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pÄÄTOImITTAJALTA majuri mano-mikael Nokelainen
päätoimittaja

Käsissänne olevan numeron teemana 
on lähitorjunta. Ajatus numeron tee-
masta syntyi keskusteluissa tykkimies 
(siis ei it-tykkimies)-veljien kanssa, 
jotka olivat kovin huolissaan ilma-
torjunnan tulevaisuuden näkymistä 
ja tietysti heitä suojaavan ilmator-
junnan poistumisen (23ITK) osalta. 
Viime vuonna lehdessä käsiteltiin 
laajasti ITO12 (NASAMS)-ohjus-
hanketta, joten syytä on siis tarkas-
tella myös kenttäjoukkojen it-suojan 
tulevaisuuden näkymiä. Tässä nume-
rossa ei kuitenkaan kyetä vielä kerto-
maan ratkaisua vanhan kaluston kor-
vaamiseen, mutta kuitenkin ajatuksia 
lyhyemmän kantaman ilmatorjunnan 
kehityksestä ja tietysti eri näkökul-
milta. Seuraamme jatkossakin siis 
it-sipulia (tarkoittaa kerroksittaista 
ilmatorjunnan muodostamista, tämä 
sipuli ei toivottavasti kuitenkaan it-
ketä) kokonaisvaltaisesti.

Vuosi päätoimittajana on kulunut. 
Päätoimittajana ajatukseni on ollut 
kehittää lehteä ilmatorjuntakenttää 
yhdistäväksi tekijäksi. Tämän takia 
vuosi sitten toimittamassani ensim-
mäisessä numerossa peräänkuulutin 
kentän aktiivisuutta lehden kirjoituk-
siin. Ilokseni voin todeta, että kutsuun 
on vastattu. Tämänkin lehden mate-
riaali osoittaa, että kentällä tapahtuu 
ja sain jälleen kunnian julkaista run-
saasti juttuja kesän tapahtumista niin 
varuskunnissa kuin reservin ympy-
röissäkin. Erityisen iloinen olen re-
serviläisten aktiivisesta ilmatorjunta-
kentän seurannasta, joka poiki tähän 
numeroon kentän tapahtumien lisäk-
si erityisesti laser-ilmatorjuntaa kos-
kevan artikkelin. Hienoa, lisää näi-

Ilmatorjuntasipuli
tä! Laittakaa rohkeasti ajatuksianne 
myös muiden luettavaksi. Erityiskii-
tokseni tämän lehden osalta Lahden 
(Jaakko) ja Hämeen (Mikko) suuntiin.  

Vieraillessani yhdistyksen halli-
tuksen kokouksessa sain ilokseni kuul-
la nettisivujen tulevasta päivityksestä. 
Lähitulevaisuudessa sivujen informaa-
tioarvoa on tarkoitus nostaa, joten seu-
ratkaa myös niitä (www.ilmatorjunta.
fi). Lehden pitkän paloajan takia kaik-
kia tapahtumia ja tilaisuuksia ei aina 
ehditä laittamaan lehteen, joten tapah-
tumista pyritään tiedottamaan aktiivi-
sesti myös nettisivuilla. 

Tiesithän, että aselajimme perus-
tamisesta tuli tänä vuonna kuluneek-
si 85 vuotta. Aikaisemmin mainitse-
mani it-sipuli oli alkuvuosinaan ko-
vin ohut – voitaisiin sanoa, että vain 
sydän sykki. Pitkä matka on näinä 
vuosina kuljettu ja nykyisestä sipu-
lista voidaan olla hyvin ylpeitä! En-
nen seuraavan numeron ilmestymistä 
on taas juhlan aika. Varsinaisena il-
matorjunnan vuosipäivänä 30.11. on 
käynnissä vuoden viimeinen ilmator-
juntaharjoitus Lohtajalla, joten suurin 
osa palveluksessa olevista viettänevät 
vuosipäiväänsä työn merkeissä. Ku-
ten tapahtumakalenterista huomaatte, 
juhlatilaisuuksia kuitenkin järjeste-
tään ympäri Suomen, joten osallistu-
taan niihin juhlistamaan vuosipäivää. 
Juhlaa odottaessanne voitte vaikka 
käydä tapahtumakalenterin lukuisis-
sa syksyn tapahtumissa.  

 
Hyvää syksyä! 

Päätoimittaja
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pUHeeNJOHTAJALTA

Hyvät lukijat, 
Lukiessanne puheenjohtajan 

palstaa yhdistyksen hallituksella oli 
kokous Ilmatorjuntamuseolla torstai-
na 26. elokuuta 2010. En tätä kirjoit-
taessani tiedä, mitä päätimme. Mutta 
sen verran voin luvata, että kokous-
pöytäkirja on aika nopeasti osastojen 
(vast.) sähköpostikäytössä. Mitään 
vallankumouksellista meillä ei ollut 
asialistalla.

Itse pidän tärkeänä, että yhdis-
tyksen hallituksen toiminta on lä-

eversti (evp) Ari Rautala
Ilmatorjuntayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

Läpinäkyvä hallitus
pinäkyvää. Mitä tarkoitan? Halli-
tus johtaa ja kenttä antaa palautetta. 
Hallituksen työ kelpaa tai sitten ei 
kelpaa. Maakunnan miehet tekevät 
korjausehdotuksia, joihin reagoidaan 
tai jääräpää-äijän tapauksessa yksin-
kertaisesti potkivat puheenjohtajansa 
pellolle. 

Onhan hallitus ollut läpinäkyvä 
toki aiemminkin; ei tässä ole mi-
tään uutta. Oma ideani on vaan se, 
että meidän yhdistys ei pärjää mil-
lään muulla kuin kaikkien ilmator-

juntahenkisten vahvalla uskolla sii-
hen, että samanhenkiset yhdistyvät 
entistä tiiviimmin. Yksi tehtäväni 
näyttää olevan saada kasaan ilma-
torjuntamiehet (-naiset) nykyistä 
paremmin. 

 
Terveisin, 

Ari Rautala
(ari.rautala@gmail.com)
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TARKASTAJAN pALSTA eversti Rauno Lankila 
Ilmatorjunnan tarkastaja

Erilaiset ilmatorjunnan suoritusky-
kyyn liittyvät luokittelut ovat vuo-
sien mittaan vaihdelleet. Aikaisem-
min Suomessa puhuttiin lähi-ilma-
torjunnasta ja tällä hetkellä meillä 
käytetään yleisesti länsimaista ter-
miä erittäin lyhyen kantaman ilma-
torjunta. Kansainvälisesti tarkastel-
tuna sen tarkka määrittely vaihtelee 
esittäjän kansallisuuden mukaan ai-
nakin jonkin verran. Tämä globaa-
listi hyväksytyn standardin puuttu-
minen ei silti oleellisesti vaikeuta 
tämän lehden teeman -lähitorjunnan 
- sisällöllistä käsittelyä.

Lähitulevaisuudessa tulee jouk-
kojen suojaamisessa korostumaan 
rynnäkkökoneiden sekä erityisesti 
taisteluhelikoptereiden torjunta. Sen 
vuoksi lähi-ilmatorjunnalta vaadi-
taan jatkossa entistä parempaa vai-
kuttamiskykyä panssaroituihin maa-
leihin sekä olosuhteista riippuma-
tonta toimintakykyä. Tämä tarkoit-
taa uusille asejärjestelmille asetetta-
vaa pimeätoimintakyvyn ehdotonta 
vaatimusta. Lisäksi jatkossa tulee 
ainakin osalla joukkoja suojaavas-
ta ilmatorjuntakalustosta olla myös 
jokasään toimintakyky.

Erilaiset lennokit ovat jatkos-
sa nykyistä enemmän varsinainen 
kiusankappale ilmatorjunnallem-
me. Lähtökohtaisesti on kuitenkin 
otettava huomioon, että esimerkiksi 
tiedustelulennokkien suorituskyky 
on meidän peitteisissä maastoissa 

Lähi-ilmatorjunta
ja haastavissa olosuhteissamme to-
dellisuudessa erittäin rajoittunutta 
verrattuna siihen, mihin uutiskuvien 
ja mainosmiesten esitysten perus-
teella olemme tottuneet aavikoil-
la käytävien ”kansainvälisten ko-
vapanosammuntojen” yhteydessä. 
Torjunnassa erityisenä ongelmana 
on lennokkien suhteellisen halpa 
yksikköhinta. Muutaman tuhan-
nen hintaisen lennokin pudottami-
nen kalliilla ilmatorjuntaohjuksel-
la tulee kustannustehokkaaksi vain 
esimerkiksi operaation salaamisen 
kannalta kriittisimmässä vaiheessa. 
Tämän haastavan asian ratkaisemi-
seksi taloudellisesti hyväksyttäväs-
ti, tulemme jatkossa suuntaamaan 
tutkimusta sekä panostamaan lisää 
muita voimavaroja.

Varsinaisten lentolaitteiden lä-
hitorjunnan lisäksi on nousevalla 
käyrällä heitteiden torjunta. Perin-
teisesti meillä on ajateltu torjutta-
van lentokoneiden, helikopterei-
den ja lennokkien lisäksi lähinnä 
risteilyohjuksia. Muita ohjuksia ja 
pommeja vastaan on varauduttu 
ensisijaisesti ilmasuojelun keinoin. 
Kansainvälisistä operaatioista tuttu 
”force protection” ja omien tappi-
oiden minimoinnin kasvanut vaati-
mus on kuitenkin jatkossa tuomassa 
tarkempaan tarkasteluun erilaisten 
heitteiden - ohjuksien tai vaikkapa 
yksittäisen pommin tai kranaatin 
torjunnan. Tähän tarkoitukseen te-

hokkaasti soveltuvia ilmatorjunta-
järjestelmiä on jo aikaisemminkin 
tutkittu eri kehittämisohjelmissa. 
Analyysiemme perusteella niiden 
saaminen todelliseen operatiiviseen 
käyttöön on lähitulevaisuudessa to-
teutumassa konkreettisesti.

Joukkojen lähitorjunnassa ei jat-
kossakaan saa unohtaa ilmatorjunta-
konekiväärejä, vaikka ne nykyisel-
lään omasuoja-aseiksi lasketaankin. 
Niitä näkee käytettävän turhan usein 
lähitulitukiaseina ja sijoitettuina tu-
liasemiin, joista ilma-ammunta on 
katveiden takia jopa mahdotonta. 
Tältä osin vain sinnikkäällä kou-
lutuksella ja valvonnalla päästään 
parempaan lopputulokseen. Myös-
kään ei pidä unohtaa käsiaseiden ja 
ryhmäkohtaisten aseiden tarjoamia 
mahdollisuuksia. Panssaritorjunta-
aseita on jo pitkään käytetty me-
nestyksekkäästi esimerkiksi hitaasti 
liikehtivien helikoptereiden torjun-
nassa. Uusimmat panssarintorjun-
taohjuksemme soveltuvat tähänkin 
kohtuullisesti suuren lentonopeu-
tensa ansiosta. 

Oleellista on muistaa säilyttää 
ilmatorjuntajärjestelmällämme mo-
nipuolisuus ja -kerroksisuus, jolloin 
pystytään tehokkaasti ja taistelun-
kestävästi täyttämään kaikki meille 
annetut tehtävät. 

 
Terveisin ilmatorjunnan tarkasta-
ja, eversti Rauno Lankila



Ilmatorjunta  3/2010   •   7

TEEMANA

LÄHITORJUNTA

Artikkeli perustuu kirjoittajan 
Esiupseerikurssin tutkimustyö-
hön. Tutkimuksen tavoitteena 
oli tarkastella erityyppisellä 
teknologialla varustettuja lyhyen 
kantaman ilmatorjuntajärjes-
telmiä ja niiden suorituskykyä 
taistelukentän nykyistä ilmauh-
kaa vastaan.

Tutkimuksen yhtenä päämääränä 
oli selvittää, onko jokin teknologi-
oista jo tällä hetkellä sellaista, että 
sen suorituskyky taistelukentällä ei 
täytä nykypäivän ilmauhan asettamia 
torjuntakykyvaatimuksia. Uhkaa ar-
vioitiin tutkimuksessa alueellisesta 
näkökulmasta. Järjestelmien suori-
tuskykyä arvioitiin ensisijaisesti hä-
vittäjää sekä sen laukaisemaa täsmä-
asetta vastaan. 

Tutkimukseen mukaan valitut 
järjestelmät edustavat kolmea pää-
tyyppiä: ohjus-, tykki- ja hybridijär-
jestelmiä. Lisäksi kaikki järjestelmät 
ovat varsin uusia ja tämän vuoksi 
niiden operatiivinen käyttöönotto ei 
kaikkien osalta ole vielä toteutunut. 
Kaikki järjestelmät ovat kuitenkin 
sellaisia, jotka jo ovat tuotantovai-
heessa tai siirtyvät tuotantoon lähi-
vuosien aikana. 

Kapteeni Ari Keski-Rauska
Yksikön päällikkö

panssariprikaati

Taistelukentän epäsymmetrian  
vaikutus lyhyen kantaman  

ilmatorjuntaohjus- ja  
tykkijärjestelmien kehitysnäkymiin

Nykypäivän ilmatorjuntajärjes-
telmille asetetut vaatimukset eivät 
ole muuttuneet merkittävästi viimei-
sen kymmenen vuoden aikana. Tosin 
nykyään ne kykenevät jo osittain suo-
riutumaan niille kymmenen vuotta 
sitten määritellyistä maalitilanteista 
ja torjuntatehtävistä. Tulevaisuuden 
taistelukentän haasteena ilmatorjun-
nalle tulee olemaan laaja torjuttavien 
maalien kirjo sekä kyky toimia eri-
laisissa toimintaympäristöissä, niin 
kotimaassa kuin kansainvälisissä 
kriisinhallintatehtävissä.

Maailmanlaajuisesti asejärjes-
telmien käyttäjien tarpeet, asetetut 
suorituskykyvaatimukset sekä uhka-
kuvat, joita vastaan asejärjestelmiä 
hankitaan, saattavat poiketa huomat-
tavasti toisistaan. Nämä erilaisissa 
kehitysvaiheissa ja toimintaympäris-
töissä olevien maiden vaihtelevat tar-
peet ilmatorjuntakyvyn tuottamises-
sa takaavat, että erityyppisille ja eri 
hintaluokkiin kuuluville ilmatorjun-
tajärjestelmille on jatkossakin kysyn-
tää maailmalla. Länsimaissa toimin-
nan painopiste on nyt ja tulevaisuu-
dessa kriisinhallinta-operaatioissa ja 
tämän vuoksi suorituskyvyn kehittä-
minen suuntautuu entistä enemmän 
epäsymmetristen uhkien torjuntaan. 
Toisaalta taas Aasian maat varautuvat 

edelleen ensisijaisesti tavanomaiseen 
sodankäyntiin, perinteisempiä ilma-
torjunnan maaleja vastaan. 

Taistelukentän 
vyöhykemalli

Lyhyen kantaman ilmatorjunnan ke-
hitystä käsitellyt englantilainen artik-
keli kuvasi hyvin taistelutilan nykyti-
laa ja siellä esiintyviä tekijöitä, jotka 
erityisesti vaikuttavat ilmatorjuntaan 
ja ilmatorjuntajärjestelmien tulevai-
suuden vaatimuksiin. [1] Artikkelis-
sa esitetyt eri vyöhykkeiden uhkat 
ja niiden kehittyminen ja muutokset 
tulevaisuudessa asettavat suuria tek-
nisiä vaatimuksia nykyisille käytössä 
oleville lyhyen kantaman järjestel-
mille, jotka vastaavat erityisesti vyö-
hyke 1 ja 2 suojaamisesta. 

Suurimmalla osalla operatiivises-
sa käytössä olevista lyhyen kantaman 
järjestelmistä on ainoastaan rajoitettu 
kyky selviytyä arvioidusta ilmauhkas-
ta taistelualueella. Syy heikkoon suo-
rituskykyyn on valvontajärjestelmien 
rajoittunut kyky havaita erityyppisiä 
maaleja riittävän kaukaa sekä riittä-
vän matalilta lentokorkeuksilta. Sen-
sori- ja asejärjestelmien muodostama 
verkko saattaa olla puutteellinen, ja 
rajapintaongelmien vuoksi eri sen-

››
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soreilta saatava tieto ei ole verkossa 
olevien asejärjestelmien käytössä tai 
se ei ole käyttökelpoista.

Tulevaisuudessa asevoimien eri-
laiset tehtävät toisistaan poikkeavilla 
toiminta-alueilla vaikuttavat omalta 
osaltaan järjestelmille asetettuihin 
vaatimuksiin.[1,2] Toiminta nyky-
aikaisella sotavarustuksella toimi-
vaa vastustajaa vastaan sotilaalli-
sessa konfliktissa aiheuttaa suuria 
teknisiä haasteita omalle kalustolle 
ja sen teknisten ominaisuuksien oike-
alle käytölle. Tällaisessa tapauksessa 
molemmat osapuolet ovat varustau-
tuneet samantyyppisillä järjestelmil-
lä ja voidaankin puhua symmetrises-
tä sodankäynnistä. Asiat voivat kui-
tenkin muuttua päinvastaiseksi toi-
mittaessa kriisinhallintaoperaatiossa, 
jossa vastustajalla ei ole olekaan käy-
tössä moderneja aseita eikä taistelu-
konekalustoa. Vastustajan toiminta 
ilmenee epäsuorana vaikuttamisena 
yllättävissä tilanteissa ja summit-
taisesti valituilla alueilla. Kiinteillä 
kohteilla kuten tukikohdat, uhka voi 
kohdistua joka suunnasta. 

Toiminta-aluetta määriteltäessä 
voidaan puhua eräänlaisesta vyö-
hykemallista, joka koostuu kolmes-
ta tasosta. Vyöhykkeellä 1 tarkoi-
tetaan aluetta, jolla toimii liikkuvia 

ja taktisesti tärkeitä kohteita, joiden 
suojaaminen tapahtuu kohdesuo-
jausperiaatteella tai vähintään hyvin 
lähellä kohdetta tai toimintaa. Koh-
teen ilmauhka muodostuu pääsään-
töisesti kiinteäsiipisistä hävittäjistä, 
lähitulitukikoneista, helikoptereista 
ja lennokeista, ja niiden määrä toi-
minta-alueella on muihin vyöhykkei-
siin verrattuna suuri. Vyöhykkeellä 2 
tarkoitetaan aluetta, jolla toimii tais-
telua tukevia joukkoja, ja alueelle on 
sijoitettu taistelua tukevia toiminto-
ja. Tämän vyöhykkeen ilmauhkan 
muodostavat erityisesti kiinteäsiipiset 
hävittäjät, UAV:t, risteilyohjukset ja 
rynnäkkö-ohjukset (TASM). Konei-
den lukumäärä toiminta-alueella on 
keskimääräinen. Vyöhykkeiden 1 ja 
2 järjestelmille asettamat vaatimukset 
ja ilmauhka ovat osittain samansuun-
taiset. Vyöhyke 2 operatiiviset vaa-
timukset määrittelevät useasti myös 
vyöhykkeen 1 vaatimukset. [1,2,3]

Vyöhykkeellä 3 tarkoitetaan var-
sinaisen taistelualueen ulkopuolel-
la olevaa strategisesti ja poliittisesti 
tärkeää kohdetta. Suomessa tällainen 
kohde on pääkaupunkiseutu pitäen 
sisällään tärkeitä poliittisia kohteita, 
valtakunnan tärkeimmän lentoken-
tän, sotasataman ja muita valtakun-
nallisesti tärkeitä kohteita.[1,2,3] 

Ilmauhkan asettamat  
vaatimukset järjestelmille

Ilmatorjuntajärjestelmille asetetut 
vaatimukset eivät ole muuttuneet 
merkittävästi viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. Merkittävin havaitta-
va muutos on kuitenkin se, että nyky-
päivän kehittyneimmät ilmatorjun-
tajärjestelmät kykenevät jo osittain 
suoriutumaan niille jo kymmenen 
vuotta sitten määritellyistä maali-
tilanteista ja torjuntatehtävistä. [4] 
Entistä selkeämmin tulevaisuuden 
taistelukentän haasteena ilmator-
junnalle tulee olemaan torjuttavien 
maalien laaja kirjo, joka vaihtelee 
suurista kuljetus- ja pommikoneista 
aina heittimistön kranaatteihin asti. 
Järjestelmien tulee kyetä taisteluti-
lanteessa, häirityissä olosuhteissa, 
havaitsemaan kaikki todelliset maalit 
mahdollisten valelaitteiden joukosta. 
Lisäksi niiden tulee kyetä selviyty-
mään tehtävästä sekä kotimaan puo-
lustukseen liittyvissä että kansain-
väliseen kriisinhallintaan liittyvissä 
tehtävissä. Edellä mainitut erilaiset 
variaatiot tehtävistä ja toiminta-
alueista edellyttävät järjestelmiltä 
helppoa muunneltavuutta ja verkot-
tumiskykyä kokonaisilmapuolustus-
järjestelmään sekä kotimaassa että 
ulkomailla. Lisäksi kriisinhallinta-
tehtävissä toimittaessa mahdollisen 
tulitoiminnan aiheuttamia tappioi-
ta sivullisille tulisi kyetä minimoi-
maan. 

Tällä hetkellä kehitteillä oleviin 
järjestelmiin nämä uhkakuvan muu-
tokset on otettu jo huomioon. Tästä 
hyvänä esimerkkinä saksalainen Sys-
Fla-konsepti [5], jolla rakennetaan 
ilmatorjuntasuorituskykyä Saksan 
asevoimille. Perusideana on raken-
taa erityyppisten järjestelmien muo-
dostama kokonaisuus, jossa eri jär-
jestelmät täydentävät kokonaisuutta 
omalla erityisellä suorituskyvyllään. 
Konseptin vaikuttavina elementteinä 
toimivat ainakin tutkimuksessa mu-
kana olevat LFK NG sekä Skyshield-
järjestelmät. 
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Taistelutilan kolmitasoinen vyöhykemalli
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Verkottuminen, informaatioyli-
voiman saavuttaminen ja johtamis-
järjestelmän taistelunkestävyys ovat 
ratkaisevia vaatimuksia tulevaisuu-
den taistelukentällä. Erityisesti län-
simaisten asejärjestelmien valmista-
jat perustavat omien järjestelmiensä 
suorituskyvyn verkottuneisuuteen ja 
kykyyn hyödyntää laajalla alueella 
olevien erilaisten sensoreiden mit-
taamia maalitietoja. Vaatimuksena 
on lisäksi yksittäisten järjestelmi-
en kyky omalta osaltaan täydentää 
tunnistettua ilmatilannekuvaa omien 
sensoreittensa tiedoilla. Järjestelmi-
en toimintaperiaatteet asettavat myös 
tiukkoja vaatimuksia johtamisjärjes-
telmälle ja sensoriverkostolle. Jos 
yhteiset sensorisuorituskyvyt eivät 
kuitenkaan jostain syystä ole käy-
tettävissä, tehtävän toteuttamisen 
onnistuminen asettaa suuria vaati-
muksia yksittäisille ilmatorjuntajär-
jestelmille, erityisesti niiden kyvylle 
itsenäiseen toimintaan. 

Mitkä järjestelmät  
selviytyvät?

Länsimaiden jatkuva toimita kan-
sainvälisissä kriisinhallintaoperaa-
tioissa ja sieltä saadut kokemukset 
ovat suunnanneet tuotekehityksen 
painopistettä epäsymmetristen uhki-
en torjuntaan kykenevien järjestelmi-

en kehittämiseen. Nykypäivänä on 
entistä tärkeämpää kyetä antamaan 
taistelevalle joukolle mahdollisim-
man hyvä suoja erilaisia ilma-aseen 
ja epäsuorantulen aiheuttamia uhkia 
vastaan. Parhaiten tähän kyetään ak-
tiivisesti vastaamaan kehittyneellä, 
tarkasti ja nopeasti ampuvalla ilma-
torjuntajärjestelmällä. Pienten heit-
teiden torjuntaan tarkoitetuista il-
matorjuntajärjestelmistä käytetään 
kansainvälisesti nimitystä C-RAM 
(Counter Rocket, Artillery and Mor-
tar). Lavettien suuren määrän sijas-
ta haetaan laatua. Kehittymättömi-
en ja köyhempien valtioiden osalta 
mielenkiinto kohdistuu tavanomai-
sempiin ja edullisempiin asejärjes-
telmiin. Täysin uuden järjestelmän 

sijasta, saattaa vanha modernisoitu-
kin kalusto täyttää käyttäjän asetta-
mat vaatimukset.

Kriisinhallintatehtävissä epä-
symmetristen uhkien torjunta näyt-
telee merkittävintä osaa torjuttavista 
maaleista ja perinteisiä lentokone- ja 
helikopterimaaleja ei ole juuri lain-
kaan. Näiden uhkien torjuntaan tällä 
hetkellä kyetään ainoastaan Skys-
hield ja LFG NG tyyppisillä järjes-
telmillä, jotka on varustettu moni-
puolisilla, keskenään verkottuneilla 
valvonta- ja tulenjohtosensoreilla. 
Tämän tutkimuksen laatimishetkellä 
keväällä 2009 pienten heitteiden tor-
junnat olivat onnistuneet ainoastaan 
optimaalisesta torjuntasuunnasta ja 
vain Skyshield järjestelmällä. Mo-
nimaalitilanteiden torjuntakyky, 
erityisesti vastakkaisista suunnista 
lähestyviä pieniä maaleja vastaan 
(kranaatit ja raketit), lienee edel-
leen tällä hetkellä heikko, eikä niitä 
myöskään ole tutkimuksen mukaan 
vielä toteutettu onnistuneesti. Sen 
vuoksi täydellisen suojan saavut-
taminen vaatisi vieläkin enemmän 
eteen työnnettyjä sensoreita ja lisää 
ampuvia lavetteja. Korkean hintan-
sa vuoksi sensoreiden ja lavettien 
määrän lisääminen ei ole kuitenkaan 
taloudellisesti kannattavaa. Koska 
täydellistä suojaa ei näilläkään jär-
jestelmillä kyetä tuottamaan, niin 
täydentävä suoja tuotetaan perin-
teisillä suojarakenteilla ja linnoit-
tamisella. 

Saksalaisten suunnittelema SysFla-konsepti, joka on suunniteltu vastaamaan 
uhkiin sekä kotimaassa, että kriisinhallintatehtävissä.  

Skyshield järjestelmä sisältää tulenjohtosensorin sekä tykkilavetit

››
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Oman alueen puolustamiseen 
suunniteltuja ja hankittuja järjestel-
miä, kuten esimerkiksi Intian ja Syy-
rian hankkimaa Pantsir-S1-kalustoa 
valmistaudutaan todennäköisesti 
käyttämään ensisijaisesti lentoko-
ne- ja helikopterimaalien, esimer-
kiksi vihamielisen naapurivaltion 
yllätyksellisen, hävittäjillä tehtävän 
ohjusiskun torjuntaan. Maailman-
laajuisesti asejärjestelmien käyttä-
jien tarpeet, asettamat vaatimukset 
ja uhkakuvat, joita vastaan asejär-
jestelmiä hankitaan, saattavat poi-
keta huomattavasti toisistaan. Nämä 
erilaisissa kehitysvaiheissa olevien 
maiden vaihtelevat tarpeet ilmator-
juntakyvyn tuottamisessa takaavat, 

että erityyppisille ja eri hintaluokkiin 
kuuluville ilmatorjuntajärjestelmille 
on jatkossakin kysyntää maailmalla. 
Tämän vuoksi ilmatorjuntajärjestel-
mien kehittämistoiminnassa on tule-
vaisuudessa huomioitava entistä tar-
kemmin järjestelmien tuleva toimin-
taympäristö uhkineen. Tavoiteltaessa 
monipuolista ja tehokasta suoritus-
kykyä, laajan maalikirjon torjumista 
erityyppisillä toiminta-alueilla. On 
selvää, että järjestelmän lopullinen 
hinta saattaa suunnitteluvaiheen ai-
kana nousta niin suureksi, että hank-
keen loppuun saattaminen muuttuu 
mahdottomaksi sekä valmistajan että 
tilaajan kannalta. 
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TÄRKEIMMÄT LÄHTEET:

Military Technology. MILTEC numero 4/2007

Future Short Range Ground-based Air De-

fence: System Drivers,Characteristics and 

Architectures. ftp://ftp.rta.nato.int/PubFull-

Text/RTO/MP/RTO-MP-063/MP-063-06.pdf. 

Ilmatorjuntaopas 1. 

Korhonen, Jukka - Korhonen, Markku: Ilma-

torjuntajärjestelmien kehityssuunnat. Maan-

puolustuskorkeakoulun tekniikan laitoksen 

julkaisu.

Maavoimien esikunnan matkakertomus: 3 RD 

international army air defence symposium (28. 

– 29.10.2008) Saksassa. 



Ilmatorjunta  3/2010   •   11

TEEMANA

LÄHITORJUNTA

Kirjoittaja palvelee Maavoimien 
esikunnan suunnitteluosastolla 
strategisen suunnittelun sek-
torilla päävastuualueena ilma-
torjunnan kehittäminen. Erittäin 
lyhyen kantaman ilmatorjun-
taohjus (EKITO) -hankkeessa 
hän toimii hankepäällikkönä. 
Artikkelissa kuvataan hanketta 
ja siihen liittyviä kokonaisuuksia 
pähkinänkuoressa.

