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pääTOImITTajaLTa majuri mano-mikael Nokelainen
päätoimittaja

Tämän lehden teemana on aselajimme 
rauhanajan ydinbisnes eli varusmiesten ja 
reserviläisten koulutus. Tarkoituksena on 
esitellä lukijoille ilmatorjuntajoukkojen 
tämänhetkinen varusmieskoulutus sekä 
siihen liittyvä koulutuksen ohjaus. Kou-
lutuspaikat ovat muuttuneet, kuten myös 
käytettävä kalusto sekä myös koulutuk-
sen ohjauksen periaatteet. Esimerkkinä 
muutoksesta todettakoon RUK:n it-tykki-
koulutuksen loppuminen ja it-reservinup-
seereiden koulutuksen kokonaisuudistus.  

Kirjoittaessani tätä artikkelia on 
menossa vuoden ensimmäinen Lohtajan 
valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus. 
Harjoitus, joka on jokaisen koulutettavan 
ilmatorjuntajoukon pääkoulutustapahtu-
ma. Ja voitaneen sanoa että puolustushaa-
rasta riippumatta, sillä jälleen harjoituk-
sessa oli mukana vahva edustus niin ilma-
voimien kuin merivoimienkin joukoista. 
Kuitenkin on viime aikoina kyseenalais-
tettu tarve Lohtajan ilmapuolustusharjoi-
tukselle, siis Puolustusvoimien ainoalle 
kaikkien puolustushaarojen yhteiselle 
harjoitukselle! Tämä jaksaa aina häm-
mästyttää, sillä missään toisessa harjoi-
tuksessa ei kyetä luomaan vastaavaa kou-
lutusympäristöä ilmatorjuntajoukoille tai 
kokonaisilmapuolustuksen harjoittelulle. 
Ja kaiken lisäksi ollaan entistä kiinnos-
tuneempia joukkojen suorituskyvystä, 
mutta missä muualla voidaan todentaa 
ilmatorjuntajoukkojen suorituskyky, kuin 
mahdollisimman todenmukaisessa kou-
lutusympäristössä? Keskustelun taustalta 
paljastui taas resurssiajattelu.

 Koulutuksen toteutusta ohjaa hyvin 
voimakkaasti käytössä olevat resurssit, 
joista mainittakoon ainakin henkilöstö ja 
raha. Hyvin voimakkaasti vaikuttaa myös 
koulutuksen tarve ja tavoitetila sekä myös 

Ydinbisnestä
tehokkuuden maksimointi. Vähäiset re-
surssit, kuten esimerkiksi henkilöstön 
määrä, aiheuttavat haasteellisessa kou-
lutusympäristössä tarpeen joskus kipe-
rillekin päätöksille ja painopisteen luo-
misille. Näistä haasteista yritetään luki-
joille luoda kuva Maavoimien esikunnan 
artikkelissa.          

Kesällä ilmatorjunta-aselajin perus-
tamisesta tulee kuluneeksi 85 vuotta. 
Kuluneiden vuosien aikana on aselajin 
koulutuskenttä kokenut melkoisia muu-
toksia, sillä onhan esimerkiksi ilmator-
junnan koulutuskalusto muuttunut täysin 
viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. 
Toisinaan on menty rinta rottingilla kovaa 
eteenpäin, toisinaan hiukan hitaammalla 
tahdilla. Saimme lehteemme arvokkaan 
artikkelin myös Viron ilmatorjunnan joh-
dolta, josta näemme hiukan nuoremman 
veljeskansamme tuntoja ja mietteitä oman 
ilmatorjuntansa alkutaipaleelta. Sitä luki-
essa herää valveutuneessa lukijassa var-
maan erinäköisiä ajatuksia omalta taipa-
leeltamme.

Aselajimme tiedon jakamiseen ja 
henkilöstön omatoimiseen kouluttautu-
miseen on myös luotu erinomaiset mah-
dollisuudet. Kevään korvilla julkaistiin 
vihdoinkin ilmatorjunnan multimedia, 
joka on kaikkien käytettävissä joko DVD-
muodossa tai sitten verkkokäyttöisenä In-
ternetissä. Multimedian avulla pääset yl-
läpitämään ja kehittämään yleistietouttasi 
ilmatorjunnan asioista. Helpoiten linkin 
materiaaliin löydät yhdistyksen internet-
sivuilta. Käy perehtymässä ja hyödynnä 
tämä erinomainen mahdollisuus!  

Toivotan kaikille lukijoille aurinkois-
ta ja rentouttavaa kesää!   

Päätoimittaja
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pUheeNjOhTajaLTa

Allekirjoittanut on valittu Ilmator-
juntayhdistyksen hallituksen pu-
heenjohtajaksi tämän vuoden maa-
liskuussa (Turun kokous 13.3.2010). 
Riskihän siinä otettiin, kun sellainen 
löytyi vasta Venäjältä. Tällä tarkoi-
tan sitä, että viimeiset viisi palvelus-
vuottani ennen reserviin siirtymistäni 
palvelin Moskovassa. Toisaalta ilma-
torjunta on ollut aselajini vuodesta 
1974 alkaen. Mutta lyhyen esittelyn 
jälkeen siirryn yhdistysasioihin: 

Yhdistyksen uusi hallitus vuo-
delle 2010 on kokoontunut ensim-
mäisen kerran ja siten siis järjestäy-
tynyt. Hallituksen kokoonpano ja toi-
mihenkilöt ovat tänä vuonna:

Allekirjoittanut toimii hallituk-
sen puheenjohtajana, varapuheen-
johtaja Jarmo Sinkkonen, osasto-
vastaava Ilkka Tynys, sihteeriksi Kari 
Kokkomäki, lehden päätoimittajaksi 
Mano Nokelainen,  perinteet ja pal-
kitsemiset Lauri Niemelä, tiedotus 
Ari Paavola apulaisenaan Jouni Leh-
tonen, projektektit Antti Lilleberg, 
yhteiskuntasuhteet Jussi Salonen, 
talous Mauno von Fieadnt, verkko-
toimittaja Robert Aura, järjestösih-
teeri Timo Tolkki, julkaisupäällikkö 
Timo Niiranen, markkinointiasia-
mies Ahti Piikki, vuosikirjan pää-

eversti (evp) ari Rautala
Ilmatorjuntayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

Arvoisat yhdistyksen jäsenet,
toimittaja Vesa Sundqvist ja jäsen 
Reima Johansson. 

Haluaisin tässä yhteydessä esitel-
lä ilmatorjuntayhdistyksen hallituk-
sen linjauksia juoksevalle vuodelle. 

Ensinnäkin hallituksen toimin-
tastrategia noudattaa valtuuskunnan 
linjauksia. Toisin sanoen hallituksen 
tavoitteita ja tehtäviä ovat:

Ilmatorjuntayhdistys ry. toimii 
yhteisenä valtakunnallisena yhdis-
tyksenä;

 – rekrytoinnin suuntaaminen eri-
tyisesti uusiin henkilöstöryh-
miin;

 – hallituksen toimintatapojen ke-
hittäminen vastaamaan muuttu-
vaa jäsenkenttää;

 – toimintaorganisaation kehittä-
minen;

 – toimintamuotojen monipuolis-
taminen;

 – yhdistyksen heraldiikka-, muis-
tamis- ja palkitsemisjärjestelmän 
tarkistaminen;

 – yhteistoiminta Ilmatorjuntasääti-
ön ja Ilmatorjuntamuseon kanssa;

 – yhteistoiminta ilmatorjunnan tar-
kastajan kanssa;

 – yhteistoiminta joukko-osastojen 
(vast.) ja osastojen/kiltojen vä-
lillä.

Yhtenä puutteena tai haittana on ha-
vaittu, että hallitus ei tiedä tarpeeksi 
osastojen tapahtumista. Osastovas-
taava ottaa teihin yhteyttä ja kuun-
telee myös osastojen murheet tai 
toiveet. Tässä on nyt aika monta yh-
teistoimintakohdetta muuttuneessa 
järjestökentässä.

Julkaisutoiminnasta toteaisin, 
että esimerkiksi Internet-sivuja yri-
tetään kehittää. Päämääränä oli-
si entistä selkeämmin aselajin eikä 
niinkään aselajilehden sivut. Myös 
markkinointiin yritetään löytää uusia 
tuulia. Hallitukselle on myös esitetty 
vilkkaampaa kansainvälistä yhteis-
työtä. Kysymys on yhteistoiminnasta 
Ruotsin, Norjan ja Viron vastaavien 
järjestöjen kanssa.  

Eli tällainen tämä ensimmäinen 
palstani. Vähän pöytäkirjamainen, 
mutta tavoitteena olikin jakaa tuo-
retta tietoa hallituksen toiminnasta 
kentälle, jossa oli viime huhtikuun 
lopussa vajaat 1700 jäsentä. Toivo-
tan kaikille lukijoille hyvää kesää ja 
muutenkin kaikkea mukavaa. Tervei-
sin ja ottakaa tarvittaessa yhteydes-
sä,  

Ari Rautala
(ari.rautala@gmail.com)

A-LASKUVARJO OY

www.uotila.com
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TaRKaSTajaN paLSTa eversti Rauno Lankila 
Ilmatorjunnan tarkastaja

Ilmatorjuntamme laajamittainen 
materiaalinen uudistaminen asettaa 
haasteita ennen kaikkea koulutta-
jahenkilöstön osaamiselle ja myös 
koulutusolosuhteiden kehittämisel-
le. Laaja kalustollinen muutos on 
tietenkin haaste, mutta toisaalta se 
antaa myös mahdollisuuden tehos-
taa aselajimme koulutusjärjestelmän 
kokonaisuutta.

Ilmatorjunnassa jo jonkin aikaa 
ollut kalustokohtaisen pääkoulutus-
paikan periaate, joka on osoittanut 
toimivuutensa. Tällä järjestelyllä 
pystytään keskittämään voimavaroja 
ja säästämään resursseja valtakunnal-
lisesti. Pääkoulutuspaikan velvoitteet 
eivät rajoitu pelkästään kyseisen ka-
luston materiaaliseen kehitystyöhön, 
vaan suuntautuvat esimerkiksi myös 
ohjesääntötyöhön sekä palvelustur-
vallisuuden ja koulutuksen keskite-
tyn ohjeistamisen laatimiseen.

TASP87- ja JOKE87-kalustojen 
vaihto TASP06- ja JOKE06-kalus-
toihin konkretisoitui joukko-osas-
toissa täysillä vuoden 2009 alussa. 
Samanaikaisesti aloitettiin moderni-
soitujen maalinosoitustutkien, uusi-
en linkkikalustojen ja digitaalisten 
kenttäradioiden varusmieskoulutus 
laajamittaisesti. 

Ohjusjärjestelmien osalta La-
pin Ilmatorjuntarykmentissä ja Sal-
pausselän Ilmatorjuntapatteristossa 
on hyvällä menestyksellä päästy ru-

Ilmatorjunnan  
koulutuksen uudet tuulet

tiinitasolle ITO05- ja ITO05M-ka-
lustojen koulutuksessa. Lisäksi Ro-
vaniemellä aloitetaan tänä vuonna 
modernisoidun ITO90M:n koulutus. 
Samalla Helsingin Ilmatorjuntaryk-
mentissä suunnitellaan siirtymistä 
ITO96:sta ITO12-aikakauteen. 

Ilmatorjunnan tykkikoulutus on 
lähitulevaisuudessa vähentymässä 
volyymiltaan - ei kuitenkaan koko-
naan poistumassa. Esimerkiksi jouk-
kotuotantoon tulevat ITO90M-tyyp-
piset ohjusyksiköt pitävät kokoonpa-
noissaan edelleen 23ITK61-merk-
kisiä ”vanhoja sotaratsuja”. Samoin 
myös Ilmatorjuntapatteri(88):ja kou-
lutetaan jatkossakin varusmiehistä. 
Tämän lisäksi järjestetään tietenkin 
kertausharjoituksia kaikkein tär-
keimmille tykkiyksiköille.

Yksi historian lehti kääntyy 
myös, kun RUK:n ilmatorjuntapat-
terin koulutusvälineistö vaihtuu ker-
ralla uusiin ITO05M- ja JOKE06-ka-
lustoihin kurssista 236 alkaen tämän 
kevään aikana. Samalla muutetaan 
myös merkittävästi ilmatorjunnan 
reserviupseerioppilaiden taistelu-
teknistä ja taktista harjoittelukehystä.

Uusien kalustojen hankintoihin 
liittyen on simulaattoreiden merki-
tys koulutuksen toteuttamisessa ollut 
jo pitkään itsestään selvyys. Simu-
laattorit ovat aikojen saatossa kehit-
tyneet merkittävästi niin toiminnan 
todenmukaisuuden kuin erityisesti 

saavutettujen koulutustulosten mit-
taamisen ja tilastoinnin osalta. Simu-
laattoreilla ei kuitenkaan voida täy-
simääräisesti korvata kovapanosam-
muntoja, joissa pystytään konkreet-
tisesti testaamaan koko järjestelmän 
toimivuuden lisäksi erityisesti koulu-
tettavien kykyä toimia paineen alla. 
Lohtajan valtakunnallisten ilmator-
juntaharjoitusten ammuntojen ja il-
mapuolustusvaiheen merkitys onkin 
aselajimme kokonaissuorituskyvyn 
ja puolustushaarojen välisen yhteis-
toiminnan harjoittelun kannalta kor-
vaamaton myös jatkossa.

Hiki säästää verta - vanha to-
tuus joka ei mihinkään väisty. Hie-
noinkaan koulutusväline ei itsestään 
saa aikaan hyvin koulutettua jouk-
koa, vaan oppiminen vaatii edel-
leen tiukkaa ohjausta, valvontaa ja 
ennen kaikkea järjestelmällistä ja 
sitkeää työntekoa niin kouluttajilta 
kuin myös koulutettavilta. Koko-
naisuudessaan kuitenkin uskallan 
väittää, että nykyinen varusmiesten 
joukkotuotantoon pohjautuva kou-
lutusjärjestelmämme nykyaikaisine 
välineineen on paljon tehokkaampi 
kuin se, jossa itse sain oppini 70- ja 
80-luvun vaihteessa.  

Terveisin ilmatorjunnan tarkasta-
ja, eversti Rauno Lankila
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TEEMANA

KOULUTUS

Artikkelissa tarkastellaan maa-
voimien varusmieskoulutusta 
ja operatiivisen käyttäjän roolia 
osana tuotantotehtävää. Artik-
kelin tarkoituksena on luoda 
lukijoille kuva varusmieskou-
lutuksen ohjauksesta sekä 
operatiivisen käyttäjän roolista. 
Operatiivisella käyttäjällä ym-
märretään ylempää esikuntaa, 
jonka sodan ajan käyttöön jouk-
ko on tarkoitus kouluttaa. 

Operatiivisen käyttäjän roolia on 
korostettu osana maavoimien varus-
mieskoulutusta. Operatiivisen käyt-
täjän velvollisuus on tuoda toimin-
taympäristönsä erityispiirteet ja vaa-
timukset koulutuksesta vastaavien 
hallintoyksiköiden tietoon. Hallin-
toyksiköt pyrkivät parhaan kykynsä 
mukaan huomioimaan jo varusmies-
koulutuksessa kunkin operatiivisen 
käyttäjän odotukset ja vaatimukset. 

Maavoimien varusmieskoulu-
tuksen suunnittelu etenee toiminnan 
ohjauksen ja resurssien suunnittelun 
aikataulussa. Maavoimien toiminta-
suunnitelmassa yhdistyy operatiivi-
sen käyttäjän vaatimukset ja tuotan-
nosta vastaavan hallintoyksikön kou-
lutussuunnitelmat.

majuri jari mäkelä
maavoimien esikunta

Tavoitteena yksilöityä  
varusmieskoulutusta operatiivisen 

käyttäjän tarpeiden mukaan

1. Koulutuksen  
suunnitteluprosessi

Joukkotuotannon neuvottelupäi-
vät

Tulevan vuoden koulutuksen 
suunnitteluprosessi alkaa joukko-
tuotannon neuvottelupäivillä. Jouk-
kotuotannon neuvottelupäiviä järjes-
tetään kolme kertaa vuodessa. Näillä 
neuvottelupäivillä vahvistetaan tuo-
tettavat varusmiesjoukot sekä vali-
taan kertausharjoituksiin kutsuttavat 
reserviläisyksiköt.

Tarkasteltaessa tuotettavia varus-
miesjoukkoja ja laadittaessa esityksiä 

koulutettavista reserviläisyksiköistä 
voidaan todeta, että joukkotuotan-
non neuvottelupäivillä operatiivisilla 
käyttäjillä on vaikuttamisen paikka. 
He voivat pyrkiä rakentamaan omil-
la esityksillään haluamansa joukko-
rakenteen kunkin varusmiestuotan-
nossa olevan varusmiesjoukon ym-
pärille. Joukkotuotannon neuvotte-
lupäivät luovat perustan seuraavan 
vuoden varusmieskoulutuksen jat-
kosuunnittelulle.

Koulutusalan neuvottelupäivät
Maavoimissa järjestetään koulu-

tusalan neuvottelupäivät sekä kevääl-
lä että syksyllä. Neuvottelupäivillä 
kootaan suunnittelun sen hetkisen 
vaiheen tulokset ja käsketään jat-
kotehtävät. Maavoimien esikunta ja 
puolustushaaran hallintoyksiköt tah-
dittavat oman suunnittelunsa siten, 
että koulutusalan neuvottelupäivien 
pohjalta on valmius jatkaa yksityis-
kohtaisempaa suunnittelua.

Varusmieskoulutuksen suunnit-
telu ja siihen liittyvien perusteiden 
jatkotarkentaminen on koulutusalan 
neuvottelupäivien yksi keskeisim-
mistä tavoitteista. Tämä on selkeä 
jatkumo joukkotuotannon neuvot-
telupäiviin, joissa saatiin vahvistus 
koulutettavista varusmies- ja reser-
viläisyksiköistä. ››
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Koulutusalan neuvottelupäivil-
lä julkaistaan ensimmäinen versio 
Maavoimien toimintasuunnitelman 
kansalliset harjoitukset-liitteestä. 
Tässä liitteessä käsketään valtakun-
nallisesti keskeisimmät harjoitukset 

johto- ja valmisteluvastuineen, osal-
listujineen ja harjoitusaikoineen. Jos 
harjoituksille määritetään teemoja, 
esitetään ne tässä kyseisessä liit-
teessä. Tämän liitteen valmistelus-
sa operatiivisen käyttäjän on oltava 

aktiivinen. Sen on esitettävä, mihin 
harjoituksiin tuotannossa olevat va-
rusmiesjoukot osallistuvat, jotta val-
mistuvat joukot saavuttavat parhaan 
suorituskyvyn operatiivisesti oikeas-
sa ympäristössä. 

Koulutusalan neuvottelupäivillä 
käytyjen keskustelujen ja tehtyjen 
esitysten pohjalta työstetään Maa-
voimien esikunnassa seuraava ver-

TEEMANA

KOULUTUS
...TavOITTeeNa yKSILöITyä vaRUSmIeSKOULUTUSTa
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sio kansalliset harjoitukset- liitteestä. 
Tämän liitteen perusteella jatketaan 
varusmieskoulutuksen suunnittelua 
kunkin aselajin omissa suunnittelu-
seminaareissa.

Aselajin suunnitteluseminaari
Koulutusalan neuvottelupäivil-

tä saaduilla perusteilla pureudu-
taan seuraavan vuoden yksityiskoh-
taisempaan suunnitteluun aselajin 
suunnitteluseminaarissa helmi- maa-
liskuussa. Suunnitteluseminaarin ta-
voitteena on sekä varmistaa, että hal-
lintoyksiköiden suunnittelu- ja las-
kentaperusteet ovat oikeat että aloit-
taa yhteistoiminta koulutusta antavan 
hallintoyksikön ja operatiivisen käyt-
täjän edustajan kanssa. 

Aselajin suunnitteluseminaari 
on ensimmäinen virallinen tilaisuus, 
missä koulutusta antavan hallinto-
yksikön ja operatiivisen käyttäjän 
edustajan välinen yhteistoiminta al-
kaa liittyen seuraavan vuoden varus-
mieskoulutukseen. Tilaisuuden aika-
na sovitaan mm. harjoitukset, mihin 
tuotannossa oleva joukkotuotanto-
joukko osallistuu ja tarvittaessa mo-
lemminpuoliset yksilöidyt tukipyyn-
nöt, mitä tarvitaan suorituskykyisen 
joukkotuotantojoukon tuottamiseksi.

Suunnitteluseminaarin aikana so-
vitut asiat vahvistetaan kirjaamalla 
ne Maavoimien toimintasuunnitel-
man luonnokseen, joka julkaistaan 
ennen juhannusta. Toimintasuunni-

telmaan kirjatut tehtävät, harjoituk-
set ja tukipyynnöt vahvistavat näin 
eri osapuolten sitoutumista seuraa-
van vuoden varusmieskoulutukseen.

2. Joukkotuotantotehtävän 
toteuttaminen ja  
suorituskyvyn arviointi

Maavoimien joukko-osastot vastaa-
vat maavoimien toimintasuunnitel-
massa käskettyjen varusmiesjoukko-
jen tuotannosta. Jokaisen tuotantoon 
käsketyn varusmiesjoukon koulutus 
suunniteltiin edellä esitetyllä tavalla 
osana maavoimien toiminnan ohja-
uksen ja resurssien suunnittelua. 

Joukkotuotannossa olevien va-
rusmiesjoukkojen koulutukselli-

sen suorituskyvyn arviointi on sau-
matonta yhteistyötä eri osapuolten 
kesken. Koulutusta antavan joukko-
osaston ja operatiivisen käyttäjän li-
säksi koulutuksellisen suorituskyvyn 
mittaamiseen osallistuu operatiivisen 
sotilasläänin esikunta ja aselajihar-
joituksen henkilöstö. Kahden viimei-
sen organisaation arviointi painottuu 
aselajiharjoituksiin.

Koulutuksesta vastaava joukko-
osasto osallistuu aina koulutuksel-
lisen suorituskyvyn arviointiin. Sen 
tehtävänä on huolehtia, että valmis-
tuva joukkotuotantojoukko saa kat-
tavan ja yksiselitteisen laatutodistuk-
sen liitettäväksi osaksi joukon muita 
papereita. 

Operatiivisen käyttäjän tehtävä-
nä on osallistua käyttöönsä koulu-
tettavien joukkojen koulutuksellisen 
suorituskyvyn arviointiin. Arvioin-
tiin varattu aika on rajallinen, joten 
arvioitsijan on valittava tarkasti ar-
viointiajankohta. Johdonmukaisin-
ta olisi tehdä arviointi erikseen so-
vitussa harjoituksessa, missä joukko 
toimii oikeassa operatiivisessa ym-
päristössä. 

Koulutuksellisen suorituskyvyn 
arviointi päättää yhteistoimintajak-
son koulutuksesta vastaavan joukko-
osaston ja operatiivisen käyttäjän vä-
lillä.  

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

fax. 010 768 4609
Uusi osoite Leppäojantie 9 69100 KANNUS
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28.1.2010 päättynyt 235. reser-
viupseerikurssi ”Raate” päätti 
huomattavan pitkän aikakauden 
ilmatorjuntareserviupseereiden 
koulutuksessa. Johtajakoulutuk-
sen runkona toiminut 23 ITK 61 
kalusto luovutettiin ja poistettiin 
yksikön kirjanpidosta 5.1.2010. 
Kurssin päätyttyä myös tykki- ja 
tulenjohtolinja päättivät toimin-
tansa ja siirtyivät perinteikkäinä 
niminä historiankirjoihin.

Ajanjaksona 23 ITK 61 ”Sergei” 
koulutusta Haminassakin voidaan 
pitää merkittävän pituisena. Kalus-
to esiintyy näyttävästi jo 9.12.1968 

alkaneen kurssin 129 kirjan sivuilla. 
Tästä on kulunut siis aikaa jo yli 40 
vuotta. Tuolloin yksikön päällikkönä 
toimi kapteeni Seppo Takamaa.

Kaluston nopea tulo johtajakou-
lutuksen rungoksi kuvastaa erinomai-
sesti ”Sergein” yksinkertaista luon-
netta. Tykithän tulivat nopeasti koulu-
tuskäyttöön joukko-osastoihin ilman 
pitkiä testausvaiheita ja valmistajan 
kalustokoulutuskursseja. Reserviup-
seerikouluun tykit löysivät tiensä jo 
seuraavana vuonna hankintapäätök-
sen jälkeen. Mutkaton koulutuskalus-
to onkin palvellut hyvin alusta lop-
puun saakka kehyksenä johtajakou-
lutuksessa antaen selkeät perusteet 
niin patterin kuin jaoksenkin johta-
misesta. Itse kalustokoulutukseen ei 

ole tarvinnut kuluttaa liikaa kallista 
aikaa kurssin tiiviistä ohjelmasta. Tar-
vittavat koulutusaiheet tykin ampu-
matoiminnan ja turvalliseen käsitte-
lyn kannalta on voitu käsitellä pääosin 
oppilasharjoituksina luoden koulutta-
mistaitoa tuleville reservinupseereille. 

Uusi linjajako

Ilmatorjunnan taistelun kuvan ja ka-
luston muututtua nopeasti viime vuo-
sina, on tullut ajankohtaiseksi vaihtaa 
myös johtajakoulutuksessa käytettä-
vää kalustoa RUK:n ilmatorjuntapat-
terissa. Reserviupseerikurssi järjes-
tysnumeroltaan 236 aloitti 23.4.2010 
koulutuksensa ase- ja johtamisjär-
jestelmälinjoilla. Edellisten kurssi-
en ITPTRI (61):n kehys maustettu-
na MOSKE 87 koulutuksella vaihtuu 
selvästi laajempaan kokonaisuuteen. 

Johtamisjärjestelmälinja

Johtamisjärjestelmälinjalla pureudu-
taan kouluttamaan johtamisjärjestel-
mille sijoitettavia reserviupseereita. 
Kentälle jalkautetaan JOKE (06):n 
suunnittelukeskus (SUKE), taiste-
lunjohtokeskus (TSTJOKE) ja maa-
linosoitustutka (MOSTKA87M) 
tuottamaan tarvittava kehys laaduk-
kaan koulutuksen järjestämiseksi. 
Harjoituksissa koulutuksen pääpaino 
tulee olemaan TSTJOKE:n operaat-
toreiden sekä patteriston esikunnan 
toimistoupseerien tehtävissä.

Kapteeni jani erkkilä
yksikön päällikkö

Sukupolvenvaihdos  
Reserviupseerikoulun  
Ilmatorjuntapatterissa

Kurssin 235 tykkilinjan oppilaat valmistelemassa kalustoa luovutuskuntoon.
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Asejärjestelmälinja

Tykkilinjan saappaita täyttämään 
astuu asejärjestelmälinja. Linjalla 
koulutuksen saavat kaikki asejärjes-
telmille sijoitettavat reserviupsee-
rioppilaat. Suurimpana erona edel-
tävään tykkilinjaan uudella linjalla 
käsitellään kokonaisvaltaisesti patte-
rin taistelua yhtymän alueella edel-
tävän jaos tasan tarkastelun sijasta. 
Käytännössä siis edellinen tulenjoh-
tolinja sulautetaan osaksi asejärjes-
telmälinjaa. Koulutuksen kehyksenä 
käytetään ITOPTRI (05M):ia, jon-
ka taistelu levittäytyy kokonaisval-
taisemmin yhtymän alueelle. Tämä 
palvelee erinomaisesti upseerioppi-
laiden ammattitaitoa tarkasteltaessa 
koko yhtymän/vast. taistelun ymmär-
tämistä ja tulevassa sodanajan tehtä-
vässä toimimista. Linjan oppilaat tu-
levat toiminaan patterin johtopaikan 
ja ohjusjaoksen eri tehtävissä.  

Uudet tuulet puhaltavat

Juttua kirjoitettaessa Ilmatorjunta-
patterilla suunnittelu- ja valmistelu-
työ on saatu päätökseen ja uusimuo-
toinen koulutus JOKE (06) ja ITO 
(05M) -ympäristöissä on alkanut. 
Uusi koulutussuunnitelma ja ope-
tusmateriaali on laadittu osana koko 

Viimeisen ”Sergei-yksikön” päällikkö luovutus-
valmiin kaluston äärellä

MOSTKA:n käyttökuntoon laittokoulutusta Perusharjoituksessa

reserviupseerikoulutuksen koulutus-
suunnitelman uudistamista. Ensim-
mäisen uusimuotoisen opetussuun-
nitelman mukaisen kurssin jälkeen 
kerätään kokemukset ja tehdään tar-
vittavat muutokset. Uusi opetussuun-
nitelma vahvistetaan käyttöön otetta-
vaksi ennen seuraavan kurssin alkua 
syksyllä 2010.

Uusi koulutuskalusto on otettu 
vastaan miltei kokonaisuudessaan 
Karjalan Prikaatilta, kaluston huol-

tovastuun säilyessä Vekaranjärvellä. 
Myös tekninen tuki Karjalan Prikaa-
tilta JOKE 06 kaluston osalta on ollut 
edesauttamassa koulutuksen käyn-
nistämistä. KARPR:n lisäksi myös 
7.PÄÄJOKE:n ilmatorjuntamie-
het ovat antaneet koulutuksellisen 
panoksensa oman henkilöstömme 
koulutukseen. Kiitämmekin jo täs-
sä vaiheessa yhteistoimintaosapuo-
lia hyvin alkaneesta yhteistyöstä ja 
tuesta.  

Asejärjestelmälinjan koulutusta asemaanajoharjoituksessa
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Lapin Ilmatorjuntarykmentti on 
maan pohjoisin ja tällä hetkellä il-
matorjunta-aselajin ainoa itsenäinen 
joukko-osasto. Rykmentti on perus-
tettu 1.1.1989 yhdistämällä:
•	Rovaniemen Ilmatorjuntapatte-

risto
•	Oulun Ilmatorjuntapatteristo ja 
•	Lapin Sotilassoittokunta.

Tämän vuoden alusta Lapin Ilmator-
juntarykmentin tehtäväkenttään tuli 
merkittävä lisäys, kun osaksi ope-

ratiivista osastoa perustettiin Lapin 
Aluetoimisto. Rakennemuutos liittyi 
Lapin Sotilasläänin Esikunnan lak-
kauttamiseen 31.12.2009. Joukko-
tuotannon, sotilaallisen puolustus-
valmiuden ylläpidon, valtakunnal-
listen ja ilmatorjunnan kehitystehtä-
vien, varuskunnallisten huoltopalve-
lujen sekä maanpuolustustyön lisäksi 
rykmentti on vastannut vuoden alus-
ta alkaen myös asevelvollisuusasioi-
den hoitamisesta koko Etelä-Lapin 
alueella. Seuraavassa tarkastellaan 

LAPITR:n toimintakenttää näiden 
tehtävien kautta.

Joukkotuotanto

Someroharjulla on koulutettu ilma-
torjuntamiehiä Pohjois-Suomen vaa-
tivissa olosuhteissa nykyaikaista ka-
lustoa käyttäen jo neljän vuosikym-
menen ajan. Syksyllä tulee kuluneek-
si 40 vuotta siitä, kun ilmatorjunta 
muutti Someroharjulle. Pohjanmaan 
Ilmatorjuntapatteriston lähtöparaa-
ti pidettiin Kokkolan torilla 31.7. ja 
tulokatselmus järjestettiin Rovanie-
men torilla 1.8.1970. POHMITPSTO 
nimi muutettiin vuonna 1974 Rova-
niemen Ilmatorjuntapatteristoksi.

Tänä päivänä Lapin Ilmatorjun-
tarykmentti tuottaa suorituskykyisiä 
ja toimintaympäristönsä hyvin hal-
litsevia ilmatorjunta- ja sotilaspolii-
siyksiköitä sotilasläänien, valmiusp-
rikaatien sekä ilma- ja merivoimien 
kohteiden suojaamiseen. Rykmentin 
käytössä olevat koulutuskalustot ovat 
joko täysin uusia (ITO 05 ja 05M, 
JOKE 06) tai viime vuosien aikana 
modernisoituja (ITO 90M Crotale, 
23 ITK 61/95). Perus ”sergeitä” kou-
lutetaan osana ITO 90M ja valmius-
prikaatien 23 ITK 61/95 yksiköitä.

