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PääTOIMITTAjAlTA Majuri Mano-Mikael Nokelainen
Päätoimittaja

Kuluva vuosi on ollut Välimeren alu-
eella hyvin epävakaa. Useat Pohjois-
Afrikan maat ovat olleet hallituskrii-
sissä, joiden aiheuttajana on ollut 
kansannousut. Moni lukijoista lienee 
myös seurannut tilannetta mielenkiin-
nolla. Tämän syksyn aikana on yhdis-
tyksen jäsenillä mahdollisuus perehtyä 
Libyan tapahtumiin ilmapuolustuksen 
näkökulmasta. Tätä aihepiiriä lähesty-
tään myös tässä numerossa.  

Tämän numeron teemana on in-
formaatio-operaatiot. Teeman valin-
taan vaikutti tämän uuden ”ismin” tai 
suuntauksen merkityksen korostumi-
nen viime aikojen kriisipesäkkeissä, 
kuten esimerkiksi Egyptissä, Libyas-
sa ja Afganistanissa. Perinteisen ”pro-
pagandan” välineet ovat muuttuneet ja 
informaation välittyminen on tekniikan 
kehittymisen kautta hyvinkin nopeata. 
Ruutia ei ole syytä keksiä uudestaan 
– vain näkökulmat ovat muuttuneet. 
Uskallan väittää, että me suomalaiset 
ajattelemme kuitenkin hyvinkin perin-
teisellä tavalla sodankäynnistä ja taiste-
lunkuvasta, joten informaatio-operaa-
tioiden merkitystä ei välttämättä osata 
huomioida sen vaikuttavuuden osalta 
riittävän hyvin. 

Teeman osalta pyritään tuomaan 
esille tämän niin hyvin perinteisen vai-
kuttamisen mahdollisuuksia.  Itse asias-
sa ilmatorjunnassakin ollaan oltu histori-
assa hyvinkin edistyksellisiä tämän alan 
osalta. Siitähän löytyy hyvänä esimerk-
kinä vaikka vuoden 1944 Helsingin tor-
juntavoitto, jossa merkittävää osaa näyt-
teli suuren luokan harhautusoperaatio 
Helsingin itäpuolelle, jolla saatiin hyök-
kääjän ilmavoimat pudottamaan pom-
minsa kaupungin ulkopuolelle. Infor-

Informaatiota ja  
vaikuttamista

maation hallinta ja viestintä olivat myös 
tärkeässä roolissa, jotta esimerkiksi kan-
takaupunki kyettiin pimentämään. Infor-
maatio-operaatioiden toteuttamisessa ei 
siis ole kysymys mistään uudesta ja ih-
meellisestä toiminnasta – enemmänkin 
luovuudesta sekä resurssien tehokkaasta 
käytöstä. Tavoitteenahan on vaikuttaa 
vastustajan toimintaan haluamallamme 
tavalla saavuttaaksemme oman toimin-
tamme päämäärä. Itse asiassa kyseessä 
on oman asian myyminen vastapuolelle 
”ostomielessä”.  

Kesän aikana tapahtui paljon myös 
yhdistyskentässä sekä aselajin piirissä. 
Osa teistä lukijoista osallistui eri teh-
tävissä Puolustusvoimien pääsotahar-
joitukseen kesäkuussa ja osa museon 
50-vuotistapahtumaan heinäkuussa. 
Syksykin näyttää tapahtumatarjonnan 
osalta hyvin mukavalta. Tiedossa on 
kaksi seminaaritapahtumaa, ilmator-
junnan vuosipäivän tapahtumia sekä 
osastojen alueellisia tapahtumiakin. 
Osallistumalla saat informaatiota ja 
pääset vaikuttamaankin. 

Lehden toimituskunnassakin on 
tapahtunut muutos. Tekniikan-palstan 
uutena toimittajana aloitti Petri Fors-
sell. Toivotan Petrin tervetulleeksi 
joukkoon ja samalla kiitän aikaisem-
paa toimittajaa Pasi Seppälää kahden 
vuoden erinomaisista artikkeleista. 

Seuraavan numeron teemana on 
”Johtajuus”, jossa pyritään perehty-
mään ihmisten johtamisen nykytrendei-
hin sekä julkaisemaan aselajin eritasoi-
sia johtaja- ja komentajakokemuksia.   

Hyvää syksyä ja tavataan seminaa-
reissa! 

Päätoimittaja
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PuhEENjOhTAjAlTA Eversti heikki Bergqvist
Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjohtaja

Kaunis kesä on takana ja on aika 
kääntää katseet yhdistystoiminnal-
liseen syksyyn. 

Laatuajan tuottaminen jäsenis-
tölle on yhdistyksemme olemassa-
olon tarkoitus. Hyvän lähtökohdan 
antaa omissa käsissämme oleva jul-
kaisutoiminta. Voimme päivittää 
aselajitietomme ja yhdistyksemme 
ajankohtaiset asiat neljä kertaa vuo-
dessa ilmestyvästä teemanumeroi-
dusta llmatorjuntalehdestä.  Lehden 
ilmestyminen on turvattu vuodeksi 
eteenpäin sopimalla asiasta majuri 
Mano Nokelaisen kanssa. Samoin Il-
matorjunnan vuosikirjan toimittami-
nen everstiluutnantti Vesa Sundqvis-
tin johdolla etenee kohti seuraavassa 
vuosikokouksessa tapahtuvaa julkis-
tamista. Erottamaton osa informaa-
tion jakamista ovat yhdistyksemme 
nettisivut. Nykyiset sivumme on tar-
koitus uudistaa syksyn aikana. Suu-
rimpina muutoksina ovat ulkoasun 
nykyaikaistaminen sekä käyttäjän 

rekisteröityminen. Nettisivujemme 
päivittämisestä vastaa jatkossakin 
yliluutnantti Robert Aura.

Tasokas julkaisutoiminta ei syn-
ny ilman tehtäviinsä sitoutuneita pää-
toimittajia ja kirjoittajia. Kirjoittami-
nen aselajijulkaisuihin ei ilmeisesti 
ole enää sotilaskäskyasia, vaan lähtee 
ensisijaisesti jokaisen omasta halusta 
jakaa aselaji- ja muuta osaamistaan 
meille lukijoille - olemme kiitollisia. 

Julkaisutarjonnan ohella voi laa-
tuaikaa viettää osallistumalla semi-
naareihin. Muun muassa Hämeen 
osasto järjestää yhdessä Helsingin 
Ilmatorjuntarykmentin kanssa perin-
teisen ohjusseminaarin lokakuussa 
Parolannummella ja yhdistyksen hal-
litus ilmapuolustusseminaarin joulu-
kuussa Helsingissä. Seminaarit ovat 
mitä parhaimpia tilaisuuksia kuulla 
asiantuntijoita, mutta myös mukavia 
tilaisuuksia toistemme tapaamiseen 
ja kuulumisten vaihtamiseen. Käyt-
täkää mahdollisuuksia hyväksenne. 

Hyvät yhdistyksemme jäsenet,
Hyvänä esimerkkinä hienosta yh-

dessäolon hetkestä kannattaa mainita 
Ilmatorjuntamuseon 50-vuotisjuhla. 
Lähes 400 ilmatorjunnan ystävää 
vietti kaunista heinäkuun perjantai-
ta upealla museollamme Hyrylässä. 

Viimeisin tilasto osoittaa jäsen-
määräksemme vajaa 1500 henkilöä. 
Positiivista on, ettei jäsenmaksun 
korottaminen vaikuttanut merkittä-
västi jäsenmäärään. Hyvä niin, sil-
lä korkeatasoisen julkaisutoiminnan 
ylläpito on taloudellisesti melko ras-
kasta. Talouden tasapaino takaa sen, 
että yhdistyksemme pystyy edelleen 
tuottamaan laadukkaita palveluita jä-
sentemme hyväksi. 

Toivotan kaikille lukijoille lii-
kunnallista syksyä. Pidetään jatkos-
sakin yhteyttä, 

Heikki Bergqvist
puheenjohtaja(at) 

ilmatorjuntayhdistys.fi

Mastsystem Int’l Oy trading as Cobham Mast Systems
Puh. (013) 737 7111, faksi (013) 737 7113

                       www.cobham.com/mastsystems
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TARKASTAjAN PAlSTA Eversti Rauno lankila 
Ilmatorjunnan tarkastaja

Moskovan kaupungin Helsingille 
lahjoittamalla ”Maailman rauha” 
patsaalla Hakaniemessä kokoontui 
90-luvun puolessa välissä muutama 
banderolleja kantava henkilö tuodak-
seen esille heille niin tärkeitä ideolo-
gisia asioitaan. Kellokkaana toimi-
nut, partaradikaalilta näyttävä nuori 
mies huusi suu vaahdossa iskulau-
seitaan patsaan jalustalle kiivennee-
nä. Aatteellisesti samansuuntaisesti 
suuntautunut toimittaja oli saapunut 
paikalle kuvausryhmineen. Kuvaaja 
yritti saada tiukasti rajatuilla otoksil-
la tapahtuman näyttämään massata-
pahtumalta. Paikalla oli todellisuu-
dessa alle kymmenen asiaan liittyvää 
henkilöä sekä satunnaisia ohikulki-
joita. Sen verran oli mielenosoittajis-
ta pulaa, että eräässä otoksessa ku-
vaaja tavoitti ohikulkijoista minut-
kin vaimoni kanssa - ja sen myötä 
olimme siis mukana myös kyseisessä 
kokoontumisessa. Kuvattu pätkä tuli 
ulos pääuutislähetyksessä ja niinpä 
sain kuulla tästä heränneestä ”po-
liittisesta aktiivisuudestani” osaaot-
tavaakin naljailua. Sinänsä huvitta-
va tapaus oli tyyppiesimerkki siitä, 
kuinka vääristeltyä tietoa tai jopa 
täysin sepitettyjä asioita on aina esi-
tetty omien päämäärien ajamiseksi. 
Informaatio-operaatiota on monen-
laisia ja monen tasoisia.