Heti aluksi täytyy sanoa, ettei nimi jär-
jestelmää pahenna. Olen usein kuullut 
naljailua nimestä, kas kun ei Säälittä-
vän Lyhyen Kant… ja niin edelleen. 
Voidaan vain todeta, että tämä on sitä 
kansainvälistymistä. Käytämme sa-
moja termejä kuin muutkin länsimaat. 
Englanninkielinen termi on Very 
Short Range Air Defence Missile 
System (VSHORADMS). Länsimai-
set määritelmät ilmatorjuntajärjestel-
mien jaosta eivät ole kovin tarkkoja, 
vaan erot järjestelmien luokitukses-
sa ovat häilyviä ja joskus tuntuu, että 
niitä käytetään omien tarkoitusperien 
mukaisesti. Yleisesti ottaen EKIT-jär-
jestelmien kantama etäisyydessä on 
viisi kilometriä ja korkeudessa kolme 
kilometriä.

Tarve uudelle ohjusjärjes-
telmälle

Ilmatorjuntaa on vuosikymmeniä ke-
hitetty kokonaisuutena. On aina ym-

märretty, että tarvitaan sipulimainen 
rakenne monessakin suhteessa. En-
sinnäkin on eri kantaman omaavia 
järjestelmiä niin korkeudessa kuin 
etäisyydessä ja toiseksi järjestel-
miä, jotka toimittavat tuhovaikutuk-
sen maaliin eri tavoin. Nämä kaikki 
parantavat kokonaisjärjestelmän suo-
rituskykyä merkittävästi.

Ilmatorjunta-aselajissa on pitkät 
perinteet EKIT-järjestelmistä sekä 
ammus- että ohjuspuolella. Ammus-
järjestelmämme ovat vielä palvelus-
käytössä vuosia, mutta olalta ammut-
tavasta ohjusjärjestelmästä olemme 
joutuneet luopumaan sen elinkaaren 
tultua tiensä päähän.

Nyt EKITO-järjestelmä hanki-
taan ensisijaisesti maavoimien suo-
jaksi. Tosin kuten muutkin ilmator-
juntajärjestelmät sen käyttö on jous-
tavaa ja sillä voidaan suojata myös 
muita kohteita. Hankinnat ajoittuvat 
2015 vuoden molemmille puolille.

Uusia erittäin lyhyen kantaman 
ilmatorjuntajärjestelmiä sekä am-
mus- että ohjusjärjestelmiä on tut-
kittu Suomessa paljon 2000-luvun 
alusta lähtien. Ammusilmatorjun-
nan osalta olemme kansainvälisen 
trendin vankeja, nyt ammusilmator-
juntaa kehitetään pääosin kansainvä-
lisiin tehtäviin tukikohtien suojaksi 
esimerkiksi Afghanistanissa Counter 
Rocket Artillery and Mortar (CRAM) 
-tehtäviin. Ominaista järjestelmille 
on, että ne eivät ole kovin liikkuvia, 
henkilöstöä on vähän ja ammuksina 

käytetään älykkäitä ammuksia. Näi-
tä ominaisuuksia ei haeta käynnissä 
olevalla hankkeella. Vanhan kunnon 
23 ITK 61:n seuraajaa ei siis ammus-
ilmatorjunnasta enää löydy.

Tyypilliset maalit

Sen enempää perustelematta on to-
siasia, että valtaosa alasammutuis-
ta ilma-aluksista Vietnamin sodasta 
lähtien on ammuttu alas nimenomaan 
EKIT-järjestelmillä siis sekä ammus- 
että ohjusjärjestelmillä. Viimeisenä 
esimerkkinä tästä on Georgian sota 
vuonna 2008.

Tyypilliset maalit EKITO-jär-
jestelmille ovat rynnäkkökoneet 
sekä taistelu- ja kuljetushelikopte-
rit, lisäksi niillä voidaan torjua ra-
joitetusti myös risteilyohjuksia sekä 
lennokkeja.

EKITO:n etuna ovat ohjuksen 
kohtuullinen nopeus ja lyhyet ampu-
maetäisyydet, jolloin ilma-aluksen 
ohjaajalle jää vähän aikaa ohjuksen 
havaitsemiseen ja väistötoimenpitei-
den suorittamiseen. 

Nykyaikaisessa ilma-aluksessa 
on tosin erilaisia automaattisia oma-
suojajärjestelmiä, joissa on kuitenkin 
omat puutteensa. Esimerkiksi soih-
tujen määrä on rajallinen ja mikä-
li järjestelmä säädetään ”herkälle” 
niin virhehälytysten määrä kasvaa eli 
joko soihdut loppuvat heti kättelyssä 
tai varoitusäänet ja valot vievät pilo-
tin kaiken huomion ja itse tehtävän 

everstiluutnantti Sami-Antti Takamaa
maavoimien esikunta

Erittäin lyhyen kantaman  
ilmatorjuntaohjus –hanke

››
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suorittaminen on epävarmaa – näin 
kärjistetysti sanottuna. Paras vaih-
toehto onkin nostaa lentokorkeutta 
ja välttää EKIT-järjestelmät, mutta 
sitä vartenhan meillä onkin se ”si-
puli”, josta jo aluksi mainitsin. On 
kuitenkin varmaa, että mikäli mata-
latorjuntakykyä ei ole niin vastustaja 
voi vapaasti käyttää sitä hyväkseen.

EKITO:n suorituskyky

Suomessa olalta ammuttavia Neu-
vostoliittolaisvalmisteisia ilmator-
juntaohjusjärjestelmiä kuten ITO78 
eli SA-7B Grail, ITO86 eli SA-16 
Gimlet ja ITO86M eli SA-18 Grou-
se –järjestelmiä koulutettiin kaikis-
sa ilmatorjuntajoukoissa 1980- ja 
1990-luvulla ja 2000-luvua alussa. 
Enkä ole keneltäkään kuullut järjes-
telmistä mitään negatiivista. Järjes-
telmät olivat helppo kouluttaa ja niil-
le oli olemassa riittävät simulaattorit 
ja käsittelylaitteet, järjestelmät olivat 
toimintavarmoja, ylläpito oli erittäin 
edullista, joka on nykyään harvinais-
ta, ja yksiköiden maastoliikkuvuus 
oli omaa luokkaansa suurimmaksi 
osaksi keveytensä vuoksi.

Voidaankin kysyä, miksi yrittää 
muuttaa hyvää konseptia, kun se ker-
ran oli niin hyvä? Vastaus on, että ei 
miksikään. Siksi EKITO-hankkeen 
ensisijaisena kohteena ovat kevyet 
infrapunahakupään omaavat ohjuk-
set, joilla on hyvä maastoliikkuvuus. 
Hankkeen tässä vaiheessa haetaan 
pääasiassa olalta ammuttavaa ver-
siota. Maailmalta löytyy tällä hetkel-
lä kourallinen tällaisia järjestelmiä. 
Lisäksi kartoitetaan vielä muutamia 
lasersäteen seurantaan perustuvia 
järjestelmiä.

Kuinka vanhaa hyvää konseptia 
kyettäisiin sitten vielä parantamaan 
ja kehittämään. Joitain ajatuksia on 
jo olemassa. Ensinnäkin maastomön-
kijöiden 6x6 käyttö, jolloin partioista 
saadaan vielä ketterämpiä ja maas-
toliikkuvampia. Toiseksi tavallisten 
”PEKKANISKA”-mallisten kevei-
den puominosturien käytöllä, jol-
loin katvetta saadaan pienennettyä 

helposti ja kustannustehokkaasti. 
Oikeastaan puominosturikaan ei ole 
mikään uusi keksintö aselajissa, vaan 
sitä on kokeiltu ITO86-yksikön tais-
telussa muun muassa Lohtajan am-
pumaharjoituksessa 2000-luvun al-
kupuolella, joskaan ei itse ammun-
noissa.. Siitä saatiin kuitenkin hyviä 
kokemuksia. Kolmantena tutkitaan 
mahdollisuutta hankkia yksiköihin 
joitain passiivisia sensoreita, joilla 
yksiköt, jaokset tai ryhmät saisivat 
ennakkovaroituksen matalalla len-
tävistä maaleista. Sama tarvehan oli 
ITO05 -yksiköillä, mutta silloin ai-
nakaan IP-keilainten suorituskyky ei 
ollut riittävä.

Lopuksi

Entäs ne tummat pilvet ja haasteet 
– onko niitä? Voidaan todeta, että 
nykyään hankemaailmassa on si-
nänsä aivan riittävästi haastetta jo 
itsessään. Mutta ehkä sellaiseksi 
erikoiseksi muista hankkeista poik-
keavasta haasteesta, voisi mainita 
kansainvälisen sopimuksen, jossa 
järjestelmävalmistajat ovat sitoutu-

neet rajoittamaan olalta ammuttavien 
ilmatorjuntaohjusjärjestelmien mää-
rää. Syynä tähän on uhka siitä, että 
järjestelmät joutuvat terroristien kä-
siin. Arvioiden mukaan maailmalla 
on noin 500 000 olalta ammuttavaa 
ohjusta, joista tuhansien arvioidaan 
olevan teillä tietymättömillä. Suurin 
osa näistä ohjuksista on neuvostoval-
misteisia, mutta joukossa on myös 
amerikkalaisia ja muutamia muita. 
On todennäköistä, että suurin osa 
kadonneista järjestelmistä on tullut 
elinkaarensa päähän, mutta sitä ris-
kiä tuskin yksikään ohjaaja esimer-
kiksi Afganistanissa tai Irakissa ha-
luaa ottaa.

Suomea ei varmaan lueta tällai-
seen kategoriaan, olemmehan aina 
pitäneet kalustostamme hyvää huolta 
ja varastot ovat turvallisia.

Toivottavasti voimme vuosikym-
menen puolivälin tienoilla aloittaa 
koulutuksen uudestaan uudella oh-
jusilmatorjuntajärjestelmällä, jos-
kaan emme kaikissa ilmatorjuntajou-
koissa, vaan tällä kertaa ainoastaan 
Karjalan Prikaatissa. 

Kokeiluharjoitus nostolavakonseptista 2000-luvun alussa (SA-kuva)
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Suomalaisen ilmatorjuntatykis-
tön arsenaalista on poistumas-
sa merkittävä määrä tykkika-
lustoa. Sen, ja jo poistuneiden 
ohjusten, korvaaminen - tavalla 
tai toisella - on tietenkin jo 
suunnitteilla. Kirjoittajalla ei 
ole enää relevanttia kokonais-
kuvaa asioista, joten tekstissä 
paetaan välillä detaljeihin, jopa 
bagatelleihin. Tästä ei siis löydy 
tulevaisuuden kultajyviä, mutta 
voihan se antaa pohjaa muille 
maallikoille tulevien päätösten 
seurailemiseksi.

Lähitorjunta tänään

”Erittäin lyhyt kantama, ELK” on 
terminä hieman kiusallinen. Lyhyy-
den korostaminen tuo mieleen, että 
haetaan pitkällekin ampuvien järjes-
telmien pienintä osumaetäisyyttä. 
Näin ei kuitenkaan ole, sillä kanta-
ma tarkoittaa aina suurinta etäisyyttä. 
Kirjoittaja onkin noutanut suomen 
kielen yleisestä sanavarastosta ter-
min ”lähitorjunta”, jolla tässä tarkoi-
tetaan päälle käyvien maalien ampu-
mista esimerkiksi 0,1 – 4 kilometrin 
etäisyyksiltä ja kauempaakin. Tällöin 
myös ”lyhyen kantaman” järjestel-
millä voidaan tehtävä suorittaa.

Tykit 

Maavoimien it-kaliipereista on vii-
meksi poistunut 57 mm neuvostoval-
misteinen it-panssarivaunu SU 57.  
(SU on suomalainen ja vain suoma-
lainen versio lyhenteestä ZSU; Ze-

nitnaja Samohodnaja Ustanovka; it-
seliikkuva it-laite.) Sen modernisoin-
tihanke ei tuntunut järkevältä, vaikka 
mekaanisen tykkilaskimen laskenta-
nopeus olikin oivallettu. Insinööri-
järki toimi hyvin, mutta kenttämie-
hen maalaisjärki puuttui. Eihän tyk-
kilaskimen käyttäjä mitenkään olisi 
voinut syöttää tutkan lukemia laski-
meen, kun asettajalla ei ole kahta sil-
mäparia eikä kolmea kättä. Kaliipe-
reita riittää silti, kun jäljellä ovat 35 
mm ilmatorjuntapanssarivaunu, 23 ja 
35 mm vedettävät tykit sekä12,7 mm 
konekivääri. Panssarikalusto ampuu 
ilmaan myös 30 mm kaliiperilla. Me-
rivoimien tykkien kaliiperit ovat 23, 
40 ja 57 mm.

Sveitsiläisvalmisteinen 35 ITK 
88 -jaos ampuu tutka-tulenjohtolait-
teen ohjaamana kahdella Oerlikon 
-tykillä eli neljällä putkella. Näky-
vyyden salliessa tykit ampuvat itse-
näisestikin suuntaajan ja tykkilaski-
men ohjaamina. Oerlikon on  alun-
perin sveitsiläinen tykki, tänään sak-
salaisen Rheinmetallin tuotemerkki.

Osumaprosenteissa Lohtajal-
la päästään nykyisin jopa 80 %:iin, 
kun osumaympyrän säteenä käyte-
tään pommikoneen mittoja, säde 12 
metriä. Huipputarkka tykki ampuu 
tarkasti, mutta myös tarkasti ohi. Ta-
kavuosina aselajin (ainoa) matemaa-
tikko laski, että 25 % suuremmalla 
hajonnalla putoaisi enemmän maa-
leja, mutta näytösammuntojen huip-
putuloksiin ei päästäisi. Kulumisen 
myötä tykkien hajonta onkin ehkä 
kasvanut juuri sopivaksi?

Tykin liikkuvuus ei ole hyvä. Yli 
7 tonnin tykki vaatii vetäjäkseen ras-

kaan maastokuorma-auton, KrAZ- 
luokkaa. (KrAZ;  Krementšugskij 
Avtomobilnyj Zavod; Kr:n autoteh-
das Neuvostoliitossa, nyt Ukrainas-
sa)

35 mm jaoksia ei ole tarkoitettu 
prikaatien suojaamiseen, joten pikai-
sia asemanvaihtoja ei tarvitakaan, 
siirrettävyys riittää.

Koulutus ei ole ihan helppo. 
Etenkin tykin suuntaajalle 6 kk lie-
nee hiukan lyhyt. Suuntauksen pi-
tää olla äärimmäisen tarkkaa, jotta 
kapeakeilainen laser osuisi maaliin 
riittävä kauan tai edes riittävän usein.

35 mm itpsv Marksman ( tark-
ka-ampuja ; kahdella Oerlikon -ty-
killä varustettu ilmatorjuntapanssari-
vaunu)  on poistunut varusmieskou-
lutuksesta, mutta sillä on osaava ja 
innokas reservi. Vaunun liikkuvuus 
on hyvä ja asemaanajo käy nopeas-
ti.  Ja onhan tankissa viestivälineet 
ja ”poterokin” mukana. Yksi vau-
nu korvaa hyvinkin kaksitykkisen 
kenttälavettisen jaoksen silloin, kun 
ei olla kiinteissä asemissa.

23 ITK 61 (Sergei) ja sen mo-
difikaatio 23 ITK 95 (Sergejevitš) 
ovat identtisiä varsinaisen aseen ja 
ampumatarvikkeitten osalta. Aseen 
toimintavarmuus on siis huippuluok-
kaa. Perusversio hävitetään lehtitie-
tojen mukaan ensin ja modernisoi-
dulla jatketaan.

Ohjukset

Joukkojen suojana olkapääohjukset 
ovat oivallisia. Niitä ei juuri voi il-
masta metsästää, kun miehellä on 
vain pieni, noin 15 kg laite muka-

everstiluutnantti  (evp) pauli Thomenius

Hajahavaintoja lähitorjunnasta
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naan. Sellaisia kohteitahan on tais-
telualueilla satamäärin. Jo istuimelta 
ammuttava Mistral (kylmä luoteis-
tuuli, joka puhaltaa Rhônen laaksoa 
pitkin Välimerelle; ranskalaisval-
misteinen lämpöhakuinen lähitor-
juntaohjus, Merivoimien käytössä) 
tai RBS 70 (Robot system; robot 
on ohjus ruotsin kielellä; lasersä-
dettä seuraava ohjus) ovat selvästi 
”raskaampia”. Niiden eduksi sano-
taan helpompi päivystäminen, kun 
olkapäällä ei ole tavaraa ja saa is-
tua pallilla. Kuitenkin olkapääohjus 
on nopea ottaa telineestä ja kääntää 
maaliin. Vartalosuuntaushan on no-
pea eikä vaadi koulutusta. Jokainen 
osaa luontaisesti kääntää pyssyn tai 
pikkuohjuksen maalin suuntaan.

Olkapääohjusten tarve on selvä. 
Laukaise-ja-unohda  -tyyppisellä oh-
juksella on monia etuja. Tosin yllät-
tävässä tilanteessa tuli ei lähde niin 
nopeasti kuin Sergeillä. Mutta pudo-
tusvarmuus on paljon suurempi, ja 
ainahan perään ehtii ampua.

Vanha ITO 78 Strela (nuoli; neu-
vostovalmisteinen lämpöhakuinen 
olkapääohjus), jota vielä jossain val-
mistettaneen, oli vaikeampi kouluttaa 
kuin seuraajansa Igla (neula; Strelaa 
uudempi venäläinen lämpöhakuinen 
olkapääohjus), mutta ampuja saattoi 
käyttää enemmän järkeään ja lähet-
tää ohjuksen jopa 40 astetta ”väärään” 
suuntaan. Ohjus lensi tähän suuntaan 
kunnes nopeus kasvoi ohjaussiivek-
keille riittäväksi. Näin voitiin ampua 
esteen yli, jos maali oli menossa ala-
katveeseen, tai ohjata ohjus lähesty-
mään maalia enemmän takaa kuin si-
vulta. Igla sen sijaan potkaisee itsensä 
sivusuihkulla heti ennakkoreitille.

ITO 05 ja ITO 05 M -järjestelmä 
(M; manpad, man portable air defen-
ce;  kannettava it-ase)

on huippumoderni ja kulkee 
joukkojenkin mukana. Laserohjaus 

on tunteeton häirinnälle. Se vaatii 
ampujalta hyviä hermoja, kun ohjus 
on saatettava maaliin asti. Ne ovat 
pitkiä sekunteja  

Tykkien tulevaisuus

35 mm jaokset ovat tehokkaitta ja 
niillä on kohtuullisesti elinkaarta jäl-
jellä. AHEAD-kranaatteja (Advan-
ced Hit Efficiency And Destruction; 
edistyksellinen osumis- ja tuhoamis-
teho; 35 mm aikasytytinkranaatti, 
”älykäs ammus”) meillä ei ole, mutta 
suojattaviin kohteisiin ei ensisijaises-
ti odotetakaan suoraan it-jaosta kohti 
tulevia ohjuksia tai raketteja. Tilan-
ne meikäläisen maavoimailmatorjun-
nan osalta poikkeaa siis laivaston tai 
vaikkapa Israelin maalianalyyseistä. 

Silti meitä voi kiinnostaa, mitä 
on tekeillä 35 mm rintamalla. Maa-
ilman parhaana - etenkin tarkimpa-
na - pidetty 35 mm Oerlikon ampuu 
erittäin suurella tulinopeudella, 2x9 
ls/s.   Tulinopeuden kohottaminen ei 
meidän tykkimallillamme tule ky-
symykseen – tulinopeus on jo niin 
suuri kuin liikkuvien osien paino ja 
hitausmomentti sallivat. Amerikka-
lainen ratkaisu tulinopeuden kas-
vattamiseen on gatling-tykki. Se on 
moniputkinen tykki, putket ympyrän 
kehällä kuten revolverissa patruuna-
pesät (alkup. keks. Richard Gatling). 
Tykki ampuu jopa 100 ls/s, mutta 
ase on kallis ja painava, kun siinä 
on monta putkea. Oerlikon (Rhein-
metall)on ratkaissut asian enemmän 
”revolverimaisesti” eli nelireikäisen 
rullan edessä on vain yksi putki. Re-
volveritykillä päästään esimerkiksi 
25 l/s tulinopeuteen, (1500 ls/min)!  
Rullassa on siis neljä patruunapesää, 
villin lännen” rivolleissa” oli kuusi. 
Suuri tulinopeus yhtä putkea käyttä-
en edellyttää tietysti hyvää jäähdy-
tystä ja ajallisesti rajoitettuja sarjoja.

Tänään näyttää siltä, että Oer-

TEEMANA
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likon ei enää kehittele esimerkik-
si 45 mm kaliiperia, vaan jatkaa 35 
mm:lla. Kun ruotsalaiset kauan sitten 
tekivät lähisytyttimellä laukaistavan 
sirpalekranaatin, totesivat sveitsiläi-
set, että sellaisen jälkeen ”lentäjä 
vaan pudistelee pelletit pois nahka-
puserostaan”. (Pelletti on vapaa ni-
mitys esisirpaloidun kranaatin ”sir-
paleille”, engl. sub projectile.)

Sittemmin sveitsiläisetkin tekivät 
sirpalekranaatin, joka laukeaa ilman 
täysosumaa. Ensin tehtiin jonkun 
asiakkaan pyynnöstä tutkalähisyty-
tinkranaatti, mutta sitä ei kauankaan 
markkinoitu. Uusi innovaatio syntyi 
ohjusten torjunnasta. Lähestyvä oh-
jus pudotetaan pellettiparvella, joka 
levitetään taivaalle siten, että maali 
joutuu lentämään ”pilven” läpi. Jo-
kaisen AHEAD –kranaatin lähtöno-
peus mitataan ja sytytin aikautetaan 
ammuksen jättäessä tykin putken.

35 mm sveitsiläistykki lähettää 
taivaalle tänään sellaisen pilven pel-
lettejä, että yksittäinen kranaattikin 
voidaan ampua alas, olkoon se oikean 
kranaatinheittimen ammus tai kotite-

AHEAD -kranaatti, etuosassa 152 
pellettiä, takana elektroninen aikasy-
tytin, sen ohjelmointikela ja pellettien 
purkupanos; valojuovaa ei ole, sitä ei 
tarvita tarkan tykin ammuksissa
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koinen. Meillä ei ole tarvetta sellaisel-
le puolustautumiselle - paitsi ehkä jos-
sakin rauhanturvatehtävässä. Olisihan 
pellettiammus tietysti hyvä panssarin-
torjunnassakin, kun tankin optiikka 
tuhottaisiin parilla kranaatilla.

35 ja 40 mm kalustojen kil-
pailusta muutama rivi. 35 mm kra-
naattiin ei mahdu lähisytytin ja niin 
paljon pellettejä, että ne kannattaisi 
lähettää 360 asteen sektorissa sivul-
le. AHEAD -kranaatin räjähdysaine 
pullauttaakin pelletit ulos eteenpäin, 
ja ne jatkavat hieman ammuksen no-
peutta suuremmalla vauhdilla. Vas-
toin muutamia kirjoituksia ne eivät 
lähde kranaatista ”erittäin suurella” 
nopeudella. Mistä ne sen saisivat? 
Ei ole potkualustaa, sillä ammuksen 
kuori on mahdollisimman kevyt ja 
sen liike-energia pysähtyisi, jos pot-
ku olisi kova. Räjähdysainetta on-
kin vain yksi gramma. Entä sitten 
pelletit? Ne ovat 40 mm kranaatis-
sa pallomaisia, mutta AHEADissa 
ne ovat pitkulaisia lieriöitä. Lieriöt 
voidaan pakata tiuhempaan, mutta 
eivätkö pitkulaiset pelletit pysähdy 
alumiiniin kylki edellä osuessaan? 
Eivät, sillä ne menevät kärki edellä. 
Se taas perustuu pellettien pyörimis-
liikkeeseen. Oerlikonin lieriöpellet-
tien etu Boforsin palloihin verrattu-
na on myös kimpoamisessa. Lieriö 
menee sisään viistostakin pinnasta, 
mutta pallo kimpoaa.

Miksi 35 mm on paras kaliiperi 
torjuttaessa lähestyviä ohjuksia tai 
kranaatteja? Tähän on selvä logiikka 
joka selviää kuvasta 2. 

23 ITK:n perusmallin kohtalo 
näyttää ankealta. Se on hiukan har-
mi, sillä tykin pimeätoimintamahdol-
lisuuksia on tutkittu ilmeisen hyvin 
tuloksin LAPITR:ssä. Suuntaaja on 
katsonut valonvahvistimen kautta 
tähtäimeen. Maalin saaminen täh-
täimeen lienee kuitenkin edellyttä-
nyt, että suuntaaja on ensin ottanut 
maalin omaan seurantaansa ja vasta 
sitten saattanut sen heijastintähtäi-
men kohdalle. Kokeiluista on kerto-
mus Valojuova -lehdessä 6.12.2008.

23 ITK 95 on hitaampi ampu-
maan kuin 23 ITK 61. Moottori-
suuntaus voi olla hitaampi kuin ty-
kin ”heittokääntö” lataajien voimin. 
Myös varsinainen suuntaaminen vie 
aikaa, sillä modernin tähtäimen ris-
tikko on saatettava ´millin tarkkuu-
della´ maaliin. Maalin kiinniottami-
nen vie siis aikaa (arviolta jopa 4-9 
sekuntia enemmän kuin perus-Ser-
geillä). Kun suuntaaja kääntää tykin 
maaliin, menee tähtäin helposti en-
sin yli, siis maalin toiselle puolelle. 
Sitten täytyy vielä saada vähintään 
kaksi laserosumaa, jotta laskin tietää 
maalin etäisyyden - ja läheneekö vai 
loittoneeko maali. Vanha Sergei on 
ruilauttanut jo sarjan tai kaksi!

By the way 
Kun tiedetään, että varikolta otet-

tujen tykkien elektroniikka ei aina 
herää, ottaisi moni varmaan mie-
luummin vanhan tykkimallin  –   jos 
sotaan tarvitsisi lähteä. Esimerkki 
läntisen elektroniikan heräämisestä. 
Muuan prikaati vaihtoi kerran T-72 
-koulutuksen T-55 M  -koulutukseen 
(M; modernisoitu) ja nouti varastosta 
kymmenen tankkia. Niistä seitsemän 
vaunun elektroniikka oli hapantunut 
ja ruotsalaisen modernisointifirman 
edustajat kutsuttiin selvittämään, 

löytyykö komponentteja. Niitähän 
ei muutaman vuoden jälkeen aina 
löydy, vaikka olisivatkin military-
speksattuja.  Toki kaikki pantiin kun-
toon, mutta entäpä, jos olisi oltu jo 
Miemalan Shellin kohdalla menossa 
tositoimiin… No, ei ole enää Shelliä, 
mutta ei ole viisvitosiakaan. Palasina 
ovat myös T-72:t.

Perus-Sergein hävittämisessä lie-
nee sama logiikka kuin T-72:n sulat-
tamisessa. Sitä on vaikea sulattaa.

Ohjukset huomenna

Neuvosto-ohjusten jälkeen myös 
ranskalainen Mistral alkaa olla 
elinkaarensa lopussa. Seuraajaa ei 
kai ole päätetty, ja pahin pelko on-
kin nyt, että ohjusveneille tulee it-
ohjusten tilalle esim. harhamaaliheit-
timiä. Aktiivinen puolustus muuttuisi 
passiiviseksi. Toki 40 mm Bofors on 
tehokas älykkäine 3P-ammuksineen, 
mutta eihän se silti ole ohjusten ta-
paan täsmäse. (3P;  Prefragmentated, 
Programmable, Proximity fuze ; esi-
sirpaloitu, ohjelmoitava, lähisytytin)

Vaikka ITO 05:n lasersädettä 
seuraavia ohjuksia on lähes mahdo-
ton häiritä, olisi niiden joukossa läm-
pöhakuisilla ohjuksilla tehoa nostava 

Kaliiperin vaikutus pellettiparven tiheyteen. Isolla kaliiperilla on pienempi 
tulinopeus. Pienellä kaliiperilla taas pellettejä ei mahdu paljonkaan ammuk-
seen. Pystyakseli kertoo pellettien lukumäärän sekuntia kohti. Vaaka-akselilla 
on kaliiperi. Lähtöarvoina 40 mm tulinopeus 5 ls/s, ammuksessa 250 pellettiä; 
35 mm tulinopeus 17 ls/ s, 152 pellettiä; 30 mm tulinopeus 20 ls/s, 80 pellettiä.

››
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vaikutus. Erityyppisten ohjusten häi-
rintä samalla kertaa olisi kovin han-
kalaa. ITO 05 -järjestelmä kykenee 
ampumaan myös esimerkiksi Stinge-
riä (amerikkalainen olkapääohjus) tai 
venäläistä Iglaa, varmaan Mistralia-
kin sen ranskalaisuudesta huolimatta. 
Meillä on nollavitosen käytössä tois-
taiseksi vain ruotsalainen laserohjus 
RBS 70 tai sen uudempi malli Bolide.