Varusmieskoulutus

Varusmieskoulutuksesta vastaa Ro-
vaniemen Ilmatorjuntapatteristo. 
Vuosittain palvelukseen astuu 390 

Lapin Ilmatorjuntarykmentin komentaja
everstiluutnantti hannu Kylmäniemi

LAPIN ILMATORJUNTARYKMENTTI
- ilmatorjuntaa maan huipulla, kehityksen kärjessä -

Lapin Ilmatorjuntarykmentin organisaatiokaavio 1.1.2010
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alokasta / saapumiserä, jotka har-
jaantuvat peruskoulutuskaudella 
taistelijan taidoissa 1., 2. ja 3. Ilma-
torjuntapatterilla.  Erikois- ja joukko-
koulutuskaudella yksiköiden koulu-
tusvastuut on jaettu neljän perusyk-
sikön kesken seuraavasti:
•	 1. Ilmatorjuntapatteri kouluttaa 

joko ITO 05 tai ITO 05M -yk-
siköitä

•	 2. Ilmatorjuntapatteri vastaa il-
matorjunnan ja sotilaspoliisien 
aliupseerikoulutuksesta. Erityis-
piirteenä mainittakoon, että kaik-
ki Pohjois-Suomen Sotilasläänin 
sotilaspoliisiryhmänjohtajat kou-
lutetaan LAPITR:ssä 

•	 3. Ilmatorjuntapatterin koulutus-
vastuulla on joko JOPO/ITPSTO 
tai ITO 90M -yksiköitä

•	 4. Ilmatorjuntapatteri vastaa so-
tilaspoliisien ja kuljettajien kou-
lutuksesta.

Varusmieskoulutuksen tiivis rytmi, 
teknisesti vaativa kalusto ja pohjoi-
sen erityisolosuhteet luovat haasteita 
varusmieskoulutukselle. Haasteisiin 
vastataan jatkuvalla palkatun henki-
löstön koulutuksella ja koko rykmen-
tin henkilöstön yhteistoiminnalla. 
Palkatun henkilöstön käytön paino-
piste on kulloinkin joukkotuotannos-
sa olevan yksikön kouluttamisessa. 
Tavoitteena on, että SA -sijoitettu 
henkilöstö on E- ja J -kaudella kou-
luttamassa omaa yksikköään - näin 
myös rykmentin tai patteriston esi-
kunnassa tai huoltokeskuksessa pal-
velevien osalta.  

Reserviläiskoulutus

Lapin Ilmatorjuntarykmentti kou-
luttaa kertausharjoituksissa vuonna 
2010 yli 800 reserviläistä. Lisäk-
si järjestetään useita vapaaehtoisia 
harjoituksia, joissa koulutetaan va-
jaat 600 reserviläistä. Aikaisempiin 
vuosiin verrattuna kertausharjoitus-
volyymi on karkeasti ottaen kolmin-
kertaistunut. Merkittävin syy määrän 
kasvuun on Lapin Sotilasläänin Esi-

kunnan kertausharjoitusvelvoitteiden 
siirtyminen rykmentille.

Ilmatorjunnan kertausharjoitus-
ten painopiste on modernisoidun 
ITO 90M -järjestelmän avainhenki-
löstön kouluttamisessa. Vapaaehtoi-
set harjoitukset kohdentuvat Lapin 
Maakuntakomppanian ja Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen (MPK) 
koulutuksen tukiyksikön harjaan-
nuttamiseen. Lisäksi vapaaehtoisil-
la harjoituksilla täydennetään ITO 
90M -järjestelmän modernisoitujen 

Tykkiryhmä kiinnittää apuaselaitteita ylil Petri Keihäskosken valvonnassa 
ITPTRI(61) kertausharjoituksessa Lohtajalla toukokuussa 2009 (kuva: Mika 
Niskanen)

Sotilaspoliisien koulutukseen kuuluu 
tärkeänä osana myös taistelu raken-
netulla alueella (kuva: Jaana Vienola)

”Maalipussi” putoaa onnistuneen ammunnan jälkeen Lohtajalla toukokuussa 
2009 ITPTRI (61) kertausharjoituksessa (kuva: Mika Niskanen)

››
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viesti- ja johtamislaitteiden kertaus-
harjoituskoulutusta. 

Asevelvollisuusasiat - uusi 
toimialue LAPITR:ssä

Lapin Ilmatorjuntarykmentin organi-
saatioon kuuluva Lapin Aluetoimisto 
on Pohjois-Suomen Sotilasläänin ko-
mentajan alainen aluehallintoviran-
omainen. Aluetoimiston tehtävänä 
on suunnitella ja johtaa sotilaallista 
maanpuolustusta vastuualueellaan, 
järjestää kutsunnat sekä vastata ase-
velvollisuusasioiden hoitamisesta 
Etelä-Lapin kunnissa.

Kutsunnat ovat näkyvin osa alue-
toimiston toimintaa. Kutsuntatilai-
suuksia järjestetään jokaisessa alu-
een kahdessatoista kunnassa vuonna 
2010 kaikkiaan 18 kpl. Lisäksi jär-
jestetään yksi jälkitarkastustilaisuus 
sekä naisten vapaaehtoiseen palve-
lukseen hakeutuvien valintatilaisuus 
yhteistyössä Ylä-Lapin Aluetoimis-
ton kanssa Jääkäriprikaatissa Sodan-
kylässä. Jokainen kutsuntatilaisuus 
on pienimuotoinen maanpuolustus-
juhla, johon osallistuvat niin kunnan, 
seurakunnan, poliisin kuin veteraani-
en edustajat.

Lapin Aluetoimisto käskee reser-
viläiset palvelukseen kaikkiin Lapin 
Ilmatorjuntarykmentin, Lapin Len-
noston sekä Pohjois-Suomen Joh-
tamisjärjestelmäkeskuksen ja Poh-
jois-Suomen Huoltorykmentin La-
pin alueella järjestämiin kertaushar-
joituksiin. Käskykirjeitä postitetaan 
vuosittain tuhansia ja aluetoimiston 
postituskone onkin kovassa käytössä.

Kiinteä osa reservin koulutusjär-
jestelmää ovat vapaaehtoiset harjoi-
tukset, joiden toteuttamisesta vastaa-
vat joko Puolustusvoimat tai Maan-
puolustuskoulutusyhdistys. Yhteistä 
näille harjoituksille on Puolustus-
voimien antama tuki sekä yhteinen 

suunnittelu siten, että harjoitukset 
palvelevat myös kriisiajan joukkojen 
tai yksittäisten henkilöiden taitojen 
kehittämistä. Aluetoimisto suunnit-
telee vuosittain pidettävät ja tuettavat 
harjoitukset sekä oman alueen hen-
kilöstön täydennyskouluttamisen yh-
teistoiminnassa piiripäällikön kans-
sa. Esimerkkinä mainittakoon reser-
vin henkilöstön rekrytointi ja valinta 
ammuttamis- ja kouluttajaoikeuksiin 
tähtäävään valtakunnalliseen koulu-
tukseen.

Sotilaallisen puolustusval-
miuden ylläpito

Operatiivinen suunnittelu on keskei-
sin osa sotilaallisen puolustusvalmiu-
den ylläpitoa. LAPITR:n palkattu 
ilmatorjuntahenkilöstö osallistuu 
aktiivisesti omien SA -joukkojensa 
operatiiviseen suunnitteluun eri puo-
lilla maatamme. Operatiivisen suun-
nittelun ohella on LAPITR:ssä viime 
vuosina panostettu voimakkaasti pal-
katun henkilöstön sodanajan osaa-
misen kehittämiseen. Pienen maan 

halvin ja tehokkain tapa nostaa ase-
järjestelmien suorituskykyä on kehit-
tää henkilöstön osaamista. Tavoittee-
na on saada järjestelmistä irti kaikki 
mahdollinen. 

ITO 90 pääkoulutuspaikkana 
LAPITR laati vuonna 2005 sodan-
ajan jaosjohtajien ja päälliköiden 
testaamis- ja koulutussuunnitelman. 
Ensimmäisessä vaiheessa määritet-
tiin palkatun henkilöstön SA -teh-
tävissä vaadittava osaaminen, jonka 
pohjalta laadittiin sekä käytännön 
että teoriatehtäviä sisältävä testi / 
koe. Seuraavassa vaiheessa jokai-
nen SA- sijoitettu henkilö testattiin 
ja tämän perusteella heille laadittiin 
henkilökohtainen koulutussuunnitel-
ma. Määrätietoisella kouluttautumi-
sella ja toistamalla testi kahden vuo-
den välein varmennetaan osaamisen 
kehittyminen. LAPITR:n tavoitteena 
on ulottaa edellä kuvattu malli myös 
ITO 05, 05M sekä JOKE 06 järjes-
telmiin. Tässä tehtävässä tarvitaan 
myös muiden pääkoulutuspaikkojen 
tukea perusteiden luomisessa.

Valtakunnalliset ja ilmator-
junnan kehitystehtävät

Vuonna 2009 LAPITR osallistui 
valtakunnallisiin ja ilmatorjunnan 

TEEMANA

KOULUTUS
...LapIN ILmaTORjUNTaRyKmeNTTI

Kutsunnat käynnissä.
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kehittämishankkeisiin noin 2  000 
henkilötyöpäivällä. Merkittävin osa 
työpanoksesta kohdentui ITO 90 jär-
jestelmän modernisointiin (yli 1 300 
HTPV). Muita keskeisiä tuettavia 
projekteja ovat olleet ilmatorjunnan 
johtamisjärjestelmähanke (ITJOJÄ), 
ilmatorjuntaohjus 05 / 05M -hanke 
(ITO 05 / O5M) sekä elektronisen so-
dankäynnin koulutuksen ja SAP -tie-
tojärjestelmän kehittämisprojektit.

Kaiken kaikkiaan kehittämis-
tehtäviin käytetään - laskentatavasta 
riippuen - viidestä kymmeneen pro-
senttiin henkilöstöresursseista. Mit-
tava panostus tulevaisuuteen, joten 
tunnuslauseellemme jälkimmäiselle 
osalle: ”LAPITR kehityksen kärjes-
sä” löytyy painavat perusteet.

Maanpuolustustyö

Maanpuolustustyö ja maanpuolus-
tushengen ylläpito kuuluvat keskei-
senä osana joukko-osaston tehtäviin. 
Lapin Ilmatorjuntarykmentti näkyy 
maakunnassa yleisötapahtumissa, 
messuilla sekä talvi- ja kesävalan 
merkeissä eri puolilla Lapin aluetta. 
Lisäksi toimintaa esitellään Some-
roharjulla ilmapuolustuksen esitte-
lypäivänä, molempien saapumiseri-
en ”Sinä, minä ja puolustusvoimat” 
-päivillä sekä lukuisissa ryhmävie-
railuissa. Näiden tapahtumien lisäksi 
rykmentti on mukana merkittävällä 
panoksella valtakunnallisten juh-
lapäivien (esim Itsenäisyyspäivän, 
Puolustusvoimien lippujuhlan päi-
vän, Kansallinen veteraanipäivän ja 
Kaatuneitten muistopäivän) järjeste-
lyissä hyvässä yhteistoiminnassa Ro-
vaniemen kaupungin ja Rovaniemen 
Seurakunnan kanssa.

Kuuluvinta osaa maanpuolustus-
työssä edustaa Lapin Sotilassoitto-
kunta, joka täytti viime vuonna 40 
-vuotta. Soittokunnalla on esiinty-
misiä vuosittain 120 kpl ja esiinty-
misalue kattaa lähes koko Suomen 
sekä usein myös palan ulkomaita. 
Viime vuonna Lapin Sotilassoitto-
kunta esiintyi Moskovassa Punaisella 

torilla yhdessä Pohjan Sotilassoitto-
kunnan ja Angelien kanssa. Mah-
tava tapahtuma, jossa ”Joulupukin 
maan” tytöt ja pojat osoittivat, että 
kyllä pohjoisessakin osataan. Tänä 
päivänä Lapin Sotilassoittokunnalla 
on vankka asema niin maanpuolus-

- Osaava henkilöstö ja perusteelliset suunnitelmat vaativat tuekseen toimivat 
asejärjestelmät. Rovaniemen korjaamolta löytyy ammattitaitoinen henkilöstö 
kaikkien koulutuksessa käyttämiemme järjestelmien kunnossapitoon (kuva: 
Jaana Vienola).

tus- kuin kulttuuritapahtumien esiin-
tyjäkaartien joukossa. Pitkäjänteinen 
työ on tuottanut tulosta!

”Kaiken tämän - ja paljon muu-
ta - tarjoaa Lapin Ilmatorjuntaryk-
mentti”  
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Helsingin Ilmatorjuntarykmentin 
päätehtävä on pääkaupunki-
seudun puolustaminen. Tämän 
lisäksi rykmentti kouluttaa ilma-
torjuntajoukkoja ilma- ja meri-
voimille sekä mekanisoiduille 
taisteluosastoille. Rykmentin 
tehtäväkenttä on laaja ja moni-
puolinen. Tehtäväkentässä yh-
distyvät niin varusmies- ja reser-
viläiskoulutusta antavan joukko-
yksikön tehtävät kuin palkatun 
henkilökunnan koulutuksesta ja 
aselajin hanketoiminnasta vas-
taavan aselajikoulun tehtävät. 
Monipuolinen tehtäväkenttä on 
rykmentin vahvuus ja takaa sen, 
että HELITR pystyy tarjoamaan 
henkilöstölleen haasteellisia ja 
monipuolisia tehtäviä.

Helsingin Ilmatorjuntarykmentti 
vaalii Helsingin, Turun ja Tampereen 
ilmatorjunnan kunniakkaita perintei-
tä. Helsingin Ilmatorjuntarykmentin 
perinnejoukko-osasto Ilmatorjunta-
rykmentti 1 muistetaan jatkosodas-
sa saavuttamastaan torjuntavoitosta. 
Vihollinen pyrki pommittamaan pää-
kaupunkiseutua strategisin pommi-
tuksin helmikuussa 1944 ja näin lan-
nistamaan Suomen sekä irrottamaan 
maamme sodasta. Jälkikäteen on ar-
vioitu, että strategisissa pommituk-
sissa pommeja pudotettiin yli 2 600 

helsingin Ilmatorjuntarykmentin komentaja 
everstiluutnantti jari vuorela

Helsingin ilmatorjuntarykmentti - 
valtakunnallisessa painopisteessä

tonnia. Kohteeseen osuessaan tämä 
määrä olisi aiheuttanut merkittäviä 
tuhoja pääkaupungille ja pahimmil-
laan saattanut murentaa koko kansa-
kunnan taistelutahdon. Näin ei on-
neksi käynyt, vaan torjunta onnistui. 
Noiden massiivisten pommitusten 
torjunnassa luotiin se aselajiylpeys, 
ammattitaito ja tehtävien tinkimätön 
täyttäminen, jotka tänä päivänäkin 
ovat Helsingin Ilmatorjuntarykmen-
tin koulutuksen kulmakiviä. 

Perinteillä on oma paikkansa il-
matorjuntakoulutuksessa ja ne ovat 
konkreettinen osoitus siitä kuinka 
aikaisemmat sukupolvet ovat hoita-
neet oman osuutensa Suomen puo-
lustamisessa. HELITR:ssä pidetään 
joka saapumiserälle perinneoppitun-
nit, jossa alokkaille esitellään ilma-
torjunnan historiaa ja saavutuksia 
sodissa.

HELITR kouluttaa tällä hetkellä 
varusmiehiä joka saapumiserästä 35 
ITK 88:lle, 23 ITK 95:lle ja JOPO 
06:lle. HELITR:n koulutustehtävät 
tulevat kuitenkin muuttumaan lähi-
vuosina ilmatorjunnan uuden oh-
jusjärjestelmän ITO12 NASAMS:n 
käyttöönoton myötä. Ilmatorjunta-
tykkikoulutus keskeytetään, kun va-
rusmieskoulutus aloitetaan ITO12 
ohjusjärjestelmälle.  Muutos tu-
lee vaikuttamaan luonnollisesti 
HELITR:n harjoitusjärjestelmään.  

ITO96 BUK ja ITPSV90 
MARKSMAN järjestelmille ei kou-
luteta tällä hetkellä varusmiehiä. Näi-
den yksiköiden operatiivinen suori-
tuskyky ylläpidetään kertausharjoi-
tuksin ja palkatun henkilökunnan 
kurssein. Pääosa kertausharjoituk-
sista on ollut lähinnä tehtäväkoh-
taisia harjoituksia. Operatiivises-

Helsingin Ilmatorjuntarykmentin organisaatio
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ti tarkasteltuna ITO96 ja ITPSV90 
järjestelmien osalta eletään suoritus-
kyvyn käytön kannalta parasta aikaa: 
kalusto on kunnossa, suunnitelmat 
ovat olemassa ja henkilöstö omaa 
riittävän ammattitaidon. 

Puolustusvoimat teki hankinta-
päätöksen ITO12 NASAMS järjes-
telmän hankinnasta viime vuonna. 
Uuden ohjusjärjestelmän koulutus-
vastuu annettiin PSPR:lle. PSPR on 
ollut aktiivisesti mukana hankkees-
sa ja tällä hetkellä valmistellaan uu-
den ohjusjärjestelmän vastaanottoa 
ja koulutusta. Projektiryhmä suun-
nittelee tällä hetkellä mm. kaluston 
vastaanottoa, varomääräyksiä, kou-
lutusjärjestelmää, huoltojärjestelmää 
jne. Palkatun henkilökunnan koulu-
tus aloitetaan ensi vuoden alussa ja 
koulutus tulee sitomaan runsaasti 
henkilöstöä koko ensi vuodeksi. Tä-
män hetkisen aikataulun mukaisesti 
varusmieskoulutus uudelle ohjusjär-
jestelmälle aloitetaan vuoden 2012 
aikana ja ensimmäinen ohjuspatteri 
saadaan koulutettua vuoden 2013 ai-
kana. Ohjushankkeen myötä tullaan 
myös Parolannummelle rakentamaan 

ITO12 järjestelmälle koulutus- ja 
huoltohalli. 

Sodan ajan joukkojen  
koulutustehtävä on  
rykmentin avaintehtävä

HELITR:n tärkein tehtävä normaali-
valmiudessa on koulutustehtävä, joka 
käsitteenä pitää sisällään varusmies-
koulutuksen, reserviläisten koulutuk-
sen ja palkatun henkilökunnan osaa-
misen ylläpitämisen ja osaamispoh-
jan laajentamisen. Tehtävä on haas-
tava ja se edellyttää jatkuvaa koulu-
tustulosten kriittistä tarkastelua ja 
koulutuksen kehittämistä.

HELITR:in astuu palvelukseen 
vuosittain kahdessa saapumiserässä 
yhteensä noin 600 varusmiestä. Jul-
kisesti on paljon puhuttu varusmies-
ten huonosta fyysisestä kunnosta ja 
suurista keskeyttämisprosenteista. 
Nämä asiat ovat ainakin osittain tot-
ta, mutta niillä ei saa leimata koko 
varusmiesikäluokkaa. Tämän päivän 
varusmiehen kokonaispalvelusaika 
on varsin tiivis ja työntäyteinen ko-
konaisuus ja kokonaispalvelusaika 

on henkisesti ja fyysisesti raskaam-
pi kuin esimerkiksi 15 vuotta sitten. 
Nykyisen koulutusjärjestelmän läpi-
käyneet varusmiehet ovat ammatti-
taitoisia ja maanpuolustushenkisiä 
ilmatorjuntataistelijoita.

Hyvään harjoitukseen pätee hy-
vin sanonta ’parempi lyhyt ja tiivis 
harjoitus, kuin pitkä ja puuduttava 
harjoitus’. Harjoitusten ajankohtiin 
tulee myös kiinnittää huomiota ja 
harjoitukset tulee jaksotella siten, 
että jokaisen tärkeän harjoituksen 
jälkeen on riittävästi aikaa huoltoon 
ja lepoon. Harjoitusten päämäärät ja 
tavoitteet tulee suunnitella nousujoh-
teisiksi. Harjoitusrakenteessa tämä 
ilmenee esimerkiksi siten, että jokai-
sessa harjoituksessa pyritään koulut-
tamaan jotain uutta. Huippu-urheilun 
tavoin sodan ajan joukon koulutuk-
sessa tähdätään siihen, että ”kunto-
huippu” ajoittuu varusmiespalveluk-
sen viimeiseen harjoitukseen.

Sotakokemuksemme ovat osoit-
taneet, että noin 99% ilmatorjun-
tataistelijan ajasta on odottamista. 
Noin 1% ajasta on itse taistelutoi-

Esimerkki tärkeimmistä koulutustapahtumista

››
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mintaa, joka on luonteeltaan kiivas-
luonteista ja vaatii ilmatorjuntatais-
telijoilta asioiden hallitsemista auto-
maatiotasolla. Rauhan ajan koulutuk-
sessa pitää luonnollisesti keskittyä 
tuon 1% kouluttamiseen. Kun koulu-
tuksessa saavutetaan automaatiotaso, 
niin haasteeksi muodostuu lähinnä 
se, kuinka saavutettu taso kyetään 
ylläpitämään. HELITR:ssä olem-
me lähestyneet haastetta siten, että 
kiivastempoisen ilmatorjuntakoulu-
tuksen lomaan olemme tuoneet pe-
rinteisestä ilmatorjuntakoulutuksesta 
poikkeavaa koulutusta, kuten esimer-
kiksi ammuntoja eri taisteluvälinein. 
Näillä keinoin olemme toivottavasti 
saaneet katkaistua joskus puudutta-
valta tuntuvaa asioiden yhtäjaksoista 
toistamista ja lisättyä koulutettavien 
kiinnostusta ja motivaatiota. Aina-
kin tämänhetkiset lyhytaikaiset ko-
kemukset ovat rohkaisevia.

Varusmiespalvelus alkaa perus-
koulutuskaudella, jota voidaan pitää 
varusmiespalveluksen tärkeänä, ellei 
jopa tärkeimpänä koulutusvaiheena. 
Peruskoulutuskaudella annetaan ni-

mensä mukaisesti yksittäiselle tais-
telijalle perusteet henkilökohtaisten 
taistelu- ja suojavälineiden käytöstä 
sekä toimimisesta taistelukentällä. 
Peruskoulutuskautta on joskus ver-
rattu varsin osuvasti talon perustan 
rakentamiseen, joka luo pohjan jat-
korakentamiselle. Tässä kohtaa ver-
tauskuva on varsin kuvaava, sillä 
taistelijan on osattava ensin taiste-
lijan perusasiat ennen kuin voidaan 
edetä aselajikohtaiseen erikoiskou-
lutukseen.

Peruskoulutuskauden jälkeen osa 
varusmiehistä valitaan johtajakoulu-
tukseen aliupseerikouluun ja osa va-
rusmiehistä jatkaa miehistötehtävis-
sä. Miehistötehtäviin valitut saavat 
koulutuksen 35 ITK 88 ja 23 ITK 
95 ammusilmatorjuntajärjestelmille 
sekä ilmatorjunnan uudelle johtamis-
järjestelmä JOPO 06:lle. 

Aliupseerikurssin 1. jakso kestää 
seitsemän viikkoa painottuen ensim-
mäisen neljän viikon aikana teoria-
opintoihin ja kaikille yhteiseen ylei-
seen aselajitietouteen. Aliupseeri-
kurssi puolivälissä suoritetaan oppi-

laiden linjavalinnat. Linjavalinnoissa 
oppilaat jaetaan heidän oppimenes-
tyksen, kykyjensä ja halukkuuden 
perusteella eri opintolinjoille. Aliup-
seerikoulu toimeenpanee rykmentin 
koulutustehtävistä riippuen ohjus-, 
johtokeskus-, tulenjohto- ja tykki-
linjat. Linjavalintojen jälkeen alkaa 
linjakohtainen eriytyvä erikoiskoulu-
tus, joka antaa perusteet toimimisel-
le ryhmänjohtajan tehtävissä. Aliup-
seerikurssin 2. jakso kestää yhdeksän 
viikkoa alkaen aselajikoulutuksella 
ja maastoharjoituksilla. Aliupseeri-
kurssi 2:n aikana oppilaat perehtyvät 
omaan koulutuskalustoonsa ja opet-
televat ryhmän johtamista.

Aliupseerikoulu kouluttaa tyk-
kilinjalla ilmatorjuntatykkikalustoa 
(23 ITK 95 ja 35 ITK 88). Johtokes-
kuslinjalla koulutetaan ilmatorjun-
nan tulenkäyttö- ja taistelunjohtamis-
laitteita (JOKE 06). Tulenjohtolinja 
kouluttaa viesti- ja tulenkäytönjoh-
tamisvälineiden ohella oppilaille lai-
tekohtaista erikoisosaamista TJL 97 
SFM:lle ja 23 ITK 95 -järjestelmän 
maalinosoittimelle. 

Miehistötehtäviin koulutettavien 
osalta peruskoulutuskauden jälkeen 
erikoiskoulutuskausi alkaa tehtä-
vävalinnoilla, joissa pyritään löy-
tämään parhaiten miehistön ilma-
torjunnan eritystehtäviin soveltuvat 
henkilöt. Erikoiskoulutuskauden 
koulutus toteutetaan pääasiassa va-
ruskunnassa ja sen lähialueilla. Esi-
merkiksi ilmatorjuntatykkimiehille 
opetetaan erikoiskoulutuskaudella 
mm. tykin rakenne, aseen rakenne, 
aseen toiminta ja aseen huoltami-
nen. Perusteiden jälkeen opetuksen 
painopiste siirtyy ampumatoiminnan 
ja tykin käytön opettelemiseen. Eri-
koiskoulutuskauden koulutusvälinei-
nä käytetään myös simulaattoreita. 
Erikoiskoulutuskauden erityispiir-
teenä voidaan pitää asekoulutushar-
joitusta, jossa tykkimiehet pääsevät 
täydentämään peruskoulutuskauden 
taitojaan ampumalla mm. singon 
harjoitusraketteja, heittämällä käsi-
kranaatteja, ampumalla ryhmän puo-Linkin toimintakuntoon laitto
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lustusammuntoja niin valoisalla kuin 
pimeällä.

Joukkokoulutuskaudella koulu-
tuksen painopiste on taistelu- ja am-
pumakoulutuksessa. Joukkokoulu-
tuskauden tärkeimmät harjoitukset 
ovat ilma-ammunnat Reilassa, Loh-
tajan ilmapuolustusharjoitus sekä 
alueelliset taisteluharjoitukset.

Ilma-ammunnoissa Reilassa am-
musilmatorjuntayksiköt ampuvat il-
matorjunnan ampumaohjelmiston 
mukaiset ammunnat tykkikalustol-
la ja 12,7 mm:n ilmatorjuntakone-
kivääreillä. Ammunnat aloitetaan 
pinta-ammunnoin ja apuaseammun-
noin ilmaan. Näiden ammuntojen 
tarkoituksena on harjoitella ampu-
mateknisiä perusasioita, varomäärä-
ysten mukaista toimintaa ja totutella 
asejärjestelmän käyttöön. Tämän jäl-
keen siirrytään ampumaan varsinai-
sella aseella ilmaan. Vaatimustasoa 
nostetaan asteittain vaikeuttamalla 
maalitoimintaa. Reilan ammunnoissa 
maaleina käytetään lennokkeja (AT 
04 ja Mikropilot) ja Learjetin vetä-
mää maalihihaa. Reilan alue soveltuu 
hyvin ammuntoihin ilmatorjuntaty-
keillä ja ilmatorjuntakonekivääreil-
lä. Ohjusammuntoihin Reilan vaara-
alue on kuitenkin liian pieni. 

HELITR:n joukkotuotannon mu-
kaiset varusmiesyksiköt osallistuvat 
Lohtajan ilmatorjuntaharjoituksen 
jälkimmäiselle viikolle – ilmapuo-
lustusharjoitukseen. Ilmatorjunta-
harjoituksen ampumavaiheeseen on 
HELITR:stä osallistunut yleensä ai-
noastaan kertausharjoitusyksiköitä. 

ITO96 BUK:lla on viime vuo-
sina ammuttu ohjuksia kerran vuo-
dessa Lohtajalla. Edellisen kerran 
palkatusta henkilökunnasta ja reser-
viläisistä muodostettu yksikkö am-
pui marraskuussa 2009 erinomaisin 
tuloksin. 

Ilmatorjuntaharjoitus Lohtajalla 
on yksi HELITR:n pääkoulutusta-
pahtumista. Ilmapuolustusharjoituk-
sessa johtamis- ja asejärjestelmien 
operaattorit pääsevät harjoittelemaan 
mahdollisimman todenmukaisesti 

hyökkäävän lento-osaston torjuntaa 
elektronisesti häirityissä olosuhteis-
sa.  Vastaavanlaisia harjoitustilanteita 
ei kyetä luomaan muissa harjoituk-
sissa. Lohtaja on myös ainoa paikka, 
jossa kyetään ampumaan ilmatorjun-
taohjuksia turvallisesti sekä taltioi-
maan ammunnat riittävän tarkasti 
jatkotyöskentelyn pohjaksi.

Varusmiesjoukon koulutuksen 
huipentuma on alueellinen taistelu-
harjoitus, joka ajoittuu palvelusajan 
loppupuolelle. Koulutuskauden vii-
meisessä harjoituksessa ns ”loppu-
sodassa” painottuu taistelukoulutus. 
HELITR kouluttaa saapumiserästä 
1/10 ilmatorjuntayksiköitä merivoi-
mille ja ne osallistuvat luonnollisesti 
merivoimien alueelliseen harjoituk-
seen – meripuolustusharjoitukseen. 
Kesän 2010 saapumiserästä koulu-
tetaan ilmatorjuntayksiköitä ilmavoi-
mille ja näiden yksiköiden koulutuk-
sen huipentuma on yhteistoiminta-
harjoitus ilmavoimien kanssa joulu-
kuussa 2010. ”Loppusodassa” varus-
miesjohtajat ja tykkimiehet pääsevät 

toimimaan mahdollisimman itsenäi-
sesti ja soveltamaan oppimiaan tai-
toja. Ideaalitilanteessa kouluttajien 
tehtäväksi jää seurata sivummalta, 
että toiminta tapahtuu turvallisesti 
annettujen määräysten mukaisesti. 

Ilmatorjunnan suoritusky-
ky lepää ammattitaitoisen 
reservin varassa

PSPR:n järjestämiin kertausharjoi-
tuksiin ja vapaaehtoisiin harjoituk-
siin kutsuttiin viime vuonna yli 3000 
reserviläistä. Vapautuksen harjoituk-
sista sai hieman yli 10% harjoituksiin 
käsketyistä. Työnantajan peruste oli 
suurin yksittäinen syy kertausharjoi-
tuksista tai vapaaehtoisista harjoituk-
sista vapauttamiselle.

Ilmatorjunnan kertausharjoituk-
set kohdistuivat erityisesti ITO96, 
ITPSV90 ja 35 ITK88 järjestelmille 
sekä tutkaoperaattoreille. Pääosa il-
matorjunnan järjestämistä kertaus-
harjoituksista oli lähinnä tehtäväkoh-

35 ITK 88 Lohtajalla ilmapuolustusharjoituksessa

››
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taisia harjoituksia, joissa harjoitus-
joukkona oli avaintehtävissä toimivat 
reserviläiset. Tämän lisäksi HELITR 
on tukenut muutamia vapaaehtoisia 
harjoituksia.

