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PääTOIMITTAJALTA Majuri Janne Kananen
 Päätoimittaja

Puolustusvoimauudistus 2015 tuo 
merkittäviä muutoksia puolustusvoi-
mien toimintaan seuraavien vuosien 
aikana. Henkilöstön irtisanomiset, 
organisaatiomuutokset sekä eri toi-
mintatapojen kehittäminen tulee työl-
listämään henkilöstöä riittävästi. Jouk-
kojen koulutus tulee jatkumaan kuten 
ennenkin, vaikka koulutusta joudutaan 
tarkastamaan tehtyjen ratkaisujen 
johdosta. Uudistuksen ensimmäiset 
vaikutukset alkoivat konkreettisesti 
näkyä, kun uudet palvelusajat astuivat 
voimaan kesäkuussa kotiutuville va-
rusmiesmiehille. Tulevat sukupolvet 
pystyvät siis suorittamaan palveluk-
sensa entistä lyhyemmässä ajassa, kun 
koulutusajasta leikattiin pois viisitois-
ta vuorokautta. Varusmiespalvelusajat 
ovat nyt 165, 255 ja 347 päivää.

Peruskoulutuskauden koulutukseen 
ei tässä vaiheessa ole suunniteltu suu-
ria muutoksia, joten koulutuspäivien 
vähentymisen vaikutukset tulevat 
kohdistumaan erikois- ja joukkokou-
lutuskaudelle. Kotiuttamisjärjestelyt 
pyritään jatkossa hoitamaan tehok-
kaammin, ettei palveluksen lopussa 
jäisi turhia joutopäiviä. Viimeiset 
merkittävät harjoituksen päättyvät 
noin 1-2 viikkoa ennen kotiutumis-
ta, jolla varmistetaan varusmiehille 
mielekästä tekemistä aivan viime 
metreille asti. Kokemukset tehdyistä 
muutoksista saadaan tämän vuoden 
aikana ja onkin todennäköistä, et-
tä varusmiesten koulutusta tullaan 
viilaamaan vuosien 2014-15 aikana 
tehtyjen havaintojen perusteella. 
Riittääkö käytössä oleva aika sodan 
ajan joukkojen tuottamiseen jää 
nähtäväksi, mutta alamme olla sillä 
rajalla, jota emme voi ylittää ilman 
uskottavuutemme menettämistä.

Toukokuussa järjestettiin Rovajär-
vellä Maavoimien vaikuttamisharjoi-
tus (MVH2013) ja TROMPI13- har-

joitus, joiden erityisenä teemana oli 
maavoimien uudistettu taistelutapa. 
Harjoitus muodostui tykistön taiste-
luosasto- ja järjestelmäharjoituksista, 
panssarintorjunta- ja panssarivaunu-
harjoituksesta ja rajajoukkojen har-
joituksesta. TROMBI13 –harjoitus 
oli tämän vuoden suurin ja tärkein 
taisteluharjoitus. Harjoituksessa 
mukana oli pieni ilmatorjunta-
osasto, joka osallistui maavoimien 
uudistetun taistelutavan testaami-
seen. Vastaavasti valtakunnallinen 
ilmatorjuntaharjoitus järjestettiin 
touko-kesäkuun vaihteessa, joka oli 
pääosalle ilmatorjuntajoukoille myös 
loppusota. Ilmatorjuntaharjoitus on 
kehittynyt valtakunnallisesti merkit-
täväksi harjoitukseksi, jossa vuosit-
tain harjoitellaan ilmapuolustusko-
konaisuutta. Ilmatorjunta-aselaji voi 
olla ylpeä nykyisestä harjoituksesta, 
jossa kaikki kolme puolustushaaraa 
sekä toisinaan myös kansainväliset 
osastot harjoittelevat haastavassa toi-
mintaympäristössä yhteistoimintaa.

Maanpuolustusjärjestökenttä on 
muuttumassa. Reserviläisjärjestöjen 
jäsenten keski-ikä on ollut vuosia jo 
nousussa ja jäsenmäärät ovat olleet 
vastaavasti laskussa. Samalla paikka-
kunnalla toimivat reserviläisjärjestöt 
ovat olleet pakotettuja tarkastelemaan 
yhteistoimintamahdollisuuksia. Ilma-
torjuntayhdistyksen vuosikokouksessa 
kenraalimajuri Antti Simola pitämäs-
sään puheenvuorossa piti tärkeän eri 
ilmatorjuntatoimijoiden yhteistoimin-
nan tiivistämistä, jotta käytössä olevat 
resurssit pystytään hyödyntämään 
mahdollisemman tehokkaasti yhteisen 
päämäärän hyväksi. Tavoitteena on 
yksi yhtenäinen ilmatorjuntayhdistys, 
joka pitää sisällään kaikki ilmatorjun-
taosastot ja –killat.   

Päätoimittaja
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PUHEENJOHTAJALTA Eversti Heikki Bergqvist
 Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjohtaja

Esitän yhdistyksemme puolesta mitä 
parhaimmat kiitoksemme Hämeen 
Osastolle ja Panssariprikaatille hy-
vin toteutetusta vuosikokouksesta. 
Erityiskiitoksen ansaitsee runsas-
lukuinen kokousväki aktiivisesta 
osallistumisesta päätöksentekoon. 
Hyvä kokous vilkkaine keskuste-
luineen. Onnittelumme ansaitsevat 
kaikki vuosikokouksessa palkitut. 
Voitte käydä tutustumassa kokous-
tapahtumiin yksityiskohtaisemmin 
Internet-sivuillamme.

Kokouksessa määritettiin kuluvan 
toimintavuoden tavoitteiksi muun 
muassa yhdistyksen jäsenmäärän 
kasvattamista, pääkaupunkiseudun 
aktivoimista, ilmatorjunnan jär-
jestökentän toimintamallien kehit-
tämistä ja yhdistyksen tarjoamien 
koulutusmahdollisuuksien kehit-
tämistä. Vilkas keskustelu käytiin 
ylivuotiseen suunnitteluun liittyen 
yhdistyksemme 60-vuotisjuhlavuo-
den järjestelyistä.

Yhdistyksen uusi hallitus on 
aloittanut toimintasuunnitelman 
toteuttamisen ja kokoontunut tätä 
kirjoittaessa kerran. Jäsenmäärän 
kasvattamiseen pyritään tämänkin 
lehden välityksellä, joka on nimetty 
Kiltanumeroksi. Samalla yritetään 
selkeyttää yhdistyksemme osastoihin 
ja kiltoihin liittyviä toimintamalle-
ja. Nykyisessä mallissa haasteena 
on esimerkiksi toiminta-avustusten 
tasapuolinen jakaminen. Osa kilta-

laisista ei - syystä tai toisesta - ole 
yhdistyksemme jäseniä. Puheenjoh-
tajana ajattelen, että ilmatorjunta- 
aselaji ja -koulutus on meitä kaikkia 
yhdistävä tekijä. Yhdistyksemme 
henkilöjäsenenä jokainen saa muun 
muassa vuosittain neljä laadukasta 
Ilmatorjuntalehteä ja vuosikirjan sen 
ilmestymisvuonna.

Välivuoden jälkeen järjestetään 
pääkaupunkiseudulla seminaari, 
jonka aiheena on «Pienten maalien 
ja heitteiden torjunta». Seminaarissa 
haemme ratkaisua kaikkien ilmator-
juntamiesten painajaiseen; missään ei 
näy asejärjestelmille hyvin maaleiksi 
soveltuvia konventionaalisia lavet-
teja, niiden sijasta ilma on sakeana 
tykistö- ja muita ohjuksia, ohjautuvia 
pommeja ja lennokkeja.

Hallituksen kokouksessa kävimme 
laajan keskustelun 60-vuotisjuhla-
vuoden järjestelyistä. Päädyimme 
seuraavaan. Vuosikokous järjestetään 
juhlakokouksena korkeatasoisine 
ohjelmineen. Vuoden ensimmäinen 
Ilmatorjuntalehti on juhlanumero, 
joka ilmestyy kokouksen alla. Pääosa 
lehdestä omistetaan yhdistyksemme 
viimeisen kymmenen vuoden tarkas-
teluun sääntömuutoksineen. Huhti-
kuun lopulla järjestetään yhdistyksen 
hallituksen ja ensi vuonna 50 vuotta 
täyttävän Turun Ilmatorjuntakillan 
yhteisprojektina juhlamatka.  Miltä 
juhlavuoden tapahtumat vaikuttavat? 
Palautetta saa antaa. Edellä mainit-

tuja tapahtumia päivitetään tulevissa 
Ilmatorjuntalehdissä sekä Internet-
sivuillamme. 

Lopuksi esitän mitä parhaimmat 
onnittelut 4.6. ylennetyille sekä 
ansiomitaleilla ja kunniamerkeillä 
palkituille!  

Aurinkoisen ja liikunnallisen kesän 
toivotuksin! 

Hyvät yhdistyksemme jäsenet 
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TARKASTAJAN PALSTA Eversti Ari Grönroos
 Ilmatorjunnan tarkastaja

Hyvät Ilmatorjuntalehden lukijat!
Maavoimien taistelua 2015 on 
tarkasteltu eri julkaisuissa ja eri 
näkökulmista. Muun muassa Soti-
lasaikakauslehden kirjoitussarjassa 
eri aselajit ovat tuoneet esille aja-
tuksiaan siitä, miten maavoimat 
tulevaisuudessa taistelee. 

Ilmatorjunnan osalta muutokset 
nykyiseen verrattuna eivät ole valta-
van suuria. Käytössä olevat yksiköt 
ovat koulutuksessa jo nyt. Poikkeuk-
sen muodostaa erittäin lyhyen kan-
taman ilmatorjuntajärjestelmä, joka 
hankkeena on vasta suunnitteluvai-
heessa. Tavoitteena kuitenkin on, että 
hankkeen tuottamaa suorituskykyä 
olisi käytössä vuodesta 2015 alkaen. 

Hankittaessa eri yksikkötyyppe-
jä kuvataan se toimintaympäristö, 
jossa yksiköiden ajatellaan toimi-
van. Tämän operatiivisen konseptin 
perusteella johdetaan suoritusky-
kyvaatimuksia johon hankittavan 
järjestelmän on kyettävä. Konseptin 
laatimisajankohdasta yksikön opera-
tiivisen käytön aloittamiseen kuluu 
vuosia. Kun tarkastellaan yhteiskun-
tamme muutosnopeutta yleisellä ta-
solla, voidaan todeta, että esimerkiksi 
viimeisen kymmenen - viidentoista 
vuoden aikana on tapahtunut huimia 
muutoksia. Esimerkkejä on lukuisia. 
Kuinka eri tavalla käytämme vaik-
kapa tietoverkkoja hyväksemme jo-
kapäiväisessä elämässämme tänään 
kuin viisitoista vuotta sitten? 

Vaikka toimintaympäristökuva-
uksissa pyritään aina ennustamaan 
tulevaisuutta, niin ne auttamattomasti 
tulevat jossain vaiheessa vanhentu-
maan - jotkut enemmän, jotkut vä-

hemmän. Peruslainalaisuudet toki 
säilyvät kohtuullisen hyvin. Ei taiste-
lukentältä ole tuli ja liike mihinkään 
häviämässä. 

Ilmatorjunnan joukkojen käytön 
suunnittelu kaikilla tasoilla tulee olla 
uhkalähtöistä. Käytössämme olevat 
ja käyttöön tulevat järjestelmät kyke-
nevät vastaamaan oletettavissa ole-
vaan ilmauhkapotentiaaliin. Täydel-
lisiä järjestelmiä ei ole, vaan kaikki 
ovat eri tekijöiden perusteella tehty-
jä kompromisseja, jotka vastaavat 
joihinkin uhkiin hyvin ja joihinkin 
toisiin vain välttävästi. Tämän vuoksi 
tarvitaan erilaisia ilmatorjuntajärjes-
telmiä. On toki selvää, että vaikkapa 
viisikymmentä vuotta sitten käyttöön 
otettu asejärjestelmä ei enää ole yhtä 
tehokas ja suorituskykyinen kuin se 
oli elinkaarensa alussa. Tarkoituk-
senmukaista on kuitenkin hyödyntää 
se suorituskyky, joka järjestelmällä 
on jäljellä.  

Uhkalähtöisen suunnittelun lisäk-
si ilmatorjuntajoukkojen taistelua 
tulee tarkastella oman taistelutavan 
muutoksen lähtökohdista. Mitä muu-
toksia tulee tehdä käyttöperiaatteis-
sa, kokoonpanoissa, materiaalissa, 
johtamisessa, organisoinnissa ja 
niin edelleen, kun omien joukko-
jen toiminta ympärillä muuttuu. 
Muutosta muutoksen vuoksi ei pidä 
tehdä, vaan vain tarpeen mukaan. 
Kun mietitään ilmatorjuntajoukkojen 
toimintaympäristöä oman toiminnan 
näkökulmasta, niin muutoksia on ha-
vaittavissa eniten juuri maavoimissa. 

Vaihtoehtoja ja vastauksia näihin 
aselajimme käyttöperiaatteita ohjaa-
viin kysymyksiin haetaan parhaillaan 

muun muassa käynnissä olevaan Il-
matorjuntaoppaan kirjoitustyöhön 
liittyen. Lopputuotteen tulee liittyä 
kiinteästi ja ennen kaikkea ristirii-
dattomasti eri kenttäohjesääntöihin. 

Juuri päättynyt maavoimien so-
taharjoitus ”Trombi 13” oli oiva 
tilaisuus testata eri suorituskykyjä 
maavoimien uudistetussa taistelus-
sa. Jälleen kerran tuli todistettua se, 
että kaikkia aselajeja ja toimialoja 
tarvitaan, jotta lopputulos olisi me-
nestyksellinen. Ilmatorjunnan rooli 
taistelussa ei ollut lainkaan vähäinen. 
Taisteluosaston alueella toiminut 
ilmatorjuntaohjusjaos ja tulenkäy-
töstä vastannut johtamisajoneuvo 
täydennettynä maalinosoitustutkal-
la aiheuttivat ilmasta hyökänneelle 
vastustajalle erittäin mittavat tappiot. 
Vaikka taisteluosastoon ei orgaani-
sesti kuulu ilmatorjuntaa on ylem-
män johtoportaan tuettava alaisensa 
taistelua osoittamalla sille käyttöön 
ase- ja johtamisjärjestelmiä joilla 
kyetään vaikuttamaan tehokkaasti 
myös ilma-aseeseen. Ilman suori-
tuskykyisiä ilmatorjuntajoukkoja 
olisivat taistelevat joukot vain ilma-
suojelun ja omasuojailmatorjunnan 
varassa. Sellaista etulyöntiasemaa 
vastustajalle tuskin kannattaa antaa.

Toivotan kaikille Ilmatorjuntalehden 
lukijoilla hyvää kesää!

Ilmatorjunnan tarkastaja
eversti Ari Grönroos

Maavoimien taistelu 2015
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Maavoimien uudistettu taistelutapa 
- keksittiin uutta ruutia?

Kehitystyön lähtökohdat

Pyörää ei lähtökohtaisesti tarvitse 
keksiä uudelleen, koska sehän on 
aikoinaan jo tehty. Uuden ruudinkin 
innovoiminen on tunnetusti suurel-
ta osin turhaa. Silti sotilaallisessa 
ajattelussa ja kehitystyössä esitetään 
eri tasoilla aina välillä tehdyn mul-
listavia ja ainutlaatuisia keksintöjä. 
Usein kysymyksessä on kuitenkin 
vain erinäisten kehityskulkujen joh-
dosta tehtävää tuttujen palikoiden 
järjestämistä uuteen asentoon tai 
aikaisemmasta poikkeavien paino-
tusten tekemistä.  Kokonaan uudek-
sikin markkinoitu asia tai ajatusra-
kennelma on siis yleensä ollut jossain 
muodossa ainakin osittain käytössä 
tai vähintään suunnitteluasteella.

Maavoimien uudistetun taisteluta-
van kehittäminen toteutettiin osana 
puolustusvoimien aivan normaalia 
suunnitteluprosessia. Pohjana oli 
tietenkin ikiaikainen tarve kehittää 
operaatiotaitoa ja taktiikkaa sekä 
omien joukkojen varustusta ja toi-
mintaperiaatteita ottaen huomioon 
sodankuvassa ja toimintaympäris-
tössä tapahtuva muutos.

Perustan kehitystyölle muodosti-
vat muualla käyttöön otettavat uudet 
organisaatiot, joukkojen toimintape-
riaatteet ja aseistus sekä sen myötä 
niiden suorituskyvyn muutos. Tällä 
kertaa oli huomioon otettava erityi-
sesti aikaisemmin varsin kaavamai-
sesti käytetyn massiivisen voiman 

ja tulenkäytön korvaaminen entistä 
pienempien joukkojen uusimuotoi-
sella ja joustavammalla toiminnalla 
sekä tulen monipuolisemmalla ko-
konaiskäytöllä. 

Tältä pohjalta tehtävä omien jouk-
kojemme kehitystyö tuli tällä kertaa 
lisäksi erityisen tarkoin suhteuttaa 
suorituskykymme realistisiin kehit-
tämismahdollisuuksiin. Varsinkin, 
kun yleismaailmallisen taantuman 
johdosta myös valtiontaloutemme 
ja sen myötä myös puolustusvoimi-
emme resurssit olivat samaan aikaan 
entistä rajallisemmat.

Mallintaminen  
ja laskenta taustalla

Taustalla kehitystyössä käytettiin 
entistä enemmän – systemaattises-
ti ja laaja-alaisesti - taistelun eri 
osatekijöiden mallintamista ja sen 
pohjalta tehtyä laskentaa. Tähän oli 
tällä kertaa suunnattu merkittävästi 
resursseja. Työssä käytettiin varsin 
monipuolisesti kokemusten myötä 
hyväksi havaittuja operaatioanalyyt-
tisiä ohjelmistoja sekä erilaisia so-
tapelejä. Laskentaa ja pelaamista 
tehtiin eri tasoilla - niille kullekin 

TEEMANA
UUDISTETTU TAISTELUTAPA

Eversti Rauno Lankila

Uudistettu taistelutapa luo uusia vaatimuksia varusmiesten koulutukselle 
(kuva puolustusvoimat)
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parhaaksi soveltuviksi havaittuja 
ja mahdollisuuksien mukaan usei-
ta rinnakkaisia välineitä käyttäen 
- aina yksittäisistä maalialkioista 
operatiiviselle tasalle asti. Ajoja ja 
pelejä toistettiin sekä varioitiin riit-
tävän tilastollisen merkittävyyden 
saamiseksi. Tarkasteluissa pohjina 
käytettiin joukkojen arvioituja todel-
lisia toimintaympäristöjä tarkkoine 
maastomalleineen.

Tämän uudistetun taistelutavan 
kehittämisen kannalta merkittävän 
pohjatyön toteuttivat operatiivi-
seen suunnitteluun päätyönään 
osallistuvat johtoportaat yhteistyös-
sä Maanpuolustuskorkeakoulun ja 
Maasotakoulun kanssa. 

Työn tuloksena havaittiin, että 
vaikka eri parametreja ja niiden arvo-
ja kuinka muunneltiin, tuotti uudessa 
toimintaympäristössä maavoimiem-
me perinteinen joukkorakenne ja 
sen mukainen taistelutapa hyvinkin 
onnistuessaan vain vahvan tasapelin - 
vielä siten, että omat tappiomme oli-
vat miltei samalla tasalla vastustajan 
kanssa. Pitkälti tämän vuoksi lähdet-
tiin taistelutapaa kehittämään entistä 
joustavampaan suuntaan. Pitkän ja 
monivaiheisen työn tuloksena tämä 
johti taistelutapamme perusperiaat-
teiden merkittävään muutokseen.

Mitä uutta syntyi?

Perinteisesti puolustukseen varsin 
staattisesti ja painopistemäisesti 
ryhmitettyjen joukkojen sijaan ko-
konaisnäkemystä ja toiminnan ydintä 
käännettiin oman tulen ja liikkeen 
entistä korostuneempaan hyödyntä-
misen sekä hajautetun taistelutavan 
suuntaan. Puolustustaistelun merki-
tystä ei suinkaan unohdettu, mutta 
sen staattisuutta ja esimerkiksi eh-
dottomasti pidettäviä maastonkohtia 
pyrittiin karsimaan. Sinänsä mitään 
aivan mullistavaa ei keksitty.

Merkittävä muutos oli kuitenkin 
se, että erityisesti operatiivistaktinen 

näkökulma pyrittiin kääntämään sii-
hen, miten hyökkääjälle pystyttäisiin 
tuottamaan kumulatiivisesti mahdol-
lisimman suuret tappiot siten, että sen 
taistelujärjestys rikottaisiin ja se ei 
enää kykenisi saavuttamaan tavoittei-
taan. Samalla pyrittiin itse entistä ha-
jautetumpaan omien joukkojen ryh-
mittämiseen siten, että vastustajalle 
ei enää syntyisi lihavia, tulenkäytön 
keskittämiseen otollisia maaleja. Täl-
lä pyrittiin ensisijaisesti vähentämään 
omien tappioiden syntymisen riskiä. 
Silti omien voimien keskitetty käyt-
tö nähtiin ainakin ratkaisukohdissa 
edelleen välttämättömäksi. Uudis-
tetussa taistelutavassa voikin nähdä 
toisaalta paljon vanhalle kunnon 
sissitaktiikalle ja toisaalta myös en-
tistä enemmän liikesodankäynnille 
ominaisia piirteitä.

Maavoimien uudistetun taistelu-
tavan käyttöönotto tulee joka tapa-
uksessa muuttamaan laaja-alaisesti 
eri joukkojemme organisaatioita 
ja toimintaperiaatteita. Muutos on 
makrotasolla suuri varsinkin johta-
misen ja huollon osa-alueilla, mutta 

ulottuu mikrotasolla aina yksittäisen 
jalkaväkiryhmään asti. Lopputulok-
sesta voi tietenkin sanoa, että se on 
tekijöidensä näköinen.

Varoituksen sanat!

Yhtenä vaarana uudistetun taistelu-
tavan käytännön toteutuksessa on 
nähtävissä, että joukkojen käytän-
nön johtaminen voidaan tehdä liian 
monimutkaiseksi ja tekniikasta riip-
puvaiseksi. Toteutusta ei tule suun-
nitella minkään elämää suuremman 
ismin näkökulmasta puhumattakaan 
suurvaltaan verrattavien miltei ra-
jattomien resurssien pohjalta. Asiaa 
tulee lähestyä hyvin käytännönlähei-
sesti, kustannustehokkaasti ja omia 
kokemuksiamme hyödyntäen.

Johtamistoiminnassa ei saa sor-
tua luottamaan pelkästään hienoihin 
elektronisiin laitteistoihin, jotka eivät 
sitten tosi paikan tullen - esimerkiksi 
vastustajan paikkatietojärjestelmiin 
kohdistamien häirintätoimenpiteiden 
vuoksi - välttämättä toimikaan. Aina-
kin varamenetelmänä johtamisessa 

TEEMANA
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Kartta ja sotilas kuuluvat jatkossakin yhteen 
(kuva puolustusvoimat)
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tulee siis jatkossakin olla mahdol-
lisuus käyttää yksinkertaisia johta-
missanomia sekä hyödyntää perin-
teisiä karttoja ja viestivälineitä sekä 
jopa lähettiyhteyksiä – siis nykyajan 
epäsymmetristä sodankäyntiä par-
haimmillaan. Uudistettu taistelutapa 
mahdollistaa kyllä tämän, jos asia 
otetaan alusta alkaen koulutuksessa 
huomioon. Ei siis saa syntyä tilannet-
ta, jossa rauhan ajan koulutuksessa 
hienosti toiminut johtajan näyttöpää-
te ei tositilanteessa toimikaan - eikä 
johtaja sitten osaa juurikaan toimia 
muilla välineillä tai keinoilla.

Uudistettu taistelutapa ei ole tie-
tenkään automaattisesti voittoon 
johtava konsepti, vaan sen toteutta-
minen sisältää merkittäviä haasteita 
ja sudenkuoppia. Silti siitä löytyy 
voittopuolisesti paljon hyvää ja on 
huomattava, että se soveltuu erittäin 
hyvin asevelvollisuuteen perustuvaan 
puolustusjärjestelmäämme. Käytän-
nön toteutuksessa pitää kuitenkin siis 
muistaa, että yksinkertaisuus on aina 
kaunista.

Ilmatorjunta uudistetussa 
taistelutavassa

Lähtökohtaisesti maavoimien uu-
distettu taistelutapa vastaa jo pe-
rusratkaisussaan entistä paremmin 
ilmasuojelullisiin näkökohtiin. Siinä 
vastustajalle ei muodostu helposti 
niin selvää painopistemäistä koh-
dealuetta, johon se voisi keskittää 
tehokkaasti ilma-aseensa asevaiku-
tuksen. Ilmauhkan kannalta tarkastel-
tuna joukkojemme toiminnassa tulee 
jatkossa kiinnittää entistä enemmän 
huomiota taisteluhelikoptereiden ja 
lennokkien aiheuttamaan ilmauhkaan 
sekä erityisesti niiden pimeätoimin-
takyvyn paranemiseen.

Vastatoimenpiteiden keinovali-
koimissa jatkossakin pitää mielessä 
ilmasuojelun keskeiset periaatteet 
ja omasuojailmatorjunnan keinot. 
Omasuojailmatorjunnassa tulee 
korostumaan perinteisen kivääri-
ilmatorjunnan sijaan vaunujen ko-
netykkien ja sinkojen sekä muiden 
panssarintorjunta-aseiden käyttö 
erityisesti helikopterimaaleja vas-
taan. Uusimmat panssarintorjun-

taohjuksemme soveltuvat lyhyillä 
ampumaetäisyyksillä kohtuullisesti 
tähänkin toimintaan. Omasuojailma-
torjunnassa ei silti unohdeta ilmator-
juntakonekiväärejä.

Ilmatorjunnan materiaalihankinto-
jen etenemisen myötä on joukkojen 
ilmatorjuntasuoja astumassa suori-
tuskyvyltään - erityisesti johtamis-
järjestelmältään, ulottuvuudeltaan 
ja pimeätoimintakyvyltään - uuteen 
aikakauteen. Tämän lisäksi on myös 
hävittäjätorjunnalla edelleen erityi-
sesti ratkaisutaisteluihin liittyen kes-
keinen rooli maavoimien joukkojen 
suojaamisessa.

Vaikka itse ilmatorjunnan orga-
nisaatioihin kohdistuvat muutokset 
ovat lähitulevaisuudessa vähäisiä, 
ollaan uudistetun taistelutavan 
käyttöönoton myötä myös ilma-
torjunta-aselajin taktista ajattelua 
ja joukkojen käyttöperiaatteita uu-
distamassa. Ilmatorjuntajoukkojen 
määrän rajallisuus johtaa jatkossa 
entistä enemmän vaatimukseen yk-
siköiden monikäyttöisyydestä ja sen 
myötä ajatukseen niiden taloudelli-
sesta, mutta toisaalta aina tarvittaessa 
keskitetystä käytöstä. Tämän myötä 
ollaan siirtymässä entistä enemmän 
tehtävän ja toiminnallisuuden pe-
rusteella muodostettuun taisteluja-
otukseen. Esimerkiksi alueellisilla 
joukoilla ei ole organisaatiossaan 
kiinteää määrää tietyntyyppisiä ilma-
torjuntayksiköitä, vaan taistelujaotus 
muodostetaan tarvittaessa vaiheittain 
osana operatiivista suunnittelua.

Myös ilmatorjunnan taktisessa 

ajattelussa ja sen myötä ilmatorjun-
tayksiköiden käyttöperiaatteissa ja 
tehtävissä korostuu jatkossa koh-
teiden suojaamisen sijasta entistä 
enemmän tappioiden tuottamisen 
näkökulma. Tätä mallia tukee se to-
siseikka, että myös hyökkääjällä on 
tulevaisuudessa entistä rajallisemmat 
resurssit. Tämän myötä ilmatorjun-
tayksiköiden tuliasemien valinnassa 
korostuvat jatkossa hyvän ampuma-
alan ja toiminnan yllätyksellisyyden 
vaatimukset. Ampumatoiminnassa 
pyritään ottamaan huomioon myös 
ilma-aseen kehittyvien toiminta-
tapojen ja omasuojajärjestelmien 
vaatimat vastatoimenpiteet.

Uudistetussa taistelutavassa jär-
jestetään eri tasoilla hieman uusia ja 
pääosin varsin tuttujakin ”palikoita” 
uudenlaisiin järjestyksiin - aikaisem-
masta merkittävästi poikkeaviakin 
painotuksia tehden. Vaikka osaset 
ovatkin pääosin tuttuja, koostuu nii-
den muodostamasta kokonaisuudesta 
todennäköisesti entistä suurempi suo-
rituskyvyn kokonaissumma.

Ilmatorjuntakonekivääri ryhmän tukena 
(kuva puolustusvoimat)
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Johdanto

Ilmavoimat on lähitulevaisuudessa 
voimakkaassa muutoksessa. Ilmavoi-
mien organisaatiot, toimintatavat ja 
sen suorituskyvyt ovat muuttumas-
sa. Ilmavoimien normaaliolojen ja 
poikkeusolojen organisaatiot uudis-
tetaan puolustusvoimauudistuksen 
ja joukkorakennetyön yhteydessä. 
Ilmavoimauudistus ja uudet Hornetin 
sekä valvonta- ja johtamisjärjestel-
mien uusimisten sekä päivitysten 
yhteydessä syntyvät suorituskyvyt 
mahdollistavat taistelutavan uudis-
tamisen ja optimoimisen uhkatilan-
teeseen.

Ilmavoimien ja laajemmin koko 
ilmapuolustuksenkin tehtävänä tulee 
edelleen säilymään Suomeen ilmoit-
se kohdistuvan sotilaallisella voiman 
käytöllä uhkaamisen ennaltaehkäisy 
sekä tarvittaessa Suomeen kohdistu-
van ilmahyökkäyksen torjuminen. 
Ilmavoimat osallistuu suoritusky-
vyillään puolustusvoimien operaa-
tioihin ja tukee näin myös muiden 
puolustushaarojen taistelua.

Ilmavoimauudistus

Puolustusvoimauudistuksessa Il-
mavoimien keskeisenä tavoitteena 

on tuottaa tarvittavat säästöt torjun-
takyky säilyttäen. Uudistuksessa 
päädyttiin analyyttisellä prosessilla 
hallinnon keskittämiseen ja selkeis-
tä kokonaisuuksista luopumiseen. 
Tämän seurauksena Ilmavoimien 
koulut yhdistetään Tikkakoskelle 
Ilmasotakouluksi, hävittäjätoimin-
ta keskitetään kolmen tukikohdan 
sijasta kahteen; Kuopioon ja Rova-
niemelle ja Ilmavoimien materiaali-
laitos yhdistetään puolustusvoimien 
logistiikkalaitokseen. Tutkimus-, 
koelento- ja kuljetuslentotoiminta 
keskitetään Pirkkalaan. 

Muutoksen yhteydessä lakkaa kol-
me joukko-osastoa; Lentosotakoulu, 
Ilmavoimien Tekninen koulu ja Il-
mavoimien materiaalilaitos. Lisäksi 
lakkautetaan yksi lennoston alainen 
pääjohtokeskus ja johtamistoimintoja 
keskitetään Ilmavoimien Esikunnan 
yhteyteen perustettavaan ilmaoperaa-
tiokeskukseen. Muutoksessa rauhan 
ajan henkilöstövahvuus laskee 2030 
palkattuun henkilöön ja 1300 varus-
mieheen.

Ilmavoimien keskeisimmät 
uudet suorituskyvyt

Käynnistyvällä kehittämis- ja suun-
nittelukaudella 2013-2020 ilma-

voimille syntyy MLU2 (Mid Life 
Update 2) -hankkeen myötä kyky 
ilmasta maahan -vaikuttamiseen, 
mikä parantaa koko Puolustusvoi-
mien suorituskykyä ja mahdollistaa 
uudentyyppisten ilma- ja ilmapuo-
lustusoperaatioiden toteuttamisen. 
Ilmasta maahan -vaikuttamiskyky 
integroidaan osaksi Puolustusvoi-
mien yhteistä tulenkäyttöä (PVYH-
TU). Hornetin aseistukseen lisätään 
vuodesta 2014 alkaen liitopommit 
(JSOW ja JDAM) ja ilmasta maa-
han ohjukset (JASSM). Lisäksi 
hanke tuottaa parannuksia ilmasta 
ilmaan -taistelukykyyn, omasuo-
jaan ja kansainväliseen yhteistoi-
mintakykyyn. 

Suunnittelu- ja johtamiskykyä 
kehitetään ilmaoperaatiokeskus-
konseptin, siihen liittyvien uusien 
johtamisjärjestelmien sekä laajasti 
länsimaissa käytössä olevien suun-
nittelutyökalujen avulla. Uusilla 
kansainvälisesti yhteensopivilla 
suunnittelu- ja johtamissuoritus-
kyvyillä pyritään vastaamaan koko 
ilmapuolustuksen tarpeisiin. 