Venäläinen Igla S (Super Igla) on 
julkisten tietojen mukaan moderni ja 
tehokas. Lämpöhakuisuudesta huoli-
matta se lienee tunteeton soihtuhäi-
rinnälle. Hakupään monikanavaisuus 
mahdollistaa maalin säteilyn mittaa-
miseen eri aallonpituuksilla. Soihdun 
lämpö ei juuri muistuta sotakoneen 
lämmön spektriä. Igla S tuntuisi hy-
vältä, mutta onkohan NATO-yhteen-
sopivuus esteenä  

Miksi pitää sekoittaa erityyppi-
siä ohjuksia? Lasersäteellä pidettä-
vän ohjuksen hoitaminen maaliin asti 
vaatii ampujalta lehmän hermoja. 
Useitten sekuntien suuntausaika tun-
tuu uskomattoman pitkältä ja mistään 
ei voi tietää onko ohjus jo perillä asti. 
Jopa ammu-ja-unohda ohjuksen läh-
tövalmisteluaika (esim. 3 – 5 s) tuntuu 
niin pitkältä, että neuvostokouluttaji-
en mukaan muutamat luulivat ohjuk-
sen kadottaneen maalin ja kääntyivät 
kohti kouluttajaa. Silloin ohjus alkoi 
kyntää maata. Kun emme kuulu anti-
rasismin vastustajien kärkivihollisiin, 
katkaisemme lauseen …

Erityyppisistä ohjuksista tuli 
mieleen ampuminen mastosta tai 
nosturista; siis katveitten eliminoi-

miseksi. Kun ollaan heiluvalla alus-
talla, pitää olla lämpöhakuinen ohjus. 
Lasersädettä ampuja ei saa pysymään 
maalin kohdalla. Mastohan heilah-
taa aina, vaikka rekyyliä ohjukses-
sa ei olekaan. Ihminen on sellainen 
koneisto, joka liikuttaa aina jotain 
osaansa kriittisillä hetkillä.

Takavuosina mastohankkeita 
yritettiin käynnistää, mutta aina tuli 
este. Mastot heiluvat liikaa. Kyseltiin 
mm. Saksasta ja Ruotsista. Aina tuli 
vastaus: Mahdoton juttu, kokeiltu on. 
Olisikohan nyt pari vuosikymmentä 
myöhemmin keksitty jotain uutta? 
Toivottavasti.

Lopettelu:  
Jotain ihan uutta?

Voiko lähitorjunnan alueelle tulla 
uudempia innovaatioita kuin tavan-
omaiset sarjatulitykit tai täsmäase-
ohjukset?

Tuntuu, että tykkipuolella on jo 
kaikki keksinnöt käytössä. Joskus 
kuitenkin palataan vanhaankin ja täl-
laista suunnittelua edustakoon ker-
tatulitykki. Ruotsalaisella piirus-
tuspöydällä oli taannoin tykki, joka 
ampuu yhden ohjattavan laukauk-
sen maalia kohti.  7 kiloa painavassa 
kranaatissa ei olisi rakettimoottoria, 
mutta sitä ohjattaisiin siivekkeillä tai 
vastaavilla. Maalin lähellä laukais-
taisiin suunnattu räjähdysvaikutus 
etuviistoon, ammuksen asento pitää 
silloin tietää tarkasti. Täysosumaa ei 
olisi tarvittu, ei myöskään useampia 
kranaatteja yhteen maaliin. Keksintö 
on jäänyt vain paperille.

Hybridiaseissa on tykki ja ohjus 
tai useitakin. Jos em. kertatulitykki 
olisi hybridiaseen lavetilla, ei lavettia 
ravistelisi sarjatuli, kun ohjusta lau-
kaistaan. Asiaan. Kevyiden tykkien 
kylkeen on integroitu kevyitä ohjuk-
sia. Etenkin 23 mm tykki ja lämpö-
hakuinen olkapääohjus on suosittu 
yhdistelmä. Kun niitä on tarjolla, ei 
suomalaisella 23 ITK 61:n moderni-
soinnilla ollut alun alkaenkaan vien-
tiedellytyksiä. Toisin kai kuviteltiin 
muutamien lehtikirjoitusten mukaan?

Kertatulitykin ammuksen suunnattu vaikutus. Ammuksen kärjessä on sensori, 
keskellä taistelulataus ja perässä ohjauskoneisto (siivet, muotokappaleet tai 
suihkut).

Ilmatorjuntamiina. Usealla mikrofo-
nilla selvitetään maalin suunta. Taiste-
lulatauksen päällä on laukaisusensori.

Ilmatorjuntamiinoja on kehitel-
ty jo kauan, mutta tuotantoversioista ei 
kirjoittajan silmiin ole sattunut tietoja. 
Jotta maassa oleva miina osuisi liikku-
vaan maaliin ilman monimutkaisia en-
nakonlaskimia, on maalin oltava suh-
teellisen hidas eli helikopteri. Maalin 
hitauden lisäksi ”ammuksen” nopeu-
den tulee olla huikean suuri. Miina ei 
lähetäkään ruudin voimalla projektii-
lia vaan suihkun, jonka nopeus on lä-
hellä räjähdyksen nopeutta. (Räjähdys 
antaa paljon suuremman lähtönopeu-
den  -  jopa 5-6 km/s  –  kuin ruudin 
polttaminen hylsyn sisällä).

Venäläisen it-miinan suihkun no-
peus on noin 2500 m/s. Esimerkiksi 
lentokenttää ympäröivät miinat voi-
daan virittää ja sammuttaa radiolla 
ja tehdä omille lennoille turvallisia 
käytäviä.

Sädeaseista ovat tulevaisuudesta 
kirjoittavat historioitsijat kertoneet jo 
kauan. Laserin suuri etu on ”ammuk-
sen” nopeus, 300.000 km/s. Ennak-
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koa ei tarvita. Mutta kun on kysymys 
valosta, tekevät pilvet ja sade kiusaa.

Amerikkalaiset ovatkin teh-
neet kokeiluja joko korkealla, pil-
vien päällä, tai alhaalla, meren yllä. 
Northrop-Grumman´in Air  Borne 
Laser (ABL) on suunnattu isosta 
lentokoneesta ilmamaaliin. Raythe-
on taas on lähettänyt säteen alukselta 
kohti lennokkeja.  Säteet on ohjattu 
Phalanx- tykkien olemassa oleval-
la ammunnanhallintajärjestelmällä. 
Raytheon on amerikkalainen valmis-
taja, joka valmistaa mm. Hornetin ja 
ITO 12:n ohjukset.  Phalanx on Rayt-
heonin 6-putkinen 20 mm gatling-
tykki, tulinopeus yli 50 ls/s.

Lasertykeillä on muitakin etuja 
kuin valon nopeus. Asutulla alueel-
la ei tipu kranaatteja tai niiden osia 
niskaan. Ampumatarvikekuljetukset 
ehkä helpottuvat, eikä äänikään taida 
häiritä eikä savu paljastaa. Myös rau-
hanturvatehtävissä ja merirosvojen 
torjunnassa laserase voisi olla käyt-
tökelpoinen.

Aselajikirjoituksissa on toistu-
vasti arvuuteltu laseraseitten tuloa. 
Sergei -sukupolven edustajana kir-
joittaja veikkaa, ettei niitä meille tule 
meidän aikanamme. Tosin aikakin 
voi olla lyhyt…

Ennakkojen pituuksia tykillä, miinalla ja laserilla. Miinallakin ennakon pituus 
sopii hyvin maalin mittojen sisälle. Ohjusten ennakon pituus ei ole kiinnostava, 
kun ohjuksilla ennakko voi muuttua koko ajan tarpeen mukaan.
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Venäjän asevoimien ilmatorjun-
nan kehitykselle ja nykytilalle 
on omat syynsä ja pitkä histo-
riansa. Ilmatorjuntajärjestelmä 
poikkeaa kokonaisuudessaan 
lännessä käytössä olleista ja 
olevista ratkaisuista, joihin ver-
rattuna venäläinen ilmator-
juntajärjestelmä muodostaa 
ihailtavan, kaiken kattavan ko-
konaisuuden. Tällä hetkellä 
järjestelmä on rappeutunut, 
osin vanhentunut ja heikkoon 
kuntoon päästetty, mutta kuten 
monessa muussakin asiassa - 
mennyt loisto näkyy vielä kaiken 
nykyisen takaa, vaikka vain 
varjokuvana. Ilmatorjuntajärjes-
telmällä on kuitenkin olemassa 
lupaus suuresta tulevaisuudesta 
Venäjän saatua nyt asevoimien 
rahoituksen kuntoon.

Historian taakka

Tärkeimpinä tekijöinä Neuvosto-
liiton/Venäjän ilmatorjunnan kehi-
tyksessä voidaan pitää suurta isän-
maallista sotaa eli taisteluja saksa-
laisia vastaan sekä Yhdysvaltojen 
asevoimien ilma-aseen kehitystä ja 
sen massiivista vaikutuskykyä. Toi-
sen maailmansodan vaikutuksen voi 
arvioida johtuneen ennen muuta ve-
näläisten kyvyttömyydestä torjua 
Luftwaffen alueellista ilmaylivoimaa 

everstiluutnantti  Antti Arpiainen

Venäjän ilmatorjunnan 
nykytila ja kehitys

taistelujoukkojen painopistesuunnis-
sa. Venäläiset näkivät toisen maail-
mansodan lopulla Saksassa länsiliit-
toutuneiden suorittamien pommituk-
sien vaikutukset ja pian sen jälkeen, 
rautaesiripun kohottua jakamaan Eu-
rooppaa, venäläiset huomasivat Yh-
dysvaltojen pommitusilmavoimien 
harjoittelevan äiti Venäjän kaupunki-
en pommittamista Venäjän ilmatilas-
sa. Yhdysvaltojen ylivoima ilmassa 
johti paitsi ohjusilmatorjunnan kehit-
tämiseen niin myös oman puolustus-
haaran eli ilmapuolustusilmavoimien 
syntyyn Neuvostoliittoon. 

Pakkotila ja kansallinen alem-
muuden tunto Yhdysvaltoja koh-
taan patisti venäläisiä kehittämään 
aseistusta, jolla ehkäistä vapaa len-
tely Neuvostoliiton ilmatilassa. U-2 
koneen alas ampuminen Keski-Ve-
näjällä lopettikin laajemman lento-
toiminnan lopullisesti ja nosti esiin 
Neuvostoliiton ilmatorjunnan hui-
man kehityksen maansa ilmatilan 
turvaajana sekä toisaalta johti tie-
dustelun siirtymiseen avaruuteen 
vakoilusatelliitteihin. Tämän väli-
kohtauksen jälkeen on lähes jokais-
ta lännessä tehtyä ilmailualan uutta 
toteutunutta tai toteutumatonta inno-
vaatiota kohti rakennettu Venäjällä 
uusi ilmatorjuntaohjusjärjestelmä tai 
hävittäjätyyppi. 

Uusi organisointi

Ilmapuolustuksen organisaatiota 
on kehitetty perustamalla 1.1.2009 
uusi, suoraan yleisesikunnan opera-

tiivisessa johdossa toimiva Ilmavoi-
mien alainen Ilmatilanpuolustuksen 
johtoporras. Uuden johtoportaan ja 
sen johtoon alistettujen Ilmavoimien 
ilmatorjuntajoukkojen ja Avaruus-
puolustuksen joukkojen tehtävänä 
on johtaa Venäjän ilmapuolustusta 
kaikkia uhkaavia maaleja vastaan, 
olkoon ne sitten aerodynaamisia tai 
ballistisia maaleja, lentäkööt ne il-
matilassa tai avaruudessa, olkoot ne 
lentokoneita, lennokkeja, risteilyoh-
juksia, aseita tai taistelulatauksia.

Ilmatilanpuolustuksen yhteiseksi 
asejärjestelmäksi on päätetty kehit-
tää uusi liikkuva ja kompakti ilma-
torjuntaohjusjärjestelmä S-500, joka 
vaatimustensa mukaan kykenee lä-
hes kaikkiin mahdollisiin ilmatilan-
puolustuksen tehtäviin. S-500 tulee 
olemaan ohjustorjuntakyvyn omaa-
va erittäin pitkän kantaman korkea-
torjuntaan pystyvä järjestelmä. Se 
on suunniteltu havaitsemaan ja tu-
hoamaan sekä aerodynaamiset että 
ballistiset maalit lentävät ne millä 
nopeudella tahansa hypernopeista 
aina aliäänen nopeuteen asti. Kai-
ken kattava S-500, unelma ilmator-
junnan paremmasta tulevaisuudesta, 
tulee valmistumaan todennäköisesti 
alkuperäisestä aikataulustaan vuo-
desta 2012 myöhästyneenä.

Vanhan järjestelmän uusin 
sovellus

Muitakin toimenpiteitä on tehty. 
S-400 järjestelmä on liitetty järjes-
telmään sekä koeammuttu onnistu-
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neesti A-135 järjestelmän johdossa 
ja maalinosoituksella, jolloin S-400 
-järjestelmän kyky torjua ballisti-
sia maaleja parantui huomattavasti. 
S-400 järjestelmän kehitystyö takku-
si vuosien ajan, kun järjestelmälle ei 
kyetty kehittämään vaatimusten mu-
kaista kauas kantavaa ohjus tyyppiä. 
Vuoden 2009 kuluessa saatiin S-400 
järjestelmälle lopulta hyväksyt-
tyä uusi kauaskantava ohjus 40N6, 
jonka kantama on saatujen tietojen 
mukaan maalin liiketilasta riippuen 
400–450 km. S-400 järjestelmälle ai-
emmin valmistuneiden ohjusten kan-
tamat ovat 40 km (9M96E) ja 120 km 
(9M96E2). Lyhyemmän kantaman 
kahta ohjustyyppiä voidaan lavetille 
sijoittaa laukaisuvalmiiksi enintään 
16 kappaletta tai 40N6 ohjusta nel-
jä kappaletta. Todennäköisin lavetin 
täyttö lienee kuitenkin sekatäyttö, 
jossa lavetilla 1-2 40N6 ohjusta ja 8 
-12 lyhyemmän kantaman ohjusta. 
S-400:n varustettu patteristo kykenee 
torjumaan samanaikaisesti 36 maa-
lia, jotka voivat olla tavallisia aerody-
naamisia maaleja, kuten lentokoneita 
ja risteilyohjuksia, mutta myös maa-
leja lähiavaruudessa tai ballististen 
ohjusten taistelulatauksia. 

Tähän mennessä on luovutet-
tu Venäjän asevoimille vasta kaksi 

S-400 järjestelmää, eivätkä kaikki 
järjestelmän osaksi suunnitellut tut-
kat vielä ole käytössä. Tänä vuonna 
järjestelmän tuotantoa saadaan li-
sättyä niin, että Ilmavoimille tullaan 
luovuttamaan viisi järjestelmää lisää. 
Mikäli tuotanto nopeus ei tästä kasva 
se tarkoittaa, että olemassa olevien 
S-300P -perheen järjestelmien kor-
vaamiseen tulee kulumaan liki kak-
sikymmentä vuotta.

Entinen Ilmavoimien komen-
taja kertoi, että 35 ilmatorjuntaoh-
jusrykmenttiä on varustettu S-300P 
- perheen kalustolla. Rykmentissä 
oli vanhan kokoonpanon mukaises-
ti 4 patteriston järjestelmää, jolloin 
vuoden 2010 päättyessä on toimitet-
tu alle kahden rykmentin kalusto ja 
vain 33 rykmentin ja yhden patteris-
ton kalustot puuttuvat toisaalta sa-
malla on siirrytty prikaatikokoonpa-
noon, jolloin vuoden 2010 lopussa on 
toimitettu yhden prikaatin kalusto ja 
toista on aloitettu, jolloin 22 vain oh-
jusprikaatin kalustot puuttuvat. Tuo-
tantovauhdin kasvaessa esimerkiksi 
10-15 järjestelmään vuosittain tarve 
on tyydytetty 10 vuoden tuotannol-
la vuoteen 2025 mennessä. Toisaal-
ta valtion aseistusohjelman mukaan 
vuoteen 2017 mennessä Ilmavoimat 
tulee vastaanottamaan 23 patteristoa 

S-400 järjestelmää eli 4 ilmatorjun-
taohjusprikaatia. Tosin kaikkien 23 
S300P-prikaatin järjestelmien kor-
vaaminen S-400 järjestelmillä vaa-
tisi yhteensä 140 S-400 järjestelmän 
hankintaa ja on oletettavaa, että osa 
näistä järjestelmistä tullaan korvaa-
maan suoraan S-500 järjestelmillä 
vuoden 2015 jälkeen. Toisaalta S-
300PMU järjestelmien elinikää on 
pakko jatkaa ja varustaa ne uusilla 
ohjuksilla sekä modifioida niiden 
elektroniikkaa S-400 järjestelmää 
varten kehitetyillä moderneilla osa 
kokonaisuuksilla.

Vaikuttaa siltä, että Venäjän on-
kin ollut pakon edessä luovuttava 
maan rajojen suojaamisesta ilmator-
junnalla, edes vyöhyke ilmatorjunta 
ei ole enää mahdollista ja sen on ollut 
pakko keskittyä olennaisten muuta-
man tuhannen strategisen kohteen ja 
alueen suojaamiseen. 

Uutta on toisaalta tulossa paljon-
kin, mutta aikaa saattaa kulua. Uusi 
keskipitkänkantaman Vitiaz ilmator-
juntaohjusjärjestelmä tulee piakkoin 
korvaamaan S-300PS järjestelmät 
kentällä. Järjestelmä on pienempi, 
liikkuvampia ja selvästi edullisem-
pi kuin edeltäjänsä, vaikka se perii-
kin kaikki edeltäjänsä taisteluomi-
naisuudet. Lyhyenkantaman Mor-

››S-400 ohjuslavetti Moskovan ilmailunäyttelyssä. Kuva www.armybase.us

Vitiaz järjestelmä
(www.rewreward.blogspot.com)
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pheus ilmatorjuntajärjestelmä tulee 
olemaan hyvä suojaamaan S-400, 
S-500 ja Topol -järjestelmiä. Mor-
pheus tulee olemaan erinomaisen 
kykenevä ”taklaamaan sisään heit-
toja” eli ilmatilanpuolustusjärjes-
telmän läpipäässeitä aseita ja niiden 
taistelulatauksia. Morpheus, Vitiaz, 
S-400 ja S-500 tulevat yhdessä kat-
tamaan kaikki lentokorkeudet muu-
tamasta metristä avaruuteen asti ja 
kaikki etäisyydet 5 kilometristä 400 
kilometriin. 

Asejärjestelmässä vielä 
vain vähän uutta

Maavoimien entiset kauaskantoisim-
mat järjestelmät S-300V ja Buk-M1 
-prikaatit on siirretty Ilmavoimien 
johtoon, jossa ne on organisoitu se-
kakalustolla varustetuiksi ohjusilma-
torjuntaprikaateiksi. Kalustollisesti 
voidaan olettaa, että S-300V kalus-
to tullaan ensin modernisoimaan 
joko S-300VM1 tai Antey-2500 ta-
solle ja sitten korvaamaan vastaavat 
ominaisuudet omaavalla S-400 tai 
S-500 järjestelmällä. Buk-M1 ka-
lusto tullaan korvaamaan Buk -jär-
jestelmän uusilla modifikaatioilla 
eli Buk-M1-2, Buk-M2 ja Buk-M3 
Ural. Lakkautettujen divisioonien 
ilmatorjuntarykmenteistä on voitu 
siirtää uusiin ilmatorjuntaohjuspri-
kaateihin Tor-M1 järjestelmiä, joiden 
korvaamiseksi valmistaja on kehittä-
nyt M2 version. Tällä modifikaatiolla 
on kyetty kaksinkertaistamaan Tor-
järjestelmän kantama. 

Mekanisoitujen prikaatien suo-
jaamiseksi on nyt käytettävissä Igla-
M1 (SA-16/18), Šhilka, 2S6M (SA-
19), Strela-10M3 (SA-13) ja Osa 
(SA-8) järjestelmät. Näiden asejär-
jestelmien korvaaminen uusilla jär-
jestelmillä on riippuvainen sekä Ve-
näjän valtion budjetista että sotilaste-
ollisen kompleksin tuotantokyvystä, 

joista jälkimmäinen lienee tällä het-
kellä suurempi rajoite. Ilmatorjun-
nan johtamisjärjestelmän yhdistämi-
nen ja ilmatilannekuvan kokoaminen 
taktisella tasolla on aloitettu kehit-
tämällä johtamisjärjestelmä KSA 
Kasatelnaja. Operatiivisen tason 
johtamisjärjestelmäksi on kehitetty 
Poljana-D4M1. Näitä järjestelmiä 
ruokkivat ilmatilannetiedoilla tutkat 
Nebo-SV, Mebo-SVU, Kupol, Obzor 
ja Imbir. Passiivisten ilmavalvonnan 
ja elektronisen vastatoiminnan yk-
siköiden liittäminen ilmatorjuntaoh-
jusjoukkoihin sekä niiden varustami-
nen tarkoituksen mukaisella aseis-
tuksella ja välineistöllä on päätetty. 
Maavoimien ilmatorjuntajoukkojen 
uudelleen aseistaminen on suunni-
teltu, mutta sen aikataulu eroaa to-
dellisesta tarpeesta merkittävästi eli 
uutta kalustoa valmistuu tarvetta hi-
taammin. Prikaatien ja pataljoonien 
ilmatorjunta tullaan modernisoimaan 
mahdollisimman ripeällä tahdilla sa-
malla, kun ilmatorjunta joukkojen 
kou lutuksen ja johtamisjärjestelmien 
kehittämiseen tullaan panosta maan 
voimak kaasti.

Uusien kalustojen käyttöönotto 
tapahtuu tulevaisuudessa SAP-2015 
ja SAP-2020 hankesuunnitelmien 
sisältämien kehittämisaikataulujen 
mukaisesti. Maavoimien ilmator-
junnan suunnitelmissa lähiaikoina 
odotetaan palveluskäyttöön saata-

van en simmäiset Tor-M2U -ohjusil-
matorjuntajärjestelmät ilmator-
juntaohjusprikaateihin, integroitu 
maavoimien ilmatorjunnan taktisen 
johtamisjärjes telmä johtamisjär-
jestelmä KSA Kasatelnaja, pieni-
kokoisen kannettavan Garmon -tut-
kan lyhyen kanta man pattereiden 
johtopai koille sekä samaan aikaan 
odotetaan saatavan käyt töön mo-
dernisoituja Osa-AKM, Strela-10 ja 
Tunguska ilmatorjuntaohjusjärjes-
telmiä, joilla eletään uuden kaluston 
tuotannon vaatiman siirtymisajan yli. 
Maavoimissa tullaan modernisoi-
maan myös määrällisesti eniten käy-
tössä oleva ilmatorjuntajärjestelmä 
Osa-AKM (SA-8), jonka nyt käytös-
sä olevat 450 lavettia on valmistettu 
vuosina 1976- 1987. Modernisoinnil-
la saavutetaan 12-15 vuoden toimin-
ta-ajan jatko, jona aikana korvaavia 
järjestelmiä (Pantsir-S1,Tor-M2) eh-
ditään valmistaa joukkojen suojaa-
miseksi. Maavoimat suunnittelevat 
myös 2S6M Tunguskan ja Strela-
10M3 -järjestelmien modernisointia 
joka sään ja ympärivuorokautiseen 
käyttöön kykeneviksi.

Uusista ohjuksista pienin on 
kannettava Igla-S, joka on infrapu-

Igla-S (www.kbm.ru)
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nahakuisen Igla-ohjusperheen uusin 
olalta ammuttava monikanavahaku-
päinen ohjus. Igla-S:n hakupään vas-
tustuskykyä soihtu ja vilkkuhäirin-
nälle on edelleen parannettu. Verba 
on uusi kannettava olkapäältä am-
muttava ohjusjärjestelmä, jossa on 
optisen alueen kolmiteinen haku-
pää. Verba tulee korvaamaan Stre-
la-2 (SA-7 ja SA-14) ja Igla (SA-16 
ja SA-18) ohjuksen eri mallit. Verban 
kantama on 0,5 - 5,4 km vaakasuun-
nassa, 0,01 - 4,5 km pystysuunnassa 
ja keskinopeus 500 m/s. Reaktioaika 
on alle 8 sekuntia ja taistelulataus 
1,5 kg, jossa on 20 % lisäys aiempiin 
ohjuksiin verrattuina.

Bagulnik-ohjusjärjestelmä tulee 
korvaamaan Strela-10M3 (SA-13) 
järjestelmän maavoimien prikaatien 
ilmatorjuntaohjuspatteristoissa sekä 
ilmatorjunta- ja tykistöpatteristoissa. 
Bagulnik -järjestelmän ohjukset ovat 
laserohjattuja ja niiden uskotaan ky-
kenevän tuhoamaan maalit joiden no-
peus on enintään 700 m/s. Ohjuksen 
kantama on 1- 10 km ja korkeudessa 
0,01 - 5 km.

Pantsir (SA-22) ohjusjärjestel-
mä tulee korvaamaan maavoimissa 
2S6M Tunguska ohjusjärjestelmän 
ilmatorjuntapatteristoissa. Pantsir 
on rakenneratkaisultaan Tunguskan 
kaltainen yhdistetty (hybridi) ase-
järjestelmä, jossa lavetilla on sekä 
ohjus- että tykkijärjestelmät. Pantsir 
on edeltäjäänsä verrattuna huomat-
tavasti parannettu. Ohjuksen ohjaus 
perustuu tutkaan ja radiolinkkiko-
mento-ohjaukseen (ACLOS). Pant-
sir -järjestelmää on jo toimitettu 24 
järjestelmää vuonna 2008 Venäjän 
Maavoimille ja allekirjoitettu toimi-
tussopimus kattaa 64 järjestelmän 
toimitukset. Pantsirin käyttämä oh-
jus 57E6-E on rakenteeltaan ”tikka”, 
joka kiihdyttää erillisellä kiihdytys-
moottorilla 2,4 sekunnin ajan, jonka 
jälkeen se irtoaa, jolloin varsinainen 
ohjus saavuttaa 1 300 m/s nopeuden. 
Ohjuksen kantama on 1 200 - 20 000 
m etäisyydessä ja 15 - 15 000 metriä 
korkeudessa. Taistelulatauksen pai-

no on 20 kg. Tykillä kantama ilma-
maaliin on 200 - 4 000 etäisyydessä 
ja 1 000 korkeussuunnassa. Lavetil-
la on 12 ohjusta ja 1 400 tykinlau-
kausta. Pantsirin reaktioaika on 4- 
6 sekuntia. Järjestelmä voi tulittaa 
neljää maalia yhtäaikaisesti +/- 450 
piirun sektorissa (~+/- 27 astetta). 
Lentokonemaali voidaan havaita 
32 000 - 36 000 m etäisyydeltä ja 
ottaa seurantaan 24 000 - 28 000 m 
etäisyydeltä. Järjestelmään kuuluu 
valvontatutka, vaiheohjattu tulenjoh-
to- ja ohjuksen seurantatutka sekä 
itsenäinen optroelektroninen järjes-
telmä. Pantsirin käyttöön tarvitaan 
kolmen hengen miehistö. Järjestel-
mä voidaan sijoittaa alukseen, tela-
ajoneuvoihin (BMP-3, BMD-4) tai 
neliakselisiin kuorma-autoihin.

Tor-M1 (SA-15) oli suunniteltu 
alakorkeuksien torjuntaan 10 - 6 000 
m ja lyhyille etäisyyksille alle 12 000 
m ja se on erittäin hyvä torjumaan 
risteilyohjuksia kuten Tomahawk. 
Uudistetun Tor-M2 järjestelmän toi-
mitukset joukoille alkoivat vuonna 
2009. Tor järjestelmät tullaan sijoit-
tamaan prikaatien ilmatorjunta- ja 
tykistöpatteristoihin sekä ilmator-
juntaprikaateihin. Tor-M2 tuotanto 
aloitettiin vuonna 2008 ja sen omi-
naisuudet ylittävät edeltäjänsä omi-
naisuudet kaksinkertaisesti. Tor-2M 

kykenee torjumaan ilmasta laukais-
tavat rynnäkkö- ja risteilyohjukset, 
joiden nopeus on enintään 900 m/s 
etäisyysalueella 1 000 - 20 000 m ja 
korkeusalueella 10 - 10 000 m. Yksi 
lavetti kykenee torjumaan neljä maa-
lia yhdenaikaisesti. Lavetin torniin 
on sijoitettu kahden tutkan lisäksi 
myös kahdeksan pystysuoraan lau-
kaistavaa ohjusta.

