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pääTOImITTAjALTA majuri mano-mikael Nokelainen
päätoimittaja

Vielä 90-luvun puolella oli lähes jo-
kaisella aselajilla selkeä identiteetti. 
Oli omat joukko-osastot, oma asela-
jiharjoitus, oma aselajikoulu, aselaji-
osasto pääesikunnassa sekä aselajileh-
tikin. Vuonna 2015 näyttää siltä, ettei 
ole itsenäisiä aselajijoukko-osastoja, ei 
aselajiharjoituksia, ei itsenäisiä aselaji-
kouluja, aselajiosastotkin on kuopattu 
jo aikoja sitten. Ja kaiken huipuksi ase-
lajilehdetkin tuntuvat kituvan vapaaeh-
toisen maanpuolustustyönvoimin. Tä-
hän muutokseen on monia syitä, joita 
en tässä ala penkomaan. Muutoksilla 
on tietysti hyvät ja huonot puolensa. 
Olen kuullut aikoinani nuorena poika-
na jonkun viisaan tykkimiehen sano-
van, että mikäli aselajilla ei ole omaa 
joukko-osastoa, niin ei ole aselajiakaan. 
Tästä lienee syytä muuttaa kantansa lä-
hiaikoina.

Mikä on sitten ilmatorjunta-asela-
jin identiteetti nykypäivänä? Osa edel-
lä luetelluista muutoksista lienee luki-
joille tunnistettavissa ilmatorjunnankin 
osalta. Joka tapauksessa meillä on oma 
aselajiharjoitus, joka on paikkansa an-
sainnut yhtenä puolustusvoimien tär-
keimmistä vuosittaisista harjoituksis-
ta. Ja vielä kaikkien puolustushaarojen 
tunnustamana. Siitä tulee olla ylpeä ja 
ennen kaikkea arvostaa sitä kehitystä 
joka on tapahtunut, jotta voimme edel-
leen puhua omasta aselajiharjoitukses-
ta. Toisena identiteetin luojana näkisin 
suppeasta näkökulmastani oman asela-
jilehden. Toivottavasti muutkin ajatte-
levat näin.   

Tänä kesänä tuli kuluneeksi 
60-vuotta siitä, kun Lohtajan Vattajan-
niemellä aloitettiin ilmatorjuntaleirit. 
Vuosikymmenien ajan ne olivat vain 

Aselaji-identiteetti
ilmatorjunta-aselajin harjoituksia, mut-
ta 2000-luvulla niistä on tullut usean 
puolustushaaran yhteisiä ilmapuolus-
tusharjoituksia. 

Aselajilehti haluaa kunnioittaa tällä 
teemanumerolla menneitä vuosikym-
meniä sekä sitä hien määrää joka on 
vuodatettu harjoitusten toimeenpane-
miseksi. Aikaisempina vuosikymme-
ninä on julkaistu oikein erillinen jul-
kaisu Ilmatorjuntaharjoituksista, mut-
ta tänä vuonna sellaista ei ole tulossa. 
Tämän takia toimitus päätti kunnioittaa 
perinteitä palauttamalla lukijoitten mie-
leen Lohtajan Ilmatorjuntaharjoituksen 
merkityksen ilmatorjuntamiehille ja –
naisille. 

Tässä numerossa ei ole tarkoitus 
esitellä nykyistä harjoitusta. Siitä yh-
distyksen jäsenet ovat voineet lukea 
keväällä ilmestyneestä Ilmatorjunnan 
vuosikirjasta. Sen takia teemanumeros-
sa palautellaan mieleen menneitä vuo-
sikymmeniä. Onhan perinteetkin osa 
identiteettiä. Tosin ne tahtovat unoh-
tumaan kaikessa kiireessä.   

Tämän lehden myötä päätän oman 
kolmen vuoden työni päätoimittajana. 
Toivottavasti olen kyennyt tarjoamaan 
mielekkäitä lukuhetkiä. Osaltani kiitän 
kaikkia kirjoittajia, etenkin vakituisia 
toimittajia, jotka ovat pyyteettömästi 
vapaaehtoisesti tukeneet lehden toimit-
tamista. Ilman tällaista aselajihenkeä 
aselajin identiteetti katoaa. Toivottavas-
ti jatkossakin löytyy näitä identiteetin 
ylläpitäjiä.     

Toivotan kaikille lukijoille hyvää 
jatkoa sekä aurinkoista ja rentoutta-
vaa kesää!  

Päätoimittaja
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pUhEENjOhTAjALTA Eversti heikki Bergqvist
Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjohtaja

Yhdistyksemme 59. toimintavuosi 
on hyvää vauhtia lähestymässä puol-
ta väliään. 

Vuosikokous pidettiin 24.3. Il-
matorjuntamuseolla. Kokouksessa 
asetettiin kuluvan toimintavuoden 
tavoitteiksi mm.
 – Yhdistyksen jäsenmäärän kasvat-

taminen
 – Pääkaupunkiseudun toiminnan 

aktivoiminen
 – Sähköisen julkaisutoiminnan va-

kiinnuttaminen ja kehittäminen
 – Koulutusyhteistyö MPK:n kanssa
 – Talouden saattaminen tasapainoi-

sempaan suuntaan

Yhdistyksen uusi hallitus on aloitta-
nut toimintasuunnitelman toteutta-
misen ja kokoontunut tätä kirjoitetta-
essa kerran. Vain kerran siksi, että lu-
ettelon viimeinen kohta, ympäripyö-
reästä ilmiasustaan huolimatta, vaatii 
oikeasti toimenpiteitä. Hallituksen 
kokousten määrän vähentäminen ei 
saata yhdistyksen taloutta tasapai-
noon, mutta pieniäkin toimenpiteitä 
tulee tehdä. Voitte tutustua hallituk-
sen kokoonpanoon ja toimihenkilöi-

Hyvät yhdistyksemme jäsenet,

den tehtäviin internet-sivuillamme, 
kunhan ne saadaan taas tuotantokäyt-
töön. Toimintahäiriön syistä on eril-
linen selvitys tässä lehdessä.

Jäsenpohjan laajentaminen näyt-
tää olevan pitkä prosessi, jossa ei 
ole tarjolla pikavoittoja. Oleellista 
on, että sääntömme mahdollistavat 
kaikkien ilmatorjuntakoulutettujen 
liittymisen. Välitavoitteita on kui-
tenkin saavutettu. Kaikki ilmator-
juntakillat ovat liittyneet yhteisöjä-
seninä yhdistykseemme. Tekeminen 
jatkuu ja yhdistyksemme toimintaa 
esitellään osastojen toimenpitein pal-
katulle henkilöstölle, palveluksessa 
oleville varusmiehille sekä reservi-
läisille. Reserviupseerikurssin oppi-
laiden lisäksi järjestetään rekrytoin-
titilaisuuksia myös aliupseerikurssin 
oppilaille. Pääkaupunkiseudun akti-
voimiseksi pohditaan ”virtuaalisen” 
osaston perustamista, joka keskittyy 
toiminnan järjestämiseen eikä hal-
linnollisten rakenteiden ylläpitoon. 
Katsotaan, miten onnistumme.

Puolustusvoimiin kohdistuvien 
leikkauksien seurauksena vuosittain 
koulutettavien reserviläisten määrä 

romahtaa reiluun kahteentuhanteen. 
Tiedän, että osallistuminen maan-
puolustustyöhön nähdään edelleen 
hyvänä vaihtoehtona, kunhan kou-
lutustarjonta vastaa niin nykyisten 
kuin tulevien jäsentemme tarpeita. 
Tiedän, että yhdistyksemme jäsenet 
ovat järjestäneet ja osallistuneet 
kouluttajina jo vuosia korkeatasoi-
siin koulutustapahtumiin ainakin 
pääkaupunkiseudulla sekä Ilmapuo-
lustuspiirissä. Voidaanko koulutus-
yhteistyötä laajentaa ja koordinoida 
nykyistä paremmin yhdistyksen ja 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen välillä? Tähän haetaan vastaus-
ta. Katsotaan, miten onnistumme. 
Laadukkaalle koulutustarjonnalle on 
tulevina vuosina varmasti kysyntää.

Toivotan kaikille lukijoille aurin-
koista ja liikunnallista kesää. Pide-
tään yhteyttä.  

Heikki Bergqvist

ps. kiitos vuosikokouksen jälkei-
sestä mukavasta matkasta niin 

järjestäjille kuin mukana olleille
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TARKASTAjAN pALSTA Eversti Rauno Lankila 
Ilmatorjunnan tarkastaja

Omakohtaiset kokemukseni Loh-
tajan ilmatorjuntaleireiltä sotilaana 
alkavat aivan 70-luvun lopulta. Abo-
riginaalina minulla on useita mieli-
kuvia myös siviilinäkökulmasta tätä 
edeltäneistäkin ajoista. Erityisesti 
mieleeni on jäänyt leirialueelta kan-
tautunut kova ammusaseiden kumu 
sekä silloisina aikoina ilmamaaleja 
hinanneiden Iljushin-koneiden hui-
mat suoritukset mataline lentokor-
keuksineen lähikylien yllä.

Ilman sarvia ja hampaita voidaan 
kiteyttää, että ilmatorjuntamiesten 
toiminta Vattajanniemellä on vuo-
sien kuluessa ollut varsin vireää. 
Kuudenkymmenen vuoden kulues-
sa Lohtajalla on käytetty mitä moni-
naisinta ilmatorjuntakalustoa. Suurin 
osa tästä kalustosta on nykyään näh-
tävissä enää Ilmatorjuntamuseossa 
tai muistomerkkeinä. Kiertokulku 
kuitenkin jatkuu ja piakkoin toteu-
tetaan Lohtajalla ensimmäiset uuden 
keskipitkän kantaman Ilmatorjunta-
ohjus 12:n (NASAMS II FIN) ko-
vapanosammunnat. Samalla tavalla 
alueella on suunniteltu toteutettavan 
jatkossa myös tulevan erittäin lyhyen 
kantaman ilmatorjuntaohjuksen eli 
Ilmatorjuntaohjus 15:n ammunnat.

Kaikilla ilmatorjunnan asejär-
jestelmillä täysimittaiset ammunnat 
mahdollistavan ampuma- ja harjoi-
tusalueen merkitys aselajin joukko-
jen koulutukselle ja kehitystyölle 
on korvaamaton. Asevelvollisten ja 
henkilökunnan koulutuksessa ei ny-
kyäänkään päästä riittävälle tasolle 
ilman kovapanosammuntoja. Simu-

ILMATORJUNTA LOHTAJALLA

laattoreiden ja muiden harjoittelua 
tehostavien laitteiden kehittyminen 
sekä niiden suunnitelmallinen ja nou-
sujohteinen käyttö ovat kiistatta pa-
rantaneet koulutustuloksia ja siten 
luovat erittäin vankan pohjan ampu-
matoiminnalle. Kovapanosammun-
tojen merkitys ilmatorjuntayksikön 
sotavalmiuden luomisessa on kuiten-
kin edelleen korvaamaton, sillä ko-
villa ammuksilla tai ohjuksilla am-
pumista ei voida kokonaisuudessaan 
korvata virtuaalisesti. Varsinkin olo-
suhteiden sekä todellisen ammunnan 
aiheuttaman jännityksen simulointi 
on virtuaalimaailmassa aina jossain 
määrin puutteellisella tasolla. Lisäksi 
tulee muistaa, että järjestelmät toi-
mivat aina kauppamiesten kiiltävällä 
paperilla - tai nykyään yleisimmin-
kin näyttöesityksissä - paremmin 
kuin todellisuudessa. Moni ongel-
ma konkretisoituukin vasta kova-
panosammunnoissa.

Nykyinen valtakunnallinen il-
matorjuntaharjoitus on toimiva kon-
septi, vaikkakin se on toteutukseltaan 
monen kompromissin summa. Ilma-
torjuntaharjoitus jakaantuu nykyi-
sellään kahteen selkeästi erilliseen 
vaiheeseen - ampuma- ja ilmapuo-
lustusharjoitusvaiheeseen. Ilma-am-
munnat eri asejärjestelmillä toteute-
taan ampumavaiheessa lähtökohtai-
sesti siten, että jokaiselle päivälle on 
määritetty ensisijainen ampuva jär-
jestelmä. Ilmapuolustusharjoitusvai-
heessa taas keskitytään ilmapuolus-
tuksen tulenkäytön johtamiseen sekä 
aivan erityisesti eri puolustushaaro-

jen väliseen yhteistoimintaan - aino-
ana vakiomuotoisena harjoituksena 
koko puolustusvoimien nykyisessä 
harjoitusjärjestelmässä. Kaikessa 
edellä mainitussa toiminnassa ote-
taan sallitun ohjeistuksen puitteissa 
huomioon myös elektronisen sodan-
käynnin asettavat vaatimukset.

Lohtajan infrastruktuurin riittävä 
kehittäminen ja tasokas ylläpito on 
turvattava jatkossakin. Kehittämises-
sä pitää myös muistaa, että vaikka 
ilmatorjunta on alueen pääkäyttäjä, 
on aluetta kehitettävä myös mui-
den käyttäjien tarpeet huomioiden. 
Ei myöskään saa unohtaa avointa 
kanssakäymistä ja vuorovaikutusta 
paikallisen väestön kanssa, eikä tie-
tenkään missään vaiheessa alueen 
herkän luonnon suojelemisen mer-
kitystä. Näillä saroilla ollaan viime 
vuosina otettu varsin konkreettisia 
askelia eteenpäin esimerkiksi Lah-
denkroopin kysymyksen ratkaisemi-
sessa ja  LIFE-hankkeen muodoissa.

Lohtajan leirialueen - eli nykyi-
sellään ampuma- ja harjoitusalueen 
- merkitys ilmatorjunta-aselajille on 
vuosien kuluessa ollut kiistaton. Sitä 
se tulee olemaan jatkossakin.  

Terveisin ilmatorjunnan  
tarkastaja, eversti Rauno Lankila
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TEEMANA

IT-LEIRI 60 VUOTTA
majuri mano-mikael Nokelainen

››

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 
vuotta siitä, kun ilmatorjuntamie-
het aloittivat ilmatorjuntaleirit Loh-
tajalla. 60-vuoden aikana on har-
joitusalue sekä ilmatorjuntaleirit 
tulleet tutuiksi suurelle määrälle 
ilmatorjuntaihmisiä. Tätä 60-vuo-
tismerkkipaalua juhlistettiin ke-
säkuun alussa Lohtajan Ilmator-
juntaharjoituksen yhteydessä.. 
Tässä artikkelissa tehdään läpi-
leikkaus kuluneisiin vuosikymme-
niin Vattajanniemellä.

Lohtajan ilmatorjuntaharjoituksen  
vuosikymmenet

Leireistä ja harjoituksista

Ensimmäinen leiri Lohtajalla vuonna 
1952 ei ollut varsinaisesti ilmator-
juntaleiri vaan lähinnä pioneerileiri, 
jolla suoritettiin leirialueella tarvit-
tavia raivauksia. Syyskuussa 1952 
järjestettiin varsinainen 1. ilmator-
juntaleiri, jonka komentajana toimi 
eversti Niilo Tuompo. Vuonna 1952 
ilmatorjunta kuului vielä orgaanisesti 
ilmavoimiin, joten leirialueellekin oli 
suunnitteilla jopa oma lentokenttä.

Vuosi Erikoisuus
1952 1. It-leiri
1962 10-v leiri ja automaattiaseet 

1.kerran Lohtajalla
1979 1. ItO78 ammunta
1982 1. ItO79 ammunta 
1992 2/92 40-vuotisjuhlaleiri (mm. 

SAIntShow sekä 40ItK jäähy-
väisammunnat)

2000 1. BUK-ammunta Suomessa
2005 ADEX kansainvälinen lentohar-

joitus

Taulukko. Otos ilmatorjuntaharjoi-
tuksista vuosien varrelta 
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TEEMANA

IT-LEIRI 60 VUOTTA

Ilmatorjunnan aselajiharjoituk-
sesta käytettiin nimeä ”Ilmatorjunta-
leiri” aina 2000-luvun ensimmäisen 
vuosikymmenen puoliväliin, jolloin 
nimi muutettiin ”Ilmatorjuntaharjoi-
tukseksi”. Tämä oli yleinen trendi 
kaikkien aselajileirien osalta. ”Lei-
reily sai kuulemma loppua ja aloitet-
tiin harjoittelemaan.” Mutta mihinkä 
se kissa karvoistaan pääsee eli van-
hemman kaartin suussa harjoitus on 
edelleen ilmatorjuntaleiri.  

70-luvulla siirryttiin myös leiri-
en osalta ohjusaikaan. Ensimmäiset 
ammutut ilmatorjuntaohjukset oli-
vat olkapääohjuksia (ItO78 Strela) 
ja ne ammuttiin ilmatorjuntaleirillä 
1/1979.

80-luvulla alkoivat it-ohjukset 
näkyä isommassa määrin myös Loh-
tajalla. Ensimmäinen iso ohjus eli 
ItO79 Petshora ammuttiin ”kokeilu-

leirillä” huhtikuussa 1982 ja ensim-
mäinen ItO86 IGLA ammuttiin huh-
tikuussa 1987. Vuosina 1982-1990 
järjestetyt ohjusleirit olivat Helsingin 
Ilmatorjuntarykmentin omia leirejä 
ja ne järjestettiin vuosittain huhti-
kuussa. Tähän oli syynä varotoimin-
tajärjestelyt, kun kalastajat eivät ol-
leet merellä ja merenranta oli jäässä. 
Sama ohjusleiri menettely käynnistyi 
jälleen vuonna 2000, kun aloitettiin 
BUK-ohjusten ammunta Lohtajalla.

Vuosituhannen vaihteessa alkoi-
vat myös Viron puolustusvoimien il-
matorjuntajoukot käydä ampumassa 
ilmatorjuntaleirien yhteydessä. Aluk-
si pienillä henkilökunnan osastoilla 
huipentuen vuosina 2006-2007 jär-
jestettyihin Viron Ilmatorjuntapatte-
riston sodanajan joukkojen ampuma-
tilaisuuksiin.  

2000-luvun muutos ilmatorjunta-

leireissä on ollut melkoinen. On luo-
vuttu perinteisistä leirikilpailuista, 
uudistettu koko leirikonsepti uudeksi 
ilmatorjunta- ja ilmapuolustusharjoi-
tukseksi, uudistettu joukkojen suori-
tuskyvyn arviointi, muutettu ammun-
tojen painopiste tykkiammunnoista 
ohjusammuntoihin, liitetty ilmator-
juntaharjoitus 2 kertaa osaksi kan-
sainvälistä ilmapuolustusharjoitusta 
(ADEX 2005 ja 2008) sekä kehitet-
ty ilmatorjuntaharjoituksesta Puolus-
tusvoimien ainoa todellinen kaikki-
en puolustushaarojen yhteistoiminta-
harjoitus. Muutoksen lista on pitkä ja 
kehityksen askelia on otettu valtavia. 
Kaiken huippuna on ollut se, että pie-
nenä aselajina on onnistuttu säilyttä-
mään kahden valtakunnallisen asela-
jiharjoituksen toteutus. Itse asiassa 
ainoana aselajina on tässä onnistuttu. 
Tämä osoittaa myös aselajiharjoituk-
sen merkityksen. 

Leirikilpailut

Monet muistavat vielä ajan jolloin 
it-joukkojen suorituskykyä arvioitiin 

Joukot ryhmittyneenä leirin avajaisiin
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Lohtajan ilmatorjuntaleireillä leiri-
kilpailujen muodossa. Oheisessa tie-
tolaatikossa on lueteltu eri kilpailuja, 
joita leireillä pidettiin. Jokaisella kil-
pailulla oli oma palkintonsa ja omat 
sääntönsä. 

Leirikilpailut:
- ilma-ampumakilpailu
- pinta-ampumakilpailu
- taistelutekninen kilpailu
-ohjusjaoskilpailu
- johtopaikkakilpailu
- komento- ja huoltojaoskilpailu
- rynnäkkökiväärikilpailu
- maastojuoksukilpailu
- marssikilpailu
- komentajien pistoolikilpailu

Osakilpailujen perusteella jaet-
tiin joka leirillä Kotkapokaali parhai-
ten menestyneelle joukko-osastolle. 
Tämä oli varsin ”haluttu ja tavoitel-
tu” palkinto. ”Kotkan” pokkaaminen 
leirin päättäjäisissä oli varsin mer-
kittävä hetki leiriyksikön päälliköl-
le. Toisinaan se jopa ohjasi merkit-
tävästi koulutustakin. päällikkö keh-
tasi mennä takaisin joukko-osaston 
komentajan eteen, kun oli ”Kotka 
laskeutunut”. 

Kilpailuja käytiin vuosina 1954-
2003. Kilpailujen käyminen kävi 
hyvin hankalaksi 2000-luvun alus-
sa, kun joukko-osastojen koulutus-
kalustot eriytyivät, eivätkä kaikki 
joukot kouluttaneet enää samaa yk-
sikkötyyppiä (23ItK). Toinen mer-
kittävä syy oli aselajimme siirtymi-
nen ohjuskalustoon sekä myös har-
joituskonseptin muuttuessa nykyisen 
Ilmapuolustusharjoituksen muotoon. 
Kilpailusta voisi sellaisenaan kirjoit-
taa oman muistelonsa kaikkine kik-
kailuineen sekä ohjauksineen. 

Perinnetykit

Vuonna 1957 sijoitettiin leiritien var-
teen leiriaukiolle yksi 76,2 mm Puti-
lov tykki leirialueen muistomerkki-
tykiksi. Tämä tykki oli toinen niistä 
aseista, joilla suoritettiin ensimmäi-
set ilma-ammunnat Suomenlinnas-

sa vuonna 1929. Joten voitiin todella 
puhua perinnetykistä. Tykin betoni-
alustaan oli kirjattu oheinen teksti.

Tämä Putilov hoiti kunniakkaas-
ti perinnetykin virkaa vuoteen 1975, 
jolloin se siirrettiin Hyrylän It-muse-
oon ja korvattiin 88 ItK/37K tykillä 
(RMB).

Leirin komentaja

Leirin komentajana toimi hyvin pit-
kään kiertävän periaatteen mukai-
sesti eri Ilmatorjuntajoukko-osaston 
komentaja. Tällöin myös leirin jär-
jestelyvastuu oli samalla joukko-
osastolla. Vuodesta 2001 alkaen lei-
rin komentajana toimi Ilmatorjunnan 
tarkastaja ja esikuntapäällikkönä Il-
matorjuntakoulun johtaja. Tällöin 
valmisteluvastuu oli keskitetty myös 
Ilmatorjuntakouluun. Nykyisin leirin 
komentaja toimii vuorollaan ilmator-

juntakoulutusta antavan joukko-osas-
ton komentaja (KarPr, LapItR, PsPr) 
ja esikuntapäällikkönä Ilmasotakou-
lun koulutuskeskuksen johtaja.

Maalitoiminta

Maalitoiminta on alusta lähtien perus-
tunut ilmavoimien konekalustoon, jot-
ka hinaavat maalipussia. Lohtajalla on 
nähty mm. Fokkereita, Blenheimejä, 
Saab Safireja, Iljusheneita, Dougals 
Dc-3 ja Learjet. Vuonna 1982 saatiin 
ensimmäiset maalilennokit, joka oli 
merkittävä kehitys maalitoiminnassa. 
Nykyisin maalitoiminnassa merkit-
tävän tekijän muodostavat todelliset 
hävittäjäkoneet sekä helikopterit, kun 
ohjusjärjestelmillä voidaan harjoitella 
ilman ”kovia” ammuntoja. Myös len-
nokeiden kehittymisen kautta ollaan 
saatu uusia ja kehittyneempiä maali-
tilanteita. 

Nykyinen perinnetykki

››
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Leirien erikoisuuksia

It-leirejä varten suunniteltiin henki-
lökohtaiseksi palkintoesineeksi ilma-
torjuntaruusukkeet, joista I luokan 
kullattu ruusuke on henkilökuntaa 
ja hopeinen II luokan ruusuke va-
rusmiehiä sekä reserviläisiä varten. 
Ruusukkeita on jaettu vuodesta 1956 
lähtien ja jaetaan edelleenkin. Ainoa 
huono puoli on, että nykyisin ”tiu-
kan ohjesäännöstön alaisena” oleva 
kantahenkilökunta ei saa virallisesti 
kantaa sitä omassa virkapuvussaan 
(eikä maastopuvussaan). 

Muurilan muki kilpailu oli Il-
matorjuntaupseeriyhdistyksen her-
rasmieskilpailu, joka toteutettiin 
kesäkaudella Ilmatorjuntaleirin yh-
teydessä. Kilpailulla kunnioitettiin 
myös Muurilan perinteitä. Viimeisin 
kilpailu on järjestetty vuonna 2007.

Pitkäpauhan maja oli ilmatorjun-
tayhdistyksen vapaa-ajan viettoon 
tarkoitettu maja, joka sijaitsi leirialu-
een ulkopuolella.Mäkin kunnostus 
ja ylläpito toteutettiin talkoovoimin, 
joihin osallistui mm jokainen kadetti-

kurssi vuorollaan. Majasta luovuttiin 
2000-luvun alussa kustannussyistä.

Paraatit ja kirkonmenot kuului-
vat vielä 1990-luvulla leirien ohjel-
maan. Joka sunnuntai pidettiin aamu-
päivällä ammunnoissa tauko ja käy-
tiin Lohtajan kylällä kirkossa. Myös 
paraateja järjestettiin usein Lohtajan 
kylällä. Nykyisin leirin ohjelma ei 
mahdollista erillisiä paraateja ja kir-
kossa käyntejä. usein kuitenkin jär-
jestetään leirikirkossa hartaustilai-
suus halukkaille.

Lohtajan harjoitusalueesta

Lohtajan harjoitusalue on ollut alus-
ta lähtien hyvin haasteellinen. Kättä 
on väännetty niin paikallisten asuk-
kaiden, luonnossuojelijoiden, kalas-
tajien kuin minkkitarhaajien kanssa. 
Yhteissopua on haettu ja pääosin löy-
dettykin. Ponnisteluista on hyvänä 
esimerkkinä onnistuneet panostuk-
set Vattajan Natura-alueen suojeluun 
Vattajan dyyni-Life projektilla. 

Lopuksi

Lohtajan harjoitusalueen merkitys 

aselajille on korvaamaton. Missään 
muualla ei kyetä järjestään vastaa-
via puitteita ilmatorjunnalle, sen am-
muntoihin sekä harjoitteluun. Myös 
muut puolustushaarat ovat huoman-
neet Lohtajan tarjoamat mahdolli-
suudet. Tästä on osoituksena myös 
2 kertaa Ilmapuolustusharjoitukseen 
liittyneet kansainväliset lentoharjoi-
tukset (ADEX2005 ja ADEX2008), 
joiden yhteydessä alueella on nähty 
lukuisa määrä ulkomaalaisia hävit-
täjiä ja rynnäkkökoneita. Harjoituk-
sista on karsittu 2000-luvulla kaikki 
ylimääräiset ”rönsyt”. Osa niistä on 
ollut aikakautensa ilmentymiä, joten 
niiden muistaminen osana ilmator-
junnan perinteitä tai historiaa lienee 
paikallaan.  

-Toimitus-
--------------------------------------------
Lohtajan Vattajanniemien harjoitus-
alueen nykytilasta sekä nykymuotoisen 
ilmatorjuntaharjoituksen toimeenpa-
nosta on luettavissa kattava artikke-
li Ilmatorjunnan vuosikirjasta 2011-
2012, joka postitettiin huhtikuussa jä-
senille. Jos et ole saanut omaasi, niin 
ota yhteyttä järjestösihteeriin (jarjes-
tosihteeri@ilmatorjunta.fi).

Lohtaja on ainut paikka, jossa voidaan toteuttaa isompien ilmatorjuntaohjusten ammunnat
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Yhden valtakunnallisen ilmator-
juntaharjoituksen suunnittelu ja 
valmistelu vaatii asiantuntijuutta, 
osallistuvuutta, sitoutumista ja 
runsaasti työtä.