Valvonnan suorituskykyjä 
nostetaan MST- (Multi Sen-
sor Tracking) ja KEVA2010 
(Keskivalvontatutka2010)-hank-
keilla sekä KAVA (Kaukovalvon-
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tatutka) -elinjaksopäivityksellä. 
MST-järjestelmän avulla kyetään 
maalitilannekuvaan yhdistämään 
esimerkiksi passiivisten sensorei-
den kautta saatua tietoa. Valvonta-
järjestelmässä tutkien määrä laskee 
nykyisestä, mutta niiden liikkuvuus 
paranee ja järjestelmän kyky yhdis-
tää tietoa tehokkaammin mahdollis-
taa tarkemman tilannekuvan. Uuden 
johtamis- ja valvontajärjestelmän 
taistelunkestävyys perustuu verkot-
tumiseen ja tavoitteena on eheämpi 
tilannekuva sekä päätöksenteon 
nopeuttaminen.

Ilmavoimat  
osana maanpuolustusta

Ilmavoimien rooli maanpuolus-
tuksessa on valvoa valtakunnan 
ja lähialueen ilmatilaa, hankkia ja 
ylläpitää ilmanherruus painopiste-
alueella ja kiistää se sivusuunnassa, 
suojata yhteiskunnan tärkeitä koh-
teita ja toimintoja sekä suojata ja 
tukea Maavoimien ja Merivoimien 
taistelua. 

Ilmavoimien keskeisiä ominai-
suuksia ovat nopean reagoinnin 
mahdollistava korkea valmius, ky-
ky nopeaan painopisteen muodos-
tukseen ja muuttamiseen ja voiman 

keskittämiseen sekä nopeus ja val-
takunnallinen liikkuvuus. Keskei-
nen toimintaperiaate on keskitetty 
johtaminen ja hajautettu toiminta. 
Resursseja hajautetaan maantieteelli-
sesti, mutta niiden käyttöä johdetaan 
keskitetysti siten, että riittävä määrä 
taisteluvoimaa kyetään keskittämään 
oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. 
Toiminnan perustana on reaaliaikai-
nen tilannekuva.

Osana puolustusvoimien opera-
tiivista suunnittelua Ilmavoimat on 
valmistellut uutta, Ilmavoimien uu-
det suorituskyvyt huomioivaa, tais-
telutapaa. Muutos tulee koskemaan 
kaikkia toiminnan tasoja ja kaikkia 
osajärjestelmiä.

Tulenkäytön  
johtaminen ja valvonta

Ilmavoimauudistuksessa ja koko 
suunnittelukaudella yksi keskei-
simmistä tekijöistä on tulenkäytön 
johtamisen kehittäminen. Ilma- ja 
ilmapuolustusoperaatioiden ja ilmas-
ta maahan -tulenkäytön keskitetyn 
suunnittelun ja johtamisen toteut-
tamiseksi perustetaan Ilmavoimien 
esikuntaan ilmaoperaatiokeskus 
(IOK). Päämääränä ilmaoperaa-
tiokeskuskonseptissa on tehostaa 

ilmapuolustuksen keskitettyä tulen-
käytön suunnittelu- ja johtamiskykyä. 
Ilmaoperaatiokeskuksen tulee kyetä 
ilma- ja ilmapuolustusoperaatioiden 
johtamiseen mukaan lukien puolus-
tusvoimien yhteiseen vaikuttamiseen, 
tiedustelun ja valvonnan ilmavoimien 
vastuulla oleviin toimintoihin sekä 
ilmatilanhallinnan suunnitteluun ja 
johtamiseen.

Reaaliaikainen valvonnan, hävittä-
jävoiman, ilmatorjunnan ja elektroni-
sen vaikuttamisen suorituskykyjen 
johtaminen toteutetaan ilmaoperaa-
tiokeskuksen alaisuudessa kahdesta 
johtokeskuksesta nykyisen kolmen 
sijasta. Tukikohtien johtopaikat vas-
taavat tukikohdan tulenkäytön johta-
misesta johtokeskuksen apuna. Tuki-
kohtatasolla tulenkäytön johtamisella 
tarkoitetaan tukikohtaan tukeutuvan 
lento-osaston ja ilmatorjunnan tulen-
käytön johtamista.

Ilmavoimien tiedustelu- ja val-
vontajärjestelmällä tuotetaan, yllä-
pidetään ja jaetaan eri toimintaym-
päristöjen johtamiseen tarvittava 
ilmatilannekuva uhka-analyyseineen 
kaikkien eri käyttäjien tarpeisiin. Il-
matilannekuvaa täydennetään kaik-
kien puolustushaarojen ja muiden 
viranomaisten sensoritiedoilla sekä 
Pohjolan ja Itämeren alueelta kan-
sainvälisellä ASDE (Air Situation 
Data Exchange) –ilmatilannekuva-
yhteistyöllä. Uusi sensorikalusto 
mahdollistaa tutkataktiikan kehit-
tämisen uudistettavaa taistelutapaa 
tukien.

Hävittäjävoiman rooli

Hävittäjävoima on keskeinen osa 
ilmapuolustusta, jonka muut mer-
kittävät kokonaisuudet ovat ilma-
torjunta ja ilmasuojelu. Vaikka hä-
vittäjävoiman käyttömahdollisuudet 
monipuolistuvat, on sen painopiste 
jatkossakin ilmasta ilmaan –toimin-
nassa. Kyky ilmasta maahan –vai-
kuttamiseen on uusi suorituskyky, 
joka osaltaan mahdollistaa moni-
puolisten ja kokonaisuutta tukevien 
operaatioiden suunnittelun sekä to-
teuttamisen. Hävittäjävoiman osalta 
voidaankin puhua ns. kynnysasejär-
jestelmästä. 

Puolustusvoimien operaation on-

Ensimmäinen Suomessa vastaanotettu KEVA2010-tutka 
(kuva Ilmavoimat)
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nistuminen vaatii kokonaisuuden 
hallintaa, laajaa asiantuntemusta ja 
operaation eri osatekijöiden rinnak-
kaista, muut osatekijät huomioon 
ottavaa keskitettyä suunnittelua. 
Suunnittelussa korostuu Pääesikun-
nan rooli suunnittelu- ja johtoesikun-
tana, joka antaa alajohtoportailleen 
tehtävät, resurssit sekä toiminnan 
reunaehdot. Hävittäjätoiminta osana 
ilmapuolustusoperaatioita - yhtenä 
puolustusvoimien operaation keskei-
senä osana - suunnitellaan Ilmavoi-
mien esikunnassa, ilmaoperaatiokes-
kuksessa ja siihen osallistuvat muut 
puolustushaarat tuoden mukanaan 
mm. ilmatorjunnan ja ilmasuojelun 
sekä valvonnan täydentämiseen liit-
tyviä osakokonaisuuksia.

Tukikohtajärjestelmä

Tukeutumiskyvyssä keskeistä ovat 
joustavuus ja toiminnan ennakointi. 
Tukeutumiskyvyn tulee luoda ja yl-
läpitää edellytykset hävittäjävoiman 

käytölle eri operaatioihin koko valta-
kunnan alueella. Puolustusvoimauu-
distuksen ja sen yhteydessä toimeen-
pantavassa joukkorakennetyössä 
Ilmavoimien tukikohtajärjestelmän 
joukot rakennetaan kiinteiksi ja siir-
tyviksi taistelutukikohdiksi. Organi-
saatioiden modulaarisuus mahdollis-
taa lisäksi tilanteen mukaan käyttöön 
otettavan työkenttätaktiikan. 

Tukikohtien ja työkenttien käytös-
sä korostuu yhteistyö muiden puo-
lustushaarojen ja Puolustusvoimien 
laitosten, kuten uuden 2014 alusta 
toimintansa aloittavan Puolustusvoi-
mien Logistiikkalaitoksen kanssa. 
Yhteistyötarpeita löytyy monella 
eri alueella, kuten kunnossapidossa, 
täydennyksissä, tiestön käytössä se-
kä paikallisjoukkojen toiminnassa. 
Puolustusvoimauudistuksen ja or-
ganisaatioiden kehittämisen myötä 
yhteistoiminnan tasot sekä siihen liit-
tyvät rajapinnat tulee vielä tarkastella 
käynnistyneen suunnittelukierroksen 
yhteydessä.

Ilmavoimien ilmatorjunta

Ilmatorjunnan käyttöperiaatteita 
kehitetään käynnistyvällä suunnit-
telukaudella. Tässä artikkelissa ei 
käsitellä tarkemmin ilmatorjunnan 
kokonaisuutta, mutta on selvää, että 
tuo käyttöperiaatteiden kehittäminen 
vaikuttaa ilmavoimien ilmatorjun-
tayksiköiden taktiseen ja taistelutek-
niseen käyttöön. Myös ilmavoimien 
kehittyvä taistelutapa asettaa vaati-
muksia ilmavoimien ilmatorjunnalle. 
Taistelutukikohtakonseptin käyttöön-
otto edellyttää ilmatorjuntayksiköiltä 
ennakoivaa ja aktiivista toimintaa. 
Valmistautumistehtävien ja niiden 
aikautuksen merkitys korostuu.

Ilmatorjunnan tuliyksiköiden lu-
kumäärän pienentyminen poistaa 
myös ilmavoimista tutut 23ITK61-
yksiköt. Suorituskyvyn poistuminen 
on suunniteltu korvattavaksi ITO12-
yksiköillä, mikä otetaan huomioon 
käynnistyneen suunnittelukier-
roksen aikana. ITOPTRI90M:t, 
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ITPTRI88:t ja ITTKAJ87M:t säi-
lynevät edelleen ilmavoimien so-
tajaotuksessa. Keskeisenä tehtävänä 
säilyy ilmapuolustuksen kriittisten 
kohteiden ja tukeutumiskyvyn suo-
jaaminen.

Ilmaoperaatiokeskuskonseptissa 
ilmatorjuntajohtajat on sijoitettu 
osaksi ilmaoperaatiokeskusta. Pää-
johtokeskusten ilmatorjunnan johto-
ryhmät (ITJOR) säilyvät ja tukikoh-
tien johtopaikkojen ilmatorjunnan 
johtoryhmät on keskitetty kiinteisiin 
taistelutukikohtiin. Siirtyvissä taiste-
lutukikohdissa on jatkuvaan tilanne-
kuvan ylläpitämiseen ja tulenkäytön 
johtamiseen tarvittava suorituskyky, 

jota valmistaudutaan vahvistamaan 
tilanteen niin vaatiessa.

Lopuksi

Ilmavoimat on puolustusvoimauu-
distuksen, uusien suorituskykyjen ja 
kasvavan kansainvälisyyden myötä 
suuressa ja haastavassa muutoksessa. 
Muutos koskettaa koko henkilöstöä 
ja kaikkia suorituskykyalueita. Uudet 
suorituskyvyt ja puolustusvoimauu-
distus huomioidaan operatiivisessa 
suunnittelussa siten, että Ilmavoi-
mien suorituskyky on oikein mitoi-
tettu toimintaympäristöön nähden. 

Vuoden 2013 ja 2014 aikana laadi-

taan ilmavoimien doktriinin sisältävä 
Kenttäohjesääntö 3.3 osana Puo-
lustusvoimien kenttäohjesääntöjen 
uudistamista. Samassa yhteydessä 
tarkistetaan ja tarvittavilta osin mää-
ritellään uudelleen ilmapuolustusta 
koskeva terminologia. Ohjeistuksen 
uusiminen koskee luonnollisesti myös 
kenttäohjesäännöstön alapuolella 
olevaa muutakin ohjeistusta. Pelkkä 
ohjeistuksen uusiminen ei tietenkään 
riitä, vaan keskeistä on kouluttaa ja 
kehittää osaaminen korkealle tasolle 
uusien suorituskykyjen käyttöönoton 
yhteydessä niiden optimaalisen hyö-
dyntämisen varmistamiseksi.

Tukikohtajärjestelmä mahdollistaa hävittäjien toiminnan 
(kuva ilmavoimat)
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Ilmatorjuntamuseo täytti viime 
vuonna 50 vuotta. Se on toimiva 
laitos kokoelmineen ja vaihtuvine 
näyttelyineen. Museolla on mahdol-
lisuus järjestää erilaisia tilaisuuksia 
ja käytössä on audiovisuaalisia lait-
teita. Puustellissa kokoontuvat mm. 
sotaveteraanit.

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

IT-MuSEo

Keräyspäälliköiden Risto Häkkisen ja Seppo Lehdon

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

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

Ilmatorjuntamuseo,  
jäljelle jäänyt tukikohta

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

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

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

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

Aseveljeni ja –sisareni, ystäväni 
ottakaa haaste vastaan.  

Pitäkäämme yhteyttä!
Hannu Pohjanpalo

ilmatorjuntaihminen
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Vaikka Merivoimilla ei Puolustusvoi-
mauudistuksen myötä olekaan uutta 
taistelutapaa, kuten Maavoimilla, 
niin uudistuksia ja päivityksiä ol-
laan tekemässä. Puolustusvoimauu-
distuksen myötä Merivoimat siirtyy 
enemmän keskitettyyn johtamiseen 
jota toteuttaa Merivoimien esikun-
ta. Merivoimien esikuntaa tullaan 
vahventamaan nykyisestään niin 
lukumäärällisesti, laadullisesti ja 
tahdollisesti. Lisäksi Merivoimien 
operatiivinen konsepti vastaa nyky-
ajan merisodan käynnin haasteisiin 
jolla pakotetaan joukkomme entistä 
joustavampaan toimintaan, saariston 
tyhjyyden hallintaan ja asevaikutuk-
sen ulottamiseen entistä kauemmas. 
Operatiivinen konsepti kuvaa mi-
ten meripuolustus toteutetaan, ja 
konsepti luo perustan merivoimien 
joukkojen ja niiden käytön kehittä-
miselle. Operatiivinen konsepti luo 
perustan myös ilmapuolustukselle ja 
sen kehittämiselle.

Merivoimien ”tasoajattelu”

Merivoimien taistelu tulevaisuudes-
sa perustuu neljään eri tasoon joissa 
vaikutetaan viholliseen. Meripuo-
lustuksen toimintaperiaatteet ja tasot 
ovat: uloimmalla vyöhykkeellä kiis-
tetään hyökkääjän toimintavapaus, 
kolmannella rikotaan hyökkääjän 

taistelujärjestys, toisella torjutaan ja 
sisimmällä suojataan kohteet, joukot 
ja operaatiot.

Tehtävät; Meripuolustus suojaa 
meriyhteydet, muut yhteiskunnan 
toiminnan kannalta kriittiset toimin-
not ja kohteet sekä tehtävänsä mu-
kaiset alueet ja kohteet. Päämääränä 
on estää vastustajaa vaikuttamasta 
suojattaviin kohteisiin.

Vastustajan toimintavapauden 
kiistäminen; Vastustajan toiminta-
vapauden kiistämisen päämääränä on 

kiistää vastustajan vapaus toteuttaa 
merioperaatioita sekä vastustajan 
kyky ylläpitää pelotetta ja sitoa 
puolustajan joukkoja. Toimintava-
pauden kiistämiseksi ylläpidetään 
ennakkovaroituksen ja vaikuttami-
sen mahdollistava tilannekuva koko 
merialueelta, pinnalta ja merialueen 
ilmatilasta sekä keskeisiltä alueilta 
veden alta.

Taistelujärjestelmän rikkominen; 
Taistelujärjestelmän rikkomisen 
päämääränä on tuottaa vastustajalle 

Merivoimat 
uudelleen organisoituu ja tehostuu  
– Puolustusvoimauudistuksen häntä heittää!

TEEMANA
UUDISTETTU TAISTELUTAPA

 Komentajakapteeni Sami Halmo 
Vaikuttamissektori

Operatiivinen osasto
Merivoimien esikunta

Meripuolustuksen neljä tasoa
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merkittäviä tappioita kohdennetuilla 
iskuilla sen kriittisiin haavoittuvuuk-
siin ja siten estää siltä kyky synkro-
noituihin operaatioihin.

Torjunta; Merelliset hyökkäykset 
torjutaan vyöhykkeellä jossa pää-
määränä on estää vastustajaa suun-
taamasta vaikutusta tai joukkojaan 
suojausvyöhykkeelle.

Suojaaminen; Yhteiskunnan ja 
puolustusjärjestelmän toiminnan 
edellyttämiä kriittisiä toimintoja 
ja kohteita suojataan hyökkäyksil-
tä valvomalla alueita, suojaamalla 
kohteita sekä torjumalla kohteisiin 
suuntautuvat hyökkäykset.

Toiminnan  
kuusi elementtiä

Meripuolustuksen toiminta jakaantuu 
kuuteen elementtiin, joiden tasapai-
noinen ja koordinoitu kehittäminen 
muodostaa meripuolustuksen tule-
vaisuuden suorituskyvyn.

Tilannekuva ja johtaminen; Tilan-
nekuva ja johtaminen ovat toiminnan 
perustana. Tilannekuva ja johtaminen 
sisältävät puolustusvoimien tiedus-
telun, valvonnan ja johtamisen ra-
kenteet, mutta myös yhteistoiminnan 
muiden kotimaisten ja ulkomaisten 
viranomaisten organisaatioiden kans-
sa. Meripuolustuksen tilannekuva 
muodostetaan koko toiminta-alueelta 
oman toiminnan sekä tulenkäytön 
edellyttämällä tarkkuudella. Meri-

voimien esikunta vastaa tilannekuvan 
muodostamisesta ja sen luomiseen 
osallistuvat kaikki merivoimien joh-
toportaat ja yksiköt. Tilannekuvan 
muodostamista tuetaan myös muiden 
puolustushaarojen suorituskyvyillä.

Meripuolustuksen taistelua joh-
detaan Merivoimien operaatiokes-
kuksesta (MERIVOPKE). MERI-
VOPKE ylläpitää tilannekuvan ja 
johtamisyhteydet, koordinoi huollon 
ja tukitoiminnot, johtaa operatiivisen 
tulenkäytön sekä laatii ja toimeenpa-
nee operatiiviset käskyt. 

Suojaaminen; Suojaaminen kattaa 
oman toiminnan ja omien kriittis-
ten haavoittuvuuksien suojaamisen 
vastustajan vaikutukselta. Omasuo-
jana toteutettu vaikuttaminen on osa 
suojaa. Kaikki joukot ja johtoportaat 
suojaavat oman toimintansa sekä 
turvaavat operaatioturvallisuutensa 
vastustajan ja toimintaympäristön 
todennäköisimmiltä uhkilta. Suojaa-
miseen kuuluu valvonta, vartiointi, 
suojelu ja tiedustelu, pintatorjunta, 
sukellusveneentorjunta, ilmator-
junta, erikoisjoukkojen torjunta ja 
elektroninen suoja sekä miinaso-
dankäynti.

Kohdistettu huolto; Huollon pää-
määränä on ylläpitää ja palauttaa 
taistelujärjestelmän suorituskyky 
kaikissa tilanteissa. Kohdistetun 
huollon tehtävinä on (1) ylläpitää 
meripuolustuksen joukkojen joka-
hetkinen toimintakyky, (2) ennakoida 

ja valmistella tulevien operaatioiden 
huoltoa sekä (3) varautua vihollis-
vaikutukseen suojaamalla huollon 
toiminta ja palauttaa muiden joukko-
jen suorituskyky mahdollisten tappi-
oiden jälkeen. Kohdistettu huolto ja 
tuki mahdollistaa merellisen voiman 
suuntaamisen ja halutun vaikutuksen 
aikaansaamisen nopeasti ja pitkäkes-
toisesti.

Läsnäolo; Läsnäolo mahdollis-
taa tilannekuvan luomisen, nopean 
reagoinnin ja luo pelotetta, jolla on 
vastustajan aikeisiin ennaltaehkäi-
sevä vaikutus. Meripuolustuksen 
pitkäkestoinen ja kattava läsnäolo 
kiistää vastustajalta vapaan meren-
käytön. Normaalioloissa läsnäolo 
toteutuu kiinteän valvontajärjes-
telmän tuottamalla tilannetietoi-
suudella, aluevartioinnilla sekä 
laivastojoukkojen

toiminnalla saaristossa ja merialu-
eilla. Myös lasketut merimiinoitteet, 
valvonta ja kyky vaikuttamiseen ovat 
osa puolustusvoimien pelotetta.

Maalinosoitus ja merellinen isku; 
Vankka maalinosoituskyky osana 
verkostopuolustusta on edellytys vai-
kuttamiselle merellä. Se on edellytys 
tehtävien täyttämiselle. Tilanneym-
märryksen perusteella suunnattava 
maalinosoituskyky löytää ja osoittaa 
oikeat maalit, tunnistaa sivullisille 
mahdollisesti aiheutuvat riskit ja luo 
perusteet tehokkaalle tulenkäytölle 
tai muulle vaikuttamiselle.

Meripuolustuksen kuusi elementtiä
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TEEMANA
UUDISTETTU TAISTELUTAPA

Merellisellä iskulla tai sillä uh-
kaamisella kiistetään vastustajalta 
merialueen vapaa käyttö, tuotetaan 
tappioita sen kalustolle ja joukoille, 
torjutaan hyökkäykset mereltä ja 
lyödään saaristossa toimiva vastus-
taja.

Organisaatio uudistus  
tukee ja tehostaa  
toimintaa - RA=SA

Merivoimien uusi 2015+ organisaa-
tio sisältää Merivoimien esikunnan, 
Rannikkolaivaston joka kouluttaa 
ja ylläpitää taistelu- ja tukialusten 
suorituskykyjä, Rannikkoprikaatin 
joka kouluttaa ja ylläpitää rannik-
kojoukkojen suorituskykyjä, Uu-
denmaan prikaatin joka kouluttaa 
ja ylläpitää rannikkojoukkoja sekä 
Merisotakoulun.

Rannikkoprikaati on valmius- ja 
joukkotuotantoyhtymä. Tuotantoteh-
tävien toteuttamiseksi muodostetaan 
rannikkojoukkojen, merivoimien 
erikoisjoukkojen sekä merivoimien 

huoltoyksiköiden kouluttamiseen ja 
tuottamiseen keskittyvät joukkoyk-
siköt. Rannikkoprikaati toimii Upin-
niemessä. Merivalvonta keskitetään 
Upinniemeen ja uusi joukko-osasto 
vastaa meritilannekuvan ylläpidosta 
ja jakamisesta pintatilanteen osalta 
sekä vedenalaisesta valvonnasta ko-
ko valtakunnan merialueelta.

Rannikkolaivasto on valmiusyhty-
mä. Rannikkolaivastoon sijoitetaan 
Merivoimien taistelualusyksiköt sekä 
raskas kuljetusaluskalusto (öljyntor-
junta-alukset ml). Tämä mahdollistaa 
resurssien tehokkaan ja joustavan 
käytön, keskitetyn valmiustehtävien 
ja harjoitustoiminnan suunnittelun 
sekä suorituskyvyn yhdenmukaisen 
rakentamisen ja evaluoinnin. Ran-
nikkolaivasto toimii kahdessa tuki-
kohdassa, Turku ja Upinniemi. Jouk-
ko-osaston esikunta toimii Turussa.

Uudenmaan prikaatin ja Meri-
sotakoulun tehtävät ja organisaatio 
tulee olemaan paljolti samat kuin 
aikaisemminkin.

Merivoimien esikunta jatkaa toi-
mintaa Turussa. Merivoimien esi-

kunnan toiminta ei muutu merkittä-
västi, sillä merivoimien hallinnon ja 
johtamisen kehittämistä on toteutettu 
jo etupainotteisesti jo pääosin saavu-
tettu asetettu toiminnallinen tavoi-
tetila. Merivoimien esikunta vastaa 
merialueen tilannekuvan kokoamista 
ja ymmärryksestä sekä johtaa meri-
voimien operatiivista toimintaa ja 
tulenkäyttöä.

Merivoimien ilmapuolustus 
osana uudistusta

Merivoimien ilmatorjuntajoukkoja 
määrällisesti vähennetään uudistuk-
sen myötä. Se ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että merivoimien ilmapuolus-
tuksen laatu ja tahto heikkenee, 
vaan päinvastoin. Merivoimien il-
mapuolustusjärjestelmää kehitetään 
ja integroidaan kokonaisilmapuolus-
tukseen, niin asejärjestelmien kuin 
tulenkäytön johtamisjärjestelmien 
osalta, näin merivoimien ilmapuo-
lustusta voidaan tehostaa entises-
tään.

 Merivoimien ilmapuolustuksen 
toiminta-ajatus tukee kaikilta osin 
”tasoajattelua” eli ilmapuolustus on 
aina mukana vaikuttamassa kaikil-
la vyöhykkeillä niin valvonnalla, 
suojautumisella, johtamisella kuin 
tarpeen vaatiessa tulenkäytöllä tai 
tulenkäytön maalinosoituksilla. Sa-
moin Merivoimien ilmapuolustus on 
yksi tärkeä osa kaikissa kuudessa 
toiminnan elementissä joilla vaikute-
taan viholliseen sekä suojataan omat 
kohteet ja joukot.

Merivoimien ilmatorjuntaa toteu-
tetaan taistelualusten ilmatorjunnalla 
sekä ilmatorjuntayksiköiden käytöl-
lä. Taistelualuksien ilmatorjunnan 
suorituskykyjä käytetään koko meri-
puolustuksen toiminta-alueella oma-
suojaan ja kohteiden suojaamiseen 
suojaustehtävällä tai varsinaisella 
ilmapuolustustehtävällä.

Merivoimien ilmapuolustuksen tu-
Ilmatorjuntayksiköitä käytetään edelleen merivoimien avainkohteiden 
suojana (SA-kuva)
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lenkäytön johtamisjärjestelmät ovat 
integroitu osaksi valtakunnallista 
johtamisjärjestelmää (ITTH). Myös 
taistelualusten taistelujohtojärjestel-
mät on integroitu osaksi valtakun-
nallista johtamisjärjestelmää jolloin 
ne kykenevät toimimaan merellä 
samanlaisena ilmatorjuntalavettina 
kuin ilmatorjuntayksikkö maallakin. 
Merivoimat jatkaa edelleen myös 
vuoden 2015+ tulenkäytön johtami-
sen ja tilannekuvan esittämisjärjestel-
mien yhteensovittamista ja toiminnan 
tehostamista niin Maavoimien kuin 
Ilmavoimien kanssa.

Lisäksi Merivoimien taistelualuk-
sille asennetaan LINK-22-järjestelmä 
alusten väliseen tiedonsiirtoon liitty-
en sekä edelleen Hämeenmaa-luokan 
aluksille LINK-16-järjestelmä, joka 
mahdollistaa suoran tiedonsiirron 
esim. aluksen ja ilma-aluksen välillä. 

Henkilöstö on  
suurin voimavara;  
Määrä – Laatu - Tahto

Merivoimien ilmapuolustushenki-
löstö myös uudelleen organisoituu 
uudistuksen ja rakennemuutoksen 
myötä. Ilmapuolustushenkilöstöä 
uudelleen kohdennetaan, tai on jo 
aloitettu kohdentamaan.

Merivoimien esikuntaa tullaan 
vahventamaan ilmapuolustushen-

kilöstön osalta, koska Merivoimien 
esikunnan tulee kyetä vastaamaan 
johtamis- ja suunnitteluhaasteisiin. 
Merivoimien ilmapuolustuksesta 
vastaa edelleen merivoimien ilma-
puolustuspäällikkö. Lisäksi esikun-
nan organisaatiossa työskentelee 
kolme henkilöä ilmapuolustusteh-
tävissä.

Rakennemuutoksen myötä Me-
ripuolustusalueet lakkautetaan ja 
tilalle syntyy Rannikkolaivasto ja 
-prikaati. Tässä yhteydessä niiden 
ilmapuolustushenkilöstöä kevenne-
tään. Kumpaankin joukko-osaston 
esikuntaan jää edelleen yksi il-
mapuolustusupseeri, joka vastaa 
ilmapuolustukseen liittyvien järjes-
telmien ja toimintatapojen jalkaut-
tamisesta sekä kouluttamisesta eli 
toimii aselajin erityisosaajan joukko-
osastossa.

Myös Merisotakoulun Meri-
taistelukeskuksen organisaatioon 
saadaan yksi ilmapuolustushenkilö 
kehittämään ja tekemään tutkimus-
työtä merivoimien ilmapuolustuksen 
projekteissa.

Katse tulevaisuuteen!

Vaikka Merivoimien ilmapuolus-
tuksen määrää tullaan hieman las-
kemaan, se ei saa vaikuttaa laatuun 
ja tahtoon. Tulevaisuudessa meri-
voimien ilmapuolustuksen vaativiin 

ja haastaviin tehtäviin on kohden-
nettava osaamis- ja vaatimustasot 
täyttävä henkilöstö, jotta pystytään 
vastaamaan tulevaisuuden haastei-
siin operatiivisten tehtävien täyttä-
misessä sekä hankkeissa ja kehitys-
työssä. Riittävän ammattitaitoinen ja 
asiaan perehtynyt henkilöstö takaa 
koulutuksen ja asejärjestelmien käy-
tön laadun sekä luo joukolle tahdon 
- myös tulevaisuuden uudistuksen 
tuulissa.

Määrä – Laatu - tahto
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Teknilliset keksinnöt ovat kautta his-
torian vaikuttaneet sodankäyntiin. 
Joskus on väitelty siitä, kumpi on 
ensin, taktiikka vai tekniikka. Asiassa 
ei ole mitään epäselvää: sotatekniik-
ka antaa taktillisia vaihtoehtoja, jopa 
strategisia. Ajatellaanpa vaikka kuin-
ka ruudin keksiminen, panssarivaunu 
ja lentokone muuttivat sodankäyn-
tiä. Atomipommi ja kauko-ohjukset 
mullistivat strategian. Ilma- ja ohjus-
puolustuksessa teknilliset haasteet 
ovat kaikkein suurimmat. Teknillisiä 
puutteita ei voi korvata millään tak-
tiikalla. Tarkastellaanpa esimerkkejä 
Suomen ilmasotahistoriasta. 

Talvisodassa  
oli resurssiongelmia

Neuvostoliiton ilmavoimien kalusto 
oli talvisodassa teknillisesti varsin 
vaatimatonta, mutta koneita oli pal-
jon. Suomen ilmapuolustuksella oli 
enimmäkseen vain resurssiongelmia: 
hävittäjiä ja ilmatorjunta-aseita oli 
liian vähän. Kun vihollinen pom-
mitti lähes 700 asutuskeskusta, vain 
murto-osa niistä oli suojattu ilmator-
junnalla, sodan alussa 15 ja lopussa 
30 paikkakuntaa. Silti ylivoimainen 
hyökkääjä kärsi suuremmat tappiot 
kuin puolustaja, mikä on sotahisto-
riassa harvinaista. 

Kirjavasta lentokone- ja ilmator-
juntakalustosta huolimatta Suomen 
ilmapuolustuksella ei ollut suuria 
teknillisiä puutteita. Vihollisen ko-
neet lensivät enimmäkseen valoisana 

aikana ja aluksi niin matalallakin, 
että koneita voitiin ampua alas 
it.konekivääreilläkin. Omat hävit-
täjät menestyivät ilmataisteluissa. 
Ilmatorjuntatykistön osalta tuli 
tietysti esille käytännön kysymys: 
miten osutaan ilmamaaliin? Raskaat 
ilmatorjuntapatterit mekaanisine 
tulenjohtokoneineen olivat tulitoi-
minnassa verrattain hitaita, varsinkin 
matalatorjunnassa. 20 ja 40 mm:n 
tykit olivat hyvinkin tehokkaita. Näi-
hin aikoihin Suomen ilmatorjunta 
ei teknillisesti ollut paljon jäljessä 
muista maista. Osa kalustosta oli tek-
nillisesti ”aataminaikuista”, mutta 
niilläkin saatiin koneita alas.  

Teknillisiä ongelmia  
jatkosodan alussa

Heti jatkosodan alussa vihollisen 
pommikoneet suorittivat päivä-
pommituksia kotirintamalla entistä 
korkeammalta, jolloin kevyiden 
ilmatorjunta-aseiden vaikutus heik-
keni. Pommituskorkeuden kasvaes-
sa olisi myös raskaiden pattereiden 
pitänyt voida avata tuli kauempaa, 
mutta se oli mahdotonta, kun maa-
leja ei nähty ajoissa. Tämä oli eri-
tyinen ongelma Helsingissä, kun 
viholliskoneet lähestyivät mereltä 
päin. Hävittäjätorjunta olisi tarvinnut 
vielä enemmän varoitusaikaa, kun 
nousu taistelukorkeuteen kesti useita 
minuutteja. Aistinvaraisen ilmaval-
vonnan ulottuvuus ei ollut riittävä. 

Ongelma paheni, kun vihollinen 

ryhtyi suorittamaan yöpommituk-
sia. Hävittäjätorjunnalla ei ollut 
yötorjuntakykyä ollenkaan, ja il-
matorjunnallakin oli vaikeuksia. 
Viholliskoneiden paikantaminen 
perustui kuulosuuntimien käyttöön, 
mutta niidenkin havaintoetäisyys oli 
rajoitettu ja niitä oli liian vähän. Sul-
kuammuntaa ajatellen sekä maalin 
reitin ennustaminen että lentokor-
keuden arviointi oli ”henkimaailman 
puuhaa”. Sulkuammunnalla näytti 
siitä huolimatta olevan torjuvaa vai-
kutusta, vaikka tuskin yhtään konetta 
ammuttiin alas. 