Suomalaisiin ohjesääntöihin 
terminologisesti informaatiosodan-
käynti ja informaatio-operaatiot ovat 
tulleet vasta viime vuosikymmenten 
kuluessa. Perinteisesti niiden sijaan 

INFORMAATIO-OPERAATIOITA
on ohjesäännöissä ja oppaissa käsi-
telty tiedottamisen näkökulman li-
säksi lähinnä salaamista ja harhaut-
tamista. Yleensä nämä osuudet ovat 
olleet lyhyeksi tiivistettyjä ja niihin 
sisältyneet konkreettisetkin esimer-
kit varsin pelkistettyjä. Usein myös 
laaditut suunnitelmat ovat osin kaa-
tuneet käytännön toteutuksessa re-
surssien puutteeseen. Sen sijaan esi-
merkiksi venäläiset ovat perinteisesti 
satsanneet näihin osa-alueisiin voi-
mavarojaan merkittävästi. Venäjäl-
lä on perinteisesti panostettu varsin 
tavoitteellisesti oman totuuden mu-
kaisen tiedon levittämiseen. Myös 
operaatiotaidon ja taktiikan saralla 
on ”Maskirovka” muodostunut var-
sin konkreettiseksi toiminnaksi ja sen 
myötä jopa käsitteeksi.

Nykyään voimassa olevan Kent-
täohjesäännön Yleisen osan mukaan 
informaatiosodankäynnin keinoin 
pyritään vaikuttamaan yhteiskun-
nalliseen ja sotilaalliseen päätök-
sentekoon ja toimintakykyyn sekä 
kansalaisten mielipiteisiin. Tämä ta-
pahtuu vaikuttamalla yhteiskunnan 
elintärkeisiin toimintoihin häiritse-
mällä muun muassa talouselämän, 
energiahuollon ja logististen järjes-
telmien toimintaa. Häirintä voidaan 
toteuttaa tunnistamattomasti esimer-
kiksi tieto- ja tiedonsiirtojärjestelmi-
en kautta. Samanaikaisesti päättäjien 
ja kansalaisten maanpuolustustahtoa 
pyritään heikentämään psykologisen 
sodankäynnin keinoin. 

Yhteiskuntaan kohdistuvaan in-

formaatiosodankäynnin uhkaan va-
raudutaan viranomaisten ja yritysten 
välisellä toiminnalla ja yhteistyöllä 
sekä tiedottamisen tehostamisella. 
Puolustusvoimien toteuttamia infor-
maatiosodankäynnin vastaisia keino-
ja ovat tiedustelu, tiedottaminen, toi-
minnan tehostaminen tietoverkoissa 
sekä muut informaatio-operaatiot. 
Psykologiseen painostukseen vas-
tataan muun muassa tehostamalla 
tiedotustoimintaa. Tiedottamisen 
tärkeimpänä tehtävänä on oikean ja 
ajantasaisen tiedon jakaminen. 

Mikrotasolla informaatio-ope-
raatioiden torjunnasta voidaan oh-
jeistaa, kuten pohjalaisisäntä aikoi-
naan sanoi pojalleen tämän lähtiessä 
talvisotaan: ”Älä anna poika silmiesi 
taistelua hävitä” tarkoittaen, että ti-
lanne ei ole koskaan niin paha kuin 
miltä se näyttää. Sama viisaus voi-
daan nykyään laajentaa koskemaan 
esimerkiksi sähköisten viestimien ja 
internetin seuraamisessa aivan eri-
tyisesti harmaata vaihetta sekä jopa 
syvää rauhan aikaa. Läheskään kaik-
kea, mikä netistä löytyy, ei pidä us-
koa todeksi, vaan tiedot on aina var-
mistettava muista, luotettavista läh-
teistä. Asioita analysoitaessa myös-
kään talonpoikaisjärjen käyttö ei ole 
kiellettyä. 

Terveisin ilmatorjunnan  
tarkastaja, eversti Rauno Lankila



Ilmatorjunta  3/2011   •   7

TEEMANA

INFORMAATIO-OPERAATIOT

››

Miksi kansannousut levisivät 
läpi koko Pohjois-Afrikan pa-
rissa kuukaudessa? Miksi po-
liisin luodista kuolleen kohtalo 
aiheutti ennennäkemättömät 
mellakat Lontoossa? Miksi 
Taliban-taistelijat kylvävät tuhoa 
tienvarsipommeilla? Mikä on 
eri puolilla maailmaa tehtyjen 
terrori-iskujen tarkoitus? Miksi 
Kiina kehittää aktiivisesti kykyä 
operoida globaaleissa tietover-
koissa? Yksiselitteistä vastausta 
ei varmaan ole, mutta kaikissa 
tapauksissa vähintäänkin yhdis-
tävänä tekijänä on informaatio 
tai tieto ja sen tehokas leviämi-
nen tai levittäminen. 

Informaatioympäristön 
viimeaikaisia ilmiöitä
Pohjois-Afrikan valtioiden kansan-
nousuissa internetin ja siinä tarkem-
min sosiaalisen median tarjoamia 
mahdollisuuksia käytettiin hyväksi 
kansalaisten saamiseksi barrikadeille 
sekä hallintoja vielä tukevien moraa-
lin heikentämiseksi, jopa sotilaiden 
houkuttelemiseksi hallituksen vastai-
seen rintamaan.

Lontoon mellakoiden masinointi 
sosiaalista mediaa hyväksi käyttäen 
sai Britannian pääministerin harkit-
semaan sen käytön rajoittamista hal-

Everstiluutnantti Matti Toivettula
Pääesikunnan suunnitteluosasto

Informaatio voimankäytön  
välineenä

linnollisin toimin. Britannian johto 
tuli kuitenkin pian toisiin ajatuksiin 
ja ryhtyi selvittämään miten sosi-
aalista mediaa voitaisiin hyödyntää 
mellakoiden hillinnässä.

Afganistanin Taliban-taistelijat 
ovat ymmärtäneet miten taktisilla 
teoilla ja ennen kaikkea niistä nope-
asti kertomalla saadaan aikaan stra-
tegisen tason näkyvyys maailman 
laajuisesti ja vaikutetaan liittouman 
kotirintamaan. Samaa kaavaa nou-
dattelevat eri puolilla maailmaa lä-
hetystöihin tehdyt terrori-iskut.

Kiinalaisia on viime vuosina use-
asti syytetty, eikä kai aina ihan syyt-
täkään, tietoverkkojen kautta tapah-
tuvasta vakoilusta. He eivät kuiten-
kaan ole ainoita, jotka verkostojen 
kautta tietoja hankkivat, vaan ilmiö 
on huomattavasti laajempi. Sähköi-
set verkostot tarjoavat erittäin hy-
vät mahdollisuudet hankkia tietoja, 
joiden hankkimiseksi aiemmin piti 
lähettää paikalle agentti tai kaksi. 
Sama pätee myös tietojen tuhoami-
seen, ohjelman pätkä riittää, pommi-
konetta ei aina tarvita.

Kuten esimerkit osoittavat, in-
formaatiolla vaikuttamisen kenttä on 
laaja ja soveltamisen rajana on vain 
mielikuvitus.

Sotilaallinen haaste

Läntisissä ja itäisissä kulttuureissa 
suhtautuminen informaatioon on 

hieman erilaista. Idässä informaatio 
on aina ollut olennainen osa sodan-
käyntiä ja valtiollista vaikuttamista. 
Näistä lähtökohdista ei ole ihme, että 
esimerkiksi Venäjällä informaatiol-
la ja sen suojaamisella on aina paik-
ka erilaisissa valtion turvallisuuteen 
liittyvissä julkilausumissa. Lännessä, 
ml. Suomi, merkitys on aika ajoit-
tain vaihdellut. Suomalaisittain va-
listuneinta aikaa lienee ollut jatko-
sodan aika, sittemmin informaatiolla 
vaikuttaminen on, 2000 luvun alku-
vuosien lyhyttä nousukautta lukuun 
ottamatta, painunut enemmän tai 
vähemmän unholaan. Välillä näyt-

Kuvassa elokuun alussa julkisuutta 
saanut, kiinalaisessa TV-ohjelmassa 
vilahtanut, verkkohyökkäykseen tar-
koitetun sovelluksen käyttöliittymä.
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TEEMANA

INFORMAATIO-OPERAATIOT

tää siltä, että on unohdettu miksi so-
tia käydään. Niitä käydään siksi, että 
kahden tai useamman valtion tahto-
tilat poikkeavat toisistaan ja siihen 
asti kun jompikumpi antaa periksi. 
Sodan käymisen perimmäinen tar-
koitus ei ole tappaa ja tuhota, vaan 
vaikuttaa vastustajan tahtoon, jotta 
oma tahto toteutuisi. Fyysinen tuho-
aminen on siis vain väline vastustajan 
tahdon muuttamiseksi. Informaatio-
vaikuttamisella on täsmälleen sama 
tavoite, sillä erotuksella, että se tulee 
monin verroin halvemmaksi ja aiheu-
tetut vahingot harvoin ovat korvaa-
mattomia.

