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Ito05 – Asrad-r-fin is fully operational in finland

The series delivery of the Advanced Short Range
Air Defence System (ASRAD-R) from Rheinmetall
Defence Electronics in Bremen to the Finnish
Defence Forces had been finalized in 2008.

ITO05 has proven its capabilities during several
live firings at Lohtaja firing range. While more
than 1000 soldiers of 19 nations exercised with
more than 37 airborne and air defence systems
two ITO05 container mounted air defence sys-
tems of the Salpausselkä Air Defence Battalion
of the Karelia Brigade joined the ELITE 2008
exercise in July 2008 in southern Germany. It
had been the first time that FDF joint his exer-
cise with an air defence weapon system.

Besides the fact that it is a great experience for
every soldier to train with so many live targets
and systems, the Finnish Air Defence crews had
proven their professionalism and the high per-
formance of the ITO05 system.

Live firing at Lohtaja

Reloading of ASRAD-R with BOLIDE air defence missile 

ASRAD-R presentation with Finnish Defence Forces
team during Eurosatory 2008 in Paris
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pääTOIMITTAJALTA

Näin voidaan todeta aloittaessani 
toiminnan Ilmatorjuntaupseeriyh-
distyksen julkaiseman ILMATOR-
JUNTA-lehden päätoimittajana. 

Lupautuessani viime keväänä 
lehden uudeksi päätoimittajaksi, 
tiesin ottavani suuren haasteen 
vastaan. Toisaalta näen haasta-
van päätoimittajan pestin myös 
mahdollisuutena. Ennen kaikkea 
lehden toimittaminen on jälleen 
mahdollisuus olla yhteydessä 
oman ammattikunnan ulkopuo-
lelta myös reserviläis- ja evp-ih-
misiimme. Tämä mahdollisuus on 
konkretisoitunut jo kesän aikana, 
jolloin olen saanut paljon yhtey-
denottoja lukijakunnaltamme, yh-
distyksemme jäseniltä sekä myös 
jäsenkentän ulkopuolelta. Nämä 
yhteydenotot ovat poikineet monta 
opetusta, neuvoa ja vinkkiä lehden 
kehittämiseen niin ulkoasullisesti 
kuin sisällöllisesti. Päätoimittajan 
näkökulmasta katsoen on hienoa, 
että yhteydenotot ovat myös poi-
kineet artikkeleita julkaistavaksi 
– jopa niin paljon, että osa on jou-
duttu siirtämään tuleviin numeroi-
hinkin. Kiitos kaikille jo saamas-
tani tuesta, sillä yhdessä tekemällä 
syntyy paras tulos!

Ilmatorjunta-lehti jatkaa aiem-
pien päätoimittajien viitoittamalla 

tiellä, pyrkien olemaan aselajimme 
järjestö- ja ammattilehti. Lehden 
tarkoituksena on siis jatkaa koko 
lukijakuntaa palvelevien artikke-
lien ja juttujen julkaisemista sekä 
toiminnasta tiedottamista. Leh-
den kehittämisen suunta on mo-
nipuolisen sisällön julkaiseminen 
jokaisessa lehdessä siten, että jo-
kaisella numerolla on teema, joka 
antaa lehden ammattiartikkeleille 
suunnan. Teeman lisäksi lehdessä 
julkaistaan runsaasti myös kentältä 
tulleita juttuja sekä vakiopalstoja 
peruslukemien merkeissä. 

Tämän lehden teemaksi va-
listin maavoimien lentojoukot. 
Aiheen sisällön muodostavat kat-
saukset maavoimien uuteen he-
likopterikalustoon, RANGER 
-lennokkeihin sekä ilmatorjunnan 
maalilennokkitoimintaan. Lehden 
lopussa on myös artikkelit Mosko-
van ilmailunäyttelystä sekä Hel-
singin kansainvälisestä ilmailu-
näytöksestä. 

Seuraavassa numerossa tee-
mana on uusi ilmatorjuntajärjes-
telmämme NASAMS, jonka han-
ke etenee kovaa vauhtia. Sitä odo-
tellessa toivotan lukijoille hyvää 
syksyn jatkoa ja ollaan yhteyksis-
sä!     

Rivissä jälleen,  
avoimin mielin

Kapteeni Mano-Mikael Nokelainen
päätoimittaja
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pUhEENJOhTAJALTA
pääkirjoitus

Everstiluutnantti Ari Suontlahti
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen puheenjohtaja

Mitä parhaimmat onnittelut sadan 
vuoden iän heinäkuussa saavutta-
neelle, mainiossa kunnossa oleval-
le Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen 
kunniajäsenelle reservin majuri Uljas 
Marttiselle. Hänet kutsuttiin Ilmator-
juntaupseeriyhdistyksen kunniajäse-
neksi 22. huhtikuuta 1978.

Uljas tunnetaan aktiivisena suo-
jeluskuntaupseerina, aloitti 15-vuoti-
aana vuonna 1924, sodan ajan ilma-
torjuntaupseerina ja sodan jälkeisen 
ajan aktiivisena reserviupseerina. 
Hän taisteli ilmatorjuntayksiköiden 
kanssa sotien aikana monessa paikas-
sa ja oli usein rauhan aikana opet-
telemassa sekä kouluttamassa ilma-
torjuntaa alkaen kolmekymmentälu-
vulta. Hänen viimeinen kertaushar-
joituksensa oli vuonna 1962. Uljas 
Marttinen toimi myös monissa teh-
tävissä ilmatorjuntajärjestöissä pää-
kaupunkiseudulla ja käy edelleenkin 
reserviläiskavereiden kanssa yhtei-
sillä tapaamisilla. Ilmatorjuntaup-
seeriyhdistys vieraili hänen synty-
mäpäivävastaanotollaan heinäkuussa 
kenraali Antti Simolan johdolla. Elo-
kuun alussa kävimme hänen ja mui-
den kunniajäsenten kanssa muistele-
massa menneitä Suomenlinnassa ja 
tutustumassa Ilmatorjuntamuseoon. 
Tilaisuuteen osallistui Ilmatorjun-
taupseeriyhdistyksen hallitus. Ul-

jas Marttisesta voi käydä lukemassa 
mm. everstien Hannu Pohjanpalon 
ja Ahti Lapin kirjoitukset Ilmator-
juntaupseerin netissä olevista nu-
meroista.

Elämme syksyä jolloin oli-
si aika Ilmatorjunnan vuosikirjan 
2009 - 2010 putkahtaa postiluukus-
ta. Aineisto on menossa taittoon ja 
julkistamistilaisuus on suunniteltu 
Ilmatorjuntamuseolle. Kirja taitaa 
sittenkin pitkien perinteiden mukai-
sesti - mutta sisällöltään täysin uute-
na ja modernina – ilmestyä. Vuosikir-
jan päätoimittajana on majuri, VTT 
Jyri Raitasalo ja teemana kansain-
välisyys. Kirja on tarkoitus julkaista 
marraskuun 2009 lopussa ja esitellä 
pääkaupunkiseudun ilmatorjuntajär-
jestöjen järjestämässä ilmatorjunnan 
vuosipäivän ja talvisodan alkamisen 
70-vuotistilaisuudessa Ilmatorjunta-
museolla 29.11. klo 16.00 alkaen. Ti-
laisuuteen kannattaa osallistua, kutsu 
on toisaalla tässä lehdessä.

Tervetuloa Mano Nokelainen 
lehtemme uudeksi päätoimittajak-
si ja onnittelut valmistumisestasi 
yleisesikuntaupseerikurssilta. Leh-
ti näyttää jatkuvan laadukkaana ja 
mielenkiintoisena aselajijulkaisu-
na edelleenkin. Hyvä sisältö vaatii 
päätoimittajalta mittavaa ajankäyt-
töä niin sisällön suunnittelussa kuin 

kirjoittajien kanssa yhteydenpidossa-
kin. Uskon, että tämä vaihe elämässä 
hyväksytään kotona ja virkapaikal-
la. Toivotan tervetulleeksi toimitus-
kuntaan myös uudet asiantuntijatoi-
mittajat strategiassa majuri Heikki 
Lehtosen ja tekniikassa kapteeni Pasi 
Seppälän. Toimituskunnassa jatkaa 
mm. everstiluutnantti Antti Arpiai-
nen, joka valmistelee väitöskirjaa 
itäisen naapurimme asevoimista.

Lämmin kiitos Jussi Ylimartimo 
hienoista lehdistä jäsenistömme lu-
ettaviksi. Olet tehnyt hienon työn yh-
distyksemme ja aselajimme hyväksi. 
Sait myös koottua asiantuntevan toi-
mituskunnan antamaan osaamisensa 
lukijoidemme iloksi. Toivotan sinul-
le mitä parasta onnea ja menestystä 
esiupseerikurssilla Maanpuolustus-
korkeakoulun hyvässä huomassa.

Ilmatorjunnan vuosipäivää, tal-
visodan alkamisen 70-vuotispäivää 
ja Ilmatorjunnan vuosikirjan ilmes-
tymistä odotellessa toivotan teille lu-
kijat mitä parasta syksyn jatkoa. Syö-
kää myrkyttömiä sieniä, liikkukaa 
luonnossa riittävän usein, ampukaa 
tarkkoja osumia turvallisesti Lohta-
jalla ja osallistukaa vuosipäivän sekä 
itsenäisyyspäivän tapahtumiin.  

Tervetuloa Mano, 
lämpimät kiitokset Jussi
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TARKASTAJAN pALSTA Eversti Rauno Lankila 
Ilmatorjunnan tarkastaja

Maavoimien Esikunnan Mikkeliin 
perustamisen myötä on puolustus-
haaramme ilmailun ylätason joh-
taminen ja ohjeistaminen siirtynyt 
entistä selkeämmin keskitettyyn 
malliin. Tämän kehityksen voidaan 
kapeakatseisesti tarkasteltuna nähdä 
rajoittavan esimerkiksi ilmatorjun-
nan lennokkitoiminnan toiminnanva-
pautta. Voidaan kokea myös byrokra-
tian lisääntyneen. Tämän suuntaiset 
näkökannat ovat osiltaan tottakin, 
mutta tehty muutos on kuitenkin ko-
konaisuudessaan ollut tarpeellinen. 
Se on selkeyttänyt ja ennen kaikkea 
yhdenmukaistanut maavoimien len-
totoiminnan ohjeistuksen laatimista 
sekä viranomaistoimintoja. Ilmailu-
ahan koskevat omat erityiset mää-
räyksensä, joita tulee noudattaa pii-
runtarkasti. On myös muistettava, 
että lennokkitoiminta on nykyään 
ilmatorjunnan koulutukselle aivan 
välttämätön resurssi - eikä mikään 
marginaalinen sivujuoni. Lisäksi il-
matorjuntajoukkojen yhteistoimin-
ta maavoimien muidenkin lentävien 
komponenttien kanssa on nähtävissä 
olevassa lähitulevaisuudessa lisään-
tymässä merkittävästi, mikä on myös 
miellettävä aselajimme kaikkien toi-
mijoiden piirissä.

Ilmatorjunnan materiaalisessa 
kehittämisessä on viime lehden il-

ILMATORJUNNAN  
KEHITYSASKELEITA

mestymisen tienoilla otettu jälleen 
yksi merkittävä askel eteenpäin, kun 
kaupallinen hankintasopimus uudes-
ta keskipitkän kantaman NASAMS 
II-ilmatorjuntaohjusjärjestelmästä on 
saatu allekirjoitettua. Tietenkin tulee 
muistaa, että uuden järjestelmän han-
kintasopimuksen allekirjoittaminen 
merkitsee vasta kyseisen hankkeen 
siirtymistä täysimääräisesti suunnit-
teluvaiheesta rakentamisvaiheeseen. 
Edessä on siis vielä paljon tekemä-
töntä työtä ja haasteita ennen kuin 
uusi ilmatorjuntaohjusjärjestelmä 
on täysimääräisesti koulutuksessa - 
puhumattakaan operatiivisessa käy-
tössä. Tämän jatkotyön käytännön 
tekemisestä lankeaa pääosa Panssa-
riprikaatin ja Maavoimien Materiaa-
lilaitoksen Esikunnan ilmatorjunta-
henkilöstön harteille. Toivotan heil-
le tässä yhteydessä sotilaan onnea ja 
kestävyyttä vaativassa työssään. Itse 
NASAMS II-järjestelmään ja hank-
keeseen liittyvät syvällisemmät ar-
tikkelit ilmestyvät vasta seuraavassa 
Ilmatorjunta 4/09-lehdessä.

Suorituskykyisen ilmatorjunnan 
resurssien tarve on nykyään miellet-
ty maassamme varsin laajalti. Tämä 
luo hyvän perustan aselajimme rau-
han ajan koulutusjärjestelmän ja so-
dan ajan joukkojen nousujohteiselle 
kehittämiselle. Nykyinen maailman-

laajuinen taloudellinen taantuma to-
sin vähentänee muutaman vuoden 
periodilla määrärahojamme. Tähän 
sopeutuminen on mahdollista otta-
malla mallia ainakin osiltaan niistä 
toimintatavoista, joita sovellettiin 
vielä muutama vuosi sitten. Niukem-
millakin resursseilla saadaan aikaan 
hyviä koulutustuloksia keskittymällä 
oleelliseen. Tämä tarkoittaa ensisijai-
sesti yksittäisten harjoitusten kustan-
nustehokkuuden parantamista, eikä 
niinkään harjoitusjärjestelmän kes-
keisten osien karsimista. 

Aselajimme kehitystyö etenee 
koko ajan pienin askelin - joskus 
jopa hieman horjahdellen - mutta 
kuitenkin sitkeästi kohti uhkaympä-
ristöön nähden riittävän suoritusky-
kyistä, maamme oloihin soveltuvaa 
ja monipuolista ilmatorjuntaa. Ilma-
torjunnan tulevaisuus näyttää varsin 
lupaavalta.  

Terveisin ilmatorjunnan tarkas-
taja, eversti Rauno Lankila
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MAAVOIMIEN LENTOJOUKOT
Majuri Kari pajunen

Utin Jääkärirykmentti

Eduskunta hyväksyi vuonna 1998 
puolustusvoimien uusien kuljetus-
helikopterien hankinnan. Vuonna 
2001 helikopterityypiksi valittiin 
yhteiseurooppalainen NH90 (Nato 
Helicopter), joka ominaisuuksiensa 
puolesta vastasi kuljetushelikopteril-
le asetettuja vaatimuksia. NH90-heli-
koptereita voidaan käyttää koko val-
takunnan alueella kaikkina vuoden 
ja vuorokauden aikoina ja kaikissa 

Maavoimien helikopteritoiminta 
suurten askelten edessä

sääolosuhteissa pois lukien kovasti 
jäätävät olosuhteet. Helikopterit so-
veltuvat tekniikaltaan ja varustuksel-
taan sekä sodan ajan tehtäviin että 
rauhan aikana viranomaisten ja muun 
yhteiskunnan tukemiseen. Ensim-
mäinen Helikopteripataljoonan käyt-
töön tullut NH90-helikopteri koottiin 
valmistajan tehtaalla Ranskassa ja se 
saapui Uttiin keväällä 2008. Toisesta 
helikopterista eteenpäin Uttiin tule-

vat helikopterit kootaan Patrian teh-
taalla Jämsän Hallissa.

Koulutus

Tällä hetkellä Utissa on käytössä vii-
si NH90-helikopteria ja kuudennen 
pitäisi saapua Uttiin syyskuun alussa. 
Koulutettuja ohjaajia uudelle kalus-
tolle on tällä hetkellä 15, joista viisi 
toimii lennonopettajina ja kaksi koe-

TEEMANA
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lentäjä. Tänä syksynä aloitetaan vie-
lä 8 uuden ohjaajan koulutus NH90-
helikopterille. Tyyppikoulutus sisäl-
tää 5 viikon teoriaopetuksen lisäksi 
noin kahden viikon simulaattorikou-
lutuksen Saksassa. Varsinainen tyyp-
pikoulutus itse helikopterilla sisäl-
tää noin 30 tunnin lentokoulutusoh-
jelman. Tällä hetkellä koulutettavat 
ohjaajat ovat ns. vanhoja kokeneita 
ohjaajia, joilla pääsääntöisesti on jo 
kokemusta kaksimoottorisella heli-
kopterilla lentämisestä.

NH90-helikopterin digitaalisen 
ympäristön harjoittelua varten han-
kittiin Uttiin jo vuonna 2006 PTT-
järjestelmänharjoittelulaite (Part 
Task Trainer). PTT-laite mahdollis-
taa ohjaus- ja navigointijärjestelmi-
en harjoittelun virtuaalilentämisen 
kautta. Laitteeseen on mallinnettu 
eteläisen Ranskan ilmatila. Laitteen 
käyttöympäristönä on neljä koske-
tusnäyttöä. IOS (Instructor Operati-
on Station) –näytön avulla saadaan 
alustettua haluttu harjoitteluympä-
ristö. Kolmen muun näytön kautta 
hallitaan ohjaamon käyttölaitteita 
samalla logiikalla kuin oikeassakin 
helikopterissa. PTT-laitteen tarkoi-
tus on harjaannuttaa henkilöstö jär-
jestelmien käyttöön ja syventää teo-
riakurssilla opetettuja asioita ennen 
lentokoulutuksen aloittamista sekä 
lentokoulutuksen aikana eri kokonai-
suuksien välillä. Vaikka PTT:llä voi 
käsitteellisellä tasolla ”lentää”, sitä ei 
pidä sekoittaa lentämisen harjoitte-
luun tarkoitettuihin simulaattoreihin.

Simulaattorilentämistä varten 
niin tyyppikoulutusvaiheessa kuin 
jo valmiiden ohjaajien kertauskou-
lutusta varten Suomi on tehnyt kol-
men vuoden mittaisen sopimuksen 
saksalaisen HFTS (Helicopter Flight 
Training Services) –simulaattoritar-
joajan kanssa. HFTS:n suunnitelmis-
sa on rakentaa viisi NH90-simulaat-
toria Saksaan, joista ensimmäinen 
valmistui loppuvuodesta 2008. Tä-
män sopimuksen pohjalta Helikop-
teripataljoonan tyyppi- ja kertaus-
koulutukseen liittyvät simulaattori-

lennot lennetään Saksassa vuosina 
2009 – 2011. Lisäksi sopimukseen 
on varattu kahden lisävuoden optio. 
Samanaikaisesti tutkitaan mahdolli-
suutta, että Uttiin saataisiin hankittua 
tulevaisuudessa tarvittavilla ominai-
suuksilla varustettu simulaattori. Täl-
löin koulutuksen tarvetta ulkomailla 
tulee arvioida uudelleen. 

Uusien koulutuksensa aloittavi-
en NH90 ohjaajien valmiuksia to-
tutella lentämiseen lasiohjaamolla 
harjoitellaan myös Porissa Suomen 
Ilmailuopiston omistamalla EC135–
helikopterin simulaattorilla. Porissa 
koulutuksen pääpaino on, lasiohjaa-
moon totuttautumisen lisäksi, mit-
tarilentämisessä ja ohjaamoyhteis-
työssä. 

Tulevaisuuden helikopteri

Vaikka lentäminen uudella NH90 he-
likopterilla on Utissa jo jokapäiväistä 

toimintaa, on uuden koneen käyttöön 
otto jatkuvaa uusien asioiden oppi-
mista. Ohjaajat ovat joutuneet sopeu-
tumaan täysin uudenlaiseen työsken-
tely-ympäristöön. Uusi ns. lasioh-
jaamo on iso harppaus vanhoista 
mittarinäytöistä, joissa perinteisesti 
yksi mittari tuotti vain yhden- kah-
denlaista informaatiota ohjaajalla. 
Nyt yhdestä MFD–näytöstä (Multi 

 
NH90 helikopterin  
teknisiä tietoja:

Maksimi
lentoonlähtöpaino 11 000 kg
Pituus 19,6 m
Korkeus 5,2 m
Matkustamon 
sisäkorkeus 1,58 m
Matkalentonopeus 250 km/h
Maksimilentonopeus 324 km/h
Toimintamatka ilman 
lisäsäiliöitä n. 900 km

 
NH90 helikopterin varus-
teita ja ominaisuuksia:

– kaksi turbiinimoottoria
– hiekkasuodattimet  
 ilmanottoaukoissa
– ripustimet lisäpoltto- 
 ainetankeille
– estevaroitusjärjestelmä
– säätutka
– kypäränäyttöön liitetty 
 lämpökamera ja valon-
 vahvistimet
– etsintävalonheittimet
– omasuojajärjestelmä
– pakokaasun lauhduttimet
– ovikonekiväärit
– panssarointimahdollisuus
– pelastusvinssi
– kuormakoukku
– jään esto- ja poistojärjestelmä
– peräramppi
– kaksi liukuovea
– 4-akselinen autopilotti
– Fly-By-Wire -ohjausjärjestelmä
– 16 törmäyksenkestävää  
 matkustajaistuinta
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Function Display) kyetään saamaan 
kaikki informaatio yhdellä vilkaisul-
la. MFD-näyttöjä Suomen TTH-ver-
sion ohjaamossa on neljä kappaletta, 
joihin kuhunkin ohjaaja kykenee va-
litsemaan haluamansa näytön. Suu-
rimpana haasteena uudessa koneessa 
onkin sen järjestelmien käyttämisen 
opetteleminen ja hallinta itse lentä-
misen sijasta. Suomen NH90 heli-

kopteri on tyyppihyväksytty kahden 
ohjaajan helikopteriksi vaikka peri-
aatteessa kone on rakennettu ja suun-
niteltu yhden ohjaajan helikopteriksi. 
Ohjaajien lisäksi koneessa on aina 
mukana yksi kuormamestari.

Suorituskyvyltään NH90 heli-
kopteri siirtää Suomen maavoimien 
ilmailun uudelle aikakaudelle. NH90 
helikopteri on todella nopea ja ket-

terä keskiraskas kuljetushelikopteri, 
joka liikehtimiskyvyssään hakkaa 
jopa peruskoulutuskäytössä olevan 
MD500 helikopterin. Kahden todel-
la tehokkaan moottorinsa ansiosta ei 
ohjaajien enää tarvitse olla huolis-
saan tehon riittävyydestä edes täy-
dessä kuormassa, mihin monesti tör-
mättiin operoitaessa vanhalla MI-8 
kalustolla.

NH90 Helikopterin  
omasuojajärjestelmä

Helikopterin selviytymiskyky voi-
daan jakaa kahteen osa-alueeseen, 
alttiuteen ja haavoittuvuuteen. Alt-
tiudella tarkoitetaan helikopterin 
kyvyttömyyttä välttää toiminta-alu-
eella esiintyviä uhkia. Toisin sanoen 
mitä helpommin ase osuu tai sensori 
saa havainnon maalista sitä alttiim-
pi maali on. Haavoittuvuudella puo-
lestaan tarkoitetaan kohteen kyvyttö-
myyttä kestää saamiaan osumia. Is-
kun kestäminen voi tarkoittaa paitsi 
sitä, että helikopteri ja sen miehistö 
sekä kuljetettavat selviytyvät iskusta 
hengissä, myös sitä, että ne kykene-
vät jatkamaan tehtäväänsä suunni-
tellulla tavalla. Osuakseen maaliin-
sa asejärjestelmän on kuljettava niin 
sanottu ”tappoketju”. Tarkasteltaessa 
yksi vastaan yksi -tilannetta ketjun 
vaiheisiin kuuluvat etsintä, havainto, 
seuranta, laukaus, ohjautus, osuma ja 
tappo. Maalin onnistuessa katkaise-
maan ketjun missä tahansa vaiheessa 
on se selviytynyt tilanteesta. Hyväl-
lä ja oikean tiedon sisältävällä teh-
tävänsuunnittelulla kyetään ennalta 
tarkastelemaan sensoreille otollisia 
hetkiä ja paikkoja havaita lentävä 
helikopteri. Analyysin jälkeen reitti 
pyritään suunnittelemaan siten, että 
helikopterilla kyetään lentämään ma-
talalla maastonsuojassa jopa tarpeen 
vaatiessa myös pimeällä. Suunnitte-
lulla kyetään siis vaikuttamaan ket-
jun kolmeen ensimmäiseen lenkkiin. 

NH90 helikopteriin on asennettu 
elektronisiin sensoreihin ja harhaut-
tamiseen perustuva omasuojajärjes-
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telmä. Järjestelmä sisältää passiivisia 
sensoreita, joita ovat tutkavaroitin, 
laservaroitin ja ohjuksenlaukaisuva-
roitin. Passiivisuudella tarkoitetaan 
sitä, että sensorit ovat vastustajan 
elektronisen tiedustelun ulottumat-
tomissa, eivätkä näin ollen paljasta 
helikopteria. 

Tutkavaroitin aistii erilaisille tut-
kille tyypillisiä taajuuksia ja antaa 
havaituista tutkasignaaleista varoi-
tuksen, joka ilmaistaan sekä ohjaajan 
näytöllä että kuulokkeissa. Varoitus 
sisältää uhkaavan tutkan suunnan 
aluksesta, uhan vaarallisuusasteen 
sekä saapuneen signaalin voimak-
kuuden. 

Laservaroittimet ilmaisevat heli-
kopteria valaisevan laserosoittimen 
ja ilmaisevat helikopteria lähestyvän 
ohjuksen. NH90 helikopterin laser-
varoittimet perustuvat sensoreihin, 
jotka havaitsevat ohjuksen sen lähet-
tämän lämpösäteilyn tai UV-säteilyn 
perusteella.

Näiden tutka- tai laservaroit-
timien saaman uhkahavainnonha-
vainnon jälkeen NH90 helikopterin 
omasuojajärjestelmä joko käynnistää 
vastatoimet itsenäisesti tai ehdottaa 
ohjaajalle mahdollista toimenpidet-
tä. Vastatoimina NH90 helikopteris-
sa ovat silppu, soihtu tai väistöliike 
sekä näiden yhdistelmiä. NH90-he-
likopteriin on asennettu soihdun ja 
silpun heittimet. Silppu on erittäin 
ohutta ja kevyttä lankaa, joka on kat-
kaistu sopivan mittaisiksi nauhoiksi 
uhan käyttämään taajuuteen nähden. 
Nämä miljoonat nauhat muodostavat 
suunnitellulla tutkataajuusalueella 
heijastepilven, joka peittää todelli-
sen maalin. Oikein ajoitettuna silppu 
aiheuttaa tutkan lukituksen irtoami-
sen todellisesta maalista. Soihduilla 
puolestaan pyritään uhkaavan infra-
punahakuisten ohjusten hakeutumis-
järjestelmän harhauttamiseen.

NH90 helikopterin omasuojajär-
jestelmän sensorit tunnistavat uhan 
sekä käynnistävät vastatoimet en-
nalta syötetyn uhkakirjaston avulla. 
Uhkakirjastoa voitaisiinkin nimittää 

omasuojajärjestelmän aivoiksi. Uh-
kakirjasto sisältää teknistä tieduste-
lutietoa, jonka perusteella järjestelmä 
toimii kutakin uhkaa vastaan. Kirjas-
to laaditaan yhteistyössä elektroni-
sen sodankäynnin keskuksen kanssa 
ja sen perusta on operaatioalueesta 
tehty uhka-arvio. Toimivan uhkakir-
jaston luominen vaatii tiedustelutie-
don lisäksi hyvää ja yksityiskohtaista 
analyysiä alueella toimivista uhkista, 
niiden sisältämästä tekniikasta, tak-
tiikasta sekä taistelutekniikasta. 

NH90 helikopterin selviytymis-
kyvyn kehittämistä jatketaan Maa-
voimien esikunnan johtamalla HES-
KY-hankkeella, joka jakautuu nel-
jään erityyppiseen toisiaan tukevaan 
alaprojektiin. Niitä ovat ballistisen 
suojan parantaminen, omasuoja-ase, 
ohjelmiston tuki ja testausjärjestel-
män parantaminen sekä omasuojajär-
jestelmän tutkimus ja kehittäminen. 
Hankkeessa tullaan hyödyntämään 
useiden eri toimijoiden osaamista 
niin maa- ja ilmavoimista kuin teol-
lisuudestakin. Utin Jääkärirykment-
ti osallistuu hankkeeseen käyttäjän 
edustajana tarjoamalla asiantuntija-
apua NH90-helikopteriin ja sen ope-
ratiiviseen käyttöön liittyen.

Helikopterin selviytymiskyvyn kenttä

Selviytymiskyky on kokonaisuus, joka muodostuu tilannetietoisuudesta, varoi-
tinjärjestelmistä, häirintäjärjestelmistä, suojasta ja toimintakyvyn palauttavasta 
ensiavusta.

Kohti operatiivista toimintaa

NH90 helikopterin käyttöön otto ja 
koneella operointi ovat vasta alussa 
vaikka hieman yli reilussa vuodes-
sa on Utissa lennetty NH:lla jo mel-
kein 1000 lentotuntia. Henkilöstö on 
erittäin motivoitunutta koneen ope-
ratiivisen kyvyn kehittämiseen sekä 
koulutuksen tuomiin uusiin haastei-
siin. Tavoitteena on saada koneen 
operatiivinen kyky sille tasolle, että 
vuoden 2010 aikana NH90 helikop-
terilla kyetään ottamaan päivystys 
vastuu MI-8 kalustolta. Samalla se 
tarkoittaa MI-8 kalustosta luopumis-
ta ja niiden siirtämistä reserviin hy-
vin palvelleena. Vuoden 2010 aika-
na on suunnitelmissa aloittaa myös 
muiden puolustushaarojen joukkojen 
koulutus NH90 helikopterin kanssa 
toimimiseen.  

Kirjoittaja toimii Utin Jääkäriryk-
mentin Helikopteripataljoonan 
pataljoonaupseerina.
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Käsitteet ja määritelmät

Tässä artikkelissa käytetään seuraa-
via peruskäsitteitä:

Miehittämätön ilma-alus (UAV) 
on moottoroitu lentokone, joka ei 
kuljeta mukanaan ohjaajaa ja jonka 
nostovoima saadaan aikaan aerody-
naamisin keinoin. UAV pystyy len-
tämään joko täysin itsenäisesti, tai 
ihmisen kauko-ohjaamana, on uudel-
leen käytettävissä mutta on tarvitta-
essa operaation aikana uhrattavissa. 
Se voi kantaa mukanaan aseistusta tai 
muuta hyötykuormaa, mutta taistelu-
lataus ei ole kiinteä osa ilma-alusta 
tai sen runkoa. UAV on myös suun-
niteltu palaamaan takaisin tehtävän-
sä jälkeen. Edellä mainitusta johtuen 

Majuri pasi Saarikoski  
Maavoimien esikunta

Ranger -lentotiedustelujärjestelmä 
osana maavoimien lentotoimintaa

esim. ballistisia ilma-aluksia, tai ris-
teilyohjuksia ei voida pitää miehittä-
mättöminä ilma-aluksina. Miehittä-
mättömien ilma-alusten termissä voi 
olla etuliite kuvaamassa sen tyyppiä, 
esim. Ranger -UAV.

UAV -järjestelmä on yleisnimi-
tys yleensä tiedusteluun, valvontaan 
ja maalittamisen tukeen käytettäväs-
tä järjestelmäkokonaisuudesta, joka 
käyttää sensorien kuljetuslavetti-
na miehittämättömiä ilma-aluksia. 
Kansainvälisesti yleistyvä termi 
UAS (Unmanned Aircraft System), 
tarkoittaa samaa. 