Vaihtoehtona yötorjunnassa oli 
seuranta-ammunta valonheittimien 
avulla. Se edellytti tarkkaa maa-
linosoitusta kuulosuuntimilta, jotta 
pommikone olisi saatu valonheitti-
men keilaan. Se oli hyvin vaikeaa. 
Valonheittimien valokeila oli ka-
pea, tehokas ulottuvuus rajoitettu 
ja sääoloista riippuvainen. Vuonna 
1943 valonheittimillä saatiin maali 
keilaan vain kolme kertaa! Seuranta-
ammunnoista ei löydy merkintöjä 
sotapäiväkirjoista. Valonheittimillä 
oli kuitenkin  pelotusvaikutusta, pu-
huttiin myös valosuluista. 

Ongelmia tuli päivätorjuntaankin, 
kun vihollinen sai vuonna 1942 käyt-
töön nopean Pe-2-pommikoneen. 
Sillä suoritetut yksittäiset hyökkä-
ykset yli 6000 metrin korkeudelta 
olivat myrkkyä torjunnalle. Aisti-
ilmavalvonta ei havainnut tällaista 
maalia ajoissa edes päivällä, jolloin 
ilmahälytys tuli liian myöhään eikä 
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raskas ilmatorjuntatykistö ehtinyt 
avata tulta ajoissa. Pe-2 oli nopeampi 
kuin yksikään Suomen ilmavoimien 
hävittäjä, joten hävittäjätorjuntakin 
oli tehotonta. Yöaikana ongelmat 
vain pahenivat. 

Teknillisiä ratkaisuja ilma-
puolustuksen ongelmiin

Suomalaiset pääsivät vasta kesällä 
1942 selville, että saksalaisilla oli 
uusia sähköisiä yötorjuntalaitteita. 
Näiden radiomittauslaitteiden (Funk-
messgerät) hankinta käynnistettiin, ja 
Suomen ilmapuolustukselle saatiin 
keväällä 1943 ensimmäiset radio-
luotaimet (tutkat). Niiden merkitys 
erityisesti pääkaupungin ilmapuo-
lustuksessa oli ratkaiseva.

Kaksi Freya-luotainta (peitenimi 
”Raija”) sijoitettiin pääkaupungin lie-
peille Malmille ja Kuningassaareen. 
Niiden ansiosta ilmavalvonta siirtyi 
uuteen aikakauteen: kaukoilmaval-
vonnalla saatiin ennakkovaroitus 
viholliskoneista parhaimmillaan yli 
100 kilometrin etäisyydeltä – jopa 15 
minuuttia ennen hyökkäystä. Väes-
töä ehdittiin varoittaa pommituksista 
ajoissa, ilmatorjuntatykistö ehdittiin 
saattaa ampumavalmiuteen ja tor-
juntahävittäjätkin ehdittiin lähettää 
ilmaan. Päivätorjunnan ulottuvuus 
kasvoi merkittävästi, kun keväällä 
1943 saatiin käyttöön uusia Messer-
schmitt Bf 109 -hävittäjiä, joiden no-
peus riitti myös Pe-2:n torjumiseen. 
Malmin kentältä toimineet ”Mersut” 
ampuivatkin kevään ja kesän aikana 
alas useita vihollisen koneita.  

Raskaan ilmatorjuntatykistön 
suorituskyky parani merkittävästi, 
kun keväällä 1943 saatiin ensin käyt-
töön moderneja 88 mm:n tykkejä 
(RMB) tulenjohtokoneineen (Lam-
bda). Kolme patteria ryhmitettiin 
pääkaupungin suojaksi. Touko-
kuun lopulla saatiin maahan kolme 
ilmatorjuntatykistön Würzburg D 
-radioluotainta (”Irja”), joista kaksi 
jäi Helsinkiin (Santahamina, Laut-
tasaari), yksi meni Kotkaan. Syys-
kuussa saatiin kolme laitetta lisää, 
niistä kaksi jäi Helsinkiin (Käpylä, 
Viikki), yksi Kotkaan. Pääkaupungin 
suojana oli nyt neljä raskasta ilma-

torjuntapatteria, joilla oli joka sään 
torjuntakyky. Näillä yksiköillä oli 
kyky suorittaa itsenäisesti seuran-
ta- eli tuhoamisammuntaa näkyvyy-
destä riippumatta, yöllä ja päivällä. 
”Raija”-laitteiden maalinosoitus oli 
tietysti tarpeen maalien löytämiseksi 
ajoissa ”Irjan” maksimi etäisyydeltä 
(20−27 km). 

Neuvostoliiton Suomeen kohdis-
tamat ”rauhanpommitukset” helmi-
kuussa 1944 epäonnistuivat, kun il-
matorjuntatykistö onnistui torjumaan 
pääosan pommituksista – Helsingissä 
yli 95 %. Onnistuminen voidaan 
laittaa tekniikan nimiin, ”Raijat” ja 
”Irjat” näyttelivät siinä ratkaisevaa 
osaa. Ennakkovaroitus saatiin ajois-
sa, tuli avattiin äärietäisyydeltä, joh-
topatterit suorittivat pääsääntöisesti 
tarkkaa seuranta-ammuntaa – koneita 
ammuttiin alas, torjunta tehosi. Sul-
kuammunnan tehokin parani, kun 
”Irjojen” avulla voitiin mitata pom-
mikoneiden lentoreitti ja -korkeus 
tarkasti, jolloin sulut saatiin oikealle 
kohdalle. Myös valonheittimille voi-

tiin ”Irjan” avulla antaa tarkempia 
maalinosoituksia. Valaisun ansiosta 
Luftwaffen  hävittäjät ampuivat alas 
neljä konetta. Huonosti olisi käynyt, 
ellei ”Raijoja” ja ”Irjoja” olisi ol-
lut. Massapommitusten torjuminen 
pelkästään sulkuammunnalla kuulo-
suuntimien ja valonheittimien avulla 
olisi ollut toivotonta. 

On suuri vahinko, ettei maalitieto-
jen siirto- ja muuntolaitteita (Malsi) 
saatu Suomeen ennen helmikuun 
pommituksia, vaan vasta myöhem-
min. Yksinkertaisen ja halvan mekaa-
nisen laitteen avulla voitiin ”Irjan” 
mittausarvot välittää tarkasti vierus-
pattereille, jolloin nekin saattoivat 
suorittaa seuranta-ammuntaa ”sokko-
na” samoihin maaleihin. Arvot voitiin 
välittää myös valonheittimille, jolloin 
nekin saattoivat löytää maalit hel-
pommin. Malsit olisivat helmikuussa 
1944 parantaneet ilmatorjunnan tulen 
tehokkuutta merkittävästi. Ne olivat 
Saksassa yleisesti käytössä. Ilmator-
juntamuseossa on yksi rikkinäinen 
Malsi – harvinainen laite!   

FuSE 62 D -tulen-
johtotutka (”Irja”) 

ratkaisi yötor-
juntaongelman 
ja oli avainase-

massa Helsingin 
suurpommitusten 

torjunnassa 
helmikuussa 1944. 

(SA-kuva). 



20      Ilmatorjunta 2/2013

Teknillisiä ongelmia  
kylmän sodan aikana

Maailmansodan jälkeen Suomen 
ilmapuolustuksen teknillinen suori-
tuskyky suhteessa uhkaan huononi 
tasaisesti, kun uutta kalustoa ei saatu. 
Tilanne parani osittain vasta 1960-lu-
vulla, kun ilmavoimiin saatiin ilma-
valvontatutkia ja suihkuhävittäjiä, 
ja ilmatorjuntatykistökin sai uutta 
tutka- ja tykkikalustoa – tosin kaik-
kea liian vähän. 

Strategisten pommikoneiden torju-
minen oli ilmatorjunnan suurin ongel-
ma aina 1980-luvun alkuun saakka. 
Pääkaupungin suojana oli samaa tyk-
kikalustoa kuin helmikuussa 1944, 
eikä 35-millisen automaattikaluston 
hankinta 1960-luvulla parantanut 
ulottuvuusongelmaa. Korkealla len-
tävien pommikoneiden torjuminen ei 
ollut teknillisesti lainkaan mahdol-
lista, mikä oli murheellinen tosiasia. 
Alivoimaisen puolen hävittäjätorjun-
nan varaan ei voitu paljon laskea.  

Tilannetta yritettiin parantaa 
käynnistämällä ilmatorjuntaohjus-
hankinta, jonka toteutuminen olikin 
hyvin lähellä vuonna 1962, mutta 
epäonnistui ”ulkopoliittisista syistä”. 
Parempiakin vaihtoehtoja oli tarjolla. 
Pääkaupunki oli suojaton, kunnes 
ohjushankinta (S-125M1 Petshora) 
vuonna 1979 muutti tilanteen pa-
remmaksi. 1990-luvun loppupuo-
lella hankittu suorituskykyisempi ja 
liikkuvampi Buk-M1 -järjestelmä 
korvasi Petshoran.  Sen hankinnas-
sa huomioitiin myös mahdollinen 
liikkuva käyttö maavoimien ilma-
puolustuksessa. 

Maavoimien ilmapuolustuksen 
suurin ongelma yli 30 vuoden ajan 
sodan jälkeen oli kevyen ilmatorjun-
nan puute. 20 mm:n tykkejä (Oerli-
kon, Hispano Suiza) kokeiltiin, mutta 
ne todettiin liian raskaiksi ja vaikeiksi 
kuljettaa (vaikka niiden kuljettamista 
osina hevosen selässäkin kokeiltiin). 
Ratkaisu löytyi, kun vuonna 1978 
saatiin pieni erä Strela-2M -olkapää-

ohjuksia. Ne todettiin erinomaisen 
sopiviksi aluepuolustukseen jopa ha-
jautetussa sissitoiminnassa. Ne olivat 
suhteellisen halpoja, käyttövarmoja, 
huoltovapaita ja koulutusjärjestel-
määmme sopivia − erinomaisia puo-
lustusaseita. Lisähankinnoilla (Igla, 
Mistral) ohjusten määräkin oli jo 
1990-luvulla merkittävä, ohjuspat-
tereita oli yli 20. 

Kohdesuojaukseen tuli aukko, kun 
raskaat ilmatorjuntapatterit poistet-
tiin käytöstä 1970-luvun alussa. 35 
mm:n yksiköitä oli vähän eikä niiden 
ulottuvuus ollut riittävä. Tilannet-
ta yritettiin paikata 1970-luvulla 
hankkimalla 57 mm:n peruskorjat-
tua automaattikalustoa Neuvosto-
liitosta. Sekin oli teknillisesti aika 
vanhaa. Muissa maissa tykkikalusto 
korvattiin samoihin aikoihin koh-
detorjuntaohjuksilla, jolloin tämä 
vaihtoehto tuli esille Suomessakin. 
Pitkän prosessin tuloksena päädyttiin 
länsimaiseen hankintaan ja ostettiin 
moderni Crotale NG -järjestelmä 
Ranskasta. Teknillisesti se edusti 
luokkansa huippua, määrä vain jäi 
suunniteltua pienemmäksi. Rahaa ei 
ollut riittävästi.

Taistelunjohtojärjestelmän 
puute korjattiin

Kenttäarmeijalla ei talvi- ja jatko-
sodassa ollut minkäänlaista tulen-
käytön johtamisjärjestelmää, hädin 
tuskin taktillistakaan johtamisjär-
jestelmää ennen vuotta 1944. Koti-
alueella tilanne oli hieman parempi 
paikallisista järjestelyistä riippuen. 
Ilmatorjuntarykmentti 1:n taiste-
lunjohtojärjestelmä vuonna 1944 
oli ilmapuolustuksen ensimmäinen 
laatuaan ja varsin toimiva. 

Johtamisen kannalta teknillisenä 

Ohjusjärjestelmä S-125M1 Petshora ratkaisi pääkaupungin ilmapuolus-
tuksen ulottuvuusongelman 1980-luvun alussa. (Kuva: Puolustusvoimat/
Raimo Lahtiperä). 

Olkapääohjukset ratkaisivat 
maavoimien ilmatorjuntaongel-
man 30 vuoden ajan. Nyt niitä taas 
tarvitaan.(SA-kuva). 

PERUSLUKEMIA
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ongelmana oli radioiden ja tutkien 
puute. Ilmatorjuntajoukot saivat 
kenttäradioita vasta 1960-luvulla, 
mutta maalinosoitustutkia AN/TPS-
1E oli vain muutama – ja niidenkin 
suorituskyky heikohko. Tilanne kor-
jaantui vasta 1980-luvun lopussa, kun 
käyttöön saatiin Joke 87-järjestelmä. 
Se olikin edistyksellinen, sillä Suo-
mi oli ensimmäisiä maita, joilla oli 
tällainen liikkuvaan ja hajautettuun 
käyttöön suunniteltu ilmatorjunnan 
taistelunjohtojärjestelmä tutkineen, 
johtokeskuksineen, radioineen, link-
keineen ja tuliasemapäätteineen. On 
esitetty arvioita, että tällaisen järjes-
telmän ansiosta ilmatorjunnan teho 
10-kertaistui. Synergiaetuja syntyi 
myös siitä, että saman järjestelmän 
osia voitiin käyttää rannikkotykis-
tössä, laivastossa ja ilmavoimissa. 
Ilmatorjuntajoukkojen johtamisessa 
siirryttiin aivan uudelle aikakaudelle. 

On tietysti erikoista, että Suomen 
ilmapuolustus saavutti teknilli-
sen suorituskykynsä huipun vasta 
1990-luvulla – kun kylmä sota oli 
jo päättynyt. Ilmatorjuntaa oli jopa 
määrällisesti enemmän kuin koskaan. 
Muut maat ryhtyivät samaan aikaan 
supistamaan asevoimiaan. Sekin 
saattaa osoittautua virheeksi… 

Teknillinen vallankumous 
ilmasodassa  

Sodassa käytetään niitä aseita, joita 
on olemassa – se ei voi olla yllätys. 
Persianlahden sotaa 1991 pidetään 
ilmasodassa vallankumouksellisena, 
ja sitähän se olikin. Sodassa ei silti 
käytetty yhtään asetta, jonka olemas-
sa oloa ei olisi tiedetty. Suurin yllätys 
USA:n liittokunnalle kuitenkin oli 
Irakin ballististen ohjusten käyttö 
”vastailmatoimintaan” – niitähän oli 
käytetty jo aiemmin Irakin−Iranin 
sodassa, joten ei senkään olisi pitänyt 
olla yllätys. Torjuntakeinojen puuttu-
minen oli teknillinen ongelma, koska 
Patriot PAC-2 -ohjusjärjestelmä ei so-
veltunut lainkaan ohjustentorjuntaan. 
Voisi kuvitella, että ammattimiehet 
olisivat sen tienneet etukäteen. 

20 vuoden aikaisen kehityksen tu-
loksena on selvää, että ilmasodassa 
on tapahtunut vallankumous, jossa 

miehitetyt koneet on korvattu mie-
hittämättömillä ja lyhyen kantaman 
”tyhmät aseet” pitkän kantaman täs-
mäaseilla. Tiedustelu ja tulenjohto 
voidaan hoitaa lennokeilla. Enää ei 
tarvita pommikoneita, ei rynnäkkö-
koneita eikä taisteluhelikoptereita, 
kun niiden tehtävät voidaan ilman 
riskejä hoitaa maasta laukaistavilla 
risteily-, tykistö- ja ballistisilla oh-
juksilla, jotka on varustettu tarkalla 
satelliittiohjauksella. Suurvallat eivät 
hallitse vain ilmatilaa, ne hallitsevat 
myös avaruutta. Nyt ei puhuta enää 
vain ilmapuolustuksesta, vaan ilma- 
ja ohjuspuolustuksesta – suurvallois-
sa ilma- ja avaruuspuolustuksesta 
(air and space defence). Teknillinen 
kehitys painottuu nyt ilma- ja oh-
justorjuntaan, ei hävittäjätorjuntaan. 

Suomessa puhutaan edelleen ilma-
puolustuksesta ”vanhaan tapaan” – ei-
kö uhkakuvan muutosta ole havaittu? 
Tuoreimmassa puolustuspoliittisessa 
selonteossa (2012) ei edes mainita 
ohjusten uhkaa, edellisessä se sentään 
mainittiin. Ilmauhkakuvaan pitäisi 
realistisesti sisällyttää tykistö- ja bal-
listiset ohjukset (esim. Iskander). Jos 
ja kun niitä käytetään, ne pitää joko 
yrittää torjua tai ellei se ole mahdol-
lista, niiltä pitää suojautua. Ohjuspuo-
lustus on huonolla tolalla koko EU-
Euroopassa, ranskalaisten SAMP/T 
taitaa olla ainoa ohjuspuolustukseen 
sopiva ase.  EU:n puolustuksessa 
tämän asian pitäisi olla etusijalla. 
Suomi ja Ruotsi voisivat harrastaa 
yhteistoimintaa tällä sektorilla. 

Uhkakuvan valossa Suomen ilma-
torjunnalla on edessään kovia teknil-
lisiä haasteita. Maavoimien hajautet-
tu taistelutapa vaatisi ehdottomasti 
kannettavien it-ohjusten käyttämistä 

joukkojen suojaamiseen, siitähän 
meillä on liki 30 vuoden ajalta hy-
viä kokemuksia. Lämpöhakuinen 
ohjus on pelottava ase, muut eivät 
tehtävään sovellu. Toivotaan, että 
uusien ”olkapääohjusten” hankinta 
onnistuu, sillä muuten uusi taistelu-
tapa on epäuskottava. 

Toinen ongelma koskee kor-
keatorjuntakykyä, joka Buk-M1:n 
poistamisen yhteydessä pian katoaa. 
Hyökkääjä voi käyttää korkeatorjun-
takyvyn puutetta hyväkseen monin 
tavoin, eihän yli 10 kilometrin len-
tokorkeus ole siinä mikään ongelma. 
Korkeatorjuntakykyä tarvitaan myös 
ohjuspuolustuksessa; Buk-M1:llä on 
rajoitettu kyky torjua tykistöohjuksia 
(vast.), mikä vastaanottoammunnoissa 
vuonna 1997 todistettiin. Suomi taitaa 
olla ensimmäinen maa, joka poistaa 
käytöstä asejärjestelmän, joka sai me-
nestyksellisen tulikasteensa Georgian 
sodassa vuonna 2008. Kolmen uuden 
vastaavan suorituskyvyn omaavan oh-
juspatterin hankkiminen (sikäli kun 
se on ollenkaan mahdollista) maksaa 
paljon enemmän kuin Buk-M1:n päi-
vitys.  Korkeatorjunnan puuttuessa 
ilmatorjunta palaa 1970-luvulle. 

Ilmapuolustuksen teknillinen 
haaste on selvä: kaikki ilmoitse len-
tävät maalit pitää havaita ja torjua. 
Suomen ilma- ja ohjuspuolustuksen 
tulevaisuutta pitäisi nyt analysoida 
uhkakuvan valossa ja tutkia, millä 
kalustolla kustannustehokkaimmin 
kyetään torjumaan tiedossa olevat 
ilmamaalit. Vertailussa ovat silloin 
vastakkain erilaiset torjuntaohjuk-
set ja hävittäjät. Ohjuksilla voidaan 
torjua kaikki maalityypit, hävittäjillä 
ei. Täsmäaseiden torjunnassa täytyy 
tutkia myös ammustentorjuntajärjes-
telmien tarvetta. Teknillinen tarkas-
telu antaa oikeita vastauksia.

Ilma- ja ohjuspuolustuksessa tak-
tiikka on oppi teknillisten järjestel-
mien käytöstä taistelussa. 

Iskander on tyypillinen ensi-iskun 
ase. Senkin torjuminen ohjuksilla on 
teknisesti mahdollista. (Wikipedia). 
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YK:n hyväksymä suojeluvastuupe-
riaatteesta on tullut osaksi aikamme 
konflikti- ja kriisin-hallintadiskurs-
sia. Yleisellä tasolla suojeluvas-
tuuseen on varsin helppo sitoutua: 
kuka voisi vastustaa ihmisoikeuksien 
suojelua? Etenkään pienen valtion 
näkökulmasta tarkasteltuna suoje-
luvastuu ei ole periaatteena täysin 
ongelmaton.

YK:n yleiskokous hyväksyi 
vuonna 2005 niin sanotun suojelu-
vastuuperiaatteen (Responsibility 
to Protect, R2P). Sen mukaan jo-
kainen valtio on ensisijaisesti itse 
velvollinen suojelemaan kansalaisi-
aan sotarikoksilta, kansanmurhalta, 
etnisiltä puhdistuksilta ja rikoksilta 
ihmisyyttä vastaan.

Jos valtio osoittautuu haluttomaksi 
tai kyvyttömäksi suoriutumaan vas-
tuustaan, kansainvälisen yhteisön 
toissijainen vastuu astuu voimaan. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
kansainväliset ja alueelliset järjestöt 
voivat siviilien suojelemiseksi suo-
rittaa rauhanomaisen tai sotilaallisen 
väliintulon kohdemaassa YK:n pe-
ruskirjan sääntöjä noudattaen, mikä 
saattaa vaatia valtion alueellisen 
koskemattomuuden loukkaamista 
väliaikaisesti.

Suojeluvastuuperiaatteen tavoit-
teena on varmistaa, että Ruandan ja 
Darfurin kaltaisia siviileihin koh-
distuvia hirmutekoja ei pääsisi enää 
tapahtumaan. Osaltaan periaatteen 
kehittäminen sai vauhtia vuoden 

1999 Belgradin tapahtumista, kun 
Nato ei saanut toimille YK:n tur-
vallisuusneuvoston lupaa. Näiden 
kriisien seurauksena syntyi käsitys, 
että poikkeustapauksissa sotilaalli-
nen interventio pitää tehdä lailliseksi 
myös ilman turvallisuusneuvoston 
valtuutusta.  

Turvallisuusneuvosto on toistai-
seksi viitannut suojeluvastuuseen 
vain Darfurin, Libyan, Norsunluu-
rannikon, Jemenin ja Etelä-Sudanin 
tilanteita koskevissa päätöslausel-
missaan. Vain Libyan ja Norsun-
luurannikon kriiseissä on päädytty 
suojeluvastuun nojalla sotilaalliseen 
voimankäyttöön. Kuten muistamme, 
Libyassa kansainvälinen koalitio 
kaatoi väärinkäytöksistä syytetyn 
hallinnon vuonna 2011. Norsunluu-
rannikolla suojeluvastuun toteuttami-
nen tarkoitti käytännössä huhtikuussa 
2011 tehtyä ilmaiskua, jolla tuhottiin 
presidentinvaalit hävinneen mutta 
vallasta kiinni pitäneen Laurent 
Gbagbon raskasta aseistusta.

Suojeluvastuuperiaate 
valtioiden suvereniteetin 
näkökulmasta

Suojeluvastuuperiaatteen on katsot-
tu nojaavan liberaaleihin arvoihin 
ja kansainvälisesti hyväksyttyihin 
ihmisoikeusnormeihin. Kysees-
sä ei silti ole valtioita velvoittava 
oikeusnormi vaan poliittinen pe-

riaate. Sen ajatellaan palvelevan 
sekä kohdevaltion kansalaisten että 
koko kansainvälisen yhteisön etua. 
Suojeluvastuuperiaate pakottaa kan-
salliset johtajat ottamaan huomioon 
tekojensa aiheuttamat kansainväliset 
reaktiot.

Suojeluvastuussa ihmisoikeuksi-
en kansainvälinen suojelu pyritään 
sovittamaan yhteen kansainvälisen 
oikeuden perussäännön, valtioiden 
suvereenin koskemattomuuden kans-
sa. Peri-aatteen mukaan hallitukset 
menettävät oikeuden koskematto-
muuteen, jos niiden katsotaan syyl-
listyneen kansanmurhaan, rikokseen 
ihmisyyttä vastaan, sotarikokseen tai 
etniseen puhdistukseen. Suojeluvas-
tuuperiaatetta arvioitaessa voidaan 
perustellusti kysyä kumpi on perim-
mäinen arvo maailmanpolitiikassa 
– suvereniteetti vai ihmisoikeudet.

Madaltaako suojeluvastuu 
sotilaallisen voimankäytön 
kynnystä?

YK on pyrkinyt estämään suojeluvas-
tuuperiaatteen väärinkäytön huma-
nitaarisen intervention oikeutuksena 
korostamalla kansainvälistä yhteis-
työtä ja valtioiden ensisijaista vas-
tuuta kansalaisten suojelussa. Väis-
tämättä tämän seurauksena periaate 
on kompromissin tulos ja siksi hyvin 
abstrakti. Yleisen tulkinnan mukaan 
reagointia vaativat sekä tapahtumassa 
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olevat rikokset että niiden välitön 
tai nähtävissä oleva uhka. Se antaa 
väliintuloa harkitseville paljon varaa 
tulkita ja valikoida.

Suojeluvastuun nojalla toteutettu 
sotilaallinen väliintulo mainitaan yh-
tenä keino siviilien suojelemiseksi 
ja väliintulo-oikeus lankeaa yleensä 
vain aseellisesti vahvoille suurval-
loille. Suojeluvastuun on pelätty 
yleisesti madaltavan sotilaallisen 
voimankäytön kynnystä. Huomion 
kohteeksi nousee erityisesti pien-
ten valtioiden asema, joiden osalta 
asetelma on hieman ristiriitainen. 
Yhtäältä suojeluvastuu edistää edus-
tamiamme arvoja, toisaalta se voi 
myös mahdollistaa pienten valtioiden 
alistamisen. Interventio-oikeus ei 
koskaan lankea kaikille samanveroi-
sena. Suojeluvastuuseen vetoamisen 
toivotaan aina korostavan tilanteen 
poikkeuksellista vakavuutta. Osittain 
tästä syystä Venäjä turvasi periaattee-
seen hyökätessään Georgiaan vuonna 
2008. Tämä kansainvälisen yhteisön 
laittomaksi tuomitsema operaatio ko-
rostaa suojeluvastuun väärinkäytön 
mahdollisuutta.

Suojeluvastuun nimissä tehdyt 
päätökset eivät ole koskaan pel-
kästään objektiiviseen asiantun-
temukseen perustuvia ratkaisuja. 
‘Universaalit ihmisoikeudet’ näyt-

tävät usein johtavan humanitaarisiin 
voimatoimiin vain silloin, kun se 
on voimatoimiin ryhtyvien maiden 
strategisten intressien mukaista. 
Suojeluvastuun kehittelyn eräänä 
kärkihahmona pidetty Australian 
entinen ulkoministeri Gareth Evans 
on todennut, että tiukoillakin kritee-
reillä arvioiden maailmassa on joka 
hetki jopa toistakymmentä konfliktia, 
joissa suojeluvastuu olisi eri muo-
doissaan ajankohtainen. Valtiot ovat 
valmiita reagoimaan kriiseihin vain 
silloin kun ne kokevat, että kriisit 
ovat erityisen tärkeitä tai uhkaavat 
niiden etuja. 

Erityisesti Libyan tapauksessa 
keskusteltiin myös suojeluvastuun 
voimankäytön rajoista. Operaatiota 
kritisoitiin turvallisuusneuvoston 
mandaatin venyttämistä. Arvoste-
lu johtui ennen kaikkea siitä, että 
siviilien suojelun ohessa kaadettiin 
vallitseva hallinto. Suojeluvastuussa 
on kyse aina poliittisen vallan uudel-
leenjaosta. Kansainvälisen yhteisön 
voi olla mahdotonta suojella sivii-
liväestöä valtaapitävän hallinnon 
harjoittamilta laajamittaisilta ihmis-
oikeusloukkauksilta ilman hallinnon 
vaihtamista. Tosin suojeluvastuupe-
riaate ei selitä, miksi Libyassa oli 
välttämätöntä kaataa Gaddafin hal-
linto, mutta Syyriassa kansainvälinen 

yhteisö ei ole ainakaan toistaiseksi 
ollut halukas puuttumaan al-Assadin 
hallinnon omia kansalaisiaan vastaan 
harjoittamaan väkivaltaan. Kun suo-
jeluvastuuta toteutetaan, päätetään 
samalla millaiset hallitukset ovat 
kykeneviä suojelemaan kansalaisiaan 
tarpeeksi hyvin. Tällaisessa päätök-
senteossa piilee omat vaaransa.

Kaiken kaikkiaan suojeluvastuun 
periaatteesta on tullut osa aikamme 
konflikti- ja kriisinhallintadiskurs-
sia. Tässä yhteydessä on perusteltua 
kysyä, missä menevät sotilaallisen 
voimakäytön rajat ja mihin kaikkiin 
tehtäviin asevoimia voidaan ja pitää 
käyttää. Suojeluvastuun puolesta 
tai sitä vastaan ei pitäisi ehkä ottaa 
ehdotonta kantaa. Tärkeämpää olisi 
pohtia, millaista vallankäyttöä sen 
avulla perustellaan, keiden intres-
sejä se edistää ja millaisia tuloksia 
toiminnalla voidaan saavuttaa.

tommi.lappalainen@mil.fi

14   •   Ilmatorjunta  1/2012

TEEMANA

ILMA-ASEEN KEHITYS

maakomponentin välillä. Tuettaessa 
merioperaatioita kyetään lisäämään 
vaikuttamisen suorituskykyjen ulot-
tuvuutta vastustajan pinta-aluksia ja 
sukellusveneitä vastaan. Informaa-
tio-operaatioita tuetaan ilmavoimalla 
elektronisen sodankäynnin menetel-
mien hyödyntämisellä.

5. Ilma-alusten kehityksen 
vaikutuksesta ilmavoiman 
käyttöön

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

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

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

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

Koneiden STOVL -kyky (Short 

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

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

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

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

Vierustie 14 • 96320 Rovaniemi
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Edellisen lehden artikkelissa 
käsiteltiin teknistä ilmasuo-
jelua valelaitteiden osalta 
viimeaikaisten konfliktien 

tapahtumien avulla sekä esi-
teltiin lyhyesti valelaitteiden 
käyttöperiaatteita nykypäi-

vänä. Tässä artikkelissa 
esitetään ajatuksia teknisen 

ilmasuojelun mahdollisuuksis-
ta maavoimien uudistetussa 
taistelutavassa - maavoimien 

taistelu 2015. 

Maavoimien taistelulla (2015) 
tarkoitetaan ennen kaikkea alueel-
listen joukkojen organisaatioiden 
kehittämistä ja niiden käyttö- ja 
toimintaperiaatteiden uudistamista 
aktiivisemmaksi kaikissa taistelula-
jeissa. Vastuualueet kasvavat ja tais-
telukenttä ulottuu entistä syvemmälle 
alueelle. Maavoimien taistelutavassa 
yksi keskeisimmistä tekijöistä on 
joukkojen aktiivisen taistelun mah-
dollistaminen nykytaktiikan sovel-
tamisen kautta.

Joukkojen toimiessa aktiivisesti 
laajalla alueella, ei toiminta-alueella 
olevilla ilmatorjuntajoukoilla ole 
välttämättä mahdollisuutta kaikkien 
joukkojen suojaamiseen. Näin ollen 
ilmasuojelun merkitys korostuu 
joukkojen toiminnassa. Uudistettuun 

taistelutapaan liittyen jokaisen asela-
jin ja joukon tulisi kiinnittää entistä 
enemmän huomiota ilmasuojelun 
kokonaisuuteen. Kun uudistettuun 
taistelutapaan liittyen pohditaan 
ankarasti uudenlaista taktiikkaa ja 
joustavaa joukkojen käyttöä niin nyt 
olisi oikea hetki korostaa ilmasuo-
jelun merkitystä. Jos näitä asioita 
ei huomioida uuden taistelutavan 
koulutuksen yhteydessä niin opittu-
ja toimintatapoja on vaikea muuttaa 
jälkeenpäin. Kriisin aikaisen suojan 
ja taistelukyvyn parantamiseksi, 
jokaisen ilmatorjuntaupseerin tulisi 
kantaa kortensa kekoon näiden asi-
oiden osalta omaan RA- tai SA- teh-
täväänsä liittyen. 

Mitä vastaan suojaudutaan 
– ajatuksia ilma-aseen 
tominnasta

Arvio vastustajan suorituskyvystä 
ja tiedustelumenetelmistä pitää ot-
taa huomioon maastouttamisessa, 
harhauttamisessa ja valelaitteiden 
käytössä. Niiden käytöllä pyri-
tään ensisijaisesti suojautumaan 
ilmatiedustelulta ja ilma-aseen vai-
kutukselta. Ilmasta suoritettavan 
tiedustelun sensoreita sijoitetaan 
satelliitteihin, lentokoneisiin, he-
likoptereihin ja miehittämättömiin 

ilma-aluksiin. Lentotiedustelua käy-
tetään tiedustelun kaikilla tasoilla 
strategisesta tiedustelusta joukkojen 
taktiseen tiedusteluun. Ilmatieduste-
lulla pyritään havaitsemaan maalit, 
tunnistamaan havaitut kohteet sekä 
määrittämään havaitun kohteen laa-
juus ja toiminta. 