Ilmatorjuntaohjusprikaatien ka-
lusto Buk-M1 (SA-11) ohjusjärjes-
telmästä tulee käyttöön versiot Buk-
M1-2, Buk-M2, Buk-M3 (SA-17). Buk 
on operatiivisen johtoportaan ilmator-
juntajärjestelmä. Buk-M1-2 ja Buk-
M2 modernisaatiossa on ohjusjärjes-
telmän kantamaa parannettu 32 000 
metristä 45 000 metriin vaakasuun-
nassa ja 22 000 metristä 25 000 met-
riin pystysuunnassa. Torjuttavan maa-
lin nopeus on nostettu 830 m/s aina 
1 100 m/s. Buk-M3 (SA-17) on jär-
jestelmän viimeinen versio, joka tulee 
muodostamaan operatiivisten johto-
portaiden perusilmatorjuntavälineen 
ilmatorjuntaprikaateissa seuraavien 
ainakin 12- 15 vuoden ajan. Buk-M3 
kyennee torjumaan maalit, joiden no-
peus on enintään 3 000 m/s ja etäisyys 
vaakasuunnassa on 2 500 - 70 000 m 
ja korkeus 15 - 35 000 m. Yhden Buk-
M3 patteriston maalikäsittelykyky on 
36 samanaikaista maalia. ››

Pantsir-S1 telalavetilla. Kuva www.vko.ru
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Vain muutoksen kautta voi 
syntyä kehitystä

Venäjän Asevoimien uuteen ilmee-
seen liittyy myös koulutuksen muu-
tos, jolloin harjoitusten toteutusten 
vastuuta, valvontaa ja monipuoli-
suutta lisätään. Samalla, mikä on il-
matorjunnan koulutukselle tärkeää, 
kovapanosammunnat tullaan toteut-
tamaan yhtenäisellä taktisella poh-
jalla ja harjoituksille luodaan yh-
teiset aiheet kaikille ilmatorjunnan 
johtoportaille, yksiköille ja joukko-
osastoille. Ilmatorjunnan ja koko 
ilmapuolustuksen johtamiseen on 
panostettu ja tullaan panostamaan 
paljon, sillä vanha monikerroksinen 
kalustotyyppisidonnainen valvonta- 
ja johtamisjärjestelmä ei kykene vas-
taamaan nykyaikaisen sodan vaati-
muksiin. Maavoimien ilmatorjuntaa 
tullaan kehittämään viimeis ten kym-
menen vuoden sotilaallisista konflik-
teista saatujen kokemusten ja niihin 

kohdistetun tutkimuksen perusteella. 
Maavoimien ilmatorjunnan integ-

rointia ilmatilanpuolustusjärjestel-
mään tullaan parantamaan sijoitta-
malla operatiivisten johtoportaiden 
suojaamiseen tarkoitetut ohjusil-
matorjuntaprikaatit rauhan aikana 
Ilmavoimien johtoon. Samanaikai-
sesti Maavoimien ilmatorjuntajouk-
kojen organisaatiora kennetta muute-
taan sekakokoonpanoihin, joukkojen 
sotavarus tusta uudenaikaistetaan ja 
olemassa olevia järjestelmiä mo-
dernisoidaan sekä otetaan käyttöön 
uusia asejärjestelmiä. Kaikki nämä 
muutokset vaativat tulevat olemaan 
seuraavien vuosien kuluessa suuri 
haaste henkilöstölle.

Venäjän Ilmatorjunnan kalusto 
on tällä hetkellä pääosiltaan suunni-
teltu ja rakennettu neuvostoaikana, 
jolloin se on jo vanhentunutta vaa-
tien modernisointia, uusia ohjuksia 
ja uutta elektroniikkaa. Uudistuo-
tanto ja vanhan kaluston modifiointi 

on alkanut, mutta puolustusteollisen 
kompleksin pitkään jatkunut kriisitila 
on vienyt suurenosan tuotantokyvys-
tä ja vaikeuttaa nyt monimutkaisten 
ilmatorjuntajärjestelmien tuotantoa. 
Toinen ongelma on käytössä olevan 
kaluston varaosatuotanto, jota ei ole 
järjestetty kunnolla, jolloin tärkeim-
pienkin yksikkötyyppien varaosati-
lanne on vajonnut heikolle tasolle, 
josta nouseminen on nykytilassa vai-
keaa. Venäläiset ovat myös hyötyneet 
edellä kuvatuista ongelmista, sillä 
nyt he tulevat hyppäämään yhden il-
matorjuntaohjusjärjestelmäsukupol-
ven yli eli sukupolven jonka tulisi nyt 
olla palveluskäytössä, mutta mitä ei 
koskaan valmistettu. Uudet järjestel-
mät, kuten S-400, Vitiaz, Buk-M3, 
Tor-M2, Pantsir, Verba ja Bagulnik 
vastaavat nykyisiin ja lähitulevai-
suuden haasteisiin omissa kantama-
luokissaan, vastaavasti S-500 tulee 
vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin 
koko ilmatilassa ja lähiavaruudessa. 

TEEMANA

LÄHITORJUNTA

Järjestelmä Kantama (et) Kantama (h) Tst-lataus Ohjuksen 
nopeus

Ohjaus

Igla-S 6000m 10-3500m 2,5 kg 400 m/s Infrapuna
Bagulnik 10000m 10-5000m 700 m/s Laser
Pantsir (SA-22) 20000m 15-15000m 20 kg 1300 m/s Tutka
Tor-M1 (SA-15) 12000m 10-6000m 15 kg 700 m/s Tutka
Buk-M2 (SA-17) 45000m -25000m 70 kg 1100 m/s Tutka
Vitiaz 40000m 5-20000m 26 kg 900 m/s Inertia+tutka

Taulukko: It-ohjusjärjestelmien ominaisuuksia
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peRUSLUKemIA
TeKNIIKASTA

Kapteeni pasi Seppälä 
Oppilasupseeri TLO 5

maanpuolustuskorkeakoulu

Tällä kertaa peruslukemia tekniikas-
ta palstalle pyydettiin lehden teeman 
mukaista aihetta, joten siirsin sotata-
loutta koskevan juttusarjan jatkami-
sen hieman myöhempään. Eräs luki-
jakuntaan kuuluva aktiivinen reservin 
ilmatorjuntaupseeri oli seurannut la-
seraseiden kehittämistä jo pidemmän 
aikaa ja sain häneltä käyttööni aineis-
ton, johon tämänkertainen perusluke-
mia tekniikasta suurelta osin perustuu.

Kuluvan vuoden maaliskuussa Is-
raelin ilmavoimat järjesti konferens-
sin ”Energia, tulevaisuuden haaste” 
tukikohdassaan Herzliyassa. Puhujat 
pitivät varmana, että laser-järjestelmät 
tulevat korvaamaan nykyisiä ilmapuo-
lustusjärjestelmiä. Näihin kuuluisivat 
myös varsinaiset ilmatorjuntajärjes-
telmät. Lyhyen kantaman ohjuksien 
torjuntakyky on ymmärrettävästi si-
käläisissä olosuhteissa tärkeää. 

Konferenssin asiantuntijat arvioi-
vat laser-ilmatorjunnan olevan käyttö-
kunnossa jo viiden vuoden kuluessa. 
Arvio on yllättävä, koska laser-it:n 
kehityksen esteenä on ollut muuta-
mia perusongelmia, joihin ei ole ollut 
helppoa löytää ratkaisuja. Jotta säde 
tehoaa halutulla tavalla maalissa, sen 
pitää olla riittävän voimakas, osua 
tarkasti ja vaikuttaa oikeaan kohtaan 
riittävän pitkän ajan. Maaliin saata-
vaa säteilytehoa rajoittaa ilmakehän 
kaasujen ja molekyylien sekä sääil-
miöiden aiheuttama vaimennus. Sä-
teen tarkka kohdistaminen maaliin 
niin kauan, että se ehtii vaikuttaa, on 
haasteellista ja edellyttää maalin hy-
vin tarkkaa seurantaa. Muita teknisiä 
rajoituksia ovat esimerkiksi riittävän 
suuren tehon syöttäminen järjestel-
mään ja kemiallisissa lasereissa käy-

tettävien myrkyllisten yhdisteiden ai-
heuttama uhka käyttäjille ja ympäris-
tölle. Jotta laser-it olisi käytössä 2015, 
näihin edellä mainittuihin rajoituksiin 
olisi syytä olla periaatteellinen ratkai-
su olemassa jo tänään. 

Edistysaskeleita USA:ssa

Raytheon esitteli heinäkuussa 
Farnborough’n messuilla edistymis-
tään laser-ilmatorjunnassa. Touko-
kesäkuussa kuvatussa videossa len-
nokki pudotetaan vaikuttamalla siihen 
laserilla n. 10 sekunnin ajan. Koe on 

toistettu neljä kertaa. Tässä kokeessa 
laserase (Navy Laser Weapon System, 
LaWS) oli integroitu laivan jo olemas-
sa olevaan torjuntajärjestelmään (Pha-
lanx Close-in Weapon System). Tätä 
pidetään merkittävänä askeleena kohti 
käytännön sovelluksia. Laser voisi siis 
korvata tällä hetkellä Phalanx järjes-
telmässä olevan 20mm gatling-tykin.

Koska vaikutusaika maalissa ei 
voi olla kovin pitkä, täytyy säteen 
teho olla riittävä. Kemiallisella la-
serilla saadaan suuria tehoja, mutta 

Laser-it toteutuu sittenkin?

››

Raytheonin LaWS laser Phalanx alustalla testeissä 2009 (kuva: Raytheon)
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se on muuten käytössä hankala. Uu-
simmissa kehittämishankkeissa, ku-
ten esimerkiksi Northrop Grumma-
nin JHPSSL (Joint High Power Solid-
State Laser) –projektissa sekä edellä 
esitellyssä Raytheonin LaWS -ratkai-
sussa kemiallinen laser on korvattu 
kidelaserilla. Kidelaser on laitteena 
pienempikokoinen ja sillä päästään 
vähintään kymmenien kilowattien 
tehoihin. Edellä mainitussa kokeessa 
käytetyn säteen tehoa ei ole julkistet-
tu, mutta kerrotaan, että maaliin oli 
kohdistettu yhdenaikaisesti 6 sädettä. 
Testit tehtiin Kaliforniassa erinomai-
sissa olosuhteissa. Tuhoamisetäisyyt-
tä ei ole kerrottu, ei myöskään maali-
lennokin materiaalia tai pinnanlaatua.

Alus on monella tavalla hyvä la-
vetti laserille, mutta Raytheonin ta-
voitteena on luoda myös versio maa-
käyttöön. Tutkijat uskovat, että 100 
kW järjestelmä voidaan mahduttaa 
9-metriseen perävaunuun.  100 kW 
pidetään tehorajana, jolla hyvissä 
olosuhteissa saavutetaan kilometri-
en kantama ennen kuin säteen laatu 
heikkenee liiaksi. Kidelaserin kehi-
tyksessä yksi tärkeimmistä tavoitteis-
ta on säteen laadun parantaminen, 
joka käytännössä tarkoittaa energian 
keskittämistä maalissa mahdollisim-
man pistemäiseksi. Laser-aseen saa-
minen kenttäkelpoiseksi vaatii vielä 
vähintään vuosien kehitystyön, mutta 
Raytheon toteaa, että heidän laser-
järjestelmänsä voisi jo nyt soveltua 
käyttöön esimerkiksi ohjuspuolus-
tuksen viimeisenä varakeinona.  

Muita merkittäviä laser-it aseiden 
kehittämisprojekteja ovat esimerkik-
si Northrop Grummanin Skyguard 
ja JHPSSL (Joint High Power Solid-
State Laser) ja Boeingin MATRIX 
(Mobile Active Targeting Resource 
for Integrated eXperiments), jolla 
viime marraskuussa tehdyissä koe-
ammunnoissa onnistuttiin pudotta-
maan lennokkeja. Northrop Grum-
manin JHPSSL on esimerkki maa-
lavetille sijoitettavan laser-it järjes-
telmän kehitysprojektista.

Diagrammissa on esitetty ilmakehän kaasujen ja aerosolien aiheuttama vaimen-
nus aallonpituuden suhteen tyypillisellä lasertaajuusalueella. Malli on laadittu 
MODTRAN algoritmilla ja kuvaa vaimennusta kesällä meriolosuhteissa visuaali-
sen näkyvyyden ollessa 50 km. Kokonaisvaimennus tarkoittaa tässä absoption ja 
sironnan yhteenlaskettua vaimennusta. (lähde: U.S. Naval Research Laboratory) 

Boeingin MATRIX-laser tuhoaa lennokin marraskuussa 2009 suoritetussa 
koeammunnassa (kuva: Boeing)

Taiteilijan näkemys maalavettisesta Northrop Grummanin JHPSSL (Joint High 
Power Solid-State Laser) järjestelmästä. (kuva: Northrop Grumman)
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Teknistä tietoa lasereista
”LASER” Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

Laser on optinen laite, joka tuottaa koherentin valonsäteen. Toiminta perustuu stimuloiduksi emis-
sioksi nimettyyn ilmiöön. Laser koostuu resonantissa optisessa kaviteetissa (putki jonka päissä 
on peilit) olevasta laseroivasta väliaineesta, johon pumpataan ulkopuolelta energiaa. Putken sisälle 
muodostuu jatkuvasti vahvistuva koherentti ja seisova valoaalto, joka päästetään joko pulssimai-
sesti tai jatkuvasti ulos puoliläpäisevän peilin kautta.

Kaasulaser (Gas-Laser) Väliaineena toimii kaasu (esim. helium-neon, argon, hiilidioksidilaserit). Hiilidioksidilaserit voivat 
tuottaa satojen kilowattien tehon ja niitä käytetään yleisesti mm. metalliteollisuudessa.

Kemiallinen laser 
(Chemical-laser)

Pumppaamisessa käytettävä energia tuotetaan kemiallisen reaktion avulla (esim. vety-fluori, 
deuterium-fluori ja happi-jodi laserit). Kemiallinen laser mahdollistaa erittäin suuren säteilytehon 
tuottamisen. Esimerkki kemiallisen laserin sovelluksista ovat Northrop Grummanin Skyguard ja 
Boeingin ABL järjestelmät.

Kide- ja kuitulaserit 
(Solid-State laser tai 
Fiber-laser)

Väliaine on kiinteä kide tai kuitu, josta saadaan laseroiva lisäämällä siihen sähköisesti varautuneita 
atomeja (esim. neodyymi, kromi, erbium). Muodostunutta väliainetta pumpataan tyypillisesti opti-
sella valolla. Esimerkkejä sotilaallisesta kehittämisestä ovat Northrop Grummanin  JHPSSL (Joint 
High Power Solid-State Laser) –kehitysohjelma sekä tässä jutussa tarkemmin esitelty Raytheonin 
Laser Weapon System. (LaWS + Phalanx).

Puolijohdelaser 
(Semiconductor-laser tai 
laser diode)

Perustuvat valoa emittoivaan puolijohdediodiin. Tehoa on vaikea nostaa yli 10kW:n, mutta ne ovat 
vastaavasti erittäin kompakteja ja edullisia. Laserdiodeja hyödynnetään esim. CD-soittimissa ja 
tietokoneiden hiirissä.

Laserin vaikutus maalissa Kohdistuessaan maaliin, osa laserin tuottamasta säteilyenergiasta absorboituu maalin rakenteisiin. 
Maalin rakenteet kuumenevat ja lopulta vaurioituvat, mikäli maaliin saapunut säteilyintensiteetti 
pinta-alayksikköä kohden sekä kohteeseen siirretty säteilyenergia ovat riittävän suuret. Maaliin osu-
va säteily ei koskaan kokonaisuudessaan absorboidu maaliin, vaan osa siitä heijastuu pois riippuen 
esimerkiksi maalin pinnan heijastusominaisuuksista. 

Ilmakehän ja sääilmiöiden 
vaikutukset

Ilmakehän kaasut (happi, typpi, hiilidioksidi jne.) absorboivat itseensä lasersäteen energiaa. Lisäksi 
osa säteilystä siroaa (heijastuu) ”törmäyksissä”. Kaasujen aiheuttama vaimennus on riippuvainen 
laserin aallonpituudesta (Ks. oheinen diagrammi).
Ilmakehän aerosolit (vesihöyry, pöly, tuhka jne.) aiheuttavat myös absoptiota ja sirontaa. Vaimen-
nuksen suuruus riippuu aerosolihiukkasten koosta ja pitoisuudesta. Nyrkkisääntö on, että mitä 
lähempänä hiukkasen koko on säteilyn aallonpituutta, sitä suurempi on vaimennus. Aerosolit voivat 
lisätä kokonaisvaimennusta (extinction) huomattavasti (ks. oheinen diagrammi). 
Ilmakehän sääilmiöt vaikuttavat luonnollisesti mm. aerosolien paikallisiin pitoisuuksiin (pilvisyys, 
sumu, ilman kosteus), mutta merkittävää lisävaimennusta voivat aiheuttaa myös lumi- tai vesisade 
sekä lasersäteen reitillä olevat lämpötilaerot. Sotateknisestä näkökulmasta sääilmiöt muodostavat 
suurimman ongelman laserasejärjestelmien suorituskyvylle, koska esimerkiksi sumu, pilvisyys tai 
voimakas sade lyhentävät laserin tehokasta kantamaa dramaattisesti.

Laseraseiden etuja Lasersäteily etenee valon nopeudella ja aika suoraviivaisesti, jolloin ainakin osasta ennakon lasken-
taan ja kaikista ballistiikkaan liittyvistä ongelmista päästään eroon (edellytyksenä on toki riittävän 
viiveetön ja tarkka maalinosoitus ja ammunnanhallinta).
Laseraseen ”tuliasemaa” voi olla kohtuullisen vaikea paikantaa, koska hyvin kollimoitu (tiukasti 
yhdensuuntaistettu) säde on todennäköisesti havaittavissa vain maalina olevasta koneesta.
Laseraseen tulenantokyky voi ainakin teoriassa olla erittäin hyvä koska aikaa ”kannujen vaihtoon” 
ei juuri kulu, mutta käytännössä tulirytmillä lienee raja-arvonsa, eikä mikään sotilasvempain toimi 
ilman logistista tukea.
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Kapteeni Janne Tähtinen 
Taktiikan laitos

 maanpuolustuskorkeakoulu

Field manuals – ajatuksia 
jalkaväkijoukkojen ilmatorjunnasta

”The difference between win-
ning and losing lies in changing 
tactics to meet the realities of 
the modern battlefield...”

Yllä oleva lause on Yhdysvaltojen 
armeijan ilmatorjunnan käyttöä kä-
sittelevästä ohjesäännöstä vuodelta 
1965. Lähitorjunta-teemaa nouda-
tellen taktiikan palstalla perehdytään 
erittäin lyhyen kantaman ilmatorjun-
taohjuksella varustettujen joukkojen 
käyttöön luomalla katsaus Yhdysval-
tojen armeijan ohjesääntöihin. Omi-
en joukkojen taistelutekniikkaa ja 
taistelunjohtamista kehitettäessä on 
hyvä olla käsitys myös siitä, ”miten 
ne muut homman hoitaa…”

Artikkeli perustuu ohjesääntöi-
hin: FM 44–18–1 “Stinger Team Op-
erations”, FM 44–18 ”Air Defence 
Artillery Employment Stinger”, FM 
44–43 “Bradley Stinger Fighting 
Vehicle Platoon and Squad Opera-
tions”, FM 44–1 “U.S. Army Air De-
fence Employment” (vanhentunut) 
sekä FM 44–100–2 “Air Defence 
Artillery Reference Handbook” (lu-
onnos).

PERUSTEITA  
TOIMINNALLE

Stinger-ilmatorjuntaohjus on kannet-
tava, olalta laukaistava, infrapuna- ja/
tai ultraviolettisäteilyyn hakeutuva 
ilmatorjuntaohjus, jossa on käytet-
tävissä IFF-kyselijä (identification, 
friend or foe). Järjestelmän suoritus-
kykyä pimeällä ja huonossa säässä 
rajoittaa lähinnä ampujan mahdolli-

suudet nähdä ja tunnistaa maali. Stin-
ger-järjestelmällä toteutetaan ilma-
torjuntasuoja taisteleville joukoille 
ja niitä tukeville yksiköille. Olkapää-
ohjus on kehitetty matalalla lentäviä, 
nopeita, maataistelukoneita vastaan, 
mutta se on tehokas myös helikopte-
reita, tiedustelukoneita ja kuljetusko-
neita vastaan. Stinger-ilmatorjunta-
ohjuksen kantama on maksimissaan 
vaakaan noin viisi kilometriä ja kor-
keudessa noin neljä kilometriä.

Stínger-ilmatorjuntaohjusta käyt-
tävä pienin ”taisteluyksikkö” on kah-
den miehen partio, joka muodostuu 
johtajasta sekä ampujasta (osassa 
lähteistä puhutaan johtajasta ja kah-
desta ampujasta). Molemmat parti-
on jäsenet on koulutettu ampumaan 
ohjus, käyttämään viestivälineitä, 
toimimaan tähystäjänä sekä tunnis-
tamaan ilma-alukset. Kiivaan ilma-
toiminnan aikana myös johtaja voi 
toimia ampujana, jolloin partion tu-
lentehoa saadaan kasvatettua. Stin-
ger-ohjusryhmä, joka liikkuu Brad-
ley-taisteluajoneuvolla, koostuu ryh-
män johtajasta, vaunuaseiden ampu-
jasta, ajajasta sekä edellä mainitusta 
ilmatorjuntaohjuspartiosta. Ryhmät 
on organisoituna joukkueeksi, johon 
kuuluu johto-osa sekä neljä ajoneu-
voa sisältävä ampuva osa. Stinger-
ilmatorjuntaohjus voidaan ampua 
myös seuraavilta alustoilta: M6 Li-
nebacker, M1097 Avenger sekä HM-
MWV-maastoajoneuvo, johon on li-
sätty ohjuksen laukaisuteline.

Kaikki aluetta lähestyvät tunnis-
tamattomat koneet muodostavat uh-
kan suojattavalle yksikölle. Tähys-

tyshavainnon jälkeen ilmatorjunta-
ohjusryhmän johtajan on välittömästi 
tehtävä päätös toimitaanko konetta 
vastaan. Nykyaikaisen taisteluko-
neen nopeus jättää ryhmälle maksi-
missaan 10 – 20 sekuntia toiminta-
aikaa torjunnan tekemiseen. 

Uhkan arviointiin liittyen teh-
dään karttatiedustelu tuettavan yksi-
kön ryhmitys- tai hyökkäysalueesta. 
Karttatiedustelun tarkoituksena on 
arvioida ne alueet, joista vihollisen 
koneet todennäköisesti hyökkäävät 
joukkoa vastaan. Karttaan merkitään 
metsälinjat sekä suojaiset maaston-
kohdat aina 3 – 5 kilometrin etäi-
syydelle saakka. Näitä maastonkoh-
tia taisteluhelikopterit voivat käyttää 
tuliasemina hyökätessään panssarin-
torjuntaohjuksilla. Uhka-arviossa on 
myös hyvä merkitä omaan joukkoon 
kohdistuvat maastoesteet ja kapeikot, 
jotka kanavoivat joukkojen liikkeen 
ja ryhmityksen suppealle alueelle.

KÄYTTÖPERIAATTEITA

Ilmatorjunnan käytössä pyritään 
huomioimaan taktiset periaatteet: 
aloite, joustavuus, syvyys, synkro-
nointi. Aloitteen saaminen edellyttää 
johtajilta kykyä ennakoida taistelu-
kentän tapahtumia ja joukoilta itse-
näistä toimintaa komentajan taiste-
luajatuksen mukaisesti. Nämä tekijät 
mahdollistavat vihollisen joukkoja 
nopeamman toiminnan taistelutilan-
teessa. Ilmatorjuntajoukkojen tulee 
arvioida alituisesti ilmavihollisen tu-
levaa toimintaa ja organisoida torjun-
tatoiminnot siten, että omiin joukkoi-
hin ei päästä vaikuttamaan.
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Joustavuus tarkoittaa kykyä rea-
goida muuttuviin tilanteisiin nope-
ammin kuin vihollisen joukot. Se on 
myös edellytys aloitteen tempaami-
seksi ja säilyttämiseksi. Ilmatorjun-
taohjusjoukkueen taistelussa jous-
tavuus tarkoittaa kykyä ryhmittää 
joukot vastaamaan muuttuviin uh-
kamalleihin. Erilaiset päätöksente-
ko- ja toimeenpanomatriisit (häly-
tystaulukko, valmistautumistehtävät) 
ovat työkaluja joukkojen joustavan 
käytön mahdollistamiseksi.

Syvyys mahdollistetaan oikealla 
ryhmityksellä huomioiden alueella 
oleva muu ilmatorjunta. Syvyydel-
lä tarkoitetaan myös aktiivisia ilma-
valvontatoimenpiteitä taistelevien 
joukkojen alueella. Synkronoinnilla 
tarkoitetaan, että riittävät joukot saa-
daan keskitettyä oikeaan aikaan tais-
telun ratkaisukohtaan. Ilmatorjunnan 
kannalta edellytyksenä on syvällinen 
ymmärrys tuettavan yksikön taiste-
luajatuksesta. Esimerkki synkrono-
innista on joukkojen ryhmittäminen 
siten, että ratkaisukohdassa joukot 
kyetään suojaamaan ilma-asetta vas-
taan keskitetyllä tulenkäytöllä.

Suojattaessa marssiosastoa rea-
goidaan yleensä vain osastoa kohti 
lähestyviin koneisiin. Saataessa en-
nakkovaroitus tieto välitetään suojat-
tavalle yksikölle. Yksikön päällikkö 
hälyttää joukkonsa ja päättää jatke-
taanko marssia maksiminopeudella, 
pysähdytäänkö tien sivuun vai jal-
kautetaanko joukot ajoneuvoista ja 
etsitään suojaa tulelta ja tähystyksel-
tä. Ilmatorjuntaohjusryhmät toimi-
vat samoin kuin suojattava joukko. 
Jos uhkataso on suuri, ohjuspartio 
jalkautuu ja hakeutuu parhaimpaan 
mahdolliseen tuliasemaan. Tuliase-
massa toimitaan voimassa olevan 
tulitehtävän ja käskettyjen vihol-
liskriteerien perusteella (hyökkäyk-
sellinen aie). Suojattava yksikkö val-
mistautuu tulittamaan ilma-aluksia 
kaikilla mahdollisilla aseilla.

Ilmatorjuntaohjusryhmän tuli-
tehtävät määritellään termeillä Wea-
pons Free, Weapons Tight ja Wea-

pons Hold. Weapons Free mahdol-
listaa tulittamisen kaikkiin konei-
siin, joita ei ole tunnistettu omiksi. 
Weapons Tight tulitehtävä edellyt-
tää maalin tunnistamisen viholliseksi 
ennen tulenavausta. Weapons Hold 
tulitehtävä kieltää ampumisen pait-
si itsepuolustukseksi. Voimankäytön 
säännöt ja tulitehtävät eivät siis kui-
tenkaan missään tilanteissa estä jouk-
koa ampumasta sitä vastaan hyök-
käävää konetta, koska itsepuolustus 
on sallittua kaikissa tilanteissa.

Hyökkäykselliseksi aikeeksi tul-
kitaan:
1. hyökkäys omia joukkoja vastaan,
2. virheellinen tunnistetieto IFF-ky-
selyyn sekä visuaalisella havainnol-
la saatu vahvistus siitä, että kone on 
viholliskone (tulitehtävällä WEA-
PONS FREE tuli saadaan avata pel-

kän virheellisen IFF-tunnisteen pe-
rusteella) sekä
3. mikä tahansa seuraavista toimin-
noista, ellei siitä ole ilmoitettu etu-
käteen
•	  kone vapauttaa säiliöistä savua tai 

kaasua
•	  kone suorittaa laskuvarjopudotuk-

sen
•	  kone suorittaa miinoitustyötä

Ilmahyökkäyksen ja suoritetun tor-
junnan jälkeen ohjusryhmä ilmoittaa 
ylemmälle johtajalle käsketyt asiat ja 
siirtyy takaisin käskettyyn paikkaan 
marssiosastossa. 

Marssiosastoa voidaan suojata 
myös ryhmittymällä reitin varrel-
le kriittisiin pisteisiin, joita voivat 
olla alueet, joissa marssiosaston lii-
ke hidastuu ja etäisyydet lyhenevät. 

Stinger Team  (kuvalähde: www.fas.org)
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Kriittiset kohdat kuten tien risteyk-
set, sillat ja tankkauspaikat ovat eri-
tyisen uhanalaisia ilmahyökkäyksil-
le. Ryhmittymistä reitin varrelle voi-
daan käyttää myös, jos siirtyminen 
on lyhyt (alle viisi kilometriä). Ryh-
män paikan tulisi olla 1-2 kilomet-
riä suojattavasta alueesta arvioituun 
uhkasuuntaan. Jos alueella käytetään 
useampia ryhmiä, niiden välien tulee 
olla 2-3 kilometriä, jotta vältetään tu-
littaminen samaan maaliin. 

Suojattaessa hyökkäävää yk-
sikköä ilmatorjunnan ryhmityksen 
sijainnin merkitys korostuu enti-
sestään. Ryhmä tulee sijoittaa joko 
heti yksikön taakse tai sen ryhmityk-
seen. Haasteen ryhmän toiminnalle 
muodostaa tuliasemien löytäminen 
ja viestiyhteyksien ylläpito. Viesti-
yhteydet suojattavaan joukkoon ja 
ennakkovaroitusverkkoon ovat toi-
minnan kannalta ratkaisevia. Asemat 
pyritään löytämään korkeista maas-
tonkohdista (kuitenkin paljastamatta 
joukkoa). Maastouttamisella ja naa-
mioinnilla vähennetään vihollisen 
maajoukkojen aiheuttamaa uhkaa. 
Tulitoiminnan jälkeen vaihdetaan tu-
liasemaa välittömästi, mikäli tilanne 
sen mahdollistaa. 