Ranger UAV -järjestelmä on 
sveitsiläis-israelilaista valmistetta 
oleva lentotiedustelujärjestelmä, joka 
käyttää lentotoimintaan miehittämä-

töntä ilma-alusta (UAV). Suomeen 
ensimmäinen järjestelmä on hankittu 
vuonna 2001 ja toinen vuonna 2005. 

Lentotiedustelupatteri on organi-
saatio joka käyttää Ranger -lentotie-
dustelujärjestelmää. Yksikkö koos-
tuu organisaatiosta, hankitusta UAV 
-järjestelmästä ja kotimaasta hanki-
tusta tukimateriaalista. Patteri käyt-
tää järjestelmää käsketyissä tehtävis-
sä normien ja säännösten mukaan.

Suomessa Ranger -lentotieduste-
lujärjestelmä koostuu lentotieduste-
lupattereista, jotka ovat osa puolus-
tusvoimien yhteisiä suorituskykyjä. 
Artikkelissa käytetään samasta asi-
asta myös termiä lentotiedustelujär-
jestelmä. Lentotiedustelujärjestel-
män käyttöön laaditaan kansallisia 
normeja, ohjeita sekä määräyksiä, 
jotka perustuvat kansainvälisiin oh-
jeistuksiin.

Suomessa vuonna 2001 vastaan-
otettu Ranger -lentotiedustelujärjes-
telmä on ollut operatiivisessa käytös-
sä Tykistöprikaatissa vastaanotto- ja 
koulutusvaiheen jälkeen yli 7 vuotta. 
Kuluneiden vuosien aikana on teh-
ty merkittävä määrä pioneerityötä 
uuden järjestelmän käyttöönottami-
seksi ja suorituskyvyn käyttämiseksi 
mahdollisimman tehokkaasti. Kuljet-
tu tie ei ole aina ollut helppo, mutta 
haastaviinkin ongelmiin ja tilantei-
siin on löydetty ratkaisut, pääosin il-
man aiempaa kansallista kokemus-
ta. Toinen Ranger UAV -järjestelmä 
hankittiin ja varusteltiin osin vuon-

Ranger UAV valmisteltuna tehtävään katapultilla
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na 2005, mahdollistaen järjestelmien 
samanaikaisen käytön kahdella eri 
suunnalla, esim. eri puolustushaa-
rojen harjoituksissa. Samanaikaisen 
käytön lisäksi kahdella lentotiedus-
telupatterilla voidaan myös saavuttaa 
laajempi toiminta-alue luovuttamalla 
ilma-alus ilmassa toiselle ohjausase-
malle ja näin hyödyntää ilma-aluk-
sen maksimi toiminta-aika. Lentotie-
dustelujärjestelmää käytettäessä on 
todettu sen suoritusarvot suomalai-
sessa toimintaympäristössä sekä joko 
puutteet hankitun järjestelmän suori-
tuskyvyssä tai hankinnan jälkeen täs-
mentyneet suorituskykyvaatimukset.

Tykistöprikaatin Tiedustelupatte-
ristossa tehtävät on jaettu siten, että 
komentajan alaisuudessa toimii sekä 
Lentotiedusteluosasto että Lentotie-
dustelupatteri. Tiedustelupatteristo 
vastaa valtakunnallisesta lentotie-
dustelujärjestelmän koulutuksesta ja 
operatiivisesta toimintavalmiudesta. 
Lentotiedusteluosaston tehtävät liit-
tyvät kehittämiseen, ohjeistukseen 
sekä yhteistoimintaan järjestelmä-
toimittajan ja muiden yhteistoimin-
tatahojen välillä. Lentotiedustelupat-
teri vastaa järjestelmien käytöstä ja 
siihen liittyvästä koulutuksesta, ope-
ratiivisen valmiuden ylläpitämises-
tä, käyttöperiaatteiden kehittämisestä 
sekä henkilöstön kelpuutusten ylläpi-
tämisestä ja jatkokoulutuksesta. Hen-
kilöstö jakaantuu tehtäviensä mu-
kaan operaattoreihin, lentotekniseen 
henkilöstöön sekä tukihenkilöstöön. 
Operaattoreihin kuuluvat operaatio-, 
lennätys-, sensori- ja kuvaustiedus-
telu-upseerit. Lentotekninen henki-
löstö jakaantuu elektroniikka- sekä 
mekaniikkahenkilöstöön.

Kansainvälisesti UAV -järjes-
telmien käyttö on lisääntynyt mer-
kittävästi teknologian kehittymisen 
myötä. Lähtökohtana riskeille alt-
tiilla sotatoimialueilla on tehtävän 
toteuttaminen, jossa tavoitteena on 
kuitenkin välttää henkilöstötappioita. 
Näissä UAV:ita on käytetty tehtäviin, 
joita lähinnä kuvataan kansainväli-
sellä termillä DDD (Dull, Dangero-

us, Dirty) eli tylsiin, vaarallisiin sekä 
likaisiin töihin.

Järjestelmän kokoonpano

Hankintapäätöksen mukainen ensim-
mäisen järjestelmän tilaus muodos-
ti seuraavat kokonaisuudet: Kuusi 
miehittämätöntä ilma-alusta (UAV), 
kuusi hyötykuormaa, ohjausasema 
(GCS), erillinen antenniyksikkö 
(RCT), katapultti, kaksi automaatti-
sen laskeutumisen sensoria (RAPS), 
kaksi siirrettävää kuvavastaanotinta 
(MRU), A ja B -tason huoltojärjes-
telmä, koulutussimulaattori (OPT) 
sekä järjestelmäkoulutus. Näiden li-
säksi hankittiin kotimaisin hankin-
noin mm. tukikohdan maakalustoa. 

Ohjausasemalla ohjataan ja val-
votaan koko järjestelmän toimintaa, 
esim. ilma-aluksen paikkatieto näkyy 
valitulla kartta-aineistolla, järjestel-
män tila eri mittareilla sekä näytöil-
lä ja reaaliaikainen kuvainformaatio 
on käyttäjän haluamassa muodossa. 
Reaaliaikaisen tiedonsiirron mahdol-
listamiseksi tulee antenniyksikön ja 
ilma-aluksen välillä olla optinen yh-
teys, nk. radiohorisontti. 

Maajärjestelmän antenniyksikkö 
välittää ohjauskomennot ohjausase-
malta ilma-alukselle datalinkillä. Sa-
moin ilma-aluksen lähettämät tele-
metriatiedot ja hyötykuorman ku-
vainformaatio välittyvät antenniyk-

sikön avulla ohjausaseman työase-
mille. Tehtävän aikana tukikohdassa 
tehdään reaaliaikaisesta tiedustelu-
kuvasta tulkinta, johtopäätökset sekä 
välitetään tiedot tehtävän antajalle 
käytössä olevalla johtamisjärjestel-
mällä.

Ilma-alukseen on sijoitettu lisäk-
si videonauhuri, jolla on mahdollista 
tallentaa ilman reaaliaikaista komen-
to- ja tiedonsiirtoyhteyttä. Nauhurilla 
voidaan tallentaa hyötykuorman ku-
vaa 2 tuntia etukäteen ohjelmoiduista 
maalipisteistä, jolloin myös kohtei-
den paikkatieto tallentuu. 

Hyötykuormina on käytössä 
MOSP 770, joka tuottaa päiväka-
meran 770 mm polttovälin optiikal-
la värillisen kuvan. Lämpökameran 
optiikka on maksimissaan 600 mm. 
Ilma-aluksen ja siihen asennettujen 
sensorien reaaliaikaisen ohjaamisen 
lisäksi ohjausaseman työasemista 
voidaan lukea esimerkiksi hyöty-
kuorman suunta- ja kulmatiedot, tä-
hystysetäisyys kohteeseen, kohteen 
koordinaatit sekä määrittää kohteen 
koko.

Ilma-aluksen lentoonlähtö ta-
pahtuu katapultin muodostaman al-
kukiihtyvyyden avulla. Ilma-alus on 
kiinnitettynä katapultin lähtörampil-
la liukuvaan alustaan, josta se irtoaa 
ja jatkaa oman moottorinsa voimal-
la noin 100 km/h alkunopeuden saa-

Esimerkki järjestelmän ryhmityksestä.
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vutettuaan. Järjestelmään hankittiin 
kansallisen hankinnan menettelyin 
kotimaisen Robonic Oy:n valmista-
mat katapultit. 

Laskeutumissensori mahdol-
listaa ilma-aluksen automaattisen 
laskeutumisen valitulla liukupolul-
la laskeutumisalueen kosketuskoh-
taan. Sensori mittaa lasertutkalla 
ilma-aluksen akselimuutokset ja vä-
littää ne loppulähestymisen aikana 
ohjausasemalle. Automaattisessa 
laskeutumisessa järjestelmän ohjel-
misto ohjausasemalla laskee ilma-
alukselle menevät ohjauskomennot, 
jotka lähetetään antenniyksiköllä lä-
hestyvälle ilma-alukselle.

Siirrettävää kuvavastaanotinta 
voidaan käyttää reaaliaikaisen ku-
van välittämiseen esimerkiksi tuet-
tavaan esikuntaan. Kuvavastaanotti-
mella saadaan reaaliaikaisen kuvan 
lisäksi hyötykuorman informaatio-
tiedot sekä karttanäyttö, mutta se ei 
mahdollista ohjauskomentojen vä-
littämistä hyötykuormalle tai ilma-
alukselle.

Järjestelmään kuuluva liikku-
valla huoltojärjestelmällä toteute-
taan lentotekninen 1-2 tason huolto, 
joista lentoteknisissä huoltokirjalli-
suudessa käytetään termejä A ja B 
-taso. Huoltoihin sisältyvät lentoa 
edeltävät, lennonaikaiset sekä -jäl-
keiset tekniset tarkastukset, ylläpi-
to-, korjaus- ja huoltotoimenpiteet. 
Huoltojärjestelmä sisältää valtaosin 
erikoismateriaalia (F -materiaalia), 
joten sen tukeutumisedellytykset on 
järjestetty Lentotekniikkalaitoksen 
kautta.

Tehtävät ja käyttöperiaate

Lentotiedustelujärjestelmän tehtävi-
nä ovat yleensä:
– tiedustelu ja aluevalvonta maa- ja 

merialueilla,
– maalitiedustelu, tulenjohtaminen 

sekä tuhovaikutuksen arviointi,
– viranomaisten tukeminen sekä
– tutkimus - ja kokeilutehtäviin 

osallistuminen.

Lentotiedustelujärjestelmän käyttö 
on osa yhteisiä suorituskykyjä, joita 
käytetään keskitetysti halutun tiedon 
hankkimiseen. Järjestelmä on liitet-
tynä osaksi tiedustelu-, valvonta- ja 
johtamisjärjestelmää, jolla täydenne-
tään tilannekuvaa.

Nykyisin lentotiedustelujärjes-
telmän käyttö jakaantuu operatiivi-
seen lentotoimintaan, harjoitustoi-
mintaan sekä koulutustoimintaan. 
– Operatiivisessa lentotoiminnas-

sa tuotetaan tunnistettua tiedus-
telukuvaa osana alueellista alue-
valvontaa sekä tuetaan eri viran-
omaistahoja.

– Harjoitustoiminnassa lentotie-
dustelujärjestelmää käytetään 
yhteistoimintaharjoituksissa eri 
puolustushaarojen sekä asela-
jien kanssa. Usein harjoitustoi-
mintaan liittyy kaksipuoliset har-
joitukset, kuten esim. ilmapuo-
lustusharjoituksissa Lohtajalla. 
Vuosittaiseen toimintakalente-
riin sisältyvät harjoitukset suun-

nitellaan normaalin toiminnan ja 
resurssien suunnittelun rytmissä. 

– Koulutuslentotoiminnassa anne-
taan nimensä mukaisesti tyyppi-
koulutusta sekä kertaus- ja lisä-
koulutusta yksikköön sijoitetuille 
henkilöille. Pääosa koulutuslen-
totoiminnasta tapahtuu virka-ai-
kana Niinisalon varuskunnassa 
sijaitsevalla lentopaikalla, mutta 
koulutusta annetaan myös len-
tokoulutusohjelmien mukaises-
ti muillakin lentopaikoilla sekä 
maantietukikohdassa. Koska ta-
voitteena on käyttää lentotiedus-
telujärjestelmää eri puolilla val-
takuntaa ja eri ilmatilaluokissa, 
sisältyy koulutukseen myös toi-
mintaa valvotuilla lentopaikoilla, 
kuten esim. Kruunupyyssä.

Lentotiedustelujärjestelmä on sotila-
silmailuviranomaisen kattavassa len-
tokelpoisuustarkastuksen tyyppihy-
väksynnässä todettu UAV luokkaan 
III. Tämä tarkoittaa että ilma-aluksen 
käyttämä ilmatila tulee olla suljettu, 
mutta alapuolista maa- tai ilmatilaa 
ei tarvitse sulkea. Lentokelpoisuuden 
ylläpitäminen asettaa luonnollisesti 
vaatimuksia henkilöstön tyyppikou-
lutukselle sekä operaattorien että len-
toteknisen henkilöstön osalta. Kou-
lutusohjelmat ovat sotilasilmailuvi-
ranomaisen hyväksymiä ja valvomia. 

TEEMANA

MAAVOIMIEN LENTOJOUKOT
...RANgER -LENTOTIEdUSTELUJäRJESTELMä

Lentoonlähtö maantietukikohdasta
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Samoin huolto-organisaatiolle annet-
tu lentoteknillisen huoltotoiminnan 
hyväksyntätodistus asettaa vaati-
muksia kaluston ylläpidon osalle.

Kansainvälisesti UAV -toimin-
nan haasteena on ilmatilan käyttö, 
koska ilma-aluksen päälliköltä puut-
tuu tosiasiallinen näe ja väistä -kyky 
muuhun ilmaliikenteeseen nähden. 

Nykyisen ohjeistuksen mukai-
sesti Rangerin lentotoiminta edel-
lyttää joko suljettua ilmatilaa, tai 
suljetun ilmatilan ulkopuolella toi-
mittaessa valvotussa sekä valvomat-
tomassa ilmatilassa saattokonetta. 
Rangerin toiminta-alueen rajoitta-
minen perustuu ilmailulain hengessä 
olevaan ”näe ja väistä - kyvyn” (see 
and avoid) puuttumiseen, johon vii-
me kädessä perustuu kaikkien lento-
jen turvallinen suorittaminen. Sulje-
tun ilmatilan käyttäminen edellyttää 
joko olemassa olevan vaara-alueen 
käyttämistä tai uuden aluevarauksen 
laatimista supplement -menettelyl-
lä. Suljetun ilmatilan tarkoituksena 
on lentoturvallisuuden ylläpitämi-
nen estämällä siviili-ilma-alusten ja 
Rangerin yhteentörmäys. Sotilasil-
ma-alukset voivat toimia suljetussa 
ilmatilassa Rangerin kanssa edellyt-
täen että yhteistoiminta on etukäteen 
koordinoitu. 

Saattokoneen (joko HH tai RG) 
käytöllä voidaan toimia sekä valvo-
tussa että valvomattomassa ilmatilas-
sa huomattavasti nopeammalla aika-
jänteellä. Saattokonetta käytettäessä 
miehitetyn ilma-aluksen ohjaaja toi-
mii osastolennossa osaston johtajana 
ja vastaa ilmatilan tarkkailusta, sekä 
yhteentörmäysten estämisestä. Teh-
tävän toteuttaminen tai Rangerin na-
vigointi eivät edellytä saattokonetta. 
Saattokone ja Ranger lentävät toisis-
taan noin 50 - 100 m:n etäisyydel-
lä siten, että ne mielletään ilmassa 
osastoksi.

Lentotiedustelujärjestelmän suori-
tuskyvyn numeerisia arvoja ovat:
– datalinkin suorituskyky noin 150 

km tukikohdasta, jota voidaan 

tarvittaessa lisätä toimimalla ra-
diohorisontin ulkopuolella sekä 
luovuttamalla UAV ilmassa toi-
selle järjestelmälle (Hand-over),

– tehtäviä noin 3-4 kpl vrk:ssa,
– perusvarustuksella tehtävän kesto 

on noin 4h, reaaliaikainen tiedon-
siirto sekä tilannetiedon välitys 
tehtävän ajan,  

– hyötykuorman suorituskyky riit-
tää yleistunnistuksiin jopa yli 50 
km tähystysetäisyydeltä UAV:sta 
sekä 

– UAV:n suurin lentokorkeus on 15 
000 FT, nopeusalue 70-110 KTS.

Esimerkki hyötykuorman tuottamasta kuvasta (rajoitettu informaatio).

Yhteenveto

Lentotiedustelujärjestelmän käyt-
töönottaminen toi maavoimien len-
totoiminnalle uuden toimijan. Kuten 
ilmailussa yleensä on järjestelmän 
käytössä mm. säästä johtuvia rajoit-
teita, jotka heikentävät suoritusky-
kyä. Lentotiedustelujärjestelmä täy-
dentää muiden järjestelmien tuotta-
maa tietoja ja lisää oikein käytettynä 
yhteisiä suorituskykyjä.  

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi 
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Ilmatorjunnan maalilaitteet muodos-
tuvat pääasiassa maalilennokeista. 
Vuonna 2001 käynnistettiin asela-
jissa ilmamaalihanke, jonka tavoit-
teena oli uusia kaikki ilmatorjunnan 
maalilaitteet. Hankkeen päätuottei-
na hankituista AT 04- ja Banshee 
500-maalilennokeista kerrottiin Il-
matorjuntaupseerilehdessä 3/2006. 
Nyt kalusto on saatu käyttöön ja ke-
hitystäkin ominaisuuksien saralla on 
ollut havaittavissa. Tämän artikkelin 
tarkoituksena on luoda katsaus koko 
ilmatorjunnan lennokkikalustoon.

Maalilennokki 97 on ollut jouk-
ko-osastojen peruslennokki lähes 10 
vuoden ajan. Lennokkia käytetään 
edelleenkin lähes kaikkien ilmamaa-
lipalveluiden tuottamiseen Ilmator-
juntajoukoissa. 

Radio-ohjauslaitteet ja mootto-
ri ovat peräisin harrastelennokeista 
jonka johdosta kustannukset pysy-

keilla selvitään vielä muutama vuosi. 
Englantilainen Snipe MK 15 

hankittiin 1990-luvun alussa ja se oli 
ensimmäinen laskuvarjolla varustet-
tu maalilennokki. Lisäksi siihen ke-
hitettiin itse infrapunasoihdun syty-
tysjärjestelmä, joka mahdollisti sen 
käytön ITO 78/86- ohjusammuntojen 
maalina. Myöhemmin soihdun syty-
tysominaisuus tuli vakiovarusteek-
si. Muhkeaääninen 62 cm3 :n ben-
samoottori ilman äänenvaimenninta 
sai Snipen tuntumaan jotenkin muita  
paremmalta koneelta. Vielä nykyään-
kin 90-luvun varusmieslennättäjien 
keskuudessa Snipe-lennättäjät tun-
tevat oman arvonsa silloisiin Male 
87-lennättäjiin verrattuna. Nopeuten-
sa ja lentoaikansa puolesta Snipe vas-
tasi sen aikaista Maalilennokki 87:a. 
Male 97:n käyttöönoton myötä Sni-
pe oli täyttänyt tehtävänsä, Male 97 
oli varustettu laskuvarjolla ja sillä 
oli pidempi lentoaika. Viimeisiä len-
nokkeja käytettiin ohjusammuntojen 
maaleina, mm merivoimat ampuivat 
viimeisiä Mistral-ammuntoja Sni-
peen. Tällä hetkellä jäljellä on kaksi 
lentävää yksilöä, jotka tullaan mu-
seoimaan käyttötarpeen päättyessä.

Kotimainen AT 04-maalilen-
nokki tulee korvaamaan Male 97:n 
lähivuosina. Lapin Ilmatorjuntaryk-
mentti on ensimmäinen joukko-osas-
to, joka siirtyy käyttämään vain AT 
04-maalilennokkia. Karjalan Prikaati 
sai omat lennokkinsa vuosi sitten ja 
Panssariprikaati tänä keväänä.

Luutnantti Mikko Mäkinen 
Ilmasotakoulu

Katsaus ilmatorjunnan  
maalilennokkitoimintaan

Male 97 lentoon lähdössä.

Snipe MK 15. Snipe MK 15 matkalla 
ohjuksen maaliksi. Vasemmassa sii-
venkärjessä näkyy savupatruuna.

vät kohtuullisina. Male 97-lennok-
kien valmistus on päättynyt, mutta 
2000-luvun alussa hankituilla lenno-
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Tykkiammunnoissa AT 04 on 
varustettu laserheijastimilla ja osu-
mailmasimella. Uusimpana varus-
teena ollaan ottamassa käyttöön sa-
vutusominaisuutta. Kahteen säiliöön 
on mahdollista asentaa yhteensä kah-
deksan savupatruunaa, jotka voidaan 
laukaista radio-ohjauksella. Yksi 
savu palaa kerrallaan n. 30 sekuntia. 

Savutus on tarkoitettu pääasi-
assa autopilottiversio AT 04mp:lle, 
jota käytetään mm. 35ITK88:n ja 
ITPSV90:n maalina. AT 04mp:n 
lentoreitti suunnitellaan tietokone-
pohjaiselle kartalle ennen lentoa. 
Lennokki voidaan ohjata taivaalle 
perinteisellä radio-ohjauksella mut-
ta myös automaattinen lentoonläh-
tö on mahdollinen. Lennon aikana 
ohjaus tapahtuu tarvittaessa reitti-
pisteitä siirtelemällä sekä nopeutta 
ja korkeutta muuttamalla. Laskeutu-
minen on mahdollista perinteisellä 
radio-ohjauksella tai laskuvarjolla. 
Ominaisuudet mahdollistavat lento-
toiminnan myös pimeässä.

Ammuntojen tulokset saadaan 
ranskalaisen Secapem- osumailmai-
sinjärjestelmän avulla. Lennokissa 
on siivenkärkeen asennettu mikro-
foni, joka rekisteröi läheltä menneet 
kranaatit. Tieto osumista tuotetaan 
maahan erilliselle vastaanottimel-
le, jonka jälkeen osumatiedot ovat 
kaikkien niitä tarvitsevien käytössä 
vaikka tietokoneverkossa. Samanai-
kaisesti voidaan käyttää neljää osu-
mailmaisinta. Ilmavoimien Lear Je-

tin hinaamassa hihassa on tekniikal-
taan vastaava osumailmaisin, joten 
sama vastaanotin käy nykyisin kaik-
kiin käytettäviin osumailmaisimiin.

Banshee 500 – kalusto otettiin 
käyttöön vuonna 2005, jonka jälkeen 
valmistaja on modifioinut lennokkia 
voimakkaasti. Hankinnan jälkeen 
itse lentävässä koneessa ei ole juu-
ri mitään alkuperäisestä lennokista, 
runko, siipi, moottori ja avioniikka 
on uusittu. Modifikaatiot ovat tuo-
neet lennokille lisää luotettavuutta, 
nopeutta ja lentoaikaa. Ohjausjärjes-
telmä on kokenut ainakin kaksi eri 
tasoista ohjelmistopäivitystä sekä an-
tennijärjestelmää on parannettu omin 
toimenpitein. Lennokkia on lennä-
tetty yli 50 kilometrin etäisyydelle 
ja korkeutta on parhaillaan ollut yli 

5000 metriä. Lennokki paikantaa it-
sensä GPS:n avulla ja maa-asemalle 
saadaan nopeus- korkeus- sekä mui-
ta tarvittavia tietoja. Erillistä tutkaa 
vanhan Male 82-järjestelmän tapaan 
ei enää tarvita.

Lennokkiin voidaan asentaa eri-
laisia tutka- ja laserheijastimia, visu-
aalista näkyvyyttä parantamaan 16 
kpl savupatruunoita sekä nokkaan 
Hot Nose, butaanipoltin lämpöomi-
naisuuden parantamiseksi. Lennokil-
la on rajoitettu maalipussin hinausky-
ky, hinausnarua on 150 metriä ja vie-
lä toistaiseksi meillä on kyky hinata 
vain maalihihaa ilman osumailmai-
sinta. Lisäksi on mahdollista lennät-
tää kahta lennokkia samanaikaisesti.  
Järjestelmään kuuluu lennokkien li-
säksi ohjaus- ja seurantajärjestelmä 

AT 04 laskussa. AT 04 tykkiammunnan 
perusvarustuksessa. Siivenkärjessä on 
osumailmaisimen mikrofoni ja rungon 
etuosassa osumailmaisimen lähettimen 
antenni. Rungossa ja siivissä on laser-
heijastimet.

AT 04 savuttaa. Savua pursuaa savu-
podista. Viiden sekunnin savutuksen 
jälkeen lennokki (tai ennemminkin 
savuvana)on visuaalisesti havaittavissa 
usean kilometrin päästä.

Banshee Hot Nose. Vanhemman 
mallin Banshee MC 93-katapultilla. 
Nokassa lämpöominaisuuden tuottava 
butaanipoltin Hot Nose. Rungossa on 
laserheijastimet.

Bansheen lentoon lähtö

››
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sekä katapultit lentoonlähtöä varten. 
Ohjaus- ja seurantajärjestelmä on si-
joitettu SRV 2000- vaunuun mutta on 
tarvittaessa siirrettävissä myös irral-
lisena. Tosin laitteiston sijoittelua on 
kotimaassa modifioitu käytettävyy-
den parantamiseksi. INS Aki Anttila 
on kehittänyt lennättämistä avustavia 
ohjelmia järjestelmään, mm. lentopa-
rametrien mittaristo on nyt helpom-
min luettavissa.

Järjestelmä saapuessa maahan 
vuonna 2005 modifioitiin toinen Male 
82:n käytössä olleista katapulteista 
Bansheelle. Pienempi lentoonlähtö-
paino, erilainen kiinnitys katapulttiin 
sekä työntömoottori erottivat vanhan 
ja uuden lennokin toisistaan. Vanhan 
Robonic MC 93-katapultin rinnalle 
hankittiin vuonna 2008 saman valmis-
tajan uusin tuote, Robonic 2225LLR-
katapultti. Uudella katapultilla saavu-
tetaan suurempi heittonopeus, se on 
käytännössä täysin itsenäinen oman 
voimakoneen ja kompressorin ansi-
osta sekä sitä voidaan säilyttää ja kul-
jettaa 20”:n merikontissa. 

Tulevaisuuteen tähdätään tutki-
malla nopeampia ja korkeammalle 
lentäviä maalilennokkeja. Käytössä 
olevat maalilennokit sopivat erin-
omaisesti perusampumakoulutuk-
seen, mutta asejärjestelmien todel-
lista suorituskykyä ammunnoissa ny-
kyisillä maalitilanteilla ei voida to-
dentaa. Tavoitteena on saavuttaa yli 
200 m/s nopeus ja yli 10 000 metrin 
korkeus. Aika näyttää, hankitaanko 
meille nopea kalusto vai siirrytäänkö 
ostopalveluiden käyttöön.  

TEEMANA

MAAVOIMIEN LENTOJOUKOT
...KATSAUS ILMATORJUNNAN MAALILENNOKKITOIMINTAAN

 
Banshee 500

- Kärkiväli 249 cm 
- Pinta-ala 2,42 m2

- Nopeus maks 100 m/s
- Lentoaika 30-60 min 
- Maks. lentokorkeus yli 5000 m 
- Moottori 520 cm3 52 hv/
    - Wankel 294 cm3 40 hv /
    - 342 294 cm3 25 hv 
- Lennätysetäisyys  50-70 km 
- Runsaasti lisävarusteita 
- Käytössä n. 40 eri maassa
- Valmistaja Meggit Defence 
Systems,  Englanti

 
Snipe MK 15

Moottori Zenoah 62 cm3 
- Kärkiväli 220 cm 
- Nopeus 30-55 m/s 
- Lentoaika 20-30 min 
- Runko lasikuitua 
- Siipi styroksi-vaneri-kontakti-
muovi 
- Laskuvarjo 
- Vesitiivis 
- Lisävarusteena savut ja IP-
soihdut
- Valmistaja 
-  Meggit Defence Systems LTD, 
Englanti

 
Katapultti MC01515L

- Valmistaja Robonic LTD 
- Toimii paineilmalla 
- Heittonopeus 15 m/s 
- Maks paino 15 kg 
- Heittää AT 04:n kaikissa tuuli-
olosuhteissa

 
AT 04mp maa-asema

- Kannettava tietokone 
- Modeemi 
- Antenni

Ominaisuudet
- Ohjelmoitavat reittipisteet 
- ”Ohjaus” reittipisteitä siirtä-
mällä 
- Fly-home – ominaisuus 
- 20 km lennätysetäisyys 
- Mahdollisuus manuaaliohja-
ukseen

 
AT 04

Käyttö:
- Maalilennot
- Tykkiammunnat
- Ohjusammunnat

Ominaisuudet:
- Kärkiväli 200 cm 
- Moottori O.S. BGX 35 cm3 
- Lentopaino 8-15 kg 
- Lasikuiturunko 
- Siipi styroksi+lasikuitu 
- Laskuvarjo 
- Siivekkeet toimivat laippoina 
- Vesitiivis 
- Osumailmaisin
- Valmistaja Avartek Ky, Suomi

 
Male 97

Käyttö:
- Lennätyskoulutus
- Maalilennot
- Apuaseammunnat

Ominaisuudet:
- Moottori O.S. 108 BX-1 18 
cm³/  O.S. 120 AX 20 cm³ 
- Kärkiväli 185 cm 
- Nopeus 30-50 m/s 
- Lentoaika 25-50 min 
- Runko lasikuitua 
- Siipi styroksi-lasikuitu 
- Laskuvarjo 
- Vesitiivis 
- Radiolaitteet Futaba 8 UAP 
                       Futaba 9 CAP 
- Valmistaja Avartek Ky, Suomi
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Varusmiespalvelus voidaan yhdistää 
harrastukseen. Maalilennokkimiehen 
tehtävät tarjoavat ennen varusmies-
palvelusta siviilissä lennokkeja, ra-
dio-ohjattavia autoja tai rc-veneitä 
harrastaneelle nuorelle miehelle tai 
naiselle toimintaa tiukassa mutta rei-
lussa ohjauksessa ammattimaisin ot-
tein. Maalilennokkiryhmässä on len-
nättäjiä sekä huoltajia maalilennok-
kien ylläpitoon ja korjaustoimintaan.

Henkilökuntavetoinen, pääasias-
sa varusmiesvoimin toimiva lennok-
kiryhmä käyttää ilmatorjunnan pie-
niä maalilennokkeja ( Male97/AT04) 
tuottaessaan ilmamaalipalveluja eri 
joukko-osastoille ampumaleireillä 
ja taisteluharjoituksissa ympäri val-
takunnan. Valtakunnallisesti Parolan 
Panssariprikaati toimii pientenmaa-
lilennokkien pääkoulutuspaikkana. 
Maalilennokkikurssit järjestetään 
saapumiserittäin kahdesti vuodessa 
Parolassa. Kurssiin kuuluu teoria ja 
tekninen osuus, jonka jälkeen kurssi 
siirtyy lennätysharjoitukseen Kok-
kolan pohjoispuolelle Lohtajan Vat-
tajanniemelle. Lohtaja tarjoaa erin-
omaiset olosuhteet kurssin järjestä-
miselle aidossa ympäristössä ajatel-
len valtakunnallisia ilmatorjuntahar-
joituksia sekä turvallista harjoittelu-
ympäristöä riittävän etäällä tiheästä 
asutuksesta.