Tiedustelun suorittamisessa py-
ritään lähtökohtaisesti käyttämään 
eri toimintatapoihin perustuvia jär-
jestelmiä samanaikaisesti. Tiedus-
telujärjestelmä kykenee tuottamaan 
suuren määrän tietoa taistelualueelta, 
ja pyrkimyksenä on toiminta kaikissa 
sääoloissa, häirintätoimenpiteiden 
vaikutusten vähentäminen, ja tie-
dustelutulosten varmentaminen sekä 
analysoinnin helpottaminen. Tekni-
nen kehitys optiikan ja elektroniikan 
eri alueilla on lisännyt tiedustelun 
suorituskykyä. Lisäksi tiedustelun 
tuloksien viive on nykypäivänä ly-
hentynyt lähes olemattomiin. Entistä 
useamman ilmasijoitteisen tieduste-
lujärjestelmän tiedot ovat käytettä-
vissä reaaliaikaisesti tai korkeintaan 
muutamien minuuttien kuluttua. Jopa 
satelliittitiedustelussa puhutaan puo-
lustajan näkökulmasta pahimmillaan 
minuuttiluokan viiveestä analysoitu-
jen tulosten saamiseksi. Havainnon 
ja asevaikutuksen välinen aika mää-
räytyy osittain tietojen kokoamisen 
ja käsittelyn nopeuden perusteella. 
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Yksittäisten aseiden ja ilma-alusten 
asejärjestelmien tulenjohtojärjestel-
missä olevat tiedusteluvälineet mah-
dollistavat välittömän tulenavauksen 
tiedustelutiedon perusteella. Edellä 
mainitut tarkkuus- ja aikatekijät aset-
tavat suuria vaatimuksia joukkojen 
ja kohteiden maastouttamiselle ja 
valelaitteiden käytölle. 

Viimeaikaiset konfliktit ovat silti 
osoittaneet, että suurvalloillakin on 
ajoittain vaikeuksia tuottaa luotetta-
vaa ja reaaliaikaista tiedustelutietoa 
taistelualueelta. Esimerkiksi Georgian 
sodassa 2008 Venäjän ilma-aseen suu-
rimpia ongelmia olivat tiedustelutie-
tojen epätarkkuus. Tämä seikka johti 
siihen, että useita venäläisten rynnäk-
kökoneita pudotettiin georgialaisten 
toimesta siinä vaiheessa, kun ne jou-
tuivat tekemään ylilentoja etsiessään 
niille tiedustelujärjestelmän tuottaman 
tiedon perusteella osoitettua maalia. 

Tiedusteluvälineiden runsas käyttö 
aiheuttaa tietotulvan. Tiedon suures-
ta määrästä johtuen tietoaineisto on 
usein käsiteltävä automaattisesti kar-
keasti systematisoituna. Valelaitteen 
ja aktiivisen harhauttamisen avulla 
tätä tietotulvaa voidaan lisätä entises-
tään, parantaen puolustajan suojautu-
mismahdollisuuksia. On lisäksi syytä 
muistaa, että erilaisten sensoreiden 
välittämän kuvan tai äänen tulkin-
ta (tiedustelutulosten analysointi) 
tai ainakin päätös asejärjestelmien 
käytöstä, perustuu pääsääntöisesti 
ihmisen tekemään välittömään ja 
välilliseen havainnointiin. Ihmisen 
aistit, erityisesti näkö ja kuulo, ovat 
tekniikan nopeasta kehityksestä huo-
limatta edelleenkin keskeisiä tekijöitä 
tiedustelu- ja maalittamisprosessissa. 
Lopputulokseen vaikuttaa suuresti 
kaikkien prosessissa toimivien ha-
vainnoitsijoiden, tulosten analysoi-
jien ja asevaikutusta käyttävien hen-
kilöiden toimintakyky. Toimintakyky 
voi laskea huomattavasti väsymyksen 
ja taistelutilanteen aiheuttaman jän-
nityksen johdosta. Esimerkiksi teh-
tävää suorittavan rynnäkkökoneen 
tai helikopterin lentäjän toimintaan 
nämä edellä mainitut seikat voivat 
vaikuttaa suorituskykyä merkittävästi 
laskevalla tavalla. Näin ollen kohteen 
vähäinenkin suojaaminen tai valelait-

teen käyttäminen saattavat johtaa vir-
heellisiin johtopäätöksiin hyökkääjän 
näkökulmasta. Lyhyesti voidaan to-
deta, että nykypäivänäkään pelkkä 
tekninen suorituskyky tai tekninen 
ylivoima eivät välttämättä ratkaise 
taisteluiden lopputulosta.

Suojautumisen ja vastatoimenpitei-
den tekemiseen vaikuttaa oleellisesti 
päätös siitä, minkälaista toimintaa 
vastaan joukko yrittää suojautua.  
Mielestäni nykypäivän taistelukentäl-
lä ajattelun lähtökohtana pitää olla se, 
että vastustajan tiedustelujärjestelmä 
kykenee havaitsemaan suuren osan 
esimerkiksi puolustusvalmisteluista. 
Puolustajan on syytä pitää mielessä, 
että kaikki kohteet, jotka voidaan 
havaita ja tunnistaa, voidaan myös 
tuhota. Vaikka tiedustelujärjestelmä 
pystyisi tuottamaan paljon tarkkaa ja 
analysoitua tietoa puolustajan toimin-
nasta niin kohteeseen vaikuttavalla 
modernillakaan ilma-aluksella ei 
välttämättä ole käytössään kuin kor-
keintaan muutama sensori joilla len-
täjä voi varmistaa kohteen sijainnin 
ja laadun käytettäessä ns. perinteisiä 
asejärjestelmiä. Ilma-aseenkin on 
löydettävä kohde, jotta siihen voidaan 
vaikuttaa. Lentäjä muodostaa lopul-
lisen tilannekuvan oman koneensa 
sensoreiden tuottaman tiedon tai 
visuaalisen havainnon perusteella. 
Näin ollen tiedustelujärjestelmän 
havaitsemaan kohteeseen käsketty 
vaikuttaminen ilma-aseella saattaakin 
jäädä vaikutukseltaan vähäiseksi

Ilmasuojelu uudistetussa 
taistelutavassa

Täydellinen salassa pysyminen on 
nykyajan taistelukentällä vaikeasti 
toteutettavissa. Tällöin on tarkoi-
tuksenmukaista kuitenkin vaikeut-
taa kohteen tunnistamista ja sen 
laajuuden määrittämistä. Joukkoon 
kohdistuvan tulenkäytön ja vaiku-
tuksen edellytyksenä on, että kohde 
havaitaan ja paikannetaan. 

Ilmasuojelu, salaaminen ja har-
hauttaminen sekä pioneeritoimin-
taan kuuluva suojanedistäminen on 
liitettävä yhdeksi toimivaksi koko-
naisuudeksi. Tämän kokonaistoi-
minnan päämääränä on muodostaa 

viholliselle virheellinen tiedustelu- 
ja tilannekuva joukon toiminnasta.  
Ilmasuojelutoimenpiteillä vähen-
netään joukkojen sekä kohteiden 
paljastumista.  Ilmasuojelutoimen-
piteiden suunnittelu on saatava val-
miiksi ennen joukkojen perustamista 
ja toimenpiteet ennen taistelujen 
aloittamista. Jokaisen sotilasjohta-
jan tulisi ymmärtää se tosiasia, että 
ilma-aseella voidaan vaikuttaa jo 
joukon perustamispaikkaan, vaikka 
vastustajan maavoimat olisivat usean 
sadan kilometrin päässä. 

Tärkeimpiä ilmasuojelutoimen-
piteitä uudistetussa taistelutavassa 
ovat peitteisen maaston käyttö, 
maastouttaminen, linnoittaminen, 
hajaryhmittäminen, ryhmitysmuu-
tokset sekä erilaiset valetoiminnot 
kuten valelinnoittaminen ja vale-
suluttaminen. Näillä toimenpiteil-
lä pyritään salaamaan todelliset 
ryhmitysalueet, antamaan virheel-
linen kuva toiminta-ajatuksesta, 
ryhmittyneiden joukkojen oikeista 
paikoista sekä niiden kokoluokista. 
Taistelujen aikana ilmasuojelussa 
korostuu ilmatilanteen seuraaminen, 
ilmahälyttäminen, toiminta ilmahä-
lytyksen ja ilmahyökkäyksen aikana, 
linnoittaminen, maastouttaminen, 
joukkojen hajautettu käyttö sekä 
ryhmitysmuutokset. 

Maavoimien uudistetussa taistelu-
tavassa korostuu valmisteluvaiheen 
merkitys. Taistelutilan valmistelun 
tulee perustua vastustajan tunte-
mukseen ja tilannekuvaan. Tähän 
vaiheeseen liittyvillä toimenpiteillä 
pyritään muokkaamaan toimintaym-
päristöä omille joukoille edulliseksi 
sekä rajoittamaan vastustajan ja 
olosuhteiden vaikutuksia. Valmis-
teluvaiheen aikana joukkojen ryhmi-
tystä muutetaan suunnitelmallisesti 
vihollisen harhauttamiseksi. Tällä 
vaikeutetaan vihollisen tilannekuvan 
muodostamista, tiedustelujärjestel-
män toimintaa ja maalitiedustelua. 
Valmisteluvaihe sisältää ilmasuoje-
lun näkökulmasta ainakin linnoittei-
den valmistelun (suoja-arvon lisää-
minen), materiaalin hajauttamisen 
toiminta-alueelle sekä salaamiseen 
ja harhauttamiseen liittyvät toi-
menpiteet. Kyseisen joukon ilma-
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torjuntaupseereilla/vast. on oltava 
keskeinen rooli edellä mainittujen 
toimintojen koordinoinnissa ja joh-
tamisessa. Valmisteluvaihe päättyy 
siihen, kun joukot aloittavat taistelun.

Tekninen ilmasuojelu on maastout-
tamisjärjestelmien, valelaitteiden ja 
suojajärjestelmien käyttöä joukkojen 
taisteluteknisessä toiminnassa. Tekni-
sellä ilmasuojelulla pyritään vaikeut-
tamaan ja häiritsemään taistelutilan 
valvontaa, maali- ja vauriotiedustelua 
sekä ilmahyökkäyksiä. Valelaitteella 
voidaan luoda harhakuva oikeasta so-
tamateriaalista ja toiminnasta. Valelai-
te voi olla juuri siihen tarkoitukseen 
suunniteltu tai se voidaan valmistaa 
tilapäisvälinein. Oleellista valelaitetta 
valmistettaessa on tietää minkälaista 
tiedustelu- tai asejärjestelmää vastaan 
valelaitteen halutaan toimivan. Vale-
laitteita voidaan ja niitä pitää käyttää 
oikeiden joukkojen lähettyvillä. Tar-
koituksena on estää oman toiminnan 
havaitseminen tai ainakin vaikeuttaa 
tarkan maalipisteen määrittämistä se-
kä lisätä toisaalta kohteen kestävyyttä 
asevaikutusta vastaan. Parhaimmassa 
tapauksessa vastustaja käyttää ase-
vaikutusta valelaitteisiin oikeiden 
maalien sijasta. Tällöin oikeat joukot 
välttyvät tappioilta ja saavat mah-
dollisesti lisäaikaa oman toiminnan 
jatkamiselle. Valelaitteilla voidaan 
myös luoda virheellinen kuva joukon 
koosta ja kalustosta - käytännössä an-
taa kuva huomattavasti vahvemmasta 
ja suorituskykyisemmästä joukosta. 
Valelaitteiden käyttämisen on oltava 
helppoa eli valelaitteiden käyttäminen 
ei saa missään tilanteessa vaikuttaa 
heikentävästi joukon taktisen tehtävän 
toteuttamiseen.

Valelaitteiden ja -toimintojen on 
sisällettävä kohteelle luonteenomais-
ta toimintaa, kuten liikettä, ääntä, va-
loja, lämpöä, savuja tai elektromag-
neettista säteilyä. Valetoimintoja on 
uskottavasti ylläpidettävä tehtävään 
käsketyn joukon toimenpitein. Uu-
distetussa taistelutavassa joukoille on 

tarkoitus valmistella useita eri tasoja 
taisteluiden käymiseksi. Esimerkiksi 
joukon valeasemina voidaan käyttää 
vanhoja taisteluasemia tai nykyisten 
asemien läheisyydessä olevia valetu-
kikohtia. Valeasemissa on niin ikään 
oltava sinne kuuluvaa materiaalia ja 
liikettä. Joukkojen on rakennettava 
valelaitteita lentäjän tähtäyspisteen 
valinnan vaikeuttamiseksi sellaisten 
kohteiden läheisyyteen, jotka eivät 
toimintansa vuoksi voi pysyä salas-
sa, mutta ovat silti ilmatoiminnan 
mahdollisia kohteita.

Melkein kaikista Suomen puolus-
tusvoimien käyttämistä ajoneuvo- ja 
asejärjestelmistä saadaan rakennettua 
valelaitteet tilapäisvälineillä - jos 
halua löytyy. Tilapäisvälineistä ra-
kennettujen valelaitteiden ominai-
suuksiin vaikuttavat luonnollisesti 
käytettävät materiaalit. Kosovon krii-
sissä vuonna 1999 serbien tekemät 
valelaitteet pyrkivät pääsääntöisesti 
harhauttamaan kuvaus- (TV, FLIR) 
ja lämpötiedustelua. Valelaitteen 
muoto oli tehty jäljittelemään oi-
keaa kohdetta ja valelaitteeseen oli 
lisätty jonkinlainen lämmönlähde. 
Nämä tekijät olivat yleensä riittäviä 
herättämään liittouman tiedustelu-
järjestelmän ja ilma-aseen huomion. 

Todellisen kohteen ja valelaitteen 
etäisyys on määritettävä tilanne-
kohtaisesti uhka-arvioon perustuen. 
Valelaitteen vähimmäisetäisyydet 
voivat olla esimerkiksi pistemaalissa 
50 metriä ja aluemaalissa 300 metriä. 
Vastustajan ilma-aseen iskevän osan 
harhauttamiseen kuuluvat valelaitteet 
aktivoidaan yleensä vasta silloin, kun 
saadaan ilmavaroitus. Vastustajan 
tiedustelujärjestelmän harhauttami-
seksi valelaitteiden käytön pitää jäl-
jitellä oikeiden kohteiden toimintaa 
vuorokauden ympäri.

Allekirjoittaneen havaintoihin 
perustuen, maavoimien aselajien 
koulutuksessa (KH, VM, RES) il-
masuojelun osuus on melko pieni 
tai jopa olematon. Ilmatorjuntajouk-

kojen koulutuksessa ilmasuojelu on 
kuitenkin lähtökohtaisesti huomioitu 
paremmin kuin muilla aselajeilla. Il-
masuojelun vähäiseen huomioimiseen 
vaikuttaa varmasti se, että rauhan 
ajan harjoittelussa vastustajan ilma-
aseen toiminnan kuvaaminen, ainakin 
vaikuttamisen osalta, on haastavaa. 
Harjoituksissa toimivien ilmaerotuo-
mareiden/vast. tehtävänä on yleen-
sä pelkästään ilma-alusten käytön 
koordinointi. Mielestäni tätä toimin-
taa pitäisi kehittää siihen suuntaan, 
että näiden henkilöiden ajankäytön 
painopiste tulisi olla maassa olevien 
joukkojen kouluttamisessa (erit. muut 
kuin ilmatorjuntajoukot). Koulutuk-
sen lisäksi ilmaerotuomari kuvaisi 
tilannetta ilma-aseen hyökkäyksen 
kohteena olevalle joukolle. Tähän 
liittyisi mahdollisten tappioiden ku-
vaaminen ja palautteen antaminen 
toiminnasta. Tarkoituksena olisi saada 
koulutettava joukko ymmärtämään ja 
huomioimaan ilmauhkan vaikutukset 
omalle toiminnalle. Lisäksi joukko 
ymmärtäisi vallitsevien maasto-, 
ilmasto-, ja näkyvyysolosuhteiden 
merkityksen suojalle ja taisteluky-
vylle. Kaikki tämä on toki mahdollista 
vain jos joukko on halukas saamaan 
koulutusta. Valitettavasti olen törmän-
nyt tilanteisiin, joissa joukko ei halua 
ilma-aseen toiminnan kohdistuvan 
heihin, koska se saattaisi pysäyttää 
esimerkiksi heidän moottorimarssin 
tai hyökkäyksen suorittamisen. 

Ilmatorjunta-aselajissakin koulute-
taan yleensä vain ilmasuojelun taktis-
ta ja taisteluteknistä tasoa. Teknisen 
ilmasuojelun keinot ja mahdollisuu-
det valelaitteiden osalta sivuutetaan 
nopeasti eikä niille anneta juuri 
painoarvoa - edes ajatusten tasolla. 
Kotimaiset oppaat ja ohjesäännöt 
ottavat kantaa valelaitteiden käytös-
tä yleensä pintapuolisesti, eikä asia 
tule välttämättä esille edes sodan ajan 
joukkojen koulutuksessa. Tämänkin 
asian suhteen on toki puolustushaara- 
ja aselajikohtaisia eroja. 

Hypoteettista tarkastelua 
valelaitteiden käytöstä

Usein sotilasjulkaisuissa törmää 
tutkimuksiin, jotka on toteutettu 

PERUSLUKEMIA
TAKTIIKASTA
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puhtaasti teknisestä näkökulmasta. 
Tutkimuksien tulokset ovat toki nu-
meroiden valossa kiistattomia, mutta 
tällaiset tutkimukset sivuuttavat mon-
ta taistelun lopputuloksen kannalta 
olennaista tekijää. Tässä muutamia 
ajatuksia valelaitteiden käytöstä:

Nykyään monen joukon johtamis-
paikkoina käytetään metallikontteja. 
Johtamiskontit ovat pääosin kooltaan 
ja rakenteeltaan lähellä ns. merikont-
tia, joita löytyy Suomesta kymmeniä 
tuhansia kappaleita. Joukon komen-
topaikan alueelle voitaisiin ryhmittää 
useampia tyhjiä merikontteja. Kontit 
pitäisi maastouttaa sekä naamioi-
da samalla lailla kuin varsinainen 
johtamiskontti. Tyhjän merikontin 
sisälämpötilaa nostamalla kyseinen 
kohde ei juuri poikkeaisi oikeasta 
johtamiskontista lämpötiedustelujär-
jestelmällä katsottuna. Metallikorin 
sisällä lämmin ilma leviää melko ta-
saisesti, joten lämmitystavalla ei olisi 
niin suurta väliä. Lämpöjäljen lisäksi 
konttien läheisyyteen pitäisi ehdot-
tomasti yhdistää joukon normaalia 
kalustoa ja toimintaa, erityisesti 
viestitoimintaa. Joukkojen ja viesti-
laitteiden (radio, antennit/vast.) ryh-
mittämisellä voitaisiin valelaitteiden 
toimintaa tehostaa edelleen. Kalustoa 
tai joukkoja voitaisiin esimerkiksi 
ryhmittää valelaitteiden lähettyville 
enemmän kuin oikean johtamispai-
kan lähelle tai päinvastoin. Tässä 
esimerkkitilanteessa vastustaja saisi 
todennäköisesti selvitettyä elektroni-
sen tiedustelun avulla vähintään joh-
tamispaikan ryhmitysalueen, mutta 
em. toimintojen yhteisvaikutuksella 
saataisiin todennäköisesti vaikeutet-
tua tiedustelun suorittamista ja oikean 
kohteen löytymistä.  Tarkemman 
tiedustelutuloksen saamiseksi vas-
tustaja joutuisi käyttämään muita 
tiedustelujärjestelmiä. Lopputulok-
sena vastustaja joutuisi käyttämään 
huomattavasti enemmän aikaa ja voi-
maa oikean kohteen eliminoimiseksi 
valelaitteiden keskeltä. 

Otetaan esimerkiksi tutkimus, 
jonka tarkoituksena olisi selvittää 
tietyn valelaitteen ominaisuuksia 
(esim. ohjuslavetti) ilma-aseeseen 
asennettua tiedustelujärjestelmää vas-
taan. Tutkimustilanteessa tiedetään, 

että kyseessä on valelaite, joten sen 
ominaisuuksia voitaisiin tarkastella 
kaikessa rauhassa. Vaikka tutkimuk-
sessa huomioitasi ilma-aseen lentäjän 
tekemät havainnot valelaitteesta, niin 
silti tutkimus sivuuttaisi täysin ne 
tekijät, jotka vaikuttavat lentäjän 
toimintaan taistelutilanteessa. Tutki-
mustulos kertoisi lopulta ainoastaan 
tutkimuksessa käytetyn valelaitteen 
ja tiedustelujärjestelmän välisestä 
suhteesta teknisestä näkökulmasta. 
Teknisessä tarkastelussa voi loppu-

tulos osoittaa, että ko. valelaite ei 
onnistu luomaan täysin oikeanlaista 
kuvaa tai herätettä ilma-aseen sen-
soreille. Kuitenkaan tutkimuksesta 
ei saisi vetää sellaisia johtopää-
töksiä, että ko. valelaite ei toimisi 
taistelutilanteessa tai sen käyttä-
minen ei parantaisi joukon suojaa.  
Tilanne muuttuu oleellisesti jos sa-
mat järjestelmät olisivat ”vastakkain” 
taistelutilanteessa. Tällöin ei voisi 
tiedustelujärjestelmä eikä ilma-aseen 
lentäjä lähteä suoraan siitä oletukses-

Luonnoskuva lämpökameran näkymästä (WHITE= HOT). Alueella on 
yksi johtamispaikka. Ei valelaitteita.

Luonnoskuva lämpökameran näkymästä (WHITE= HOT). Alueella on 
yksi johtamispaikka ja neljä valelaitetta. Mikä on oikea johtamispaikka?
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ta, että kyseessä on valelaite - sodassa 
on kuitenkin kyse selviytymisestä. 
Näin ollen vastustaja joutuisi toden-
näköisesti käyttämään muita järjestel-
miä varmistaakseen kohteen laadun. 
Vaikka analysoinnin lopputuloksena 
kohde luokiteltaisiinkin valelaitteeksi 
niin kaikki se aika, jonka vastustaja 
on käyttänyt tämän asian selvittämi-
seen, millä tahansa johtamistasolla, 
on pois todellisesta vaikuttamisesta 
kohteisiin. Taistelutehtävää suorit-
tava lentäjä joutuisi todennäköisesti 
muodostamaan kohteesta lopullisen 
käsityksen sekä tekemään lopullisen 
päätöksen oman koneensa senso-
reiden antaman tiedon perusteella. 
Jos oikean kohteen lähellä on oike-
aa maalia jäljittelevä valelaite, niin 
on mahdollista, että kone käyttäisi 
asevaikutusta siihen. Kuten edelli-
sen lehden sotahistorian esimerkkien 
avulla totesin, valelaitteiden käyttä-
minen lisää epävarmuutta maalien 
luokittelussa ja päätöksenteossa en-
nen kohteeseen vaikuttamista.

Tässä lyhyt, täysin hypoteetti-
nen, esimerkki siitä mikä vaikutus 
valelaitteella voisi olla ilma-aseen 
toimintaan. Esimerkki perustuu vii-
meaikaisten konfliktien havaintoihin 
ilma-aseen ja valelaitteiden käytöstä. 
Rajaukset:
– Ilmasta maahan tehtävää suorittava 

rynnäkkökone, jolla on käytössään 
laserohjattuja pommeja, raketteja, 
ja rautapommeja. Käytössä ei ole 
GPS/ GLONASS- ohjattuja aseita.

– Rynnäkkökoneelle on osoitettu 
kohteeksi kenttätykistön tulipat-
teri. Kohteen tiedoista on ilmoi-
tettu maalin koordinaatit, alueen 
koko keskipisteestä lukien on 
300x300m.

– Valelaite sijaitsee 500m päässä 
kohteesta. Lentokoneen nopeus 
250m/s. Näin ollen valelaitteen 
ja maalipisteen sijaintien välinen 
lentoaika on kaksi(2) sekuntia. 

Negatiivinen (taistelukykyä heiken-
tä0kaan):
– Ilma- ase ei havaitse valelaitetta tai 

ei noteeraa sitä millään tavalla ja 
hyökkää tulipatteria vastaan 1.lä-
hestymisellä

Positiivinen vaikutus (taistelukykyä 
parantava) valelaitteen käytöllä:

– Ilma-ase kiinnittää huomion va-
lelaitteeseen ja hyökkää silti tuli-
patteria vastaan 1. lähestymisellä

– Ilma-ase kiinnittää huomion va-
lelaitteeseen, ja joutuu tekemään 
taistelukaarron (tai useita) ja hyök-
kää silti tulipatteria vastaan 2. tai 
3. lähestymisellä

– Ilma-ase kiinnittää huomion vale-
laitteeseen ja hyökkää valelaitetta 
vastaan 1. lähestymisellä

– Ilma-ase kiinnittää huomion va-
lelaitteeseen, ja joutuu tekemään 
taistelukaarron ja hyökkää valelai-
tetta vastaan 2. tai 3. lähestymisellä
Onko valelaitteen käytöstä his-

torian ja näiden em. pelkistettyjen 
(rautalangasta väännettyjen) ja hy-
poteettisten esimerkkien perusteella 
mitään haittaa? Luonnollisesti vale-
laitteiden valmistaminen ja käyttö 
vaatii aikaa ja resursseja, mutta va-
lelaitteiden käyttäminen voi paran-
taa joukon suojaa ja taistelukykyä 
huomattavasti.

Lopuksi

Ase- ja tiedustelujärjestelmien suo-
rituskyvyn kehittymisen myötä ny-
kypäivän taistelukentällä ajattelun 
lähtökohtana pitäisi mielestäni olla 
se, että vastustajan kykenee havait-
semaan suuren osan esimerkiksi 
puolustusvalmisteluista. Näin ollen 
on syytä pitää mielessä, että kaikki 
kohteet, jotka voidaan havaita ja tun-
nistaa, voidaan myös tuhota. Tämä 
seikka puoltaa entistä vahvemmin 
sitä, että joukon pitää pyrkiä kaikin 
keinoin vaikeuttamaan vastustajan 
tiedustelua ja oikean kohteen löytä-
mistä. Joukon toiminnassa tulee ko-
rostaa salaamista ja harhauttamista, 
jota voidaan toteuttaa esimerkiksi 
valelaitteiden avulla. Valelaitteiden 
käytön tavoitteena ovat joukon suo-
jan ja taistelukyvyn parantaminen. 
Puhtaasti teknisestä näkökulmasta 
tarkasteltuna valelaitteiden suori-
tuskyky ja merkitys lopputulokselle 
voivat vaikuttaa heikoilta. Lisäksi 
yksi selkeä este valelaitteiden käytön 
suhteen on sotilaiden ”rajoittunut” 
ajatusmaailma. Valelaitteita saate-
taan pitää joukon toiminnan kan-
nalta turhina ja merkityksettöminä. 

Sodissa valelaitteiden on kuitenkin 
osoitettu vähentävän asevaikutusta 
joukkoja vastaan, parantaen joukon 
toimintakykyä ja antaen aikaa vas-
tatoimille hyökkäävää ilma-asetta 
vastaan. Joka tapauksessa valelaittei-
den käyttöä tulisi vähintään harkita 
osana joukon toimintaa.  Oleellinen 
asia valelaitteiden käytössä on se, 
että niiden käytön on oltava luonteva 
osa joukon toimintaa, eikä niiden 
käyttäminen saa heikentää taktisen 
tehtävän toteuttamista. 

Nykypäivän tiedustelujärjestelmän 
ja ilma-aseen suorituskyky asettaa 
suuria vaatimuksia ilmasuojelulle.  
Vaikka uudistetussa taistelutavas-
sa otetaankin entistä paremmin 
huomioon ilmasuojelunäkökohdat 
tai ainakin annetaan mahdollisuus 
ottaa huomioon, niin ilman sodan 
ajan joukkojen koulutuksen tehos-
tamista ja sotilaiden ajatusmaailman 
muutosta, konkreettiset toimenpiteet 
ilmasuojelun osalta saattavat jäädä 
vajavaisiksi. Ilmasuojelukokonaisuu-
den koulutuksessa RA- ja SA- jouk-
kojen ilmatorjuntaupseereiden panos 
on ratkaisevassa asemassa tietotaidon 
jakamisen ja lopputuloksen kannalta. 
Mielestäni ilmasuojelu on asia jota ei 
kannata opetella ”kantapään” kautta. 

Loppukevennys: 
Olen käyttänyt menestyksellisesti 
”valelaitteita” sorsanmetsästyksessä 
reilun 20 vuoden ajan. Teknisesti tar-
kasteltuna käyttämäni ”valelaitteet” 
ovat puutteellisia, eivätkä ne anna 
täysin oikeanlaista kuvaa kohteesta. 
Tästä huolimatta olen saanut kiinni-
tettyä ”ilma- aseen” huomion niihin. 
Niiden myötä minulla on ollut huo-
mattavasti enemmän aikaa suorittaa 
onnistunut ”torjunta”. 
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RIA Novosti 20.2.2013,  
RIA Novosti 12.3.2013

Uusia Il-478 tankkausko-
neita hankinnassa 

Venäjän puolustusministeriö ja Venä-
jän Yhtynyt Lentokoneenrakennus-
yhtymä (UAC) ovat allekirjoittamas-
sa lähitulevaisuudessa sopimuksen 
uuden ilmatankkauskoneen hankin-
nasta korvaamaan nyt käytössä ole-
vat Il-78 tankkauskoneet. Hankinnat 
tulevat olemaan UAC:n mukaan osa 
valtion vuoteen 2020 jatkuvaa ase-
hankinta suunnitelmaa. Joidenkin 
lehtitietojen mukaan Venäjä saattaa 
tilata jopa 31 uutta Il-478 konetta. 
Tällä hetkellä Venäjän Ilmavoimien 
ilmatankkauskyvystä vastaa 203. 
Kaartin Ilmatankkausrykmentti, jolla 
on käytössään 19 kpl Il-78 koneita.

Alkuperäinen Il-78 perustuu 
nelimoottorisen Il-76 raskaaseen 
kuljetuskoneeseen. Modernisoitu 
versio tullaan valmistamaan Il-476/

Il-76MD-80A kuljetuskoneeseen. 
Ensimmäinen Il-476/Il-76MD-90A 
raskaan kuljetuskoneen prototyyppi 
on aloittanut koelennot koelentokes-
kuksessa lähellä Moskovaa. Il-476 
on perin pohjin modernisoitu versio 
Il-76 kuljetuskoneesta. Modernisoin-
ti käsittää uuden siiven, täysin digi-
taalisen lennon hallintajärjestelmän, 
uuden ohjaamon, jossa on digitaaliset 
näytöt sekä uudet polttoainetalou-
delliset tehokkaammat PS-90A-76 
ohivirtausmoottorit. Koneella on jo 
suoritettu ensimmäiset pidennetyt 
koelennot Aviastar SP tehtaalla, 
koneen valmistuttua tammikuussa. 
Koelento kesti neljä tuntia 25 mi-
nuuttia ja kohosi 10 000 metrin kor-
keuteen. Venäjän puolustusministeriö 
on allekirjoittanut hankintasopimuk-
sen 39 kpl Il-476 koneen toimitta-
misesta vuoteen 2018 mennessä ja 
lisäksi UAC kertoi neuvottelevansa 
Il-476 koneeseen perustuvien ilma-
tankkauskoneiden toimittamisesta 
puolustusministeriölle. 

RIA Novosti 23.4.2013, RIA Novo-
sti 25.4.2013, RIA Novosti 7.5.2013

PAK-FA / Suhoi T-50 hä-
vittäjän valtion koelennot 
alkavat vuonna 2014. 

PAK-FA/T-50 hävittäjän valtion koe-
lennot tullaan aloittamaan vuonna 
2014. Vuoden 2013 aikana odotetaan 
saatavan valmiiksi alustavat koelen-
not ja vuonna 2014 on suunniteltu 
aloitettavan viralliset valtion koe-
lennot, joiden ensimmäinen vaihe 
tultaneen saamaan valmiiksi vuoden 
2015 kuluessa. Koelento-ohjelmaan 
osallistuu tällä hetkellä kuusi pro-
totyyppiä, joista neljä on lentäviä, 
yksi liikkumaton ja yksi järjestelmän 
testaus lentorunko. Viides lentävä 
prototyyppi tulee liittymään lisää 
koelento-ohjelmaan tänä vuonna, 
jolloin koelento-ohjelmaa tullaan 
viemään eteenpäin viidellä lentävällä 
koneella. PAK-FA/T-50 hävittäjä tu-
lee palvelukseen Venäjän Asevoimil-
le vuonna 2016, eikä vuonna 2015, 
kuten aiemmin on kerrottu.

PERUSLUKEMIA
ILMA-ASEESTA

Everstiluutnantti Antti Arpiainen

Pikku-uutisia Venäjältä

II-476 raskas kuljetuskone (C RIA NOVOSTI LEV POLIKASHIN)

PAK-FA/ T-50 hävittäjä. (© Photo 
Suhoi- yhtymän lehdistöpalvelu)
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PAKJ-FA/T-50 on viidennen su-
kupolven monitoimihävittäjä, joka 
tulee muodostamaan tulevaisuudessa 
Venäjän Ilmavoimien ytimen. Ko-
neelle ovat ominaisia stealth- omi-
naisuudet, yliäänen lentokyky ilman 
jälkipolton käyttöä, erittäin hyvä 
liikehtimiskyky sekä nykyaikainen 
avioniikkajärjestelmä, mukaan luki-
en X-alueen aktiivisesti vaiheohjattu 
tutka. 

RIA Novosti 4.4.2013,  
RIA Novosti 11.4.2013

MiG-31 hävittäjiä sijoitet-
tiin Novosibirskiin.

Uusi osasto MiG-31BM hävittäjiä 
on sijoitettu Siperiaan Novosibirs-
kin Alueelle suojaamaan alueen 
teollisuutta. Koneiden sijoittaminen 
alueelle on osa ohjelmaan, jolla py-
ritään vahvistamaan ilmavoimien 
yksiköiden kykyä vastata Siperian 
ilmatilan turvallisuudesta. Aiemmin 
Novosibirskin ilmatilaa vartioitiin 
Omskiin tukeutuneilla hävittäjillä, 
mutta yksikkö lakkautettiin vuonna 
1998.

