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ITO 2005 • ASRAD-R-FIN is in Service

The new ADVANCED SHORT RANGE AIR DE-

FENCE SYSTEM (ASRAD-R) from Rheinmetall 

Defence Electronics GmbH Bremen is now 

in service in the Finnish Defence Forces. 

After successful Testing in Mai and June 

2006 including life fi rings in Lohtaja Firing 

Range the ITO 2005 System was demon-

strated in October 2006 in life fi rings in the 

Todendorf Firing Range of the German Army 

in front of representatives of most of the 

NATO and European Defence Agency Coun-

tries as well as some European neighbour 

countries like Switzerland (in total about 

150 persons) besides other European sys-

tems and during the international Army Air 

Defence Symposium in Lütjenburg. 

ITO 2005 was the most modern Short Range 

Air Defence Missile System shown and 

demonstrated in Todendorf. It destroyed a 

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

at the longest distance of all demonstrated 

SHORAD systems with its BOLIDE Missile.

The Finnish Team operating the system was 

very proud.

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

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

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

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

Live Firing in Todendorf
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päätOImIttAJAltA Kapteeni Jussi Ylimartimo
päätoimittaja

Puolustusvoimien tämän vuoden 
alusta voimaan tullutta johtamis- ja 
hallintojärjestelmää (JOHA 2008) 
lähihistoriaa vasten tarkasteltaessa 
huomataan, ettei kyseessä ole ai-
nutlaatuinen rakennemuutos puo-
lustusvoimissa. Vuoden 1966 soti-
laslääniuudistuksessa kolme divi-
sioonan esikuntaa lakkautettiin ja 
tilalle muodostettiin sotilasläänejä 
ja -piirejä. Jo tällöin maanpuolus-
tuksen aluejako pyrittiin saamaan 
mahdollisimman hyvin yhtymään 
siviilihallinnon vastaavaan ”maan-
puolustusvalmistelun laajennuttua 
lähes kaikille siviilielämän aloille”. 
Tänään puolustusvoimilta edellyte-
tään kykyä yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen turvaamiseen yh-
teistoiminnassa muiden viranomais-
ten kanssa. Vuoden 1993 alusta voi-
maan tulleessa johtamis- ja hallinto-
järjestelmässä maa jaettiin kolmeen 
maanpuolustusalueeseen ja niiden 
alaisiin kaikkiaan kahteentoista so-
tilaslääniin.

Puolustusvoimien paikalli-
nen näkyminen on Suomessa ollut 
aina merkittävä seikka jo maan-
puolustustahdonkin ylläpitämisen 
kannalta; lisäksi asevelvollisilla ja 
koulutetulla reservillä on oltava 
mahdollisimman vaivaton mahdol-
lisuus asiointiin sotilasviranomais-
ten kanssa. Viime aikojen rakenne-
muutosten yhteydessä - rauhan ajan 

JOHA 2008
koulutusorganisaation keskityttyä 
suuremmiksi kokonaisuuksiksi - on 
esitetty huoli siitä, että ” näkyykö 
sotaväki jatkossa meidän kylällä”. 
Uudet aluetoimistot vastaavat tä-
hän haasteeseen ja reservin kär-
kiosaajien muodostamat, tiiviisti 
harjoitetut maakuntakomppaniat 
ovat paikallisia ja alueellisia val-
miusyksiköitä.   

Tässä numerossa tarkastelem-
me JOHA 2008:a keskeisten toi-
mijoiden - operatiivisen sotilas-
läänin, alueellisen sotilasläänin ja 
aluetoimiston näkökulmista lähti-
en pääkaupunkiseudulta päätyen 
pohjoisen palkisille. Huolimatta 
tapahtuneesta rakennemuutoksesta 
sotilaallinen maanpuolustus perus-
tuu edelleen alueelliseen puolus-
tukseen, jota kehitetään jatkuvasti 
toimintaympäristön muutokset, tar-
kistetut tehtävät sekä käytettävissä 
olevat resurssit huomioon ottaen. 
Johtamisjärjestelmä säilyy valta-
kunnallisena, alueellisena ja pai-
kallisena.  
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puHeenJOHtAJAltA everstiluutnantti Hannu Kylmäniemi
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen puheenjohtaja

lapin Ilmatorjuntarykmentin komentajapääkirjoitus

Vapaaehtoinen järjestö- ja yhdistystoi-
minta on suurien muutospaineiden alla, 
jotta tulevaisuuden toimintaedellytyk-
set kyetään turvaamaan. Kuinka usein 
saadaankaan lehdistä lukea, että eri yh-
distykset kamppailevat jäsenkuntansa 
ikääntymisen kanssa ja uusien sekä sa-
malla nuorempien jäsenten rekrytoinnin 
vaikeudesta. Tämän haasteen kanssa 
painivat niin metsästys-, urheilu- kuin 
aatteelliset yhdistykset. Listaa voisi jat-
kaa varmaan vaikka loputtomiin saak-
ka ilmatorjuntayhdistystä unohtamatta. 
Taitaapa olla niin, että vain eläkeläis-
yhdistykset ovat voimissaan ja voivat 
hyvin. Niissä vetäjinä ja toimijoina ovat 
henkilöt, jotka ovat koko ikänsä tottu-
neet kovaan työhön ja myös muiden 
ihmisten vapaaehtoiseen tukemiseen. 
Nykyisestä kilpailuyhteiskunnasta tämä 
todellinen vapaaehtoisuus on pikku hil-
jaa häviämässä - omaa vapaa-aikaa ar-
votetaan yhä enemmän taloudellisen 
hyödyn tavoittelun kautta.

Vapaaehtoisuuden puutteen yksi 
syy löytyy asenteesta.  Lapin Kansan 
tekstiviestipalstalla oli erään nuoren 
kannanotto omien valintojen tekemi-
sestä ”Ei oo pakko - jos ei tahdo” -
asenteella. Vaikea uskoa, että tällaisella 
ajattelumallilla laitetaan yhteinen etu ja 
vastuunkantaminen oman hyvinvoin-
nin edelle? Pikemminkin päinvastoin! 
Passiivisena odotetaan, että joku järjes-
tää tapahtumia ja tarjontaa, joista sitten 
poimitaan rusinat pullasta tai ne, jotka 
juuri sillä hetkellä sattuvat kiinnosta-
maan. Ja kaiken tämän pitää luonnol-
lisesti olla ilmaista. Valitettavasti tämä 
trendi on vallalla yleisimminkin nyky-
yhteiskunnassa, jossa tuijotetaan liikaa 

Vapaaehtoisuus  
– katoava luonnonvarako?

vain omaan napaansa ja halutaan aina 
tulla ”valmiille pöydälle”, jonka joku 
muu on kattanut valmiiksi. 

Päinvastaista ajattelutapaa edustaa 
ystäväni Reijo Alanne, joka antoi mi-
nulle aikanaan ajattelemisen aihetta, 
kun hän ilmoitti halustaan erota erääs-
tä yhdistyksestä. Syyksi Reijo ilmoitti, 
ettei hänellä ollut enää mitään annet-
tavaa yhdistykselle, jonka seurauksena 
jäsenyys tuntui tarpeettomalta. Saman 
ajattelutavan ihmisiä toivoisi olevan 
enemmänkin eikä vain niitä, jotka poh-
tivat mitä hyötyä tai saatavaa minulla 
on yhdistykseltä ilman, että tarvitsee 
itse kantaa vastuuta. Ai niin. Reijolle 
ei eroa myönnetty.

Oletko koskaan pysähtynyt analy-
soimaan kokouksen kulkua, jossa suun-
nitellaan tulevaa toimintaa? Ideoita ja 
ajatuksia tulevasta syntyy kuin sieniä 
sateella ja aina vetäjäksi määritetään 
rouva tai herra ”joku”. Kun sitten ale-
taan etsiä todellista toteuttajaa, niin aika 
usein saa kuulla ehdotetun henkilön 
suusta, etteikö ”joku muu” voisi tehdä 
asiaa erilaisiin henkilökohtaisiin syihin 
vedoten. Pikku hiljaa kokouksen edetes-
sä tehtävät kasautuvat pienelle porukal-
le, jotka ovat sitoutuneet harrastukseen-
sa tiukemmin kuin kanssakumppanit. 
Ajan myötä näitä henkilöitä rasitetaan 
aina vaan enemmän ja enemmän, kun-
nes he ovat loppuun palaneita. Tämän 
jälkeen ollaankin kriisin partaalla, kun 
uusia tekijöitä ei ole saatavilla. Eikö oli-
si paljon viisaampaa kunkin vuorollaan 
kantaa kortensa kekoon tässä ja nyt? 
Tällöin tehtävät jakautuisivat tasaisem-
min ja yksittäisten henkilöiden rasitus 
muodostuisi kohtuullisemmaksi. Aidol-

la yhteistyöllä kaikki jaksaisivat puurtaa 
yhteisen hyvän eteen pidempään.

Onneksi Ilmatorjuntaupseeriyhdis-
tyksen historiasta löytyy useita lois-
tavia esimerkkejä henkilöistä, jotka 
ovat jaksaneet puurtaa yhdistyksem-
me eteenpäin viemiseksi. He kaikki 
ovat tehneet korvaamatonta työtä yh-
distyksemme kehittämisessä! Ja vie-
läpä vapaaehtoisesti! Nykypäivän esi-
merkkeinä ja viime kesän tapahtumina 
otettakoon esiin:

- osallistuminen Pariisissa järjes-
tettyyn EUROSATORY -puolustus-
materiaalinäyttelyyn Antti Lillebergin 
koordinoimana

- Kymen Ilmatorjuntaupseereiden 
10-vuotis ELORISTEILY Ilkka Tynyk-
sen järjestämänä sekä 

- Pirkanmaan Ilmatorjuntaupsee-
reiden järjestämä PIRKANMAAN IL-
MATORJUNTA 71 -VUOTTA juhlal-
lisuudet Juhani Nikkasen johdolla. 

Kaikki oivallisia esimerkkejä ta-
pahtumista, joissa vetovastuussa olleet 
henkilöt ovat sitoutuneet yhdistyksem-
me toimintaan ja laittaneet itsensä li-
koon yhteisen asian puolesta. Uskon, 
että paras kiitos tapahtuminen vetäjille 
oli runsas osallistujajoukko; Eurosa-
tory -näyttelyyn osallistui 20 henkeä, 
Eloristeilyllä oli yli 50 henkeä ja Vatia-
laan kokoontui lähes 50 henkeä. 

Olkoon edelleenkin mottonamme: 
”Jos joku viitsii järjestää tapahtuman, 
niin minä pyrin osallistumaan siihen 
kaikin keinoin”.

Yhdistysten pyörittäminen ja tapah-
tumien järjestäminen tarvitsevat teki-
jänsä - jokaisen meistä vuorollaan! Ota 
haaste vastaan - vapaaehtoisesti! 
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tARKAStAJAn pAlStA eversti Rauno lankila 
Ilmatorjunnan tarkastaja

Puolustusvoimien johtamis- ja hal-
lintojärjestelmään liittyvät muutok-
set ovat vuosien saatossa muokan-
neet merkittävästi koko puolustusjär-
jestelmäämme ja sen kaikkia yksit-
täisiä osa-alueita. Tehdyt muutokset 
ovat vaikuttaneet ainakin välillisesti 
myös ilmatorjunta-aselajissa pal-
velevan henkilöstön ja heidän per-
heidensä jokapäiväiseen elämään. 
Valmisteilla oleva valtioneuvoston 
turvallisuus- ja puolustuspoliittinen 
selonteko annettaneen eduskunnal-
le loppusyksyllä. Ennakkotietojen 
mukaan uusi selonteko ei tuo suuria 
muutoksia aselajimme rauhan ajan 
koulutusjärjestelmään. Lopullisesti ja 
varmuudella asia kuitenkin nähdään 
vasta, kun selonteko on virallisesti 
julkaistu ja sitä seuraava suunnittelu 
saatu jalostettua toteuttamiskäskyjen 
asteelle. Aikaisempiin kokemuksiin 
viitaten voidaan todeta, että joitakin 
yllätyksiä on prosessin edetessä aina 
tullut esille.

Vaikka selonteossa kirjatut muu-
tokset olisivatkin ilmatorjunnan osal-
ta vähäisiä, se ei tarkoita sitä, että 
oltaisiin päästy pysyvään tavoiteti-
laan. Olemassa olevaa rakennetta ke-
hitetään muutenkin koko ajan pienin 
askelin osana TRSS-prosessia vas-
taamaan niin nykyisiä tarpeita kuin 
uusia haasteita. Tämä tarkoittaa il-
matorjunnan osalta esimerkiksi eri 
koulutuskalustojen kokonaisvastui-

MUUTOKSEN TUULIA
den ja sen myötä käytännön tekemi-
sen entistä selkeämpää keskittämistä 
valtakunnallisesti - niiltä osin kuin se 
on mahdollista ja järkevää. 

Muutosten yhteydessä on tie-
tenkin tarkoitus varmistaa tarvittava 
osaaminen kaikissa ilmatorjuntakou-
lutusta antavissa joukko-osastoissa. 
Samalla pyritään ottamaan huomi-
oon myös hyvän työnantajan periaat-
teisiin kuuluva omasta henkilöstöstä 
huolehtiminen. Koulutuksen keskit-
tämisen vaatima uusi lisäosaaminen 
eri paikkakunnille hankitaankin en-
sisijaisesti kouluttamalla kyseisillä 
paikkakunnilla jo palvelevia ja sinne 
kursseilta valmistuvaa henkilökun-
taa. Tietenkin yksittäistapauksissa 
on mahdollista, että jonkin kriitti-
sen osaamisvajeen vuoksi joudu-
taan myös pakkosiirtämään joitakin 
henkilöitä paikkakunnalta toiselle. 
Toisaalta pitää huomata, että tämä 
muutosprosessi mahdollistaa myös 
vapaaehtoisten ja soveliaiden henki-
löiden siirtymisen esimerkiksi sosi-
aalisten syiden vuoksi uudelle työs-
säkäyntialueelle - aivan kuten tapah-
tui Ilmatorjuntakoulun Tikkakoskelle 
siirron yhteydessä.

Ilmatorjunnassa voidaan voitto-
puolisesti nähdä hyvänä asiana se, 
että yksittäinen kouluttaja hallitsee 
useampia koulutuskalustoja kuin yh-
den. Voidaan todeta, että tämä hen-
kilöstön monipuolista osaamista ko-

rostava periaate on käytössä useissa 
muissakin maissa. Kaikkein vaati-
vimmille kalustoille ei lähtökohtai-
sesti ole hyvä ottaa henkilöstöä ”suo-
raan koulun penkiltä”, vaan pääosalla 
tulee olla aikaisemmin hankittu riit-
tävä osaaminen jostain muustakin 
kalustosta.

Vuoden vaihteessa ilmatorjunnan 
kehittämisohjelma integroituu oma-
na alakehittämisohjelmana ilma-
puolustuksen kehittämisohjelmaan. 
Tämä muutos on valmisteltu hyvin 
yhteistyössä ilmavoimien kanssa. 
Tässä uudessa tilanteessa tulee ai-
nakin alussa - kuten aina muutosten 
yhteydessä - olemaan pieniä kitkate-
kijöitä. Meidän kaikkien tulee omal-
ta osaltamme pyrkiä kohti asetettuja 
tavoitteita tehtävä kirkkaana mieles-
sämme toimien samalla uusien vi-
rallisten prosessien mukaisesti. Sa-
manaikaisesti meidän tulee muistaa 
toiminnassamme ilmapuolustuksen 
kokonaisuuden merkitys - ja teke-
misiemme lopputuloksen tulee tie-
tenkin palvella ensisijaisesti rakkaan 
isänmaamme kokonaisetua.  

Syksyisin terveisin 

Ilmatorjunnan tarkastaja 
Eversti Rauno Lankila
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Kaikkein tärkeimpiä tuotealueitamme:

- Komento- ja tulenjohtojärjestelmät

- Valvontajärjestelmät

- Kauko-ohjattava aselavetti

- Viestintäratkaisut

- Meritorjuntaohjukset

WORLD CLASS – through people, technology and dedication

www.kongsberg.com

Läsnäolo  
ja yhteistyö
KONGSBERG-yhtiössä uskomme, että läheinen 
yhteistyö asiakkaan kanssa on avaintekijä 
menestyneille ja pitkän tähtäimen 
liiketoimintasuhteille. KONGSBERG-yhtiöllä on 
vakiintunut verkosto, ja se on edustettuna 
26 maassa eri puolilla maailmaa.

Hatanpään valtatie 26
33100 Tampere
E-mail: kd.finland@kongsberg.com

Kongsberg Defence OY
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…tältä se näyttää Länsi-Suomen So-
tilasläänin Esikunnasta katsottuna.

Maanantaina puolelta päivin ko-
koontuvat sotilasläänin esikuntapääl-
likkö, operatiivisen osaston päällikkö 
ja henkilöstöosaston päällikkö saman 
pöydän ääreen keskustelemaan eri-
tyisesti alkavan viikon mutta myös 
pidemmän aikavälin tapahtumista 
ja velvoitteista esikunnassa - tarvi-
taanko esikuntapäällikön linjauksia 
tai osastojen välistä koordinointia? 
Edellisen viikon aikaansaannokset 
todetaan samalla, olikohan jotain 
opiksi otettavaa jatkoa silmällä pi-
täen, menikö puolustusvoimain ko-
mentajan tarkastuskäynti suunnitel-
lusti, siis hyvin? Pöydästä noustaan 
yksimielisinä - näin jatketaan.  

Kerran kuussa maanantaina ko-
koonnutaan laajemmassa kokoon-
panossa - esikunnan laajassa johto-
ryhmässä. Yllä mainitun esikunnan 
johdon lisäksi mukana ovat esikunta-
päällikön alaiset aluetoimiston pääl-
liköt Varsinais-Suomesta, Pirkan-
maalta ja Keski-Suomesta. Lisäksi 
omasta esikunnasta tulevat mukaan 
toiminnan- ja resurssien suunnittelua 
tekevä upseeri sekä tiedottaja. Nyt 
pyritään käsittelemään myös ase-
velvollisuusasioihin tai muita alue-
toimistojen rooliin kuuluvia asioita. 
Yllättävän paljon täytyy keskustella 
myös hallinnollisten asioiden hoita-
misesta - ovathan monet asiat esillä 
ensimmäistä kertaa uusitussa orga-
nisaatiossa. Melko vähän nuo sadat 
kilometrit runkoesikunnan ja kolmen 
aluetoimiston välillä haittaavat toi-
mintaa, taitaa tehtävien selkeä jako 

eversti timo Aikasalo
esikuntapäällikkö

länsi-Suomen Sotilasläänin esikunta

OPERATIIVINEN 
SOTILASLÄÄNI 

ja niiden itsenäinen hoitaminen sit-
tenkin olla eräitä meidän vahvuuk-
sistamme.

Johtoryhmään on kutsuttu asian-
tuntija selvittämään edellisessä koko-
uksessa sovittua aihetta. Aiheeseen 
liittyvän keskustelun jälkeen olemme 
jälleen vähän viisaampia ja on help-
po linjata aiheeseen liittyvät menet-
telytavat jatkossa - seuraavaksi ker-
raksi sovitaan aiheiksi toimintamalli 
esikunnan työajan suunnittelussa ja 
määrärahatilanne ensimmäisen vuo-
sikolmanneksen jälkeen.

Pian esikunnan johdon tai laa-
jan johtoryhmän kokoontumisen 
jälkeen alkaakin jo jokaviikkoinen 
tilanneselostus sotilasläänin komen-
tajalle. Mukana ovat esikunnan joh-
don lisäksi varalla olevan päivystäjän 
(VOP) vuoroja tekevät upseerit sekä 
Länsi-Suomen Huoltorykmentin joh-
toa. Viikon mittaista vuoroaan päät-
tävä VOP kuvaa edellisen viikon vir-
ka-aputehtävät ja muut tärkeimmät 
tapahtumat. Alkavan viikon harjoi-
tustoiminta esitellään lyhyesti. On-
han sotilasläänin joukkotuotannon 
johtaminen eräs komentajan - ken-
raalimajuri Siikin - tärkeimmistä 
tehtävistä. Kaikki alueen kuusi maa-
voimien joukko-osastoa ovat hänen 
alaisiaan. 

Tiedustelupäällikön pitämäs-
sä tiedustelukatsauksessa esitellään 
ajankohtaiset tiedot ja tapahtumat 
laajalta alueelta Suomen ulkopuo-
lelta - perusvalmiudessa ei zoomata 
tarkastelua liian suppeaksi. Osasto-
päälliköt kertovat tärkeimmät tulevan 
viikon tapahtumat ja valmistelussa 

olevat asiat - näin komentaja pysyy 
informoituna ja tarvittaessa hän voi 
jo tässä vaiheessa antaa omia ohjei-
taan. Huoltorykmentin komentaja tai 
hänen edustajansa esittelee huoltoon 
liittyvät ajankohtaiset asiat - onko so-
tilasläänin esikunnalla esityksiä hei-
dän toimialalleen?

Osastopäälliköt ja sektorijohta-
jat pitävät omat puhuttelunsa. Uusi 
tieto ja toiminnan perusteet valute-
taan kaikille työntekijöille. Esikun-
tatyö jatkuu perinteisenä, vaikka or-
ganisaatio onkin muuttunut. Suun-
nitellaan siis tulevaa, raportoidaan 
tapahtunutta, johdetaan meneillään 
olevaa toimintaa, kootaan perusteita, 
valmistellaan asiakirjoja, esitellään 
asioita johdon päätettäväksi, reagoi-
daan alaisilta, yhteistyökumppaneilta 
ja Maavoimien Esikunnalta tuleviin 
kysymyksiin, esityksiin ja tehtä-
vänantoihin, järjestetään opetus- ja 
muita tilaisuuksia sotilasläänin jou-
koille jne. 

Sotilasläänin komentajan ja esi-
kunnan työviikko voisi sisältää ru-
tiinitoimintojen hoitamisen lisäksi 
vaikkapa seuraavanlaisia asioita: 

Komentaja on esikunnassa puo-
let viikosta. Hänelle esitellään mm 
operatiivisen osaston valmistelema 
ohjeistus virka-avun antamisesta - 
esittely on tarpeen, koska komen-
tajalla on asiassa ratkaisuoikeuksia. 
Henkilöstöosasto esittelee järjestelyt 
puolustusvoimien lippujuhlan päivän 
komentajan vastaanotolla. Tilaisuus 
on tällä kertaa omassa pihapiirissä 
Suomen kasarmilla. Komentajan 
sihteerikin on läsnä - hänellä on iso 
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rooli kaikessa komentajan ohjel-
maan liittyvässä valmistelussa. Ko-
mentaja käyttää itse tietojärjestelmiä 
- perehtyy mm puolustusvoimien ja 
maavoimien tilanneselostusmateri-
aaliin, allekirjoittaa elektronisessa 
muodossa olevia asiakirjoja ja hoi-
taa omaa sähköpostiliikennettään. 
Toimittajan haastattelu komentajan 
virkahuoneessa vie aikaa, mutta on 
hyvä, että sotilaat näkyvät lehtienkin 
sivuilla. Alaisella joukko-osaston ko-
mentajalla on asiaa - nämä puhelut 
ovat osa jatkuvaa kehityskeskustelua 
ja samalla parantavat molemminpuo-
lista tilannetietoisuutta. Pari työpäi-
vää komentaja seuraa joukko-osas-
tojen harjoituksia ja käy varuskun-
nissa. Kosketuksen kenttään täytyy 
säilyä. Samalla näkee senkin, kuinka 
hyviä ja yritteliäitä pääosa varusmie-
histämme yhä on. Osa viikonlopusta 
täytyy varata perinteiselle maanpuo-
lustusjuhlalle - juhlapuheen valmis-
tamiseenkin kului oma aikansa. On 
hienoa, että aluetoimistojen päälli-
köt kantavat oman osuutensa näis-
tä velvoitteista - eihän sotilasläänin 
komentaja joka paikkaan ehtisikään. 
Aluetta riittää Turusta Himangalle ja 
Vaasasta Heinolaan. Uusimaa on kui-
tenkin naapurisotilaslääniä.

Esikuntapäällikkö tapaa Huolto-
rykmentin kiinteistöpäällikön, joka 
selvittää viimeiset käänteet Lohtajan 
lunastushankkeesta ja siihen liitty-
västä kaavoitusvalmistelusta. Alkaa 
näyttää jo hyvältä, Pitkäpauhassa ole-
vien mökkien kohtalo vielä puhuttaa. 
Sovitaan, että valmis kaavoitusesitys 
lähetetään Lohtajan kunnalle pikim-
miten. Huoltorykmentti valmistelee, 
mutta esitys lähtee sotilasläänin esi-
kunnasta - onhan se puolustusvoimi-
en aluehallintoviranomainen, joka on 
toimivaltainen näissä hallintoasiois-
sa. Joukko-osastosta soitetaan, voi-
daanko se valmisteltu hankinta käyn-
nistää niillä varoilla, jotka säästyivät 
ennakoitua suuremmasta varusmies-
poistumasta johtuen. Esikuntapääl-
likkö joutuu toppuuttelemaan - raha-
resurssien uudelleen kohdentaminen 

ei ole sotilasläänin esikunnan ratkai-
suvallassa, linjaus asiaan saataneen 
Maavoimien Esikunnasta kuukauden 
sisällä. 

Operatiivinen osasto tekee pit-
käjänteisesti omaa, usein ulospäin 
näkymätöntä työtään. Harva asia tu-
lee valmiiksi yhdessä viikossa. So-
tilasläänin puolustussuunnitelma ja 
lukuisat siihen liittyvät erillissuun-

nitelmat valmistuvat ennalta suun-
nitellussa aikataulussa ja tarkentuvat 
sen jälkeen vuosittain. Huollolliset 
ja johtamisjärjestelmäalan tarpeet 
kootaan esityksiksi Huoltorykmen-
tille ja Länsi-Suomen Johtamisjärjes-
telmäkeskukselle. Näkyvämpää työ-
tä on virka-aputehtävien käskeminen 
joukko-osastoille. Nyt tarvitaan vir-

September 15,
2008 JOHA 2008

LSSL

LÄNSI-SUOMEN SOTILASLÄÄNI

Operatiivinen
osasto

Henkilöstö-
osasto

Esikuntapäällikkö

PIRKMALTSTO    Tampereella

KSALTSTO          Jyväskylässä

Sotilasläänin komentaja

POHMSLE PORPR PSPR TYKPR HÄMR PIONR VIESTIR

ALTSTO SATALTSTO KHÄMALTSTO PHÄMALTSTO

VSALTSTO          Turussa

Esikunta
Hämeenlinnassa

Selite: ALTSTO = Aluetoimisto
KS = Keski-Suomen
PIRKM = Pirkanmaan
VS = Varsinais-Suomen

           SAT = Satakunnan
KHÄM = Kanta-Hämeen
PHÄM = Päijät-Hämeen

Länsi-Suomen Sotilaslääni.  Sotilasläänissä on 7 aluetoimistoa, joista kolme 
kuuluu sotilasläänin esikunnan kokoonpanoon.

September 15,
2008 JOHA 2008

LSSL

LÄNSI-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN ESIKUNTA

Etelä - Pohjanmaa

Pirkanmaa

Kanta -

Keski-
Pohjanmaa

Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa-

Pirkanmaa

Päijät-Häme
Kanta-Häme

Keski-Suomi

Satakunta

Varsinais-Suomi
Ahvenanmaa

Etelä-Suomen
Lääni

Länsi-Suomen Lääni

LSSLE:n roolit

-Sotilasläänin komentajan
johtoesikunta

- Puolustusvoimien
aluehallintoviranomainen

LSSLE:n keskeiset tehtävät

- Johtaa operatiiviset asiat (mm
 virka-apu, valmius, turvallisuus)

- Johtaa joukkotuotantotehtävien
toteuttamisen

-Johtaa tärkeimmät harjoitukset
alueellaan

-Toteuttaa asevelvollisuusasiat
alueellaan (ALTSTOT)

- Johtaa yhteistoiminta-asiat sotilas-
ja siviiliviranomaisten kanssa

-Koordinoi alueellisten
 maanpuolustuskurssien
toimeenpanon lääninhallitusten
kanssa

- …

- vastaa alueensa maapuolustuksen suunnittelusta ja toimeenpanosta

Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunnan keskeiset roolit ja tehtävät. Alueen puo-
lustamiseen valmistautuminen ja joukkotuotannon johtaminen ovat tehtävistä 
tärkeimpiä.

››



10   •   Ilmatorjunta  3/2008

ka-apuosastoja useammallekin met-
säpalokohteelle. Osasto valmistelee 
ja kokoaa esitykset oman esikunnan 
ja sotilasläänin joukko-osastojen teh-
täviksi lähivuosille, resurssitarpeet-
kin on kartoitettava ja priorisoitava. 
Valmiit tehtävät ja resurssijako lii-
tetään Maavoimien Esikunnan toi-
mintasuunnitelmaan, joka on tärkein 

maavoimien joukkoja ohjaava perus-
asiakirja.  

Henkilöstöosasto valmistelee 
jälleen irrotettavuuslausuntoja, tar-
vittaisiin pari reipasta majuria Maa-
voimien Esikuntaan. Viikon päästä 
alkaa oman komentajan johtama yh-
tymäharjoitus Niinisalossa - kaikki 
omat joukko-osastot ja joitain muita-

Sotilasläänin esikunta sijaitsee kauniilla Suomen kasarmilla aivan Hämeenlin-
nan keskustan tuntumassa. Sotilasläänin komentajan vastaanotto puolustus-
voimien lippujuhlan päivänä voidaan mainiosti järjestää omassa pihapiirissä 
- sotilasläänin komentajaa tervehtimässä kenraalimajuri Hannu Särkiö.

Sotilasläänin komentaja johtaa itse tärkeimmät yhtymäharjoitukset. ILVES 08 
-harjoituksessa  evl Pertti Posti selostaa tilannetta kenrm Siikille Mekanisoidun 
Taisteluosaston komentopaikalla.

kin osallistuu. Ison harjoituksen val-
mistelu on vaatinut kuukausia. Nyt 
päästään tositoimiin kentälle har-
joituksen johtona toimimaan, tämä 
sujuukin kokeneen osastopäällikön 
johdolla jo rutiinilla. Joukkojen osaa-
minen tarkastetaan ja palaute jouk-
kotuotantotehtävien onnistumisessa 
laaditaan - odotusarvo on, että en-
tiseen tapaan joukko-osastoissa on 
tehty hyvää työtä. Osaston toinen 
iso haaste tälle vuodelle on sekin jo 
lähellä, osastopäällikön tehtävänä 
apulaisineen on johtaa maavoimien 
osuus turvallisuus- ja puolustus-
messuilla ja valmistelutyötä on vie-
lä jäljellä. Missähän välissä ne ke-
sälomat ehtisi pitää? On hyvä, että 
asevelvollisuusasioissa aluetoimistot 
hoitavat asiat oma-aloitteisesti ja il-
man sotilasläänin esikunnan jatkuvaa 
ohjausta. Neuvottelupäivän valmis-
telu aluetoimistojen asioihin liitty-
en tosin vaatii vielä työtä - ainakin 
alueellisten maanpuolustuskurssien 
toimeenpanoa pitää vielä yhdessä 
tarkastella.

–––––––––
Monet ovat kysyneet: ”Miten uusi 
organisaatio on käynnistynyt”? Vas-
taan, että ”hyvin on käynnistynyt”. 
Vaikka maanpuolustusalueisiin ver-
rattuna operatiivinen sotilaslääni ei 
olekaan yhtä itsenäinen toimija, ei 
muutos silti ole kovin iso. Toimi-
valtaa ja samalla joitain tehtäviä on 
- varsinkin henkilöstö- ja taloushal-
linnossa - luovutettu pois. Päätehtävä 
- alueen puolustaminen ja siihen val-
mistautuminen - on säilynyt. Pientä 
hienosäätöä tarvitaan vielä Maavoi-
mien Esikunnan ja operatiivisten lää-
nien välisten vastuiden ja rajapintojen 
tarkentamisessa. Kaikki toiminnassa 
tarvittavat resurssit, valmisteluvoima 
ja tuki eivät ole enää omissa käsis-
sä, mutta tästä johtuva toiminnalli-
nen kitka on kuitenkin ollut pientä. 
Maanpuolustusalueen Esikunnan toi-
mintakulttuuri, osaaminen ja erityi-
sesti henkilöstö olivat erinomainen 
lähtökohta luotaessa uutta operatiivi-
sen sotilasläänin esikuntaa.  

TEEMANA

JOHA 2008
...OpeRAtIIVInen SOtIlASläänI 
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Puolustusvoimien rakennemuutok-
sen yhteydessä uudistettiin maavoi-
mien johtamis- ja hallintojärjestelmä. 
Osana uudistusta maavoimiin perus-
tettiin kolme alueellista sotilasläänin 
esikuntaa, Savo-Karjalan Sotilaslää-
nin Esikunta Kuopioon, Pohjanmaan 
Sotilasläänin Esikunta Vaasaan sekä 
Lapin Sotilasläänin Esikunta Ro-
vaniemelle. Alueelliset sotilaslää-
nit ovat operatiivisten sotilaslääni-
en alaisia aluehallintoviranomaisia. 
Sotilasläänin esikunta vastaa alu-
eensa puolustuksen suunnittelusta 
sekä toteuttaa asevelvollisuusasiat 
alueellaan. 