Lennokkiryhmiä toimii Parolan 
lisäksi Karjalan Prikaatissa Vekaran-
järvellä, sekä Lapin Ilmatorjuntaryk-
mentissä Rovaniemellä. 

Saapumiserää kohden lennok-
kitehtäviin erikoistuvia varusmie-
hiä tarvitaan valtakunnallisesti noin 

Yliluutnantti Jukka Markki ja 
ylikersantti Jere Selonen 

- panssariprikaati

Varusmies 
maalilennokkitehtävissä

10-14 henkilöä. Lennokkitehtävissä 
on myös mahdollisuus johtajakoulu-
tukseen, jolloin palvelusaika muut-
tuu kuudesta kahteentoista kuukau-
teen. RC-harrastustaustaisten nuor-
ten rekrytointi tuottaa nykypäivänä 
haasteita. Lennokkiryhmät käyvät 
aktiivisen sotaharjoituskauden ul-
kopuolella ilmailualan messuilla ja 
tapahtumissa esittelemässä kalusto-

aan ja toimintaansa, sekä rekrytoi-
massa uutta varusmiesainesta. Len-
nokkiryhmien näkyvyys ja tunnet-
tavuus sekä yhteistyö ilmailukerho-
jen kanssa lisää lennokkitehtävistä 
kiinnostuneiden määrää ja on tärkeä 
osa ilmamaalipalveluiden tuottamis-
ta jatkossakin.  

Kuvat: © Pyry Leppälä
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Georgian viiden päivän sota 
vuosi sitten palautti tehokkaasti 
Venäjän julkiseen keskuste-
luun ja kollektiiviseen muis-
tiin tiedustelun merkityksen. 
Lennokkien käytön täydellinen 
epäonnistuminen oli yksi tiedus-
telun epäonnistumisen syistä. 
Neuvostoliitto oli ollut aikanaan 
lennokkien kehittämisen ja tuo-
tannon kärkivaltioita, mutta ta-
loudellinen ja poliittinen pysäh-
tyneisyys johti elektroniikassa ja 
tietotekniikassa jälkeenjäänei-
syyteen johtaviin lennokkitek-
nologiavaltoihin Israeliin ja Yh-
dysvaltoihin. Lopullinen rappio 
tapahtui Neuvostoliiton hajoa-
misen jälkeen, kun länsivallat 
siirtyivät tiedustelulennokeista, 
Jugoslavian kriisin kuluessa, 
taistelualueen valvontaan ja 
tosiaikaiseen vaikuttamiseen.

Tässä artikkelissa kaikista miehittä-
mättömistä ilma-aluksista käytetään 
yksinkertaistavaa lennokkitermiä.

Venäjän lennokkitoiminnan 
lähtökohta ja nykytila

Neuvostoliitto oli 30- 35 vuotta sit-
ten noussut johtavaan asemaan maa-
ilmassa tiedustelulennokkien kehittä-
jänä ja tuottajana. Esimerkiksi vuo-
sien 1972 ja 1989 välillä Neuvosto-
liiton sotilasteollinen kompleksi val-

Everstiluutnantti Antti Arpiainen

Venäjän lennokkiase
misti lähes 1 000 suihkumoottorilla 
varustettua Tu-143 Reis tiedustelu-
lennokkia sekä omien asevoimien 
tarpeisiin että vientiin. 20 vuodessa 
tilanne muuttui radikaalisti, sillä 21. 
vuosisadan alussa Venäjän asevoi-
milla on käytössään vain vanhentu-
neita tai vanhanaikaisia järjestelmiä. 
Näitä ovat vanhat Strizh ja Reis sekä 
hieman uudemmat Reis-D, Stroi-P ja 
Pchela lennokit, joiden tehokkuus ei 
ole edeltäjiään paljoa parempi. Mo-
dernisoidut lennokit Stroy-PD ja 
Pchela-1K, jotka läpäisivät kokeet 
vuonna 2007, eivät ole muuttaneet 
olennaisesti kokonaistilannetta. Käy-
tössä olevista lennokeista Tupolevin 
suunnittelutoimisto suunnitteli 1970 
-luvulla Strizh ja Reis lennokit ja Ja-
kolev 1980 -luvulla Pchela-1.

Uusinta lennokkiteknologiaa Ve-
näjällä edustaa Tipchak, joka on ke-

hitetty järjestelmänä tykistötieduste-
luun ja -tulenjohtamiseen. Tipchakin 
kantama on vain 40 km, joka vastaa 
juuri ja juuri nykyaikaisen taistelun 
vaatimuksia. Tipchak on suunni-
teltu vain yhteen erittäin suppeaan 
tehtävään ja Venäjän Asevoimilla 
on käytössään vain yksi Tipchak 
järjestelmän, jota on käytetty tie-
dusteluun ja maalin osoittamiseen. 
Suunnittelutoimisto Luch:n edusta-
ja Alexei Kuznetsov kertoi Venäjän 
Puolustusministeriön vastaanottavan 
vuoden 2009 kuluessa kaksi Tipchak 
tiedustelulennokin parannettua ver-
siota. Parannuksilla on lentoaikaa 
pidennetty aiemmasta kolmesta tun-
nista kahdeksaan tuntiin sekä lento-
korkeutta nostettu 3  000 metristä 
4 500 metriin. Lennokin melutasoa 
on pienennetty samalla merkittävästi. 
Uudistukset on kehittänyt suunnitte-

Tu-143 Reis (Kuva: wikipedia)
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lutoimisto Luch, jonka on osa Vega 
yhtymää. Kuznetsov kertoi myös, 
että suunnittelutoimisto Luch työs-
kentelee nyt vielä salaisen rynnäk-
kölennokin kanssa.

Tulevaisuuden haasteet 
ovat nyt

Venäjän Asevoimien tarve on 50 
- 100 eri kokoluokkiin sijoittuvaa 
tiedustelulennokkijärjestelmää ja 
vähintään tusinan niitä johtavia joh-
tamisjärjestelmiä. Useat venäläiset 
yhtiöt, kuten Vega, MiG, Russian 
Helicopters, Irkut, Tranzas ja Enix, 
ovat yrittäneet suunnitella luotet-

tavaa lennokkia, mutta toistaiseksi 
epäonnistuneet. Vuoden 2008 lopus-
sa Puolustusministeriö ilmoitti osta-
vansa kuusi lennokkia, mutta Kolmas 
Moskovan miehittämättömien moni-
käyttöisten järjestelmien foorumi ja 
näyttely osoittivat, ette olisi vaike-
aa ostaa edes tätä määrää toimivia 
lennokkeja. Puolustusministeriö ja 
rajavartiolaitos suorittivat alustavat 
koelennot lennokkien prototyypeillä 
vuonna 2008. Koelennoilla havait-
tiin, että kaikki suunnittelijoiden-
sa ja valmistajiensa suuria toiveita 
edustaneet lennokit epäonnistuivat. 
Samalla kävi ilmi, ettei yksikään 
Venäjällä kehitetty lennokki kyen-

nyt suoriutumaan tehtävistä, mihin 
ne oli suunniteltu. Koelentojen jäl-
keen Venäjän Puolustusministeriö 
totesi, ettei venäläisillä valmistajil-
la ole vielä tarjota myyntiin toimi-
vaa tiedustelulennokkia. Venäläisten 
kyvyttömyydestä valmistaa toimivaa 
lennokkia, totesi Voenno-Promysh-
lenny Kurier lehti, että tämä ikävä to-
siasia ei ole saanut Venäjällä sellaista 
julkisuutta, kuin Venäjän asevoimien 
sotilaiden vaatetuksen uusien varus-
teiden, kuten mekaanisten kellojen 
julkistaminen.

5. päivänä maaliskuuta 2009 
Apulaispuolustusministeri, Asevoi-
mien aseistuspäällikkö, armeijan 
kenraali Vladimir Popovkin kertoi, 
että Puolustusministeriö on sijoit-
tanut miljardi ruplaa vuonna 2009 
(22 miljoonaa€ ja 100 miljoonaa$ 
vuoden 1991 jälkeen), kotimaisen 
lennokin kehittämiseen, mutta kui-
tenkaan, vielä ei ole olemassa toi-
mivaa Venäjällä valmistettua tiedus-
telulennokkia, joka täyttäisi asetetut 
vaatimukset. Miljardin ruplan koh-
dentamisesta tarkoittaa käytännös-
sä sitä, että raha siirrettiin tammi-
kuussa suunnittelijoille, mutta jo 
maaliskuussa oli selvää ja kenraalit 
ilmoittavat, että raha on käytetty eikä 
sillä saatu mitään valmista. Tulok-
sen käsittämiseksi on ymmärrettävä, 
että miljardi ruplaa lennokin kehit-
tämiseksi on tosiasiassa naurettava 
summa. Tällä hetkellä uuden lenno-
kin luominen ulkomailla vaihtelee 2 
– 4,5 miljardiin$ (64 – 143 miljardia 
rup laa). Tästä johtuen olikin ilmeistä, 
että ajatus luoda miljardilla ruplalla 
venäläinen lennokki oli tuomittu epä-
onnistumaan jo alun alkaen.

Puolustusministeriö oli jo ai-
emmin kertonut, että Yleisesikunta 
on tilannut venäläisiltä valmistajilta 
uuden taktisen tiedustelunlennokin, 
jonka olisi pitänyt valmistua kesäk-
si 2009. Venäläisten suunnittelijoi-
den ja teollisuuden olisi pitänyt luo-
da lennokki, johon voidaan asentaa 
vähäisen valon televisio- ja infra pu-

Tu-141 Strizh (Kuva;www.airliners.net)

Stroi/Pchela (Kuva;www.armchairgeneral.com)
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nakamerat, radiolähettimet ja suun-
nistusjärjestelmät. Samalla heidän 
tulisi kehittää kauko-ohjaus-, tie-
donkäsittely- ja tiedonsiirtojärjes-
telmät, joiden on oltava yhteenso-
pivia ominai suuksiltaan tulevaisuu-
den taktisen tason johtamisjärjestel-
mä Sozvezdie kanssa. Yleisesikunta 

kutsui kokoukseen helmikuun puo-
lessa välissä 2009 sotilasteollisen 
kompleksin edustajat nykyaikaisen 
tiedustelulennokin rakentamiseksi. 
Tilaisuuteen osallistui 16 suunnit-
telutoimiston edustajia, jotka ovat 
erikoistuneet lennokkeihin ja niiden 
osiin. Yleisesikunnan määräyksestä 

muodostettiin kokouksessa yhteis-
toimintaneuvottelukunnan, jonka 
tehtävänä on muotoilla vaatimukset 
taktiselle lennokki-ilmailulle. Neu-
vottelukunta koostuu sotilasteollisen 
kompleksin, suunnittelutoimistojen 
sekä maa- ja merivoimien tutki-
muskeskuksien edustajista, taistelu-
koulutuksen päähallinnon upseerit, 
Maavoimien komentaja ja Maahan-
laskujoukkojen komentaja edustavat 
sotilaita neuvostossa. Tämä on, en-
simmäinen kerta vuosiin, kun len-
nokkien suunnittelijat ja kenraalit 
tapaavat toisensa saman pöydän ää-
rellä – eli ihmiset, jotka suunnittele-
vat lennokkeja ja ihmiset, jotka käyt-
tävät niitä tapaavat toisensa. Kokous 
totesi, että Venäjällä käytössä olevat 
lennokit ovat paljon ulkomaisia len-
nokkeja teknisesti jäljessä.

Yhdistyneen lentokoneen ra-
kennusyhtymän puheenjohtaja Ale-
xei Fedorov totesi, etteivät sotilaat 
kykene laatimaan lennokkien ke-
hittämisvaatimuksia Venäjän teol-
lisuudelle nykyisin, koska sotilailla 
on vain vähän kokemusta lennokki-
en käytöstä käytännössä ja niiden 
ongelmista. Saman asian toi esille 
kenraali Vladimir Shamanov, joka 
tunnusti jokin aika sitten, että venä-
läiset sotilaat eivät yksinkertaises-
ti tiedä kuinka käyttää lennokkeja. 
Taito puuttuu, koska Venäjä ei ole 
valmistanut ainuttakaan nykyai-
kaista lennokkia, jonka vuoksi ul-
komaisten lennokkien hankinta on 
välttämätöntä harjoitteluun ja kou-
lutukseen. Venäjän Asevoimille Ete-
lä-Ossetian konflikti paljasti useita 
suuria aukkoja taisteluvalmiudesta, 
tehokkuudesta ja taktiikasta. Voitos-
ta huolimatta ja sen tähden, sotilaat 
saivat rohkeutta myöntää virheensä 
ja tehdä johtopäätöksiä tapahtunees-
ta. Nämä johtopäätökset pitävät si-
sällään periaatteen siitä, että sotilaan 
elämä on arvokkaampi kuin lenno-
kin. Venäjällä on jo käytössä useita 
nykyaikaisia asejärjestelmiä, kuten 
Iskander, joita ei voida käyttää te-
hokkaasti ilman jonkinlaisia tosi-

Tipchak (Kuva; www.militaryphotos.net)

Bird Eye 400 (Kuva; www.iai.co.il)
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aikaiseen tiedonsiirtoon kykeneviä 
tiedustelulennokkeja.

Maahanlaskujoukot ovat 
valmiina

Maahanlaskujoukot tulevat olemaan 
uuden lennokin ensimmäinen asia-
kas. Erillinen Tiedustelurykmentti 
on muodostettu Maahanlaskujouk-
koihin tätä tarkoitusta varten. Puo-
lustusministeriön mukaan maahan-
laskujoukot tarvitsevat ensimmäisinä 
lennokkeja. Maahanlaskujoukkojen 
Erillisen Tiedustelurykmentti oli-
si vienyt läpi kesäkuussa 2009 ve-
näläisten lennokkien kenttäkokeet, 
mikäli tällainen lennokki olisi kyetty 
tuottamaan.

Kenraali Vladimir Shamanov, 
nykyinen maahanlaskujoukkojen ko-
mentaja, totesi että, kun useimmilla 
ilmatorjuntajärjestelmillä on hankala 
torjua maaleja erittäin matalalta, sin-
ne muodostuu rako, jossa lennokkeja 
voidaan käyttää. Asevoimien uudis-
tuksen myötä Maahanlaskujoukoilla 
tullaan muodostamaan tiedustelupa-
taljoonat nykyisten tiedustelukomp-
panioiden sijasta. Nämä pataljoonat 
tulevat käyttämään uusia taktisia tie-
dustelulennokkeja divisioonien tu-
kena. Niitä tullaan käyttämään alue-
valvontaan ja maalin osoittamiseen. 
Kenraalin mukaan suunnitelmissa on 
parin kolmen vuoden kuluessa luo-
da rynnäkkökykyinen lennokki tu-
hoamaan kohteita vihollisen alueella 
aina 25 km syvyyteen asti.

Hankinta Israelista

Duuman puolustuskomitean jäsen 
Mikhail Musatov toi ensimmäisenä 
julkisuuteen mahdollisuuden ostaa 
lennokkeja Israelista. Tämä tapahtui 
marraskuun 13. päivänä 2008 lain-
säätäjien kertoessa puolustuskomi-
tean kokouksesta ja Yleisesikunnan 
päällikön Nikolai Makarovin puhees-
ta tilaisuudessa. Venäjän Puolustus-
ministeriön komitea vieraili marras-
kuun lopussa 2008 Israelissa. Vierai-

luosastoa johti apulaispuolustusmi-
nisteri Vladimir Popovkin ja siihen 
kuului mm. Alexander Gorbunov, 
joka vastaa puolustusteollisuudesta. 
Matkan aikana käytiin neuvottelu-
ja lennokkihankinnoista. Vladimir 
Putilin, Sotilasteollisen komission 
puheenjohtajan vanhempi avustaja, 
vahvisti mahdollisuuden hankintaan 
kuukausi myöhemmin joulukuussa 
2008. Kenraali Makarov kieltäytyi 
vielä 22. helmikuuta 2009 vahvista-
masta valmistajaa tai myyjää ja sanoi 
ainoastaan, että vain pieni erä len-
nokkeja tullaan hankkimaan. Paino-
piste tullaan luomaan, hänen lupauk-
sensa mukaan, kuitenkin Venäjällä 
valmistetuilla lennokeilla. Sopimus 
Israelin kanssa on lisäksi herätys 
venäläiselle aseteollisuudelle. Ve-
näläisille lennokeille on todellakin 
olemassa kysyntää, mikäli tuote vas-
taa laadultaan kansainvälistä tasoa.

Venäläisten asiantuntijoiden mu-
kaan maailmalla on olemassa kaksi 
yksinoikeuden haltijaa tällä alalla eli 
Israel ja Yhdysvallat. Lennokit, joi-
ta tuotetaan muualla, tehdään joko 
Israelin tai USA:n tuella. USA:n ol-
lessa ulkona hankinnasta useista eri 
syistä jää toimittajaksi vain Israel, 
totesi sotilasasiantuntija Vladimir 
Scherbakov. Hänen mukaansa muu-
tama lennokki ei merkitse mitään 
verrattuna Venäjän Asevoimien ko-
konaistarpeeseen. Tämä on kuiten-
kin ensimmäinen kerta lähihistori-
assa, jolloin Venäjän Asevoimat on 
ostanut ulkomaista teknologiaa ko-
konaisina järjestelminä. Popovkin ei 
ole yrittänyt kiistää sitä, että Venäjän 
on pakko turvautua lennokkien os-
tamiseen Israelista. Hän totesi, Ve-
näjän tilanneen ja allekirjoittaneen 
Israelilaisen yhtiön kanssa lennok-
kien toimitussopimuksen. Lennokit 
on hankittu niiden käyttöperiaattei-
den, suoritus- ja lentoarvojen sekä 
järjestelmäkokonaisuuden rakenteen 
tutkimista, eikä taistelukäyttöä var-
ten. Popovkin painotti, että venäläi-
set tulevat taistelemaan omilla aseil-
laan, mutta samalla pilaili, että mitä 

Israelilaisiin lennokkeihin tulee he 
tulevat toimimaan kuten kiinalaiset. 
Tässä lienee osa vakavaa totuutta, 
kiinalaiset ovat kopioineet Su-27 
hävittäjän, niin mikseivät venäläiset 
kykenisi kopioimaan lennokkia. On-
gelmia tulee kuitenkin olemaan aina-
kin sensori- ja tietokonejärjestelmien 
rakentamisessa Venäjällä. Venäjä on-
kin erityisen kiinnostunut lennokkien 
laitteistoista, jotka ovat valovuosia 
edellä kaikkea Venäjällä tuotettua. 
Venäläiset lennokit kuvaavat edel-
leen tiedot filmille. Tämä takaa, että 
tieto saadaan häiriöttä maahan, mutta 
tiedon saattaminen käyttöön filmiltä 
on äärimmäisen vaikeaa ja hidasta 
erityisesti taistelukentällä. 

Kevään 2009 kuluessa eri läh-
teet varmistivat, että suunnitelmat 
lennokkihankinnoista Israelista, 
tullaan toteuttamaan. Valtion sotilas-
yhteistoimintapalvelun varajohtaja 
Vjacheslav Dzirkaln kertoi, että Ve-
näjän Puolustusministeriö on ostanut 
12 lennokkia hankinta-arvoltaan 53 
milj.$ Israelista. Lennokeista 2 on 
isompaa ja 10 pienempää. Venäjän 
Puolustusministeriön puhemiehen 
mukaan Venäjä tulee ostamaan kol-
me lyhyen- ja keskikantaman järjes-
telmää, jotka on valmistanut Israel 
Aerospace Industries (IAI). Ensim-
mäinen näistä on lyhyen kantaman 
Bird Eye 400, joka painaa 5,6 kg, 

I-View MK150 (Kuva; www.iai.co.il)
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toimintaetäisyys on 10 km, lento-
korkeus 300 metriä, toiminta-aika on 
60 minuuttia ja hyötykuorma 1,2 kg. 
Toinen on I-View MK150, joka pai-
naa 160 kg, toimintaetäisyys on 100 
km, lentokorkeus noin 5 000 metriä, 
toiminta-aika on 7 tuntia ja hyöty-
kuorma 20 kg. Kolmas on Searcher 
Mk II painaa 426 kg, sen toimin-
taetäisyys on 300 km, lentokorkeus 
noin 7 000 metriä, toiminta-aika on 
20 tuntia, ja hyötykuorma 120 kg. 
Sotilaat toivovat, että vastaavat len-
nokit tulevat peittämään aukon tak-
tisen taistelualueen tiedustelussa ja 
takaavat tiedustelutiedon taisteluis-
sa, kuten elokuussa 2008 Etelä-Os-
setiassa.

Israelin turvallisuus ja  
poliittinen osa hankintaa

Israel laskuttaa Venäjältä lennokeista 
hinnan, josta asiantuntija totesi, ettei 
se olisi voinut olla edullisempi. Len-
nokit tullaan rakentamaan siviiliyh-
teishankkeen osana. Tämä temppu 
on tarkoitettu vähentämään painetta 
USA:n suunnalta, joka on jo ilmais-
sut huolensa Israelille mahdollises-
ti turvallisuus-kriittisen teknologian 
siirrosta. Vastaavaa järjestelyä on 
aiemmin käytetty ranskalaisen Tha-
lesin kanssa. Thales on äskettäin 
avannut yhteisyrityksen Vologdaan 
tuottaakseen lämpökameroita Ve-
näjän panssaroituihin ajoneuvoihin. 

Odottamatta lennokkisopimukseen 
on kehitetty poliittinen ulottuvuus, 
sillä israelilaisten tiedotusvälineiden 
mukaan, Venäjälle hankittavien len-
nokkien toimitus on yritys kompen-
soida S-300 järjestelmien toimitus 
Iranille. Israelia ovat tyydyttäneet 
Venäjän lupaukset olla myymättä 
S-300 ilmatorjuntaohjusjärjestel-
mää Iranille ja se on päättänyt myy-
dä lennokkijärjestelmiä tutkittavaksi 
Venäjälle. Maaliskuussa esiin tulleen 
kaupan ovat hyväksyneet sekä Israe-
lin että Venäjän Puolustusministeriöt 
sekä Yhdysvaltojen Puolustusminis-
teriö. Moskova olisi myös halunnut 
hankkia Heron – tyyppisiä pitkän-
kantaman lennokkijärjestelmiä, mut-
ta Israel kieltäytyi myymästä niitä, 
koska pelkää Venäjän ja sellaisten 
valtioiden kuten Syyria läheistä soti-
laallista yhteistyötä. Mikäli Moskova 
möisi Israelilaista teknologiaa Syy-
rialle, se voisi käyttää sitä Israelia 
vastaan. Heron on keskikorkeudella 
toimiva pitkän lentoajan tiedustelu- 
ja valvontalennokki, jonka lentoaika 
20 - 45 tuntia, lentokorkeus yli 9 000 
metriä ja toimintasäde yli 300 km.

Israelin Puolustusministeriö tote-
si, että Israel ei suunnittele myyvänsä 
kaikkein uusimpia lennokkijärjestel-
miään Venäjälle, kuten Heron -len-
nokin myyntipäätös osoittaa. Solmit-
tu maiden välinen sopimus ei tule 
johtamaan olennaisen tärkeän tek-
nologian vuotoihin. Israelin Puolus-
tusministeriön edustaja painotti, että 

Searcher Mk II (Kuva; www.israeli-weapons.com) Heron (Kuva; www.israeli-weapons.com)

Proriv perhe; yllä vasemmalla tiedustelulennokki Proriv-R, yllä oikealla tut-
kavalvontalennokki Proriv-RLD ja alla rynnäkkölennokki Proriv-U (Kuva; 
www.missiles.ru)
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he kantavat vastuunsa kaikkein ny-
kyaikaisimman teknologian suojaa-
misesta. Toisaalta Israel on myynyt 
Heron – lennokkeja Turkille, josta 
teknologia vuoto on myös mahdol-
linen, mutta todennäköisyys laitto-
maan kopiotuotantoon on pienempi.

Vaatimukset ja suuret  
suunnitelmat

Epäonnistuttuaan kotimaisen lenno-
kin hankinnassa Puolustusministe-
riö päätti ostaa lennokkeja Israelista 
tutkimuskäyttöön. Israelilaisten len-
nokkien hankinta ei suuressa määrin 
ole Venäjälle toimiva ratkaisu. Isra-
elilaisten lennokkien laajamittainen 
käyttöönotto Venäjällä johtaisi huo-
mattaviin kustannuksiin huollossa, 
koulutuksessa ja operoinnissa. Lisäk-
si se johtaisi asejärjestelmien suoraan 
liitäntään kaupalliseen GPS satelliit-
tinavigointiin ja venäläisten pelkää-
mään tilanteeseen, missä ulkovaltio 
eli Israel voisi sijoittaa Venäjälle 
kriittiseen järjestelmään erityisiä oh-
jelmia tai osakokonaisuuksia, joilla 
se voisi halutessaan katkaista tiedon 
siirron tai lukita koko järjestelmän. 
Venäjälle saattaa olla tarkoituksen 
mukaisempaa ostaa välttämätöntä 
teknologiaa tai vähintään saavuttaa 
sopimus lennokkien lisenssituotan-
nosta Venäjällä. Hallitus yrittääkin 
löytää hyväksyttävää tietä ulos tästä 
kansallisesti vaikeasta, jopa häpeälli-
sestä, tilanteesta muodostamalla uu-
sia yhtymiä ja yhtiöitä. Niinpä touko-
kuussa 2009 pääministeri Vladimir 
Putin allekirjoitti päätöksen muo-
dostaa uusi yhtymä lennokkituotan-
toon yhdistämällä 20 radioteknistä 
yritystä, joihin kuuluu radioteknisten 
järjestelmien tutkimuskeskuksia ja 
tuotantolaitoksia. Venäjällä on tarve 
löytää osakkeenomistajia ja yhtiö-
kumppaneita ulkomailta, joilla on 
nykyaikaisen tiedusteluvälineistön 
ja lennokeiden luomiseen tarvitta-
vaa tietoa ja teknologiaa sekä rahaa 
käytettäväksi Popovkin tarkoittaman 
venäläisen lennokin luomiseen.

MiG Skat (Kuva: www.geocities.com)

Aiemmin venäläiset sotilaat tote-
sivat, että venäläiset lennokkimallit 
ovat jääneet jälkeen vastaavista ul-
komaisista, vaikka jotkut yhtiöt ovat 
jo tekemässä työtä luodakseen nyky-
aikaisia lennokkeja Venäjän Asevoi-
mien tarpeisiin. Venäjän Asevoimien 
aseistuspäällikkö ja apulaispuolus-
tusministeri Vladimir Popovkin on 
tuonut puheessaan esille, että vuo-
desta 2008 alkaen Venäjä on keskit-
tynyt kehittämään lennokkeja kol-
meen eri luokkaan. Ensimmäiseen 
luokkaan hän määrittelee lennokit, 
jotka on tarkoitettu suorittamaan 
taktisia tehtäviä erikoisjoukoille ja 
muille taktisille joukoille. Hän toivoo 
Asevoimien vastaanottavan tällaisia 
lennokkeja lähiaikoina. Toisen luo-
kan lennokit vastaavat tiedustelusta 
operatiivis-strategisella tasolla. Ne 
voivat lentää joitakin tuhansia kilo-
metriä vuorokaudessa. Kolmanteen 
luokkaan Popovkin nimesi tappaja-
lennokit. Venäjä tarvitsee erityisesti 
kahta viimeistä luokkaa ja on tilannut 
niitä teollisuudelta. Lennokki-ilmai-
lun parissa Venäjällä työskentelee 
muutama tusina yhtiöitä, joista suu-
rimpia ovat Radiotekninen Yhtymä 
Vega, RSK MiG, Venäjän Helikop-
terit, Irkut, Tranzas ja Eniks. 

Yhteis- tai lisenssituotannon jär-
jestäminen johtavien ulkomaisten 
lennokkituottajien kanssa on kaik-
kein realistisen vaihtoehto Venäjälle, 

jotta se nopeasti kykenisi luomaan 
tiedustelulennokit taktiselle ja tak-
tisoperatiiviselle tasolle. Ulkomaiset 
valmistajat eivät vielä näytä kiireh-
tivän yhteistoimintaan venäläisten 
suunnittelijoiden kanssa. Viimevuo-
sien aikana Venäjän sotilasteollinen 
kompleksille on kertynyt melko kil-
pailukykyisiä lennokkihankkeita, 
mukaan lukien lennokkimalleja, 
jotka on suunniteltu kaasu- ja öljy-
yhtiöille, rajavartiointiin ja erikois-
joukoille. Esimerkiksi Venäjällä on 
jo olemassa 300 gramman painoi-
nen tiedustelulennokki, jonka kan-
tama on 44 kilometriä, käytännön 
lentokorkeus 1 500 metriä ja nope-
us noin 200 km/h. Muita lupaavia 
malleja, mukaan lukien pienoistie-
dustelu välineet, jotka on sijoitettu 
rypäleaseisiin, valaisuraketteihin ja 
muihin jakeluvälineisiin ovat Proriv 
ja Skat, joiden molempien lentoon-
lähtöpaino on 10 000 kg ja hyöty-
kuorma 1 000 – 3 000 (Proriv) tai 
2 000 kg (Skat). Suunnitelmana on 
ollut suunnitella kokonainen sarja 
lennokkeja, tiedustelulennokki Pro-
riv-R, tutkavalvontalennokki Proriv-
RLD ja rynnäkkölennokki Proriv-U. 
Venäläisten suunnittelukyky on huo-
mattava, mutta puutteita on edelleen 
toteuttamisessa sekä ennen kaikkea 
sensori- ja tiedonsiirtoteknologiassa 
sekä kaikkeen edelliseen liittyvässä 
mikropiirien tuotannossa.  
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pERUSLUKEMIA
TAKTIIKASTA

Kapteeni Janne Tähtinen 
Taktiikan laitos

 Maanpuolustuskorkeakoulu

Peruslukemia taktiikasta -palstalla 
käsitellään tässä kolmiosaisessa ar-
tikkelisarjassa Neuvostoliiton jouk-
kojen Afganistanin sodan aikana to-
teuttamien maahanlaskujen opera-
tiivisia ja taktisia käyttöperiaatteita 
sekä helikopterimaahanlaskujen käy-
tännön suoritusperiaatteita taistelu-
teknisellä tasalla. Artikkelit perustu-
vat kirjaan The Soviet-Afghan War - 
How a Superpower Fought and Lost 
(The Russian General Staff. Transla-
ted and edited by Lester W. Grau and 
Michael A. Gress, 2002).

Artikkelisarjan ensimmäisessä 
kirjoituksessa käsiteltiin maahan-
laskujoukkojen keskittämistä Afga-
nistaniin sekä joukkojen organisaa-
tiota, kalustoa ja koulutusta. Tässä 
toisessa kirjoituksessa lukijalle py-
ritään avaamaan helikoptereilla to-
teutetun maahanlaskun suorituspe-
riaatteita vaiheittain. Kolmannessa 
osassa paneudutaan maahanlasku-
joukkojen suorittamiin tehtäviin ja 
niiden toteuttamiseen.