MiG-31BM hävittäjä on moder-
nisoitu versio MiG-31 hävittäjästä, 
joka on varustettu uudella tulenjoh-
tojärjestelmällä, pidennetyllä maalin 
havaitsemisetäisyydellä, joka yltää 

320 km ja seurantaetäisyydellä, joka 
yltää 280 kilometriin. MiG-31 on 
nopein maailmassa käytössä oleva 
hävittäjä tyyppi ja sitä on viimeai-
koina modernisoitu kattavasti MiG-
31BM standardiin. MiG-31BM 
kantama on 1 450 km sisäisellä 
polttoaine kuormalla, jota voidaan 
kasvattaa 5 400 km ilmatankkauk-
sella. Modernisoitu versio käsittää 
parannetun avioniikan, digitaaliset 
datalinkit, uuden monitoimitutkan, 
ohjaamon värilliset monitoiminäy-
töt, sekä suuri tehoisemman tulen-
johtojärjestelmän. MiG-31BM voi 

samanaikaisesti seurata 10 maalia. 
Kaksipaikkainen MiG-31 voi torjua 
maaleja 200 km etäisyydeltä mo-
dernin tutkansa ja pitkän kantaman 
ohjustensa ansiosta. Ilmavoimat 
kertoi 2012, että on testannut uutta 
pitkänkantaman ohjusta MiG-31 
hävittäjässä, mikä asiantuntijoiden 
mukaan saattoi olla K-37M eli RVV-
BD ilmataisteluohjus.

RIA Novosti 15.3.2013

Uusi tukialuslentäjien 
koulutuskeskus käyttöön 
syksyllä 2013.

Venäjän uusi tukialusilmailun koulu-
tuskeskus tulee olemaan valmiina toi-
mintaan Jeiskin alueella Mustanmeren 
rannikolla syksyllä 2013. Uusi koulu-
tuskeskus tulee korvaamaan neuvosto-
aikaisen Krimillä, Ukrainassa sijaitse-
van koulutuskeskuksen. Rakennustyö 
on tosiasiassa valmis ja lentotoiminta 
alkaa siellä elo- tai syyskuussa.

Venäjä ja Ukraina sopivat vuon-
na 1997, että Venäjä voi käyttää 
satunnaisesti Nitka koulutuskes-
kusta, joka oli ainoa kiinteäsiipisen 
tukialusilmailun maalla sijaitseva MiG-31 hävittäjä (© RIA Novosti, Vladislav Belogrud)

Nitka Merivoimien tukialustoiminnan koulutuskeskus Krimillä Ukrai-
nassa (© Photo Spotters.net)

PERUSLUKEMIA
ILMA-ASEESTA



Ilmatorjunta 2/2013      31   

koulutuspaikka. Toistaiseksi kou-
lutuskeskuksen ainoa käyttäjä ovat 
olleet Pohjoisen Laivaston tukialus-
lentäjät, jotka lentävät Su-33 ja Su-
25UTG koneilla Admiral Kuznetsov 
tukialukselta. Nitka koulutuskeskus 
rakennettiin neuvostoaikana lentäjien 
kouluttamiseen nousuihin laskuihin 
tukialuksen kannelta. Neuvostoliiton 
romahduksen jälkeen koulutuskeskus 
jäi Ukrainaan alueelle. Koulutuskes-
kus tarjoaa muun muassa tukialuksen 
keulaa kuvaavan lähtöalusta hyppy-
rin, katapultin sekä pysäytysvaijerit, 
laskeutumisen liukupolun ohjaus-
järjestelmän, merkkivalot ja optisen 
laskeutumisen ohjausjärjestelmän.
RIA Novosti 6.4.2013

Tu-95MS tuhoutui  
tulipalossa

Ikoninen pikkuvioista kärsinyt 
Tu-95MS strateginen pommikone 
paloi korjauskelvottomaksi. Tu-95 
pommikone keskeytti lentoonlähdön 
sen jälkeen, kun miehistö havaitsi 
savua koneen sisätiloissa helmikuun 
puolivälissä. Palo sammutettiin no-
peasti ja ettei kukaan loukkaantunut 
tapahtuman yhteydessä, mikä sat-
tui tukikohdassa Riazanin Alueella 
Keski-Venäjällä. Palossa tuhoutui 
kuitenkin vuonna 1982 valmistu-
nut Tu-95MS kone korjauskelvot-
tomaksi. Tutkimukset totesivat ta-
pahtumaan syylliseksi elektronisen 
laitteen, mutta tutkimuksia jatketaan 
edelleen. 

Tu-95MS on Venäjän kaukotoi-

mintailmavoimien perusväline, joita 
on aktiivisessa lentotoiminnassa ar-
vioiden mukaan 40 - 64 kpl. Kone-
tyyppi suorittu ensilentonsa vuonna 
1956 eikä Tu-95MS tyyppiä ole val-
mistettu enää vuoden 1992 jälkeen. 
Konetyypin seuraaja on kehitystyön 
kohteena, mutta sen ei odoteta tu-
levan sarjatuotantoon ennen vuotta 
2025.

RIA Novosti 11.4.2013

Tulevaisuuden strategisen 
pommikoneen PAK-DA 
konsepti on hyväksytty.

Venäjän Ilmavoimat ovat hyväk-
syneet tulevaisuuden PAK-DA 
strategisen pommikoneen suunnit-
telukonseptin ja määrittelyt, mikä 
mahdollistaa koneen alajärjestelmi-

en ja osien kehittämisen. PAK-DA, 
mikä merkitsee tulevaisuuden kau-
kotoimintalentokonetta, projektia 
on työstetty useita vuosia, mutta 
sille annettiin virallinen aloituslupa 
vuonna 2012. Uuden koneen tarkoi-
tuksena on korvata 63 kpl Tu-95Ms 
ja 13 kpl Tu-160 strategisia pom-
mikoneita ensi vuosikymmenellä. 
Saatujen tietojen mukaan Tupole-
vin suunnittelutoimisto on voitta-
nut PAK-DA kehitystyökilpailun 
aliäänen nopeutta lentävällä lentä-
vään siipeen perustuvalla koneella, 
joka tarjoaa erinomaiset tai jopa 
ylivoimaiset stealth- ominaisuudet. 
PAK-DA tullaan varustamaan nyky-
aikaisilla elektronisen sodankäynnin 
järjestelmillä, aseistamaan pitkän-
kantaman risteilyohjuksilla, jotka 
voidaan varustaa ydinkärjillä sekä 
laajalla valikoimalla perinteisillä 
räjähteillä varustettuja täsmäaseita. 
Uuden pommikoneen tuotannon 
odotetaan alkavan vuonna 2020 ja 
se tullaan rakentamaan Kazanin 
lentokonetehtaan (KAPO) uudella 
kokoonpanolinjalla. Sama tehdas on 
aiemmin rakentanut Tu-95 ja Tu-160 
koneet.

RIA Novosti 19.3.2013

Ladoga-2013 harjoitus 
pidettiin pääsiäisviikolla 
Laatokan yllä.

Yli 70 lentokonetta ja helikopteria 

Tu-95MS (© RIA Novosti, O. Grachev)

Tu-160 strateginen pommikone (© RIA Novosti, Skrinnikov)



32      Ilmatorjunta 2/2013

sekä noin 1 000 henkeä osallistui 
sarjaan taktisia harjoituksia, joilla 
valmisteltiin laajamittaista harjoi-
tusta, joka pidettiin pääsiäisviikol-
la Luoteis-Venäjällä. Valmistelut 
Ladoga-2013 harjoitusta varten, 
joka pidettiin Karjalan tasavallassa, 
Leningradin, Smolenskin ja Tverin 
alueilla, käsittivät taktisia lentohar-
joituksia hävittäjillä, pommikoneilla 
ja maavoimienlentojoukoilla. Lento-
kalustosta harjoitukseen osallistuivat 
MiG-31 ja Su-27 hävittäjiä, MiG-
25RB tiedusteluhävittäjiä, Su-24M 
rintamapommikoneita, Su-24MR 
tiedustelukoneita sekä Mi-8 monitoi-
mi- ja Mi-24 rynnäkköhelikoptereita. 

RIA Novosti 24.4.2013

Uusi lyhyenkantaman ilma-
torjuntaohjusjärjestelmä.

Uuden Morfei lyhyenkantaman ilma-
torjuntaohjusjärjestelmän vastaan-
otot alkavat vuonna 2015. Morfei 

on erittäin lyhyen kantaman liikkuva 
ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, jonka 
tehokaskantama on 5 km. Uutta oh-
jusjärjestelmää on kehitetty vuodesta 
2007 alkaen. Ensimmäinen Morfei 
järjestelmä saattaa olla palveluksessa 
vuonna 2015. Morfei tulee täyden-
tämään Vitiaz, S-400 ja S-500 ilma-
torjuntaohjusjärjestelmät Venäjän 
tulevaisuuden ilmatilanpuolustusjär-
jestelmässä, missä muut järjestelmät 
kykenevät torjumaan maalit 5 - 400 
km etäisyydeltä ja 5 metrin korkeu-
desta lähiavaruuteen. Morfei suorit-
taa torjunnat muiden järjestelmien 
lähikatveessa. Keskikantaman Vitiaz 
järjestelmä, joka tulee korvaamaan 
vanhentuneet S-300PS järjestelmät, 
on yhä kehitystyön kohteena.

RIA Novosti 20.3.2013

Ilmatorjuntaharjoitus  
Itä-Venäjällä.

Itä-Venäjällä pidettiin laajamittai-

nen ilmatorjuntaharjoitus, johon 
osallistui yli 500 asejärjestelmää, 
50 lentokonetta ja yli 2 000 soti-
lasta. Harjoitus kesti neljä viikkoa 
ja sen johti Itäisen Sotilaspiirin 
päällikkö Amiraali Konstantin Si-
denko. Harjoitus pidettiin Buriatian 
tasavallassa ja siihen osallistui S-
300, Osa, Buk, Strela-10M ja Igla 
ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä sekä 
Pantsir-S1 ja Shilka ilmatorjunta-
tykkijärjestelmiä. Pantsir-S1 jär-
jestelmät toimitettiin Sotilaspiirille 
vuoden 2012 lopulla. Harjoituksen 
tarkoituksen oli testata Sotilaspii-
rin ilmatorjuntajoukkojen ja lento-
joukkojen valmiutta sekä suorittaa 
yhteistehtäviä ja harjoitella laajaa 
kirjoa nykyaikaiseen sodankäyntiin 
liittyviä taistelutehtäviä. 

RIA Novosti 11.3.2013

Maahanlaskujoukkojen 
ilmatorjuntajoukot  
ilma-ammunnoissa.

Venäjän Maahanlaskujoukkojen 
(VDV) ilmatorjuntayksiköt suoritti-
vat noin 30 patteritasan taktista har-
joitusta. Harjoituksissa ammuttiin yli 

Maahanlaskujoukkojen Strela-10M3 ampuu (© RIA Novosti, Aleksei Kudenko)
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60 Igla ohjusta, yli 10 ohjusta Strela-
10M3 järjestelmällä sekä suoritettiin 
yli 40 tulitehtävää ZU-23 ilmator-
juntatykeillä. Kaikki taistelutehtävät 
johdettiin käyttämällä Barnaul-T au-
tomatisoitua johtamisjärjestelmää. 
Harjoituksiin osallistui noin 1 000 
Maahanlaskujoukkojen sotilasta il-
matorjuntayksiköistä samoin, kuin 
rynnäkkö- ja maavoimienilmailu-
joukkojen alayksiköitä osallistui 
harjoitusten sarjaan Etelä-Venäjällä 
Krasnodarin itsehallinnollisella alu-
eella.

RIA Novosti 26.2.2013

Maahanlaskujoukoille uu-
sia ajoneuvoja.

Venäjän Maahanlaskujoukot tullaan 
varustamaan pääosin Venäjällä 
suunnitelluilla panssaroiduilla ajo-
neuvoilla, mukaan lukien Tigr-M 
ja RA. SPM-s GAZ-233036 Tirg 
on monitoiminen sotilasmaastoajo-
neuvo. Ajoneuvon suurin nopeus on 
150 km/h ja se kykenee kuljetta-
maan 9 sotilasta tai 1 200 kg kuor-
maa. Maahanlaskujoukot saattavat  
myös hankkia Typhoon 6x6 pans-

saroitua miehistönkuljetus kuorma-
autoa.

RIA Novosti 22.4.2013

Venäjä modernisoi Maa-
hanlaskujoukkojen taiste-
luajoneuvoja.

Venäjän Puolustusministeriö on 
julkistanut tarjouskilpailun BMD-1 
taisteluajoneuvojen modernisoin-
nista. Tarjouspyynnön mukaan 145 
kpl BMD-1 taisteluajoneuvoja tulee 
modernisoida BMD-2 tasolle tänä 
vuonna ja 67 kpl vuonna 2014. 
Maahanlaskujoukot tulevat saamaan 
ensimmäiset 10 kpl nykyaikaisia 
BMD-4M taisteluajoneuvoja vuo-
den 2013 lopulla. BMD-4M on vii-
meisin modifikaatio panssaroidusta 
taisteluajoneuvosta, joka voidaan 
pudottaa laskuvarjolla takaamaan 
maahanlaskujoukoille tulivoimaa 
ja tukemaan niiden taistelua. BMD-
4M on uusi runko, digitaalinen 
tulenjohtojärjestelmä sekä erittäin 
tarkka aseistus mukaan lukien 100 
mm tykki. 

RIA Novosti 6.5.2013

Uudelleen aseistamisen 
tavoite 75 % vuoteen  
2020 mennessä.

Nykyaikaisen aseistuksen osuus Ve-
näjän Asevoimien käytössä olevasta 
aseistuksesta tulee saavuttaa 75 % 
vuoteen 2020 mennessä, jotta taataan 
riittävä puolustuskyky. Venäjällä on 
meneillään useita tärkeitä uudelleen 
aseistushankkeita, jotka on suunnitel-
tu saatavaksi valmiiksi vuoteen 2020 
mennessä. Venäläiset viranomaiset 
ovat aiemmin asettaneet päämäärän 
30 % vuoteen 2015 mennessä ja 70 
% vuoteen 2020 mennessä. Venäjä 
on hyötynyt korkeista öljyn ja kaa-
sun hinnoista maailmanmarkkinoilla, 
jonka seurauksena Venäjän hallitus 
on voinut sijoittaa 22 000 miljardia 
ruplaa eli 730 miljardia$ kunnian-
himoiseen uudelleen aseistusoh-
jelmaan vuoteen 2020 mennessä. 
Ohjelma edellyttää kahdeksan bal-
listisilla Bulava ohjuksilla varustetun 
sukellusveneen, 600 lentokoneen ja 
S-400 sekä S-500 ilmatorjuntaohjus-
järjestelmien sekä muun tyyppisten 
nykyaikaisen aseistuksen hankintaa.

 

BMD-4M maahanlaskujoukkojen taisteluajoneuvo (© Photo Nikolai Doniushkin)
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Tekniikan kehittyminen luo mahdol-
lisuudet uusien järjestelmien raken-
tamiseen. Tekniikka ja järjestelmät 
ohjaavat toimintatapoja. Hallitulla 
kehittämisellä tekniikan avulla saa-
daan aikaiseksi parempaa suoritus-
kykyä. Nykyisten asejärjestelmien 
suorituskykyä saadaan parannettua 
parantamalla asejärjestelmien joh-
tamiseen käytettyjen valvonta- ja 
tilannekuvajärjestelmien suoritus-
kykyä. Johtamisen tehostuessa ase-
järjestelmien suorituskyvyt ovat käy-
tettävissä silloin kun sitä tarvitaan ja 
siellä missä sitä tarvitaan. Tekniikka 
mahdollistaa uusien käyttöperiaattei-
den ja toimintatapojen käyttöön oton, 
uudet taistelutavat.

Sodankäynnissä etulyöntiasemassa 
on se, joka pystyy nopeimmin yh-
distämään kaiken saatavilla olevan 
oleellisen tiedon sekä muodostamaan 
siitä mahdollisimman oikean tilan-
nekuvan. Tilannekuvan tavoitteena 
on ylläpitää päätöksentekijöiden 
tilannetietoisuus sellaisena, että he 
ymmärtävät valvonnan ilmoittami-
en muutoksien merkitykset sekä 
kykenevät vastapuolta nopeammin 
reagoimaan tilanteeseen. Tilanne-
kuva muodostuu tiedonsiirtojärjes-
telmien avulla verkotetusta valvon-
tajärjestelmästä ja omien joukkojen 
seurantajärjestelmästä, jolla kyetään 
estämään tulenkäyttö omia joukkoja 
kohtaan. Valvontasensorien avulla 
saadut tiedot muodostavat kaikil-
la tasoilla tilannekuvan perustan. 
Valvontajärjestelmien eri sensorien 
keräämät tiedot sisältävät runsaasti 

informaatiota, jota analysoimalla 
saadaan lisää tietoa ja sitä kautta 
ymmärrystä. 

Valvontajärjestelmien  
tuottama tieto luo  
johtamisen pohjan

Valvontajärjestelmä tulee tulevaisuu-
dessa käsittämään sekä aktiivisia että 
passiivisia sensoreita, laajakaistaisia 
tiedonsiirtoyhteyksiä ja eritasoisia 
tiedon fuusio- sekä jakelujärjestel-
miä. Järjestelmän oleellinen osa on 
varmennettu ja itseään ylläpitävä 
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Kapt Petri Forssell

Valvonta- ja tilannekuva- 
järjestelmien rakenteesta  
verkostopuolustusympäristössä

Taistelukentän eri järjestelmät muodostavat toisiinsa linkittyneen ja 
toisistaan riippuvaisen järjestelmän. Yksittäisten erillisten järjestelmien 
tuottamasta datasta saadaan datafuusion avulla parempi tilannekuva 
johtamiselle ja tulivoiman käytölle.

sekä korjaava, yhteiskäyttöinen tie-
donsiirtoverkko. Tiedonsiirtoverkko 
mahdollistaa järjestelmän elementtien 
yhdistämisen ja toiminnan riittävällä 
kapasiteetilla myös elektronisten ja 
fyysisten hyökkäysten alla. Tietoko-
neet ja niitä yhdistävät verkot muut-
tuvat toimintoja ytimeksi. Verkkojen 
tiedustelu, valvonta- ja hallintatarve 
nousevat voimakkaammin esiin ja 
niiden merkitys kasvaa. Verkostoi-
tuminen tapahtuu kaikilla tasoilla. 
Ilmiö pätee niin sensoreihin, tiedon-
siirtoon ja johtamisjärjestelmään kuin 
eri asejärjestelmiinkin. Sensoreiden 
verkottuminen parantaa järjestelmien 
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suorituskykyä tilannekuvan muodos-
tamisessa.

Tilannekuvan on tuotettava ennak-
kovaroitus tulevasta uhkasta. Tilan-
nekuvan avulla joukon ja sen jär-
jestelmien ei tarvitse olla koko ajan 
aktiivisena. Tilannekuvan avulla jou-
kon suorituskyky osataan kohdentaa 
uhkasuuntaan. Tilannekuvan on mah-
dollistettava uhkan tunnistaminen. 
Sivullisille ei voi tuottaa vahinkoa, 
vaikutus on kyettävä aikauttamaan 
oikein sekä kohdistamaan vihollisen 
kriittisimpiin osiin (maaleihin). Tie-
don saaminen ei ole useinkaan suurin 
ongelma. Haasteena on olennaisen 
tiedon seulominen informaatiosta, 
sen analysointi ja toimittaminen 
asiakkaan (taistelukentän toimijoi-
den) haluamassa muodossa tämän 
haluamaan paikkaan ja vielä oikeaan 
aikaan. Tämän haasteen ratkaisemi-
seksi on kehitetty datafuusiota.

Datafuusio mahdollistaa 
tilannekuvan tuottamisen 
sekä ennustamisen

Kaikissa datafuusio-ongelmissa on 
kolme työvaihetta, riippumatta sii-
tä, mikä on tarkasteltava kohde tai 
tarkastelun taso. Nämä vaiheet ovat: 
1) Tietojen saattaminen yhteismi-
tallisiksi ja vertailukelpoisiksi (data 
alignment). Esimerkkeinä: kellojen 
synkronointi tai tähystyshavainnon 
siirtäminen yhtenäiskoordinaatis-
toon. 2) Samaa asiaa kuvaavien tieto-
jen liittäminen toisiinsa (data associa-
tion). Esimerkiksi lentokoneesta eri 
sensorien tuottaman aikaan ja paik-
kaan sidotun tiedon.  3) Kohteen tilan 
määrittäminen ja ennustaminen (state 
estimation). Esimerkiksi lentokoneen 
lentosuunnan, nopeuden ja tunnista-
misen sekä ennusteen sen paikasta 
vaikka sensoritieto/-t puuttuisivat 
seuraavalla hetkellä. Yhdysvaltojen 
puolustusministeriön Joint Directors 
of Laboratories esitteli datafuusiolle 
JDL-mallin 1980-luvun puolivälissä. 
Se on datafuusioinnin yleisin perus-
rakenne.

Datafuusion tehtävänä on yhdistää 
samaan kohdealueeseen liittyvät tie-
toaineistot, jolloin eri lähteistä tule-

vat tiedot vahvistavat toinen toistaan. 
Tietoaines voi olla monentyyppistä 
ja se voi olla peräisin hyvin monen-
laisista lähteistä. On havaintoväli-
neiden mittausdataa ja havaintojen 
pohjalta luotuja malleja. Datafuusion 
kannalta käyttökelpoista tietoa voi 
olla myös lehtiartikkeleissa, rapor-
teissa, doktriineissa yms. Datafuu-
siota tarvitaan erityisesti silloin, kun 
ilmaistava tietoaines on hajallaan, 
kun se on epätäydellistä ja siinä on 
häiriötekijöitä. Tällöin seurattavaa 
kohdetta tai ilmiötä ei voida havaita 
luotettavasti yksittäisen mittauksen 
avulla. Datafuusion avulla voidaan 
tietyin edellytyksin, parantaa mm. 
sensorijärjestelmien ja analyysien 
herkkyyttä, tarkkuutta, luotettavuut-
ta, kattavuutta ja häiriönsietoa. Data-
fuusion avulla voidaan myös nähdä 
ilmiöitä ja tapahtumia, joita muuten 
ei havaita. Datafuusion käytön mo-
tiivina on myös tiedon analysoinnin 
nopeuttaminen ja ihmisten vapautta-
minen rutiinitehtävistä. Datafuusion 

teoreettinen tausta on peräisin tieto- ja 
päättelyteorioista, jotka on saatettu 
algoritmin muotoon. Datafuusiossa 
tutkitaan tietoaineksen rakenteita ja 
sen osasten välisiä suhteita, kuten 
riippuvuutta ja samankaltaisuutta. 
Käytettävä päättelymenetelmä riip-
puu tietoaineksesta ja siitä, mitä 
haetaan. 

Verkostopuolustuksen paradig-
ma asettaa runsaasti vaatimuksia 
tietoliikennejärjestelmälle verkos-
toituneessa taistelutilassa. Tietolii-
kenneverkon on mahdollistettava 
pääsy tietoon sekä tiedon turvalli-
nen, tehokas ja jatkuva jakaminen 
toimijoiden välillä. Suorituskyvyt ja 
ne tuottavat järjestelmät muodosta-
vat verkoston, jossa kukin elementti 
riippuu muista.

Tiedonkäsittelyssä saattaa syntyä virheitä. Havainnossa on virhettä ja 
epäedustavuutta. Analyysissä on virheitä havainnoista ja epäedustavuu-
desta johtuen. Ennustusmallissa on virheitä puutteellisen resoluution 
vuoksi. Lopullisessa ennusteessa kaikki virheet havainnoissa, analyysi-
menetelmissä, puutteelliset mallifysiikat ja numeerisista laskentavirheistä 
kumuloituvat. Ennustuspituuden kasvaessa virheet kasvavat. 

JDL-mallin mukaisen datafuusion rakenne. 
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Oheinen kirjoitukseni perus-
tuu Ilmatorjuntayhdistys 2015 
-asiakirjaan sekä kolmannen 
kauden puheenjohtajan omiin 
kokemuksiin ja havaintoihin. 

Taustaa

Reservissä ja vakinaisessa väessä 
olevan ilmatorjuntahenkilöstön 
yhteistyö sodan aikana ja jo ennen 
sotia johti yhteistyöhön myös rauhan 
aikana. Yhteistyön kivijalalle perus-
tettiin Ilmatorjuntaupseeriyhdistys 
lähes 60 vuotta sitten. Mutta aikojen 
saatossa ajatukset muuttuvat. Herä-
tettiin keskustelu, jonka keskiössä oli 
kysymys; kannattaako nykyaikaisen 
ja tulevaisuuteen suuntautuvan asela-
jiyhdistyksen rajata säännöillään joi-
takin henkilöstöryhmiä toimintansa 
ulkopuolelle. Tehtiin johtopäätös - ei 
kannata.

Usean kokouksen ja sääntöjen 
viilauksen jälkeen Patentti- ja Re-
kisterihallitus hyväksyi Ilmatorjun-
tayhdistyksen säännöt 8.1.2010. 
Yhdistyksemme nimi oli aikavälillä 
26.11.1954 – 6.1.2010 Ilmatorjun-
taupseeriyhdistys kunnes se muu-
tettiin 7.1.2010 lukien Ilmatorjun-
tayhdistykseksi. Meneillään oleva 
toimintakausi on neljäs uusia sään-
töjä noudattaen.

Yhdistyksemme tavoitetila

Ilmatorjuntayhdistys haluaa olla 

ilmatorjunta-aselajissa palvelleiden 
ja ilmatorjunnasta kiinnostuneiden 
aktiivinen, tulevaisuuteen suuntau-
tuva, jäsenistöään palveleva ja jäsen-
määräänsä kasvattava maanpuolus-
tusjärjestö. Yhdistyksen tavoitteena 
on koota aselajin koko kenttä saman 
sateenvarjon alle». 

Tavoitetilan saavuttaminen edel-
lyttää toimivaa rakennetta. Lisäksi 
tarvitaan riittävän laaja, aktiiviseen 
työskentelyyn osallistuva jäsenjouk-
ko, jolloin yhdistystoiminta tuntuu 
oikeasti harrastukselta eikä rasit-

Ilmatorjuntayhdistys  
- kaikkien ilmatorjuntakoulutettujen yhteisö

teelta. Jäsenmäärää on kasvatettava. 
Varsinkin nuorten rekrytoinnissa 
pitäisi onnistua lisäämällä heitä 
kiinnostavaa toimintaa. Kaiken edel-
lytyksenä ovat riittävät taloudelliset 
resurssit.

Toiminnan esittelyä

Meitä kaikkia yhdistävä tekijä on 
ilmatorjunta. Niinpä yhdistyksem-
me toiminnan pääpaino on aselaji-
tietämyksen ylläpito ja lisääminen. 
Toiminnan muotoja ovat laadukas 

yHDISTyKSEN
TOIMINNAN ESITTELy

Ilmatorjuntasäätiön hallituksen kokous ilmatorjuntamuseon tiloissa. Pu-
heenjohtaja Heikki Bergqvist avaa tilaisuuden. (kuva: Janne Kananen)
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julkaisutoiminta sekä yhteistyö puo-
lustusvoimien ja muiden maanpuo-
lustusjärjestöjen kanssa. 

Valtakunnallisiin ilmatorjunta-
harjoituksiin tutustuminen on mo-
nimuotoista. Yhtäältä vapaaehtoiset 
harjoitukset ja kertausharjoitukset, 
jotka voivat perustua yhteistyöhön 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) kanssa. Toisaalta erilliset 
tutustumismatkat, jotka voivat olla 
yhteisiä tai osastojen toteuttamia. 
Osastoja kannustetaan tiedottamaan 
eri mahdollisuuksista aktiivisesti ja 
ottamaan rohkeasti mukaan kaikki 
toiminnasta kiinnostuneet. Yhteis-
toimintaa MPK:n kanssa on tulevai-
suudessa tehostettava ilmatorjuntaan 
liittyvän sotilaallisen koulutusten jär-
jestämiseksi. Sotilaallinen koulutus 
edellyttää puolustusvoimien tarvetta 
koulutuksen tilaajana. 

Yhdistys vaalii aselajin perinteitä 
ja ylläpitää ilmatorjunnan muisto-
merkkejä sekä järjestää ja ottaa osaa 
aselajin perinnepäivien ja vuosipäi-
vän juhlatilaisuuksiin. Seminaarit 
ajankohtaisista aiheista sekä matkat 
mielenkiintoisiin kohteisiin sisäl-
tyvät myös toimintasuunnitelmiin. 
Jäsenistöä ja yhteistoimintaosapuolia 
muistetaan palkitsemisin.

Yhdistys pyrkii aktiivisesti kehittä-
mään yhteistyötä muiden maanpuo-
lustusjärjestöjen kanssa. Esimerkiksi 
tapahtumien yhteinen järjestely tuo 
resurssisäästöjä ja tarjoaa jäsenistölle 
laajemmat osallistumis- ja harrastus-
mahdollisuudet.

Yhdistyksemme rakenne

Valtakunnallisesti yhdistyksen halli-
tuksen ja toimihenkilöiden tehtävien 
ja roolien on mahdollistettava paikal-
listen toimijoiden kevyt organisaatio 
ja keskittyminen itse toimintaan. 

Yhdistykseen kuuluu osastoja ja 
kiltoja, jotka kattavat alueellisesti ko-
ko valtakunnan. Tavoitetilassa kaikki 
ilmatorjunnan yhdistystoiminta olisi 
lopulta Ilmatorjuntayhdistyksen toi-
mintaa, jolloin aselajin näkökulmasta 
vähäiset resurssit tulisivat mahdol-
lisimman tehokkaasti yhdistyksen 
jäsenistön käyttöön. Tällöin kaikkien 
osastojen ja kiltojen jäsenet olisivat 

henkilöjäseninä suoraan yhdistyk-
sen jäseniä. Tähän kun päästään, niin 
meille kaikille ilmatorjuntamiehille 
voitaisiin jakaa myös Ilmatorjunta-
lehti.  

Valtakunnallisesti tarkasteltuna 
kehitystä on tapahtunut oikeaan 
suuntaan. Aiemmin samalla paik-
kakunnalla toimineet osasto ja kilta 
ovat yhdistyneet yhdeksi toimijaksi. 

Oma kysymyksensä on jäsenistöä 
aktivoivan toiminnan ylläpitäminen 
pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunki-
seudulla on vaalittu hyvin vapaaeh-
toisen maanpuolustustyön perimmäi-
siä arvoja - koulutusta ja ammuntaa. 
Rekrytoinnin näkökulmasta kysymys 
on myös kutsunta- ja palveluspaik-
kajaosta. 

Jäsenhankinta

Yhdistys pyrkii rekrytoimaan uusik-
si jäsenikseen sotilasopetuslaitosten 
oppilaita, varusmiespalvelusta suo-
rittavia, reserviläisiä sekä palveluk-
sessa olevaa henkilökuntaa ja myös 
muita toiminnasta kiinnostuneita. 
Lähtökohtaisesti jäseneksi pitää 
voida hakeutua helposti usealla eri 
tavalla. 

Rekrytoinnin menetelminä käy-
tetään erilaisia tietoiskuja, kohden-
nettuja rekrytointitilaisuuksia sekä 

muuta informaation jakamista. Jouk-
kojen tuki sekä yhdistyksen osasto-
jen ja kiltojen rooli rekrytoinnissa 
on keskeinen. 

Lopuksi

Mikään vapaaehtoinen maanpuo-
lustustoiminta ei ole mahdollista 
ilman puolustusvoimien tukea. Il-
matorjuntayhdistyksen tulevaisuus 
perustuu vahvasti ajatukselle, että 
Ilmatorjunnan tarkastaja ja ilmator-
juntakoulutusta antavien joukkojen 
johto suhtautuu myönteisesti yhdis-
tykseen sen osastoihin ja kiltoihin. 

Heikki Bergqvist
Ilmatorjuntasäätiön puheenjohtaja

Ilmatorjuntayhdistyksen ”toimintakenttä”
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Hämeen osasto (HÄMOS) on osa 
Ilmatorjuntayhdistys ry:tä. Osaston 
tärkein sidosryhmäkumppani on 
Helsingin Ilmatorjuntarykmentti 
Parolannummella. Osaston pääkoh-
deryhmät ovat reservin ilmatorjunta-
henkilöstö ja HELITR:n henkilöstö, 
joiden välistä vuoropuhelua osasto 
aktivoi. Käytännön toimintatapoja 
ovat harjoitukset, retket, vierailut, 
seminaarit, esitelmätilaisuudet ja 
kokoukset. Toiminnassaan osasto 
toteuttaa ITY:n tavoitteita sekä pyr-
kii toimimaan osaltaan Helsingin 
Ilmatorjuntarykmentin yhdyssitee-
nä ympäröiviin maakuntiin ja siellä 
asuviin ilmatorjuntahenkilöihin sekä 
yrityksiin.