Sotilaallisesti tarkasteltuna infor-
maatio leikkaa perinteiset toiminta- 
ja vaikuttamisympäristöt eli maa-,  
meri- ja ilmaelementit. Kaikissa 
näissä ympäristöissä informaatiolla 
on entistä korostuneempi rooli, koska 
yhä useamman aselavetinkin toimin-
ta perustuu ajantasaiseen tilanneku-
vaan, joka muodostetaan ja jaetaan 
verkostoavusteisesti. Mitä tapah-
tuu, jos sitä ei ole tai siihen ei enää 
voidakaan luottaa? Entä voidaanko 
informaatioympäristön tapahtumia 
edes riittävässä laajuudessa valvoa 
ja voidaanko sieltä tulevia uhkia ar-
vioida? Voiko vastustajan informaa-
tiovaikutuksilta suojautua? Kuka on 
vastustaja?

Sotilaalliset informaatio-
operaatiot

Informaatio-operaatioilla tarkoite-
taan pelkistetysti sotilaallisen toi-
minnan informaatiovaikutusten 
hallintaa, joka sisältää informaatio-
toimintojen (esimerkiksi harhaut-
taminen tai elektroninen häirintä) 
kohteiden analysoinnin, suunnitte-
lun, toimeenpanon ja vaikutusten ar-
vioinnin. Toiminnan perimmäisenä 
tarkoituksena on tukea kulloisenkin 
puolustusvoimien kokonaisoperaati-

on tavoitteiden saavuttamista. Mis-
tään, muusta sotilaallisesta toimin-
nasta, irrallisesta tieteenhaarasta ei 
siis ole kyse. Kyse ei ole myöskään 
yläkäsitteestä, joka jotenkin omis-
taisi suorituskykyjä ja määrittelisi 
kaikki tehtävät esimerkiksi elektro-
niselle sodankäynnille. Informaatio-
operaatiot on pikemminkin nähtävä 
koordinoivana ja neuvoa-antavana 
esikuntatoimintona, jonka pääteh-
tävä on yhteen sovittaa sotilaallisia 
toimintoja niin, että oma toiminta ja 
informaatio kyetään suojaamaan ja 
vastustajan tahtoon kyetään vaikut-
tamaan halutulla tavalla. 

Informaatio-operaatioiden joh-
taminen tapahtuu normaalin ope-

ratiivisen johtamisen osana. Tämä 
tarkoittaa, että ne suunnitellaan ja 
käsketään kuten muutkin tehtävät. 
Perusperiaatteena on että pääesikun-
ta analysoi kohteet, suunnittelee ja 
arvioi vaikuttavuutta ja sen alajoh-
toportaat toteuttavat varsinaiset in-
formaatiotoiminnot.

Haluttuja vaikutuksia tavoitel-
laan useimmiten esittämällä, kiis-
tämällä tai muokkaamalla infor-
maatiota tai estämällä johtaminen. 
Vastustajan vaikutuksilta pyritään 
suojautumaan varmistamalla oman 
informaation käytettävyys, luotetta-
vuus ja luottamuksellisuus.

Käytettävät suorituskyvyt

Keskeisiä informaatio-operaatioissa 
käytettäviä suorituskykyjä ovat elekt-
roninen sodankäynti, tietoverkko-
operaatiot, psykologiset operaatiot, 
harhauttaminen ja operaatioturvalli-

Kuvassa psykologisissa operaatioissa käytettävä levityskanava, lentolehtisten 
levittämiseen tarkoitettu raketti. Tämä väline ei ole käytössä Suomessa.
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suus. Läheisesti liittyviä kykyjä ovat 
mm. viestintä tai julkisuussuhteiden 
hoito ja taistelukameratoiminta.

Elektroninen sodankäynti, joka 
jakautuu elektroniseen tukeen, elekt-
roniseen suojautumiseen ja elektro-
niseen vaikuttamiseen on suoritusky-
kynä monikäyttöinen. Sen osa-aluei-
den toimintaperiaatteilla ja välineil-
lä voidaan hankkia tiedustelutietoja, 
valvoa, harhauttaa, estää vastustajan 
johtamista sekä suojata omaa toimin-
taa.

Tietoverkko-operaatioilla, joi-
hin sisältyvät tietoverkkotiedustelu, 
-suojautuminen ja -vaikuttaminen, 
muodostetaan tilannekuvaa, suoja-
taan omien tietojärjestelmien käyt-
töä ja estetään vastustajan vapaa ope-
rointi tietoverkoissa. Suorituskykyjä 
voidaan käyttää yhdessä esimerkiksi 
elektronisen sodankäynnin tai psy-
kologisten operaatioiden kykyjen 
kanssa.

Psykologisten operaatioiden 
perimmäinen tavoite on vaikuttaa 
valitun kohderyhmän tai henkilön 
asenteeseen, mielipiteeseen ja käyt-
täytymiseen. Kohderyhmän tarkan 
valinnan lisäksi niille on tyypillistä, 
että viestinvälityskanavana ei käytetä 
joukkotiedotusvälineitä.

Harhauttaminen on monitasoinen 
ja monien edellä mainittujenkin ky-
kyjen käyttöön perustuva informaa-
tiotoiminto. Harhauttamisella pyri-
tään antamaan vastustajalle väärä 

kuva todellisen toiminnan ajoitukses-
ta, suuntautumisesta sekä toimintaan 
osallistuvien joukkojen määrästä ja 
varustuksesta.

Operaatioturvallisuus on ennen 
kaikkea toimintatapa, jolla järjestel-
mällisesti tunnistetaan kriittiset tie-
dot, arvioidaan riskit niiden paljastu-
miseksi ja estetään niiden paljastumi-
nen. Operaatioturvallisuutta voidaan 
tukea muilla suorituskyvyillä, erityi-
sesti harhauttamisella.

Viestintä näyttäytyy päivittäin 
puolustusvoimien tiedottaessa omas-
ta toiminnastaan lähinnä suomalaisil-
le, mutta myös kansainväliselle ylei-
sölle eri medioissa. Viestinnän rooli 
mielipideilmaston seuraamisessa ja 
maanpuolustustahdon ylläpitämises-
sä sekä väärän tai peräti valheellisen 
informaation oikaisemisessa on kes-
keinen. Sähköisen median, lähinnä 
sosiaalisen sellaisen, yleistyttyä tie-
donjakokanavana, ollaan puolustus-
voimissa kehittämässä liikkuvan ja 
paikallaan olevan kuvan tuotantoky-
kyä, joka liikkuu joukkojen osana. 
Kykyä kutsutaan nimellä taistelu-
kamera (eng. Combat Camera). Tä-
män hetkiseen tuotantoon voi tutus-
tua osoitteessa: http://www.youtube.
com/user/DefenceForcesFinland. 

Voiko informaatioylivoiman 
saavuttaa?

Informaatioympäristössä, joka on 
maailman laajuinen, toimijoita ja toi-

HARH	
 VIESTINTÄ	


TAVOITELTU VAIKUTUS 
OSANA KOKONAISOPERAATIOTA	


TISO	
ELSO	
 PSYSO	
 OPTU	
 FYYSINEN 
VAIKUTUS	


LIITTYVÄT/TUKEVAT  
OSA-ALUEET	


INFORMATIO-OPERAATIOT 
(JOHTAMINEN)	


JOHTAMINEN	


KESKEISET OSA-ALUEET	


YHTEISKUNTA KV-YHTEISÖ  

STRATEGINEN KOMMUNIKAATIO 

Informaatio-operaatioiden kokonaisuus ja vaikutus

minnan kohteita on yhä vaikeampi 
erottaa toisistaan. Kuka tahansa, jolla 
on ”miniläppäri” tai kameralla varus-
tettu matkapuhelin ja internetyhteys 
voi julkaista sisältöä, jolla voi olla 
strategisen mittaluokan vaikutukset 
tai vaikkapa käynnistää miljoonien 
tietokoneiden palvelunestohyökkä-
yksen YLEn uutispalvelimelle. 

Koska yksittäisen toimijan ei 
tarvitse hyväksyttää materiaaliaan 
ennen julkaisemista, kykenee hän 
julkaisemaan sisällön minuuteissa 
tapahtumasta. Virallisella organi-
saatiolla taas on tyypillisesti viralli-
set menetelmät, jotka vaativat aikaa. 
Ikävintä tässä on se, että nykymitta-
puun mukaan ensimmäisenä kertonut 
kertoo totuuden, jota on myöhemmin 
vaikeaa oikoa.

Tapaus Stuxnet osoitti, että sul-
jettuihinkin verkkoihin voidaan hyö-
kätä välittämällä haittaohjelma ulkoi-
sella muistivälineellä. Tietoverkoissa 
jälkien peittäminen on helppoa ja lä-
hes poikkeuksetta tekijöitä ei voida 
varmuudella osoittaa. Vastustaja on 
siis yhä useammin kasvoton ja ko-
timaaton.

Sotilasorganisaatiot eivät ole tä-
män kehityksen ulkopuolella. Näi-
hinkin uhkiin on varauduttava vie-
läpä kaikilla toiminnan tasoilla. Niin 
teknisessä maailmassa kuin ollaan-
kin, tulee muistaa, että lopulta vai-
kuttamisen kohde ja yleisin hyödyn-
nettävä haavoittuvuus on kuitenkin 
järjestelmää käyttävä ihminen. In-
formaatiouhkiin varautumisen pa-
ras keino on riittävä tieto ja osaami-
nen. 

http://www.youtube.com/user/DefenceForcesFinland
http://www.youtube.com/user/DefenceForcesFinland
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Informaatio-operaatioiden mer-
kitys eriasteisteisten kriisien 
ratkaisemisessa on edelleen 
kasvamassa. Informaatio-ope-
raatioiden vaikuttavuus riippuu 
sen eri menetelmien hallitsemi-
sesta sekä kyvystä hyödyntää 
edistyneempää teknologiaa. 
Kaikki Informaatio-operaatioi-
den menetelmät eivät kuiten-
kaan vaadi uusinta teknologiaa, 
vaikka teknologian kehitys onkin 
luonut osan yhteiskunnan haa-
voittuvuuksista. Harhauttaminen 
on toteutettavissa ilman mer-
kittävää teknologista ylivoimaa 
ja se onkin ollut oleellinen osa 
sodankäyntiä sen syntyajoista 
lähtien. Informaatio-operaa-
tioiden menetelmien, kuten 
operaatioturvallisuuden ja har-
hauttamisen hyödyntämisestä 
ovat kirjoittaneet jopa muinaiset 
sotateoreetikot. 