Lämpöhakeutuvilla ohjuksilla 
on tarkoitus luoda alueellinen suo-
ja joukoille, jotka taistelevat ”etu-
linjan” läheisyydessä. Tuliasemat 
valitaan siten, että niistä on mah-
dollisimman hyvä näkyvyys ympä-
röivään ilmatilaan sekä katveeton 
tulialue. Tuliasemat sijoitetaan vi-
hollisen matalalla toimivien konei-
den arvioiduille lentokäytäville ja 
niiden valinnassa huomioidaan jou-
kon tarvitsema suoja maajoukkoja 
vastaan. Jos Stinger-joukkoja käy-
tetään samalla alueella pidemmälle 
ulottuvan ilmatorjuntajärjestelmän 
kanssa, suunnitellaan sen ryhmitys 
täydentämään vaikutusta toisen jär-
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jestelmän katvealueille.
Toiminta-alueella ryhmänjohta-

ja valitsee parhaan tuliasema-alu-
een joukkueen johtajan osoittamalta 
ryhmitysalueelta. Tähän perustetaan 
joukon varsinaiset asemat. Asema-
paikka valitaan uhka-arvion ja tehtä-
vän perusteella. Jos mahdollista va-
linnassa huomioidaan maastouttami-
nen ja oman toiminnan salaaminen. 
Ryhmän on valmisteluissaan huomi-
oitava katveiden ja takavaara-alueen 
raivaukset. Varsinaisen aseman lähei-
syydestä tiedustellaan vaihtoasemat, 
koska ohjuksen laukaisu paljastaa 
joukon sijainnin viholliselle. 

ORGANISOINTI JA 
JOHTAMINEN

Ryhmät/partiot ovat organisoitui-
na joukkueen johtajan alaisuuteen. 
Ryhmiä johdetaan käskemällä en-
nakkoon operaatiokohtaiset perus-
taistelumenetelmät (TSOP, Tactical 

Standing Operating Procedures) tai 
toimintamallit, koska ryhmät, ja jopa 
partiot, ovat usein hajallaan ja niiden 
käytännön johtaminen on mahdoton-
ta, ja se joudutaan toteuttamaan vies-
tiverkossa. Viestiverkon avulla osas-
ton johtaja seuraa myös ryhmien val-
miutta ja ryhmitystä.

Ilmatorjuntaohjusryhmälle an-
nettavan käskyn on sisällettävä vä-
hintään seuraavat kohdat (tai johtajan 
on selvitettävä ne ennen tehtävään 
lähtöä osana tilanteenarviointipro-
sessia):
1) Tilanne (ilma- ja maauhka, maas-
to- ja sääolosuhteet)
2) Ilmatorjuntajoukon tehtävä
3) Tuettavan joukon tehtävä ja tais-
teluajatus
4) Johtaminen ja ilmoitusvelvolli-
suudet
5) Valmiusasteet
6) Tulitehtävät ja voimankäytön 
säännöt

Avenger-ilmatorjuntajärjestelmä, jossa on ampumavalmiina kahdeksan 
Stinger-ohjusta. (kuvalähde: www.army-technology.com)
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 a. tunnistuskriteerit ja kenellä on 
oikeus tunnistaa kone viholliseksi
 b. määritettävä henkilöt, joilla on 
oikeus käskeä poikkeavat menette ly-
tavat
 c. oikeus itsepuolustukselliseen 
toimintaan
7) Maalien tärkeysjärjestys
8) Tulitustapa
9) Viestiyhteydet
 a. käytettävät kutsut, verkot ja taa-
juudet
 b. viestiliikennerajoitukset
 c. vaihtoehtoiset johtamistavat
10) Ilmoitusvelvollisuudet
 a. varoitukset: ilma, maa ja ABC
 b. valmiusilmoitus
 c. aseman paikka ja siirtyminen
 d. ilmoitus tulitoiminnasta
11) Lähipuolustus
12) Ilmasuojelu ja ilmavalvonta, mis-
sä on lähimmän maalinosoitustutkan 
sijainti ja mikä on sen lähetystaajuus
13) Ajoneuvojen käyttö
14) Huolto
 a. täydennykset (ml ohjukset)
 b. tilanneilmoitukset
 c. kunnossapito
15) Toiminta hätätilanteessa (emer-
gency destruction plan)
16) Tuliaseman ja vaihtoaseman vaa-
timukset
17) Oman toiminnan salaaminen

Ilmatorjuntaohjusryhmän tulitoi-
minta perustuu omaan tähystykseen 
sekä ryhmälle välitettävään ennak-
kovaroitukseen. Ennakkovaroitus 
lisää torjunnan onnistumisen mah-
dollisuutta. Ryhmälle pyritään välit-
tämään koneen paikka, lentosuunta 

Vaihtoasemista on kyettävä ampu-
maan samalle alueelle kuin varsinaisis-
ta asemista. (kuvalähde: FM 44-18-1)

sekä alustava tunnistus. Ryhmä voi 
saada ennakkovaroituksen puhera-
dioverkossa tai maalinetsintätutkal-
ta lähetettynä tietona tuliasemapäät-
teelle. Maalinetsintätutkan tehtävänä 
on tuottaa maalitietoa ohjusryhmille. 
Tutkan mittausetäisyys on 20 kilo-
metriä. Divisioonan alueella toimii 
useita tutkia, joiden paikkojen on ol-
tava ryhmien tiedossa. 

Kosketuksessa, tai siirryttäessä 
kosketukseen, ilmatorjuntaohjus-
joukko etsii maaleja pääpainoisesti 
vihollisen maajoukkojen suunnasta. 
Muut alueet katetaan tähystyksellä 
ajoittain. Suojattavan yksikön hen-
kilöstön tulisi myös olla koko ajan 
valmiudessa vihollisen ilmahyök-
käyksen varalta. Ilmatorjuntaohjus-
ryhmän johtaja päivittää sijaintia 
tasolle sekä seuraa tuliasemapää-
tettä ja radioverkkoa, saadakseen 
ennakkovaroituksen lähestyvistä 
koneista.

Joukkueen tai ryhmän johtajan 
on koordinoitava joukon toiminta 
suojattavan kohteen kanssa. Suo-
jattavaa joukkoa on valmistaudut-
tava neuvomaan ilmapuolustukseen 
liittyvissä toiminnoissa sekä tiedo-
tettava ilmatoiminnasta. Yhteis-
toimintaan liittyy tuki joukon toi-
minnan suunnittelulle sekä joukon 
liikesuunnitelman selvittäminen ja 
seuraaminen. Lisäksi toimittaessa 
muiden joukkojen lähellä on huo-
mioitava ohjuksen laukaisun aihe-
uttama vaara-alue.  

LOPUKSI

…voitaisiin todeta, että kyllähän nuo 
käyttöperiaatteet tuntuvat meidän toi-
mintamallien pohjalta kuitenkin aika 
tutuilta. Organisaatioiden kokoon-
panoissa saattaa olla eroavaisuuksia 
riippuen joukosta ja sen kalustosta, 
mutta kyllä olkapääohjusjoukkojen 
käyttöperiaatteet muokkaantuvat sa-
manlaisiksi, kun joukkojen toiminta 
ja uhkamallit ovat samansuuntaisia.
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Lenta.Ru; 12. Toukokuuta 2010, Iz-
vestia; 14. Toukokuuta 2010 s.3, 
ARMS-TASS; 07. Kesäkuuta 2010

Venäjä haluaa säilyä 
helikopteritoiminnan  
suurmaana.

Venäjä on kehittänyt kolme erittäin 
nopean helikopterin mallia eli Mil 
suunnittelutoimiston Mi-X1 ja Ka-
movin Ka-90 ja Ka-92. Ka-90 ky-
kenee luultavasti lentämään yli 800 
km/h kahden kaksoisvirtaus suih-
kuturbiininsa avulla. Vuonna 2009 
kerrottiin, että työ on saatu tehtyä 
liittovaltion helikopterin rakennus-
ohjelman puitteissa. Helikopterei-
den suunnittelun aikataulu on ar-
vioitu olevan viidestä kahdeksaan 
vuoteen. Suunnittelijat toivovat saa-
vuttavansa edellä mainitut lentoar-
vot uusilla ohjausjärjestelmillä, joi-
hin liittyvät työntöpotkuri, työnnön 
suuntaus sekä potkurien nykyaikai-
nen suunnittelu. Uudet helikopterit 
tuovat koko valtio alueen lentotoi-
minnan piiriin, sillä helikopterit ei-
vät käytännössä tarvitse lentokent-
tiä. Venäläiset suunnittelijat kertovat, 
että kaksi prototyyppiä on tuulitun-
neli kokeissa. Näistä helikoptereista 
tullaan valitsemaan ratkaisuja tule-
vaisuuden suunnitteluun ja mitä to-
dennäköisimmin niistä tullaan yhdis-
tämään ideoita kolmanteen malliin. 
Osaa näiden mallien suunnittelusta 
sekä teknisistä ideoista tullaan käyt-

Pikku-uutisia Venäjältä
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everstiluutnantti Antti Arpiainen

tämään uuden sukupolven sotilashe-
likopteriprojektissa. 

Moskovan Helikopteritehtaan 
pääsuunnittelija kertoi, että käytän-
nön työ viidennen sukupolven pys-
tysuoraan nousevan venäläisen he-
likopterin luomiseksi alkaa toden-
näköisimmin vuonna 2011. Hänen 
mukaansa työ tulee alkamaan len-
torungosta, mutta tutkimus ja kehi-
tystyö tuovat esiin suositeltavat asi-
at. Pääsuunnittelijan mukaan uuden 
sukupolven helikopterin paikan Ve-
näjän puolustusratkaisussa määrit-
tää ensisijaisesti asiakas, mutta he-
likopteri tulee vaikuttamaan maan 
sotilaskonseptiin seuraavan 10 -15 
vuoden kuluessa. Nykyisin taistelu-
helikoptereita käytetään maavoimien 
tukemiseen, täyttämään tiedustelu-
tehtäviä ja tulitukitehtäviin paikal-
lisissa konflikteissa, tulevaisuuden 
viidennen sukupolven helikopteri 
tulee olemaan soveltuvampi näihin 
tarkoituksiin. 

Argumenti Nedeli; n:o 22; 10. -16. 
Kesäkuuta 2010 s.8, RBC Daily; 
20.Heinäkuuta 2010 s.2, Lenta.Ru; 
19.Heinäkuuta 2010

Valtion aseistussuunnitelma 
pitää ilmapuolustusta  
ensiarvoisena.

Aina viimeaikoihin asti Venäjän val-
tion sotilaalliset tilaukset kasvoivat 
hitaasti. Nyt hallitus on valmistele-
massa uutta tukiaaltoa puolustuste-

olliselle kompleksille. Raha tullaan 
suuntaamaan pääosin uusien korkea-
teknologisten aseiden kehittämiseen. 
Apulaispuolustusministeri Vladimir 
Popovkin kertoi Puolustusministeri-
ön onnistuneen kasvattamaan valtion 
aseistussuunnitelman (2011- 2020) 
rahoitusta alun perin suunnitellusta 
lähes 50 % lisäyksellä. Rahalla tul-
laan hänen mukaansa hankkimaan 
1000 erityyppistä helikopteria ml. 
Mi-26 helikoptereita vuodesta 2011 
alkaen, 10 kpl esisarjan PAK-FA hä-
vittäjää vuosien 2013- 2015 aikana, 
jonka sarja tuotanto alkanee 2016 ja 
jonka kuluessa hankitaan hävittäjiä 
ainakin 60 kpl aseineen. Pitkäaikai-
silla sopimuksilla hankitaan Ilma-
voimille Su-35S hävittäjiä ja Su-34 
rintamapommikoneita, molempia 
80 kpl. Samalla rahoitetaan Jak-130 
koulukoneiden jatkohankintaa, joi-
den toimitus on jo alkanut joukoille. 
Venäjän asevoimia supistetaan noin 
1  000  000 mieheen, jolloin yhtä 
vahvoja joukkoja ei voida ylläpitää 
jokaisessa strategisessa suunnassa, 
mikä korostaa kuljetuskaluston ole-
massa oloa. Tämän vuoksi Sotilas-
kuljetusilmavoimat laitetaan kun-
toon uudistetussa ohjelmassa. Venä-
jän valtion aseistussuunnitelmassa on 
lykätty tai lopetettu useita aseistus-
hankkeita, kuten maahanlaskujouk-
kojen taisteluajoneuvo (BMD-4), 
panssarivaunujen tulitukiajoneuvo 
(Sprut-SD), telalavettinen panssarin-
torjuntatykki, uuden panssarivaunun 
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hanke-195 sekä rajoitettu muun mu-
assa panssaroitujen miehistönkulje-
tusajoneuvojen hankintaa.

Lenta.Ru; 09. Kesäkuuta 2010

Su-34 rintamapommittajan 
kokeet lähestyvät loppua ja 
sarjatuotanto alkaa.

Su-34 uusien modifikaatioiden koe-
lennot saadaan loppuun ennen vuo-
den 2010 loppua. Uusien varusteiden 
koelennot ja kokeilut on suoritettu 
Akhtubinskissä Ilmavoimien koelen-
tokeskuksessa. Jotkin näistä modifi-
kaatioista otetaan osaksi sarjatuotan-
toa vuonna 2011. 

Uusia modifikaatioita ovat mm. 
uuden luokan ilmataistelu- ja rynnäk-
köohjukset. AL-31FM1 korkeanläm-
pötilan kaksois-ohivirtaus suihkutur-
biineja on kokeiltu ja tulosten perus-
teella moottori sai luvan sarjatuotan-
toon. Puolustusministeriö on tilannut 
32 kpl Su-34 koneita Novosibirskin 
Ilmailutuotantoyhtymältä. 

ARMS-TASS; 14. Heinäkuuta 2010

Venäjän Ilmavoimien  
Su-24M2 koneet tullaan  
varustamaan uusilla  
suunnistus ja  
tähtäinjärjestelmillä. 

2-3 vuoden kuluessa kaikki Venäjän 
Ilmavoimien Su-24 rintamapommi-
koneet tullaan varustamaan uusilla 
tähtäys- ja paikannusjärjestelmillä. 
Lentokoneiden modernisointi on me-
neillään, ennen kaikkea rintamapom-
mittaja Su-24M2 kaluston moderni-
sointi. Rintamapommikoneet tullaan 
varustamaan uusilla tähtäimillä ja 
paikannusjärjestelmillä. Kahden tai 
kolmen vuoden kuluttua ovat kaikki 
koneet varustettu näillä järjestelmil-
lä, jolloin Venäjällä voidaan luopua 
aiemmin käytetystä aluepommituk-
sesta.

Lenta.Ru; 31. Toukokuuta 2010, 
ARMS-TASS; 31. Toukokuuta 2010, 
Lenta.Ru; 09. Kesäkuuta 2010, Voen-

no-Promishlenni Kurier; n:o 26; 07. 
- 13. 2010 s.1, Lenta.Ru; 26.Touko-
kuuta 2010, ARMS-TASS; 19.Heinä-
kuuta 2010, Vzgliad; 18.Toukokuuta 
2010 s.EV, Lenta.Ru; 01.Heinäkuuta 
2010, Voenno-Promishlenni Kurier; 
n:o 26; 07.-13. 2010 s.1

Venäjän Sotilaskuljetus-
ilmavoimien konekalusto 
tullaan uudistamaan 2020 
mennessä. 

Sotilaskuljetusilmavoimien komen-
taja kenraaliluutnantti Victor Kachal-
kin kertoi, että Sotilaskuljetusilma-
voimien kalustouudistus saadaan 
valmiiksi 2020 mennessä. Hän tote-
si, että Sotilaskuljetusilmavoimien 
lentokalusto on hyvässä kunnossa ja 
siitä syystä sitä ei tarvitse uudistaa 
täydellisesti. Koneiden ikä ei ole kor-
kea, vain kymmenen toimintavuotta. 
Kaluston uudistaminen alkaa vuonna 
2011. Esimerkiksi vuosien 2011 ja 
2012 sotilaskuljetusilmavoimat tu-
levat saamaan käyttöönsä uusia kul-
jetuskoneita tyyppiä Il-112 ja Il-476 
sekä modernisoituja Il-76MD konei-
ta. Uusien An-124 Ruslan koneiden 
toimitukset alkavat vuonna 2014. 
Uusi An-70 kuljetuskone täyttää au-
kon kevyen An-12 kuljetuskoneen ja 
strategisen Il-76MD kuljetuskoneen 
kuljetuskykyjen välillä. Vuonna 2010 
sotilaskuljetusilmavoimien lentäjien 
lentoaika on myös lisääntynyt. Vuo-
den 2010 ensimmäisten viiden kuu-
kauden aikana on lennetty 12 000 
tuntia, mikä oli sama määrä kuin 
koko vuonna 2009. Tällä hetkellä jo-
kaisen lentäjän lentoaika on 45- 47 
tuntia ja vuoden loppuun mennessä 
se tulee nousemaan 90 – 100 tuntiin.

Izvestia (Moskovan painos); 09. Ke-
säkuuta 2010 ss.1, 3

Venäjän Ilmavoimat  
lentorykmenteistä  
tukikohtajakoon. 

Venäjän yleisesikunnan päällikkö 
armeijan kenraali Nikolai Makarov 
kertoi tulevista uudistuksista todeten, 

että Puolustusministeriö on päättä-
nyt muodostaa kahdeksan yhdistet-
tyä lentotukikohtaa ja kaksi merilen-
totukikohtaa koko Venäjän alueelle. 
Puolustusministeriö tulee säilyttä-
mään ylläpitovastuullaan 27 lento-
kenttää nykyisten 245 kentän sijasta. 
Muutoksen taustalla on lentokenttien 
suuret ylläpitokustannukset. Yhden 
lentokentän kustannuksien arvioi-
daan olevan miljardi ruplaa vuodes-
sa (25,6 milj.€). Vielä ei ole selvillä, 
kuinka lentokenttien vähentäminen 
vaikuttaa Ilmavoimien konemääriin 
ja lentokoneiden ryhmitykseen. 

Toistaiseksi Venäjän Ilmavoi-
mien tukikohdat ovat pääosin yhden 
tyypin tukikohtia eli hävittäjä-, pom-
mittaja-, rynnäkkökone- tai helikop-
teritukikohtia, joiden seurauksena 
niitä on helppo johtaa. Sekatukikoh-
dat ovat vaikeita johdettavia etenkin, 
kun tukikohdassa toimii helikopte-
reita, hävittäjiä ja Su-25 rynnäkkö-
koneita. Kuitenkin päätös suurista 
tukikohdista on oikea optimoinnin 
kannalta. Asiantuntijat ovat vakuut-
tuneita siitä, että samalla kun siirry-
tään uuteen tukikohtarakenteeseen, 
myös Ilmavoimien konevahvuus 
laskee merkittävästi. Todellisuudes-
sa monet Ilmavoimien koneet ovat 
olemassa vain paperilla, sillä ne mä-
tänevät kentillä eikä kaikkiin ole kou-
lutettuja lentäjiä. 

Izvestia (Moskovan painos); 14. Hei-
näkuuta 2010 s.2, Moskovski Komso-
molets; 14. Heinäkuuta 2010 s.2, Ne-
zavisimoe Voennoe Obozrenie; n:o 
25; 09.- 16. Heinäkuuta 2010 s.2, 
ARMS-TASS; 13. Toukokuuta 2010

S-500 tullee palvelukseen 
2016 mennessä.

Ilmavoimien komentajan Alexander 
Zelinin mukaan S-500 ilmatorjunta-
ohjusjärjestelmä saataneen palveluk-
seen seuraavien 5-6 vuoden kulues-
sa. Järjestelmän kehitystyö saataneen 
valmiiksi vuoteen 2015 mennessä, 
jonka jälkeen järjestelmiä aletaan saa-

››
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da palvelukseen täydentämään S-400 
järjestelmiä. S-500 tulee toimimaan 
asevoimien ohjustentorjuntajärjestel-
mänä. Merkittävä määrä näitä järjes-
telmiä tullaan toimittamaan vuoteen 
2020 mennessä. Kyseessä ei ole vii-
den ohjusrykmentin aseistamisesta 
kuten S-400 järjestelmällä nyt, vaan 
paljon suuremmista määristä.

Venäjän ilmapuolustuksen ongel-
mia pohtivan asiantuntia neuvoston 
varapuheenjohtaja armeijankenraa-
li Anatoli Kornukov kertoi, että uusi 
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ilmatorjuntaohjusjärjestelmä tullaan 
luomaan S-400 järjestelmän pohjalle. 
Hän totesi, että nyt kehitettävä uusi 
ilmatorjuntaohjusjärjestelmä tulee 
olemaan S-400 järjestelmän jatko-
kehitelmä. Uutuudella tulee ole-
maan pienemmät mitat ja erinomai-
set energia ominaisuudet. Kantaman 
kasvattamista on tuskin suunniteltu. 
Kuitenkin torjunta-alan täyttämisen 
kannalta uusi järjestelmä tulee ole-
maan parempi. S-400 on melko koo-
kas, kallis järjestelmä, joka kuluttaa 

paljon energiaa, vaikkakin se on omi-
naisuuksiltaan melko tehokas. Hänen 
mukaansa S-400 tulee käyttämään 
kolmenlaisia ohjuksia. (Tieto uudesta 
järjestelmästä tai mikä todennäköi-
sintä kyseessä on Vitiaz -järjestelmä, 
joka käyttää S-400 Triumph järjestel-
män uusia lyhyemmän kantaman (40 
ja 120 km) ohjuksia edullisemmilta ja 
kevyemmiltä johtamis- ja lavettijär-
jestelmiltä. Vitiaz -järjestelmillä tul-
taneen korvaamaan S-300P ja PM 
järjestelmät – palstan pitäjä).

peRUSLUKemIA
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eversti Ahti Lappi

Mikä ja kuka oli Malsi?

Nuorempi ilmatorjuntasukupolvi on 
tuskin kuullutkaan moista nimeä, 
mutta eivätpä kaikki vanhemmatkaan 
tiedä, mikä se oli ja mistä nimi on 
peräisin. Sellainen laitteisto meillä 
kuitenkin on ollut ja löytyy nyt Il-
matorjuntamuseosta. Nimen alkupe-
räkin on nyt selvinnyt. 

Flakumwertegerät Malsi 43

Kysymyksessä on saksalainen maa-
litietojen siirto- ja muuntolaite, jota 
voitiin käyttää myös apulaskimena. 
Ilmatorjuntajoukoilla oli Saksassakin 
liian vähän tutkia, jolloin tuli tarve 
kehittää suhteellisen yksinkertainen 
ja halpa apulaitteisto välittämään tu-
lenjohtotutkien (vrt. Irja) mittaustie-
toja tutkattomille raskaille pattereille 
ja valonheitinyksiköille. Laitteistoa 
voitiin käyttää myös sulkuammun-

nassa mittaustasona. Laitteiston osat 
olivat seuraavat:

- Tuloarvolieriö, jonne asetettiin 
tulenjohtotutkalta saadut maalin vaa-
kaetäisyys ja korkeuskulma. 

- Kiertyvä pyöreä mittauspöytä, 
jossa oli karttataso 1:25 000; sen kes-
kipisteessä oli tutkan sijaintipaikka. 

- Maalin reitin piirrin, joka piir-
si maalin lentoreitin vaakaprojektion 
karttatasolle. 

- Ennakkolaitteet, joita käytettiin 
silloin, kun Malsi toimi keskuslaski-
mena. 

- Lähtöarvolieriö ja puhelinyh-
teydet. 

Tutkalta luettiin puhelimitse 
Malsille maalin sivukulma, kor-
keuskulma tai korkeuskulma ja kal-
teva etäisyys. Tutka saattoi olla jopa 
7 km:n etäisyydellä Malsista. Lait-

teiston avulla saatiin selville ensin 
maalin sivukulma ja vaakaetäisyys 
Malsilta sekä sitten myös kalteva 
etäisyys ja korkeuskulma. Näillä tie-
doilla voitiin keskuslaskimella mää-
rittää maalin ampuma-arvot ”sokko-
na” myös tutkattomassa patterissa. 
Valonheitinyksiköissä voitiin näillä 
tiedoilla löytää maali. 

Majuri Raimo Vehviläinen laati 
kirjaan ”Itsenäisen Suomen ilmator-
juntatykit 1917-2000” (2005) hyvän 
selostuksen Malsin rakenteesta, toi-
minnasta ja ominaisuuksista. 

Malsi-laitteisto maksoi vain pro-
sentin Delta-keskuslaskimen hinnas-
ta: Malsin hinta oli 500 RMK, kun 
esimerkiksi 88 mm:n tykin laukaus 
maksoi 106 RMK. 
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Malsin suoritusarvoja 

      OMINAISUUS

Maalin max. nopeus Riittävä…
Lentokorkeuden 
muutos

-140….+70 
m/s

Etäisyys tutkasta 300….7000 m
Sivusuuntaus Rajoittamaton
Tuloarvolieriön

-Vaakaetäisyys 0….15 000 m
-Lentokorkeus 0….15 000 m
-Korkeuskulma 0…..90 astetta
-Malsin etäisyys 
johdettavasta

0…300 m

-Malsin miehistö 1+6…10

Eri lähteiden mukaan Malsi 43 
-laitteita valmistettiin 250 kappaletta 
kuukaudessa. Malsi 43:sta suunni-
teltiin vielä parempikin versio Zug 
44, jolla pystyttiin välittämään yhden 
tutkan maalitiedot jopa 32:lle naa-
puriyksikölle ja/tai valonheittimelle. 
Tällä konstilla oli mahdollista väistää 
myös tutkahäirintää. 

Suomikin hankki Malseja

Raimo Vehviläisen selvitysten mu-
kaan Suomeen hankittiin vuonna 
1944 useassa erässä yhteensä 48 
Malsi-laitteistoa. Niistä 24 annettiin 
Ilmatorjuntarykmentti 1:lle (Helsin-
ki), loput menivät Kotkaan, Turkuun 
ja Tampereelle. Veteraanien (evl K.H. 
Pentti) muistikuvien mukaan laitteis-
tot eivät olleet vielä ehtineet käyttöön 
helmikuun 1944 suurpommitusten 
aikana. Malsi olisi voinut parantaa 
huomattavasti vieruspatterien tulen 
tarkkuutta ja maalien löytämistä va-
lonheittimien keilaan. Malsilla väli-
tettiin maalitietoja Irja-tutkilta vie-
ruspatterien keskuslaskimille ja va-
lonheittimille. Niillä pyrittiin myös 
korvaamaan huonommat keskuslas-
kimet. Patteristojen johtokeskuksis-
sa Malsia käytettiin torjuntatasona.  
Malsin sotakäytöstä ei ole tarkempia 
tietoja. Sotapäiväkirjojen mukaan il-
matorjuntapoikia koulutettiin kesällä 
1944 myös Malsin käyttäjiksi. Sodan 

jälkeen laitteisto oli vielä jonkun ai-
kaa rajoitetusti koulutuskäytössä, ku-
ten Irja-tutkakin. 

Mutta mistä se nimi tuli? 

Malsi-nimityksen alkuperää ei ole 
tiedetty. On ollut epävarma tieto sii-
tä, että Malsi olisi keksijänsä nimi, 
nyt tämä tieto on varmistunut. Luft-
waffen reservin ilmatorjuntamajuri 
(Major d.R.) Georg Malsi keksi ky-
seisen laitteiston. Hän toimi Luftgau-
Flak-Artillerie-Schule 1:n johtajana. 
Vehviläisen tietojen mukaan ensim-
mäiset laitteet valmistuivat vuosina 
1941 ja 1942, mutta sarjavalmistuk-
seen saatiin  ilmeisesti vasta mal-
li 1943. Laitteisto täytti tehtävänsä 
varsin hyvin, koska majuri Georg 
Malsille myönnettiin 1.2.1945 So-
ta-ansioristin ritariristi miekkojen 
kera. Nyt mekin tunnemme hänet. 
Valitettavasti hänestä ei ole löytynyt 
valokuvaa.

Majuri Georg Malsille myönnetty 
Sota-ansioristin ritariristi miekkojen 
kera. 

Malsi-laitteisto käytössä. Kuvassa näyttäisi olevan ainakin kaksi ilmatorjunta-
poikaa. (Kuva: Ilmatorjuntamuseo). Harvinainen laitteisto löytyy Ilmatorjun-
tamuseon varastosta. 
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peRUSLUKemIA
HISTORIASTA

eversti Ahti Lappi

Luftwaffen ilmatorjuntajoukko-
jen kenraaliluutnantti Rainer 
Stahel (s. 5.1.1892) kuoli so-
tavankileirillä Neuvostoliitossa 
30.11.1955. Hän oli Saksan an-
sioitunein ilmatorjuntaupseeri, 
jolla oli vahvoja siteitä myös 
Suomeen. Hänen elämäntari-
nansa on mielenkiintoinen.

 
Sotilasuran alku 
maailmansodassa 

Tehtailijan poika Rainer Stahel oli 
kotoisin Bielefieldistä, missä hän 
valmistui ylioppilaaksi vuonna 1911. 
Hän meni samana vuonna armeijaan, 
missä hän palveli aluksi rivimiehenä 

Suomen armeijan everstiluutnantiksi 
27.5.1918. Vapaussodan ansioistaan 
hänelle myönnettiin 2. ja 3. lk:n Va-
paudenristit. 

Vapaussodan päätyttyä Stahel 
jäi Suomeen ja toimi ensin 1. Divi-
sioonan esikuntapäällikkönä kesän 
1918, minkä jälkeen hänet nimitet-
tiin Helsinkiin rykmentin komenta-
jaksi (6.9.1918–5.11.1919). Sitten 
hän oli lyhyen aikaa siviilifirman 
palveluksessa Helsingissä, kunnes 
hänet valittiin Turun suojeluskun-
tapiirin apulaispäälliköksi ja soti-
lasohjaajaksi 15.3.1920. Hän toimi 
näissä tehtävissä yli viisi vuotta ja 
sai erotessaan päiväkäskyssä mainin-
nan ”taitavana ja innostavana esimie-
henä.” Stahel oli avioitunut berliini-
läisen Ilse Reyscherin kanssa ennen 
Suomeen tuloa helmikuussa 1918, ja 
heidän molemmat lapsensa syntyi-
vät Turussa. Perhe oli kirjoilla Hel-
singin saksalaisessa seurakunnassa. 
Stahel sai Suomen kansalaisuuden 
1.7.1921 ja hänet sijoitettiin reser-
viupseerina puolustusvoimien listoil-
le (22.2.1922−19.12.1934).  