Hämeen osaston vuosittaiseen toi-
mintakalenteriin kuuluvat seuraavat 
ydintapahtumat:
•  Kokelastilaisuus HELITR:n koke-

laille ennen jokaisen saapumiserän 
kotiutumista

•  Kunnostautuneimman HELITR:n 
kokelaan palkitseminen kunkin 
saapumiserän ylentämisjuhlassa. 
Osaston puheenjohtaja tai hänen 
määrittämänsä henkilö tuo ter-
vehdyksen kokelaiden ylentämis-
tilaisuuteen. Tilaisuudessa osasto 
palkitsee yhden nuoren vänrikin 
sykemittarilla. Palkinnon saamisen 
perusteena on kiitettävä johtamis-
toiminta kokelaskaudella. Koke-
laat äänestävät palkinnon saajan 
keskuudestaan omien havainto-
jensa perusteella. 

•  Teollisuusvierailut
•  HELITR:n yksiköiden päällystön 

kanssa järjestettävä toiminnan lin-
jauspalaveri

•  Ilmatorjuntaseminaari

Hämeen osasto tekee tiivistä yh-
teistyötä MPK:n kanssa, jonka tu-
loksena järjestetään vuosittain useita 
ilmatorjunnan koulutuskursseja ja 
-tilaisuuksia. Erityisen suosituiksi 
ovat nousseet Parolannummella 
pidettävät karttaharjoitukset sekä 
Lohtajan itkk-kurssit.

Tällä hetkellä Hämeen osaston 
hallitusta johtaa Mikko Kuitunen, 
33-vuotias reservin luutnantti. 
Kapteeni Kari Kokkomäki toimii 
varapuheenjohtajana. Hallituksessa 
on puheenjohtajaparin lisäksi kuusi 
jäsentä, joista puolet ovat ammattiso-
tilaita ja puolet reserviläisiä. Toimin-
taan ollaan saatu innostettua mukaan 
myös nuoria, joilla on hyvä edustus 
hallituksen lisäksi myös Hämeen 
osaston järjestämissä tilaisuuksissa. 

Hämeen osasto toivottaa kaikki il-
matorjunnasta kiinnostuneet mukaan 
toimintaansa!

Mikko Kuitunen
Hämeen osaston puheenjohtaja

yHDISTyKSEN
TOIMINNAN ESITTELy

Hämeen osasto

Hämeen osasto vastasi maaliskuussa ilmatorjuntayhdistyksen vuosikoko-
uksen järjestelyistä. Kokouksen jälkeen osallistujat pääsivät tutustumaan 
PSPR:n uuteen ITOPTRI12- koulutuskalustoon (Kuva: Janne Kananen)
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Keski-Suomen osasto on Ilmator-
juntayhdistys ry:n (ITY) paikalli-
nen osasto, jonka toiminta-alueena 
on Keski-Suomi. Toiminnassaan 
osasto vaalii ITY:n yleisiä toimin-
taperiaatteita sekä sotiemme aikai-
sen Keski-Suomen ilmatorjunnan 
perinteitä. Keski-Suomen osaston 
tärkeä yhteistyökumppani on Ilmaso-
takoulu. Osasto tekee yhteistyötä, 
Ilmatorjuntakoulutuksen Tuki ry:n, 
Ilmasotakoulun Killan, Viestikoelai-
toksen Killan, Tutkakillan ja muiden 
Keski-Suomessa toimivien maan-
puolustusjärjestöjen kanssa.

Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen 
vuosikokous keväällä 1976 päätti 
ryhtyä kehittämään yhdistyksen or-
ganisaatiota perustamalla rekisteröi-
mättömiä osastoja vähintään jokaisen 
ilmatorjuntajoukko-osaston sijoitus-
paikkakunnalle. Tavoitteena oli koota 
yhteen kaikki ilmatorjuntaupseerit.

Jyväskylässä ei ollut omaa ilma-
torjuntajoukko-osastoa, mutta täältä 
löytyi harrastusta asiaan. Paikalliset 
reservin it-upseerit kokoontuivat 
perustavaan kokoukseen 26.1.1978.  
Osasto nimettiin Jyväskylän seudun 
It-upseerikerhoksi. Nykyisin yhdis-
tyksemme nimi on ITY:n Keski-
Suomen osasto.

Pääyhdistyksessämme, Ilmator-
juntaupseeriyhdistyksessä todettiin 
muutama vuosi sitten, että on tärkeää 
saada kaikki ilmatorjuntakoulutetut 
henkilöt koottua yhteen. Pääyhdis-
tyksen säännöt muutettiin niin, että 
yhdistyksen jäseniksi toivotetaan 
tervetulleiksi upseerit, aliupseerit ja 
miehistö. Tästä syystä valtakunnalli-
sen yhdistyksen uudeksi nimeksi va-
littiin Ilmatorjuntayhdistys. 

Tavoitteen saavuttamisen iso 
haaste on saada kaikille ilmatorjun-
takoulutetuille viesti uudistuneesta 
yhdistyksestämme. Paras kanava 
esitellä yhdistyksemme toimintaa 
on kertoa toiminnastamme ilmator-
juntajoukoissa asevelvollisuuttaan 
suorittaville henkilöille sekä asela-

jimme kertausharjoituksiin osallistu-
ville. Henkilökohtainen yhteydenotto 
omiin armeijakavereihin on hyvä kei-
no koota omat joukkomme yhteen. 

Nyt kun ilmatorjunta on jälleen 
osa ilmapuolustusta, on tärkeää, että 
yhdistystoiminnan avulla pidetään 
yllä aselajimme ammattiosaamista, 
aselajihenkeä ja sen kunniakkaita 
perinteitä .

Osastomme nykyiseen toimintaan 
kuuluvat aselajimme kehityksen seu-
raamiseen liittyvät esitelmät, vierai-
lut Lohtajan leirillä, ilmatorjuntakou-
lutusta antavissa joukko-osastoissa, 
yritysvierailut ja Ilmatorjunnan vuo-
sipäivän vietto. Kuluvana vuonna 
järjestämme yhdessä Ilmasotakoulun 
ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen kanssa vapaaehtoisen kertaus-
harjoituksen.

Osastomme vuoden 2013 vuosi-
suunnitelma löytyy netistä osoit-
teessa Ilmatorjunta.fi osastot- pal-
kista kohdasta Keski-Suomi.

Lämpimästi tervetuloa mukaan 
kaikki ilmatorjuntakoulutetut ja il-
matorjunnasta kiinnostuneet. Ottakaa 
yhteyttä minuun tai hallituksen mui-

hin jäseniin, kun teillä on kysyttävää 
tai ideoita toiminnan kehittämiseksi. 
Hallitukseen kuuluvat varapuheen-
johtajana Janne Telin ja sihteerinä 
Jari Niemi ja hallituksen jäseninä, 
Hannu Antikainen , Tauno Hokka-
nen, Timo Keskinen, Kai Mutka, 
Erkki Pylvänäinen, Matti Rantahal-
me, Esa Santala, Jarkko Toivola ja 
Seppo Välimaa sekä asiantuntijajä-
senenä Pertti Kelloniemi. 

Jäseneksi liittymislomake löytyy 
”jäsenet”-nettisivulta. Osastomme 
sihteeriltä on saatavissa Keski-Suo-
men osaston toiminnasta kertova 
esite.

Pyydän myös niitä osastomme 
jäseniä, joille tiedotteemme edel-
leen tulevat kirjepostissa lähettä-
mään sähköpostiosoitteensa osas-
tomme sihteerille Jari Niemelle 
niemenjari(at)gmail.com

Olavi Rantalainen
ITy:n Keski-Suomen  

osaston puheenjohtaja
Kultarannantie 112

40950 Muurame
puh 050-5532977

olavi.rantalainen(at)gmail.com

ITY:n Keski-Suomen osasto

Keski-Suomen osaston ja Ilmatorjuntakoulutuksen Tuki ry:n yhteiseen 
illanviettoon toukokuun puolivälissä kuului herrasmieskilpailu, jonka 
tehtävistä osa liittyi museotykki Sergeihin. (Kuva: Olavi Rantalainen)
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Täällä Kymenlaaksossa aselajimme 
piirissä toimii sekä Salpausselän il-
matorjuntakilta, että Ilmatorjuntayh-
distyksen Kymen osasto. Toimimme 
hyvin läheisessä yhteistyössä yhteis-
ten asioiden puolesta. Sekä killalla 
että osastolla on yhteinen puheenjoh-
taja, samoin hallitusten jäsenistä noin 
puolet kuuluu jäseninä sekä kiltaan, 
että yhdistykseen. Hallitusten koko-
ukset pidetään myös yleensä samaan 
aikaan samassa paikassa. Killalla on 
syys- ja kevätkokoukset, osastolla 
vain yksi vuosikokous.

Meidän toimintamme nojautuu 
paljolti perinneyksikköömme Sal-
pausselän ilmatorjuntapatteristoon. 
Patteriston kautta pääsemme tu-
tustumaan aselajimme uusimpaan 

tekniikkaan sekä voimme vierailla 
Vekaranjärvellä erilaisissa tapahtu-
missa kuten esimerkiksi patteriston 
perinnepäivän tilaisuuksissa. Pahka-
järvellä olemme käyneet seuraamas-
sa sekä ilmatorjunta- että jalkaväen 
ammuntoja. Karjalan prikaatissa 
toimii kiltayhtymä johon kuuluvat 
kaikkien aselajien killat. Kiltayhty-
män kautta olemme saaneet kutsuja 
seuraamaan muidenkin aselajien am-
muntoja sekä tapahtumia. Samoin me 
olemme kutsuneet muiden kiltojen 
edustajia omille retkillemme.

Tämän kevään Lohtajan retkel-
lemme on lähdössä tykistökillan 
puheenjohtaja sekä edustaja myös 
laskuvarjojääkärikillasta. Eloretkelle 
3.8. olemme kutsuneet mukaan kaik-

ki kiltojen ja yhdistyksen edustajat. 
Retkestä on kutsu toisaalla tässä leh-
dessä. Toimintamme kannalta Karja-
lan prikaati on meille kiltayhtymän 
ja It-patteriston kautta hyvin tärkeä 
yhteistyökumppani.

Meille on tietysti tärkeää saada toi-
mintaamme mukaan uusia nuorempia 
jäseniä. Osastomme järjestää RUK:n 
Ilmatorjuntapatterin oppilaille oppi-
lasinfon kaikille kursseille. Lisäksi 
pidämme kokelaille kokelasillan ke-
sällä Vekaranjärven Ahvenlammen 
saunalla ja vuodenvaihteen tienoilla 
yhdessä Helsingin reservinupseerien 
ilmatorjuntakerhon toimesta Tuu-
sulassa. Tähän iltaan liittyy yleensä 
vierailu Ilmatorjuntamuseolla sekä 
illanvietto entisellä taistelukoululla. 
Yhteistoiminta helsinkiläisten kanssa 
on tärkeää, koska patteristoon palve-
lukseen tulevat varusmiehet ovat ko-
toisin lähinnä pääkaupunkiseudulta. 

Killan tehtävänä on myös vaalia 
patteriston perinteitä. Tähän liittyen 
järjestämme jokaiselle aliupseeri-
kurssille kunnianosoituksen Veka-
ranjärvellä olevalle perinnetykille. 
Tilaisuuden jälkeen pidämme infon 
oppilaille patteriston perinteistä ja 
esittelemme killan ja yhdistyksen 
toimintaa. Lisäksi meille on annettu 
tilaisuus esittäytyä myös koko varus-
miesjoukolle niin sanotussa rekry-
tilaisuudessa. Olemme toiveikkaita 
ja odotamme nuorempien liittymistä 
mukaan toimintaamme.

Lopuksi vielä suuret kiitokset 
patteristomme komentajalle evl 
Takamaalle sekä henkilökunnalle 
myönteisestä suhtautumisesta toi-
mintaamme.

Terveisin, 
Seppo Rantalainen

Kymen osasto/Salpitkilta puheenjohtaja
seppo.rantalainen@kymp.net 

puh 0505477602

yHDISTyKSEN
TOIMINNAN ESITTELy

Toimintaa Kymenlaaksossa

 Ammuntojen seuraajaryhmä; vas kapt Valtteri Kuusisto, Jaakko Olli-
kainen, Kari Toivonen, Seppo Rantalainen, ja Juhani Verho perinnetykil-
lä.  (Kuva: Seppo Rantalainen) 
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Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta ry on 
Pirkanmaan alueella toimiva Ilmator-
juntayhdistys ry:n alueellinen toimija. 
Kilta on aloittanut toimintansa ITY:n 
paikallisena osastona vuoden 2013 
alusta, kun osaston tehtäviä aiemmin 
hoitaneen Pirkanmaan ilmatorjun-
taupseerien toiminta lakkautettiin ja 
toiminnot siirrettiin killan johtoon. 
Pirkanmaan ilmatorjuntaupseerien 
viimeisenä puheenjohtajana toimi 
Reijo Alanne. Pirkanmaan ilmator-
juntaupseerien toiminnasta oli artik-
keli Ilmatorjuntalehti 1/2013.

Pirkanmaalla toiminta on jo vuosia 
ollut kiinteää ilmatorjuntaupseerien 
ja killan välillä aina vuodesta 1984 
lähtien. Käytännössä kaikki tapah-
tumat ovat olleet yhteisiä ml. joh-
tokuntien yhteiskokoukset. Ajatus 
toiminnan yhdistämisestä alkoi jo 
ilmatorjunnan yhdistyskentän kartoi-
tuksen alkuvaiheissa. Tällöin ei vielä 
katsottu tarpeelliseksi tehdä muutok-
sia toimintaan vaikka siitä useasti 
johtokuntien välillä keskusteltiin. 
Yksi suurimmista tekijöistä toimin-
nan yhdistämiselle oli Pirkanmaalla 
toimivien ilmatorjuntahenkilöiden 
ikääntyminen ja aktiivisten toimijoi-
den mukaan saamisen vaikeus. Yh-
distämisellä kyetään käyttämään hen-
kilöstöresurssit tehokkaasti. Toiminta 
ITY:n osalta ei tule Pirkanmaalla 
muuttumaan aiemmista vuosista. 
Kilta ylläpitää ja jatkaa 30.5.1977 
perustetun Tampereen Seudun Il-
matorjuntaupseerien ja 28.2.1996 
Pirkanmaan Ilmatorjuntaupseereiksi 
muuttuneen yhdistyksen perinteitä.

Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta on 
perustettu vuonna 1964. Toiminnas-
saan kilta toteuttaa ITY:n tavoitteita 
sekä vaalii Kangasalan Vatialassa si-
jainneen Tampereen Ilmatorjuntapat-
teriston perinteitä. Killan tärkeimpinä 
toimintamuotoina ovat vuosittaiset 
historiaretket, Pirkanmaan ilmator-
junnan perinteiden vaaliminen sekä 
jäsenistölleen järjestämät yhteiset 
tilaisuudet.  Useat mukanaolevat ovat 

olleet molemmissa yhdistyksissä jä-
seninä alusta alkaen.

Killan puheenjohtajana toimii 
Ilkka Tuomisto. Johtokuntaan kuu-
luvat: varapuheenjohtaja Jarkko 
Metsänvirta, rahastonhoitaja Jukka 
Mäkinen ja jäsenet Reijo Alanne, 
Hannu Markkula, Antti Ruopio sekä 
Herkko Saari. Sihteeriksi kutsutaan 
Tommi Pettersson (varalle Timo 
Nurmi). Johtokunnan yhteyteen on 
perustettu erillisiä toimikuntia, joihin 
on kutsuttu jäsenistöstä asiantuntijoi-
ta valmistelutehtäviin.

Ilmatorjuntakillan jäsenet ovat jat-
kossa myös Ilmatorjuntayhdistyksen 
jäseniä. Erillistä killan jäsenmaksua 
ei yhdistyksen jäseniltä veloiteta 
vaan ITY:n jäsenmaksulla on samalla 
killan jäsen ja saa kaikki ITY:n jä-
senedut hyväksi. (mm. Ilmatorjunta 
–lehti 4 kertaa vuodessa).

Käykää katsomassa ITY:n netti-

sivuilla kuulumisia ja päivittäkää jä-
sensivulla jäsentietonne ajan tasalle. 
(Erityisesti sähköpostiosoitteet ovat 
puuttuneet tai vanhentuneita).

Ne killan jäsenet, jotka eivät en-
nestään ole ITY:n jäsenrekisterissä, 
ilmoittakaa tietonne joko suoraan ne-
tin kautta jäsensihteeri Timo Tolkille 
tai allekirjoittaneen kautta sopivaksi 
katsomallanne tavalla.

Vuosien varrella meitä on kutsuttu 
muun muassa Vatialan Vanaatikoiksi 
tai Iloisiksi IT-miehiksi.

Pidetään lippu korkealla positiivi-
sella asenteella ja jatketaan toimintaa 
aselajin hyväksi erityisesti nuorem-
pia ikäluokkia mukaan kutsuen. 

Ilkka Tuomisto
Pirkanmaan 

 Ilmatorjuntakilta ry puheenjohtaja
puh.     0400-339833

osoite  Kauppilankatu 52B4
            37600 VALKEAKOSKI

Pirkanmaan ilmatorjuntakillan jäsenistöä perinteisellä historian matkalla 
Balttiassa. (Kuva: Lauri Niemelä)

Kunniajäsen Uljas 
Marttisen 100v-juhlissa 

Santahaminassa  
( Kuva: Lauri Niemelä)
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Turun ilmatorjuntapatteriston Kil-
ta Ry:n perustava kokous pidettiin 
Heikkilän kasarmin sotilaskodissa 
15.11. 1964. Vuonna 1989 kilta 
muutti nimekseen TURUN IL-
MATORJUNTAKILTA RY. Tällä 
hetkellä Turun Ilmatorjuntakilta on 
ainoa ilmatorjunta-aselajin perinteitä 
vaaliva toimija Turun ja Varsinais-
Suomen alueella. Kilta on voittoa 
tavoittelematon yhdistys, jonka tar-
koituksena on maanpuolustushen-
gen, Turun Ilmatorjuntapatteriston 
ja sen seuraajien sekä alueen maan-
puolustusalueiden ja historiallisten 
muistojen vaaliminen. Kilta pyrkii 
kasvattamaan maanpuolustustahtoa 
sekä levittämään ja lisäämään maan-

puolustustietoa ja – kasvatusta.
Toimintansa kilta pyrkii ulotta-

maan mahdollisimman laajoihin kan-
salaispiireihin sukupuoleen, ikään 
ja sotilasarvoon katsomatta. Lisäksi 
killan tarkoituksena on lähentää alu-
een väestöä ja niitä joukko-osastoja, 
joissa kiltalaiset ovat palvelleet ja 
palvelevat sekä kehittää yhteistyötä 
alueen muiden maanpuolustusjärjes-
töjen kanssa.

Killan nykytoiminnassa eletään 
vahvasti ajassa osallistumalla ja 
toimimalla yhteistyössä Ilmator-
juntayhdistyksen toiminnassa ja 
tapahtumissa. Kilta järjestää mielen-
kiintoisia sotahistoriallisia matkoja 
sekä Suomeen että ulkomaille sekä 

vierailee niin sotilas- kuin siviilikoh-
teissa. Lisäksi kilta organisoi yhdessä 
muiden maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa vuosipäivä- sekä muita juh-
latilaisuuksia.

Kilta tiedottaa toiminnastaan 
omilla kotisivuillaan osoitteessa 
www.turunilmatorjuntakilta.fi sekä 
sähköposteilla. Myös Turun Sano-
mien maanantaisin ilmestyvässä 
Kiltapalsta-osiossa tiedotetaan toi-
minnasta.

Turun Ilmatorjuntakillan jäse-
nillä on mahdollisuus myös liittyä 
Ilmatorjuntayhdistyksen jäseniksi 
maksamalla ilmatorjuntayhdistyk-
sen jäsenmaksu, jolloin jäsenmaksun 
suorittaneille tulee kotiin neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvä Ilmatorjunta- 
lehti.

Turun ilmatorjuntakillan vuosit-
taisia tapahtumia ovat perinteiset 
kevät- ja syyskokoukset sekä niiden 
lisäksi helmikuussa Turun ilmator-
junnan perinnepäivät, kevätkesällä 
herrashenkilökisat, ilmatorjunnan 
vuosipäivä  marraskuussa sekä jou-
lusauna. Näiden lisäksi on viime 
vuosien aikana ollut tapahtuma tai 
vierailu joka kuukausi kesäaikaa 
lukuun ottamatta.

Killan puheenjohtajana on Kyös-
ti Vuontela, varapuheenjohtajana 
Mauri Lasonen, sihteerinä Kaj 
Åsten sekä rahastonhoitajana Timo 
Kankaanpää. Kaikki killan toimi-
henkilöt löytyvät osoitetietoineen 
parhaiten killan kotisivuilta samoin 
tiedot killan tulevista tapahtumista 
sekä galleriasta kuvakoosteet toteu-
tuneista tapahtumista.

Kyösti Vuontela
Turun Ilmatorjuntakillan puheenjohtajaTurun ilmatorjuntakillan Tallinnan matka. Matkalle osallistujat ryhmä-

kuvassa Vapaudenristillä. (Kuva Kyösti Vuontela)

Turun ilmatorjuntakilta ry

yHDISTyKSEN
TOIMINNAN ESITTELy
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yHDISTyS
JäRJESTöSIHTEERI TIEDOTTAA

YLENNYKSIÄ
Everstiluutnantiksi
Mika Hakanen ILMASK

Majuriksi
Ari Keski-Rauska MAAVMATLE
Jari Koskinen ILMASK
Pasi Kallioniemi  KYMALTSTO

Kapteeniksi
Jussi Tapio KAARTJR
Ilari Karinen KARPR
Tuukka Palonen KARPR

Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri

yliluutnantti Timo Tolkki
2.OITPTRI/HELITR/PSPR

PL 5 
13720 PAROLANNUMMI

Puh 0299 442 551
timo.tolkki@mil.fi

UUSIIN TEHTÄVIIN
Majuri Kai Naumanen Maavoimien Esikuntaan 1.5.2013 lukien.
Kapteeni Tuomas Pernu erityistehtävään Maanpuolustuskorkeakouluun 1.6.2013 lukien.
Majuri Tero Parikka Panssariprikaatiin 1.5.2013 lukien.
Yliluutnantti Atte Björkenheim Itä-Uudenmaan aluetoimistoon 1.7.2013 - 31.12.2014 väliseksi ajaksi.
Kapteeni Kimmo Viitanen Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikuntaan 1.8.2013 lukien.
Yleisesikuntaupseerikurssilta 56 valmistuvat upseerit määrätään seuraaviin hallintoyksiköihin 1.9.2013 lukien:
Kapteeni Elias Oikarinen Maavoimien Esikuntaan
Kapteeni Janne Tähtinen Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikuntaan
Kapteeni Rauno Leppiviita Pohjois-Karjalan Prikaatiin
Kapteeni Teemu Kilpeläinen Panssariprikaatiin
Kapteeni Kimmo Pispa Maasotakouluun.

Ilmatorjuntayhdistys onnittelee ylennettyjä sekä yleisesikuntaupseerikurssilta valmistuneita henkilöitä!
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

Sanni Simola KARPR
Jussi Pajunen MAASK
Toni Hautaniemi LAPITR
Jussi-Matti Kontio PSPR
Juha Kukkola PSPR
Niko Pekkala PSPR
Marko Ruuskanen PSPR
Tony Saarinen PSPR
Tuomas Markkinen SATLSTO
Jukka Markki PORPR

Liity jäseneksi Ilmatorjunta- yhdistykseen! 

Jäsenetuina saat Ilmatorjuntalehden 4 kertaa 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 €, kertajäsenmaksu 520 €, maanpuolustukselliset yhteisöt 30 €, yksityiset 
kannattajajäsenet 30 €, yritykset ja muut yhteisöt 300 €, nuorisojäsen 15 €

Nuorisojäsenmaksun maksavat kaikki varusmiehenä tai kadettina yhdistyksen jäseniksi liittyneet seuraavasti: 
Liittymisvuosi on ilmainen ja lisäksi seuraava vuosi on 50 %:lla alennettuna täydestä jäsenmaksusta.

Insinöörikapteeniksi
Jani Muikku PSPR

Yliluutnantiksi
Tuomo Petrelius KARPR
Jussi Sippola KARPR
Samuli Regina LAPITR
Martti Virtanen PSPR

4.6.2013
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yHDISTyKSEN 
MARKKINAT

30€

20€

10€

- hankkiessasi kaikki kolme kirjaa samanaikaisesti saat ne 50 eurolla
- kirjoja voit ostaa Ilmatorjuntamuseon museokaupasta, tilaamalla www.ilmatorjunta.fi/tuotteet  

(ahti.piikki@mil.fi) tai tilaamalla itmuseo@gmail.com 
   -> tuotteiden hintoihin lisätään toimituskulut

YHDISTYKSEN 
MARKKINATUOTTEET

Kirjat:
6 € It-miehen opas

Lippikset:
12 €  perinteinen (vasemmanpuoleinen)
20 €  (oikeanpuoleinen)

ITY:n logolla varustetut tyylikkäät lippalakit

MARKKINAT

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

Tuotteita tilattavissa markkinointiasiamie-
heltä 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
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lmatorjuntayhdistys valitsi vuosiko-
kouksessaan Lauri Niemelän vuoden 
ilmatorjuntamieheksi. Lauri Niemelä 
on syntynyt 11. toukokuuta 1946. 
Ensimmäiset kosketukset ilmator-
juntaan sai Niemelä palveltuaan va-
rusmiehenä 1966 – 1967 Tampereen 
Ilmatorjuntapatteristossa Vatialan 
perinteisellä varuskunta-alueella. 
Sotilasarvoltaan Lauri on reservin 
yliluutnantti. Kertausharjoitusvuo-
rokausia on yhteensä yli 100.

Koulutukseltaan Niemelä on 
yhteiskuntatieteiden maisteri. 
Työuransa Lauri on tehnyt TV-
toimittajana. Eläkkeellä hän on 
toiminut freelancerina tehden eri-
laisia lehtijuttuja ja kolumneja (kun 
ehtii nyt tarkkailla maailmaa). Te-
levisio-ohjelmia kaikkiaan hän on 
tehnyt noin 2000kpl. Tunnetuimmat 
ohjelmat ovat vuonna 1976 suun-
niteltu ja ohjattu ihka ensimmäiset 
Pikku Kakkoset, joista on saatu Tie-
donjulkistamispalkinto, sekä erilai-
set Luonto-ohjelmat mm. Erätulilla. 
Lauri valmistelee tällä hetkellä 
väitöskirjaa Tampereen yliopiston 
tiedotusopinlaitoksella.

Perheeseen kuuluu vaimo Paula 
sekä 3 lasta ja 7 lastenlasta. Lauri 
on todennut viettäneensä koko ikän-
sä paulojen kanssa! Vaimon lisäksi 
paulat ovat tulleet tutuiksi kalastus-
harrastuksen kautta (ensimmäinen 
kerta kalassa isän kanssa kahden vii-
kon ikäisenä). Kalastus ei ole jäänyt 
lapsuuteen vaan on jatkunut edelleen 
aktiivisena.  Laurilla on ollut tyy-
pillisesti kesät talvet verkot vesissä. 
Viimeiset verkot Lauri haki juuri pois 
ja nämäkin omaisten vaatimuksesta!

Lauri Niemelä on ollut VA-

TIALAN VANAATIKKO vuodes-
ta 1976. Hän on yksi Tampereen 
Seudun Ilmatorjuntaupseerien 
perustajajäsenistä. Osaston nimi 
muuttui myöhemmin Pirkanmaan 
ilmatorjuntaupseereiksi. Johtokun-
nassa Lauri on toiminut jäsenenä ja 
varapuheenjohtajana. Hän on ollut 
yksi aktiivisimmista osaston jäse-
nistä. Johtokuntatyöskentelyssään 
hän on ollut kehittämässä toimintaa 
jäsenystävällisempään suuntaan. 
Mikäli ilmatorjunnallinen tilaisuus 
järjestetään Pirkanmaalla, on Lauri 
todennäköisesti paikalla. Pirkanmaan 
ilmatorjuntaupseerien toiminnan lak-
kauttamisen jälkeen (osaston toimin-
taa jatkanut 2013 alkaen Pirkanmaan 

Lauri Niemelästä 
vuoden ilmatorjuntamies

yHDISTyS
ONNITTELEE

Ilmatorjuntakilta) on aktiivinen toi-
minta jatkunut edelleen killan nimis-
sä palkitsemistoimikunnan jäsenenä. 
Niemelä on kirjoittanut useaan eri 
Pirkanmaan alueen lehtiin maanpuo-
lustuksellisia artikkeleita.

Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen/
Ilmatorjuntayhdistyksen hallitukses-
sa Lauri on toiminut vuosina 2006 
- 2011 ja toimihenkilönä (palkitse-
miset) vuodesta 2012 lähtien jatkaen 
edelleen tehtävässä. Pirkanmaalla 
osaston kokouksissa hän on hyvin 
tiedottanut hallituksen kokouksien 
käsittelemiä asioita pitäen osaston 
johtokunnan hyvin tietoisena pääyh-
distyksen toiminnasta. Kangasalan 
Res.Ups.kerhon jäsen Lauri on ol-
lut vuodesta 1974 (mm. toiminut 
johtokunnan ja jotostoimikunnan 
jäsenenä).

Aktiivinen toiminta Laurin osalta 
jatkuu edelleen eri toimintojen osalta. 
Lauri kertoi seuraavaa kysyttäessä 
lähiajan toiminnasta: ”Ohjelmassa 
tänään on ensi-iltaelokuvien katselu 
Plevnassa ja arvostelujen laatiminen, 
huomenna Kalevankankaalla kun-
nostetun ilmatorjunta muistomerkin 
paljastaminen, ylihuomenna LC-
Kuhmalahden Sappeen fresbeegolf-
tapahtuma, ensi viikolla jokavuotinen 
Pirkanmaan ilmatorjuntamiesten ja 
-naisten historianmatka - tällä kertaa 
Viro-Latvia-Liettua. Sitten onkin heti 
Kangasalan kunnan tarkastuslauta-
kunnan kokous ja seuraavana päivä-
nä Hyrylässä Ilmatorjuntamuseon au-
ditoriossa ITY:n hallituksenkokous.”  
 
Koskahan ne verkot saisi taas vesiin 
(jäät vielä esteenä)?

Reijo Alanne

Lauri Niemelä otti vastaan vuoden 
ilmatorjuntamies palkinnon ITY:n 
vuosikokouksessa Parolannum-
mella. 
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TAPAHTUMIA
ILMATORJUNNAN ANSIORISTIT 2013
Ilmatorjunnan ansioristi (ITAR) on sääntöjensä mukaan tarkoitettu Suomen 
ilmatorjunnan piirissä tai muuten sen hyväksi tehdystä työstä ansiokkaasta 
työstä myönnettäväksi ansioristiksi. Ansioristin sääntöjen mukaisesti ilma-
torjuntakoulutusta antavat joukko-osastot tai ilmatorjunnan parissa toimivat 
maanpuolustusjärjestöt voivat tehdä esityksiä ilmatorjunnan ansioristitoimi-
kunnalle ristin myöntämisestä. Ansioristin myöntää Ilmatorjunnan tarkastaja. 
Ilmatorjunnan ansioristiesitykset pyydetään lähettämään 13.9.2013 mennessä 
ansioristitoimikunnalle oheiseen osoitteeseen. Esityksissä pyydetään käyttä-
mään esityskaavaketta,  
jonka saa pyydettäessä yhteyshenkilöltä Kapteeni Ari Anttilalta tai Ilmator-
juntalehden päätoimittajalta (lehti@ilmatorjunta.fi). Ilmatorjunnan ansioristit 
jaetaan pääsääntöisesti ilmatorjunnan vuosipäivänä 30.11.2013.

MAAVOIMIEN ESIKUNTA 
Henkilöstöosasto, Kapteeni Ari Anttila, PL 145, 50101 Mikkeli

TUTUSTUMISRETKI ILMAPUOLUSTUKSEN MUISTOMERKKEIHIN
KOUVOLAN JA PÄIJÄT-HÄMEEN ALUEELLA

LAUANTAINA 3.8.2013
Linja-auto lähtee Vekaranjärveltä klo 7.50 ja saapuu Kouvolan linja-autoasemalle, mistä retki varsinaisesti alkaa 
klo 8.30

Kohteet; 1. Alppilentäjien muistomerkki (Alakylä, Kouvola)
                2. Morane Saulnier  (Utti)
                3. Stuga-lentäjien muistomerkki (Valkeala)
                4. Selänpään lentokenttä (Brewster-muistomerkki)
                5. Vesivehmaan lentokenttä
                    - II/ITR2 muistomerkki
                    - Tutustuminen ampumarata-alueeseen
                    - Tutustuminen lennonjohtoon sekä kentän toimintaan
                    - Vierailu ilmailumuseolla
                6. Hennalan perinteinen kasarmialue
                    - Opastettu tutustumiskierros
                7. Korian siltojen pommitusten muistomerkki
Kaikissa kohteissa esitellään muistomerkit ja niihin liittyvä historia.

Ruokailu tapahtuu ennen Vesivehmaata omakustannushintaan. Paikka tarkentuu myöhemmin. Vesivehmaalla 
nautimme jälkiruoaksi nokipannukahvit (salpitkilta tarjoaa) Ruokailun lisäksi matkasta ei aiheudu osallistujille 
muita kustannuksia.