Harjoituksen toimeenpanoa ohjaa 
Maavoimien esikunta, jossa mää-
ritetään harjoitusten ajankohdat, 
kestot ja tärkeimmät suuntaviivat. 
Maavoimien esikunnan johdolla, il-
matorjunnan koulutusalan neuvotte-
lupäivillä, kokoontuu edustus kaikis-
ta ilmatorjuntakoulutusta antavista 
joukko-osastoista ja kaikista puolus-
tushaaroista kaksi kertaa vuodessa. 
Kyseinen tilaisuus antaa usein lähtö-
laukauksen harjoitusten suunnittelul-
le noin kahden vuoden päähän. Tätä 
edeltää alustavien tietojen keräämi-
nen ampuvien järjestelmien ja osal-
listuvien joukkojen määrän ja laadun 
osalta. Neuvottelupäivillä tarkenne-
taan alustavat tiedot, keskustellaan 
muutos- ja kehitysajatuksista sekä 
laaditaan yhdessä seuraavan vuoden 
aikana järjestettävien harjoitusten 
suunnittelurytmi, jotta kaikki tar-
vittavat asiantuntijat ja harjoituksen 
johto saataisiin koolle tärkeimpiin 
harjoitusta valmistaviin tilaisuuksiin.

Harjoitusten suunnittelun käy-

Kapteeni jarmo puistovirta
harjoitus- ja lentolaitesektorin johtaja

Koulutuskeskus, Ilmasotakoulu

Harjoituksen suunnittelussa  
sidotaan eri osa-alueet  

samaan pakettiin
tännön vastuu on Ilmasotakoulun 
koulutuskeskuksella. Ilmasotakoulu 
asettaa suurimman osan järjestelyor-
ganisaation runkohenkilöstöstä esi-
kuntapäällikköä myöten. Koulutus-
keskuksessa hallinnoidaan harjoitus-
ten toteuttamisesta aiheutuvia kus-
tannuksia, joita syntyy aluevuokrista, 
kuljetuksista, ylläpidosta, erilaisista 
hankinnoista ja henkilöstömenoista. 
Suunnittelun vakioiminen Ilmasota-
koulun vastuulle mahdollistaa lan-
kojen pitämisen yhdessä ja samassa 
paikassa, jolloin pitkäjänteinen ke-
hittäminen on sujuvampaa. Ilmaso-
takoululla vastataan tärkeimpien 
harjoitukseen liittyvien asiakirjojen 
koostamisesta ja valmistelusta.

Asiantuntijat toiminnan 
ytimessä

Harjoituksen suunnittelemiseksi 
tärkein runkohenkilöstö on kyettävä 
nimeämään riittävän ajoissa, on kat-
sottu toimivaksi, että johtoryhmä on 
nimettynä noin vuotta ennen harjoi-
tusta. Nykymuotoisen ilmatorjunta-
harjoituksen suunnittelussa tarvitaan 
vahva edustus kaikista puolustushaa-
roista eri osa-alueiden yhteensitomi-
seksi. Myös eri viesti- ja asejärjestel-
mien kehityksen ja erityisvaatimus-
ten myötä suunnittelussa on oltava 

asiantuntijat mukana ensimmäisistä 
kokouksista alkaen.

Harjoituksen suunnittelukoko-
naisuus on vakioitu ja virtaviivais-
tettu tehokkaaksi vuosien saatossa. 
Nykyisin yksityiskohtainen suun-
nittelu aloitetaan viimeistään edel-
tävässä ilmatorjuntaharjoituksessa. 
Tuolloin suunnitellaan ja linjataan 
seuraavan harjoituksen yleisraken-
ne - eli mitä kunakin päivänä tapah-
tuu. Ilmatorjunnan tarkastaja ohjaa 
suunnittelua tuossa vaiheessa ja hy-
väksyy yhdessä seuraavan harjoituk-
sen johtajan kanssa heille esitellyistä 
rakenteista toimivimman.

Edeltävässä harjoituksessa on 
oiva mahdollisuus rekrytoida uutta 
henkilöstöä seuraavien harjoitusten 
järjestelyorganisaatioon sekä koulut-
taa tulevia avaintehtävissä palvele-
via henkilöitä harjoituksen vaativiin 
tehtäviin.

Ensimmäinen johtoryhmän suun-
nittelukokous järjestetään neljä - vii-
si kuukautta ennen harjoituksen toi-
meenpanoa. Tuossa tilaisuudessa 
annetaan suunnitteluperusteet joh-
toryhmälle ja ryhdytään valmistele-
maan ensimmäistä tärkeää käskyä, 
jossa annetaan ohjeistus valmiste-
luista ja kartoitetaan yksityiskoh-
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taisesti viimeisimmätkin puuttuvat 
tekijät organisaatioista ja saapuvien 
joukkojen laadusta ja määrästä.

Kartoituksen jälkeen vuorossa on 
pääsuunnittelutilaisuus, yleensä noin 
kolme kuukautta ennen Vattajannie-
melle marssimista. Pääsuunnitteluti-
laisuuteen kutsutaan paikalle laajen-
nettu johtoryhmä ja kaikki kriittisten 
tekijöiden asiantuntijat sekä erityi-
siä huomioita vaativien joukkojen 
ja yksiköiden edustus. Tuossa tilai-
suudessa suunnitteluun osallistuvat 
kaikkien joukko-osastojen ja puolus-
tushaarojen sekä ilmavoimien lento-
osastojen edustajat, jotta eri teemat 
tulevat huomioiduksi ilmapuolus-
tusharjoitusvaiheen kaksintaistelu- 
ja torjuntaharjoituksissa sekä muis-
sa koulutuksellisissa elementeissä. 
Tilaisuus on kahden päivän kestoi-
nen ja tuotteena saadaan muun mu-
assa yksityiskohtaisesti suunnitellut 
ampuma- ja ilmapuolustusvaiheiden 

päiväohjelmat. Pääsuunnittelutilai-
suuden merkitys on siis tärkein koko-
naisuudessa, sen yhteydessä on help-
po ratkaista kiperimmätkin ongelmat 
ja päätöksiä vaativat asiat.

Muita varsinaisia suunnitteluti-
laisuuksia ei ole tarpeen järjestää. 
Toimeenpanokäskyn laadinta on pää-
suunnittelun myötä pitkällä ja käs-
ky pyritään julkaisemaan noin kaksi 
kuukautta ennen harjoitusta. Tuolla 
asiakirjalla annetaan perusteet, joilla 
joukot voivat jatkaa valmistautumista 
päätapahtumaa kohti.

Pääsuunnittelutilaisuudessa laa-
ditut suunnitelmat ammuntojen to-
teuttamisista käydään vielä esittele-
mässä ja hyväksyttämässä ilmator-
junnan tarkastajalla ja harjoituksen 
johtajalla.

Raakaa työtä

Vaikka kokonaisuus on nidottu kan-
siin pääsuunnittelutilaisuuden jäl-

keen, on järjestelyorganisaation 
avainhenkilöstö täysin työllistetty 
myös sen jälkeenkin. Avainhenki-
löstö laatii keskimäärin noin 50 - 
60 virallista asiakirjaa. Harjoitusta 
varten laaditaan tukipyyntöjä eri ta-
hoille, tiedotetaan kattavasti jopa yli 
400 eri reittiä pitkin, anotaan erilaisia 
lupia, varataan ilmatilat ja tehdään 
ilmoituksia. Turvallisuudesta, johta-
misjärjestelmäasioista ja kriisitilan-
teisiin ja onnettomuustilanteisiin va-
rautumisiin liittyen laaditaan kattavat 
käskyt ja ohjeistukset. Työmäärä on 
suuri ja se vaatii toimivaa yhteistyö-
tä siviilien, viranomaisten, joukko-
osastojen ja puolustushaarojen vä-
lillä. Kokonaisuuden hallinnassa on 
paljon puuhaa, mutta vakioimalla toi-
minnot, siitä on saatu sujuvaa.

Harjoituksen lähestyessä sähkö-
postin ja puhelinkeskustelujen mää-
rä kasvaa räjähdysmäisesti. Pienten 
osakokonaisuuksien varmistaminen 
ja viimeisten säätöjen virittäminen 
tuottaa yllättävän paljon liikettä - 
tämä kaikki on kuitenkin tarpeen kun 
haluamme tarjota ensiluokkaista pal-
velua joukoille ja olla itse varmoja 

Esikunta ja luokkatilat ovat harjoituksen aikana kovassa käytössä.
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siitä, että kaikki vaadittavat toimet 
on tehty.

Ennen harjoitusta järjestetään 
vielä lento-osastojen ja pääkoulut-
tajien ohjeistustilaisuudet, joissa tar-
kennetaan ohjeistusta ja jaetaan vielä 
viimeiset materiaalit harjoituksen lä-
piviemiseksi. Tilaisuuksien päävas-
tuu on harjoituksen kannalta merkit-
tävillä tehtävänhoitajille eli ilmapuo-
lustusharjoitusvaiheen pääkoulutta-
jalla ja koulutusosaston johtajalla.

Kalastajat, tarhaajat, maanomis-
tajat ja yhteistyötä tekevät paikallis-
tahot on pidettävä ajan tasalla harjoi-
tuksista. Länsi-Suomen sotilasläänin 
esikunnan johtamat yhteistyöryhmän 
kokoukset toimivat hyvänä kanavana 
suhteiden ylläpitämisissä. Tarvittaes-
sa järjestämme harjoituksiin liittyen 
erilliset tiedotustilaisuudet, johon 
tärkeimmät tahot kutsutaan paikal-
le. Nämäkin asiat vaativat huolellis-
ta valmistelua, kun kyseessä ovat si-
viilihenkilöt ja heidän elinkeinonsa.

Harjoituksen aikana toimintaa 
johdetaan ampuma- ja harjoitus-
puhutteluiden ja jokaisena aamuna 
järjestettävien koulutuspuhuttelu-
jen muodossa. Hyvin suunnitelluis-
sa harjoituksissa ei ole enää tarvetta 
koviin muutoksiin, kuin korkeintaan 
säiden vuoksi ja näitäkin tapauksia 
varten on laadittu varaohjelmat.

Harjoituksiin liittyy vahvasti tu-
tustumis-, vierailu- ja seurantakäyn-
tejä. Niiden suunnittelu vaatii oman 
panoksensa. Hyvin organisoiduilla 
vierailuilla kykenemme näyttämään 
yksityiskohtaisesti harjoituksen toi-
mintaa. Näiden myötä suunnittelu 
usein kehittyy ja sujuu entistä pa-
remmin, kun esimerkiksi yhteistyö-
kumppanit pääsevät syvällisemmin 
sisälle kokonaisuuteen.

Lohtajan ampuma- ja harjoitus-
alueen henkilöstön panos suunnit-
telussa, asiantuntijuudessa alueen 
osalta ja lähiseutujen yhteistyötaho-
jen tuntemisessa on korvaamattoman 
arvokasta. Alueesta on kehitetty vuo-
sien saatossa merkittävä ilmapuolus-

Hinaustoiminnan suunnittelussa tehdään yhteistyötä Tukilentolaivueen kanssa.

Vaihtoehtoinen työpiste telttaolosuhteissa.››
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Tarkastajan pakan toimintaa.

tuksen harjoitusympäristö. Lohtajal-
la kyetään toimimaan hyvin suunni-
tellun ryhmityksen myötä suurella 
joukoilla ja hyödyntämään samoja 
maalitilanteita useiden järjestelmien 
yhtäaikaisessa harjoittelussa. Ampu-
matoiminnassa alue on ainutlaatui-
nen Suomessa, kun Lohtajalla voi-
daan ampua kaikilla ilmatorjunnan 
asejärjestelmillä ainoana paikkana 
Suomessa.

Ampuma- ja harjoitusalueen ke-
hittäminen on ollut johdonmukais-
ta. Lohtajalle on luotu erinomainen 
ympäristö harjoitustoimintojen joh-
tamiselle ja joukkojen koulutuksen 
järjestämiseksi. Panssariprikaati vas-
taa alueesta ja Ilmasotakoulu toimii 
aselajin osalta kehitystyössä vahvas-
ti mukana. Joukkojen huomiot ovat 
usein kehitysaskeleiden lähtökohta-

na, kun ehdotuksia heiltä aktiivisesti 
saamme.

Opitaan ja kehitetään 
kokemuksien myötä

Harjoituksien kehittämistyöhön liit-
tyen kokoonnumme viimeisenä il-
tana pääkouluttajien kanssa yhteen 
ja keskustelemme kehityskohteista 
ja havainnoista. Samoin keräämme 
palautteen eri osa-alueiden sujuvuu-
desta ja toimivuudesta. Laajennettu 
johtoryhmä käy vielä keskenään 
läpi koko prosessin suunnittelusta 
toimeenpanoon ja laatii kertomuk-
sen, jota hyödynnetään seuraaviin 
harjoituksiin valmistautumisissa. 
Tuossa vaiheessa tulevan harjoituk-
sen suunnittelu onkin jo aloitettu ja 
ryhdymme valmistautumaan tuleviin 
haasteisiin.

Kokonaisuudessaan suunnittelu-
prosessi on valtava verkko erilaisia 
huomioitavia ja muistettavia asioi-
ta. Tiedon kulku ja vaihtaminen on 
oltava jatkuvaa ja viiveetöntä. Suun-
nittelua tehdään useilla toimialoilla 
yhtäaikaisesti ja huomioitavien asi-
oiden määrä on suuri. Kokemukset 
ja tiedon periyttäminen ja dokumen-
tointi on hyvin tärkeää, jotta suun-
nittelussa kyetään mahdollisimman 
tehokkaasti tekemään tulosta ja jotta 
tuote olisi mahdollisimman laadukas. 
Valtakunnallista ilmatorjuntaharjoi-
tusta suunniteltaessa nämä asiat ovat 
kunnossa!  

Kuvat: Puolustusvoimat
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Ilmatorjunnan maalilennokkitoi-
minnalla on Suomessa pitkät pe-
rinteet, jotka velvoittavat korkea-
luokkaiseen työntekoon. 

Ilmatorjunnan maalilennokkitoimin-
taa ohjaa Maavoimien esikunta, josta 
annetaan resurssit ja tarvittavat toi-
meksiannot kaluston kehittämiseksi 
ja hankkimiseksi. Ilmavoimissa esi-
kunta ohjeistaa ja valvoo toimintaa 
ja materiaalilaitos toimii teknisenä 
tukipilarina ja toteuttaa hankinnat 
lentolaitteiden ja niihin kuuluvi-
en varusteiden ja välineiden osalta. 
Toiminnan keskiössä on harjoitus- 
ja lentolaitesektori Ilmasotakoulun 
koulutuskeskuksessa Tikkakoskella.

Harjoitus- ja lentolaitesektori 
koordinoi toimintaa, suunnittelee, 
valmistelee ja johtaa maalilennokki-
jaoksen toiminnan valtakunnallisis-
sa ilmatorjuntaharjoituksissa ja tutkii 
sekä kehittää lentolaitteisiin liittyviä 
tekijöitä. Sektori tuottaa ilmoitukset 
ja taustatiedot Maavoimien esikun-
nalle lentolaitteiden jatkuvuuden ja 
pitkänlinjan suunnitelmallisuuden 
varmistamiseksi.

Ilmatorjuntakoulutusta antavien 
joukko-osastojen osalta Karjalan pri-
kaati, Lapin ilmatorjuntarykmentti 
sekä Panssariprikaati ovat omava-
raisia ilma-ammuntojen maalitoi-
minnan järjestämiseksi omissa am-

Kapteeni jarmo puistovirta
harjoitus- ja lentolaitesektorin johtaja

Koulutuskeskus, Ilmasotakoulu

Maalilennokkitoiminta on  
ilma-ammuntojen kulmakivi

pumaharjoituksissa. Kaikissa edellä 
mainituissa joukoissa palvelee maa-
lilennokkitoiminnan ammattilaisia, 
jotka kykenevät tuottamaan palvelut 
ammusaseiden ilma-ammuntoihin 
yhdessä varusmiesten kanssa. Myös 
merivoimilla on omavarainen kyky 
tuottaa palvelut laivatykistön ilma-
ammuntoihin. 

Maalilennokkikoulutus 
tuottaa osaajia

Varusmiesten ja henkilökunnan tai-
val lennokkien pariin on järjestelmäl-
linen. Panssariprikaati vastaa valta-
kunnallisen maalilennokkikurssin 
toimeenpanosta. Kurssille käske-

tään maalilennokkimiehiksi valitut 
varusmiehet, joilla pääsääntöisesti on 
oltava kokemusta joko lennokki- tai 
radioautoharrastuksesta. Lennättäjän 
tehtäviin koulutettavilta varusmiehil-
tä vaaditaan ammunnoissa raudan-
lujaa ammattitaitoa, joka perustuu 
useimmiten vuosien harjoitteluun ja 
laadukkaaseen koulutukseen. Me-
kaanikon tehtävissä toimivien va-
rusmiesten täytyy hallita maalilen-
nokkien tekniikka perusteellisesti. 
Heidän on kyettävä hyvin tarkkaan 
työskentelyyn, jotta lennokkia voi-
daan käyttää tehokkaasti ja turvalli-
sesti. Toimintaan valitut varusmiehet 
ovat valikoitua väkeä, jotka suorit-

››

Ammusaseammuntojen maalilaitteiden pääkalustona käytetään AT-04 len-
nokkia.
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tavat palveluksensa varsin merkit-
tävissä tehtävissä kaikkien meidän 
hyödyksi.

Henkilökunnan taival kohti am-
mattimaista otetta alkaa samalta 
kurssilta. Kurssin käytyä henkilös-
tö kykenee toimimaan lennättäjän 
valvojan tehtävissä ja omaksuvat 
toimintakulttuurin pakollisine taus-
tatietoineen. Henkilökuntaa tarvi-
taan sekä pienempien maalilennok-
kien lennättäjätehtäviin että Banshee 
-lennokin mekaanikko-, katapult-
ti- ja lennättäjätehtäviin. Kurssi on 
kestoltaan kaksi viikkoa ja käsittää 
MALE-97 -lennokin tyyppikoulu-
tuksen. Osallistujat suorittavat noin 
30 lentoa noin 8  - 15 tunnin lennä-
tysajalla. Maalilennokkikurssin len-
nätysvaihe toteutetaan Lohtajan am-
puma- ja harjoitusalueella.

AT04 -lennokin tyyppikoulutus 
toteutetaan ilmamaaliharjoituksissa 
Lohtajalla Ilmasotakoulun johtama-
na. Harjoituksissa koulutetaan len-
nokin mekaanikon tehtävät ja len-

nätetään tyyppikoulutuksen vaati-
musten mukaisesti vähintään neljä 
lentoa. Koulutus sisältää lennokin 
lisäksi myös AT 04:n lentoonlähtöön 
tarkoitetun Robonic MC01515L- ka-
tapultin käyttökoulutuksen sekä osu-
mailmaisinjärjestelmän asennuksen 
ja testauksen. Palkattu henkilökunta 
voidaan kouluttaa lisäksi AT 04mp:n 
käyttäjiksi, jossa lennokkia lennäte-
tään micropilotilla tietokoneen avul-
la. Tämäkin koulutus kattaa ohjel-
miston ja tekniikan lisäksi vähintään 
neljä koulutuslennätystä.

Bansheen parissa työskentelee 
vain palkattu henkilökunta. Järjes-
telmälle koulutetaan henkilöstöä toi-
mimaan mekaanikkona, katapultti-
operaattorina ja lennättäjänä. Kou-
lutus sisältää teoriaopetuksen sekä 
käytännön harjoittelun ilmamaali- ja 
ilmatorjuntaharjoituksissa. Banshee-
henkilöstö on osin ristiinkoulutettu, 
jolloin henkilöstö kykenee toimi-
maan erilaisissa tehtävissä maali-
lennokkijaoksessa. Tällä saadaan 
toimintaan jatkuvuutta ja kyetään 
toteuttamaan palvelut toiveiden ja 
vaatimusten mukaisesti myös poik-
keuksellisissa tilanteissa.

Ilmamaaliharjoitukset ovat mer-
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Banshee lasketaan alas varjolla.

Banshee soihduttaa.
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kittävimmässä osassa valmistaudut-
taessa ilma-ammuntoihin valtakun-
nallisessa ilmatorjuntaharjoitukses-
sa. Tuolloin valmistellaan sekä AT 
04- että Banshee- lennokit ammun-
toihin. Ilman etukäteisvalmisteluja 
nykymuotoisissa ammunnoissa vaa-
dittavaa palvelua ei kyettäisi ajan 
puitteissa toteuttamaan.

Uuden, pakkauksista puretun ko-
neen valmistelu vie aikaa noin kah-
deksan tuntia yhtä ohjusammunnois-
sa käytettävää lennokkia kohti, joten 
ilmatorjuntaharjoituksessa näiden-
kin rakentaminen olisi käytännössä 
mahdotonta. Koneiden valmistelu 
ja rakentaminen toimii erinomaise-
na koulutustapahtumana uusien me-
kaanikkojen opettamisessa.

Harjoituksen yhteydessä koneet 
koelennätetään, tehdään kokeiluja, 
koulutetaan henkilöstöä, pidetään 
yllä ammattitaitoa ja todennetaan 
suorituskykyä ja erilaisia varusteita. 
Harjoituksen merkitys on avainase-
massa onnistuneiden maalitilantei-
den luomisessa - moni asia on ottanut 
suuria askeleita eteenpäin kyseisen 
harjoituksen myötä. Kaikki uudet 
ominaisuudet sekä uudet ja vaati-
vimmat maalitilanteet on kokeiltu 
ja harjoiteltu ilmamaaliharjoituksis-
sa ennen varsinaista kovaa vaihetta 
ammunnoissa.

Laadukas palvelu on  
yhteistyön summa

Maalilennokeilla tuotetaan palveluita 
joukko-osastojen omissa ampuma-
harjoituksissa, jotka toimeenpannaan 
ennen Lohtajan valtakunnallisia har-
joituksia. Kyseisissä harjoituksissa 
palveluita tuotetaan AT 04- ja AT 
04mp - lennokeilla.

Lohtajalla maalitoimintaa toteu-
tetaan edellä mainittujen lennokkien 
lisäksi Bansheella. Ilmatorjuntahar-
joituksiin käsketään sekä päätoime-
naan maalilennokkien parissa työs-
kentelevät henkilöt että ammuntojen 
kannalta elintärkeät, oman toimen 
ohella maalilennokkien parissa työs-
kentelevät henkilöt. Maalilennokki-

Lähetyspaikan lentolaitekatapultti Robonic MC2555LRR.

Tuhannes heitto Robonic MC01515L-katapultilla.

jaoksen muodostavat siis useissa eri 
joukko-osastoissa palvelevat ”male-
miehet”.

Jaokseen muodostetaan elekt-
roniikkaryhmä, jossa työskentelee 
lentolaiteinsinööri apunaan elekt-
roniikka-asentaja sekä mahdollises-

ti elektroniikkakoulutettu varusmies. 
Ryhmän tekee usein suurelle yleisöl-
le näkymätöntä, mutta kallisarvoista 
työtä muun muassa osumailmaisimi-
en ja akkujen huollossa ja ylläpidos-
sa. Ilman heidän osaamista olisimme 
olleet usein pulassa.

››
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Lennokkihallilla työskentelee 

elektroniikkaryhmän lisäksi Ban-
shee-mekaanikot, jotka valmistelevat 
ja huoltavat lennokit sekä ennen että 
jälkeen lennon. Heidän työn jäljen on 
oltava äärimmäisen tarkkaa - pienillä 
lipsahduksilla kun saattaa olla ohjus-
ammuntojen kannalta kriittinen vai-
kutus, keskittyminen on oltava tark-
kaa ja työrauhan taattua.

Lähetyspaikalla, katapulttiope-
raattoreina toimiva henkilöstö kul-
jettaa lennokkeja lähetyspaikan, 
laskeutumispaikan ja MALE-hallin 
välillä. Heidän toimenaan on valmis-
tella lennokki katapultille valmiiksi 
suorittamaan tehtäväänsä. Lähetys-
paikan toiminnassa tehdään jatkuvaa 
yhteistyötä lennätyspaikan kanssa, 
jotta lennokki saadaan ajallaan il-
maan.

Lennätyspaikalla operoivat len-
nättäjät, joiden vastuulla on lennokin 
ohjaaminen ennalta suunnitellun pro-
fiilin mukaisesti ammuntojen johta-
jan vaatimusten mukaisesti.

Lennokkien ominaisuudet ja 

luotettavuus on kehittynyt vuosien 
varrella. Luotettavuuden takana on 
kova työ ja tekninen kehitys. Omi-
naisuuksia on kehitetty innovaatiol-
la ja hankinnoilla. Nykyisin lennokit 
kyetään varustelemaan muun muas-
sa kameralla, jolla voidaan kuvata 
HD-tasoista kuvamateriaalia ilmas-
ta käsin. Lennon jälkeen nauhoitteet 
voidaan katsoa tietokoneella varsin 
nopeasti - kätevä ominaisuus. Kaik-
ki lennokit kyetään varustelemaan 
savuin ja poltettavin soihduin sekä 
laserteippauksin. Bansheesta kyetään 
nykyisin laukaisemaan silppuja sekä 
soihtuja, lennokkiin voidaan asentaa 
tutkamittausta edesauttavia tutkasop-
peja tai Lunebergin linssit. Lämpöka-
meralla seuraamista varten voidaan 
asentaa HotNose, jolla lennokin he-
räte saadaan suuremmaksi. Ominai-
suuksien myötä pienehköstä lenno-
kista saadaan realistisempi maali eri 
järjestelmien tarpeisiin.

”Malen” henkilöstö on tunnettu 
kovasta asenteesta ja palvelualttiu-
desta. Usein törmätään tilanteisiin, 

jossa kuullaan eri puolilla harjoitus-
aluetta, että ratkaisu löytyy milloin 
mihinkin ongelmaan jaoksen henki-
löstöltä. Palvelualttius ei ole siis jää-
nyt vain maalitilanteen luomiseen, 
vaan apua on saatavilla mitä erikoi-
simmissa tilanteissa. Jaoksessa on to-
tuttu kovaan työntekoon, jossa hyvä 
tekeminen mahtavalla meiningillä 
näkyy ja kuuluu kauaksi.

”Malen” kanssa on helppo teh-
dä yhteistyötä. Tuliaseman valvoji-
en, pääkouluttajien, asejärjestelmi-
en päävastuuhenkilöiden ja ammun-
tojen johtajien kanssa suunnitellaan 
yhdessä kulloinkin vuorossa olevan 
harjoituksen toteuttamisen suunta-
viivat, jotka antavat perustan maali-
tilanteille. Ilmatorjunnassa aselajin 
henki ilmentyy hienosti yhteisissä ti-
laisuuksissa ja päätavoitteessa - ko-
vapanosammunnoissa.

Maalilennokkimieheksi kasve-
taan, joukko koostuu suurista ja osaa-
vista persoonista, onneksi, tärkeissä 
tehtävissä ei renkaita potkimalla ja 
kaarella seisoskellen pärjää kun pai-
ne, kiire ja kovat vaatimukset ovat 
vaikuttamassa taustalla. 

Kuvat: Puolustusvoimat

Maalilennokkijaoksen henkilökunta Ilmatorjuntaharjoituksessa 1/2012.



Ilmatorjunta  2/2012   •   19

TEEMANA

IT-LEIRI 60 VUOTTA

Kirjoittaja on harmaantunut lyijy-
kynäsukupolven tykkimies, jonka 
innostus aktioaseisiin on aina ylit-
tänyt hänen kompetenssinsa ohjus-
sektorilla. Tykkien sielunelämän voi 
yksi mies hallita täysin. Kun tietää 
tykistään kaiken, on helppo vaihtaa 
ajatuksia. Muutama vuosi sitten Hy-
rylän HelItR:n evp-joukolle esitteli-
vät Hattulan HELITR:n alikersantit 
tykkejä, nähtiin mm Sergei ja Ser-
gei mod. Perus-Sergein alikersantti 
sanoi diggaavansa tykkiä siksi, että 
sen voi hallita kokonaan, ei tarvitse 
kysellä keneltäkään apua missään 
tilanteessa. Tuolloin huomasin, että 
noin kai minäkin olen aina ajatellut, 
vaikka en ole osannut asiaa näin 
ilmaista – edes itselleni. Lukija 
huomannee, että olen poikkeuk-
sellisesti alkanut kirjoittaa yksikön 
ensimmäisessä persoonassa.