Rakennemuutoksen  
vaikutukset Lapin Sotilas-
läänin Esikunnassa

Rakennemuutoksessa Lapin Soti-
lasläänin Esikunta muuttui operatii-
visesta alueelliseksi sotilaslääniksi. 
Esikunnan organisaatiosta poistui 
huolto-osasto ja sen myötä vastuut 
Rovajärven ampuma-alueesta sekä 
ampuma-alueen lähellä sijaitsevasta 
Misin aluevarastosta. Rovajärvi siir-
tyi Sodankylässä sijaitsevan Jääkä-
riprikaatin vastuulle ja varastoalue 
Pohjois-Suomen Huoltorykmentil-
le. Misin alueella toiminut vartiosto 
lakkautettiin jo vuoden 2007 syksyllä 
siten, että sen henkilöstö siirtyi osin 
Lapin Ilmatorjuntarykmenttiin, osin 
Jääkäriprikaatiin. Misin alueen tur-
vallisuudesta vastaa tällä hetkellä 
Lapin Ilmatorjuntarykmentti. Or-
ganisaatiomuutoksen lisäksi Lapin 

Sotilasläänin vastuualue pieneni kä-
sittämään Etelä-Lapin kunnat. Kes-
ki- ja Ylä-Lappi on Jääkäriprikaatin 
ja sinne perustetun Ylä-Lapin Alue-
toimiston vastuualuetta. 

Lapin Sotilasläänin vastuualue 
käsittää 12 Lapin kuntaa; Rovanie-
mi, Kemi, Tornio, Yli-Tornio, Ke-
minmaa, Simo, Tervola, Muurola, 
Ranua, Posio, Salla sekä Kemijärvi.

Rakennemuutoksen jälkeen La-
pin Sotilasläänin Esikuntaan kuuluu 
komentajan ja esikuntapäällikön li-
säksi operatiivinen osasto sekä hen-
kilöstöosasto. Lisäksi esikuntaan 
kuuluu vielä Lapin Aluetoimisto. 
Organisaatiomuutoksen myötä hen-
kilöstömäärä supistui merkittävästi. 
Lapin Sotilasläänin Esikunnan kirja-
vahvuus on komentaja mukaan luki-

en 21, mutta tällä hetkellä tehtävistä 
on kaksi (upseeri ja opistoupseeri) 
täyttämättä. Henkilöstö jakautuu si-
ten, että upseereita on 9, opistoup-
seereita 5 ja siviilejä 5. 

Lapin Sotilasläänin Esikun-
ta sijaitsee Rovaniemen kaupungin 
keskustasta noin 3 kilometrin pääs-
sä Korkalovaaran suojatiloissa. Sa-
moissa luolatiloissa toimivat myös 
Pohjois-Suomen Johtamiskeskuksen 
Rovaniemen osat sekä Säteilyturva-
keskus. Tilat ovat hyvät ja riittävät.

Aluetoimisto sotilasläänin 
esikunnassa

Rakennemuutoksessa maavoimiin 
perustettiin uusina organisaatioina 19 
aluetoimistoa sekä 2 paikallistoimis-

everstiluutnantti pekka Helasterä
lapin Sotilasläänin esikunta

LAPIN SOTILASLÄÄNIN 
ESIKUNTA

0

September 9,
2008

ROVANIEMI

TERVOLA

KEMI

KEMIJÄRVI

SALLA

POSIO
RANUA

TORNIO

KEMINMAA

YLITORNIO

PELLO

SIMO

Lapin Sotilaslääni
- Asukkaita 151 000

- Valvonnan alaisia 33500

- Kutsunnoissa vuosittain n 1200

Lapin Sotilasläänin kuntakartta

››
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toa. Uuden asevelvollisuuslain mu-
kaisesti aluetoimistot vastaavat ase-
velvollisuusasioiden hoidosta, kuten 
esimerkiksi kutsunnoista. Alueelli-
sen sotilasläänin esikuntaa ei mainita 
asevelvollisuuslaissa lainkaan, joten 
ilman organisaatiomuutosta Lapin 
Sotilasläänin Esikunta ei voisi hoi-
taa päätehtäväänsä, asevelvollisuus-
asioiden hoitamista. Alueellisiin soti-
lasläänien esikuntiin aluetoimistot on 
organisoitu sisäisesti siten, että esi-
kuntaan kuuluu myös aluetoimisto. 
Järjestely on hoidettu työjärjestyksil-
lä ja tehtävänkuvauksilla. Sotilaslää-
nin komentaja toimii myös kyseiseen 
esikuntaan kuuluvan aluetoimiston 
päällikkönä. Käytännössä tämä nä-
kyy siinä, että tehdessään asevelvol-
lisuusalan päätöksiä, komentajan on 
allekirjoitettava päätökset aluetoi-
miston päällikkönä, ei sotilasläänin 
komentajana. Samoin esimerkiksi 
palvelukseen astumismääräykset ja 
vastaavat asevelvollisuuslain mukai-
set asiakirjat lähetetään aluetoimis-
ton nimissä. Aluetoimiston sisällyt-

täminen esikunnan organisaatioon 
on sujunut ilman ongelmia. Jatkos-
sa tässä artikkelissa aluetoimistoa ei 
käsitellä erikseen, vaan siihen liitty-
vät toiminnot sisältyvät sotilasläänin 
esikunnan toimintaan. 

Lapin Sotilasläänin  
Esikunnan toiminta

Maavoimien johtamis-ja hallintojär-
jestelmässä Lapin Sotilasläänin Esi-
kunta saa tehtävät ja resurssit Mik-
kelissä sijaitsevalta Maavoimien 
Esikunnalta. Alueellisena johtoesi-
kuntana toimii puolestaan Pohjois-
Suomen Sotilasläänin Esikunta, joka 
johtaa ja koordinoi alueellaan toimi-
vien joukko-osastojen ja esikuntien 
toimintaa. 

Lapin Sotilasläänin Esikunnan 
tehtävät säilyivät rakennemuutokses-
ta huolimatta lähes ennallaan, huol-
lon tehtäviä lukuun ottamatta. Esi-
kunta vastaa edelleen oman alueensa 
puolustamisesta eli laatii operatiivi-
set suunnitelmat alueelleen, perustaa 

sodan ajan joukkoja ja valmistautuu 
käyttämään niitä Pohjois-Suomen 
Sotilasläänin Esikunnan käskemien 
perusteiden ja vaatimusten mukai-
sesti. Operatiivinen suunnittelu on 
työtä, joka ei näy ulospäin. Se an-
taa kuitenkin perusteet lähes kaikel-
le muulle toiminnalle. Lapin Sotilas-
läänin alueesta johtuen operatiivisen 
suunnittelun merkitys toiminnassa 
on keskeinen. 

Kutsunnat ovat usein tulevien 
asevelvollisten ensimmäinen todelli-
nen kosketus puolustusvoimiin. Täs-
tä johtuen Lapin Sotilasläänin Esi-
kunta panostaa näihin vuosittaisiin 
tilaisuuksiin merkittävästi. Varsinai-
set kutsuntatilaisuudet järjestetään 
asevelvollisuuslain mukaisesti 15.8 
- 15.12 välisenä aikana. Kutsuntoi-
hin osallistuville nuorille lähetetään 
kutsut alkuvuoden aikana. Keväällä 
julkaistaan kutsuntakuulutus, jossa 
näkyvät sen vuoden kutsuntapaikat 
ja ajankohdat. Lapin sotilasläänin 
alueella järjestetään vuonna 2008 
19 kutsuntatilaisuutta 12 kunnassa. 
Jokainen kutsuntatilaisuus on pieni-
muotoinen maanpuolustusjuhla, jon-
ka avaa aina sotilasläänin komentaja 
tai esikuntapäällikkö. Tilaisuuksiin 
osallistuvat myös veteraanien, kun-
nan, seurakunnan ja poliisin edusta-
jat. Saadun palautteen mukaan kut-
suntatilaisuudet ovat onnistuneet erit-
täin hyvin. Osallistujat ovat kehuneet 
muun muassa kutsuntatilaisuudessa 
valinnutta ilmapiiriä.

Naisten vapaaehtoiseen asepal-
velukseen järjestetään erillinen ti-
laisuus keväällä. Kuluvana vuonna 
tilaisuus järjestettiin Sodankylässä 
yhdessä Lapin sotilasläänin ja Ylä-
Lapin aluetoimiston kanssa. Valinta-
tilaisuuteen osallistui 23 naista. 

Lapin alueen asevelvollisten 
määrä ei riitä täyttämään Lapin Il-
matorjuntarykmentin, Lapin Len-
noston, Jääkäriprikaatin sekä Lapin 
Rajavartioston saapumiserien tavoi-
tevahvuuksia. Noin puolet Lapin alu-
een joukko-osastoissa palvelevista 

Lapin Sotilasläänin Esikunnan organisaatio

0

September 9,
2008

LAPSLE 1.1.2008

EP

OPOS

- päällikkö

HENKOS

- päällikkö

Osesiups

Koul, Vmp

Osesiups

Asev

Osups

Sij, Vap, Koul

Osups

Asev, Koul

Osups

Knto Hvj

Tstosiht

Kh, Vap, Yl

Tstosiht

Kh, Trss
Tstosiht

Asev, Siht

Tstosiht

Asev, Kuts

Osesiups

Op, Lkp

Osesiups

Op, Tied

Osesiups

Huolto

Osups

Perustaminen

Osesiups

Turv, Jojä

Osups

Varustaminen

Osups

Turvallisuus

Tstosiht

Ark, Henk

Lisäksi esikunnan kokoonpanoon kuuluu Lapin Aluetoimisto.

Vahvuus
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varusmiehistä tulee Oulun läänin 
alueelta Lappilaiset nuoret suorit-
tavat varusmiespalveluksen pääosin 
erittäin hyvin. Siviilipalvelusmiesten 
määrä on ollut perinteisesti hyvin vä-
häinen. Nuorten miesten fyysisessä 
kunnossa on sen sijaan tapahtunut 
pohjoisessakin huolestuttavaa muu-
tosta huonompaan suuntaan. Lapin 
Sotilasläänin Esikunta onkin aloit-
tanut kutsunnanikäisille suunnatun 
kampanjan, jolla yritetään innostaa 
ja motivoida nuoria pitämään huolta 
omasta fyysisestä kunnostaan. Toi-
vottavasti edes muutama nuori innos-
tuu asiasta. Tuloksia nähdään toivon 
mukaan ensi vuoden aikana.

Eräs Lapin Sotilasläänin Esikun-
taa eniten työllistävistä tehtävistä on 
reserviläisten käskyttäminen kerta-
usharjoituksiin sekä reserviläisten 
vapautushakemusten käsittely. La-
pin Sotilasläänin Esikunta käskyt-
tää Lapin Ilmatorjuntarykmentin, 
Lapin Lennoston, Tervolan Varikon 
sekä omien kertausharjoitustensa 
reserviläiset. Varsinkin vapautusha-
kemusten käsittely on aikaa vievää 
työtä, koska jokainen tapaus käsi-
tellään yksilöllisesti. Lisäksi osasta 
päätöksistä tulee vielä oikaisuvaati-
muksia. 

Vapaaehtoinen maanpuolustus-
koulutus ja sen tukeminen kuuluvat 
oleellisina tehtävinä Lapin Sotilas-
läänin esikunnalle. Yhteistyö MPKY:
n kanssa on erittäin tiivistä. Rova-
niemellä MPKY:n piiripäällikkönä 
toimii aselaji-ihmisillekin tuttu evl 
evp Risto Laakso. Vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen paino-
piste on siirtynyt perustettavan La-
pin maakuntakomppanian henkilös-
tön rekrytointiin ja koulutukseen. 
Maakuntajoukothan ovat eräs tär-
keimmistä uusista joukoista puolus-
tusvoimissa. Ne ovat vapaaehtoisista, 
sitoumuksen tehneistä reserviläisis-
tä koottuja joukkoja, joita suunnitel-
laan käytettäväksi esimerkiksi koh-
teen suojaamiseen. Joukkoja tai nii-
den osia voidaan tarvittaessa käyttää 
myös rauhan aikana virka-aputehtä-

viin. Maavoimiin maakuntakomppa-
nioita on suunnitteilla kaiken kaik-
kiaan 28.

Lapin Sotilasläänin Esikunnan 
henkilöstö osallistuu komentajan 
johdolla maanpuolustustahdon yl-
läpitoon Lapin läänin alueella osal-
listumalla maanpuolustusjuhliin, ve-
teraanijärjestöjen tilaisuuksiin sekä 
muiden yhteistyökumppaneiden jär-
jestämiin tapahtumiin. Monivuotinen 
yhteistoiminta Lapin lääninhallituk-
sen, paikallisten viranomaisten, ve-
teraanijärjestöjen sekä paikallisten 
ihmisten kanssa on jatkunut raken-
nemuutoksen jälkeenkin. Merkittä-
vin muutos koskee alueellisen maan-
puolustuskurssin järjestelyitä. Aikai-
semmin Lapin Sotilasläänin Esikunta 
järjesti kurssin yhteistoiminnassa La-
pin lääninhallituksen kanssa. Uudes-
sa johtamis- ja hallintojärjestelmässä 
vastuu kurssin järjestelyistä puolus-
tusvoimien osalta on Pohjois-Suo-
men Sotilasläänin Esikunnalla. Lapin 
Sotilasläänin Esikunnan tehtävänä on 
tukea kurssin järjestelyitä joka toinen 
vuosi. Vuonna 2009 vastuu tuesta on 
Jääkäriprikaatiin kuuluvalla Ylä-La-
pin Aluetoimistolla. Lapin Sotilas-
läänin Esikunnan vuoro on vuonna 
2010.

Lapin Sotilasläänin  
Esikunta Rovaniemen  
varuskunnassa

Lapin Sotilasläänin Esikunnan roo-
li ja liittymäpisteet ilmapuolustuk-
seen ovat vähäiset. Operatiivisessa 
suunnittelussa ilmatorjunta on toki 
mukana, mutta perusteet sotilaslää-
nin esikunta saa operatiiviselta soti-
laslääniltä Oulusta. Pohjois-Suomen 
Sotilasläänin Esikunta vastaa ope-
ratiivisesta yhteistoiminnasta Lapin 
Lennoston kanssa. Rauhan aikana 
merkittävin yhteistoiminnan muo-
to sekä ilmatorjuntarykmentin että 
lennoston kanssa liittyy asevelvolli-
suusasioiden hoitoon, josta aiemmin 
jo kerrottiinkin. 

Lapin Sotilasläänin Esikunta ei 

pysty yksin toteuttamaan kaikkia teh-
täviään, muun muassa järjestämään 
harjoituksia. Tarvittaessa esikunta 
saa tukea materiaalin, ajoneuvojen, 
tilojen sekä henkilöstön osalta ilma-
torjuntarykmentiltä ja joskus myös 
lennostolta. Lapin Ilmatorjuntaryk-
mentin kanssa käydään syksyisin 
neuvottelut, joissa sovitaan seuraa-
van vuoden tukitoimet. Rovaniemen 
Varuskunnassa joukkojen välinen yh-
teistoiminta pelaa hyvin. Lapin Len-
noston, Lapin Ilmatorjuntarykmentin 
sekä Lapin Sotilasläänin komentaja 
ovat tiiviissä yhteistyössä keskenään. 
Todettakoon, että Rovaniemen Va-
ruskunnan päällikkönä toimii Lapin 
Lennoston komentaja. 

Lapin Sotilasläänin Esikunnan 
sotilashenkilöstöstä osa on taustal-
taan ilmatorjuntakoulutettuja. Siirto 
Lapin Ilmatorjuntarykmentistä soti-
lasläänin esikuntaan on hyvä vaih-
toehto henkilön pohtiessa uraansa 
ja mahdollisia uusia tehtäviä. Tällä 
hetkellä esikunnassa palvelee ilma-
torjuntakoulutettuja henkilöitä kir-
joittajan lisäksi majuri Jukka Soini 
(henkilöstöosaston päällikkö), maju-
ri Tero Repo (operatiivinen suunnit-
telu) sekä yliluutnantti Kari Valkama 
(sijoittaja).

Lopuksi

Lapin Sotilasläänin Esikunnalla on 
oma merkittävä roolinsa osana maa-
voimia. Vaikka esikunnan tehtävät ei-
vät suoranaisesti liity ilmapuolustuk-
seen, hoitamalla asevelvollisuuslain 
mukaiset tehtävänsä esikunta antaa 
kuitenkin merkittävää tukea sekä La-
pin Ilmatorjuntarykmentille että La-
pin Lennostolle. 

Ilmapuolustus ja sen merkitys ei 
pääse unohtumaan. Siitä pitävät huo-
len esikunnassa palvelevat ilmator-
juntakoulutetut henkilöt. Ilmatorjun-
ta -lehteä luetaan Lapin Sotilasläänin 
Esikunnassakin.  
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Etelä-Suomen sotilaslääni 
on operatiivinen  
sotilaslääni

Puolustusvoimien johtamis- ja hal-
lintojärjestelmän uudistamisen myö-
tä Helsingin ja Uudenmaan sotilas-
läänit lakkautettiin vuoden 2007 vii-
meisenä päivänä. Niiden tilalle pe-
rustettiin Etelä-Suomen Sotilaslääni 
ja Etelä-Suomen Huoltorykmentti, 
jotka aloittivat toimintansa 1.1.2008. 
Etelä-Suomen Sotilaslääni on opera-
tiivinen sotilaslääni, johon kuuluvat 
sotilasläänin esikunta ja Kaartin Jää-
kärirykmentti. Sotilasläänin esikun-
nan operatiivinen ja henkilöstöosasto 
sekä huoltorykmentin esikunta aloit-
tivat toimintansa Helsingin Sotilas-
läänin Esikunnan vanhoissa tiloissa 
Laivanvarustajankadulla.

Helsingin Aluetoimisto 
perustettiin osaksi Kaartin 
Jääkärirykmenttiä Santaha-
minaan. Sotilasläänin esi-
kuntaan kuuluvat aluetoi-
mistot sijoitettiin keskeisille 
paikoille Uudellemaalle. 

Uudenmaan Aluetoimis-
ton tilat ovat Uudenmaan Pri-
kaatin yhteydessä Tammisaa-
ressa ja Itä-Uudenmaan alue-
toimisto on sijoitettu Tuusu-
laan Maanpuolustuskorkea-
koulun hallinnoimiin tiloihin 
Taistelukoululle. Itä-Uuden-
maan aluetoimistoon kuuluu 
Porvooseen sijoittuva palve-
lupiste. Kaartin Jääkäriryk-

mentin huoltokeskuksen toiminnot 
siirrettiin Etelä-Suomen Huoltoryk-
mentin hoidettavaksi. 

Lakkautetun Helsingin Sotilas-
läänin motto ”yhteistyöllä pääkau-
punkiseudun turvaksi” voidaan nyt 
vuoden alusta mukauttaa vastaamaan 
uutta tilannetta: ”Yhteistyöllä Etelä-
Suomen turvaksi.”  

Sotilasläänin ja sen  
esikunnan tehtävät  
ja vastuut muuttuvat

Etelä-Suomen Sotilaslääni vastaa 
alueensa operatiivisesta suunnitte-
lusta ja toimeenpanosta, valmiuden 
ylläpidosta, valmiuden säätelystä, 
puolustusvalmistelujen yhteensovit-
tamisesta alueen muiden toimijoiden 
kanssa sekä käskettyjen joukkojen 

majuri Roi Helminen
etelä-Suomen Sotilasläänin esikunta

YHTEISTYÖLLÄ  
ETELÄ-SUOMEN TURVAKSI

perustamisesta. Sotilaslääni toimii 
aluehallintoviranomaisena ja vastaa 
turvallisuusvalvonnasta sekä vir-
ka-avusta alueellaan. Aluetoimistot 
vastaavat asevelvollisuusasioiden ja 
sodan ajan sotilasalueen tehtävien 
valmisteluista ja toteutuksesta alu-
eellaan. Aluehallintoviranomaisena 
Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikun-
nan yhteistoimintaosapuolina ovat 
lääninhallitukset.

Valmiutta kohotettaessa sotilas-
läänin komentaja johtaa perustettuja 
sotilasalueita ja suoraan sotilasläänin 
johdossa olevia joukkoja. Sotilaslää-
ni tukee meri- ja ilmavoimia sekä Ra-
javartiolaitosta perustamalla niiden 
joukkoja.

Etelä-Suomen Sotilasläänin ko-
mentaja on prikaatikenraali Juha-
Pekka Liikola. Sotilasläänin esikun-

ta jakaantuu neljään osaan: 
operatiiviseen osastoon, 
henkilöstöosastoon, Uu-
denmaan Aluetoimistoon ja 
Itä-Uudenmaan aluetoimis-
toon. 

Sotilasläänin esikunta 
ohjaa aluetoimistojen ase-
velvollisuusalan toimintaa ja 
reserviläiskoulutusta. Alue-
toimistot tekevät pääosan 
asevelvollisuusalan hal-
linnollisista päätöksistä ja 
kaikki alueensa kertaushar-
joituskäskytykseen liittyvät 
toimenpiteet. Sotilasläänin 
esikunta kouluttaa itse vain 
sotilasläänin esikunnan suo-



Ilmatorjunta  3/2008   •   15

rassa johdossa olevat sodan ajan jou-
kot. Koska sotilasläänin asevelvolli-
suustoiminta ja reserviläiskoulutus 
toteutetaan pääosin vain aluetoimis-
toissa, sotilasläänin esikunnan yhte-
ydessä ei enää ole palvelupistettä. 
Etelä-Suomen sotilasläänin asiakas-
palvelu toteutetaan aluetoimistojen 
asiakaspalvelupisteissä sekä Porvoon 
palvelupisteessä. 

Ilmapuolustus ESSL:ssä

Ilmapuolustus on tärkeässä roolissa 
ESSL:ssa. Operatiivisella osastolla 
työskentelee ilmapuolustusupsee-
ri, jonka vastuulla on suunnitella ja 
johtaa ESSL:n ilmapuolustusjärjes-
telyitä. 

ESSL:n ilmapuolustusjärjeste-
lyt toteutetaan yhteistyössä ilma-
voimien, maavoimien esikunnan ja 
Panssariprikaatin kanssa. Lisäksi 
ESSLE:n ilmapuolustusupseeri te-
kee yhteistyötä muiden operatiivisten 
sotilasläänien ja merivoimien ilma-
puolustusupseereiden sekä ilmailu- 
ja muiden viranomaisten kanssa.

ESSLE järjestää vuosittain oman 
ilmapuolustusharjoituksen, jossa har-
joitellaan pääkaupunkiseudun ilma-
puolustusta. Harjoituksen teemoina 
ovat olleet mm. tulenkäytön johtami-
nen, ilmatorjunnan viestijärjestelyt ja 
erilaiset taistelutekniset toiminnot. 

ESSL:n ilmapuolustusharjoi-
tuksissa koulutetaan painopisteises-
ti henkilökuntaa, mutta harjoituksiin 
voi osallistua myös reserviläisiä ja 
varusmiehiä harjoitusteemasta riip-
puen. Harjoituksissa hiotaan yhteis-
toimintaa pääkaupunkiseudulla toi-
mivien muiden joukkojen ja viran-
omaisten kanssa.

ESSL:n ilmapuolustus on kovas-
sa iskussa ja ”PROCUL ET ALTE” 
-henki vallitsee edelleen voimakkaa-
na Helsingin alueen ilmatorjunnas-
ta vastaavassa joukossa, vaikka sen 
toteuttavat pääjoukot ovat siirtäneet 
majapaikkansa Helsingin lähituntu-
masta Hyrylästä kauemmaksi Paro-
laan. 

Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola 
tarkasti HELITR:n harjoituksen syyskuussa 2008. Kuvassa (vas) maj Roi 
Helminen, prkenr Liikola, maj Tomi Tuomi ja kapt Janne Kananen.
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Katekismus ei sitä kerro, mutta tä-
män artikkelin aikana toivon pysty-
väni aukaisemaan lukijoille otsikon 
kysymyksen mahdollisimman hy-
vin. Tuo sama kysymys on jo usein 

everstiluutnantti pekka Haavikko 
Ylä-lapin Aluetoimiston päällikkö

ALUETOIMISTO  
– MIKÄ SE ON?

esitetty monelle sotilaalle edellisen 
selonteon jälkeen. Tulen kertomaan 
aluetoimiston toiminnasta Ylä-Lapin 
Aluetoimiston näkökulmasta. Paino-
tukset olisivat todennäköisesti erilai-

set jonkin muun aluetoimiston pääl-
likön kertomana.

Muutama virallinen rivi tähän 
alkuun. Kenttäohjesäännön yleisen 
osan mukaan aluetoimisto on:
”Sotilasalueen perustamisvastuussa 
oleviin joukko-osastoihin, esikuntiin 
tai laitoksiin 
perustettava toimisto, jonka normaa-
liolojen tehtävissä korostuvat opera-
tiivinen suunnittelu, 
maanpuolustuskoulutuksen koordi-
nointi, asevelvollisuusasiat ja asia-
kaspalvelu sekä osallistuminen kut-
suntojen toimeenpanemiseen.”

Määritelmän mukaiset tehtävät 
ovat erittäin keskeisiä puolustus-
voimien kannalta. Aluetoimistojen 
vastuulle on sälytetty laaja vastuu-
kenttä, joka kattaa koko kirjon alkaen 
asevelvollisten ensimmäisistä koke-
muksista puolustusvoimista päättyen 
joukkojen suunnitteluun ja käyttöön 
kriisiajan olosuhteissa. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että asevelvol-
liset ovat aluetoimistojen vastuulla 
kaiken muun ajan paitsi varsinaisen 
varusmiespalveluksen. Tuolloinhan 
he ovat ”lainassa” eri joukko-osas-
toissa, jotta heille voitaisiin kouluttaa 
tarvittavat sotilastaidot- ja tiedot.

MIKÄ MUUTTUI 1.1.2008?

Vuodenvaihteen muutokset 1.1.2008 
maavoimissa olivat suurimmat sitten 
sotavuosien. Organisaatioita muutet-
tiin lähes jokaisella tasolla. Eräs suu-
rimmista muutoksista oli aluetoimis-
tojen perustaminen.Liikekannallepanojuliste 1930 -luvulta.
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Muutokseen liittyen perustettiin 
myös Ylä-Lapin Aluetoimisto (YLA-
PALTSTO). Olemme Pohjois-Suo-
men Sotilasläänin alainen aluehal-
lintoviranomainen ja osa Jääkäripri-
kaatin esikuntaa. JPR:n esikunnassa 
Ylä-Lapin aluetoimisto on osa ope-
ratiivista osastoa.

YLAPALTSTO:n päätehtävä on 
sotilaallisen maanpuolustuksen val-
mistelu ja asevelvollisuusasioiden 
hoitaminen Suomen yhdeksän poh-
joisimman kunnan alueella.

Aluetoimisto vastaa käskettyjen 
joukkojen perustamisesta ja käyt-
töönsä osoitettujen joukkojen joh-
tamisesta. Aluetoimisto osallistuu 
joukkojensa koulutusjärjestelyjen 
suunnitteluun, vastaa perustamisvas-
tuullaan olevien joukkojen sijoitta-
misesta sekä osallistuu käyttöönsä 
tulevien joukkojen henkilöstön ja 
ajoneuvojen sijoittamiseen ja vastaa 
käskettyjen harjoitusten toteuttami-
sesta.

Aluetoimisto vastaa vapaaehtoi-
sen maanpuolustustyön ja -koulutuk-
sen toteutuksesta ja tuesta sekä yh-
teydenpidosta Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistykseen (MPKY), vastuualu-
eensa maanpuolustusjärjestöihin ja 
reserviin sekä osallistuu maanpuo-
lustuskurssien toteutukseen operatii-
visen sotilasläänin komentajan käs-
kemällä tavalla.

Aluetoimistojen perustaminen 
toi asevelvollisten suuntaan muutok-
sia kuitenkin varsin vähän. Heidän 
suuntaansa teemme edelleen ne sa-
mat asiat kuin aikaisemmin sotilas-
läänien esikunnat ovat tehneet. Kaik-
ki asevelvollisuuteen liittyvät kes-
keiset päätökset tehdään 1.1.2008 
alkaen aluetoimistoissa. Lukumää-
räisesti aluetoimistoja on kuitenkin 
enemmän kuin sotilasläänejä oli, jo-
ten on todennäköisempää, että pal-
velua saa lähempää kuin aiemmin. 
Tämä pitää paikkansa ainakin tääl-
lä pohjoisessa Ylä-Lapin vastuualu-
een yhdeksän kunnan asevelvollis-
ten osalta.

Kaikki aluetoimistot ovat ta-

valla tai toisella erilaisia. Toisissa 
aluetoimistoissa korostuu vahvasti 
asevelvollisuusasiat suuren valvon-
nanalaismäärän takia, kun taas toi-
saalla toimialueen laajuus tuottaa 
omat haasteensa. Toisaalla kuntien 
kaksikielisyys tuo oman mausteensa 
toimintaan, kun taas toisaalla alue-
toimiston vastuualueella saattaa olla 
lukuisia puolustusvoimien joukko-
osastoja. 

Yksi yhteinen seikka löytyy kui-
tenkin kaikista puolustusvoimien 
aluetoimistoista  – ne toimivat ase-
velvollisten suuntaan ”yhden luu-
kun” -periaatteella - kaikki asevel-
vollisuuspäätökset tehdään aluetoi-
mistossa. Sama periaate pätee myös 
yhteistyöhön maanpuolustusjärjes-
töjen suuntaan sekä toiminta-alueen 
viranomaisiin.

VIRANOMAISYHTEISTYÖ

Viranomaisyhteistyö tulee joukko-
osaston yhteyteen perustetun aluetoi-
miston osalta eräällä tavalla uutena 
asiana, sillä aiemmin alueellinen yh-

teistoiminta on sovittu sotilasläänin 
toimesta ja paikallinen yhteistoimin-
ta taas joukko-osaston voimin. Vuo-
den 2008 alusta alkaen käytännön 
yhteistoiminta puolustusvoimien ja 
eri viranomaisten välillä alueellisella 
tasolla toteutetaan aluetoimiston toi-
mesta ylemmän johtoportaan määrit-
telemällä tavalla.

Yhteistoiminnassa tulee tulevai-
suudessakin olemaan haasteita, sillä 
myös siviilipuolen organisaatioissa 
näyttää olevan muutospaineita niin 
kihlakuntien kuin lääninhallituk-
sienkin roolien suhteen. Jäämme 
mielenkiinnolla odottamaan tulevia 
ratkaisuja ja uusia yhteistoiminta-
kumppaneita. 

Alueellisten Maanpuolustuskurs-
sien tukeminen operatiivisen sotilas-
läänin ohjeistamana on myös yksi 
osa-alue, joka lisää yhteistyötä eri 
viranomaisten kanssa sekä kohentaa 
osallistujien ja heidän organisaatioi-
densa tuntemusta aluetoimistoista. 

››

Osia Ylä-Lapin Aluetoimiston kutsuntakuulutuksesta pohjoissaameksi.
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MAANPUOLUSTUS- 
KOULUTUKSEN  
KOORDINOINTI  

Yhteistyö Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen (MPKY) kanssa sy-
veni entisestään vuoden 2008 alusta 
alkaen. Tulemme jatkossakin aktii-
visesti pyrkimään tilanteeseen, jos-
sa voimme tilata MPKY:ltä kursse-
ja palvelemaan sodan ajan joukko-
jemme osaamista nousujohteisesti ja 
suunnitelmallisesti.

Maanpuolustuskoulutuksen 
koordinoinnissa yksi keskeinen työ 
on kertausharjoitusten, puolustusvoi-
mien vapaaehtoisten harjoitusten ja 
vapaaehtoisen maanpuolustuskou-
lutuksen nivouttaminen siten, että 
harjoitukset kohdistuisivat oikeisiin 
joukkoihin ja olisivat aikataululli-
sesti oikeassa rytmissä. Suunnitel-
mat laaditaankin näiltä osin lähei-
sessä yhteistyössä MPKY:n kanssa 
normaalin toiminnan ja resurssien 
suunnittelun rytmissä. 

Tulemme antamaan myös pienet 

toimitilat MPKY:lle Ylä-Lapin Alue-
toimiston yhteydestä. Näin teemme 
yhteistyömme ainakin näiltä osin 
helpommaksi.

MILLAINEN ON  
YLÄ-LAPIN ALUETOIMISTO 
ELI YLAPALTSTO?

Tässä kohtaa pitää tietysti kehua 
omaansa, eli kyseessä on suurin ja kau-
nein. Kaunein ainakin keväthankien ja 
ruskan aikaan sekä suurin pinta-alal-
taan. Leikki leikkinä menköön, mutta 
totta toki toinen puoli. YLAPALTS-
TO:n vastuualue on pinta-alansa puo-
lesta suurin, mutta valvonnanalaisten 
asevelvollisten ja reserviläisten määrä 
on taas pienin. Meillä korostuvat pitki-
en etäisyyksien takia esimerkiksi ase-
velvollisten asiakaspalvelussa puhe-
linneuvonta ja internet -kotisivut. 

Toimipisteestämme Sodankyläs-
tä on matkaa Utsjoelle tai Kilpisjär-
velle noin 320 kilometriä linnuntietä. 
Matkana se on sama kuin linnuntietä 
Turusta Mikkeliin.

Myös kolme eri saamenkieltä 
(pohjoissaame, inarinsaame ja kol-
tansaame) tuovat oman mausteensa 
toimintaamme. Vielä tällä hetkel-
lä emme pysty tarjoamaan välitön-
tä asiakaspalvelua saamen kielillä, 
mutta pienillä järjestelyillä voimme 
palvella myös saamenkielisiä heidän 
omalla kielellään. 

Kaikki kutsuntaan liittyvät asia-
kirjat lähetämme saamenkielisille 
asevelvollisille käännettynä myös 
saamen eri kielille.