Tehtäväkohtaiset kertausharjoi-
tukset ovat tehokas tapa ylläpitää 
avainhenkilöstön, kuten esimerkiksi 
järjestelmäoperaattoreiden ja johta-
jien ammattitaitoa. Täytyy kuiten-
kin muistaa, että yksikön todellinen 
suorituskyky pystytään mittamaan 
ainoastaan joukon kertausharjoituk-

sessa. Joukon kertausharjoituksia on 
kuitenkin ollut viime vuosina vali-
tettavan vähän. Tähän on syynä ol-
lut lähinnä rajalliset resurssit (raha 
ja henkilöstö). Täytyy muistaa, että 
pääosa palkatusta henkilökunnasta 
sitoutuu kiivasrytmisen varusmies-
koulutuksen läpiviemiseen ikäluo-
kasta toiseen.

HELITR tukee perinnejoukko-
osastojensa kiltojen toimintaa. Tu-
kitarve sovitaan yleensä suoraan kil-
tojen kanssa hyvässä yhteistoimin-

nassa. Kiltojen tukitarve on ollut ai-
nakin toistaiseksi hyvin vähäistä ja 
rykmentillä ei ole ollut ongelmia so-
vittujen tukitoimien toteuttamisessa.

HELITR:llä on koulutus- ja yllä-
pitovastuulla paljon kalustoa. Nyky-
ään ei riitä, että kouluttaja hallitsee 
vain yhden järjestelmän, vaan tule-
vaisuus edellyttää palkatulta henkilö-
kunnalta useamman eri järjestelmän 
tai sen osakokonaisuuden hallitse-
mista. HELITR toimeenpani viime 
vuonna palkatulle henkilökunnalleen 
noin 10 eri ase- ja järjestelmäkurssia. 
Sama määrä palkatun henkilökunnan 
kursseja on tarkoitus toteuttaa myös 
tänä vuonna. Kurssien tarkoitus on 
taata se, että avainosaaminen säilyy 
HELITR:n koulutus- ja ylläpitovas-
tuulla olevilla ase- ja johtamisjärjes-
telmillä. 

Ilmatorjuntajärjestelmää käyttä-
vä operaattori ja järjestelmän yllä-
pidosta vastaava huoltaja ovat erot-
tamaton taistelijapari. HELITR:n 
taistelu- ja ampumaharjoituksissa 
järjestelmien ylläpidosta vastaava 
henkilöstö osallistuu joukkotuotan-
toyksiköiden mukana harjoituksiin. 
Nykyisin käytössä oleva toiminta-
malli tulee korostumaan uusien yhä 
teknillisempien ilmatorjuntajärjestel-
mien käyttöönoton myötä. Operaat-
toreiden ja ylläpitohenkilöstön yh-
teistoiminta pitää olla kitkatonta.  

HELITR internetissä: http://www.
panssariprikaati.fi/fi/helitr  
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Salpausselän Ilmatorjuntapatte-
risto on yksi Karjalan Prikaatin 
kuudesta joukkoyksiköstä. Kar-
jalan prikaatissa on edustettuna 
kaikki maavoimien aselajit – jal-
kaväki, tykistö, ilmatorjunta, pio-
neeri, viesti ja huolto. Karjalan 
Prikaatin koulutustehtävänä on 
tuottaa suorituskykyisiä maa-
voimien sodan ajan joukkoja. 
Koulutus on rauhan aikana val-
miusyhtymän tärkein tehtävä. 

Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston komentaja
everstiluutnantti vesa Tuunainen

Ilmatorjuntakoulutus  
Karjalan Prikaatissa

Salpausselän Ilmatorjuntapatteristos-
sa annetaan peruskoulutuskaudella 
perusyksiköstä riippumatta jokaiselle 
sotilaalle taistelijan peruskoulutus. 
Erikois-, joukko- ja johtajakoulu-
tusvaiheissa 1. Ilmatorjuntapatteri 
vastaa JOKE06 -koulutuksesta, 2. 
Ilmatorjuntapatteri aliupseerikoulu-
tuksesta ja 3. Ilmatorjuntapatteri ITO 
05- ja 05M koulutuksesta. Kaikki yk-
siköt vastaavat oman yksikkötyyp-
pinsä mukaisesta reserviläiskoulu-
tuksesta, tykkiyksiköiden vastuun 
ollessa 2. Ilmatorjuntapatterilla.

Koulutus- ja  
harjoitusjärjestelmä

Karjalan Prikaatin koulutusjärjestel-
mä koostuu vakioidusta harjoitusra-
kenteesta, joka sisältää yhdistetyn 
varusmies-, reserviläis- ja henkilö-
kunnan koulutuksen. Vakioidun har-
joitusjärjestelmä tavoitteena on nou-
sujohteinen koulutus. 

Varusmieskoulutuksessa keski-
tytään tuotettavien joukkojen suori-
tuskykyyn. Riittävän suorituskyvyn 
saavuttaminen edellyttää 180 vuoro-

Karjalan Prikaatin harjoitusjärjestelmä
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kautta palvelevilla varusmiehillä vä-
hintään noin 30 sotaharjoitusperus-
teista maastoharjoitusvuorokautta.

Reserviläisten kouluttamisessa 
joukkojen kertausharjoitukset suun-
nitellaan perusyksikön ja pataljoo-
nan/vast kertausharjoituksiksi, jol-
loin saadaan mitattua kokonaisuuksi-
en suorituskykyä. Tehtäväkohtaisilla 
sekä rungon harjoituksilla ylläpide-
tään joukkojen suorituskykyä. 

Karjalan Prikaatissa on erinomai-
set mahdollisuuden harjoitella asela-
jien välistä yhteistoimintaa. Aselaji-
en välisen yhteistoiminnan harjoitte-
lu aloitetaan erikoiskoulutuskaudella 
joukkoyksikköpareittain toteutetta-
vissa harjoituksissa ja se huipentuu 
saapumiserittäin joukkotuotantokau-
den loppupuolella järjestettävässä 
yhteistoimintaharjoituksessa. 

Salpausselän Ilmatorjuntapatte-
riston tehtävä Karjalan Prikaatin har-
joitusjärjestelmän osana on tuottaa 
henkilökunnasta, varusmiehistä ja 
reserviläisistä joukkotuotantosuun-
nitelman mukaisia ilmatorjuntapat-
teriston johtoportaita ja tuliyksiköi-
tä valmiusprikaateihin sekä muiden 

erikseen käskettyjen johtoportaiden 
käyttöön. Ilmatorjuntajoukkojen 
koulutus toteutetaan pääsääntöisesti 
valmiusprikaatiympäristössä. 

Ilmatorjuntapatteriston  
johtokeskuskoulutus

1. Ilmatorjuntapatteri toimii maavoi-
mien valtakunnallisena kärkiosaaja-
na, kouluttaen taistelijoita valmius-
prikaatien ilmatorjuntapatteristojen 
johtoportaan(06) vaativiin tehtäviin. 
Johtoportaan varusmiehet koulute-
taan ilmatorjunta-aselajin uusimmal-
la ja nykyaikaisimmalla kalustolla. 
Johtoporras vastaa valmiusprikaatin 
ilmatorjunnan käytön suunnittelusta, 
taistelunjohtamisesta, käsittäen mm. 
ilmatilan valvonnan, tulenkäytön 
johtamisen sekä ohjus- ja tykkiyk-
siköiden taktisen-, taisteluteknisen-, 
ja huollon johtamisen.

JOKE06 järjestelmien vastaan-
otot sekä koulutuksen aloittaminen 
ovat tapahtuneet viimeisen vuoden 
aikana kiivaassa rytmissä. Uusi jär-
jestelmä vaatii henkilökunnan uudel-
leenkoulutusta sekä aikaisempaa laa-

jempaa tietotaitoa koko johtokeskus-
järjestelmän osalta. Johtokeskuksen 
käyttäminen prikaatin alueella use-
assa osassa, kolmen maalinosoitus-
tutkan käyttö, lähetyspistelaitteiden 
käyttö (1-3kpl), neljän (4) tuliyk-
sikön taktiikan- taistelutekniikan-, 
huollon-, ja tulenkäytön johtaminen, 
prikaatin viestiverkon hyödyntämi-
nen ilmatorjunnan yhteyksien siir-
rossa, johtamisjärjestelmien käyttö 
koko patteristossa, ITTH- yhteyksien 
muodostaminen sekä tietoturva- ja 
ylläpitoasiat luovat runsaasti vaati-
muksia, rajoitteita, mahdollisuuksia, 
ja haasteita. Mitään ”täyteohjelmaa” 
ei ole missään vaiheessa tarvinnut 
keksiä. Tällä hetkellä koulutuksessa 
on selkeänä painopisteenä taistelu-
tekniikan kehittäminen.

Tämän vuoden alusta alkaen 
olemme myös tiivistäneet yhteis-
työtä Karjalan Lennoston kanssa, 
yhteisenä tavoitteena aikaisempaa 
suorituskykyisempi ilmapuolustus-
kokonaisuus. Johtamisjärjestelmän 
huollon, ylläpidon, ja toimintavar-
muuden osalta Karjalan Huoltopa-
taljoonan alaisuudessa toimiva ilma-
torjuntajärjestelmäosasto on ehdot-
tomasti koko toiminnan tukipilari - 
paraskaan sotilaskäsky ei laita nollia 
ja ykkösiä järjestykseen, siihen tarvi-
taan ammattitaitoisia asentajia ja in-
sinöörejä. Voin siis todeta, että meillä 
on asianmukaiset tilat, koulutussuun-
nitelmat - ja järjestelmät, osaava ja 
motivoitunut huolto- ja kouluttaja-
henkilöstö sekä yhteistyökumppanit 
laadukkaan johtokeskuskoulutuksen 
mahdollistamiseksi.

Ohjusyksiköiden koulutus 

Varusmieskoulutus ITO 05- järjes-
telmän osalta aloitettiin Karjalan 
Prikaatissa maaliskuussa 2007 ali-
upseerikurssilla järjestetyllä ensim-
mäisellä ITO05 ohjuslinjalla. 

Nyt 05- järjestelmää on koulutet-
tu jo ensimmäinen niin sanottu pilot-
tijaos sekä 3 täyttä yksikköä, joista 
yksi on käynyt jatko- opiskelemassa 

TEEMANA
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Johtokeskuksen maalinosoitustutka (MOSTKA87M)
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oppejaan kertausharjoituksessa. Jär-
jestelmän teknisyys sekä koulutuk-
sen vaatima aika ovat osoittautuneet 
haasteeksi järjestelmää kouluttavien 
keskuudessa. Hyväksi ampujaksi tai 
johtajaksi ei opi oppitunneilla vaan 
käytännön harjoittelua tarvitsee pal-
jon ja vielä paljon lisää. Ampujien 
palvelusaika 180 vuorokautta on te-
hokkaastikin käytettynä todella ly-
hyt aika opetella käyttämään ITO 
05- järjestelmän kaikkia ”herkku-
ja”. Perustykkimiehen palvelukseen 
kun nykyisin kuuluu pikaisesti arvi-
oiden 90% aivan jotain muuta kuin 
tuota IT- miehelle niin tärkeää asela-
jin omaa ampumakoulutusta. Oman 
mausteensa koulutukseen tuovat li-
sääntyneet kalustoesittelyt sekä muu 
erittäin paljon aikaa vievä varusmies-
koulutuksen ulkopuolinen toiminta. 
Positiivisesti ajateltuna on totta kai 
hyvä, että varuskunnan ulkopuolel-
la olevia yhteistyökumppaneitakin 
kiinnostaa uudehko järjestelmämme, 
jota kyllä kelpaa esitellä. Lyhyestä 
koulutusajasta huolimatta Lohtajalla 
sekä muissa harjoituksissa järjestel-
mä on osoittanut toimivuutensa - sitä 
pitää vain osata käyttää. 

Keväällä 2009 palattiin jälleen al-
kuun ja lähdettiin liikkeelle perusasi-
oista, kun 05M- varusmieskoulutus 
sai ensiaskeleet Karjalan Prikaatissa 
aliupseerikoulussa. Laitteiden vas-
taanotto oli vielä kesken ja kalustoa 
puuttui, mutta koulutus saatiin riit-
tävällä volyymillä käyntiin, olihan 
yhteistyökumppanimme LAPITR 
jo hetken aikaa kyseistä järjestelmää 
kouluttanut. Lappalaisten ohjusvelji-
en avustuksella ja kovilla ponniste-
luilla saimme hyvät eväät kouluttaa 
ensimmäisen yksikön, joka kotiutet-
tiin hyvin tuloksin. Kirjoitushetkellä 
on käynnissä toisen 05M- yksikön J-
kauden alku ja hyvällä tasolla ollaan 
jo tässä vaiheessa. ITO 05M eroaa 
järjestelmänä ”isoveljestään” 05:stä 
helpomman koulutettavuutensa ta-
kia huomattavasti. 05M:n kanssa on 
kouluttajilla enemmän aikaa keskit-
tyä olennaiseen ja 180 vuorokauden 

palvelusaika riittää kiitettävien am-
pujien sekä johtajien koulutukseen.

Aliupseerikoulutus

Peruskoulutuskauden jälkeen 2. Il-
matorjuntapatterin päätehtävänä on 
kouluttaa aliupseerikurssilla tulevat 
johtajat valtakunnan uusimmille il-
matorjuntakalustolla varustetuille 
iskukykyisille joukoille. 

Aliupseerikurssilla suoritetaan 
aluksi kaikille yhteinen 1. vaihe 
(AUK 1). 1. vaiheen jälkeen parhaim-

misto komennetaan reserviupseeri-
kouluun (RUK) Haminaan. Pääosa 
aliupseerikurssista jatkaa 2. vaiheel-
la (AUK 2) joko Salpausselän Ilma-
torjuntapatteriston aliupseerikurssil-
la tai muilla aliupseerien erityiskurs-
seilla joko Vekaranjärvellä tai muissa 
joukko-osastoissa (esim. lääkintäali-
upseerit Hämeen Rykmentissä). 

Aliupseerikurssilla oppilaat jae-
taan kahdelle linjalle; ase- ja johta-
misjärjestelmälinjalle. Linjasta riip-
pumatta kurssilla koulutetaan eriyty-
vän opetuksen lisäksi kaikille yhtei-

Ohjusjaoksen taistelijat

Ohjusmies tuliasemassa
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sesti perustietoja ja käytännön taitoja 
sotilasjohtamisesta. Kurssin 2. vai-
heessa jatketaan erikoistumista omiin 
sodan ajan tehtäviin. Ilmatorjunta-
aliupseerikurssin asejärjestelmälinja 
kouluttaa johtajia ilmatorjuntaohjus 
ITO (05- ja 05M)-järjestelmille. Joh-
tamisjärjestelmälinjalla koulutetaan 
mm. viestiryhmien johtajia (ITO(05 ja 
05M), JOKE06), taistelujohtokeskuk-
sen valvontajohtajia (JOKE06), sekä 
johtokeskusaliupseereita (JOKE06) 
teknisesti haastaviin laitteisiin.

Aliupseerikurssi 2:n aikana osa 
ryhmänjohtajista suorittaa Sotilas-
liikunnan 1.tason valmentajatutkin-
non, jolla korvataan osa koulutustai-
don kursseista. Tutkinto suoritetaan 

yhteistyössä prikaatin muiden aliup-
seerikurssien sekä Suomen Urheilu-
opiston kanssa.

Reserviläiskoulutus

Karjalan Prikaati järjestää vuoden 
aikana suunnitellut kertausharjoi-
tuksen kahdessa vaiheessa. Ensim-
mäisenä tammikuussa järjestetään 
valmistava harjoitus kaikkien vuo-
den aikana järjestettävien harjoitus-
ten ajoneuvojen/vaunujen kuljetta-
jille ja johtajille. Tämän tiiviin kou-
lutuspaketin perusteella kuljettajat 
saavat voimassaolevat ajokortit ja 
-oikeudet. 

2.Ilmatorjuntapatteri suunnitte-

TEEMANA
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lee ja johtaa Salpausselän Ilmator-
juntapatteriston johtovastuulla olevat 
ITPTRI(61):n kertausharjoitukset. 
Harjoitukset pidetään suurimmaksi 
osaksi ampumakoulutustilaisuuksina 
Pahkajärven ampumaleirialueella ja 
taisteluharjoituksina Yhtymäharjoi-
tusten yhteydessä. 

Ampumakoulutustilaisuuksis-
sa joukko kertaa aluksi tulitoimin-
nan perusteita kalustokoulutuksen 
ja jaossimulaattorin avulla. Tämän 
jälkeen suoritaan Pahkajärven am-
puma-alueella pinta- ja ilma-ammun-
toja sekä apuaseilla että täyskaliibe-
riammuksilla. Viiden vuorokauden 
mittaisen harjoituksen aikana ammu-
taan tykkiammuntojen lisäksi ryn-
näkkökiväärillä sekä tutustutaan pat-
teriston muuhun koulutuskalustoon. 
Tulenjohto-osien osalta viikko vie-
tetään harjoittelemalla uusiutuneen 
viestivälineistön käyttöä, sekä pereh-
tymällä kaluston uudistumisen myö-
tä tehtyihin toimintatapamuutoksiin. 

Ampumakoulutustilaisuuksien 
lisäksi joukkoja harjoitetaan taiste-
luharjoituksissa yhtymäharjoitusten 
yhteydessä sekä tehtäväkohtaisina 
harjoituksina. Näiden harjoitusten 
sisältö vaihtelee joukon tehtävän ja 
reservissä oloajan perusteella. Tais-
teluharjoituksissa on tavoitteena kut-
sua koko joukko kertaamaan ja toi-
mia sodanajan kokoonpanossa osana 
ylemmän johtoportaan taistelua. Teh-
täväkohtaisissa harjoituksissa kutsu-
taan harjoitukseen pienempi ydin-
joukko, jonka kanssa keskitytään 
jonkin tietyn osa-alueen tai tehtävän 
harjoitteluun.

Edellä mainittujen harjoitusten 
lisäksi Salpausselän Ilmatorjunta-
patteristo järjestää vapaaehtoisia 
Ilmatorjunnan koulutuspäiviä Ve-
karanjärvellä. Kyseiset tapahtumat 
ovat vapaaehtoisia reserviläisille tar-
koitettuja tilaisuuksia. Päivän aikana 
annetaan koulutusta ja tietoiskuja il-
matorjuntaan liittyvissä aiheissa ja 
tutustutaan käytössä olevaan koulu-
tuskalustoon.  

Reserviläisten ampumakoulutusta Pahkajärvellä

TYKKIMÄEN SORA
Tehotie 20, PL 20 
45101 Kouvola.
p. 05-884 3400



Ilmatorjunta  2/2010   •   25

Sen jälkeen, kun edellisen kerran 
kirjoitettiin tässä lehdessä vuonna 
2003, on Viron Puolustusvoimissa 
sekä ilmatorjunnassa paljonkin 
merkittävää tapahtunut. Tärkein 
niistä Viron Puolustusvoimille ja 
koko kansalle on tietysti liittymi-
neen NATO:on vuonna 2004. Sen 
yhteydessä on tullut paljon hyvää, 
mutta myös huonoja asioita, kuten 
kaatuneita Irakissa ja Afganista-
nissa. Asenne on kuitenkin se, 
että kun on liittouduttu, niin täytyy 
hoitaa oma osansa.

Rakennemuutokset

Vuonna 2006 Puolustusvoimain ko-
mentajan vaihtuessa alkoivat isot 

Viron ilmatorjunnan  
kehitysaskelia

KaTSaUS vIRON ILmaTORUNTaaN
viron Ilmatorjunnan tarkastaja 

everstiluutnantti gert Treu

muutokset koko Viron puolustusvoi-
missa. Ilmatorjunnalle se merkitsi, 
että Maavoimien Esikuntaan perus-
tettiin jälleen ilmatorjuntaosasto, jota 
johtaa ilmatorjunnan tarkastaja. Tällä 
kertaa ilmatorjuntaosasto on opera-
tiivisen- ja suunnitteluosaston (G3/5) 
alaisuudessa. Isot koulutuskeskukset 
lakkautettiin. Käytännössä ne nimi-
tettiin sotilaspiiriksi tai kehitettiin 
ihan uusi organisaatio. Ilmatorjun-
tajoukko-osastolle eli Ilmatorjunta-
divisioonalle merkitsi se sitä, että 
Tapan Kolutuskeskus nimitettiin 
Koilliseksi sotilaspiiriksi ja Divisi-
oonan nimi vaihdettiin Ilmatorjunta-
pataljoonaksi. Kuitenkin muu raken-
ne on jäänyt samaksi. Pataljoonaan 
kuuluu esikunta, ilmatorjuntakoulu, 
tulenjohto- ja huoltopatteri sekä tuli-
patterit (joko ohjus- tai tykkipatteri).

Koulutuksen kehitys

Viron Sotakorkeakoulusta on valmis-
tunut upseereita ilmatorjuntalinjalta jo 
kolmelta kurssilta. Viimeinen aselaji-
kurssi valmistui viime vuonna ja se oli 
alusta loppuun koulutettu Ilmatorjun-
tapataljoonan ilmatorjuntakoulussa. 
Näyttää siltä, että ainakin joka toinen 
tai kolmas vuosi pitää järjestää ilma-
torjunta-aselajikurssit, jotta saadaan 
riittävästi ilmatorjuntaupseereita.

Myös kantahenkilökunnan ali-
upseerien aselajikurssien koulutta-
minen jatkuu. Niiden järjestämisen 
kanssa on kuitenkin vaikeuksia kurs-
silaisten vähäisyydestä johtuen.

Koulutuksen tärkeimmät tapahtu-
mat ovat tietysti ilmatorjunta-ammun-
nat. Aika monta vuotta ovat virolaiset 
saaneet tukea suomalaisilta Lohtajal-

Koillisen sotilaspiirin ja Ilmatorjuntapataljoonan rauhanajan rakenne
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la omien varusmiesten, kadettien sekä 
kantahenkilökunnan tykkiammunto-
jen suorittamisessa. Tärkeä ja histo-
riallinen askel otettiin viime vuoden 
toukokuun ampumaleirillä, kun Viron 
Ilmatorjuntapataljoonan kantahenkilö-
kunta ja kadetit ampuivat ensimmäiset 
Viron MISTRAL-ohjukset. Tulokset 
olivat hyviä ja erityisesti olen tyytyväi-
nen Suomen merivoimille erinomai-
sesta ammunnan johtamisesta sekä 
organisoimisesta. Tässä paikassa ha-
luan sanoa henkilökohtaiset kiitokse-
ni komentajakapteeni Jari Räsäselle ja 
hänen apulaisille ohjusammuntojen to-
teuttamisesta sekä kaikille ilmatorjun-
ta- aseveljille, jotka ovat vuosien var-
rella auttaneet meitä Lohtajalla. En ole 
varma, tulevatko virolaiset enää Lohta-
jalle ampumaan, koska Virossa sijait-
sevalla tilapäisellä ampuma-alueella 
on helmikuussa päästy suorittamaan 
ensimmäiset reserviläisten tykkiam-
munnat. Toivottavasti päästään tulevai-
suudessa suorittamaan Virossa ilma-
torjunta-ammunnat. Kuitenkin tämän 
vuoden huhtikuussa suoritetaan Latvi-
assa ensimmäiset varusmiesten ohjus-
ammunnat MISTRAL järjestelmällä.

Varusmiesten koulutuksen osalta 
merkittävintä on, että olemme käyn-
nistäneet ilmatorjuntaupseerikokelai-
den koulutuksen. Välihuomautuksena 
todettakoon, että parasta aikaa on val-
mistumassa Viron presidentin poika 
ilmatorjuntakokelaaksi ja toivotta-
vasti isä saa mahdollisuuden ylentää 
poikansa reservin vänrikiksi. Tärkeä 
kehitysaskel varusmiesten koulutuk-

sessa on tietysti uuden MISTRAL 
ohjuskaluston käyttöönotto ja edellä 
mainitut ohjusammunnat Latviassa. 
Ensimäinen ohjuspatteri siirtyy re-
serviin ison taisteluharjoituksen ”Ke-
vadtorm” jälkeen kesäkuun alussa.

Kalustohankkeet

Aloittaessani työni Viron erittäin ly-
hyen kantaman ilmatorjuntaohjus-
järjestelmän (VSHORADMS) hank-
keessa vuonna 2003, en kyllä uskonut 
että siitä tulee näin pitkä ponnistus. 
Toisaalta se oli ja on vieläkin itsenäi-
sen Viron kallein asejärjestelmähan-
ke eikä kenelläkään ollut kokemus-
ta sellaisen toteuttamiseksi. Täytyy 
myöntää vanha totuus, että parhaat 
kokemukset tulevat kantapään kautta. 

Oikeastaan VSHORADMS han-
ke saatiin käyntiin vuonna 2005 ja 
sen tavoitteena oli hankkia ilmator-
junta-asejärjestelmä, jolla suojataan 
jalkaväkiprikaatin yksiköitä. Hank-
keen voitti ranskalaisten MBDA yh-
teistyössä ruotsalaisten SAAB Micro-
wave Systemsin kanssa. MBDA:n 
vastuulla oli toimittaa MISTRAL 
ohjukset ja kaikki siihen liittyvä ka-
lusto, SAAB:in vastuulla oli toimittaa 
tutkat (AMB), tulenjohtokeskukset, 
tuliasemapäätteet ja viestikalusto.

Ranskalaiset hoitivat omaan 
osuutensa jo viime vuoden alussa 
siten, että voitiin tulla edellä mai-
nitulle toukokuun Lohtajan leirille 
ampumaan ja syksyllä aloitettiin oh-
juspatterin varusmieskoulutus. Vai-

keampi juttu on ollut ruotsalaisten 
kanssa, koska heidän kaluston saapu-
minen on kaksi kertaa lykkääntynyt 
johtuen erinäisistä teknisistä syistä. 
Toivottavasti on tämän tekstin ilmes-
tyessä viimeinenkin VSHORADMS 
kalusto Virossa ja voidaan vuonna 
2011 ottaa se operatiiviseen käytöön.

Tulevaisuuteen katsoen on aloi-
tettu lyhyen/keskikantaman ilmator-
juntaohjusjärjestelmän (SHORAD/
MRAD) projekti. Tätä projektia joh-
taa  ilmavoimat, mutta onneksi on 
ollut järkeä liittää työryhmään myös 
ilmatorjuntamiehiä.

Yhteistyö suomalaisten 
kanssa

Huolimatta siitä tilanteesta, että ehkä 
emme enää tule Lohtajalle ampu-
maan (never say never), uskon Suo-
men ja Viron välisen ilmatorjunnan 
yhteistyön jatkuvan. Sen vahvista-
miseksi voin sanoa, että Ilmatorjun-
tapataljoona suunnittele tämän vuo-
den elokuussa elektronisen sodan-
käynnin yhteistoimintaharjoitusta. 
Harjoitus tullaan todennäköisesti 
toteuttamaan Suomessa, jossa käy-
tetään TUTSI-järjestelmää. Uskon 
vahvasti, että se ei jää viimeiseksi 
yhteistoimintaharjoitukseksi.

Lopuksi haluan toivottaa kaikil-
le Suomen ilmatorjunta-aseveljille 
hyvää kevään jatkoa ja lopetan Vi-
ron ilmatorjunnan tunnuslauseella: 
JÕUD ja TAHE (VOIMAA ja TAH-
TOA).  

Ensimmäiset Viron MISTRAL ohjusten ammunnat Lohtajalla
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peRUSLUKemIa
TeKNIIKaSTa

Kapteeni pasi Seppälä 
Oppilasupseeri TLO 5

maanpuolustuskorkeakoulu

Tekniikan lisäopinnot 5 on uppou-
tunut kevään aikana sotatalouden ja 
erityisesti puolustusmateriaalihank-
keiden suunnittelun ja toimeenpa-
non opiskeluun. Jos sotatekniikkaa 
voidaan syystä luonnehtia laaja-alai-
suutensa ja moniteknisyytensä vuok-
si haastavaksi tieteenalaksi, niin sota-
taloutta voisi luonnehtia tämän lisäk-
si myös monitieteelliseksi. Opintojen 
innoittamana ajattelin aloittaa sotata-
louden alaa koskevan kirjoitussarjan, 
jossa tutustutan lukijoita hieman eri 
näkökulmista suorituskyvyn rakenta-
miseen. Tässä jutussa luodaan katsa-
us aihealueen peruskäsitteisiin, mutta 
jatkossa pureudutaan yksityiskohtai-
semmin Puolustusvoimien hanketoi-
minnan erityishaasteisiin.

Mistä on suorituskyky 
tehty?

Sotilaallisen suorituskyvyn raken-
taminen eroaa joiltakin kohdiltaan 
monille tunteita herättävistä talon-
rakennusprojekteista, mutta tavoite 
on kuitenkin samatyylinen, eli ai-
kaansaada mahdollisimman hyvin 
vaatimukset täyttävä ja kokonaista-
loudellinen lopputulos. Tavoittee-
seen pääseminen molemmissa tapa-
uksissa edellyttää jos jonkinmoista 
suunnittelua, määrittelyä, projektia, 
pyyntöä, lupaa, vertailua ja tarkastus-
ta, sekä monenmoista yhteistyötä eri-
laisten toimijoiden kanssa. Haastavia 

rakennusprojekteista tekee usein se, 
että tehdään jotain ihan uutta tai pa-
rannellaan jotain vanhaa, eikä aivan 
prikulleen vastaavaa ole kukaan osal-
lisista tehnyt aikaisemmin.

Tällä hetkellä sotatalouden ehkä 
merkittävimpänä tutkimuskohteena 
on tuon otsikossa mainitun suoritus-
kyvyn rakentamisen sisältämä koko-
naisuus. Suorituskyvyn rakentami-
seen liittyvien materiaalihankkeiden 
merkitystä on helppo korostaa. Vuo-
den 2009 puolustus- ja turvallisuus-
poliittisessa selonteossa linjattiin, 
että ”Uskottavan ja ajanmukaisen 
suorituskyvyn varmistamiseksi ma-
teriaalihankintojen osuus puolustus-
budjetista pyritään pitämään yhtenä 
kolmanneksena”. Materiaalihankin-
tojen onnistumisella on epäilemättä 
suuri merkitys Suomen puolustusky-
vylle, mutta samaan hengenvetoon 
on todettava, että pelkkä materiaali 
ei ole sama asia kuin suorityskyky.

Sotilaallisessa mielessä suori-
tuskyky ei ole pelkästään teknistä 

etumatkaa, kuten esimerkiksi hen-
kilöauton tapauksessa olemme tot-
tuneet sen mieltämään, vaan paljon 
enemmän. Sotilaallisessa mielessä 
suorituskyky muodostuu integroi-
dusta kokonaisuudesta, mikä käsit-
tää joukon, sen materiaalin ja käyttö-
periaatteen sekä näiden tarvitseman 
infrastruktuurin ja tukeutumisjärjes-
telyt.  Suorituskykyä voidaan verras-
taa joukkoon, jolla on kaikki edelly-
tykset suorittaa sille annettu  tehtävä. 
Suorituskyvyn rakentaminen käyn-
nistyykin tuollaisen tehtävätarpeen 
tunnistamisesta. Jokin operatiivinen 
tai taktinen tehtävä tulisi kyetä toteut-
tamaan, tarvitaan siis suorituskykyä. 
Kuulostaa loogiselta, eikö totta! 

Sotatalouden näkökulmasta tuo 
suorituskyky tulisi kyetä rakenta-
maan kokonaistaloudellisesti tarkas-
teltuna edullisesti, tinkimättä kuiten-
kaan liiaksi siitä ”teknisestä etumat-
kasta”, joka luo edellytykset taistelun 
voittamiselle. Tässä olemmekin so-
tatalouden ja samalla puolustusma-

Suorituskykyä rakentamassa osa 1  
– ennen ostoksille lähtöä

Suorituskyvyn osatekijät (Suorituskyvyn elinjakson hallinta, Jyri Kosola 2004)
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teriaalihankkeiden peruskysymyksen 
äärellä; mikä on lopunperin se ko-
konaistaloudellisesti paras ratkaisu, 
kun huomioidaan järjestelmältä edel-
lytetty suorituskyky ja kustannukset 
koko sen elinkaaren aikana? Pitäi-
sikö ostaa se teknisesti edistykselli-
sin järjestelmä, joka lähes varmasti 
tuottaa suhteellisen edun taisteluti-
lanteessa, mutta sisältää hyvin epä-
varmasti määriteltävän hintalapun. 
Vai jo operatiivisessa käytössä ole-
va järjestelmä, joka täyttää asetetut 
vaatimukset hankintahetkellä, on sel-
keästi hinnoiteltu ja edullinen, mut-
ta ei ehkä modifioinninkaan avulla 
saavuta samaa operatiivista elinikää 
kuin kilpailijansa. Tästä karkeas-
ta esimerkistä voi joka tapauksessa 

päätellä, että kokonaistaloudellisuus 
ei automaattisesti ole se mikä ensi-
kädessä vaikuttaa halvimmalta tai te-
hokkaimmalta. Toisaalta myöskään 
hankintahetkellä maksettu ostohinta 
ei kerro totuutta suorituskyvyn ko-
konaiskustannuksista tai kokonais-
taloudellisuudesta. 