Otsikosta huolimatta seuraavassa ei 
viitata it-veteraani Bob Biaudet´n 
kirjaan Ohiampujat. Kyse ei ole 
myöskään vanhasta jalkaväen osu-
matodennäköisyydestä 50%, joka 
tuli siitä, että luoti voi joko osua tai 
mennä ohi. Pikemminkin kerrotaan 
ohiampumisen torjunnasta. Vaikka 
historiasta ei voi oppia mitään, niin 
vanhoista tiedoista on joskus hyötyä; 
voidaan välttyä keksimästä ruutia uu-
delleen. Sergein tiimoilta mieleeni 
on jäänyt tapahtumasarja Lohtajan 
leireiltä, joilla olin monesti ampu-
mateknillisen toimiston päällikkönä.

pauli Thomenius

Ohiampumisennustus Lohtajalla

Kuva 1 Kirjoittajan yksikön leiri-
portti Lohtajalla 1971. Pylväinä ovat 
nelisenttisen Boforsin putket liekin-
vaimentimineen. Orressa lukee STA-
DIN KEVYT (3./HelItR:n leiripat-
teri), ja orren päältä puuttuu leirien 
välillä varastettu puolukkaämpärin 
kokoinen puusta tehty Sergein pie-
noismalli. Portin rakensivat omatoi-
miset varusmiehet leirialueen ”löytö-
materiaalista”. Sananen putken ”lie-
kinvaimentimesta”; kartio putken 
suussa on itse asiassa rakettisuutin, 
jonka tehtävänä oli ajallisesti piden-
tää rekyylivoimaa, sillä harvakäynti-
sen tykin perääntymisliike oli pitkä.

Jatkossa etenemme interaktii-
visesti. Lukijalle asetetaan kysy-
myksiä, ja myöhemmin annetaan 
vastauksia. Näinhän on rakennettu 
aselajin multimediakin. Kun valta-

osa tuntee Sergein, ei tätä järjestelyä 
voitane pitää kohtuuttomana. Ei aina-
kaan, jos lukija ei lukuhetkellä satu 
olemaan henkisen vetelyyden tilassa. 

 Tilanne Lohtajalla 1980. Tyk-
kipihalla ammuttiin 23 mm tykeillä 
suoraan läheneviä (siis jaoksen yli 
lentäviä) maaleja. Pyysin usein jon-
kun mukaani tykin taakse valojuovia 
tähyilemään, siirrymme aina ampu-
van jaoksen yhden tykin taakse. En-
nen tykin laukaisua ilmoitin usein, 
että ”ensimmäinen sarja menee oi-
kealta ohi” (tai vasemmalta). Niin ta-
pahtuikin joka kerta. Sain vastaan-
ottaa ansaittua hämmästelyä. Mistä 
minä voin arvata ensi sarjan ohituk-
sen suunnan? Olinko sopinut suun-
taajan kanssa?  Vai arvasinko sivu-
tuulen suunnasta?

››
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KUVA 2  Valojuovat ja maali ty-
kin takaa nähtynä. Havainto on ”oi-
kealta”. Sarja siis ohittaa maalin oi-
kealta. Tämä piirros herättää maalli-
kossa heti vastareaktion: valojuovat-
han lentävät ylöspäin eikä alas. Kuva 
on silti oikein, ja valojuovatähystystä 
tuntematon ohjusmies voikin asiaa 
hetken fundeerata. Tehtävä 1: Miksi 
valojuovat lentävät katsojan näkö-
kentässä alaspäin? (Vastaus löytyy 
myöhemmin kuvasta 6.)

Mistä ohiampuminen johtuu, 
miksi tuli meni oikealta ohi? Tyk-
kilaskin laskee ennakon suuruuden, 
mutta ennakon suunnan laskimelle 
antaa ihminen, tykillä istuva aset-
taja (eli mekaanisen tykkilaskimen 
operaattori). Hän kääntää laskimen 
päällä oleva lentokoneen kuvan tai-
vaalla lentävän maalin liikesuunnan 
mukaiseksi. Kun tuli meni oikealta 
ohi, oli lentokoneen kuva käännetty 
liiaksi oikealle.

KUVA 3  Tykkilaskimen päällä 
oleva maalin kuva (3), joka käänne-
tään lentosuunnan mukaiseksi. Las-
kimen muita osia ovat kara (2), joka 

välittää ennakkokulman tähtäimel-
le, kahva, josta laskinta käännetään 
(4) ja asetetaan maalin syöksykulma. 
Mekaanisen laskimen kotelon (1) si-
sällä on mm. kertolaskukoneisto (v x 
T) ja ammuksen lentoaikatiedot eri 
etäisyyksille.

Miksi mies (siis tykkimies; mies 
tai nainen)tekee virhettä lentosuun-
taa arvioidessaan? On monia syitä, 
esimerkiksi tuulisortuma, jolloin 
maali etenee ”kylkimyyryä”. Mut-
ta on myös systemaattisen virheen 
lähde, jolloin tehdään aina samaa 
virhettä.

Tehtävä 2: Missä tilanteissa voi-
si olettaa syntyvän systemaattista 
virhettä asetetun ja todellisen lento-
suunnan välillä? Tehtävä on kohtuu-
ton, ainakin kirjoittajalle, joka ei oli-
si osannut arvata, syntyykö virheitä 
”suorakulmaisilla” lennoilla vai nii-
den välisuunnilla. Emme siis vaivaa 
lukijaa, vaan annamme vastauksen 
viivyttelemättä. Kirjoittaja oli joskus 
silmäillyt Ilmatorjunta-ampumaopin 
kirjaa (ItAO) vuodelta 1954 ja tiesi, 
että joskus oli tutkittu, miten tarkas-
ti mies osaa arvioida koneen lento-
suunnan. Oli löydetty systemaattinen 
virhe. Lähes suoraan tuleva maali 
nähdään ihan suoraan tulevana. Sa-
moin lähes suoraan ohittava maali 
nähdään ihan suoraan ohittavana.

KUVA 4  Vanhan ItAO:n kuva, 
jossa pikkunuolet osoittavan toden-
näköisen virheen suuntaa, kun maali 
on suoraan lähenevä, loittoneva tai 

ohittava. Mies näkee liikesuunnan 
liian ”suorakulmaisena”.   1: suoraan 
lähenevä maali;   2: ohittaa oikealle

Tämä oli arvokas tieto, joka oli 
uuden ItAO:n (1982) myötä unoh-
tunut. Lähenevän maalin hinausta 
ei helposti saatu (ennen GPS-aikaa) 
osumaan jaoksen päälle. Jos maali 
siis läheni pari astetta vasempaan, 
tiesin, että asettaja asettaa lähenemi-
sen liian suoraksi. Silloin osumat me-
nevät oikealta ohi. Kuten menivätkin.

KUVA 5  Maalin todellinen ja 
asettajan arvioima suunta. Tykkilas-
kimen määrittämän ennakkovektorin 
pää, ennakkopiste (N’) ei ole oikeas-
sa paikassa, tuli menee oikealta ohi. 
Kun edellä olevan tiesin, osasin en-
nustaa ensimmäisen sarjan ohituk-
sen suunnan. Ennustuksen tein aina 
hiukan ennen tulen aloitusta. Help-
po juttu, helppo ennustaa, miksi tällä 
kannattaa retostella?  Jos ei kannata, 
laitetaan lisää pohdittavaa. 

Tehtävä 3: Miten helvetistä minä 
muka näin lähestyvän maalin liike-
suunnan tarkemmin kuin tykillä is-
tuva asettaja? Nyt on tarjolla helppo 
vastaus, joka ei edellytä järkeä, ai-
noastaan älliä. Lukija voi mietahtaa, 
miten tykin takana seisoskeleva äijä 
osaa nähdä maalin lähenevän lieväs-
ti vasempaan? Mietipä sitä. Helppo 
vastaus tulee seuraavassa kappalees-
sa. Nämä rivit on kirjoitettu vain vii-
vyttelyn vuoksi, jotta lukijalle jää 
pohdinta-aikaa. Viivytysvinkkinä 
todettakoon vielä, että tykin putki-
en liikkeestä ei näy kääntyykö tykki 
hiukan oikealle tai vasempaan; syy-
nä on se, että putket tekevät samalla 
suurempaa liikettä ylöspäin.

Ratkaisu kuvan 2 tehtävään. Va-
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lojuovat lentävät näkökentässämme 
maaliin nähden alaspäin siksi, että 
valojuovia katsotaan takaa ja ne py-
syvät näkökentässä lähes paikallaan. 
Tarkkailijan katse kiinnittyy lähes-
tyvän maalin, jonka korkeuskulma 
koko ajan kasvaa, jolloin maali on 
aluksi valojuovien alla, myöhemmin 
niitten yläpuolella (kuva 6).

KUVA 6  Maalin ja valojuovi-
en liike sivulta nähtynä. Kun maali 
lähenee ja tilannetta katsellaan ty-
kiltä, niin tilanteessa 1 valojuovat 
ovat maalin yläpuolella. Tilanteessa 
3 maali on valojuovien yläpuolella.

Nyt on viivytetty tehtävän 3 rat-
kaisua tarpeeksi. Maalin lievä lä-
heneminen vasempaan (tai oikeal-

le) tulee ilmi, kun seuraa suuntaajan 
työskentelyä - tarkemmin sanottuna 
vasenta kättä ja se pyörittämää sivu-
suuntauskäsipyörää. Kun suuntaaja 
veivaa sivua hitaasti suuntaan tai toi-
seen, voi heti arvata asettajan teke-
män virheen suunnan. Jos suuntaaja 
veivaa hitaasti vasempaan, menee 
tuli oikealta ohi, koska asettaja on 
asettanut lähenemisen liian suoraksi.

Katsoin siis tykin takana, mitä 
suuntaaja tekee ja annoin sitten en-
nustuksen. Myöhemmin on harmit-
tanut, kun paljasti n tempun turhan 

herkästi. Muuten olisin ehkä vieläkin 
pistämätön ennustaja pohjoismaitten 
suurimmalla hietikolla.

P.S. Vaikka olenkin henkeen ja 
vereen tykkimies, myönnän ohjus-
sektoriltakin löytyvän yhden mie-
hen hallittavia järjestelmiä. Ainakin 
olkapääohjuksen rakenne, toiminta, 
ampumaoppi ja ampuminen mahtu-
vat hyvin yhteen kalloon. Olenkin 
saanut ampua kaksi pikkuohjusta; 
ensimmäisen Neuvostoliitossa lam-
maslauman ja paimenen yli ja toisen 
Lohtajalla kohti rantapakkaa.  
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Ilmatorjunnan ajankohtaisillas-
sa osallistujat saivat kuulla har-
vinaista tietoa Kiinan Kansan-
tasavallan ilmatorjuntakalus-
tosta sekä miehittämättömistä 
ilma-aluksista. Tämä artikkeli 
perustuu tilaisuudessa esitettyyn 
aineistoon. 

Kiinan kansanarmeija (Kiinan kan-
santasavallan armeija) on maailman 
suurin armeija 2,3 miljoonalla aktii-
vipalveluksessa olevalla sotilaalla. 
Armeijansa modernisoimiseksi Kii-
na on kasvattanut puolustusmenojaan 
vuodesta 1989 asti keskimäärin 12,9 
prosenttia vuosittain. Vuonna 2000 
virallinen puolustusbudjetti oli 121 
miljardia yuania (14,6 miljardia 
USD) ja vuonna 2012 670 miljardia 
yuania (106,4 miljardia USD).

Kiinan tarkoituksena on moder-
nisoida Kiinan kansanarmeija ko-
timaan puolustukseen soveltuvaksi 
nykyaikaiseksi armeijaksi. Armei-
jaksi, joka kykenee torjumaan kaik-
ki Kiinaan kohdistuvat uhkat. Kiinan 
tarkoituksena on myös luoda ja sy-
ventää molemminpuolista luottamus-
ta muiden maiden ja Kiinan välille. 
Kiina on viime aikoina avautunut 
ja tarjoaa yhä enemmän yhteistyötä 
muille maille. Kiinan kansanarmeija 
ei keskity vain maansa puolustami-
seen. Sillä on merkittävä rooli myös 
muiden viranomaisten avustamises-
sa. Armeijalla on omat katastrofi-
joukot, joita käytetään esimerkiksi 
tulvien ja maanjäristysten sattuessa 
avustamaan maan kansalaisia. Esi-
merkkinä Kiinan maailmanlaajuises-

Kiinan Kansantasavallan ilmatorjunta 
sekä miehittämättömät ilma-alukset

ta toimintakyvystä oli sen suorittama 
35 000 kiinalaisen evakuointi Liby-
asta viidessä päivässä. Operaatiossa 
käytettiin myös laivaston laivoja ja 
ilmavoimien lentokoneita. Kiina on 
osallistunut viime vuosina aktiivises-
ti myös kriisien hallintaan ja hoitoon.

kojen yläpuolelle ”ilmatorjuntasipu-
li”, joka koostuu useasta eri asejär-
jestelmien muodostamista kerroksis-
ta. Ilmavoimat hoitavat ilmapuolus-
tuksen sipulin uloimman kerroksen 
ja suojaavat valtion infrastruktuuria 
hävittäjillä sekä ilmatorjuntaohjuk-

KUVA 1: Vuonna 1994 palvelus-
käyttöön tullut LY-60D ilmatorjun-
taohjusjärjestelmä käyttää ilmatais-
teluohjuksen ilmatorjuntaversiota. 
Ohjuksen taistelulataus on 33 kg ja 
sen kantama on 18 km. Patteriin kuu-
luu valvontatutka, kolme seuranta/
valaisututkaa ja kuusi laukaisualus-
taa. Ohjus on puoliaktiivisesti tutka-
säteilyyn hakeutuva. Kuvat: kiinalai-
set internet-sivustot.

Kiinan kansanarmeijan jokaisella 
puolustushaaralla on omat ilmator-
juntajoukot. Ilmavoimat ovat johta-
van puolustushaaran asemassa. Ilma-
torjuntajoukkojen tarkoituksena on 
luoda Kiinan kansanarmeijan jouk-

silla. Armeijalla ja merivoimilla on 
omat ilmatorjuntajoukkonsa oman 
toimintansa suojaamiseksi. Pataljoo-
natasosta ylöspäin jokaisella joukolla 
on omia ilmatorjuntajoukkoja. 

Kiina on luonut asevoimiensa 
kehittämisen painopisteen ilmapuo-
lustuksen ja informaatioteknologian 
(kyber sodankäynnin) parantami-
seen. Sen ilmatorjunta-asejärjestel-
mien hakupäissä on niin infrapu-
na- kuin ultraviolettivaloteknologi-
aa hyödyntäviä hakupäitä. FT-2000 
ilmatorjuntaohjusjärjestelmä on ai-
nutlaatuinen maailmassa. Sen pitkän 
kantaman ohjukset hakeutuvat pas-
siivisesti häirintälähettimiin (häirin-

Kuva 1
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täkoneisiin). Ammusasejärjestelmiä 
Kiinalla on ilmatorjuntakonekivää-
reistä 25 ja 35 mm tykkeihin. Ilma-
torjuntapanssarivaunuissa on puhtai-
ta ammusasejärjestelmiä sekä ohjus- 
ja tykkiasejärjestelmien hybridejä 
varustettuna maalinosoitustutkilla. 
Kenttäarmeijan ilmatorjunnan run-
gon muodostavat useamman tyyppi-
set olkapääohjukset ja niiden ajoneu-
voasenteiset lavettiversiot. Lavetti-
versiot ovat varustettu optisin tähtäi-
min ja maalinosoitustutkin.  Keski-
pitkän matkan ilmatorjuntaohjukset 
ovat pitkälti tutkaohjattuja. Kiinan 
kansanarmeijalla on myös käytös-
sään Venäjältä ostettuja sekä itsetuo-
tettuja pitkän kantaman ilmatorjun-
taohjuksia. Silmiinpistävää oli aseis-
tuksen kirjo. Kuhunkin tehtävään oli 
useita erilaisia asejärjestelmiä. Niillä 
saadaan monitahoinen ja kerroksinen 
ilmatorjuntasipuli Kansanarmeijan 
suojaksi. Tilaisuudessa esiteltiin il-
matorjuntajärjestelmät: FN-6, FN-
16, QW-2, QW-18, FB-6A, FL-2000, 
FM-90, TD-2000A, LY-60D, KS-1A, 
FD-2000, Type 85/87A, PG99, FB-
6A ja FT-2000.

KUVA 2: Kiinalla on useita mie-
hittämättömien ilma-alusten kehit-
tämisohjelmia. Koelentovaiheessa 
olevan HQ-4 Xianglong:n nopeus 
on 750km/h. Sen maksimi kantama 
on 7,000km ja sen hyötykuorma on 
650kg. Xianglong kykenee lentä-
mään korkealla ja se on vastine yh-
dysvaltojen Global Hawk:lle. Kuva: 
defense-update.com.

KUVA 3: Kiinan vastine yhdys-
valtojen Predator lennokille on mui-
naisen lentoliskon mukaan nimetty 
Pterodactyl. Se kykenee toimimaan 
niin pommein kuin ohjuksin vihollis-
ta vastaan. Nopeus 280 km/h, kanta-
ma 4000 km, toiminta-aika 20 tuntia 
lakikorkeuden ollessa 5000 m. 

Kiina on panostanut paljon myös 
miehittämättömiin ilma-aluksiin. 
Sen miehittämättömissä ilma-aluk-
sissa on niin tiedusteluun, tulenjoh-
toon kuin hyökkäykseen kykeneviä 
lennokkeja. Lennokeita käytetään 

niin taktisella tasalla tiedusteluun 
kuin tulenjohtoonkin. Taktisen ta-
san lennokeita on muutaman kilon 
painoisista lennokeista meidän Ran-
ger lennokkia vastaaviin. Toiminta-
aikaa niillä on muutamasta tunnista 
kuuteen tuntiin. Operatiivisella tasal-
la lennokit toimivat useiden satojen 
kilometrien toimintasäteellä ja yli 
kymmenen tunnin toiminta-ajoilla. 
Osa lennokeista on varustettu myös 
tutkilla ja ainakin yhdessä esitellyistä 
malleista oli SAR-tutka. Muita len-
nokkeja on mm  ASN-209, SH-1, 
SH-3, CH-1,CH-2, CH-3, CH-801, 
CH-802, CH-803, Harrier 1 ja Wing 
Long 1.

Lopuksi

Kiinan ilmatorjunnassa kiinnittää 
huomiota järjestelmien monipuoli-
suuteen. Myös tekniset ratkaisut ovat 
hyvin nykyaikaisia. Kaiken kaikki-
aan näistä järjestelmistä kuulee piu-
huttavan hyvin vähän, joka johtunee 
siitä ettei järjestelmiä ole tehty kau-
pattaviksi vaan omaan käyttöön. Us-
kon, että jatkossa näistäkin järjestel-
mistä kuullaan paljon lisää. Ainakin 
alan harrastajien kannattaisi kääntää 
katseensa Kiinan suuntaan.  

-Petri Forssell-

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 3
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pERUSLUKEmIA
TAKTIIKASTA

Kapteeni janne Tähtinen
maanpuolustuskorkeakoulu

Ilmatorjuntalehden leiritoimintaa 
käsittelevän teeman mukaisesti tak-
tiikan palstalla on tarkoitus käsitellä 
ilmatorjuntataktiikan ja taistelutek-
niikan harjoittelua ilmatorjuntahar-
joituksissa. Tässä vaiheessa voi he-
rätä kysymys, miksi Maanpuolustus-
korkeakoululla palveleva upseeri kir-
joittaa hataralla kokemuspohjallaan 
harjoitustoimintaan liittyvistä asiois-
ta. Todetaankin siis jo heti alkuun, 
että artikkelissa esitetään vain yksi 
(ja ehkä jopa hieman huolestunut) 
näkökulma asiaan taktiikanlaitoksen 
opettajan suunnasta. Jos artikkelini 
herättää Teissä täysin vastakkaisia 
näkemyksiä ja mielipiteitä, niin ol-
kaa hyvä ja tuokaa näkemyksenne 
esille tulevissa lehdissä. Keskustelu 
asiasta lienee hyödyllistä?

Valveutuneet lukijamme ehkä 
muistavat vielä lehden päätoimitta-
jan majuri Mano Nokelaisen kirjoi-
tuksen ilmatorjuntataktiikasta sekä 
yleisten taktisten periaatteiden sovel-
tamisesta muistaakseni noin reilun 
vuoden takaa. Lehdessä Nokelainen 
yritti herättää keskustelua aiheesta 
ilmatorjuntataktiikka ja taktiset pe-
riaatteet. Toivottavasti tämä artikke-
li toimii jatkumona sille aktiivisel-
le keskustelulle. Koska Nokelaisen 
artikkelista on vierähtänyt jo tovi 
aikaa, käsittelen tämän (mielipide)
kirjoituksen alussa hieman ilmator-
juntataktiikkaa ja taistelutekniikkaa 
käsitteinä.

1. Mitä on ilmatorjuntatak-
tiikka, entä sitten taistelu-
tekniikka?

Everstiluutnantti Mika Huttusen väi-
töskirjan Monimutkainen taktiikka 
mukaisesti ”taktiikka on tehtävän to-
teuttamiseen asetettujen resurssien ja 
keinojen optimaalista suunnittelua ja 
sovellettua käyttöä päämäärien saa-
vuttamiseksi taistelussa. Taktiikka 
edellyttää taisteluun liittyvien kei-
nojen tuntemista ja taitoa soveltaa 
niitä käytännössä.”

Ilmatorjuntataktiikka on oppi il-
matorjuntajoukkojen käytöstä tais-
telussa. Ilmatorjunnan käytön takti-
silla ratkaisuilla tulee kyetä vastaa-
maan nykyaikaisen taistelutilan ja 
uudistetun taistelutavan asettamiin 
haasteisiin sekä tuettavan joukon 
operaatiovaiheeseen kohdistuvaan 
ilmauhkaan. Nämä taktiset ratkaisut 
on kyettävä toimeenpanemaan ver-
kostokeskeisessä ja entistä teknisem-
mässä taistelutilassa.

Ilmatorjuntataktiikalla tarkoite-
taan ratkaisuja ilmatorjunnan toimin-
ta-ajatuksesta sekä ilmatorjuntajouk-
kojen taistelujaotuksesta ja käytöstä 
eri tehtäviin. Ilmatorjuntataktiikalle 
perustan luo tuettavan johtoportaan 
operaation perusrakenteen ymmärtä-
minen sekä yleisten taktisten periaat-
teiden soveltaminen ilmatorjunnan 
käytössä. Taktinen ilmasuojelu on 
kiinteä osa ilmatorjunta- tai ilmapuo-
lustustaktiikkaa, mutta myös yleistä 
operaatiotaitoa ja taktiikkaa. Yleisen 
operaatiotaidon ja taktiikan sekä tak-

tisten periaatteiden tunteminen antaa 
ilmatorjuntataktikolle mahdollisuu-
den siihen optimaaliseen suunnitte-
luun ja soveltamiseen, mitä Huttunen 
korostaa taktiikan määritelmässä.

Ilmatorjunnan taktinen johta-
minen on ilmatorjuntapäällikön ja 
ilmatorjuntapatteriston komentajan 
toimintaa, missä hän ammattitaiton-
sa, kulloinkin käytettävissä olevien 
perusteiden sekä tilanteen arvioinnin 
avulla määrittää käytettävissä olevil-
le ilmatorjuntajoukoille tehtävät ja 
johtosuhteet sekä käskee ne. Taktisen 
päätöksenteon lopputuloksena yhty-
män/perusyhtymän(vast) komentaja 
päättää ilmatorjuntapäällikön esitte-
lystä, mitkä kohteet ja toiminnot yh-
tymän taistelun eri vaiheissa suoja-
taan milläkin ilmatorjuntajoukolla ja 
mitkä kohteet jätetään suojaamatta. 
Ilmatorjunnan taktisen johtamisen 
päämääränä on tukea yhtymän ope-
ratiivisen toiminta-ajatuksen toteut-
tamista ilmatorjuntajoukoilla sekä 
muilla ilmapuolustuksen keinoilla.

Ilmatorjunnan taistelutekniikka 
on kiinteä osa ilmatorjuntataktiikkaa, 
koska taisteluteknisillä ratkaisuilla 
ja toimenpiteillä sekä ilmatorjunnan 
tulenkäytöllä taktiset ratkaisut konk-
retisoituvat käytännön toiminnaksi. 
Taistelutekniikka voidaan määritel-
lä joukkojen toiminnaksi eli ilma-
torjunnan taistelutoiminta on taiste-
lutekniikkaa. Käytännössä siis ryh-
män, jaoksen, patterin (ja jopa pat-
teriston) käyttö on taistelutekniikkaa. 
Yksiköiden taistelun suunnittelu ja 

Ilmatorjuntataktiikkaa etsimässä
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johtaminen kuuluvat taistelutekni-
siin toimintoihin. Tehtävän saannin 
jälkeinen tilanteen arviointi (ml. am-
pumatekninen tilanteen arviointi), 
tiedustelu ja sen johtaminen, moot-
torimarssit ja asemanvaihdot, ase-
maanajo, tuli- ja torjuntavalmiuden 
kehittäminen sekä oman toiminnan 
suojaaminen ovat helposti ymmär-
rettävissä ja määriteltävissä olevia 
toimintoja.

Ilmatorjunnan taistelutekninen 
johtaminen on joukkojen johtamista 
siten, että ne kykenevät toteuttamaan 
käsketyt tehtävät ja minimoimaan 
omat tappionsa. Ilmatorjuntapäälli-
köt ohjaavat alaisiaan komentajia ja 
yksiköiden päälliköitä toteuttamaan 
ao. yksikölle hyökkääjän toiminta-
tavat huomioiden kulloinkin tehok-
kainta taistelutekniikkaa. Tämä edel-
lyttää taktiselta ja taistelutekniseltä 
johtajalta kykyä arvioida hyökkää-
jän ilmakomponentin toimintaa ja il-
maiskujen suoritusperiaatteita suh-
teutettuna käytössä oleviin omiin 
resursseihin.

2. Kouluampumaleirit kilpai-
luineen 1990-luvun lopulla

Ollessani työharjoittelussa 1999 ja 
valmistuessani kesäkuussa 2000 
Lohtajan ilmatorjuntaharjoitukset 
olivat hyvin kouluammuntapainot-
teisia ilmatorjuntaleirejä. Joukot 
olivat ryhmittyneenä tykkipihalle ja 
päiväohjelmat muodostuivat ampu-
matoiminnan harjoittelusta. Ampu-
matoiminnan lisäksi keskeinen kan-
tava teema oli ilmatorjunnan kilpai-
lutoiminta. Kilpailut olivat jopa niin 
vahvassa asemassa, että ne ohjasivat 
joukkojen taistelutoimintaa. Tästä 
esimerkkinä voidaan mainita ilma-
ammuntakilpailun mukainen tulitoi-
minta, jossa tulitehtävän mukaisel-
le ampumaetäisyydelle ammuttiin 
vain tähystyksen ja tulenkorjaamisen 
edellyttämä sarja ja pääosa ampuma-
tarvikkeista ammuttiin mahdollisim-
man lähelle sisäkehäosumien mak-
simoimiseksi. Tämä ei voinut olla 
perusteltu menettelytapa esimerkik-

si toiminnassa ilmatorjuntaa lamaut-
tavaa koneosastoa vastaan.