Mukaan ovat tervetulleita kaikkien kiltojen jäsenet seuralaisineen sekä muutkin aiheesta kiinnostuneet. Linja-auton 
paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja n. 35 – 40. Linja-auto palaa Vekaranjärvelle. Matkalle otetaan 
mukaan reitin varrelta. Tiedustele ilmoittautumisen yhteydessä. Paluuaika Kouvolaan n. 18.00-19.00.

Ilmoittautumiset Seppo Rantalaiselle ma 29.7. mennessä,  
puh 0505477602 tai sähköpostilla  seppo.rantalainen@kymp.net .

Päijät-Hämeen 
osaston jäsen, 

saithan jäsenkirjeen?
Ilmoittaudu myös 
sähköpostijakeluun 
ity.lahti@gmail.com.

Muista tärkeimmät: 
kesän ampumavuoro 
ja syksyn tilaisuudet.
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IN MEMORIAM

Ilmatorjuntasäätiön grand old man

Aarne J. Aarnio 
 

Sotiemme veteraani, vuorineuvos, reservin majuri  
Aarne Johannes Aarnio

kuoli 95 vuoden iässä 6.4.2013. Siunaustilaisuus oli Helsingin Vanhassa 
kirkossa ja muistotilaisuus Suomalaisella Klubilla, missä oli mukana suuri 
joukko Aarne Aarnion omaisia, ystäviä ja aseveljiä. Ilmatorjuntasäätiön 
kunniajäsen, teollisuusneuvos Yrjö M. Lehtonen muisteli tilaisuudessa 
yhteisiä vaiheitaan Aarnion kanssa.

Aarne J. Aarnio oli merkittävän elämäntyön tehnyt yritysjohtaja ja tunnettu 
maanpuolustusmies. Ilmatorjuntamiehet tunsivat hänet erityisesti toiminnas-
ta Ilmatorjuntasäätiön pitkäaikaisena puheenjohtajana vuosina 1964−1987. 
Tässä ominaisuudessa hänellä oli osuutensa Ilmatorjuntamuseonkin alkuvuosien toiminnan tukemisessa. Hän 
esitti ensimmäisenä ajatuksen erityisen museosäätiön perustamisesta jo varhaisessa vaiheessa 1960-luvulla. 
Aarnion henkilökohtainen panos Ilmatorjuntasäätiön taloudellisen perustan luomisessa oli aivan ratkaisevan 
tärkeä. Ilman Aarniota säätiö ei olisi sellainen kuin se on – eikä Ilmatorjuntamuseokaan.  

Aarnio syntyi 17.12.1917 Viipurissa, juuri itsenäistyneessä Suomessa. Vapaaehtoinen maanpuolustustyö alkoi 
hänen osaltaan jo 1920-luvulla suojeluskunnan piirissä. Varusmiespalvelus alkoi 4.1.1939 Viestirykmentissä 
Viipurissa, ja YH:n alkaessa hän toimi apukouluttajana aliupseerikoulussa. Sodan alkaessa hänet määrättiin 
Panssarijuna 2:n konekiväärijoukkueen johtajaksi. Tässä tehtävässä hän sai ensi kosketuksen ilmatorjuntaankin. 
Helmikuun alussa 1940 Aarnio komennettiin Niinisaloon RUK:n kurssille, jonka priimus hän oli. Välirauhan 
aikana Aarne Aarnio palveli vänrikkinä viestijoukoissa. 

Jatkosodan syttyessä vänrikki Aarnio määrättiin Panssarijuna 1:n (myöhemmin nimitys ilmatorjuntajuna) 
viestiupseeriksi, jolloin hän taas sai kokeilla ilmatorjuntaa itsekin. Välillä hän toimi jalkautettuna valonhei-
tinosaston johtajana rannikonpuolustuksessa Terijoella. Tilanteet ja tehtävät olivat vaihtelevia. Vuonna 1942 
Aarnio toimi panssarijunan taisteluosan va-johtajana ja toisen osan ilmatorjuntapäällikkönä. Joulukuussa 
1942 Aarne Aarnio ”värvättiin” puoliväkisin Viipuriin Ilmatorjuntarykmentti 3:n viestiupseeriksi. Tehtävä 
omassa kotikaupungissa oli varmasti mieluinen. Siellä hän olikin Viipurin viimeiseen päivään 20.6.1944 
saakka −  itse hän kertoi tulleensa uimalla pois. 

Sodan jälkeen Aarne Aarnio aloitti nousujohteisen ja menestyksellisen uransa yritysmaailmassa – hänestä 
voisi hyvin käyttää nimitystä ”self-made-man”. Hän sai vuorineuvoksen arvonimen vuonna 1968. Hän kuului 
Suomen eturivin yritysjohtajien joukkoon. Samalla hän jatkoi tuloksellista vapaaehtoista maanpuolustustyötä 
Maanpuolustuksen Tuki ry:n ja ilmatorjuntajärjestöjen riveissä. Moni varttuneempi ilmatorjuntaupseeri muistaa 
Aarnion kotona Kuusisaaressa järjestetyt Ilmatorjuntasäätiön kokoukset ja avec-tilaisuudet, joissa puheenjoh-
taja toimi erinomaisena isäntänä. Hän muisti aina kiittää upseereita heidän työstään isänmaan palveluksessa. 

Aarne J. Aarnio palkittiin ansioistaan lukuisilla sodan ja rauhan ajan kunnia- ja ansiomerkeillä. Hänet kutsuttiin 
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen kunniajäseneksi vuonna 1987 ja Ilmatorjuntasäätiön kunniajäseneksi 1988. 

Aarne J. Aarnio jos kuka oli todellinen maanpuolustaja, upseeri ja herrasmies. Olemme surullisia, että 
hän on mennyt pois, mutta olemme ylpeitä siitä, että hän oli joukossamme. Isänmaa kiittää. 

Ahti Lappi
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IN MEMORIAM

ANTTI GRÖNROS 
15.6.1931- 14.2.2013

 
Turun Ilmatorjuntakilta ry:n perustajäsen sotilasmestari Antti ”GRÖNI” Grönros on poissa joukostamme. 
Hän oli alun perin kotoisin Uudestakaupungista. Hän kuoli Ystävän päivänä vaikean sairauden uuvuttamana. 

Gröni suoritti elämäntyönsä Turun Ilmatorjuntapatteristossa Pääskyvuorella sekä Turun ja Heik-
kilän kasarmialueilla. Hänet muistetaan erityisen pätevänä kouluttajana ja perusyksiköiden vää-
peleinä. Erityisosaamisena hänellä oli 40 ITK/38:n eli ”veivi-Boforsin” kouluttajana toimiminen. 
Viimeksi ennen eläkkeelle lähtöään Gröni toimi Heikkilässä vasta perustetun uuden perusyksikön eli Re-
servialiupseerikoulun vääpelinä vuodesta 1970 alkaen. Sitä työtä hän todella itse arvosti. Hänet tunnettiin ja 
muistetaan ensiluokan ali- ja toimiupseerina, joka oli aina palvelu- ja vastuunaulis, ammattitaitoinen, oikeu-
denmukainen ja lojaali.

 
Turussa sijaitsevan Partiomuseon kehittäjänä ja ylläpitäjänä hän teki pitkän päivätyön. TurItKillan joh-
tokunnassa/hallituksessa Antti toimi monen vuosikymmenen aikana. Anttia jäivät kaipaamaan vaimonsa 
Salme ja lapset Jarmo ja Marianne perheineen. Lisäksi me muut Antin kanssa matkaa kulkeneet. 

R.I.P.
 

Risto Aitos 
Grönin pitkäaikainen työtoveri

Lipunkantaja Antti Grönros
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IT-MUSEO

Maaliskuun 21. päivänä Altian 
Rajamäen tehtailla kiinnitettiin 

Erkki Knuutilan ohjastaman 
Vanaja-kuormurin koukkuun 
40 mm Bofors – ilmatorjun-
takanuuna. Onnistuneen ja 
ansaittua huomiota herättä-

neen moottorimarssin jälkeen 
historiallinen ajoneuvoyhdis-
telmä kaarsi museon pihaan. 
Näin ilmatorjuntamuseo sai 
kokoelmaansa arvokkaan ja 

harvinaisen tykin, jonka taus-
talta löytyy mielenkiintoinen 

tarina yhdestä suomalaisesta 
asehankintamenetelmästä.

Alkon tykki ilmatorjunta-
museon kokoelmaan

Valtion varat eivät riittäneet ennen 
toista maailmasotaa kaiken tarpeel-
liseksi katsotun ilmatorjuntakaluston 
ostamiseen. Sen vuoksi puolustusmi-
nisteriö kehotti teollisuuslaitoksia ja 
kuntia varaamaan rahaa oman kalus-
ton hankkimiseen. Alkon Rajamäen 
tehtaat ennätti niiden viiden päättä-
väisen tahon joukkoon, jotka tekivät 
sopimuksen puolustusministeriön 
kanssa ennen talvisotaa. Myöhem-
min joukkoon liittyi useita muitakin. 

Alko Oy sai yhden patterin ty-
kit talvisodan alkuvaiheissa ja ne 
palvelivat Rajamäen lisäksi useil-
la muillakin paikkakunnilla sekä 
talvi- että jatkosodassa. Rajamä-
en tykeillä ammuttiin ensimmäiset 
laukaukset kohti Hangon radan 
suunnassa lentäneitä vihollisko-
neita 21.12.1939. Sotien jälkeen 
tykit siirtyivät puolustusvoimille 
koulutuskäyttöön. Puolustusvoi-
mien hylättyä 40 ItK – kaluston 

1980–luvulla syntyi ajatus tykkien 
saamiseksi takaisin museokäyt-
töön Rajamäen tehtaille. Tykit 
löytyivät Kuuskajastarista, jossa 
ne olivat palvelleet elinjaksonsa 
viimevaiheet rannikkotykistölin-
nakkeen valmiustehtävissä. Kah-
desta Rajamäelle vuonna 1992 
siirretystä tykistä nro 65 on nyt 
Ilmatorjuntamuseolla tykki nro 66 
jäädessä edelleen Altian tehtaille 
kertomaan tarinaansa teollisuus-
laitoksen omasta ilmatorjuntasuo-
jauksesta.

Talkoohenkeä ja  
vilkasta toimintaa  
Ilmatorjuntamuseolla

Ilmatorjuntamuseo toimii muse-
aalisen perustehtävänsä lisäksi 
varsin aktiivisena tapahtumien 
järjestelypaikkana. Museolla ko-

koontuvat monet maanpuolus-
tus- ja veteraaniyhdistykset sekä 
muun muassa pienoismallien ra-
kentajat. Tuusulan Mieslaulajat 
pitävät kuoroharjoituksiaan hal-
leissa niiden hyvän akustiikan 
takia. Tuusulan kunnan kanssa 
jatketaan hyvää yhteistyötä, joi-
den tuloksena kevään aikana on 
onnistuneesti toteutettu jokavuoti-
sina tapahtumina laskiaistapahtu-
ma ja kansainvälinen museopäivä 
(18.5.). Heinäkuun 21.–22. toteu-
tetaan yhdessä Klaavolantien 
kyläjuhla ja Tuusula päivä.  Osin 
kunnan tuella saadaan kesäksi 
palkattua neljä nuorta koululaista 
museoapulaisen töihin. 

Museon tämän vuotinen tee-
manäyttely, Tutka Suomessa 70 
vuotta, jatkuu kesän ajan. Näyttely 
toteutettiin yhdessä Tutkamies-
killan ja Ilmavoimien Viestikillan 
kanssa. Päivätapahtumat järjes-

Ilmatorjuntamuseolla tapahtuu

Matti Kulmala ja Tarmo Salmi laittavat ”Alkon tykkiä” kuljetuskuntoon 
Altia Oy:n pihalla Rajamäellä (Kuva: Tero Kollanus)
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IT-MUSEO
tettiin huhtikuun alussa Tikkakos-
kella ja Ilmatorjuntamuseolla 4.5.  
Jälkimmäiseen osallistui lähes 200 
tutka-alasta kiinnostunutta henki-
löä. Päivän seminaariesitelmät oli-
vat korkeatasoisia. Tutkakohteilla 
esittelijöinä oli entisiä kouluttajia 
ja veteraaneja. Heistä erityismai-
ninnan ansaitsee palveluaan Irja-
tutkalla Saksassa koulutuksessa 
ja myöhemmin mm Helsingin 
suurpommituksien torjunnassa te-
rävästi muistellut professori (kapt 
res) Lauri Kalervo (90v). 

Museolle avattiin juhlallisesti 
uutena näyttelynä 8.5. yhden 
vitriinitilan kokoinen sotilaspoikien 
näyttely. Lähitulevaisuudessa 
tavoitteena on luoda tutkatee-
man idealla ilmatorjuntaohjusten 
historiaa käsittelevä näyttely. 
Loppukesälle on jo suunniteltu 
toteutettavaksi pienoismallipäivä, 
jossa tarjolla on muun muassa 
opastusta RC-lennokkien maa-
ilmaan.

Museon toiminta ja ylläpito 
näyttelyineen sekä kaluston jär-
jestelyineen ei olisi mahdollista 
ilman uskollisia ja aktiivisia tal-
koomiehiä, joita vielä onneksi löy-
tyy. Kaikki vapaaehtoiset eivät ole 
sentään maastamme loppuneet! 
Toukokuussa talkoiltiin 15 mie-
hen voimin Tuusula-hallin näyt-
telyjärjestely uuteen ilmeeseen. 
Tavoitteena on järjestää syksyllä 
toinen talkootapahtuma, jossa 
museon toiminnallisuutta viedään 
edelleen parempaan suuntaan. 
Talkoovoimin jatketaan myös ke-
väällä käyntiin saatua valokuvien 
digitalisointiprojektia. Museon 
palvelukeskus on saanut uutta 
ilmettä kevään aikana museosih-
teeri Arja Tsupukan ideoimana. 
Tavoitteena on tehdä kahvilasta 
mahdollisimman viihtyisä ja läm-
minhenkinen. Pienillä ehostuksilla 
saa paljon aikaan, Arja toteaa.

Infrastruktuurin kehittämisen ja 
kokoelman kerryttämisen sekä 

sai jatkoaikaa kiinteistön ylläpidon 
nykymenettelyyn vuoteen 2018 
saakka. Kuluvan kevään aikana 
on museovaliokunnan johdolla 
aloitettu museon strategiatyö, 
jonka tulokset esitellään ilmator-
juntasäätiölle ja valtuuskunnalle 
myöhemmin kesän aikana.

Esa Kelloniemi

näyttelyiden avulla Ilmatorjunta-
museo on muuttunut monien vai-
heiden jälkeen syntyvaiheestaan 
Papilahden kasinon ”opetusväli-
nevarastosta” todelliseksi sota-
historialliseksi erikoismuseoksi, 
jossa on esillä monipuolinen ja 
maailmanlaajuisestikin ainutlaa-
tuinen materiaali. Pääesikunnan 
tekemän päätöksen myötä museo 

 Museosihteeri 
Arja Tsupukka 
työnsä ääressä.

Osa museon kevättalkoisiin osallistuneista. Vasemmalta Kelevi Lehti, 
Martti Kivi, Orvo Alanen, Esa Kelloniemi, Klaus Nieminen, Erkki Knuu-
tila, Timo Josefsson, Rauni Seuranen, Eero Kivirasi (ja Perri Rame, josta 
kuvassa näkyy vähän) (Kuva: Matti Kulmala)
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Hämeen osasto isännöi  
yhdistyksen vuosikokousta

Tämän vuoden ilmatorjuntayhdis-
tyksen vuosikokouksen järjestelyistä 
vastasi Hämeen osasto, joka oli va-
rannut kokouksen pitopaikaksi Pans-
sariprikaatin sotilaskodin auditorion. 
Alkukahvien, virallisen kokouksen ja 
välikahvien jälkeen ohjelmassa oli 
ilmatorjunnan tarkastajan puheen-
vuoro sekä kapteeni Pekka Jokisen 
pitämä luento ja kalustoesittely 
Panssariprikaatissa juuri koulutuk-
seen tulleesta ilmatorjuntaohjusjär-
jestelmä 12:sta (ITO 12). Paikalle 
oli saapunut eripuolelta Suomea 36 
yhdistyksen jäsentä. Vuosikokouk-
sessa käsiteltiin edellisen vuoden 
toimintakertomus, tulevan vuoden 
toimintasuunnitelma sekä julkaistiin 
ilmatorjuntayhdistyksen myöntämät 
kunnianosoitukset. Tämän vuoden 
ilmatorjuntamieheksi valittiin Lauri 
Niemelä.

Vuosi 2012 oli edellisiä 
vuosia valoisampi

Ilmatorjuntayhdistyksen vuosiko-
kouksen avasi yhdistyksen puheen-
johtaja eversti Heikki Bergqvist 
toivottamalla paikalle tulleet terve-
tulleiksi kokoukseen. Hänen jälkeen-
sä Ilmatorjuntasäätiön puheenjohtaja 
Kenraalimajuri Antti Simola kertoi 
lyhyesti kolme vuotta sitten käyn-

nistetystä projektista yhdistää eri 
ilmatorjuntatoimijat yhtenäiseksi 
ilmatorjuntayhdistykseksi. Vaikka 
alku on ollut hidasta, on eri kiltojen ja 
osastojen yhteistoiminta tiivistynyt. 
Simola piti tärkeänä, että kiltojen 
jäsenille tiedotetaan ilmatorjuntayh-
distyksen toiminnasta ja mahdolli-
suuksista, jotta aloitettu työ saataisiin 
vietyä loppuun.

Tämän jälkeen kokouksessa 
käytiin läpi yhdistyksen edellisen 
vuoden toiminta. Yleisesti ottaen 
voidaan todeta vuoden 2012 olleen 
parempi kuin edelliset vuodet. Yhdis-
tyksen jäsenmäärä on saatu pieneen 
nousuun ja vastaavasti yhdistyksen 
talouden alamäki on saatua pysäy-
tettyä. Vuosi 2012 oli Ilmatorjun-
tayhdistys ry:n 59. toimintavuosi 

ja kolmas toimintavuosi nykyisellä 
nimellä sekä nykyisillä säännöillä. 
Yhdistyksen valtuuskunta, hallitus 
ja osastot ovat toimineet vuosiko-
kouksessa päätettyjen tavoitteiden 
mukaisesti. Toimintavuoden 2012 
teemana oli talouden tasapainottami-
nen ja julkaisu- ja tiedotustoiminnan 
kehittäminen. Yhdistyksen osastoista 
aktiivisia ovat olleet Pirkanmaa, Hä-
me, Kymi, Keski-Suomi ja Päijät-
Häme. Helsingissä on ylläpidetty 
perustoimintaa. Oulun osastolla ei 
ole ollut toimintaa, mutta yhteyden-
ottoja hallituksen suuntaan on tullut 
ja ilmoitettu kiinnostuksesta aktivoi-
da osasto uudelleen. Rovaniemellä ja 
Turussa ilmatorjuntakillat, yhdistyk-
semme yhteisöjäsenet, ovat toimineet 
aktiivisesti. 

Ilmatorjuntayhdistyksen vuosikokous 
23.3.2013 panssariprikaatissa

Kenrmaj evp Antti 
Simola toi ilmator-
juntasäätiön terveiset 
tilaisuuteen
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Ilmatorjuntayhdistyksen edellisen 
toimintavuoden julkaisutoiminta on 
ollut perinteisen laadukasta. Ilmator-
juntalehti ilmestyi vuoden aikana 4 
kertaa ja ilmatorjunnan vuosikirja 
julkaistiin vuosikokouksessa. Yh-
distyksen internet-sivut on uusittu ja 
ovat helposti päivitettävissä. Yhdis-
tykselle on luotu facebook- yhteisö-
palveluun oma ryhmä, jossa jäseniä 
on tällä hetkellä noin 200.

Yhdistyksen tilinpäätös viime 
vuodelta oli ennakoitua parempi. 
Tilikauden taloudellisesti vaativin 
ponnistus oli perinteisen Ilmator-
junnan Vuosikirjan julkaiseminen. 
Ilmatorjuntasäätiön maksama tuki-
maksu toi siihen ratkaisevaa apua. 
Lisäksi kirjan ilmoitushankinta sujui 
yli odotusten. Jäsenmaksun ja va-
paaehtoisen viiden euron kannatus-
maksun perintä tehtiin kirjan jakelun 
yhteydessä. 

Ilmatorjuntayhdistyksen osastot 
esittelivät vuoden 2012 toimintansa. 
Osastot järjestivät esitelmä-, kou-
lutus-, tutustumis- ja tiedotustilai-
suuksia, kilpailuja sekä perinteiden 
vaalimistilaisuuksia jäsenilleen. 
Jäsenhankintaan liittyvää tiedotus-
toimintaa on lisätty suunnitellusti 
erityisesti Hämeen, Keski-Suomen 
ja Kymen osastojen toimesta. Lisäksi 
Hämeen-, Kymen- ja Keski-Suomen 
osastot ovat toimineet aktiivisesti 
omien sidosjoukko-osastojen kanssa 
osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin 
ja palkitsemalla hyvin palvelleita va-
rusmiehiä. 

Vuoden 2013 toiminta-
suunnitelma jatkaa  
edellisten vuosien polkua

Seuraavaksi kokouksessa käsiteltiin 
yhdistyksen tulevan vuoden toi-
mintasuunnitelma. Vaikka yhdistys 
on edellisinä vuosina saavuttanut 
toiminnallaan pienen ”torjuntavoi-
ton”, valtuuskunta totesi seuraavien 
vuosien olevan haasteellisia. Tar-

koituksena on jatkaa valitulla tiel-
lä, mutta samalla aktiivisesti etsiä 
uusia keinoja kehittää yhdistyksen 
toimintaa. Ilmatorjuntayhdistyksen 
valtuuskunta asetti seuraaviksi ta-
voitteiksi yhdistyksen jäsenmäärän 
kasvattamisen, tarkan taloudenpidon 
jatkamisen, pääkaupunkiseudun toi-
minnan aktivoimisen, ilmatorjunnan 
järjestökentän toimintamallien kehit-
tämisen, koulutusyhteistyön akselilla 
PV - MPK - Yhdistys selvittämisen, 
yhdistyksen 60 v. juhlavuoden val-
misteluiden käynnistämisen sekä laa-
dukkaan julkaisutoiminnan ylläpidon 
ja kehittämisen.

Ilmatorjunnan tarkastaja 
eversti Ari Grönroosin esit-
teli ilmatorjunnan nykytilan

Vuoden vaihteessa ilmatorjunnan 
tarkastajan tehtävät vastaanotta-
nut eversti Ari Grönroos esittäytyi 
valtuuskunnalle ja kävi läpi ilma-
torjunta-aselajin ajankohtaisia asi-
oita. Puolustusvoimauudistuksessa 
ilmatorjunnan tarkastajan tehtävät 

tulevat säilymään samoina Maavoi-
mien esikunnassa Mikkelissä. Eversti 
Grönroos kertoi KKITO- hankkeen 
olevan loppusuoralla materiaalin luo-
vutusten osalta ja EKITO- hankkeen 
sopimusneuvottelujen jatkuvan tä-
män vuoden aikana siten, että päätös 
uuden järjestelmän hankinnasta saa-
daan aikaiseksi todennäköisesti vielä 
tämän vuoden puolella. Maavoimissa 
jatketaan vuoden 2015 operatiivista 
suunnittelua sekä eri aselaji oppai-
den ja taisteluteknisten käsikirjojen 
päivittämistä maavoimien uudistetun 
taistelun tuomien koulutusvaatimus-
ten mukaisiksi. Ilmatorjuntaopas tu-
lee valmistumaan vuonna 2015.

Ilmatorjuntayhdistyksen 
kunnianosoitukset

Ilmatorjuntayhdistys palkitsi ansiok-
kaasti toimineita jäseniään seuraa-
vasti:
- Ilmatorjuntalehden vuoden kirjoit-

taja:
 Ahti Lappi
- Yhdistyksen kuparisen levykkeen 

saajat:

KENTäN
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Helsingin ilmatorjuntarykmentin uutta koulutuskalustoa (EOS12 ja 
MOSTKA12)
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 Matti Kuusi, Rauno Sulonen, Ris-
to Kujala, Seppo Raitio ja Kyösti 
Vuontela

- Yhdistyksen ansiomitalin saajat:
 Esa Santala, Timo Keskinen, Jari 

Niemi, Raimo Nuutinen, Ilkka 
Vilonen ja Petri Ruotsalainen

- Yhdistyksen hopeisen levykkeen 
saajat:

 Eero Lapinleimu ja Herkko Saari
- Yhdistyksen ansiomitalin soljen 

kera saaja:
 Reima Johansson
- Yhdistyksen kultaisen levyke 

saaja:
  Mauri Lasonen
- Vuoden ilmatorjuntamies 2013 

(Standaari ja Olli-patsas):
 Lauri Niemelä  
- Nousuun kiertopalkinto:
 Kymen osasto

Hämeen osaston  
stipendi kersantti 
Eetu Ruusukalliolle

Kersantti Eetu Ruusukallio pal-
kittiin Ilmatorjunta Yhdistyksen 
vuosikokouksessa stipendillä 
varusmiespalveluksessa annettu-
jen näyttöjen ansioista. Kersantti 
Ruusukallio palvelee Helsingin 
Ilmatorjuntarykmentin Aliupsee-
rikoulussa apukouluttajana asejär-
jestelmälinjalla, josta hän kotiutuu 
ennen juhannusta. Ruusukallio on 
saanut aliupseerikoulussa oppilaana 
koulutuksen ITO12 -järjestelmän 
taistelujohtokeskukselle ja kuuluu 
2/12 saapumiserään, josta koulu-
tetaan ensimmäiset ITO12- järjes-
telmän varusmiesjohtajat. Johtaja-
koulutus kersantti Ruusukalliolla oli 
tavoitteena jo palvelukseen tullessa 
ja hän pitää kouluttajatehtävistä, jo-
ten toimiminen aliupseerikoulussa 
apukouluttajana on ollut hänelle 
palvelustehtävänä mieluinen. Ker-
santti Ruusukallio kokee, että Ilma-
torjunta aselajivalintana on osunut 
hänen kohdallaan oikein. Tähän on 
vaikuttanut mm. uuden järjestelmän 
tarjoamat tekniset tehtävät. Kersant-
ti Ruusukallion mielestä varusmies-
palvelusaika on kulunut nopeasti ja 
ollut jopa omia ennakko-odotuksia 

helpompaa. Hän on asennoitunut 
palveluksen tuomiin haasteisiin 
positiivisesti. Kotiutumisen jälkeen 
odottaa muutto omaan asuntoon ja 
työelämän tai opiskelun aloittami-
nen. Varusmiespalveluksesta mieleen 
jäävät erityisesti palveluskaverit. 

ITOPTRI 12 esittely

Yhdistyksen kokouksen jälkeen 
osanottajalla oli mahdollisuus tutus-
tua ITO12- järjestelmään. Lyhyen, 
mutta asiapitoisen luennon jälkeen, 
joukko pääsi näkemään ITO12- 
järjestelmän eri laitteita läheisellä 
varuskunnan kentällä. Paikalle oli 
tuotu maalinosoitustutka 12 (MOS-
TKA12), taistelunjohtokeskus 12 
(TSTJOKE12), elektro-optinen 
sensori 12 (EOS12) ja ohjuslavetti 
12 (OHJL12) ajoneuvoineen. 

Lehden toimitus

Kersantti Eetu Ruusukallio on 20-vuotias Tam-
perelainen sotilas, joka palvelee tällä hetkellä 
Helsingin ilmatorjuntarykmentin aliupseerikou-
lussa.
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Tikkakosken tilaisuus 
4.4.2013

Tikkakosken huhtikuun alun pää-
juhlan esitelmät pidettiin Ilmaso-
takoulun tiloissa, kalustoesittely ja 
vastaanotto olivat Keski-Suomen Il-
mailumuseolla. Tilaisuuden avasivat 
Tutkamieskillan puheenjohtaja Heik-
ki Marttila ja Ilmavoimien esikunnan 
esikuntapäällikkö prkenr Kari Salmi. 
Juhlapuheen piti Puolustusvoimien 
Tiedustelukeskuksesta insevl Olli 
Klemola. Tilaisuudesta vastasivat 
Puolustusvoimat, Keski-Suomen 
Ilmailumuseo ja Tutkamieskilta.

Tikkakoskella muistettiin tutka-
alan vaikuttajia tutkamieskillan 
pöytäviirillä:
- Timo Hahtola, tutkatekniikan 

tiedon jakamisesta ja Wikipedian 
tutkatekniikkaosuuden kirjoittami-
sesta.

- Tkl Risto Korhonen, modernin tut-
katekniikan tutkimisesta ja tiedon 
jakamisesta.

- Ev evp Ahti Lappi, tutkatekniikan 
historian keräämisestä ja siitä kir-
joittamisesta.

- Ev evp Perttu Peitsara, tutkateknii-
kan historian keräämisestä ja siitä 
kirjoittamisesta.
Juhlatilaisuudessa pidettiin esitel-

mät, joissa luotiin katsauksia men-
neeseen, nykyisyyteen ja tulevaan. 
Historiasta kertoi Tutkamieskillasta 
insinööri Pekka Meuronen, nykyi-
syydestä Ilmavoimien esikunnasta 
yliluutnantti Aaro Malila ja tulevai-
suudesta Puolustusvoimien Teknil-
lisestä Tutkimuslaitoksesta tohtori 
Jukka Ruoskanen. Juhlatilaisuuden 
päätti kalustoesittely ja vastaanotto 
Keski-Suomen Ilmailumuseon tilois-
sa. Kalustoesittelyssä oli esillä mm. 
uusi keskivalvontatutka GM 403. 

Museon sisätiloissa oli tarjoilujen 
ohella tutustua lento- ja tutkakalus-
toon. Tilaisuuteen osallistui noin 90 
henkeä.

Hyrylän tilaisuus 4.5.2013

Hyrylän tilaisuus oli jatkoa Tikka-
kosken tilaisuudelle. Ilmatorjunta-
museossa pidetty Hyrylän tilaisuus 
oli edellistä tilaisuutta teknisempi, 
eli esitelmien lisäksi päästiin tu-
tustumaan vanhaan tutkakalustoon. 
Museoituun sotaväen kalustoon toi 
kontrastia nykyaikainen venetutka. 
Lisäksi museossa oli esillä tutkasta 
kertovia tauluja ja kirjallisuutta. Hy-
rylän järjestelyistä vastasi Ilmator-
juntamuseo, Ilmavoimien viestikilta, 
Tutkamieskilta.  Vieraina oli myös 

sodan käyneitä ja tutkalla olleita 
veteraaneja, joista Lasse Kalervo 
osallistui Irja-tutkan esittelyyn.

Tutkamieskilta muisti Tutkamies-
killan viirillä tavoitettuja tutkave-
teraaneja, jotka ovat olleet mukana 
sodan aikana. He olivat:
-  Bob Biaudet
-  Walter Breitenstein
-  Lasse Kalervo
-  Jaakko Nuoramo

Walter Breitenstein, joka ei ole 
päässyt paikalle, oli pyytänyt välit-
tämään viestin:

”Tervehdys tutkamieskillalle syn-
tymävuoden (1943) alkuvaiheilta 
Heiligenseen tutkakoulutusta Ber-
liinissä ja Kotkan It-rykmentin tut-
katoimintaa hoitaneelta veteraanilta.”  

Tutkaveteraani Bob Biaudet kertoi 

Tutka Suomessa 70 vuotta   
Tutkamieskilta ry

Keskisuomen Ilmailumuseo tarjosi mainiot puitteet vastaanottotilaisuu-
teen.
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puheessaan tiestä Saksaan ja varsin 
hauskan näkökulman matkan tapah-
tumiin. 

Kilta palkitsi inskom evp Heikki E. 
Heinosen SähkötK:n näköislevyk-
keellä monivuotisesta tutkahistorian 
keräämisestä ja siitä kirjoittamisesta.

Tilaisuuden aloitti museon johtaja 
Esa Kelloniemen tervehdyksellään, 
muistamisten ja palkitsemisen jälkeen 
kuultiin kolme esitelmää. Ev evp Ahti 

Lappin aiheena oli: Tutkat pelastivat 
Helsingin suurpommituksissa 1944. 
Ilmavoimien Viestikillasta insev evp 
Risto Laukkanen kertoi Ilmavoimien 
ilmavalvonta- ja lennonvarmistus-
tutkista vuosilta 1943 – 2013. Tut-
kamieskillan Tkl Risto Korhosen 
aiheena oli passiivinen tutka.

Esitelmien jälkeen yleisö jaloitteli, 
eli kuudessa eri ryhmässä kierrettiin 
tutustumassa tutkakalustoon. Kohteet 

ja esittelijät olivat
- Alueilmatorjuntaohjus 79:n tulen-

johtokeskus: Hannu Koponen
- Alueilmatorjuntaohjus 79:n maa-

linosoitustutka: Reijo Ollila
- Tulenjohtotutka Irja: Lasse Kaler-

vo, Ahti Lappi
- Nykyaikainen venetutka: Mikko 

Jokela
- Tulenjohtotutka Super-Flederma-

us: Jari Keskinen
- Tulenjohtotutka Severi: Keijo Kari

Tilaisuuden päätti Tutkamieskillan 
inskom evp Heikki E. Heinonosen 
esitelmä Suomen radiotekniikan 
1950-luvun huipputuotteesta: Suo-
men ilmavalvontatutkajärjestelmä. 
Vakavasta aiheesta oli saatu mielen-
kiintoinen esitelmä taustatietoineen.