Harhauttaminen on ollut ratkaise-
vassa roolissa monissa onnistuneis-
sa sotilasoperaatioissa. Tunnetuim-
pia historiallisia esimerkkejä har-
hauttamisesta on Troijan hevonen. 
Harhauttaminen on monimutkaista 
ja vaatii merkittävästi vaivannäköä 
sekä ymmärrystä vastapuolen pää-
töksentekomenetelmistä. Harhaut-

Kaikki sodankäynti  
perustuu harhaanjohtamiseen

Majuri Arto hirvelä
Maanpuolustuskorkeakoulu

taminen vaatii todellisen toimin-
nan salaamista sekä kriittisen tiedon 
turvaamista. Harhautuksen suunni-
telmat tulee jakaa ainoastaan niille 
henkilöille joiden on oleellista olla 
tietoisia harhautuksen toteutuksesta. 
Harhautuksen välittömänä tavoittee-
na operaatiossa on vastustajan yllät-
täminen kiinnittämällä sen huomio 
muualle. Lisäksi harhautuksen ta-
voitteena on lisätä operaation salat-
tavuutta ja vähentää omia tappioita. 
Harhautusoperaatioilla ei pidä hei-
kentää joukon tai ylemmän johtopor-
taan uskottavuutta.

Sotateoreetikon näkemyk-
siä harhauttamisesta

Sun Tzu kuvaili menestyksellisen 
sodankäynnin periaatteet jo yli kak-
situhatta vuotta sitten. Hänen kirjoi-
tuksissaan huomioidaan monet niis-
tä sodankäynnin menetelmistä jotka 
nykyään liitetään informaatio-ope-

raatioihin. Myöhemmät sotateoree-
tikot toistavat enemmän tai vähem-
män hänen oppejaan omissa kirjoi-
tuksissaan.

Sun Tzun Sodankäynnin taidos-
sa kuvaamat sodankäynnin doktrii-
nit perustuvat harhaanjohtamiseen, 
virheellisten mielikuvien luomiseen 
vastustajan hämäämiseksi, epäsuo-
raan lähestymistapaan, valmiuteen 
mukautua eri tilanteisiin, vastustajan 
virheiden hyödyntämiseen ja omien 
joukkojen joustavaan käyttöön voi-
man keskittämiseksi vastustajan 
heikkoihin kohtiin. Informaatio-ope-
raatiot Sun Tzu näkee keinona saa-
vuttaa sotataidon huippu, kukistaa 
vihollinen ilman taistelua.

Sun Tzun mukaan kaikki sodan-
käynti perustuu harhaanjohtamiseen. 
Oman joukon tilanteesta tulee vas-
tustajalle antaa virheellinen mie-
likuva. Vahva joukko tulee esittää 
heikkona, joukon sijainti harhauttaa 

Kuva 1: Ghillie suit
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olevan toisaalla ja viholliselle tulee 
asettaa syöttejä.

Omasuojasta operatiiviseen 
harhauttamiseen

Sodankäynnin alimmalla tasolla toi-
mivan yksittäisen taistelijan on ol-
tava hyvä suorittaja ja huono maali. 
Hyvä esimerkki tästä on tarkka-am-
pujatoiminta joka kehittyi ensimmäi-
sen maailmansodan aikana. Tarkka-
ampujan tulee erinomaisen ampuma-
taidon lisäksi kyetä sulautumaan ym-
päristöönsä täydellisesti. Yksittäisen 
sotilaan maastouttamiseen onkin ke-
hitelty erilaisia naamiopukuja jotka 
peittävät koko vartalon.

Harhauttamista toteutetaan kai-
killa sodankäynnin tasoilla. Harhaut-
tamista voidaan käyttää sekä suojaa-
maan oma joukko vihollisen asevai-
kutukselta että luomaan viholliselle 
virheellinen kuva oman joukon toi-
minnasta. Omien asejärjestelmien 
suojaksi on rakennettu valemaaleja 
joilla pyritään harhauttamaan osa 
vihollisen tulivaikutuksesta pois 
varsinaisesta kohteesta. Kalliiden 
asejärjestelmien suojaksi on kus-
tannustehokasta hankkia valemaa-
leja. Ilmatorjunta-asejärjestelmistä 
on mm. ITO05:n suojaksi hankittu 
valemaaleja.

Operatiivinen harhauttaminen, 
jossa viholliselle luodaan virheellis-
tä kuvaa esimerkiksi oman joukon 
painopisteen suuntautumisesta, vaa-
tii yleensä jo varsinaisten joukko-
jen siirtoja. Tosin länsimaissakin on 
hyödynnetty mediaa operatiivisessa 
harhauttamisessa antamalla haastat-
teluissa vääristeltyä tietoa joukkojen 
toiminnasta, kuten Yhdysvallat teki 
Irakin toisen sodan aikana.

Harhauttamisen onnistumiseksi 
on tunnettava vastustajan tieduste-
lumenetelmät. Harhauttava tieto tu-
lee saavuttaa vastustaja kaikkia sen 
eri käyttämiä tietolähteitä pitkin tai 
muuten tieto on kohteen mielestä 
epäluotettavaa. Täten esimerkiksi 
valemaalin tulee antaa kaikilla vas-
tustajan tiedustelemilla sähkömag-

neettisen spektrin eri aallonpituuksil-
la oikean kohteen mukainen heräte. 
Jos valemaali näkyvän valon alueella 
(valokuvassa) näyttää oikealta järjes-
telmältä mutta on lämpökameran ku-
vassa aidosta poikkeava menettää se 
vaikuttavuutensa.

Huonosti suunniteltu tai koor-
dinoitu harhautus on toteuttajalle 
suurempi haitta kuin harhautuksen 
puuttuminen kokonaan. Harhautuk-
sen toteutukseen tarvitaan aikaa, että 
kohde ehtii kerätä tarpeelliset virhe-
tiedot ja tehdä niistä harhauttajan ha-
luamat johtopäätökset. Harhautuksen 
tulee myös vastata todellista joukon 
kykyä tai toimintaa tai se ei ole us-
kottava. Liittoutuneiden yritys vuon-
na 1943 saada saksalaiset uskomaan, 
että on tekeillä maihinnousu kanaalin 
yli mannermaalle, epäonnistui koska 
Saksan tiedustelu totesi Ison-Britan-
nian voimavarojen olevan riittämät-
tömät minkäänlaiseen hyökkäykseen 
mannermaalle.

Harhauttamisen tulevaisuus

Harhauttaminen on ollut oleellinen 
osa sodankäyntiä sen syntyajoista 
lähtien. Napoleon Bonaparten so-
dankäynnin periaatteisiin kuului, 
ettei koskaan pitäisi tehdä niin kuin 
vastustaja odottaa, juuri siksi kos-
ka vastustaja odottaa niin tehtävän. 
Napoleon käytti harhauttamista me-
nestyksellisesti useasti ja pystyi ai-
heuttamaan vastustajia vähäisemmil-

lä joukoilla näille suuria tappioita. 
1700-luvun sotilasoperaatioissa pe-
räti ¾:ssa operaatioista menestys saa-
vutettiin harhauttamalla vastustajaa.

Harhauttaminen on edelleen mer-
kittävä osa operaatioita kuten Irakin 
ja Kosovon operaatioissa on havait-
tu. Serbit pystyivät koko konfliktin 
ajan suojaamaan panssarivaununsa 
NATO:n ylivoimaiselta ilma-aseel-
ta valelaitteilta. Irakin sodassa taas 
Yhdysvallat vahvistivat kaikin kei-
noin irakilaisten käsitystä siitä, että 
hyökkäys olisi tulossa mereltä. Har-
hautuksessa käytettiin myös mediaa 
kuvailemalla lehdistötilaisuuksissa 
massarynnäköitä ja murtotaktiikoi-
ta jotka viittasivat suoraviivaiseen 
hyökkäykseen irakilaisten asemiin. 

Teknologian kehityksen myötä 
tiedustelujärjestelmien suorituskyky 
parantuu ja tiedusteluorganisaatioi-
den analyysikyky lisääntyy. Mutta 
vaikka parin sadan kilometrin kor-
keudessa kiertävä satelliitti voikin 
nähdä ankan lammikossaan, on sen 
valvoma alue pieni ja ajallisesti rajal-
linen. Satelliitin tarkkuutta voi jopa 
hyödyntää harhautuksessa paljasta-
malla sen kautta virheellistä tietoa.

Onnistuneen harhautuksen tär-
keimpiä edellytyksiä on kohteen tai-
pumus itsepetokseen. Ihminen pitää 
tiukasti kiinni aikaisemmista käsi-
tyksistään ja tätä harhauttamisessa 
hyödynnetään jatkossakin. 