Suomen yhdeksän pohjoisinta 
kuntaa ovat kotikuntiamme, joissa 
asuu 33 600 henkilöä ja kokonaisuu-
dessaan valvonnanalaisia on reilut 
11 000 henkilöä. Kutsunnoissamme 
käy vuosittain ”vain” 250 kutsunnan-
alaista, mutta heille me voimmekin 
sitten aidosti tarjota henkilökohtai-
sen palvelun niin kutsuntatilantees-
sa kuin muutoinkin. Kutsunnat pi-
detään edelleen jokaisessa kunnassa, 
sillä kutsuntatilaisuus on aina myös 
paikallinen maanpuolustusjuhla. Ti-
laisuuden yhteydessä on myös hyvät 
mahdollisuudet sopia yhteistyöstä. 
Vuonna 2008 kuntien kanssa sovi-
taan muun muassa henkilöstön va-
raamisjärjestelyistä ja -vastuista.

Valvonnanalaistemme vähäinen 
määrä tuo haasteensa myös Ylä-La-
pin Maakuntakomppanian rekrytoin-
tiin, mutta olemme onnistuneet siinä 
asiassa täysin suunnitelman mukai-
sesti ja YLAPMAAKK on herättänyt 
ansaittua huomiota reserviläistemme 
parissa.

Laaja vastuualueemme tuo mu-
kanaan erityispiirteitä. Tällaisina 
mainittakoon vaikkapa alueemme 
lukuisat matkailukeskukset, uudet 
kaivostoimintaan liittyvät hankkeet 
ja valtakunnan raja kolmen eri val-
tion kanssa. 

MITÄ TULEVAISUUDESSA?

Olemme ottaneet haasteen vastaan 
ja lähtökohtana pidämme, että La-
pin Sotilasläänin Esikunnan vuosia 
harjoittama perinteikäs ja laadukas Ylä-Lapin Aluetoimiston kotikunnat.

TEEMANA

JOHA 2008
...AluetOImIStO – mIKä Se On?
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toiminta asevelvollisuuteen liittyvis-
sä asioissa jatkuu Ylä-Lapin alueella 
myös meidän toimestamme. Asevel-
vollisten suuntaan haluamme osoit-
taa ammattitaitoa kaikissa asioissa ja 
kaikkina aikoina. Pohjoissuomalai-
seen tapaan odotamme tietysti myös 
reilua palautetta toiminnastamme.

Myös muiden YLAPALTSTO:n 
tehtävien osalta haluamme olla meil-
le asetettujen odotuksien arvoisia, 
oli kyse sitten reserviläiskoulutuk-
sesta, operatiivisista suunnitelmista 
tai vaikkapa Ylä-Lapin Maakunta-
komppaniasta.

Haasteitakin on näköpiirissä. 
Tällaisia seikkoja ovat mielestäni 
viestinnän onnistuminen ”suuren 
yleisön” suuntaan, jotta kaikki tie-
täisivät organisaatiomuutoksen jäl-
keen, että asevelvollisuusasiat hoi-
detaan aluetoimistoissa. Henkilöstön 
jaksaminen jatkuvan muutoksen ai-
kana huolestuttaa pienen väkimäärän 
toimipisteessä. 

Uuden luomisessa on mukana 

YLAPALTSTO:n asevelvollisuusalan henkilöstöä, kapteeni Tapio Mommo ja 
toimistosihteeri Soile Paasilinna-Martin.

aina tiettyä jännitystä, vaikka on ol-
lut mieluisaa rakentaa sellaista orga-
nisaatiota, mitä ei aikaisemmin kos-
kaan ole ollut olemassa. Ylä-Lapin 
alueella asevelvollisten palvelu ha-
lutaan tuoda lähemmäksi asiakasta ja 
toivomme, että myös asiakkaamme 
sen huomaavat.

Historia ja perinteet pitää tietää 
ja nykytilanne tuntea, jotta voimme 
rakentaa uutta. Yksin emme siihen 
kaikkeen pysty mutta verkostoitu-
misen kautta me selviämme samalla 
tavoin, kuten Lapin ihmiset ovat teh-
neet läpi vuosituhansien  – ennakoi-
malla ja yhteistyöllä. 

LOHTAJAN 
KUNTA
68230 Lohtaja
www.lohtaja.fi

www.satel.com
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Artikkelissa tarkastellaan verkostoi-
tumiseen ja verkostokeskeiseen so-
dankäyntiin liittyvien teoreettisten 
käsitteiden kautta verkostojohtami-
sen aiheuttamia mahdollisuuksia il-
mapuolustuksen tulenkäytön johta-
misen ympäristössä. Esille tuodaan 
myös verkostojohtamisen ongelmat, 
joita vielä tässä yhteydessä pidetään 
muutoksen haasteina.

Johtamisjärjestelmien kehitystä 
on viime vuosina maailmanlaajui-
sesti ohjannut pyrkimys verkostokes-
keisyyteen. Johtava verkostokeskei-
sen sodankäynnin (Network Centric 
Warfare, NCW) hypoteesi on ollut, 
että joukko joka kykenee muodosta-
maan ja jakamaan yksityiskohtaisen 
tilannekuvan sekä luomaan ja jaka-
maan tietoisuuden komentajien pää-
töksistä, parantaa joukon suoritusky-
kyä taistelukentällä. Puolustusvoi-
missa siirrytään myös vuoteen 2010 
mennessä kaikkien puolustushaaro-
jen yhteiseen integroituun tiedustelu-
, valvonta- ja johtamisjärjestelmään 
(iTVJ). Järjestelmän on tarkoitus 
mahdollistaa aivan uuden tasoinen 
tilannetietoisuus sekä tiedonvaihto 
kaikilla johtamisen tasoilla puolus-
tusvoimien yhteisoperaatioissa kuin 
myös eri viranomaisten ja kansain-
välisten toimijoiden välillä. Järjes-
telmän myötä johtamisessa siirrytään 

noudattamaan nykyaikaisen verkos-
tojohtamisen periaatteita, jonka idea-
na on verkottuneessa toimintaympä-
ristössä yhdistää tieto, osaaminen ja 
johtamissuoritus lisäarvoa tuottavalla 
tavalla. Verkostokeskeinen johtamis-
tapa nähdään puolustusvoimille mah-
dollisuutena hyödyntää sensoreiden, 
tietoverkkojen ja tietojärjestelmien 
luoma tilannekuva maksimaalisena 
suorituskykynä. Muutoksen odote-
taan lisäävän lähivuosina kansallisen 
puolustuksemme suorituskykyä mer-
kittävästi. Suorituskyky muodostuu 
järjestelmän ja/tai joukon toiminnan 
mahdollistamista suunnitelmista ja 
eri tehtäviin harjoitelluista käyttö- 
ja toimintaperiaatteista, riittävästä 
ja osaavasta henkilöstöstä, tehtä-
vään tarvittavasta materiaalista, toi-
mintaan tarvittavasta infrastruktuu-
rista sekä puolustusvoimien omasta 
tai yhteiskunnan tarjoamista tukeu-
tumismahdollisuuksista.

Puolustusvoimissa on vuosien 
saatossa kehitetty oma johtamisen 
toimintatapamalli. Johtamistoimin-
taa ovat muokanneet puolustusvoi-
mien organisaatiorakenne ja orga-
nisaatiokulttuuri, jonka sisällä joh-
tajille on muotoutunut tapa johtaa 
alaisiaan ja asioita. Käytännön joh-
tamistoiminta on osittain eronnut 
eri puolustushaarojen välillä, johtu-

en johtamiseen käytettävien välinei-
den ja laitteiden aiheuttamista erois-
ta. Johtamistoiminta on muokannut 
myös puolustushaarojen johtamis-
kulttuureja, joten voidaan todeta eri 
puolustushaaroissa olevan hieman 
erilainen johtamisen toimintatapa. 
Käyttöön otettava integroitu tiedus-
telu-, valvonta- ja johtamisjärjestel-
mä mahdollistaa tulevaisuudessa eri 
puolustushaarojen ja aselajien välille 
rakennettavan verkon, jossa pysty-
tään siirtämään suuriakin tietomää-
riä paikasta toiseen. Tulevaisuudessa 
tekniset ratkaisut mahdollistavat yh-
teneväiset johtamisvälineet. Teknolo-
gian korostamiselle ei ole juuri nä-
kyvissä vaihtoehtoja, sillä vastustaja 
tulee hyödyntämään tätä osa-aluetta 
tarpeisiinsa parhaan kykynsä mu-
kaan. Verkostojohtamisen tavoittee-
na on yhdistää tieto kaikkien puolus-
tushaarojen osalta, joka siis tarkoit-
taa myös sitä, että johtamisvälineet 
yhtenäistetään sekä sen myötä myös 
toimintatapoja yhtenäistetään. 

Verkostojohtamisella ymmärre-
tään verkostoituneen organisaation 
johtamista verkon välityksellä. Puo-
lustusvoimissa verkostojohtamisen 
ajatuksen taustalla on verkostopuolu-
stuksen ja verkostokeskeisen sodan-
käynnin periaatteet. Tarkoituksena on 
verkottuneen toimintaympäristön pe-

Kapteeni mano nokelainen
panssariprikaati

Verkostojohtamisen mahdollisuudet 
ja haasteet ilmapuolustuksen  

tulenkäytön johtamisessa
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rusteella saavuttaa ja jakaa parempi 
tilannekuva, lisätä johtamisprosessin 
reagointikykyä ja nopeutta, vaikuttaa 
johtamisprosessilla reaaliaikaisem-
min sekä päästä johtamisprosessilla 
hajautetumpaan johtamiseen.

Kenttäohjesääntö määrittää puo-
lustusjärjestelmän toiminnan perus-
teet. Kenttäohjesäännössä on mää-
ritetty myös johtamisen keskeiset 
prosessit, jotka tukevat verkosto-
johtamisen periaatteita. Johtamisen 
keskeisiä prosesseja ovat tilanneku-
van muodostaminen, suunnittelu, 
toimeenpano sekä vaikuttavuuden 
arviointi. Tilannekuvan muodosta-
miseksi informaatiota hankitaan eri 
lähteistä useilla eri menetelmillä ja 
se jaetaan tietona tarvitsijoille käyt-
töoikeuksien mukaisesti. Johtamisen 
prosessien ja muun tiedon perusteel-
la muodostuu tilannetietoisuus, joka 
mahdollistaa oikea-aikaisen johtami-
sen.  Tämä aiheuttaa verkostojohta-
misen keskeisimmän haasteen eli 
miten kyetään vaikuttamaan oikeaan 
aikaan, oikeassa paikassa. Johtami-
nen edellyttää ennen kaikkea hyvää 
tilannetietoisuutta, jonka jälkeen on 
kysymys tilannetiedon oikea-aikai-
sesta hyödyntämisestä. Saavuttaak-
seen perusta verkostojohtamiselle 
täytyy joukkojen olla vahvasti ver-
kostoituneita toimivilla järjestelmil-
lä. Ydinidea on teknisten järjestelmi-
en mahdollistama mahdollisimman 
reaaliaikainen tilannekuva. 

Mahdollisuudet 

Verkostokeskeinen toiminta mahdol-
listaa käyttäjien liikkumisen, hajau-
tumisen maantieteellisesti sekä virtu-
aalisten organisaatioiden toiminnan. 
Tiedon/informaation luotettava reaa-
liaikainen välitys ja käyttö ovat kui-
tenkin ehdoton edellytys muutoksel-
le myös jatkossa. Verkostoitumisen 
tarkoituksena on myös organisaati-
on ja toimijoiden verkottuminen. Sen 
ajatuksena on myös edellä mainittu 
joukkojen hajauttaminen. On mah-
dollista siirtyä kiinteistä johtamispai-

koista liikkuviin johtamispaikkoihin 
sekä tarvittaessa useisiin johtamis-
paikkoihin. Verkostoitumisen myö-
tä toiminnan suunnittelussa päästään 
rinnakkaiseen suunnitteluprosessiin, 
jossa johtamisen eri tasoilla on käy-
tettävissä tieto toisten johtamistaso-
jen suunnittelusta. Samalla saavute-
taan verkostokeskeisen sodankäyn-
nin yksi etu, parempi selviytyminen 
taistelukentällä, jonka mahdollistaa 
yhteisten tietokantojen ja verkostoi-
tumisen lisäksi hajautettu toiminta. 
Ilmapuolustuksen tulenkäytön joh-
tamisen osalta tämä tarkoittaa johta-
mispaikkojen hajauttamista ja riippu-
mattomuutta kiinteistä toimipaikoista 
sekä ilmapuolustuksen suorituskyky-
jen keskittämistä koottuun vaikutuk-
seen hajautetuista ryhmityksistä.  

Vahvasti verkostoitunut joukko 
parantaa tiedon jakamista. Informaa-
tion jakaminen ja yhteistyö kehittää 
informaation laatua sekä jaettua ti-
lannetietoisuutta. Jaettu tilannetie-
toisuus mahdollistaa yhteistyön ja 
joukkojen itseohjautuvuuden. Kaik-
ki edellä mainitut verkostokeskeisen 
sodankäynnin elementit kehittävät 
operaatioiden vaikuttavuutta. Ilma-
puolustuksen tulenkäytön johtamisen 
näkökulmasta tämä näkyy tarvittaes-
sa joukkojen toimintana pelkän ilma-
tilannekuvan perusteella annettujen 
uhkamallien ja toimintaohjeiden pe-
rusteella. Tieto toiminta-ajatuksesta, 
käytettävistä suorituskyvyistä ja ti-
lanteesta on paremmin käytettävissä 
toiminnan eri tasoilla, joka edistää 
johtamistoimintaa.

Verkostokeskeisen sodankäynnin 
perusperiaatteen mukaista on jakaa 
tietoa paitsi hierarkian mukaan ylös 
ja alas, myös yhteistoimintasuhteis-
sa sivulle ja ohi oman organisaation. 
Näin voidaan tietoa jakamalla tehos-
taa yhteistoimintaa ja kokonaisuuden 
toimivuutta. Sotilaallisessa toimin-
taympäristössä tiedon jakaminen 
tarkoittaa esim. seuraavaa: taiste-
luyksikkö jakaa tietoa aikomuksis-
taan kuten esimerkiksi maaliksi luki-
tuista vihollisyksiköistä naapureille. 

Tämä tieto välittyy kaikille naapu-
reille, eikä niiden tarvitse iskeä tur-
haan samaan maaliin. Samalla välit-
tyy omien naapureiden tila ja niiden 
vihollistilanne. Tietoa ei siis analy-
soida kootusti vaan sitä jaetaan ver-
kottuneesti. Ilmapuolustuksen tulen-
käytön näkökulmasta jokaisella toi-
mintatasalla tulee olla mahdollisuus 
reaaliaikaiseen tilannekuvaan, joka 
mahdollistaa maalien analysoinnin 
ja tulenkäytön jakamisen ampuvilla 
yksiköille optimaalisella tasolla. Ko-
konaisvaltainen, yhtenäinen tilanne-
kuva mahdollistaa myös ilmapuolus-
tuksen suorituskykyjen yhdistämisen 
yhteistorjunnassa.  

Tiedon käytettävyys johtamisen 
eri tasoilla mahdollistaa myös tiedon 
rajaamisen johtamistasolle tarvitta-
viin tietoihin.  Jaettu tilannetietoi-
suus ja kyky johtaa joukkoja nopeasti 
mahdollistavat myös asevaikutuksen 
täsmäkäytön oikea-aikaisesti vastus-
tajan kriittisiin kohteisiin. Samalla 
varmistetaan, ettei samaa maalia 
ammuta useammalla järjestelmällä. 
Näin pystytään saavuttamaan pie-
nemmällä voimankäytöllä isompi 
vaikutus sekä säästämään kustannuk-
sissa. Tämä vastaavasti mahdollistaa 
käytettävien joukkojen määrän vä-
hentämisen. Ilmapuolustuksen tulen-
käytön näkökulmasta kyetään luku-
määräisesti vähistä ilmatorjuntajär-
jestelmistä saamaan maksimaalinen 
teho esimerkiksi maalien tulittamisen 
suhteen välttämällä ampumasta use-
alla järjestelmällä samaan maaliin.

Kyky muuttaa ja hyväksikäyttää 
informaatiota on verkostokeskeisen 
sodankäynnin avaintekijöitä. Tämä 
edellyttää, että kaikkien joukkojen 
tulee olla verkostoituneita ja kyetä ja-
kamaan tietoa verkossa toisilleen. Sa-
moin joukkojen tulee olla kykeneviä 
löytämään ja ymmärtämään verkossa 
liikkuvaa tietoa. Jos nämä ehdot ei-
vät täyty, menetetään merkittävä osa 
suorituskyvystä. Verkostoituminen ja 
sen myötä parempi tieto mahdollistaa 
johtamisen näkökulmasta paremman 

››
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suunnittelun, päätöksenteon nopeu-
tumisen ja joustavan sekä innovatii-
visen toiminnan, jotka mahdollista-
vat vähemmällä suorituskyvyllä suu-
remman vaikutuksen.

Haasteet

Pelkkä ihmisten johtaminen (leader-
ship) ei riitä, vaan sitä on täydennet-
tävä rakenteiden ja prosessien hallin-
nalla (management). Monimutkais-
tuvan toimintaympäristön ymmärtä-
minen ja toiminnan taidokas johta-
minen vie intuitiiviset sotilasjohtajat 
menestykseen taistelukentällä.  Vuo-
rovaikutus johtajan ja johdettavan vä-
lillä ei ole poistunut eikä tule poistu-
maan myöskään verkostojohtamisen 
mallissa. Mitä vähemmän on yksilöl-
lisen kohtaamisen ja vuorovaikutuk-
sen hetkiä, niin sitä tärkeämpää on 
vuorovaikutushetkien hyväksikäyttö. 
Näiden hetkien aikana tulee johtajan 
hankkia johdettavien luottamus. Ver-
kostojohtamisessa toiminnan ajatus 
ei ole siinä, että yksittäistä aselavettia 
johdettaisi komentajakeskisesti, vaan 
sensoreiden ja asejärjestelmien ver-
kottuminen toteuttamaan komentajan 
toiminta-ajatus.   

Verkostomainen toiminta ja sen 

sähköiset apuvälineet mahdollistavat 
paljon mielenkiintoisia ilmiöitä, mut-
ta ne eivät kuitenkaan automaattises-
ti tarjoa oikotietä informaatiotulvan, 
hierarkian, statuksen ja henkilökoh-
taisten suhteiden ohi. Suurimpana 
verkostokeskeisen sodankäynnin ai-
heuttamana haasteena on riippuvuus 
verkostoituneesta tiedosta. Mikäli re-
aaliaikainen tilannekuva puuttuu, la-
mautuu myös johtaminen. Voitanee 
todeta tiedon hallinnan olevan kriit-
tinen tekijä, mutta myös suuri mah-
dollisuus.. 

Tiedon määrä ja sen rajaaminen 
oikeille käyttäjillä tulee olemaan 
myös haaste. Esimerkiksi ilmapuo-
lustuksen tulenkäytön johtamisjär-
jestelmässä tulee tieto rajata juuri toi-
mintatasolle sopivaksi, koska muuten 
johtamista haittaa tiedon ylitarjonta 
ja rajallinen käsittelykyky. Informaa-
tion käsittely tuo mukanaan myös on-
gelman tietoturvasta, joka oleellisesti 
voi myös rajoittaa tiedon jakamista 
tarvitsijoille. 

Lopuksi

Verkostokeskeisen sodankäynnin 
pohjana ovat verkostoituneet joukot, 
jotka ovat kykeneviä jakamaan tietoa 

verkossa toisilleen sekä löytämään ja 
käsittelemään verkossa liikkuvaa tie-
toa.  Ilmapuolustuksen tulenkäytön 
johtamisen lähtökohtina voidaan sel-
keästi pitää verkostokeskeisen sodan-
käynnin tavoitteita. Ilmapuolustuk-
sen tulenkäytön johtamisen toiminta 
on nopeatempoista ja laaja-alaista. 
Johtamisessa tarvitaan reaaliaikaista 
tilannetietoisuutta, jonka perusteel-
la tulenkäyttöä kyetään johtamaan. 
Torjuntatilanteet syntyvät nopeasti, 
jolloin myös reagoinnin on vastattava 
haasteeseen. Verkostoituminen ja sen 
myötä syntynyt reaaliaikainen tilan-
nekuva on ainoa nopean johtamisen 
mahdollistava toimintamalli. 

Verkostojohtaminen luo entistä 
paremmat mahdollisuudet toimivalle 
ilmapuolustuksen tulenkäytön johta-
misen kokonaiskonseptille. Verkos-
tojohtamisen myötä saadaan entistä 
suurempi hyöty vähäisistä joukoista 
ja välineistä hyödyntämällä ilmapuo-
lustuksen suorituskykyjä kokonais-
valtaisesti joko kootusti tai hajau-
tetusti. Tähän luo mahdollisuuden 
verkostojohtamisessa parempi tie-
don käytettävyys, verkottuneet toi-
mijat, toimijoiden yhteistyö, tiedon 
pohjalta nopeutuneen johtamissyklin 
mahdollistama parantunut vaikutta-
vuus sekä joukkojen itseohjautuvuus 
komentajan tahdon mukaisesti.

Johtamistoiminnan kriittisimmät 
tekijät ovat aika ja tieto. Verkosto-
johtamisen suurimpia etuja on tiedon 
saaminen ja käyttäminen johtamisen 
kaikilla tasoilla. Suurimpana riskinä 
on tiedon puuttuminen. Tulevaisuu-
den taistelutilan hallinta edellyttää 
entistä parempaa tilannekuvan tark-
kuutta, kykyä analysoida tilanneku-
vaa sekä hallita ja analysoida tietoa. 
Johtamistoiminnassa korostuu oi-
kea-aikaisuus, nopeus ja tilanneku-
va. Ilmapuolustuksen näkökulmasta 
avaintekijänä ovat oikean tilanneku-
van pohjalta tehdyt johtamisen rat-
kaisut, jolla kyetään suuntaamaan oi-
kea voima, oikeaan aikaan ja oikeaan 
paikkaan.  

 

Verkostoituneet 
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peRuSluKemIA
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Kapteeni 
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Artikkelin tarkoituksena on käsi-
tellä Venäjän ilma-aseen käyttöä 
ja toimintaperiaatteita. Tarkastelun 
kohteena ovat Tšetšenian toinen 
sota ja Georgian sota. Havainnot 
Tšetšeniasta perustuvat Maanpuolus-
tuskorkeakoulun Taktiikan laitoksen 
toimesta syksyllä 2008 julkaistavaan 
tutkimukseen taistelutilan muutok-
sesta. Tutkimus on laadittu vuosien 
2007 ja 2008 aikana. Georgian krii-
sin osalta lukijan tulee huomioida, 
että lähdemateriaali on ollut erittäin 
suppeaa ja perustuu lehtiartikkelei-
hin sekä alueelta julkaistuun video-
materiaaliin.

Resurssit

Tšetšenian toisessa sodassa Venäjän 
ilmavoimien kiinteäsiipinen kalusto 
muodosti ilmatuleen käytetyn kom-
ponentin pääosat. Käytössä oli Su-
24/Su-24M -rynnäkköpommittajia, 
Su-25 -lähitulitukikoneita, Su-24MR 
ja Mig-25RBK -ilmatiedustelukonei-
ta. Lisäksi taistelutilan tiedusteluun 
ja valvontaan käytettiin An-30B (ku-
vaustiedustelu), A-50 AWACS (ilma-
tilanvalvonta) ja Il-20 (signaalitiedus-
telu) -koneita. Su-24 ja Su-25 -konei-
ta käytettiin taistelualueen eristämi-
seen sekä lähitulitukeen taisteleville 
joukoille. Hävittäjäkalustoa, pääosin 
Su-27, käytettiin ilmapartioinnissa 
ilmateitse suoritettavien huoltokul-
jetusten estämiseksi. Helikoptereita 
oli käytössä yli 110 konetta, joista 
noin 50 kappaletta oli Mi-24 kalustoa 
ja yli 50 kappaletta Mi-8 kopterei-

Venäjän ilma-aseen  
käyttö ja toiminta

ta. Lisäksi käytössä oli Mi-26 kulje-
tuskoptereita. Käytössä olleissa Mi-
8 oli aseistuksena konekivääri sekä 
kahdesta neljään rakettikasettia. Osa 
taisteluhelikoptereista organisoitiin 
suoraan alueella toimivien maajouk-
kojen orgaaniseksi osaksi ja osa pi-
dettiin ylijohdon reservinä.

Georgian sodassa Venäjä on 
käyttänyt rynnäkkötoimintaan Su-25 
ja Su-24 -koneita. Käytössä on ollut 
myös Mi-24 -taisteluhelikoptereita. 
Joidenkin lähteiden mukaan Su-27 
-kalustolla olisi suoritettu ilmapom-
mituksia. Lisäksi on esitetty epäilyjä 
siitä, että myös Su-34 -koneilla olisi 
suoritettu taistelutehtäviä Georgian 
alueella. Tiedustelulentoja on suori-
tettu ainakin Tu-22 ja Su-24MR -ko-
neilla. Muusta tukitoimintaan käyte-
tystä kalustosta ei tällä hetkellä ole 
tietoa, mutta on epäilty, että esimer-
kiksi elektronisen häirinnän kalustoa 
ei ole ollut käytössä. Toisissa lähteis-
sä taas korostetaan sitä, että Georgian 
joukot ovat venäläisiä edellä elektro-
nisen sodankäynnin saralla.

Venäläiset käyttivät alueella en-
simmäisen luokan lentäjiään. Pudo-
tetun Tu-22 -tiedustelukoneen lentä-
jä oli 50-vuotias eversti Igor Zinov, 
joka toimii lennonopettajana Akhtu-
binskin tukikohdassa. 

Tiedustelu

Tšetšenian toisessa sodassa käy-
tettiin runsaasti ilmatiedustelusuo-
rituksia muun muassa Su-24MR, 
Su-25, Mig-25RB, An-30B ja A-50 

-kalustoilla. Stroi-P -järjestelmä, va-
rustettuna kymmenellä Pchela-1T 
miehittämättömällä ilma-aluksella, 
osoittautui tehokkaaksi taisteluti-
lan tiedustelu- ja valvontavälineek-
si. Maajoukkojen komentajat myös 
hyödynsivät aiempaa tehokkaam-
min saamaansa tiedustelutietoa. Ve-
näläiset kiinnittivät huomiota erityi-
sesti taktiseen tiedusteluun. Jouk-
kojen saavutettua tavoitteensa aloi-
tettiin seuraavan hyökkäystehtävän 
mukainen tiedustelu. Tiedusteluun 
käytettiin helikoptereita, tiedustelu-
koneita ja -lennokeita sekä tutka- ja 
radiotiedustelua. Tiedustelutietojen 
perusteella toteutettiin tulenkäyttö 
ennen hyökkäämistä alueelle. Gros-
nyin taisteluiden jälkeinen vaihe oli 
tiedustelulle ongelmallista, koska 
vastustaja toimi pienissä, liikkuvis-
sa osastoissa hyödyntäen vuoriston 
maastoa ja tukikohtia.

Venäläisten Etelä-Ossetiaan ja 
Georgiaan suuntautuneen operaati-
on tiedustelun toteutus ei onnistunut 
etenkään ilmatorjunnan suoritusky-
vyn ja ryhmityksen tiedustelun osal-
ta. Alueella on onnistuttu ampumaan 
alas kaksi tiedustelukonetta - Tu-22 
-koneen tiedusteluversio sekä Su-
24MR (Su-24MR pudotuksesta risti-
riitaista tietoa eri lähteissä). Venäjäl-
lä ei ollut käytössään taistelualueen 
tiedusteluun ja maalittamiseen len-
nokkikalustoa. Tässä kohtaa Venäjä 
oli Georgiaa jäljessä. Georgialaiset 
käyttivät israelilaisia Hermes 450 
UAV -koneita ilma-aseen ja tykistön 
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maalien tiedusteluun. Tiedustelun te-
hokasta toteuttamista Tshinvalin alu-
eella vaikeutti palavien rakennusten 
aiheuttama savu.

Tuli-isku ja taistelutilan 
valmistelu

Hyökkäys Tšetšeniaan alkoi viikko-
ja kestäneellä ilmaoperaatiolla, jolla 
pyrittiin vaikuttamaan taistelutilan 
taktisiin kohteisiin sekä alueen stra-
tegisesti tärkeisiin kohteisiin. Ilma-
hyökkäysten kohteena olivat Dages-
tanista irtautuvat joukot sekä muun 
muassa viestintään ja sähköntuotan-
toon liittyvä infrastruktuuri, vesiva-
rastot, pääkaupungin lentokenttä, öl-
jynjalostamo, sotilastukikohdat, sil-
lat, tiestö ja ajoneuvot. Ilma-aseella 
vaikutettiin taisteleviin joukkoihin 
tuhoamalla ampumatarvikevarasto-
ja, rajoittamalla liikettä tuhoamal-
la keskeisiä liikenteen solmukohtia 
sekä tuhoamalla linnoitettuja asemia. 
Iskuja tehtiin muun muassa laseroh-
jautuvilla pommeilla ja ohjuksilla.

Venäläiset perustivat suunnitel-
mansa Grosnyin (sekä muiden alueen 
kaupunkien ja kylien) valtaamiseksi 
vaikuttamiseen ilmatulella sekä epä-
suoralla tulella. Kaupunki saarrettiin 
maajoukoilla ja alueelle käytettiin 
tulta massamaisesti. Tulenkäytön 
oletettiin ajavan tšetšeenikapinalliset 
pakoon kaupungista. Grosnyin alu-
eella (ja myöhemmässä vaiheessa 
sotaa myös Komsomolskyen alueel-
la) tšetšeenit kuitenkin tukeutuivat 
kaupungissa maanalaiseen tunneli- 
ja bunkkeriverkostoon, eivätkä paen-
neet tulenkäytöstä huolimatta. Mas-
samainen tulenkäyttö, joka toteutet-
tiin vähentääkseen omia tappioita, 
johti infrastruktuurin voimakkaaseen 
vahingoittumiseen ja siviiliuhreihin. 
Ilmatulta ja epäsuoraa tulta käytettiin 
tšetšeenijoukkoja vastaan tauotta en-
nen Grosnyin taisteluita. Tulenkäyt-

töä jatkettiin myös maahyökkäyk-
sen operatiivisen tauon ajan, jolloin 
maajoukot ryhmittyivät ja huolsivat 
itsensä ennen hyökkäystä kaupungin 
alueelle. Hyvä esimerkki massamai-
sesta tulenkäytöstä löytyy marras-
kuulta 1999. Vallattaessa Grosnyin 
lähikaupunkeja käytettiin vaikutta-
miseen runsaasti epäsuoraa tulta ja 
ilmatulta. Lisäksi alueelle käytettiin 
tykistöohjuksia. Alueella taistellei-
siin vihollisen joukkoihin kohdistet-
tiin marraskuun ajan lähes päivittäin 
1-2 rynnäkkörykmentin suoritusta 
(pommitukset ja sirotemiinoitteet) 
sekä sään salliessa kymmeniä tais-
teluhelikoptereiden suorituksia.

Georgian ja Etelä-Ossetian alu-
eelle toteutettujen ilmahyökkäysten 
ajoitus oli reagointia Georgian jouk-
kojen toimintaan. Georgian joukot 
hyökkäsivät Etelä-Ossetian maa-
kuntaan 7. - 8.8.2008 välisenä yönä, 
vaikka alueella oli sovittu tulitauosta 
7.8.2008. Ilmaiskut aloitettiin välit-
tömästi aamulla 8.8.2008 ja maaope-
raatio saman vuorokauden iltana. Ti-
lanteen nopea kehittyminen ei mah-
dollistanut erillistä tuli-iskuoperaa-
tiota sekä taistelualueen valmistelua 
ennen maajoukkojen käyttöä. 

Venäjän on katsottu ottaneen op-
pia Naton pommituksista Kosovon ja 
Serbian alueille 1999. Venäjän en-
simmäisinä kohteina olivatkin Ge-
orgian ilmapuolustuksen sotilaslen-
tokentät sekä tutkajärjestelmät, joi-
den pommittaminen aloitettiin heti 
perjantaina 8.8.2008. Ensimmäisten 
kohteiden joukoissa olivat myös Go-
rin alueella olleet tykistöjoukot, Potin 
satama-alue sekä sotilasvaruskunnat 
ja niiden lähellä olevat juna-asemat. 
Venäjä pommitti lentokonetehdasta, 
siltoja ja tiestöä sekä alueen kaupun-
keja ja kyliä. Viestintä- ja johtamis-
järjestelmiin pyrittiin vaikuttamaan 
iskemällä radio- ja tietoliikenne-
asemia vastaan. Hallinnon kohteita 

pommitettiin ainakin Abhasian alu-
eella. Venäjän on väitetty pommitta-
neen myös kohteita tärkeiden öljy-
putkien läheisyydessä.

Venäläisten toteuttama hävittä-
jäpäivystys sekä iskut Georgian il-
mavoimia ja lentotukikohtia vastaan 
estivät ilma-aseen käytön Georgialta. 
Ilmaiskuissa tuhoutui ainakin kolme 
Su-25 ja kaksi L-29 -konetta.

Iskujen ajallisen jakautumisen 
perusteella ei voida tehdä selkeitä 
johtopäätöksiä ilmatoiminnan suun-
nittelusta tai jaottelusta. Ajoista on 
kuitenkin nähtävissä se, että vuoro-
kausittain toteutettiin kolme ”kier-
rosta” - aamupäivä - ilta - yö -rytmi-
tyksellä. Georgia on väittänyt, että 
sen ilmatilassa olisi ollut samanai-
kaisesti yli 50 venäläiskonetta, jotka 
toimivat 2 - 12 koneen osastoissa.

