimarssiosaston kärjessä patteristoupseeri majuri Jari Heikkinen.

Nykyisen komentajan, everstiluutnantti Jukka Hautalan, kanssa ohimarssia olivat vastaanottamassa 
vanhimmat paikalla olleet Salpausselän ilmatorjuntapatteriston komentajat, kenraalimajuri Rauli 
Helminen sekä eversti Pentti Toivonen.

Päiväjuhlassa oli mukana runsaasti entisiä Salpislaisia.
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Missio

Asiakkaamme turvallisuutta toteuttaessamme pyrimme varmistamaan hei-
dän päivittäisten toimintojensa häiriöttömän jatkuvuuden ja ratkaisujemme 
toimivuuden pitkälle tulevaisuudessa. 

Asiakkaan turvallisuuskumppanina toimiessamme uskomme yhdessä pysty-
vämme  rakentamaan turvallisempaa maailmaa. 

Aikaisemmin meidät tunnettiin nimellä Securitas Systems.

www.niscayah.fi

”We make 
the world 
safer by 
securing our 
customers’ 
business”



Patria Oyj, Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki, Puh. 020 4691, Fax 020 469 2022, info@patria.fi

Systems-liiketoiminta tarjoaa vaativia 
järjestelmä- ja laitetoimituksia sekä 
puolustusvoimille että turvallisuusvi-
ranomaisille. Erikoisosaamisalueita 
ovat tiedustelu-, valvonta- ja johtamis-
järjestelmät  sekä niiden integrointi ja 
elinkaaren tuki

www.patria.fi