Suorituskyvyn elinjakso-
ajattelu – viisas katsoo 
hieman pidemmälle  

Suorituskyvyn elinjakson hallinnan 
tavoitteena on tuottaa, ylläpitää ja 
lopuksi myös purkaa sotilaalliseen 
uhkakuvaan mitoitettu suoritusky-
ky, sille asetettujen taloudellisten 
ja muiden reunaehtojen mukaisesti. 

Elinjakso alkaa käytännössä jo siitä, 
kun suorituskykytarve tunnistetaan 
ja päättyy vasta kun kyseinen kalus-
to ja joukko on joko purettu tai otet-
tu johonkin muuhun käyttöön. Suo-
rituskyvyn elinjakson käsite antaa 
hyvän kehyksen taloudellisten ko-
konaiskustannusten laskenalle ja oh-
jaa materiaalihankkeisiin osallistu-
via huomion kokonaistaloudelliseen 
ajatteluun. Elinjaksoajattelu pohjau-
tuu lähtökohdiltaan ISO/IEC 15288 
standardiin (Systems engineering – 
System life cycle processes), mutta 
sisältää tietysti puolustushallinnon 
piiriin sovellettuna monia muitakin 
vaikutteita. Yhtymäkohta systeemi-
suunnitteluun on siinä mielessä mer-
kittävä, että yhteinen perusta ja kä-
sitteistö auttaa järjestelmiä hankkivia 
sotilaita ja niitä suunnittelevia insi-
nöörejä puhumaan  yhteistä kieltä.

Suorituskyvyn elinjaksomalli jakaa suorituskyvyn elinkaaren kuuteen vaiheeseen. Vaiheesta toiseen siirtyminen edellyt-
tää aina elinjaksoauditointia (EA), jossa edellytykset siirtyä eteenpäin punnitaan.  (Suorituskyvyn elinjakson hallinta, 
Jyri Kosola 2004)
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Oikeastaan tässä  
rakennetaan puolustus-
voimien tavoitetilaa

Suorituskyvyn elinjakso alkaa suo-
rituskykytarpeen tunnistamisesta 
(ideointivaihe), joka liittyy puolus-
tushallinnon strategiseen suunnitte-
luun. Ideointivaihe pohjautuu puo-
lustushallinnon strategisessa suun-
nittelussa tunnistettuihin uhkakuviin, 
Puolustusvoimien tavoitetilaan sekä 
sen pohjalta laadittuihin kehittämis-
ohjelmiin ja tehtävätarpeisiin. Taus-
talla voi olla esimerkiksi uhkakuvan 
muutos tai syntymässä oleva suori-
tuskykyvaje jonkin ikääntyvän järjes-
telmän eliniän päättyessä. Ilmapuo-
lustuksellisesta näkökulmasta uhka-
kuvan muutos voisi olla esimerkiksi 
kaukovaikutteisten aseiden käytön 
lisääntyminen lentotukikohtia vas-
taan. Kyseisestä uhkakuvan muutok-
sesta johtuva tehtävätarve olisi tuot-
taa uhkakuvaa vastaava suoja lento-
tukikohdille. Ideointivaihe tuottaa 
suunnitteluperusteet ja operatiiviset 
vaatimukset tuleville suorituskyvyn 
rakentamishankkeille. 

Suorituskyvyn rakentamis-
hanke kattaa vain osan 
suorituskyvyn elinkaaresta

Suorituskyvyn rakentamisen tähtäävä 
hanke sisältää esisuunnittelu-, suun-
nittelu- ja rakentamisvaiheen, jonka 
jälkeen suorituskyvyn tulisi olla täysi-
määräisesti operatiivisessa käytössä. 
Oikeastaan useassa yhteydessä käy-
tetty termi puolustusmateriaalihan-
ke on hieman harhaanjohtava, koska 
suorituskyvyn rakentamishankkeen 
vastuulle kuuluu aina paljon muuta-
kin kuin  materiaalin hankintaa. 

Esisuunnitteluvaiheessa tarken-
netaan ideointivaiheessa laadittua 
operatiivista konseptia ja operatiivi-
sia suorituskykyvaatimuksia, laadi-
taan alustavat järjestelmävaatimukset 
ja järjestelmäarkkitehtuurikuvaukset 
sekä hankitaan tietoa siitä, millä eri 
tavoin kyseinen suorituskyky olisi 

tuotettavissa. Esisuunnitteluvaihee-
seen liittyy yleensä teknistä tutki-
mus- ja kokeilutoimintaa ja tieto-
pyyntöjä mahdollisille järjestelmä-
toimittajille.

Tietopyyntövastausten (RFI-vas-
tausten) ja tutkimustulosten perus-
teella aiemmin laadittuja hanke- ja 
järjestelmäsuunnitelmia voidaan tar-
kentaa hankintavalmiuden nostami-
seksi. Suunnitteluvaiheen merkittä-
vänä etappina on tarjouspyyntöjen 
laatiminen potentiaalisille järjes-
telmätoimittajille. Tarjouspyyntöön 
kulminoituu suorituskyvyn raken-
tamisen ja hankkeen onnistumisen 
kannalta tärkeä vaatimusten hallin-
nan kokonaisuus, jonka tuloksena tu-
lisi syntyä suorituskykytarvetta vas-
taavat ja yhtenäiset suorituskyky- ja 
järjestelmävaatimukset todentamis-
menetelmineen. Tarjouspyynnössä 
esitetyt vaatimukset ja niiden täyt-
tymisen todentaminen ovat avain-
asemassa tarjouksia laadittaessa ja 
vertailtaessa. Sanalla sanoen sitä saa 
mitä tilaa, joten tilaus kannattaa laa-
tia huolella ja kunnioittaen tilaajan 
asettamaa tarvetta.  Palaan vaatimus-
tenhallinnan haasteisiin vielä perus-
teellisemmin myöhemmissä jutuissa.

Tarjousten vertailussa käytettävä 
kriteeristö julkaistaan tarjouspyyn-
töaineistossa, joka sisältää siis myös 
aikamoisen joukon kaupallis-juridisia 
perusteita tarjouksen tekijöille. Valin-
tapäätös hankittavasta järjestelmästä 
perustuu pääosin tarjousten teknis-
analyyttiseen vertailuun, mutta nii-
den sisältämät vastakauppavelvoitteet 
ym. monimutkaisemmin arvotetta-
vat osatekijät tekevät päätöksente-
osta enemmän tai vähemmän myös 
poliittisen. Valintapäätös on joka ta-
pauksessa merkittävä etappi ja avaa 
tien hankkeen rakentamisvaiheeseen.

Hankkeen projektointi  
kokoaa oikeat henkilöt  
ja tahot yhteen

Viimeistään tässä vaiheessa, mutta 
usein jo aiemmin, on hankkeelle pe-

rustettu hankinta- ja käyttöönottopro-
jektit. Hankintaprojektin tehtävänä 
on karkeasti ilmaisten kauppasopi-
musasioiden ja sopimuksen mukais-
ten tuotteiden toimituksia koskevien 
asioiden hoito. Käyttöönottoprojekti 
taas huolehtii laajasti käyttöönoton 
valmistelusta sisältäen kaluston vas-
taanoton, henkilökunnan koulutuk-
sen, joukkotuotantokoulutuksen ja 
sodanajan kokoonpanon suunnittelun 
sekä tarvittavien ohjeiden laatimisen. 
Pääosa käyttöönottoon liittyvästä toi-
meenpanosta tapahtuu tietysti kalus-
ton vastaanottavissa ja joukkotuo-
tantovastuullisissa joukko-osastois-
sa, joita käyttöönottoprojekti tukee 
valmistelutyöllä, asiantuntemuksella 
ja koordinoinnilla. Lopullinen suori-
tuskyvyn operointivaiheeseen siirty-
minen edellyttää, että suorituskyvyn 
kaikki osatekijät, materiaali, joukko 
ja käyttöperiaatteet on kyetty liittä-
mään yhteen ja täyttävät asetetut ope-
ratiiviset suorituskykyvaatimukset. 
Päätöksen operatiivisesta käyttöön-
otosta tekee suorituskyvyn omistaja 
yleensä sotaharjoituksissa osoitetun 
näytön perusteella. 

Suorituskyvyn elinjakso, 
saati kustannukset eivät 
suinkaan lopu  
rakentamisen jälkeen

Kokonaistaloudellisuuden näkökul-
masta on kuitenkin muistettava, että 
hankittu suorituskyky tuottaa edel-
leen kustannuksia, vaikka mittava 
materiaalihanke onkin juuri päätty-
nyt. Joukkotuotanto- ja kertaushar-
joituskoulutus rullaa suunnitelman 
mukaan edelleen, kalusto tarvitsee 
katon päälleen ja jatkuvaa ylläpitävää 
huoltoa, eikä sen tekniikka todennä-
köisesti kanna elinjakson loppuun il-
man korjausta ja päivittämistä. Lisäk-
si aikamoinen liuta PV:n henkilöstöä 
on sitoutunut ylläpitämään suoritus-
kykyä. Suorituskyvyn purkaminen-
kaan ei onnistu ilman kustannuksia, 
ellei materiaalille löydy sellaista uu-
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siokäyttöä, millä olisi tosiasiallista 
arvoa jollekkin tulevalle suoritusky-
vyn rakentamishankkeelle koti- tai 
ulkomailla. Kaluston ”romuttamis-
päätös” saa usein ansaitsematonta-
kin kritiikkiä, vaikka se kokonaista-
loudellisesti olisi hyvin perusteltu. 
Suorituskyvyn säilyttäminen vaatii 
paljon enemmän kuin pelkän ma-
teriaalin ylläpito ja lopunperin vain 
käytössä olevalla suorituskyvyllä on 
operatiivista käyttöarvoa. Tätä ajat-
telua kannattaisi jokaisen soveltaa 
myös kotonaan, mikäli tonttia ei ole 
käytössä rajattomasti. Miettikääm-
me siis kevätsiivouksen yhteydessä, 
onko siellä varastossa lojuvalla tava-
ralla koti-operatiivista käyttöarvoa?  

Seuraavassa numerossa...

Seuraavassa jutussa pureudutaan 
tarkemmin vaatimusten hallintaan 
ja systeemisuunnitteluun, eli siihen 
miten niistä hankittavista ilmatorjun-
tajärjestelmistä tulee juuri sellaisia 
kuin niistä tulee. Siis miten ilma-
torjuntamiehet yrittävät kuvata puo-
lustusvälineteollisuudelle millainen 
systeemi pitäisi saada ja toisaalta mi-
ten insinöörit yrittävät toteuttaa nuo 
asetetut vaatimukset. Miten ihmeessä 
upseeri ja insinööri saadaan ymmär-
tämään toisiaan?

Siihen saakka, nauttikaamme ke-
väästä!
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Tämä artikkeli perustuu Venä-
jän Ilmavoimien komentajan 
kenraalieversti Alexander Zeli-
nin haastatteluun sekä Mikhail 
Rastopshin kirjoittamaan artik-
keliin, joka käsittelee Venäjän 
Ilmavoimien taisteluvalmiutta ja 
aseistuksen tilaa. 

Kenraalieversti Zelin totesi Venäjän 
Ilmavoimien uudelleen aseistamisen 
alkaneen viime vuonna ja arvioi Il-
mavoimien koostuvan vuonna 2020 
yli 705 modernisoidusta tai uudes-
ta lentokoneesta. Ilmavoimat, jotka 

Zelin vastaanotti edeltäjältään, eivät 
taatusti olleet parhaassa mahdolli-
sessa kunnossa. Esimerkiksi vuosien 
1994 ja 2003 välillä Ilmavoimat eivät 
vastaanottaneet yhtään uutta lento-
konetta ja sen jälkeen ennen vuot-
ta 2009 vain yhden Tu-160 ja kaksi 
Su-34 pommikonetta. Ilmavoimien 
ulkopuoliset asiantuntijat ovat arvioi-
neet, että Venäjän Ilmavoimilla tulee 
säilymään alle 500 toimintakykyis-
tä taistelukonetta, strategisesta pom-
mikoneesta rynnäkkökoneeseen. Vii-
meisten viiden vuoden kuluessa ovat 
venäläisten tiedotusvälineiden arviot 
Venäjän sotilasilmailun tilasta vaih-

delleet ilmaylivoimaisuudesta aina 
kaikkein pessimistisimpiin arvioihin.

Zelinin mukaan Ilmavoimien ke-
hittämisnäkymiä määrittävät ennen 
muuta valtion talouden tila ja rahoi-
tuksen reaalinen taso samoin kuin 
asevoimien tulevien uudistus- ja uu-
delleen varustamispäätösten luonne, 
sisältö ja toteutus. Sotilasilmailun 
pääkomponentit, kaukotoiminta- ja 
rintamailmavoimat, maavoimien 
lentojoukot, erikoislentojoukot, soti-
laskuljetusilmavoimat, yhtymien len-
tokuljetusjoukot sekä miehittämättö-
millä lentolaitteilla varustetut joukot 
tulevat säilymään Venäjän asevoimien 
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uudistuksessa. Suunnitelmissa on ta-
voitetilana, että vuonna 2020 uusien ja 
modernisoitujen lentokoneiden osuus 
ilmavoimien kalustosta on ainakin 70 
%. Ilmavoimien tilannetta voi luon-
nehtia yksinkertaistaen lohduttomaksi 
lähimenneisyydessä, tuskallisesti uu-
distettavaksi nykyisyydessä ja toivoa 
säteileväksi tulevaisuudessa. Joten-
kin kuva vastaa neuvostoaikaa – usko 
loistavaan tulevaisuuteen antaa toivoa 
synkkään nykyisyyteen.

Strategiset eli kaukotoiminta il-
mavoimat ovat aseistettu Tu-95MS ja 
Tu-160 strategisilla risteilyohjuksia 
kuljettavilla pommikoneilla sekä pit-
kän kantaman ohjuksia kuljettavilla 
Tu-22M3 pommikoneilla ja Il-78 il-
matankkauskoneilla. 

Strategiset Tu-95MS pommiko-
neet ovat hyvin taloudellisia lento-
koneita, jotka voivat kuljettaa stra-
tegisia ydinlatauksella varustettuja 
risteilyohjuksia. Niiden taisteluky-
kyä tullaan parantamaan ja elinikää 
jatkamaan modernisoinnilla. Tu-
95MS koneilla on varustettu kolme 
raskasta pommituslentorykmenttiä, 
joiden konevahvuus on pahasti vajaa 
lentokuntoisten koneiden osalta. Näi-
den lentorykmenttien kotitukikohtina 
ovat Engels, lähellä Saratovin kau-
punkia Volgan varrella sekä Ukrainka 
Kaukoidässä Kiinan rajan läheisyy-
dessä Khabarovskista länteen. Tu-
160 pommikone edustaa Tu-95MS 
koneen käyttöperiaatteen kehitystä 
uudella tekniikalla toteutettuna. Tu-
160 koneen jatkokehittäminen ja mo-
dernisointi tulevat liittymään lähinnä 
taistelukyvyn lisäämiseen konventio-
naalisilla aseilla suoritettavien ryn-
näkkötehtävien toteuttamiseksi. Esi-
merkkinä lännessä on B-1B pommi-
koneen uudet tehtävät. Tu-160 koneet 
on sijoitettu yhteen raskaaseen pom-
mituslentorykmenttiin, jonka kotitu-
kikohta on Engels. Ilmatankkausko-
neet perustuvat Il-76 sotilaskuljetus-
koneisiin ja ne on sijoitettu yhteen 
ilmatankkausrykmenttiin, jonka ko-
titukikohta on Moskovasta etelään 
sijaitseva Ryazan.

Tu-22M3. Lähde: www.freerepublic.
com

Pitkän kantaman Tu-22M3 pom-
mikone mahdollistaa erilaisten tapo-
jen ja taktisten menetelmien käytön 
toimittaessa maalla ja merellä olevia 
kohteita vastaan. Tämän konetyypin 
modernisointiohjelmilla uudistetaan 
koneen järjestelmiä sekä aseistetaan 
koneet täsmäaseilla. Tu-22M3 konei-
den nykyinen pääaseistus muodostuu 
vapaasti pudotettavista pommeista ja 
meritorjuntaohjuksista. Tu-22M3 ka-
lusto on organisoitu neljään kaukotoi-
mintailmavoimien raskaaseen pom-
mituslentorykmenttiin, joiden koti-
tukikohdat sijaitsevat Novgorodin 
länsipuolella Soltsyssä, Moskovan 
länsipuolella Shaikovkassa, Baikal-
järven länsirannalla Belajassa, sekä 
Vladivostokin pohjoispuolella Vozd-
vizhenkassa. Lisäksi samaa koneka-
lustoa on merivoimien kahdella oh-
juslentorykmentillä Pohjoisella Lai-
vastolla ja Tyynenmeren Laivastolla.

Kaukotoimintailmavoimien ka-
luston uudistamiseksi on meneillään 
tutkimus (PAK-DA), jota johtaa Tu-
polevin suunnittelutoimisto. Tutki-
muksen tavoitteena on luoda uuden 
sukupolven strateginen pommiko-
ne, jonka ensilento tulisi tapahtua 
2015-2020. Kaukotoimintailmavoi-
mien tilanne on tällä hetkellä melko 
lohduton, sillä toimintakunnossa on 
noin viisitoista Tu-160 ja 20 vanhaa 
Tu-95MS konetta, joista monen tais-
teluvalmius on arveluttava. Taistelu-
valmiuden ylläpidon ongelmia ovat 
mm. puute vaihtomoottoreista, joi-
den valmistajat ovat osin kadonneet 
tai menettäneet ammattitaitonsa tälle 
alalle sekä yleinen varaosapula, jo-

hon on syynä sotilasteollisen komp-
leksin kyvyttömyys tuottaa tarvitta-
vaa materiaalia vuosikymmenen ti-
lauskatkon jälkeen.

Rintamailmavoimat eli taktiset 
ilmavoimat muodostavat Ilmavoi-
mien pääkomponentin, joka mah-
dollistaa aktiiviset ja massamaiset 
taistelutoimet ilmassa vierekkäisillä 
taistelunäyttämöillä. Rintamailma-
voimien konekalusto muodostuu hä-
vittäjistä (MiG-31B, Su-27 ja MiG-
29), pommikoneista (Su-24), rynnäk-
kökoneista (Su-25) ja tiedusteluko-
neista (MiG-25R ja Su-24R). 

Torjuntahävittäjä MiG-31B on 
nykyisin Ilmapuolustusjoukkojen hä-
vittäjäilmailun pääko ne tyyppi. Sen 
pidennetty kantomatka ja tutkan pa-
rannetut ominaisuudet edustavat sel-
vää harppausta eteenpäin. Nämä tut-
kan uudet ominaisuudet mahdollista-
vat oman alueellisen ilmavalvonnan 
luomisen mikäli ei ole käytettävissä 
maassa tai ilmassa toimivien komen-
topaikkojen johtamistukea. MiG-31 
hävittäjiä on sijoitettu seitsemään 
hävittäjälentorykmenttiin, joista lä-
himmät ovat Leningradin Sotilas-
piirin kaakkoisrajalla Kotlasissa ja 
Moskovan pohjoispuolella Khoti-
lovossa. Ensimmäinen modernisoi-
tu MiG-31BM hävittäjä toimitettiin 
joukoille vuonna 2008.

Su-27SM. Lähde: www.news.xin-
huanet.com

Rintamailmavoimilla on luku-
määräisesti vahva rintamahävittä-
jä Su-27 ja MiG-29 kalusto. Päätös 
pitäytyä näissä tyypeistä hävittäjä-

››
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kalustona tehtiin kustannusten vä-
hentämiseksi 1990-luvulla. Hävittä-
jien edustamat tekniset ratkaisut ta-
kaavat ainutlaatuiset lentokoneiden 
modernisointimahdollisuudet. Niitä 
mahdollisuuksia on jo käytetty mo-
dernisoimalla koneita konetyypeik-
si Su-27SM ja MiG-29SMT. Useita 
lentoyksiköitä varusteltiin näillä ko-
netyypeillä viime vuoden aikana. Su-
27 koneita (yli 300 kpl) on sijoitettu 
kahdeksaan hävittäjälentorykment-
tiin, joista lähimmät ovat Petsamon 
itäpuolella Kilpijärvellä, Petroskoin 
pohjoispuolella Besovetsissa ja Lo-
tinanpellossa. Muut Su-27 rykmentit 
toimivat Kaliningradin alueella Uha-
povskissa, Moskovan Sotilaspiirissä 
Dorohovossa, Pohjois-Kaukasuksen 
Sotilaspiirissä Krymskissä, Kauko-
idän Sotilaspiirissä Dzemkissä (mo-
dernisoitu Su-27SM) ja Central-Ug-
lovayassa (Su-27SM, modernisointi 
valmis 2010). Lisäksi Su-27 koneita 
on huomattavia määriä sotakouluilla 
ja taitolentoryhmällä.

MiG-29 kone on lukumääräises-
ti tärkein venäläinen hävittäjätyyppi 
(yli 450 kpl). Sitä on kuitenkin vai-
van nut ikääntymisestä johtuva pyrs-
töosan vika, mikä on johtanut usei-
siin maahansyöksyihin sekä huolto- 
ja kunnostusohjelmaan, jonka seu-
rauksena lentokuntoisia koneita on 
nyt vain joitakin kymmeniä. MiG-29 
kalusto on sijoitettu kuuteen hävittä-
jälentorykmenttiin, joista lähimmät 
sijaitsevat Moskovan Sotilaspiirissä 
Kurskin ja Andreapolin tukikohdis-
sa. MiG-29 koneita on runsaasti käy-
tössä taistelukoulutuskeskuksilla ja 
Keskusilmailuvarikolla sekä ylem-
män tason Sotilasilmailukoululla.

Hankintapäätös Su-35S (48 kpl) 
ja MiG-35S koneista on jo tehty, jol-
loin koneet valmistuvat muutaman 
seuraavan vuoden kuluessa ja ne 
otetaan käyttöön ennen siirtymistä 
viidennen sukupolven hävittäjiin. 

Rintamailmavoimien tulevaisuuden 
hävittäjäkoneen (PAK-FA) prototyy-
pit koelennot alkoivat vuoden 2009 
lopussa. Virallisen arvion mukaan 
PAK-FA sarjatuotannon odotetaan 
alkavan vuonna 2015 tai lehdistön 
arvioiden mukaan 2020 mennessä. 

Su-35S. Lähde: www.aviationweek.
com (alkuperäinen kuva KnAAPO)

Rintamailmavoimien pommiko-
nerykmenttien kaluston muodostavat 
Su-24M pommikoneet (yli 300 kpl), 
joiden korvaaminen on aloitettu vuo-
desta 2009 alkaen uudella Su-34 mo-
nitoimipommikoneella, jota on tilattu 
jo noin 50 kpl. Vuoteen 2020 men-
nessä tullaan käytännöllisesti katso-
en kaikki Su-24M pommikoneilla 
varustetut pommikoneyksiköt uudel-
leen aseistamaan Su-34 koneilla ja 
loppujen yksikköjen koneet moder-
nisoidaan Su-24M2 tasolle, joita on 
jo modernisoitu yli 30 kpl. Su-24M 
pommituslentorykmenttejä on 11 
kpl, joista lähimmät sijaitsevat Pie-
tarin eteläpuolella Siverskin ja Viron 
rajan läheisyydessä Smurajevon tuki-
kohdissa. Su-24M kalustoa on lisäksi 
merivoimien neljällä erillisellä ryn-
näkkölentorykmentillä, joista lähin 
sijaitsee Itämeren Laivastolla Kali-
ningradin alueella Cherniakhovskin 
tukikohdassa.

Rintamailmavoimien rynnäkkö-
lentorykmenttien Su-25 rynnäkköko-
neiden taistelukyky on edelleen hyvä 
ja modernisoitua Su-25SM jatkoke-
hitysversiota on toimitettu lentoyk-
siköille vuodesta 2006 alkaen. To-

teutettu modernisointi mahdollistaa 
ympärivuorokautisen täsmäaseiden 
käytön. Vuodesta 2009 alkaen on 
päätetty aloittaa uudelleen Su-25SM 
koneiden kaksipaikkaisten versioi-
den tuotanto tyyppimerkinnällä Su-
25UBM. Su-25 koneet (noin 200 kpl) 
on organisoitu seitsemäksi rynnäk-
kölentorykmentiksi, joista lähin si-
jaitsee Buturlinovkan tukikohdassa 
Moskovan Sotilaspiirin etelärajalla. 
Su-25 kalustoa on lukuisasti lento-
varikoilla.

Tiedustelurykmenttien lento-
kalustona on tällä hetkellä riittävä 
määrä Su-24MR (noin 100 kpl) ja 
MiG-25RB (noin 60 kpl) tieduste-
lukoneita. Tiedustelukoneet on orga-
nisoitu viideksi erilliseksi tiedustelu-
lentorykmentiksi, joista lähin toimii 
Montsegorskin tukikohdassa Kuolan 
niemimaalla. Ilmavoimat ovat otta-
neet suunnan kohti tiedusteluilmai-
lun perinpohjaista uudistusta, jon-
ka toteuttamiseksi kehitetään uusi 
tiedustelukone lähitulevaisuudessa. 
Perin pohjin uuden luokan tieduste-
lujärjestelmän muodostaa uusi kor-
kealla toimiva miehitetty tiedustelu-
kone, joka tulee näyttelemään erit-
täin suurta roolia ilmaoperaatioissa. 

Kuljetusilmavoimien kalustos-
ta tullaan poistamaan piakkoin elin-
iän päättyessä An-22, An-12 ja An-
26 kuljetuskoneet. Kaikki olemassa 
olevat An-124 ja Il-76 kuljetuskoneet 
vaativat kunnostusta. Osa koneis-
ta tullaan korvaan uudistuotannolla 
ja osa modernisoidaan. Esimerkiksi 
An-124 kuljetuskoneet vaativat kor-
jauksia vain avioniikkaan, joka on jo 
pääosin tehty. Tilanne on lähes sama 
Il-76MD kuljetuskoneiden kohdalla. 
Vuodesta 2011 alkaen Uljanovskin 
Lentokoneen Rakennustehdas aloit-
taa perin pohjin modernisoidun Il-
76MD-90A kuljetuskoneen tuotan-
non. Koneessa tulee olemaan uudet 
lentomoottorit, uusi avioniikka sekä 
uudet kuljetus- ja maahanlaskuva-
rusteet. Arviolta ainakin 40 tämän 
tyypin konetta tullaan tilaamaan Il-
mavoimille. Vuonna 2010 tulisi esi-
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sarjan ensimmäisten yksilöiden olla 
valmiina koelentoihin. Sotilaskulje-
tusilmavoimien kalusto on organisoi-
tu seitsemään sotilaskuljetuslentoryk-
menttiin, joista yhdellä on kalustona 
An-124 ja muilla Il-76 kalusto. Neljä 
näistä rykmenteistä sijaitsee Mosko-
van Sotilaspiirissä, yksi Leningradin 
Sotilaspiirin etelärajalla, yksi Pohjois-
Kaukasian Sotilaspiirin pohjoisrajal-
la ja yksi Volga-Uralin sotilaspiirissä. 
Lisäksi Moskovassa Tškalovskin tuki-
kohtaan tukeutuu erityislentodivisioo-
na, joka vastaa valtiojohdon tarpeista.

Seuraavien kahden vuoden kulu-
essa on suunniteltu saattaa loppuun 
kevyen sotilaskuljetuskone Il-112V 
kehitystyö ja aloittaa sen tuotanto. 
Koneella on suurempi kuljetuskyky ja 
parempi kevyen aseistuksen sekä va-
rustuksen pudotuskyky kuin edeltä-
jällään An-26 koneella. Ensimmäisen 
prototyypin tulisi valmistua vuonna 
2010. Suunnitelman mukaan kaik-
kiaan yli 70 tällaista kuljetuskonetta 
on tarkoitus hankkia Ilmavoimille. 
An-26 kalusto on sijoitettu erillisil-
le sekalentorykmenteille, joita on eri 
johtoportaiden, kuten Sotilaspiirien, 
Ilma- ja Ilmapuolustus Armeijoiden 
ja Laivastojen johdossa. Muita erilai-
sia keveitä kuljetuskoneita käyttäviä 
joukkoja ovat erilliset sotilaskuljetus-
lentolaivueet, joita on edellisten joh-
toportaiden lisäksi Ilmavoimien eri 
alajohtoportailla sekä maahanlasku-
divisioonilla ja -prikaateilla. 

Maavoimien lentojoukkojen 
lentokaluston pääosan muodostavat 
vielä erilaiset helikopterit. Ilmatu-
litukitehtävät taisteleville joukoille 
toteutetaan nykyisin pääosin Mi-24 
taisteluhelikoptereilla, joiden kor-
vaaminen on aloitettu uuden suku-
polven Mi-28N ja Ka-52 helikopte-
reilla. Mi-28N helikoptereiden toi-
mitukset taisteluyksiköille on aloitet-
tu. Ka-52 helikoptereiden esisarjan 
toimitus alkaa samanaikaisesti tänä 
vuonna. Taisteluhelikopterit on or-
ganisoitu kymmeneksi taisteluheli-
kopteri- tai taistelunjohtohelikopte-
rirykmentiksi, joista lähin sijaitsee 

Leningradin Sotilaspiirissä Pribylo-
vossa eli Römpötissä.

Keskiraskailla Mi-8 sarjan kul-
jetus- ja maahanlaskuhelikoptereilla 
varustetaan uudelleen edellisten tais-
teluhelikopterirykmenttien lisäksi 
taistelukuljetushelikopterirykment-
tejä, erillisiä helikopterirykmenttejä 
ja helikopterikoulutusrykmenttejä 
sekä erilaisia erillisiä helikopterilai-
vueita, joissa on nykyisin 600-800 
kpl Mi-8 sarjan helikoptereita. Ras-
kaan kuljetushelikopterin Mi-26 he-
likopterin ainutlaatuisuuden vuoksi 
Venäjän turvallisuus elimet, erityi-
sesti Puolustusministeriö, ovat har-
kitsemassa niiden lisähankintaa. Uu-
distetun Mi-26 helikopterin tyyppi 
tulee olemaan Mi-26M. Vuonna 
2008 Puolustusministeriö kolminker-
taisti Mi-26 helikoptereiden korjaus-
tilaukset yhdestä kolmeen helikopte-
riin vuodessa. Nämä helikopterit on 
sijoitettu erillisiin sotilaskuljetustais-
teluhelikopterirykmentteihin yhdes-
sä Mi-8 kaluston kanssa.

Maavoimien helikopteritaistelu-
koulutuksen ja koelentotoiminnan 
keskus sijaitsee Torzhokissa Mos-
kovan Sotilaspiirin pohjoisosassa ja 
helikopteriperuskoulutuksen ohjaa-
jakoulu Volga-Uralin Sotilaspiirin 
länsiosassa Syzranissa. Seuraavan 
kymmenen vuoden kuluessa koko 
keskiraskaiden kuljetus- ja maahan-
laskuhelikoptereiden laivasto tullaan 
aseistamaan uudelleen Mi-8MTV-5 
helikoptereilla.