Georgian alueelle käytettiin 
myös SS-21 Tochka -tykistöohjuk-
sia osana tulenkäyttöä. Ohjuksia on 
raportoitu ammutun 15 kappaletta 
Georgian sotilaskohteisiin. Tulitauon 
solmimisen jälkeen venäläiset ovat 
siirtäneet ainakin 12 SS-21 -lavettia 
Etelä-Ossetian, josta järjestelmän 
kantama riittää Georgian pääkau-
punkiin saakka.

Tulitauon sopimisen jälkeen Ve-
näjä on amerikkalaisten lähteiden 
mukaan suorittanut Tu-95 Bear-H 
-pommikonekalustolla lentotehtä-
viä, joiden aikana on harjoiteltu ris-
teilyohjusiskuja Georgian kohteita 
vastaan.

Ilmatuli maajoukkojen 
tukena

Tšetšeniassa venäläisjoukot hyö-
dynsivät systemaattisesti ilmatulta 
sekä epäsuoraa tulta myös taktisel-
la ja taisteluteknisellä tasolla. Jou-
kot etenivät hitaasti ja varovaisesti. 
Joukoille oli käsketty välttää lähitais-
telua (vaikuttaminen suora-ammun-
nalla) niin pitkään kuin mahdollista. 
Tšetšeenien avattua tulen ja paljas-
tettuaan asemansa venäläiset joukot 
vetäytyivät turvalliselle etäisyydel-
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le. Vihollisen tuhoamiseksi tilattiin 
epäsuoraa tulta tai ilmaiskuja. Eteen 
työnnettyä tiedustelua käytettiin vi-
hollisen tukikohtien ja laitteiden 
maalittamiseen tulivaikutusta var-
ten. Asutuskeskustaisteluun muodos-
tetuille osastoille annettiin käyttöön 
tykistön tulenjohtajia sekä ilmatu-
lenjohtajia. Maajoukkojen taistelun 
tueksi kiinteäsiipisten ilmatulella py-
rittiin vaikuttamaan myös vastustajan 
liikkeen vapauteen sekä huoltokul-
jetuksiin. Su-25 ja Su-24 -kalustolla 
tuhottiin siltoja, teitä ja rakennuksia 
sekä käytettiin sirotemiinoitteita ti-
eurille ja vastustajalle tärkeille alu-
eille. Grosnyin taisteluiden päätyttyä 
hyökkäykset kohdistettiin vuoristo-
alueella sijainneisiin vastustajan lei-
reihin ja linnoitettuihin suojiin sekä 
huoltoreitteihin.

Ilmatulen käytettävyys ja teho 
Grosnyin alueella vaihteli paljon. 
Vaikka ilmatulen käyttö ja koordi-
nointi maajoukkojen liikkeen kanssa 
oli kehittynyt paljon ensimmäiseen 
sotaan verrattuna, laskivat asutuskes-
kusolosuhteet käyttöarvoa huomatta-
vasti. Tšetšeenit käyttivät suojanaan 
maanalaisia rakenteita, joita Gros-
nyistä löytyi runsaasti. Tämä teki vai-
kuttamisen ilmasta erittäin vaikeak-
si. Yhteistoiminnassa ja johtamises-
sa oli vieläkin ajoittain havaittavissa 
puutteita, jotka johtivat ilma-aseen 
vaikutuksen kohdistumisen omiin 
joukkoihin. Rynnäkkötoiminnan 
kohteina olivat tšetšeenien taistelu- ja 
suoja-asemat, tukeutumisalueet, am-
pumatarvikkeiden, polttoaineen sekä 
aseiden varastointialueet ja huoltoon 
sekä joukkojen siirtoon liittyvä ties-
tö. Päivittäisten ilmahyökkäysten 
taso oli hyvän sään aikana noin 25 
- 60 suoritusta vuorokaudessa, no-
usten parhaimmillaan yli 100 suori-
tukseen.

Georgian ja Etelä-Ossetian alu-
eella venäläiset pommittivat ainakin 
tykistöprikaatin sekä vaunupatal-
joonien ja muiden sotilasjoukkojen 
asemia. Venäläiset pyrkivät estämään 
joukkojen siirrot taistelualueelle tu-

hoamalla siltoja ja pommittamalla 
tiestöä. Georgian joukkojen taiste-
luteho saatiin laskemaan ja joukot 
vetäytymään estämällä niiden huol-
taminen varastoalueisiin kohdistu-
neilla pommituksilla.

Rynnäkkö- ja lähitulitukiko-
neiden toimintaperiaatteita

Su-24/Su-24M -rynnäkköpommitta-
jalla toimittiin Tšetšeniassa pääosin 
korkealta suojassa ilmatorjuntatulel-
ta. Lentokorkeutena käytettiin yli 3 
500 metriä ja koneen aseistuksena 
käytettiin myös täsmäaseita. Su-25 
-kalustolla toimittiin matalammalla, 
noin 1 000 - 3 000 metrin korkeu-
della, käyttäen pääasiassa perintei-
siä ohjautumattomia pommeja sekä 
raketteja. Rynnäkkötoiminnassa Su-
24M -kalusto oli yhä ainoa laajem-
min käytössä oleva kone, jolla voitiin 
vaikuttaa viholliseen myös pimeällä 
tai huonoissa sääolosuhteissa. Päiväl-
lä ja hyvissä sääolosuhteissa käytet-
tiin pääsääntöisesti Su-25 -kalustoa. 
Joka sään toimintakyvyn ja pimeä 
toimintakyvyn omaavaa Su-25T -ko-
netta testattiin Tšetšeniassa taistelu-
tilanteessa. Koneella kyettiin vaikut-
tamaan rynnäkköohjuksilla pieniin 
kohteisiin, muun muassa viestiase-
miin. 

Ilmatuleen käytetyt ampuma-

tarvikkeet olivat pääosin vapaasti 
putoavia pommeja sekä rakettiasei-
ta. Lisäksi käytettiin täsmäaseista 
KAB-500 -pommia, rynnäkköoh-
juksia sekä raskaita KAB-1500 -
pommeja. Täsmäaseiden osuus käy-
tetyistä pommeista oli suhteellisen 
pieni verrattaessa länsimaisiin il-
maoperaatioihin. Joissakin lähteissä 
on väitetty, että kaupunkien alueella 
pääosa käytetyistä asejärjestelmistä 
oli täsmäaseita. Lisäksi käytössä oli 
aerosolipommeja (FAE) sekä kaset-
tipommeja (rypälepommi). Aeroso-
lipommeja käytettiin kyliä ja asemia 
vastaan hyökkäyksessä Dagestaniin 
ja Tšetšeniaan. Grosnyin alueella il-
masta pudotettavia aerosoliaseita ei 
käytetty.

Ilmavoimien käytettävyyttä las-
ki kaluston ikä ja kunto (viimeisim-
mät lentokoneet oli vastaanotettu 
käyttöön vuonna 1992) sekä suori-
tuskyvyn puuttuminen pimeällä tai 
huonoissa olosuhteissa toteutettaviin 
hyökkäyksiin. Täsmäaseita oli käy-
tössä liian vähän ja sekä viestijärjes-
telmät että suunnistus- ja tähtäysjär-
jestelmät olivat heikkotasoista tekno-
logiaa. Lisäksi ilmavoimat kärsivät 
polttoaineen, varaosien ja huoltojär-
jestelmien puutteesta. Budjettivajeen 
vuoksi myös lentäjien koulutus- ja 
harjoittelu oli liian heikolla tasolla. 

Su-25 rynnäköi. (Lähde: http://www.boston.com/bigpicture/2008/08/war_in:
south_ossetia.html)
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Vuonna 1999 keskimääräinen len-
totuntimäärä lentäjää kohti oli noin 
23 - 25 tuntia. Tämä johti sekä suu-
rempiin tappiolukemiin että tehtävi-
en heikkotasoiseen suorittamiseen, 
joka ilmeni muun muassa pommien 
pudottamisena liian aikaisin ennen 
kohdetta. Pääosa ilmatulenkäytöstä 
toteutettiin valoisalla ja hyvissä sää-
olosuhteissa kuten ensimmäisessä 
Tšetšenian sodassa. Aluepommituk-
sia kaupunkeihin ja kyliin toteutettiin 
myös pimeällä.

Georgiaan ja Etelä-Ossetiaan 
suuntautuneiden ilmahyökkäysten 
kone- ja suoritusmäärät olivat suh-
teellisen pieniä ensimmäisen vuoro-
kauden aikana. Su-25 -koneilla teh-
tiin ilmahyökkäyksiä parin vahvuisil-
la osastoilla. Toimintatavat ovat olleet 
samankaltaisia kuin Tšetšeniassa. 
Koneparit ovat suorittaneet raketti-
rynnäköitä sekä syöksypommituksia 
ohjaamattomilla pommeilla. Iskut on 
toteutettu matalakorkeuksilta. Su-25 
-koneita on käytetty valoisan aikana. 
Esimerkiksi hyökkäys Tbilisin lähel-
lä ollutta lentokonetehdasta ja sotilas-
lentokenttää vastaan tehtiin kolmen 
Su-25 -koneen osastolla heti aurin-
gonnousun jälkeen. Su-24 -kaluston 
käyttöperiaatteista ei ole tarkempia 
havaintoja. Koneita on käytetty pom-
mituksiin ainakin Gorin ja Karelskin 
alueille tehdyissä iskuissa.

Rynnäkkökoneiden on väitetty 
käyttäneen laservalaisuun hakeu-
tuvia KAB-500L -täsmäpommeja. 
Pommin osumatarkkuuden väitetään 
olleen alle 10 metriä. Osassa lähteis-
sä kuvatut hyökkäyskohteet ja pom-
mien määrät viittaisivat myös täsmä-
aseiden käyttöön. Sodan on katsottu 
kuitenkin osoittaneen, että Venäjän 
ilmavoimat kärsii yhä täsmäaseiden 
puutteesta ja joutuu käyttämään pää-
osin ohjaamattomia pommeja sekä 
raketteja. Venäläisten on väitetty 
käyttäneen myös kasettipomme-

ja Georgian alueen pommituksissa, 
mutta Venäjä on kieltänyt väitteet.

Ilmatoiminta Georgian alueelle 
on nostanut taas esille Venäjän ilma-
voimien pääkaluston vanhenemisen 
ja huonon kunnon sekä alhaisista 
lentotuntimääristä johtuvan lentä-
jien heikon tason. Pommitustark-
kuuksista, verrattuna Yhdysvaltojen 
ilma-aseeseen, kertoo tapaus, jossa 
venäläiskoneet pommittivat asuin-
rakennusta 200 metrin päässä tykis-
tönasemista.

Helikopteritoiminta

Helikoptereita käytettiin toisessa 
Tšetšenian sodassa taistelutehtäviin 
enemmän kuin ensimmäisessä sodas-
sa. Melkein puolet ilmahyökkäyksis-
tä toteutettiin helikopterikalustolla. 
Helikoptereita käytettiin koko tais-
telualueella maajoukkojen komen-
tajien alaisuudessa toimivina takti-
sina osastoina. Osastoihin kuului 2 
- 4 Mi-24 -taisteluhelikopteria sekä 
1 - 2 Mi-8 -helikopteria. Helikop-
teriosastot toimivat etutukikohdista 
maajoukkojen komentopaikkojen 
läheisyydestä. Osastojen tarkoitus 
oli taata välitön tulivaikutus moot-
toroitujen jalkaväkirykmenttien tu-
eksi. Mi-24 -taisteluhelikopteriparit 
suorittivat ”etsi ja tuhoa” -tehtäviä ja 
vaikuttivat muun muassa tuhoamal-
la tšetšeenien käytössä olleita tilo-
ja, tuliasemia, tarvikevarastoja sekä 
siirtymässä olevia joukkoja. ”Etsi ja 
tuhoa” -tehtäviä oli jopa kolmekym-
mentä prosenttia kaikista helikopteri-
en taistelutehtävistä. Taisteluhelikop-
tereita käytettiin myös huoltoreittien 
miinoittamiseen sekä omien kulje-
tusten ja marssiosastojen suojaami-
seen. Helikoptereilla toteutettiin kes-
kimäärin kolmesta neljään suoritusta, 
mutta kiivaimmillaan jopa kahdeksan 
lentosuoritusta vuorokaudessa.

Helikopterit toimivat usein erit-

täin matalalla, jotta ne kykenivät 
välttämään kannettavien ilmator-
juntaohjusten aiheuttaman uhkan. 
Taisteluhelikoptereissa käytettiin 
pääaseistuksena AT-6 (9M114 Sh-
turm) komento-ohjattuja panssarin-
torjuntaohjuksia, S-8 80 mm raket-
teja sekä 30 mm tykkiä tai 12.7 mm 
konekivääriä. Helikopterien teho-
kasta käyttöä rajoitti kaluston kunto 
ja vähäinen määrä. Lisäksi koneis-
ta puuttui pimeätoimintakyky sekä 
tehokkaat suunnistusjärjestelmät. 
Tšetšeniassa käytettiin myös pime-
ätoimintakykyisiä koptereita, mutta 
niiden määrällinen käyttö oli vähäis-
tä. Tšetšeenijoukot saivat suhteelli-
sen vapaasti suorittaa taistelutoimia 
pimeän turvin. Testikäyttöön saa-
dulla pimeätoimintakykyisellä Mi-
8MTKO -kopterilla kyettiin kiistä-
mään tšetšeenien toiminnan vapaus 
pimeässä. Helikopterilla kyettiin vai-
kuttamaan taisteluihin suorittamalla 
tiedustelua ja iskuja joukkoja vas-
taan, epäsuoran tulen johtamisella 
sekä erikoisjoukkojen kuljetuksilla. 
Koneita oli kuitenkin käytössä vain 
muutama kappale. Alueella oli testi-
käytössä myös Ka-50 -taisteluheli-
kopteripari, joka osoitti liikehtimis-
kyvyllään erinomaista suorituskykyä 
etenkin vuoristossa. Koptereita käy-
tettiin tiedusteluun ja välittömään 
tulitukeen maajoukoille, sekä va-
paametsästykseen. Ka-50 -kopteril-
la vaikutettiin pieniin linnoitettuihin 
kohteisiin, kuten ammusvarastoihin, 
S-8 -raketeilla. Lisäksi AT-16 -pans-
sarintorjuntaohjuksella (9A4172 
Vikhr-M, lasersäteenseuraaja) tuhot-
tiin muun muassa linnoitettuja raken-
nuksia, jotka olivat vihollisen tuki-
kohtia. Käytännön toimintaetäisyys 
oli ohjuksilla noin kolme kilometriä. 
Joidenkin lähteiden mukaan alueella 
testattiin myös pimeätoimintakykyi-
siä Mi-24 -koptereita.

Etelä-Ossetiassa Mi-24 -taistelu-
helikoptereita on käytetty Tshinva-
lin alueella etenevien venäläisjouk-
kojen tukemiseen. Helikoptereiden 
toimintatavoista ei ole raportoitu 
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käytetyissä lähteissä. Helikopterei-
den aseistuksena on väitetty käyte-
tyn sytytysvaikutuksella varustettuja 
ampumatarvikkeita. 

Ilma-aseen tappiot

Tšetšenian toisessa sodassa ilma-
torjunta yhdistettynä vuoristoiseen 
maastoon ja huonoon säähän vaikeut-
ti ilma-aseen toimintaa ja etenkin he-
likoptereiden käyttöä. Tšetšeenit pu-
dottivat tiedustelutehtävässä olleen 
aseistamattoman Su-25 -koneen ja 
Su-24 -koneen, joka oli suorittamas-
sa aiemmin pudotetun koneen etsin-
tää. Lisäksi toukokuun 1999 ja elo-
kuun 2000 välisenä aikana 23 heli-
kopteria tuhoutui ja 72 helikopteria 
sai vaurioita taistelutilanteessa. 

Georgiassa on pudotettu venä-
läisten mukaan kolme Su-25 -lähi-
tulitukikonetta ja yksi Tu-22 -koneen 
tiedusteluversio. Osa lähteistä ker-
too, että yksi koneista olisi ollut Su-
24MR -tiedustelukone. Georgialais-
ten mukaan jopa 21 venäläiskonetta 
olisi onnistuttu pudottamaan alas. 

Su-25-koneet on ammuttu alas 
lämpösäteilyyn hakeutuvilla ohjuk-

silla ja/tai BUK M1 -järjestelmi-
en ohjuksilla (tiedot vaihtelevat eri 
lähteissä, myös OSA -järjestelmä 
on esitetty yhtenä vaihtohtona). Oh-
jusjärjestelmiä käytettiin suojaisista 
asemista sotilaskohteiden läheisyy-
dessä. Tu-22 -kone ammuttiin alas 
ilmeisesti BUK -järjestelmällä, tosin 
osassa lähteistä on epäilty, että Ge-
orgialla olisi ollut käytössään Ukrai-
nasta saatu S-200 -ilmatorjuntaoh-
jusjärjestelmä. Georgian sodasta ei 

Mi-24 Etelä-Ossetian alueella. (Lähde: http://www.boston.com/bigpic-
ture/2008/08/war_in:south_ossetia.html)

ole ainakaan toistaiseksi havaintoja 
koneosastojen muista suojautumis-
toimista kuin soihtujen ja silputuk-
sen käytöstä.

Venäjä on raportoinut ampuneen-
sa alas useita georgialaisten Hermes 
450 -lennokeita sodan aikana ja sitä 
ennen. UAV:t on ammuttu alas hä-
vittäjien ilmataisteluohjuksilla sekä 
ilmatorjunnan lämpöhakeutuvilla oh-
juksilla ja BUK M1 -ohjuksilla. 

MAALILENNOKKEJA VUODESTA 1968
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Kumppanuuden  
tuomat muutokset  
pähkinänkuoressa

Kunnossapidon kumppanuuden myö-
tä Maavoimat siirtää päävastuun kun-
nossapidon käytännön toteutuksesta 
Millog Oy:lle vuoden 2009 alusta 
alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa 
muun muassa, että Elektroniikkalai-
tos osana Puolustusvoimia lakkau-
tetaan ja sen kunnossapitotoiminnot 
siirretään kumppanille. Myös Ajo-

everstiluutnantti matti toivettula
SteKnl/mpKK

MILLOG OY ILMATORJUNNAN  
MATERIAALIN KUNNOSSAPITÄJÄNÄ 

VUODESTA 2009

neuvovarikon, Kuopion Varikon, Lie-
vestuoreen Varikon ja Tervolan Vari-
kon kunnossapitotoiminnot siirretään 
Millog Oy:lle 1.1.2009 lähtien. Vari-
koiden muut toiminnot jäävät edel-
leen Puolustusvoimille.

Elektroniikkalaitos muodostuu 
Riihimäen ja Lylyn toimipisteistä. 
Elektroniikkatoimialalla on positiivi-
set näkymät ja erityisesti Riihimäelle 
Millog Oy tulee rekrytoimaan lisää 
henkilöstöä. Riihimäki ja Lyly vas-
taavat myös elektroniikkamateriaalin 

logistiikasta. Millog Oy:n Elektro-
niikkatoimialan Riihimäen yksikön 
päälliköksi on nimitetty 1.1.2009 al-
kaen jo pitkään ilmatorjuntajärjestel-
mien kunnossapidon parissa toiminut 
insmaj Pertti Tenhunen. Hän toimii 
tällä hetkellä Maavoimien Materiaa-
lilaitoksen Elektroniikkalaitoksella 
jaoston johtajana. 

Lievestuoreen Varikolla on eri-
koisaloihin, kuten optroniikkaan ja 
suojeluun liittyvä huippuosaamista, 
jota on tarkoitus hyödyntää myös 
muille asiakkaille. Lievestuore on 
myös materiaalitoimintojen osalta 
merkittävä solmupiste.

Strateginen kumppanuus kattaa 
maavoimien kunnossapitovastuulla 
olevan materiaalin räjähteitä sekä vaa-
tetus- ja lääkintämateriaaleja lukuun 
ottamatta. Sopimus kattaa aiemmin-
kin maavoimien kunnossapitovastuul-
le kuuluneita ilma- ja merivoimien 
järjestelmiä. Millog Oy alihankki-
joineen kykenee tasaamaan maavoi-
mien koulutusjaksottelusta ja suurten 
harjoitusten ryhmittelystä aiheutuvat 
kuormitushuiput sekä palvelemaan 
joukko-osastojen jokapäiväistä kou-
lutusta kustannustehokkaasti.

Millog Oy kasvaa merkittäväksi 
puolustusteollisuusyritykseksi. Sen 
vuotuinen liikevaihto on noin 70 mil-
joonaa euroa. Millog Oy hyödyntää 
toimipisteiden erikoisosaamista ja 
muodostaa osaamiskeskuksia tu-
kemaan erityisesti Puolustusvoimi-
en materiaalin elinkaaren hallintaa 
sekä etsii osaamiskeskuksille uusia 
asiakkaita.

Millog on osa Patria -konsernia, ja sen muut omistajat ovat Insta Group 
Oy, Raskone Oy, Oy Sisu Auto Ab ja Oricopa Oy. 
Maavoimat ja Millog Oy allekirjoittivat 19.6.2008 kumppanuussopimuk-
sen maavoimien kunnossapitovastuulla olevan materiaalin kunnossapi-
don siirtämisestä Millog Oy:lle vuoden 2009 alusta lähtien. Strategista 
kumppanuutta koskeva sopimus on kahdeksanvuotinen ja siihen 
liittyvien sopimusten perushintainen arvo on noin 484 miljoonaa euroa. 
Maavoimien materiaalin kunnossapidon kustannukset ovat tällä hetkellä 
vuositasolla noin 100 miljoonaa euroa.
Strategisen kumppanuuden myötä noin 520 henkilön työnantaja vaihtuu 
ns. vanhoina työntekijöinä. Lisäksi noin 100 henkilöä tulee Millog Oy:n 
työjohtovastuulle, mutta heidän työsuhteensa Puolustusvoimiin säilyy. 
Näitä henkilöitä ovat mm. vuoteen 2013 mennessä eläkkeelle siirtyvät. 
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Huoltorykmentti on palveluiden järjestäjä. 
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Huoltorykmentti  
- mikä se on?

Huoltorykmentti -”konseptia” esi-
tellään tarkemmin lehtemme nume-
rossa 4/2008, mutta jo tässä kohtaa 
on muutama sana huoltorykmen-
teistä paikallaan. Vuoden 2008 alus-
ta aloittivat kunnossapidon kentässä 
toimintansa myös huoltorykmentit. 
Niiden tehtävänä on toimia alueelli-
sina huollon palveluiden järjestäjinä. 
Osa niistä toimii ns. järjestelmävas-
tuullisina, jolloin niiden tehtävänä 
on lisäksi järjestää vastuunsa mu-
kaisesti myös valtakunnalliset pal-
velut. Viimeksi mainittu tarkoittaa, 
että ne muun muassa suunnittelevat 
ja ohjeistavat materiaalin elinjakson-
hallinnan yhdessä MAAVMATLE:n 
- jolla on vastuu huollon järjestelyis-
tä - kanssa. Alla oleva kuva selven-
tää huoltorykmentin esikunnan roo-
lia kunnossapitopalveluiden tilaaja 
- tuottaja -mallissa.

Huoltorykmentin esikunta laatii 

”Call the maintainer!”

peRuSluKemIA
StRAteGIAStA

majuri, Vtt Jyri Raitasalo
StRAtl/mpKK

IMPERIUMIN VASTAISKU
Sota Georgiassa on nostanut perintei-
sen suurvaltapolitiikan näkökulman 
selkeästi esille kansainvälisessä poli-
tiikassa. Monet kylmän sodan jälkeen 
uusien uhkien nimiin vannoneiden 
asiantuntijoiden arviot kansainväli-
sen turvallisuusjärjestelmän luon-
teesta ovat osoittautumassa vääriksi 
- ja jopa vaarallisiksi. Vaikka turval-
lisuusympäristön analyysiä tehtäes-
sä on turhaa provosointia ja vastak-
kainasettelun lietsontaa vältettävä, on 
tämän päivän sotilaallisesta voiman-
käytöstä maailmalla kuitenkin vedet-
tävissä muutamia johtopäätöksiä. Il-

mastonmuutos, terrorismi, epidemiat 
sekä talous- ja teknologiariskit eivät 
kuvaa turvallisuusympäristömme uh-
katekijöitä riittävästi.

Yksi merkittävimmistä turvalli-
suusympäristömme trendeistä liittyy 
asevoiman käytön yleistymiseen glo-
balisoituvassa maailmassa. Kehitty-
neet länsimaat ovat kantaneet kor-
tensa kekoon viimeiset kaksi vuosi-
kymmentä kehittämällä sotilaallisen 
kriisinhallinnan näkökulmaa ja voi-
mavaroja. Vielä kylmän sodan aikana 
valtiosuvereenisuusperiaate ja voi-
mankäytön kielto olivat kohtuullisen 

vahvasti kunnioitettuja kansainväli-
siä normeja. 

Humanitaariset interventiot ja 
sotilaallinen kriisinhallinta ovat löy-
sentäneet näiden normien vaikutus-
ta 1990-luvun alusta lähtien. Vaik-
ka laajamittaisen inhimillisen kärsi-
myksen estäminen on eettisesti pe-
rusteltua, on syytä mieltää lisäänty-
neen asevoiman käytön aiheuttamat 
seurausvaikutukset. Kun asevoimaa 
käytetään useita kertoja peräkkäin 
”uudella” tavalla, on jatkossa aina 
vain helpompaa ryhtyä asevoiman 

tilaajien kanssa vuosittain palvelus-
opimuksen, jossa esimerkiksi sovi-
taan huollon palvelut ja materiaalin 
käyttö. Pidemmän aikavälin suunnit-
telu kootaan tarvittaessa kokonais-
suunnitelmaksi tilaajan ja tuottajan 
välillä. Tätä suunnitelmaa ylläpitää 
huoltorykmentin esikunta. Huolto-
rykmentin esikunta laatii alueelliset 

sopimukset puolustusvoimien ulko-
puolisten tuottajien ja toimittajien 
kanssa. 

Huoltorykmentti toteuttaa lisäksi 
oman huoltonsa ja hallussaan olevan 
materiaalin kunnossapidon joko omin 
toimenpitein, tukeutumalla muihin 
huoltorykmentteihin ja laitoksiin tai 
toimittajiin ja teollisuuteen. 

››
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käyttöön uusissa tilanteissa. Tässä 
mielessä sotilaallisesta voimasta on 
kylmän sodan jälkeen tullut valtio-
miesten aktiivisessa käytössä oleva 
instrumentti.

Siinä missä kriisinhallintatraditi-
on kehittyminen arkipäiväisti asevoi-
man käyttöä globalisoituvassa maa-
ilmassa erityisesti 1990-luvulla, on 
terrorismin vastainen sota toiminut 
samoin 2000-luvulla. Yhdessä soti-
laallinen kriisinhallinta ja terroris-
min vastainen sotilaallinen toimin-
ta ovatkin länsimaisessa kehyksessä 
muokanneet näkemyksiä turvallisuu-
sympäristön luonteesta ja ”oikeista” 
menetelmistä kesyttää tuota ympä-
ristöä. 

Neuvostoliiton luhistuessa kylmä 
sota oli juuri päättymässä. Neuvosto-
liiton perillisenä Venäjä oli 1990-lu-
vun maailmassa ”vain” yksi suurvalta 
muiden joukossa. Sen taloudellinen 
ja yhteiskunnallinen alennustila esti 
sitä merkittävällä tavalla puuttumas-
ta kansainvälisen turvallisuusjärjes-
telmän keskeisiin tekijöihin. 1990-
luvun lopulta alkaen, ja erityisesti 
2000-luvulla, Venäjä on kuitenkin vä-
hitellen vahvistanut asemaansa kan-
sainvälisesti. Sen talous on kasvanut, 
poliittinen järjestelmä on uudistettu 
(ei tosin länsimaisen demokraattisen 

ideaalin mukaisesti) ja asevoimien 
suorituskyky on saatu kasvu-ural-
le. Venäjän 1990-luvun alennustila 
toimiikin tänä päivänä eräänlaisena 
rakennusaineksena ”uudelle” suur-
valta-Venäjälle. Uutta Venäjää ra-
kennetaan vahvuuden nimiin - olipa 
tämä vahvuus luonteeltaan poliittista, 
taloudellista tai sotilaallista.

Toinen keskeinen Venäjän suur-
valta-aseman kehittämiseen liittyvä 
tekijä liittyy Yhdysvaltojen johto-
aseman kiistämiseen. Yksinapais-
ta maailmaa arvioidaan Venäjällä 
kriittisin silmin samalla kun omaa 
voimaa pyritään lisäämään monina-
paisen maailman rakentamiseksi. Ve-
näjä ja Yhdysvaltojen johtama länsi 
ovatkin asettuneet törmäyskurssille 
monissa tärkeissä kansainvälisissä 
kysymyksissä. Naton laajeneminen, 
Yhdysvaltojen ohjuspuolustushanke 
Euroopassa, Irakin sota ja Kosovon 
itsenäistyminen ovat kaikki tekijöi-
tä, jotka voidaan paikantaa Georgian 
sodan taustalta.

Georgiassa Venäjä on pyrkinyt 
hyödyntämään länsimaiden 1990-
luvulta lähtien lisääntynyttä sotilaal-
lista voimankäyttöä. Erityisesti Ko-
sovon (1999) ja Irakin (2003-) sodat 
ovat toimineet eräänlaisina ennak-
kotapauksina, joihin nojaten Venäjä 

on pyrkinyt osoittamaan sotilaalli-
sen hyökkäyksensä tarpeellisuuden 
ja hyväksyttävän luonteen. Ja vaikka 
Venäjän sotatoimet Georgiassa eivät 
olekaan suoraan verrannollisia laa-
jaan liittokuntaan perustuneisiin soti-
lasoperaatioihin Kosovossa ja Irakis-
sa, on YK-järjestelmän sivuuttamisen 
hinta nyt saatettu länsimaisten poliit-
tisten päätöksentekijöiden tietoisuu-
teen. Mikäli jo kaksi vuosikymmentä 
kehitteillä ollut aktiivisemman soti-
laallisen voimankäytön traditio jat-
kaa voimistumistaan, voitaneen eri-
tyisesti suurvaltojen odottaa käyttä-
vän voimaansa aktiivisemmin. 

Georgiassa ei siis ole sodittu pel-
kästään Abhasian ja Etelä-Ossetian 
kohtaloista. Sota Georgiassa onkin 
uusin - ja toistaiseksi huolestuttavin 
- oire Venäjän ja Yhdysvaltojen joh-
taman lännen välisestä kamppailusta 
ja näkökulmaerosta kansainvälisessä 
järjestelmässä. On tosin huomatta-
va, että tänä päivänä länsi on aikai-
sempaa jakautuneempi kokonaisuus. 
Puheet uudesta ja vanhasta Euroo-
pasta yksinkertaistavat todellisuutta 
merkittävästi, mutta osoittavat kui-
tenkin erilaisten läntisten näkökul-
mien olemassaolon suhteessa Ve-
näjään. Nämä toisistaan poikkeavat 
länsimaiset näkökulmat muodostavat 
Venäjälle strategisen tason mahdol-
lisuuden, johon voi kohdistaa poliit-
tisia, taloudellisia ja sotilaallisiakin 
toimia.  

  

J. HAARLA OY
Pyhäjärvenkatu 10 A 

33200 Tampere 
Puh. (03) 3399 1300

MUUTTOPALVELU 
J. PULJULA OY

www.puljula.com
Puh. 0400 391 843,  
fax (016) 311 468

ROVANIEMI – OULU – HELSINKI 
PALVELEMME KAIKKIALLE 

KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA
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Miehittämättömät lentokoneet (RPV, 
UAV, ym.) ovat korvanneet miehite-
tyt koneet 3D-tehtävissä  (Dangero-
us, Dirty, Dull) eli vaarallisissa, li-
kaisissa ja tylsissä tehtävissä, kuten 
jenkit sanovat. Samalla on kehitet-
ty täsmäaseita. Lennokkien historia 
ulottuu yli 100 vuoden taakse. 

Tohtori Samuel Langley raken-
si USA:ssa höyrykäyttöisen miehit-
tämättömän lentokoneen jo vuonna 
1896. Se sai nimen Aerodrome No. 1. 
Koneella tehtiin yli minuutin kestä-
nyt lento Potomac-joella. Carl Jatho 
rakensi Saksassa vuonna 1903 mie-
hittämättömän lentokoneen, joka oli 
vajaat neljä met riä pitkä ja varustet-
tu 9,5 hv:n petroolimoottorilla. Kone 
suoritti 63 metrin pituisen len non 3,4 
metrin korkeudella. Se ei kuitenkaan 
tullut käyttöön. 

Täsmäaseiden esi-isiä

Siemens-Schuckertin tehtailla Sak-
sassa suunniteltiin vuosina 1907-
1911 ilmalaivasta laukaistavia mie-
hittämättömiä lentolaitteita, erään-
laisia ”ohjuksia”. Wilhelm von 
Siemens ehdotti vuonna 1914 kau-
ko-ohjattavien liitokoneiden varusta-
mista räjähdysainelatauksella. Niitä 
ryhdyttiin rakentamaan ja kokeile-
maan. Radio- ja lankaohjattavia len-
nokkeja syntyi useita erilaisia ja niitä 
kokeiltiin vv. 1915-17. Pienempien 
mallien (Eindecker 1a ja 1b) ulottu-
vuus oli kolme kilometriä ja taistelu-

SOTILASLENNOKKIEN  
JA TÄSMÄASEIDEN ESIHISTORIAA

lataus 14-28 kg. Suurempien liitoko-
nemallien paino oli 500-1 000 kg ja 
ulottuvuus 8 km. Niitä rakennet tiin 
yli 100 kpl, mutta taistelukäytöstä ei 
ole tietoja. 