Taistelutekniikan ”harjoittelu” 
Lohtajan leireillä toteutui pinta-am-
muntakilpailun sekä taistelutekni-
sen kilpailun kautta. Näissä kilpai-
lusuoritteissa erikseen valitut jaokset 
pääsivät suorittamaan tietyt kilpailu-
suoritteet. Taistelutekninen kilpailu 
arvosti ohjesäännön ratkaisun ulkoa 
opettelua, ei niinkään oma-aloitteis-
ten ja taistelutoimintaan kykenevien 
ilmatorjuntaryhmien kouluttamista. 
Kilpailussa pärjäsi, jos joukko toimi 
robottimaisesti arviointilomakkeen 
mukaan (eikä siinä sinänsä mitään 
vikaa).

Joukkojen toiminnan perusteeksi 
harjoitukseen laadittiin käsittääkse-
ni taktiset perusteet (ilmatorjunnan 
TPA sekä taistelujaotus ja tehtävät), 
joilla luotiin kehys harjoitusjoukoil-
le.

3. Taisteluvaiheen paluu 
2001 alkaen

Muistaakseni vuonna 2001 ilmator-
juntaharjoituksen osaksi palautettiin 
taisteluvaihe ja lakkautettiin erilliset 
kilpailut. Tässä kohtaa otettiin suuri 
askel oikeaan suuntaan. Taisteluvai-
heen palaaminen käynnisti proses-
sin, joka johti ilmatorjunnan taistelun 

realistiseen harjoitteluun ilmatorjun-
taharjoituksissa. Joukoissa alettiin 
taas miettiä yksiköiden taistelutek-
niikkaa ja sen johtamista sekä tulen-
käyttöä ja tulitoimintaa ilmaviholli-
sen torjunnan näkökulmasta (kilpai-
luihin valmistautumisen sijaan).

2000-luku toi ilmatorjuntahar-
joituksiin myös torjunta-analyysin 
ja painopiste alkoi pikku hiljaa siir-
tyä ammunnoista nykymallisten il-
mapuolustusharjoitusten suuntaan. 
Torjunta-analyysin kehittämisen 
myötä aloitettiin oman toiminnan 
kriittinen tarkastelu suhteessa vastus-
tajan toimintaan. Alkuvaiheessa ana-
lyysit olivat jopa karata käsistä ajan-
käytön painopisteen luisuessa siihen, 
että henkilöstö oli kiinni analyysitoi-
minnassa pääosan päiväohjelmasta. 
Torjunta-analyysin kehittyminen 
nykymuotoiseksi osaksi joukkojen 
johtamisprosessia kesti 2000-luvun 
ensimmäisen vuosikymmenen.

Taisteluvaiheita johti taktisena 
johtajana ilmatorjuntapäällikkö, jon-
ka laatiman toiminnan perusajatuk-
sen (TPA) ja taistelujaotuksen perus-
teella toimivat ilmatorjuntapatteris-
ton johtoportaat johtivat joukkojaan. 
Aikataulut ensimmäisissä harjoituk-
sissa eivät mahdollistaneet joukko-
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jen oikean taisteluteknisen johtamis-
prosessin mukaista toimintaa, mutta 
Lohtajan harjoituksen ”taisteluryt-
min” löydyttyä, tämäkin alkoi luisua 
oikeaan suuntaan. Taistelutekniikan 
toteuttaminen ja taisteluteknisten 
johtajien toiminta oli kohtalaisen 
vapaata ampumatoiminnan tuomat 
rajoitukset huomioiden.

4. Ilmapuolustusharjoitus

Ilmapuolustusharjoitus on nykyään 
ilmatorjuntayksiköille ja -järjestel-
mille loistava tilaisuus harjaantua il-
matorjunnan järjestelmien käytössä, 
tulenkäytön johtamisessa sekä tuli-
toiminnassa realistista kaikki ele-
mentit sisältävää ilmaiskua vastaan. 
Ilmapuolustusharjoituksessa har-
jaannutaan taistelutoimintaan osa-
na ilmapuolustuksen kokonaisuutta, 
joka muodostuu ilmavoimien, maa-
voimien ja merivoimien valvonnan, 
johtamisen, tukeutumisen ja voiman 
käytön kokonaisuudesta. Osallistuvi-
en joukkojen tehtävien ja koulutus-
tavoitteiden mukaan joukoille muo-
dostetaan kolme erillistä taktista ti-
lannekehystä, joihin luodaan yhteiset 
toiminnan aloittamisen perusteet. Il-
mapuolustusvaiheen päämääränä on 
harjoitella näiden kolmen teeman, il-
mavoimien tukikohdan, suurkohteen 
ja valmiusyhtymän ilmapuolustusta. 
Suurkohteeseen sisältyy myös meri-
voimien alusosaston toiminta.

Harjoitustavoitteiden mukaisesti 
ilmapuolustusvaiheen tarkoituksena 
on toisaalta harjaannuttaa eri järjes-
telmien operaattoreita toimimaan ti-
lanteenmukaisesti elektronisesti häi-
rityissä olosuhteissa sekä toisaalta 
kehittää koko joukon suorituskykyä 
analyysitoiminnan tukemana. Tavoit-
teiden saavuttaminen vaatii kaikkien 
puolustushaarojen, eritasoisten joh-
toportaiden ja vaikuttamaan kyke-
nevien asejärjestelmien saumatonta 

yhteistyötä. Joukkoja johtavat ilma-
torjuntapäälliköt ja rykmentin tai pat-
teriston komentajat, jotka käskevät 
yksiköille perusteet tehtävien toteut-
tamiseksi.

Lohtajan sinänsä arvokkaan LI-
FE-projektin myötä sekä ilmapuolus-
tusharjoituksiin osallistuvien joukko-
jen määrästä johtuen, on johtajien ja 
joukkojen toimintavapaus menetet-
ty ilmatorjuntaharjoituksissa. Joukot 
joutuvat ryhmittymään ennalta mää-
ritetyn tuliasemakortin perusteella, 
jolloin tiedustelu menettää merkityk-
sensä. Asemapaikkojen rajallisuus 
johtaa pahimmillaan siihen, että yk-
sikön päälliköllä on päätös valmii-
na ilman ilmahyökkääjän toiminnan 
arviointia saatikka ampumateknistä 
tilanteen arviointia, mitäpä niillä. 
Taktisella tasolla keskeisin haaste 
on saada joukot mahtumaan käytös-
sä oleviin tuliasemiin sen sijaan, että 
suunniteltaisiin oikeasti, miten hyök-
käävän prikaatin, pääkaupunkiseu-
dun tai tukikohdan alueen joukko-
jen operatiivisen toiminta-ajatuksen 
toteuttamista voidaan tukea ilmator-
juntajoukoilla sekä muilla ilmapuo-
lustuksen keinoilla.

Toki ilmapuolustusharjoituksista 
saadaan paljon myös taktisesti tärke-
ää oppia. Käsittääkseni harjoituske-
hys opettaa henkilöstölle hyökkääjän 
ilmakomponentin toimintaa sitä arvi-
oitaessa ja sen toimintaa analysoita-
essa organisaation eri tasoilla.

5. Missä se ilmatorjuntatak-
tiikka sitten on?

Taktiikkaa opiskellaan varmasti 
eniten Maanpuolustuskorkeakoulun 
järjestämien jatkotutkintojen osana. 
Kursseilla upseerin on mahdollista 
omaksua käytössä oleva suunnitte-
luprosessi sekä ilmatorjunnan raja-
pinta yleiseen operatiiviseen ja tak-
tiseen suunnitteluun. Kursseilla on 

mahdollista oppia tästä vain perus-
teet. Syvälliseen ajatteluun siellä ei 
päästä, koska opiskeltavia asioita on 
liikaa suhteessa käytössä olevaan ai-
kaan. Oleellisinta olisi kenties oppia 
taktista ajattelua sekä yhteinen tapa 
suunnitella ja ajatella.

Taktista ajattelua ja suunnitte-
luprosessia on mahdollista harjoi-
tella ilmapuolustusharjoitukseen ja 
suurempiin sotaharjoituksiin liitty-
en osana perustettavia esikuntia, vai 
onko ihan oikeasti? Onko meidän 
varusmiesjoukkoja sisältävissä har-
joituksissa suunnittelulle ja päätök-
sen teolle todellista vapautta? Onko 
harjoitusten kulku liian usein etukä-
teen käsikirjoitettu, jolloin esikunta 
ei pääse toteuttamaan sovellettua ja 
luovaa taktista ajattelua taktisia pe-
riaatteita hyödyntäen? Onko opera-
tiivisten perusteiden ja ilmatorjunta-
liitteiden laatiminen ilmatorjuntatak-
tiikkaa, jos ne eivät ole analyyttisen 
ajattelun tuotteita? Entä jos niitä ei 
ole laadittu osana tuettavan joukon 
toiminnan kriittistä arviointia?

Lohtajan ilmapuolustusharjoitus 
luo loistavat puitteet asetettujen ta-
voitteiden mukaisesti ilmatorjunnan 
tulenkäytön johtamiselle sekä osin 
myös taistelutekniselle johtamiselle. 
Samalla kykenemme analysoimaan 
omia vahvuuksiamme ja heikkouksi-
amme suhteessa kuvattuun vastusta-
jan toimintaan. Ilmapuolustusharjoi-
tus muodostunee puolustusvoimien 
säästökuurin myötä yhä keskeisem-
mäksi osaksi ilmatorjunnan harjoi-
tustoimintaa, mikä mahdollistaa il-
matorjunnan tulenkäytön suoritus-
kykyjen kehittämisen jatkossakin, 
mutta…

… missä me opimme ajattele-
maan, soveltamaan sekä kehittämään 
ilmatorjuntataktiikkaa?  

pERUSLUKEmIA
TAKTIIKASTA
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Pikku-uutisia Venäjältä

pERUSLUKEmIA
ILmA-ASEESTA

Everstiluutnantti Antti Arpiainen

RIA Novosti 27.4.2012, RIA Novosti 
6.5.2012

Ilma- ja merivoimien ko-
mentajat vaihtoon

Presidentti Medvedev erotti palve-
luksesta merivoimien komentajan 
amiraali Vladimir Visotskin ja nimitti 
vara-amiraali Viktor Chirkovin Me-
rivoimien komentajaksi. Visotski on 
57-vuotias ja toiminut tehtävässään 
lähes viisi vuotta. Merivoimien uusi 
komentaja Chirkov on 52 -vuotias ja 
toimi aiemmin Itämeren Laivaston 
komentajana. Nimityksensä jälkeen 
Chirkov totesi, että hän tulee prio-
risoimaan laivastojen varustamisen 
tärkeys järjestyksen Venäjällä.

Venäjän presidentti Medvedev 
irtisanoi myös ilmavoimien komen-
tajan kenraalieversti Alexander Zeli-
nin. Zelin on 59-vuotias ja toiminut 
viisi vuotta Ilmavoimien komentaja-
na, jonka aikana ilmavoimat alkoi-
vat vastaanottaa merkittäviä määriä 
uusia lentokoneita ja varusteita en-
sikertaa sitten neuvostoaikojen. Ze-
lin johti ilmavoimia ajanjakson, jon-
ka aikana ilmavoimien hankinnat ja 
suunnitelmat muuttuivat todeksi, ei-
vätkä olleet vain aikomuksia. 

Näiltä korkeilta virkapaikoil-
ta on ollut tapana siirtyä eläkkeelle 
60-vuotiaana. Puolustusministeriön 
julkisen neuvoston puheenjohtaja 
Igor Korotchenko kertoi henkilövaih-
dosten olevan sotilasviroissa nor-
maalin käytännön mukaisia. Med-
vedevin päätös antaa tilaa uusille, 
nuoremmille sotilasasiantuntijoille. 
Uudeksi Ilmavoimien komentajaksi 

nimitettiin ilmavoimien aiempi esi-
kuntapäällikkö, 52-vuotias kenraali-
majuri Viktor Bondarev. 

RIA Novosti 21.2.2012, RIA Novosti 
14.3.2012, RIA Novosti 30.3.2012, 
RIA Novosti 9.4.2012, RIA Novos-
ti 9.4.2012, RIA Novosti 20.3.2012

S-400 Triumph järjestelmän 
toimitukset vuonna 2012

S-400 ilmatorjuntaohjusjärjestelmän 
odotetaan muodostavan Venäjän tais-
telualueen ilmatorjunnan sekä ohjus-
torjunnan kulmakiven vuoteen 2020 
mennessä. Venäjällä tulee olemaan 
silloin ainakin 28 S-400 rykmenttiä, 
joista jokainen koostuu kahdesta tai 
kolmesta patteristosta. Nämä rykmen-
tit tullaan sijoittamaan lähinnä ranni-
koille ja raja-alueille sekä suojaamaan 
Venäjän keskeisiä teollisuusalueita. 
S-400 kykenee tehokkaasti torjumaan 
ilmamaaleja aina 400 km etäisyydeltä 
ja 40 000 – 50 000 metrin korkeudelta, 
mukaan lukien risteily- sekä ballisti-
set ohjukset. 

Vuonna 2012 Venäjä tulee otta-
maan palvelukseen kolme patteris-
toa S-400 järjestelmää. Yksi patte-
risto on jo sijoitettu Nakhodkaan 
Venäjän Kaukoitään, toinen tullaan 
sijoittamaan Moskovan lähelle (210.
ItOR) ja kolmas Ilmavoimien ja Il-
mapuolustusjoukkojen komentajan 
johtoon. Kaikki nämä järjestelmät 
tullaan toimittamaan vuoden lop-
puun mennessä. 

Venäjän Asevoimilla on käytös-
sään kaksi S-400 rykmenttiä (606.
KaItOR 3 x S-400, 210.ItOR 2 x S-400 

+ 1 x S-300PMU2), jotka on sijoitettu 
Moskovan lähelle sekä kolmas ryk-
mentti, joka on sijoitettu Itämeren 
Laivaston johtoon (183.KaItOR 2 x 
S-400 + 1 x S-300PMU2). S-300P 
-järjestelmä tuotanto tullaan lopetta-
maan ja vain S-400 järjestelmää tul-
laan tuottamaan. Aiemmin Ilmavoi-
mien komentaja kertoi, että S-400 
järjestelmiä tullaan sijoittamaan lä-
helle Venäjän raja-alueita vuoden 
2012 kuluessa. Itämeren Laivaston 
johdossa oleva S-400 rykmentti on 
sijoitettu Kaliningradin erillisalueel-
le vastauksena suunnitellulle Euroo-
pan ohjuskilvelle, jota Moskova pitää 
uhkana kansalliselle turvallisuudel-
leen. Izvestia uutisoi, että Venäjä on 
sijoittanut S-400 patteriston Itämeren 
laivaston tukikohtaan Kaliningradin 
alueelle. Tämä on neljäs varuskunta-
alue (Moskova Electrostal 606.KaI-
tOR ja Dmitrov 210.ItOR, Vladivostok 
1533.KaItOR ja viides tulee olemaan 
Nakhodka 589.ItOR), jolle on sijoitet-
tu S-400 järjestelmää. Läntisen Soti-
laspiirin komentaja kertoi, että uusi 
S-400 Triumph järjestelmä on toimi-
tettu Läntiselle Sotilaspiirille ja otettu 
jatkuvaan palveluskäyttöön sekä hä-
lytysvalmiuteen kevään aikana, mut-
ta hän ei kertonut, minne järjestelmä 
on sijoitettu (todennäköisesti kyse on 
Kaliningradin rykmentistä).

S-400 järjestelmä tullaan sijoit-
tamaan Venäjän Kaukoitään ennen 
vuoden 2012 loppua, kertoi Kauko-
idän Ilmavoimien ja Ilmapuolustuk-
sen johtoportaan komentaja eversti 
Sergei Dronov 30.3.2012. Sotilas-
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piirin Ilmatilanpuolustusjoukot on 
nykyisin varustettu neuvostoaikai-
sen S-300P järjestelmän eri versi-
oilla. Vuoden 2012 kuluessa Kauko-
idän joukot tulevat vastaanottamaan 
S-400 järjestelmän osana moderni-
sointiohjelmaa. 

Valtion omistama asevientiyhtiö 
Rosoboronexport on todennut, ettei 
S-400 järjestelmää viedä ulkomail-
le ennen vuotta 2015 ja toimituksia 
Kazakstanille eikä Valko-Venäjälle 
ei tulla aloittamaan ennen vuoden 
2014 loppua. Puolustusministeriön 
mukaan toistaiseksi S-400 järjes-
telmällä ei ole vientisuunnitelmia 
ja järjestelmää tuotetaan ainoastaan 
omaan käyttöön.

Venäläinen ohjusvalmistaja Al-
maz-Antei tulee rakentamaan uu-
den ilmatorjuntaohjuksia tuottavan 
tehtaan Nizhni Novgorodin alueelle 
vuoteen 2015 mennessä, kertoi alu-
een teollisuusministeri Vladimir Ne-
fiodov. Almaz-Antei valmistaa muun 
muassa suurimman osan venäläisistä 
ilmatorjuntaohjusjärjestelmistä.

 
RIA Novosti 28.4.2012

S-300V järjestelmän 
modernisointi aloitetaan 
uudelleen

Venäjän Puolustusministeriö on 

aloittanut uudelleen laajamittaisen S-
300V ilmatorjuntaohjusjärjestelmän 
modernisoinnin. Valtion puolustus-
tilaus takaa vuoteen 2020 mennessä 
modernisoitujen S-300V järjestelmi-
en tuotannon merkittävässä mittakaa-
vassa. S-300V järjestelmäperhe on 
pitkänkantaman ilmatorjuntaohjus-
järjestelmä, joka kykenee torjumaan 
kaiken tyyppisiä ilmamaaleja. 

RIA Novosti 24.4.2012

Maahanlaskujoukoille kan-
nettava ilmavalvontatutka

Venäjän Maahanlaskujoukot ovat 
aloittaneet modernisoidun kannet-
tavan ilmavalvontatutkan kenttäko-
keet. Tutka voidaan sijoittaa Maa-
hanlaskujoukkojen taisteluajoneu-
voon tai sitä voi pieni ryhmä kantaa 
kertoi Venäjän Puolustusministeriö. 
Ensimmäiset kuusi tutkaa on toimi-
tettu Novorossiiskiin, Ivanovoon ja 
Tulaan sijoitettujen maahanlasku- ja 
ilmarynnäkköprikaatien ilmatorjun-
tayksiköille. Kannettavien Garmon 
ilmavalvontatutkien kenttäkokeet 
jatkuvat vuoden 2012 loppuun. Eri 
lähteiden mukaan Garmon 1L122M 
valvontatutka on suunniteltu havait-
semaan ja seuraamaan ainakin kol-
men tyyppisiä ilma-maaleja huoli-
matta aktiivisesta elektronisesta häi-

rinnästä. Järjestelmä painaa noin 30 
kg ja koostuu antennipeilistä, kes-
kusyksiköstä, taktisesta näytöstä ja 
GLONASS vastaanottimesta.

RIA Novosti 18.4.2012

Tor-M2E järjestelmän  
toimitukset jatkuvat  
Valkovenäjälle

Venäjä tulee jatkamaan Tor-M2 il-
matorjuntaohjusjärjestelmän toimi-
tuksia ValkoVenäjälle vuonna 2012, 
kertoi puolustusministeri Anatoli 
Serdiukov. Tor-M2 on matala- ja kes-
kikorkeuksien lyhyen kantaman il-
matorjuntaohjusjärjestelmä, joka on 
suunniteltu torjumaan lentokoneita, 
risteilyohjuksia, täsmäohjattuja am-
muksia, miehittämättömiä lentolait-
teita ja ballistisia maaleja. Venäläis-
valmisteisia järjestelmiä on toimi-
tettu 120.Ohjusprikaatille läntiselle 
Valko-Venäjälle. Minsk on suunni-
tellut aseistavansa ilmatorjuntaoh-
juspatteriston kokonaan Tor-M2 ka-
lustolla vuoden 2013 loppuun men-
nessä. Ensimmäinen Tor-M2 patteri 
toimitettiin vuoden 2011 lopulla. 

RIA Novosti 27.4.2012

PAK-FA/T-50 esiintyy Ilma-
voimien 100 -vuotisjuhlilla 
MAKS 2012 näyttelyssä

Venäjä tulee esittelemään paljon pu-
hutun viidennen sukupolven hävit-
täjän prototyypin PAK-FA/T-50 il-

Tor-M2E (© RIA Novosti. Grigori Sisoev) PAK-FA/T-50 viidennen sukupolven hävittäjä (© RIA 
Novosti, Grigori Sisoev)
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mailunäyttelyssä elokuussa. Hävit-
täjä, tulevat esiintymään näyttelyssä, 
joka on omistettu Venäjän ilmavoi-
mien 100-vuotisjuhlille. Tapahtuma 
järjestetään 11.- 12.8.2012 Zhukovs-
kissa Moskovan Alueella. PAK-FA 
esiteltiin julkisesti ensikertaa ylei-
sölle elokuussa 2011 osana MAKS 
2011 ilmailunäyttelyä. PAK-FA suo-
ritti ensilentonsa tammikuussa 2010 
ja kaksi prototyyppiä on sen jälkeen 
osallistunut koelento-ohjelmaan. 
PAK-FA/T-50 on ensimmäinen neu-
vostoajan jälkeen suunniteltu tais-
telukone. Koneen odotetaan otetta-
van operatiiviseen käyttöön vuonna 
2016.

RIA Novosti 21.2.2012

Uusi tulitukikone käyttöön 
vuonna 2020 

Ilmavoimien tiedottajan mukaan uu-
den tulitukikoneen toimitukset ilma-
voimille alkavat vuonna 2020. Hänen 
mukaansa uudet koneet tulevat as-
teittain korvaamaan erittäin luotetta-
vat Su-25SM rynnäkkökoneet. Uusi 
konetyyppi vastaa nykyaikaisen so-
dankäynnin vaatimuksia ja sen omi-
naisuutena on stealth-teknologian 
käyttö, uudistettu taktinen asevali-
koima, nykyaikainen tutka ja suun-
nistusvarustus.

Uuden koneen saapumiseen asti 
Venäjä tulee jatkamaan vanhentunei-
den Su-25 koneiden modernisointia 
Su-25SM versioiksi, joilla on mer-

kittävästi parempi selviytymiskyky 
ja taistelutehokkuus. Venäjän Ilma-
voimilla on jo käytössään yli 30 kpl 
Su-25SM koneita ja suunnitelmien 
mukaan vuoteen 2020 mennessä tul-
laan modernisoimaan noin 80 kpl Su-
25 koneita lisää.

RIA Novosti 22.2.2012

Kaliningradin Alueelle kaksi 
uudistettua lentotukikohtaa

Venäjän Puolustusministeriö tulee 
modernisoimaan kaksi lentotuki-
kohtaa Kaliningradin Alueelle, ker-
toi Itämeren Laivaston silloinen. Kii-
toteiden pituutta tullaan jatkamaan 
3 500 m Chkalovskin tukikohdassa 
siten, että sille voidaan laskeutua 
millä tahansa lentokoneella mukaan 
lukien matkustajakoneet kuten Air-
bus ja Boeing. Rakennustyöt tulevat 
kestämään noin kaksi vuotta. Puo-
lustusministeriö on suunnittelemassa 
myös hylätyn neuvostoaikaisen vesi-
koneiden tukikohdan kunnostamista 
Baltiskin niemellä. 

RIA Novosti 29.2.2012

MiG-29K ja KUB hankinta-
sopimus on allekirjoitettu

Venäjän Puolustusministeriö on alle-
kirjoittanut hankintasopimuksen len-
tokoneen valmistaja MIG kanssa 20 
kpl MiG-29K ja 4 kpl MiG-29KUB 
tukialushävittäjän toimittamisesta. 
Koneet tullaan toimittamaan vuo-

sina 2013-2015 ja ne tulevat toimi-
maan Pohjoiseen Laivastoon sijoite-
tulta tukialus Admiral Kuznetsovilta 
sekä Pohjoisen Laivaston tukikoh-
dasta Muurmanskissa. MiG-29K on 
MiG-29 meritoimintaversio, jossa on 
taittuvat siivet, pysäytyskoukku, vah-
vistettu lentorunko ja monitoimiky-
ky. Se voidaan aseistaa laajalla kirjol-
la erilaisia ilma- ja maataisteluaseita. 
Toistaiseksi konetta on viety Intialle, 
joka käyttää sitä kunnostetussa ve-
näläisvalmisteisella tukialuksella, 
joka tullaan toimittamaan vuoden 
2012 loppuun mennessä. Admiral 
Kuznetsovilta toimii nykyisin Su-
33 hävittäjiä.

RIA Novosti 1.3.2012

Uusi sopimus Su-34  
pommikoneiden  
jatkotoimituksista

Venäjän Puolustusministeriö on al-
lekirjoittanut sopimuksen 92 kpl Su-
34 hävittäjäpommittajan toimittami-
sesta Sukhoi yhtymän kanssa, ker-
toi Puolustusministeriö 1.3.2012. 
Sopimuksen mukaan taistelukoneet 
tullaan toimittamaan vuoteen 2020 
mennessä. Sopimus on yksi suurim-
mista taistelukoneiden hankintaso-
pimuksista hallituksen varusteluoh-
jelmassa ja se tulee mahdollistamaan 
kaikkien nyt palveluksessa olevien 
Su-24 pommikoneiden korvaami-
sen 4+ sukupolven lentokoneella. 
Puolustusministeriö tulee ottamaan 
vastaan 10 kpl Su-34 koneita vuonna 
2012 ja kaikki ne tullaan toimitta-
maan Läntiselle Sotilaspiirille. Vii-
me vuonna toimitettiin kuusi Su-34 
hävittäjäpommittajaa Ilmavoimille. 
Nämä koneet ovat osa 32 kpl toimi-
tussopimusta. Tällä hetkellä Ilma-
voimilla on käytössään 12 kpl Su-34 
pommikoneita. Uuden sopimuksen 
valmistuttua Ilmavoimilla tulee ole-
maan kaikkiaan 124 kpl Su-34 konei-
ta. Ministeriö on aiemmin todennut, 
että kaikkiaan 70 kpl Su-34 pommi-
koneita on tavoitteena olla toimitettu-MiG-29K tukialushävittäjä (© RIA Novosti, V. Kiselev )

››
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na vuoteen 2015 mennessä. Su-34 on 
suunniteltu täsmäaseiskuihin vahvas-
ti puolustettuihin kohteisiin kaikis-
sa sääolosuhteissa päivisin ja öisin. 
Su-34 on varustettu 30 mm GSH-301 
tykillä ja 12 kpl ilmataistelu-, meri-
taistelu- tai rynnäkköohjuksien sekä 
pommien kiinnityspisteitä.

RIA Novosti 12.3.2012

Ensimmäisten Su-35  
koneiden toimitus vuoden 
2012 loppuun mennessä

Venäjän ilmavoimat tulevat vastaan-
ottamaan ensimmäiset kuusi Su-35 
monitoimihävittäjää vuoden 2012 
loppuun mennessä, kertoi Ilma-
voimien tiedottaja eversti Vladimir 
Drik. Kuusi ensimmäistä sarjatuo-
tettua Su-35 konetta tullaan toimit-
tamaan Ilmavoimille vuoden 2012 
loppuun mennessä. Su-35 on va-
rustettu kahdella 117S-moottorilla, 
joissa on työntösuuntaus. Kone yh-
distää hyvän liikkuvuuden kykyyn 
tehokkaasti torjua useita ilmamaaleja 
yhtäaikaisesti sekä ohjus- että muil-
la asejärjestelmillä. Kone on luoki-
teltu 4++ sukupolveen, joka käyttää 
viidennen sukupolven teknologiaa. 
Sukhoin on kerrottu keskustelleen 
myös Kaakkois-Aasiasta, Keski-

idästä ja Etelä-Amerikasta olevien 
asiakkaiden kanssa Su-35 kaupoista. 

RIA Novosti 22.3.2012

Venäjän Puolustusministe-
riö on tilannut 30 kpl Su-30 
koneita.