Ka-60. Lähde: www.airforce-techno-
logy.com

Miehittämättömiä lentolaittei-
ta on käytössä runsaasti, mutta ne 
edustavat ensimmäisiä sukupolvia 

kyeten suorittamaan tiedusteluteh-
täviä vain taktisessa ja operatiivi-
sessa syvyydessä. Laadullisesti uu-
sien venäläisten miehittämättömien 
lentolaitteiden luomiseksi on suun-
niteltu nopeasti vaikuttavia toimen-
piteitä, joita ovat mm. rahoituksen 
lisääminen ja israelilaisten lennok-
kien hankinta vertailevaan tutkimuk-
seen sekä miehittämättömien ilma-
alusten tuotantoon osallistuvien 
yhtiöiden yhteistyön järjestäminen 
Puolustusministeriön kanssa. Uusia 
lennokkeja tullaan toimittamaan jou-
koille vuodesta 2011 alkaen ja ne tu-
levat kykenemään tiedustelutehtävi-
en lisäksi muihinkin tehtäviin, kuten 
kohteiden tuhoamiseen. Ilmavoimien 
osalta asevoimien uudistuksen val-
mistuttua miehittämättömien ilma-
alusten määrä saattaa nousta jopa 
40%:iin koko taisteluilmavoimien 
vahvuudesta. 

Miehittämättömien ilma-alusten 
käyttöä, koulutusta ja tutkimusta var-
ten on Venäjän Ilmavoimissa vahva 
organisaatio, johon kuuluvat mm. 
henkilöstön taistelu- ja kertauskou-
lutuskeskus, joka sijaitsee Egorievs-
kissä Moskovan Sotilaspiirissä sekä 
varikko, joka sijaitsee Tunoshnassa. 
Hankittavat kauas kantavat miehit-
tämättömät lentolaitteet tullaan Ze-
linin mukaan organisoimaan omiin 
joukko-osastoihinsa, jotka erikoistu-
vat niiden käyttöön.

Ilmavoiman aseistus alkaa van-
hentua nopeasti, eikä se toisaalta 
vastaa muutoinkaan nykyajan vaati-
muksia. Venäjällä valmistettujen oh-
jautuvien pommien suurin ongelma 
on lyhyt kantomatka, joka on vain 
2 -12 km. Näillä pommeilla on tar-
koitus tuhota pienehköjä linnoitettuja 
kohteita vihollisen ilmapuolustuksen 
lamauttamisen jälkeen. Kokemukset 
Georgiasta osoittivat, ettei tilanne täl-
tä osin ole erityisen helppo. Koke-
mukset Tsetsenian taisteluista taas 
osoittavat vaihtelevien sääolojen, 
kuten sumun, sateen, lumen ja pil-
vien rajoittavan vakavasti rintamail-
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mavoimien kykyä käyttää televisio 
ja laserohjattavia aseita. 

Vuonna 2003 käyttöön otettu 
KAB-500S-E ei tuonut merkittä-
vää muutosta ongelmaan. Vaikka se 
kohdistetaan maaliinsa satelliittipai-
kannuksen avulla, niin sen kantamaa 
(2-9 km) ei ole kyetty parantamaan. 
Verrattuna televisio- ja laserohjattui-
hin pommeihin KAB-500S-E etuna 
on sen käyttö vaihtelevissa sääoloissa 
ympärivuorokautisesti, mutta edel-
leen sitä voidaan käyttää vain viholli-
sen ilmapuolustuksen lamauttamisen 
jälkeen. Vastaavia ongelmia on laser-

ohjattavien ilmasta maahan ohjusten 
ominaisuuksissa S-25LD, Kh-25ML, 
Kh-29L, Kh-29M sekä televisio ha-
kupäisellä ohjuksella Kh-29T sillä 
näidenkään ohjusten maksimikanta-
ma jää alle 10 kilometrin.

Ilmavoimat ovat aloittaneet van-
henevan asevalikoimansa uudistami-
sen, jolloin Puolustusministeriö on 
solminut sopimuksen Taktisen Oh-
jusaseistus Yhtymän (KTRV) kans-
sa nykyaikaisten ilmataistelu- ja ryn-
näkköohjuksien toimittamisesta noin 
6 miljardilla ruplalla. KTRV tuottei-
siin sisältyvät useiden ohjustyyppi-

en lisäksi mm. uudet RVV-MD ja 
RVV-SD keski- ja pitkänkantaman 
ilmataisteluohjukset sekä Kh-35U 
pidennetyn kantaman rynnäkköoh-
jus. KTRV on jo aloittanut Kh-31-PK 
säteilyyn hakeutuvien ohjusten sarja-
tuotannon. Ohjuksen nopeus on noin 
900 m/s ja sen kantama on 120-160 
km, kun sen aiemman version kanta-
ma oli 70 km. Asiantuntijoiden mu-
kaan nyt solmittu hankintasopimus 
on ensimmäinen Puolustusministe-
riön solmima viiteentoista vuoteen. 
Kaikilla ohjuksilla on rajoitettu elin-
aika, mikä tarkoittaa sitä, ettei Venä-
jän Ilmavoimilla ole pian enää lain-
kaan ohjuksia, jolloin Ilmavoimien 
tulee olemaan pakko uudistaa koko 
ohjusvalikoimansa.  

peRUSLUKemIa
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Pikku-uutisia Venäjältä

Nämä pikku-uutiset keskittyvät 
Venäjän viidennen sukupolven 
hävittäjän PAK-FA:n sekä S-400 
ja Pantzir-S1 ilmatorjuntajärjes-
telmien uutisointiin.

Gazeta; 01. Helmikuuta 2010 s.4, 
ITAR-TASS; 03. Helmikuuta 2010, 
Gazeta; 12. Helmikuuta 2010 ss. 1, 
9 -11, ARMS-TASS; 12. Helmikuuta 
2010, Lenta.Ru; 12.Helmikuuta 2010, 
Vzgliad; 15.Helmikuuta 2010 s.EV,  
AviaPort news agency; 03. Maalis-
kuuta 2010, Izvestia; 03. Maaliskuu-
ta 2010 s.3, RIA Novosti; 11. Maalis-
kuuta 2010, Izvestia; 07. Huhtikuuta 
2010 s.4, Rossiiskaja Gazeta (Mos-

si. Varapääministeri Sergei Ivanov 
kertoi, että viidennen sukupolven 
hävittäjän koelennot tulevat jatku-
maan Gromoville nimetyssä Koe-
lentoinstituutissa Moskovan alueella. 
Hän totesi myös paljon työtä olevan 
jäljellä elektroniikan, aseistuksen 
ja moottoreiden kanssa. Kone tulee 
suorittamaan vielä joitakin koelen-
toja Komsomolsk-on-Amurissa ja 
siirretään Moskovaan myöhemmin 
keväällä. Kone suoritti ensilenton-
sa 4++ sukupolven moottoreilla ja 
näin ollen kysymys uuden hävittäjän 
omista moottoreista pysyy asialistal-
la Ivanovin mukaan. PAK FA tullaan 
toimittamaan Venäjän Ilmavoimille 
koelentoihin ensimmäisen alatyy-
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everstiluutnantti antti arpiainen

kovan painos); 09. Huhtikuuta 2010 
s.7, Nezavisimoe Voennoe Oboz-
renie; n:o 14; 16.- 22. Huhtikuuta 
2010 s.2, ARMS-TASS; 29. Huhti-
kuuta 2010

PAK FA koelennot jatkuivat 
ensin Komsomolsk-on-
Amurissa ja nyt  
Zhukovskissa.

Koelento-ohjelman tilanne
Venäjän Ilmavoimien komentaja 
vuosina 1992- 1998 toiminut ar-
meijankenraali Petr Denekin, kutsui 
viidennen sukupolven hävittäjän en-
silentoa (29.01.2010) pitkään odo-
tetuksi ja oivalliseksi tapahtumak-
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pin moottoreilla ja työ toisen kehit-
tyneemmän alatyypin moottoreiden 
kehittämiseksi alkaa Puolustusminis-
teriön kilpailutuksen jälkeen. 

PAK FA suoritti toisen koelen-
non 12.2.2010 Komsomolsk-on-
Amurissa Ilmailutuotantoyhtymä 
KnAAPO lentokentällä. Lentokes-
ti 57 minuuttia. Kolmas koelento 
lennettiin samoin Komsomolsk-
on-Amurissa. PAK FA on täyttänyt 
koelento-ohjelmansa ensimmäisen 
vaiheen täydellisesti ilman takaisku-
ja, jonka kuluessa se suoritti vielä 
kolme koelentoa Komsomolsk-on-
Amurissa. Sukhoin lehdistöpalvelu 
kertoi, että PAK FA:n ensimmäi-
nen lentävä prototyyppi on kulje-
tettu Komsomolsk-on-Amurista 
Zhukovskiin M. Gromovin mukaan 
nimetyn Koelentoinstituutin lento-
kentälle kuten myös järjestelmien 
ja välineiden maakoekäyttöalustat. 
Koelentoinstituutti on pääkoelento-
keskus sekä sotilas- että siviililen-
tokoneille. Zhukovskissa sijaitsee 
myös Ilmavirtausdynamiikan Kes-
kusinstituutti, jossa lentokone tes-
tataan tuulitunnelissa. Koneen tais-
telukoelennot tullaan suorittamaan 
Puolustusministeriön omistamassa 
Valtion Koelentokeskuksessa Ast-
rakhanin alueella Akhtubinskissä.

PAK FA on lentänyt tehtaan len-
tokentältä menestyksekkäästi koe-
lento-ohjelman alun, mutta koelen-
tojen tärkein vaihe alkoi kuitenkin 
toukokuun alussa. Tämän koelen-
to-ohjelman perusteella tehdään ne 
johtopäätökset, joiden mukaisesti 
tullaan tekemään päätökset Venä-
jän viidennen sukupolven hävittä-
jän kohtalosta. Tarvitseeko PAK FA 
parannuksia aerodynamiikkaan ja 
millaiset moottorit se tarvitsee, sillä 
tällä hetkellä se lentää väliaikaisilla 
moottoreilla. Nämä uudistukset ovat 
tarpeen avioniikassa ja aseiden hal-
lintajärjestelmissä. Vasta kaikkien 
uusien vaatimusten tarkastelun jäl-
keen ja uusien koelentojen jälkeen 
PAK FA tullaan ottamaan Venäjän Il-
mavoimien käyttöön. Suoritetuissa 

koelennoissa on todennettu koneen 
saavuttaneen täysin suunnittelijoiden 
asettamat lentoarvot, mikä merkit-
see sitä, ettei koneen suunnitteluun 
tarvitse tehdä enää merkittäviä pa-
rannuksia. 

PAK FA ohjelman jatko ja 
koneen ominaisuuksia

Sotilasteollisen kompleksin edustajat 
ovat kertoneet, että Sukhoi on raken-
tamassa useita viidennen sukupolven 
hävittäjän prototyyppejä laajentaak-
seen koelento-ohjelmaa. KnAAPO 
on jo valmistanut kolme prototyyp-
piä, joista ensimmäinen on aloittanut 
koelento-ohjelman 29.1.2010. Kaksi 
muuta konetta on tarkoitettu staatti-
siin kokeisiin, jotka Sukhoi oli aloit-
tanut ennen ensimmäistä koelentoa. 
Koelento-ohjelman kiihdyttämiseksi 
on joitakin PAK FA hävittäjän jär-
jestelmiä koelennetty erityyppisissä 
lentokoneissa. Esimerkiksi uusi ak-
tiivinen vaiheohjattututka on koelen-
netty Su-35 hävittäjässä. Toisaalta 
koelento-ohjelman kiihdyttämiseksi 
Sukhoi yhtymän pääjohtaja Mikhail 
Pogosian kertoi Sukhoin rakentavan 
kolme uutta PAK FA prototyyppiä 
vuosien 2010 ja 2011 kuluessa niin, 
että PAK FA koelento-ohjelmaan 
voidaan liittää kolme uutta konetta 
2010 vuoden toisella puoliskolla ja 
2011 vuoden alussa.

PAK FA ei ole ensimmäinen 
kova ensiesitys Sukhoin suunnittelu-
toimistolta Neuvostoliiton hajottua. 
25.9.1997 koelentäjä Igor Votintsev 
nousi S-31-1 Berkut eli Su-47 ko-
neella ilmaan. Tämän koneen suun-
nittelu oli tehty kokonaan epävakaan 
kolmiosiiven perustalle, jonka raken-
teessa eteenpäin taivutettujen siipien 
lisäksi oli useita innovatiivisia rat-
kaisuja. Häiveominaisuudet ja uusi 
hiilikuituinen komposiittimateriaali, 
joka vastaa nyt 70 % PAK-FA ko-
neen pinnasta, kokeiltiin Su-47 ko-
neessa. Sisäiset asekuilut kokeiltiin 
myös Berkutissa. Tästä johtuen Su-
47 kuvattiin aina niin, etteivät koneen 

pohjan luukut näkyneet. Koneen hal-
lintajärjestelmä koelennettiin Su-30 
koneella ja työntövoimaohjaus Su-
30MKI koneella. 

Pääministeri Vladimir Putin pe-
rehtyi Sukhoin suunnittelutoimistos-
sa PAK FA hävittäjän kehitystyöhön. 
Kehitystyö on ollut hänen mukaansa 
suuri menestys. Ennen sarjatuotan-
non aloittamista on tarpeen suorittaa 
noin 2 000 koelentoa. Putinin mu-
kaan ei ole syytä epäillä ettei koe-
lennoista suoriuduttaisi. Sukhoi las-
kee paljon tämän hävittäjäprojektin 
varaan. Ohjaamo- ja varustepuolesta 
vastaava varatoimitusjohtaja Victor 
Poliakov toteaa, että ohjaamoinstru-
mentit muodostetaan LCD näytöille 
ja he esittelivät sen ulkoasun nyt en-
sikertaa pääministerille. PAK FA len-
torunkoa on kehitetty sisältämänsä 
määrämuotoista dataa käyttävän jär-
jestelmän mukana ja moottori vastaa 
tiukasti suunnitelmaa. Koneessa ole-
vat välineet ja järjestelmät mahdollis-
tavat tiedonvaihdon reaaliaikaisesti 
sekä ryhmän maassa tai ilmassa toi-
mivan johtamisjärjestelmän kanssa 
että itsenäisen lentoryhmän sisällä. 
PAK FA on varustettu täysin uudella 
avioniikalla, joka integroi ”elektro-
nisen lentäjän” koneen toimintaan. 
Lentäjä vastaanottaa pääosan lento- 
ja taistelutiedosta symboleina, mikä 
tekee tiedon käsittämisestä paljon 
helpompaa ja vähentää lentäjän kuor-
maa merkittävästi sekä mahdollistaa 
lentäjän keskittymisen taktisen teh-
tävän täyttämiseen. 

PAK FA voi nousta ja laskeutua 
300-400 metrin mittaiselta kiitotieltä. 
PAK FA:n tukialusversio tullaan luo-
maan Ilmavoimien koneen pohjalta 
myöhemmin. Suunnittelijat kertovat, 
että kone kykenee lentämään yli 550 
m/s nopeudella ja sen kantama tulee 
olemaan yli 5 000 km. Uuden koneen 
aseistuksesta tiedetään hyvin vähän. 
On kuitenkin kerrottu, että sisäiset 
asekuilut voidaan varustaa kahdek-
salla R-77 tyyppisellä ohjuksella tai 
kahdella 1 500 kilogramman ohjat-
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tavalla pommilla. Kaksi pitkänkan-
taman ohjusta (tyyppi tuntematon) 
voidaan sijoittaa koneen kahteen ul-
koiseen kiinnityspisteeseen. Näiden 
pitkänkantaman ohjusten avulla kone 
kykenee toimimaan 400 km etäisyy-
dessä olevia maaleja vastaan. Pää-
ministeri Vladimir Putinin mukaan 
hävittäjä tulee ilmestymään joukoille 
jo vuonna 2013. 

Pääministeri Putinin tapaaminen 
Sukhoin suunnittelutoimistossa oli 
kuudes tapaaminen sotilasteollisen 
kompleksin kanssa sen jälkeen, kun 
Puolustusministeriön korkea-arvoi-
set virkailijat olivat esittäneet vaka-
vaa kritiikkiä sotilasteollisen komp-
leksin tuotteiden laatua kohtaan. Pää-
ministerin mukaan Venäjällä on il-
mailussa ja ilmapuolustuksessa hyvä 
maine, jolloin taistelukoneet ja ilma-
torjuntajärjestelmät muodostavat yli 
60 % aseviennin arvosta. Toimitukset 
Venäjän Ilmavoimille tulevat lisään-
tymään ja vuonna 2010 Venäjä suun-
nittelee ostavansa 27 lentokonetta, 
yli 50 helikopteria ja viisi S-400 il-
matorjuntaohjusjärjestelmää. Putin 
totesi, että aseistautumisen pääongel-
mia ovat tutkimus- ja kehittämisaika-
taulujen noudattaminen, hankinta-ai-
kataulujen noudattaminen sekä hin-
noittelu. Seuraavina ongelmissa ovat 
standardisointi ja asekaluston sekä 
varustuksen taisteluominaisuuksien 
parantaminen. Puolustusteollisuus 
tulee kohtaamaan tulevaisuudessa 
vakavia haasteita.

ITAR-TASS; 18. Helmikuuta 2010, 
Argumenti I Fakti; n:o 8; 24. Helmi-
kuuta – 02. Maaliskuuta 2010 s.17, 

Nezavisimoe Voennoe Oboz-
renie; n:o 7; 26. Helmikuuta – 05. 
Maaliskuuta 2010 s.1, Voenno-Pro-
mishlenni Kurier; n:o 9; 10. – 16. 
Maaliskuuta 2010 s.4, ARMS-TASS; 
18. Maaliskuuta 2010, Komsomols-

kaja Pravda; 10. Huhtikuuta 2010 
s.8, Izvestia (Moskovan painos); 29. 
Huhtikuuta 2010 s.1

S-400 ilmatorjuntaohjus-
järjestelmän hankinnat 
jatkuvat ja ominaisuudet 
paljastuvat

Hankinnat jatkuvat -  vain määrä on 
arvoitus
Ilmatorjuntaohjusrykmenttien varus-
taminen S-400 Triumph järjestelmil-
lä on Venäjän valtion aseistussuunni-
telman asialistalla. Mikäli varusta-
misprosessiin tulee viivästyksiä ne 
johtuvat, Ilmavoimien komentajan 
kenraalieversti Alexander Zelinin 
mukaan, ennemmin teknisistä kuin 
organisatorisista syistä. Toistaisek-
si 606. Kaartin Ilmatorjuntaohjus-
rykmentillä on kaksi S-400 järjes-
telmää. Vuoden 2010 kuluessa toi-
mitetaan Ilmavoimille pääministeri 
Vladimir Putinin mukaan viisi pat-
teristoa S-400 kalustoa, kun taas Al-
maz-Antein pääjohtaja Igor Ashur-
beili kertoi, että Almaz-Antei yhtymä 
on toimittanut tähän mennessä kaksi 
patteristoa ja yhden komentopaikan 
joukoille. Yhtymä tulee toimittamaan 
vuoden 2010 kuluessa joukoille kak-
si S-400 patteristoa ja yhden komen-
topaikan lisää sekä vuoden 2011 ku-
luessa neljä patteristoa ja kaksi ko-
mentopaikkaa. Ilmavoimien pääesi-
kunnan päällikkö kenraaliluutnantti 
Vadim Volkovitski kertoi, että Ilma-
voimat suunnittelevat aseistavansa 
vuonna 2010 uudelleen kaksi ilma-
torjuntaohjusrykmenttiä S-400 jär-
jestelmällä, joista toinen ilmatorjun-
taohjusrykmentti toimii Moskovan 
alueella. Volkovitski painotti, että 
Venäjä on kehittämässä ilmatorjun-
tajärjestelmää, joka voi tuhota maa-
leja lähiulkoavaruudessa. 

Järjestelmän käyttö
S-400 järjestelmä on otettu käyttöön 
vuonna 2007, jolloin se aloitti palve-
luksen Ilmavoimien ilmatorjuntaoh-
jusrykmentissä Elektrostalissa Mos-
kovan alueella. Uutuus ilmestyi Mos-
kovan läheisyyteen kahdesta syystä. 
Ensiksikin se toimitettiin Moskovan 
ilmapuolustuksen vahvistamisek-
si, johon alkoi muodostua aukkoja 
1990 -luvun lopulla. Toiseksi etäi-
syys järjestelmän kehittäneeseen 
yhtiöön Almaz-Anteihin on lyhyt. 
Ilmavoimien pääesikunnan esikun-
tapäällikön kenraaliluutnantti Vadim 
Volkovitskin mukaan S-400 järjestel-
mä on lapsen iässä ja sen tarvitsee 
kasvaa isoksi. Valmistajan tukitoimet 
on kohdennettu annettujen lupausten 
lunastamiseen. Suunnittelijat sano-
vat, että järjestelmä voi teoreettisesti 
toimia täysin automaattisella toimin-
tatavalla. Toistaiseksi järjestelmällä 
toimivat miehistöt, jotka koostuvat 
upseereista ja sopimussotilaista. Va-
rusmiehiä on mahdollista nähdä toi-
mivan tutkien operaattoreina ja Bry-
anskin tehtaiden valmistamien lavet-
tiajoneuvojen sekä Minskin tehtai-
den valmistamien tutka-ajoneuvojen 
kuljettajina. 

Elektrostalissa toimivan 606. 
Kaartin Ilmatorjuntaohjusrykmentin 
komentajan eversti Valeri Filippovin 
mukaan on odotettavissa, että toinen 
S-400 patteristo tullaan saamaan tais-
telupalvelukseen piakkoin. Patteristo-
jen ajoneuvokalusto eroaa kuitenkin 
toisistaan, jonka eroavuuden evers-
ti Filippov selitti johtuvan siitä, että 
neliakseliset Minskissä valmistetut 
maastoajoneuvot on korvattu Bry-
anskissa valmistetuilla. Ohjuslavetit 
ovat paljon kevyempiä kuin tutkajär-
jestelmät tai joka sään tutkat. Ensiksi-
kin BAZ ajoneuvot ovat edullisempia 
ja toiseksi ne vastaavat valkovenäläi-
siä vastineitaan maastoajokyvyltään. 
Modernisointi on käytettävissä piak-
koin myös tutkiin. S-400 järjestelmän 
modernisointiin liittyen ne tullaan va-
rustamaan X-alueella toimivilla aktii-
visesti vaiheohjatuilla tutkalla. 
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Almaz-Antei suunnittelutoimis-
ton tutkimus- ja kehitysosaston joh-
taja Irina Yegorova kertoi, että S-400 
järjestelmän palvelusikä on vähin-
tään 30 vuotta. Hänen mukaansa 
järjestelmän käyttöiäksi on suunnit-
telussa laskettu 20 vuotta, jonka jäl-
keen järjestelmä tulee perushuoltaa, 
jonka jälkeen se voi palvella vähin-
tään 10 vuotta lisää.

S-400 Triumph järjestelmän ohjukset 
ja ominaisuuksia

S-400 ei ole S-300 Favorite järjestel-
män modernisoitu versio, vaikka nii-
den saman kaltaisuus ei tietenkään ole 
sattumaa. Suunnittelijat ovat pyrkineet 
harhauttamaan mahdollista vihollista, 
sillä vihollinen ei kykene erottamaan 
kaukaa S-300 S-400 järjestelmästä. 
Ne ovat mahdottomia erottaa toisis-
taan esimerkiksi satelliiteista. Järjes-
telmien elektroninen sisältö ja niiden 
ominaisuudet taas ovat kaikkea muuta 
kuin samanlaiset. S-400 järjestelmällä 
on laajemmat valvonta ja torjuntasek-
torit kyeten seuraamaan ja torjumaan 
useampia maaleja. S-400 järjestel-
mästä tekee merkittävän asejärjestel-
män sen kattavuus, sillä sen käytös-
sä on jo kaksi ohjustyyppiä ja tämän 
vuoden kuluessa saadaan käyttöön 
kolmas ohjustyyppi. Almaz-Antei on 
kehittämässä järjestelmälle vielä kah-
ta muuta ohjustyyppiä. Näiden lisäksi 
S-400 kykenee käyttämään kaikkien 
venäläisten ohjusvalmistajien uusia 
ohjustyyppejä, joka on ainutlaatui-
nen tekninen läpimurto. Järjestelmä 
on erittäin joustava kaikkia hyökkää-
jän mahdollisesti käyttämiä hyökkä-
ystapoja vastaan. 

S-400 järjestelmä käyttää tällä 
hetkellä neljää eri ohjustyyppiä, joista 
kaksi eli 48N6E ja 48N6E2 on peritty 
S-300PMU järjestelmältä sekä 9M96E 
ja 9M96E2, jotka puolestaan ovat kes-
kipitkän ja pitkänkantaman ohjuksia 
(40 km ja 120 km). Erittäin pitkänkan-
taman ohjusta 40N6 ei vielä ole jou-
koilla käytössä. Täten S-400 järjes-
telmän kantama on siten sama kuin 

S-300PMU järjestelmällä. Ilmavoi-
mien komentajan sijainen ilmatorjun-
ta-asioissa, kenraaliluutnantti Sergei 
Razigraev kertoi, että S-400 ilmator-
juntaohjusjärjestelmän uutta ohjusta 
(40N6) valmistellaan sarjatuotantoon. 
Uudella ohjuksella on korkeatorjunta-
kyky ja kantama on 400 km.

S-400 järjestelmä tarvitsee 5 mi-
nuuttia siirtyäkseen täyteen valmiu-
teen. Sen tutkat voivat seurata 100 
maalia, joista kuusi maalia voidaan 
painottaa korkeimman luokan tuhot-
taviksi kohteiksi. Järjestelmän kanta-
ma riippuu tietenkin valitusta ohjus-
tyypistä, mutta ohjustyypin valinnan 
mukaan järjestelmällä voidaan torjua 
maaleja, jotka lentävät jopa 250 km 
korkeudessa tai vain 5 metrin kor-
keudella.

Järjestelmän ongelmia
S-400 järjestelmän ongelmista on 
vihjannut myös Ilmavoimien komen-
taja kenraalieversti Alexander Zelin 
kommentoidessaan vuonna 2009 
Ashulukin koeammuntoja. Hän sa-
noi, että huolimatta olemassa olevis-
ta ongelmista järjestelmä toi esille 
suuren tehonsa menestyksekkäästi, 
vaikka järjestelmän sisältämiä kaik-
kia teknisiä mahdollisuuksia ei ole 
vielä kyetty ottamaan käyttöön. Täs-
tä syystä kenraali painotti yhteistyön 
tärkeyttä Almaz-Antei yhtymän kans-
sa, jotta saavutettaisiin kaikki halutut 
tavoitteet. Poliittisen ja sotilaallisen 
analyysi-instituutin apulaisjohtajan 
Alexander Khramchikhin mukaan 
uusien järjestelmien palvelukseen 
ottonopeus ei vastaa todellista tarvet-
ta. Asiantila lienee todella näin, sillä 
myös Almaz-Antein edustajat tote-
sivat, että venäläinen puolustusteol-
lisuus kykenee tuottamaan vain 30 - 
35 modernia ilmatorjuntajärjestelmää 
vuosittain Venäjän Asevoimien tar-
peen ollessa 100 -200 % suuremman.

Kenraali kiisti ne kertomukset, 
joiden mukaan S-400 ei vastaisi Il-
mavoimien vaatimuksia täysin, kos-
ka siinä ei ole kaikkia nykyisiä tek-
nisiä ominaisuuksia. Kenraali totesi, 

että S-400 järjestelmällä on ollut on-
gelmia toiminnassa ja luotettavuu-
dessa, mutta järjestelmän kehittäjä 
Almaz-Antei yhtymä on korjannut 
nämä ongelmat menestyksellisesti. 

S-400 järjestelmän kehittämiseen 
liittyy myös ongelmia. jotka sotilaat 
tuovat esiin yksityisissä keskusteluis-
sa. Yksi esiin tuoduista ongelmista 
liittyy Asevoimien uudistukseen ja 
siitä johtuvaan henkilöstön supista-
miseen, jolloin muutamia kymmeniä 
upseerin ja opistoupseerin virkoja on 
vähennetty S-400 patteristosta, jol-
loin on S-300 ja S-400 rykmenttien 
esikunnat on yhdenmukaistettu, vaik-
ka järjestelmien huolto ja tiedustelu 
vaativat esikunnilta laadullisesti ja 
määrällisesti erilaisia ponnisteluja, 
silti 1003 henkilön vahvuus tässä py-
syvänvalmiuden rykmentissä on ta-
vanomainen.

RIA Novosti; 11. Maaliskuuta 2010, 
Kommersant; 19. Maaliskuuta 2010 
s.3, Nezavisimoe Voennoe Obozre-
nie; n:o 11; 26. Maaliskuuta – 01. 
Huhtikuuta 2010 s.7

Pantsir-S1 ilmatorjuntaoh-
jusjärjestelmän toimitukset 
ovat alkaneet

Hankintojen sopimuksen mukainen 
määrä
Ensimmäiset kymmenen, KamAz 
maastokuorma-auton rungolle asen-
netuista, Pantsir-S1 ilmatorjuntaoh-
jus- ja tykkijärjestelmistä on luovu-
tettu Venäjän Ilmavoimille 18. maa-
liskuuta 2010, jolloin ne toimitettiin 
edelleen jatko asennuksiin. Lyhyen-
kantaman liikkuva ilmatorjuntajär-
jestelmä Pantsir-S1 on tarkoitettu val-
tionhallinnon ja sotilaallisten johta-
mispaikkojen pienten kohteiden suo-
jelemiseksi samoin kuin ilmavoimien 
ja ilmatorjuntaohjusjoukkojen taiste-
lujoukkojen suojaamiseen, kuten pit-
känkantaman ilmatorjuntaohjusjärjes-
telmien S-300 ja S-400 lähisuojaksi.
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Instrumenttirakennuksen Suun-
nittelutoimiston pääsuunnittelijan 
sijainen Juri Savenkov kertoi, että 
puolustushankintasuunnitelman 
mukaisesti Ilmavoimat tulevat vas-
taanottamaan yli 20 kpl Pantsir-S1 
järjestelmiä lähitulevaisuudessa. Il-
mavoimien johdon mukaan kaikki 
kymmenen vastaanotettua Pantsir-
S1 järjestelmää tullaan toimitta-
maan 606. Kaartin Ilmatorjuntaoh-
jusrykmentille Elektrostaliin tämän 
vuoden kuluessa. Huhtikuussa usei-
ta Pantsir-S1 järjestelmiä osallistui 
harjoitukseen Ashulukin harjoitus-
alueella Astrakanin alueella, missä 
oli yhteisharjoitus Kazakstanin ja 
Valko-Venäjän ilmatorjuntajoukko-
jen kanssa. Venäjän Asevoimiin on 
suunniteltu rakentaa standardisoitu 
kaikkien puolustushaarojen ja ase-
lajien ilmatorjuntajärjestelmä, joka 
perustuu Pantsir-S1 järjestelmään.

Järjestelmän ominaisuuksia
Pantsir-S1 on yksi kaikkein kiivaim-
min mainostetuista taisteluvälineistä 
viimeisen 20 vuoden aikana, vaikka 
toimitukset joukoille ovat alkaneet 
vasta äskettäin. Useiden vuosien 
suunnittelun aikana järjestelmä on 
saanut lisänimen ”pitkään odotettu”. 
Järjestelmää kuvataan nyt superlatii-
veilla ja näin saattaa olla muodostu-

nut käsitys siitä, että Pantsir-S1 on 
yleislääke kaikkia ilmatilan hyökkä-
ysvälineitä vastaan. Todellisuudessa 
se on lyhyenkantaman ilmatorjun-
tajärjestelmä, jonka kantama on 
vain 20 km. Järjestelmänä se on yli-
voimainen kannettaviin Igla ja Strela 
järjestelmiin nähden, mutta häviää 
Tor järjestelmälle. Pantsirin paikka 
taistelujärjestyksessä on määritetty 
melko tarkkaan. Se tulee korvaamaan 
Tunguskan, joka on korvannut aiem-
man Shilkan. Kuitenkin se voi korva-
ta Tunguskan vasta, kun Pantsir-S1 
on asennettu telalavetille. Toistai-
seksi Pantsir-S1 pyöräversio on se-
lustakäyttöön sopiva versio, joka on 
tarkoitettu suojaamaan tärkeitä koh-
teita, kuten lentokenttiä, ilmapuolus-
tusjoukkojen tukikohtia ja asemia. 