Kuva 2: omasuoja ja operatiivinen harhauttaminen

Kuva 3: harhautuspanssarivaunu ja panssarivaunulla harhautus
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Puolustusvoimien viestintätoi-
mialan kehityskaari viime sotien 
aikaisesta valistustoiminnasta 
ja propagandasta kohti kah-
densuuntaista monikanavaista 
viestintää on kaikessa vallan-
kumouksellisuudessaankin 
ymmärrettävää. Nimitykset, kei-
not ja kanavat ovat vaihtuneet, 
mutta tiedon ja tiedottamisen 
merkitystä niin mielialojen kuin 
taistelutahdonkin kohottajana 
ei voi koskaan liikaa korostaa. 
Tässä ar tikkelissa luodaan 
lyhyt katsaus puolustusvoimien 
viestinnän kehitykseen ja rooliin 
operatiivisen toiminnan tukena.

Perustan luominen

Sodan vaaran uhatessa 1930-luvun 
lopulla erityisesti reservinupseerien 
piirissä tunnettiin tärkeäksi pystyä 
vaikuttamaan kansakunnan mieli-
aloihin. Vuonna 1937 Puolustusmi-
nisteriön sanomakeskus järjesti en-
simmäiset kertausharjoitukset. Siitä 
eteenpäin harjoituksia oli toistuvasti 
ja niiden ansiosta perustettiin pääma-
jan propagandaosasto sekä valtioneu-
voston tiedoituskeskus. Talvisodan 
alussa luotiin sodan ajan organisaatio 

Eversti jyrki heinonen
Puolustusvoimien viestintäjohtaja

Pääesikunta

Puolustusvoimien viestintä  
monessa mukana

ja sille tehtävät. Tärkeimmäksi mää-
ritettiin miehistön mielialan hoitami-
nen ja tarkkailu, toisena viihdytystoi-
minta ja kolmantena mikäli mahdol-
lista oman joukko-osastolehden toi-
mittaminen. Toiminta ei kuitenkaan 
ollut järin suunnitelmallista ja valis-
tustyö lankesikin pääasiassa lehtien 
sekä Yleisradion vastuulle.

Välirauhan aikana tähän epä-
kohtaan puututtiin voimallisesti. 
Sosialidemokraattisen puolueen jär-
jestösihteeri, kapteeni Kaarle (Kal-
le) Lehmus johti työryhmää, jonka 
nopean työn tuloksena syntyi esitys 
keskitetyn tiedotuslaitoksen perus-
tamisesta. Esitetyssä organisaatiossa 
oli päämajan tiedotusosasto sekä sen 
alaiset tiedotus- eli TK-komppaniat. 
Jatkosodan alettua toimistojen nimet 
ja vastuualueet muuttuivat, mutta pe-
rusidea säilyi ennallaan. Sodanaikai-
nen kokoonpano piti sisällään neljä 
toimistoa ja kanslian. 

Tiedotus 1 eli sotatiedotustoimis-
to julkaisi päämajan tiedotukset ja 
johti tiedotuskomppanioiden toimin-
taa, Tiedotus 2 eli valistus- ja viih-
dytystoimisto, mikä vastasi nimensä 
mukaisesti joukkoihin kohdistuvasta 
toiminnasta. Tiedotus 3 eli erikois-
tiedotustoimisto vastasi viholliseen 
suunnatusta propagandasta. Tiedotus 
4 oli sensuuritoimisto, jolla oli laa-

jat valtuudet tarkistaa kenttäpostia ja 
seurata mielialan kehitystä joukoissa.

Sodan jälkeen tiedotustoiminta 
oli hiljaista. Uusi ”herääminen” eli 
tiedotusosaston uudelleen perusta-
minen tapahtui vuonna 1965, jolloin 
sen ensimmäiseksi osastopäällikök-
si nimettiin vast´ikään edesmennyt 
eversti Vilho Tervasmäki. Nykyisen 
nimensä viestintäosasto sai vuonna 
2004.

Nykyiset toimialat

Pääesikunnan viestintäosasto on tänä 
päivänä runsaan 20 ihmisen työpis-
te, mutta puolustusvoimien viestin-
tätoimialalla toimii satakunta ihmistä 
eri joukkoihin ja esikuntiin jakautu-
neena.

Kaiken toiminnan ytimessä on 
edelleen tuon jatkosodan aikaisen 
organisaation mukainen Tiedotus 1 
eli operatiivisen johtamisen ja ope-
ratiivisten tavoitteiden saavuttamisen 
tukeminen viestinnän keinoin toi-
minnan kaikissa vaiheissa. Se, mi-
ten tuo tehtävä toteutetaan, tapahtuu 
valtion viestintäsuosituksen ja mui-
den ohjaavien asiakirjojen hengessä 
avoimesti, ajoissa ja totuudessa py-
syen. Operatiivinen viestintä on päi-
vittäistä. Asioiden laajuus, tärkeys 
ja kiinnostavuus vaihtelevat laidasta 
toiseen. Varoilmoituksista ja pien-
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ten onnettomuuksien tunnelmasta 
voidaan hetkessä ponnahtaa puolus-
tusvoimauudistuksen, hallitusohjel-
man tai kansainvälisen kriisinhallin-
nan pyörteisiin. Yksitoikkoiseksi tätä 
kenttää ei voi syyttää!

Operatiivisen viestinnän yhtenä 
päämääränä on valmistautuminen so-
dan ajan toimintaan. Kertausharjoi-
tuksin ja toimintamallien kehittämi-
sellä on luotu järjestelmä, jota edel-
leen kehittämällä saadaan ”viestin-
täaselaji” kestämään myös kriisiajan 
toimintaa. Tässä viitekehyksessä on 
ollut mahdollisuus miettiä myös in-
formaatiosodankäynnin ja psykolo-
gisen vaikuttamisen toteuttamismah-
dollisuuksia.

Valistus- ja viihdytys ovat edel-
leen tärkeä osa viestintää. Nykyorga-
nisaatiossa tehtävää hoitavat lähinnä 
sotilasmusiikki, Ruotuväki-lehti sekä 
erilaiset kampanjat ja osallistumiset 
erilaisiin tapahtumiin. Sotilasmu-
siikin toteuttamisesta vastaavat so-
tilassoittokunnat, joilla on yhteensä 
noin 1 800 esiintymistä vuositasol-
la. Kaikkiaan sotilassoitto työllistää 
noin kaksi ja puolisataa musiikin am-
mattilaista. 

Ruotuväki-lehti on toiminut 
puolustusvoimien uutislehtenä jo 
49 vuotta. Sen erityispiirre on alus-
ta asti ollut, että lehden toimittajat 
ovat varusmiehiä. Moni nykyinen 
valtakunnan tason toimittaja on saa-
nut ensi kosketuksen journalismiin 
palvellessaan lehden toimituksessa 
varusmiesaikanaan. 

Erilaiset kampanjat ovat pääasi-
assa tarkalle kohderyhmälle suunnat-
tuja huomion herättämistuotantoja. 
Suurimman osan niistä tilaa joku 
muu kuin viestintäosasto itse, mei-
dän tehtäväksi jää vain toteutus tai 
vielä useammin toteutuskumppanin 
valinta ja sopimuksen laatiminen. 
Viime aikojen kampanjat ovat keskit-
tyneet rekrytointiin, fyysiseen kun-
toon sekä muihin henkilöstöalan tar-
peisiin. ”Tee työtä, jolla on tarkoitus” 
ja ”Suksi kuntoon” ovat sloganeita, 
jotka ovat jääneet puolustusvoimien 

arkeen merkkinä onnistuneesta kam-
panjasta.

Viime kevät oli varsinkin TV-
tuotantojen osalta melkoista ilotu-
litusta. Usealla kanavalla nähtiin 
puolustusvoimien toimintaa esitte-
leviä sarjoja. Lentäjät, merimiehet 
ja rauhanturvaajat saivat oman sar-
jansa, joita täydensi Kasarmi-sarja, 
jossa pureuduttiin Karjalan Prikaa-
tin ilmatorjuntamiesten palveluk-
seen iloineen ja murheineen. Palaute 
sarjoista on pääasiassa ollut erittäin 
positiivista. Todettakoon, että yksi-
kään näistä sarjoista ei ole syntynyt 
puolustusvoimien aloitteesta, vaan 
nykyinen ”Tosi-tv-buumi” on aihe-
uttanut sen, että lähes kaikki kana-
vat ja tuotantoyhtiöt keksivät mei-
dän olemassaolomme suunnilleen 
samaan aikaan palomiesten, polii-
sien, sairaaloiden ja monen muun 
yhteisön jatkoksi.

Kanavat

Viestintä tapahtuu nykypäivänä use-
ammalla kanavalla kuin koskaan en-
nen. Perinteinen printtimedia sekä 
radio ja tv ovat saaneet rinnalleen 
verkkoviestinnän sekä voimakkaas-
ti kasvavan sosiaalisen median. Kos-

kaan ei pidä myöskään unohtaa ih-
misten kohtaamisen tärkeyttä.

Puolustusvoimien oma verkko-
viestintä tapahtuu pääasiassa kahdes-
sa eri verkossa. Oma intranet-verk-
komme tarjoaa Torni-portaalin, joka 
on nykyään sekä koko puolustusvoi-
mien että myös paikallistason tärkein 
sisäinen tiedotuskanava. Internet-
ympäristössä kotisivumme www.
puolustusvoimat.fi tarjoaa ajanta-
saista tietoa niin akuuteista uutisis-
ta kuin myös laajemmista tai tiettyä 
kohderyhmää kiinnostavista asioista. 
On myös muistettava, että Ruotuvä-
ellä on omat verkkosivut.