Venäjän Puolustusministeriö on ti-
lannut 30 kpl Su-30 SM monitoi-
mihävittäjiä lentokoneen valmistaja 
Irkutilta. Sopimuksen mukaan yh-
tiö toimittaa Su-30SM monitoimi-
hävittäjät vuoteen 2015 mennessä. 
Su-30SM on kaksipaikkainen kuten 
aiemmat Su-27UB ja Su-30MKI tyy-
pit, joita on toimitettu mm. Intialle 
ja se kykenee ilmasta ilmaan sekä 
ilmasta maahan tehtäviin käyttäen 
laajaa valikoimaa erilaisia täsmäoh-
jattuja aseita. 

RIA Novosti 2.3.2012

Modernisoitu Il-76MD-90A 
eli Il-476 ensilennolle kesä-
kuussa

Modernisoitu venäläinen Il-76MD-
90A eli Il-476 tulee suorittamaan en-
silentonsa kesäkuun lopulla, uutisoi 
Aviastar lentokonetehdas. Il-476 on 
modernisoitu Il-76 kuljetuskoneen 
uusi tyyppi, jossa on uudet moot-

torit, vahvistettu siipi, modernisoi-
tu ohjaamo ja raskaampi kantokyky. 
Kuljetuskonetta tullaan ensisijaisesti 
tuottamaan ilmavoimille ja Energia-
ministeriölle.

RIA Novosti 5.3.2012

Modernisoitu Il-38N sukel-
lusveneen torjuntakone 
käyttöön

Venäjän Merivoimien Pohjoinen Lai-
vasto on hyväksynyt palveluskäyt-
töön modernisoidun Iljushin Il-38N 
sukellusveneen torjuntakoneen, joka 
suorittaa myös elektronisia tieduste-
lutehtäviä (ELINT), kertoi Pohjoi-
sen Laivaston tiedottaja kommodori 
Vadin Serga 5.3.2012. Modernisoitu 
Il-38N koneen taistelukykyä on laa-
jennettu. Näitä koneita voidaan käyt-
tää magneettisten- ja painovoima-
kenttien kartoittamiseen Pohjoisel-
la Jäämerellä ja myös suorittamaan 
tieteellistä valtameritutkimusta sekä 
vedenalaista ja ilmatiedustelua, hän 
lisäsi. Tilaisuudessa ei kerrottu oliko 
kyseessä Pohjoisen Laivaston ainoa 
tai ensimmäinen tämän tyyppinen 
lentokone.

RIA Novosti 20.3.2012

Uusia ohjuksia ja moder-
nisoituja koneita käyttöön 
Venäjän Ilmavoimissa

Uusi Kh-555 risteilyohjus on otettu 
palveluskäyttöön Venäjän Ilmavoi-

Sukhoi Su-35 hävittäjä (© RIA Novosti, Anton 
Denisov)
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Sukhoi Su-30 hävittäjä (© RIA Novosti, Ilya Pitalev )
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missa Kaukotoimintailmavoimien 
strategisissa lentojoukoissa. Kh-555 
on perinteisellä taistelulatauksella 
varustettu Kh-55 ydinohjuksen uu-
dempi versio. Kh-55 on ollut palve-
luksessa vuodesta 1984 alkaen Yu-
95 ja Tu-160 pommikoneiden varus-
tuksena. Kh-101 on salamyhkäinen 
ydintaistelulatauksella varustettu 
risteilyohjus, jonka on kehittänyt 
suunnittelutoisto Raduga. Ohjuk-
sen perinteisellä taistelulatauksella 
varustettu versio on Kh-102. Ohjus 
kerrotaan koeammutun lokakuussa 
1998. Jotkin lähteet väittävät ohjuk-
sen olevan Kh-555 jatkokehitelmä. 

RIA Novosti 13.3.2012

Ka-52 maahansyöksyssä

Kaksi lentäjää kuoli kun Ka-52 ryn-
näkköhelikopteri syöksyi maahan 
koulutuslennon aikana lähellä Tor-
zhokia Venäjällä Tverin Alueella 
13.3.2012. Pelastusryhmä löysi he-
likopterin noin 10 km Torzhokin len-
totukikohdasta länteen. Toinen lentä-
jistä kuoli välittömästi turmapaikalla 
ja toinen sairaalassa vähän myöhem-
min.  Koulutuslennolla ollut helikop-
teri ei ollut aseistettu. Puolustusmi-
nisteriö ei keskeytä onnettomuuden 
vuoksi lentotoimintaa Ka-52 kalus-
tolla. Tutkimusryhmä on muodostet-
tu selvittämään onnettomuuden syyt.  
Onnettomuus oli ensimmäinen Ka-
52 helikopterin menetys, mutta ai-

emmin on tapahtunut onnettomuus, 
johon on liittynyt yksipaikkainen Ka-
50 helikopteri, josta Ka-52 on kehi-
tetty. Ka-50 ja Ka-52 ovat ainutlaa-
tuisia helikoptereita, sillä niissä on 
heittoistuimet. Heittoistuimet toimi-
vat sen jälkeen, kun roottorinsiivet on 
räjäytetty pois mahdollistaen miehis-
tön turvallisen poistumisen.

RIA Novosti 28.2.2012

Su-24 lentotoiminta on 
käynnistetty osittain uudel-
leen

Venäjä on käynnistänyt osittain uu-
delleen lentotoiminnan taktisilla 
Su-24 rintamapommikoneilla Ura-
lilla tapahtuneen maahansyöksyn 
jälkeen. Su-24 lentotoiminta kes-
keytettiin yhden niistä syöksyttyä 
metsään rutiinilennolla Kurganin 
Alueella. Molemmat lentäjät hyppä-
sivät onnistuneesti. Onnettomuus oli 
kolmas Su-24 maahansyöksy Venä-
jällä neljän kuukauden aikana. Edel-
liset tapahtuivat loka- ja joulukuus-
sa 2011. Su-24 on kaksipaikkainen 
kaksimoottorinen kääntyvä siipinen 
rintamapommikone, joka on ollut 
palveluksessa lentokonetyyppinä 
Venäjän Ilmavoimissa 1970-luvun 
puolivälistä lähtien. Viime vuosien 
aikana Ilmavoimat ovat asteittain 
luopuneet koneista, joilla on huono 
turvallisuustilasto. Puolustusminis-
teriön suunnitelmien mukaan Su-24 

koneet tullaan asteittain korvaamaan 
uudella Su-34 kalustolla, jolla mah-
dollisuus muodostua luokkansa huip-
pu koneeksi tuleviksi vuosiksi.

RIA Novosti 16.4.2012

Kaukotoimintailmavoimien 
harjoitus Kaukoidässä

Noin 40 strategista pommikonetta 
osallistui viisipäiväiseen harjoituk-
seen Venäjän merialueella lähellä Ja-
panin rajaa, kertoi Puolustusministe-
riön tiedottaja eversti Vladimir Drik 
16.4.2012. Kaukotoimintailmavoi-
mien harjoitus, joka alkoi 16.4.2012 
käsittää pommituksia ja risteilyoh-
justen laukaisuja Litovkan harjoi-
tusalueella. Muut harjoitustehtävät 
sisältävät lentopartiointia sekä ilma-
tankkauksia. Noin 30 kpl Tu-95MS 
koneita sekä 10 kpl Tu-22M3 pom-
mikoneita ja kaksi Il-78 ilmatank-
kauskonetta miehistöineen osallis-
tuu harjoitukseen. Helmikuun alus-
sa kaikkiaan viisi venäläistä konetta, 
mukaan lukien kaksi Tu-95MS, kaksi 
Su-24 tiedustelukonetta ja A-50 joh-
to- ja valvontakone toimivat lähellä 
Japanin ilmatilaa loukkaamatta sitä. 
Tällöin Japanin Itsepuolustusilma-
voimien F-15 ja F-16 hävittäjät var-
jostivat harjoituksen ajan venäläis-
koneita.  

Venäjän Pohjoisen Laivaston Il-38N sukellusveneen 
torjuntakone (© RIA Novosti, Vitali Anikov)

Ka-52 helikopteri (© RIA Novosti, Vitali Ankov)
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Eversti Ahti Lappi

Aselajin tutkimus- ja julkaisutoimin-
nalla on pitkät perinteet. Kapteeni Åke 
Törnroos (30.6.1898−25.9.1961)  
julkaisi ensimmäisen teknillisen 
alan kirjan ”Ammunta ilmamaaliin” 
jo vuonna 1926. Kapteeni (myö-
hemmin evl) Juhani Paasikivi 
(30.11.1901−30.12.1942), Juho Kus-
ti Paasikiven poika, oli ensimmäisiä 
ilmatorjuntaupseereita ennen sotia ja 
julkaisi kirjan ”Ilmatorjunta” vuon-
na 1932. Akateeminen ilmasuojelu-
yhdistys julkaisi vuonna 1937 hie-
nosti kuvitetun kirjan ”Ilmapuolus-
tus sanoin ja kuvin”, johon kaptee-
ni O. Ranta (28.7.1908−3.8.1970) 
kirjoitti ilmatorjunnan esittelyn. 
Suomen Ilmapuolustusliitto julkaisi 
vuonna 1941 kirjan ”Ilmamme puo-
lustajat sodassa”, joka kertoi mo-
nipuolisesti talvisodasta. Tekijöinä 
olivat mukana majuri P. Jokipaltio 
(19.5.1901−31.5.1977) ja kapteeni J. 
Lapinleimu (29.1.1906−14.3.1987), 
molemmat tunnettuja ja ansioituneita 
ilmatorjuntaupseereita. 

Pentti Palmu – ahkera 
kirjoittaja

Sotiemme veteraani, everstiluut-
nantti Pentti Palmu (24.10.1924–
15.7.1995) oli vuosikymmenien ajan 
aselajimme johtava kirjailija, jonka 
saldoon kertyi 50 kirjaa ja yli 2000 
artikkelia. Hän oli itseoikeutetusti 
Ilmatorjuntasäätiön julkaisutoimin-
nan pitkäaikainen käytännön johta-
ja. Tämän havaitsee muun muassa il-
matorjunnan vuosikirjoista. Vuosi-

kirjan 1970–71 nimilehdeltä löytyy 
maininta: Ilmatorjunnan vuosikirjo-
jen 1966, 1968 ja 1970–71 taitto ja 
julkaisuasu: Pentti Palmu. Vuosikir-
joista 1973–1974 ja 1975–1976 löy-
tyy vastaava merkintä: julkaisuasu 
Pentti Palmu. Hän  laati myös useita 
artikkeleita vuosikirjoihin ja toimi Il-
matorjuntamies- ja Ilmatorjunta-leh-
tien toimittajana. Hänen tärkeimmis-
tä aselajiamme koskevista kirjoistaan 
voidaan mainita Ilmatorjuntakoulun 
(1980), Ilmatorjunta-aselajin (1989), 
Asevarikko 6:n (1991), ja Panssari-
ilmatorjunnan (1996) historiikit. 
Pentti Palmu kirjoitti myös ilmator-
juntajoukkojen osuuden jatkosodan 
viralliseen historiateokseen. Hänen 

suunnitelmanaan oli myös laatia il-
matorjunnan historiikki talvisodas-
ta, mistä hän teki 1.6.1990 budjet-
tiesityksenkin (100 000 mk) ilma-
torjunnan tarkastajalle. Hän joutui 
kuitenkin pian perumaan hankkeen; 
ilmatorjunnan osuus jäi puuttumaan  
kokonaan myös laajasta ”Talvisodan 
pikkujättiläisestä” (1999). 

Allekirjoittanut sai nuorena ye-
majurina kunnian toimia Ilmatorjun-
nan vuosikirjan 1975–1976 toimitus-
sihteerinä Pentti Palmun ohjaukses-
sa. Kysymyksessä oli aselajimme 
50-vuotisjuhlakirja, jonka sisältöön 
ja julkaisuasuun kiinnitettiin taval-
lista enemmän huomiota. Kirjojen 
valmistus tapahtui siihen aikaan 
vielä vanhalla menetelmällä, joka 
oli työläämpi kuin nykyinen. Käsi-
kirjoitukset puhtaaksikirjoitettiin ko-
neella, minkä jälkeen kirjapaino teki 
niistä tekstiliuskat, jotka oikoluettiin. 
Kuvat ja piirrokset valmistettiin erik-
seen (kuvalaatat), minkä jälkeen ne 
sijoitettiin tekstin oheen. Taittami-
nen ei ollut niin yksinkertaista kuin 
se on nyt. Värikuvia ei juurikaan har-
rastettu, koska ne olivat tosi kalliita 
ja tuottivat painoteknillisiä ongelmia. 
Jouduimme myös käymään kirjapai-
nossa (Oy Länsi-Savon kirjapaino, 
Mikkeli) sopimassa painatusasioista. 
Pentti Palmu oli alan ammattilaisena 
toimituskunnan tuki ja turva näissä 
asioissa. 

Jatkuvuus turvattiin, kun olin 
seuraavan vuosikirjan 1977–1978 
toimituskunnan puheenjohtaja. 

Ilmatorjunnan tutkimus- ja  
julkaisutoiminnan historiaa

Everstiluutnantti Pentti Palmu oli 
aselajimme tuotteliain kirjailija. 
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Homma hoitui nyt jo rutiinilla, kun 
Pentti Palmu oli asiat opettanut ja oli 
Ilmatorjuntasäätiön puolesta ”taka-
piruna” kirjapainoasioissa. Hän oli 
myös avainhenkilö mainosten han-
kinnassa; ilmoitustulojen ansiosta-
han on voitu maksaa ainakin pääosa 
kirjan painatuskuluista. 

Eversti Simojoen  
tutkimushanke

Allekirjoittanut oli Ilmatorjuntasää-
tiön julkaisuvaliokunnan jäsenenä ja 
Pentti Palmun ”hanslankarina” mu-
kana myös eversti Niilo A.A. Simo-
joen (9.10.1910−10.12.1992) tut-
kimushankkeen seurantaryhmässä. 
Simojoki oli aselajimme teknillisen 
kehityksen avainhenkilö sotien aika-
na ja niiden jälkeen. Eläkkeelle jää-
tyään (1970) Simojoen alkuperäise-
nä tarkoituksena oli tehdä tutkimus 
Suomen ilmatorjunnan teknillisen 
kehityksen historiasta, mihin hänel-
lä olisikin ollut erinomaiset edelly-
tykset taustansa ansiosta. Ilmatorjun-
tasäätiö tuki vuonna 1973 alkanutta 
hanketta muun muassa kulukorvauk-
sin. Eversti Simojoki selosti tutki-
muksensa edistymistä Ilmatorjunta-
säätiön kokouksissa. 

Eversti Simojoki oli tiedemies 

viimeisen päälle. Eräässä Säätiön ko-
kouksessa 1970-luvun loppupuolella 
hän totesi, ettei hän ehdi saavuttaa al-
kuperäistä tavoitettaan tutkimustyön 
tekemisessä, vaan hänen on muutet-
tava työn teemaa. Hänen esityksen-
sä mukaisesti työn uudeksi nimeksi 
tuli ”Johdatus ilmatorjunnan histo-
riaan”. Simojoen käsityksen mukaan 
uusi otsikko vastaisi paremmin tut-
kimustyön tuloksia. Ilmatorjunta-
säätiön julkaisuvaliokunta oli kyllä 
havainnut tämän saman ongelman. 
Tosiasia onkin, että koko tutkimustyö 
käsitteli enemmän ilmasodan esihis-
toriaa kuin varsinaista ilmatorjunnan 
teknillistä kehityshistoriaa. 

Eversti Simojoki halusi, että tut-
kimustyö julkaistaisiin kirjana. Jul-
kaisuvaliokunta oli rehellisesti sitä 
mieltä, ettei käsikirjoitus kelpaisi 
julkaistavaksi, mutta selustan var-
mistamiseksi käsikirjoitus lähetet-
tiin eräälle kustantajalle lausuntoa 
varten. Tulos oli odotettu: kustantaja 
ilmoitti kohteliaasti, että käsikirjoi-
tuksen aihepiiri oli kyllä mielenkiin-
toinen (mikä saattoi olla tottakin), 
mutta kieliasu vaatisi käytännössä 
täydellistä uudelleen muokkausta. 
Tämä johtui siitä, että eversti Simojo-
en käyttämä kieli oli vähän erikoista, 
jotenkin vanhahtavaa suomenkieltä, 
jonka seassa oli varsin omaperäisiä 
”sivistyssanoja”. Kieliasun muok-
kaaminen olisi ollut käytännössä 
suuri työ, ehkä mahdotonkin. 

Jotta vuosia kestänyt arvokas 
tutkimustyö ei olisi mennyt ihan 
hukkaan, Ilmatorjuntasäätiö päätti 
aselajin johdon tuella painattaa kä-
sikirjoituksen offset-menetelmällä 
Pääesikunnan monistamossa. Joh-
datus ilmatorjunnan historiaan I osa 
(274 sivua, ilmamaalin syntyminen, 
ilmapallo, ilmalaiva, ilmatorjunnan 
esihistorian olennaisimmat tapahtu-
mat) julkaistiin vuonna 1980, II osa 
(318 sivua, ilmamaalin syntyminen, 
lentokone, ilmatorjunnan esihistori-
an olennaisimmat tapahtumat) 1984. 
Kumpaakin osaa monistettiin 100 
kpl. PEittsto lähetti kirjat virallisel-

la jakelulla mm. aselajitarkastajille, 
sotakouluille ja ilmatorjuntajoukko-
osastoille. 

Tarkoituksena oli laatia ja jul-
kaista myös tutkimustyön III osa, 
joka olisi käsitellyt Suomen ilma-
torjunnan ase- ja ampumatekniik-
kaa, mutta tämä ei koskaan toteutu-
nut. Valitettavasti. 

Matti Santavuoren piti 
jatkaa työtä

On suuri vahinko, ettei eversti Si-
mojoki ehtinyt vuosikausia kestä-
neen tutkimustyönsä aikana varsi-
naiseen pääteemaan juuri nimek-
sikään. Hänelle kävi niin kuin tut-
kijalle helposti käy: hän sitoutui 
tutkimaan liiankin perusteellisesti 
kaikki mahdolliset teemaan liitty-
vät asiat, sivumäärä paisui, ja aika 
loppui kesken. Eversti Simojoella 
oli tutkimustyötä varten Sotatieteen 
laitoksella käytössään työhuone, 
jossa hän säilytti laajaa arkistoaan. 
Kun Puolustusministeriö tarvitsi ti-
loja muuhun käyttöön, Simojoki jou-
tui siirtämään arkiston pois. Ennen 
kuolemaansa (10.12.1992) evers-
ti Simojoki luovutti hallussaan ol-
leen laajan lähdeaineiston ye-evers-
tiluutnantti Matti Santavuorelle 
(26.8.1931−3.4.1994). Santavuori 
laati arkistomateriaalista 28.1.1991 
muistion, jonka mukaan Simojoen 
aineistosta luovutettiin 150 kirjaa 
Sotatieteelliseen Keskuskirjastoon 
(nykyisin MPKK:n kirjasto),  PEitts-
tolle vanhoja kaupallisia ja teknillisiä 
asiakirjoja n. 100 kpl sekä Ilmator-
juntamuseolle vanhoja ohjesääntöjä 
yms.

Tarkoituksena oli, että teknilli-
sesti pätevä ja kirjallisesti lahjakas 
Matti Santavuori olisi jatkanut Si-
mojoen alkuperäistä työtä. Simojoki 
sanoi Santavuorelle: ”Sinä kirjoitat 
mitä kirjoitat ja menettelet arkis-
ton kanssa niin kuin parhaaksi 
näet”. Santavuori laatikin Säätiölle 
suunnitelman (muistio 28.1.1991) 
Simojoen työn jatkamisesta. Hän teki 

Eversti Niilo A.A. Simojoki teki uraa-
uurtavaa tutkimustyötä, joka jäi 
kesken.

››
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esityksen asiasisällöstä, jäsentelystä 
ja kirjoittamisesta. Hän ehdotti Suo-
men ilmatorjunnan alkuvaiheen his-
torian kirjoittajaksi evl Pentti Palmua 
(jonka kokoama Suomen ilmatorjun-
nan historiikki 1925–1990 oli juu-
ri julkaistu). Lisäksi hän esitti, että 
DI Salmon osuudesta tehtäisiin oma 
kirja nimellä ”Kaarlo Olavi Salmo – 
Helsingin puolustuksen takuumies” 
(käsikirjoitusluonnos oli muistiosta 
päätellen olemassa, mutta olinpaik-
ka ei tiedossa). Euroopan ilmatorjun-
nan historian (1910–1939) kirjoitta-
miseen oli tarkoitus löytää eri tekijät 
(allekirjoittanut on tehnyt tämän työn 
ja vähän ylikin). Aikataulutavoitteek-
si näille julkaisuille asetettiin aikai-
sintaan vuosi 1995, taikka realisti-
semmin vuosi 2000 tai 2005. 

Muistiossaan 28.1.1991 Matti 
Santavuori kirjoitti: ”Eversti Simo-

joki on suuresti kunnioittamani ilma-
torjunnan väkivahva kehittäjä. Hä-
nen vetoomuksensa Salmon suhteen 
on toivomus, jonka tulen täyttämään 
vaikka pitäisi kynät syödä ja musteet 
juoda. Omalta kohdaltani priorisoin 
tämän tehtävän ylitse muiden, joskin 
silti pidän tärkeämpänä asiana sitä, 
ettei eversti Simojoen työtä ”Johda-
tus ilmatorjunnan historiaan” jätetä 
ilman muuta nykyiselle asteelleen.” 
Santavuoren ajatuksena oli, että hän 
itse stilisoisi ensin Salmon kirjan 
(tätä varten hän kävi tapaamassakin 
Salmoa Vaasassa) ja sitten tekisi ehkä 
uuden version Simojoen tutkimus-
työstä. 

Näin oli tarkoitus, mutta suunni-
telma ei kuitenkaan toteutunut, kun 
Matti Santavuori sairastui ja kuo-
li 1994. On kysymysmerkki, onko 
edes kaikki Santavuoren käytössä 

ollut eversti Niilo Simojoen arkisto-
aineisto enää tallella, ja jos on, niin 
missä? Olavi Salmon perikunnan 
hallussa ollut aineisto on luovutettu 
Ilmatorjuntamuseon arkistoon, mut-
ta käsikirjoitusluonnoksesta ei  taida 
olla tietoa? 

Pienen käsityksen eversti Simo-
joen tutkimus- ja kirjoitustyön laa-
dusta voi saada tutustumalla hänen 
artikkeliinsa ”Ilmatorjunta-aselajin 
ampuma- ja asetekniikan kehitykses-
tä” (Ilmatorjuntajoukot 1925–1960, 
Mikkeli 1963). Hänen artikkelissaan 
”Ilmatorjunta-aselajin perustusta et-
simässä” (Ilmatorjunnan vuosikirja 
1975–1976) esitellään kuuluisa so-
tien aikainen ”Simojoen aivoriihi”. 
Ilmatorjunnan vuosikirjassa 1968 
on Simojoen artikkeli ”Suomalai-
sesta ilmatorjuntadoktriinista”. Sy-
vällisiä ajatuksia, joita tyhmempi ei 
ymmärrä. 

”Ilmatorjunta ei ole mitään 
ilman huomattavan pitkälle ulot-
tuvaa oivaltamisen lahjaa.” (Niilo 
Simojoki)  

Ahti Lappi

Ritariehdokkaan sotamuistelmia

Martti Untamo Teräsalmi: Vuodet 
1939−1944 elämästäni. Kirja ker-
rallaan, Helsinki 2011. Toimittanut 
Eeva Teräsalmi. 

Ilmatorjuntaveteraanien muistelmat 
ovat valitettavan harvinaisia, joten on 
ilahduttavaa, että nyt on tullut julki 
yksi niistä. Apteekkari Eeva Teräsal-
mi on tehnyt ison työn toimittaessaan 
isänsä käsin kirjoittamat muistiin-
panot kirjan muotoon. Mukana on 
myös sotakuvia. Kirja ei ole myyn-
nissä, mutta Ilmatorjuntamuseo on 
saanut pari kappaletta arkistoonsa. 

Reservin luutnantti Martti Te-
räsalmi (s. 20.8.1920) ansioitui ke-
vyen ilmatorjuntapatterin päällikkö-

nä kesän 1944 torjuntataisteluissa sii-
nä määrin, että hänestä tehtiin esitys 
Mannerheimristin ritariksi. Hän oli 
yksi niistä kolmesta ilmatorjuntamie-
hestä, joista tällainen esitys tehtiin. 
Esityksen etenemisestä virkaportais-
sa ei ole tarkempaa tietoa, mutta ku-
ten tiedetään, yksikään ilmatorjunta-
mies ei korkeinta huomionosoitusta 
saanut osakseen – jotkut olisivat sen 
kyllä ansainneet! 

Martti Teräsalmi on kuvaillut 
elämänsä vaiheita mukavalla tavalla 
aina vuoden 1939 alusta jatkosodan 
loppuun. Hän aloitti sotilasuran-
sa suojeluskunnassa heti 18 vuotta 

Vänrikki Martti Teräsalmi. 
(Kuva: M. Teräsalmi) 
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täytettyään, kuten kaikki muutkin 
Riihimäen oppikoululuokan pojat. 
Liki kaikki viikonloput ja yksi arki-
ilta viikossa menivät sotilaskoulutuk-
sessa – eikä kukaan purnannut. Te-
räsalmi kirjoitti ylioppilaaksi kevääl-
lä 1939 hyvillä arvosanoilla. Kesällä 
hän pääsi töihin pankkiin. Urheilu-
harrastuskin tuotti tulosta, ja hän me-
nestyi hyvin juoksukilpailuissa. Niitä 
järjestettiin jatkosodan aikana myös 
rintamajoukoissa. Syksyllä 1939 al-
koi yliopisto-opiskelu Helsingissä, 
mikä ”sattuneesta syystä” jäi pian 
kesken. 

Suojeluskunnan riveissä 
talvisodassa

Sunnuntaiaamuna 9.10.1939 suoje-
luskuntalaiset hälytettiin palveluk-
seen, mikä tuli yllätyksenä Teräsal-
mellekin. Sodan uhkaa ei Suomessa 
ollut havaittu, vaikka Euroopassa jo 
sodittiin. Toki ylin poliittinen ja so-
tilasjohto oli paremmin ajan tasalla, 
koska YH alkoi. Käytännössä se oli 
liikekannallepano. Onneksi se toteu-
tettiin, koska muuten ei armeija olisi 

ollut valmis torjumaan Puna-armei-
jan yllätyshyökkäystä. Se ehkä jopa 
pelasti Suomen. 

Nuorista suojeluskuntalaisista 
muodostettiin Riihimäellä vartio-
komppania, osasivathan he jo aseita 
käsitellä, vaikka varusmiespalvelus-
ta ei ollutkaan. Vartioitavia kohtei-
ta Riihimäellä olivat rautatieasema, 
varuskunta ja teollisuuslaitokset, ku-
ten Sako Oy. Vartiopalvelu oli suh-
teellisen leppoisaa. Ennen sodan al-
kua Martti Teräsalmi komennettiin 
viikon sk-aliupseerikurssille, minkä 
jälkeen tuli ”ylennys” A-luokan so-
tamieheksi. Talvisodan alkaminen 
30.11. muutti tilannetta siten, että 
nyt tulivat ilmahälytykset kuvaan 
mukaan. Riihimäkeä ei kuitenkaan 
aluksi pommitettu kuin satunnaises-
ti, mutta joulun aikoihin kotialueen 
pommitukset lisääntyivät. Tämä saat-
toi johtua siitä, että Puna-armeijan 
maahyökkäykset oli pysäytetty. Rii-
himäkikin sai osansa pommeista: 
pommituskertoja oli 40, pommeja 
pudotettiin noin 1700 ja 20 ihmistä 
sai surmansa. Teräsalmen isän ap-

teekki tuhoutui pommin osumasta, 
mikä oli kova isku perheelle. Jatku-
vien pommitusten takia Riihimäen 
asukkaiden elämä järjestettiin niin, 
että kaupat ja virastot olivat auki vain 
iltaisin, jolloin päivällä voitiin olla 
suojassa. Yöpommituksia ei juuri-
kaan tehty. Martti Teräsalmi osallis-
tui aktiivisesti katupartiointiin, ilma-
valvontaan ja myös desanttijahtiin. 
Kertomansa mukaan hän joutui yhtä 
koville vasta kesällä 1944 rintamalla! 