Mielenkiinnon kohteena tulee 
olla Pantsir-S1:n taisteluosa, joka 
voidaan sijoittaa mihin tahansa kul-
jetusvälineeseen, jolla on riittävä kul-
jetuskyky, autoon, tela-ajoneuvoon, 
panssaroituun alukseen tai vain kont-
tiin. Alun perin se oli suunniteltu 
asennettavaksi tela-alustalle, koska 
sen olisi tullut ottaa Tunguskan paik-
ka panssarivaunukolonnissa suoja-
takseen niitä helikoptereilta ja mata-
lalla lentäviltä vihollisen lentokoneil-
ta. Ratkaisua oli kuitenkin jatkuvan 
alirahoituksen vuoksi välttämätöntä 

peRUSLUKemIa
ILma-aSeeSTa

muuttaa, jolloin suunnittelijat sijoit-
tivat Pantsirin edullisemmalle pyö-
rälavetille, jolla tavoiteltiin huollon 
kohteiden suojaamisen viimeistä ta-
soa. Pääuhka huollon kohteille ovat 
risteilyohjukset ja liitopommit. 

Pantsir-S1 säilytti yhdistetyn 
ohjus- ja tykkiaseistuksensa kyetäk-
seen taistelemaan kaikentyyppisiä 
ilmauhkia vastaan. Kiihdytysvai-
heessa muutamasta sadasta metristä 
noin kilometriin ohjukset ainoastaan 
hankkivat nopeutta, eivätkä voi vielä 
ohjautua, jolloin niiden maalin tulee 
olla melko etäällä. Ohjusten sijasta 
automaattitykit pystyvät tarkkaan ja 
tehokkaaseen tulitukseen aina kol-
men kilometrin etäisyydelle asti, 
jolloin ne luovat matalalla lentävän 
maalin tuhoamiseksi tiiviin tuliver-
hon. Tykkitulen alaraja matalalla 
lentäviä maaleja vastaan on metre-
jä. Näissä olosuhteissa järjestelmän 
on mahdollista tuhota aliäänen nope-
udella lentävät risteilyohjukset, jotka 
tulevat näkyville yllättäen 3 - 5 met-
rin korkeudella.

Järjestelmän käyttö ja arvioita koko-
naistarpeesta
Pantsir-S1:n pyöräversiot ovat ilma-
puolustusjärjestelmän osana suunni-
teltu liitettäväksi Ilmapuolustusjouk-
kojen pitkän- ja erittäin pitkänkan-
taman ilmatorjuntaohjusyksiköihin, 
jotka on varustettu S-300 ja S-400 
järjestelmillä. Ne tullaan liittämään 
näihin yksiköihin suojapattereina. 
Venäjän valtion aseistusohjelman 
mukaan Pantsir-S1 järjestelmiä on 
suunniteltu toimitettavaksi 20 kpl, 
joista 10 kpl on nyt toimitettu. Tämä 
tämän tyypin kalustolle Venäjän Il-
mavoimien tarpeen on arvioitu ole-
van noin 100 kpl, joiden lisäksi asi-
antuntijat olettavat että on tarpeen 
hankkia 200 -250 järjestelmää vuo-
teen 2015 ja 400 – 500 järjestelmää 
lisää vuoteen 2020 mennessä näiden 
lisäksi Venäjän Maavoimat saattavat 
ostaa 500 – 600 telalavettista Pantsir-
S1 järjestelmää vuoteen 2020 men-
nessä korvatakseen Tunguskat.  

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi 
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Muistikuvien kohteena on 88 ItK/37 
RMB; viitisen tonnia Kruppin teräs-
tä, jonka Rheinmetall oli Saksan-
maalla taitavasti takonut ilmator-
juntatykiksi ja maalannut vihreäksi. 

Astuin 15.6.1959 varusmiespal-
velukseen yliluutnantti Kalle Vää-
näsen päälliköimään 4./HelItR:iin 
ja näin tuon patterin kuuluisan ras-
kaan aseen ensimmäisen kerran ryk-
mentin kentällä elokuun alkupäivinä. 
Myöhemmin olen lukenut, että en-
simmäiset tuotiin maahamme kesällä 
1943 ja vuotta myöhemmin tykkejä 
oli saatu lisää. Alkupään tykit olivat 
liikuteltavia ja 50-luvulla niitä ve-
dettiin puolitela-ajoneuvolla (Whi-
te), jolloin tykin molemmissa päissä 
oli 1100 kg:n painoiset paripyöräiset 
ajolaitteet.

Kanuunan teräksinen putki oli 
kouluttajiemme mukaan kokoon-
pantu kolmesta kappaleesta, mutta 
en muista miten. Putken päällä oli 
paineilmalla täytettävä palautin ja 
alla hidastin, jossa oli nesteenä gly-
kolia. Elektroniikkaakin oli eli säh-
köjohdotukset mittaristoille ja tuli-
kellolle. Ampuma-arvot välittyivät 
keskuslaskimelta kolmen mittarin eli 
sivun, koron ja aikautuksen lukemik-
si. Sivun suunta-asteikko oli 6400-ja-
koisia piiruja. Koro näytettiin asteina 
ja aikautus ”asteina rististä lähtien” 
(Grad vom Kreuz).Tykin lukkomeka-
nismissa oli sen verran automaatiota, 
että se heitti ulos tyhjän hylsyn, viritti 

everstiluutnantti (evp) Seppo Takamaa

”Ajalla täydet kierrokset, aika seuraa”
 Muistikuvia ilmatorjuntatykistä...

lukon ja jätti sen auki uutta lataamis-
ta ja laukaisua varten. Aseen tulino-
peudeksi ilmoitettiin 10-12 laukaus-
ta minuutissa, mutta jäi ampumalei-
riemme olosuhteissa tietenkin tuota 
pienemmäksi.

Miehistöön kuuluivat tykinjohta-
ja, sivusuuntaaja, korkeussuuntaaja, 
aikautuksenasettaja (jonka valmiusil-
moitus on muisteluksen otsikkona), 
lataaja ja neljä ammusmiestä. Näin 
kait se oli ja miesten järjestyskin, 
jota myöhemmin Santahaminassa 
huusimme niin, että Papinlahden 
kenttä raikui.

Tykinjohtajana  
Santahaminassa

Hyrylästä saimme 10.8. komennuksen 
Ilmatorjuntakouluun Santahaminaan. 
Aliupseerikoulun raskasaselinjan 
johtajana oli yliluutnantti Matti San-
tavuori. Hän luennoi meille raskaan 
ilmatorjunnan filosofiasta ja kirjoitti 
kurssijulkaisuumme ”it-mieselektro-
neista”, jotka ”kiidättävät laskimel-
ta ampuma-arvoja tykin mittareiden 
komento-osoittimiin sekä ilmoittavat 
suuntaajille, että kääntäkää (seuran-
ta-)osoittimenne tähän”. Tykkipihan 

Tykkiryhmä Lohtajalla marraskuussa 1959; edessä vasemmalla Pauli Veh-
viläinen (Suonenjoki), kirjoittaja (Kauhava), Seppo Lahtinen (Lahti), Niilo 
Laakso (Kortesjärvi), Paavo Koukku (Riihimäki) ja takana vasemmalla 
Michael Walden (Helsinki)sekä Heikki Ylönen (Lohja) ja Reijo Märkälä 
(Oulu). Leiriasumme eivät olleet kaksiset viitisentoista vuotta sotiemme 
päättymisen jälkeen, eikä mm. kuulosuojaimista ollut tietoakaan.

››
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pääkouluttajana oli temperamenttinen 
luutnantti Ukko-Pekka Nykänen assis-
tentteinaan vähäsanainen, mutta jäm-
ti kersantti Ukkonen sekä alikersantti 
Unto Kettunen, velmu huumorimies, 
joille kaikille paiskaisin lämmintä kät-
tä mikäli vielä jossakin tapaisimme.

Kun tykin kanssa oli päästy jo-
tenkin sinuiksi, määräsi Nykänen 
tämän kirjoittajan yhden kanuunan 
johtajaksi ja ilmoitti pestin päätty-
vän vasta hamassa tulevaisuudessa 
eli Lohtajan syksyisen ampumalei-
rin jälkeen, jos kaikki menee jatkos-
sa hyvin!

Olin vastuusta väärälläni, mutta 
kun komentooni nimettiin aivan erin-
omainen tykkimiehistö, huojennuin 
tuntuvasti. Sivusuuntajaksi käsket-
tiin Seppo Lahtinen, korkeussuun-
taajaksi Heikki Ylönen, aikautuksen-
asettajaksi Reino Märkälä, lataajaksi 
Michael Walden  ja ammusmiehiksi 
Niilo Laakso, Pauli Vehviläinen sekä 
Paavo Koukku, jonka viimeksi mai-
nitun tehtäväksi tulivat myös ryh-
mämme parturin työt.Tämän mie-
histön kanssa ei sittemmin Lohta-
jallakaan ollut hädän päivää. 

Hyvä ruotukaverimme ja tykki-
ni väkivahva lataaja Michael Walden 
on poistunut tuonpuoleiseen 6. maa-
liskuuta 2009; hänen valoisalle muis-
tolleen teen kunniaa. Niilo Laakso - 
oppikoulukaverini - on eläköitynyt 
liikenneministeriön korkeasta virasta 
joitakin vuosia sitten, mutta mainion 
tykkiryhmän muiden miesten elämän-
vaiheista en ole sanaakaan kuullut.

Patteriupseerina Vatialassa

Kumppanuus RMB:n kanssa jatkui, 
sillä palvelin luutnanttina TamItPs-
tossa yliluutnantti Erkki Kaasalaisen 
raskaassa patterissa pääosan vuotta 
1963. Yksikön kalustona oli ensin ve-
näläinen sotasaalistykki 88 ItK/39-40, 
joita oli ostettu maahamme Saksasta. 
Kalusto oli kuitenkin erittäin huono-
kuntoista ja ilma-ammuntaan lähes-
tulkoon kelvotonta. Patteriston ko-
mentaja everstiluutnantti Pauli Rainio 
oli esittänyt, että seuraavat Vatialan 
saapumiserät koulutettaisiin RMB-
kalustolla, johon PE olikin suostunut. 

Hyrylästä haettiin tykit (muis-
taakseni neljä), joilla aloitimme hel-

mikuussa palvelukseen astuneen saa-
pumiserän koulutuksen Erkki Kaasa-
laisen johdolla, allemerkinneen toi-
miessa patteriupseerina. Delta-laskin 
oli taitavan ylikersantin Erkki Kuos-
masen kontolla ja tykkipuolen äksii-
sin hoiti ylikersantti Pentti ”Pena” 
Saarinen, väsymätön puurtaja. Ras-
kaan jaoksen miehistöksi oli alokas-
kauden jälkeen jäänyt siemeneksi hy-
vää ainesta, jossa Ilves, Tappara sekä 
KooVeekin olivat edustettuina kuten 
Vatialassa yleensä.

Lohtajan kevätleiriin mennessä 
patteri oli kunnossa, fix und fertig 
kuten asian sanoisi saksalainen. Kil-
pailimme Hyrylän raskaan patterin 
kanssa tasapäisesti, mutta leirin lop-
pua kohti tuloksemme paranemistaan 
paranivat. Muutamiin ”vetoihin” pat-
teriupseerikin sai painella tulikelloa 
jännityksestä jonkin varran vapisevin 
sormin, sillä peli oli kovaa ja panok-
set korkeat. Lopuksi ”Stadi” sai kuin 
saikin tunnustaa hämäläiset parem-
miksi.Tavoitellun Kotka-pokaalin 
otti ”Vati” ja maljan kävi tietenkin 
pokkaamassa hyvän ja yritteliään 
hengen yksikköönsä luonut päällik-
kömme, majurina vuonna 1993 edes-
mennyt upseeri.

Kevätleirin kruunasi pitkä moot-
torimarssi ja osallistuminen Lounais-

Niilo Laakson syliotteessa ”teräksinen 
terveisemme” sirpalekranaatilla, joka 
ilmamaaliin ammuttaessa ja myös 
epäsuorassa ammunnassa pehmeitä 
pintamaaleja tulitettaessa voitiin 
aikauttaa.

Ampumaleirin jälkeen ase huollettiin perusteellisesti. Santahaminassa otetussa 
kuvassa pelleilee alikersantti Kettunen ja puhdistystangon päässä työtä tekevät 
oppilaat Walden,Ylönen, ST, Vehviläinen, Märkälä sekä Koukku, tosi tykkijullit!
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eversti ahti Lappi

Leningradin suojaksi suunnitel-
tiin 1950-luvun lopulla mittavaa 
ilmatorjuntaohjusjärjestelmää, 
jossa vaihtoehtoina oli erilaisia 
ohjustyyppejä.  Kiinteät oh-
jusasemat ovat nyt näkyvissä 
Googlen satelliittikuvapalve-
lussa. 

Uhkakuvana risteilyohjus-
ten torjuminen   

Moskovan suojaksi suunniteltu en-
simmäinen ilmatorjuntaohjustyyppi 
S-25 Berkut  hyväksyttiin sotavarus-
tukseen 7.5.1955, likimain ”Suuren 
isänmaallisen sodan” päättymisen 
10-vuotispäivän kunniaksi. Lenin-
gradin suojaksi suunniteltiin sii-

tä parannettua versiota S-50, jonka 
raskas kalusto oli tarkoitus sijoittaa 
junanvaunuihin ryhmitysmuutosten 
tekemiseksi ja taistelunkestävyyden 
parantamiseksi. Järjestelmästä tuli 
kuitenkin monimutkainen ja kallis, 

joten sitä ei hyväksytty käyttöön. 
Leningradin yhteydessä mainitaan 
myös suunnitteilla ollut ohjusjär-
jestelmä S-100V Gabarit, josta ei 
myöskään tullut valmista. 

20.5.1954 ministerineuvosto an-
toi määräyksen ryhtyä kehittämään 
uutta it-ohjusjärjestelmää kaukaa 
ammuttavien risteilyohjusten torju-
miseksi. Uhkana olivat amerikka-
laisten Martin TM-61A Matador 
-risteilyohjukset, joiden kantama 
oli 1100 km. Maasta laukaistava, 
aliääninopeudella korkealla (max 
14 km) lentävä ohjus voitiin varus-
taa tavanomaisella taistelulatauksel-
la tai ydinkärjellä. Ohjusten opera-
tiivistä käyttöä varten perustettiin 
lokakuussa 1951 oma laivue, 1st 
Pilotless Bomber Squadron, Light. 
Matador-yksikkö ryhmitettiin NA-

Leningradin salaiset ohjusasemat

Amerikkalainen risteilyohjus Martin 
TM-61 Matador sijoitettiin Länsi-
Saksaan vuonna 1954. Se käynnisti 
uusien it-ohjusten kehitystyön Neu-
vostoliitossa. 

Tyyppi Käyttöön 
(vuosi)

Pituus  
(m)

Siipiväli 
(m)

Paino   
(kg)

Nopeus 
(km/h)

Lentokorkeus 
(km)

Ulottuvuus 
(km)

Huom. 

TM-61A Matador 1954   9,0   12,7   6117 964    max.14   1100 Hinta USD 132 000
CGM-13B Mace-B 1959   7,3   14,2   8100 1045  0,3-12,8   2250 Hinta USD 452 000
SM-62 Snark 1957 21,5   13,5 21 666 1044    max.16 10 160 Hinta USD 4,1 milj.
SSM-N-8 Regulus I 1955 12,5     6,3   6158   950   max. 11     900 U.S. Navy

Tietoja  USA:n  ensimmäisistä  risteilyohjuksista.

››

Suomen suureen sotaharjoitukseen, 
ja erityinen tähtihetki oli kenraali-
luutnantti Adolf Ehrnroothin - en-
tisen ilmapuolustuksen tarkastajan 
- käynti patterissamme ja tutustumi-
nen RMB-jaoksemme toimintaan ja 
miehistöön Yläneen tuliasemassa.

J.K.
Jonkin oleellisen kohdan olen 

saattanut muistaa väärin, mutta muis-
tiinpanoni ”Rämäpäästä” olen kadot-
tanut. Ja...koska en kertaakaan varus-
miesaikanani muista edes nähneeni 
RMB:n painettua kalusto-opasta, 

niin annettakoon ne kohdat anteeksi, 
joissa muistini tuosta aikanaan erin-
omaisesta taisteluvälineestämme on 
pahiten pettänyt.  

---
Kirjoittaja palveli 1981-83 Oulun Il-
matorjuntapatteriston komentajana.
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TO-joukkojen tueksi Länsi-Saksaan 
maaliskuussa 1954. Tämä tuli tietysti 
Neuvostoliiton johdon tietoon. Uu-
dempi risteilyohjus Martin CGM-
13B Mace tuli käyttöön Euroopas-
sa keväällä 1959. Se oli varustettu 
maastonseurantaan perustuvalla na-
vigointijärjestelmällä, jota voidaan 
pitää myöhempien strategisten ris-
teilyohjusten esikuvana. Mace saat-
toi lentää hyvin matalalla (330 m) 
tai hyvin korkealla (12,8 km). Mata-
dor- ja Mace-ohjuksilla varustet-
tu USAF:n lennosto (38th Tactical 
Missile Wing) toimi Länsi-Saksassa 
kesäkuusta 1958 alkaen. 

Miehittämättömien koneiden 
operatiivisella käytöllä on siis ta-
kanaan jo yli 50-vuotinen historia! 
Amerikkalaisten atomipommittajien 
ja risteilyohjusten takia Neuvostolii-
ton ilmapuolustuksella oli 1950-lu-
vulla konkreettisia haasteita… Uhka 
koski myös Suomen ilmapuolustusta. 

Salaperäinen  
Dal-ohjusjärjestelmä

Ministerineuvoston päätöksen to-
teuttamiseksi kuuluisa lentokone-
suunnittelija Semen A. Lavotshkin 
kehitteli it-ohjusjärjestelmän, joka 
sai nimen Dal. Sen ohjus oli tyyp-
piä La-400. Kaksivaiheinen iso oh-
jus (pituus 16,2 m, paino 8757 kg) 

käytti  ensimmäistä kertaa puoliaktii-
vista hakeutumisjärjestelmää nimeltä 
Zenit. Suoritusarvot olivat erinomai-
set: kantama 160−180 km, torjunta-
korkeus 30 km ja nopeus 830 m/s. 
Kalustolla olisi voitu torjua atomi-
pommittajat hyvin kaukaa, samoin 
nopeat (3000 km/h) aerodynaamiset 
risteilyohjukset. Tarkoituksena oli, 
että ohjusjärjestelmällä voitaisiin tor-
jua 10 maalia samanaikaisesti, joten 
sitä olisi ollut vaikea kyllästää. Oh-
justyyppi oli ensimmäisen kerran 
julkisesti esillä Moskovan paraatis-
sa 7.11.1957 ja herätti länsimaissa 
suurta huomiota, jopa hämminkiä. 

Suunnitelmana oli sijoittaa kau-
kotorjuntaohjuksia muun muassa 
Moskovan, Leningradin ja Bakun 
suojaksi. Leningradin osalta oli aluk-
si eri vaihtoehtoja: joko Dal- tai S-
50-järjestelmä taikka Dal- ja S-75-
järjestelmät yhdessä. Lavotshkinin 
kuolema 9.6.1960 aiheutti ongelmia, 
mutta Dal-järjestelmän kehitystyötä 
jatkettiin. Uudemman mallin Dal-
M:n (ohjus La-420) kantama oli pe-
räti 400 km (vrt. Venäjän nykyinen 
S-400). Uudempikin versio Dal-2 
(ohjus La-500) oli suunnitteilla. 

Leningradin ympärille ryhdyttiin 
rakentamaan Dal-järjestelmää var-
ten kiinteitä ohjusasemia kolmeen 
eri paikkaan. Ohjuspuolustus olisi 
käsittänyt viisi rykmenttiä, kullakin 

viisi linnoitettua tuliasemaa. Ainakin 
yksi niistä on vieläkin olemassa ja 
nähtävissä satelliittikuvissa (Goog-
le). Yhden rykmentin tuliasemat ja 
muut rakenteet sijaitsevat noin 29 
km Leningradin keskustasta koilli-
seen (paikka saattaisi olla Leppisaa-
ren tienoilla?). Kuvista selviää, että 
osa kiinteistä rakennelmista on vielä 
nähtävissä, tosin rappeutuneina. Voi-
si olla mielenkiintoinen tutustumis-
kohde? 

Kiinteää Dal-ohjusjärjestelmää 
ei kuitenkaan tiettävästi otettu ope-
ratiiviseen käyttöön, vaikka länsi-
maissa niin luultiinkin. Dal-kaluston 
ongelmana saattoi olla liikuteltavuu-
den puuttuminen. Dal-projekti lope-
tettiin joulukuussa 1962. Neuvosto-
liitto käytti  ilmeisesti Dal-ohjuksia 
tahallaan harhautukseen, kun niitä 
vielä vuonna 1963 kuljetettiin Pu-
naisen torin paraatissa. Ohjustyyppi 
on nähtävissä Tykistömuseon pihalla 
Pietarissa. 

Suomellekin tarjottu SA-75 
korvasi Dal-järjestelmän

SA-75 Dvina hyväksyttiin sotavarus-
tukseen 11.12.1957, ja sillä ammut-
tiin ensimmäinen vihamielinen kone 
alas Kiinassa 7.10.1959. Sen parem-
malla mallilla (S-75 Desna) ammut-
tiin alas amerikkalainen vakoilukone 
U-2  Sverdlovskissa 1.5.1960. SA-
75M -ohjuskalustoa toimitettiin mm. 
Pohjois-Vietnamiin (1965)ja sitä tar-
jottiin myös Suomelle vuonna 1962.  
Muiden ohjustyyppien kehitystyön 
viivästyessä otettiin aluksi maavoi-
mille suunniteltu SA-75/S-75-ka-
lusto  myös ilmapuolustusjoukko-
jen (PVO) käyttöön Neuvostoliiton 
kotialueella. Ensimmäiset SA-75-
yksiköt  ryhmitettiin Leningradin 
suojaksi vuonna 1958. Sen suojana 
oli 1960-luvulla 35 ohjusyksikköä.  
Kaukotorjuntaan suunniteltu S-200A 
Angara (kantama 150 km) hyväksyt-
tiin sotavarustukseen 22.2.1967. Se 
korvasi lopullisesti Dal-järjestelmän 
kaukotorjunnassa.  
  

peRUSLUKemIa
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Kuvassa Dal-
ohjus (La-400) 
kuljetusalus-
talla (Kuva: A. 
Lappi, Tykistö-
museo, Pietari)
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everstiluutnantti evp 
pauli Thomenius

Miten niin viimeinen? No, minun 
osaltani olkoon viimeinen. En ole 
paljon saanut aikaan, joten jääköön 
semantiikka, tulkoon tilalle vaikka-
pa romantiikka. Yksi osavoitto on 
tosin näkyvissä, sillä tykkien tuli-
nopeuden mittayksiköksi esittämäni 
ls/s on voittamassa vanhan ls/min. 
(Ilmatorjuntaupseeri 1/1982) Ei se 
kivuttomasti mennyt, mutta ls/s on 
hiljalleen yleistynyt. Eihän nykyisillä 
ilmatorjuntatykeillä ammuta minuut-
tia kerrallaan, luullakseni ei edes 10 
sekuntia. Purskeen tai ryöpyn tulino-
peus on olennainen.

Siviilissä on ilman minun ponnis-
telujani tapahtunut kauan odottamani 
muutos. Nyt taas lukee tienviitassa 
”Iittalan koulu” eikä joku helkka-
rin ”aste”. Ja sotaväessäkin on taas 
Kadettikoulu, kun kenr Hägglundin 
kaudella keksitty pitkä nimi alkaa 
unohtua. Minä en sitä koskaan edes 
oppinut.

Tällaisesta kirjoittelusta voi saa-
da pilkunnuuskijan maineen. Kuiten-
kin puhutussa tekstissä käytän mie-
lelläni sanoja paukku, pati, rukuuna, 
a-tavara, vaikka oikein olisi sanoa 
laukaus tai patruuna. Melko pienen 
alkoholiannoksenkin tunnistan pauk-
kuna. Ja välillä heitän kirjoitettuun-
kin tekstiin tahallani murresanoja 
tai vääriä taivutuksia lukijan iloksi 
ja löydettäväksi. Ja tiätysti myös va-
hingossa. En siis ole mikään pedantti  
-  ainoastaan rasisti ja sovinisti.

Yhdyssanoja (yhdys sanoja)kir-
joitetaan väärin, mutta se ei yleensä 

Sotilaskielen huolto, viimeinen osa
haittaa luettavuutta. Ymmärrän tie-
tysti eron ilmaisuissa ”vastanaineet” 
ja ”vasta naineet”. Mielenrauhaa ei 
kannata menettää, kun Panssari pri-
kaatin kutsussa on asuna ”tummapu-
ku”. ”Panssari  prikaati” on nuorison 
tai Porin Prikaatissa palvelleiden kir-
joitusta, mutta ”tummapuku” on so-
tilastekstiä (vastineena paraatipuku, 
joka tietenkin on yhdyssana). Nämä 
virheet kannattaa unohtaa, kieli voi 
jopa muuttua tähän suuntaan - vas-
taavasti kuin ”aletaan lukemaan” 
(vaikka pitäisi ”aletaan lukea”). Kie-
litoimistot joutuvat antamaan periksi.

Aseitten nimet eivät ole yksikä-
sitteisen vakiintuneita. Esim. lehdes-
sä 4/09 löytyy NASAMS, NASAMS 
II, NASAMS FIN, NASAMS II FIN. 
Eikö kannattaisi pysyä vaikkapa ni-
messä ITO 12? Turha sitä norjalai-
suutta (N) on joka kerta korostaa. 
(Norwegian Advanced Surface to 
Air Missile System)

ITPTRI (88) on hölmö nimi, kun 
olennainen osa on suluissa. Suluthan 
tarkoittavat yleensä, että teksti voi-
daan lukea jättämällä suluissa oleva 
osa pois. Sitä paitsi kaliiperi (35) on 
ollut ja olisi tänäänkin tarpeellisem-
pi tieto kuin valmistus-, hankinta-, 
modernisointi- tai modifiointivuosi. 
Mikä logiikka piiloutuu sitten JOKE 
87:n nimeen ilman sulkuja? Onko 
siis tykkien nimissä sulut, mutta oh-
justen ja johtokeskusten nimissä ei? 
Tosin lehdessämme on nähty myös 
ITO (90).

Ja vielä. Tykkipatteri on ITPTRI 

ja ohjuspatteri on ITOPTRI. Miksei 
tykistä kirjaintakaan? Onko rattoisaa, 
kun patteriston komentaja saa sodas-
sa ”5 itptria, joihin kuuluu 3 itptria ja 
2 it-ohjusptria”. Ha? Sait siis 5 it-pat-
teria, joista 3 on it-pattereita. Höh!

Lausuntaa: ”ito nollaviis maik” 
eli ITO 05 M. Miksei ”nollaviis mik-
ko” tai ”nollaviis äm”? On tuo M 
(manpad, man portable air defence) 
muutenkin huono. Sehän tuo väki-
sin mieleen M = modernisoitu. Tai 
M = mark, esim. Mark 2). Ja edel-
leen: kyllä ”05M” pitää olla enem-
män kuin pelkkä ”05”; nyt on päin-
vastoin. Jos kirjainten vieraskieliset 
nimet todella otetaan käyttöön, onko 
T-54 siis ”tango-54”, tai onko AMV 
”alfa-maik-viktor” tai museovaunu 
SU 57 ”sierra-uniform viisseiska”. 
Hassulta tuntuu. Älkää siis sanoko 
”nollaviis maik”, pliis. Ei edes NA-
TO-harjoituksissa, sillä ”nollaviis” 
ei vieraskielisille aukea, paitsi viro-
laisille.

Aseillehan voisi keksiä kunnol-
lisiakin nimiä. Puolassa AMV on 
Rosomak (ahma). Lentokoneilla on 
hyviä nimiä: Vinka, Rediko, Gripen, 
Hornet,    tai panssarivaunuilla: Ti-
ger, Leopard, Gepard, Marksman   tai 
it-aseilla: Crotale, Igla (nuoli), ´Rä-
mäpää´ (RMB), ´Sergei´  

Historia-aspekti:  Edellä menin 
ehkä turhan kauas taakse, kun otin 
ilmatorjuntapanssarivaunu SU 57:n 
esimerkiksi. Sama asia tulee vastaan 
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joukkojen nimilyhenteissä. Moderni-
soidaanko ne, vai kirjoitetaanko van-
han mallisina? Lehtiin on jo tarjottu 
tekstiä, missä lukee HÄMITPSTO, 
jopa TAMITPSTO. Nehän olivat ai-
koinaan HämItPsto ja TamItPsto. Ja 
nykyinen PSITPTRI oli PsvP:n osa-
na PsItPtri. Jatkosodan aikana se oli 
Äänislinnassa Ps.It.Ptri. Käytäntö 
näyttää toistaiseksi olevan, että ly-
henteet kirjoitetaan kunkin ajankoh-
dan mukaisina. Mutta kuulin eräältä 
esikuntaupseerilta, että kohta on kir-
joitettava aina TAMITPSTO, vaikka 
kirjoitetaan vanhaa historiaa. En jak-

sa uskoa, että näin hölmösti tehtäisiin  
Lyhenteiden NATO-yhteenso-

pivuus oli varmaan tarpeen, mutta se 
heikensi luettavuutta. Kun ennen oli 
PsvP, PsVP ja P-SVP (Panssarivau-
nupataljoona, Panssariviestipatal-
joona ja Pohjois-Suomen Viestipa-
taljoona), niin kaikilla olisi nyt sama 
lyhenne PSVP. Onneksi joukkoja on 
vähennetty.

Nyt näkyy sotilasarvojenkin ly-
henteissä isoja kirjaimia. Hassulta 
näyttää paperilla EVL Nimi No-
men. Mutta niin vaatii NATO, mi-
nulle sanottiin. Tosin kaikki eivät 

ole käskyä noudattaneet – onneksi. 
Typerien käskyjen noudattamisessa 
kannattaa viivytellä viimeiseen asti. 
Tätä mieltä on evl P Thomenius. 
Ehkä myös norjalaiset, sillä Hyry-
lässä PVKVK:n ilmoitustaululla oli 
norjalaisten osallistujaluetteloissa 
vain LtCol -lyhenteitä, ei kertaakaan 
LTCOL tai MAJ. Eivät taida oikeat 
NATO-jäsenet noudattaa ohjeita niin 
tarkasti kuin härmäläiset? Onkohan 
suomalaisen käskynantajan nimikir-
joituksen edessä PRKENR, EV tai 
EVL? Tietysti kiinnostaisi tietää ni-
mikin tuon lyhenteen perässä!

Isolla alkukirjaimella näkee 
kirjoitettavan sotilasarvoja, siis ly-
hentämättöminä. Etenkin varusmie-
het kirjoittavat monesti sotilasarvot 
isolla alkukirjaimella, sillä Kaptee-
nihan heille lomat myöntää. Vaik-
ka kyllä tässäkin (aiemmin vain up-
seerien) lehdessä on kerrottu miten 
”Ilmatorjunnan Tarkastaja luovutti 
Ritarimaljan…”   Isolla kirjoitettu 
tarkastaja lienee samaa perua kuin 
isolla kirjoitettu sotilasarvo Mar-
salkka tai sen lyhytversio ”Marski”. 
Kyllä kumpikin kuuluu kirjoittaa lau-
seen sisällä pienellä alkukirjaimella, 
vaikka erään viinapullon etiketissä 
annetaankin väärä malli. Vaikka en 
ole pedantti, niin virhesilmä on vir-
heetön. Jopa ryyppyhommissa. Ja 
etenkin niissä.