Sosiaalinen media on uusin kana-
va kokonaisviestinnässämme. Viime 
syksynä puolustusvoimat meni mu-
kaan YouTube-videopalveluun. Si-
vustollamme on käynyt tähän men-
nessä yli puoli miljoonaa kävijää ja 
videomme ovat saavuttaneet laajaa 
kiitosta myös maan rajojen ulkopuo-
lella. Suurimman osan sisällöstä on 
tuottanut Combat camera -tiimimme, 
joka koostuu tänä päivänä kahdesta 
henkilökuntaan kuuluvasta, varus-
miehistä ja jo kotiutuneista reservi-

Puolustusvoimien viestintä tänään 

 
TILANNEKUVA 

KOHTAAMISET 

SOSIAALINEN MEDIA 

INTRA + INTER 

PRINTTI 

SÄHKÖINEN 

SA 
-suorituskyky 
-osaaminen 
-johdon tuki 

 

RA 
-”tiedotus” 

-markkinointi 
-maineen hallinta 

Kuva 1: Puolustusvoimien viestintä tänään

››

http://www.puolustusvoimat.fi
http://www.puolustusvoimat.fi
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TEEMANA

INFORMAATIO-OPERAATIOT

läisistä. Tiimejä voi tilata eri harjoi-
tuksiin tai merkittäviin tapahtumiin 
kuvaamaan ja tekemään videota. 
Tuotteet ovat aina korkeatasoisia ja 
se lieneekin valtavan suosion salai-
suus. Videot löytyvät YouTube-pal-
velun sivulta DefenceForcesFinland. 

Muilla sosiaalisen median kana-
villa emme vielä ole, mutta kyse on 
vain ajasta. Ohjeistus on viittä vaille 
valmis ja lopullinen hyväksyntä mui-
hin valittuihin palveluihin menosta 
tehtäneen syksyn aikana. Tavoitte-
lemme käytännössä kolmea asiaa: 
Asevelvollisuusikään tulevien neu-
vontaa ja palvelemista, osallistumis-
ta yhteiskunnalliseen keskusteluun 
sekä luonnollisesti työnantajakuvaa, 
tapahtuuhan tulevina vuosina merkit-
tävä henkilöstön uusiutuminen suur-
ten ikäluokkien eläköityessä ja uusi 
sukupolvi arvottanee potentiaalisia 
työnantajia varmastikin niiden itses-
tään antaman kuvan perusteella.

Sosiaalisen median käytön uh-

kakuvista käydään samantyyppistä 
keskustelua kuin internetin osalta 
tapahtui runsas kymmenen vuotta 

Rauhan ajan viestinnän kenttä 
•  Tiedottaminen 

•  Kampanjat 

•  Ruotuväki 

•  Sotilasmusiikki 

•  Tuotannot 

•  OPERATIIVINEN VIESTINTÄ  
  

 

                                             
             

Kuva 2: Viestinnän kenttä

Kuva 3: Combat camera työssään

sitten. Uhkien ja mahdollisuuksien 
taistellessa keskenään ovat uhat alus-
sa suuremmat, koska muutosvasta-
rinta ja asiantuntemattomuus lisäävät 
vastustusta. Todennäköisesti kehitys 
kulkee saman polun kuin aiemmatkin 
tekniset ja toimintatapamuutokset, ei 
aikaakaan kun SOMEa käytetään jo 
työkaluna. Vertailun vuoksi: milloin 
viimeksi kävit pankissa maksamassa 
laskujasi?

Uhkat on tunnettava ja tiedostet-
tava. Se, miten sosiaalisessa medi-
assa käyttäydytään, on paljon mer-
kityksellisempää ohjeistaa kuin se, 
miten kyseistä viestintäkanavaa pi-
täisi välttää. Emmehän me puheli-
meenkaan voi puhua kaikkia asioi-
ta ja hyvillä käytöstavoilla sekä sillä 
kuuluisalla maalaisjärjellä on edel-
leen sijansa.

Viestintä on siis monipuolisuu-
dessaan ja aikajänteessään verratta-
vissa vaikka ilmatorjuntaan. Asejär-
jestelmiä on lukuisa valikoima, ti-
lannekuva on kaiken päätöksenteon 
perusta ja vihollinen voi tulla mistä 
suunnasta tahansa. 
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Libyan tapahtumat ovat olleet 
kevättalvesta lähtien jokapäi-
väistä luettavaa mediassa. Nyt 
myös varsinaisesta ilmakam-
panjasta taustoineen löytyy 
julkista tietoa. Asiaa käsitellään 
syvällisemmin Ilmatorjuntayh-
distyksen joulukuun seminaa-
rissa Helsingissä. Tämä kirjoitus 
olkoon alustus teemaan. 

Taustat

Maaliskuun 17. päivänä 2011 julisti 
YK:n turvallisuusneuvosto Libyan 
alueelle lentokieltoalueen (No-fly 
zone). Tämän seurauksena alkoi län-
simaiden liittoutuman ilmaoperaatio 
”Odyssey Dawn” Yhdysvaltojen 
johtamana 19.3.2011. Valtuutuksen 
operaatiolle antoi YK:n 18. maalis-
kuuta tekemä päätöslauselma 1973, 
joka antoi koalitiolle mahdollisuuden 
käyttää tarvittavaa voimaa Gadda-
fin siviilien vastaisten hyökkäysten 
lopettamiseksi. Maaliskuun lopus-
sa Yhdysvallat vetäytyi johdosta ja 
operaation johto siirrettiin NATO:n 
vastuulle. Samalla operaation nimek-
si muuttui ”Unified Protector”. NA-
TO-operaation tavoitteena on sulkea 

Libyan ilmatila kaikilta muilta kuin 
humanitaarisilta avustuslennoilta ja 
näin estää Libyan ilmatoiminta sivii-
liväestöä vastaan. NATO:n operaati-
osta kantoi päävastuun Ranska, Iso-
Britannia ja Kanada. Operaatioon 
osallistui yhteensä 12 maata, joista 
Pohjoismaista mukana olivat Ruot-
si, Tanska ja Norja. Myös Suomessa 
harkittiin osallistumista operaatioon.  

Libyan ilmapuolustus

Libyan ilmapuolustus perustui van-
hentuneeseen kalustoon, niin hävit-
täjä kuin ilmatorjuntakalustonkin 
osalta. Lukumääräisesti ilmavoimilla 

oli noin 230 hävittäjää/rynnäkköko-
netta ja noin 40 taisteluhelikopteria. 
Hävittäjäkalusto koostui vanhentu-
neista MIG-21/23/25, SU-20/22/24 
sekä Mirage F-1 koneista. Helikop-
terikalusto koostui MI-24, MI-25 ja 
MI-35 helikoptereista. Konekalus-
ton toimintakuntoisuus ja aseistus 
oli hyvin kyseenalainen. Joidenkin 
lähteiden mukaan hävittäjistä vain 
noin 180 oli lentokuntoisia ja heli-
koptereistakin vain hyvin pieni osa. 
Näidenkin koneiden suorituskykyä 
laski ohjaajien kouluttamattomuus ja 
harjoittelun puute.  

Libyan ilmatorjunta koostui pää-

Libyan ilmakampanja

lIByAN KRIISI

Operaatioalueen karttakuva, josta näkyy lentokieltoalue. (Lähde: Wikipedia)

››
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lIByAN KRIISI
osin ikääntyneestä venäläisestä, mut-
ta lukumäärältään suuresta, ilmator-
juntaohjuskalustosta (SA-2, SA-3, 
SA-5, SA-6, SA-8, SA-9, SA-10). 
Kuten ilmavoimien osalta, myös il-
matorjuntaa vaivasi heikko koulu-
tustaso, jolloin järjestelmät olivat 
erityisen haavoittuvia elektroniselle 
sodankäynnille sekä säteilyyn hakeu-
tuville ohjuksille. Myös keskitetty il-
mapuolustuksen johtamisjärjestelmä 
puuttui, vaikkakin ilmavalvontatut-
kakalusto oli suhteellisen uutta. En-
nen konfliktia Libya neuvotteli Ve-
näjän kanssa huippumodernin pitkän 
kantaman (200 km) S-300PMU-2 
(SA-20B) -ohjusjärjestelmän hank-
kimisesta, mutta liittoutuman on-
neksi hankintaa ei ole vielä ehditty 
toteuttaa. Se olisi vaikeuttanut ope-
raatiota. Kaiken kaikkiaan Libyan 
teknisesti alikehittyneestä sekä huo-

Maa Puolustushaara Kone Määrä
Ranska Ilmavoimat KC-135FR 6

RAFALE 8
MIRAGE 2000-5 6
MIRAGE 2000D 6
E-3F AWACS 1
C-160G 1

Ranska Merivoimat RAFALE MS 8

E-2C 2
Iso-Britannia Ilmavoimat Tornado GR4 3

Typhoon FGR4 10
E-3D AWACS 1

Kanada CF-188 Hornet 6

CC-150T Polaris 1
CC-177 Globemaster 1

Italia Ilmavoimat F-16A 4
Tornado ECR 4

Tanska Ilmavoimat F-16A 6
C-130J 1

Norja Ilmavoimat F-16A 6
C-130J 1

Ruotsi Ilmavoimat JAS-39 8
Espanja Ilmavoimat EF-18A Hornet 4

Ote koalition konekalustosta.

Maa Puolustushaara Kone Määrä
Belgia Ilmavoimat F-16A 6
Qatar Ilmavoimat MIRAGE 2000-5EDA 6

C-17A Globemaster 1
Hollanti Ilmavoimat F-16A 6

KDC-10 1
USA Ilmavoimat B-2A 3

B-1B Lancer 2
F-16CM 8
RQ-4B Global Hawk 2
AC-130U 3
A-10 6
EC-130 Commando Solo 1
EC-130H Compass Call 1
E-8C JSTARS 2
AC-130U 3
F-15E
KC-135R ?
KC-10A ?
C-130J ?