Takaisin Saksaan 

Kesällä 1925 Rainer Stahel muutti 
perheineen takaisin Saksaan ja pes-
tautui ensin asesuunnittelijaksi per-
heyritykseen (Firma H.M. Stahel) 
Bielefieldissä. Kesällä 1931 hän 
vaihtoi alaa ja toimi lyhyen aikaa va-
kuutusmiehenä, mutta siirtyi sitten 
Stahelin kutomon apulaisjohtajaksi. 
Marraskuussa 1933 Stahel palkattiin 

RAINER STAHEL 
– saksan paras ilmatorjuntamies

ja aliupseerina, kunnes sotakoulun 
käytyään ylennettiin vänrikiksi jou-
lukuussa 1912. Hän toimi mm. Jal-
kaväkirykmentti 130:n pataljoonassa 
adjutanttina. Stahel osallistui ensim-
mäiseen maailmansotaan aluksi Jal-
kaväkirykmentti 130:n riveissä län-
sirintamalla luutnantiksi ylennettynä 
komppanianpäällikkönä ja sitten yli-
luutnantiksi ylennettynä täydennys-
pataljoonan komentajana.  

Stahel komennettiin 15.5.1916 
Lockstedtin koulutuskeskuk-
seen, jolloin hänestä tuli suoma-
laisen Jääkäripataljoona 27:n ko-
nekiväärikomppanian päällikkö 
(31.5.1916−8.7.1917). Välillä hän oli 
lyhyen aikaa muissa tehtävissä mm. 
rynnäkköpataljoonan komentajana, 
mutta määrättiin sitten taas Jääkäri-
pataljoona 27:n esikuntaan koneki-
vääriupseeriksi. Kuten tiedetään, JP 
27 osallistui itärintamalla sotatoimiin 
mm. Riianlahdella. 

Jääkärien mukana Suomen 
armeijaan

Rainer Stahel siirtyi Suomen armei-
jan palvelukseen helmikuussa 1918. 
Hän toimi ensin suomalaisen JP 27:n 
komentajana 19.2.–9.3.1918, minkä 
jälkeen hänestä tehtiin jääkäriryk-
mentin komentaja (10.3.−31.3.1918). 
Hänet ylennettiin Suomen armeijan 
majuriksi 28.2.1918. Huhtikuun 1. 
päivänä 1918 majuri Stahel sai nimi-
tyksen Jääkäriprikaati 3:n  komenta-
jaksi, missä tehtävässä hän toimi ke-
säkuuhun  saakka. Hänet ylennettiin 

Kenraaliluutnantti Rainer Stahel 
(15.1.1892−30.11.1955)
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maavoimien asesuunnitteluviras-
toon, missä hän osallistui mm. lento-
koneaseiden ja ”yliraskaiden” kone-
kiväärien suunnitteluun. Joulukuussa 
1934 Stahel luopui Suomen kansalai-
suudesta ja hänet nimitettiin Saksan 
armeijan kapteeniksi 1.4.1935. Hän 
osallistui Hermann Göringin johta-
man Ilmailuministeriön kevyiden 
ilmatorjuntatykkien kehittämispro-
jektiin 1.6.1935−14.11.1938. Tässä 
vaiheessa alkoi Rainer Stahelin hui-
ma urakehitys ilmatorjunnan piirissä. 
Hänet ylennettiin majuriksi 1.4.1936. 

Monipuolinen kokemus 
ilmatorjuntaupseerina

Majuri Stahel määrättiin 15.11.1938 
Kevyt Ilmatorjuntapatteristo 73:n yh-
den patterin päälliköksi. Liikekan-
nallepanon yhteydessä  26.8.1939 
hänet määrättiin reservistä muodos-
tetun Kevyen  Ilmatorjuntapatteristo 
731:n komentajaksi, missä tehtäväs-
sä hän toimi toisen maailmansodan 
alkuvaiheen ajan. Hänet ylennettiin 
everstiluutnantiksi 1.11.1939. Sta-
hel suoritti vajaan kuukauden pitui-
sen ilmatorjuntapatteriston komen-
tajakurssin Ilmatorjuntakoulu 1:ssä 
helmi-maaliskuussa 1940. Kurssin 
jälkeen hän toimi lyhyen ajan sisäl-
lä kahden kevyen ilmatorjuntapatte-
riston komentajana. 

Ranskan antautumisen jälkeen 
Stahel nimitettiin 1.8.1940 Luftwaf-
fen valvontakomissioon sijoituspaik-
kana Bourges Ranskassa. Hän toimi 
myös komission esikuntapäällikkönä 
1.1.−24.3.1941. Stahel pääsi pian ta-
kaisin ”kuraportaan” joukkoihin, kun 
hänet 25.1.1941 määrättiin mootto-
roidun Ilmatorjuntarykmentti 34:n 
komentajaksi. Tässä tehtävässä hä-
net ylennettiin everstiksi 1.3.1942. 
Ylenemisvauhdistakin voi päätellä, 
että Rainer Stahel oli poikkeukselli-
sen taitava upseeri! Hänet palkittiin 
ritariristillä 18.1.1942. 

Stahel  ehti toimia myös Ilmator-
juntarykmentti 99:n komentajana en-
nen kuin hänet 25.9.1942 määrättiin 
Stalingradin rintamalle Luftwaffen 4. 

Kenttädivisioonan komentajan sijai-
seksi ja samalla Luftwaffen Taistelu-
osasto Stahelin komentajaksi. Kai-
kesta päätellen Stahel toimi tehok-
kaasti, sillä hänelle myönnettiin rita-
riristi tammenlehvien kera 4.1.1943 
ja hänet ylennettiin kenraalimajuriksi 
22.1.1943. Puna-armeija oli kuiten-
kin täysin ylivoimainen, ja ilmayli-
voimakin oli siirtynyt Neuvostoliitol-
le. Sotamarsalkka Paulus allekirjoit-
ti antautumissopimuksen 30.1.1943, 
mutta Rainer Stahelia ei jätetty Sta-
lingradin mottiin. Hänet siirrettiin 
1.2.1943 uuteen tehtävään 4. Ilma-
armeijan komentoportaaseen.

”Die Flakglocke von  
Messina” 

Parin seuraavan vuoden aikana ken-
raalimajuri Rainer Stahel määrät-
tiin aina sinne, missä oli ”kuumat 
paikat” ja tarvittiin huippupätevää 

ilmatorjuntaupseeria. 21.5.1943 
Stahel määrättiin  22. Ilmatorjun-
taprikaatin komentajaksi Italiaan. 
Sisiliasta vetäytyvien saksalaisten 
joukkojen ylikulun suojaaminen 
Messinan salmessa elokuussa 1943 
on eräs Stahelin ja Saksan ilmator-
junnan loistavimpia urotekoja. Elo-
kuun alussa salmen suojana oli 65 
saksalaista ja italialaista raskasta 
ilmatorjuntapatteria, joiden pääka-
lustona oli vanha 88-millinen tyk-
ki (RMB), mutta käytössä  oli uu-
dempaakin 88-mallia (m/41) sekä 
järeitä 105 mm:n tykkejä. Lisänä oli 
kevyitä tykkejä, 139 kpl 20-milli-
siä, 65 kpl neliputkisia 20-millisiä 
(vierling) ja 16 kpl 37 mm:n tykkejä. 
Merellä oli myös kahdeksan Siebel-
lauttaa, joissa oli ilmatorjunta-aseis-
tus. Ilmatorjunnan tiheys oli poikke-
uksellisen hyvä: noin 0,7 km²/raskas 

Ilmatorjunnan ryhmitys Messinan salmessa elokuussa 1943

››
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patteri ja n. 10 asetta/km².  Tulos oli 
sen mukainen. 

Evakuointi Messinan salmen yli, 
”Operaatio Lehrgang”, alkoi yöllä 
11./12.8.1943 ja kesti kuusi vuoro-
kautta. Tänä aikana siirrettiin ve-
sitse 3−5 km:n levyisen salmen yli 
vajaa 40 000 sotilasta, 9605 ajoneu-
voa, 47 panssarivaunua, 94 tykkiä ja 
17 000 tonnia ampumatarvikkeita. 
Samalla siirrettiin Sisilian puolella 
olleita it-yksiköitä mantereelle, jo-
ten suojauskin heikkeni vähitellen. 
Tappioita tuli puolin ja toisin. Liit-
toutuneet raportoivat tuhonneensa 
23 ja osuneensa 43:een kuljetus-
alukseen; saksalaisilla oli vain 12 
kuljetuslauttaa, 8 Siebel-lauttaa, 9 
maihinnousualusta ja syöksyvenei-
tä, joten saksalaisten ilmoittamat 
tappiot (4 lauttaa, 1 Siebel-lautta, 
1 maihinnousualus)  saattavat olla 
lähempänä totuutta. Liittoutuneet 
suorittivat 1−17.8. Messinan alueel-
la 1742 taistelulentoa ja menettivät 
109 konetta, mikä merkitsisi 6,25 
% tappioita. Ilmatorjunta sai torjun-
tavoiton. Sanonta ”Die Flakglocke 
von Messina” jäi historiaan (saks. 
Flakglocke, ns. kupukello, vrt. ilma-
torjunnan suojakupu). Rainer Stahe-
lin maine vain kasvoi!  

Rooma, Vilna, Varsova, 
Bukarest

Sisilian operaation jälkeen Rainer 
Stahel nimitettiin Italian antaudut-
tua syyskuussa 1943 oto Rooman 
komendantiksi. Tässä vaiheessa hän 
joutui tekemisiin myös juutalaisky-
symyksen kanssa. Lähteiden mukaan 
hän suhtautui täysin kielteisesti nat-
sijohdon vaatimuksiin Rooman juu-
talaisten kuljettamiseksi keskityslei-
reille. Vatikaani pyrki myös pelasta-
maan juutalaisia. Teemaa käsiteltiin 
vuonna 2000 historiallisessa semi-
naarissa Roomassa. 

Puna-armeijan vyöryessä kohti 
länttä, Hitler käski muodostaa eräistä 
kaupungeista ”linnoituksia”, joista ei 
saanut luopua. Tämä taktiikka kulutti 
ihan turhaan saksalaisten voimavaro-
ja. Stahel määrättiin 7.7.1944 Vilnan 
linnoituksen komentajaksi, missä 
tehtävässä hän toimi vain muutaman 
päivän. Hänelle myönnettiin ritariris-
ti miekkojen kera 18.7.1944 ja hänet 
ylennettiin 22.7.1944 kenraaliluut-
nantiksi. 25.7. hänet määrättiin Var-
sovan kaupungin komendantiksi, kun 
kaupungissa alkoi tunnettu Puolan 
juutalaisten kansannousu. Vastarin-
taliike kukistettiin samalla kun kau-

punki tuhoutui pahasti; olihan sitä 
pommitettu jo syksyllä 1939 rajusti. 

Stahel määrättiin 26.8.1944 Bu-
karestin pohjoispuolelle ”taistelu-
komendantiksi”. Tämä jäikin hänen 
viimeiseksi tehtäväkseen, sillä roma-
nialaiset ottivat hänet vangiksi 29.8. 
ja luovuttivat Puna-armeijalle. 

Kuolema vankileirillä

Neuvostoliitossa kenraaliluutnantti 
Rainer Stahel sijoitettiin Voikovon 
vankileirille, missä oli muitakin sak-
salaisia kenraaleja. Stahelia pidettiin 
vankeudessa yli 11 vuotta sotarikok-
sista syytettynä. Pyrkimykset sotavan-
kien vapauttamiseksi näyttivät tuot-
tavan tulosta, kun Nikita Hrustshev 
ilmoitti armahduksesta 9.9.1955. Sta-
helin kannalta tämä tapahtui ilmeises-
ti liian myöhään, sillä hän kuoli van-
keudessa 30.11.1955. Hänen hautansa 
löytyy Cherntsyn saksalaisten sota-
vankien hautausmaalta, jonne on hau-
dattu 15 muutakin saksalaiskenraalia. 
Paikka sijaitsee noin 320 km Mosko-
vasta koilliseen. Netistä löytyy kuvia 
hautausmaalta. 
(Lähteitä: Karl Friedrich Hildebrand: Die Ge-

nerale der deutschen Luftwaffe 1935−1945, 

Osnabrück 1992; Wikipedia: Rainer Stahel).



Ilmatorjunta  3/2010   •   37

YHdISTYS
JÄRJeSTÖSIHTeeRI TIedOTTAA

Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri

Yliluutnantti Timo Tolkki 
2.OITPTRI/HELITR/PSPR

c/o PVKVK
PL 1, 04301 TUUSULA

Puh 0299-442568
timo.tolkki@mil.fi

UUSIIN TEHTÄVIIN

Eversti Jyrki Heinonen Puolustusvoimien viestintäjohtajaksi 
Pääesikuntaan 1.1.2011 lukien.

Everstiluutnantti Pertti Kelloniemi Uudenmaan Prikaatin 
1.7.2010 lukien.

Everstiluutnantti Jukka Korhonen Helsingin Ilmatorjuntaryk-
mentin komentajaksi Panssariprikaatiin 1.8.2010 lukien.

Everstiluutnantti Vesa Sundqvist Maanpuolustuskorkeakou-
luun 1.1.2011 lukien.

Majuri Keijo Mäenpää Pääesikunnan suunnitteluosastolle 
PV:n SAP integraatiopäällikön tehtävään 1.9.2010 lukien.
 
Majuri Reijo Ohrankämmen osastoesiupseeriksi operatiivi-
sen osaston kehittämissektorille Pääesikunnassa 1.10.2010 
lukien.

Majuri Janne Kananen Maavoimien Esikuntaan 1.10.2010 
lukien.

Majuri Jari Mäkelä Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston 
patteristoupseeriksi Karjalan Prikaatiin 1.10.2010 lukien.

Kapteeni Kimmo Juntunen Reserviupseerikouluun 1.10.2010 
lukien. 

Yliluutnantti Jussi Pajunen Maasotakouluun 1.10.2010 
lukien.

Majuri Mika Sepling Maanpuolustuskorkeakouluun 1.1.2011 
lukien.

YLENNYKSIÄ

26.8.2010

Luutnanteiksi sotatieteen kandidaatit
Antti Kajan PSPR
Janne Kallela KARPR
Janne Määttä LAPITR
Juho Niinikoski PSPR
Jari Pulkkinen KARPR

MERKKIPÄIVÄT

90 vuotta
Ylil Kimmo Salminen 7.10.1920

85 vuotta
Ltn Lasse Pitkänen 3.11.1925

75 vuotta
Evl Rauno Jokinen 6.12.1935

70 vuotta
Ylil Raimo Kairtamo 15.10.1940

60 vuotta
Vänr Veikko Tarvainen 9.10.1950
Ev Pertti Viik 29.12.1950

50 vuotta
Ylil Heikki Mattson 2.10.1960
Kaptl Timo Hakala 23.10.1960
Vänr Pekka Valjus 11.11.1960
Ev Rauno Lankila 16.11.1960
Ltn Kari Patosalmi 19.11.1960
Ltn Roger Lannder 2.12.1960

 
 
 
VIRKASUHTEEN PÄÄTTYMINEN  
PUOLUSTUSVOIMISSA

Eversti Ari Rautala (PVTK) 1.1.2010 lukien.

Eversti Timo Härkönen (PEOPOS) 1.1.2010 lukien.

Majuri Eero Pajula (LAPITR) 1.1.2010 lukien.

Luutnantti Anna-Riikka Pykäläinen (LAPITR)  
1.3.2010 lukien.
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TApAHTUmIA

Pvm Aika Tapahtuma Paikka Kohde- 
ryhmä

Järjestää Yhteyshenkilö Muuta

2.10. 12.00 It-muistomerkin 
paljastus 

Tampellan 
tehtaan alue, 
Tampere

Avoin Tam-
pere päivän 
tapahtuma

PirkItKilta 
ja Pirkmaan 
osasto

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

2.10. 14.00 It-muistomerkkien 
esittely/ 
Tampere-päivä

Kalevankangas, 
Tampere

Avoin Tam-
pere päivän 
tapahtuma

PirkItKilta 
ja Pirkmaan 
osasto

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

9.10. It- ja Lottamuse-
oon tutustuminen

Tuusula Pirkanmaan 
it-upseerit

PirkItKilta 
ja Pirkmaan 
osasto

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

13.10. Pirkanmaan it-
upseerit johtokun-
tien yhteiskokous

MAAVMATLE Pirkanmaan 
it-upseerit

PirkItKilta 
ja Pirkmaan 
osasto

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

10.11. Pirkanmaan it-
upseerit johtokun-
tien yhteiskokous

MAAVMATLE Pirkanmaan 
it-upseerit

PirkItKilta 
ja Pirkmaan 
osasto

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

15.11. 18.00 Kerhoilta Lahti Jäsenet Päijät-
Hämeen 
osasto

It.lahti@luukku.com Tarkasta aika  
www.ilmatorjunta.fi  
à osaston sivut

18.11. 18.00 Ilmatorjunnan 
vuosijuhla

Hotelli Alba, 
Jyväskylä

Jäsenet 
avec

Keski-
Suomen 
osasto

Tauno Hokkanen lthokka-
nen@hotmail.com, 050-
3137758

Ilmoittautumiset 
Hokkaselle 12.11 
mennessä

26.-28.11. Vierailu Lohtajan 
syysleirillä

Lohtaja Yhdistys/
killat

Kymen ja 
Päijät-
Hämeen 
osastot

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

Reitti Kouvola-Lahti-
Jyväskylä-Lohtaja, 
majoitus 8 henk

26.-28.11. MPK:n Ilma-
torjunta-kurssi 
(011011014)

Parolan-nummi
/Lohtaja

It-koulutetut 
reserviläiset

MPK Jukka Yrjölä 
jukka.yrjola@toika.com
0400-733 766

Lisätietoa 
www.mpky.fi

30.11. It-vuosipäivän 
iltajuhla

Tampere Pirkanmaan 
it-upseerit

PirkItKilta 
ja Pirkmaan 
osasto

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

30.11. It-vuosipäivän 
iltajuhla

It-museo, 
Hyrylä

Avoin 
kaikille

It-museo, 
HelItRkilta, 
HRU It-
kerho

Lisätietoja tulossa 
nettisivuille www.
ilmatorjunta.fi sekä 
www.ilmatorjunta-
museo.fi 

30.11. 10.54 Seppeleenlasku 
muistotykeille

Kasarmiaukio/
Lääninpuisto, 
Kouvola

Avoin 
kaikille

SalpItKilta 
ja Kymen 
osasto

Seppo Rantalainen
seppo.rantalainen@kymp.net

050-5477602

6.12. Tulet muistoty-
keille

Kasarmiaukio/
Lääninpuisto, 
Kouvola

Avoin 
kaikille

SalpItKilta 
ja Kymen 
osasto

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

12.12. 12.12 Joululounas Ravintola Per-
ho, Helsinki

HRU 
It-kerhon 
jäsenet

HRU It-
kerho
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YHdISTYS

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

Miten pääset jäseneksi?

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

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

YHdISTYS
mARKKINAT

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

Katso postimyyntituotteiden uudet markki-
nointikuvat kotisivultamme/markkinat:

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

Markkinat verkossa

40 ITK:N HYLSY
keräilyharvinaisuuksia sotavuosilta

HIEKKAPUHALLETTU,  
MAALATTU JA  LAKATTU

7 e

Reservin 
ilmatorjuntakapteeni 
Hannu Tapani Kiiski 
kuoli 58 vuotiaana 

kotonaan
Karjalohjan Känsälässä 16.6.2010. Hän suoritti varus-
miespalveluksen vuonna 1971–72 Turun Ilmatorjun-
tapatteristossa käyden RUK:ssa 139. upseerikurssin. 
Vänrikiksi hänet ylennettiin, muiden Lounais- Suomen 
Sotilasläänin kokelaiden kanssa, Turun Linnassa pide-
tyssä juhlavassa tilaisuudessa 8.9.1972.

Hannu kävi kertausharjoituksissa 15 kertaa, joista 
kertyi yhteensä 72 kertausharjoitusvuorokautta. Suurin 
osa niistä liittyi Uudenmaan Sotilasläänin esikunnan 
(sa) ilmapuolustustoimiston tehtäviin runsaan kym-
menen vuoden aikana.

Hannu Kiiski ylennettiin kapteeniksi 6.12.2002.
Hannu Kiiski toimi pääosan elämästään autoasiain 

opettajana Länsi-Uudenmaan ammattikoulutusryhmän 
Vihdin Nummelan ammattikoulussa. Hannu oli käsis-
tään erittäin taitava, siitä on eräänä todisteena hänen 
vanhoista hirsistä pystyttämänsä Känsälän asuinraken-
nus. Hän antoi vahvan panoksen Karjalohjan nuorten 
vapaa-ajan ohjaamiseen ja kehittämiseen. Hannu oli 
empaattinen ihminen.
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Operaation ensisijainen 
tavoite on  
ilmaherruus 

Ilmavoimien eversti (evp.) John A. 
Warden on eturivin ilmasotastrategi, 
joka tunnetaan viiden kehän teorias-
taan ja siihen liittyvistä hyökkäyksen 
painopisteistä sekä tavasta tarkastella 
vihollista järjestelminä. Warden joh-
ti Pentagonissa salaista Checkmate-
ryhmää, jonka tehtävänä oli suunni-
tella Persianlahden ilmasota “Instant 
Thunder”.

Toukokuussa Ilmasotakoulun 
väellä oli poikkeuksellinen tilaisuus 
kuulla tämän maineikkaan asiantun-
tijan ajatuksia paikan päällä Tikka-
koskella. Warden luennoi Ilmaso-
takoululla aiheinaan strateginen il-
masota, avoin suunnitteluprosessi 
sekä ilma-aseen tulevaisuus. 

Vihollinen on järjestelmä

Ensimmäisessä Persianlahden so-
dassa Yhdysvaltojen johtaman liit-
touman ilmaoperaatioiden taustalla 

vaikutti Wardenin malli eli niin kut-
sutut Wardenin kehät.  Mallissa jär-
jestelmien toiminnallinen rakenne 
koostuu viidestä sisäkkäisestä kehäs-
tä ja niiden mukaisista painopisteistä, 
joita vastaan tulee hyökätä.  

Wardenin teoriassa korostuu stra-
teginen ilmasota ja ilmaoperaation 
suunnittelutaito. Ensisijaisena teh-
tävänä operaatiossa on saavuttaa il-
maherruus, jonka jälkeen ilma-asetta 
voidaan käyttää strategisiin tavoit-
teisiin ja muiden puolustushaarojen 
tukemiseen. ”System of systems” 
-mallissa Warden tarkastelee vihol-
lista järjestelmänä, jonka kaikki stra-
tegiset kokonaisuudet on purettavissa 
viiteen osaan. Esimerkkeinä järjes-
telmistä Warden käytti mm. perhettä 
ja Talibaneja, sillä molemmista löy-
tyy samoja elementtejä.

Johtajuus ytimessä

Wardenin teoria erotti vihollisen 
moraalisen ja fyysisen puolen täy-
sin toisistaan. Viiden sisäkkäisen ke-
hän keskiössä on aina johtaminen. 
Sen ulkopuolella ovat järjestyksessä 
tuotantolaitokset, rakenteet, väestö ja 
lopulta asevoimat. 

Wardenin mukaan yleensä on te-
hokkainta hyökätä kehien ytimeen. 

Ilmasotastrategi Warden Tikkakos-
kella

Jos ei ulotuta fyysisesti sisäkehään, 
tulee maalittamisessa huomioida si-
säkehän psyyke. Tällöin voidaan va-
lita seuraavalta kehältä maaleja, joil-
la lisätään johdon psyykkistä painet-
ta. Samalla vaikutetaan järjestelmään 
kyseiseltä kehältä ulospäin. 

Teoriasta käytäntöön

Uuden teknologian myötä hyökkäyk-
sestä vastustajan elintärkeisiin koh-
teisiin on tullut kustannustehokasta. 
Teknologia on mahdollistanut myös 
rinnakkaiset ja useampiin kehiin 
vaikuttavat operaatiot yhtäaikaises-
ti. Uuden teknologian ja ilma-aseen 
kehittymisen etuja ovat mm. ulottu-
vuus, nopeus, tarkkuus ja teho. Mi-
kään vastustajan strategisesti tärkeis-
tä kohteista ei ole ulottumattomissa.   

Persianlahden sodassa teoriaa so-
vellettiin todellisessa kriisissä. War-
den johti Ilmavoimien Checkmate-
osastoa, joka suunnitteli sodan Instant 
thunder -nimellä tunnetun ilmaope-
raation. Suunnitteluprosessissa ei ol-
lut käytössä varsinaista komentajan 
tahtotilaa (Commanders intent), vaan 
presidentti Bushin kansalliset strate-
giset päämäärät. Niiden pohjalta War-
den kehitti ilmaoperaation tavoitteet 
käyttäen 5-kehän mallia.  

Ilmavoimien eversti (evp.) John A. Warden
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VAIHE I: Strategisella ilmaope-
raatiolla hankittiin ilmanherruus ja 
iskettiin useaan strategiseen kohtee-
seen. Wardenin tavoitteena oli tuottaa 
shokki- ja lamautusvaikutus, luoden 
edellytykset voitolle ilman suurta 
maaoperaatiota

VAIHE II: Siirryttiin operatiivi-
selle tasolle iskemällä Irakin ilma-
puolustusjärjestelmää vastaan Ku-
waitissa

 VAIHE III: Wardenin ”system 
of systems”-mallin mukaisesti koh-
distettiin iskut irakilaisiin joukkoihin 
Kuwaitissa. Tällä toimintatavalla il-
mavoimat valmistelivat taistelukent-
tää maaoperaatiota varten. 

VAIHE IV: Ilmaoperaatio tuki 
maaoperaatiota.

Rinnakkaisten hyökkäysten ansi-
osta merkittäviä tuloksia saatiin päi-
vissä eikä kuukausissa tai vuosissa, 
eikä kilpailevan asejärjestelmän vas-
tustusta kohdattu.

Strategia minimoi tappiot

Irakissa Wardenin operaatiosuunni-
telma keskittyi strategiseen tasoon. Il-
man Wardenia ja checkmate-ryhmää 
ilmaoperaatiosta olisi tehty puhtaas-
ti maaoperaatiota tukeva. Malli olisi 
varmaan tuonut myös voiton Irakis-
ta, mutta suuremmin tappioin. (Käy-
tännössä ilmaoperaatiota ei toteutet-
tu täysin Wardenin strategisen mallin 
mukaisesti, vaan  konseptia kehitettiin 
maavoimapainotteiseen suuntaan.)

Ilmasotakoululla pitämällään 
luennolla Warden painotti strategi-
an merkitystä. Kaikkien toimijoiden 
ja toimintojen on tuettava yhteisen 
tavoitteen saavuttamista. Ensiksi on 
määritettävä tulevaisuuden tavoitetila 
eli kokonaisvaltainen kuva siitä mikä 
on oma ja vastustajan tila sodan jäl-
keen (aika, suuret linjat, mitattavuus, 
kesto, kustannustehokkuus).  

Strategisessa suunnittelussa on 
määritettävä myös oma ja vihollisen 
voimanlähde (center of gravity).  War-
den korosti myös ajan merkitystä ope-
raation onnistumisessa. Mitä nopeam-
min isketään, sitä vähemmän vastus-

tajalla on aikaa reagoida ja aloittaa 
vastatoimia. Wardenin mukaan suun-
nittelussa avaintekijöitä ovat aloitteen 
ottaminen, avoin suunnitteluprosessi, 
strategisten menetelmien käyttö, ajan 
hallinta, tiedustelun tärkeys ja mah-
dollisuus vetäytymiseen (exit). Vetäy-
tymisen syy voi olla ilmeinen voitto, 
strategiamuutokset tai todennäköisen 
tappion välttäminen.

Avoin suunnittelu sitouttaa

Luennollaan  Warden kuvaili, kuin-
ka Instant thunder - operaatioon oli 
aluksi tarkoitus koota muutamien 
ydinhenkilöiden ryhmä tekemään 
suunnitelmaa. Sen sijaan he päätyivät 
käyttämään ns. open planning -mene-
telmää, johon osallistui kaikkiaan yli 
300 eri asiantuntijaa.  Avoimen suun-
nitteluprosessin etuja oli mm. se, että 
tarvittava tieto ja asiantuntemus olivat 
helpommin saatavilla ja suunnitteluun 
osallistuneet ihmiset olivat poikkeuk-
sellisen sitoutuneita tehtävään. 

Etua oli lisäksi siitä, että suunnit-
teluun osallistuneet henkilöt sisäis-
tivät strategian jo varhaisessa vai-
heessa, ja saattoivat hyödyntää sitä 
myöhemmin.