Varusmiespalvelus  
ilmatorjuntajoukoissa

Martti Teräsalmi aloitti varusmies-
palveluksensa ilmatorjuntajoukois-
sa Nokialla helmikuun lopussa 1940. 
Alku oli aika surkea: varustuksena 
oli ”malli Cajander”, aseitakaan ei 
heti ollut, joten sotilaskoulutus oli 
heikkoa. Yhden ainoan kerran pääs-
tiin näkemään 40 mm:n ilmatorjun-
tatykki Nokialla. Sota ei ollut vielä 
päättynyt, joten alokkaat joutuivat 
tosi toimiinkin, kun piti jahdata ala-
sammuttua vihollislentäjää, ilman 
aseita. Vihollispilotti kuitenkin am-

Harvinainen ryhmäkuva: 1. It.RUK:n kurssi, keskellä kurssin johtaja kapteeni Jorma Simojoki. (Kuva: M. Teräsalmi). 

››
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pui itsensä.  Sota oli jo päättynyt, 
kun valansa vannoneet tykkimiehet 
siirrettiin Riihimäelle kapteeni Jorma 
Simojoen raskaaseen it.patteriin, jos-
sa aloitettiin varsinainen ilmatorjun-
takoulutus. Kalustona oli 76 It.K/16 
Vickers, ikivanha tykkimalli, parem-
paakaan ei ollut. Tulenjohtokone oli 
samaa ikäluokkaa. Kuvauksesta pää-
tellen aselajikoulutus oli kuitenkin 
tehokasta. 

Keväällä osa patterin miehis-
tä siirrettiin Jyväskylän Harjulle 
40-milliseen jaokseen, jossa alkoi 
taas uuden asemallin opettelu. Ny-
kyään paikalla on ko. tykki muisto-
merkkinä. Jyväskylästä joukko siir-
rettiin Ouluun, missä oli sekä kevyt-
tä että raskasta ilmatorjuntakalustoa. 
Kesällä Martti Teräsalmi sai yllättäen 
komennuksen ilmatorjuntatykistön 
ensimmäiselle reserviupseerikurs-
sille, vaikka hän ei ollut käynyt ali-
upseerikouluakaan. Hän arveli itse 
tämän ”oikotien” johtuneen ylioppi-
lastutkinnosta ja suojeluskuntapal-
veluksesta. Ilmatorjunnassa oli luul-
tavasti myös kova pula upseereista, 
kun kalustoakin tuli lisää. 

1.It.RUK:n kurssi Niinisalos-
sa ja Santahaminassa 

It:n reserviupseerit oli aiemmin kou-
lutettu kenttätykistölinjalla, mutta 
nyt ryhdyttiin kouluttamaan asela-
jiupseereita omasta takaa. Kurssi 
oli aluksi osa RUK:n organisaatio-
ta, It.Ptri/48.RUK. Kurssin johtaja-
na toimi kapteeni Jorma Simojoki, 
Teräsalmen vanha tuttu esimies. Hän 
opetti kaikki tärkeimmät aineet, ku-
ten ampumaopin. Kurssilla oli 43 op-
pilasta, joista monet olivat saaneet 
akateemisen koulutuksenkin. Jou-
kossa oli monta myöhemmin tuttua 
nimeä, kuten Per-Erik Floman. Kou-
lutusta annettiin eri asetyypeillä: 76 
It.K/36 Vickers, 40 It.K/38 Bofors ja 
20 It.K/35 Breda. Teoriakoulutusta-
kin oli hyvin paljon (sitähän ei kyllä 
sotatoimissa tarvittu). 

Kurssilaiset saavuttivat erittäin 
korkean koulutustason, olivathan he 
valikoitua joukkoa. Vastoin kaikkia 
odotuksia ilmatorjuntalinjan oppi-
laat voittivat myös RUK:n marssi-
kilpailun. 

Ilmatorjuntakoulutus keskitet-

tiin 1.8.1940 Santahaminaan, jol-
loin kurssi sai 1. It.RUK-nimenkin. 
Santahaminassa voitiin suorittaa 
myös kovapanosammuntoja lento-
koneen hinaamaan maalipussiin. 
Kurssi päättyi 15.11.1940, jolloin 
kaikki ylennettiin kokelaiksi.  Kurs-
sin priimus oli Åke Jernkulla. RUK:n 
jälkeen Martti Teräsalmi määrättiin 
AUK:n apukouluttajaksi. Hanka-
luuksiakin tuli, kun hän joutui opet-
tamaan oppilaille uutta asetyyppiä, 
20 It.K/38 BSW, joka ei ollut itsel-
le tuttu. 20-millisen Bredan kalus-
toluettelon tekeminen kuitenkin on-
nistui vanhalla rutiinilla niin hyvin, 
että sellainen piti tehdä BSW:stäkin. 
Syntyihän sekin. 

11.2.1941 kaikki 1. It.RUK:n 
käyneet ylennettiin vänrikeiksi. 
Teräsalmen osalta tilanne oli sikäli 
erikoinen, että hän palveli vänrikkinä 
vielä lähes vuoden varusmiehenä 
(palvelusaika oli kaksi vuotta). En-
nätys alallaan!  Hän sai vaativiakin 
tehtäviä, kuten upouuden 20 It.K/40 
VKT:n kenttäkokeilut, joissa testat-
tiin mm. ajolaitetta Vickers-panssa-
rivaunun perässä, ei se kestänyt… 
Koeammunnoissa Parolassa testat-
tiin myös 40-millisen uusia ampu-
matarvikkeita. Teräsalmi antoi vii-
konloppuisin koulutusta Helsingin il-
matorjuntasuojeluskunnan miehille. 
Uutena kalustotyyppinä tuli kuvaan 
mukaan 75 mm Škoda. Kesäkuussa 
1941 rakennettiin 40-millisen jaok-
sen kantalinnoitetut asemat Kulo-
saaren sillan päähän Verkkosaareen.  
Monessa ehti varusmiesvänrikki olla 
mukana. 

Tosi toimissa jatkosodassa

Vänrikki Martti Teräsalmi oli edel-
leen Ilmatorjuntakoulun riveissä, kun 
jatkosota alkoi. Vastoin tahtoaan hän 
joutui koulun johtajan, majuri Juhani 
Paasikiven adjutantiksi ja osallistui 
koulun siirtoon Jyväskylän seudulle 
Vaajakoskelle. Adjutantin hommien 
lisäksi hän sai osallistua varsinaiseen 
koulutukseenkin. Tästä vaiheesta on-
kin kirjassa pitkät tarinat. Teräsalmi 

Renkaat (20) 40-millisen putkessa ovat muistutuksena pudotuksista. Alikersantti 
on luultavasti ansioitunut tykin johtaja. (Kuva: M. Teräsalmi) 
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onnistui kuitenkin järjestämään it-
selleen siirron pois epämieluisasta 
tehtävästä ja hän pääsi varsinaisiin 
ilmatorjuntajoukkoihin. 15.7.1941 
hän aloitti sotataipaleensa Onttolan 
lentokentän ilmatorjunnassa 40-mil-
lisen jaoksen varajohtajana ja sai tu-
likasteensa. Ilmahyökkäyksiä oli sil-
loin tällöin, pudotuksia ei saatu tilil-
le, mutta eipä vihollinenkaan saanut 
suuria aikaan. Jatkuva taisteluval-
mius oli tietysti rasittavaa. 

Suomen armeijan hyökkäyksen 
edetessä piti myös lentojoukkojen 
siirtyä eteenpäin, jolloin Teräsalmen 
jaos siirtyi Lunkulan kentän suojaksi. 
Vihollisen toiminta oli hiljaista. Te-
räsalmi on kirjannut kuitenkin paljon 
yksityiskohtaisia muistoja rintama-
elämästä. Teräsalmi oli ollut hyvä 
kouluttaja, joten hänet määrättiin 
(taas vasten tahtoaan) Uttiin ilmavoi-
mien koulutusyksikköön, missä piti 
kouluttaa uusia aliupseereja. Tämä 
vaihe kesti koko syksyn 1941, minkä 
jälkeen hänet määrättiin tuttuun paik-
kaan, Ilmatorjuntakouluun Santaha-
minaan. Siellä oli pomona tuttu mies, 
majuri Jorma Simojoki. Teräsalmes-
ta tuli 3. It.RUK:n kouluttaja. Saha-
rassa oli asemissa 40-millinen jaos, 
jonka oppilaat tarvittaessa miehitti-
vät. Tämä vaihe loppui lyhyeen, kun 
Teräsalmi sai joulukuun puolivälissä 
käskyn siirtyä rintamalle Syvärille. 
Se oli mieluisa komennus. 

Teräsalmi löysi itsensä I Jaoksen 
johtajana 104. Kev.It.Ptrista, joka oli 
Syvärin luostarin alueella. Kuvauk-
set asemasotavaiheen toimista ovat 
mielenkiintoisia, vaikka taistelutoi-
minta olikin vähäistä. Patteri vaihtoi 
muutaman kerran paikkaa. 26.2.1942 
Teräsalmesta tuli reservin vänrikki. 
21.3.1942 hän sai 4. luokan Vapau-
denristin, jota tosin halveksivasti 
nimitettiin ”upseerien muonavah-
vuusmitaliksi” (mitalia jaettiin niin 
paljon, että sen arvostus kärsi inflaa-
tion). Joulukuussa 1942 hänet siir-
rettiin jaoksenjohtajaksi 113. Kev.
It.Ptriin Alavoiseen. Siellä hän oli 
vajaan vuoden. Tapansa mukaan hän 

on muistellut elämää rintamalla yk-
sityiskohtaisesti. Taistelutoimintaa ei 
juuri ollut. Miesten motivaatiota yri-
tettiin pitää yllä erilaisilla kilpailuil-
la, joista lentokoneiden tyyppitunnis-
tus silhuettien avulla oli eräs. Reser-
viupseereille järjestettiin viikon ver-
ran täydennyskoulutusta ”Kuujärven 
sotakorkeakoulussa”, kuten he sitä 
nimittivät. 

Martti Teräsalmi suunnitteli pi-
meäammuntasysteemin (sulkuam-
munta) kevyitä jaoksia varten, kun 
vihollisen R-5-koneet tekivät häirin-
täpommituksia. Järjestelmä oli toimi-
va, joten se otettiin käyttöön muissa-
kin yksiköissä. Teräsalmi määrättiin 
opettamaan systeemi muillekin, jo-
ten hän johti kymmenkunta erillistä 
kurssia. 

Teräsalmi antaa kriittisiä lausun-
toja syksyllä 1943 tehdystä organi-
saatiouudistuksesta, jossa synnytet-
tiin 40 ja 20 mm:n sekapattereita. 
Hän piti uudistusta tarpeettomana, 
se sopi paremmin hyökkäysvaihee-
seen. Hänen näkemyksensä mukaan 
20-milliset olivat jo turhan tehotto-
mia (pudotustilastojen mukaan tämä 
ei pidä paikkaansa). 

Taisteluja IL-2:a vastaan 

Vihollisen suurhyökkäyksen seu-
rauksena kesällä 1944 suomalaiset 
joutuivat vetäytymään myös Syväril-
tä. Luutnantiksi ylennetty Teräsalmi 
antaa tästä vaiheesta negatiivisem-
man kuvan kuin mitä lähteissä yleen-
sä on kerrottu. Hän nimittikin vetäy-
tymisreittiä ”pakokauhutieksi”. 

Teräsalmi toimi 29. Kev.It.Ptrin 
päällikkönä 26.6.1944 alkaen 
ja osallistui sodan kiivaimpiin 
taisteluihin Aunuksen rintamalla. 
Hänen esimiehenään toimi kapteeni 
(res) Olavi Sipilä, joka oli myös 
erittäin ansioitunut it-upseeri. Ve-
täytymisvaiheessa ilmatorjuntajou-
kot joutuivat taistelemaan vihollisen 
maataistelukoneita vastaan, jolloin 
tuli myös omia tappioita. Teräsal-
men taistelukuvaukset ovat opetta-
vaisia.  Patteri ampui päivittäin alas 

4−5 konetta. Patterin kaksoiskivää-
rillä ampui taitava alikersantti, joka 
erään kerran pudotti alas kaksi La-
5-hävittäjää peräkkäin. 40-millinen 
jaos ampui alas kolme IL-2:a yhdellä 
kertaa kuluttaen vain 49 laukausta, 
lienee ennätys lajissaan. Yksi IL-2 
räjähti ilmassa, kun ammus osui sen 
pommiin. Ilmatorjunnan pahana 
ongelmana oli ampumatarvikkeiden 
puute, kun niitä ei ollut tuotu eteen 
riittävästi. Täydennystä tuotiin jopa 
lentokoneilla. 

Nietjärven ratkaisutaisteluissa il-
matorjuntaa ryhmitettiin keskitetysti 
oman tykistön ja joukkojen suojaksi, 
jolloin tuloksiakin syntyi. Aunuksen 
Ryhmän tilastojen mukaan ilmator-
juntajoukot ampuivat alas yli 200 vi-
holliskonetta, joista pääosa oli maa-
taistelukoneita. Tästä vaiheesta Te-
räsalmella on erikoinen muisto, kun 
vihollisen Pe-2-kone ammuttiin alas 
40 mm:n tykillä 3500 metrin korkeu-
delta. Virallisen tilaston mukaan 29. 
Kev.It.Ptri ampui alas yhteensä 43 
viholliskonetta: 39 IL-2, yksi Pe-2, 
kaksi La-5 ja yksi Airacobra. Te-
räsalmen mukaan patteri pudotti yli 
50 konetta. Ansiot huomattiin, sillä 
Martti Teräsalmi sai VR 3:n, ja teh-
tiinhän se ritariehdotuskin. Luut-
nantti Martti Teräsalmi kotiutettiin 
25.11.1944. 

Jo edesmenneen veteraanin 
Martti Teräsalmen maanläheiset so-
tamuistelmat sisältävät konkreettisia 
havaintoja ilmatorjuntajoukkojen 
käytännön toiminnasta ja johtami-
sesta.  
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pERUSLUKEmIA
hISTORIASTA

Eversti Ahti Lappi

Kun valtamerialus Titanic neitsyt-
matkallaan huhtikuussa 1912 tör-
mäsi sumussa jäävuoreen ja upposi, 
heräsi kysymys, voitaisiinko keksiä 
joku teknillinen keino havaita jää-
vuoret tällaisten tapausten estämi-
seksi. Merisotilaat tietysti ajattelivat 
heti sotilaallisia käyttötarkoituksia; 
alusten navigointi saaristossa, karik-
koisilla vesillä, pimeällä ja sumussa 
oli riskialtista, joten siihen tarvittiin 
joku parannuskeino. Vihollisalusten 
havaitseminen ja jopa tulittaminen 
”sokkona” samoissa olosuhteissa an-
taisi tietysti myös etulyöntiaseman. 
Teknisiä ratkaisuja haettiin sekä ra-
dio- että infrapunatekniikasta.  

USA:n armeijan viestijoukko-
jen majuri Edwin H. Armstrong 
tutki ensimmäisen maailmansodan 
aikana teknillisiä keinoja havaita 

laiva niiden moottorien sytytysjär-
jestelmän lähettämän elektronisen 
säteilyn perusteella; työ ei tuottanut 
tulosta, mutta idea ”passiivisesta tut-
kasta” (ESM) oli aikaansa edellä. Sa-
maa tekniikkaa tutkittiin ja kokeil-
tiin myös Britanniassa ensimmäisen 
maailmansodan aikana. Lentokoneen 
moottorin lämpösäteilyn havaitse-
mista tutkittiin myös, infrapunatek-
niikasta oltiin kiinnostuneita muun 
muassa Saksassa ja Neuvostoliitossa.   

Kroatiassa syntynyt serbi, in-
sinööri Nikola Tesla (1856−1943) 
työskenteli ensin Unkarissa ja Rans-
kassa, kunnes muutti Yhdysvaltoihin 
1884. Radiotekniikka oli hänen eri-
koisalaansa. The Electrical Experi-
menter -lehdelle syksyllä 1917 an-
tamassaan haastattelussa Tesla tote-
si, että sähkömagneettisten aaltojen 

avulla voitaisiin havaita esimerkiksi 
laivojen liikkeet merellä ja mitata 
niiden etäisyys ja nopeus. Tesla ei 
kuvaillut tarkemmin idean toteutus-
ta, mutta hänen lausuntonsa herätti 
suurta kiinnostusta. Myös Marconi 
esitti samantapaisen ajatuksen esitel-
mässään vuonna 1922. Kuningas Ge-
orge V (Yrjö V) esitti vuonna 1925 
merivoimien tutkimusjohtajalle ky-
symyksen, voisiko radiomittausta 
käyttää lentokoneen havaitsemiseen 
merivoimien akustisen vesikuuntelu-
metodin tapaan, mutta sai kieltävän 
vastauksen. Vastaus oli väärä. Meri-
voimien Viestikoulu haki muutamaa 
vuotta myöhemmin patenttia omalle 
radiopaikannusjärjestelmälleen.

Yhdysvalloissa tohtori A. Hoyt 
Taylor ja Leo C. Young kokeilivat 
vuonna 1922 laivaston lentojoukko-
jen radiolaboratoriossa suunnittele-
maansa 60 MHz:n alueella toimivaa 
lähetin-vastaanotinta ja havaitsivat 
ihan sattumalta Potomac-joella ohi 
purjehtineen laivan aiheuttaman sig-
naalin. He keksivät, että laitetta voisi 
käyttää merivoimissa toisten alusten 
havaitsemiseen pimeällä, sumussa ja 
savussa. Sotatoimissa saataisiin etu-
lyöntiasema viholliseen nähden. Ke-
säkuussa 1922 pidetyssä kokoukses-
sa itse Marconi teki johtopäätöksiä 
tästä käyttötarkoituksesta. Keksintö 
ei kuitenkaan heti johtanut välittö-
miin jatkotoimenpiteisiin. Myöhem-
min tapausta on pidetty käännekoh-
tana US Navyn historiassa.

Japani oli ensimmäisiä radiopai-
kannustekniikan käytännön sovelta-

Titanic ja tutka

Titanic (www.history.com)
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jia. Japanin laivasto otti jo vuonna 
1921 käyttöön radiosuuntimalait-
teen, jolla varustettiin kaikki sota-
laivat. Laitetta voitiin käyttää sekä 
navigointi- että valvontatarkoituk-
siin. Sitä pidettiin suurena salaisuu-
tena etulyöntiaseman takaamiseksi. 
Saksassa opiskellut Hidetsugu Yagi 
(1886−1976) suunnitteli hänen nime-
ään kantavan uuden yagi-antennityy-
pin, joka patentoitiin USA:ssa ja Ja-
panissa vuonna 1932. Sitä käytettiin 
eräissä tutkamalleissakin.

Saksan ilmavoimien kehitys 
1930-luvun alussa nähtiin uhkana 
Neuvostoliiton ilmapuolustukselle. 

Ongelmana oli havaita lentokoneet 
myös pimeällä ja pilvisellä säällä. 
Tätä varten kehitettiin ensiksi kuu-
losuuntimia ja valonheittimiä. Edis-
tyksellisin keksintö oli infrapunatek-
niikkaan perustuva lämpösuunnin 
(ven. teplopelengator), jonka ko-
keilukäyttö aloitettiin vuonna 1932. 
Laitteessa oli 150 cm:n valonheitti-
men paraboliantenni ja infrapunasen-
sori (bolometer); operaattori kuunte-
li signaaleja kuulokkeilla. Laitteella 
voitiin havaita pommikone 12 ki-
lometrin etäisyydeltä, jolloin saa-
tiin selville myös sen suunta. Sää- 
yms. rajoituksista johtuen infrapu-

natekniikka soveltui parhaiten vain 
pimeätoimintaan. Laitetta ei otettu 
ilmapuolustusjoukkojen (PVO) käyt-
töön, mutta laivastossa se oli käytös-
sä. Lämpösuunninta Tu-1 kokeiltiin 
kesällä 1934 menestyksellisesti me-
rimaaleihin Kronstadtissa ja taistelu-
laiva Marat’lla. 

Toisen maailmansodan aikana 
sotalaivat varustettiin erilaisilla tut-
killa, joiden avulla voitiin navigoida, 
valvoa meri- ja ilmatilaa sekä tulit-
taa meri- ja ilmamaaleja. Ongelma 
oli ratkaistu. 

(Teksti perustuu tekeillä oleva 
tutkahistorian käsikirjoitukseen).  

pERUSLUKEmIA
STRATEGIASTA

majuri Tommi Lappalainen
maanpuolustuskorkeakoulu

Suomen tämän hetken ulkopolitiikan 
keskeinen projekti on tulla valituksi 
YK:n turvallisuusneuvoston vaihtu-
vaksi jäseneksi vuosiksi 2013-2014. 
Pienelle maalle jäsenyys olisi har-
vinaista herkkua. Vain kaksi kertaa 
aikaisemmin Suomi on ollut turval-
lisuusneuvoston jäsen, ja seuraavaa 
hakukerta ajoittuisi todennäköisesti 
vasta 2030-luvulle. 

Turvallisuusneuvoston viiden py-
syvän jäsenen – Yhdysvallat, Venäjä, 
Kiina, Britannia ja Ranska – lisäksi 
neuvostoon kuuluu kymmenen vaih-
tuvaa jäsentä, jotka valitaan kaksi-
vuotiselle toimikaudelle yleiskoko-
uksen äänestyksessä. Vaali on salai-
nen ja valituksi tuleminen edellyttää 
vähintään kahden kolmasosan enem-
mistö YK:n yleiskokouksen äänistä. 

Joka syksy valitaan puolet vaihtuvis-
ta jäsenistä. 

Kilpailu turvallisuusneuvoston 
vaihtuvista paikoista on kovaa, ja 
menestyminen vaaleissa edellyttää 
aktiivista kampanjointia. Länsiryh-
män kahdesta paikasta kisaavat Suo-
men lisäksi Luxemburg ja Australia. 
Suomi on kampanjoinut itseään yh-
teispohjoismaisena ehdokkaana, mo-
nenkeskisyyden vankkana tukijana 
ja luotettavana kriisinhallinta- ja ke-
hitysyhteistyökumppanina. Pelkillä 
asiaperusteilla ei voiteta paikkaa tur-
vaneuvoston hevosenkenkäpöydässä. 
Äänistä käydään lehmänkauppaa: ää-
nestä sinä minua nyt, niin minä ää-
nestän sinua ensi kerralla tai jossain 
muussa asiassa. Tuen voi saada esi-
merkiksi tukemalla muiden maiden 

esityksiä YK:n eri järjestöissä tai 
muissa kansainvälissä järjestöissä. 

Onko vaihtuvalla jäsenellä 
vaikutusvaltaa?

Turvallisuusneuvosto on merkittävin 
YK:n toimielin ja vaikutusvaltaisin 
kansainvälisen politiikan areena. 
YK:n peruskirjan mukaan turvalli-
suusneuvostolle kuuluu ensisijainen 
vastuu maailman rauhan ja turvalli-
suuden ylläpitämisestä.  Tarvittaessa 
turvallisuusneuvosto voi antaa oikeu-
den voimankäyttöön rauhan palautta-
miseksi tai rauhan uhkan torjumisek-
si. Turvallisuusneuvoston mandaatin 
mukaiseen työnkuvaan kuuluvat dip-
lomaattiset keinot, poliittiset kannan-
otot, rauhanturvaoperaatiot, pakot-

Suomi haluaa paikan  
YK:n turvaneuvostossa

››
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teet ja viime kädessä voimankäyttö. 
Turvallisuusneuvostossa on otet-

tava kantaa kaikkiin eteen tuleviin 
konflikteihin. Turvallisuusneuvos-
ton on oltava valmis tekemään pää-
töksiä hyvin nopeasti, joskus vain 
parin tunnin varoitusajalla. Käytän-
nössä pienten ja keskisuurten maiden 
rooli neuvostossa on kuitenkin pieni, 
vaikkei kuitenkaan olematon. Vaihtu-
vien jäsenten asema on viime kädes-
sä kiinni siitä, miten taitavasti niiden 
diplomaatit pystyvät hakemaan rat-
kaisuehdotuksia, jotka ovat pysyvien 
jäsenmaiden hyväksyttävissä. 

Nykyisin turvallisuusneuvoston 
laajasta asialistasta yli 70 prosent-
tia käsittelee Afrikan maiden tilan-
netta, koska pysyvien jäsenmaiden 
omat intressit  eivät ole yleensä Af-
rikan mantereen konflikteissa uhat-
tuna. Pysyvien jäsenmaiden veto-oi-
keudesta puhutaan paljon, mutta to-
dellisuudessa maat turvautuvat siihen 
suhteellisen harvoin. Viime aikoina 
erityisesti Syyrian konfliktin ratkai-
suyritykset ovat herättäneet muisto-
ja kylmän sodan ajalta. Tuolloin Yh-
dysvallat ja Neuvostoliitto suojelivat 
veto-oikeudellaan omia liittolaisiaan 
esimerkiksi Lähi-idän sodissa, mikä 
esti konfliktien käsittelyn turvaneu-
vostossa. 

Turvallisuusneuvoston kokoon-
panon ja toimintatapojen muuttami-

sesta käydään jatkuvaa keskustelua. 
Kokoonpanoa yritetään uudistaa, jot-
ta se paremmin vastaisi kansainvä-
lisen järjestelmän muuttuneita val-
tasuhteita. Uudistaminen tarkoittaa 
lähinnä pysyvien jäsenten lisäämistä. 
Pysyvän jäsenmaan statusta ovat vaa-
tineet Saksa, Japani, Intia ja Brasilia. 
Periaatteellisella tasolla kokoonpa-
non uudistamisen tarpeesta ollaan 
yksimielisiä, mutta käytännössä eri 
ryhmittymien kannat ovat vaikeasti 
yhteen sovitettavissa. Keskustelua 
käydään erityisesti siitä, saisivatko 
uudet pysyvät jäsenmaat myös veto-
oikeuden. 

Miksi Suomi haluaa turva-
neuvoston jäseneksi?

Turvallisuusneuvoston jäsenenä Suo-
mi haluaa olla mukana määrittämäs-
sä laajaa turvallisuuskeskustelua. 
Haluamme korostaa, että turvallisuus 
perustuu taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen varaan, eikä kansainvälis-
tä turvallisuutta voida käsitellä näistä 
riippumattomana ilmiönä. 

Turvaneuvoston jäsenyys lisäisi 
Suomen kansainvälistä näkyvyyttä 
ja vaikutusvaltaa. Jäsenyys tarjoaisi 
Suomelle tilaisuuden muokata maa-
ilman kansainvälispoliittista debattia. 
Ulkopolitiikan keinovalikoima kas-
vaisi ja Suomelle tarjoutuisi uusia 
mahdollisuuksia tehdä todellista ul-

kopolitiikkaa pelkän ”ulkoasianhal-
linnon” sijaan. Turvaneuvoston jäse-
nenä pienellä maalla olisi kokoaan 
selvästi suuremmat vaikutusmah-
dollisuudet. Samalla jäsenyys toisi 
ulkopolitiikan hoitamiseen myös li-
sää vaikeus–kerrointa. Turvallisuus-
neuvoston jäsenenä Suomi olisi teke-
mässä päätöksiä YK:n voimavarojen 
sekä pakotteiden ja voimakeinojen 
käytöstä. Käsiteltäväksi ei yleensä 
tule ihan yksinkertaisia kysymyksiä. 

Varmoja ääniä vai tyhjiä 
lupauksia?