USA Merivoimat AV-8B Harrier 4
EA-18G 5

UAE Ilmavoimat F-16 6
Mirage 2000-9 6

nosti koulutetusta ilmapuolustukses-
ta ei ollut vastusta monikansallisen 
liittoutuman ilma- ja ohjushyökkä-
yksille. Eräiden lähteiden mukaan 
Libyan ilmapuolustus oli heikompi 
kuin vuonna 1986.

Liittouma ja sen  
suorituskyky

Oletuksena oli, että koalition muo-
dostaminen, kaluston siirrot toimi-
alueelle ja ilmaoperaation käynnis-
täminen veisi pitkän aikaa. Näin ei 
kuitenkaan käynyt, vaan operaatioi-
hin käytettävät koneet olivat nopeasti 
operointivalmiina omissa tukikohdis-
saan ja tarvittavat tukikoneet (tiedus-
telu, valvonta, PSYOPS, tankkaus) 
saatiin myös nopeasti keskitettyä alu-
eelle. Koneiden tukikohtina käytet-
tiin Välimeren sekä Keski-Euroopan 
tukikohtia. Välimerellä oli myös li-

säksi Ranskan, Espanjan sekä Yhdys-
valtojen tukialuksia, joka mahdollisti 
osan koneiden operoinnin.  

Koalition joukkoihin kuului myös 
NATO-maiden ulkopuolelta Qatarin 
sekä Arabiemiirikuntien joukkoja. 
Liittouman joukot ja konekalusto on 
esitetty alla olevassa taulukossa.

Libyan ilmakampanjassa nähtiin 
myös uusien ilmataistelukoneiden 
ensi esiintymisiä taistelutehtävissä. 
Iso-Britannian Eurofigter Typhoonit 
ja Ruotsin JAS39- hävittäjät saivat 
tulikasteensa. Myös Yhdysvalloilta 
nähtiin uutta suorituskykyä, kun US 
NAVY otti käyttöön Boeing EA-18G 
Growler ELSO-rynnäkkökoneen 
sekä B-1B Lancerit toteuttivat en-
simmäisen kerran pommitustehtä-
viä suoraan Amerikan mantereella 
olevista tukikohdista.

Mielenkiintoinen yksityiskohta 
oli myös se, että Iso-Britannia suo-
ritti ensimmäiset pommituslentonsa 
(Tornado GR4) omalta maaperältään 
sitten vuoden 1945. 
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Ilmakampanjan toteutus

Ilmaoperaation alun tavoitteena oli 
ylläpitää Libyan alueelle määrättyä 
lentokieltoaluetta sekä lamauttaa Li-
byan ilmapuolustuksen sekä ilmavoi-
mien suorituskyky. Sotatoimet aloi-
tettiin yöllä tuhoamalla sotalaivois-
ta ja sukellusveneistä laukaistuilla 
risteilyohjuksilla Libyan strategiset 
kohteet, ilmapuolustuksen tutkat, oh-
jusasemat ja viestikeskukset. Hyök-
käystä täydennettiin lentokoneiden 
ilmahyökkäyksillä täsmäpommein 
ja -ohjuksin. Tutkien toimintaa ja 
viestiliikennettä vaikeutettiin elekt-
ronisella häirinnällä. Tiedusteluun ja 
tulenjohtoon on mahdollisesti käy-
tetty myös miehittämättömiä konei-

ta. Liittoutuman tilannekuvaa, pai-
kannusta ja viestiyhteyksiä on yllä-
pidetty kahdenkymmenen satelliitin 
avulla ja ilmatilaa valvotaan jatku-
vasti AWACS-koneilla.

Suurin osa Libyan ilmavoimien 
kalustosta tuhottiin maaliskuun lop-
puun mennessä, jonka jälkeen voi-
tiin keskittyä kiinteiden kohteiden 
sekä myös Libyan maajoukkojen 
lamauttamiseen.  Näin saavutettiin 
ilma-aseen toimintavapaus lento-
kieltoalueella. Liittoutuma suoritti 
Libyan sodassa ensimmäisen viikon 
aikana vajaat 1000 taistelulentoa ja 
laukaisi noin 200 risteilyohjusta ja 
600 täsmäammusta. Hyökkäyksis-
sä käytettiin myös kolmea B-2-häi-
vepommittajaa, jotka tuhosivat 900 

Ranskalaiset Tornadot operaatiossa (Lähde: Nato)

Norjalainen F-16 (Lähde: Nato)

kilon JDAM-liitopommeilla lento-
kenttiä ja lentokonesuojia. Libyan 
kapinalliset onnistuivat aiemmin 
ampumaan ilmatorjunta-aseillaan 
alas kaksi rynnäkkökonetta ja kaksi 
helikopteria. Kun Libyan ilmapuo-
lustus oli eliminoitu, voitiin ottaa 
käyttöön myös AC-130- ja A-10-tu-
litukikoneita ilmaiskuihin Gaddafin 
joukkoja vastaan. Liittoutuma on me-
nettänyt vain yhden amerikkalaisen 
F-15E-hävittäjäkoneen, ilmoituksen 
mukaan teknillisen vian seurauksena.

Päätäntä

Libyassa saavutettiin hyvin nopeas-
ti liittouman ilmaherruus, kun ilma-
puolustus oli nopeasti lamautettavis-
sa. Kun ilmapuolustuksen kalusto ja 
koulutus oli laiminlyöty, ei Libyalla 
ollut mitään mahdollisuuksia kiistää 
liittouman ilmaherruutta. Tämän osoi-
tuksena on toistaiseksi vain yksi liit-
touman pudonnut kone. Joka tapauk-
sessa Libyassa käydään nykyaikaista 
ilmasta maahan ilmaoperaatiota. 

-Päätoimittaja-

Ilmatorjuntayhdistyksen seminaaris-
sa 8.12.2011 Helsingissä käsitellään 
aihetta lisää. Katso ilmoitus toisaal-
la lehdessä. 
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hARjOITuSTOIMINTA

Artikkelissa tarkastellaan ilma-
pelin suunnittelua ja toteutusta 
kesäkuussa 2011 järjestetys-
sä kahden viikon mittaisessa 
PVSH11-harjoituksessa. Kir-
joittaja toimi harjoituksen ilma-
pelipäällikkönä. Kokemus oli 
varsin haastava, mutta erittäin 
mielenkiintoinen.  

Tausta

Sain loppuvuodesta 2009 tiedon, 
että toimin PVSH11 Pyörremyrsky 
- harjoituksessa ilmapelipäällikkö-
nä. Tehtävä toi mukanaan automaat-
tisesti myös jäsenyyden ilmavoimien 
suunnitteluryhmässä harjoitusval-
misteluihin liittyen. Suunnitteluryh-
mä kokoontui useampaan otteeseen 
sekä vuoden 2010 että kevään 2011 
aikana. Projektipäällikkönä toimi evl 
Mikko Punnala Ilmavoimien esikun-
nasta saatuaan hyvät perusteet työn 
aiemmin aloittaneelta evl Pekka 
Haavikolta. Suunnitteluryhmän työ 
konkretisoitui joukoille harjoitus- 
ja operaatiokäskyinä. Rinnakkaisen 
suunnitteluprosessin mukaisesti har-
joitusta valmisteltiin ilmavoimien eri 
joukko-osastoissa ja laitoksissa sekä 
pelitoiminnan osalta Maanpuolustus-

Majuri joakim Salonen
Puolustusvoimien Tiedustelukeskus

Ilmapelin toteutus  
Puolustusvoimien sotaharjoituksessa 

– Pyörremyrsky 2011

korkeakoulun johdolla pelisuunnitte-
luryhmissä.

Pyörremyrsky-harjoitus järjes-
tettiin kesäkuussa 2011. Harjoitus 
jakaantui kahteen vaiheeseen, jois-
ta ensimmäisen vaiheen teemana 
oli suurkohteen suojaus ja toisen 
vaiheen teemana maahyökkäyksen 
torjunta. Ilmapuolustuspainotteisen 
harjoituksen tavoitteita olivat mm. 
yhteisoperaatioiden harjoittelu, tu-
lenkäytön johtaminen ja tilanneku-
van muodostaminen sekä ylläpito. 
Harjoituksen pelitoiminnan pää-
määränä oli luoda joukkojen ja esi-
kuntien kouluttamiseen tarvittava ti-
lannekehys sekä harjoitusvastustaja. 

Palautteen mukaan harjoitus oli ko-
konaisuudessaan onnistunut, mutta 
kehittämisen varaa toki jäi.

Suunnitteluvaihe

Suunnitteluvaiheen aikana ilmape-
lille ja sen henkilöstölle asetettiin 
ilmavoimien, harjoituksen ja peli-
toiminnan johdon toimesta erilaisia 
vaatimuksia. Keskeisimpiä näistä oli-
vat kyky 24/7-toimintaan, ilmapuo-
lustuksen kokonaisuuden tuntemus, 
simu- ja reaalimaailman toiminnan 
yhdistäminen mielekkääksi kokonai-
suudeksi sekä realistisen vastustajan 
luominen. 

Ilmapelin - ja myöhemmin koko 

Kuva: SA-kuva
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pelitoiminnan - kantavana ajatuksena 
oli, että pelille ei kirjoitettu minuut-
tiaikataulua etukäteen, vaan pelissä 
huomioitiin toimivien joukkojen ja 
johtajien toiminta. Ilmapeli suunni-
teltiin jakaantuvan siten, että pääosa 
toimisi johdollani molemmissa vai-
heissa Tikkakoskella Ilmasotakoulun 
tiloissa ja lisäksi pieni osa ensimmäi-
sessä vaiheessa Kauhavan tukikoh-
dassa majuri Luukkosen johdolla. 
Toisessa vaiheessa ilmapelin suun-
niteltiin täydentyvän yhteysupsee-
reilla, jotka asetettaisiin pää-, maa- 
ja meripeleihin varmistamaan ilma-
puolustuksen tavoitteiden ja oikean 
toiminnan toteutuminen. 