Järjestäjän mietteitä

Tiedottaminen tuntui onnistuneen 
melko kohtalaisesti. Molemmissa 
tilaisuuksissa oli mukana runsaasti 
osallistujia. Hyrylään odotettiin 100 
henkeä, runsas 130 oli ilmoittautunut 
ja paikalla oli järjestäjät ja esittelijät 
mukaan luettuna yli 170. Enempää 
ei juuri olisi mahtunut.

Ennen tilaisuuksia lehdille lähetet-
tyjä ennakkojuttuja julkaistiin melko 
vähän. Enemmän yleisöä näytti tuot-
taneen mainostaminen eri tilaisuuk-
sien yhteydessä: Turpo-seminaari, 
Panssariseminaari, ”Mersu”-päivät, 
MPKL:n kiltatiedote jne. Esitteen 
jakaminen suorapostituksella ja myös 
sähköpostin välityksellä jaettu tieto 
tuntui purreen. Eikä puskapostiakaan 
kannata unohtaa. Näin isot tilaisuudet 
yhden killan tai museon järjestämänä 
ovat melko mahdottomat. Yhteistyös-
sä eri tahojen kanssa onnistuttiin. 

Kiitos kaikille tapahtumien on-
nistumiseen vaikuttaneille ja niihin 
osallistuneille.

Heikki Marttila
Tutkamieskilta pj

puh. 040 7741 869
sp. hemar@kolumbus.fi

Ilmatorjun-
tamuseol-
la runsas 
lukuinen yleisö 
seuraamassa 
mielenkiintoi-
sia esityksiä.

Tutkaveteraani Lasse Kalervo ja 
Ahti Lappi Irja-tutkan edessä.
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Salpausselän ilmatorjuntapatteris-
tossa on vuosien saatossa muotou-
tunut tapa, jossa juhlistetaan patte-
riston perinnepäivää asianmukaisin 
menoin. Perienne lienee muotoutu-
nut siitä tavasta, jolla emojoukko 
Karjalan prikaati ja veljesjoukkoyk-
siköt viettävät omia perinnepäiviään 
täällä Vekaranjärvellä. Ilmatorjun-
nan vuosipäivää 30.11 juhlistetaan 
huomattavasti vaatimattomin juh-
lallisuuksin.

Salpausselän ilmatorjuntapatte-
riston perinnepäivä on virallisesti 
1.4 ja nyt sitä juhlittiin 5.4. Perinne-

päivä muodostui seppeleen laskusta 
perinnetykille, päiväjuhlasta, jossa 
palkittiin ansioituneita salpistolaisia 
sekä iltatilaisuudesta Ilmatorjunnan 
koulutushallilla. Päiväjuhlaan oli 
kutsuttu salpistolaisten lisäksi sidos-
ryhmien edustajia. Vuoden salpisto-
laisena palkittiin Pentin-pokaalilla 
yliluutnantti Ilkka Huuhka, joka on 
omalla panoksellaan vienyt eteenpäin 
muun muassa aliupseerikoulun elekt-
ronisen sodan koulutusta. Juhlapu-
heen pitäjänä oli everstiluutnantti ja 
”halonhakkaaja” Mikko Vainonen. 
Puhe käsitteli kymmenen vuoden 

takaista Patteriston siirtoa ja siihen 
liittyviä varsin vivahdekaitojakin 
tapahtumia. Puhe sai erittäin hyvän 
vastaanoton ja siitä riitti keskustelta-
vaa pitkälle iltaan. Iltatilaisuuteen oli 
oman väen lisäksi kutsuttu runsaasti 
entisiä patteristolaisia. Iltatilaisuu-
dessa kiitospuheen lausui entinen 
Kymen ilmatorjuntarykmentin ko-
mentaja ja puolustusvoimien hen-
kilöstöpäällikkö kenraaliluutnantti 
Hannu Herranen.

Perinnepäivän juuret vievät 
SALPITPSTO:n sen juurille Viipu-
riin ja vuoteen 1928, jolloin mainit-
tuna päivämääränä Puolustusminis-
teriön käskyllä perustettiin Liikkuva 
ilmatorjuntapatteri. Patteri perustet-
tiin nimenomaan Kenttäarmeijan il-
matorjuntasuojaksi ja oli ensimmäi-
nen maavoimien käyttöön tarkoitettu 
ilmatorjuntajoukko. Viipurin ajan 
historia on myös mitä suurimmassa 
määrin Salpausselän ilmatorjunta-
patteriston historiaa. Voimakkain ke-
hitys tapahtui ensiaskeleiden jälkeen 
ennen kaikkea Viipurissa Muurilan 
ilmatorjunta-ampumaleirillä, jonne 
osa ilmatorjuntamiehistä vieläkin 
tekee pyhiinvaellusmatkoja. Asia-
kirjat osoittavat, että Liikkuvas- 
sa ilmatorjuntapatterissa keskityt- 
tiin heti perustamisvaiheessa siihen 
tehtävään, mihin se oli tarkoitettu; 
sen oli kyettävä toimimaan kenttä-
armeijan liikkuvana ilmatorjunta-
tykistönä.

Perinnejoukkomme menestyivät 
talvisodassa loistavasti. Eniten vihol-

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo 

 - kymmenen vuotta täyteen 
Vekaranjärvellä

Seppeleen lasku perinnetykille. kuvassa muun muassa Ilmatorjunnan 
tarkastaja ev Ari Grönroos  ja  patteriston komentaja evl Sami-Antti 
Takamaa. (SA-kuvat)
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liskoneita kaikista puolustusvoimi-
emme ilmatorjuntayksiköistä ampui 
alas varkautelaisen luutnantti Kyösti 
Pulliaisen 2. Kevyt Ilmatorjuntapat-
teri - 34 tuhottua ja 14 vaurioitettua 
konetta. Luutnantti Aki Marten 1. 
Kevyt Ilmatorjuntapatteri oli hyvänä 
valtakunnallisena kakkosena luke-
millaan 32 tuhottua ja 11 vaurioitet-
tua konetta. Saavutus, jota ei ehkä 
ole kunnolla noteerattu.

Voin ylpeänä todeta Salpausselän 
ilmatorjuntapatteriston jatkaneen jo 
85 vuotta tämän perinnejoukon jalan-
jäljillä. Jatkuvassa muutoksessakin 
on ainakin joitain asioita, jotka ovat 
pysyneet muuttumattomina. Toki jär-
jestelmät ja henkilöstö ovat muuttu-
neet paljonkin, mutta perusprinsiippi 
on pysynyt muuttumattomana. 

Salpausselän ilmatorjuntapatte-
risto siirtyi Haminasta silloiseen 
Valkealaan 1.1.2003. Olen monesta 
suusta kuullut ja sanonut sen itsekin, 
että parasta mitä Salpausselän ilma-
torjuntapatteristolle on tapahtunut, 
on ollut siirto Vekaranjärvelle. Syitä 
on monia, mutta mainittakoon niistä 

muutamia. Vekaranjärven koulutus-
ympäristö lähiharjoitusalueineen an-
taa mahdollisuuden täysipainoiseen 
koulutukseen ilman pitkiä siirtymi-
siä. KARPR on maavoimien ainoa 
joukko-osasto, jossa kaikki aselajit 
ovat edustettuina ja siten yhteistoi-
minta muiden aselajien kanssa on 
luontevaa ja kehittää kouluttajien 
ammattitaitoa. Lisäksi joukkotuo-
tantojoukoilla on mahdollisuus 
harjoitella mekanisoidun joukon ja 
tulevaisuudessa myös alueellisten 
joukkojen toimintaympäristöissä. 
Lisäksi asia joka monesti nuorem-
milta kouluttajilta unohtuu, on mah-
dollisuus verkottua muiden aselajien 
henkilöiden kanssa. Tästä on varmas-
ti tulevaisuudessa monelle hyötyä. 
Lisäksi vaihtoehto perustaa tukikohta 
Kouvolaan antaa mahdollisuuksia 
ja joustoa pitää perhe paikoillaan ja 
reissata itse päivittäin ainakin akse-
lilla Mikkeli - Lappeenranta. Eikä 
siitäkään varmasti ole haittaa, että 
matka Kouvolasta pääkaupunkiin on 
vain noin 130 kilometriä.

Haluan kiittää kaikkia juhlalli-

suuksiin osallistuneita. On tärkeää, 
että oman väen lisäksi myös kut-
suvieraat saapuivat paikalle niin 
runsaslukuisena - te teette juhlista 
arvokkaan. Arvostan myös niitä sa-
noja, jotka eri sidosryhmien edustajat 
päivätilaisuudessa lausuivat.

Salpausselän  
ilmatorjuntapatteriston komentaja

Everstiluutnantti 
Sami-Antti Takamaa

P.S. Patteriston perinnelippu on nau-
lattu vuonna 1976. On aika ryhtyä 
toimenpiteisiin tuon perinteisen ja 
jo ikämiehen ikään päässeen ajan 
patinoiman lipun uusimiseksi. Li-
pulle tulee ensi vuonna 38 vuotta 
täyteen.

Cocktail-tilaisuuden väki yhteispotretissa (SA-kuvat)
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SALPITPSTO järjesti Komentajan 
johdolla meille kiltalaisille ja ITY:n 
jäsenille mahdollisuuden päästä 
seuraamaan jalkaväen ammuntoja 
Pahkajärven alueelle.

Ensimmäisenä saimme seurata ryh-
män hyökkäysammuntaa. Ammunta 
alkoi joukkueenjohtajan käskynjaol-
la, joka tapahtui ryhmien kokoontu-
essa lähtöasemaan.

Tämän jälkeen ryhmänjohtajat 
ottivat ryhmät johtoonsa ja ryhmät 
lähtivät suorittamaan annettua teh-
tävää. Oli mielenkiintoista seurata 
miten ryhmät toimivat ja tulittivat 
ylösnousevia viholliskuvia, niihin 
myös kohtuullisen hyvin osuen. 
Tehtävä suoritettiin ja annettu alue 
vallattiin. Suoritusta seurasi koulutta-
jien puhuttelu, kiitosta ja moitteitakin 
jaettiin. Meille vanhemman polven 
reserviläisille ammuntojen seuraami-
nen oli mielenkiintoista, sillä meidän 
aikanamme ei tällaisia ammuntoja 

suoritettu.
Tämän jälkeen siirryimme Ro-

soharjuun missä tarkka-ampujat 
olivat ryhmittyneet tehtäväänsä 
suorittamaan. Ammunnan johtajan 
käskyttämänä ampujat suorittivat 
vuorotellen heille määrättyjen maa-
lien tuhoamisen. Maalien etäisyys 
oli neljästäsadasta metristä aina kilo-
metriin asti. Jokainen ampui ammun-
nanjohtajan käskyttämään neljään 
maaliin. Ryhmän kolmas ampuja 
päätti tehtävänsä hienosti tuhoten 
ensimmäisillä laukauksilla kaikilla 
etäisyyksillä olleet maalit. Ampuji-
en aseissa oli kiikaritähtäimet. Siitä 
huolimatta näyttää siltä, että Simo 
Häyhän perinnettä vaalitaan hyvällä 
tavalla tänäkin päivänä.

Seuraavaksi siirryimme ryhmän 
puolustusammuntojen harjoitusvai-
hetta seuraamaan.

Tässä vaiheessa mukaan tulivat 
myös singot. Harjoitusvaihe suo-

ritettiin ryhmittäin kouluttajien 
ohjauksen mukaan. Varsinaista am-
muntaa emme ehtineet enää seuraa-
maan, vaan siirryimme patteriston 
tarjoamalle iltapalalle. Saunomisen 
ja mielenkiintoisten keskustelujen 
jälkeen totesimme, että ensi vuonna 
pyritään järjestämään samantyyppi-
nen tapaaminen Pahkajärvellä. Yh-
distyksen ja killan puolesta haluan 
kiittää patteristoa ja komentajaa tästä 
mielenkiintoisesta tilaisuudesta.

Kiitoksin,  
Seppo Rantalainen   
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Jalkaväen hyökkäysammuntojen 
seuraaminen Pahkajärvellä

Veteraanipäivänä tutustuttiin 
NASAMS:iin ja esiteltiin ITY:N 

Keski-Suomen osastoa

Veteraanipäivän 27.4. valtakunnallis-
ta pääjuhlaa vietettiin Jyväskylässä 
monin tapahtumin. Veteraaneille ja 
muulle yleisölle oli järjestetty muun 
muassa ilmapuolustusta sekä ilma-
torjuntaa esittelevä näyttely. Suurta 
mielenkiintoa herätti NASAMS -ilma-
torjuntaohjusjärjestelmä eli ITO 12. 

Helsingin Ilmatorjuntarykmentti 
järjesti osastollemme erityisesittelyn 
ITO12- järjestelmästä. Lähes tunnin 
tilaisuudessa yliluutnantti Joni Lai-
tinen piti osastolaisille ja mukaan 

kutsumillemme Keski-Suomessa 
toimivien maanpuolustusjärjestöjen 
jäsenille hienon esityksen uudesta 
ilmatorjuntaohjusjärjestelmästä. 
Kuulijoita paikalla oli lähes 30. 
Osastolaistemme lisäksi väkeä oli 
mm Ilmasotakoulun Killasta, Tutka-
killasta, Viestikoelaitoksen Killasta, 
Ilmavoimien Viestikillasta ja Jyväs-
kylän Reserviupseereista.

ITY:n Keski-Suomen osastolla oli 
maanpuolustusjärjestöjen teltassa 
oma esittelytila, jossa jaettiin juuri 
valmistunutta osastomme esitettä ja 
vastailtiin kävijöiden kysymyksiin.

Olavi Rantalainen
Keski-Suomen osaston puheenjohtaja

Tarkka-ampujat valmiina toimin-
taan. (kuva Seppo Rantalainen)

Veteraanipäivän vietto Jyväskylässä

Keski-Suomen osastolla esittely-
pöydän ääressä päivystysvuorossa 
osastomme varapuheenjohtaja Jan-
ne Telin. (kuva: Olavi Rantalainen)
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Perinteinen Pirkanmaan osaston mat-
ka suuntautui aivan uusiin kohteisiin. 
Päästiin sellaisiin paikkoihin, mitkä 
vasta nyt ovat auenneet yleisölle! 
Ensimmäisenä pysähdyttiin Pätsin 
muistomerkille, joka on virolaisten 
pyhiinvaelluspaikka. Latvian puolella 
ilman lämpötila alkoi nousta: +28 as-
tetta, ukkonenkin jyrähteli, muttei se 
estänyt matkalaisten norppia uimasta 
Itämeressä. Latviassa ja varsinkin 
Liettuassa on useita juutalaisvai-
noissa kuolleitten joukkohautoja, 
esimerkkinä Salapilsin muistoalue.

Plungen ohjustukikohta

Riika on kauniisti entisöity kaupunki. 
Sen lähellä - kuitenkin keskellä erä-
maata - on Neuvostoliiton aikainen 
ydinohjustukikohta. Kuusi kerrosta 
korkea siilo on nyt tyhjä, mutta ydin-
aseen koosta saa jonkinlaisen kuvan. 
Opastus oli englanniksi, 40 hengen 
ryhmälle tilat olivat välillä aika ahtaat.

Tiivis aikataulu

V-H Tuovisen moderni bussi mah-
dollisti audiovisuaalisin laittein ai-
na seuraavan kohteen näyttämisen 
kuvien ja videoiden avulla. Lisäksi 
aikataulua saatiin kiristettyä, kun 
lounaat syötiin levähdyspaikoilla. 
Niinpä ehdittiin poiketa Napoleonin 
Venäjän valloituksesta palaavan ar-
meijan hautamuistomerkillä. 

Kulttuuria ja nykypäivää 
Vilnassa

Naispuoliset matkaajat saivat Liet-
tuassa historian lisäksi kulttuuria, 
kun bussi kiersi kaunista vanhaa 
kaupunkia moneen kertaan. Lopuksi 

alkoi näyttää jo siltä, ettemme löydä 
lainkaan sieltä ulos. Eteen tuli uudes-
taan ja uudestaan kielletty ajosuunta, 
mutta Veli-Heikki totesi, että ”nyt 
Volvo saa mennä tuosta!” Sitten kun 
vielä päästiin vaate- ja kenkäkaup-
poihin...pulputusta riitti. Mangalin 
museoalueella päästiin tutustumaan 
korsuihin ja juoksuhautoihin.

Ligatne

Mielenkiintoinen paikka oli Latvian 
kommunistijohtajien ydinsodan va-
ralle rakennettu suojabunkkeri Ligat-
nessa. Se sijaitsee luonnonsuojelu-
alueella ja syvällä lomahotellin alla. 
Eivät edes kyläläiset tienneet mitään 
rakennustöistä! Tilaa on 90 huonees-
sa 200 johtohenkilölle, tarvikkeita 4 
kuukaudeksi, neliöitä 2000 (tuntui 
suuremmalta). Siitä tuiki harvinai-
nen paikka, että sisustus kaikkine 
kaluineen on aivan alkuperäisessä 
kunnossa. 

Kokemuksia

Jos oli matkalla voimakkaita ko-

kemuksia, esimerkiksi vielä suo-
malaisten jääkäreiden hautausmaa 
Skapiskissa, niin myös hauskoja 
kommelluksia: huoltamon WC:n 
ovi pamahti lukkoon. Ikkunan kautta 
päästiin sentään ulos. Hauskaa järjes-
ti bussin ”märkäpää”. Äitienpäivää 
ei unohdettu, ruusut jaettiin kaikille 
naisille ja synttärilaulut laulettiin 
kahdelle.

 
Kiitos kaikille! 

Toivoo matkan ajaksi nimetty PU. 
Lauri Niemelä 

(teksti ja kuvat)
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Pirkanmaan it-killan historianmatka 
Baltiaan 9.-12.5.2013 

Lounastauko 
levähdyspai-
kalla
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Lauantaina 27.4. Vistamatkojen bussi 
starttasi Turun linja-autoasemalta kel-
lo 5.40 mukanaan 19 Viron tapahtu-
mista kiinnostunutta matkalaista kohti 
Helsingin Länsisatamaa ja Eckerö 
Linen autolautta Finlandiaa. Tallin-
nan satamassa ilmatorjuntakiltalaisia 
vastassa oli tuttu mies yliluutnantti 
Kuno Peek. Hän on EROK:n eli Eesti 
Reservohvitseride Kugun Suomen 
yhteysupseeri ja on monesti aikaisem-
min auttanut kiltaamme Viroon suun-
tautuneiden matkojen yhteydessä.

Tallinnan vapaudenpatsas

Ensimmäiseksi menimme katsomaan 
Tallinnan vanhankaupungin reunal-
la Vapauden aukiolla vuonna 2009 
paljastettua Viron vapaudenpatsasta. 
Patsas on pystytetty maan itsenäis-
tymiseen johtaneen vapaussodan 
kunniaksi. Vapaustaistelua ei käyty 
ainoastaan maahan hyökännyttä 
puna-armeijaa vastaan, vaan kesällä 
1919 käytiin myös niin sanottu Lan-
deswehrin sota, jossa virolaiset löivät 
baltiansaksalaisista muodostetun ar-
meijan. Saksalaisista saadun voiton 
kunniaksi virolaiset juhlivat vieläkin 
vuosittain 23. kesäkuuta voitonpy-
hää. Ei varmaankaan ollut sattuma, 
että vapaudenpatsas paljastettiin juuri 
tuona päivänä. 

Jääveistosta muistuttava Viron va-
paudenpatsas on 23,5 metriä korkea 
ja se koostuu 143 lasielementistä, jot-
ka valaistaan yöllä. Patsaan huipulla 
on Viron Vapaudenristi, joka on maan 
ensimmäinen kunniamerkki. Nikolai 
Triikin suunnittelemalla kunniamer-
killä palkittiin vapaussodan aikai-
sista ansioista ja sen sai myös moni 

suomalainen vapaaehtoinen sotaan 
osallistunut. Vapaudenristi sai toden-
näköisesti nimensä Suomesta, mutta 
sen ulkomuoto periytyy saksalaisen 
ritarikunnan vaakunasta 1200- luvul-
ta ja E- kirjain viittaa sanaan Eesti. 

Pronssisoturin patsas

Seuraavaksi Kuno selvitteli meille 
Pronssisoturin historiaa ja vaiheita. 
Patsas on osa neuvostosotilaiden 
hautamuistomerkkiä, joka pystytet-
tiin Tallinnan keskustaan Tõnismä-
elle 1947 ja siirrettiin 2007 suuren 
kohun saattelemana uuteen paikkaan 
2007. Arkkitehti Enn Roosin suun-
nittelema noin kaksi metriä korkea 
pronssiveistos kuvaa sotilasta, jonka 
mallina oli Helle Palusalun mukaan 
hänen isänsä, painin kaksinkertainen 
olympiavoittaja Kristjan Palusalu. 
Katsoimme patsaan alkuperäisen 
paikan ja menimme sen jälkeen 
sotilashautausmaalle, joka sijaitsee 
Siselinnassa osoitteessa Filtri tee 

14, noin kahden kilometrin päässä 
alkuperäisestä sijaintipaikasta. 

Tallinnan korkeimmalla 
paikalla jaettiin huomio-
osoitukset

Pienen kiertoajelun jälkeen menim-
me Yrjönyön (Jüriyön) puistoon, 
joka sijaitsee Tallinnan korkeim-
massa kohdassa Sotamäen ylängöllä 
55 metriä merenpinnan yläpuolella.  
Puiston perustaminen aloitettiin jo 
1935 tavoitteena avata se Jüriyön ka-
pinan 600- vuotispäivänä 1943. Sota 
tuhosi kuitenkin kaikki valmistelu-
työt. Viron itsenäistyttyä uudelleen 
on puistoon istutettu uudet tammet 
ja pystytetty muistomerkit Yrjönyön 
kapinan, vapaussodan sekä toisen 
maailmansodan taistelijoille. 

Täällä tapahtui huomio-osoitusten 
jako. Turun Ilmatorjuntakilta luo-
vutti yliluutnantti Kuno Peekille 
kiitokseksi kiillotetun Sergein hyl-
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Turun ilmatorjuntakillan 
matka Tallinnaan

Yrjönyön 
muistomerkil-
lä. Vas. Kyösti 
Vuontela, Jukka 
Tappola, kuno 
Peek, Elizabeth 
hylsy kädessä ja 
Victoria (kuva: 
Jukka Virtanen)
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kertomuksia.  Vieras on kironnut, että 
televisio ei toimi, ja hetkessä kor-
jaaja onkin jo oven takana. Jos oli 
valitettu wc- paperin puuttumisesta, 
niin parin minuutin kuluttua asia on 
jo hoidettu kuntoon. Hotellihuoneen 
pöytälamppu alkaa vilkkua ja siitä 
alkaa kuulua puhetta, koska johdot on 
kytketty väärin ja mikrofonista tulikin 
kaiutin, joka toistaa KGB -miesten 
puhetta valvontahuoneesta. Museo 
ei kerro vain tosielämän vakoilujut-
tuja, vaan tuo esille koko hotellin, sen 
työntekijöiden ja Viron yhteiskunnan 
tarinaa 1970- ja -80 luvuilla. 

Lennusadam museo

Monipuolisin ja ehkä mielenkiintoi-
sin tutustumiskohteemme oli vuosina 
1916-1917 valmistunut vesilento-
koneiden hangaari. Tästä on tullut 
Tallinnan uusin ja suosituin museo-
kokonaisuus Lennusadam. Vaikka 
Lennusadam museota mainostetaan 
Pohjois-Euroopan jännittävimmäksi 
merimuseoksi, on siellä paljon muu-
takin kuin merenkäyntiin liittyvää 
katsottavaa ja koettavaa. Esineistössä 
on panssarivaunuja, ilmatorjuntaan 
liittyviä aseita ja tykkejä sekä ran-
nikkotykistön kalustoa. Huippunäh-
tävyytenä on tietenkin Kalev-luokan 
sukellusvene Lembit. Se tilattiin 1934 
englantilaiselta laivanrakentamolta ja 
laskettiin veteen Englannissa vuon-

na 1936.  Toisessa maailmansodassa 
Lembit palveli Neuvostoliiton Balti-
an laivastossa ja suoritti kolme on-
nistunutta hyökkäystä. Vuonna 1992 
Viron merimuseo hankki Lembitin ja 
maailman vanhimman vedessä ole-
van sukellusveneen titteliä kantanut 
sukellusvene nostettiin vedestä 21. 
toukokuuta 2011.

Merimuseon oppaan antaman 
monipuolisen opastuksen jälkeen 
ryhmämme hajaantui omatoimisesti 
tutkimaan museon nähtävyyksiä. Ul-
kona satama-altaassa on nähtävänä 
suomalaistenkin laivastoon vuosina 
1918-1922 jäänmurtajana toiminut 
Suur Tõll. Alus valmistui vuonna 
1914 Saksassa Tallinnan satamaa 
varten ja sai kasteessa nimen Tsar 
Mihail Fedorovits. Venäjän vallanku-
mouksessa venäläiset valtasivat sen 
ja antoivat uuden nimen Volynets. 
Suomalaiset kaappasivat 1918 laivan 
ja antoivat sille nimen Wäinämöinen. 
Tarton rauhansopimuksen mukaan 
laiva luovutettiin 1922 Viron val-
tiolle, joka antoi sille nimen Suur 
Tõll. Hauska yksityiskohta laivan 
kalustosta on salongin alkuperäinen 
saksalainen piano. Se on säilynyt, 
koska se on rakennettu kiinteästi ti-
lojen yhteyteen. Virolainen soitinten 
kunnostaja teki töitä toista vuotta ja 
sai pianon alkuperäiseen kuntoon.

Kyösti Vuontela

syn, johon on kiinnitetty Turun Ilma-
torjuntakillan hopeinen rintamerkki 
sekä kaiverrettu saajan nimi sekä 
päiväys. Kunon mukana koko päi-
vän olleet tyttäret Elizabeth,  jolla on 
kuvassa hylsy kädessä, sekä Victoria 
todistivat tapahtumaa. Sotahistorial-
listen paikkojen tutustumisen välillä 
bussissa pidettiin kirjallinen tietokil-
pailu, jonka Voitti Jukka Tappola. 
Hän sai palkinnokseen kiillottamat-
toman Sergein hylsyn varustettuna 
killan hopeisella rintamerkillä.

KGB-museo

Seuraavana aamuna hotelli Virussa 
nautitun aamiaisen jälkeen pääsim-
me tutustumaan erinomaisen oppaan 
johdolla hotellin neuvostoaikaiseen 
historiaan ja hotellin työtekijöiden 
elämään sekä erityisesti 23. kerrok-
sessa, jonne asti ei pääse hissillä, 
sijaitsevaan pieneen KGB- muse-
oon. Siihen kuuluu käytävä ja kaksi 
huonetta, joista toinen oli KGB:n 
taranslaatiokeskus. Kaikkia huonei-
ta ei kuitenkaan salakuunneltu, sillä 
420 huoneesta noin 60 oli piuhoitettu. 
Jokainen huone saatiin kuitenkin tar-
vittaessa valmisteltua salakuuntelua 
varten puolessa tunnissa. Hotellihuo-
neiden salakuuntelu oli osa KGB:n 
toimintaa, ja sitä käytettiin muun 
muassa teollisuusvakoilussa. Sala-
kuuntelusta on muistossa monenlaisia 

Lennusadam ja 
Ilmatorjuntatykistöä
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Valtakunnallinen ilmatorjuntahar-
joitus 1/13 Lohtajalla järjestettiin 
28.5–6.6.2013. Harjoituksen johti 
Karjalan prikaatin komentaja prikaa-
tikenraali Timo Kivinen. Harjoituk-
sen suunnittelusta vastasi Ilmasota-
koulu, kaikkien puolustushaarojen 
aktiivisella tuella. Ilmapuolustushar-
joitusvaiheen suunnitteluvastuu oli 
Panssariprikaatilla ja harjoituksen 
tukivuoro Karjalan prikaatilla.

Harjoituksessa ammuttiin ilmator-
junnan toimesta ITO05- ja ITO90M 
-ohjusjärjestelmillä sekä ammus-
aseilla. Merivoimat ampuivat ITO04 
- sekä laivatykistöammunnat. Ohes-
sa toteutettiin jalkaväkiammun- 
toja. Ilmapuolustusharjoitusvaiheen 
teemoina oli suurkohteen ja rannik-
ko- sekä merialueen ja valmiuspri-
kaatin ilmapuolustus. Harjoitusvah-
vuus oli parhaimmillaan noin 1700 
henkilöä.

Oheisessa artikkelissa kerrotaan 
harjoituksesta tiedotusryhmän 
varusmiehen näkökulmasta, joita 
harjoituksen tapahtumat pitivät kii-
reisenä.

En tiennyt Lohtajasta paljoakaan 
ennen kuin tulin tänne. Tiesin Loh-
tajan sijainnin ja että ilmatorjun-
tajoukot harjoittelevat täällä. Mitä 
en tiennyt, oli se, että harjoitukseen 
osallistuvat maavoimien lisäksi myös 
ilmavoimat ja merivoimat. Lohtajal-
la tapaakin hyvin paljon henkilöitä 
eri puolustushaaroista ja joukko-
osastoista.

Vastaan kahden muun multimedia-
varusmiehen ja esimiehemme kanssa 
ITH 1/13:n tiedotuksesta. Kuvaam-

me harjoituksen tapahtumia ja teem-
me niistä videoita, kuvakollaaseja 
ja tekstejä. Saavuimme Lohtajalle 
Panssariprikaatista, joka on niin sa-
nottu kotikasarmimme.

Sää on ainakin omasta mielestä-
ni suosinut harjoitusta. Aurinko on 
paistanut ja lämmintä on ollut. Tosin 
20–30 asteen lämpötilat voivat aina 
välillä olla liiankin kuumia. Tämä on 
tullut huomattua lukuisilla kuvaus- 
ja jutuntekokeikoilla. Toisin sanoen 
vettä on tullut juotua, ja paljon. Sää-
olot näyttävät jatkuvan samanlaisina 
loppuun asti.

Tiedotuksella on töitä riittänyt. 
Pääsimme tiedotusporukalla näke-
mään maalennokkitoimintaa lähietäi-
syydeltä. Sekä Banshee 500-, että 

AT04-lennokkien lähdöt taltioitiin. 
Pääsin haastattelemaan AT04-lenno-
keista vastaavia maalilennokkiryh-
män varusmiehiä. Heidät koulutetaan 
Panssariprikaatissa ja heillä täytyy 
olla taustaa RC-ajoneuvoista. Oli 
hienoa päästä kuulemaan tarkemmin 
heidänkin työtehtävistään.

Näimme myös, kun varusmiehet 
harjoittelivat ITKK:lla ampumista 
maalilennokkeihin. Näiden lisäksi 
meitä ovat työllistäneet myös pie-
nemmät, mutta kuitenkin tärkeät 
tapahtumat. Yhtenä esimerkkinä 
tästä on Rovaniemen Ilmatorjun-
tarykmentin komentajan vaihdos. 
Vaihto oli siitä erikoinen, että se 
suoritettiin kenttäoloissa, mikä on 
harvinaista.

KENTäN
KUULUMISIA

Kuumuutta ja työn paljoutta
Lohtajan hiekoilla

ITO05 -järjestelmällä ammuttiin jälleen onnistuneesti Lohtajan paah-
teessa.
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Suurin tähänastinen tapahtuma oli 
ITO 05:n ammunnat. Seisoimme niin 
sanotussa karsinassa katselemassa 
ja kuvaamassa tapahtumaa. Täytyy 
sanoa, että se isoja aseita rakastava 
pikkupoika sisälläni huusi riemusta, 
kun katselimme laukaisua. Tilanne 
oli varmasti hieno myös lavetin pui-
koissa olleille varusmiehille. 

Valitsemme joka päivä harjoi-
tuksessa mukana olevista päivän 
persoonan. Tähän mennessä per-
soonat ovat olleet varusmiehiä 
yhtä lukuun ottamatta. Poikkeus 
oli harjoituksen esikuntapäällikkö, 
joka on toistaiseksi viimeistä kertaa 
tehtävässään. Persoonia etsiessä ja 
haastatellessa saa hyvän yleiskuvan 
ja tutustuu erilaisiin työtehtäviin, 
mitä leirillä on.

Huolto on leirillä pelannut omasta 
mielestäni hyvin. Sauna on majoitus-
alueella erittäin hyvä, samoin sotilas-
koti. Joitain Kokkolan sotilaskodin 
tuotteita ottaisinkin mielelläni oman 

prikaatin sotilaskotiin. Ruokailut 
ovat myös sujuneet ongelmitta. 

Tästä harjoituksesta olen jo nyt 
saanut monia kokemuksia ja hyviä 
muistoja. Olen päässyt tutustumaan 
toimintaan ja kalustoon, josta en ole 
etukäteen tiennyt juuri mitään. Tulen 
varmasti vielä oppimaan paljon har-
joituksen jatkuessa. Harjoituksessa 
mukana olo on siis ollut hyvin opet-
tavaista monella eri tavalla. 

Teksti: Panssarijääkäri  
Jarmo Multanen

Kuvat: Viestimies Mikael Viitaniemi, 
yliluutnantti Jari Markkula 

Jarmo Multanen toimii har-
joituksen tiedotusryhmässä