Britanniassa professori A.M. 
Low ja H.P. Folland suunnitteli-
vat vuonna 1916 pienen kauko-oh-
jattavan lentokoneen, joka sai peite-
nimen ”Aerial Target” (ilmamaali). 
Koneen rakentamiseen osal listuivat 
Royal Aircraft Establishment (RAE, 
Farnborough) ja de Havilland. Ilma-
laivojen torjuntaan suunniteltu kone 
oli varustettu taistelulatauksella. En-
silento tapahtui 21.3.1917. Konetta ei 
tiettä västi ehditty käyttää tosi toimiin 
ennen sodan päättymistä. Sitä voi-
daan kuitenkin pitää kaikkien ilma-
torjuntaohjusten esi-isänä!  

Ratkaiseva teknillinen keksintö 
oli automaattinen gyroskooppi, jonka 
suunnittelivat amerikkalaiset tohtorit 
Peter Cooper ja Elmer A. Sperry. 
He suorittivat ensimmäiset käytän-
nön lentokokeet ra dio-ohjattavilla 
”ilmatorpedoilla” Long Islandilla 
joulukuussa 1917. Koekoneina käy-
tettiin US Na vyn Curtiss N-9 -koulu-
koneita, joilla voitiin suorittaa 80 km 
lento 135 kg:n pommikuormalla. 

Amerikkalaisen Delco-yhti-
ön (myöhemmin General Motors) 
Charles A. Kettering suunnitteli 
For din 40 hv:n moottorilla varuste-
tun puurakenteisen miehittämättö-
män lentokoneen, jonka siipiväli oli 
vajaa neljä metriä ja joka kykeni kan-

tamaan 135 kg:n pommikuorman. 
Kone sai nimen ”Kettering Bug”. 
Kone voitiin laukaista ilmaan pyö-
rälavetilta ja se ohjelmoitiin ennen 
lähtöä kääntämään siivet suppuun 
lasketun lentomatkan kuluttua, jol-
loin kone syöksyi pommi mukanaan 
maahan; menetelmä ei varmasti ollut 
kovin tarkka. Bug oli ensimmäinen 
sarjavalmisteinen ja hyökkäystarkoi-
tukseen suunniteltu ”taistelulennok-
ki”. Sitä voitaisiin pitää myöhempien 
risteilyohjusten alkeellisena esi-isä-
nä. Bug maksoi 400 dollaria kappa-
le. Sarjavalmistus oli käynnissä en-
simmäisen maailmansodan lopussa, 
mutta kone ei ehtinyt mukaan sota-
toimiin. 

Siemensin tehtailla rakennettiin 
vuonna 1918 kaksitasokoneista ra-
dio-ohjattavia ”Fledermaus”-lento-
laitteita pommitus- ja ilmakuvausteh-
täviin. Laskeutumista varten koneet 
oli varustettu lasku varjoilla. Kysy-
myksessä oli selvästi nykyisten tie-
dustelulennokkien esi-isä. 

Ensimmäisiä  
maalilennokkeja

Brittien lentokonetehdas RAE suun-
nitteli vuonna 1924 täysikokoisen 
Rolls Roycen moottorilla va rustetun 
miehittämättömän lentokoneen, joka 
sai nimen Larynx. Tarkoituksena oli 
käyttää sitä tor juntahävittäjänä (”long-
range gun”). Vuonna 1931 muutettiin 

››
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kolme Fairey IIIF -vesikonetta radio-
ohjattaviksi maalikoneiksi, jotka sai-
vat nimen Fairey Queen. Nämä olivat 
brittien ensimmäiset maalilennokit. 
Niitä kokeiltiin laivaston ilma-am-
munnoissa Gibraltarissa, mutta me-
rimiehet eivät saaneet niihin yhtään 
osumaa. Myös RAF:n Tiger Moth -
koulukoneesta rakennettiin maalilen-
nokkeja. Se sai nimen D.H.82B 
Queen Bee ja suoritti ensilentonsa 
tammikuussa 1935. 130 hv:n moot-
torilla varustettu kone kykeni lentä-
mään 160 km tuntinopeudella lähes 
500 km matkan laki korkeuden ollessa 
5 400 metriä. Koneita valmistettiin 
kaikkiaan 380 kpl, ja se oli käytössä 
vuoteen 1947 saakka. 

Queen Bee oli tarkoitus korvata 
paremmalla mallilla Airspeed Queen 
Wasp, joka suoritti ensi len tonsa 
vuonna 1937. Se saavutti nopeuden 
274 km/h ja 6 400 metrin lakikorkeu-
den, mutta koneen valmistus ja käyt-
tö oli hyvin kallista. Niitä rakennet-
tiin vain viisi kappaletta, jotka olivat 
käytössä vuosina 1940-43.

USA:ssa aloitettiin vuonna 1936 
US Navyn projekti ”Dog” , jonka tar-
koituksena oli kauko-ohjatta vien len-
tokoneiden kehittäminen. Ensimmäi-
nen versio tehtiin muuntamalla Stear-
man Hammond JR-1 -kone radiolla 
kauko-ohjattavaksi. Toinen versio oli 

radio-ohjattava Curtiss N2C-2, jonka 
ensi lento tapahtui vuonna 1937. Sa-
malta pohjalta suunniteltiin miehit-
tämätön kone hyökkäystarkoituk siin. 
Kokeiluissa syyskuussa 1938 laivas-
ton ilmatorjunta ampui radio-ohja-
tun koneen (Curtiss N2C-2) ennen 
aikojaan alas, kun tarkoituksena oli 
kokeilla laivan syöksypommitusta. 
Sodan syttyminen Euroopassa kiih-
dytti lennokkien kehitystyötä.

Täsmäaseita sodassa

Vuonna 1939 USA:ssa perustet-
tiin oma laivue (VJ-3) kokeilemaan 
ja käyttämään maali- ja rynnäk-
kölennokkeja. Huhtikuussa 1941 
saatiin torpedolla varustetulla TG-
2 -lennokilla kokeiluissa täys osuma 
liikkuvaan laivaan. Ohjaaminen ta-
pahtui 32 km päässä olleesta lento-
koneesta. Vuonna 1942 amerikkalai-
set tilasivat 500 rynnäkkölennokkia 
ja 170 emokonetta (Project Option). 
Tätä varten suunniteltiin kaksimoot-
torinen kone TND-1, joka kykeni 
kuljettamaan 900 kg painoisen tor-
pedon 280 km tuntinopeudella. Nii-
tä valmistettiin 164 kpl. Sen seuraa-
jaa TDR-1:ä käytettiin ensimmäisen 
kerran tositoimiin heinäkuussa 1944 
Salomonin saarten taisteluissa. Len-
nokkien käyttöä varten oli perustettu 

erikoisosasto STAG-1 (Special Task 
Air Group One). Maalina oli japani-
lainen kauppa laiva Yamazuki Maru, 
jota kohti laukaistiin neljä torpedo-
lennokkia - niistä kaksi osui. STAG-
1 lau kaisi Banikan saarelta syys-lo-
kakuussa 1944 kaikkiaan 46 TDR-1 
-lennokkia, joilla saavutettiin 50 % 
osumia. 

Toisen maailmansodan aikana 
suunniteltiin, valmistettiin ja käytet-
tiin useita muitakin miehittämättö-
miä koneita täsmäaseina hyökkäys-
tehtäviin. Saksalaisilla oli vuodesta 
1943 alkaen lentorykmentti KG 100:
n käytössä Mistel, jossa hävittäjäko-
ne kauko-ohjasi miehittämättömän 
pommikoneen (Ju-88A) räjähdys-
ainelastissa (3 500 kg) maaliinsa. 
Amerikkalaisilla oli samantapainen 
järjestelmä (”Project Aphrodite”), 
jossa B-17 -pommikone lastattiin 9 
000 kg:n kuormalla ja ohjattiin toi-
sesta koneesta maaliin. Tätä käytet-
tiin vuonna 1944 vahvasti ilmator-
juttuja saksalaisia kohteita vastaan, 
mutta tulokset olivat huonoja. 

Edistyneen tekniikan puuttuessa 
japanilaiset korvasivat miehittämät-
tömät rynnäkkökoneet itsemurhalen-
täjillä; rakettimoottorilla ja 1 800 kg:
n taistelulatauksella varustettu itse-
murhakone Ohka oli tästä ääriesi-
merkki. Myös saksalaiset suunnit-
telivat V 1:stä miehitetyn rynnäkkö-
mallin (Fi 103 Reichenberg), joka oli 
itsemurhakone. Pilottejakin ehdittiin 
jo värvätä… 

Kettering Bug (1918) oli maailman 
ensimmäinen ”tappajalennokki”. 
(kuvalähde: www.daviddarling.info/
images/Kettering_Bug.jpg)

Amerikkalainen rynnäkkölennokki TDR-1 oli  käytössä Tyynenmeren taisteluissa 
vuonna 1944. (kuvalähde: www.aviastar.org/pictures/usa/interstate_tdr-1.jpg)
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Täsmäpommeja suunniteltiin ja 
käytettiinkin sotatoimissa. Niistä 
voidaan mainita saksalaiset Fritz X, 
FX 1400, BV 246 liitopommi ja BV 
950 torpedoliitopommi, joilla saatiin 
tuloksiakin, sekä amerikkalaisten 
ohjattavat pommit GB-1 (900 kg), 

Saksalaisten ohjattava pommi PC 1400 FX ”Fritz X” oli ensimmäisiä täsmäpommeja toisen maailmansodan aikana. 
(kuvalähde: www.warbirdsresourcegroup.org/LRG/images/lrg0386.jpg)

GB-4 (1 170 kg, tv + radio-ohjaus), 
GB-8 ja VB-1 Azon (450 kg). Näitä 
voidaan pitää ensimmäisinä stand-
off -aseina, joiden tarkoituksena oli 
välttää ilmatorjuntaa. 

Nykyaikaisen ilma- ja 3D-sodan 
juuret ovat siis kaukana menneisyy-

dessä. Saksalaisten hyökkäysaseet, 
ensimmäinen risteilyohjus V 1, en-
simmäinen ballistinen ohjus V 2 ja 
ensimmäinen pitkän kantaman ty-
kistöraketti Rheinbote (Rheinme-
tall-Borsig) olivat tässä edelläkävi-
jöitä.   
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everstiluutnantti Antti Arpiainen
tAKtl/mpKK

HAJAHAVAINTOJA  
GEORGIAN SODASTA

Nämä artikkelit kuvastavat venäläis-
tä näkökulmaa kriisiin ja osin sen 
syntyyn. Venäläisissä artikkeleis-
sa on kritiikkiä omien asevoimien 
valmistautumista kohtaan, vaikka 
Kaukasuksen alueella pidettiin ase-
voimien pääsotaharjoitus Kaukasus-
2008 kesä-heinäkuussa, mikä näkyi 
Venäjän joukkojen sangen ripeässä 
toiminnassa. 

Venäjän epäonneksi hyökkäyk-
seen osallistui Georgian valvomalle 
alueelle myös etelä-osseetteja, joiden 
koulutus, kurinalaisuus ja johdetta-

vuus eivät edusta Venäjän nykyisten 
asevoimien tasoa, mutta joita ulko-
puolisen on vaikeaa tai jopa mahdo-
tonta erottaa asepukujen perusteella 
venäläisistä joukoista, koska venä-
läisten omakin pukeutuminen on kir-
javaa, johtuen joukkojen varustuksen 
uudistamisen asteesta ja jaetun va-
rustuksen alueellisesta värityksestä 
sekä vielä toistaiseksi eri ministe-
riöiden (puolustus-, sisä- ja hätäti-
laministeriöt) ja puolustushaarojen 
(maavoimat, maahanlaskujoukot, il-
mavoimat jne) hankintamenettelyjen 

kirjavuudesta. Osseettien kuriton ja 
rikollinen käytös Georgian puolella 
johtuu osin Georgian joukkojen vas-
taavasta käytöksestä Etelä-Ossetias-
sa, mutta myös Venäjän asevoimien 
yhdestä ongelmasta, eli sotilaspolii-
siyksiköiden puutteesta, mitä ollaan 
jo poistamassa. 

Artikkelin lähteet ovat  
kirjoittajan hallussa

››
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KRIISIN SYYT JA  
GEORGIAN JOUKOT

Lähde: Moskovsky Komsomolets, 8. 
Elokuuta 2008 s 3 (Artikkeli ilmestyi 
Georgian hyökkäys päivänä, eli se oli 
kirjoitettu jo aiemmin)
Izvestia (Moskovan painos), 8. Elo-
kuuta 2008 s 5,
Izvestia. 13. Elokuuta 2008 ss.1, 4,
Vzglyad; 11. Heinäkuuta 2008 

Aloitteen taisteluihin ovat tehneet os-
setialaiset, jotka ovat provosoineet 
koko kesän yhteenottoja kaikin mah-
dollisin keinoin. Georgia ei tarvinnut 
tätä kriisiä tänä vuonna, sillä se tiesi 
olevansa paljon vahvempi ensi vuon-
na. Georgian onkin vakuutettava kan-
sainvälinen yhteisö, ettei se aloittanut 
tätä kriisiä. Jopa venäläiset rauhan-
turvajoukot ovat sanoneet, että osse-
tialaiset valehtelevat, alueella ei ole 
ollut taisteluita meneillään. Toisaalta 
myös Georgiassa oli liipaisinhulluja 
kuumapäitä, jolloin kriisin syntymi-
nen on mahdollista. Etelä-Ossetian 
presidentti Eduard Kokoity oli luul-
tavasti oikeassa arvioidessaan syys-
kuun lopun tai lokakuun alun olevan 
äärimmäisen vaarallinen ajanjakso, 
jolloin vihollisuudet saattaisivat puh-
jeta. (Kokoity arvioi pahasti väärin 
georgialaisten ärsytyskynnyksen)

Georgian asevoimat ovat yhdet 
parhaista jälki-neuvostoliiton alueel-
la. Asevoimat koostuvat kuudesta pri-
kaatista, joista neljä on erillisiä jouk-
koja, jokaisessa niistä 3 300 miestä. 
Jokainen prikaati koostuu kolmesta 
591 miehen jalkaväkipataljoonasta, 
panssaripataljoonasta ja tykistöpat-
teristosta sekä erillisistä komppani-
oista (viesti, pioneeri, huolto). Suuri 
osa Georgian joukoista on osallistu-
nut taisteluihin Irakissa. Georgian 
joukot on lisäksi harjoitettu hyvin 
vuoristosodankäyntiin. Erityistehtä-

väprikaati sisältää kaikki Georgian 
erikoisjoukot. Ilmavoimat koostuvat 
kuudesta laivueesta, joiden kalustona 
on Mi-8, UH-1H, Mi-17 ja Mi-24 -
helikoptereita, Su-25 ja L-39 -lento-
koneita sekä tiedustelulennokkeja.

Georgian puolustusministeriön 
oletetaan komentavan myös sisäisen 
turvallisuuden joukkoja, joiden mää-
rä on noin 15 000 miestä sekä lisäksi 
erityispataljoonia, jotka on sijoitettu 
Abkhazian ja Etelä-Ossetian kriisi-
alueille, joiden alueella vakinaisen 
armeijan joukot on kielletty tulitau-
kosopimuksella. Näiden lisäksi Ge-
orgialla vapaaehtoinen taisteluvalmis 
30 000 miehen joukko (suojeluskun-
ta) sekä 100 000 miehen reservi, joka 
on järjestetty USA:n kansalliskaar-
tin tapaan. Kaiken kaikkiaan Geor-
gia voi koota riveihinsä lisää 80 000 
ja jopa 100 000 miestä kriisin kär-
jistyessä.

Tilanne Abkhasiassa ja Etelä-
Ossetiassa muuttui erilaiseksi, kun 
alueiden väestöt saivat Venäjän kan-
salaisuuden ja passin, jolloin väestö 
alkoi muuttaa Venäjälle sekä Turk-
kiin etsiessään työtä ja turvallisuut-
ta. ETYJ:n ja YK:n tarkkailijoiden 
mukaan nykyisin Etelä-Ossetiassa on 
vähemmän kuin 30 000 ossetialais-
ta. Abkhaziassa abkhaasit muodos-
tavat noin 30 % koko 140 000 hen-
gen arvioidusta asukasjoukosta, jos-
ta suurimman etnisen ryhmän muo-
dostavat armenialaiset. Alueilla asuu 
myös etnisiä venäläisiä sekä Galin 
kaupungin alueella, Etelä-Ossetian 
rajalla 50 000 georgialaista paluu-
muuttajaa.

Pääosa Georgian asevoimien up-
seereista ja sotilaista on koulutettu 
joko USA:ssa ja Turkissa tai ovat 
näiden maiden neuvonantajien kou-
luttamia Georgiassa. Yli 8 000 ge-
orgialaista on läpäissyt koulutuksen 
USA:n koulutusohjelmien puitteissa. 

Georgian sotilaskulut ovat kasvaneet 
lähes 2 900 % viimeisten neljän vuo-
den aikana, eli ovat nyt noin miljardi 
dollaria, joka vastaa 9 - 10 % maan 
BKT:stä. Summa on suuri valtiolle, 
joka vastaanottaa suuren osan soti-
lastekniikastaan korvauksetta. Ge-
orgiaa ovat avustaneet mm. USA, 
Turkki, Bulgaria, Tsekin tasavalta, 
Israel, Bosnia - Herzegovina, Serbia 
ja Ukraina. USA on antanut mm. 
40,6 miljoonan dollarin edestä soti-
lasmateriaalia korvauksetta Georgi-
alle. Kaikkiaan NATO-valtiot ovat 
toimittaneet Georgialle 175 panssari-
vaunua, 126 panssaroitua ajoneuvoa, 
67 tykistöasetta, neljä lentokonetta 
12 helikopteria ja kahdeksan laivaa 
tai venettä.

Israelin puolustusministeriö on 
luopunut (12.8.2008) muun kuin 
puolustuksellisen välineistön toi-
mittamisesta Georgian - Ossetian 
kriisialueelle, vaikka yhteistoiminta 
Georgian kanssa tuleekin jatkumaan. 
Aiemmin Israel on toimittanut Ge-
orgialle erilaista varustusta, kuten rä-
jähdyspanoksia miinojen tuhoami-
seksi sekä lennokkeja. Tbilisi onkin 
käyttänyt Hermes-450 ja Skylark- 
lennokkeja tiedusteluun. 

Moskovan tunnustettua venä-
läisten lentokoneiden lennot Etelä-
Ossetian yllä uhkasi Tbilisi ampua 
alas Venäjän sotilaskoneet tällaisten 
tapausten toistuessa Georgian ilmati-
lassa. Georgian parlamentin puolus-
tus- ja kansallisen turvallisuuskomi-
tean puheenjohtaja Nika Rurua julis-
ti, että mikäli Venäjän sotilaskoneet 
tunkeutuvat luvatta taas Georgian 
ilmatilaan, niin ihmiset saavat poi-
mia niiden palasia. Hän lisäsi, että 
Georgia tulisi vastaamaan Venäjän 
hyökkäykseen ääneti, mutta rajusti. 
Hänen mukaansa Georgian asevoi-
mat ovat hyvin koulutetut ja ne ky-
kenevät vastaamaan kaikkiin provo-
kaatioihin.
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VENÄJÄN JOUKKOJEN 
MÄÄRÄT

Lähde: Komsomolskaja Pravda. 12. 
Elokuuta 2008 s.5,
Trud, 11. Elokuuta 2008 s 4,
Lähde: RBK Daily, 12. Elokuuta 
2008 ss 1 -2,

Venäjän asevoimat Etelä-Ossetian 
alueella koostuvat lähinnä 58. Ar-
meijan joukoista, jonka esikunta si-
jaitsee Pohjois-Ossetian pääkaupun-
gissa Vladikavkazissa. 58. Armeijan 
päävoiman muodostavat 19. Mootto-
roitu Jalkaväkidivisioona sekä neljä 
erillistä moottoroitua jalkaväkipri-
kaatia ja tykistö- sekä pioneeriryk-
mentit. Etelä-Ossetian alueella on 
käytetty hieman yli 10 000 miestä, 
joista arviolta 60 - 65 % on sopi-
mussotilaita (värvättyjä). Venäläisiä 
rauhanturvaajia alueella on noin 350 
henkeä jäljellä alunpitäen noin 500 
hengen osastosta, josta 18 on kaatu-
nut ja noin 150 haavoittunut. Venä-
läisten käytössä Etelä-Ossetiassa ole-
vaan asevoimaan kuuluu myös 5 000 
laskuvarjomiestä, jotka kaikki ovat 
värvättyjä. Osapuolet Etelä-Osseti-
assa ovat suurenpiirtein tasavahvo-
ja, molempien puolien vahvuus on 
noin 12 000 - 15 000 miestä. Georgi-
an hyökkäyksen alkaessa heillä oli 
alueella 15:1 ylivoima. 

Abkhazian alueella Venäjän ase-
voima koostuu noin 9 000 laskuvar-
jomiehestä ja 1 500 rauhanturvaajas-
ta, jotka kaikki ovat värvättyjä jouk-
koja. Georgian vakituisen armeijan 
ja poliisin joukkoja on alueella noin 
12 000 ja noin 2 000 lisää Kodor 
Gorge -solan alueella.

Etelä-Ossetian taisteluihin ei ole 
osallistunut venäläisiä asevelvollisia, 
minkä myös Sotilaiden Äidit -yhdis-
tys vahvistaa. 58. Armeijan vahvuus 
on 70 000 miestä, 609 panssarivau-
nua, 2 000 panssaroitua miehistön-
kuljetusvaunua tai jalkaväen taiste-
luajoneuvoa, 125 tykkiä ja 190 Grad 
tai Urgan raketinheitintä sekä 450 il-
matorjuntatykkiä. 58. Armeijalla on 

myös käytössään 120 Su-25 rynnäk-
kökonetta ja Su-24 pommikonetta 
sekä 70 helikopteria. Pohjois-Kau-
kasian Sotilaspiirillä on käytössään 
kaikkiaan noin 45 700 sopimussoti-
lasta. 

Pääesikunnan päällikön ensim-
mäinen sijainen kenraalieversti Ana-
toli Nogovitsin totesi Venäjän käyt-
tävän alueella tarpeellisen määrän 
voimaa ja kalustoa. Lehden saaman 
tiedon mukaan tällä hetkellä käy-
tössä on noin 15 000 miestä ja noin 
150 panssarivaunua tai raskasta te-
latykkiä. Asiantuntijoiden mukaan 
laskuvarjojoukkojen ilmestyminen 
alueelle on merkki tarkoituksesta 
siirtää taistelut Georgian selustaan. 
Moskovalaisen 45. Maahanlaskuryk-
mentin erikoisjoukoilla on kokemus-
ta vihollisen linjojen takana toimimi-
sesta. Joukko muodostaa Maahanlas-
kujoukkojen komentajan reservin ja 
ne tuodaan taistelualueelle vain poik-
keustapauksissa.

Abkhazian alueelle on tuotu me-
ritse Novorossiiskista ainakin kolme 
maahanlaskukomppaniaa, noin 360 
miestä. Heidän tehtävänään on sul-
kea Kodor Gorge -sola ja estää Ge-
orgian asevoimien pääsy Abkhaziaan 
solan kautta.

Asejärjestelmien puolesta Venä-
jällä on Georgian tasoiset välineet, 
mutta mitä muihin välineisiin tulee, 
Venäjä on auttamattomasti jäljessä. 
Yönäkövälineet, tarkoituksenmukai-
set radiot ja niin edelleen - Venäjäl-
tä puuttuu kaikkea tätä materiaalia, 
tunnustaa yleisesikunnan lähde. Su-
24 on kaikki mitä Venäjällä on yö-
toimintaan, muut lentokoneet ovat 
sokeita kuin lepakot. Tehokkaat tie-
dustelulennokit taas pysyvät edelleen 
vain toiveina.

Nämä puutteet ovat maksaneet 
Venäjälle ainakin yhden lentoko-
neen epäilevät asiantuntijat. Tu-22:
n, joka on suunniteltu kuljettamaan 
ydinaseita, jotka pudotetaan korkeal-
ta niin, että hajonta voi olla 1,5 km. 
Tehdäkseen perinteisten pommien 
käytön maksimaalisen tehokkaak-

si, lentokoneet tulisi aseistaa täs-
mäaseilla, joita Venäjän asevoimil-
ta valitettavasti puuttuu, tai muutoin 
ne joutuvat lentämään vaarallisella 
tavalla suoraan ilmatorjutulle alu-
eelle. Näin todennäköisesti tapahtui 
Georgiassa.

Tosiasiassa jopa Georgian ase-
voimien T-72 -panssarivaunut, neu-
vostoajan jäänteet, ovat tuntuvasti 
parempia aseita kuin niiden vasti-
neet Venäjän asevoimissa. Georgia 
on menestyksellisesti modernisoinut 
165 panssarivaunuaan, lisäämällä 
niihin paikannuslaitteen, tunnistus-
järjestelmän, tulenjohtojärjestelmän 
ja nykyaikaisen Falcon -viestijärjes-
telmän. Georgian T-72SIM-1 pans-
sarivaunujen kyky taistella yöllä ja 
huonossa säässä on parempi kuin ve-
näläisillä vastineillaan. 

Taistelut osoittavat, että Venäjän 
asevoimien uudelleen aseistaminen 
on pakollista, mutta huolimatta sodan 
mahdollisista lisätarpeista 11.8.2008 
valtionvarainministeri Alexander 
Kudrin torjui turvallisuuselinten so-
dan lisärahoitustarpeet toteamalla, 
että mitä tahansa lisäohjelmia tur-
vallisuuselimet esittävätkään sota-
teollisen kompleksin vuosien 2007 
- 2015 kehitysohjelman lisäksi, tu-
lee valtionvarainministeriö torjumaan 
ne. Aseistusohjelman oletetaan ole-
van 4 939 miljardia ruplaa, jolla lähes 
200 yhtymää tai joukkoa tullaan uu-
delleen aseistamaan, yli 3 000 uutta 
taisteluvälinettä tullaan hankkimaan 
ja lähes 5 000 modernisoimaan. Vuo-
teen 2015 mennessä 45 panssaripatal-
joonaa (1 400 psv), 173 mekanisoitua 
jalkaväki- ja maahanlaskupataljoonaa 
(4 109 jalkaväen taisteluajoneuvoa ja 
3 008 panssaroitua miehistönkulje-
tusvaunua), 5 ohjusprikaatia (60 
Iskander-lavettia), 9 ilmatorjunta-
rykmenttiä (18 kpl S-400 -patteris-
toa) tulevat saamaan uuden kaluston. 
Asemäärä on riittävä vapauttamaan 
Etelä-Ossetian ja Abkhazian, mutta 
tuskin riittävä puolustamaan Venäjän 
kansallisia etuja kaikkialla.
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VALMISTELUT - RAUTATIE-
JOUKOT ETULINJASSA

Lähde: Nezavisimaja Gazeta, 10. 
Kesäkuuta 2008 s.12,
APN news agency, 7. Kesäkuuta 
2008 
Moskovsky Komsomolets, 21. Kesä-
kuuta 2008 s.5, 
Vremja Novostei, 23. Heinäkuuta 
2008 s. 2, 
Vremja Novostei, 29. Heinäkuuta 
2008 s. 1

76. Rautatiearmeijakunnan joukot 
saivat toukokuun lopussa käskyn kor-
jata rautatieyhteys Abkhaziaan. Kesä-
kuun viidentenä päivänä oli Abkha-
ziassa jo 400 volgogradilaista rauta-
tien rakennusasiantuntijaa. Saatujen 
tietojen mukaan pääosa henkilöstöstä 
oli värvättyjä 37. Erillisestä Rauta-
tieprikaatista, joka on 76. Rautatie-
armeijakunnan pysyvän valmiuden 
joukko. Vuoden 2008 alusta alkaen 
prikaati on ollut kokonaan miehitetty 
värvätyillä sopimussotilailla ja se on 
Volgogradin rautatiearmeijakunnan 
korkeimmassa taisteluvalmiudessa 
oleva joukko. Abkhaziaan lähetetty 
joukko tulee täyttämään tehtävän-
sä. Mikäli ensimmäinen 400 miehen 
joukko ei onnistu täyttämään tehtä-
väänsä määräaikaan mennessä, jouk-
ko tullaan korvaamaan toisella, joka 
saa Abkhazian projektin valmiiksi.

76. Rautatiearmeijakunnan up-
seerit korostavat, että heiden tehtä-
vänsä on puhtaasti rauhanomainen. 
Joukko tekee vain asennustöitä, 
päinvastoin kuin Tsetseniassa toi-
sen sodan aikana, asennushenkilös-
tön miehistö eivätkä upseerit ole nyt 
aseistettuja. Tämä ei kuitenkaan tar-
koita, että tilanteen heiketessä rauta-
tiejoukot jäisivät ilman puolustusta. 
Saatavissa olevien tietojen mukaan, 
huomattava osa 76. Rautatiearmei-
jakunnasta on muodostettu säännön 
mukaisesta mekanisoidusta jalkavä-
kiyksiköstä ja niin kutsutut rauta-
tie- erikoisjoukot puolustavat rauta-
tierakennushenkilöstöä tarvittaessa. 
Asiantuntijat korostavat, että Volgo-
gradin rautatieyksiköllä on armeija-
kunnan status, mikä merkitsee sitä, 
että mikä tahansa uusi sotilasjoukko 
mukaan lukien panssari-, mekanisoi-
tujalkaväki tai tykistö voidaan liittää 
siihen tarvittaessa.

76. Rautatiearmeijakunta Vol-
gogradissa on ainoa rautatieyhtymä 
Etelä-Venäjällä. Sen sotilaat ja up-
seerit suoriutuivat erinomaisesti toi-
sen Tsetsenian sodan aikana, vuonna 
2001 armeijakunta muodosti kahdek-
san rautatieprikaatia Tsetseniaan.

Ongelman Georgian ja Venä-
jän suhteille muodostaa radankor-
jausjoukkojen toiminta Georgian 
alueella, koska ne ovat venäläisiä 
sotilasjoukkoja, jotka toimivat Ge-

orgian valtioalueella ilman isäntä-
valtion kutsua tai hyväksyntää. Ve-
näjän puolustusministeri Anatoly 
Serdyukov kertoi rautatiejoukkojen 
pysyvän Abkhaziassa kahden kuu-
kauden ajan. Abkhazian ulkoministe-
ri Sergei Shamba totesi, että heillä on 
erilainen käsitys ajasta, joukot ovat 
täällä korjaamassa rataa Sukhumin ja 
Ochamchira välillä. He voivat saada 
työnsä valmiiksi 2-4 kuukaudessa. 
Venäjän puolustusministeri toivoi 
heidän voivan poistua silloin, mutta 
täällä on muitakin korjattavia radan 
osia ja muutakin sanokaamme vaikka 
tie Sochiin. 

Turvallisuuselimet epäilevät, että 
jotkin abkhazialaiset taksinkuljetta-
jat ovat sekaantuneet äskettäiseen 
sabotaasiin venäläisiä radankorja-
usjoukkoa vastaan, jotka korjaavat 
rataa Sukhumin ja Ochamchiran vä-
lillä. Taksinkuljettajia epäillään va-
rakiskojen räjäytyksestä, koska kil-
pailu ei ole heille tervetullutta, sillä 
nyt he laskuttavat 6 000 - 8 000 laria 
(2,5 - 3 €) matkasta Sukhumista Ad-
lerin lentokentälle. Toimiva rautatie 
on viimeinen asia mitä he tarvitsevat 
kilpailemaan monopolinsa kanssa.

Rautatierakennusjoukon edusta-
ja majuri Aleksei Lemenhov arvio, 
että heillä on korjattavana vielä 54 
kilometriä rataa, mikä ei ole helppoa, 
koska matkalla on kaikenlaisia koh-
teita silloista tunneleihin kaikkiaan 
55 kpl. Abkhazian rautateiden johta-
ja Guram Gubaz kertoi osan silloista 
tulleen räjäytetyksi 1992 -1993 vi-
hollisuuksien aikana. Tämän rata-
osan korjaaminen mahdollistaa kul-

A-LASKUVARJO OY
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jetukset alueilta, joilla on toimivaa 
rakennusteollisuutta, kuten sement-
ti- ja sepelitehdas. Radan ollessa taas 
käytössä tullaan rakennusmateriaalia 
viemään Sochin rakennustöihin.

Venäläisten rautatiejoukkojen 
vetäminen pois Abkhaziasta on dip-
lomaattinen voitto Georgialle. So-
dassa 1992 - 1993 vaurioitunut rata 
alkaa olla valmis, 54 kilometriä on 
korjattu Sukhumin ja Ochamchiran 
välillä, korjausjoukot vaihtoivat lähes 
10 000 ratapölkkyä, korjasivat yhden 
tunnelin ja 44 pienempää siltaa ja yli-
kulkua, kahdeksan vesiputkea, lähes 
50 kaapelinnostinta ja 14 kilometriä 
sähkökaapelia. Joukoilla ei ole enää 
käyttöä Abkhaziassa. 55 kilomet-
rin rautatien korjaaminen Sukhu-
min ja Ochamchiran välillä vei 400:
lta rautatien rakentajalta lähes kaksi 
kuukautta. Abkhazian ulkoministeri 
Sergei Samba sanoi, että rata Venä-
jän rajalle asti tulisi korjata, koska 
se olisi kätevää kuljetuksien hoita-
miseksi Abkhaziasta olympialaisten 
rakennustöihin.