Aika moni kirjoittaa myös Sinä 
-pronominin isolla, muka arvostaak-
seen kirjeen vastaanottajaa. Kuka 
haluaa, että hänen etunimensä (siis 
erisnimi) korvataan persoonaprono-
minilla? Nimi kirjoitetaan isolla al-
kukirjaimella, mutta ei persoonapro-
nomini. Tämän taistelun olen ehkä 
häviämässä, mutta oikeitakin kirjoi-
tustapoja kyllä näkyy.

Lyhenteiden avaaminen on 
yleensä lehdissä turhan niukkaa. Kyl-
lä kai nykysoturit tietävät mitä ITTH 
asiallisesti tarkoittaa, mutta eivät ri-
vissä olevat everstit silti osaa sanoa, 
mistä lyhenne tulee. Olen kysynyt.

Lyhenteiden avaamiseen internet 
ei ole mikään ratkaisu. Kuka nyt leh-

peRUSLUKemIa
KIeLeN hUOLTOa

Majurina mies on parhaimmillaan (kuva Markku Yli-Perttula, Ilma-
torjuntakoulu 1979)
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teä lukiessaan viitsii istua koneella 
hakemassa selvityksiä, etenkin, kun 
kattavaa hakemistoa ei löydy ja haku 
vie aikaa minuutteja tai suuren osan 
yhdestä minuutista.

Jatkuva toiminta ilmaistaan usein 
merkinnällä 24/7 eli 24 tuntia/vrk ja 
7 vrk/viikko. Parempi on Ilmavoi-
mien merkintä h24. Kyetään päivys-
tämään esimerkiksi 2 vrk ajan h24. 
Mutta ei viikkoa eli 24/7. Vahinko, 
ettei h24 ole saanut enempää suo-
siota. Minäkin voisin vielä (pienen 
harjoittelun jälkeen) juopotella ehkä 
1½ vrk rytmillä h24, mutta 24/7 sopii 
ikäni takia enää vain hengittämiseen.

Älykkyysvaatimukset lienevät 
laskussa, kun aikautettua karanaat-
tiakin (35 mm) sanotaan älykkääksi. 
Sehän osaa vain räjähtää, kun tulen-
johtolaitteen käskemä aika on täyn-
nä. Niin teki 88 mm RMB:n kranaatti 
jo 1930-luvulla. Herätyskellokin oli-
si siis älykäs?! Vasta silloin ammus 
on älykäs, kun se osaa itse reagoida 
johonkin. Lähisytytinkranaatti on jo 
jonkin verran älykäs, kun se tekee 
temppunsa oman sensorinsa havain-
tojen perusteella.

Tietysti 35 mm jaoksen AHEAD 
-kranaatteja ampuva asejärjestelmä 
on hyvinkin älykäs ja tehokas.

Kirjainten translitterointi on 
useissa kirjoituksissa tehty englannin 
kielen mukaisesti.  Jo kansakoulus-
sa 1940-luvun lopulla opetettiin su-
hu-ässän merkki (s-kirjaimen päällä 
on 6000-jakoisen piirun merkki, siis 
Š). Se pätee nykyäänkin, vilkaiskaa 
vaikkapa Helsingin Sanomia. Niin-
pä ITO 79 PetŠora on oikein. Sen 
sijaan Petshoran  sh on englannin-
kielinen vastine Š:lle. Mutta sekin on 
väärin, sillä englannissa tŠ korvataan 
ch:lla. Siis Pechora, ja säästyy yksi 
lyöntikin. Joskus Intian ohjuksista 
lukiessani näin jopa Pichoran, kun 
painoton e ääntyy venäjän kielessä 
i:nä. (Se PetŠoran tŠ (tŠaa)on venä-
jän aakkosissa nelosen (4) näköinen 
kirjain, yksi kuudesta ässästä.) Myös 
TŠetŠenia eikä Tshetshenia.

Venäjän J-kirjain ( jee, jaa, joo, 

juu) translitteroidaan usein Y:ksi, 
vaikka suomen kielikin tuntee J:n. 
Pitää siis kirjoitta Jaroslavl eikä 
Yaroslavl! Suomen kielessähän 
y ääntyy aina y:nä, paitsi sanassa 
olympialaiset se ääntyy u:na.

Katsotaan vielä piruuttaan, mi-
ten Anton TŠehov translitteroidaan 
ruotsiksi. Se on Anton Tjechov. Ei 
ole tarvittu englannin kieltä apuun. 
Eikä tarvita meilläkään.

Suomen kielen virheillä ei ole 
yleensä suurtakaan merkitystä. Vasta 
silloin kannattaa hermostua, kun sa-
nojen merkitystä ruvetaan muut-
tamaan toiseksi. Silloinhan ei koh-
ta enää tiedetä, mistä puhutaan. Pari 
esimerkkiä.

Eräs arvostettu historioitsija esit-
teli taannoin Suomen Sotilas - leh-
dessä ”passiivisen tutkan”. Ehdotin, 
että pysyttäisiin perinteisessä tavas-
sa, jolloin tutkan olennainen osa on 
aktiivinen. Jos näin ei sovita, olisi 
aina mainittava, jos puhutaan ”aktii-
visesta tutkasta”. Varmuuden vuok-
si torjun heti yhden perustelun. Pio-
neerien tutkain (kepin päässä metal-
lipiikki, jolla tökkimällä etsitään mii-
noja) ei ole ollenkaan passiivinen lai-
te. Aktiivinen toimi on se, kun piikki 
painetaan maahan. Ei ole siis edes 
”passiivista tutkainta”. Kyllä tutka 
on laite, joka lähettää jotain ja ottaa 
vastaan heijastuksen (tai aktiivisen 
vastauksen, kun puhutaan toisiotut-
kasta). Selvää on, että historioitsija 
pitää kannastaan kiinni. Yhtä selvää 
on, että minä en antaudu enempään 
resuneeraamisen.

½-pedanttisena havaintona vielä 
aselajin säätiöitten erikoisuus, kun-
niajäsenet.  Kuten tiedetään, säätiö-
lain mukaan säätiöissä ei ole jäse-
niä, omistajia eikä osakkaita. Suo-
men kielen oppaitten ja Nykysuomen 
sanakirjan mukaan kunniajäsen on 
”muita jäseniä arvokkaampi jäsen”.  
Mutta kun säätiöissä ei ole ensim-
mäistäkään jäsentä, niin mihin ilma-
torjuntatykistön säätiöitten jäseniä 
oikein verrataan? Muissa säätiöissä 
en ole huomannut olevan kunniajäse-

niä. Onko nyt aselajin jonkin säätiön 
jäsenmäärä esimerkiksi viisi, ja kaik-
ki jäsenet ovat kunniajäseniä!

Entäpä ”maksimikantama”. Kan-
tama tarkoittaa jo sinänsä maksimie-
täisyyttä. Ei ole siis järkeä sanassa 
maksimikantama. Vai onko? Joskus 
on. Kun verrataan eri asejärjestelmiä, 
niin kantamia verratessa jollakin on 
muita suurempi kantama. ”Kilpaili-
joitten maksimikantama on 12 km 
(ase A), pienin kantama on 8 km (ase 
B), pienin ampumaetäisyys on 200 
m (ase B).”

Jonkinlainen yhteenveto

Kieli muuttuu ja kehittyy. Aikaisem-
mat yhdeksän pisteen virheet aletaan 
hiljalleen hyväksyä, ensin arkikielek-
si. Mitä enemmän tulee lainasanoja, 
sitä helpompaa meillä on. Väkisin 
keksityt suomennokset eivät menes-
ty; hyviä esimerkkejä on tietokonesa-
nastossa. Kerettiläinen mielipiteeni 
on turhien suomennosten vastainen.

Lehdestämme tietysti joku pe-
dantti löytäisi huomautettavaakin, 
mutta omasta puolestani haluaisin 
vain enemmän lyhenteiden avaa-
mista. Kirjoittaja voisi aina avata 
lyhenteen, kun se ensi kerran teks-
tissä esiintyy. Ei tietenkään helppoja 
lyhenteitä (it, m, m/s, evl, ito, tki, ) 
tarvitse avata. Avaamistaso määräy-
tyisi rehellisten reserviläisten ja eh-
toopuolen evp-äijien tarpeitten mu-
kaan.

Yli-hilseen-artikkeleissa ei ly-
henteitä tarvitse avata. Ei myös-
kään venäläisten ohjusten osalta 
6K32V76C -tyyppisistä lyhenteistä 
ole niin väliä. Ne yököttävät muu-
tenkin esiintyessään lehdissä ja kir-
joissa suurella frekvenssillä. Asia on 
toinen, kun ammattimiehet puuhai-
levat varaosaluetteloitten kimpussa.

Se oli siinä. Kyllä helpotti.  
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Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen 
nimellä pidetty ensimmäinen 
vuosikokous järjestettiin Tu-
russa Merivoimien Esikunnan 
tiloissa perinteisellä Heikki-
län kasarmialueella 13.3.2010. 
Paikalle oli saapunut noin 30 
yhdistyksen jäsentä.

Kokousesitelmät

Ennen varsinaista vuosikokousta 
kuultiin merivoimien ilmatorjun-
tapäällikön komkapt Jari Räsäsen 
esitys merivoimien ilmatorjunnasta 
sekä komentaja Aimo Jokelan esitys 
Heikkilän kasarmialueen historiasta.

Komentaja Jokelan esityksessä 
tuli esille mielenkiintoinen yksityis-
kohta Heikkilän kasarmialueesta. Il-
matorjuntamiesten keskuudessa on 
ollut yleinen käsitys siitä, että kasar-

Ilmatorjuntayhdistyksen  
vuosikokous Turussa

mirakennus olisi toiminut sairaala-
na. Jokelan tekemän tutkimustyön ja 
löydettyjen piirustusten perusteella 
on kuitenkin selvinnyt se, että kasar-
mialueelle oli suunniteltu erillinen 
sairaalarakennus joten it-miesten on 
muutettava käsitystään rakennukses-
ta ainakin näiltä osin.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokousta vietettiin 
Talvisodan päättymisen 70-vuotis-
päivänä. Tätä muistopäivää kunnioit-
taen kenraaliluutnantti Antti Simola 
toi muistopäivän tervehdyksen ko-
kousväelle. Erityisesti Simola korosti 
Talvisodan merkityksestä suomalai-
sille. Simola totesi mm. että sota on 
verrattavissa strategiseen iskuun sen 
ajan välineillä.

Vuosikokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin Reima Johansson. Ko-
kouksen sihteerinä toimi Kari Kok-

komäki. Pöytäkirjan tarkastajiksi 
sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Ola-
vi Leino ja Pauli Thomenius.

Yhdistys aloittaa  
toimintansa uuden  
puheenjohtajiston  
vetämänä

Hallituksen jäsenten lukumääräk-
si päätettiin puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsen-
tä. Hallituksen uudeksi puheenjohta-
jaksi valittiin Ari Rautala ja uudeksi 
varapuheenjohtajaksi valittiin Jar-
mo Sinkkonen. Näin uusi Ilmator-
juntayhdistys aloittaa toimintansa 
kokonaan uuden puheenjohtajiston 
vetämänä. Varsinaisiksi jäseniksi va-
littiin Reima Johansson, Kari Kok-
komäki, Jouni Lehtonen, Antti Lil-
leberg, Lauri Niemelä, Ari Paavola, 
Jussi Salonen sekä Ilkka Tynys. 

Yhdistyksen tilintarkastajiksi 
valittiin Juha Hammaren ja Jyrki 
Heinonen sekä varatilintarkastajiksi 
Tomi Lavonen ja Patrik Hammaren.

ITY:n valtuuskunnan vahvuu-
deksi päätettiin puheenjohtaja, va-
rapuheenjohtaja ja 24 jäsentä. Val-
tuuskunnan puheenjohtajaksi valit-
tiin edelleen Antti Simola ja varapu-
heenjohtajaksi Juha Palmujoki. Val-
tuuskunnan jäseniksi valittiin Reijo 
Alanne, Jari Vuorela, Matti Heinä-
nen, Matti Kulmala, Hannu Kyl-
mäniemi, Eero Lapinleimu, Olavi 
Leino, Jaakko Lipsanen, Aarne Nie-
minen, Timo Niiranen, Mauri Laso-
nen, Ahti Lappi, Erkki Pylvänäinen, 
Seppo Rantalainen, Aarre Seppälä, 
Ari Suontlahti, Vesa Sundqvist, Ta-
pio Rinne, Pauli Thomenius, Ilkka 

Merivoimien edustajat komkapt Jari Räsänen (vas) ja kom Aimo Jokela (oik) 
esittelemässä Heikkilän kasarmirakennusta.
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Tuomisto, Vesa Tuunainen, Timo 
Wiiala, Matti Virolainen ja Jarkko 
Metsänvirta. 

Vuosikokous pidettiin hyvähen-
kisenä. Yhdistys on aktiivisesti toi-
miva aselajijärjestö maanpuolustus-
järjestöjen eturintamassa.

Yhdistyksen  
vuosikokouksessa  
palkitut

Yhdistyksen hallitus päätti myöntää 
vuoden 2010 ilmatorjuntaupseerin 
nimityksen Olavi Leinolle hänen 
ansiokkaasta toiminnasta Hämeen 
Ilmatorjuntaupseerien puheenjohta-
jana ja osaston alkuperäisenä jäsene-
nä. Lisäksi Leino on toiminut luen-
noitsijana useissa eri tilaisuuksissa ja 
toiminta aktiivisesti Toijalan reser-
viupseereissa. Tunnustuksena luovu-
tettiin yhdistyksen standaari ja ”Olli-
patsas”. Yhdistys onnittelee vuoden 
it-upseeria.

Ilmatorjunta-lehden vuoden kir-
joittajana palkittiin everstiluutnantti 
Antti Arpiainen ansiokkaista Venäjän 
asevoimien kirjoituksistaan.

Vuosikokouksen osallistujia

Kokouksen lopuksi yhdistyksen uusi puheenjohtaja eversti Ari Rautala luovutti 
eroavalle puheenjohtajalle everstiluutnantti Ari Suontlahdelle yhdistyksen 
kultaisen jäsenmerkin.

Vuoden Ilmatorjuntaupseeri Olavi 
Leino

››
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Muut vuosikokouksessa 
palkitut

Kultainen jäsenmerkki
n:o 38 Ari Suontlahti (eroava pu-
heenjohtaja) 

Pirkanmaan Ilmatorjuntaupseerit 
palkittiin Nousuun kiertopalkinnolla 
vuoden 2009 aikana parhaiten toimi-
neena Ilmatorjuntaupseeriyhdistyk-
sen osastona. Palkinnon vastaanotti 
osaston puheenjohtaja everstiluut-
nantti Reijo Alanne.

yhdISTyS
Standaari
n:o 106 Panssariprikaati
n:o 107 Olavi Leino (vuoden ilma-
torjuntaupseeri)

Kultainen levyke
n:o 30 Olavi Heikkilä
n:o 31 Juha Palmujoki

Ansiomitali
Tuomo Juntunen
Jouko Mattila
Veli Matti Wilska 

Kuparinen levyke
n:o 189 Pekka Jokinen
n:o 190 Petri Ruotsalainen
n:o 191 Mikko Henriksson
n:o 192 Minna Komppa
n:o 193 Pertti Kukkonen
n:o 194 Jaakko Lipsanen
n:o 195 Antti Leinonen

Teksti ja kuvat: Reijo Alanne

ILMA- 
TORJUNNAN 
ANSIORISTIT 

2010
Ilmatorjunnan ansioristi (ITAR) 
on sääntöjensä mukaan tar-
koitettu Suomen ilmatorjunnan 
piirissä tai muuten sen hyväksi 
tehdystä työstä ansiokkaasta 
työstä myönnettäväksi ansio-
ristiksi. Ansioristin sääntöjen 
mukaisesti ilmatorjuntakoulu-
tusta antavat joukko-osastot 
tai ilmatorjunnan parissa toi-
mivat maanpuolustusjärjestöt 
voivat tehdä esityksiä ilmator-
junnan ansioristitoimikunnalle 
ristin myöntämisestä. Ansio-
ristin myöntää Ilmatorjunnan 
tarkastaja.

Ilmatorjunnan ansioristiesityk-
set pyydetään lähettämään 
31.8.2010 mennessä ansio-
ristitoimikunnalle oheiseen 
osoitteeseen. Esityksissä 
pyydetään käyttämään esitys-
kaavaketta.

Ilmatorjunnan ansioristit 
jaetaan pääsääntöisesti 
ilmatorjunnan vuosipäivänä 
30.11.2010.

Maavoimien Esikunta  
- Henkilöstöosasto
Majuri Jari Mäkelä
PL 145
50101 Mikkeli

Ari Suontlahti luovuttaa entiselle puheenjohtajalle Hannu Kylmäniemelle 
muistoksi hänen puheenjohtajakautensa Ilmatorjuntalehdet.
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jäRjeSTöSIhTeeRI TIedOTTaa

Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri

Yliluutnantti Timo Tolkki 
2.OITPTRI/HELITR/PSPR

c/o PVKVK
PL 1, 04301 TUUSULA

Puh 0299-442568
timo.tolkki@mil.fi

MERKKIPÄIVÄT

80 vuotta
Ltn Jorma Lakkonen 25.8.1930
Ltn Jouko Kepponen 13.9.1930

70 vuotta
Kapt Erkki Tolonen 30.7.1940
Kapt Torsti Leinonen 5.8.1940
Ylil Kimmo Bergius 19.8.1940

60 vuotta
Kapt Veijo Pyysalo 20.7.1950
Ltn Pekka Simola 10.9.1950
Ylil Risto Niemi 14.9.1950
Ylil Urpo Pennanen 30.9.1950

50 vuotta
Evl Pertti Pullinen 3.7.1960
Vänr Mika Halttunen 4.9.1960
Kapt Juha Hammaren 22.9.1960

YLENNYKSIÄ

4.6.2010

Everstiksi
Jyrki Erik Heinonen  MPKK

Everstiluutnantiksi
Mika Petteri Granlund PSSLE

Majuriksi
Petri Soppi HÄMR
Vesa Lehtonen LSSLE
Janne Kananen PSPR
Sami Halmo SMMEPA
Kapteeniksi
Vesa Kynsijärvi MPKK
Jarno Hanhisalo LAPITR
Tommi Jääskeläinen LAPITR
Mikko Kuusisto LAPITR
Juha Urpelainen PSPR
Kimmo Haatanen PSPR

Yliluutnantiksi
Jarmo Aikio LAPITR
Henri Haahti LAPITR
Petri Kontsas LAPITR
Juha Rantala LAPITR
Pasi Väisänen LAPITR
Jere Lampinen PSPR
Aapo Rinne PSPR
Janne Vaahtera PSPR
Perttu Ylinen RUK
Ville Tuppura SLMEPA

UUSIIN TEHTÄVIIN

Majuri Kari Aho Puolustusvoimien Tiedustelukeskukseen 
1.3.2010 lukien.

Majuri Petri Aho Lapin Lennostoon 1.4.2010 lukien.

Everstiluutnantti Ari Suontlahti Ilmasotakoulun apulaisjohta-
jaksi 1.6.2010 lukien.

Everstiluutnantti Timo Hämäläinen apulaisosastopäälliköksi 
kansliaan Pääesikunnassa 1.7.2010 lukien.

Everstiluutnantti Jarmo Sinkkonen sektorin johtajaksi Pää-
esikunnan johtamisjärjestelmäosastolle 1.7.2010 lukien.

Everstiluutnantti Jari Vuorela erityistehtävään Puolustusvoi-
mien Tiedustelukeskukseen 1.7.2010 lukien.

Kapteeni Mika Rötkönen Lapin Lennostoon 1.8.2010 lukien.

Everstiluutnantti Hannu Kylmäniemi Keski-Suomen Aluetoi-
mistoon 1.9.2010 lukien.

Everstiluutnantti Ari Grönroos Lapin Ilmatorjuntarykmentin 
komentajaksi 1.9.2010 lukien.

Majuri Jyri Raitasalo puolustusvoimain komentajan adjutan-
tiksi 1.9.2010 lukien.

Kapteeni Tommi Laari Maanpuolustuskorkeakouluun 
1.9.2010 lukien.
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Liity jäseneksi  
Ilmatorjuntayhdistykseen!
Jäsenetuina saat Ilmatorjuntalehden 4 kertaa 
vuodessa, mahdollisuuden osallistua yhdistyksen 
seminaareihin sekä tapahtumiin. Ennen kaikkea 
pysyt ajan tasalla aselajin tapahtumista!

Miten pääset jäseneksi?

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

Jäsenmaksut vuodelle 2010 ovat seuraavat:
jäsen 26 €
maanpuolustukselliset yhteisöt 26 €
yksityiset kannattajajäsenet 26 €
yritykset ja muut yhteisöt 260 €
nuorisojäsen 13 €

yhdISTyS
maRKKINaT

ITUY:n 
markkinointiasiamies 
Kapt Ahti Piikki
ILMASK
PL5, 41161 Tikkakoski
Puh. 0299 253207
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

Vuoden upseeri 
 – Reijo Alanne

Upseeriliitto on valinnut vuoden 2009 upseeriksi Pirkan-
maan Ilmatorjuntaupseereiden puheenjohtajan, eversti-
luutnantti Reijo Alanteen.  

Reijo Alanne on pitkän linjan ilmatorjuntaupseeri, 
jonka on urallaan palvellut muun muassa yksikön pääl-
likkönä ja toimistopäällikkönä Salpausselän Ilmatorjun-
tapatteristossa ja Kymen Ilmatorjuntarykmentissä sekä 
ilmatorjuntapäällikkönä Karjalan ja Satakunnan Len-
nostoissa. Tällä hetkellä Reijo työskentelee Maavoimien 
Materiaalilaitoksen esikunnassa Tampereella – tosin ei 
ilmatorjunnallisessa tehtävässä.

Reijo on tunnettu aktiivisesta vapaaehtoisen maan-
puolustuksen toiminnasta. Siitä on hyvänä esimerkkinä 
monivuotinen toiminta ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen 
hallituksessa sekä usean osaston eri tehtävissä. Sekä Ky-
men että Pirkanmaan Ilmatorjuntaupseerit ovat oppineet 
tuntemaan Reijon aktiivisen johtamisotteen ja todellisen 
innostuksen osastojen puheenjohtajana sekä hallituk-
sen jäsenenä. Aselajin piirissä Reijon toiminta on myös 
huomioitu siten, että hänet valittiin vuonna 2002 vuoden 
Ilmatorjuntaupseeriksi ja taitaa Reijon kaapista löytyä 
muutkin aselajin sekä yhdistyksen ansionosoitukset.

Lehden toimitus ja yhdistyksen hallitus onnittelee 
Reijoa!
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TapahTUmIa

Tapahtumakalenteri

Pvm Aika Tapahtuma Paikka Kohde-
ryhmä

Järjestää Yhteyshenkilö Muuta

7.8. Hamina Tattoo Hamina Avoin 
kaikille

Katso erillinen 
ilmoitus

25.8. Syyskauden ava-
us ja sauna

Siivikkala Pirkan-
maan it-
upseerit

PirkItKilta 
ja Pirkmaan 
osasto

Reijo Alanne 
reijo.alanne@gmail.com
GSM 040-7198268

31.8. 18.00 Päijät-Hämeen 
osaston kokoon-
tuminen

Lahti Jäsenet Päijät-Hämeen 
osasto

It.lahti@luukku.com Lisätietoja elo-
kuussa www.
ilmatorjunta.fi/
phame Ilmoit-
taudu postitus-
listalle!

8.9. Pirkanmaan 
it-upseerit johto-
kunnan kokous

MAAVMATLE Pirkan-
maan it-
upseerit

PirkItKilta 
ja Pirkmaan 
osasto

Reijo Alanne 
reijo.alanne@gmail.com
GSM 040-7198268

11.–
12.9.

Lähtö 
07.00

Syysretki Sa-
voon

Kuopio Jäsenet SalpItKilta ja 
ITY Kymen 
osasto

Seppo Rantalainen
seppo.rantalainen@kymp.net
GSM 050-5477602

Katso erillinen 
ilmoitus

18.9. Tutustuminen 
Ilmatorjunta-mu-
seoon ja Lotta 
museoon (avec)

Tuusula Jäsenet PirkItKilta 
ja Pirkmaan 
osasto

Reijo Alanne 
reijo.alanne@gmail.com
GSM 040-7198268

1.10. Tampellan muis-
tolaatan pal-
jastus

Tampellan 
alue/Tampere

PirkItKilta 
ja Pirkmaan 
osasto

Reijo Alanne 
reijo.alanne@gmail.com
GSM 040-7198268

1.10. It-muistomerkki-
en esittely/Tam-
pere-päivä

Pirkanmaa PirkItKilta 
ja Pirkmaan 
osasto

Reijo Alanne 
reijo.alanne@gmail.com
GSM 040-7198268

13.10. Pirkanmaan 
it-upseerit johto-
kunnan kokous

MAAVMATLE Pirkan-
maan it-
upseerit

PirkItKilta 
ja Pirkmaan 
osasto

Reijo Alanne 
reijo.alanne@gmail.com
GSM 040-7198268

Osastojen toimintasuunnitelmat luettavissa netistä www.ilmatorjunta.fi
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Syysretki Karjalan  
lennostoon ja  

Alahovin viinitilalle
11. - 12. 9. 2010

ITY/Kymen osasto ja Salpausselän ilmatorjuntakilta järjestä-
vät tutustumisretken Karjalan lennostoon ja Alahovin viiniti-
lalle. Retkelle lähdetään linja-autolla Haminasta lauantaina 
11.9. klo 7.00. Bussi ajaa Kouvolan (8.00) ja Mikkelin (9.30) 
kautta Rissalaan, jonne saavumme n. Kello 14.00. Matkan 
aikana pysähdymme ruokailemaan sopivassa paikassa.

Karjalan lennostossa yhteysupseeri ottaa meidät vastaan ja 
hänen johdollaan saamme tutustua ilmavoimien toimintaan 
ja kalustoon lennoston alueella.

Vierailun päätyttyä ajelemme Muuruvedelle Kartanohotelli 
Kivennavalle, missä saunomme ja yövymme. Yöpymisen 
hintaan 40€/henk kuuluu aamiainen. Aamupäivän aikana 
jatkamme matkaa Alahovin viinitilalle Kallaveden rannalle. 
Tutustumme viinin valmistukseen ja lounaan yhteydessä 
maistelemme tilan tuotteita. Maistiaisten jälkeen on
mahdollisuus ostoksiin. Alahovi taitaa olla Suomen vanhin 
viinitila. 

Lisätietoja löytyy osoitteesta www.alahovi.com
Yöpymispaikka www.lomapaikka.net/kartanohotellikivennapa

Noin klo 15.00 lähdemme paluumatkalle Mikkelin ja Kou-
volan kautta Haminaan. Matkalle ovat tervetulleita kaikki 
yhdistyksen ja kiltojen jäsenet puolisoineen. Ruokailut ja 
yöpymisen kukin maksaa itse. Kuljetuksen järjestää SalpIt-
Kilta/ITY Kymen osasto. Mahdollinen omakustannushinta 
kuljetuksesta on n. 15 – 20€/henkilö. Linja-autoon mahtuu 
25 ensin ilmoittautunutta retkeilijää. Matkalle lähdetään, 
mikäli ilmoittautuneita on vähintään 15 henkilöä.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen Seppo Rantalaiselle  
12.8. 2010 mennessä.

seppo.rantalainen@kymp.net puh 050-5477602

TAVATAAN  
TATTOOSSA!

Haminassa  
lauantaina 7.8.2010

Kymen Ilmatorjuntaupseerit ja Sal-
pausselän Ilmatorjuntakilta ry kutsuvat 
kaikki ilmatorjunta- ja maanpuolus-
tushenkiset ystävät Haminaan Tattoo 
-tapahtumia seuraamaan. Ohjelmassa 
mm:

klo 11.00 Puistokonsertti Kesäpuistos-
sa (maksuton)
12.00 Puolustusvoimien tapahtuma-
kenttä Tervasaaressa
13.00 Merikonsertti Tervasaaressa  
(maksuton)
14.00 ja 21.00 Marssishow:t Bastio-
nissa

Uutena kohteena ”Viihdemakasiini” 
(=entinen kasarmin pyörävarasto), 
jossa lauantaina esiintyy mm Popeda.

Tutustu tarkemmin netissä www.hami-
natattoo.com

Osallistuminen ei edellytä ennakkoil-
moittautumista, jokainen osallistuu 
tapahtumaan ”omaan tahtiin” tuttuja 
tervehtien. Yhdistyksien edustajat 
tavattavissa ainakin Kesäpuistossa ja 
Tervasaaressa. 

TERVETULOA

TAVATAAN TATTOOSSA !

TapahTUmIa
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Ilmapuolustusseminaari/KarPr:n  
kiltapäivät

Lauantaina 10.4.2010 järjestettiin Utin jääkärirykmentissä 
Ilmatorjuntayhdistyksen, Karjalan prikaatin sekä Utin jääkä-
rirykmentin toimesta kiltapäivät ja ilmapuolustusseminaari. 
Tapahtuma sai runsaasti kiinnostusta aina pääkaupunkiseu-
tua myöten. Osallistujia oli yli 120 henkilöä, jolloin auditorio 
lisäpaikkoineen täyttyi kiinnostuneesta yleisöstä. 

Tilaisuus aloitettiin ITY:n tarjoamilla sotilaskotikahveil-
la, jonka jälkeen Karjalan prikaatin terveiset toi SalpItPsto:n 
komentaja evl Vesa Tuunainen. Evl Anssi Vuolle esitteli jää-
kärirykmentin ja helikopteripataljoonan toimintaa. Mielen-
kiintoisen esittelyn jälkeen yleisöllä riitti vielä paljon ky-
seltävää ennen kuin siirryimme heko-halliin tutustumaan 
pataljoonan pääkalustoon NH-90 helikopteriin.

Ilmavoimien toiminnasta ja Venäjän ilma-aseesta Suo-
men lähialueella luennoi evl Marko Pärnänen Karjalan len-
nostosta. Saimme hyvän kuvan ilmavoimiemme toiminnasta 
ja lähialueiden ilma-aseesta nykypäivän tilanteessa. Nyky-
päivästä Utin lentotukikohdan historiaan meidät johdatteli 
evl Seppo Solasaari mielenkiintoisesti kootun historiakatsa-
uksen myötä. Tilaisuuden jälkeen Solasaari esitteli kaikille 
halukkaille Utin perinnetilan näyttelyn vanhalla upseeriker-
holla. Monet osallistujat kävivät tutustumassa ainutlaatui-
seen näyttelykokonaisuuteen. 

Päivän onnistumisesta suuri kiitos ITY:lle, Utin jääkä-
rirykmentille, Karjalan prikaatille, MPKY:lle ja sotilasko-
tisiskoille. 

Ilmatorjuntayhdistyksen ja SalpItKillan puolesta,
Seppo Rantalainen

KeNTäN
KUULUmISIa
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Ryhmällä Etelä-Suomen sotilaslää-
nin esikuntaan ja Itä-Uudenmaan 
aluetoimistoon sijoitetuilla ilmator-
juntareserviläisillä oli mahdollisuus 
seurata marraskuussa 2009 ilmapuo-
lustusharjoitusta (IPH) Lohtajalla. 
Suurin osa meistä reserviläisistä on 
osallistunut sijoituksen mukaises-
sa tehtävässä useisiin Lohtajalla tai 
muualla Suomessa järjestettyihin il-
mapuolustusharjoituksiin näkemättä 
kuitenkaan, miten tällainen harjoi-
tus valmistellaan, toteutetaan ja jäl-
kihoidetaan.  Harjoituksissa sijoituk-
sen mukaisessa tehtävässä toiminta 
on usein niin intensiivistä, että har-
joituksen kokonaisuutta ei hahmo-
ta reserviläisen keskittyessä omaan 
tehtäväänsä. Keväällä 2009 olleen 
kertausharjoituspäivän yhteydessä 
majuri Roi Helminen kertoi, että tu-
lemme saamaan kertausharjoituskut-
sun syksyn 2009 IPH:een, jota seu-
raamme osallistumatta varsinaiseen 
harjoitukseen. 