Lokakuussa 2012 huipentuva kam-
panja on loppumetreillä ja yleisesti 
Suomen mahdollisuuksia tulla vali-
tuksi pidetään hyvinä. Viime vuosien 
aikana turvallisuusneuvoston jäsen-
äänestys YK:n yleisistunnossa on ol-
lut ennalta arvaamaton. Kaksi vuot-
ta sitten Islannin jäsenyyttä pidettiin 
selvänä, mutta toisin kävi. Yleensä 
20-40 prosenttia annetuista tukilupa-
uksista pitää jättää huomiotta. Vaalit 
käydään suljettuna lippuäänestykse-
nä, joten ääni on saatettu myydä mo-
neen kertaan.

Maailmanlaajuisiin haasteisiin 
voidaan vastata vain valtioiden vä-
lisellä tiiviillä yhteistyöllä. Kaikis-
ta heikkouksistaan huolimatta YK 
tarjoaa tähän edelleen parhaat puit-
teet. YK:n turvallisuusneuvoston jä-
senenä Suomi pyrkisi vahvistamaan 
järjestön toimintakykyä ja sen roo-
lia monenkeskisenä yhteistyön väli-
neenä. Suomi haluaa kantaa vastuun-
sa kansainvälisen yhteisön jäsenenä 
ja ehdokkuutemme ilmentää tätä ta-
voitetta. 

tommi.lappalainen@mil.fi

pERUSLUKEmIA
STRATEGIASTA
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pERUSLUKEmIA
TEKNIIKASTA

Kapteeni petri Forssell
maanpuolustuskorkeakoulu

Puolustusministeriö valtuutti 1. 
maaliskuuta puolustusvoimat al-
lekirjoittamaan sopimuksen, jolla 
hankitaan Yhdysvalloista AGM-
158 JASSM (Joint Air-to-Surface 
Standoff Missile) -ohjuksia. Oh-
jukset hankitaan Hornet-hävittä-
jiemme ilmasta maahan aseistuk-
seksi. JASSM-hankkeen taustalla 
on vuoden 2001 Iskukykytutki-
mus, jossa etsittiin kustannuste-
hokasta ratkaisua tulevaisuuden 
asehankintojen pohjaksi. Hankin-
taa ovat myöhemmin linjanneet 
muun muassa vuosien 2004 ja 
2009 turvallisuus- ja puolustuspo-
liittiset selonteot. JASSM on osa 
puolustusvoimien kaukovaikut-
tamisen suorituskykyä. JASSM-
hanke on osa Hornet-hävittäjien 
vuoteen 2016 mennessä toteu-
tettavaa elinkaaripäivitystä, jolla 
koneiden järjestelmiä ja aseis-
tusta uusitaan ja käyttöikä mak-
simoidaan.

JASSM (Joint Air-to-Surface Stan-
doff Missile) on yhdysvaltalaisen 
Lockheed Martinin kehittämä pit-
kän kantaman ilmasta maahan lau-
kaistava ohjus (air-to-ground missile, 
AGM-158). Yhdysvaltojen asevoi-
mat ovat suunnitelleet hankkivansa 
ohjuksen eri versioita useita tuhan-
sia kappaleita 2010-luvulla. Ohjus 
on suunniteltu tuhoamaan hyvin puo-
lustettuja ja arvokkaita vastustajan 
kohteita. Ohjus laukaistaan vastus-

tajan ohjusilmatorjunnan kantaman 
ulkopuolelta. Se kykenee tunkeutu-
maan pienen tutkapoikkipinta-alansa 
vuoksi vastustajan ilmapuolustuksen 
lävitse niin päivällä kuin yölläkin ja 
huonoissa sääolosuhteissa. Laukai-
sun jälkeen JASSM ei tarvitse ulko-
puolista ohjautusta maaliin hakeutu-
akseen. JASSM hakeutuu inertia- ja 
GPS-navigointijärjestelmän avulla 
kohteeseen. Loppuhakeutuminen 
toteutetaan infrapunahakupään oh-
jauttamana. Ohjuksessa on taistelu-
kärkenä kohteesta riippuen joko rä-
jähdys-, sirpale- tai tunkeumakärki. 
Julkisten lähteiden mukaan ohjuksen 
osumatarkkuus on 3 metriä tähtäys-
pisteestä. 

Yhdysvaltojen ilmavoimien ja 
laivaston lisäksi ohjusta hankkivat 
Alankomaat (F-16), Australia (F/A-
18), Etelä-Korea (F-15K ja KF-16) ja 
nyt myös Suomi (F-18 koneisiinsa). 

Lockheed on valmistanut ohjuksia 
jo yli 1000 kappaletta Yhdysvalto-
jen asevoimille. JASSM ohjuksesta 
ollaan kehittämässä vuonna 2013 
B-versio (JASSM-ER), joka kyke-
nee lentämään yli 920 kilometriä. 
Tämä toteutetaan suurentamalla 
polttoainetankkeja ja vaihtamalla 
Teledynen moottori Williamsin uu-
demman teknologian moottoriin. 
Käytännössä JASSM on kolmannen 
sukupolven GPS ohjattu täsmäase. 
Ensimmäinen sukupolvi muodostui 
JDAM pommeista. Seuraavassa su-
kupolvessa JSOW:ssa JDAM pom-
miin asennettiin uusi runko, siivet ja 
parempi ohjautusjärjestelmä. Kol-
mannen sukupolven JASSM on yk-
sikertaisuudessaan 455 kg:n JDAM 
pommi, joka on asennettu uuteen ae-
rodynaamiseen runkoon. Runkoon 
on lisätty siivet, moottori, poltto-
ainesäiliöt, kolmannen sukupolven 

Ilmasta maahan aseita  
Suomen ilmavoimille

JASSM ohjus on 4,27 metriä pitkä, siipien kärkiväli on 2,4 metriä ja se painaa 
1020 kiloa. Ohjus lentää alisoonista (alle äänen) nopeutta. Perusversion mootto-
rilla ohjus kykenee lentämään 360 kilometriä. Taistelulatauksen osuus ohjuksen 
massasta on 450 kiloa. Kuva: www.globalsecurity.org.

››
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GPS/inertianavigointijärjestelmä, 
lisätty GPS:n häirinnänsietoa, asen-
nettu älykäs infrapunahakupää sekä 
uusinta teknologiaa olevat sytyttimet 
sekä ohjaustietokoneet.

Yhdysvaltojen ilmavoimat ja lai-

vasto ovat suunnitelleet ostavansa yli 
5000 JASSM ohjusta, mutta vallitse-
vassa taloudellisessa tilanteessa tuota 
määrää ei saavutettane. Määrää on 
vastustettu niin asevoimien sisäl-
lä kuin Yhdysvaltojen kongressis-

JASSM ohjusta kyetään käyttämään useasta eri lentokoneesta. JASSM on integ-
roitu tällä hetkellä B-1, B-2, B-52, F-16 ja F-18 koneisiin. Ohjusta integroidaan 
parasta aikaa F-15 koneisiin ja se tullaan integroimaan tulevaisuudessa myös 
F-35 koneisiin. Kuvassa ohjuksen laukaisu B-1B Lancer pommittajasta.  Kuva: 
www.defenseindustrydaily.com.

JASSM esittelyvideoista näkee selkeästi millaisia kohteita vastaan ohjus on suunniteltu. Ballististen ja taktisten ohjusten 
laukaisualustat, ilmapuolustuksen raskaat ohjusjärjestelmät, ilmapuolustuksen liikuteltavat ja kiinteät kohteet sekä 
erilaiset johtamispaikat.  Kuvat ovat kaappauksia JASSM esittelyvideosta, joka on nähtävillä joko www.lockheedmartin.
com sivustoilta tai www.youtube.com - AGM-158 JASSM Cruise Missile. Antoisia katseluhetkiä.

sakin. Suorituskyvyllä on hintansa. 
Yhden JASSM hinnalla saisi kym-
menen vastaavalla taisteluainemää-
rällä varustettua JDAM pommia, 
mutta tällöin lentokoneet olisi len-
nettävä vastustajan ilmapuolustuk-
sen sisälle. JASSM on suunniteltu 
tuhoamaan vastustajan ilmapuolus-
tusjärjestelmät tai tärkeät pistemaalit 
syvältä vastustajan ilmapuolustuksen 
”sateenvarjon” sisältä. Pitkän kanta-
man asetta käyttäen eivät arvokkaat 
lentokoneet eivätkä lentäjät joudu 
alttiiksi vastustajan ilmapuolustuk-
selle.

JASSM on niin tärkeä hanke puo-
lustuskyvyn kehittämisen kannalta, 
että Puolustusvoimauudistuksesta 
johtuvia materiaalihankintojen su-
pistuksia ei ole kohdistettu siihen. 
Ohjusjärjestelmän hankinta sisältää 
mm. F-18 hävittäjän ohjelmistojen 
muutokset, harjoitus- ja taisteluoh-
juksia, teknistä dokumentaatiota ja 
koulutusta. Hankkeen kokonaishinta 
on 178,5 miljoonaa euroa (sis. alv) 
ja maksatukset jakautuvat kuudelle 
vuodelle.
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jäRjESTÖSIhTEERI TIEdOTTAA

Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri

Yliluutnantti Timo Tolkki
2.OITPTRI/HELITR/PSPR

PL 5 , 13701 PAROLANNUMMI
Puh 0299 442 568

jarjestosihteeri@ilmatorjunta.fi

YLENNYKSIÄ

4.6.2012
Prikaatikenraaliksi
Timo Rotonen PE

Everstiluutnantiksi
Roi Helminen ESSLE

Majuriksi
Niko Korhonen PSPR
Tero Parikka ILMAVE

Kapteeniksi
Valtteri Kuusisto KARPR
Antti Laaksonen KARPR
Riku Rosti  KARPR
Jari Kananen LAPITR
Anne Lamminen PSPR

Yliluutnantiksi
Arttu Mörä KARPR
Janne Kaakkurivaara LAPITR
Jukka Ruha LAPITR
Miska Kivioja PSPR
Juha Rantala PSPR
Sampsa Siurola SLMEPA
Vesa Nyberg SATLSTO

ITY KANNATUSMAKSU!
Ilmatorjunnan vuosikirjan mukana lähetettiin tilisiir-
tolomake vapaaehtoisesta viiden euron kannatusmak-
susta. Jostain syystä kannatusmaksun viitenumero ei 
toimi. Mikäli, haluat vapaaehtoisen kannatusmaksun 
maksaa niin kirjoita maksun viestikenttään teksti 
”kannatusmaksu”. UUSIIN TEHTÄVIIN

Everstiluutnantti Jari Vuorela erityistehtävään Panssaripri-
kaatiin 1.8.2012 lukien.

Kapteeni Henri Ruotsalainen Maanpuolustuskorkeakouluun 
1.8.2012 lukien.

Everstiluutnantti Jukka Korhonen opettajaksi Sotatekniikan 
laitokselle Maanpuolustuskorkeakouluun 1.10.2012 lukien.

Everstiluutnantti Karri Heikinheimo Helsingin Ilmatorjunta-
rykmentin komentajaksi 1.10.2012 lukien.

Kapteeni Jarmo Puistovirta Etelä-Suomen Sotilasläänin 
esikuntaan 1.8.2012 lukien.

Everstiluutnantti Mikko Mäntynen ilmatorjunnan pääopetta-
jaksi Maanpuolustuskorkeakouluun 1.8.2012 lukien.

Majuri Antti Hauvala Pääesikunnan suunnitteluosastolle 
1.8.2012 lukien.

Ilmatorjuntalehdessä julkaistaan palkatun henkilökunnan 
ylennyksiä sekä siirtoja uusiin tehtäviin. Mikäli et halua, että 
siirtoasi tai ylennystäsi huomioidaan lehdessä ota yhteyttä 
järjestösihteeriin. 

Jos haluat, että reservin ylennyksesi tai merkkipäiväsi 
huomioidaan lehdessä niin ota yhteyttä järjestösihteeriin, 
jarjestosihteeri@ilmatorjunta.fi

Ylil Robert Aura, Webmaster
Ilmatorjuntayhdistys, 2.6.2012

Ilmatorjuntayhdistyksen sivut ovat olleet poissa käytös-
tä maaliskuun alkupuolelta saakka, johtuen sivustoon 
kohdistuneesta tunkeutumisesta. Palveluntarjoaja on 
sulkenut sivut toistaiseksi, kunnes tietoturva-aukot on 
selvitetty ja korjattu.

 Sivusto on uusittu kokonaan jokin aika sitten. Uu-
den sivuston koodauksen tietoturva-aukot mahdollisti-
vat sivuille tunkeutumisen. Yhdistyksen verkkosivuille 

tunkeutuminen ei ole aiheuttanut yhdistyksen jäsenien 
tietoturvan kannalta minkäänlaista tietoturva uhkaa, 
koska verkosivuilla ei säilytetä mitään muuta tietoa, 
kuin tietoa, johon verkkosivuja selailemalla pääsee kä-
siksi. Tunkeutumisen motiivina onkin todennäköisesti 
ollut palveluntarjoajan palvelimen tietoihin pääsemi-
nen, roskapostilähetys tms.

Tietomurron kulku on pääosin selvitetty sekä tieto-
turva-aukot paikattu. Sivut palautuvat käyttöön mahdol-
lisimman pian. Ylläpito pahoittelee käyttökatkoksesta 
aiheutunutta häiriötä.
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Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen 
vuosikokous järjestettiin Ilmator-
juntamuseon tiloissa Hyrylässä 
23.3.2012. Paikalle oli saapunut 
30 yhdistyksen jäsentä. Yhdis-
tyksen puheenjohtajana jatkaa 
toiselle kaudelle eversti Heikki 
Bergqvist.

Ilmatorjunnan  
vuosikirjan julkaisu

Ennen vuosikokousta julkaistiin 
uunituore Ilmatorjunnan vuosikirja 
2011-2012. Vuosikirjan päätoimitta-
ja everstiluutnantti Vesa Sundqvist 

Ilmatorjuntayhdistyksen  
vuosikokous It-museolla

kertoi julkaisupuheessaan vuosi-
kirjan teemasta ”Ilmapuolustuksen 
ammattisotilaiden ja kadettien kou-
lutus”, esitteli kirjan sisällön sekä ot-
teita uudistetusta ulkoasusta. Kirjan 
toimittaminen oli 1,5 vuoden työ, 
mutta päätoimittaja kertoi olevansa 
tyytyväinen lopputulokseen.   Pu-
heensa lopuksi Vesa Sundqvist kiitti 
yhdistyksen hallitusta saamastaan tu-
esta vuosikirjan ilmeen uusimiseksi 
näin taloudellisesti niukkana aika-
na. Hän uskoi lopputuloksen olevan 
panostuksen arvoinen. Lisäksi hän 
kiitti erityisesti kirjan taittajaa Jaa-
na Vienolaa sekä urakkaan osallis-
tuneita 22:ta kirjoittajaa. Yleisössä 

kuului hyväksyviä kommentteja, kun 
saimme käsiimme uuden värillisen 
vuosikirjan

Vuosikokouksen aluksi

Matti Heinänen toivotti säätiön puo-
lesta tervetulleeksi It-museolle. Sää-
tiön osalta ilmassa on myös paljon 
kysymysmerkkejä museon jatkosta, 
sijainnista jne. Seppo Lehto informoi 
museokeräyksestä, joka kohdistuu 
vain ja ainoastaan museon toimin-
nan ylläpitämiseksi. 

Ennen varsinaista vuosikokousta 
kunnioitettiin myös hiljaisella het-
kellä yhdistyksen entisen puheenjoh-
tajan Ari Suontlahden muistoa.   

yhdISTyS

Kokouksen osallistujia
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Vuosikokous

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Seppo Lehto, joka totuttuun 
tapaansa vei kokouksen läpi tehok-
kaasti ja asioihin paneutuneena. Ko-
kouksen sihteerinä toimi Antti Vä-
häjylkkä. Pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin Hannu Pohjanpalo ja Jussi 
Salonen.

Vuosikokouksessa palkitut

Vuoden 2012  
ilmatorjuntaupseeri

Vuoden 2012 ilmatorjuntaupseeriksi 
yhdistys valitsi everstiluutnantti Vesa 
Sundqvistin. Vesa Sundqvist toimi 
juuri julkaistun Ilmatorjunnan vuo-
sikirjan 2011-2012 päätoimittajana. 
Hän on nähnyt merkittävästi vaivaa 

uudistaessaan vuosikirjan ilmeen 
sekä toimittaessaan erittäin laaduk-
kaan vuosikirjan. Lisäansioina mai-
nittiin, että Vesa Sundqvist toimitti 
myös vastikään ilmestyneen Ilma-
torjunnan multimedian, joka myös 
on saanut merkittävästi huomiota ja 
kehuja. Hänen vaikutuksensa ase-
lajin julkaisutoiminnassa on ollut 
viimeisten vuosien aikana erittäin 
merkittävä.  Kiitospuheessaan evers-
tiluutnantti Vesa Sundqvist totesi ar-
vostavansa tämän nimityksen erittäin 
korkealle. Tunnustuksena Vesalle 
luovutettiin yhdistyksen standaari 
ja ”Olli-patsas”. Yhdistys onnittelee 
vuoden ilmatorjuntaupseeria.

Nousuun kiertopalkinto

Keski-Suomen osasto palkittiin Nou-
suun kiertopalkinnolla vuoden 2011 

aikana parhaiten toimineena Ilmator-
juntayhdistyksen osastona. Palkin-
non vastaanotti osaston varapuheen-
johtaja Jari Niemi. 

Vuoden kirjoittaja

Ilmatorjunta-lehden vuoden kirjoit-
tajana palkittiin Pasi Seppälä. Hän 
on toimittanut lehden tekniikan pals-
taa ja julksisut siellä erinomaisia ja 
monipuolisia tekniikan artikkeleita.

Valtuuskunnan linjauksia

Valtuuskunnan puheenjohtaja ken-
raaliluutnantti Antti Simola totesi 
menneen vuoden toiminnan olleen 
valtuuskunnan toiveiden mukainen. 
Valtuuskunnan puheenjohtaja korosti 
puheenvuorossaan erityisesti jäsen-
hankinnan laajentamisen tärkeyt-

Vuoden ilmatorjuntaupseeri everstiluutnantti Vesa Sund-
qvist

Keski-Suomen osaston varapuheenjohtaja Jari Niemi tyy-
tyväisenä ”NOUSUUN” kiertopalkinnosta

››
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tä myös muihin henkilöstöryhmiin 
kuin upseereihin. Hänen mielestä 
yhdistyksen hallitus on kehittänyt 
yhdistystä valtuuskunnan ohjeista-
mana oikeaan suuntaan. Hallituksen 
tulisi selvittää myös Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistykseltä mahdolli-
suuksia koulutuksen hankkimiseksi 
yhdistyksen jäsenille. Jäsenhankin-
nan suuntaamiseen tulee jatkossakin 
kiinnittää erityinen huomio. Ensim-
mäiset vuodet ilmatorjuntayhdistyk-
senä ovat näyttäneet, että maltillisesti 
pitää edetä. Pääkaupunkiseudun toi-
minta on huolestuttanut valtuuskun-
taa. Lopuksi kenraaliluutnantti Simo-
la esitti kiitokset hallitukselle men-
neestä vuodesta

Katsaus vuoteen 2011

Yhdistyksen puheenjohtaja evers-
ti Heikki Bergqvist esitteli vuoden 
2011 toimintakertomuksen. Teema-
na oli ”Yhdistyksen toiminnan suun-
taaminen koko ilmatorjuntahenkilös-
tölle sekä julkaisutoiminnan kehittä-
minen”. Jäsenkunnan laajentamisen 
eteen on tehty paljon töitä, mutta tu-
lokset eivät ole vielä konkretisoitu-
neet. Syynä lienee lyhyt aika ylei-
senä/yhteisenä järjestönä. Osastoja 
on tällä hetkellä 5 toimivaa (Keski-
Suomi, Päijät-Häme, Kymi, Häme ja 
Pirkanmaa). Oulun osastoa ei vielä 
saatu herätettyä ja vaihtoehtona näh-
dään yhteistoiminta jatkossa Lapin 
It-killan kanssa. Kaikki aselajikillat 
liittyivät yhteisöjäseninä yhdistyk-
seen vuoden 2011 aikana. Helsingin 
toiminta ei herännyt henkiin toivo-
tulla tavalla, vaikka hallitus järjesti 
ajankohtaisillan joulukuussa. Varsi-
nais-Suomen It-upseerit lakkautet-
tiin 2011 ja It-kilta edustaa toimintaa 
Varsinais-Suomessa.

Jäsenistön määrä on kasvanut 
vaikka jäsenmaksu nousi 4euroa. 
Vuoden 2011 aikana saatiin 105 uutta 

jäsentä ja vuoden lopussa jäsenmäärä 
oli 1522 jäsentä.

Yhdistyksen toiminta oli perin-
teistä, mutta kohtuullisen kattavaa. 
Seminaarit kokoavat jäsenistöä ja 
näitä tulisi jatkossakin järjestää ym-
päri maata. Vuoden aikana järjestet-
tiin yhteensä 71 tapahtumaa koko 
maassa (melkein 1000 osallistujaa). 
Hallitus tapasi myös tarkastajan ja 
aselajin komentajiston vuoden aika-
na yhteistoiminnan kehittämiseksi. 
Talouden osalta vuosi sujui suun-
nitellusti. Taloudellisesti vuosi oli 
kuitenkin noin 10 000€ alijäämäi-
nen vaikka jäsenmaksua korotettiin.

Eversti Heikki Bergqvist 
jatkaa puheenjohtajana

Hallituksen puheenjohtajaksi toi-
selle kaudelle valittiin Heikki Ber-
gqvist ja varapuheenjohtajaksi Jar-
mo Sinkkonen. Hallituksen jäsenten 
lukumääräksi päätettiin puheenjoh-
taja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) 
jäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi valit-
tiin Antti Vähäjylkkä (Häme), Ilkka 
Tynys (Kymi), Herkko Saari (Pirkan-
maa), Matti Elo (Varsinais-Suomi), 
Ari Paavola (tarkastajan yt-upseeri) 
sekä Tuukka Eeronheimo (Uusimaa).

Yhdistyksen hallituksen puheen-
johtaja Heikki Bergqvist esitteli vuo-
den 2012 toiminta- ja taloussuunni-
telman kokoukselle. Toimintasuun-
nitelma on luettavissa tässä lehdes-
sä. Puheenjohtajan esittelyn jälkeen 
vuosikokous kävi lyhyen keskuste-
lun, jossa evästettiin hallitusta.

Jäsenmaksuiksi vahvistettiin en-
tiset; perusjäsen 30€, maanpuolus-
tukselliset yhteisöt 30€, nuorisojä-
sen 15€

Puheenvuoroissa nostettiin esiin 
ajatus siitä, että jäsenhankinnan te-
hostamiseksi tarvitaan lisää näky-
vyyttä. Yhdistyksen olisi osallistut-
tava resurssien mukaan erilaisiin 

messutapahtumiin. Myös sosiaalisen 
median mahdollisuudet jäsenhankin-
nassa nostettiin esille

Lisäksi hallitusta evästettiin nä-
kyvyyden hankkimiseksi Lohtajan il-
mapuolustusharjoituksen 60-vuotis-
juhlavuoden takia. Hallituksen olisi 
syytä ryhtyä yhdistysten yhteistoi-
minnan aktivointiin ja koordinoin-
tiin, jotta harjoitukseen saataisiin 
näkyvyyttä.

ITY:n valtuuskunnan puheenjoh-
tajaksi valittiin edelleen Antti Simola 
ja varapuheenjohtajaksi Juha Palmu-
joki. Valtuuskunnan jäseniksi valit-
tiin Timo Niiranen, Ari Grönroos, 
Petri Ruotsalainen, Jukka Korhonen, 
Jaakko Lipsanen, Sami-Antti Taka-
maa, Reijo Alanne, Vesa Sundqvist, 
Ilkka Tuomisto, Seppo Rantalainen, 
Olavi Rantalainen, Mauri Lasonen, 
Matti Heinänen, Aarre Seppälä, Mat-
ti Kulmala, Timo Wiiala, Ahti Lap-
pi, Pauli Thomenius, Eero Lapinlei-
mu, Tapio Rinne, Jarkko Metsänvirta 
sekä Aarne Nieminen.

Kokouksen päätteeksi kut-
suttiin hallituksen esityksestä yh-
distyksen kunniajäseniksi eversti 
Hannu Pohjanpalo sekä eversti 
Mikko Virrankoski. 

Vuosikokous pidettiin hyvähen-
kisenä. Vuosikokouksen jälkeen nau-
tittiin erinomainen lounas museon ti-
loissa. 

Teksti: Toimitus
Kuvat: Ilkka Tynys ja Mano 

Nokelainen

yhdISTyS
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yhdISTyS
mARKKINAT

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

YHDISTYKSEN  
MARKKINATUOTTEET

It-miehen opas 6 €

Lippikset
12 € L.A lippis 
(vasemmanpuoleinen)
• sopii kaikille

20 € Gang-lippis 
(oikeanpuoleinen)
• ilmoita koko tilatessasi

Tuotteita tilattavissa markkinointi-
asiamieheltä sekä netistä yhdistyksen 
markkinat sivulta (www.ilmatorjunta.fi) 
– osta omasi, tuotteita rajattu määrä!

HUOM!
Tuotteita saa ostettua myös Valkealan, 
Parolan, Rovaniemen, Tikkakosken ja 
Lohtajan sotilaskodeista sekä  
IT-museolta.

Liity jäseneksi  
Ilmatorjunta- 

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

Miten pääset jäseneksi?

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

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

INFOA LEHDEN 
MATERIAALIN 

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

 ˚  Kuvan tarkkuus vähintään 300 dpi 
 ˚  Kuvan koko vähintään lehteen tulevan todel-

lisen koon suuruinen, mielellään TIF tai JPG 
-muodossa.  

 ˚  Internetistä otetut kuvat eivät sovellu hyvin leh-
tijulkaisuun, elleivät kuvat ole tarkoitettu esim. 
pressi-kuviksi.

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

 ˚  Internetistä otettavan materiaalin tekijänoikeu-
det tulee huomioda.

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

yhdISTyS
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Ilmatorjunnan ansioristi (ITAR) on sääntöjensä mukaan 
tarkoitettu Suomen ilmatorjunnan piirissä tai muuten sen 
hyväksi tehdystä työstä ansiokkaasta työstä myönnet-
täväksi ansioristiksi. Ansioristin sääntöjen mukaisesti 
ilmatorjuntakoulutusta antavat joukko-osastot tai ilma-
torjunnan parissa toimivat maanpuolustusjärjestöt voivat 
tehdä esityksiä ilmatorjunnan ansioristitoimikunnalle ris-
tin myöntämisestä. Ansioristin myöntää Ilmatorjunnan 
tarkastaja.

Ilmatorjunnan ansioristiesitykset pyydetään lähettä-
mään 14.9.2012 mennessä ansioristitoimikunnalle ohei-
seen osoitteeseen. Esityksissä pyydetään käyttämään esi-
tyskaavaketta, jonka saa pyydettäessä yhteyshenkilöltä 
majuri Janne Kanaselta tai Ilmatorjuntalehden päätoi-
mittajalta (lehti@ilmatorjunta.fi).

Ilmatorjunnan ansioristit jaetaan pääsääntöisesti il-
matorjunnan vuosipäivänä 30.11.2012.

MAAVOIMIEN ESIKUNTA
Henkilöstöosasto
Majuri Janne Kananen
PL 145
50101 Mikkeli

ILMATORJUNNAN 
ANSIORISTIT 2012

TApAhTUmIA

Ilmatorjuntarykmentti 1:n veteraani, yliluutnant-
ti Jorma Setälä kuoli juuri 90 vuotta täytettyään 
12.3.2012 Helsingissä. Hän palveli talvi- ja jatko-
sodan aikana pääkaupunkia suojanneissa ilmator-
juntajoukoissa 1.5.1939-24.11.1944. Suurpommi-
tusten aikana helmikuussa 1944 hän toimi 5. Rask.
It.Ptrin tulenjohtoupseerina ja päällikön sijaisena 
Taivaskalliolla, minkä jälkeen hän oli vastaavissa 
tehtävissä Länsi-Mustalla, Kaivopuistossa ja Vii-
kissä. Jorma Setälä ansioitui erityisesti ns. yötor-
juntakranaatin kehittäjänä.  Taivas-patterilla pal-
vellut veteraani Otto Wahlgren julkaisi Ilmator-
junta-lehdessä 4/2011 Jorma Setälän ansiokkaan 
elämäkerran 90-vuotispäivän johdosta. Jorma Se-
tälä kuului viimeisiin It.R 1:n taisteluihin osallis-
tuneisiin upseereihin  - teemme kunniaa pääkau-
pungin puolustajalle!  