KAUKASUS -2008  
-HARJOITUS

Lähde: RosBusinessConsilting 
news agency, 23. Heinäkuuta 2008, 
Tvoy Den, 17. Heinäkuuta 2008, s.2, 
Kommersant, 17. Heinäkuuta 2008, 
s.6, 
Moskovsky Komsomolets, 17. Hei-
näkuuta 2008, s.3

Kaukasus -2008 -harjoitus alkoi Ve-
näjän eteläisillä alueilla 15.heinäkuu-
ta 2008. Harjoitukseen osallistui yli 
8 000 henkilöä, noin 700 panssaroi-
tua-ajoneuvoa (panssarivaunua, tais-
teluajoneuvoa ja telatykkiä), yli 30 
lentokonetta ja helikopteria, myös 
Mustanmeren Laivaston alukset osal-
listuivat harjoitukseen.

Harjoitus on järjestetty Pohjois-
Kaukasuksen Sotilaspiirin harjoitus-
keskuksissa ja -alueilla. Harjoitus tu-
lee päättymään 2.8.2008. 

Dagestaniin Botlikhiin sijoitetun 

33. ja Karachai-Cherkessiaan Zelen-
chukskayaan sijoitetun 34. Erillisen 
Mekanisoitujalkaväkiprikaatin (vuo-
risto) joukot osallistuivat nyt ensim-
mäistä kertaa laajamittaiseen sota-
harjoitukseen. Prikaatien henkilöstö 
harjoitteli ja toimi yhteistoiminnas-
sa sisäministeriön ja rajavartioston 
joukkojen kanssa harjoitellen tiedus-
telu- ja etsintämenetelmiä ja niihin 
liittyviä roistojoukkojen eristämis- ja 
tuhoamismenetelmiä vuoristoisilla ja 
metsäisillä alueilla sekä valtion ra-
janturvaamismenetelmiä.

20.7.2008 liittyivät Kaartin 76. 
Ilmarynnäkködivisioonan (Pihkova) 
ja Kaartin 7. Ilmarynnäkködivisioo-
nan (Novorossiysk) joukot terroris-
minvastaiseen Kaukasus -2008 -har-
joitukseen. Viimeaikaisten tapahtu-
mien vuoksi Georgian ja Abkhazian 
sekä Georgian ja Etelä-Ossetian vä-
lillä, joukot tulevat harjoittelemaan 
myös mahdollista rauhanturvajouk-
kojen avustamista. 

Venäjä harjoitteli Kaukasus-2008 
harjoituksessa vihollisuuksien rau-
hoittamista Abkhaziassa ja Etelä-Os-
setiassa. Harjoitus tapahtui strategis-
ten Rok- ja Mamison solien alueella, 
jotka yhdistävät Etelä-Ossetian Venä-
jään. Georgia ja Yhdysvallat harjoit-
televat toisaalla Immediate Response 
2008 -harjoituksessa, johon osallis-
tuu lähes 1 000 georgialaista ja 600 
yhdysvaltalaista sotilasta. Georgian 
puolustusministeriö kertoo, että har-
joitus on ennalta suunniteltu, eikä se 
liity mitenkään tapahtumiin konflik-
tialueella. 

Igor Konashenko maavoimien 
esikunnasta toteaa Kaukasus -2008 
-harjoituksen sisältävän ennen kaik-
kea terrorismin torjuntaa, mutta tilan-
ne Georgian - Abkhazian ja Georgian 
- Ossetian alueilla edellyttää myös 
joidenkin rauhanturvaamistehtävi-
en harjoittelua. Sotilaat myöntävät, 
harjoittelevansa strategisesti tärkeillä 
alueilla hallitakseen tilannetta kon-
fliktialueilla. Kaukasus-2008 -harjoi-
tus on saanut huomiota Georgiassa, 
jossa harjoituksen on todettu olevan 

näyte Venäjän kyvystä ryhmittää ase-
voimaa.

Pohjois-Kaukasuksen Sotilas-
piirissä alkoi etukäteen suunniteltu, 
mutta epätavallinen Kaukasus -2008 
-harjoitus. Harjoitus on kiinnostava, 
koska sen tilanne on salainen. Lähes 
8 000 miestä, laskuvarjojoukoista, 
maahanlaskujoukoista, sisäministe-
riöstä, ilmapuolustusjoukoista, raja-
vartiostosta sekä 700 panssariajoneu-
voa, rynnäkkö-, hävittäjä- ja kulje-
tuskoneita sekä taisteluhelikoptereita 
osallistuu harjoitukseen. .

Maavoimien lehdistöpalvelun 
tiedotteessa kerrotaan Kaukasus -
2008 -harjoitukseen osallistuvilla 
Pihkovan ja Novorossiyskin maahan-
laskujoukoilla olevan joitakin takti-
sia harjoituksia Pohjois-Kaukasuk-
sen Sotilaspiirin Sernovodskyn ja 
Daryalin harjoitusalueilla Rokskyn 
ja Mamisonskyn solien läheisyydes-
sä. Sotilaat tulevat harjoittelemaan 
taistelutehtävien täyttämistä kova-
panosammunnoin maastossa, joka 
yltää 2 500 metrin korkeuteen.

Georgiaa on vielä enemmän va-
roitettu toisessa tiedotteen lausees-
sa, missä todetaan, että Volgogra-
din mekanisoidun divisioonan (20. 
KaMtJvD) ilmarynnäkkörykmentti 
(56. RynnR) tullaan siirtämään rau-
tateitse kalustonsa kanssa Krasnoda-
rin alueelle. Harjoituksen alueesta ei 
ole kerrottu muuta kuin, että se ta-
pahtuu Pohjois-Kaukasuksen Soti-
laspiirin alueella 11 kohteessa lou-
naisella alueella. Joukkoja on mah-
dotonta viedä lähemmäs Georgiaa, 
koska Krasnodarin alueelta voi kä-
vellä Abkhaziaan. Sotilaat eivät ole 
vastanneet suoraan kuinka pitkään 
he aikovat viipyä alueella. Vastaus 
kuuluu, että heillä on riittävät reser-
vit voitelu- ja polttoaineita, ruokaa 
ja ampumatarvikkeita.  
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In memORIAm

Sotaveteraani, kapteeni ja sotakam-
reeri Pentti Olavi Parvio menehtyi 
yllättäen Helsingin  yliopistollisessa 
keskussairaalassa 27.6.2008. Hän oli 
syntynyt 23.1.1928 Helsingissä.

Hän toimi sodan aikana vuosina 
1943 - 1944 saksalaisten joukkojen 
kuriirina Helsingin ja Itä-Karjalan 
sekä Kannaksen välillä. Näistä ansi-
oista hänet palkittiin 4. luokan Rau-
taristillä. Pentti osallistui Helsingin 
ilmatorjuntavoittoon helmikuussa 
1944 sotilaspoikana Taivaskallion 
patterissa.

Pentti tuli ylioppilaaksi vuon-
na 1946 Helsingin Suomalai-
sesta Yhteiskoulusta. Varus mies-
palveluksensa Pentti suoritti Ilma-
torjuntarykmentti 1:ssä Santahami-
nassa ja hänet ylennettiin vänrikiksi 
vuonna 1952. Ylennys kapteeniksi 
tuli vuonna 1986.

Työvuosinaan hän toimi muun 
muassa matematiikan opettajana 
Käpylän ja Mäkelänrinteen Yhteis-
kouluissa sekä SYP:n Kotkankadun 
konttorin johtajana. Toimittuaan run-

saat pari vuosikymmentä Helsingin 
Väestönsuo jeluyhdistyksen toimin-
nanjohtajana Pentti siirtyi täysinpal-
velleena eläkkeelle.

Eläkeaikansa Pentti käytti pää-
asiassa sotaveteraanityöhön ja ase-
keräilyyn. Hän toimi myös luennoit-
sijana maanpuolustusjärjestöissä ja 
matkanjohtajana Keski-Helsingin 
Sotaveteraanien matkoilla Keski- ja 
Etelä-Euroopassa. Hän ei kuitenkaan 
koskaan laiminlyönyt perhettään tai 
ystäviään. Pentti teki huumorillaan 
kuivistakin luennoista nautittavia ja 
hänen bassonsa kantautui ilman tek-
nisiä laitteita peräpenkille asti.

Pentti Parvio oli mukana maan-
puolustustyössä toimien Helsingin 
Seudun Sotaveteraanien ja Keski-
Helsingin Sotaveteraanien hallituk-
sien jäsenenä. Pentti osallistui myös 
Ilmatorjuntaupseeriyh distyksen ja 
Helsingin Reserviupseerien Ilma-
torjuntakerhon toimintaan. Näiden 
lisäksi hän toimi Helsingin Asehis-
toriallisen seuran puheenjohtajana 
v. 1983 - 1986 ja Suomen Sotahisto-

riallisen Seuran hallituksen jäsenenä 
v. 1986 - 1993.

Pentti keräsi rouvansa Hilkan 
myötävaikutuksella hienon ilmator-
junta- sekä panssarintorjunta museon 
Nuuksioon ja laajan käsiasekokoel-
man kaupunkikotiinsa Helsinkiin. 
Nuuksion museoon on vuosittain 
tutustunut runsas joukko veteraane-
ja ja nuorisoa.

Tasavallan presidentti Martti 
Ahtisaari nimitti Pentti Parvion so-
takamreeriksi 31.5.1996 ansioista 
maanpuolustuksen hyväksi tehdys-
sä työssä. Lisäksi hänet on palkittu 
muun muassa Helsingin kaupungin 
kultaisella väestönsuojeluplaketilla, 
Suomen Leijonan Ritarimerkillä, Il-
matorjunnan ansioristillä ja 4.luokan 
Vapaudenristillä. Vuonna 1996 Pentti 
Parvio valittiin vuoden ilmatorjun-
taupseeriksi.

Pentissä menetimme sinivalkoi-
sen suomalaisen ja hyvän ystävän.

Hannu Pohjanpalo
Läheinen ystävä

Pentti Parvio - In Memoriam

Vasemmalta Pentti ja Hilkka Parvio sekä Hannu Pohjanpalo Senaatintorilla 
26.2.2008. Taustalla keskellä Heikki A. Reenpää.
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K.H penttI 90 VuOttA

Antti Tuuri: Kaarle Henrik 
Pentti – suomalainen. Karisto 
Oy Kirjapaino, Hämeenlinna, 
2008. 176 sivua, kuvitettu. 

Tammenlehväveteraani, everstiluut-
nantti, diplomi-insinööri, ekonomi 
Kaarle Henrik Pentti vietti 90-vuotis-
päiväänsä 14.6.2008 Villa Johannan 
hienossa jugend-miljöössä runsaan 
vierasjoukon ympäröimänä sotilas-
soittokunnan viihdyttäessä korkeata-
soista juhlaa. Päivänsankari otti vas-
taan onnitteluja tuttuun tapaansa hen-
kevästi ja reippaana. Kesäkuussa jul-
kistettiin myös kirjailija Antti Tuurin 
elämäkertakirja  K. H. Pentistä, jonka 
monet tuntevat myös ”koodilla” K. 
H. (Koo Hoo). Kuin sattumalta puo-
lustusvoimat viettivät samaan aikaan 
90-vuotisjuhlaansa. K. H. Pentin ja 
puolustusvoimien tiet ovatkin olleet 
yhteiset oikeastaan koko ajan. 

Isänmaallisuus  
kodin perintönä 

Pentin perheen historia on samalla 
kuin kertausta itsenäisen Suomen 
alkuhistoriaan, tuttuja nimiä tulee 
vastaan tämän tästä. Kaarle Pentin 
isä, S. J. Pentti oli itsenäisyysmies, 
aktivisti, innokas suojeluskuntalai-
nen ja ansioitunut teollisuusmies, 
joten geeniperintöä löytyy. Suoje-
luskuntatyöstä tulikin isän ja pojan 
yhteinen, rakas harrastus. Myös äiti, 
Helmi Arneberg-Pentti oli isänmaal-
linen ihminen, Lotta Svärd -järjestön 
keskeinen vaikuttaja ja kehittäjä sekä 
myös sotilaskotisisar.  Kaarle Pentti 
oli jo pikkupoikana äitinsä mukana 
Lotta Svärd -järjestön kursseilla Suo-
jeluskuntain Päällystökoululla Tuu-

Ilmatorjuntaveteraanin  mittava elämä

sulassa. Kaarle Pentti liittyi suojelus-
kuntapoikiin vuonna 1928, joten hän 
on nyt ollut mukana maanpuolustus-
työssä 80 vuotta! 

Kaarle Pentin nuoruusvuodet oli-
vat aktiivisen toiminnan täyttämiä. 
Suojeluskunnassa harjoiteltiin soti-
laallisia taitoja, urheilu oli keskeisel-
lä sijalla, mutta aikaa jäi myös mu-
siikkiharrastuksille. Hän oli mukana 
koulupoikien perustamassa hienossa 
tanssiorkesterissa ”White Dandies”. 
Pianon ja rumpujen jälkeen löytyi 
soittimeksi ensin pasuuna, myö-
hemmin käyrätorvi, jonka soittami-
sesta tuli elinikäinen harrastus, jopa 
enemmänkin.  

Teekkarista kadetiksi 

K. H. Pentti pääsi 17-vuotiaana yli-
oppilaaksi vuonna 1935 ja aloitti 
opinnot Teknillisessä korkeakoulus-
sa. Samalla hän liittyi Polyteknikko-
jen orkesteriin ja vähän myöhemmin 
myös Ylioppilaskunnan soittajiin. 
Kesällä 1937 alkoi varusmiespalve-
lus Suomenlinnassa. Toukokuussa 

1938 Kaarle Pentti aloitti palveluk-
sensa upseerikokelaana juuri orga-
nisoidussa Ilmatorjuntapatteristossa, 
jossa järjestettiin elokuussa kertaus-
harjoitukset. K. H. osallistui harjoi-
tuksiin ja vapaaehtoisesti palveluk-
seen vielä niiden jälkeenkin pariksi 
viikoksi. Sitten jatkuivat taas opin-
not. Suunnitelmissa oli pikkudip-
lomin saavuttaminen vuonna 1940, 
lähtö Kadettikouluun ja insinööriup-
seerin ura. Toisin kävi. 

Pentti osallistui kesällä 1939 il-
matorjunnan kertausharjoituksiin 
Suomenlinnassa. Lokakuussa 1939 
tuli kutsu palvelukseen (YH), jolloin 
K. H. sijoitettiin Helsingin torjunta-
keskuksen viestiupseeriksi. 30.11. al-
koi talvisota. 21-vuotiaan vänrikin 
vastuulla oli ilmapuolustusjoukko-
jen viestiyhteyksistä huolehtiminen. 
Helsingin ilmapuolustus toimi eikä 
kaupunki kärsinyt talvisodassa suu-
ria vaurioita.  

K. H. jäi armeijan palvelukseen 
sodan jälkeen. Hän oli jo pyrkinyt 
Kadettikouluun ja hyväksyttiin sin-

Everstiluutnantti Kaarle Henrik Pentin 90-vuotispäivänä 14.6.2008 päivänsan-
karia (oik) onnittelemassa kenraalimajuri Rauli Helminen seurueineen.

››
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ne. Työpaikkana oli valonheitinkor-
jaamo, missä K. H. opetteli valon-
heitintekniikkaa.  Korkeakouluopin-
noista oli nyt hyötyä. Tässä vaihees-
sa Pentti arveli, että valonheittimet 
olisivat hänelle sopiva erikoisala il-
matorjunnassa. Ei ollut huono arvio: 
kuten tiedetään, hänestä tuli jatkoso-
dassa ilmatorjuntajoukkojen johtava 
valonheitinasiantuntija. 

K. H. Pentin opiskelu 24.kadet-
tikurssilla alkoi toukokuussa 1940 
ja kesti poikkeuksellisesti vain vuo-
den. Talvisodan katsottiin vastanneen 
yhden vuoden opiskelua. Koulu oli 
aluksi Munkkiniemessä, mutta siir-
tyi tammikuussa 1941 uusiin tiloihin 
Santahaminaan. Opiskelu oli tiivistä, 
mutta K. H. ehti kuitenkin osallistua 
urheilurientoihin ja kadettiorkesterin 
toimintaan. K. H. oli jo ennen sotia 
voittanut koripallon Suomen mesta-
ruuden ja oli sotienkin aikana voitta-
massa sen kolme eri kertaa. Kadetti 
Pentti oli kunniavartiossa Helsingin 
rautatieasemalla, kun presidentti 
Kyösti Kallio oli lähdössä kotiinsa 
Nivalaan ja kaatui kuolleena adju-
tanttinsa käsivarsille. Kadetit olivat 
sitten K. H:n johdolla kunniavarti-
ossa koko yön edesmenneen  presi-
dentin ruumiin äärellä. Kurssi päättyi 

16.5.1941 juhlalliseen tilaisuuteen, 
jossa olivat läsnä presidentti Risto 
Ryti ja sotamarsalkka Mannerheim. 
Kaarle Pentti valmistui aktiiviupsee-
riksi kurssinsa priimuksena. 

Valonheitinkomentajan  
tehtävistä siviilielämään

K. H. Pentin ansiokas toiminta il-
matorjuntajoukkojen valonheitin-
toiminnan johtavana upseerina on 
ilmatorjuntamiehille tuttua asiaa. 
Jatkosodan alussa hän ehti kuiten-
kin toimia ensin I Armeijakunnan 
ilmatorjuntatoimiston päällikkönä 
ja sitten 143. Kevyen Ilmatorjunta-
patterin päällikkönä Kiviniemessä ja 
Lempaalassa. Keväällä 1942 Pentti 
määrättiin valonheitinkoulutuksen 
johtajaksi Viipuriin, mistä hän siir-
tyi Helsinkiin vuoden alusta 1943. 
Loppu onkin  historiaa: Ilmatorjun-
tarykmentti 1 saavutti helmikuussa 
1944 torjuntavoiton everstiluutnantti 
Pekka Jokipaltion johdolla. K. H. piti 
elämänsä suurimpana pettymyksenä 
sitä, että hän oli juuri suurtaistelujen 
aikana Berliinissä ja Wienissä patte-
ristonkomentajakurssilla. Tällä mat-
kalla hän kuitenkin sai omakohtaisia 
kokemuksia Saksan pommituksista 

– läheltä-piti -tilannekin  sattui. [Kir-
jassa on tässä kohdassa pieni asiavir-
he: amerikkalaiset suorittivat päivällä 
”tarkkuuspommituksia”, britit öisin 
aluepommituksia – ei päinvastoin.]

Kapteeni K. H. Pentti suunnitteli 
suorittavansa sodan päätyttyä opin-
tonsa loppuun Teknillisessä korkea-
koulussa ja anoi sitä varten virkava-
pautta. Eversti Pekka Jokipaltio puolsi 
anomusta, mutta It.R 1:n uusi komen-
taja, eversti Eino Tuompo ei. Tämän 
johdosta K. H. jätti eroanomuksensa 
joulukuussa 1944 ja siirtyi siviiliin 
tammikuussa 1945. Puolustusvoimat 
menettivät pätevän upseerin esimies-
ten kapea-alaisen näkemyksen takia. 

Opiskelu jatkui nyt tehokkaasti 
ja K. H. valmistui ensin diplomi-in-
sinööriksi (1947) ja sitten myös eko-
nomiksi (1948). Vahva perusta uralle 
teollisuuden ja talouselämän piirissä 
oli luotu. 

Teollisuus- ja talousmies  
K. H. Pentti 

K. H:n ura siviilisektorilla on pitkä 
ja ansiokas. Hän toimi useissa isois-
sa yrityksissä eri tasoisissa johtaja-
tehtävissä sekä kotimaassa että ul-
komailla. Näistä mainittakoon Yhty-
neet Paperitehtaat (Juuso Waldenin 
komennossa), Converta, Finnpap, 
Shell ja Neste. K. H. sai pari mitta-
vaa ulkomaan projektiakin, kun hänet 
määrättiin johtamaan paperisäkkiteh-
taan rakentamista Israeliin (1952)  ja 
myöhemmin (1958) käynnistämään 
paperisäkkien tuotantoa Italiassa. 
Muistelukset näistä ajoista ovat mie-
lenkiintoisia ja värikkäitä. Israelissa 
K. H. ehti soittamaan käyrätorveakin 
Haifan sinfoniaorkesterissa! Kansain-
välisiä kontakteja tuli kaiken aikaa, 
erityisesti Neste Oy:n kehitystyössä 
Uolevi Raaden alaisena. 

K. H. Pentti tunnetaan Lemmin-
käisen johtohenkilönä pitkältä ajalta. Soittokunta esiintyi merkkipäivän vastaanotolla.

K.H penttI 90 VuOttA
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Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen 
oli K. H:n appiukon Oskari Vilamon 
omistama ja johtama. K. H. Pentti 
valittiin yhtiön hallitukseen jäseneksi 
vuonna 1956 ja myöhemmin (1959) 
hallituksen puheenjohtajaksi, jossa 
tehtävässä hän toimi vuoteen 1966 
saakka. Hän palasi hallitukseen uu-
delleen vuonna 1977 ja valittiin pu-
heenjohtajaksi 1978. K. H. toimi täs-
sä tehtävässä vuoteen 1993 saakka, 
jolloin Heikki Pentti otti johdon kä-
siinsä. Suomessa Lemminkäinen on 
alansa johtava yritys, jolla on ollut 
toimintaa kaikilla muilla mantereilla 
paitsi Australiassa. 

Uran tärkein tehtävä  
isänmaan parhaaksi 

K. H. Pentti itse pitää uransa tärkeim-
pänä tehtävänä toimintaansa Puolus-

tustaloudellisen suunnittelukunnan 
(PTS) toimistopäällikkönä (1977–
1984). Tämän näkemyksen voi kyl-
lä allekirjoittaa, vaikka K. H:n ansiot 
ovat muutenkin mittavat. Kirjassa on 
erinomainen kuvaus PTS:n kehittä-
misestä K. H:n aikana – itse asiassa 
voisi väittää, että koko homma pan-
tiin ihan uusiin puihin! Samalla PTS:
n status parani. K. H:n upseeritaus-
tasta ja pitkästä talouselämän  koke-
muksesta oli nyt hyötyä: näkemystä 
oli. PTS:n työ oli kriisiaikoja ajatel-
len elintärkeää. 

K. H. Pentin elämäkerta on täyn-
nä itsenäisen Suomen historiaa: so-
tahistoriaa, kulttuurihistoriaa ja ta-
loushistoriaa. Hän itse kuuluu niihin 
merkkimiehiin, joiden ansiosta Suo-
mi on sellainen maa kuin se nyt on: 
itsenäinen ja hyvinvoiva kansallisval-
tio. Antti Tuuri on tyylinsä mukaises-

ti kirjoittanut lyhyttä, tiivistä tekstiä 
ja vältellyt turhia adjektiiveja – niitä 
ei ole tarvittu, kun teot puhuvat puo-
lestaan. Kaikkia ansioita ja kunnia-
nimityksiä ei ole edes mainittu. Me 
ilmatorjuntamiehet tunnemme K. H:
n ansiot ilmatorjunta-aselajin piirissä 
ja sen eri järjestöissä. Erityisesti Il-
matorjuntasäätiö ja Ilmatorjuntamu-
seosäätiö ovat kiitollisia K. H. Pentin 
konkreettisesta tuesta. 

K. H. antoi kerran hyvän neuvon 
eräälle nuoremmalle ystävälleen: 
”Kaikkea kolmea et voi hoitaa hy-
vin, työtä, avioliittoa ja käyrätorven 
soittamista. Yhdestä sinun on luovut-
tava. Ja se sinun on itse valittava.” 
K. H. itse ei luopunut käyrätorven 
soittamisesta… 

-AHTI LAPPI-

YHdIStYS
OSAStOt tIedOttAVAt

28.ITUK kokoontui kesäkuun kol-
mantena päivänä kurssin vanhimman 
Olli Miettisen ohjeen mukaisesti kel-
lo 12.00 Mannerheimin ratsastajapat-
saalla selkä Kiasmaan päin. Tiedossa 
olevista 30 kurssilaisesta tuli tilaisuu-
teen 25, kaukaisin heistä Kuhmosta 
asti. Yli 80-prosenttinen osallistu-
minen 54 vuoden mentyä on erin-
omainen tulos. Pääkouluttajien Rei-
ma Koskisen ja Urpo Ryönänkosken 
estyneinä ollessa osallistuin kurssin 
apukouluttajana tilaisuuteen.

Päiväretken kohteena oli vanha 
Ilmatorjuntakoulu Santahaminassa. 
Kapteeni Marko Maaluoto selvitti 
erinomaisesti Santahaminan men-
neisyyttä, nykyisyyttä ja saareen 

Nastakurssi - jälleen!     
kohdistuvia paineita. Varmasti San-
tahamina-seura pystyy vaikuttamaan 
saaren säilyttämiseksi nykyisessä 
käytössä.

Saimme tutustua yksityiskohtai-
sesti Museoviraston hyväksymän sa-
neerauksen läpikäyneeseen Ilmator-
juntakoulun entiseen rakennukseen. 
Siinä toimivalla Kaartin Jääkäriryk-
mentin Aliupseerikoululla on käy-
tössään nykyaikaiset opetus- ja ma-
joitustilat. Tosin tilojen väljyys, jon-
ka niin hyvin muistamme, puuttuu. 
Erityisesti kaipasimme yläkerran va-
loisaa käytävää suurine ikkunoineen. 
Nykyinen on keskellä rakennusta, ja 
alakuloisen kapea sekä pimeä.

Ilta vietettiin yhdessä Svenska 

Klubbenilla monipuolisen illallisen 
ja seurustelun merkeissä. Kurssiveli 
Matti Palperi piti Suomen metallur-
giaa käsittelevän ansiokkaan esitel-
män, ja allekirjoittanut valotti ilma-
torjunnan nykytilaa ja lähivuosien 
näkymiä.  Toin esille pelkoni siitä, 
että jos uumoiltu sulautuminen ilma-
voimiin toteutuu, niin se syleilee il-
matorjunta-aselajin kuoliaaksi.

Päätettiin, että 28. ITUK kokoon-
tuu perinteisesti kahden vuoden ku-
luttua, tottakai.  

  
Hannu Pohjanpalo
Apukouluttaja sekä  
ilmatorjuntaihminen 

K.H penttI 90 VuOttA
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”Hämeessä on voimaa ja Parolas-
sa panssareita.”  Panssarimuseon 
mainoslauseen alkuosa tuli todis-
tettua, kun maakunnallisen ilma-
torjuntaseminaarin osallistujamäärä 
ylitti selvästi puolivaltakunnallisten 
it-seminaarien lukemat. Hämeen 
osaston ja HELITR:n yhteisvoimin 
toteuttamaan seminaariin tuli huh-
tikuisena lauantaina noin 100 osallis-

Hämeen ohjusseminaari
tujaa. Mikä oli vetovoiman salaisu-
us? Ei ainakaan ilmainen lounas, sil-
lä osallistumismaksut tuottivat jopa 
hieman ylijäämää. Olennainen tekijä 
olikin seminaarin aihepiiri; annettiin 
takuu, että pysytään nykyhetkessä, 
historiaa vältellään.

Rykmentin komentaja evl Jyrki 
Heinonen selvitti, miten pääkau-
pungin ilmapuolustus tänään hoide-
taan. Kuulijoiden usko vahvistui, 
ettei asian hoitaminen Hattulaan si-
joitetulle joukolle ole sen vaikeampaa 
kuin Hyrylässä olleelle joukolle.

Ilmatorjuntaohjus 2005 käytiin 
lävitse kalustoon tutustumalla ja lu-
ennoilla. 3./SALPITPSTON pääl-
likkö maj Juha Korkeala toi Veka-
ranjärveltä kaluston molemmat ver-
siot: MANPAD ja CMAD (Man 

Portable Air Defence ja Container 
Mounted AD). Korkealan auditori-
oesityksen jälkeen Rheinmetal De-
fence Electronics´in edustaja DI Ol-
iver Mittelsdorf selvitti englannink-
ielisessä osuudessa mm. kaluston 
kehitysnäkymiä.

BUK:in seuraajaa ei vielä ol-
lut päätetty, joten seminaari-isäntä 
maj Tomi Tuomi esitteli, millaisia 
vaihtoehtoja toimittajilla on tarjolla. 
Erinomaisen hyvä seminaari-isäntä 
tämä Hyrylän ohjuspatterin päällikkö 
muutenkin oli!

Lopuksi oli lyhyt katsaus olka-
pääohjuksiin ja ohjusten väistämis-
mahdollisuuksiin. Vaikka ohjuksen 
kaartosäde on huomattavasti suurempi 
kuin lentokoneen kaartosäde, ei maali 
silti pääse kaartamalla karkuun. 

ItUY:n valtuuskunnan puheenjohtaja Juha Palmujoki lämmittelykierroksella 
eli Muurilan Mukin piirukiikarirastilla. Juhan poika Joonas selvitti muten 
rastin paljon nopeammin.

Juha Korkeala selostaa ohjusyksikön 
käyttöperiaatteita

Hämeen osaston puheenjohtaja res 
maj Olavi Leino kiitti seminaariväkeä 
aktiivisesta osanotosta ja hyvistä 
kysymyksistä.
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Seminaariyleisöä oli Vaakunasalissa jo 10 minuuttia ennen alkua. Eturivissä 
sotilasläänin komentaja Kari Siiki ja tammenlehväveteraani Kalle Väänänen

Pari hajahavaintoa: 
- osallistujissa oli yksi veteraani: Ka-
lle Väänänen Lahdesta, yksi kenraali: 
kenrm Kari Siiki 
- Hämeen osasto saa nuorempiakin 
jäseniä hyvin liikkeelle, osasto on 
hyvissä voimissa 
- muutamat panssarimiehet pitivät 
osallistumismaksua (10 e) liian pi-
enenä, mutta osaston tarkoitus olikin 
järjestää maanpuolustus- eikä rahan-
keräystapahtuma 
- historiaa ei pystytty 100 %:sesti 
välttämään, kun viimeinen esittäjä 
käytti ns. piirtokuvanheitintä eikä 
Power Pointia.  

Teksti: PTho

Ilma- 
torjunnan  
ansioristit  

2008
Osastoja pyydetään  

tekemään ja lähettämään 
perustellut esitykset  

Ilmatorjunnan ansioristien 
saajiksi yhdistyksen puheen-
johtajalle 13.10.2008 men-

nessä. Pyydetään käyttämään 
asiaan kuuluvaa esityskaa-
vaketta. Ansioristit myöntää 

Ilmatorjunnan tarkastaja 
vuosipäivänä 30.11.2008.

Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen Päijät-Hämeen osasto järjestää ilmator-
juntaillan tiistaina 14.10.2008 klo 18.00 teemalla Ilmatorjunta tänään. 
Tilaisuus pidetään Lahden Yhteiskoulun tiloissa, osoitteessa Kirkkokatu 
2, Lahti (Ristinkirkon vieressä). 

Illan ohjelma on seuraava:

Avauspuheenvuoro:
Katsaus osaston taustoihin ja historiaan Mikko Saarinen /
sekä silmäys tulevaisuuteen järjestelytoimikunta

Ilmatorjuntamme nykytila ja näkymät Yhdistyksen pj tai vpj

Katsaus tulevaisuuteen ja messuterveiset Kapteeni Mikko Henriksson

Lopuksi tilaisuus keskusteluun viimeaikaisista tapahtumista ja mah-
dollisesti saamme kuulla ammattilaisten kommentointia tapahtumien uu-
tisoinnista. 

Tervetuloa
Päijät-Hämeen osasto

ILMATORJUNTAILTA
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Otin vastaan Salpausselän Ilmator-
juntapatteriston komentajan tehtävän 
everstiluutnantti Jukka Hautalalta 
elokuun alussa. Jukka luovutti teh-
tävän minulle 30. päivänä heinäkuu-
ta perinteisin juhlallisuuksin paraati-
katselmuksen, ohimarssin ja kahviti-
laisuuden merkeissä. Tilaisuutta oli 
saapunut juhlistamaan tärkeimmät 
yhteistyökumppanit. Paraatimars-
sia vastaanottaessani totesin, että 
esikunnissa ja sotakouluissa reilun 
kymmenen vuoden aikana kehittynyt 
virhesilmäni ei oikein löytänyt mars-
sista suuria virheitä. Kaikki marssi-
vat samaan tahtiin, ruodut suorina 
ja ryhdikkäinä. Valaparaatista tul-
lut hyvä palaute sitten todisti, että 
hyvältähän se – MEIDÄN – patte-
riston marssi sujui prikaatin ja soti-
lasläänin komentajienkin mielestä. 
Henkilökohtaisesti tunnen suurta 
ylpeyttä saadessani palata kasvatti-
joukko-osastoni komentajaksi. As-
tuin palvelukseen alokkaaksi SAL-

Paikalla olleet Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston 
komentajat kokoontuneena ryhmäkuvaan. Vasemmalta 
Ari Grönroos, Jukka Hautala, Pentti Toivonen, Ilkka 
Tynys ja Ari Suontlahti.

Ilmapuolustustervehdys Kymenlaaksosta

PITPSTOON kesäkuussa 1985 Kou-
volassa. Kevään 1986 vietin santsa-
rina RUK:ssa, sieltä kesävänrikiksi 
jälleen Kouvolaan ja kadettikouluun 
syksyllä 1986.

Salpausselän Ilmatorjuntapatte-
risto on maavoimien valmiusyhty-
män Karjalan Prikaatin yksi joukko-
yksikkö niin rauhan kuin sodankin 
aikana. Valmiusyhtymän iskuvoima 
perustuu aselajien saumattomaan 
yhteistoimintaan. Tämä edellyttää 
jatkuvaa yhteistoiminnan kehittä-
mistä ja harjoittelua rauhan aikana 
harjoituksissa ja jokapäiväisessä pal-
veluksessa Karjalan Prikaatin sisäl-
lä. Kuukauden kokemuksella täytyy 
todeta, että yhteistyö täällä jouk-
koyksiköiden välillä kuin prikaatin 
johdonkin suuntaan toimii hienosti. 
Kaikki pyrkivät avoimesti toimimaan 
sodan ajan yhtymän iskuvoiman ke-
hittämiseksi.