Operaatioiden suunnittelu 
ja valmistelu

Operaatiot suunniteltiin hyödyntäen 
alueen karttoja sekä ilmatiedustelun 
tuottamia valokuvia. Yksiköiden 
tehtävät käskettiin ja yhteistoiminta 
suunniteltiin ryhmitysalueella karttaa 

Maahanlaskut ja niiden 
suoritusperiaatteet afganistanin sodassa 

osa 2
tai maastomallia käyttäen. Suunnitte-
luvaiheessa kiinnitettiin huomiota tu-
levan operaation ja sen ajoituksen sa-
laamiseen sekä harhauttamistoimen-
piteisiin. Viholliselle annettiin väärää 
tietoa, ja operaation toteutus sisälsi 
yleensä harhauttavan elementin (esi-
merkiksi tiedustelun suuntaamisen 
usealle alueelle). Yllätysmomentin 
saavuttamiseksi operaatiot pyrittiin 
usein toteuttamaan pienellä voimal-
la, joka saatiin keskitettyä kerralla 
toiminta-alueelle. 

Tehtävän suunnittelu perustui ko-
mentajan toiminta-ajatukseen. Tie-
toturvasyistä varsinaisen operaation 
suunnitteluun osallistui ainoastaan 
komentaja, esikuntapäällikkö, ope-
raatiopäällikkö sekä operatiivisen 
alan upseeri. Tämä ydinryhmä laa-
ti komentajan toiminta-ajatuksesta 
taistelukäskyn ja tarvittavat toimin-
taohjeet. Esikunnan upseerit laativat 
joukkojen, ajoneuvojen, aseistuksen 
ja muun materiaalin kuormaus- ja 
siirtosuunnitelman sekä suunnitel-
man maahanlaskun rakenteesta ja 
aikaporrastuksista. Lisäksi esikun-
ta suunnitteli joukkojen taisteluja-
otuksen, valmistautumistehtävät ja 
niiden toteutuksen, operaation vai-
heistuksen ja aikataulun sekä vies-
tiperusteet.

Tiedustelun järjestelyt olivat 
oleellinen osa maahanlaskun ja sii-

hen liittyvän taistelutehtävän val-
misteluita. Tiedustelua suoritettiin 
varsinaisten maahanlaskujoukkojen 
lisäksi alueella toimineen 40. armei-
jan toimesta.  Suunnittelussa hyö-
dynnettiin myös muiden toimijoi-
den - kuten paikallisten asukkaiden 
tai Afganistanin armeijan yksiköiden 
- tuottamaa informaatiota. Tieduste-
lutietojen perusteella muokattiin ja 
päivitettiin komentajan toiminta-aja-
tusta, taistelusuunnitelmaa, joukko-
jen tehtäviä ja taisteluajatuksia sekä 
tarkasteltiin joukkojen ja resurssien 
riittävyyttä tehtävän täyttämiseksi. 
Joskus suunnittelun aikana lähetet-
tiin vihollisen selustaan maahanlas-
kujoukon omia tiedustelupartioita, 
jotta saataisiin luotettavampaa tietoa 
vihollisen ryhmityksestä ja toimin-
nasta laskualueella tai tulevan tehtä-
vän määrittämällä toiminta-alueella. 
Tiedustelupartiot siirtyivät vihollisen 
selustaan helikoptereilla tai kävellen.

Maahanlaskujoukon viimeiset 
valmistelut suoritettiin tukikohdas-
sa tai kuljetuksen aikana siirryttäessä 
kuormausalueena toimivalle kentälle. 
Valmisteluiden jälkeen joukot kuor-
mattiin helikoptereihin. Maahanlas-
ku vuoristoalueella vaati usein lähes 
tuplamäärän kopterikalustoa, koska 
toiminta-alueen korkeus merenpin-
nasta ja ilmanlämpötilat vaikutti-
vat moottoreiden suorituskykyyn ja 
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alensivat koptereiden kuljetuskapasi-
teettia. Esimerkiksi MI-8 -helikopteri 
voi kuljettaa normaalisti 24 sotilasta 
kaikkine varusteineen, mutta vuoris-
tossa kuljetuskyky oli maksimissaan 
12 sotilasta.

Operaatioiden asettamat vaati-
mukset ja joukkojen kaluston suo-
rituskyky oli huomioitava maahan-
laskujen ajoituksessa ja liikkeen 
suuntaamisessa. Neuvostoliittolai-
sen konventionaalisen sodankäyn-
nin taktiikan mukaan maahanlasku 
vihollisen selustaan suoritetaan sii-
nä vaiheessa, kun vihollisen puolus-
tus on murrettu ja maahyökkäyksen 
menestys on varmistettu. Yllätyksen 
saavuttamiseksi Afganistanissa maa-
hanlaskut toteutettiin kuitenkin usein 
ennen maajoukkojen hyökkäyksen 
aloittamista. Laskualueen salaami-
seksi lentoreitit kohteille suunnattiin 
usein valelaskupaikan kautta, jonka 
päällä tehtiin jyrkkä kaarros kohti to-
dellista laskupaikkaa. Valelaskupai-
kan tuli olla realistinen alue maas-
tollisesti sekä sijaita riittävän lähellä 
todellista laskupaikkaa.

Suoritusperiaatteet

Maahanlaskuihin käytetyt osastot 
vaihtelivat tehtävästä riippuen jouk-
kueesta pataljoonaan. Joukkoja oli 

usein vahvennettu kranaatinheitin 
joukkueilla, kranaattikonekivääri-
ryhmillä tai -joukkueilla, liekinhei-
tintaistelijoilla sekä pioneereilla. 
Taistelevat joukot siirrettiin alueelle 
kuljetuskoptereilla (MI-8/MI-6) sekä 
taistelukoptereilla (MI-24). Joukko-
jen tukemiseen käytettiin taistelu-
koptereiden lisäksi rynnäkkökonei-
den suorituksia. Toiminnan suojaa-
miseksi ja johtamiseksi maahanlas-
kuosasto oli jaettu toiminnallisiin 
osastoihin:

1. vaiheessa järjestettiin tarvittava 
tiedustelu sekä suunniteltiin ja 
valmisteltiin maahanlaskuope-
raatio

2. vaiheessa toteutettiin ilmatorjun-
nan lamauttaminen (SEAD) ja 
tulivalmistelu maahanlaskualu-
eella (kuva 1)

3. vaiheessa suojaava joukko valtasi 
maahanlaskualueen (kuva 2)

4. vaiheessa siirrettiin pääjoukko 
maahanlaskualueelle taisteluhe-
likoptereiden suojaamana (kuva 
3)

5. vaiheessa tuettiin maahan lasket-
tua joukkoa lähitulitukisuorituk-
silla

Varsinainen maahanlaskuoperaa-
tio aloitettiin suuntaamalla alueelle 

MI-24 -taisteluhelikoptereista sekä 
rynnäkkö- tai lähitulitukikoneista 
muodostettu SEAD- ja tulivalmiste-
luosasto. Osaston tehtävinä oli vai-
kuttaa alueen ilmatorjuntaan sekä 
laskualueella tai sen läheisyydessä 
oleviin vihollisjoukkoihin pommi-
tuksilla sekä raketti- ja tykkirynnä-
köillä.

Ilmahyökkäysten jälkeen alueel-
le suunnattiin aseistetuilla MI-8MT 
koptereilla suojaava osasto, jonka 
tehtävänä oli maahanlaskualueen 
valtaaminen. Osaston mukana tuo-
tiin alueelle myös ensimmäiset maa-
sijoitteiset ilmatulenjohtajat. Suojaa-
van osaston laskeuduttua se tuhosi 
alueella olleen vihollisen taistelu-
koptereiden tukemana, valtasi kes-
keiset maastonkohdat ja linnoittautui 
puolustukseen. Taistelupioneerit tie-
dustelivat alueen miinoitteet ja aloit-
tivat niiden raivaamisen välittömästi. 
Tiedustelijat paikansivat vihollisen 
ja selvittivät sen toiminnan. Tietoja 
käytettiin perusteena operaation ko-
mentajan johtamistoiminnalle sekä 
tykistön tulenjohtajien ja ilmatulen-
johtajien tulenkäytölle.

Maahanlaskuosaston pääjouk-
ko seurasi suojaavaa osastoa lento-
muodostelmassaan. MI-6 ja MI-8 
-kuljetuskopterit lensivät pareittain 
säilyttäen koko ajan käsketyn aika-
porrastuksen ja etäisyyden muiden 
kopteriparien kanssa. Porrastettu len-
tomuodostelma lisäsi osaston suojaa 
mahdollistamalla liikkeen vapauden 
ja taistelunjohtotoiminnan yllättävis-
sä tilanteissa. Pääjoukon koptereiden 
määrä riippui saatavilla olevasta ka-
lustosta sekä maahanlaskujoukon 
koosta. Jos pääjoukon siirtoon yh-
dellä suorituskerralla ei ollut riittä-
västi kalustoa, siirrettiin joukko kah-
della - tai jopa useammalla - lento-
suorituksella. Joukon siirto yhdellä 
suorituksella oli optimaalista, koska 
se mahdollisti yllätyksellisyyden, sa-
manaikaisen toiminnan eri kohteilla 
sekä voiman nopean kasvattamisen 
taistelualueella.

SEAD ja tulivalmistelu, alueen suojaaminen
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 Pääjoukon yläpuolella lensi tu-
litukiosasto, joka antoi tarvittaessa 
maahanlaskujoukolle lähitulitukea. 
Osastoon kuului 2 - 4 MI-24 -taiste-
luhelikopteria, jotka toimivat maa-
hanlaskualueella ilmapäivystykses-
sä. Kopterit olivat radioyhteydessä 
maahanlaskujoukon ilmatulenjohta-
jiin ja toimivat laskualueelta havait-
tuja, tulivalmistelusta selvinneitä, vi-
hollisen asepesäkkeitä tai joukkoja 

vastaan. Pääjoukon perässä seurasi 
tarvittava määrä lähitulitukiosastoja, 
jotta maahanlaskujoukon tulenkäyttö 
saatiin järjestettyä lähes jatkuvaksi. 
Kopteriosastot kiertelivät laskualu-
etta matalalennossa. Toimintaa joh-
dettiin maassa toimineiden ilmatu-
lenjohtajien lisäksi taistelunjohto-
ryhmän toimesta, joka toimi alueel-
la MI-9VZPU -johtamispaikkaheli-
kopterissa.

Taktiset maahanlaskut toteutet-
tiin yleensä laskeutumalla samanai-
kaisesti useammalle laskualueelle. 
Jos toiminta-alueella ei ollut lasku-
paikkoja, kuljetuskopterit kaartelivat 
1 - 2 metrin korkeudessa miehistön 
hypätessä koptereista. Tällaisissa 
tilanteissa koptereita kevennettiin 
poistamalla valmisteluvaiheessa si-
vuovet ja aseistus.

Vuoristoalueella oli harvoin las-
kupaikkoja, jotka mahdollistivat 
kerralla komppanian tai pataljoonan 
siirron alueelle. Neuvostojoukot jou-
tuivat tukeutumaan useisiin pienem-
piin laskupaikkoihin ja pienempiin 
joukkoihin tehtävän täyttämiseksi. 
Hajalleen lasketut joukot siirtyivät 
nopeasti kokoontumisalueelle, jossa 
operaation johtaja kokosi joukkonsa 
taas yhdeksi osastoksi. Välillä joukot 
sitoutuivat taisteluun epäsuotuisissa 
olosuhteissa ollessaan yhä hajallaan 
toisistaan. Maasto oli ajoittain niin 
haastava, että esimerkiksi marras-
kuussa 1981 maahanlaskurykmentin 
komppania joutui toteuttamaan teh-
tävänsä tukeutuen kuuteen eri lasku-
paikkaan, mitkä sijaitsivat 1 - 3 kilo-
metrin päässä toisistaan. Laskupaikat 
olivat vielä niin huonoja, että niihin 
pystyi laskeutumaan yhdellä kopte-
rilla kerrallaan, jolloin parin toinen 
kopteri joutui kaartelemaan alueella 
kuorman purkamisen ajan. Alueen 
hajanaisuus ja aikaviiveet aiheutti-
vat sen, että joukko myöhästyi teh-
tävänsä suorituksesta.  

Suojaavat osat maahanlaskualueelle

Pääosat maahanlaskualueelle taisteluhelikoptereiden suojaamina

pERUSLUKEMIA
TAKTIIKASTA
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pERUSLUKEMIA
TEKNIIKASTA

Evl Matti Toivettula on Peruslukemia 
tekniikasta-palstan pitkäaikaisena 
toimittajana onnistunut ansiokkaasti 
valottamaan lukijoille ilmatorjunnan 
teknistä nykytilaa ja herättämään aja-
tuksia tutkimus- ja kehittämistoimin-
taan liittyvistä haasteista. Hänen esi-
merkkinsä innoittamana aloitan pals-
tan toimittamisen artikkelilla, joka 
liittyy menneenä talvena esiupsee-
rikurssilla laatimaani opinnäytetyö-
hön ”Ilmatorjunnan suunnittelun ja 
päätöksenteon tukeminen”. 

Toivettula toteaa edellisessä leh-
dessä julkaistussa artikkelissaan, että 
hankittavien asejärjestelmien on ky-
ettävä liittymään johtamisjärjestel-
mään, eikä päinvastoin. Olen hänen 
kanssaan tässä järjestelmien järjestel-
mä ajattelussa samoilla linjoilla. Jat-
kankin ajatuskulkua lisäämällä, että 
johtamisjärjestelmän on saumatto-
masti palveltava sodanajan johtajien 
johtamistoimintaa ja erityisesti pää-
töksentekoa, eikä päinvastoin. Tarkoi-
tuksenani ei ole vähätellä johtamisjär-
jestelmän roolia yhtenäisen tilanne-
kuvan muodostamisessa tai esimer-
kiksi johtamisyhteyksien luomisessa, 
vaan korostaa sen korostuvaa merki-
tystä tilannetietoisuuden tuottamises-
sa ja päätöksenteon tukena.

Kohti päätöksenteko- 
ylivoimaa

Informaatio- ja verkkokeskeisen 
sodankäynnin kehittyminen ja sen 

Kapteeni pasi Seppälä 
Oppilasupseeri TLO 5

Maanpuolustuskorkeakoulu

Päätöksenteon  
tietotekninen tukeminen

mukanaan tuomat tiedustelu-, val-
vonta- ja johtamisjärjestelmät kas-
vattavat jatkuvasti sodanajan johta-
jien saatavilla olevaa informaatiota. 
Viimeaikaisten sotateorioiden mu-
kaan taistelun voittaminen edellyt-
tää vastustajaa nopeampaa tilanteen 
arviointia, päätöksentekoa ja vai-
kuttamista. Taistelun voittamisen 
kannalta yhä merkittävämmiksi te-
kijöiksi muodostuvat kyky hankkia, 
fuusioida, esittää sekä analysoida 
informaatiota nopeasti ja tarkoituk-
senmukaisesti. Taistelutempon no-
peutuessa päätöksenteon aikaikkuna 
kaventuu. Samalla taistelun suunnit-
telun ja taistelun johtamisen välinen 
rajapintaa hämärtyy, mikä asettaa 
lisävaatimuksia johtamiselle ja sitä 
tukeville järjestelmille. Tämän kal-
tainen ajattelu välittyi voimakkaana 
esimerkiksi Yhdysvaltojen asevoi-
mien vuonna 2000 julkaisemassa 
tulevaisuusasiakirjassa Joint Vision 
2020 – America´s Military Preparing 
for Tomorrow.

“ The joint force must be able to 
take advantage of superior informa-
tion converted to superior knowledge 
to achieve “decision superiority”— 
better decisions arrived at and imple-
mented faster than an opponent can 
react or, in a noncombat situation, at 
a tempo that allows the force to shape 
the situation or react to changes and 
accomplish its mission.”

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että tietovarantojen ja informaatio-

virran kasvaessa teknisten sovellus-
ten on kyettävä käsittelemään infor-
maatiota taktista suunnittelu- ja pää-
töksentekoprosessia tukevalla tavalla 
sekä esittämään se päätöksentekijälle 
ymmärrettävästi ja havainnollisesti. 
Johtamisjärjestelmän on siis autetta-
va sotilasta löytämään se tieto, mikä 
on kyseisessä tilanteessa olennaista 
sekä kyettävä tuottamaan siitä pää-
töksen teon kannalta olennaisia ana-
lyysejä ja synteesejä. Suunnittelun 
ja päätöksenteon tietotekninen tuki 
voi sisältää esimerkiksi tilannetietoi-
suutta tukevia tiedon analysointi- ja 
tilannekuvan visualisointisovelluksia 
sekä päätöksentekoa tukevan taiste-
lun mallintamis- ja simulointiympä-
ristön.

Päätöksentekijänä ihmistä ei 
voida korvata, koska kaikkia pää-
töksen teossa huomioitavia tekijöitä 
tai niiden merkityssuhteita ei kyetä 
ennakolta määrittelemään tai mal-
lintamaan. Ihminen kykenee infor-
maation konstruointiin ja tätä kautta 
luomaan tiedolle merkityksen. Silti 
ihmisen tiedonkäsittelykyvyllä on 
omat rajoitteensa. Pelkkä informaa-
tioylivoima ei riitä, ellei olemassa 
olevaa tietoa kyetä hyödyntämään 
päätöksenteossa. Tämä tarkoittaa 
nimenomaisesti paremman tilan-
netietoisuuden ja päätöksentekoky-
vyn kautta syntyvää mahdollisuutta 
pakottaa vastustaja reagoivaan ase-
maan.

››
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Mitä päätöksentekoa  
tukevien sovellusten  
voitaisiin odottaa tekevän?

Osa päätöksenteon tietotekniselle tu-
elle annettavista tehtävistä on ratkais-
tavissa yksinkertaisin analyyttisin 
menetelmin, mutta usein tukipalve-
lujen tehokas toteutus edellyttää tais-
telun matemaattista mallintamista ja 
simulointia. Simulointiteknologia ja 
etenkin avoimeen komponenttiark-
kitehtuuriin perustuvat sovellukset 
mahdollistavat mukautuvan tavan 
käyttää erilaisia taistelumalleja sa-
massa sovellusympäristössä. 

Päätöksenteon tukijärjestelmä 
voi sisältää erityyppisiä sovelluksia 

ja toiminnallisuuksia, jotka tukevat 
kukin omalla tavallaan päätöksente-
kijöitä suunnittelu- ja johtamispro-
sessin eri vaiheissa. Jokin sovellus 
voi koskea esimerkiksi taistelukentän 
olosuhde- ja toimintaympäristöana-
lyysiä, tavoitteena ennen taistelua ta-
pahtuvan päätöksenteon tukeminen. 
Päätöksenteon ilmatorjunnallisten 
tukisovellusten voitaisiin odottaa 
ratkaisevan esimerkiksi seuraavia 
toimintaympäristöanalyysiin liitty-
viä ongelmia:
– Mikä on vastustajan ilma-aluksen 

toimintaetäisyys tai toiminta-ai-
ka operaatioalueella määritellyllä 
hyötykuormalla, lentoprofiililla 
ja nopeudella? 

– Miten vallitseva ja ennustettu sää 
vaikuttaa ilmatiedusteluun ja ase-
järjestelmien käyttöön?

– Mitkä alueet paikkatietoaineis-
ton perusteella soveltuvat ilma-
torjunnan tuliasema-alueiksi tai 
valvontasensorien mittausasema-
alueiksi?

Tilanteen arvioinnin pohjalta laa-
ditaan yleensä useampia toiminta-
vaihtoehtoja, joita analysoidaan ja 
vertaillaan. Vaihtoehtojen vertailun 
tekninen avustaminen edellyttää 
oman ja vastustajan suorituskyvyn 
analysointia tilanne- ja olosuhdete-
kijät huomioiden. Tällainen vertai-
lu ja suorituskyvyn optimointi voisi 
tapahtua esimerkiksi mallintamalla 
vastustajan ilmaoperaatiovaihtoeh-
dot ja pelaamalla ne osittain tai ko-
konaan simuloituna sotapelinä omia 
toimintavaihtoehtoja vastaan taiste-
lukentän olosuhteet ja muut merkittä-
vät vaikuttimet huomioiden. Tällöin 
ilmatorjunnallisten tukisovellusten 
ratkaistavaksi voitaisiin antaa esi-
merkiksi seuraavia ongelmia:
– Missä toiminta- tai ryhmitysvaih-

toehdossa ilmatorjunnan taktinen 
tehtävä toteutuu laskennallisesti 
parhaiten?

– Missä toiminta- tai ryhmitysvaih-
toehdossa omille joukoille synty-
vät tappiot jäävät laskennallisesti 
pienimmiksi?

– Missä toiminta- tai ryhmitysvaih-
toehdoissa vastustajalle aiheutu-
vat tappiot ovat laskennallisesti 
suurimmat?

Siirryttäessä suunnittelusta taistelun 
tilanteenmukaiseen johtamiseen li-
sääntyy tilannetietoisuuden ja pää-
töksenteon aikakriittisyys entises-
tään. Tästä johtuen johtamisjärjestel-
män olisi ajantasaisen tilannekuvan 
tuottamisen ja tiedonsiirron lisäksi 
edistettävä päätöksentekijän tietoi-
suutta vallitsevasta tilanteesta ja ti-
lanteen kehittymisestä. Tällöin pää-
töksenteon tukijärjestelmän tehtäviin 
liittyy reaaliaikaiseen tilannekuvaan 

Minne sen lavetin veisi? Maaston- ja Suomessa erityisesti puustonkorkeusmallien 
perusteella voidaan suorituskykyvaatimuksen kuvaamisen jälkeen etsiä aineis-
tosta alueet joista vaatimus toteutuu. Ko. kuvaa laskettaessa on vaatimukseksi 
asetettu ”näytä paikat, joista kyetään 5 m maanpinnasta sijoittuvalla sensorilla 
havaitsemaan sektorista 70° - 140° 500 m maanpinnan yläpuolella lentävät 
kohteet 10 km etäisyydeltä”. Kun aineisto esitetään esim. taktisen kartan päällä, 
voidaan tarkempi tiedustelu suunnata näin rajatuille alueille. Esimerkkikuvat 1 
ja 2 on tuotettu Ilmasotakoulun Koulutuskeskuksen Tutkimus- ja kehittämisosas-
tolla palvelevan yliluutnantti Aaro Malilan havainnollistamis-, demonstrointi- ja 
tutkimuskäyttöön kehittämällä Valvontatilanne-sovelluksella. 

pERUSLUKEMIA
TEKNIIKASTA
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perustuva uhkalaskenta, torjuntateh-
tävien jakaminen asejärjestelmille ja 
siten sekuntiluokan torjuntapäätös-
ten tukeminen. Uhkalaskennan ta-
voitteina voisivat olla esimerkiksi 
valvonta- ja torjuntatoimenpiteiden 
optimointi tai automatisointi sekä 
ennakoivaa päätöksentekoa edistä-
vät toiminnallisuudet. Päätöksente-
on tukijärjestelmän ilmatorjunnallis-
ten sovellusten voitaisiin siis odottaa 
vastaavan esimerkiksi seuraavanlai-
siin tietotarpeisiin:
– Mikä on tilannekuvassa olevi-

en maalien painotettu uhka-arvo 
maalityypin, paikan ja liiketilan, 
sekä suojattavien kohteiden si-
jainnin ja kriittisyyden suhteen?

– Milloin ennakkovaroitus-, valmi-
uden kohottamis- ja torjuntatoi-
met on aloitettava, jotta joukoille 
jäisi riittävä aika tarvittavien toi-
menpiteiden toteuttamiselle?

– Milloin valvontasensorien käyt-
tö on aloitettava, jotta tuliyksiköt 
saavat maalin tarkan paikkatie-
don riittävän ajoissa torjuntatoi-
mien käynnistämiseksi?

– Milloin mittaus- tai torjuntapää-
tös on tehtävä, jotta vastustajan 
ilma-alukseen ehditään vaikut-
taa ennen kuin se ehtii laukaista 
oman asejärjestelmänsä tai jotta 
tuliyksiköille jää riittävä aikaa 
valmistautua tulitoimintaan?

– Millä tuliyksiköllä on tai on muo-
dostumassa paras osumis- tai tu-
hoamistodennäköisyys määritel-
tyyn vihollisen maaliin?

Tämän kaltaisia ongelmia ratkaise-
maan pyrkiviä nk. TEWA-toimin-
nallisuuksia (Threat Evaluation and 
Weapon Assignment) on jo käytössä 
monissa asejärjestelmissä. Useita eri-
tyyppisiä asejärjestelmiä yhdistävän 

ja liikkuvan johtamisjärjestelmän ta-
pauksessa uhkalaskenta ja optimoin-
titehtävien ratkaiseminen on huomat-
tavasti haastavampaa, koska se edel-
lyttää ase- ja valvontajärjestelmien 
lähes saumatonta integraatiota johta-
misjärjestelmään sekä asettaa suuria 
vaatimuksia viestijärjestelmälle. 

Mikäli valvontasensoreilta ja tu-
liyksiköiltä voidaan kerätä taistelus-
ta kattava historiatallenne, voidaan 
päätöksenteon tukijärjestelmälle an-
taa myös taistelun jälkeen suoritetta-
via torjunta-analyysitehtäviä. Tällöin 
tarkoituksena on tuottaa tietoa tor-
junnan onnistumiseen tai siinä epä-
onnistumiseen johtaneista tekijöis-
tä ja tämän avulla tukea oman suo-
rituskyvyn kehittämistä. Vihollisen 
ja omien tilatietojen yhdistelemisen 
tarkoituksena on mahdollistaa tor-
junnan kannalta merkittävien ajan-
hetkien tarkempi analysointi. Tällä 
tavoin voidaan esimerkiksi erotella 
toisistaan inhimillisiä virheitä ja jär-
jestelmäteknisiä ongelmia.

Päätöksenteon tuki osana 
johtamisjärjestelmien  
kehittämistä

Käytössä olevat johtamisjärjestelmät 
sisältävät jo nykyisellään monia tais-
telun suunnittelua ja päätöksentekoa 
tukevia toiminnallisuuksia. Esimerk-
kinä mainittakoon nopeasti kehitty-
neet paikkatietosovellukset, joiden 
avulla voidaan analysoida ja visuali-
soida maaston topografiaa, generoida 
näkemäanalyysejä tai vaikkapa etsiä 
halutut kriteerit täyttäviä maaston-
kohtia. Tällaiset toiminnallisuudet 
helpottavat esimerkiksi ilmatorjun-
nan taistelun suunnittelua ja tuliyk-
siköiden tuliasemien karttatieduste-
lua. Johtamisjärjestelmät sisältävät 
nykyisellään myös varsin tehokkai-
ta työkaluja tilannekuvan koostami-
seen ja visualisointiin. Ajantasainen 
ja luotettava tilannekuva on luonnol-
lisesti erittäin tärkeä elementti luo-

Joko voisi ampua? Kuvaan on laskettu ennakkopiste tilanteeseen jossa SAM 
A1 laukaisee ohjuksen. Syötteenä on ohjuksen lentoaikatieto ja maalin nopeus. 
Käyttämällä tuliyksikön mittaamaa tai maastomallin perusteella laskettavaa 
katveprofiilia saatetaan havaita, että tilanne on arveltua mutkikkaampi. ››
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taessa päätöksenteon edellytyksenä 
olevaa tilannetietoisuutta. Päätöksen-
teon tuki on siis jo nyt luonnollinen 
osa johtamisjärjestelmää ja erityises-
ti sen toiminnallisuutta.

Laaditun opinnäytetyön yhtenä 
johtopäätöksenä on, että päätöksen-
teon tietoteknisten tukisovelluksille 
on löydettävissä useita ilmatorjunnan 
taistelun suunnittelua ja siihen liit-
tyvää päätöksentekoa, taistelun re-
aaliaikaista johtamista sekä taistelun 
jälkeistä torjunta-analyysiä tukevia 
tehtäviä. Entistä tehokkaampien so-
danajan johtajia tukevien työkalujen 
kehittäminen on teknologisesti mah-
dollista, mutta niiden toteuttamiseen 
liittyy myös monia haasteita. Toteut-
tamismahdollisuudet ovat voimak-
kaasti riippuvaisia tulevaisuudessa 
saavutettavasta järjestelmäintegraa-
tion tasosta ja taktisten johtamis- ja 
viestijärjestelmien kyvystä verkottaa 
ilmatorjunnan sensorit ja asejärjes-
telmät keskenään. Järjestelmäinteg-
raatiossa olevat tai siihen muodos-
tuvat puutteet saattavat siis omalta 
osaltaan asettaa hidasteita päätöksen-
teon tukijärjestelmien kehittämisel-
le. Järjestelmäintegraation paranta-
misen merkitys on kuitenkin alettu 
ymmärtämään laajasti ja sitä koroste-

taan mm. Valtioneuvoston tuoreessa 
Suomen turvallisuus- ja puolustus-
politiikkaa koskevassa selonteossa 
(VNS09).

Päätöksenteon tukijärjestelmän 
tulisi palvella saumattomasti sekä 
taistelun suunnittelu-, että johtamis-
vaiheita. Järjestelmä saattaa käytän-
nössä koostua useista erityyppisistä 
ja eritasoista sovelluksista, joiden 
tulisi integroitua osaksi johtamisjär-
jestelmää. Johtamisjärjestelmien tek-
nisestä kehitysnopeudesta ja edellä 
mainituista integraatiovaatimuksis-
ta johtuen päätöksenteon tukijärjes-
telmän tulisi käyttää standardoitua 
avointa ja skaalautuvaa arkkitehtuu-
ria, mikä mahdollistaa uusien sovel-
lusten lisäämisen ja päivittämisen 
sekä joustavan rajapinnan muihin 
johtamis- ja viestijärjestelmän osiin. 

Päätöksenteon tukisovellusten 
tuottamat tulokset ovat voimakkaasti 
riippuvaisia käytettävissä olevan ti-
lanne-, sensori- tai parametritiedon 
saatavuudesta ja tarkkuudesta. Rat-
kaisuissa ollaankin lähes aina pako-
tettuja tekemään jonkinasteisia pe-
rusteltuja yksinkertaistuksia. Lisäksi 
liikkuvassa taktisessa johtamisjärjes-
telmäympäristössä on tiedon saata-
vuudessa kohdattaviin ongelmiin 

aina varauduttava. Tukisovellusten 
algoritmit tulisi tästä johtuen suun-
nitella siten, että ne kykenevät toi-
mimaan ainakin rajoitetusti, vaikka 
jokin tietoelementti puuttuu tai sen 
päivitysnopeus hidastuu. 

Edellä mainitut haasteet huomi-
oiden ei ole mielekästä pyrkiä kehit-
tämään kaikenkattavaa päätöksente-
on tukisovellusta. Perusteltua olisi 
ennemminkin hankkia valikoima tar-
veperusteisesti ja käyttäjälähtöisesti 
toteutettuja ja johtamisjärjestelmäko-
konaisuuteen integroitavissa olevia 
sovelluksia. Näiden työkalujen yhtei-
sinä vaatimuksina on, että ne tuotta-
vat halutut tulokset luotettavasti sekä 
käyttäjän näkökulmasta riittävän no-
peasti ja helposti. Odotamme mielen-
kiinnolla miten tekniikka voi palvella 
tulevaisuuden päätöksentekijää yhä 
paremmin.  