Haasteellinen puolustus

”Defence is dangerous place to be”, 
totesi  Warden luennossaan ja toi esil-
le puolustustaistelun haittoja, kuten 
etulyöntiaseman(aloitteen) menettä-
misen ja  aikataulun hallinnan. Kom-
mentti herätti keskustelua kuulijoi-
den joukossa. He vastasivat tuomalla 
esille suomalaista näkökulmaa ilma-
torjunnasta ja -puolustuksesta. Voi-
tokkaasta puolustustaistelusta War-
den nosti esimerkiksi taistelun Eng-
lannista (Battle of Brittain).

Puolustaja ei pysty pitämään 
aloitetta itsellään vaan hyökkäykseen 
joudutaan aina vastaamaan reaktiivi-
sesti. Tällöin ajanhallintaa ja omien 
resurssien käyttöä ei kyetä suunnit-
telemaan omista lähtökohdista, vaan 
vastustajan toiminnan mukaan. Puo-
lustajalla on mahdollisuus vain yh-
teen merkittävään menestykseen - 
välttämällä tappio, kun taas hyök-
kääjällä on mahdollisuus menestyä 
useammalla tavalla. 

Yhteenvedossaan  Warden ko-
rosti suunnittelun ja toiminnan 
avoimuutta, tavoiteltavan tulevai-
suudenkuvan käyttämistä suunnit-
telun lähtökohtana (work back from 
the future), ajan hallintaa ja nopeaa 
toimintaa. le valmis vetäytymään ja 
viimeisenä Voita.

Yleisöön Warden vetosi sillä, että 
hän oli toi esille myös suomalaisil-
le varsin tutun elementin: Just do it 
- Sisu!

Laajasti sovellettavat teoriat 

Ilmasotakoulun kadetit pitivät War-
denin esitystä opintojensa toistai-
seksi parhaana luentona. Kadettien 
lisäksi luentoa seurasi myös osa Il-
masotakoulun ja Ilmavoimien esi-
kunnan henkilökunnasta joko pai-
kan päällä tai verkkoyhteyden väli-
tyksellä.  

Wardenin esityksen vahvuus oli-
kin se, että hän toi teoriansa esille 
harvinaislaatuisen kansantajuises-
ti. Vaikka aiheena olikin ilmasodan 
strategia, teoriat ovat sovellettavissa 
laajemmin. Etenkin avoin suunnitte-
lu on helposti hyödynnettävissä myös 
useimmissa työelämän prosesseissa. 
Mukaansatempaavan ja karismaatti-
sen Wardenin esitystä oli kiinnostava 
seurata riippumatta siitä, oliko kuuli-
ja sotilas vai siviilitaustainen.

Luentonsa päätteeksi Warden 
maalaili kuvia ilma-aseen tulevaisuu-
desta. Hän kiteytti näkemyksensä yk-
sinkertaisen kysymyksen muotoon: 
Tekniikka kehittyy jatkuvasti, mutta 
pystymmekö me käyttämään uutta 
tekniikkaa uudella tavalla? 
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Nastakurssi kokoontui kurssin van-
himman, Olli Miettisen, johdolla 
kahden vuoden tauon jälkeen kurs-
sitapaamiseen Hyrylän Ilmatorjun-
tamuseossa. Paikalle saapui yli 70 
prosenttia niistä, joista on olemassa 
osoitetiedot. Kaukaisin osanottaja, 
Kuhmosta, oli Unto Tähkävuori.

Aluksi katsottiin Helsingin il-
matorjuntavoitto-dvd. Sen jälkeen 
Lars Krogius esitti kurssin aikana 
ottamansa kaitafilmin, joka on läpi-
leikkaus koko kurssiajalta Santaha-
minasta ja Lohtajalta. Hän luovutti 
alkuperäisen filmin museolle. Matti 

Nastakurssi  -  ITUK 28

Kulmalan ansiokkaan ja värikkään 
museoesittelyn jälkeen siirryttiin 
tutustumaan Sotamuseon Talvisota-
näyttelyyn.

Illallisen yhteydessä Svenska 
Klubbenilla muisteltiin menneiden 
vuosien tapahtumia sekä ruodittiin 
ilmatorjunnan nykytilaa. Erityisen 
kiinnostuneita oltiin torjuntamah-
dollisuuksista 10 ja 20 kilometrin 
välisessä ilmatilassa, kun Buk-ka-
lustosta luovutaan. Ilmavoimien 
kykyyn tässä tehtävässä ei luotettu, 
koska näyttää siltä, että ilmavoi-
mien tehtäviin tulee osallistumi-

nen puolustukseen 300 km ilmasta 
maahan ohjuksilla. Lisäksi pohdit-
tiin eteen tulevia puolustusvoimien 
supistuksia. Heräsi ajatus, että tällä 
kertaa voitaisiin toimenpiteet koh-
distaa Ilmavoimiin eli siirtyä kah-
teen lennostoon. Maavoimat, puo-
lustuksemme ydin, säilyttäisi näin 
toimintakykynsä.

Päivän päätteeksi sovittiin seu-
raava kokoontuminen kesäksi 2012.

Hannu Pohjanpalo
Kurssin apukouluttaja ja  
ilmatorjuntaihminen

Pirkanmaan ilmatorjuntaupseerit ja 
Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta päät-
tivät kevätkauden toiminnan kesä-
kuussa pidettyyn tykkitalkoisiin ja 
saunatilaisuuteen Vatialan vanhal-
la kasarmialueella. Jotel Oy:n pi-
hamaalla oleva 40 ItK ilmatorjun-
tatykki tarkastettiin ja huollettiin 
isolla joukolla osan henkilöistä (al-
lekirjoittanut ml.) kylläkin seuraten 
huoltotoimenpiteitä sivusta. Eipä ai-
nakaan kädet ja vaatteet öljyynty-
neet. Paikalle oli saatu jälleen mu-
kavasti ilmatorjuntahenkisiä ihmisiä 
vaikka lomakausi oli juuri alkamai-
sillaan. Sääkin suosi huoltotoimen-
piteitä.

Tykkitalkoiden jälkeen johto-
kuntien yhteisessä kokouksessa sel-
viteltiin Pirkanmaan ilmatorjunnan 
menneitä ja tulevia tapahtumia.  Ti-
laisuus päätettiin perinteisesti sau-
nomiseen ja keskusteluun hyvän il-
tapalan yhteydessä.

Syyskauden avaus toteutettiin 
johtokuntien yhteiskokouksella ja 

saunatilaisuudella 25. elo-
kuuta Maavoimien Mate-
riaalilaitoksen Esikunnan 
tiloissa. Toimintasuunnitel-
massa määritetty Siivikka-
lan sauna jouduttiin päällek-
käisyyksien vuoksi vaihta-
maan toiseen tilaan. Sauna 
mahdollisuus kyettiin kui-
tenkin järjestämään.  Tär-
keimpänä asiana kokouk-
sessa käsiteltiin 2.10.2010 
Tampellan tehdasalueelle 
paljastettavan it-muistomer-
kin asioita.

Pirkanmaan ilmatorjun-
ta on valmiina rentouttavan 
kesän jälkeen taas aloitta-
maan toimintansa. Tilai-
suuksista tarkemmin ITY:n 
netti sivuilla.

Kuvat ja teksti 
evl Reijo Alanne

Pirkanmaalla tykkitalkoot ja saunomista!

Pienen muistelun jälkeen tykin toiminta ja osat 
muistuivat mieleen. 

Kokouksen ilmapiiri oli leppoinen mutta asiapi-
toinen.
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Hämeen osaston retkikunta 
Lohtajalla 21.-23.5.2010

Ilmatorjuntayhdistyksen Hämeen 
osaston junailemaan vuotuiseen Loh-
tajan retkeen olimme jälleen saaneet 
kasaan poikkitieteellistä näkökulmaa, 
sillä Lohtajan sannoille matkasivat IT-
miesten lisäksi myös kuljetuspuolen ja 
tykistön edustajat. Saapumispäivänä 
perjantaina ohjelmassa oli harjoituk-
sen johtajan ylil Anne Lammisen joh-
dolla varustautumista, majoittumista 
ja paperitöitä. Illalla pidimme perin-
teikkään illanviettomme HEILTR:n 
edustajien kanssa saunoen ja nauttien 
illallisella tuoreesta savusiiasta ja run-
saista lisukkeista. Ilta kului maanpuo-
lustusaiheisen keskustelun lomassa 
nopeasti ja antoi osallistuneille pal-
jon uutta tietoa.

Lauantai oli kiireinen päivä ja 
se tiesi aikaista herätystä. Olimme 
jo seitsemän aikaan matkalla aamu-
palalle, jotta ehtisimme ajoissa seu-
raamaan BMP-2 rynnäkkövaunun 
ilma-ammuntoja. Täytyy todeta, että 
ihmeen tarkasti ase osuu myös len-
tävään maaliin. Ammuntojen jälkeen 
kapteeni Petri Ruotsalainen perehdytti 
harjoitusosastomme ITO90 Crotalen –
vaunuihin ja niiden taistelutekniikkaan 
Kalsonnokassa. Petrin esityksen ohes-
sa ja jälkeen tutustuimme paikalliseen 
merikihuyhteisöön.

Siirtyessämme pois Kalsonnokas-
ta osuimme sattumalta paikalle, kun 
NH90 -mekaanikko touhusi koneen 
ympärillä. Saimme häneltä ex tempore 
mitä parhaimman esittelyn tuoreesta 
helikopteristamme ja pääsimme ih-
mettelemään konetta niin ulkoa kuin 
sisältäkin. Hekolta jatkoimme lennok-
kimiesten tukikohtaan, jossa Banshee 

-lennokkia valmisteltiin merivoimien 
ITO04 Umkhonto –ammuntaa varten. 
Ennen lennokin räväkkää lentoonnou-
sua ehdimme käväisemään lähimaas-
tossa pikavisiitillä Joken tutkan luona.

Bansheen kadottua taivaanrantaan 
oli aika siirtyä lounaalle ja pikaiselle 
kahville sotilaskotiin. Munkinmuruset 
vielä suupielissä hyppäsimme ajoneu-
voon ja otimme suunnaksi Houraatin 
ampumaradan. Vuorossa oli ampuma-
kilpailu sekä rynnäkkökiväärillä että 
ysimillisellä pistoolilla. Ammunta su-
jui ilman vaarantavia virheitä ja tulos-
tasokin oli kohtuullinen.

Ammunnan jälkeen palasimme 
harjoitusalueelle kuuntelemaan ylil 
Mika Hirttiön esitystä mekanisoidun 
taisteluosaston rakenteesta ja ilmator-
junnasta. Hirttiön esityksen pitopaikka 
oli valittu tarkoin, koska allekirjoitta-
nut halusi päästä samassa yhteydessä 
esittelemään omaa palvelusasettaan eli 
Marsua. Tästä syystä esittely kuultiin 
ItPsv 90 Marksman -rivistön edessä. 

Kaikki olivat erittäin vakuuttuneita 
Marksmanien sopivuudesta nykyiseen 
tehtävään mekanisoidun taisteluosas-
ton ilmasuojauksessa. Myös taistelu-
osastosta opittiin paljon uutta ja mie-
lenkiintoista.

Vielä ennen paluuta majoituspaik-
kaan piipahdimme halleille, joista löy-
simme ITO96 BUK –vaunut ja niille 
esittelijän. Saimme jälleen loistavan 
esittelyn ja vajaan puolen tunnin pääs-
tä tiesimme BUKeista lähes kaiken 
- lähtien hydrauliikkaöljyn määräs-
tä. BUK-esittelyn jälkeen oli jälleen 
aika päivällistää ja samalla laittaa päi-
vä harjoituksen osalta pakettiin. Illalla 
saunoimme, savustimme siikaa ja kat-
soimme Mestareiden liigan finaalia.

Sunnuntaina meillä oli työlistal-
la enää pari kohdetta, joista ensim-
mäinen oli uusittu tuliasemapääte eli 
TASP 06. Yliluutnantti Kari Kokko-
mäki esitteli laitteen käyttöä.

TASPin kanssa touhuttuamme 

Muutama hetki ennen kuin Banshee lähtee merelle Umkhonton tuhottavaksi.

KeNTÄN
KUULUmISIA
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Tämän vuotuinen killan sotahisto-
riallinen retki suuntautui Viroon ja 
Latviaan. Matkan aikana tutustut-
tiin moneen kohteeseen Virossa, 
joista mainittakoon Tarto, Pärnu, 
Peipsijärvi, Kuremäen luostari ja 
tietysti Tallinna  Tartossa söimme 
veljesillallista yhdessä Tarton Suo-
men - Poikien kanssa.  He lahjoit-
tivat IT-killalle uunituoreen kap-
paleen veteraanien muisteluista 
”SOOMEPOISS MEENUTAB”. 
Latviassa kävimme Pohjan Poikien 
taistelupaikalla Aluksnessa ja Be-
jassa, jossa laskimme kukat kaatu-
neiden suomalaisten haudalle. Vi-
ron sotahistoriallisista kohteista kä-
vimme mm Sinimäillä, jonka kol-
mella kukkulalla käytiin v. 1944 
kaikkein kovimmat Virossa koskaan 
käydyt taistelut. Tutustuimme tais-
telupaikkoihin sekä uuteen ja hyvin 
informatiiviseen museoon. Kävim-
me myös Rakveressa, jossa eversti 
Ekmanin suomalaiset vapaaehtoiset 

PIRKANMAAN ILMATORJUNTAKILLAN
sotahistoriallinen matka 

Viroon ja Latviaan 13.-16. toukokuuta 2010

KeNTÄN
KUULUmISIA

v. 1919 löivät venäläiset. Lopuksi, 
ennen Tallinnaa, kävimme saksa-
laisten suurimmassa keskitysleiris-
sä Virossa, jossa n. 6.000 ihmistä 
menetti henkensä. Tietysti kävimme 
myös Lagedin Eesti Vabadusvoit-
luse Museossa, jossa tarkistimme, 
että sinne aikanaan lahjoittamam-
me Bofors on edelleen paikallaan 
ja olihan se.  

Matka oli antoisa ja sää suosi 
matkalaisia kesän tulevia helteitä 

Kenttälounas metsäveljien muis-
tomerkin läheisyydessä

Tarton Suomipojat matkalaisten 
kanssa yhteiskuvassa

Pohjan poikien muistomerkki 
Latviassa

siirryimme tutustumaan sotilaskodin 
kenttämunkkitehtaaseen, joka oli se-
kin vaikuttava näky. Munkkeja syntyi 
suuressa teltassa kolmen naisen toi-
mesta kuin liukuhihnalta, vaikka jo-
kainen munkki tehdään kuitenkin kä-
sin. Opimme mm. sen, että taikinan 
nousemisen varmistamiseksi kenttä-
munkkitehtaassa käytetään eri resep-
tiä kuin varuskuntien sotilaskodeissa. 
Hoidimme luonnollisesti myös laa-
duntarkkailullisia tehtäviä ja totesim-
me munkit erittäin maistuviksi. Näin 
makeissa merkeissä päättyi tämänker-

tainen Lohtajan harjoitus. Ennen ko-
tiuttamista tehtiin vielä paperityöt ja 
varusteiden luovutus. Myös ne sujui-
vat oikein jouhevasti. 

Harjoituksen onnistumisesta on 
syytä antaa kaikki kunnia ja kiitokset 
ohjelman laatineelle ja järjestelyt lois-
tokkaasti hoitaneelle ylil Anne Lam-
miselle kuten myös kaikille esitteli-
jöille ja HELITR:lle. 

Reissulta jäi mieleen myös kaksi 
syömiseen liittyvää anekdoottia. En-
simmäisen isä on Yrjänä Seppälä, joka 
kommentoi harjoituksenaikaista ruo-

kailurytmiämme toteamalla, että ”kun 
syö paljon, tulee väkisin syötyä myös 
jotain terveellistä”. Tottahan sekin lie-
nee. Kotimatkalla sen sijaan annettiin 
hieman heikompaa arviota huoltamo-
ruoasta, josta todettiin kollektiivisesti, 
että ”eihän se hyvää ollut, mutta on-
neksi oli todella vähän”. Näillä eväil-
lä on hyvä ponnistaa eteenpäin kohti 
seuraavia harjoituksia.

Mikko Kuitunen ltn res
Hämeen osaston 
varapuheenjohtaja
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ennakoiden. Tuomo veti joukkoa ja 
opasti Erkin  kanssa yhdistäen  so-
tahistoriaa ja  kulttuuria erinomai-
sella  tavalla. Huolto oli osaavien 
talkoolaisten Helenan, Kristiinan ja 
Jukan käsissä. Veli-Heikki vastasi 
turvallisesta matkanteosta totuttuun 
tapaan. 

Teksti Ilkka Tuomisto 
Kuvat Lauri Niemelä

Johannes Törs kertoo museon 
kuulumisia

Edellisten matkojen merkkikilpi

KeNTÄN
KUULUmISIA

 Ilmatorjuntayhdistyksen Keski-Suo-
men osaston syysretki 2.9. suuntau-
tui Muuramen Kultarantaan, jossa 
elo-lokakuussa 1944 toimi pääma-
jan kaukopartioiden huoltolentue, 
osasto Jauri. 

Olavi Rantalainen piti esitelmän 
päämajan  huoltolentueen lennoista 
Muuratjärveltä Itä-Karjalaan ja Kar-
jalankannakselle, jonne osasto Jaurin 
viisi vesitasoa veivät kaukopartioita 
ja noutivat niitä sekä veivät niille am-
muksia ja muonaa. Osaston koneista 
yksi putosi vihollisen puolelle ja hen-
kiin jääneiden pyrkiessä omien puo-
lelle tapahtui todella ikäviä asioita.

Osasto Jaurin koneet kävivät len-
tokieltoa uhmaten vielä aselevonkin 
jälkeen noutamassa kaksi suomalais-
ta partiota ja pudottamassa muonaa 
Karjalankannakselle vihollisen toi-
mintaa tarkkailemaan laskuvarjolla 
pudotetulle kersantille. Partion joh-
tajan kersantti Muisto Lassilan  kaksi 
partiotoveria joutui suomalaisen  ra-

Kaukopartioiden huoltolentueen
salainen tukikohta Muuratjärvellä

diotiedustelun sieppaaman sanoman 
mukaan vihollisen  käsiin ja venäläi-
set ampuivat heidät vakoojina. 

Osaston yhteystiedot

Ilmatorjuntayhdistyksen Keski-Suo-
men osaston puheenjohtaja on reser-
vin luutnantti Olavi Rantalainen (puh 
050-553 2977) ja varapuheenjohtaja 
everstiluutnantti Vesa Sundqvist(puh 
0299 253100) sekä sihteeri  reservin 
yliluutnantti Tauno Hokkanen( puh 
050-313 7758).

Ilmatorjunnan vuosijuhla 
19.11. Hotelli Albassa

Osastomme viettää ilmatorjunta-
joukkojen vuosipäivää esitelmän 
ja illallisen merkeissä perjantaina 
19.11.2010 klo 18 Jyväskylän Hotelli 
Alban ravintolassa. Juhlaesitelmäs-
sä valotetaan Muuratjärven rannassa 
toimineen päämajan salaisen kauko-
partiolentueen osittain dramaattisia-
kin toimia.

Jäsenet seuralaisineen toivote-
taan lämpimästi tervetulleiksi tähän 
tilaisuuteen. Kolmen ruokalajin illal-
lisen hinta on 30 €/henkilö. Ilmoit-
tautumiset 12.11. mennessä sihteeri 
Tauno Hokkaselle.

Sähköpostiosoitteita kaiva-
taan jäseniltä

Osastomme 75 jäsenestä on tiedos-
sa vajaa puolen sähköpostiosoitteet. 
Voidaksemme kertoa tapahtumis-
tamme, pyydämme keskisuomalai-
sia jäseniämme lähettämään oman 
sähköpostiosoitteensa  sähköposti-
osoitteisiin: 

lthokkanen@hotmail.com tai 
olavi.rantalainen@gmail.com tai 
vesa.sundqvist@mil.fi

Olavi Rantalainen
ITY:n Keski-Suomen osaston 
puheenjohtaja
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Helteinen kesäsää helli koko viikon 
tattooyleisöä, jota oli saapunut Ha-
minaan ilahduttavan runsaasti.

Kymen ilmatorjuntaupseerit hou-
kuttelivat myös paikalle Ilmatorjun-
tayhdistyksen jäseniä ja samaan 
paikkaan samaan aikaan saapuivat 
Rantalaisen Seppo, Luoman Harri 
ja Jaana sekä allekirjoittanut. Kul-
malan Mattikin nähtiin Haminan to-
rin vilinässä.

Ohessa kuvia tapahtumista lau-
antaina.

Kuvat ja teksti Ilkka Tynys

Tattoossa tavattiin 7.8.2010

KeNTÄN
KUULUmISIA

Kesäpuistossa viihdytti runsasta yleisöä Yhdysvaltojen maavoimien Euroopan 
joukkojen soittokunta

Pikku Bastioni valmiina ruokkimaan nälkäisiä

Kauppiaantalon museon sisäpihalla nautittiin venäläisiä 
herkkuja

Puolustusvoimien kalustoesittely kiinnosti myös monia 
nuoria

Viron puolustusvoimien soittokunta esiintyi Tervasaaren 
estradilla yllättäen positiivisesti kuulijansa
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Kotiuduin heinäkuussa vänrikkinä 
Panssariprikaatista ja sain viimei-
sinä viikkoina vielä pyynnön kir-
joittaa noin kuukausi sotilaspassin 
pokkaamisen jälkeen tähän lehteen 
ajatuksella ”mitä armeijasta jäi kä-
teen?”. 

Usein varsinkin itseäni vanhem-
milla ikäpolvilla tuntuu olevan kuva 
armeijasta tuotantofunktiona, jonne 
toisesta päästä tungetaan veteliä ja 
kädet taskuissa kulkevia lippispäitä 
ja toisesta päästä ulos putkahtaa ryh-
dikkäitä, hyvätapaisia ja vastuuntun-
toisia nuoria.

Pelkään pahoin, että moni tämän-
kin kirjoituksen lukijoista toivoo mi-
nulta mahdollisimman paljon julki-
lausuttuja oppimisen ja kasvamisen 
kokemuksia, jotta niitä voidaan taas 
käyttää perusteluina yleisen asevel-
vollisuuden ympärillä vellovassa 
keskustelussa.

Valitettavasti kuitenkin heti, 
kun julkisessa keskustelussa nimen-
omaan yleisen asevelvollisuuden 
säilyttämisen puolesta nostetaan 
esiin perustelut ”armeija tekee po-
jista miehiä” tai ”armeijassa nuoret 
oppivat tärkeitä taitoja myös työelä-
mää varten”, häpeän silmät päästäni. 
En siksi, etteivätkö kyseiset lauseet 
pitäisi ainakin osittain paikkaansa - 
varmasti joidenkin kohdalla pitävät. 
Minä häpeän siksi, että kyseessä on 
apukoulutason argumentti tärkeässä 
keskustelussa.

Ainoa validi pääargumentti ylei-
sen asevelvollisuuden säilyttämisen 
puolesta on tarve maamme puolus-
tukselle riittävällä tasolla. Puolus-
tusvoimien tehtävä on Suomen soti-
laallinen puolustaminen. Puolustus-

”Mitä armeijasta jäi käteen?” 
- Näkökulma varusmiespalvelukseen

voimien tehtävä ei ole toimia kasva-
tuslaitoksena. 

Jos nuoret kasvavat varusmies-
palveluksessa samalla vastuullisiksi 
yhteiskunnan jäseniksi, on se hieno 
sivutuote, mutta ei itse tarkoitus - 
eikä varsinkaan perustelu vuositasol-
la budjettivaikutukseltaan miljardi-
luokan organisaation pyörittämiselle.

Se, mikä kuitenkin omasta mie-
lestäni tekee armeijasta positiivisella 
tavalla mieleenpainuvan paikan on 
yhteiset tavoitteet, haasteet sekä po-
rukalla niiden eteen tehty työ. Kun 
taistelijaparina, ryhmänä, jaoksena 
tai joukkueena ja lopulta ääritapauk-
sessa vaikka koko puolustusvoimina 
puhalletaan yhteen hiileen äärimmäi-
sen tärkeän tavoitteen ja vaikeiden-
kin haasteiden eteen, nousee yhteis-
henki usein todella korkeaksi.

Yhteishenkeä sai itse konkreet-
tisimmillaan kokea RUK:n Kirkko-
järven marssilla, kun joukon kuor-
majuhtana toiminut itseäni noin 50 
kiloa painavampi taistelija lysähti ki-
vusta huutaen keskelle autotietä jal-
kakrampin seurauksena. Ei mennyt 
montaakaan sekuntia, kun ryhmän 
verran upseerioppilaita oli ohjaamas-
sa liikennettä, venyttämässä jalkoja, 
tarjoamassa vettä ja syöttämässä suo-
lapähkinöitä ja magnesiumia.

Johtajille armeijasta jää käteen 
huomattavasti enemmän kuin mie-
histölle. Itse koin tärkeimpänä antina 
juuri käytännön johtamiskokemuk-
sen jaettuna kahteen osa-alueeseen: 
ihmisten johtamiseen ja asioiden joh-
tamiseen.

Ihmisten johtamisen osalta jatku-
va vuorovaikutussuhde omien alais-
ten kanssa antoi kiitettävän määrän 

rutiinia siviilimaailman työtehtäviin. 
Asioiden johtamisen osalta taas val-
miudet nopeaan päätöksentekoon 
joskus vaikeastikin hahmotettavassa 
tai epävarmassa tilanteessa kasvoivat 
huomattavasti, kuten myös huolelli-
nen suunnittelu ja ennakointi.

Erityisen hienoa oli seurata ka-
vereiden esiintymisvalmiuksien ke-
hittymistä matkalla alokkaasta up-
seerikokelaaksi ja lopulta vänrikiksi.

Yhtenä yksittäisenä antina työka-
luksi myös siviilimaailmaan jäi erit-
täin käyttökelpoinen syväjohtamisen 
malli. Olen silloin tällöin kuullut sitä 
vastaan kohdistuvaa kritiikkiä, jossa 
yleisimpänä perusteluina esiin nou-
see mallin epäsopivuus kurin ja jär-
jestyksen kanssa. Itse olen voimak-
kaasti eri mieltä. Sotilaallinen kuri on 
yhteinen pelisääntö, jonka mukaan 
toimitaan ja siinä sivussa on täysin 
mahdollista rakentaa luottamusta, 
huomioida alaisia yksilöinä, opettaa 
omaan ajatteluun ja ongelmanratkai-
suun sekä motivoida eri tavoin.

Armeija-ajasta on jo nyt kultai-
set muistot, vaikka kotiutumisesta 
ei ole kuin kuukausi. Muistot eivät 
kuitenkaan saaneet kultapäällystettä 
kokemusten takia. Kokemuksia oli-
si saanut paremmin Amazonin vii-
dakoista tai vaikka oman kaupungin 
nakkikioskin jonosta. Kultaiset muis-
tot jäivät siksi, että sain olla mukana 
tekemässä omaa osaani suomalaisten 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin säilyt-
tämisen puolesta.

Niklas Huotari
reservin vänrikki
kauppatieteiden ylioppilas
toimitusjohtaja
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Ilmasotakoululla Jyväskylän Tik-
kakoskella juhlittiin näyttävästi 
Koulutuskeskuksen 70-vuotis-
perinnepäivää ja vietettiin sa-
malla Ilmasotakoulun lukuvuo-
den avajaisia torstaina 12.8.2010 
hienossa, auringonpaisteisessa 
kelissä.

Juhlallisuudet alkoivat aamulla Jy-
väskylän Vaajakoskella Janakan kou-
lun ja päiväkodin piha-alueella, jossa 
järjestettiin muistolaatan paljastusti-

ILMATORJUNTAKOULUSTA 
ILMASOTAKOULUUN

70 vuotta ilmapuolustuskoulutusta (1940-2010)

laisuus. Koulutuskeskuksen perinne-
joukko Ilmatorjuntakoulu, silloisel-
ta nimeltään Ilmatorjuntakoulutus-
keskus, oli toiminut tuolla alueella 
jatkosodan alussa 1941. Näin ollen 
70-vuotisen ilmapuolustuskoulutus-
taipaleen täyttymisen johdosta halu-
simme paljastaa muistolaatan kunni-
oittaaksemme tuota jatkosodan ajan-
jaksoa ja perinnejoukkoamme sekä 
laajemmin tarkastellen veteraanien 
tekemää mittaamattoman arvokasta 
työtä äärimmäisin ponnistuksin niin 
maalla, merellä kuin ilmassakin. Oli-

kin sykähdyttävää, että everstiluut-
nantti, teollisuusneuvos K H Pentti 
pääsi paikalle juhlistamaan päivän 
tapahtumia ja välittämään tuntoja 
sotaveteraanisukupolvelta.

Kaikkinensa muistolaatan paljas-
tustilaisuus antoi upean alkusysäyk-
sen päivän tapahtumille. Mieluisan 
lisämausteen antoi se, että Janakan 
koulun lukuvuosi oli alkanut edel-
lisenä päivänä ja näin ollen tilaisuu-
temme oli myös yleisömenestys. 
Koululaiset ja päiväkotilapset oli 
huomioitu tuomalla alueelle lähival-

Juhlapäivä alkoi Vaajakoskella, jossa Korkeakouluosaston johtaja majuri Joni 
”MAC” Mahonen ilmoittaa joukot Ilmavoimien komentajalle, kenraalimajuri 
Jarmo Lindbergille. Hänen seurassaan ovat Ilmasotakoulun johtaja eversti Harri 
Leppälaakso ja Koulutuskeskuksen johtaja everstiluutnantti Vesa Sundqvist.