Korvaamaton yhteistyökumppani 
Salpausselän Ilmatorjuntapatteristol-

le on myös ilmavoimien valmiusyh-
tymä Karjalan Lennosto. Ilmatorjun-
tayksikön kouluttaminen edellyttää 
ilmamaalitoimintaa jossa yksiköt 
ja johtoportaat pääsevät harjoittele-
maan oikeiden ilmamaalien kanssa 
oikeassa maastossa suojaamistehtä-
vää. Ilmatilannekuva hälytysten ja 
torjunnan perustaksi tuotetaan yh-
dessä. Kriisiaikana ilmapuolustuk-
sessa on onnistuttava kaikissa kol-
messa osa-alueessa ilmatorjunnassa, 
hävittäjätorjunnassa ja ilmasuojelus-
sa. Karjalan Lennoston komentajaa 
ja avainhenkilöstöä en ole vielä eh-
tinyt käydä tapaamassa yhteisen il-
mapuolustusalueen merkeissä, mut-
ta syksyn aikana tapaaminen tullaan 
toteuttamaan.

Tänään päätimme juhlallisesti 
peruskoulutuskautta ja palkitsimme 
parhaan peruskoulutuskauden jaok-
sen taistelijan maljalla sekä jaoksen 
kouluttajan stipendillä. Maljan oli-
vat lahjoittaneet Salpausselän Ilma-

Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston komentajien ketju 
alkaa Suomen ilmatorjunnan perustajasta Åke Törnroosista 
ja Liikkuvasta Ilmatorjuntapatterista 1.4.1928 Viipurissa. 
Valitettavasti Åke Törnroosin kuva on jäänyt piiloon valaisi-
men taakse.

SAlpItpStO
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torjuntapatteriston 80-vuotisjuhlis-
sa viime keväänä Kymen Ilmator-
juntaupseerit ja Salpausselän Ilma-
torjuntapatteriston Kilta. Ilmator-
juntaupseerien puheenjohtaja Seppo 
Rantalainen kävi luovuttamassa mal-
jan ja kunniakirjat kolmannen patte-
rin ensimmäiselle jaokselle. Minulla 
oli kunnia olla mukana em. järjestö-
jen perinteisellä risteilyllä Haminas-
sa muutama viikko sitten. Yhteistyö 
patteriston ja alueen ilmatorjuntajär-
jestöjen sekä ilmatorjunnan evp-hen-
kilöstön ja reserviläisten kesken tulee 
jatkumaan tiiviinä. Painopisteenä on 
Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston 
perinteiden sijoittaminen arvokkaalle 
paikalle tänne Vekaranjärvelle.

Tuosta hyvästä paraatimarssista 
kuten muustakin menestyksestä on 
kiittäminen sitä ilmatorjuntatiimiä, 
jota Vekaranjärvellä oli johtamassa 
Jukka Hautala. Jukan kaudella patte-
riston koulutusolosuhteet kehittyivät 
merkittävästi uuden koulutushallin 
ja simulaattoreiden myötä. Ilmator-
juntapatteristo osallistui kuluneena 
kesänä Elite-harjoitukseen usean 
palkatusta henkilöstöstä muodos-
tetun ryhmän voimin ja otti näin 
merkittävän askeleen ilmatorjun-
nan kansainvälisessä yhteistoimin-
nassa taktisella ja taisteluteknisellä 
tasolla. Jonain päivänä ilmatorjun-
tajoukko saatetaan nähdä osana Eu-
roopan Unionin taisteluosastoa tai 
muuta vastaavaa jotain sotilaallista 
tehtävää varten perustettua organi-
saatiota. Jukan kaudella patteristo on 
siirtynyt tykkikaudesta ohjuskauteen 
sekä aloittanut menestyksellisesti ja 
näkyvästikin ITO-05 järjestelmän so-
dan ajan joukkojen kouluttamisen. 
Jukka, olet ollut alaistesi, esimiestesi 
ja yhteistyökumppaneittesi mielestä 
pidetty ja arvostettu komentaja. Toi-
votan sinulle onnea uuteen hienoon 
ja haastavaan tehtävään ilmatorjun-

taopettajana Maanpuolustuskorkea-
koululla sekä sinulle ja perheellesi 
mitä parhainta menestystä tulevai-
suudessa.

Salpausselän Ilmatorjuntapatte-
ristossa jatketaan minunkin kaudel-
lani ihmisläheistä johtamiskulttuu-
ria, jossa kaikilla patteristolaisilla 
niin palkatulla henkilöstöllä kuin 
asevelvollisilla on hyvä ja turvalli-
nen olla. Koulutus tulee kuitenkin 
olemaan päämäärätietoista, tavoit-
teellista ja tiukkaakin. Maavoimien 
valmiusyhtymän ilmatorjunnan ke-
hittäminen jatkuu osaltamme myös 
tulevina vuosina. Otamme vastaan 
ilmatorjuntaohjus 2005 M ohjus-
kaluston sekä ilmatorjuntapatteris-
ton johtoportaan johtamiskaluston 
ja aloitamme niiden koulutuksen. 
Samalla kirjoitamme ohjusyksiköil-
le ohjesääntöjä ja päivitämme kou-
lutussuunnitelmia. Roolimme suo-
malaisen ilmatorjunnan kentässä on 
olla valmiusyhtymän ilmatorjunnan 
huippuosaajia. Tulevat vuoden edel-
lyttävät meiltä kaikilta jatkuvaa it-
semme kehittämistä niin tietojen, tai-
tojen sekä fyysisen kunnon osalta. 
Johtajakoulutuksen osalta tulemme 
tarkastelemaan muutostarpeet aliup-
seerikurssien, reserviupseerikurssin 
sekä palkatun henkilöstön sotilas-
ammatillisten opintojen sisältöjen 
suhteen. Tavoitteena on että koulu-
tusjärjestelmämme tuottaa tarvitta-
vaa osaamista ja tarvittavia osaajia 
uusien ohjusyksiköiden ja johtopor-
taiden henkilöstöön.

Tämän päivän varusmiehet ovat 
mielestäni paljon paljon mainettaan 
parempia. Olen erittäin tyytyväinen 
patteristomme koulutustuloksiin pe-
ruskoulutuskaudella. Varusmiehet 
olivat sisäistäneet erinomaisesti so-
tilaskurin ja kokivat sen positiivise-
na. Rynnäkkökiväärillä osuttiin ihan 
hyvin, potero oli opittu kaivamaan ja 

suojautumaan muutenkin vihollisen 
asevaikutukselta. Teltassa majoittu-
minen sujui myöskin ilman suurem-
pia murheita. Marssikin sujuu kiitet-
tävästi. Cooperin testin keskiarvo oli 
noussut kahdeksassa viikossa kaksi 
sataa metriä ollen melkein 2600 met-
riä. Tästä kun vielä parannetaan, niin 
ollaan takavuosien nuorten miesten 
kunnossa ja siltä osin sotakelpoisia. 
Poistuma oli laskenut viime vuosista 
ja pääosan poistumasta muodostavat 
sairaat henkilöt, jotka joudutaan va-
pauttamaan rauhan aikana asepalve-
luksesta. Tämän vapauttamisen voisi 
tehdä jo kutsunnoissa, mutta valitet-
tavasti vaivat tulevat esiin vasta täällä 
sotaväessä fyysisen ja ehkä psyyk-
kisenkin rasituksen alaisena. Tä-
män kappaleen teksti saattaa sinusta 
tuntua ihmeelliseltä, mutta pääkau-
punkiseudun tämän päivän nuorille 
maastossa liikkuminen ei siviilissä 
ole jokapäiväistä touhua.

Joukkoyksikkömme on ilmator-
junnan kokenein. Salpausselän Ilma-
torjuntapatteriston perinteet ulottu-
vat yli 80 vuoden päähän liikkuvan 
ilmatorjuntapatterin perustamiseen 
Viipurissa 1. huhtikuuta 1928. Pat-
teristomme on siis vanhin ilmator-
juntajoukkomme, joka osoitti jo 
talvisodassa suorituskykynsä ilma-
puolustuksen osana. Eniten vihol-
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 hyvä-
nä valtakunnallisena kakkosena lu-
kemillaan 32 tuhottua ja 11 vaurioi-
tettua konetta. Tässäpä esimerkkiä 
ja velvoitetta meille tämän päivän 
patteristolaisille.  
    
Evl Ari Suontlahti

SAlpItpStO
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Pirkanmaan Ilmatorjuntaup-
seerit ja Pirkanmaan Ilmator-
juntakilta viettivät ilmatorjuntaa 
Pirkanmaalla 71 vuotta -juhlaa 
26.7.2008. Ilmatorjuntaperin-
teiden Tampereella voidaan 
katsoa alkaneen 1937, kun 
Pohjois-Hämeen suojeluskunta-
piirin päällikkö everstiluutnantti 
Aaro Pajari käski aloittamaan 
ilmatorjuntakoulutuksen Tam-
pereen suojeluskunnassa. 71-
vuotisjuhla järjestettiin perinteitä 
kunnioittaen vanhalla Tampe-
reen Ilmatorjuntapatteriston 
kasarmialueella Vatialassa. 
Juhlan koordinaattorina toimi 
Juhani Nikkanen. Entinen pat-
teriston komentaja evl evp Auvo 
Villanen juhlien päävieraana 
luovutti vanhan kasarmiraken-
nuksen nykyiselle omistajalle 
Pikotec Oy:lle virkaurallaan 
saamiaan muistoesineitä.

Päivä aloitettiin paljastamalla uusit-
tu Sulkavuoren ilmatorjunnan muis-
tomerkki. Muistomerkin uusinta oli 
tullut ajankohtaiseksi, koska vanha 
vuonna 1999 paljastettu muistomerk-
ki oli rikottu ilkivallan seurauksena. 
Muistomerkin paljasti Pirkanmaan 
it-upseerien puheenjohtaja Reijo 
Alanne.

Vatialassa vietettyyn juhlatilai-
suuteen oli saapunut kaikkiaan 48 
henkeä. Säiden haltija oli tällä ker-
taa armollinen. Kesän normaalisääs-
tä poiketen tilaisuutta vietettiin hel-
lesäässä jopa niin, että osallistujat 
hakeutuivat varjoon auringolta. Ti-
laisuus aloitettiin seppeleen laskulla 

Ilmatorjuntaa 71 vuotta Pirkanmaalla

”Ilmatorjuntapuistossa” olevalle 76 
ItK muistotykille ilmatorjunnan kun-
niamarssin soidessa. Seppeleen laski 
Reijo Alanne seurassaan ilmatorjun-
takillan puheenjohtaja Kari Turpei-
nen sekä ”Vatialan vanaatikkojen” 
edustajana Hannu Antikainen.

Ennen muistoesineiden luovutus-
ta evl evp Auvo Villanen kertoi vir-
kaurastaan ja erityisesti Tampereen 
Ilmatorjuntapatteriston komentaja-
ajastaan. Vanhat patteriston henkilö-
kuntaan kuuluneet varmaan kokivat 
puheen mieluisana entiseltä esimie-
heltään. Muistoesineiden valtaosan 
muodostivat eri urheilukilpailuis-
ta saadut palkinnot. Muistoesineet 
vastaanotti Pikotec:n puolesta joh-
taja Kalle Myllärniemi. Esineet ovat 
hyvin esillä omassa vitriinissään yri-
tyksen neuvotteluhuoneessa kaikki-
en vieraiden nähtävänä. Pirkanmaan 
ilmatorjunnalle Villanen luovutti 

kiertopalkinnoksi 40 ItK Boforsin 
pienoismallin. Palkinnon jakosään-
nöt it-upseerit ja it-kilta määrittä-
vät myöhemmin. Kiertopalkinnon 
vastaanottivat Reijo Alanne ja Kari 
Turpeinen.

It-upseerien puheenjohtaja Reijo 
Alanne luovutti 8.2.2008 Ilmatorjun-
taupseeriyhdistyksen vuosikokouk-
sessa myönnetyt huomionosoitukset 
Juhani Nikkaselle (kultainen levyke) 
ja Kari Turpeiselle (ansiomitali sol-
jella).

Tampereen ilmatorjunnan 
historiaa

Killan puheenjohtaja Kari Turpeinen 
loi katsauksen Tampereen ilmator-
junnan historiaan. Kun vuonna 1937 
oli käsketty aloittamaan Tampereella 
it-koulutus, reservin vänrikki Paavo 
Tiitola lähetettiin Helsinkiin saa-
maan ilmatorjunnan peruskoulutus-
ta. Tampereelle perustettiin tällöin 
ilmatorjuntakomppania. Koulutus-
kalustona Tampereen suojeluskun-
nalla oli Maxim m.09-konekiväärit, 
jotka olivat varustettu itse tehdyillä 
rengassuuntaintähtäimillä. Saman-
aikaisesti aloitettiin myös ilmaval-
vontakoulutus ja luotiin ilmavalvon-
taverkko Tampereen seudulle, joka 
muodosti pohjan Talvisodan aisti-il-
mavalvontaverkkoa rakennettaessa. 
Sodanuhan kasvaessa Tampella Oy 
teki sarjan 20 mm konetykkiä, jois-
ta kaksi sijoitettiin Tampellan teolli-
suusalueelle tehtaiden suojaksi. Tyk-
kien käyttäjäksi koulutettiin Tampel-
la Oy:n henkilöstön suojeluskunta-
laiset. Talvisodan aikana sotaväen 
päällikkö kenraaliluutnantti Öster-
man käski ilmapuolustusjoukot yli-

Evl evp Auvo Villanen ja luovutetut 
muistoesineet.
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määräisiin harjoituksiin (YH). Poh-
jois-Hämeen suojeluskuntapiirin pe-
rustamissuunnitelman mukaan Tam-
pereella piti perustaa suojeluskunnan 
joukoista kolme ilmatorjuntapatteria 
ja kaksi kevyttä ilmatorjuntakoneki-
väärikomppaniaa. 1. ItPtrista muo-
dostettiin 59. RsItPtri sijoituspaik-
kana Kalevankangas. Aseet 3 kpl 
76 mm:n Vickers- tykkejä yksikkö 
sai Helsingistä. 2. ItPtrin muodosti 
Tampellan suojeluskunnan henkilös-
tö, aseinaan kaksi kappaletta 20 mm 
Tampella it-tykkejä. 3. ItPtrista piti 
muodostaa Epilän harjulle 60. RsPtri. 
Yksikön aseet 3 kpl Italiasta saatua 
76mm Breda tykkiä saatiin kuitenkin 
vasta Talvisodan päättyessä. Em. yk-
siköiden lisäksi suunnitelmiin kuu-
lui perustaa myös ilmatorjuntajaos 
Valtion Lentokonetehtaan suojaksi. 
Aseet jaos sai vasta Talvisodan pää-
tyttyä. Välirauhan aikana Tampereel-
le perustettiin Ilmatorjuntapatteristo 
13, joka sijaitsi Kalevankankaalla. 
Patteristoon kuului yksi Raskas- ja 
Kevyt ItPtri. 

Jatkosodassa Tampereen ilma-
torjuntaan kuului kolme raskasta il-
matorjuntapatteria; 2. RsItPtri Sulka-
vuorella aseinaan 4 kpl 76 ItK/35Brk, 
31.RsItPtri Epilänharjulla aseinaan 4 
kpl 76 ItK/35Brk ja 34.RsItPtri 
 Kalevankankaalla aseinaan 3 kpl 
76ItK/16Vik. Joulukuussa 1942 yk-
siköistä muodostettiin 2. Erillinen Il-
matorjuntapatteristo. 

Epilän alueella koulutettiin soti-
laspoikia Tampereen ilmatorjunnalle 
1942 - 44 välisenä aikana. Jokainen 
koulutettu sotilaspoika mahdollisti 
yhden miehen siirron kenttäarmeijan 
ilmatorjuntaan.

Joulukuussa 1944 perustettiin 
Ilmatorjuntarykmentti 1:n III Patte-
risto Tampereen Sulkavuoreen. Yk-
sikkö siirrettiin myöhemmin Kanga-
salan Vatialan kylään Ilmavoimien 

varikolta vapaaksi jääneisiin tiloihin. 
Vuonna 1952 patteriston nimi muut-
tui 4.ErItPsto:ksi ja se liitettiin Pans-
sariprikaatiin ja seuraavana vuonna 
patteristossa aloitettiin koulutus II 
Anti Landverk ilmatorjuntapanssa-
rivaunulla. Vuonna 1956 4. ErItPs-
to:n nimi muuttui Tampereen Ilma-
torjuntapatteristoksi. Tampereen Il-
matorjuntapatteristo sai oman lipun 
vuonna 1958. TamItPsto:n alistus 
Panssariprikaatiin lakkasi vuonna 
1965 ja siitä tuli itsenäinen ilmator-
juntapatteristo. Samalla it-panssari-
vaunut siirrettiin Parolaan. 

Ilmatorjunnan vuosipäivänä 
vuonna 1978 evl Matti Lumme il-
moitti Tampereen Ilmatorjuntapatte-
riston siirrosta Ouluun. Se oli shokki 
henkilökunnalle, joka oli odottanut 
siirtoa Pirkkalaan tulevan uuden len-
tokentän läheisyyteen. 1980 elokuus-
sa paljastettiin TamItPston muisto-
tykki Vatialan pääportille ja elokuun 
viimeisenä päivänä patteriston muut-
tojuna lähti kohti Oulua. 1. syyskuuta 
1980 Tampereen Ilmatorjuntapatte-

riston nimi muuttui Oulun Ilmator-
juntapatteristoksi. Kun kesällä 1998 
myös Oulun Ilmatorjuntapatteristo 
lakkautettiin Lapin Ilmatorjuntaryk-
mentin yhtenä patteristona Tampe-
reen ja Oulun Ilmatorjuntapatteristo-
jen perinteet jäivät historiaan. 

Tämän jälkeen Pirkanmaan Ilma-
torjuntaupseerit ja Pirkanmaan Ilma-
torjuntakilta ry aloittivat Tampereen 
seudun ilmatorjunnan perinteiden 
vaalimisen Pirkanmaalla majuri Ju-
hani Nikkasen johtamana. 

Vuosien tauon jälkeen aloitettiin 
ilmatorjuntakoulutus Tampereella 
ilmavoimien toimesta. Satakunnan 
Lennosto koulutti 1992 - 2004 välise-
nä aikana jokaisesta saapumiserästä 
yhden ilmatorjuntajaoksen 23 ItK 61 
-kalustolle. 

Kari Turpeinen päätti puheensa 
toteamalla, että Vatialan Vanaatik-
kojen henki elää yhä voimakkaana 
Pirkanmaalla, josta osoituksena oli 
nyt järjestetty juhlatilaisuus Vatialan 
perinteisellä kasarmialueella.

YHdIStYS
OSAStOt tIedOttAVAt

Seppeleen laskivat Kari Turpeinen (vas), Reijo Alanne ja Hannu Antikainen

››
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Ilmatorjunnan tulevaisuus

Helsingin Ilmatorjuntarykmentin 
komentaja everstiluutnantti Jyrki 
Heinonen piti puheen ilmatorjun-
nan nykypäivästä ja tulevaisuudesta. 
Evl Heinonen korosti ilmatorjunnan 
suorituskyvyn kannalta tärkeimpänä 
tekijänä henkilöstöä ja sen ammat-
titaitoa. Tekninen ja nykyaikainen 
ilmatorjuntakalusto ei voi saavuttaa 
suorituskykyään ilman osaavaa hen-
kilöstöä.

Ilmatorjunnan tulevaisuus näyt-
tää hyvältä. Kalusto on uusiutumassa 
niin johtamisjärjestelmien, kuin tu-
liyksiköiden osalta. Yhteistyö mui-
den joukko-osastojen, siviiliyhteis-
kunnan ja eri maanpuolustusjärjes-
töjen kanssa on kokonaistoiminnan 
kannalta merkittävää.

Ilmatorjunnan muistoja

Tilaisuuden virallisen osuuden jäl-
keen oli aika tukeutua perinteisiin 
Sotilaskodin tarjoiluihin Kotki-
en veteraanisoittokunnan musiikin 
kera. Vatialan vanhalla rantasaunal-
la muisteltiin vanhoja hyviä Tampe-

YHdIStYS
OSAStOt tIedOttAVAt

Sulkavuoren uusi muistolaatta

Evl evp Auvo Villanen (oik) luovuttaa muistoesineet Pikotec Oy:lle.

Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen lippu tilaisuudessa

reen Ilmatorjuntapatteriston aikoja 
ja parhaita kommelluksia mitä hen-
kilöstölle aikoinaan tapahtui. Saunan 
seinään kiinnitettiin vanhan kiltasau-
nan pystytyslaatta muistona tuleville 
sukupolville. Laatta pelastettiin ai-
emmin jo nyt varsin ränsistyneestä 
rakennuksesta.

Tilaisuus osoitti, että ilmator-
juntahenki voi hyvin Pirkanmaalla. 
Perinteet ovat alueella tärkeitä ja 

niitä halutaan vaalia. Juhani Nikka-
sen alulle panema tilaisuus oli kai-
kin puolin onnistunut, josta kiitos on 
vähintä mitä voi antaa. Tilaisuudes-
ta on valokuvia www.ilmatorjunta.
fi -internetsivuilla Pirkanmaa -linkin 
takana.  

Maj Reijo Alanne
Pirkanmaan Ilmatorjunta- 
upseerien puheenjohtaja
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YHdIStYS
mARKKInAt

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

Katso postimyyntituotteiden uudet markki-
nointikuvat kotisivultamme/markkinat:

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

Markkinat verkossa

40 ITK:N HYLSY
keräilyharvinaisuuksia sotavuosilta

HIEKKAPUHALLETTU,  
MAALATTU JA  LAKATTU

7 e

YHdIStYS
JäRJeStÖSIHteeRI 
tIedOttAA

MERKKIPÄIVÄT

80 vuotta
Ylil Martti Tommola 29.11.1928

75 vuotta
Kapt Veikko Joki 3.10.1933
Teknkapt Kalevi Kylänpää 8.10.1933
Ltn Risto Korhonen 12.10.1933
Ltn Matti Palperi 10.11.1933
Kapt Heikki Sytelä 5.12.1933

70 vuotta
Ltn Leif Lundström 4.11.1938
Maj Reijo Jääskeläinen 16.11.1938

60 vuotta
Evl Erik Werner 15.10.1948
Ltn Aimo Siitonen 29.11.1948
Ltn Jukka Suominen 11.12.1948

50 vuotta
Ltn Pasi Heinaro 26.12.1958

UUSIIN TEHTÄVIIN

Kapteeni Pasi Kautiala Panssariprikaatista Satakunnan Len-
nostoon 1.9.2008 lukien.

Luutnantti Tuomas Markkinen Karjalan Prikaatista Satakun-
nan Lennostoon 1.9.2008 lukien.

Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri
Kapteeni Mikko Henriksson 
2. OITPTRI/HELITR/PSPR
c/o PVKVK
PL 1 , 04301 TUUSULA
Puh 044 5055921
mikko.henriksson@mil.fi
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Sellainen ajatus, että Suomen puo-
lustusvoimat olisi muuttumaton ja 
jähmeästi nykypäivän vaatimuksiin 
sopeutuva, suorastaan vanhanaikai-
nen instituutio, ei pidä alkuunkaan 
paikkaansa. Ainakin kurssimme 
maisterivaiheen opinnot todistavat 
aivan muuta. Kurssimme saapui 
4.10.2007 Tikkakoskelle Ilmasota-
koululle, jonne Ilmatorjuntakoulu oli 
osiltaan äskettäin siirtynyt, ja jonka 
osaksi se myöhemmin 1.1.2008 lii-
tettiin. Opiskeluympäristön muutos 
Tuusulan ”lintukodosta” asetti omat 
haasteensa, mutta ilmavoimat tuntui-
vat ottavan mielellään vastaan har-
maat veljensä ja sisarensa. Asumis- 
ja opiskeluolot vaikuttivat alusta al-
kaen lupaavilta, eikä huomauttamista 
keksitty myöhemminkään. Organi-
saatiokulttuurin muutoksesta pääsi 
kurssillamme nauttimaan kymmenen 
kadettia. Tätä kirjoittaessa näyttäisi 
myös siltä, että kaikki kymmenen ni-
mitetään 18.4.2008 nuoremman up-
seerin virkoihin ja siirtyvät työelä-
män palvelukseen kaikkine vuosien 
varrella kerättyine oppeineen.

Maisterivaiheen opinnot olivat 
tiivis ja matkailupainotteinen pa-
ketti. Ja kaiken ilmatorjunta-aihei-
sen opiskelun takana vaani tietenkin 
jatkuvasti Pro gradu -tutkielman, 
jos ei uhkaava, niin vähintään huol-
ta herättävä varjo. Tutkielman teon 
vaatimukset oli toki huomioitu ope-
tussuunnitelmassa ja maisterijakso 
alkoi ja päättyi tutkimustyövapaa-
seen. Ensimmäinen kosketuksemme 
Ilmasotakoulun opetustarjontaan oli 
Ilmapuolustusseminaari, johon kuu-
lui luentojen lisäksi ryhmätöitä ja op-

91. Kadettikurssin ilmatorjuntalinjan 
maisterivaiheen opinnot

pimispäiväkirjan laadintaa. Tällöin 
huomasimme, että vaikka Maan-
puolustuskorkeakoululla olikin ol-
lut mahdollisuus tutustua laajaan 
valikoimaan opetusmenetelmiä, on 
Ilmasotakoululla selkeästi otettu va-
kavasti kadettien ja kantahenkilökun-
nan koulutukseen sovellettavat uu-
det metodit. Nähtäväksi jää, miten 
nämä konstruktivistiset menetelmät 
soveltuvat aikanaan varusmieskou-
lutukseen.

Tiiviin seminaarin jälkeen pe-
rehdyimme tukikohdan taisteluun 
luentojen ja karttaharjoitusten kautta. 
Tukikohdan tarkastelun jälkeen läh-
dimme Lentosotakoululle Kauhaval-
le tutustumaan lennoston toimintaan 
osana ilmatorjunnan taistelua käsit-
televää opintojaksoa. Opintomatkan 
ehdoton kohokohta olivat HAWK -
lennot, joille kurssimme pääsi osal-

listumaan. Pari taistelijaa olisi var-
maan vieläkin taivaalla, mikäli ei 
olisi tullut aika jatkaa matkaa. Lä-
hes suoraan Kauhavalta suuntasim-
me Ivaloon tutustumaan Pohjois-
Suomen erityisolosuhteisiin sekä 
tarkastelemaan uuden operatiivisen 
johtamisprosessin (FINGOP) sovel-
tuvuutta ilmatorjunnan tarpeisiin. 
Ryhmätyöskentely, tiedustelulennot 
ja tutustumismatkat avasivat silmiä 
molempien tavoitteiden osalta ja li-
säksi pääsimme tutustumaan paikal-
liskulttuurin, jonka mielenkiintoisin 
tarjonta (heti loistavan muonituksen 
jälkeen) oli norsupallo -peli.

Ivalon jälkeen oli aika siirtyä so-
tilaan töihin eli Lohtajalle ilmatorjun-
taharjoitus 2/07:ään. Sen kehyksessä 
suoritettiin tuliaseman valvojakurssi 
sekä osallistuttiin ilmapuolustushar-
joitukseen toimimalla JOKE 2006 -
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ympäristössä hyökkäävän valmiusp-
rikaatin ilmatorjuntapatteriston esi-
kuntana. Osallistuminen ampuvien 
yksiköiden toimintaan oli hyvä muis-
tutus niistä käytännön töistä, jotka 
akateemisen opiskelun jälkeen ovat 
odottamassa. Kokemukset uudes-
ta johtokeskusjärjestelmästä olivat 
pääosin myönteisiä. Koska emme 
nähneet koko järjestelmää toimin-
nassa, rajoittui palautteemme lähinnä 
ulkoteltan lämmitykseen ja heikkoi-
hin kahvinkeittimen sijoittelumah-

Kentän
KuulumISIA

Yllä oleva ”ilmatorjuntakuva” on SALPITPSTO/KARPR:ssa palvelleen reservin vänrikki Ilmari Tammisen piirtämä. Hän 
suoritti Reserviupseerikurssin 228 ilmatorjuntapatterin tykkilinjalla. Palvelusaikanaan Tamminen palkittiin varusmiesten In-
noint-kilpailussa kunniamaininnalla ja stipendillä keksinnöstään Puolustusvoimien autoihin asennettavasta puheputkesta, joka  
parantaa marssiosastojen sisäistä kommunikointia ja vähentää näin haavoittuvuutta.

dollisuuksiin. Kadetti on kuitenkin 
mukavuudenhaluinen olento.

Lohtajan jälkeen maisterivaiheen 
opinnot olivat päätöksessään. Lyhy-
essä ajassa kertyi paljon oppia ja ko-
kemuksia, joita on pohdiskeltu myös 
jälkikäteen. Läpi jakson oli niin ka-
dettien, kouluttajien kuin organisaa-
tionkin toiminnassa havaittavissa 
innostus asiaan sekä halu kokeilla, 
tutkia ja soveltaa. Ilmassa oli selkeää 
murroksen ja positiivisen kehityksen 
tuntua. Suurin kiitos tämän hyvän 

hengen luomisesta kuuluu kurssim-
me johtajalle kapteeni Pasi Seppä-
lälle. Kaikista kiireistään huolimatta 
hän jaksoi toimia kurssillemme niin 
johtajana, opettajana kuin huoltaja-
nakin. On ollut ilo kasvaa hänen alai-
senaan ilmatorjuntaupseeriksi.

91. Kadettikurssin  
ilmatorjuntalinja
Kadettikersantti Juha Kukkola
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Reserviupseerikurssilta 231 
- Routa valmistui 49 upseeriko-
kelasta kaikkiaan kuuteen eri 
joukko-osastoon: Lapin Ilma-
torjuntarykmenttiin, Salpaus-
selän Ilmatorjuntapatteristoon 
Karjalan Prikaatissa, Helsingin 
Ilmatorjuntarykmenttiin Paro-
lan Panssariprikaatissa sekä 
Karjalan, Lapin ja Satakunnan 
lennoston pääjohtokeskuksiin. 
Vaikka kokelaskauden tehtävät 
ja sodan ajan sijoitukset vaihte-
levat laidasta laitaan, kaikki tule-
vat IT-upseerit saivat pääpiirteit-
täin saman peruskoulutuksen 
Haminan RU-kurssilla.

Jo heinäkuussa palvelukseen astu-
essamme suurimmalle osalle meistä 
oli selvää, että meistä tultaisiin kou-
luttamaan ilmatorjunnan ammatti-
laisia. Peruskoulutuskauden metkut 
olivat luonnollisesti hyvin samanlai-
set kuin kaikilla muillakin joukoilla, 
mutta kahdeksan viikon palveluksen 
jälkeen alkoi perehtyminen ilmator-
junta-aselajin saloihin. AUK I:n lop-
pupuolella saimme kuulla RUK:hon 
pääsystä. Haminasta kerrottiin hur-
jia huhuja, peloteltiin Kirkkojärven 
marssilla, johtamisharjoituksella ja 
todella vaativalla koulutuksella.

Alkupäivät

Saavuimme Haminaan tuulisena lo-
kakuun aamuna. Kahdeksasta rivistä 
poimittiin kirjava joukko taistelijoita 
Tykistökasarmin, hotelli Hiltonin, li-

RU-kurssi 231 Routa
ILMATORJUNNAN JOHTOPORTAILLA

pan alle: oli vihreää, sinistä ja mustaa 
barettia, uutta ja vanhaa lomapukua, 
herra ja rouva upseerioppilasta. En-
simmäisten päivien aikana saimme 
toden teolla huomata, kuinka Ilma-
torjuntapatterin käytännöt ja koko 
reserviupseerikoulutus oli hiottu ai-
kojen saatossa toimivaksi kokonai-
suudeksi. Perinteitä tuntui riittävän, 
ja asioita vietiin eteenpäin hyväksi 
havaituin metodein.

Heti ensi hetkistä alkaen Hami-
na tuntui jollain merkityksellisellä 
tavalla erilaiselta kuin aiemmat pal-
veluspaikat. Vaikka olimme edelleen 
sotilasarvoltamme varuskunnan nuo-
rimpia, meitä kohdeltiin eri tavalla 
verrattuna aikaisempaan. Tuntui 
jopa, että meitä arvostettiin - olim-
mehan päässeet varusmiesevoluution 
huipulle johtavaan uraputkeen. Myös 
kasarmialueen sijainti keskellä kau-
punkia tuntui ensi alkuun erikoisel-
ta, mutta myöhemmin tuvan ikkunan 
ohi kulkeviin siviileihin tottui. 

Pehmeän laskun jälkeen alkoi 
varsinainen koulutus. Neljätoista-
viikkoisen kurssin alkutaival vie-
tettiin suureksi osaksi sisätiloissa 
Ilmatorjuntapatteri 61:n kokoonpa-
noa, kalustoa ja tehtävätaktiikkaa 
ynnä muuta opetellessa. Kun kevyt 
lumisade ensimmäisen kerran leijaili 
taivaalta, oli aika lähteä harjoittele-
maan opittua maastoon. Kymin len-
tokentän tienoille pystytettiin leiri, 
jossa harjoiteltiin tulenjohtopaikan 
ja komentopaikan perustamista sekä 
muita patterin asemaanajon kannalta 
oleellisia taitoja. 