* * *

Heitän lopuksi haasteen lehden luki-
joille. Peruslukemia tekniikasta pals-
talle etsitään mielenkiintoisia ilma-
torjunnan ja myös yleisemmin ilma-
sodankäynnin tekniikkaa käsitteleviä 
artikkeleita ja aiheita. Jos sinulla sat-
tuu olemaan tällainen takataskussasi, 
niin napsauta rohkeasti sähköpostia 
osoitteeseeni 
mailpasiseppala@gmail.com.  

Päätöksenteon tukijärjestelmän järjestelmäarkkitehtuurinen rakenne voisi olla 
esimerkiksi oheisen piirroksen mukainen (Dietmar Kunde & Andreas Tolk 2001).

pERUSLUKEMIA
TEKNIIKASTA
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Majuri heikki Lehtonen
Strategian laitos

Maanpuolustuskorkeakoulu

Venäjän asevoimia on reformoitu 
useaan otteeseen, tai ainakin on tehty 
toimenpiteitä, joita on kutsuttu refor-
miksi. Yleisesikunnan kansainväli-
sen sotilasyhteistyöpäähallinnon en-
tinen päällikkö, kenraalieversti evp. 
Ivašov onkin todennut, että Venäjällä 
on asevoimia reformoitu koko ajan 
Gor batšovin ajoista lähtien, mut-
ta tosiasiassa näissä jatkuvissa re-
formeissa on onnistuttu ainoastaan 
henkilöstön vähentämisessä. Hänen 
mukaansa Venäjän ja Neuvostoliiton 
asevoimissa on ollut kaksi todellista 
reformia, toinen oli 1920-1930-lu-
vuilla tapahtunut joukkojen mootto-
rointi, ja toinen tapahtui toisen maa-
ilmansodan jälkeen, kun strategiset 
ydinohjukset otettiin asevoimien 
varustukseen. Ivašov määritteleekin 
reformiin kuuluvaksi kolme kokonai-
suutta: 1) Henkilöstön vähentämisen, 
2) modernisoinnin ja 3) näihin liitty-
vien sosiaalisten ongelmien ratkai-
semisen. Kenraalieversti Ivašov on-
kin varsin tyytymätön Venäjän ase-
voimien reformeihin ja on julkisesti 
ilmoittanut, että siinä ei onnistuta. 
Erityistä huolta hän kantaa Venäjän 
puolustusteollisen kompleksin (ai-
emmin sotateollinen kompleksi) ti-
lasta; Venäjällä puolustusteolliseen 
kompleksiin kuuluvat sotavarusteita 
tuottavat tuotantolaitokset sekä suun-
nittelu- ja tutkimuslaitokset. Ivašov 
onkin ihmetellyt miten tämä komp-
leksi pystyy uusimaan lähes koko 
kaluston vuoteen 2020 mennessä, 
jos presidentti Putinin kahdeksan 
vuoden aikana se pystyi tuottamaan 

Venäjän sotilasreformi
käytännössä vain kaksi uutta hävit-
täjää ja kymmenen modernisoitua 
lentokonetta.

Georgian sodan vaikutukset

Venäjän elokuussa 2008 Georgiaa 
vastaan käymä viiden päivän sota, 
jota Venäjällä nykyään kutsuvat rau-
haanpakottamisoperaatioksi, antoi 
uutta pontta asevoimien reformille. 
Tosin nykyään reformia ei enää kut-
suta reformiksi, vaan sekin on saanut 
uuden nimen - ”Uuden ulkomuodon 
asevoimat”, todennäköisesti siksi, 
että asevoimien reformi on jatkunut 
vuosia ilman näkyviä tuloksia. Ly-
hyt sota Georgiaa vastaan oli Venä-
jän asevoimille erittäin hyödyllinen, 
koska nyt asevoimien johto pystyi 
avoimesti kertomaan asevoimien 
puutteita ja perustelemaan rahoituk-
sensa todeten, että heikkoa ja pientä 
Georgiaa vastaan havaittiin tällaisia 
ongelmia, mitä tapahtuukaan, jos 
vastassa on vahvempi vihollinen. 
On selvää, että sekä asevoimien johto 
että valtiojohto olivat tietoisia asevoi-
mien puutteista, mutta sodan avul-
la pystyttiin kansalle perustelemaan 
miksi taloudellisen lamankin aikana 
Venäjän asevoimat tarvitsee rahoi-
tusta, ja puolustusbudjetti on ainoa, 
jota ei leikata.

Georgian sodan seurauksena 
Venäjän asevoimien johto ilmoitti 
useista toimenpiteistä, joilla asevoi-
mat saatetaan kuntoon. Venäjä on-
kin päättänyt nopeuttaa raketinheit-
timien, MiG-29- ja Su-25-koneiden 

sekä Mi-28N-helikoptereiden mo-
dernisointia, nopeuttaa uuden suu-
ren maihinnousualuksen ja Bal-M-
meritorjuntaohjusjärjestelmän kehit-
tämistä, hankkia uusia Lada-luokan 
sukellusveneitä sekä maavoimille 
strategisen tiedustelujärjestelmän, 
hankkia lisää MiG-29-, Su-27SM- 
ja Su-30MK2-koneita, Ka-52-, Mi-
28N-, Mi-24M- ja Mi-8MTV5-heli-
koptereita ja Pantsir-S-ilmator junta-
ohjusjärjestelmiä. Lisäksi Venäjä 
hankkii ulkomailta lennokkeja ja 
lämpötähtäimiä panssarivaunuihin. 
Erityisesti tämä ulkomailta hankitta-
va materiaali on johtanut jotkut vää-
rään arvioon siitä, että Venäjä olisi 
siirtymässä määrästä laatuun. Asia 
on kuitenkin korjattu venäläisessä 
mediassa, jossa johtavat asiantuntijat 
ovat ilmoittaneet, että Venäjä hank-
kii ulkomailta ainoastaan sellaista 
sotamateriaalia, jossa se on selvästi 
jäljessä länsimaita, ja että materiaa-
lia hankitaan ainoastaan tutkimusta 
varten. Venäjä ei siis ole missään ta-
pauksessa luopumassa omavaraisuu-
destaan sotamateriaalin osalta. Suu-
reksi puutteeksi havaittiin myös vies-
ti- ja johtamisjärjestelmien ongelmat, 
erityisesti taktisella tasolla.

Reformin tavoitteet

Venäjä aikoo jatkossakin säilyttää 
kolme puolustushaaraa - maavoi-
mat, ilma- ja ilmapuolustusjoukot ja 
merivoimat - sekä kolme itsenäistä 
aselajia - avaruusjoukot, maahanlas-

››
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kujoukot ja strategiset ydinasejoukot. 
Johtamisjärjestelmä sen sijaan koh-
taa uudistuksia, sillä nykyisestä ras-
kaahkosta divisioonakokoonpanosta 
ollaan siirtymässä kevyempään pri-
kaatikokoonpanoon ja kolmiportai-
seen johtamisjärjestelmään - soti-
laspiiri → operatiivinen johtoporras 
→ prikaati. Tavoitteena on, että jokai-
seen strategiseen suuntaan luodaan 
joukkoryhmittymä, joka pystyy rau-
han ajan kokoonpanolla ja varustuk-
sella rajoittamaan ja neutralisoimaan 
mahdolliset sotatoimet. Tähän liittyy 
myös se, että asevoimien kokoonpa-
nossa pitäisi olla ainoastaan pysyvän 
valmiuden joukkoja, jotka ovat mää-
rävahvuisia.

Asevoimien uusi tavoitevahvuus 
on miljoona henkeä, joista upseerei-
den osuus on 15 %. Jo viime vuonna 
tehtiin esitys supistaa 200 000 upsee-
rin virkaa, mutta esitystä ei ole vie-
läkään toteutettu. Ongelmana on se, 
että jos asevoimat haluaa säästää, sen 
pitää käyttää siihen rahaa! Suunnitel-
maan kuului muun muassa 15 000 
everstin ja kenraalin (vast) sekä 
70 000 everstiluutnantin ja majurin 
(vast) viran lakkauttaminen, mutta 
rahaa tähän ei ollut budjetoitu. Evers-
tin ja kenraalin erottaminen maksaa 
5 500 € hengeltä, mutta jos henkilö 
on palkittu kunniamerkein, jokaises-
ta kunniamerkistä tulee lisäksi taso-

korotus erorahaan. Omalta osaltaan 
jo ennalta päätetty 15 % upseerivah-
vuus muodostaa suuren ongelman, 
sillä Venäjän asevoimat on ollut hy-
vin upseerijohtoinen. Maavoimissa 
ja maahanlaskujoukoissa supistuk-
seen saatetaan pystyä, mutta muiden 
puolustushaarojen ja itsenäisten ase-
lajien osalta tilanne on huomattavan 
vaikea, sillä upseerien tehtävät muo-
dostavat suurimman osan kokoonpa-
nosta.

Varusmiesten osalta tilanne on 
ongelmallinen, ainakin tutkijan kan-
nalta, sillä Venäjä ei ole suunnittele-
massa varusmiehistä luopumista re-
servin muodostamisen vuoksi, mutta 
samalla kun varusmiespalvelusaikaa 
on lyhennetty vuoteen venäläiset kat-
sovat, että tässä ajassa ei varusmiestä 
saada koulutetuksi kelvolliseksi so-
tatehtäviin. Kaksi kertaa vuodessa 
tapahtuvien kutsuntojen tavoittee-
na on 305 000 henkeä saapumiserää 
kohden, mutta suurena ongelmana on 
varusmiesten taso. Lähes kaikki kou-
lutetut tai varakkaat henkilöt välttä-
vät asepalveluksen lahjonnan avulla 
tai muilla keinoilla, mikä johtaa sii-
hen, että yhteiskunnan huonoin aines 
joutuu varusmiespalvelukseen, mikä 
ainoastaan lisää simputusta ja vää-
rinkäytöksiä, joka puolestaan syn-
nyttää syöksykierteen, koska varus-
miespalveluksen maine laskee entistä 

huonommaksi. Venäjän ilmavoimien 
komentaja totesi eräässä haastatte-
lussa, että ilmavoimissa ainoastaan 
joka neljännelle varusmiehelle uskal-
taa antaa aseen käyttöön, mutta il-
mavoimissa tilanne on huomattavasti 
parempi kuin muualla, koska varus-
miesten kriteerit ovat tiukemmat.

Uudelleenvarustelu

Venäjän johto on ilmoittanut, että 
budjettileikkaukset eivät vaikuta ase-
voimien rahoitukseen, minkä vuok-
si uudelleenvarusteluohjelma jatkuu 
suunnitellulla tavalla käynnistyen 
laajamittaisesti vuonna 2011. Arvi-
oiden mukaan Venäjän asevoimien 
varustelutaso joukosta riippuen on 
60 - 100 %, mutta jopa 90 % kalus-
tosta on vanhentunutta. Uudelleenva-
rusteluohjelman kunnianhimoisena 
tavoitteena on, että vuonna 2015 30 
% kalustosta olisi modernia, ja vuon-
na 2020 vastaava luku olisi 70 %. 
Tämä asettaa suuren haasteen Venä-
jän puolustusteolliselle kompleksille, 
etenkin kun ottaa huomioon, kuinka 
vaikeaa esimerkiksi Borej-luokan su-
kellusveneen ja siihen sijoitettavan 
Bulava-ohjuksen kehittäminen on ol-
lut. Kuluvan vuoden puolustustarvi-
ketilauksesta neljännes onkin varattu 
strategisille ohjusjoukoille; nämä va-
rat kuluvat suurimmaksi osaksi Bula-
van kehittämiseen, triadin maakom-
ponentin varustamiseen Topol-M-oh-
jusjärjestelmillä sekä taistelunjohto-
järjestelmän ja Tu-160-koneiden mo-
dernisointiin. Ilmavoimille on luvattu 
50 uutta helikopteria ja lentokonetta 
sekä lisää ilmasta-ilmaan- ja ilmasta-
maahan-ohjuksia, maavoimille uusia 
Iskander-ohjusjärjestelmiä ja pans-
sarivaunuja ja maahanlaskujoukoil-
le uuden sukupolven BMD-vaunuja. 
Merivoimien noin 5 %:n osuus me-
nee aluskorjauksiin.

Venäjä on ilmoittanut julkista-
vansa uuden sotilasdoktriinin vielä 
vuoden 2009 kuluessa. Sen jälkeen 
nämäkin asiat selkiytynevät tarkem-
miksi.  

pERUSLUKEMIA
STRATEgIASTA
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Everstiluutnantti Antti Arpiainen

Pikku-uutisia Venäjältä

IA interfaks, 3. Kesäkuuta 2009

Venäjälle luodaan Strategi-
nen Ilma- ja Avaruuspuolus-
tuksen johtoporras.

Venäjän Yleisesikunta julkisti uu-
den Yhdistetyn Strategisen Ilma- ja 
Avaruuspuolustuksen johtoportaan 
muodostamisen. Uusi johtoporras 
perustettiin entisen Erityisjohtopor-
taan (KSpN) perustalle, joka aina 
heinäkuun 1. päivään asti vastasi 
Moskovan ilmapuolustuksesta. Uu-
teen johtoportaaseen liitettiin useista 
muita joukkoja mukaan lukien osa 
Avaruusjoukoista. Uusi johtoporras 
tulee muotoutumaan lopullisesti vuo-
den 2009 loppuun mennessä. Johto-
porras tullaan sijoittamaan Balashik-
haan lähelle Moskovaa, missä on si-
jainnut tähän asti 1.Ilmapuolustus-
armeijakunnan esikunta (1.KPVO). 
Johtoporras tulee raportoimaan suo-
raan Yleisesikunnalle.

Johtoporras on ottanut kaikkien 
ilma- ja avaruuspuolustukseen osal-
listuvien joukkojen ja voimien johto-
vastuun. Näihin joukkoihin kuuluvat 
sekä ilmatorjunta että ohjustorjun-
ta vastuualueena sekä ilmatila että 
avaruus. Ilma- ja avaruusvalvonta 
ja torjuntarakenteen torjuntavoiman 
muodostavat Ilmavoimien ilmator-
juntayksiköt sekä Avaruusjoukkojen 
ohjustorjuntayksiköt. Johtoportaan 
päätoimena on ilma- ja avaruusmaa-
lien valvonnan, maalinosoittamisen 
ja torjunnan yhdistetty järjestelmä, 
jolla on tarkoitus torjua kaikki maalit 
mukaan lukien ballistiset -, erittäin 
nopeat - ja risteilyohjukset.

Kommersant, 08. 
Toukokuuta 2009 s. 3

Vuonna 2008 toteutuneet 
asehankinnat.

Pääministeri Vladimir Putinin ja apu-
laispääministeri Sergei Ivanovin ta-
paamiseen liittyen, julkaistiin vuonna 
2008 Venäjän Asevoimille toimitettu 
uusi aseistus. Ilmoituksen mukaan 
Asevoimat vastaanottivat 17 manner-
tenvälistä ohjusta, neljä taistelualueen 
Iskander – ohjuslavettia, 34 ohjusta 
uudelle S-400 ilmatorjuntaohjusjär-
jestelmälle, 62 kappaletta T-90 pans-
sarivaunua, 210 BTR-80 panssaroitua 
miehistönkuljetusajoneuvoa, 41 BMP-
3 jalkaväen taisteluajoneuvoa, 152 tyk-
kiä ja kranaatinheitintä sekä 4 500 au-
toa. Kuusi strategista Tu-95MS pom-
mikonetta ja 82 muuta lentokonetta, 31 
helikopteria sekä 210 panssarivaunua 
korjattiin ja modernisoitiin.

NEWSru.com, 17.Kesäkuuta 2009

PAK-FA lentää tänä vuonna.

Apulaispuolustusministeri, aseistus-
päällikkö Vladimir Popovkin lupa-
si, että viidennen sukupolven taiste-
lukone (PAK-FA) tulee nousemaan 
ilmaan vuoden loppuun mennessä. 
Popovkin painotti sitä, että lentorun-
ko tulee olemaan viidennen sukupol-
ven hävittäjän, mutta moottori tulee 
olemaan 4 +++ sukupolven mootto-
ri. Viidennen sukupolven moottorin 
tulee antamaan koneelle erinomaisen 
ketteryyden sekä kyvyn lentää yliää-
nen nopeudella käyttämättä jälkipolt-
toa. Tällaista moottoria ei vielä ole 
saatavilla Venäjällä. 

Varapääministeri Sergei Ivanov 
lupasi, että uusimman hävittäjän koe-
lennot alkavat ennen vuoden 2009 
loppua. Aiemmin Ivanov puhui mah-
dollisuudesta ottaa viidennen suku-
polven hävittäjä Venäjän käyttöön 
Venäjän Ilmavoimissa vuonna 2015. 
Venäjän viidennen sukupolven hävit-
täjän kehitystyötä on tehnyt Ilmai-
lu Omistusyhtiö Sukhoi sekä Tutki-
mus- ja Tuotantoyhtymä Saturn. Juri 
Gagarinin mukaan nimetyn Komso-
molsk-on-Amurin Ilmailutuotanto-
yhtymän (KnAAPO) edustajat to-
tesivat, että edes henkilöstön massa 
irtisanomiset tehtaalla eivät tule estä-
mään projektin kehittymistä.

Kommersant, 28. Huhtikuuta 2009, 
Trud, 28. Huhtikuuta 2009, s.3, 
Gazeta, 8. Heinäkuuta 2009 s.12

Su-35:n koelennolla  
ensimmäinen tappio,  
kone käyttöön vuonna 2015

Su-35 suoritti ensimmäiset koelento-
ohjelmaan kuuluvat koelentonsa hel-
mikuussa 2008 Zhukovskissa Mos-
kovan alueella, toinen kone nousi il-
maan ensilennolleen Komsomolsk-
on-Amurissa lokakuussa 2008 ja 
kolmas kone liittyi edellisten seuraan 
27. huhtikuuta 2009. Su-35 suorit-
ti sadannen lentonsa mukaan lukien 
lennon hallintajärjestelmän loppuko-
keet, jonka kaikki järjestelmät toimi-
vat normaalilla tavalla maaliskuussa 
2009. Huhtikuun alkuun mennessä 
suoritetut 100 koelentoa ovat vä-
hemmän, kuin mitä oli suunniteltu. 
Kolmannen koneen liityttyä mukaan 
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koelentoihin on niiden määrää suun-
niteltu lisättäväksi 150 – 160 lentoon 
toisella vuosi neljänneksellä. Vuonna 
2009 oli suunniteltu toteuttaa vakio 
lennot ja siirtyä tutkimaan koneen 
ketteryys ominaisuuksia. 

Su-35 hävittäjä tuhoutui Komso-
molsk-on-Amurin ilmailutuotanto-
yhtymän lentokentällä. Tuhoutumi-
sen syy tullaan selvittämään, mutta 
joka tapauksessa hävittäjän tuhou-
tuminen tulee vaikeuttamaan uuden 
hävittäjän kehitysohjelmaa. Tehtaalla 
on koelentoihin käytettävissään ai-
noastaan kolme tämän tyypin konet-
ta. Niinpä, jo ennen onnettomuutta 
lehdistö epäili olevan tarpeen lykätä 
Su-35 toimitusten alkua Venäjän Il-
mavoimille vuodesta 2011 vuoteen 
2015 ja nyt lehdistö epäilee tämäkin 
aikataulun toteutumista. Toisaalta 
Su-35 koneiden toimitukset saatta-
vat alkaa jo 2011 ja kaikki koneet 
saattavat olla laivue palveluksessa 
2015 suunnitelman mukaisesti. Ko-
neiden tuotantolaitoksen, Juri Gaga-
rinille omistetun Komsomolsk-on-
Amurin Ilmailutuotantoyhtymän, 
toimitusjohtaja Alexander Pekarsh 
kertoi ensimmäisten sarjatuotettujen 
Su-35 koneiden toimitusten alkavan 
vuonna 2011. Su-35 toimitukset on 
suunniteltu valtion asehankintaohjel-
massa vuoteen 2015 mennessä. Ilma-
voimien komentaja Alexander Zelin 
kertoi Puolustusministeriön suunnit-
televan kahden tai kolmen rykmentin 
varustamista tällä konetyypillä.

Politiikan- ja Sotilasanalyysi Ins-
tituutin ennustuskeskuksen mukaan 
Venäjän Ilmavoimilla on noin 1 400 
lentokonetta, joista 700- 800 hävittä-
jää. Ilmavoimat eivät ole vastaanot-
taneet ainuttakaan uutta lentokonetta 
14 vuoteen. Viimeinen uusi hävittäjä, 
Su-37 luovutettiin vuonna 1993. Seu-
raava uutuus oli vuonna 2007 luo-
vutettu Su-34 hävittäjä-pommittaja. 

Su-35 koneita on suunniteltu vietä-
vän vuoden 2015 jälkeen Kaakkois-
Aasian, Afrikan, Lähi-idän ja Etelä-
Amerikan valtioille. 

Vzglyad, 5.Elokuuta 2009, EV

Uusi tiedustelukone Venä-
jällä.

Venäjän Puolustusministeriö on 
suunnittelemassa uutta tiedustelu-
koneiden perhettä, johon kuuluisi 
myös stratosfäärissä toimiva lento-
kone, joka on haavoittumaton vihol-
lisen ilmapuolustukselle, kertoi Ilma-
voimien komentaja kenraali Alexan-
der Zelin. Hänen mukaansa Venäjän 
Ilmavoimissa palveluksessa on nyt 
kahta tiedustelukonetyyppiä eli Su-
24MR ja MiG-25RB, joita on mää-
rällisesti riittävästi. Nykyaikainen so-
dankäynti vaatii kuitenkin parempaa 
tietoa vihollisesta, kuin mihin nykyi-
sillä koneilla kyetään, niinpä Ilma-
voimat näkee tarpeelliseksi uudistaa 
täydellisesti tiedustelulennostonsa.

IA Interfaks, 31.Heinäkuuta 2009

MiG-35 laivuepalvelukseen 
2015?

Venäjän Puolustusministeriön han-
kintaosaston suunnitelman mukaan 
tullaan hankkimaan ainakin 24 uut-
ta MiG-35 monitoimihävittäjää 
vuoteen 2015 mennessä. Sopimusta 
hankinnasta ollaan laatimassa ja se 
tullaan todennäköisesti allekirjoit-
tamaan vuoden loppuun mennessä. 
MiG-35 hankinta on osa pitkän täh-
täimen puolustusmateriaalin han-
kintaohjelmaa. Yhdistyneen Lento-
koneen Rakennusyhtymän toimitus-
johtaja johtaja Alexei Fedorov kertoi 
aiemmin, että Yhtymä käy neuvot-
teluja Puolustusministeriön kanssa, 
joiden asialistalla on 20 - 30 MiG-
35 konetta.

Vzglyad, 29.Kesäkuuta 2009, EV

Su-24 lentää taas.

Venäjän Ilmavoimien lentoturval-
lisuuspäällikkö Sergei Bainetov 
kertoi kahden erillisen kesäkuussa 
tapahtuneen Su-24 koneen putoa-
misen syistä. Maahansyöksy Mon-
chegorskissa aiheutui ohjaajan vir-
heestä laskuliu’un ja sitä seuranneen 
laskeutumisyrityksen aikana. Maa-
hansyöksy Rostovissa, Morozovskis-
sa, aiheutui siipihydrauliikan viasta. 
Ilmavoimat on palauttanut tarkas-
tuksen jälkeen kaikki Su-24 lento-
palvelukseen. Kaikkiaan 1 200 kap-
paletta Su-24 konetta rakennettiin, 
niistä vuonna 2000 oli kolmena eri 
versiona Venäjän Ilmavoimissa pal-
veluksessa 672 kappaletta. 

Krasnaja Zvezda, 
4.Elokuuta 2009 s.2

Uusia ilmatorjuntajärjes-
telmiä käyttöön Venäjän 
Maavoimissa.

Kenraalimajuri Mikhail Krush ker-
toi, että uuden sukupolven Tor ja Buk 
ilmatorjuntajärjestelmät on esitelty 
Maavoimien komentajalle. Uusien 
järjestelmien koeammunnat on suo-
ritettu loppuun ja ne ovat valmiina 
käyttöönotettaviksi. 

Tor järjestelmän kokeet suoritet-
tiin Kapustin Yarin alueella. Neljä 
kanavainen Tor todisti koeammun-
noissa, että se kykenee torjumaan 
neljä erillistä maalia 12 sekunnin 
kuluessa. Tor järjestelmä tullaan ot-
tamaan käyttöön vuoden 2009 lop-
puun mennessä. 

Hyödylliseksi osoittautunutta 
ilmatorjuntatykistöäkin on kehitet-
ty. Yksi uutuuksista on uusi 57 mm 
tutkaohjattu tykki, jonka laukaukset 
pystyvät tuhoamaan pienen tutkahei-
jastuspinta-alan maaleja.

pERUSLUKEMIA
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Kommersant, 29.Heinäkuuta 2009

Uusi ohjustyyppi on 
 vihdoin hankittu S-400 
Triumfille.

Almaz-Antein kertoman mukaan yh-
tiö valmisti vuonna 2008 erän 40N6 
ohjuksia (34 kpl) valtiolle S-400 -jär-
jestelmän koeammuntoihin. 40N6 on 
S-400 -järjestelmän pitkänkantaman 
ohjus. Venäjä on jo aloittanut S-400 
-järjestelmien käyttöönoton. Uusia 
S-400 -järjestelmän ohjuksia ei vielä 
ole esitelty luvatusti messuilla, vaan 
järjestelmä on ollut esillä varustettu-
na vanhoilla S-300PMU:n ohjuksil-
la. 40N6 -ohjuksen oletetaan kyke-
nevän, kuten jo aiemmin on julistet-
tu, aikaisemmin saavuttamattomaan 
400 km kantamaan. Raportit kerto-
vat, että koeammunnat, joista on ker-
rottu jo vuodesta 2001 näyttävät nyt 
tapahtuvan lähiaikoina. 

Argumenti nedeli, n:o 27 10.-16.Hei-
näkuuta 2009 s.2

Maahanlaskujoukkojen 
vahvistaminen vaatii  
kuljetuskoneita.

Maahanlaskujoukkojen uusi komen-
taja kenraali Shamanov kertoi, että 
puolustushaaraa tullaan vahventa-
maan. Mutta onko maahanlaskujouk-
kojen vahventaminen mahdollista 
ratkaisematta ilmakuljetusjoukkojen 
ongelmia? Argumenti nedeli -lehden 
mukaan Kuljetusilmavoimilla olisi 
käytössään vain 210 Il-76 kuljetus-
konetta. Maahanlaskujoukkojen leh-
distöpalvelun päällikön eversti Ale-
xander Cherednikin mukaan Il-76 
kuljetuskone voi kuljettaa joko kol-
me BMD taisteluajoneuvoa miehis-
töineen tai 124 laskuvarjomiestä tai 
225 jalkaväkitaistelijaa. 

Maahanlaskujoukkoihin kuu-
luu nykyisin 35 000 henkeä, tämän, 
Venäjän Asevoimien liikkuvin osa, 
siirtämiseen tarvitaan kaikki kulje-
tuskoneet. Tällöinkin siirretään vain 
joukot, ei niiden varustusta. Nykyisin 
jopa viralliset raportit kertovat, että 

vain noin 80 % kuljetusilmavoimien 
lentokoneista on lentokunnossa. Sitä 
paitsi muutkin joukot tarvitsevat kul-
jetuskoneita. Puolustusministeriö on 
aktiivisesti myymässä pois kuljetus-
koneita. Yhdellä ilmailuhuutokau-
palla on luettelossaan 11 kpl Il-76 
koneita, jotka pian huudetaan pois, 
samoin kuin monia muita kuljetus-
koneita ja helikoptereita. 

Asiat eivät ole sen paremmin 
helikopteri-ilmailussa. Ilmavoimien 
esikunta kertoo, että Venäjällä on 
käytössään noin 160 Mi-8 helikop-
teria, jotka muodostavat taktisten 
ilmarynnäkköjoukkojen kuljetuska-
luston selkärangan. Käytössä niistä 
on 60 – 70 %. Itse asiassa uusia he-
likoptereita ei ole tulossa hetimiten. 
Kaikkiaan Ilmavoimille on luvattu 
100 erityyppistä helikopteria ennen 
vuotta 2015. Ilmarynnäkköprikaatil-
la 1980 -luvulla oli kokoonpanossaan 
vähintään 120 helikopteria.

Interfax news agency, 29. Toukokuu-
ta 2009, RBK Daily, 10. Heinäkuuta 
2009 s.4, IA Interfaks-AVN, 17. Hei-
näkuuta 2009, 

Uusien kuljetuskoneiden 
toimitukset alkavat 2012.

Kuljetusilmavoimien komentaja 
kenraalimajuri Victor Kachalkin, 
kertoi, että Kuljetusilmavoimien 
uudelleenaseistaminen alkaa 2012, 
jolloin uuden materiaalin toimitukset 
alkavat valtion aseistamisohjelman 
mukaisesti. Kachalkin lisäsi, että kul-
jetusilmavoimilla käytössä olevat Il-
76 sotilaskuljetuskoneet ovat hyvässä 
kunnossa. Kenraalin mukaan lento-
koneet, jotka ovat nyt Kuljetusilma-
voimien käytössä tulevat pysymään 
palveluksessa ainakin 20 – 30 vuotta, 
mutta ne tarvitsevat tänä aikana mo-
dernisoinnin.

Uudistetun Il-476 sotilaskulje-
tuskoneen koelennot tulevat alka-
maan vuonna 2011, kertoi Yhdis-
tyneen Lentokoneen Rakennusyh-
tymän Sotilaskuljetuslentodivisioo-
nan (AOK-TS) johtaja Viktor Liva-

nov. Il-76MD koottiin Tashkentissa, 
mutta Il-476 kootaan Uljanovskissa. 
Nimi Il-476 on tarkoitettu uudistetul-
le Il-76 koneen versiolle, jonka siipi-
rakenne on suunniteltu uudelleen ja 
lentoelektroniikka on uudistettu. Il-
476 tullaan varustamaan PS-90 A-60 
suihkuturbiineilla, jotka rakennetaan 
Permissä. Päätös siirtää tuotanto Ul-
janovskiin tehtiin sen jälkeen, kun 
Tashkentin tehdas epäonnistui nel-
jänkymmenen Il-76 koneen toimit-
tamisessa sopimuksen mukaisesti 
Kiinalle. Puolustusministeriö suun-
nittelee hankkivansa 38 kappaletta 
Il-476 konetta tankkaus ja kuljetus-
versiona valtion sotilasmateriaalin 
hankintasuunnitelman mukaisesti 
vuosina 2011 - 2020.

Yhdistyneen Lentokoneen Ra-
kennusyhtymän (OAK) johtokun-
nan jäsen Viktor Livanov kertoi, 
että OAK on vastaanottanut Venä-
jän Presidentiltä vaatimuksen val-
mistella An-124 kuljetuskoneen sar-
jatuotannon aloittamista. Työryhmä 
on perustettu OAK-TS, kehittäjien 
edustajien sekä ukrainalaisten Anto-
novin ja Motor Sich edustajien kans-
sa. Työryhmä tekee käyttökelpoisuus 
tutkimuksen ja määrittää aikataulun 
ja rahoitustarpeen heinäkuun puoli-
väliin mennessä. Nyt on meneillään 
liiketoimintasuunnitelman valmiste-
lu. Tuotannon uudelleen aloittami-
seen tarvitaan 10 - 11 miljardia rup-
laa (22,15 milj.€), jonka on valtion 
maksettava, sillä liikemaailma ei ky-
kene rahoittamaan hanketta Livano-
vin mukaan.