Kutsuvieraiden ja Koulutuskeskuksen 
oman väen lisäksi Janakan koululla oli 
runsaasti kiinnostuneita koululaisia ja 
päiväkoti-ikäisiä seuraamassa muisto-
laatan paljastusta.
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vontatutka sekä ilmatorjunnan maali-
lennokkikalustoa, josta pienokaisten 
erityisenä kiinnostuksen kohteena oli 
ammusilmatorjunnasta osumia saa-
nut lennokki.

Lukuvuoden avajaiset ja päiväjuh-
la pidettiin Ilmasotakoulun huoltora-
kennuksen auditoriossa. Ilmasotakou-
lun lukuvuoden 2010-2011 avajaispu-
heen piti Ilmavoimien pappi, kenttä-
rovasti Sauli Keskinen. Juhlapuheen 
piti everstiluutnantti Vesa Sundqvist, 
joka jakoi myös Koulutuskeskuksen 
johtajan kannustestipendejä seitse-
män kappaletta. Tämän verrattain 
runsaan stipendien jaon mahdollisti 
Ilmavoimien tukisäätiön ja Ilmator-
juntasäätiön myöntämät varat.

Lounasbuffetin jälkeen oli vuo-
rossa tutustuminen Koulutuskeskuk-
sen tiloihin erikoisluokkarakennuk-
sessa Aquilassa, jossa sijaitsee myös 
harjoitusjohtokeskus, joka on toimin-
noiltaan pääjohtokeskuksen kaltai-
nen ja sinne on räätälöity myös ilma-
torjunnan tarpeisiin oma luokkansa.

Päivä huipentui lentonäytökseen 
sekä lento- ja lennokkikaluston esit-
telyyn lentokentän laidalla Origon 
ympäristössä. Esittelylennot tehtiin 
Hawk (taitolentoryhmä)-, Hornet-, 
Vinka- ja NH90-kalustoilla. Tunnel-
ma oli erinomainen ja se nousi aivan 
huippuunsa, kun F-18C Hornet käyn-

nisti Origon platalla ja rullasi aloitta-
maan upean esittelylentonsa. 

Todettakoon lopuksi, että mer-
kittävät ponnistelut juhlapäivän jär-
jestämiseksi olivat nähdyn vaivan 
arvoisia. Erityisen ilahduttavaa oli 
se, että koulutuksesta vastaavat ta-
hot niin maavoimista kuin ilmavoi-
mistakin olivat päässeet paikalle sekä 
merkittävä joukko jo varttuneempia 
vaikuttajia ilmapuolustuksen saralta 
kenraalimajuri Rauli Helmisen joh-
dolla. Ilmapuolustuksen integraati-
on edelleen syventämiseksi on tär-
keää, että Ilmasotakoulun tarjoamat 
puitteet ilmapuolustuksen palkatun 
henkilöstön ja kadettien perus- ja 
täydennyskoulutuksen osalta tule-
vat tutuiksi tälle laajalle vaikuttaja-
joukolle.

Myös Koulutuskeskuksen omalle 
väelle päivä on tärkeä mm. yhteis-
hengen tiivistämisen näkökulmasta, 
ja osoittaahan se arvonantoa joukolle 
ja tehdylle tuloksekkaalle työlle, kun 
arvovaltainen kutsuvierasjoukko, Il-

mavoimien komentajasta kenraali-
majuri Jarmo Lindbergistä alkaen, 
saapuu paikalle ja kun ylempi joh-
toporras, tässä tapauksessa Ilmavoi-
mien Esikunta, resurssoi mm. esitte-
lylennot päivän huipennukseksi. 

Ohessa otteita everstiluutnantti 
Vesa Sundqvistin puhe Ilmaso-
takoulun Koulutuskeskuksen 
70-vuotisperinnepäivän päivä-
juhlassa. 

Arvoisa juhlaväki!

ALOITETAAN  
ILMATORJUNTAKOULUN 
HISTORIASTA

Ilmatorjuntakoulu perustettiin tal-
visodan kokemusten perusteella. 
Lisääntynyt ilmatorjuntakalusto 
ja -henkilöstö edellytti johtajien ja 
teknisen henkilöstön kouluttamista 
ilmatorjuntajoukkoihin. Koulutus-
tarvetta vastaamaan perustettiin Il-
matorjuntakoulutuskeskus Helsin-

Muistolaatan paljastivat kenraali-
majuri Jarmo Lindberg ja Jyväsky-
län kaupungin sivistysjohtaja Laila 
Landén.

Osa arvovaltaisesta ja hyväntuulisesta kutsuvierasjoukosta juuri paljastetun 
muistolaatan edustalla.
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gin Santahaminaan 1.8.1940. Kou-
lutuskeskus kuului eversti, sittemmin 
kenraaliluutnantti, Frans Helmisen 
johtamaan Ilmatorjuntaprikaatiin, 
joka toimi Ilmavoimien komentajan 
alaisuudessa. 

Jatkosodan alkaessa koulutus-
keskus siirrettiin Jyväskylän Vaaja-
koskelle 27.6.1941. Koulutuskeskus 
toimi mm. ilmatorjunta- ja ilmaval-
vontayksiköiden kokoamis- ja kou-
lutuskeskuksena sekä päällystö- ja 
alokaskouluna. Tämän lyhyen, noin 
kahden kuukauden mittaisen Vaaja-
kosken ajan jälkeen koulu siirtyi ta-
kaisin Santahaminaan, jossa toiminta 
jatkui aina vuoteen 1963 saakka.

Sodan jälkeen ilmatorjunta oli 
edelleen osa Ilmavoimia ja Ilmator-
juntakoulu Ilmavoimien Esikunnan 
alainen sotilasopetuslaitos. Tämä 
järjestely oli alkanut vuonna 1938 
ja se purettiin vuonna 1952, jolloin 
ilmatorjuntajoukot irrotettiin Ilma-
voimista ja ilmatorjunnasta tuli oma 
itsenäinen aselaji. Muutoksen yh-
teydessä Pääesikuntaan perustettiin 
uusi Ilmavoimien ja ilmatorjunnan 
yhteinen ilmapuolustuksen tarkasta-
jan tehtävä ja Ilmatorjuntakoulu siir-
tyi suoraan tarkastajan alaisuuteen. 
Ilmapuolustuksen tarkastajan virka 
kuitenkin lakkautettiin vuonna 1962, 
jolloin siirryttiin sotilasläänijakoon. 
Samassa yhteydessä ilmatorjunta sai 
oman aselajitarkastajan, jonka alai-
suuteen Ilmatorjuntakoulu siirrettiin. 

Vuonna 1957 ilmatorjunnan re-
serviupseerikoulutus siirrettiin Ha-
minaan ja reserviupseerien koulutus 
Ilmatorjuntakoulussa päättyi, kunnes 
se käynnistyi uudelleen BUK-RUK:n 
myötä vuosina 1998-2005.

Vuonna 1963 Ilmatorjuntakoulu 
siirrettiin siis Santahaminasta Hyry-
lään Helsingin Ilmatorjuntarykmen-
tin yhteyteen. Koulu sijoitettiin vä-
liaikaisiin tiloihin, joissa toimittiin 

lopulta yli neljännesvuosisadan ajan 
eli vuoteen 1991, jolloin uusi kou-
lurakennus valmistui. Todettakoon, 
että jo vuonna 1967 koulun kokoon-
panosta lakkautettiin varusmiesosas-
to ja koulutuksen painopiste siirtyi 
kantahenkilökunnan eli upseerien, 
kadettien ja kanta-aliupseerien kou-
lutukseen.

Ilmatorjuntakoulu toimi Tuusu-
lan Hyrylässä vuodesta 1963 vuoden 
2007 loppuun Helsingin Ilmatorjun-
tarykmentin yhteydessä.

Ilmatorjuntakoulun toiminnot su-
lautettiin Ilmasotakouluun vuoden 
2008 alusta ja näin ollen Ilmasota-
koulu ja erityisesti sen koulutuskes-
kus on vastannut tuosta ajanjaksosta 
alkaen koko ilmapuolustuksen palka-
tun henkilöstön ja kadettien perus- ja 
täydennyskoulutuksesta.

Yhteenvetona kuluneilta vuosi-
kymmeniltä todettakoon, että muu-
toksia Ilmatorjuntakoulun organi-
soinnissa ja sijaintipaikassa tapah-
tui verrattain runsaasti, mutta selkeä 
painopiste löytyi kuitenkin jo yli 40 
vuotta sitten -  ja sehän oli ammatti-
sotilaiden ja kadettien koulutus. 

ILMASOTAKOULU JA  
KOULUTUSKESKUS 
TÄNÄÄN

Ilmasotakoulun palkatun henki-
löstön rivivahvuus on noin 320 ja 
Koulutuskeskuksen rivivahvuus on 
tänään 62. Koulutuskeskuksen orga-
nisaatioon kuuluvat johtajan, apu-
laisjohtajan ja tutkimuspäällikön 
lisäksi opintotoimisto ja 4 osastoa, 
jotka ovat korkeakouluosasto, kou-
lutusosasto, tutkimus- ja kehittämis-
osasto sekä harjoitus- ja lentolaite-
osasto.

Kokemukset ilmapuolustuksen 
palkatun henkilöstön ja kadettien pe-
rus- ja täydennyskoulutuksen yhdis-
tämisestä ensimmäisen 2½ vuoden 

ajalta ovat rohkaisevia. Tarkastelen 
puheessani painopisteisesti upsee-
rikoulutusta ja aliupseerikoulutusta 

Ilmatorjunnan palaaminen Jy-
vässeudulle pitkän tauon jälkeen on 
parantanut ilmapuolustuksen am-
mattisotilaiden ja kadettien koulu-
tusedellytyksiä nimenomaan ilma-
puolustuksen kokonaisuuden ym-
märtämisen kannalta. On nimittäin 
syytä muistaa, että ilmapuolustus 
muodostuu hävittäjätorjunnan, ilma-
torjunnan, elektronisen vaikuttami-
sen ja valvonnan sekä ilmasuojelun 
yhteistoiminnasta. Ilmasotakoululla 
on hyvät edellytykset toteuttaa kou-
lutustehtävänsä tässä viitekehykses-
sä; sijainti lentotukikohdan kupees-
sa, käytössä pääjohtokeskustasoinen 
johtamisympäristö Koulutuskeskuk-
sen Aquila-rakennuksessa ja vierei-
sellä mäellä toinen valtakunnallisista 
elektronisen sodankäynnin koulutus-
keskuksista. Puitteet ilmapuolustuk-
sen kokonaisuuden kouluttamiseksi 
erityisesti tulenkäytön johtamisen 
osalta ovat siis kunnossa. Maavoi-
mien yhtymien suojaamisessa tar-
vittava ilmatorjunnan osaamisen 
hankkiminen varmistetaan tiiviillä 

Majuri Matti Koli (KOULK/
ILMASK 31.8. asti ja SATLSTO 
1.9.2010 alkaen) pistää parastaan 
Vinkan ohjaimissa.
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yhteistyöllä ilmatorjuntakoulutusta 
antavien joukko-osastojen kanssa 
ja osallistumalla yhtymäharjoituk-
siin jo peruskoulutuksen aikana niin 
upseeri- kuin aliupseerikoulutukses-
sakin. 

Ilmasotakoulun sotatieteellisten 
opintojen opetuksen laatu arvioitiin 
ensimmäistä kertaa Maanpuolustus-
korkeakoulun toimesta keväällä, ar-
viointiasteikko oli 1-4. Mielihyvin 
totean, että opetuksen laatu todettiin 
kaikilta osin vähintään hyväksi (3) ja 
parissa alakohdassa jopa erinomai-
seksi (4). Tämän johdosta MPKK:n 
rehtori myönsi ILMASK:lle diplo-
min opetuksen laadusta. Tämä on 
konkreettinen tunnustus ja sanoisin-
ko hyvinkin ansaittu kannustus eri-
tyisesti Koulutuskeskuksen henki-
löstölle pitkäjänteistä ja ansiokkaas-
ta opetuksen kehittämistyöstä ja toi-
meenpanosta. Aina ei oikein riitä, 
että yrittää pelkästään parhaansa, 
uskottavuuden säilyttämiseksi oli-
si saatava aikaan myös tuloksia - ja 
näin on nyt tapahtunut. 

Aliupseerikoulutus 

Aliupseerikoulutuksen osalta Il-
masotakoululla ei ole toistaiseksi 
esittää yhtä painavaa pumagaa ope-
tuksen laadusta, mutta kiittävää ja 
kannustavaa palautetta kylläkin jat-
kaa valitulla uralla, mm. pv:n kou-
lutuspäällikön tarkastuskäyntiin liit-
tyen.

Ilmasotakoulu lienee sotakou-
luista se ns. EU:n kiltein oppilas 
noudattamalla Pääesikunnan vuoden 
2007 alussa antamaa aliupseerikou-
lutuksen suunnittelukäskyä kenties 
puhdaspiirteisimmin. Osaamisen ke-
hittämisen strategian eli OSTRA:n 
mukaisesti keskeistä AU-koulutuk-
sessa on 
•	 itseohjautuvuus
•	 työssä oppiminen

•	monimuotokoulutus ja
•	 osaamisen todentaminen ja var-

mentaminen näytöin  

Aliupseereiden opinnoissa osaami-
sen täydentämisen pääpaino on so-
dan ajan tehtävässä.

Käytännön toteutus menee AU-
koulutuksen osalta seuraavasti:
•	 työpaikat määrittelevät tehtävässä 

vaadittavan osaamisen 
•	 puolustushaara ja aselajit mää-

rittelevät yhteiset osaamisvaati-
mukset

•	 opinnot poimitaan tarvittaessa 
koulutuskalenterista ja kouluop-
pimisen rinnalla on ohjattu työssä 
oppiminen

•	 näytöt annetaan aidoissa työteh-
tävissä ja

•	 opintokokonaisuuksien osalta 
maksimi opinto-oikeuden pituu-
dessa on kaksi (2) vuotta

Todettakoon, että eri työtehtävissä 
vaadittava osaamisen kirjo on niin 
laaja, ettei kaikkien laittamista tis-
malleen samaan muottiin voi lähtö-
kohtaisesti pitää enää perusteltuna. 
Voisi kuitenkin ajatella, että puolus-
tusvoimallisesti pidettäisiin lyhyeh-
kö yhteiskoulutusjakso jo pelkästään 
yhteenkuuluvuudenkin lisäämiseksi. 

Ilmatorjunnan osalta noudate-
taan tarkastajan vahvistamaa ope-
tussuunnitelmaa, mutta aselajiosaa-
minen todennetaan kuitenkin näy-
töin omassa sodan ajan tehtävässä 
eli käytössä on ns. välimalli. Kun 
toimitaan saman katon alla yhteen 
hiileen puhaltamalla, niin väkisin-
kin hyvät käytänteet leviävät, kuten 
nyt on käynyt.

Uusimuotoisen aliupseeriston 
koulutuksen käynnistäminen on 
ollut erityisen haasteellisista myös 
meille hieman kokeneemmalle esi-
mieskaartille, mutta tämän vuoden 

aikana on kentältä alkanut kuulua jo 
positiivistakin palautetta. Pikku hil-
jaa on alettu tottua siihen, ettei kurssi 
enää ala esim. tammikuussa ja pääty 
elokuussa, vaan opintokokonaisuu-
dessa on tietty määrä lähijaksoja ja 
sitten työhön kytkeytyviä etäjakso-
ja jne… Tämä edellyttää alaiselta 
ja esimieheltä tarkkaa suunnittelua 
kalenterimerkintöineen, mutta par-
haimmillaan lopputuloksena voi olla 
WIN-WIN tilanne siten, että työn-
tekijä on itse asiassa jopa enemmän 
työnantajan käytössä aikaisempaan 
kurssimuotoiseen toteutukseen ver-
rattuna. Ja rohkaisevaa on se, että 
tutkimusten mukaan työhön kytkey-
tyvä oppiminen on selkeästi tehok-
kain tapa oppia, kunhan vaan järjes-
telmä saadaan toimimaan kunnolla. 
Tälläkin rintamalla alkaa näyttää jo 
hieman paremmalta, sillä kuluvan 
vuoden aikana sotilasammatillisista 
opintokokonaisuuksista on alkanut 
valmistua opiskelijoita huomatta-
vasti aikaisempaa enemmän. Todet-
takoon lisäksi, että näyttöjärjestel-
män edelleen kehittämiseksi Ilmaso-
takoulu toteuttaa yhdessä Jyväsky-
län ammattikorkeakoulun kanssa 15 
ov:n näyttötutkintomestarin koulu-
tusohjelman, jolle osallistuu 15 hen-
kilöä ja joista 7 on Ilmasotakoulusta.

Yksi tärkeä menestyksen avain 
Ilmasotakoulussa on ollut avata 
sotilasammatillinen koulutustar-
jonta pääsääntöisesti kaikille hen-
kilöstöryhmille, jos osaamistarve 
sitä edellyttää. Samalla se on myös 
mahdollistanut koulutuksen laaduk-
kaan toteuttamisen yhä niukemmik-
si käyneistä henkilöstöresursseista 
huolimatta. Tämä tarjonta on kerätty 
paljon kehuja saaneeseen Ilmavoi-
mien koulujen koulutuskalenteriin, 
joka saatiin tänä vuonna painosta jo 
heinäkuussa ja se koskee siis vuot-
ta 2011
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Oppivan organisaation periaat-
teiden mukaisesti oman toiminnan 
kriittinen tarkastelu on lähtökohta 
kehittymiselle. Oli kysymyksessä 
sitten kandien tai maisterien tutkin-
toon johtava peruskoulutus tai aliup-
seerien täydennyskoulutus, niin ns. 
viivästetyn palautteen aikaisempaa 
systemaattisempi kerääminen on 
paikallaan, eritoten nyt, kun sekä up-
seeriston että aliupseeriston koulu-
tusjärjestelyitä on uudistettu merkit-
tävästi. On kuitenkin pidettävä mie-
lessä, että muutokselle on annettava 
aikaa, eikä jokaiseen rapsahdukseen 
kannata heti reagoida ilman painavia 
perusteita. Esimerkiksi ensimmäiset 
uusimuotoisen kandidaatintutkinnon 
suorittaneet luutnantit ovat olleet 
töissä kohta vasta yhden vuoden. 
Palautteen kerääminen systemaat-
tisesti vähintään kahdelta-kolmelta 
valmistuneelta kurssilta ja heidän 
joukko-osastoissa olevilta esimie-
hiltään antanee hyvän pohjan mah-
dollisille kehitystoimenpiteille. 

Ilmapuolustuksen ammattisoti-
laiden ja kadettien koulutusta tarkas-
teltaessa ei voi olla sivuuttamatta Il-
masotakoulun toimeenpanovastuulla 
olevia valtakunnallisia ilmatorjunta-
harjoituksia Lohtajalla. Nämä har-
joitukset ovat Ilmavoimien pääsota-
harjoituksen RUSKA:n kanssa aino-
at säännöllisesti vuosittain järjes-
tettävät joint-harjoitukset eli maa-, 
meri- ja ilmavoimien yhteisharjoi-
tukset. Ilmapuolustuksen suoritus-
kyvyn kehittämisen näkökulmasta 
erityisesti sen ilmapuolustus- eli 
IPH-vaihe on erityisen merkittävä 
kaikille puolustushaaroille. Saavu-
tetun tason ylläpito, saati kehittämi-
nen edellyttää kuitenkin lisäresurs-
sointia kaikilta puolustushaaroilta, 
jotta esimerkiksi äärimmäisen tärkeä 
elektronisen sodankäynnin toimin-
taympäristö pystytään toteuttamaan 

täysipainoisesti myös ilmasta maa-
han tapahtuvana.

Hyvät kuulijat

Ilmasotakoulun näytöt ilmapuolus-
tuksen palkatun henkilöstön ja ka-
dettien koulutuksen osalta ovat viime 
vuosien osalta hyvällä tasolla, kuten 
edellä on tullut esille, mutta rehel-
lisyyden nimissä on näin juhlapäi-
vänäkin syytä tunnistaa muutamia 
selkeitä suotuisaa kehitystä uhkaa-
via tai ainakin merkittävästi hidas-
tavia tekijöitä.
•	Rajusti leikattu rahoituskehys on 

pakottanut karsimaan voimakkaas-
ti keskuksen koulutushenkilöstön 
osaamisen ylläpitämistä ja kehit-
tämistä. Tällä tiellä ei voida kul-
kea kovinkaan pitkään ilman, että 
se alkaa näkyä vähitellen myös Il-
masotakoulusta valmistuvien opis-
kelijoiden ammattitaidossa

•	Myös puolustushaaralliset hen-
kilötyövuosikiintiöt ovat käytän-
nössä estäneet tarpeellisten osaa-
jien palkkaamisen keskukseen

•	 ovi on käynyt viime ajat Koulu-
tuskeskuksessakin pääsääntöisesti 

vain yhteen suuntaan
•	 vaikutukset henkilöstön jaksami-

seen ja osaamisen kehittämiseen 
ovat ilmeiset
 ˚ tämä on kova haaste esimiestoi-
minnalle - on yksinkertaisesti 
pakko asettaa tehtäviä tärkeys-
järjestykseen

 ˚ joitain opintojaksoja on jo jou-
duttu peruuttamaan - myös sen 
vuoksi, ettei joukko-osastoilla 
ole ollut varaa lähettää opiske-
lijoita niille

Totean lopuksi, että Ilmasotakoululla 
ja Koulutuskeskuksella on edellytyk-
set tehdä hyvää tulosta myös alka-
valla lukuvuodella ja pidemmälläkin 
aikavälillä, mutta se edellyttää myös 
muutaman avoinna olevan / avoimek-
si tulevan avaintehtävän täyttöoikeut-
ta. Tässä tarvitsemme luonnollises-
ti ylemmän johtoportaan tukea eli 
ILMAVE:n tukea ja ilmatorjuntateh-
tävien osalta myös MAAVE:n tukea.

Everstiluutnantti Vesa Sundqvist 
Koulutuskeskuksen johtaja
Ilmasotakoulu

Päiväjuhlassa palkittiin Koulutuskeskuksen johtajan kannustestipendillä (va-
semmalta alkaen) yliluutnantti Jarmo Puistovirta, yliluutnantti Tommi Vertanen, 
kapteeni Ari Anttila, kapteeni Hannu Rentola, kasvatustieteen maisteri Pia Pajari 
sekä kuvasta puuttuvat kapteeni Hannu Valkeejärvi ja kapteeni Rauno Leppiviita.
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Helsingin Ilmatorjuntarykmentti oli 
kokoontunut Panssariprikaatin lip-
pukentälle komentajan vaihtoparaa-
tiin kauniissa kesäsäässä 30.6., kun 
everstiluutnantti Jari Vuorela luovutti 
komentajan tehtävät everstiluutnant-
ti Jukka Korhoselle. Paraatijoukkoja 
komensi kapteeni Antti Metsänvirta.

Katselmuksessa molemmat ko-
mentajat, sekä uusi että vanha, painot-
tivat osaavan henkilöstön merkitystä 
rykmentin toimintakyvylle. Tulevina 
vuosina henkilöstö tulee olemaan taas 
mittavien haasteiden edessä, kun Hel-
singin Ilmatorjuntarykmentti vastaan-
ottaa ja aloittaa kouluttamisen uudella 
ohjusjärjestelmällä, joka tuntee nimen 
ITO12. Everstiluutnantti Vuorela tote-
si myös rykmentistä koulutetun reser-
vin olevan varsin tehokas ja maanpuo-
lustushenkinen joukko. Tämä joukko 
ja tulevat polvet on nyt hyvä luovuttaa 
uudelle komentajalle.

Katselmuksen jälkeen pidet-
tiin kahvitilaisuus kutsuvieraille ja 
rykmentin palkatulle henkilöstölle. 
Kahvitilaisuuden yhteydessä evers-
tiluutnantti Vuorelalle annettiin pe-
rinteiset muistoesineet, lippulinna 
ja sotilaskodin pienoislippu. Lisäk-
si väistyvä komentaja sai Helsingin 
kaupungilta muistomitalin ja henki-
lökunnalta sekä ITY:n Hämeen osas-
tolta sykemittarin. Hämeen osaston 
puheenjohtaja totesi luovutuspuhees-
saan, että mittarilla on hyvä seurailla 
oman sykkeen tilaa tulevan tehtävän 
haasteissa. Vuorela siirtyy Yhdysval-
toihin Norfolkiin yhteysupseeriksi.

Everstiluutnantti Jukka Korho-
nen esitteli kahvitilaisuudessa itsen-
sä lyhyesti ja toivoi asioiden sujuvan 

Helsingin Ilmatorjuntarykmentin 
komentajan vaihtotilaisuus 30.6.2010

yhteistyökumppaneiden kanssa jat-
kossakin vähintään yhtä hyvin kuin 
ne nyt ovat sujuneet. Korhonen kertoi 
omaavansa vahvan taustan materiaa-
lipuolelta, onhan hän toiminut ennen 
komentajan tehtäväänsä Maavoimien 
materiaalilaitoksen esikunnassa ja li-
säksi aiemmalla palvelusuralla use-
aan otteeseen materiaalin hankinnan 
ja ylläpidon tehtävissä.

Lämminhenkisen tilaisuuden 
päätteeksi kenraali Siiki kiitti kut-
suvieraiden puolesta väistyvää ko-
mentajaa hänen toiminnastaan ja 
toivotti uudelle komentajalle onnea 

Everstiluutnantti Jari Vuorela luovuttaa lipun everstiluutnantti Jukka Kor-
hoselle.

ja menestystä. Näin Helsingin Ilma-
torjuntarykmentti voi hyvillä mielin 
jatkaa kohti uusia taistoja uuden ko-
mentajan johdossa.

Teksti: Pekka Jokinen
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Everstiluutnantti Ari Grönroos vastaanotti komentajan 
tehtävät everstiluutnantti Hannu Kylmäniemeltä Rova-
niemellä 31.8.2010.

Grönroos tuli uuteen tehtäväänsä melkeinpä suoraan 
Suomen kriisinhallintajoukoista Mazar-e Sharifista Af-
ganistanista, jossa hän on ollut komentajana helmikuusta 
lähtien. Kylmäniemi siirtyi Keski-Suomen Aluetoimiston 
päälliköksi Jyväskylään 1.9.2010 alkaen oltuaan tasan 
neljä vuotta rykmentin komentajana.

Vaihtotilaisuuden alkajaisiksi komentajat kävivät las-
kemassa seppeleen Rovaniemen kirkon vieressä olevalle 
talvi- ja jatkosodan muistomerkille.

Varsinainen vaihtotilaisuus järjestettiin Somerohar-
jun ilmapuolustusmuistomerkillä rykmentin henkilöstön, 
varusmiesten, yhteistyökumppaneiden ja kunniavierai-
den läsnäollessa. 

Evl Hannu Kylmäniemi totesi läksiäispuheessaan 
rykmentin olevan hyvässä tuloskunnossa. Yhteishenki 
on hyvä ja henkilökunnan ammattitaito erinomaisella 
tasolla. Tilat ja välineet ovat ajanmukaiset ja koulutus-
kalusto huippuluokkaa. 

Viime vuosina puolustusvoimissa on tapahtunut mer-
kittäviä organisaatiomuutoksia. Kylmäniemi otti esi-
merkkeinä muonituskeskuksen siirtymisen Puolustus-
voimien ruokahuollon palvelukeskukseen ja terveysase-
man siirtymisen Sotilaslääketieteen keskuksen johtoon. 
Muutokset ovat Rovaniemellä sujuneet hyvin ja toiminta 
joukkojen kesken on toiminut koko ajan erinomaisesti.

Evl Ari Grönroos totesi toimintaympäristön olleen 
Afganistanissa hyvin erilainen verrattuna Pohjois-Suo-
meen. Afganistanin auringonpaiste ja Lapin talvipak-
kasten välinen lämpötilaero voi olla parhaimmillaan 100 
celsiusastetta. Tehtävissä on kuitenkin paljon myös sa-
mankaltaisuutta. Esimerkiksi henkilöstön sitoutuminen 
yhteisiin päämääriin, yritteliäisyys ja toiminnan kehittä-
minen ovat leimaa antavia sekä edelliselle että uudelle 
tehtävälle. 

Tämän vuoden alussa rykmenttiin liitetyn Lapin 
Aluetoimiston myötä on asevelvollisuusasioiden hoito 
saanut uusia ulottuvuuksia. Rykmentin kokoonpano si-
sältää joukkotuotannon, asevelvollisuusasioiden, opera-
tiivisen suunnittelun, huollon, maanpuolustustyön sekä 

LAPIN ILMATORJUNTARYKMENTIN 
KOMENTAJA VAIHTUI

kehittämisen tarvitsemat elementit. 
Puheensa lopuksi Grönroos kiitti Kylmäniemeä, jon-

ka johdolla rykmentti on saavuttanut erinomaisia tuloksia 
ja totesi rykmentin tunnuslauseen - ”Ilmatorjuntaa maan 
huipulla” - velvoittavan jatkossakin.

Kuvat ja teksti: Jaana Vienola (LapItR)

Sankarivainajien muistoa kunnioittaen... komentajat las-
kemassa seppelettä talvi- ja jatkosodan muistomerkillä.

Rykmentin lippu evl Ari Grönroosin käsissä on merkkinä 
komentajuuden vaihtumisesta.