Patterin kaksi puolta

Reserviupseerikoulun Ilmatorjun-
tapatteri oli jaettu kurssillamme 
kahtia tulenjohto- ja tykkilinjaan. 
Tulenjohtajat perehtyivät viestiver-
kon ja monimutkaisen ennakkova-
roitusjärjestelmän koukeroihin, kun 
taas tykkilinjalaiset kevyen patterin 
pääaseeseen, 23 ItK 61:een eli tut-
tavallisemmin Sergeihin. Kasarmi-
olosuhteissa linjat toimivat yhdessä 
ja saivat saman koulutuksen, mutta 
maastoharjoituksissa kumpikin linja 
viihtyi omissa oloissaan ja harjoitteli 
oman toiminnan kannalta oleellisia 
taitoja. 

Koulutettavina oli käytännössä 
koko ilmatorjunnan tarvitsema up-
seeristo pääjohtokeskuksesta aina 
tykille saakka. Tulenjohtolinjalla oli 
muutama lennostosta lähtöisin oleva 
taistelija, jotka koulutettiin johtokes-
kusupseerin tehtävään. Pirkkalassa, 
Rissalassa ja Rovaniemellä sijaitse-
vista pääjohtokeskuksista johdetaan 
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käytännössä koko valtakunnan ilma-
torjuntaa. Sieltä välitetään mm. il-
matilannekuvaa ja maalinsuosituksia 
alemmille johtoportaille joko sähköi-
sessä muodossa torjuntaselosteena tai 
sitten perinteisemmin puheella. Joh-
tokeskuksesta tieto välittyy patteriin 
joko liittymäpisteen kautta tai vaih-
toehtoisesti radioaaltoja pitkin. Siellä 
se vastaanotetaan maalinosoituskes-
kuksessa, joka avaa torjuntaselosteen 
ymmärrettävään muotoon ja jakaa 
ilmatilannekuvaa edelleen alaspäin 
patterin tulenjohtopaikalle, jonka toi-
mintaan suurin osa linjasta perehtyi. 
Tuliasemapäätteineen ja radioineen 
tulenjohtopaikka on varsin monimut-
kainen rakentaa, mutta sitä harjoitel-
tiin kurssin aikana riittämiin.

Tykkilinjan taistelijat paneutui-
vat antaumuksella ilmatorjuntaka-
nuunan toimintaan, sillä on hyvä 
tietää, millaisen välineen toimintaa 
omille alaisilleen aikanaan opettaa. 
Tykkiryhmän toiminta ja jaoksen 
tulenjohtopaikan perustaminen tuli 
juuriaan myöten tutuksi jokaiselle, 
vaikka ryhmien kokoa jouduttiinkin 
olosuhteiden pakosta supistamaan ja 
patterin kokoonpanoa soveltamaan 
linjan vahvuutta vastaavaksi. 

Leirielämää ja  
johtajakoulutusta

98:sta kunnian päivästä vajaa kolme-
kymmentä vietettiin erilaisissa maas-

toharjoituksissa. Kahden perushar-
joituksen jälkeen opittua lähdettiin 
testaamaan kovin panoksin Lohtajan 
hiekkadyyneille. Ehkä hienoisena 
yllätyksenä Sergei paljastui iästään 
huolimatta todella tulivoimaiseksi 
aseeksi, kuten myös 12,7 mm ilma-
torjuntakonekivääri, jota tulenjohto-
linja pääsi kokeilemaan. 

Aselajiopin ohessa saimme luon-
nollisesti koulutusta myös johtajana 
toimimiseen. Oppilasjohtajavuorot 
vaihtuivat viikoittain, ja loppuajas-
ta myös leirit pyörivät käytännössä 
varusmiesjohtoisesti henkilökunnan 
seuratessa toimintaa. Vastuuta annet-
tiin enemmän kuin ennen, ja päivi-
en edetessä jokainen oli valmis sen 
kantamaan. Kaikki kouluttajat olivat 

mukana koko persoonallaan ja osaa-
misellaan, joten opiskeluilmapiiri tai 
ohjaus olivat todella asiallisella tasol-
la läpi kurssin.

Eräs kotimainen kulttibändi lau-
laa, miten routa ei lopu milloinkaan. 
Vaikka kappaleella oli vielä loka-
kuussa varsin negatiivinen sävy, näin 
jälkikäteen Roudan jo loputtua samat 
sanat pätevät yhä edelleen. Mahta-
va porukka ja lukemattomat muis-
tot pitävät kurssin koossa tulevai-
suudessakin, kuten kaikki reservin 
upseerit varmasti omalta kohdaltaan 
tietävät. 

Teksti: Upskok Joonas Marjanen/
KARLSTO



54   •   Ilmatorjunta  3/2008

IlmAtORJuntASäätIÖ

Ilmatorjuntasäätiön tehtävänä on 
vuonna 2003 hyväksyttyjen sääntö-
jen mukaan ilmatorjunnan kehityk-
sen edistäminen ja sen historiallisten 
perinteiden säilyttäminen tukemalla 
niihin liittyvää tutkimus- ja valistus-
toimintaa sekä opiskelu- ja virkistys-
työtä puolustusvoimien ilmatorjunta-
muodostelmissa sekä vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä tekevissä ilma-
torjuntajärjestöissä. Tehtävä on perin-
teikäs ja säilynyt hyvin samanlaisena 
läpi Ilmatorjuntasäätiön 50-vuotisen 
taipaleen, jota juhlittiin Säätytalolla 
16.11.2007. Artikkeli juhlista löytyy 
Ilmatorjuntaupseerista 4/07.

Stipendejä ja plaketteja

Säätiö sijoittaa kuluneen 50-vuoden 
aikana eri tavoin hankittua pääomaa, 
jotta sääntöjen mukainen toiminnan 
jatkuminen olisi mahdollista tule-
vaisuudessakin. Sääntöjen mukaan 
säätiön varat on sijoitettava varmalla 
ja tuloa tuottavalla tavalla. Sijoitus-
toiminnan kannalta kuluva ja viime 
vuosi ovat olleet haastavia. Omai-
suusarvojen vuosia jatkunut nousu 
on hiipunut ja kääntyi viime vuoden 
loppupuolella jopa laskuun. Tällä 
hetkellä näyttäisi valoa näkyvän jo 
tunnelin päässä. Sijoitusmarkkinoi-
den turbulenssista huolimatta sääti-
ön varallisuus on karttunut kohtuul-
lisesti.

Ilmatorjuntasäätiö tukee asela-
jimme julkaisutoimintaa jakamalla 
kirjoittajastipendejä ilmatorjunnan 
vuosikirjan ja Ilmatorjuntalehden 
kirjoittajille sekä muille julkaisu-
toiminnassa erityisesti kunnostautu-

Ilmatorjuntasäätiö tukee  
ilmatorjunnan kehittämistä

neille. Kuluneena vuonna säätiö on 
tukenut mm. Helsingin Ilmatorjunta-
rykmentin ja Salpausselän Ilmator-
juntapatteriston perinnepäivän juh-
lallisuuksia.

Säätiöllä on palkitsemisesinee-
nä kultainen, hopeinen ja kuparinen 
plaketti; niitä jaetaan pääosin val-
tuuskunnan kokousten yhteydessä. 
Ilmatorjuntakoulun ja Reserviupsee-
rikoulun Ilmatorjuntapatterin me-
nestyneille oppilaille myönnetään 
pronssisia plaketteja kurssien päät-
täjäisissä. Varusmiehille myönnetään 
kotiuttamistilaisuuksissa säätiön pie-
noislevykkeitä ”Ansioista sotilaalli-
sessa koulutuksessa”. 

Valtuuskunta valvoo,  
ohjaa ja tukee

Ilmatorjuntasäätiön johtaminen on 
jaettu kahteen organisaatioon, halli-
tukseen ja valtuuskuntaan. Valtuus-
kunnan puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja valitaan kalenterivuodeksi 
kerrallaan. Valtuuskunnan puheen-
johtajaa kutsutaan Ilmatorjuntasää-
tiön puheenjohtajaksi ja varapuheen-
johtajaa Ilmatorjuntasäätiön vara-
puheenjohtajaksi. Valtuuskunnan 
puheenjohtajana toimii toimitusjoh-
taja Raimo Piironen ja varapuheen-
johtajana eversti Ahti Lappi.

Valtuuskunta valvoo, ohjaa ja tu-
kee säätiön toimintaa. Siihen kuuluu 
vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä. 
Kullakin valtuuskunnan jäsenel-
lä on henkilökohtainen varamies. 
Valtuuskunnan jäsenet valitaan kol-
meksi kalenterivuodeksi kerrallaan 
ja jäsenistä on vuosittain yksi kol-

masosa (1/3) erovuorossa. Valtuus-
kunta kokoontuu keväällä ja syk-
syllä. Valtuuskunnassa istuvat tällä 
hetkellä Kari Jordan varalla Juha 
Hammarén, Aapo Cederberg varalla 
Rauli Korpela, Lasse Kurkilahti va-
ralla Heikki Lehmusto, Ahti Lappi 
varalla Markku Arola, Matti Lepistö 
varalla Jorma Lahtinen, Juhani Lep-
pänen varalla Heikki Aarnio, Raimo 
Piironen varalla Visa Pekkarinen, 
Seppo Riitamaa varalla Matti Kul-
mala, Ukko Kiviharju varalla Erkki 
Artama, Jukka Rantala varalla Mik-
ko Suotsalo, Janne Timonen varalla 
Antti Ahlström sekä Jyrki Heinonen 
varalla Jari Niemi.

Valtuuskunta voi yksimielisellä 
päätöksellään kutsua säätiön kunnia-
jäseneksi säätiön tarkoitusperiä mer-
kittävällä tavalla edistäneen henkilön. 
Ilmatorjuntasäätiöllä on viisi kunnia-
jäsentä, vuorineuvos Aarne Aarnio, 
teollisuusneuvos Kaarle H. Pentti, 
teollisuusneuvos Yrjö M. Lehtonen 
sekä everstit Mikko Virrankoski ja 
Ahti Lappi.

Ilmatorjuntasäätiön varsinaisi-
na tilintarkastajina toimivat Christer 
Antson ja Mauri Eskelinen sekä va-
ralla Kaarlo Hirvikoski ja Juha Pal-
mujoki.

Hallitus johtaa

Ilmatorjuntasäätiön hallituksen valit-
see valtuuskunta. Hallitus toteuttaa 
käytännössä säätiön toiminnan tar-
koitusta, hoitaa säätiön rahavaroja 
ja muuta omaisuutta sekä huolehtii 
varojen luotettavasta ja tuottavasta 
sijoittamisesta, valmistelee valtuus-
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kunnan käsiteltäväksi tulevat asiat, 
laatii ehdotukset toimintasuunnitel-
maksi ja talousarvioksi sekä toimin-
takertomuksen ja tilinpäätöksen sekä 
määrää toimihenkilöiden palkkiois-
ta ja kulukorvauksista. Hallituksen 
kuuluu puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja ja 5 jäsentä. Hallituksen jä-
senet eivät saa kuulua valtuuskun-
taan. Hallituksessa puhetta johtaa 
eversti Risto Häkkinen ja varapu-
heenjohtaja toimii Matti Marjosalo. 
Hallituksen jäseninä toimivat Ari 
Suontlahti, Matti Heinänen, Jukka-
Pekka Koskinen, Timo Hämäläinen 
ja Arto Ikonen.

Hallitus kutsuu säätiölle asiamie-
hen ja sihteerin sekä muut tarpeelli-
set toimihenkilöt. Säätiön asiamie-
hen tehtävää on jo usean vuoden ajan 
hoitanut ansiokkaasti ja tunnollisesti 
varatuomari Mauno von Fieandt. Hä-
nen toimenkuvanaan on valmistella 
hallituksen kokouksissa käsiteltävät 
asiat, panna ne täytäntöön ja hoitaa 
säätiön lakimääräiset velvoitteet. Li-
säksi hän toimi valtuuskunnan ja hal-
lituksen kokousten sihteerinä ja hoi-
taa säätiön ja sen erillisten rahastojen 
taloussuunnittelun, maksuliikenteen, 
kirjanpidot ja tilinpäätökset. 

Hallitus voi valita pysyviä ja tila-
päisiä valiokuntia juoksevien asioi-
den hoitoa varten hallituksen vastuun 
ja valvonnan alaisena. Talousvalio-
kunnan muodostavat Matti Heinänen 
ja Jukka-Pekka Koskinen. Olavi ja 
Elli Rahelan rahaston hoitokuntaan 
kuuluvat edellisten lisäksi Helsingin 
Re-serviupseerien Ilmatorjuntakerho 
ry:n edustajana Antti Lilleberg sekä 
everstiluutnantti K.H.Pentin rahas-
ton hoitokuntaan Ilmasotakoulun 
apulaisjohtajana evl Timo Hämäläi-
nen. Plakettien oikeidenmukaista ja-
koa ohjaa plakettivaliokunta, johon 
kuuluvat Matti Marjosalo, Antti Ahl-
ström ja Esa Nivala.  

Teksti: Ari Suontlahti
Kuvat: Raimo Lahtiperä Vasemmalla Ilmatorjuntasäätiön puheenjohtaja, toimitusjohtaja Raimo Pii-

ronen ja oikealla Ilmatorjuntasäätiön hallituksen puheenjohtaja eversti Risto 
Häkkinen.

Ilmatorjuntasäätiön valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa. Kuva val-
tuuskunnan syyskokouksesta Säätytalolta ennen Ilmatorjuntasäätiön 50-vuo-
tisjuhlallisuuksia.
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Maatalouden ja Rautakaupan Ammattilainen

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

fax. 010 768 4609

PIKAKULJETUS
ROVANIEMI OY
Kairatie 65, 96190 ROVANIEMI

Puh. (016) 312 020

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi 
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MATKAN  
JÄRJESTELYISTÄ

Yhdistyksen messumatkan järjestelyt 
käynnistyivät jo useita vuosia ennen 
matkaa, ja olivat hyvässä vauhdissa 
keväällä 2007 astuessani tehtävään 
matkan järjestelijänä. Tehtävässä min-
ua edeltänyt Laura Nyman oli tehnyt 
erittäin hyvän pohjustuksen kartoit-
tamalla erilaisia toteutusvaihtoja, jo-
ten minun vastuulleni jäi vain helppo 
osuus, valitun vaihtoehdon toteutus. 

Päätimme matkustaa lentäen 
ja majoittua hotelliin Pariisissa.
Matkamme ajoittui juhannusviikolle 
2008 kestäen sunnuntaista torstaihin. 

YHDISTYKSEN JÄSENMATKA
Pyysin tarjoukset muutamalta matka-
toimistolta keväällä 2007 ja jatkoa 
lähdettiin työstämään valitun toimit-
tajan kanssa syksyllä 2007. Pidimme 
auki lentomatkustuksen toteutusta-
van, kunnes keväällä 2008 selvisi, 
että emme voi saada ilmavoimil-
ta kuljetusapua koneiden huolto-  
ohjelmien vuoksi.   

Majoituksen hankimme matka-
toimiston kautta, mikä olikin helppo 
tapa kokemattomalle, vaikka tässä ol-
isi voinut säästää pitkän pennin, koska  
lopulta emme hankkineet muita pal-
veluita matkatoimiston kautta. Valit-
semamme majoitus, hotelli Brebant, 
oli normaalia eurooppalaista tasoa, 

huoneen lattiassa oli korkeuseroa 
vähintäänkin 10cm kun ovelta käveli 
kylpyhuoneeseen eikä hissi jaksanut 
nostaa edes nimelliskuormansa ver-
ran suomalaisia sotilaita. Toisaalta 
hotellin valitsemisessa tärkeässä ase-
massa ollut keskeinen sijainti palkitsi  
hyvällä valikoimalla palveluita heti 
hotellin oven edessä.

Lentojen kanssa lähdimme siitä, 
että jokainen järjestää omat lippun-
sa. Tähän oli syynä se, että monilla 
oli omia toiveita lippujen suhteen ja  
tosiasia että yksittäin ostettuna liput 
olivat halvempia kuin ryhmäalen-
nuksella, jopa suoraan lentoyhtiöltä 
ostettuna.
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ESRI Finland

ESRI Finland Oy
Piispanportti 10 • 02200  ESPOO

puh. 0207 435 435 • myynti@esri-fi nland.com
www.esri-fi nland.com • www.esri.com/defense

Paikkatietojärjestelmä on kriittinen 
päätöksenteon väline. Tarjoamme 
kokonaisvaltaiset paikkatietoratkaisut 
johtamisjärjestelmiin, tiedusteluun, 
viestintään, operaatioiden suunnitteluun ja 
seurantaan sekä erilaisiin tukitoimintoihin.

• Johtamisjärjestelmät
• Operaatioiden suunnittelu
• Näkemäanalyysi
• Joukkojen liikkuvuuden analysointi maastossa
• Kaupunkiympäristöjen mallinnus
• Maaston visualisointi
• Onnettomuuksien vaikutusten mallintaminen
• Kaukokartoitusmenetelmät tiedustelussa
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aalia esitteleviä yrityksiä. Muutenkin 
tuntui, että kaikenlainen ”protec-
tion” oli messuilla trendikkäämpää 
kuin hyökkääminen tai tuhoaminen. 
Monet esittelijät painottivat ennem-
min oman järjestelmänsä kykyä suo-
jautua tai torjua uhkia kuin uhkien 
suoranaista tuhoamista. Taistelijoi-
den henkilökohtaisen suojautumis-
en lisäksi messuilta löytyi myös eri 
panssaroituihin ajoneuvoihin asen-
nettuja suojavälineitä.  

Messuilta löysin myös jalkaväen 
aseisiin suunnitellun patruunan, jon-
ka kantama ja näin ollen vaarallin-
en alue on huomattavasti pienempi 
kuin normaalin patruunalaukauksen. 
Patruuna on suunniteltu juuri nykya-
jan kriisitilanteisiin, missä tilanne on 
hyvinkin epäselvä ja taistelualueella 
saattaa olla sivullisia; pyrkimyksenä 
on sivullisille aiheutuvan vaaran 
minimointi.  
    
Petri Ruotsalainen

TÄHYSTYSHAVAINTOJA
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Messuilla oli esitteillä tuttu Cro-
tale-ohjusvaunu. Tarkka katsoja 
huomaa, ettei ohjusvaunu ole 
suomalainen, koska tästä versiosta 
on infrapunasieppain poistettu. 

Vaikka messut tarjosivat paljon suojaväli-
neitä, niin myös vanhaa ja tuttua messu-
materiaalia oli esillä, kuvassa helikopterin 
rakettiaseistusta. 

Messujen aluksi jakauduimme taistel-
ijapareihin ja lähdimme katselemaan 
mitä messuilta löytyy. Maanantai-aa-
muna kaikki ei messuilla ollut vielä 
valmista, mutta aika tuntuikin olevan 
Ranskassa hieman erilainen käsite 
kuin Suomessa. Näin maallikkokin 
löysi heti tuttuja. Patria, MBDA, 
Thales, Rheinmetall vain tutuimmat 
mainitakseni, olivat näyttelyalueella. 
Saimmekin sovittua tarkempia esit-

telyajankohtia meille suomalaisille 
tuttujen yritysten kanssa. Messual-
ueella näkyi myös yllättävän paljon 
suomalaisia. Suiomalaisesta kalusto-
sta oli esillä ITO 2005 -järjestelmä, 
sekä Lohtajan kevätleirillä paljon 
huomiota saanut nostolava. Molem-
milla kohteilla oli myös suomalaiset 
esittelijät.

Messuilla oli yllättävän paljon 
henkilökohtaista suojautumismateri-

Liput messuille saimme Finnish 
Defence Power Systems Oy:n kautta 
Rheinmetallilta jo kotimaassa, mikä 
olikin pakollista, koska messuille ei 
ole asiaa ilman asianmukaista kut-
sua. Messuille siirtyminen toteutettiin 
matkan hintaan kuuluvalla metrolipul-
la. Junahenkilökunta osoitti perinteistä 
ranskalaista mielenlaatua lakkoilemal-
la juuri matkamme aikana, ja kulke-
vat junat olivat täpötäysiä ja helteisiä, 
mikä tummat puvut päällä liikkuneita 
messuvieraita hieman rasitti.

 
OPITTUA

Tämän kaltaisen matkan suunnittelu 
ja tietojen kerääminen tulee aloittaa 

jo vähintäänkin vuosi ennen matkan 
toteutumista, jotta kaikki tieto eh-
ditään saada ja käsitellä ajoissa.

Matkatoimiston hintapreemioita 
ei olisi tarvinnut maksaa, koska sa-
man hotellivarauksen olisimme saa-
neet suoraan hotellistakin, hieman 
vain etukäteen hirvitti tehdä noin 
merkittäviä sitoumuksia suoraan 
paikallisten kanssa.

Lentojen organisointi kannattaa 
tehdä yksitellen, jos matkapäivät voi 
lyödä lukkoon 5-3 viikkoa ennen len-
toja, jonka jälkeen yksittäin ostettu-
jen lippujen hinnat alkavat nousta.

Messukävijöiden rekisteröinti 
kannattaa tehdä ajoissa, koska mes-
suorganisaatio sulki rekisteröinnin jo 

ennen messujen alkua, mikä hieman 
lisäsi joidenkin kävijöiden työtä sis-
ään tullessa, varsinkin kun yhteistä 
kieltä rekisteröintihenkilökunnan 
kanssa ei löytynyt. 

Pariisin lentokenttä Charles 
De Gaulle on todellakin maineen-
sa veroinen, eikä tarjoa mitenkään 
selkeästi opastettuja palveluita tai 
siirtymisiä, matkailijan ja erityis-
esti ryhmän vetäjän tulee etukäteen 
selvittää, miten kentällä liikutaan 
ja minne tulee pyrkiä, jottei  
tarvitse joukon kärjessä aloittaa arpo-
mista joka risteyksessä.  

Antti Lilleberg
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Reserviläiselle EUROSATORY 2008 
-messut olivat ainutlaatuinen tilaisuus 
päästä tutustumaan alan kehitykseen 
ja uusimpaan kalustoon. Näytteil-
leasettajat suhtautuivat erittäin hy-
vin myös reserviläiseen, joka kyseli 
tietoja laitteista. Itselläni huomio ki-
innittyi erityisesti UAV-alan nopeaan 

NÄKÖKULMANA LENNOKIT
kehitykseen. Lennokkeja oli monen 
tyyppisiä; perinteisiä tiedustelu- ja 
maalilennokkeja, helikopterityyp-
pisiä sekä erikoisempia leijunta-
ratkaisuja. Lennokkien ja lennokki-
järjestelmien koko vaihteli pienistä, 
yhden miehen repussa kuljetettavis-
ta laitteista suuriin, lentokentän ja 

ajoneuvoja vaativiin järjestelmiin.
Pienimmät, yhden miehen oper-

oitavissa olevat lennokit ovat usein 
tyypiltään erilaisia ”lentäviä siipiä” 
(kuvat 1 ja 2). Tyypillinen toiminta-
aika on 0,5 - 2 h. Varustuksena on läh-
es aina radiolinkillä live-kuvaa lähet-
tävä videokamera ja ohjaus on toteu-
tettu gps-paikannukseen perustuvana 
reitin ennakko-ohjelmointina. Reittio-
hjelmointia voidaan yleensä muuttaa 
lennon aikana radioyhteydellä.

Hieman suuremmat laitteet (kuva 
3) soveltuvat esim. yhtymän alueel-
la tapahtuvaan tiedusteluun. Näiden 
lennokkien siipien kärkiväli vaihtelee 
1 - 4 m ja tarvittava laitteisto painaa 
50 - 500 kg eli tarvitsee kuljetuk-
seen ajoneuvon. Hyötykuormana on 
tyypillisesti kamera, infrapunakam-
era ja/tai lämpökamera.

Suurimmissa järjestelmissä sen-
sorien määrä ja tyypit ovat runsaita. 
Tyypillisesti valikoimiin kuuluu 
erilaisia kameroita ja antureita. Va-
rustuksena saattaa olla myös laser-
maalinosoitusjärjestelmä. Helikop-
terityyppisiä ratkaisuja löytyy esim. 
laivoilta operoitavaksi suunniteltu 
SAAB Skeldar (kuva 4). Pienem-
piä kohtisuoraan nousevia ja laske-
via laitteita löytyi myös muutamia 
(kuva 5). 

Järjestelmissä on selvästi havait-
tavissa 2 trendiä. Toisaalta pyritään 
pienikokoisiin, helposti joukkojen 
mukana liikuteltaviin järjestelmiin 
ja toisaalta suuriin, pitkän toimin-
tasäteen omaaviin, korkealla lentävi-
in järjestelmiin, jotka voidaan myös 
aseistaa kuten esim. Predator. Jopa 
taistelukonepuolella on kiinnos-
tusta miehittämättömiin koneisiin, 
koska lentäjän fyysinen kestokyky 
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Tecknisolar Seni Drone Coccinelle, siipiväli 0,5m, paino 400g, sähköpulssimoot-
tori jonka äänenvoimakkuus 10dB 5m päästä mitattuna, toimintasäde 1,5km. 

Aeronautics Orbiter Mini UAV, siipiväli 2,2m, 3 lennokkia hallintalaitteineen pa-
kattuna 2 reppuun, toimintasäde 15-40km, lentoaika 2,5-3h, sähkömoottori. 
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UAS Shadow 200 (RQ-7), siipiväli 3,9m, paino tyhjänä 
77kg, hyötykuorma 27kg, toimintasäde 50km, lentoaika 6h, 
28kW wankel-moottori. Järjestelmään kuuluu 4 lennokkia, 
2 maa-asemaa, laukaisutraileri ja ajoneuvo. 

SAAB Skeldar, pituus 4,1m, paino 200kg, hyötykuorma 
30kg (EO/IR, SAR, EW), toimintasäde yli 100km, lentoaika 
4-5h.

Bertin Technologies HoverEye, ko-
rkeus 1,1m, paino 10kg, hyötykuorma 
1kg, toimintasäde 5km, lentoaika 
20min, osa Sagem Defence Securite 
Phoenix 2007 järjestelmää. Telapaketti maataloustraktoriin

alkaa rajoittaa taistelukoneiden 
toimintakykyä.

Yhteistä näille kaikille järjest-
elmille on kuitenkin niiden vaikea 
havaittavuus ja hankala torjuttav-
uus. Erilaisia äänisuuntimalaitteita 
oli messuilla runsaasti esillä, mutta 
lähes kaikki on kehitetty erityisesti 
laukausten suunnan havaitsemisek-
si viimeaikaisten sotien kokemus-
ten perusteella. Tämän tyyppiset 
laitteistot lienevät kuitenkin modi-
fioitavissa myös lennokkien äänten 

suuntimiseen sopiviksi, tosin pien-
impien, sähkömoottorilla toimivien 
lennokkien havaitseminen on lähes 
mahdotonta ennen kuin se on koh-
dalla. Tästä syystä joukkojen omas-
uojelu; maastoutus, naamiointi, 
valelaitteiden käyttö yms. korostuvat 
entisestään. Erilaisia torjuntakeinoja 
mietittäessä heitettiin esiin myös aja-
tus pienien, matalalla lentävien len-
nokkien torjunnasta omakohtaisella 
ilmatorjunnalla käyttäen haulikkoa, 
joita Suomessa on runsaasti.

Tämän tyyppisiä matkoja voin 
suositella kaikille alan kehityksestä 
kiinnostuneille. Mielenkiintoa herät-
tivät myös muiden aselajien kalusto 
ja erilaiset siviilipuolen sovellutuk-
set, kuten esimerkiksi maataloustrak-
toriin asennettavat telapaketit (kuva 
6). Tällaiset kun asentaa neliveto-
Valmetin pyörien tilalle niin ei pitäisi 
maaston haitata kulkua!  

Jarmo Koskimaa
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Tampereella toimiva Robonic Ltd Oy 
luovuttaa maaliskuussa uuden miehit-
tämättömien ilma-alusten lähettämiseen 
tarkoitetun katapultin Suomen puolus-
tusvoimille. Puolustusvoimat hyödyntää 
ensimmäisenä maailmassa Robonicin 
MC2555LLR katapultin monikäyttö-
ominaisuuksia, joilla mahdollistetaan 
niin lentotiedustelu- kuin maali-ilma-
alusten lähettäminen.

Alan kansainvälinen ongelma on ollut 
se, että miehittämättömien ilma-alusten 
valmistajat ovat tehneet lähetyslaitteensa 
itse. Niinpä ne ovat sopineet vain yhdel-
le ilma-alustyypille. Meidän katapulttim-
me lähettää taivaalle useamman kokoisia 
ilma-aluksia niiden vaatimilla nopeuksil-
la, toimitusjohtaja Juha Moisio kehaisee. 
Robonicin katapulteilla on tehty tähän 
mennessä noin 3 000 eri miehittämättö-
mien ilma-alusten ja maalien lähetystä. 
Robonic on toimittanut kaikki Suomen 
puolustusvoimien käyttämät katapultit.

Ranskalaisen Sagem-konsernin 
omistukseen viime vuonna siirtynyt 
suomalaiskeksintö on pystynyt avaamaan 
maailmanmarkkinat. Robonic Ltd Oy:n 
katapultteja on myyty merkittävimmil-
le alan järjestelmätoimittajille. Lähetys-
laitteita on mennyt EADS:n välityksellä 
Saksaan, Meggitt DS:n kautta Iso-Bri-
tanniaan ja Sagem DS:n toimin Kanadan 
asevoimille. Myös Hollannin puolustus-
voimat on käyttänyt Robonicin katapult-
teja maalitoiminnassaan.

Paitsi että Robonic valmistaa ja myy 
miehittämättömien ilma-alusten lähe-
tyskatapultteja se vuokraa niitä voimak-
kaasti laajenevalla alalla. Lisäksi se tu-
kee ilma-alusten lähetystoimintaa, tekee 
alan selvityksiä ja kouluttaa lähetystoi-
minnan osaajia. Yhteistoimintaa on ollut 
Sagem DS:n ja muun muassa italialaisen 
Galileo Avionican, kreikkalaisen EADS-
3 Sigman ja brittiläisen BAE Systemsin 
kanssa. Kaikkiaan Robonic on tehnyt lä-
hetystoiminnan selvitykset ja kartoituk-
set kaikkiaan noin 15 eri miehittämättö-
mälle ilma-alukselle pienistä noin 20 kg:
n maaleista aina lähes 500 kg:n taktisiin 
tiedusteluvälineisiin.

Jatkuva toimintakyky 
vaativissa oloissa

Robonicin katapultissa paineilmalla ly-
hyellä matkalla saavutettava suuri kiih-
tyvyys on teknisiltä ratkaisuiltaan osoit-
tautumassa alan parhaaksi. Se on voitta-
massa rakettimoottoreihin tai kuminau-
haperiaatteeseen perustuvat kilpailijansa. 
Robonicin katapultti on useita kilpailijoi-
ta varmemmin käytettävissä myös vaati-
vissa oloissa, esimerkiksi kylmässä.

Hyvinä ominaisuuksina nähdään 
myös laitteen kuljetettavuus kontissa ja 
C-130 kuljetuskoneessa, jotka mahdol-
listavat katapultin nopean siirrettävyyden 
uuteen tehtävään. Lisäksi sen ympäris-
töystävällisyys on etu, sillä se ei tuota 

myrkyllisiä ruutikaasuja eikä juurikaan 
melua.

Miehittämättömien ilma-alusten sek-
tori on aikaisemmin rajoittunut sotilas- 
ja valtiokäyttöön, mutta nähtävissä on, 
että kaupalliset käyttömahdollisuudet 
lisääntyvät.

Alan voimakasta kehitystä toimi-
tusjohtaja Juha Moisio kuvaa luvuilla. 
Kun miehittämättömien ilma-alusten ko-
konaismarkkinoihin arvioidaan vuonna 
2012 käytettävän 2,7 miljardia dollaria, 
on summa vuonna 2015 jo kolminkertai-
nen eli 8,3 miljardia dollaria. 

Kemijärvestä tärkeä 
testikeskus

Robonic on käynnistänyt pari vuonna 
sitten miehittämättömien ilma-alusten 
testilentotoiminnan Kemijärvellä. Pai-
kasta onkin kasvavassa lähetystoimin-
nan arktinen erikoiskeskus, toimitus-
johtaja Juha Moisio toteaa tyytyväisenä. 
Jatkossa miehittämättömien ilma-alus-
ten suunnittelijat ja valmistajat pystyvät 
jatkamaan kehitystoimintaansa ja uusien 
innovaatioiden testausta tällä Lapin alu-
eella, joka esimerkiksi vastaa noin puolta 
Belgian ilmatilasta.

Testaustoiminnan toteuttajaksi pe-
rustettu Robonic Arctic Test UAV Flight 
Centre (RATUFC Ltd Oy) järjestää asi-
akkailleen palvelut avaimet käteen peri-
aatteella. Yritys hoitaa tarvittavat viran-
omaisluvat sekä järjestää asiakkaan käyt-
töön lentokentän, ilmatilan ja huolehtii 
paikallisista järjestelyistä.

Juha Moisio uskoo, että Kemijärven 
alue osoittautuu erityisesti houkuttele-
vaksi yrityksille, jotka haluavat tutkia ja 
kokeilla miehittämättömien ilma-alusten 
tekniikoita siviilisektorilla.

Järjestelmien kehittäminen etenee 
siihen suuntaan, että miehittämättömät 
ilma-alukset pystyvät operoimaan jul-
kisessa ilmatilassa, jolloin niitä voidaan 
käyttää vaikkapa liikennevalvonnassa, 
metsä-, maa- ja karjataloudessa, onnet-
tomuustutkinnassa, ympäristötyöskente-
lyssä ja rajavalvonnassa.

ROBONICILTA UUSI KATAPULTTI 
PUOLUSTUSVOIMILLE

PV:n katapultti valmiina lähettämään Meggitt DS:n Banshee ilmamaalia.
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Missio

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

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

Aikaisemmin meidät tunnettiin nimellä Securitas Systems.

www.niscayah.fi

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