-Ahti Lappi-

IN mEmORIAm

Jorma Setälä  
2.10.1921-12.3.2012

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

lukkokero@turvaykkoset.fi
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Tapahtumakalenteri
Pvm Aika Tapahtuma Paikka Kohderyhmä Järjestää Yhteyshenkilö Muu
maanantaisin Päijät-Hämeen osaston 

ampumavuoro
Hälvälän 
ampumarata

Yhdistyksen 
jäsenet

Päijät-Hämeen 
osasto

Pyydä ohjeet 
ity.lahti@gmail.com

26.6. 17.00 Yhdistyksen 
hallituksen kokous

IT-museo, 
Hyrylä

Hallituksen 
jäsenet ja 
toimihenkilöt

ITY hallitus sihteeri

21.8. Tykkihuolto 40 ItK 38 
ja 88 RMB

Tampere/
Vatiala 

Pirkanmaan 
ilmatorjunta 
henkilöstö

Pirkanmaan 
it-upseerit ja 
it-kilta

Reijo Alanne Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
reijo.alanne@gmail.com

21.8. Johtokuntien yhteis-
kokous, syyskauden 
avaus ja sauna

Vatiala/
Jotel Oy

Pirkanmaan 
ilmatorjunta 
henkilöstö

Pirkanmaan 
it-upseerit ja 
it-kilta

Reijo Alanne Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
reijo.alanne@gmail.com

22.8. 18.00 Tutustuminen 
Kanavuoren sodan 
aikaiseen IT-asemaan

Kanavuori, 
oppaana Matti 
Rantahalme

Osaston 
jäsenet 
perheineen 

Keski-Suomen 
osasto

Osaston sihteeri 
Jari Niemi

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
niemenjari@gmail.com

Oppilasinfo Kerho/
Hamina

RUK/Itptri
oppilaat

Kymen osasto Seppo 
Rantalainen

Päivämäärä avoin

31.8. Taistelijan maljan
luovutus

Vekaranjärvi varusmiehet Osasto/Kilta Seppo 
Rantalainen

11.9. 16.30 Johtokuntien 
yhteiskokous

MAAVMATLE PirItUps ja 
It-killan 
johtokunnat

PirItUps ja 
It-kilta

Reijo Alanne Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
reijo.alanne@gmail.com

syyskuu AVOIN Tutustuminen PORPR:iin Säkylä Pirkanmaan 
ilmatorjunta 
henkilöstö

Pirkanmaan 
it-upseerit ja 
it-kilta

Reijo Alanne Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
reijo.alanne@gmail.com

syyskuu Syysretki Osasto/Kilta Osasto/Kilta Seppo 
Rantalainen

Paikka ja aika avoin

lokakuu Opastettu tutustuminen 
ilmailumuseoon

Keski-Suomen 
ilmailumuseo

Osaston 
jäsenet 
perheineen

Keski-Suomen 
osasto

Osaston sihteeri 
Jari Niemi

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
niemenjari@gmail.com 

6.10. Lähtö
10.00

Museoretki It-museo Yhdistyksen 
jäsenet

Päijät-Hämeen 
osasto

Ilmoittaudu mukaan
ity.lahti@gmail.com

13.10. Tutustuminen Ilma-
torjuntamuseoon ja 
Lotta museoon (avec)

Tuusula Pirkanmaan 
ilmatorjunta 
henkilöstö

Pirkanmaan 
it-upseerit ja 
it-kilta

Reijo Alanne Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
reijo.alanne@gmail.com

6.11. 16.30 Johtokuntien 
yhteiskokous

MAAVMATLE PirItUps ja 
It-killan 
johtokunnat

PirItUps ja 
It-kilta

Reijo Alanne Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
reijo.alanne@gmail.com

23.11. 18.00 Ilmatorjunnan 
vuosipäiväillallinen

Hotelli 
Scandic, 
Jyväskylä

Osaston 
jäsenet(avec)

Keski-Suomen 
osasto

Osaston sihteeri 
Jari Niemi

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
niemenjari@gmail.com

29.11. 18.00 Ilmatorjunnan 
vuosipäivän juhla

Tampere Pirkanmaan 
ilmatorjunta 
henkilöstö

Pirkanmaan 
it-upseerit ja 
it-kilta

Reijo Alanne Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
reijo.alanne@gmail.com

30.11. 10.58 It-vuosipäivä
Kunnianosoitus
perinnetykillä

Kasarmin-
kenttä, 
Kouvola

Avoin 
tilaisuus

Osasto/KIlta Seppo 
Rantalainen

Joulukuu Vierailu Lohtajan 
It-harjoitukseen

Lahti-Lohtaja Yhdistyksen 
jäsenet

Päijät-Hämeen 
osasto

Ilmoittaudu alustavasti mukaan nyt 
heti ity.lahti@gmail.com
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RITARIMALJA on Mannerheim-
ristin ritarien ilmatorjunta-aselajille 
28.1.1987 lahjoittama ikuisesti kier-
tävä kiertopalkinto. RITARIMALJA 
luovutetaan vuosittain joukko-osas-
tolle ansioista ilmatorjunta-aselajin 
koulutus- ja valmiustehtävien suorit-
tamisessa sekä aselajin maineen yl-
läpitämiseksi. Vuoden 2011 RITA-
RIMALJA luovutetaan Reserviup-
seerikoululle.

RITARIMALJA myönnetään Re-
serviupseerikoululle pitkäaikaisesta 
ja laadukkaasti tehdystä työstä ilma-
torjunta-aselajin reservin upseerien 
koulutuksessa. 

Reserviupseerikoulun ilmator-
juntapatterin henkilökunta on vii-
me vuosina aktiivisesti kouluttau-
tunut uusille ilmatorjunnan johta-
mis- ja asejärjestelmille (JOKE06, 
ITO05M).  Eri järjestelmien ristiin 
kouluttamisella henkilökunnalle on 
varmistettu laaja-alainen osaaminen, 
jolla pienessä työyksikössä pystytään 
takamaan korkeatasoinen ilmatorjun-
takoulutus reserviupseerikoulussa 
myös tulevaisuudessa.

RITARIMALJA luovutetaan 
RUK:lle ilmatorjuntaharjoitukses-
sa 1/12.

Ilmatorjuntalehti onnittelee 
Reserviupseerikoulun ilmatorjun-
tapatteria!

-Toimitus-
Kuvat: RUK

Ohessa myös Ritarimaljan sään-
nöt lukijoiden tiedoksi.

Ilmatorjunta-aselajin Ritarimalja  
Reserviupseerikoululle
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Tämän vuoden jäsenmatka toteutettiin 
yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen 
24.-25.3.2012. Matkan pääkohde oli 
Viron Puolustusvoimien Ilmatorjunta-
patteristo Tapan varuskunnassa.

Matkalle osallistui 23 henkilöä ja 
erityisen mukavaa oli myös rouvas-
henkilöiden runsaslukuinen osanot-
to. Osallistujista kaukaisimmat tuli-
vat jopa Heinävedeltä saakka.

Lauantaina 24.3. aloitettiin mat-
ka heti vuosikokouksesta Hyrylästä. 
Ryhmä täydentyi Helsingin Länsisa-
tamassa, jossa loput matkustajat liit-
tyivät ryhmään. Lauantain ohjemassa 
oli matka Tallinkilla Tallinnaan, ma-
joittuminen hotelliin sekä yhteinen 
päivällinen. Päivällistä syötiin erit-
täin tunnelmallisessa Mannerheim-
ravintolassa, jossa päästiin nautti-
maan erinomaisesta ruuasta sekä tie-
tysti seurasta, kun päästiin kunnolla 
tutustumaan toisiimme.

Sunnuntaiaamuna lähdettiin lin-
ja-autolla kohti Tapan varuskuntaa. 
Matkaan liittyi jo hotellilta retken 
isäntämme, ilmatorjuntapatteris-
ton komentaja, majuri Harles Kosk. 
Hän oli valmistellut ryhmällemme 
erinomaisen ohjelman, joka alkoi jo 
matkalla perehtymisellä Tapan his-
toriaan. Perillä Tapassa kuulimme 
esitykset Viron ilmatorjuntakoulu-
tuksesta, Tapan varuskunta-alueesta 
(entinen Neuvostoliiton varuskunta 
ja  lentotukikohta) sekä pääsimme 
konkreettisesti tutustumaan myös 
kasarmeihin ja koulutuskalustoon. 
Matkan yksi kohokohdista oli erin-
omainen lounas varuskunnan ruoka-
lassa.  Vierailusta riitti keskustelua 
vielä paluumatkallekin. 

Kaikenkaikkiaan matka oli erin-
omaisen onnistunut. Säät suosi-
vat melkein kokomatkan, seura oli 
ernomaista ja ennen kaikkea Tapan 
vierailu oli loistava. Suuret kiitokset 
kaikilla osallistujille ja toivottavas-
ti yhdistys järjestää vastaavia retkiä 
jatkossakin!

Mano Nokelainen
-Matkanjohtaja- 

Kuvat: Ilkka Tynys

Ilmatorjuntayhdistyksen  
jäsenmatka Viroon

Matkaseurue sekä isäntä majuri Harles Kosk Tapan varuskunnan ruokalan 
portailla.

Matkalaiset perehtymässä varuskuntaan. 
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Pirkanmaan osasto on tehnyt  vuo-
desta 1990 lähtien tutustumismatkoja 
naapurimaiden ilmatorjuntakohtei-
siin. Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, 
Puola on käyty läpi useampaankin 
kertaan. Matkoista on tullut niin suo-
sittuja, että joinain vuosina on reis-
sattu  kolmekin kertaa. Kaksi vuotta 
sitten päätettiin mennä välillä län-
teenkin päin. Ryhmämatkan varaa-
minen pitää tehdä runsas vuosi ennen 
lähtöä - niinpä matka toteutui hela-
torstaina  kuluvana vuonna.

Lontoon sisemmällä it-vyöhyk-
keellä oli 64 patteria: 20.7.1940 yh-
teensä 94 tykkiä, 10.6.1944 298 tyk-
kiä. Aivan keskustassa oli yksiköitä, 
mm. Hyde Parkissa. Juuri nyt ollaan 
palaamassa vanhaan, kun olympia-

laisten turvaamiseksi keskustan ka-
toille sijoitetaan ohjusasemia!

Kentin alueella West Mallingis-
sa on pusikossa, piikkipensaiden pii-
lossa tykkitorni, jonka katolle oli si-
joitettu lisenssillä tehty Boforsin 40 
ItK. Tykkiryhmä asui myös tornissa. 
Toisena aseena oli kolmen tuuman 
tykki, joka oli englantilaisten oma 
kehitelmä. Torni on suojattu jyhke-
ällä aidalla (kuva 2). 

It-torni oli tarkoitettu Royal Air 
Forcen lentotukikohtaa vastaan teh-
tyjen ilmahyökkäysten torjuntaan.

Pudotusmäärät vaihtelivat, koska 
varsinkin sodan alussa ei ollut kun-
non tutkakalustoa. Eniten pudotuk-
sia tekivätkin RAFin omat hävittäjät.

Oppaanamme toimi eversti Esa 

Salminen, Defence attasea, puolus-
tusasiamies, siis ei enää sotilasasia-
mies, jonka tehtäviin kuuluu olla 
Suomen suurlähettilään apuna so-
tilasasioissa. Lauantaina 19.5. pää-
simme tutustumaan lähetystöön. 
Suomella on hänen kolleegoitaan 
kaikkiaan 11 maassa.

Slade Green oli seuraava kohde, 

Lontoon ilmatorjunta 2. Maailmansodassa –
raportti ITY/Pirkanmaan historianmatkasta 17.-20.5.2012

Matkalaiset suojavarustuksessa maastossa.

2
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4,5 tuuman ItK, kantama 12 km ja tutka GL Mkl, joka 
mittasi etäisyyden ja sivun, maksimi etäisyys 100 km. 
Tämä yksikkö rakennettiin 1938 seudun korkeimmalle 
kukkulalle ja se hallitsi Thames-joen yllä tulleet koneet.

Asema on tarkoitus entisöidä. Alueella suoritetaan 
erilaisia kaivauksia, jotka aiheuttavat ongelmia.

Ryhmämme oli varustautunut turvaliivein ja raken-
nustyömaan vuoksi piti päät suojata kypärin (kuva 6). 
Koska soraa tarvitaan kaikenlaiseen rakentamiseen, on 
aiheellista epäillä, kuinka bunkkerien entisöinnin käy.

jossa tuliasemat on suojat-
tu korkealla aidalla (kuva 
3). It-patteri tullaan en-
tisöimään. Nytkin tulen-
johto- ja majoitusbunkke-
rit ovat selvästi nähtävillä 
(kuva 4).

Aseina oli 3,7 tuuman eli 94 mm:n ilmatorjuntaka-
nuunoita, joiden kantama oli 9 km. Asemat olivat lä-
piajettavia, nyt ne toimivat hevoslaitumena.

Sen verran etäisyyksiä eri kohteilla oli, että kuljetuk-
siin oli varattu päivittäin bussi.

Lontoon sää yllätti: ei ollut sumua sadetta eikä helle-
ttä, leppeä pilvipouta oli sopivaa retkeläisille!

Tiukan aikataulun johdosta matkaan oli varattu eväät 
jo kotoa ja ne nautittiin kirkossa.

St Marks Curch tarjosi meille teet (kuva 5) ja op-
paat. Kirkkoherra Roger kertoi, että palkkansa hän saa 
seurakuntalaisilta - kirkko tai valtio eivät anna puntaa-
kaan-  Toinen opas, Francesca Cloff, esitelmöi Chadwell 
Heathin tykkiasemista. Jo vuonna 1935 aloitettiin toteut-
taa Lontoon ALUEPUOLUSTUSTA. Suunnitelmissa oli 
rakentaa kaikkiaan 26 asemaa.

“ZE 1” oli ainoa 8 tykin asema. Siinä oli 8 kappaletta 

Kolmas opas, Keith, kertoi, kuinka edistyksellinen 
yksikkö oli kyseessä: tykit olivat tehokkaita, tulenjoh-
tolaitteet elektronisia, naisia oli “töissä” 117 henkeä, lä-
hinnä radisti- ja huoltohommissa.

Siksi tuntui oudolta, että vain puolisen tusinaa viholli-
sen koneita ammuttiin alas. Tarkistin vielä oppaaltamme, 
olinko ymmärtänyt oikein. Tarkka luku oli 7 kappaletta.

ITY:n Pirkanmaan osaston historianmatka Lontoos-
sa jatkui helatorstain jälkeisenä lauantaina  toukokuussa 
2012 tutustumalla aikaisin aamulla sotakabinettiin. Sinne 
kannattaa mennä heti ovien avauduttua. Aikaa vierähtää 
useampi tovi ja muita turisteja säntää paikalle muutaman 
tunnin kuluttua. Silloin jo pelkkä liikkuminen ahtailla 
käytävillä on hankalaa!

Winston Curchill tervehtii War Roomissa tulijaa heti 
kättelyssä. Hänen puheitaan kuulee ja näkee runsaasti, 
materiaali on hyvätasoista ja paljon on nähty vaivaa kai-
ken kokoamiseen. Esilletuonti on tavallaan modernia: 
kosketusnäyttö ja hipaisukytkin on otettu käyttöön.

Pääministeri oli koko sodan ajan paikalla, yötä päivää 
johtobunkkerissa tai mitä nyt välillä kävi huipputason 
neuvotteluja muiden maiden johtajien kanssa.  Museos-
sa on myös omat huoneensa kaikelle henkilöstölle, aitoa 
tunnelmaa syvällä maan uumenissa!

6

5

3



Ilmatorjunta  2/2012   •   59

Royal Air Force UXBRIDGE

Koko Britannian sodan ajan ilmapuolustuksen johtokes-
kus sijaitsee 80 metriä, 64 + 12 porrasta maan alla. Maan 
päälle on sijoitettu muistomerkeiksi Hurricane MK I ja 
Spitfire MK IX Bs 239 (kuva 7).

Oppaamme Cris Wren kertoo, kuinka Winston Cur-
chill ja kuningatar Elisabeth seurasivat bunkkerin 9 metriä 
paksun katon suojissa keskuksen hyörinää. Sataan mailiin 
ulottuvat tutkat antoivat tietoa viholliskoneista jo niiden 
lähtiessä Saksasta. Omiin lentokenttiin ja laivueisiin piti 
yhteyttä 70 henkilöä radioilla. 20 naista siirsi koko ajan 
isolla pöydällä vihollis- ja omia koneita (kuva 8). Kuusi kerrosta käytiin läpi, saunakin nähtiin ja löytyi 

pieni koppero, jossa työskenteli harjoittelijana muuan 
Jyrki Katainen. Hänestä tuli myöhemmin pääministeri.

Puolustusasiamiehemme Lontoossa on Royal Air 
Force-klubin jäsen ja näin pääsimme 1800-luvulla alun 
perin hevostalliksi ja tavernaksi rakennettuun ja 1918 
upeaksi muutettuun historialliseen juhlataloon tutustu-
maan. Lordi Cowdray osti, kunnosti ja luovutti sen 1922 
Kuninkaallisille Ilmavoimille Klubiksi. Suojelijana toimi 
Yorkin herttua. Illallinen oli oiva ja sitä oli riittävästi.

Pirkanmaan It-killan 
puheenjohtaja Ilkka Tuo-
misto ojensi kiitokseksi 
viirin ja kirjan puolustus-
asiamies eversti Esa Sal-
miselle (kuva 11).

Lontoossa tapahtui 
noina päivinä muutakin 
merkittävää: Olympia-
soihtu saapui, Mestarien 
liigan loppuottelun voitti Chelsea rankkareilla, Diamond 
Jubilee 60, kuningatar seurasi, kun 20 Spitfirea muodos-
tivat numerot 6 ja 0. 

Teksti ja kuvat:  Lauri Niemelä 

Johtohenkilöillä oli suorat puhelinyhteydet, säätilaa 
seurasivat asiantuntijat. Hurricanet ilmassa 35 x 12 kpl 
16 minuutin kuluessa, Spitfiret 19 x 12 kpl 14 minuutissa.
Saksalaiskoneita pudotettiin 1863, 2500 lentäjää kuoli.

Johtokeskuksessa käytiin myös korkean tason neuvot-
teluja, mm. Charles de Gaulle, Montgomery ja Ike Isenho-
wer  tapasivat Winston Churchillin Uxbridgessä (kuva 9).

Eversti Esa Salminen kutsui meidät pirkanmaalai-
set toimistoonsa Suomen suurlähetystöön Cheshman 
Placeen. Hyde Park Cornerin aseman kautta mentiinkin 
metrollaJuhlatamineissa otettiin potretti siniristilipun ja 
EU:n tähtilipun alla (kuva 10).

9

10

8

7
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Salpausselän ilmatorjuntapatteriston 
perinnepäivää vietetään virallisesti 
1.4, jolloin perinne joukkomme pe-
rustettiin Viipurissa vuonna 1925. 
Perinnejoukkomme, Liikkuva ilma-
torjuntapatteri, perustettiin nimen-
omaan Kenttäarmeijan ilmatorjun-
tasuojaksi ja oli ensimmäinen maa-
voimien käyttöön tarkoitettu ilmator-
juntajoukko. Jo edellä mainitussa on 
niin vahva perinne vaalittavaksi, että 
voin ylpeänä todeta Salpausselän il-
matorjuntapatteriston edelleen jatka-

van tämän tehtävän suorittamista ja 
on tehnyt sitä siis jo 84 vuotta. Koh-
tuullisen pitkä aika ja osoittaa koh-
tuullisen pitkänäköistä suunnittelua. 
Jatkuvassa muutoksessakin on näkö-
jään ainakin joitain asioita, jotka ovat 
pysyneet muuttumattomina. Toki jär-
jestelmät ja henkilöstö ovat muuttu-
neet paljonkin, mutta perusprinsiippi 
on pysynyt muuttumattomana.

Kymmenes vuosi on pyörähtänyt 
liikkeelle siitä, kun Salpausselän ilma-
torjuntapatteristo siirrettiin Haminasta 

Vekaranjärvelle. Ensi vuonna juhlim-
me täyden 10 vuoden täyttymistä.

Juhlallisuudet käsittivät seppe-
leen laskut uudelle muistotykille Ve-
karanjärvelle, jolla kunnioitettiin nii-
tä sotaveteraaneja, jotka puolustivat 
menestyksekkäästi Kouvolan alueen 
elintärkeitä liikenteen solmukohtia. 
Toinen seppele laskettiin Kouvolan 
Kasarminmäellä sijaitsevalle 86. 
Raskaan ilmatorjuntapatterin ja Sal-
pausselän ilmatorjuntapatteriston yh-
teiselle perinnetykille.

Patteriston pääkalustoa ilmatorjuntaohjusjärjestelmät 05M ja -05 sekä maalinosoitustutka 87M kirkon tornia vasten 
kuvattuna

Salpausselän ilmatorjuntapatteriston  
perinnepäivä 30.3 Kuusankoskella
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Kouvolan keskustasta siirretty perinnetykki seppeleen laskun jälkeen. Kuvassa 
(vas) patteristoupseeri majuri Jari Mäkelä sekä patteriston komentaja eversti-
luutnantti Sami-Antti Takamaa

Arvokasta kutsuvierasjoukkoa, etualalla vasemmalta kaupunginjohtaja Lauri 
Lamminmäki, prikaatin komentaja prkenr Timo Kivinen, sotaveteraani entinen 
ilmatorjunnan tarkastaja sekä vanha Salpausselän ilmatorjuntapatteriston 
komentaja ev Aimo Heinaro sekä rouva Heinaro. Takarivissä veljesjoukkoyk-
siköiden komentajia tai heidän sijaisiaan.

Itse katselmus ja paraati järjes-
tettiin Kuusankosken kirkon edessä 
perinteikkäässä paperin tuotantoalu-
een sydämessä, nykyisen Kouvolan 
yhdessä kaupungin osassa, jonne pa-
peritehdas perustettiin alun perin jo 
vuonna 1872.

2000 -luvulla joukkotuotannos-
sa olevat ilmatorjunnan ase- ja joh-
tamisjärjestelmät ovat lähes kaikki 
uusiutuneet tai ainakin ne ovat mo-
dernisoitu. Tämä on ollut haasteena 
jo monen komentajan aikana. Ky-
symyksenä on varmasti ollut, että 
kuinka saan nostettua henkilöstön 
ammattitaitoa suhteessa käytettä-
vissä olevaan aikaan. Annan täyden 
kunnian edeltäjilleni. On aivan ainut-
laatuista, että tämä nuorekas joukko 
on pääosin kasvanut ja elänyt yhdes-
sä ilmatorjuntajärjestelmien kanssa 
koko palvelusuriensa ajan. Ei tarvitse 
poisoppia, vaan voi keskittyä uusiin 
järjestelmiin, joiden suorituskykykin 
kestää yhtä kauan kuin henkilöstön 
aktiivipalvelus.

Kiitän kaikkia yhteistyöosapuo-
lia siitä tuesta, jota olette Salpausse-
län ilmatorjuntapatteristolle sen mel-
kein kymmenen vuoden taipaleella 
täällä Karjalan prikaatissa antaneet. 
Lopuksi kiitän patteriston henkilös-
töä siitä pyyteettömästä työstä, jota 
joka päivä teette ilmatorjunnan suo-
rituskyvyn ylläpitämiseksi.

Tehtävä kirkkaana mielessä!

Salpausselän  
ilmatorjuntapatteriston komentaja

Everstiluutnantti  
Sami-Antti Takamaa
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KENTäN
KUULUmISIA

Menestys on yhteistyötä
Valitse hankkeisiin aito kumppani, jonka kanssa saavutat 
tavoitteesi ja menestyt.
Nerokkaat ratkaisumme ja palvelumme:
Hankkeet
• Järjestelmien kokoonpano ja integrointi
• Modifikaatiot ja modernisoinnit
• Suojaratkaisut

Kunnossapito
• Puolustuslaitteiden ja –järjestelmien ylläpito

Asiantuntijapalvelut
• Suunnittelu (järjestelmä ja HW)
• Dokumentointi

www.oricopa.�

Sodankylän kunta
PL 60, 99601 Sodankylä

www.sodankyla.fi

Kevään Ilmatorjunnan ajankohtai-
sillassa osallistujat saivat kuulla 
harvinaista tietoa. Helsingin Re-
serviupseerien Ilmatorjuntakerho ja 
Helsingin Ilmatorjuntakilta ry:ten 
12.4.2012 järjestämässä tilaisuu-
dessa kuultiin Kiinan Kansantasa-
vallan ilmatorjuntakalustosta sekä 
miehittämättömistä ilma-aluksista. 
Vastaavanlaista tilaisuutta ei ole ai-
emmin järjestetty. Tilaisuus antoi 
yleiskatsauksen Kiinan moderni-
soinnin kohteena olevasta armeijas-
ta sekä sen tehtävistä. Aiheesta on 
luettavissa toinen artikkeli toisaalla 
tässä lehdessä.

Ilmatorjunnan ajankohtaisilta 12.4.2012

Kuulijakuntaa Eversti YAO Qin alustaa Osallistujat tutustumassa oheisma-
teriaaliin.

Esitelmät pitivät Kiinan sotilas-
asiamies eversti (senior colonel) YAO 
Qin ja sotilasasiamiehen sihteeri kap-
teeni LIU Ran. Sotilasasiamies YAO 
Qin tuntee hyvin puolustusvoimam-
me, sillä hän kävi ensimmäisenä kii-
nalaisena upseerina yleisesikuntaup-
seerikurssin Maanpuolustuskorkea-
koulussa vuosina 2002–2003. Hän 
on jo toisella komennuksellaan Suo-
messa Kiinan suurlähetystössä. 

Esitelmistä luotiin yleiskuvaus 
Kiinan kansanarmeijaan, ilmatorjun-
taan sekä Kiinan ”valkoisen paperin” 
sille antamiin tehtäviin. 

Kevään ajankohtaisilta oli toinen 

lyhyen ajan sisällä. Edellinen tilai-
suus pidettiin joulukuussa 2011. Täl-
läkin kertaa Sampo-pankin tilat oli-
vat täynnä aiheesta kiinnostuneita 
kuulijoita. Tämä osoittaa, että kiin-
nostusta puolivuosittaiseen esitelmä-
tilaisuuteen riittää.

Kiitokset eversti YAO Qin:lle ja 
kapteeni LIU Ran:lle hyvistä esitel-
mistä sekä järjestelyistä Hannu Poh-
janpalolle. Kiitokset Sampo -pankille 
tiloista ja ilmatorjuntatyölle annetus-
ta tuesta.

Teksti: Petri Forssell
Kuvat: Jussi Salonen
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www.kokkola.fi

Lähes 400-vuotisen historiansa ajan Kokkola 
on ollut yksi merkittävimmistä Pohjanlahden 
rannikon kaupankäynnin keskuksista. Meren 
läheisyys on antanut nostetta sekä laivanra-
kennustaitojen kasvulle että hyödykkeiden 
maahantuonnin ja viennin osaamisen kart-
tumiselle Kokkolan seudulla. Vanhat kaupan-

käynnin perinteet ovat yhä merkittävä osa 
Kokkolan kaupunkikuvaa. Sen lisäksi, että Kok-
kolassa on runsaat mahdollisuudet shoppailla, 
tyydyttää kulttuurielämän laaja tarjonta ak-
tiivisimmankin nautiskelijan ja virkistäytymis-
mahdollisuudet ovat erinomaiset. Tule seikkai-
lemaan Kokkolaan!

MERENKULKIJOIDEN KAUPUNKI