Uljanovskin alueen kuvernööri 
Sergei Morozov kertoi tapaamises-
sa Aviastarin tehtaalla, että An-124-
100 täydellinen dokumentaatio tul-
laan valmistamaan ja jättämään hal-
litukselle pian rahoituksen järjestyt-
tyä vuonna 2010. OAK:n mukaan sen 
jälkeen, kun tuotanto on uudelleen 
aloitettu, lentokoneen suunnittelua 
tullaan modernisoimaan ja uudista-
maan NATO:n vaatimusten mukai-
seksi. Koneen pääasiallinen ostaja 
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Volga-Dnepr lentoyhtiö lentää liike-
toiminnastaan enemmän kuin 90 % 
NATO:n kanssa. Volga-Dnepr totesi 
tarvitsevansa yli 40 Ruslan kuljetus-
konetta vuosien 2011 ja 2017 välillä. 
Uuden An-124 kuljetuskoneen hinta 
on nykyisin 150 -160 miljoonaa $. 
Muutkin lentoyhtiöt ovat osoittaneet 
kiinnosta konetta kohtaan. Avialinii 
Antonova saattaa hankkia kaksi Rus-
lania ja option kolmeen muuhun, ve-
näläinen Polyot on sanonut, että se 
saattaa hankkia 10 ja option toiseen 
kymmeneen koneeseen. Puolustus-
ministeriö saattaa hankkia joitakin, 
se tutkii asiaa juuri nyt.

Tatar-inform news agency (Kazan); 
18.Toukokuuta 2009

Mi-38:n tuotanto on suunni-
teltu aloitettavaksi.

Kazanin helikopteritehtaan (KVZ) 
apulaisjohtaja Valeri Pashko kertoi, 
että Mi-38 helikopterien tuotanto on 
suunniteltu alkavan KVZ:n tehtaalla 
vuonna 2014. Ensimmäinen Kaza-
nissa koottu helikopteri on parhail-
laan läpikäymässä sarjakokeita Mos-
kovassa ja tehdas valmistaa parhail-
laan kahta seuraavaa prototyyppiä. 
KVZ suunnittelee varustavansa vien-
tiin menevät Mi-38 helikopterit Pratt 
& Whitney PW-127 moottoreilla, 
joiden tuotanto tullaan aloittamaan 
Venäjällä. Mi-38 tulee korvaamaan 
Mi-8/17 helikopterit siviiliyhtiöillä 
sekä Asevoimissa.

Lenta.Ru, 14.Toukokuuta 2009

Uusi nopea helikopteri tul-
laan luomaan Venäjällä.

Heli-Russia-2009 kansainväliseen 
messutapahtumaan liittyen pidet-
tiin 22. toukokuuta venäläisen no-
pean helikopteriprojektin ensiesitte-
ly. Oboronpromin pääjohtaja Andrei 

Reus kertoi, että ensimmäinen erit-
täin nopea venäläinen helikopteri tul-
laan luomaan valtiollisen ohjelman 
puitteissa, jonka tarkoituksena on 
kehittää kansallista helikopterituo-
tantoa. Aikaa tähän tulee kulumaan 
viidestä kahdeksaan vuoteen. Valtio 
tulee tukemaan tätä hanketta. Aiem-
min vastaavilla messuilla venäläiset 
suunnittelijat esittelivät kolme mal-
lia tulevaisuuden nopeiksi helikop-
tereiksi, jotka olivat Mi-X1, Ka-92 
ja Ka-90. Ka-90 voi saavuttaa 800 
km/h nopeuden kaksois-ohivirtaus-
moottoreidensa ansiosta. 

Kommersant, 7.Heinäkuuta 2009 s.4

Mi-28N tuhoutui koeam-
munnoissa.

Venäjän Puolustusministeriö on mää-
rännyt tutkimuksen aloitettavaksi uu-
simman Mi-28N taisteluhelikopterin 
maahansyöksystä taktisessa harjoi-
tuksessa Gorokhovetsissa. Epäillyt 
syyt tapahtumaan ovat joko inhimilli-
nen virhe tai aseiden hallintajärjestel-
män virhetoiminto. Helikopteri syök-
syi maahan 19. kesäkuuta. Kommer-
santin mukaan helikopterilla lentä-
nyt miehistö oli Torzokista, Tverin 
alueelta toimivan 344.Maavoimien 
Ilmailun Taistelukoulutuskeskuksen 
henkilöstöä. Helikopteri ampui lei-
junnassa, tuntemattomasta syystä, 
raketteja, jolloin raketin pakokaasu 
ohjautui moottorien ilmanottoon ai-
heuttaen moottorien sammumisen, 
tämän jälkeen helikopteri putosi 
autorotaatiossa noin 40 m maahan. 
Maakosketuksessa helikopteri pyö-
rähti sivuttain toisen laskutelineen-
sä varassa toisen upotessa ojaan, jol-
loin helikopteri kaatui. Pääroottori 
ja pyrstöpuomi tuhoutuivat täysin. 
Kumpikaan miehistön jäsen ei louk-
kaantunut onnettomuudessa. Mi-28 
helikopterin valmistajan Rosverto-

lin pääinsinööri Andrei Varfolomeiev 
kertoi, että helikopteri oli laskeutu-
nut autorotaatiossa ja osin tuhoutu-
nut. Hän kieltäytyi lisäkommenteis-
ta. Toinen lähde Rosvertolista ker-
toi, ettei maahansyöksy aiheutunut 
laiteviasta. 

Asiantuntevan Puolustusminis-
teriön lähteen mukaan helikopterin 
automaattitoiminnot toimivat vir-
heellisesti koeammunnan aikana, 
mikä aiheutti rakettiammunnan tyk-
kiammunnan sijasta. Helikopteri oli 
tykkiammuntaa varten leijunnassa, 
jolloin virhetoiminta aiheutti jatkota-
pahtumat. Helikopteri on tutkittavana 
Rosvertolilla, korjauksen toivossa. 
Puolustusministeriö kertoi Mi-28N 
olevan päätaisteluhelikopteri. Se oli 
otettu palvelukseen onnistuneiden 
koelentojen jälkeen loppuvuodes-
ta 2008. Kaikkiaan 47 Mi-28N he-
likopteria on tilattu. Ensimmäinen 
erä on toimitettu Rosvertolilta 487.
Erilliselle Ilmarynnäkkörykmentille 
Budennovskiin Stavropolin alueelle 
huhtikuussa 2009. Kaksi uutta heli-
kopteria on valmiina tehtaalla.

RIA Novosti; 23.Huhtikuuta 2009

Valmiusharjoitus Kau-
koidässä.

Puolustusministeriön tarkastajat hä-
lyttivät tarkastukseen liittyen Kau-
koidässä 11.Ilma- ja Ilmapuolustus-
armeijaan kuuluvan Rynnäkkölen-
torykmentin rynnäkkötehtävään. Yli 
20 Su-25S rynnäkkökonetta nousi 
porrastettuina lyhyin välein lentoon 
täyttämään taisteluammuntatehtä-
vänsä ampuma-alueella. Tarkastajien 
mukaan Su-25S koneiden tulitus eri 
asejärjestelmillä osui tarkasti osoi-
tettuihin maaleihin.  

pERUSLUKEMIA
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Eversti Ahti LappipERUSLUKEMIA
hISTORIASTA

Suomalaisilla ei ollut vuonna 1939 
mitään epäselvää, mistä suunnasta 
maata uhattiin – eikä taida olla vie-
läkään. Kansakunnan historiallinen 
muisti on pitkä – eikä maantieteel-
lekään voi mitään. Ennen talvisotaa 
julkaistuista väestönsuojelun käsi-
kirjoista (Väestönsuojelun käsikirja 
I: Ilmahyökkäykset ja niiden torju-
minen. Porvoo 1939) käy selvästi 
ilmi, miten ilma-pommituksia pe-
lättiin ja niihin varauduttiin. Kaasu-
hyökkäysten pelko oli myös suuri, 
olihan niitä käytetty maailmanso-
dassa. Neuvostoliitolla oli maail-
man suurimmat ilmavoimat, joiden 
ulottuvuus riitti koko maan pommit-
tamiseen. Mielenkiintoista oli, että 
Baltian maiden mahdollinen joutu-
minen Neuvostoliiton ilmavoimien 
tukialueeksi otettiin arvioinneissa 
huomioon (kuten kuvasta näkyy).  
Niinhän siinä kävikin, että Suomen 
etelä- ja länsirannikon kaupunkeja 
aina Vaasaa myöten pommitettiin 
Baltian tukikohdista. Pelko ei ollut 
aiheeton. 

Suomi oli valmistautunut huo-
nosti suursotaan, mutta niin olivat 
useimmat muutkin Euroopan pienet 
valtiot – jos se nyt mikään puolustus 
on. Tilanne näkyy seuraavasta tau-
lukosta: 

Ilmauhka ja ilmatorjunta  
talvisodan kynnyksellä

VALTIO RASKAAT 
It.TYKIT (kpl)

KEVYET
IT.TYKIT (kpl)

IT.KK:T HUOM. 

Ruotsi 76 154 Alle 100
Sveitsi   8   44 oli 
Norja 75 mm tykkejä  20 mm tykkejä yht. 20 ptria
Tanska 36  20 mm Madsen
Suomi 28  13 120

Kaikki pienet maat olivat hoi-
taneet ilmapuolustuksensa likimain 
yhtä huonosti. Hämmästyttävää oli, 
että Ruotsi ja Sveitsi olivat näin hei-
koilla, vaikka kummassakin maassa 
valmistettiin ilmatorjuntatykkejä. Ne 
myytiin ulkomaille! Sama tilanne oli 
lentojoukoissa, useimmilla mailla oli 
liian vähän lentokoneita ja erityises-
ti hävittäjiä. Suurvaltojen ”panssari-
laivoja ja pommikoneita” –doktriini 
oli omaksuttu pienissäkin maissa – ja 
se kostautui sodassa. Ilmapuolustuk-
sessa ei päde periaate ”hyökkäys on 
paras puolustus”!  Heikko ilmapuo-
lustus antoi suurvalloille, kuten Sak-
salle ja Neuvostoliitolle, hyvät mah-
dollisuudet sotatoimiin ilmavoimien 
tuella. Talvisodassa se ei nyt ihan toi-
minut… 

Ilmapuolustuksen todellinen 
tarve Suomessa havaittiin (?) vasta 
syksyllä 1939, kun oli jo liian myö-
häistä. Yhdysvalloille tehtiin ”toi-
vomuslista” tarvittavasta lisäkalus-
tosta: 606 ilmatorjuntatykkiä, 509 
it.konekivääriä ja 450 lentokonetta, 

joista 230 olisi ollut hävittäjiä. Pyy-
detty ilmatorjuntakaluston määrä 
oli 7,5 kertaa suurempi kuin oleva 
kalustomäärä, lentokoneiden määrä 
3,7 kertaa suurempi. Joku oli tehnyt 
tosi pahan virhearvion aikaisemmin? 
Tällaista kalustomäärää ei ollut mi-
tenkään mahdollista saada hanki-
tuksi nopeasti, kuten havaittiinkin. 
Suomessa ei ilmeisesti tiedetty, että 
amerikkalaisilla oli tuolloin melkein 
yhtä huono tilanne, joten sopivaa ka-
lustoa ei olisi ollut saatavissakaan. 
Kun Saksa ja Neuvostoliitto tekivät 
keskenään sopimuksen, aseita ei ol-
lut saatavissa juuri mistään muual-
takaan.  

Perustamistehtävien (PTL) 
mukaan olisi pitänyt muodostaa 
18 raskasta ja 13 kevyttä ilmator-
juntapatteria, 5 kevyttä jaosta, 8 
it.konekiväärikomppaniaa, 28 ras-
kasta (20 mm) ja 6 kevyttä (7,62 
mm) it.konekiväärijoukkuetta. Yli-
määräisiin harjoituksiin 6.10.1939  
kutsutuista ilmatorjuntayksiköistä 

››
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jouduttiin kaluston puuttuessa lo-
mauttamaan 40 %, jolloin  34 yk-
sikköä jäi perustamatta. Varsinais-
ten ilmatorjuntajoukkojen käytössä 
oli kalustoa seuraavasti: 28 kpl 76 
mm ilmatorjuntatykkejä, 9 kpl 40 
mm tykkejä, 24 kpl 20 mm tykkejä, 
10 kpl keskuslaskimia, 18 kpl 2–4 
m etäisyydenmittareita, 31 kpl va-
lonheittimiä, 5 kpl kuulosuuntimia 
ja 125 kpl konekivää rejä.

Kalustoa oli vähän ja osa siitä oli 
teknillisesti vanhentunutta, kuten 76 
ItK/14 Breda ja 76 ItK/16 Vickers.  
Raskaita ilmatorjuntatykkejä oli 
kuutta eri mallia. Ilmatorjuntakone-
kivääreistä yli puolet oli korvattava 

tavallisella konekiväärillä (7,62 Ma-
xim/09). Lentojoukoilla oli kenttien 
suojana vain 20 ilmatorjuntakoneki-
vääriä. Meri voimilla oli ilmatorjunta-
aseita aluksillaan ja rannikkolinnak-
keilla (25 kpl 75–76 mm, 29 kpl 40 
mm, 30 kpl 7,62 mm). 

Näillä eväillä jouduttiin sotaan 
suurvaltaa vastaan. Torjuntavoiton 
saavuttaminen on harvinainen ta-
paus sotahistoriassa – vastaavia on 
vaikea löytää. Sotavarustuksen puute 
jouduttiin kuitenkin maksamaan so-
tilaiden verellä, talvisodan miestap-
piot olivat hirveät. Armeija kuitenkin 
teki sen, mitä varten se oli olemassa: 
pelasti maan miehitykseltä ja suojeli 

siviiliväestöä suurilta menetyksiltä. 
Monessa muussa maassa kävi huo-
nommin. Kuten tiedämme. Siperia 
opettaa! 

”Suojellakseen vapauttamme 
täytyy armeijamme seistä valmiina. 
Linnoitukset, tykit ja vieras apu eivät 
auta, jos joka mies ei tiedä, että juuri 
hän seisoo maansa vartijana. Muista-
koot Suomen miehet, että ilman yksi-
mielisyyttä ei luoda vahvaa armeijaa, 
ja ainoastaan voimakas kansa voi tur-
vallisena käydä kohti tulevaisuutta.”                        

 –Mannerheim 1918-   
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Antti Isotalus, entinen upseerioppi-
laani RUK:sta, kirjoitti tässä lehdes-
sämme faktoja johtamastaan Kokko-
lan kaupungista ja samaan syssyyn 
oli aiheesta ryhtynyt kynälle myös 
Ahti Lappi, entinen kurssi- ja palve-
lustoverini.  

Kirjoitukset suorastaan pakotti-
vat alle merkinneenkin tarttumaan 
kynään. 

---
Albumissani on valokuva, jota tu-
lee silloin tällöin katsottua. Kuva on 
otettu Pikiruukin Ilmatorjuntapatte-
riston tuolloin uudehkon kasarmira-
kennuksen pihamaalla juhannuksen 
alla vuonna 1960 eli liki puoli vuo-
sisataa sitten; istu ja pala!

Kuvassa on alokaspatterin hen-
kilökunta, kiireistä yksikönvääpeliä 
lukuunottamatta. Keskellä seisoo 
kapteeni Armas Iisakki Lusa, patte-
rin päällikkö ja molempiin sotiimme 
osallistunut, alunperin viestiaselajis-
sa koulutuksensa saanut kadettiup-
seeri. Aselajiimme tultuaan hän oli 
ensin toiminut patteriston viestiup-
seerina ja määrätty sitten patterin 
päälliköksi, josta tehtävästä siirtyi 
1961 PorPr:iin viimeisiksi palvelus-
vuosikseen. Kun valokuvaa katsoo 
tarkasti, niin ei jää epäilystäkään sii-
tä, etteikö kapteeni Lusa ollut herra 
talossaan, suvereeni perusyksikköm-
me päällikkö. Ilmatorjuntatykeistä ja 
niiden "viistoista sulkuunnostopin-
noista" hän ei ollut kovin tarkasti pe-
rillä, eikä kait välittänytkään, mut-
ta hänen auktoriteettinsa oli selvä. 
Sotilasmestari Antti Kojon mielestä 
Lusalla oli kuitenkin perin kiusalli-
nen tapa saapua aamuisin työmaalle 
useimmiten niin myöhään, että kel-

Vänrikkinä Pikiruukin patteristossa

po vääpelimme joutui silloin tällöin 
pyytämään jonkun vänrikeistä laitta-
maan yksikön vahvuusilmoituksiin 
päällikön puumerkit. Niistä väären-
nöksistä ei kiipeliin jääty ja moisista 
pikkuasioista huolimatta alle merkin-
neelle on vuonna 1979 edesmennees-
tä kapteenista jäänyt hyvä muisto.

Kuvassa on kolme "nuorta leijo-
naa", vänrikit kesäpuseroissaan ku-
ten päällikkönsäkin. Tottakai! Mutta 
tosiasia on, ettei vänrikeillä mitään 
muuta asua ollutkaan.

Vasemmalla seisoo kesävänrikki 
Heikki Happonen, tietoviisas nuori-
mies ja kirjoittajan palveluskump-
pani usealtakin kurssilta. Asuimme 
Tolvasten omakotitalossa Kokkolan 
Halkokarilla, josta polkupyöräilimme 
aamuisin - vain kerran pommiin nu-
kuttuamme - ansiotyöhömme. Heikki 
Juhanista tuli sittemmin everstiluut-
nantti ja TurItPston komentaja.Hän 
palveli useaan otteeseen ulkomaiden 
kriisialueillakin, joista on nyttemmin 
kotiutunut ja asuu tätä nykyä Hämeen-
linnan kaupungissa ausser Dienst.

Keskimmäinen nappiherra on 
Pekka Mäkelä Kannuksesta. Hän 
oli RUK:n kurssilta 101 kuten me-
kin, mutta oli palvellut jalkaväessä ja 
osasikin heti alkuunsa ainakin tämän 
kirjoittajaa sujuvammin pitää varus-
miehille sulkeisjärjestyksen harjoi-
tuksia. Pekalla oli jo tuolloin garde-
robissaan jopa "koppalakki", mutta ei 
silti lähtenyt upseerin uralle, vaikka 
palveli vänrikkinä vielä seuraavankin 
kesän. Hän valmistui Oulusta kansa-
koulunopettajaksi ja omisti myöhem-
min ison ratsuhevostallin Oulussa, 
jossa piti 80-luvulla pari ratsastuksen 
kertaustuntia tämän kirjoittajallekin.

Kolmas vänrikki on tämän kir-
joittaja, joka hienon vänrikkikesän 
loputtua päätyi Kadettikouluun ja 
palveli kaikkiaan toistakymmen-
tä vuotta opettajana RUK:ssa ja 
IlmaSK:ssa sekä OulItPston ja Go-
lanilla toimineen YK-pataljoonamme 
komentajana ja siirtyi reserviin 1987. 
Miehen paras anti ilmatorjunta-ase-
lajille on kuitenkin kaksi poikaa, jot-
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ka ovat isänsä tavoin suorittaneet Ha-
minassa it-upseerikurssinsa.

 Meitä jotenkin vastuullisempi-
na kouluttajina toimivat kuvan kanta-
aliupseerit. Vasemmalla on kersant-
ti Jouko Mäkinen, joviaali persoona 
ja isoääninen kouluttaja, joka siirtyi 
Ilmasotakouluun työskennellen siel-
lä pääosan palvelusajastaan ja toimi 
sittemmin Kauhavalla yrittäjänä. Yli-
kersantti Markus Nurila oli mukava 
ihminen, jonka aitoa keskipohjalais-
murretta ei väsynyt kuuntelemasta. 

Hän oli myös erittäin lahjakas muu-
sikko ja siirtyi aikanaan Rovanie-
melle patteristonsa mukana. Nämä 
molemmat miehet ovat jo siirtyneet 
tuonpuoleiseen. 

Kersantti Jorma Heinsuo on seu-
raava. Hänkin siirtyi Kokkolasta So-
meroharjuun, josta sittemmin LapLs-
ton ja LR:n kautta reserviin ja asustaa 
nykyisin osan vuotta Espanjan au-
ringon alla. Kersantti Reino Vierto-
la oli kuvan oton aikaan va-kersantti 
ja aliupseerikurssikaverini Ilmator-

juntakoulusta, rauhallinen ja osaava 
mies, joka kouluttautui tutka-alalle ja 
palveli Rovaniemellä, jossa eläköityi 
ja nykyisinkin asustaa. Lyhyehkön 
ajan patterissamme palveli myös ker-
santti Kosti Olli, mestariampuja, joka 
myös siirtyi Ilmasotakouluun ja toi-
mi Kauhavalla vuosikaudet liikenne-
opettajana sekä asuu alle merkinneen 
naapurustossa.

---
Patteriston komentajana oli evers-
tiluutantti Erkki Tarvainen, ahkera 
ihminen ja urheilumies. Patteris-
toupseerina toimi majuri Arnold Ai-
rakorpi, joka oli kesävänrikin näkö-
kulmasta katsoen jotenkin etäinen 
herrasmies. Uuden kasarmiraken-

”It-kenraalit” Latvian presidentin 
ooppera-aitiossa

Toisen maailmansodan jatkuessa Suomen armeijan ja Sak-
san Wehrmachtin kesken tehtiin sopimus, että suomalaiset 
saavat Saksalta uusia aseita eli tutkia. Sopimuksen mukaan 
suomalaiset lähettivät Saksaan komennuskunnan, jota joh-
ti silloinen kapteeni Aake Pesonen ja hänen avustajanaan 
luutnantti Veikko Rantalainen. Herrat upseerit lensivät sak-
salaisella Junkers-sotilaskoneella Helsingistä Tallinnaan. 
Tallinnasta jatkettiin junalla kohti Berliiniä. Ensimmäinen 
yö vietettiin kuitenkin Riiassa, Latvian pääkaupungissa.

Kultturelleina herrasmiehinä Aake Pesonen ja Veikko 
Rantalainen halusivat mennä Riian oopperaan. Lippuja ei 
ollut myynnissä. Herrat keksivät mennä paikalliseen Sak-
san komendatuuriin. Saksalainen komendantti huomasi 
suomalaisten upseerien punaiset kauluslaatat ja reväärit. 
Saksan armeijassa nämä olivat kenraalien tunnusmerkit.

Isälleni Veikko Rantalaiselle ja Aake Pesoselle annet-
tiin Riian oopperassa entinen Latvian presidentin, Riian 
silloisen saksalaisen gauleiterin aitio. Oopperassa esitet-
tiin ooppera La Boheme, jonka alkuperäisestä ohjelma-
lehtisestä on kuva oheisena.

Toisena kuvana on mukana suomalaisista sotilaita 
ja saksalaisista kouluttajia Berliinissä Flackartilleriesc-
hule 3. edessä. Tutkien saaminen Suomeen edesaut-
toi Helsingin pelastamisessa ja Stalinin ”nyrkin”, 
kaukotorjuntailmavoimien(ADN) suurpommitusten tu-
hojen minimoimisessa helmikuussa 1944. Isäni Veikko 
Rantalainen sai vielä 1943 lisäkoulutusta tutkista Petsa-
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juntatason, josta olen myöhemmin 
nähnyt kuvia monessa Helsingin 
suurpommituksista kertovissa kir-
joissa sekä myös suurpommituksis-
ta kertovassa DVD:ssä.  

Kirjoittaja, 
reservin 
it-luutnantti, 
fil.maisteri 
Olavi Ran-
talainen on 
everstiluut-
nantti Veikko 
Rantalaisen 
vanhin poika.

It-opintokurssi Saksassa 1943

mossa saksalaisissa joukoissa, josta 
kolmas kuva.

Jutussa mainitut kaksi herrat oli-
vat tärkeissä tehtävissä Helsingin il-
mapuolustuksessa suurpommitusten 
aikana 1944. Majuri Aake Pesonen 
oli eversti Pekka Jokipaltion nimit-
tämä torjuntakeskuksen päällikkö ja 
Veikko Rantalainen torjuntapäälli-
kön apulainen. Torjuntakeskus sijait-
si Korkeavuorenkadulla pääpaloase-
man alla noin 10 metrin syvyydessä 
Suomen peruskalliossa. Isäni teh-
tävänä oli komentaa, mihin kohtiin 
hyökkäävien venäläisten pommiko-
neiden eteen sulut ammuttiin, mitkä 
patterit osallistuivat ammuntaan ja 
ammuttiinko koko vai puolisulkuja. 

Minulla oli henkilökohtaisesti 
mahdollisuus tutustua kaksi kertaa 
torjuntakeskuksen tiloihin. Ensim-
mäisen oli helmikuussa 1944. Silloin 
oli meneillään yksi suurpommituk-
sista ja äitini Heta Rantalainen työn-
teli puolivuotiasta minua Helsingin 
keskustassa. Hälytyssireenien soi-
dessa hän vei minut Erottajan pom-
misuojaan. Se oli niin täynnä ihmi-
siä, että äitini Heta joutui pitelemään 
minua käsillään päänsä yläpuolella.

Vanhempieni kertoman mukaan 
äitini sai jollain tavalla välitettyä tie-

don isälleni, että olemme naapuri-
suojassa. Torjuntakeskuksen ja Erot-
tajan pommisuojan välissä oli rauta-
ovi, josta äitini ja minut päästettiin 
torjuntakeskuksen tiloihin. Minulla 
ei ole mitään käsitystä siitä, mikä mi-
nun osuuteni senkertaisen torjunnan 
onnistumiseen oli.

Seuraava käyntini torjuntakes-
kuksessa tapahtui joskus 1940-luvun 
lopulla tai 1950-luvun alussa, jolloin 
asuimme Santahaminassa. Isäni vei 
minut Korkeavuorenkadulle ja siellä 
kivijalassa oli rautaovi. Hänellä oli 
avain ja laskeuduimme kalliosuo-
jaan. Siellä isäni näytti minulle tor-

nuksen takana oli Ankkalampi, jonka 
pohjasta me vänrikit iltapuhteinam-
me nostelimme komentajan johdol-
la kiviä, joilla reunustimme lammen 
rantapenkereitä, ja komeata jälkeä 
siitä syntyikin!

Kaunis kesä kului patteriston sa-
tapäisen saapumiserän tulevia maan-
puolustajia kouluttaen. Muistan useita 
alokkaita vielä sukunimiltäänkin, mut-
ta hyviksi tuttaviksi jälkeenpäin tulivat 
Manu Mikael Jaakonaho, palvelusto-
verini RUK:sta ja sittemmin eversti-
luutnantti sekä Markku Niku, josta tuli 
teologi ja on nykyisin kunnianarvoisa 
Limingan emerituskirkkoherra.

Alokkaille ja sittemmin tyk-
kimiehille opetettiin talon tapoja, 

marssittiin, ammuttiin ja ehdittiin jo 
jonkin verran käsitellä kanuunoitakin 
sekä käydä päiväseltään jopa Lohta-
jalla puolukassa, jossa vaatimuksena 
oli "vähintään kolme pakillista mies-
tä päälle".

Summa summarum: Kesävänrik-
kiaika Pikiruukissa oli hieno kokemus. 
PohmItPsto siirtyi reilun kymmenen 
vuoden kuluttua Kokkolasta Rova-
niemelle, jossa sai erisnimekseen Ro-
vItPston ja muodosti sittemmin - yh-
dessä OulItPston kanssa - vankan yti-
men nyt jo yli kaksikymmentä vuotta 
sitten perustetulle, kunniakkaalle La-
pin Ilmatorjuntarykmentille.

Seppo Takamaa

* * *

Jutussa oleva käsite ”viisto sulkuun-
nostopinta” puhutti päätoimittajaa ja 
tämän kirjoittajaa. Siitä vielä. Patte-
rimme asekalustoon PohmItPstossa 
kuului mm. 20 ItK/VKT. Tuossa ka-
nuunassa oli kaksiosainen lukkolai-
te ja näissä liikkuvissa kappaleissa 
pala viistopintaa, joka lukkomasso-
jen eteen mennessä ”nosti” yläkappa-
leen eli varsinaisen lukon ns. jäykkä-
yhteyteen sulkien siten patruunalau-
kauksen tilaansa hituista ennen kuin 
iskuri iski nalliin; näin muistelen. 
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Ilmasotakoulun koulutuskeskuksen 
johtaja vaihtui 1.8.2009. Vaihtoti-
laisuus pidettiin 11.8.2009 Ilmaso-
takoulun Aquila (Kotka) -rakennuk-
sen Ehrnrooth-auditoriossa, jossa oli 
aiemmin aamupäivällä pidetty Ilma-
sotakoulun lukukauden avajaiset yli-
opistollisen käytännön mukaisesti. 
Kyseinen Aquila-erikoisluokkara-
kennus on myös koulutuskeskuksen 
pääpaikka, jossa sijaitsevat johdon, 
korkeakouluosaston ja koulutusosas-
ton henkilöstön työskentelytilat sekä 
monipuoliset luokkatilat mm. ITTH- 
ja MST-ympäristöissä. Tutkimus- ja 

kehittämisosasto sekä harjoitus- ja 
lentolaiteosasto sijaitsevat Luonet-
järven varuskunnan muissa osissa.

Keskuksen johtajan vaihtotilai-
suuden jälkeen tutustuttiin mm. Il-
matorjuntakoululta siirrettyyn pe-
rinne-esineistöön, jota ehtikin kertyä 
melkoinen määrä Ilmatorjuntakoulun 
reilun 67 vuoden kunniakkaan his-
torian aikana. Koulutuskeskus vaalii 
Ilmatorjuntakoulun perinteitä mm. 
siten, että sen perinnelippuna on Il-
matorjuntakoulun lippu ja sen perin-
nepäivänä vietetään Ilmatorjuntakou-
lun perinnepäivää 1.8. 

Koulutuskeskuksen johtajan sau-
va (entinen Ilmatorjuntakoulun joh-
tajan sauva) vaihtoi myös omistajaa 
Teijon onnistuneen laatankiinnitys-
operaation jälkeen. Ennen juhlalou-
nasta ehdittiin myös hämmästellä 
Ilmatorjuntakoulun (1940-2007) 
johtajien ja Ilmasotakoulun kou-
lutuskeskuksen (vuodesta 2005 al-
kaen) johtajien valokuvia, jotka on 
kiinnitetty Aquilan kahvion seinään. 
Ja luonnollisesti entisillä koulun ja 
keskuksen johtajilla oli hetki aikaa 
tarkastaa entisten Ilmatorjuntakoulun 
johtajien lahjoittaman (1.8.1990) ho-
peisen pikarisarjan kunto…

Ohessa Teijon ja Vesan puheet 
vaihtotilaisuudessa.  

Everstiluutnantti  
Teijo Oksasen puhe

Herra eversti, arvoisat kutsuvieraat 
ja hyvä Ilmasotakoulun ja koulutus-
keskuksen väki!