Reserviläisen näkökulmasta oli 
erityisen antoisaa saada käsitys sii-
tä, miten IPH, johon osallistuvat eri 
puolustushaarat ja jossa voi olla mu-
kana myös kansainvälisiä ryhmiä tai 
yksiköitä, valmistellaan, toteutetaan 
ja harjoituksen jälkeen analysoidaan. 
Ilmatorjuntamiehen näkökulmasta 
oli mielenkiintoista nähdä, kuinka eri 
puolustushaaroista tulevien yksiköi-
den taktiset ja tulenkäytön johtosuh-
teet voivat nopeasti muuttua yhteistä 
tehtävää suoritettaessa.       

Reserviläisenä oli positiivista ha-
vainnoida kuinka toiminnan tehok-
kuus ja nopeus on muuttunut siitä, 
kun itse olimme tykkiä suuntaamas-
sa DC-3:en vetämään maalipussiin 

aikana, jolloin Lohtajalla vietetyn 
harjoituksen aikana saattoi nähdä 
yhden suihkukoneen. Veronmak-
sajina eli harjoituskulut maksavina 
saimme myös käsityksen siitä, mitä 
IPH maksaa ja kuinka rahan käyttöä 
puolustusvoimissa arvioidaan.   

Yhtenä kohokohtana oli BUK-
ammuntojen seuraaminen. Mo-
net meistä ovat olleet järjestämäs-
sä BUK-ammuntoja tai jotkut jopa 
ollet ampumassakin, mutta emme 
koskaan olleet päässeet seuraamaan 
ulkoa päin ammunnan kulkua. Re-
serviläisinä olimme myös positiivi-
sesti yllättyneitä siitä, että vähitellen 
käytöstä poistuvalla BUK-kalustolla 
tehtiin vieläkin rohkeita ammunta-
kokeiluja. 

Saimme hyvän yleiskuvan sii-
tä, kuinka yksittäisen operaattorin, 
ryhmän, yksikön, taistelunjohdon ja 
harjoituksen johdon toimintaa nyky-
ään arvioidaan kunkin suorituksen 
jälkeen. Oli erityisen antoisaa näh-
dä, kuinka nopeasti tiedot kootaan, 
analysoidaan ja annetaan palaute 
sekä tarvittaessa muutetaan omaa 
toimintatapaa.  Saimme yleiskuvan 
siitä, kuinka tietotekniikkaa ja nopei-
ta tietoliikenneyhteyksiä käytetään 
kenttäolosuhteissa. 

Tapasimme vuosikymmenten ai-
kana tutuksi tulleita ilmatorjuntamie-
hiä ja -naisia. Sekä koimme senkin, 
kuinka nainen johtaa kenttäolosuh-
teissa onnistuneesti ilmaoperaatiota. 
Haluamme kiittää majuri Roi Hel-
mistä ja kaikkia niitä henkilöitä, jot-
ka tekivät nämä kokemukset meille 
mahdollisiksi. Seuraavassa on ku-
vaus kertausharjoituspäiviemme si-
sällöstä.     

Siirtyminen Lohtajalle

Kertausharjoituskutsun mukaises-
ti harjoitus alkoi perjantaina 20.11. 
klo 20 Helsingissä. Meille jaettiin 
talon puolesta SA:n perusvarustus. 
Perustamispaikasta siirryimme jou-
hevilla kuljetuksilla Helsingin rauta-
tieasemalle, jossa everstin ja evers-
tiluutnantin arvoiset sotilaat varmis-
tivat reserviläisten junaan nousun. 
Tämä vaihe sujuikin onnistuneesti 
kokemuksen tuomalla varmuudella 
ja koko ryhmä pääsi junamatkalle. 
Ryhmälle annettiin myös selkeä vel-
voite hoitaa itsensä junasta Kokkolan 
asemalla.

Sotilaalliseen toimintaan kuu-
luu oleellisesti hyvät turvajärjestelyt, 
siksi koko ryhmä ei liikkunut yhtenä 
osastona. Osa matkusti suunnitelman 
mukaisesti junalla pääkaupungis-
ta Kokkolaan, osa ilmateitse tapaa-
mispaikkaan ja osa teki harhautuksen 
Kannuksen kautta. 

Heti harjoituksen alussa reser-
viläisten johtamiskykyä testattiin, 
kun kaverivalvontamme petti ja osa 
ryhmästämme ei poistunut junasta 
Kokkolassa yöllä, vaan jatkoi mat-
kaa kohti Kannusta. Reippaat reser-
viläistoverimme hoitivat pikajunan 
pysäytyksen Kannukseen, jossa ju-
nan ei ollut aikataulun mukaan tar-
koitus pysähtyä. VR:ta on paljon par-
jattu, mutta joustoa näyttää löytyvän, 
kun siihen on tarvetta.  Junasta vasta 
Kannuksessa poistuneet reserviläiset 
junailivat itsensä Lohtajalle ja harjoi-
tus jatkui aikataulun mukaisesti. Siis 
ei tappioita.

Lohtajan ilmapuolustusharjoitus  
reserviläisen silmin
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Ensimmäinen päivä –  
ohjusammunnat

Lohtajalla nautitun aamupalan jäl-
keen saimme hyvän yleisesittelyn 
Lohtajan IPH-ohjelmasta. Tämän jäl-
keen osallistuimme kutsuvieraiden 
kanssa sotilaskodissa pidettyyn ohju-
sammunnan esittelyyn. Saimme tar-
kan selvityksen suunnitelluista am-
munnoista. Myöhemmin totesimme 
iloisina ilmatorjunnan soveltamisky-
vyn tilanteen sitä vaatiessa. Havait-
simme myös, että mukana esittelyssä 
oli arvovaltainen kutsuvierasjoukko 
nykyisiä ja entisiä ilmatorjunnan joh-
tohenkilöitä.

Päivä valkeni pilvisenä. Ilmator-
junnalla on tunnetusti hyvät yhteydet 
”yläkertaan” ja vain minuutteja en-
nen BUK ammuntojen alkua pilvi-
kerros hajautui Vattajanniemen poh-
jois- ja eteläpuolella. Koko harjoitus 
vietiin läpi kirkkaan taivaan alla.

BUK ohjusammuntanäytös oli 
vaikuttava vaikkakaan ei aivan al-
kuperäisen suunnitelman mukainen. 
Näimme muutaman yksittäislauka-
uksen, yhden mainiosti suoritetun ja 
ajoitetun kaksoislaukauksen, yhden 
ohiammunnan sekä saimme seurata 
ohjusten vaihtoa ohjusvaunusta toi-
seen.    

Yhteenvetona on sanottava, että 
meille kaikille reserviläisille nämä 
ohjusammunnat jäivät mieliin mah-
tavana kokemuksena. Sen kuitenkin 
myöhemmin totesimme – varsin-
kin nähtyämme myöhemmin kuvan 
lentäjän perspektiivistä – ettemme 
haluaisi olla ohjusta laukaisevassa 
vaunussa – ainakaan kovin pitkään. 
Nykytekniikalla ohjuksen lähtöpaik-
ka voidaan paikantaa helposti ja läh-
töpaikkaan voidaan nopeasti ohjata 
esimerkiksi ohjus- tai raketti-isku. 

Myös henkilökunnan seuranta-
paikalla suorittamat analyysit ja se-

lostus ammuntojen kulusta ja tulok-
sista olivat kiitettäviä ja ajanmukai-
sia. Ammuntojen jälkeen siirryimme 
luokkaan kuulemaan IPH:n yleisesit-
telyn sekä mielenkiintoiset esitykset 
kaksintaisteluharjoituksen ja torjun-
taharjoituksen toteutuksesta.

Harjoituspäivän jälkeen siirryim-
me etämajoitukseen Kokkolaan, kos-
ka Lohtajan kaikki majoituspaikat 
olivat täynnä.

Toinen päivä –  
tutustuminen yksiköihin

Toisena harjoituspäivänä tutustuim-
me Lohtajalla oleviin eri yksiköihin. 
Ohjelma oli niin tiivis, että poikkeuk-
sellisesti edes sotilaskodin kahvitau-
koon ei jäänyt aikaa. Päivän aikana 
kävimme mm. seuraavissa yksi-
köissä: ELSO-yksikkö, mittaus- ja 
tiedustelujaos, Oerlikon-yksikkö, 
maalilennokkiosasto, BUK-patteri, 
it-johtokeskus, ohjusjaos (ItO05), 
itpsv-yksikkö, ilmavoimien johto-
paikka, ilma-ammuntojen johtopaik-
ka ja IPH:n johtopaikka.

ELSO-osasto antoi havainnolli-
sen kuvan, mihin tiedustelutoimin-
nalla tänä päivänä pystytään. Kaikki 
säteilyä lähettävät laitteet voidaan 
paljastaa ja paikantaa. Enää ei riitä, 
että olet näkymätön. Modifioidut 35 
mm ilmatorjuntatykit ovat edelleen 
mainio ja tarkka torjunta-ase. Maa-
lilennokkiosaston Banshee-kaluston 
esittely paljasti myös, miten paljon 
maalitoiminta on kehittynyt vuosi-
en saatossa. Seinillä olevat vanhat 
maalipussit valokuvineen kertoivat 
siitä, kuinka DC-3, Learjet ja muu 
kalusto on vetänyt aikojen saatossa 
maalipussia lentäjän varmaan sy-
dän syrjällään miettiessä että, mihin 
siellä maassa tähdätään. BUK-yksi-
kössä pääsimme läheltä tutustumaan 
kalustoon ja keskustelemaan BUK-

ohjusten seuraajasta. ItO 05 yksikös-
sä kiinnitti huomiota yksikön hyvä 
liikkuvuus ja upseerikokelaan joh-
taman osaston innostuneisuus. Eri-
tyismaininnan haluamme antaa yksi-
kön naamioinnista, joka oli toteutettu 
huolella sekä hyvällä inspiraatiolla 
ja tyylitajulla. Harjoituksen johdossa 
saimme hyvän yleiskuvan IPH:n joh-
dosta, toteutuksesta ja eri tehtäväko-
konaisuuksista.  Toinen päivä päättyi 
mukavaan keskusteluun ja yhdessä-
oloon Tuuspakan saunalla, jossa seu-
raan liittyi myös ESSl:n komentaja 
kenraali Juha-Pekka Liikola. Hän 
seurasi ohjelmaa kanssamme myös 
seuraavana päivänä.

Kolmas päivä – analyysit ja 
paluu pääkaupunkiseudulle

Aamupäivän aikana tutustuimme 
IPH:n suoritusten analysointimenet-
telyyn ja ilmavoimien kenttäoloissa 
olevaan ilmataistelunjohtoon. Veitik-
ka silmäkulmassa seurasimme, kuin-
ka nainen johti ilmataisteluoperaa-
tiota. Olipa kaunista nähtävää. Tä-
hän oli mukava päättää varsinainen 
ohjelmamme. 

Sitten oli vielä Tuuspakalla va-
rusteiden luovutus ja lopputarkastus, 
joka sujui yhtä mallikkaasti kuin tu-
lotarkastuskin.  Siirryimme autoilla 
Kokkolaan ja junalla Helsinkiin.  

Harjoitus oli yksi antoisimmis-
ta ja mieleenpainuvimmista meille 
reserviläisille. Moni asia selvisi ja 
kirkastui, kun näki, miten harjoitus 
toimii kokonaisuutena. Kiitos mm. 
eversti Liimatalle, everstiluutnantti 
Räsäselle sekä yliluutnanteille Pyö-
räniemi, Saukko ja Wessman ja eri-
tyiskiitos majuri Roi Helmiselle. 

Terveisin kertausharjoitukseen 
osallistuneet reserviläiset
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Hyrylän varuskunnasta eläkkeelle 
jääneet pitävät tiiviisti yhteyttä kes-
kenään. Vuosittaisia kokoontumi-
sia on perinteisesti ollut kaksi, jois-
ta toinen, kevätkokoontuminen, on 
vietetty risteilyn merkeissä. Näiden 
tapaamisten lisäksi vanhoja työka-
vereita kohdataan tietysti muissakin 
yhteyksissä, mm. Ilmatorjuntamuse-
on talkoissa.

Useina peräkkäisinä vuosina to-
teutettu Tallinnan risteily alkoi muo-
dostua jo siinä määrin tutuksi, että 
tällä kertaa reviiriä päätettiin laajen-
taa Viron sisäosiin. Niinpä 31 henki-
löä käsittänyt joukko matkusti Etelä-
Viron Tarttoon, jonne matkaa Tallin-
nasta kertyy 185 km. Matkamiehiä 
saapui Helsingin Makasiiniterminaa-
liin eri puolilta Suomea, mm. Turus-
ta, Hämeenlinnasta ja Mäntyharjulta. 
Pisimmän matkan teki Hautaniemen 
Hanski; hän matkusti yötä myöten 
Ivalosta saakka varta vasten risteile-
mään väärtien kanssa!

Linda-Linen pika-alus lähti Hel-
singistä tiistaina 27.4 klo 12.00 ja oli 
Tallinnassa aikataulun mukaisesti 1½ 
tuntia myöhemmin. Terminaalin ulko-
puolella oli vastassa virolainen bussi, 

jonka etuikkunassa luki ryhmämme 
nimi, ”nooret penskarit” (nuoret elä-
keläiset). Tuo sanapari viittasi paitsi 
meidän ryhmäämme, niin myös vi-
rolaisten hyvin tuntemaan ja rakas-
tamaan elokuvaan, jota meillä vastaa 
vaikkapa ”Katariina ja Munkkinie-
men kreivi”. Mainittakoon vielä, että 
moista ryhmän nimeä ei meidän puo-
leltamme ollut ilmoitettu, joten pisteet 
hienosta ryhmän nimestä kuulunevat 
jollekin bussiyhtiön vääräleualle? 
Bussi oli muuten kelvollinen, mutta 
moottorin eristyspuoli taisi puuttua, 
samoin kuin äänentoistolaitteet. Pu-
heiden sijasta matkustamossa jyrisi 
dieselmoottori. Bussimatka Tarttoon 
kesti yhdellä paussilla noin 2½ tuntia. 
Matkalla saimme ihailla kattohaika-
roita ja laskevaa kevättulvaa hulppeas-
sa kevätsäässä. Lämpötila oli varjossa 
peräti 19 astetta! 

Majoituimme kaupungin ydin-
keskustassa sijaitsevaan hotelli 
Tarttoon. Emajoen halkoma kau-
punki vaikutti varsin keväiseltä ja 
ennätysmäinen kevättulvakin oli jo 
laskussa. Illan ainoa ohjelmanumero 
oli päivällinen Ruutikellarissa. Puna-
tiilein holvattu, maan alle rakennettu 

ravintola on käymisen arvoinen, jos-
kin isomman ryhmän kannattaa tilata 
ruoka etukäteen tai varata runsaasti 
aikaa ja kärsivällisyyttä. Kuuluim-
me tällä kertaa jälkimmäiseen kate-
goriaan, joskin kärsivällisyys alkoi 
viimeisillä ruoan odottajilla olla ko-
etuksella. Loppuilta ja seuraava aa-
mupäivä oli varattu omatoimiseen 
kiertelyyn kaupungilla ja ostosten 
tekoon. Seuraavana päivänä bussi 
starttasi jälleen kohti Tallinnaa klo 
12, jossa nousimme pika-alukseen 
kello 15. Merimatka sujui jälleen hy-
vin, joskin länsituuli hieman keikutti 
katamaraania. Matka onnistui hyvin, 
mutta yksi yöpyminen tuntui  liian 
vähältä, joten vastaavantyyppiselle 
retkelle kannattanee jatkossa yöpy-
misiä varata kaksi. Todella mukavaa 
oli jälleen parantaa maailmaa vanho-
jen ystävien kanssa ja parranpärinää 
riittikin koko matkan ajaksi. Moni 
matkalainen kertoi harkitsevansa 
omatoimimatkaa Etelä-Viroon. Toi-
vottavasti retkemme osaltaan madal-
si lähtökynnystä tällaista matkaa har-
kitseville.  

Soini Nurmi           

       

 

Hyrylän Huru-ukot Tarttossa 27.-28.4.2010



Ilmatorjunta  2/2010   •   57

Pirkanmaan Ilmatorjuntaupseerien 
vuosikokous järjestettiin 18.2.2010 
Vatialan vanhalla kasarmialueelle 
Pikotec Oy:n tiloissa. Alkanut vuosi 
2010 on Pirkanmaan osaston 27. ja 
kaikkiaan 34. otettaessa huomioon 
myös ennen osaston nimenvaihdosta 
olleen Tampereen Seudun Ilmator-
juntaupseerien toimintavuodet.

Osaston puheenjohtajaksi valit-
tiin Reijo Alanne, joka jatkaa teh-
tävässään edelleen aloittaen jo kuu-
dennen puheenjohtajakautensa osas-
ton johdossa. Varapuheenjohtajana 
jatkaa Lauri Niemelä. Johtokuntaan 
valittiin vuoden 2009 johtokunnan 
jäsenet: Timo Fager, Juhani Mattila, 
Jarkko Metsänvirta, Mika Niemi, Ju-
hani Nikkanen, Timo Nurmi, Herk-
ko Saari sekä Ilkka Tuomisto, joka 

toimii samalla osaston sihteerinä ja 
rahastonhoitajana. 

Kokouksessa käytiin vilkasta 
keskustelua ja mielipiteiden vaih-
toa. Kaikkiaan oltiin tyytyväisiä 
päättyneeseen vuoteen 2009. Ilma-
torjuntayhdistyksen perustaminen ja 
ilmatorjuntakillan osuus yhdistyk-
sessä oli keskustelussa hyvin esillä. 
Pirkanmaan osasto jatkaa tiivistä yh-
teistyötä Pirkanmaan Ilmatorjunta-
killan kanssa. Alkanut vuosi osoittaa 
miten jäsenyydet yhteisessä Ilmator-
juntayhdistyksessä tulevat muotou-
tumaan ja mikä vaikutus sillä on lo-
pullisesti Pirkanmaan ilmatorjunnan 
keskuudessa. 

Vuosikokouksessa hyväksyttiin 
alkaneen vuoden 2010 toimintasuun-
nitelma, joka noudattaa osaston ai-

empien vuosien periaatteita. Pirkan-
maan Ilmatorjuntaupseerit tiedotta-
vat osaston tapahtumista ilmatorjun-
talehden lisäksi sähköpostitse jäse-
nilleen sekä www.ilmatorjunta.fi 
nettisivujen välityksellä. Em. sivuilla 
on linkki Pirkanmaan sivuille. Jotta 
tavoitamme kaikki jäsenemme, pyy-
dämme osaston jäseniä ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteensa puheenjohta-
jalle tai sihteerille. Sähköpostiosoit-
teet löytyvät Pirkanmaan osaston 
sivuilta. Sähköpostin avulla nopeu-
tamme osaston tiedottamista ja vä-
litämme toimintasuunnitelmaamme 
viime hetkellä tulevista muutoksista 
tai lisäyksistä.  
    
Puheenjohtaja
Evl Reijo Alanne

Pirkanmaan toimintaa 2010

Kokouksen osallistujista vasemmalla johtokunnan jäsen Ju-
hani Nikkanen vierellään johtokunnan jäsen Juhani Mattila.

Osaston johto katsoo samaan suuntaan. Puheenjohtaja 
Reijo Alanne (edessä) vieressään varapuheenjohtaja 
Lauri Niemelä.

KeNTäN
KUULUmISIa
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Salpausselän Ilmatorjuntapat-
teriston perinnepäivää vietettiin 
perjantaina 26. maaliskuuta 
Lahdessa. Vesijärven sataman 
ympäristössä Ilmatorjuntapat-
teristo näyttäytyi kalustonäyt-
telyn, paraatikatselmuksen ja 
ohimarssin muodossa. 

Aurinkoinen aamupäivä innosti lah-
telaisia ulkoilmaan perehtymään 
tulevaisuuden aselajina tunnettuun 
ilmatorjuntaan sekä patteriston pe-
rinteisiin. Lahdessa Salpausselän il-
matorjuntapatteristo toimi vuosina 
1944–1968. 

Kalustonäyttelyssä  
esillä ilmatorjunnan  
monipuolisuus

Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston 
varusmiehet ja kouluttajat esittelivät 
ilmatorjuntaa Vesijärven sataman 
ympäristössä aamupäivän aikana. 
Esillä oli muun muassa nykyisessä 
varusmieskoulutuksessa käytettä-
vät tutkapanssariajoneuvo MOTS-
KA87M, viestipanssariajoneuvo 
VIPA, ilmatorjuntaohjusjärjestelmät 
ITO2005 ja ITO2005M sekä ilmator-
juntakonekivääri 12.7ITKK. Ilmator-
junnalla suojataan valtakunnallisesti 
tärkeitä kohteita, ilma- ja meripuo-
lustuksen kohteita sekä joukkojen 

perustamista, siirtoja ja taistelua. 
Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo 
on erikoistunut maavoimien valmi-
usprikaatien ilmatorjuntaan.

Kalustoesittelyn yhteydessä re-
serviläisjärjestöt ja Ilmatorjuntamu-
seo Tuusulasta esittäytyivät yhteisel-
lä teltalla Karjalan Prikaatin ja Sal-
pausselän Ilmatorjuntapatteriston 
kanssa. Lahden Sotilaskodin auto oli 
myös paikalla myyden perinteisiä so-
tilaskodin tuoreita herkkuja.

Paraati-ilma viimeisen 
päälle!

Vesijärven satamassa järjestettyyn 
paraatikatselmukseen osallistui hen-

Salpausselän ilmatorjuntapatteriston  
perinnepäivä

Kalustonäyttelyssä oli esillä varusmiesten koulutuksessa käytettävä kalusto. Vasemmassa kuvassa keskellä MOTSKA87M 
ja oikealla puolella 05M - ilmatorjuntaohjusjärjestelmä.
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kilökuntaa ja varusmiehiä kaikkiaan 
nelisen sataa. Kutsuvieraina oli Sal-
pausselän Ilmatorjuntapatteriston 
yhteistoimijoita ja entisiä komenta-
jia. Katselmuksen suoritti Salpausse-
län Ilmatorjuntapatteriston komenta-
ja everstiluutnantti Vesa Tuunainen. 

Paraatijoukkoja komensi kaptee-
ni Kimmo Juntunen ja kenttähartau-
den piti sotilaspastori Kari Heikki-
nen. Savon Sotilassoittokunta vas-
tasi tilaisuuden musiikista soittaen 
muun muassa SALPITSTOn ja koko 
ilmatorjunnan perinnemarssin, Nui-
jamiesten marssin.

Perinteiden mukaan katselmuk-
sessa myös ylennettiin varusmiehiä 
sekä palkittiin ansioituneita sotilaita. 
Kuvan vasemmassa reunassa takana 
seisoo sotilaspastori Kari Heikkilä 
ja oikealla Salpausselän Ilmatorjun-
tapatteriston komentaja everstiluut-
nantti Vesa Tuunainen. 

SALPITPSTO:n vuoden 2009 
kouluttajaksi valittu yliluutnantti 
Riku Rosti sai patteriston entisen 
komentajan, eversti Pentti Toivo-
sen, lahjoittaman Pentin Pokaalin 
ja stipendin. Patteriston komentaja 
palkitsi lisäksi kannustusstipendeillä 
kapteeni Iisko Lehdon, yliluutnant-
ti Santtu Eklundin, luutnantti Ilkka 
Huuhkan ja ylikersantti Jarno Mar-
kun.

Ohimarssin vastaanottivat SAL-
PITSTOn komentajan kanssa Kar-
jalan Prikaatin komentaja, prikaati-
kenraali Jorma Ala-Sankila ja Lah-
den kaupunginvaltuuston I varapu-
heenjohtaja Mika Kari. 

Tilaisuudet huipentuivat kutsu-
vieraiden ja henkilöstön kahvitilai-
suuteen Lahden maineikkaalla Sibe-
liustalolla.  

Patteriston komentaja
Everstiluutnantti Vesa Tuunainen
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Lähes vuoden odotus on päättynyt. 
Vihdoin se on ilmestynyt. Suomen 
Ilmatorjunta- multimedia.  Mittava 
ilmatorjunnan tietopaketti, joka on 
suunnattu kaikille ilmatorjunnasta 
kiinnostuneille, niin varttuneemmal-
le kuin vasta-alkajallekin. Multime-
dia esiteltiin lehdessämme 2/2009 ja 
siitä lähtien ainakin allekirjoittanut 
on odottanut saavansa sen käsiinsä. 

Kun vihdoin sain sen käyttöö-
ni, niin ensimmäiseksi ajattelin, että 
mitenköhän tämän käytettävyys on. 
Mutta epäilin turhaan. Media kaikki-
ne animaatioineen pyörii erinomai-
sesti ja käyttö on helppoa, kun kaikki 
materiaali löytyy loogisen jaottelun 

Suomen Ilmatorjunta -multimedia

kautta alavalikoista. Ja tietoa löytyy 
sopivina kokonaisuuksina.    

Multimedian kautta saa erittäin 
kattavasti tietoa Suomen ilmator-
junnan järjestelyistä ja toteutukses-
ta. Siinä käsitellään ilmauhkaa, ilma-
torjunnan taktiikkaa, johtamista, jär-
jestelmiä ja kalustoa, ampumaoppia, 
joukkoja ja henkilöstöä, koulutusta 
ja ammuntoja, vapaaehtoista maan-
puolustusta ja järjestöjä sekä histo-
riaa. Kaikki on toteutettu selkeästi 
ammattilaisten toimesta, mutta toi-
saalta kuitenkin opiskelijaystävälli-
sen maanläheisesti.

Opintokokonaisuus on tarkoitet-
tu niin varusmiesten, reserviläisten 

DVD kansikuva

Multimedian etusivu ja sisältö
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kuin henkilökunnan koulutukseen 
kuin myös maanpuolustusjärjestö-
jen käyttöön. Mediasta löytyy myös 
opiskeluohje, jonka avulla pääsee 
johdetustikin opiskelemaan. Tosin 
materiaalin käytettävyys on huippu-
luokkaa jo pelkästään tiedonhakuun.

Miten tähän pääsee käsiksi? Tä-

Vuoden ensimmäinen Lohta-
jan Ilmatorjuntaharjoitus on 
jälleen onnistuneesti toteutet-
tu. Harjoitus toimeenpantiin 
Lapin Ilmatorjuntarykmentin 
komentajan everstiluutnantti 
Hannu Kylmäniemen johdolla 
18.-27.5.2010. Harjoitus osoit-
tautui jälleen ainutlaatuiseksi 
koulutustapahtumaksi ilmator-
juntajoukkojen suorituskyvyn 
kehittämisessä sekä todenta-
misessa. Ohessa muutamia 
poimintoja harjoituksesta.

Havaintoja ja kokemuksia Ilmatorjunta-
harjoituksesta 1/2010 Lohtajalta

mäkin on pyritty tekemään helpoksi 
ja kaikkien asiasta kiinnostuneiden 
saatavaksi. Opintokokonaisuus löy-
tyy Puolustusvoimien ja Rajavartio-
laitoksen koulutusportaalin verk-
kosotakoulusta (www.milnet.fi). 
Lisäksi siitä on tehty DVD-versio, 
jota on jaeltu noin 500 kappaletta. 

Materiaalin käyttö edellyttää rekis-
teröitymistä Puolustusvoimien ja Ra-
javartiolaitoksen koulutusportaaliin. 

Suosittelen ehdottomasti kaikkia 
lukijoita perehtymään multimediaan. 
Tulette hämmästymään.  

MNo

Kyseessä oli jälleen kolmen puo-
lustushaaran, maa-, meri- ja ilma-
voimien yhteinen valtakunnallinen 
ilmapuolustusharjoitus, jossa oli 
merkittävä rooli myös alusilmator-
junnalla sekä hävittäjätoiminnalla. 
Harjoitus oli totutusti jakaantunut 
kahteen vaiheeseen; ampuma- ja 
ilmapuolustusharjoitusvaiheeseen 
(IPH), jonka tavoitteena oli koko il-
mapuolustusjärjestelmän harjoitutta-
minen ja puolustushaarojen välinen 
yhteistoiminta. Harjoitukseen osal-
listui joukkoja kaikista ilmatorjunta-
koulutusta antavista joukko-osastois-
ta sekä ilmavoimista ja merivoimista. 

Harjoitusvahvuus oli suurimmillaan 
noin 2000 henkeä. 

Merivoimat

Merivoimilla oli jälleen suuri panos 
harjoituksessa. Ampumavaihees-
sa alusosastot ampuivat niin tykki- 
kuin ohjuskalustolla. IPH-vaiheessa 
merivoimat olivat perustaneet myös 
Rannikkoalueen esikunnan Lohta-
jalle, jonka alaisuudessa itse asiassa 
toimi merkittävä osa harjoituksen il-
matorjuntajoukoista. Ja kaiken kuk-
kuraksi merivoimien taisteluosaston 
mukana harjoitukseen osallistui poh-
joismaisen yhteistyön myötä myös 
Ruotsin merivoimien alusosasto.     

Ammunnat 

Harjoituksessa ammuttiin Ilmator-
juntaohjus 05- sekä 05M -järjes-
telmillä, Ilmatorjuntaohjus 04:llä 
(Umkhonto), ilmatorjunnan tyk-
kikalustolla, panssarivaunuilla 
(Marksman sekä BMP-2) sekä lai-
vatykistöllä. Harvemmin toteutetta-
vat Umkhonto-ammunnat herättivät 
melkoisesti mielenkiintoa. Yleises-
ti ottaen ammuntojen painopiste on 

ITO05M asemassa Lohtajan dyyneillä (SA-kuva)
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                       www.cobham.com/mastsystems

raalikuntaan ja ulkomaalaisiin so-
tilasasiamiehiin. Kiinnostusta siis 
tähän todelliseen Puolustushaarojen 
yhteistoimintaharjoitukseen löytyy. 
Kaiken kukkuraksi harjoitusta kyke-
ni seuraamaan hyvin Puolustusvoi-
mien nettisivuilla, joissa tiedotettiin 
erinomaisesti harjoituksen kulusta. 
Sivuthan löytyy osoitteesta ww.mil.
fi/lohtaja110.

  

Harjoituksen merkitys

Harjoituksen IPH-vaiheeseen oli luo-
tu jälleen merkittävä koulutusympä-

Merivoimien kansainvälinen alusosasto (SA-kuva)

ristö ilmatorjuntajoukoille. Oli erilai-
sia ilmaoperaatioita, maalitilanteita, 
elektronista sodankäyntiä sekä ope-
ratiivisia toimintaympäristöjä. Har-
joituksessa kyettiin jälleen hyvin 
arvioimaan joukkojen tulenkäytön 
suorituskyky mahdollisimman to-
denmukaisessa toimintaympäristös-
sä. Tähän kyetään vain ja ainoastaan 
Lohtajan ilmapuolustusharjoituk-
sessa – kaikkien puolustushaarojen 
yhteistoimintaharjoituksessa.   

MNo

Sotilasasiamiehet tutustumassa har-
joitukseen (SA-kuva)

selkeästi siirtynyt tykkiammunnoista 
ohjusammuntoihin, kun perinteiset 
23ItK ammunnat ovat vähentyneet 
radikaalisti. 

Säät

Taas nähtiin Lohtajan säiden vaih-
televuus ja vielä lyhyelläkin ”palo-
ajalla”. Oli aurinkoista hellettä, mutta 
taasen myös hyytävää kevätsadetta. 
Ensimmäistä kertaa pelättiin myös 
tuhkapilven iskua Lohtajalle, jolloin 
oltaisiin mahdollisesti jouduttu koko 
harjoitus keskeyttämään.

Media ja kiinnostus

Harjoituksessa kävi tutustumassa 
merkittävä määrä henkilöitä niin re-
servin ilmatorjuntahenkilöistä ken-
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