On kulunut kaksi vuotta ja kol-
me kuukautta siitä, kun pidin johta-
jakauteni avajaispuheeni tältä paikal-
ta. Tätä aikaa on leimannut palkatun 
henkilökunnan uuden koulutusjärjes-
telmän ylösajo, Ilmatorjuntakoulun 
lakkauttaminen ja sen toimintojen 
käynnistäminen Ilmasotakoululla. 
Ohjausta sen hetkisiin uudistuksiin 
sain Ilmavoiminen esikuntapäälliköl-
tä. Hän lausui minulle, että nyt on 
myös tuhannen taalan paikka laittaa 
organisaatio uuden palkatun henki-

Ilmasotakoulun koulutuskeskuksessa 
vaihtui johtaja

Teijon vapautuneesta olemuksesta huokuu riemu tuloksekkaasta pestistä koulu-
tuskeskuksen peräsimessä. Syytä iloon on myös kapteeni Timo Rissasella, joka 
palkittiin vaihtotilaisuuden yhteydessä koulutuskeskuksen johtajan kannustus-
stipendillä ansioistaan JOKE06-projektissa.

Everstiluutnantti Vesa Sundqvist
Koulutuskeskuksen johtaja 

Ilmasotakoulu
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löstön koulutusjärjestelmän mukai-
seksi. Tässä uudessa organisaatiossa 
olemmekin sitten toimineet vuodesta 
2008 alkaen.

Palkatun henkilöstön koulutus-
järjestelmässä on ollut uudistuksia, 
uudistuksia ja uudistuksia. Upseeri-
koulusta on muuteltu vuodesta 1993 
ja uusimuotoinen aliupseerikoulutus 
käynnistyi muutama vuosi sitten.

Ilmatorjuntakoulua on yritetty 
siirtää Tuusulasta aikaisemminkin 
ilman tulosta. Vuosina 1974 – 1985 
käytiin keskustelua siitä pitäisikö 
Ilmatorjuntakoulu siirtää Kauhaval-
le osaksi Ilmasotakoulua (nyk Len-
tosotakoulu). Tällä kertaa se sitten 
toteutui, mutta paikaksi tuli Tikka-
koski. 

Ilmatorjuntakoulun historiasta 
löytyy myös tieto, että Ilmatorjun-
takoulutus ei ole Jyväskylän alu-
eella ensimmäistä kertaa. Vuonna 
1941 Ilmatorjuntakoulu, silloisel-
ta nimeltään Ilmatorjuntakoulutus-
keskus, toimi kesällä (27.6. – 31.8) 
1941 Jyväskylä-Vaajakoski alueel-
la. Asiaan liittyen olen harrastanut 
pienimuotoista sotahistoriaa ja yrit-
tänyt selvittää keskuksen toimintaa 
Vaajakoskella. Ensisijaisesti olen 
yrittänyt hakea rakennuksia, jois-
sa keskus on toiminut. Suurin osa 
näistä rakennuksista on jo kuitenkin 
purettu, mutta majoitustilana käytet-
ty Janakan koulu on vielä pystyssä. 
Toivottavasti sinne saadaan aikanaan 
muistolaatta kertomaan omaa ilma-
puolustuskoulutuksen historiaa.

Minkälaiseksi Koulutuskeskus 
on sitten viime vuosina kehittynyt?

Koulutuskeskus on jatkuvasti 
kehittyvä oppimisen ja kasvun kes-
kus, jonka päätehtävänä on koulut-
taa puolustusvoimiin luotettavia ja 
itsenäisiä johtajia, asiantuntijoita ja 
ammattiosaajia sotilasilmailun ja il-
mapuolustuksen eri tehtäviin. 

Tehtävää toteutetaan yhdessä 
Maanpuolustuskorkeakoulun, Ilma-
voimien joukko-osastojen, maavoi-
mien joukko-osastojen sekä muiden 
puolustushaara- ja aselajikoulujen 
kanssa. 

Koulutuskeskus on oppiva orga-
nisaatio, joka tuottaa osaamista koko 
valtakunnan ilmapuolustuksen tar-
peisiin. Se tunnetaan monimuotoisen 
koulutuksen edelläkävijänä puolus-
tusvoimissa. Sen henkilökunta arvos-
taa yhteistoimintakykyä, pedagogista 
osaamista, inhimillisyyttä, kehittä-
vää asennetta ja opiskelijakeskeisiä 
ratkaisuja sekä kannustaa asiantun-
tijuuden jakamiseen ja elinikäiseen 
oppimiseen. 

Opetustehtävä korostuu myös sii-
nä, että jokainen Koulutuskeskuksen 
työntekijä toimii opettajana, tehtä-
västä riippumatta, pitämällä opetus-
tilaisuuksia ja ohjaamalla opiskeli-
joiden tutkimustöitä.

Koulutuskeskus toimii yhteistyö-
verkostoissa alueellisesti, kansalli-
sesti ja kansainvälisesti. Se on mu-
kana myös materiaalihankinnoissa, 
tutkimushankkeissa ja kehittämässä 
puolustusvoimien tulevaisuuden jär-
jestelmiä.

Edellä mainittua kuvausta tukee 
hyvin myös Koulutuskeskuksen tun-
nuslause AB IGNE IGNEM – tuli tu-
lesta syttyy – mikä kuvaa jatkuvan 
oppimisen paloa.

Koulutuskeskuksessa oleva te-
kemisen ”henki” on tarttunut myös 
muualle Ilmasotakouluun. Tästä 
osoituksena Ilmatorjunnan ritari-
malja luovutettiin Ilmasotakoululle 
toimintavuoden 2008 ansioista. Luo-
vutus tapahtui 27.5.2009 Ilmatorjun-
taharjoitus 1/09:n päätöstilaisuudes-
sa Lohtajalla.

Palkitsemisen perusteena on käy-
tetty sitä työn laatua ja tehokkuutta, 
mitä Ilmasotakoulu on osoittanut Il-

matorjuntakoulun tehtävien ja hen-
kilöstön siirtämisessä Tikkakoskelle 
sekä ilmatorjuntakoulutuksen käyn-
nistämisessä uudessa toimintaympä-
ristössä. Edellistä tulosta on myös 
edesauttanut kaikkien ilmasotakou-
lulaisten positiivinen ja vastaanotta-
vainen asenne uutta siirtynyttä hen-
kilöstöä kohtaan.

Hyvät kuulijat

Koulutuskeskuksen kehittäminen 
puolustushaarakoulun ytimeksi ei ole 
vielä valmis. Haasteita riittää vielä 
tuleville vuosille. Lähiajan haasteina 
tulevat olemaan maisterikoulutuksen 
aloitus, Maanpuolustuskorkeakoulun 
toteuttama korkeakouluarviointi ja 

››

Vastuu ammattisotilaiden ja kadettien 
koulutuksesta on siirtynyt uusille 
harteille.
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aliupseerikoulutuksen ylösajo ja sii-
hen liittyvä osaamisen näyttöjärjes-
telmä.

Seuraajani Vesa Sundqvist on 
mielestäni erittäin sopiva upseeri ja 
ihminen johtamaan Koulutuskeskus-
ta. Hän on muun muassa ollut Pääesi-
kunnassa mukana suunnittelemassa 
Ilmatorjuntakoulun uudelleen sijoit-
tamista ja hän on ollut myös projekti-
päällikkö Suomen ilmatorjunta -mul-
timediaesityksen tuottamisessa, min-
kä päivittämisen vastuu on annettu Il-
masotakoululle. Vesan osalta voidaan 
sanoa, että sen minkä taakseen jättää 
sen edestään löytää. Toivotan Vesalle 
onnea uusiin haasteisiin!

Uusi tehtäväni Maanpuolustus-
korkeakoululla on Jatkotutkinto-
osaston apulaisjohtaja, käytännös-
sä Esiupseerikurssin johtaja. Tämä 
tehtävä on hyvä jatkumo Ilmasota-
koulun jälkeen. Täällä Tikkakoskella 
olen saanut hyvän tuntuman upsee-
rien peruskoulutuksen haasteisiin ja 
nyt on ollut helppo siirtyä upseerien 
jatko- ja täydennyskoulutuksen ym-
pyröihin, missä odottaa omat muu-
tospaineet 2010-luvulla.

Santahaminassa kohtalonani tai 
sattumana on ollut saada ritaritalol-
ta Mannerheimin ristin ritarin luut-
nantti Lauri Nissisen mukaan nimet-
ty työhuone. Luutnantti Nissinen on 
myös Koulutuskeskuksen nimikko-
ritari, joka kävi Ilmatorjuntareser-
viupseerikurssin, 26. kadettikurssin 
ja toimi hävittäjäohjaajana talvi- ja 
jatkosodassa. Eli perinteetkin tuntu-
vat jollain tavalla seuraavan Santa-
haminaan.

Lopuksi haluan kiittää Ilmaso-
takoulun johtoa ja henkilöstöä sekä 
muita yhteistyökumppaneita siitä 
arvokkaasta tuesta, mitä olen saa-
nut täällä Tikkakoskella toimiessa-
ni. Kiitos!
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Everstiluutnantti Vesa 
Sundqvistin puhe

Herra eversti, hyvät naiset ja herrat!
Ilmasotakoulun koulutuskeskuk-

sen johtajan tehtävä on minulle to-
della mieluisa johtuen jo pelkästään 
Teijon mainitsemasta aikaisemmas-
ta palvelusurastanikin muun muas-
sa pääesikunnan maavoimaosastolla 
vuosina 2003-2006. Siellä tehtävieni 
yksi painopistealue oli koulutus- ja 
henkilöstöasiat. Tuntuma joukko-
osaston arkeen on säilynyt myös 
varsin hyvänä, sillä olin yleisesi-
kuntaupseeriksi valmistumisen jäl-
keen vuosina 2000-2003 operaatio-
päällikkönä Helsingin Ilmatorjunta-
rykmentissä ja nykyiseen tehtävääni 
siirryin esikuntapäällikön paikalta 
Lapin Ilmatorjuntarykmentistä va-
jaan kolmen (3) vuoden palveluk-
sen jälkeen. Kansainvälisiä kriisin-
hallintatuulahduksia kävin haistele-
massa nuorena upseerina Bosniassa 
vuosina 1997-98 jääkärikomppanian 
varapäällikön ja päällikön tehtävissä. 
Upseeriksi valmistuin vuonna 1991 
kadettikurssilta 75 ja urani alkuvuo-
det palvelin Helsingin Ilmatorjunta-
rykmentissä opetusupseerin, AUK:n 
linjanjohtajan, yksikön varapäälli-
kön, yksikön päällikön sekä toimis-
toupseerin tehtävissä. 

Tällä kokemuksella olen va-
kuuttunut siitä, että puolustusvoimi-
en tärkein tehtävä rauhan aikana on 
koulutus. Ja kun koulutuskeskuksen 
harteille on sälytetty palkatun henki-
löstön, erityisesti ammattisotilaiden 
ja kadettien koulutus, niin ollaankin 
jo aivan ytimessä. Ilmavoimien ja 
ilmatorjunnan palkatun henkilöstön 
koulutuksen yhdistämisestä saadut 
kokemukset ovat rohkaisevia ensim-
mäisen puolentoista vuoden (1½) 
ajalta, mutta laakereille ei ole varaa 
jäädä lepäämään, kuten everstiluut-

nantti Oksanenkin puheessaan totesi.   
Ilmasotakoulun koulutuskeskuk-

sen johtajan tehtävä on ollut lyhy-
en historiansa aikana, siis vuodesta 
2005, tuulinen paikka. Viides vuosi 
on meneillään ja viides johtaja on 
juuri aloittanut tehtävänsä - toivotta-
vasti Teijon kausi johtajana, 2 vuotta 
ja 3 kuukautta, näyttää suuntaa kohti 
pidempiä palvelusjaksoja myös joh-
totehtävien osalta, sillä on selvää, 
että järjestelmän laadukas kehittämi-
nen edellyttää tiettyä jatkuvuutta teh-
tävienhoidon osalta kaikilla tasoilla. 

Ympyrä on tavallaan sulkeutu-
nut, kun ilmatorjunta palasi Jyväs-
seudulle. Kehityskulku jatkosodan 
aikaisesta Ilmatorjuntakoulutuskes-
kuksesta Ilmasotakoulun koulutus-
keskukseksi on ollut huima. Ehkäpä 
koulutuskeskusta kuvaavampi nimi 
olisikin tulevaisuudessa ilmapuolus-
tuskeskus, eritoten mahdollisen en-
tistäkin tiiviimmän yhteistyön myötä 
ilmataistelukeskuksen kanssa.  

Herra everstiluutnantti Teijo, kii-
tos hyvästä perehdytyksestä. Kiitos 
myös Ilmasotakoulun ja erityisesti 
sen koulutuskeskuksen eteen teke-
mästäsi pyyteettömästä ja tuloksek-
kaasta työstä. Kovasti onnea ja me-
nestystä esiupseerikurssin peräsi-
messä - pärjäät varmasti!

Hyvät ystävät

Aloitan haasteellisessa tehtävässä-
ni luottavaisin mielin ja tyytyväise-
nä saamastani lämpöisestä vastaan-
otosta ensimmäisten palveluspäivie-
ni aikana Ilmasotakoulussa. Annan 
kokemukseni käyttöön tiedostaen ja 
muistuttaen, että yhteen hiileen pu-
haltamalla viemme kehitystä parhai-
ten eteenpäin.  
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Kun minua pyydettiin kertomaan, 
mitä 362 palveluspäivästä jäi käteen, 
otin haasteen vastaan kiitollisena. 
Reserviin siirryttyäni olen soitellut 
kitaraa laiturin nokalla kuukauden 
päivät, joten on mukava muistel-
la hieman menneitä ja kertoa oman 
vuoteni kohokohdat.  Olisi liian help-
poa kertoa vuodestani parilla sanalla, 
kuinka ensimmäisenä päivänä haet-
tiin ensimmäiset varusteet, kuinka pa-
halta tuntui viettää yöttömiä öitä lähi-
vartiomiehenä tai niistä loputtomista 
aamuista Parolan Panssariprikaatissa. 
Vaikka vuoden omasta elämästään voi 
viettää monella tapaa, antoi armeija 
minulle loistavan tilaisuuden oppia 
enemmän itsestäni, koota ajatuksiani, 
selvittää arvomaailmaani sekä kerätä 
unohtumattomia kokemuksia.

Vuosi oli lyhyt, se meni nopeasti. 
Mutta vuosi oli myös pitkä. Tuntui, 
että se kesti ikuisuuden. Kun astuin 
palvelukseen saapumiserässä II/08, 
oli mielessä vain mahdollisimman 
nopea puolivuotinen, jotta jääkiekon 
ja musiikin harrastus ei kärsisi. Jotta 
oma elämäni ei kärsisi.  Mutta hyvin 
nopeasti ajatukset muuttuivat. En tie-
dä oliko se sitten sellaista perisuoma-
laista ajatusmaailmaa vai mitä, mutta 
halusin suorittaa varusmiespalveluk-
seni kunnialla loppuun asti, parhaani 
tehden.  Ja niin asetin itselleni tavoit-
teeksi päästä reserviupseerikouluun 
- ja minä pääsin.

Kun tammikuussa pakkasta oli 
parisenkymmentä astetta ja päivät 
oli pimeitä kuin mustat yöt, jokai-
nen hetki palveluksessa tuntui liian 
pitkältä ja välillä tuntui siltä, että ka-

duin valintaani. Intissä saadut ystä-
vät, mielenkiintoiset tehtävät, kun-
nossa olleet kotiasiat ja lopulta ke-
vään koittaminen saivat minut kui-
tenkin jaksamaan.

Ampumaleiri. Alokaskaudella 
harjoiteltiin taistelijaparin puolustu-
sammuntoja täyden kuun alla. Kun 
lopulta pitkän odotuksen jälkeen tuli 
meidän vuoro, ja pääsin tykittämään 
ensimmäiset valojuovat areenalle, oli 
näky hämmästyttävän kaunis. Taivas 
oli välillä mustansininen, välillä vih-
reä ja toisinaan myös violetti. Valo-
juovat, räjähteet ja valaisimet teki-
vät kauniista yöstä taivaallisen upe-
an. Onneksi tuo hetki kauneudesta 
syöpyi mieliini.

Ensikosketus Sergei-tykkiin. Vii-

me marraskuussa Lohtajan räntäsa-
teessa päästiin ensimmäistä kertaa 
nauttimaan oman aselajin antimista. 
Ammunnat olivat onnistuneet ja oli 
hienoa nähdä, että muutamat myytit 
pystyttiin rikkomaan. Vaikka Sergei 
ei pystykään tiputtamaan ohjuksia 
kymmenien kilometrien päästä, niin 
ei se tykki ollut huono niin kuin mo-
net ovat väittäneet. Tuntui siltä, että 
Sergei'tä kritisoidessa unohtuu sen 
käyttötarkoitus.

Sotaveteraanien kertomukset. 
Varsinkin RUK:ssa pääsi monta ker-
taa nauttimaan tarinoista, jotka eivät 
olleet syntyneet leirinuotiolla, vaan 
keskellä surua ja kyyneleitä. Sotave-
teraanien tapaamiset ja luennot oli-

Jälkimietteitä armeijan harmaista

HELITR:n juuri ylennetyt vänrikit saapumiserää 2/2008 kuvassa vasemmalta: 
Kalle Nurmi, Ville Rantamäki, Pietu Pölönen, Petri Vinnikainen, Juha Väyrynen, 
Lasse Mononen, Eero Mononen, Markku Rantanen, Jesse Suokas, Henri Lilius, 
Viivi Kuusiaho, Johannes Lehtinen, Miikka Kuisma, Veli-Matti Päkkilä, Antti 
Tuomisto ja Ville Hannikainen.
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vat intin parhaimpia ja jännittävimpiä 
hetkiä. Kertomukset tulivat suoraan 
sydämestä, joita kuunneltiin isolla 
antaumuksella.

RUK:n kurssijuhla. Kolme kuu-
kautta Haminassa toi mukanaan elin-
ikäisiä ystäviä. Tiivis yhdessäolo pal-
kittiin upealla juhlalla, jonka saim-
me viettää yhdessä seuralaistemme 
kanssa. Se ilta oli yksi niistä, joita 
moni ei tule siviilissä näkemään. 
Ehdottomasti varusmiespalveluksen 
kirkkaimpia hetkiä.

Johtajakausi. Kun lopulta Hami-
nasta palattiin Parolaan, odotti siellä 
uusi saapumiserä alokkaita ja meidän 
alikersantit. Kuusi kuukautta kestä-
nyt matka heidän kanssaan oli pitkä, 
mutta erittäin antoisa. Kaikkein vai-
keimmista, hankalimmista ja stres-
saavimmista tilanteista jäi parhaim-

mat kokemukset ja eniten muistelta-
vaa. Harjoitus teki lopulta mestarin 
ja meistä kasvoi sodan ajan patteri, 
jota ei tarvitse hävetä.

Vänrikiksi ylentyminen. Viimei-
nen aamu oli juhlan aamu. Panssarip-
rikaatissa minulla oli monta ystävää, 
jotka olivat omissa aselajeissaan ko-
kelaita. Uskomaton tunne oli kuulla 
prikaatin Komentajan sanovan "...
tällä päivämäärällä Tasavallan Pre-
sidentti on ylentänyt teidät Vänri-
keiksi.". Liikuttuneisuuden hetki oli 
uskomaton, ja oli hieno nähdä kuin-
ka pitkä työ oli herkistänyt monen 
ystävänkin.

Matka-ajan pidennys. Alokas-
kaudellani eräs alikersantti kehoitti 
alokastoveriani jättämään tyttöystä-
välleen soittelun, koska naisilla on 
tapana jättää parin kuukauden si-

sällä armeijan harmaisiin siirtyneet 
miehen alut. Itselleni kävi toisin ja 
löysin tyttöystävän intin alkuaikoina. 
Muistelen lämmöllä sitä keskustelua 
erään yliluutnantin kanssa, joka lu-
pasi myöntää matka-ajan pidennystä, 
mikäli olisin tosissani tämän tytön 
kanssa. Ja lopulta minä lähdin yh-
tenä perjantaina viikonloppulomille 
Kajaaniin heti puolenpäivän jälkeen.

Vuosi on pitkä aika. Sen aikana 
ehtii tapahtua paljon ihmeellisiä asi-
oita, sen takia se tuntuukin pitkältä. 
Mutta kun tekemistä riittää, niin ai-
kakin kuluu nopeasti. Ja kun lähtee 
avoimin mielin uusiin haasteisiin, ei 
huomisesta ole hätää, eikä oma elä-
mä kärsi. Kuten ei minullakaan.  

- Antti Tuomisto – reservin vänrikki

Upseerikurssi kokoontui Leo 
Snellmanin (Virkkunen) johdolla 
13.5.2009 Katajanokan kasinolle. 
Kurssilaisten osoitteita on tiedossa 
29 ja heistä saapui paikalle 12. Oli 
mielenkiintoista katsella miten hy-
vin yhteishenki oli säilynyt nämä 
vuodet. Herkullisen aterian aikana 
loin katsauksen ilmatorjunnan ke-

12.ITUK 60 vuotta
hitykseen ja nykyisiin olosuhteisiin. 
Hämmentävänä asiana kurssilaiset 
pitivät ilmatorjunnan supistamista. 
Heidän aikanaan oli kuusi ilmator-
juntapatteristoa kahdessa rykmentis-
sä ja Ilmatorjuntakoeampuma-asema 
sekä Ilmatorjunta-asekoulu. Lisäksi 
prikaateissa oli ilmatorjuntakomppa-
niat. Erityisesti ihmeteltiin sitä, millä 

asejärjestelmillä torjutaan yli kym-
menessä kilometrissä lentäviä laittei-
ta, sen jälkeen, kun BUK-kalustosta 
on luovuttu. Kurssi kokoontuu jäl-
leen muutaman vuoden kuluttua.  

Hannu Pohjanpalo 
ilmatorjuntaihminen

A-LASKUVARJO OY

www.uotila.com
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Toijalan Reserviupseerikerhon it-
miesten keskuudessa syntyi ajatus 
”poikkitieteellisestä” it-harjoitukses-
ta, johon kutsuttaisiin myös muiden 
aselajien edustajia. Asia saatettiin 
Hämeen osaston hallituksen käsitte-
lyyn. Siellä todettiin, että tämähän 
olisi hyvä tapa saada käytännön har-
joitusta ja samalla tehdä ilmatorjun-
ta-aselajia laajemmin tunnetuksi ja 
saada vaikutteita muista aselajeista. 
Hämeen osaston esityksen pohjalta 
HELITR päätti järjestää VEH-har-
joituksen Lohtajalla reilulle tusinal-
le nuoria aktiivisia upseereita, joista 
puolet oli it-miehiä ja puolet edusti 
muita aselajeja. Päätavoitteena oli 
ampua turvallisesti ilmatorjuntako-
nekiväärillä, joka on useiden jouk-
kojen omasuoja-ase.

Kolmipäiväisen harjoituksen 
ajankohdaksi sovittiin toukokuun 
toiseksi viimeinen viikonloppu. Kun 
ilmeni, että Jukka Yrjölän johtama 
MPK:n it-kurssi oli suunniteltu pi-
dettäväksi samaan aikaan Lohtajalla, 
päätettiin säästösyistä ja käytännön 
järjestelyjen helpottamiseksi yhdis-
tää nämä ryhmät. Näin kokonaisvah-
vuus nousi 22:een.

Harjoitus aloitettiin perjantai-
aamuna Parolannummella varustau-
tumisella, minkä jälkeen siirryimme 
Lohtajalle linja-automarssina. Har-
joituksen pääkouluttajana toiminut 
ylil (nykyisin kapt) Petri Ruotsalai-
nen aloitti linja-autossa pääaiheen eli 
itkk:n kouluttamisen.

Joillekin harjoitukseen osallistu-
neille oli annettu tehtäväksi valmis-
tella etukäteen tietoiskuja, joita he 
esittivät sopiviksi katsottuina ajan-
kohtina menomatkalla, perillä Lohta-
jalla ja paluumatkalla. Näin vältyttiin 

Reserviläiset Lohtajalla 22.-24.5.2009

tyhjäkäynniltä. Tietoiskujen aiheina 
olivat:
Timo-Pekka Koivuniemi 
- Vapepan toiminta 
Eero Lauhkonen 
- Ensihoito ja loukkaantuneen kul-
jetus, sekä elvytysohjeet 
Jarkko Järvenpää 
- Sirotemiinoitteet sekä toiminta 
kohdattaessa tällainen miinoite ja 
raivaaminen ampumalla 
Jussi Pekkala 
- Miten it on organisoitu (rykmentti 
- patteristo - patteri - jaos - ryhmä)
Sami Kautto 
- Katsaus ilmatorjunnan asejärjes-
telmiin
Antti Salakka 
- Panssari-ilmatorjunta ennen 
Marksmania (Anti ja SU)
Mikko Kuitunen 
- Panssari-ilmatorjunta / Marksman 
Juha Hämekoski 
- It:n viestiyhteydet 
Yrjänä Seppälä 
- Uusi it-ohjusjärjestelmä 
(NASAMS)

Nämä kaikki esitykset olivat hy-
vin valmisteltuja ja esitettyjä. Lisäk-
si Petri Ruotsalainen, joka oli juu-
ri suorittanut ilmatorjuntapäällik-
kökurssin, valaisi, miten yhtymän 

puitteissa järjestetään ilmatorjunta 
aluesuojausperiaatteella. Opimme, 
että asiansa tunteva kouluttaja kyke-
nee saamaan viestinsä perille myös 
maasto-olosuhteissa esimerkiksi 
keppiä, halkoja ja käpyjä havainto-
välineinä käyttäen. 

Lohtajalle saapumisen jälkeen 
itkk-koulutus jatkui ja sen päätyt-
tyä pääsimme seuraamaan itptri:n 
pimeäammuntoja, jotka alkoivat 
auringon vielä kauniisti paistaessa. 
Hämärä saapui lopulta ja sen myötä 
helpottunut valojuovatähystys mah-
dollisti 35 millisen it-kanuunan ja 
modernisoidun Sergein osumatark-
kuuden arvioinnin. Tulokset olivat 
jopa it-miesten mielestä yllättävän 
hyviä. Ammuntojen jälkeen pala-
simme teltoille ja siirryimme ilta-
palan jälkeen telttoihin odottamaan 
seuraavaa päivää.

Lauantaiaamuna suuntasimme 
jälleen rannalle, koska vuorossa oli 
harjoituksen pääohjelma eli itkk-am-
munnat. Edellisen päivän koulutus 
kirkkaana mielessä suoritimme tar-
vittavat valmistelevat toimenpiteet, 
kuten vyöttämiset, ja aloitimme am-
munnan aikataulussa. Ammuimme 
kahdella aseella onnistuneesti kohti 
lennokkia yhteensä 1600 laukausta 
hyvällä osumatarkkuudella. Yksi len-
nokki jouduttiin jopa ottamaan en-
nen aikojaan alas tulitoimintamme 
seurauksena.

Ammuntojen jälkeen siirryimme 
Hämeen osaston vuokraamalle Loh-
tajan ampumaseuran majalle Houraat-
tiin. Reserviläisten lisäksi paikalle oli 
kutsuttu HELITR:n edustajia. Aluksi 
pidettiin herrasmieskilpailu. Lajeja oli 
neljä: ilmatorjunnan asejärjestelmi-

››
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en tunnistaminen ja käyttötarkoitus, 
käsikranaatin heitto, yleistieto ja ki-
vääriammunta. Tiukassa kilpailussa 
parhaat pisteet keräsi kolme osallis-
tunutta: Olavi Leino, Yrjänä Seppä-
lä ja Pekka Vuori. Kilpailun jälkeen 
saunottiin ja keskusteltiin päivän am-
munnoista sekä kilpailusta. 

Peseytymisen jälkeen kokoon-
nuimme pöytiin nauttimaan herkul-
lista illallista. Olimme pyytäneet 
HELITR:n huollolta palvelusta il-
lallisen suhteen ja saimmekin ”li-
palta” päivällisen noudon yhteydessä 
teräsastian, jossa luki ”Jotain hyvää 
perunoista”. Teksti oli sanatarkas-
ti pyyntö, jonka olimme esittäneet 
keittiölle. Loistavien perunoiden li-
säksi tarjolla oli tuoretta savusiikaa, 
joten pääruoan peruselementit olivat 
enemmän kuin kohdallaan.

Illallisen aikana kuultiin mielen-
kiintoisia puheenvuoroja niin reser-
viläisten kuin kantahenkilökunnan 
edustajien toimesta. HELITR:n ko-
mentaja evl Jari Vuorela esitti katta-
van katsauksen ilmatorjunnan nyky-
tilaan ja lähitulevaisuuteen. Hämeen 

osasto muisti harjoituksen järjeste-
lyihin aktiivisesti osallistunutta Yrjä-
nä Seppälää ”kullatulla” Sergein hyl-
syllä. Hylsyn ojensi Hämeen osaston 
puheenjohtaja Olavi Leino. Illallisen 
jälkeen palasimme teltoille, ja nuo-
tion ympärillä pidetyn turinatuokion 
jälkeen makuupussi kutsui useimpia.

Sunnuntaina tutustuimme vielä 
ItO 05M -järjestelmän toimintape-
riaatteisiin tositilannetta simuloivan 

ilmapuolustusharjoituksen (IPH) tii-
mellyksessä. Lisäksi saimme asian-
tuntevan esittelyn 88-ItPtri:n kalus-
tosta ja toiminnasta. Lounaan ja va-
rusluovutuksen jälkeen oli aika hypä-
tä jälleen linja-autoon ja ottaa suunta 
kohti Hämettä.

Bussissa kerätyn kirjallisen pa-
lautteen perusteella harjoitus oli on-
nistunut. Palautteen keskiarvoksi tuli 
4,30 (asteikko 1-5). Tätä tukee epävi-
rallisia kanavia pitkin saatu palaute 
niin harjoituksen aikana kuin sen jäl-
keenkin. Myös muita aselajeja edus-
taneet reserviläiset saivat paljon irti 
harjoituksesta.

Lopuksi kiitos harjoituksen jär-
jestäneelle HELITR:lle ja sen ko-
mentajalle evl Jari Vuorelalle. Lisäk-
si nöyrät kiitokset kapt Petri Ruotsa-
laiselle ja ylil Mika Hirttiölle, jotka 
toimivat harjoituksen organisoijina 
ja kouluttajina, sekä huollon väelle 
siitä, että teitte ”jotain hyvää peru-
noista”. 

Seuraavia harjoituksia odotel-
lessa  

Mikko Kuitunen 
Hämeen osaston 
varapuheenjohtaja
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IN MEMORIAM

Maalaistalon lapsena hän oli jo nuo-
ruudessaan tullut tutuksi työnteon 
kanssa. Maa- ja metsätöissä hankittu 
fyysinen kestävyys ja voima siivitti-
vät hänet hakeutumaan Laskuvarjo-
jääkärikouluun suorittamaan vapaa-
ehtoisena varusmiespalvelustaan. 
Juho Kärki kotiutui punabaretti-ker-
santtina Utista vuoden 1966 tammi-
kuussa, jonka jälkeen hän hakeutui 
YK:n rauhanturvatehtäviin Kyprok-
selle. 11 kuukauden mittainen pal-
velusaika vieraalla maalla kehitti ja 
kasvatti ryhmänjohtajana ja aseman 
päällikkönä toiminutta Juhoa niin, 
että muutaman reservissä vietetyn 
vuoden jälkeen hän hakeutui vaki-
naiseen palvelukseen Tampereen Il-
matorjuntapatteristoon kesällä 1970.

Juho Kärki toimi silloisen Kan-
ta-aliupseerikoulun suoritettuaan va-
rusmiesten kouluttajana Vatialassa ja 
erikoistui 23 mm:n ilmatorjuntatyk-
kien tekniikkaan ja käyttöön. Juho 
muistetaankin ylivoimaisen hyvänä 
kevyen ilmatorjuntajaoksen johtaja-
na, joka onnistui kouluttamaan va-
rusmiehensä niin hyvin, että Loh-
tajan ilmatorjuntaleireillä Tampe-
reen ilmatorjuntapatterin  2. jaoksen 
miehet ampuivat lähes joka ampu-
makerralla lentokoneen hinaaman 
maalipussin rikki. Ilmatorjuntames-
tarikurssin suoritettuaan hänen työ-
tehtävänsä lisääntyivät mm. useilla 
kertausharjoitusten kouluttajatehtä-
villä ja eräillä esikunta-alan töillä.

KAPTEENI JUHO KÄRKI

Tampereen Ilmatorjuntapatteris-
ton siirryttyä vuonna 1980 Vatialas-
ta Ouluun Juho Kärki siirtyi Tampe-
reen Itäisen Sotilaspiirin Esikunnan 
palvelukseen asevelvollisuusasiain 
toimistoon. Luutnanttikurssin suo-
rittamisen myötä hänelle avautui 
mahdollisuus edetä entistä vaativim-
piin tehtäviin. Kenttäkouluttaminen 
muuttui suunnitelmien laatimiseksi, 
mutta tuntuma kenttäolosuhteisiin 
säilyi kuitenkin vuosittain jopa use-
akin kerran tapahtuneissa kertaus-
harjoitusjoukkojen perustamisteh-
tävissä. Hänen tehtäviinsä kuului 
useita vuosia myös toimia kutsun-
taupseerina, jolloin hän tuli tutuksi 
tuhansien Pirkanmaalaisten asevel-
vollisten kanssa. Juho Kärki ylennet-
tiin yliluutnantiksi 1.3.1991 ja hän 

siirtyi täysin palvelleena reserviin 
30.11.1994. Reservissä ollessaan 
hän osallistui neljä kertaa kertaus-
harjoituksiin ja useita kertoja vapaa-
ehtoisiin maanpuolustuskoulutusti-
laisuuksiin. Kapteeniksi hänet ylen-
nettiin 6.12.2000. Ansioistaan maan-
puolustuksen hyväksi Juho Kärjelle 
myönnettiin Suomen Leijonan rita-
rimerkki, Päällystöliiton hopeinen 
ansiomitali ja maanpuolustusmitali 
sekä palveluksestaan rauhanturvaa-
jana YK-mitali Kyproksen nauhalla. 
Viime vuonna YK:n päivänä hänelle 
myönnettiin Suomen Rauhanturvaa-
jaliiton toimesta Nobel-muistoristi. 
Siviilikoulutukseltaan Juho Kärki oli 
sosionomi.

Muistamme Juho Kärjen ahke-
rana, asiallisena ja sanansa pitävänä 
sotilaana, joka aina huolehti hyvin 
alaisistaan ja, joka oli aina valmis 
antamaan oman panoksensa yh-
teisen päämäärän saavuttamiseksi. 
Isänmaan palveleminen oli hänelle 
kunnia-asia. Häntä jäivät kaipaamaan 
vaimo, kaksi lasta ja kuusi lastenlasta 
sekä omaiset ja ystävät. 

Kapteeni Juho Kärki siunattiin 
haudan lepoon 15.7.2009 Vatialan 
hautausmaalle omaisten, ystävien 
ja palvelustoverien läsnäollessa.  

Kirjoittaja kapteeni evp 
Esko Lammi

Juho Aukusti Kärki kuoli 5.7.2009 Lempäälässä  
vaikean sairauden murtamana.  

Hän oli syntynyt 19.8.1945 Vesilahdella.
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TApAhTUMIA

Ilmatorjunnan  
koulutustapahtuma  
Karjalan Prikaatissa

Lauantaina 7.11.2009

Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo järjestää lau-
antaina 07.11.2009 klo 09.00-16.00 ilmatorjunta-
ampumaharjoituksen yhteydessä vapaaehtoisen 
ilmatorjunnan koulutustapahtuman.

Vapaaehtoisen ilmatorjunta-aiheisen toimintapäi-
vän tavoitteena on tutustuttaa reserviläiset valmi-
usprikaatin ilmatorjuntaan sekä tämän kautta lisätä 
osallistujien tietämystä ilmapuolustuksen nykyti-
lasta ja maanpuolustuksesta.

Tapahtuman yhteydessä on mahdollisuus tutustua 
myös ammuntoihin.

Alustava ohjelma:
– saapuminen Karjalan Prikaatiin Vekaranjärvel-

le klo 09.00 mennessä
– Valmiusyhtymän ilmatorjunnan esittely
– Kalustoesittely
– Simulaattoriammunnat
– Kenttälounas
– Tutustuminen ilmatorjunta-ammuntoihin ja 

Pahkajärven harjoitusalueeseen

Tapahtumassa tarjotaan aamukahvit sekä kenttä-
lounas osallistujille. Iltapäivän kahvit ovat tarjolla 
omakustannehintaan.

Sitoutuvat ilmoittautumiset sekä ruokailutarve 
pyydetään ilmoittamaan keskiviikkoon 30.09.2009 
mennessä.

Yhteyshenkilö: 
ylil Pauliina Hirvonen

Toimistoupseeri /E/SALPITPSTO/KARPR
anu.hirvonen@mil.fi
puh. 0299 431 402

KUTSU

Meillä on ilo kutsua teidät pääkaupunkiseudun Il-
matorjunnan vuosipäivän juhlaan sekä Ilmator-
junnan Vuosikirjan 2009-2010 julkaisutilaisuu-
teen Ilmatorjuntamuseolle Tuusulaan sunnuntaina 
29.11.2009 klo 16:00. 

Varsinainen vuosipäivä osuu maanantaille 30.11.2009, 
joka on myös Talvisodan alkamisen 70-vuotismuisto-
päivä, joten illan ohjelma on sovitettu ajankohtaiseksi.

16:00-17:00  Talvisodan Ilmatorjunta. Ev. Ahti Lappi

17:00-17:30  Ilmatorjunnan Vuosikirjan 2009-2010  
 julkistaminen. 
 Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen 
 puheenjohtaja Evl. Ari Suontlahti
 Toimituskunnan puheenjohtaja 
 Maj. Jyri Raitasalo 

17:30-18:00 NASAMS –järjestelmän esittely. 
 Ev. Rauli Korpela, 
 Kongsberg Defence Oy 

18:00-19:00 Vuosipäivän Coktail-tilaisuus. 
 Musiikki, Tuusulan Mieslaulajat

Tervetuloa!

Helsingin Reservinupseerien Ilmatorjuntakerho ry. 
Helsingin Ilmatorjuntarykmentin Kilta ry.

Paraatipuku / Tumma puku, kunniamerkit. 
Ilmoittautumiset. 

Sähköposti: tniiranen@netscape.net, 
Otsikko: Vuosipaiva 

Puhelin: Matti Kulmala, 040 538 5515
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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
Uusi osoite Leppäojantie 9 69100 KANNUS

Tapahtumakalenteri 3/2009
Pvm Aika Tapahtuma Paikka Kohde-

ryhmä
Järjestää Yhteyshenkilö Muuta

7.11. Ilmatorjunnan 
koulutus-
tapahtuma

Pahkajärvi Avoin SALPITPSTO/
KARPR

Pauliina Hirvonen
anu.hirvonen@mil.fi

Katso erillinen 
ilmoitus

17.11. 18.00 HRU It-kerhon 
sääntömääräinen 
syyskokous

Suomen-
linnan 
Upseerikerho

HRU 
IT-
kerhon 
jäsenet

HRU IT-kerho Timo Niiranen

29.11. 16.00 IT:n vuosipäivä 
ja talvisodan 
alkamisen 
70-vuotis-
tilaisuus

IT-museo Avoin ITUY Katso erillinen 
ilmoitus

30.11. 10.54 Seppeleenlasku 
muistotykeille

Kouvola, 
Kasarmiaukio/
Lääninpuisto

Avoin Kymen osasto Seppo Rantalainen
GSM 050-5477602

1.12. Avoin Esitelmätilaisuus: 
Lahden IT-
historiaa

Avoin Avoin Päijät-
Hämeen 
osasto

Jaakko Lipsanen
It.lahti@luukku.com

Varmista aika ja 
paikka nettisivuilta 
www.ilmatorjunta.
fi/phame

6.12. Tulet 
muistotykeille

Kouvola, 
Kasarmiaukio/
Lääninpuisto

Kymen osasto Seppo Rantalainen
GSM 050-5477602

12.12. 12.12 Joululounas Ravintola 
Perho, 
Helsinki

HRU 
IT-
kerhon 
jäsenet

HRU IT-kerho

TApAhTUMIA
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Majuri, ilmatorjuntaveteraanimme, 
Uljas Marttinen 100 vuotta

 KUNNIAJäseN ULJAs MARTTINeN 100 vUOTTA

Onnittelemassa valtuuskunnan puheenjohtaja kenraali-
luutnantti Antti Simola ja ITUY:n hallituksen puheenjoh-
taja Everstiluutnantti Ari Suontlahti

ITUY:n hallituksen edustusto onnittelemassa.

Uljas täytti 9.7.2009 sata vuotta. Il-
matorjuntamiehen tavoin hän otti 
ennakkoa ja kutsui läheisiä ilmator-
juntaystäviään lounaalle 7.7. Tilai-
suuteen osallistuivat Matti Heinä-
nen, Matti Kulmala, Jorma Lahti-
nen, Matti Lepistö, Juha Palmujoki, 
Kaarle Pentti ja Hannu Pohjanpalo. 
Amiraali Juhani Kaskealan myön-
tämä Puolustusvoimain hopeinen 
ansiomitali luovutettiin päivän san-
karille. Helsingin Reserviupseerien 
Ilmatorjuntakerho vahvisti Uljak-
sen kunniajäsenyyden kunniakirjal-
la. Lämminhenkisessä tilaisuudessa 
Uljas kertoili kokemuksiaan suoje-
luskunnasta ennen sotia sekä sodan 
ajan kokemuksiaan. Meille nuorem-
mille aukeni uusia näkökulmia men-
neeseen.

Varsinaisena juhlapäivänään Ul-
jas piti vastaanoton Tapiolan Garden-
hotellissa. Siellä häntä kävi onnitte-

lemassa mm. Ilmatorjuntaupseeriyh-
distyksen lähetystö.

Uljas Marttinen syntyi Inkerin-
maalla Hietamäen kylässä, josta per-
he siirtyi Karjalan Kannaksen Ant-
reaan. Siellä Uljas kävi kierto- ja 
kansakoulun, keskikoulun hän suo-
ritti Viipurin Suomalaisessa Lyseos-
sa ja sen viimeisen kevätlukukauden 
Ressussa eli Helsingin Suomalaises-
sa Reaalilyseossa. Uljas valmistui 
merkonomiksi Liikemiesten Kaup-
paopistosta vuonna 1932. Elämän-
työnsä hän teki SOK:n palvelukses-
sa, josta hän jäi eläkkeelle 1971 Ki-
lon suurvaraston johtajan tehtävistä.

Maanpuolustustyönsä Uljas 
aloitti 31.10.1924 Antrean suojelus-
kunnassa. Varusmiespalveluksen hän 
suoritti Hyrylässä KTR 1:ssä ja kävi 
vuonna 1927 Reserviupseerikurssi 
13 Haminassa. 

Uljas oli vuosina 1928–1944 

Helsingin Tykistösuojeluskunnan 
jäsen. Hänet siirrettiin 1930 ilma-
torjunnan reserviläiseksi ja määrät-
tiin 1936 Helsingin suojeluskunnas-
sa ilmatorjuntapatterin päälliköksi. 
Vuosien 1931 ja 1933 kesinä Uljas 
osallistui kovapanosammuntoihin il-
mamaaleihin Karjalan Kannaksella 
Muurilan leirillä.

Uljaksen osalta Talvisota alkoi 
11.10.1939, jolloin radiossa keho-
tettiin reservin upseereita ilmoittau-
tumaan sotilaspiirissään. Hän toimi 
58. ja 71.RSITPTRIEN päällikkönä.

Jatkosodan aikana Uljaksen 
taistelupaikoista voi mainita Suo-
menlinnan, Koiviston, Inon ja Ää-
nisen rannat. Tärkein tehtävistä lie-
nee ollut Äänisen Rannikkoprikaa-
tin ilmatorjuntakomentajan tehtävä 
15.10.1942–27.11.1944, jolloin hän 
toimi samalla RSITPSTO 4:n ilma-
torjuntakomentajana. Hänen johdos-
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saan vetäydyttiin Ääniseltä Säkkijärvelle rannikon tor-
juntataisteluihin. Sieltä ilmatorjuntapatteristo siirrettiin 
Porkkalan vuokra-alueen pohjoisrajalle rajavartiointiin. 

Ilmatorjunnan kertausharjoitukset tulivat Uljakselle 
hyvin tutuiksi. Viimeinen niistä oli rykmenttiupseerien 
harjoitus vuonna 1962. Kunnia- ja ansiomerkkejä Uljak-
selle on myönnetty useita: mm. 3. ja 4. luokan Vapau-
denristit miekkoineen, Suomen Valkoisen Ruusun rita-
rimerkki, Ilmatorjunnan ansioristi siivitetyin ammuksin 
ja Reserviupseeriliiton kultainen ansioristi.

Uljas on Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen ja Helsin-
gin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerhon kunniajäsen. 
Tämän lisäksi hän on ainakin kahden muun järjestön 
kunniajäsen. Uljas on toiminut myös Helsingin Ilmator-
juntarykmentin Killan puheenjohtajana. Uljas osallistuu 
tiiviisti edelleen ilmatorjunnan ja Espoon Sotaveteraani-
en erilaisiin tilaisuuksiin.

Toivon esimerkilliselle sotaveteraanillamme hyviä 
tulevia vuosia.  

Hannu Pohjanpalo
ilmatorjuntaihminen

YhdISTYS
MARKKINAT

ITUY:n 
markkinointiasiamies 
Kapt Ahti Piikki
ILMASK
PL5, 41161 Tikkakoski
Puh. 0299 253207
ahti.piikki@mil.fi

Katso postimyyntituotteiden uudet markki-
nointikuvat kotisivultamme/markkinat:

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

Markkinat verkossa

40 ITK:N HYLSY
keräilyharvinaisuuksia sotavuosilta

HIEKKAPUHALLETTU,  
MAALATTU JA  LAKATTU

7 e
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YhdISTYS
JäRJESTÖSIhTEERI TIEdOTTAA

Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri

Kapteeni Mikko Henriksson 
2.OITPTRI/HELITR/PSPR

c/o PVKVK
PL 1, 04301 TUUSULA

Puh 044 5055921
mikko.henriksson@mil.fi

MERKKIPÄIVÄT

85 vuotta
Ltn Olli Koivulehto 16.12.1924
80 vuotta
Ylil Heikki Koponen 15.10.1929
Ltn Kalevi Viljanen 6.11.1929
Maj Keijo Hynninen 28.11.1929
Ev Väinö Raatikainen 16.12.1929
75 vuotta
Evl Arto Aremo 14.10.1934
Vänr Teuvo Kekäle 9.11.1934
70 vuotta
Kapt Keijo Peltonen  18.5.1939
Ev Väinö Vuorjoki 2.10.1939
60 vuotta
Ltn Juha Kosonen 2.10.1949
Insmaj Lauri Holopainen 3.10.1949
Evl Heikki Simola 25.10.1949
Rouva Liisa Puumalainen 22.11.1949
Vänr Hannu Puhakka 25.11.1949
Kenrm Kari Siiki 16.12.1949
Maj Pekka Latva-Pukkila 16.12.1949
50 vuotta
Vänr Timo Toivola 20.10.1959
Kapt Markku Pesonen 19.12.1959

YLENNYKSIÄ

27.8.2009
Luutnantiksi sotatieteen kandidaatit
Matti Hietalahti LAPITR
Jukka Härkönen KARPR

Sampo Keränen LAPITR
Toni Könttä PSPR
Maria Messo PSPR
Jukka Pajula LAPITR
Jukka Toivonen PSPR
Mikko Virtanen KARPR

UUSIIN TEHTÄVIIN

Majuri Vesa Tuunainen Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston 
komentajaksi 1.6.2009 lukien.

Everstiluutnantti Pertti Kelloniemi erityistehtävään Merivoi-
mien Esikunnassa (113, osastopäällikkö CJ5/FHG/NBG11, 
Enköping) 1.8.2009 lukien.

Eversti Timo Rotonen erityistehtävään (113, DCOS/UNTSO, 
Lähi-Itä) Porin Prikaatiin 8.8.2009 lukien.

Kapteeni Joni Tiihonen Panssariprikaatista Ilmasotakouluun 
1.11.2009 lukien.

Luutnantti Heikki Erkkilä Salpausselän Ilmatorjuntapatteris-
tosta Ilmavoimien Teknilliseen Kouluun 1.11.2009 lukien.
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YhdISTYS
OSASTOT TIEdOTTAVAT

Keväällä osaston hallitus päätti Ilkka Tynyksen aloit-
teesta tehdä perinteisen risteilyn sijasta eloretken maitse 
johonkin sopivaan kohteeseen. Pienen mietinnän jälkeen 
kohteeksi sovimme Rönnvikin viinitilan Pälkäneellä ja 
Marskin majan Punelianjärven rannalla Lopella. Retki to-
teutettiin yhdessä Salpausselän ilmatorjuntakillan kanssa.

Bussi lähti aamulla Haminasta ja mukaan poimittiin 
ilmoittautuneita Kouvolasta ja Lahdesta. 

Mukavassa kesäsäässä sadekuurojen saattelemana 
ajelimme Pälkäneelle, missä viinitilan emäntä otti meidät 
vastaan lounaan merkeissä. Aterian jälkeen hän esitteli 
meille viinitilan historiaa sekä nykyistä toimintaa. Tilan 
tuotteet tulivat meille tutuksi ja yhden tuotteen maistiai-
nen liittyi esittelyyn. Tämän jälkeen tutustuimme tuotan-
totiloihin ja siirryimme viinimyymälään, josta tuliaiset 
ostettuamme siirryimme bussiin ja suuntasimme kohti 
Punelianjärven kauniita maisemia.

Rintamamiesten marsalkka Mannerheimille synty-
mäpäivälahjaksi rakentama komea kelohirsimökki tuli 
meille tutuksi oppaan asiantuntevan esityksen myötä. 
Majaan ja sen kauniiseen ympäristöön tutustumisen jäl-
keen nautimme iltapäiväkahvit ulkoterassilla.

Kotimatka sujui mukavasti seurustellen ja monet pää-
sivät esittelemään myös matkan aikana pidettyjen arpa-
jaisten voittoja kateellisten kiusaksi.

 Kuvien kera kiitokset osallistujille hyvästä seuras-
ta.  

 Terveisin, Seppo Rantalainen

KYMEN OSASTO RETKELLÄ
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HeLsINKI INTeRNATIONAL AIR sHOw 2009

Helsinki International Air Show jär-
jestettiin Helsingin Malmin lento-
kentällä 15. - 16.8.2009. Kaksipäi-
väisen tapahtuman tavoitteena oli 
juhlistaa Suomen Ilmailuliiton 90. 
juhlavuotta.

Sekä lauantaina että sunnuntaina 
varsinaiset ilmailuun liittyvät esityk-
set oli tarkoitus toteuttaa pääpiirtein 
samalla kaavalla. Lauantai-iltana oli 
lisäksi muuta viihdettä, joka huipen-
tui Leningrad Cowboys -yhtyeen ja 
Punaisen Armeijan ilmavoimien kuo-
ron yhteiskonserttiin.

Aurinkoinen ja elokuisen lämmin 
sää suosi esityksiä ja yleisöä lauan-
taina siten, että 52000 katsojaa sai 
nauttia kokonaisuudessaan suunni-
tellusta ohjelmasta. Itse osallistuin 
tapahtumaan poikieni ja noin 20000 
muun kanssa sunnuntaina säätä uh-
maten. Sopiva sadevarustus osoittau-
tuikin aamulla oikeaksi asuvalinnak-
si. Alun sateisen ja tuulisen sään ta-
kia laskuvarjoihin liittyvät näytökset 
ja ”rakettimiehen” lento jäivät pois, 
mutta kaikki muu oleellinen kyettiin 
toteuttamaan hieman aikatauluja sää-
täen etenkin, kun taivas rupesi aukea-
maan puolilta päivin.

Lentonäytökset sisälsivät muun 

Mikko Mustonen

Helsinki International Air Show 
15. – 16.8.2009

muassa vaikuttavaa taitolentoa eri-
laisilla kiinteäsiipisillä ja roottori-
koneilla silmukoineen sekä kauko-
ohjattavilla lentolaitteilla. Histori-
allisista koneista komeimpia olivat 
suomalainen DC 3, itävaltalainen DC 
6 sekä virolaisen laskuvarjoryhmän 
AN 2. Näistä DC 3 kykeni toteut-
tamaan myös lento-osuuden tuulisia 
sääolosuhteita rohkeasti uhmaten.

Maavoimien ilmailua edustivat 
Utin Jääkärirykmentin HH ja NH 
90. ”Show-stopperin” muodostivat 
odotetusti ilmavoimien HW-soolo-
lento ja Midnight Hawks sekä HN-
soololento. Lentosotakoulun muo-

dostaman nelikon koneet olivat saa-
neet siipiinsä savutuskojeet näyttä-
vyyden tehostamiseksi entisestään. 
HN-lentäjä tehosti ohjusväistöjään 
pari kertaa näyttävillä soihdutuksilla.

Maanäyttely käsitti laajahkon 
otoksen harrasteilmailua, liikelento-
kalustoa sekä puolustusvoimien osal-
ta CASA-kuljetuskoneen ja NH 90 
-kuljetushelikopterin, joista jälkim-
mäiseen pääsi tutustumaan fyysisesti 
myös sisäpuolelta. Lisäksi alueella 
oli erilaisia ilmailuhenkisiä myyn-
tikojuja, joista pienoislennokkeja ei 
voinut ohittaa omien poikien kanssa 
ilman lompakon vilautusta. Samoin 



Ilmatorjunta  3/2009   •   59

yleisölle tarkoitettu lentosimulaattori 
Harrier-kaluston kyydissä oli kokeil-
tava eri korvausta vastaan. Kyyti tun-
tui olevan päivän kohokohta ilmavoi-
mien näytösten rinnalla. Sen sijaan 
kohtalaisen arvokkaat ATR- tai heli-
kopterikyyditykset jäivät odottamaan 
osaltamme toista kertaa.

Kokonaisuutena tapahtumaa voi 

pitää erittäin onnistuneena sunnun-
tain haastavat sääolosuhteet huomi-
oiden. Myös kuljetukset eri suunnista 
tuleville oli järjestetty mallikkaasti, 
sillä varsinaisia parkkialueita kentän 
läheisyyteen ei oltu erikseen järjes-
tetty. Olen aikaisemmin vieraillut 
kahteen otteeseen Malmin avoimet 
ovet -tapahtumissa, jotka ovat olleet 

niin ikään hienosti organisoituja ta-
pahtumia - tosin aavistuksen vaati-
mattomampia ilmanäytösten osalta. 
Malmi onkin osoittautunut oivaksi 
vaihtoehdoksi varsinkin pääkaupun-
kiseudun lähistöllä asuville ilmailun 
ystäville, jos ei ole halunnut lähteä 
pidemmälle koneita kummastele-
maan.   

HeLsINKI INTeRNATIONAL AIR sHOw 2009
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MAKs-2009

Allekirjoittanut osallistui osana Pans-
sariprikaatin seuruetta MAKS2009 
ilmailunäyttelyyn 17.–21.9.2009.

Näyttely on pidetty vuodesta 
1992 ja on selvästi Venäjällä hyvin 
arvostettu tapahtuma. Nytkin medi-
assa näyttely oli laajasti esillä, lähes 
jokaisissa uutisissa oli raportti ta-
pahtumasta. Lisäksi näyttelyn yhte-
ydessä julkaistaan monia kauppoja 
asetehtaiden ja Venäjän valtion vä-
lillä. Merkittävää oli myös Sukhoin 
pääjohtajan ilmoitus, että heidän uusi 
viidennen sukupolven hävittäjä tulee 
lentämään ensilentonsa vielä tämän 
vuoden puolella. Uusi hävittäjä on 
vastine Yhdysvaltojen F-22 Rapto-
rille.

Siviilipuolelta merkittävä tapah-
tuma Venäläisille oli uuden Sukhoi 
100 Superjetin esittely omalla maa-

perällä. Kone lensikin jokaisena päi-
vänä aktiivisesti ja siihen tutustumi-
nen keräsi suuria jonoja.

MATKAN JÄRJESTELYT

Ilmailunäyttely pidettiin Zhukovskin 
kaupungin lähellä noin 40 kilometriä 
Moskovasta kaakkoon. Kuljetuksia 
varten oli varattu auto ja kuljettaja, 
mikä oli hyvä ratkaisu. Venäjällä lii-
kenne on kaoottista ja ruuhkat voi-
vat olla valtavat. Hyvänä esimerkki-
nä ruuhkasta on torstaina viimeiseen 
pariin sataan metriin käytetty aika - 
40 minuuttia!

Moskovaan matkustimme maa-
nantaina 17.9. aamupäivän koneella, 
joka oli puoliltapäivin Moskovassa. 
Ensimmäinen päivä oli varattu puh-
taasti matkustamiseen. Tiistaina oli 

tarkoitus tutustua jo ilmailunäytte-
lyyn. Tiistai oli kuitenkin VIP-päi-
vä, jonne syystä tai toisesta kukaan 
suomalainen ei saanut lippuja. Kes-
kiviikkona ja torstaina tutustuimme 
näyttelyyn. Perjantai oli varattu va-
rapäiväksi, jota emme ruuhkia pelä-
tessä kuitenkaan tarvinneet.

ILMAILUNÄYTTELY

Ilmailunäyttely pidettiin sotilas-
kentällä, joka oli todella laaja alue. 
Alueelle pääsi vain tiukkojen turva-
toimien jälkeen. Yksi kiitorata oli 
varattu paikallaan oleville koneille, 
jotka olivat pääosin sotilaskoneita. 
Lähes kaikki palveluskäytössä ole-
vat koneet olivat esillä näyttelyssä. 
Useimpiin koneisiin joutui kuitenkin 
tutustumaan ns. aidan takaa.

Kiinteäsiipiset

Kiinteäsiipisiä oli esillä vaikutta-
va valikoima. Uutuuksista paikalle 
oli tuotu SU-30MK, SU-34, SU-35, 
MIG-35 ja uusi harjoituskone Yak-
130. Näistä SU-30MK ja Yak-130 
pääsi myös tutustumaan lähemmin. 
Kaikissa koneissa oli ripustimet 
täynnä niin aseistusta kuin häirintä-
podejakin.

Vanhemmat koneet SU-24 ja SU-
25 olivat näyttelyssä esillä, mutta nii-
tä ei kukaan esitellyt ja yleisesti otta-
en tuntui, että niitä kohtaan oli hyvin 
vähän mielenkiintoa.  

Pekka Jokinen

MAKS-2009 ilmailunäyttely 
Moskovassa

Siviilipuolen uusi ylpeydenaihe. ››
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MAKs-2009

Koneita silmänkantamattomiin.

SU-30MK ohjaamo.
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KA-52, joka esiintyi myös lentonäytöksessä.

MAKs-2009
Ilmatorjunta

Myös ilmatorjuntakalustoa oli esillä 
laaja valikoima. Erityisen innokkaas-
ti esiteltiin ilmatorjunnan johtamis-
järjestelmää Universal E-1, joka on 
konttipohjainen armeijan ilmapuo-
lustuksen johtamisväline.

Ampuvista järjestelmistä eniten 
yleisön mielenkiintoa tuntui kerää-
vän Tunguska, joka esittelijöiden 
toimesta laitettiinkin pyörimään hur-
jasti pariin otteeseen päivän aikana. 
Järjestelmä kerää katseita, koska se 
on ns. hybridi ammus- ja ohjusjär-
jestelmiin.

Ohjusjärjestelmiä oli myös näy-
tillä useita, joista meillekin tuttu 
BUK M23 keräsi kohtuullisen paljon 
kiinnostuneita ympärilleen. Järjes-
telmä on modernisoitu versio meil-
lä olevasta järjestelmästä ja ainakin 
valmistajat kehuivat sen olevan myös 
luokkaa parempi.

LENTONÄYTÖKSET 

Näyttelyn alkua himmensi harjoi-
tusten aikana sattunut onnettomuus, 
jossa kahden SU-27:n yhteentör-
mäyksen johdosta yksi pilotti kuo-
li. Kyseinen ryhmä ei lentänyt itse 
näytöksestä tapahtuman johdosta. 
Toinen SU-27 näytösryhmä esiin-
tyi kuitenkin kerran parvena taiste-
lunäytöstyylisesti pari-paria vastaan 
toiminnassa. 

Lentonäytöksissä koneet esitteli-
vät parastaan pysyen kokoajan aivan 
lentokentän läheisyydessä. Lisäksi 
näytöksissä ei pahemmin ”säästel-
ty”, vaan koneet lensivät jälkipoltin 
päällä koko lennon ajan. Myöskään 
melurajoituksista ei selkeästi tarvin-
nut välittää.

Yleisesti ottaen näyttely oli to-
della laaja katsaus venäläiseen ka-
lustoon. Näyttelyn järjestämiseen oli 
selvästi nähty vaivaa ja järjestelyt oli-
vat erittäin toimivat.  SU-27 parvi

Helikopterit

Helikopterikalustoa oli esillä run-
saasti, kuten MI-8/17, MI8-MTB-5, 
MI 26, MI-28N, MI-34, KA-226, 
KA-28N, KA-50, KA-52 ja KA-60 
sekä siviilipuolelle tarkoitettuja pe-
lastushelikoptereita eriversioineen. 

Helikopterikaluston lentonäytöksiä 
toteutettiin MI-28N parilla sekä yh-
dellä KA-52:lla.  

Kaikissa esittelyissä olleissa tais-
teluhelikoptereissa oli ripustimet 
täynnä sekä vaihtoehtoinen aseistus 
oli laitettu esille koneen vierelle. 
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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
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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 
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”Kuinka voimme palvella?”

Palvelu on oleellinen osa jokapäiväistä toimintaamme kaikissa tilanteissa, 
joissa kohtaamme asiakkaamme. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme 
asiakkaidemme tarpeisiin soveltuvat järjestelmät, hoidamme niiden huolto- 
ja ylläpitotoimet,  annamme apua niiden käytössä, koulutamme ja huoleh-
dimme asianmukaisesta dokumentoinnista.

Etähallinta-, vikadiagnostiikka- ja etävalvontapalvelumme varmistavat järjes-
telmien tehokkaan ja häiriöttömän toiminnan sekä vapauttavat asiakkaam-
me resursseja ydinliiketoimintaan. 

Turvallisuutta hallitsemme etänä ja ylläpidämme paikallisesti maankattavalla 
palveluorganisaatiollamme. Kehittyneiden palvelutuotteidemme ansiosta 
olemme tässä tehtävässä myös kustannustehokkaita. 
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