Harjoitusvastustajan tuotti Ilma-
voimien tiedustelutoimiala yhdessä 
muiden toimijoiden kanssa. Ilmapuo-
lustuspainotteisen harjoituksen joh-
dosta myös harjoituksen ELSO-ko-
konaisuus valmisteltiin oman suun-
nitteluryhmänsä toimesta. Aikaisem-
man vähäisen ja toisaalta sirpaleisen 
ilmapeliohjeistuksen johdosta pää-
tettiin jo suunnitteluvaiheessa ilma-
pelin dokumentoinnista, jonka lop-
putuotteena syntyisi ilmapeliohjeen 
luonnos valtakunnallista harjoitusta 
varten.

Peliorganisaatio aloitti koko har-
joituksen pelipäällikön johdolla yh-
teisen pelitoiminnan suunnittelupro-
sessin lokakuussa 2010. Jälkikäteen 
on helppo todeta, että liian myöhään. 
Puolustushaarat ja toimialat sekä yh-
teiset suorituskyvyt olivat jo kerin-
neet valmistelemaan oman alansa pe-
liä ilman yhteistä ”alustaa” ts. riit-
tävän yksityiskohtaista lähtökohtati-
lannetta, operaation perusrakennetta, 
loppuasetelmaa jne. Tämä heijastui 
haasteina eri alapelien yhteensovit-
tamisessa, mutta lopulta toteutus oli 
varsin onnistunut. 

Ilmapelipäällikkönä osallistuin 
useisiin ilmavoimien suunnittelu-
ryhmän kokouksiin, pelikokouksiin 
sekä johdin kolme kaksipäiväistä il-
mapelin valmisteluseminaaria. Ilma-
pelin tilat varattiin Ilmasotakoulusta 
keväällä 2010 ja henkilöstö nimet-

tiin syksyn 2010 aikana. Ilmapeliin 
nimetty henkilöstö onnistui vajaista 
perusteista huolimatta suunnittele-
maan ja valmistelemaan ilmapelin.  
Ilmavoimien esikunta tuki ilmape-
liä erinomaisesti asiakirjahallinnon 
valmistelulla sekä pseudo-maailman 
korttien tuottamisessa. Myös yhteis-
työ muiden alapelien kanssa toimi 
erinomaisesti. 

Suunnitteluvaiheen aikana suu-
rimmat haasteet muodostuivat johta-
misjärjestelmien valmisteluista. Ko-
konaisuus ei tuntunut olevan kenellä-
kään hallinnassa. Viimeiset ilmape-
likeskuksen yhteydet muodostuivat 
vasta harjoituksen alettua, mikä ei 
ainakaan helpottanut ilmapelin toi-
minnan aloitusta.

Toteutusvaihe

Harjoituksen pelitoimintaa johti pe-
lipäällikkö komentaja Lintuaho apu-
naan puolustushaarojen pelipäälliköt 
sekä yhteisten suorituskykyjen pelaa-
jat. Keltaisen toimivana komentaja 
oli eversti Max Sjöblom. Ilmapelin 
henkilöstöön kuului kirjoittajan li-
säksi kaksi vuoropäällikköä, sinisen 
ja keltaisen ilmakomentajat, kak-
si pelimestaria, neljä simupilottia 
(1.vaihe), kolme tiedustelupelaajaa, 
kaksi valvontapelaajaa, ITTH IT-
pelimestari, tukikohtamestari sekä 
tukikohtien, toimialojen ja aselajien 

pelaajia. Vahvuus Tikkakoskella oli 
parhaimmillaan 27 henkilöä. Ilma-
peli kykeni tarpeen mukaan 2-3 vuo-
roon ja kattoi ilmapuolustuksen eri 
osa-alueet. PVSH11-harjoituksessa 
myös ilmapeliin nimetty henkilöstö 
oli oppimassa pelkän operaattoritoi-
minnan sijaan.

Ilmapelin yhteysupseereiden teh-
tävänä (Vekara, Suomenlinna) oli 
varmistaa keltaisen ilmaoperaatioi-
den toiminta-ajatuksen välittyminen 
maa- sekä merivoimien peliorgani-
saatioille. Yhteysupseerit tehtäviin 
kuului myös ”kevyiden” ilmaope-
raatioanalyysien laatiminen tarvit-
sijoille, yhteydenpito Tikkakoskelle 
sekä keltaisen ilmakomponentin ti-
lannekuvan ylläpito. 

Kuten aiemmin todettiin, ilma-
pelin pelikirjaa ei ollut kirjoitettu 
etukäteen yksityiskohtaiseksi, vaan 
kahden viikon flow:na, joka oli synk-
ronoitu muiden pelien ja puolustus-
haarojen kanssa. Ilmapeli yhdisti en-
simmäistä kertaa simu- ja reaalitoi-
minnan, mikä oli haasteellista, mut-
ta samalla opetti myös ilmapelaajia. 
Laadittuja pelikirjoja tai keltaisen 
toimintaa ei paljastettu ennen harjoi-
tuksen päättymistä kuin palvelus- ja 
lentoturvallisuuden edellyttämille ta-
hoille, mikä oli ilmavoimien johdon 

››
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hyväksymä menettelytapa. Pelikirja, 
keltaisen materiaali ja esimerkit pelin 
aikana tehdyistä tuotteista toimitet-
tiin harjoituksen jälkeen harjoituksen 
projektipäällikölle.

Harjoituksen kaksivaiheisuus nä-
kyi ilmapelin toiminnan ja intensi-
teetin muutoksina. Ensimmäisessä 
vaiheessa ilmapeli oli selkeässä ve-
tojuhdan roolissa, jolloin muut pelit 
asettivat vaatimuksia omilta vastuu-
alueiltaan mm. keltaisen ilma-aseen 
toiminnalle. Toisessa vaiheessa ilma-
peli oli harjoituskehyksen mukaisesti 
tukemassa niin keltaisen kuin sinisen 
maajoukkojen taistelua. Ilmapelin 
päivärutiinit koostuivat harjoituksen 
aikana tilannekatsauksista, vuoron-
vaihdoista, maalittamisprosessiin 
kuuluvista palavereista, simu- ja re-
aalimaailman lentokierroksista sekä 
tilannekuvan muodostamisesta ja ra-
portoinnista eri järjestelmillä. Par-
haimmillaan toimivat joukot ja ko-
mentajat eivät tienneet, käskivätkö he 
simu- vai reaalimaailman joukkoja. 
Edellisestä huolimatta ei ilmapelin 
osalta missään vaiheessa jouduttu ti-
lanteeseen, jossa palvelus- tai lento-
turvallisuus olisi vaarantunut.

Lessons learned eli  jotain 
opittiinkin

Pelin ja sen osakokonaisuuksien ku-
ten ilmapelin suunnittelu on aloitetta-
va samaan aikaan harjoituksen suun-
nittelun kanssa. Ilmapelin valmiste-
luun on nimettävä esisuunnitteluvai-
heesta alkaen pelin runkohenkilöstö, 
jossa on riittävä edustus ilmapuolus-
tuksen eri osa-alueilta. Ilmavoimien 
operatiiviset perusteet, suoritusky-
vyn omistajien vaatimukset sekä 
harjoitukseen osallistuvien joukko-
jen pääkouluttajien vast. toiveet jouk-
kojen koulutukseen liittyen on oltava 
tiedossa pelipäälliköllä jo pelin suun-
nitteluvaiheen aikana. Luonnollisesti 

valtakunnallisen harjoituksen perus-
data kuten valtakunnan rajat, infra, 
sinisen ja keltaisen organisaatiot ja 
uhkakuvat on löydyttävä suunnittelu-
perusteista ja tietojärjestelmistä, jotta 
harjoituksen valmistelut toteutetaan 
samassa ”maailmassa”. 

Suurimmat haasteet ilmapelin 
suunnittelulle ja toteutukselle aiheu-
tuivat johtamisjärjestelmäalan osal-
ta. Ilmapelin tarvitsemien yhteyksi-
en rakentaminen ja pelikeskuksen 
edellyttämät muutokset on johdetta-
va keskitetysti. Ennen harjoitusta on 
oltava käskettynä johtamisjärjestel-
mäalan johto- ja valmisteluvastuut 
kuten tietoturva-asiat, yhteydet ja 
vaatimusmäärittelyt. Harjoituksen 
aikana kaikki käytössämme olleet 
järjestelmät sekä yhteydet kuitenkin 
toimivat ja tilat olivat ilmapelille so-
veltuvat.

Toiminta ilmapelissä oli palka-
tulle henkilöstölle erinomainen oppi-
mismahdollisuus. Pelaajat saivat hy-
vän kuvan ilmapuolustuksen komp-
leksisesta kokonaisuudesta sekä op-
pivat käyttämään eri tietojärjestel-
miä. Tilannekuvan muodostamisesta 
on kuitenkin saatava jatkossa selke-
ämpi ohjeistus miten, millä rytmillä 
ja millä välineillä kuvaa tuotetaan ja 
ylläpidetään.

Sinisen ja keltaisen pelitoiminta 
yhteisistä tiloista edesauttoi yhteisen 
tilannekuvan ylläpitoa pelin sisällä. 
Muiden puolustushaarojen ja toimi-
joiden sijoittaminen samaan peli-
keskukseen 1.vaiheen aikana lisäsi 
kokonaisuuden ymmärtämistä sekä 
mahdollisti keltaisen puolen JOINT-
tyyppisen toiminnan. Ilmapuolustuk-
sen näkökulmasta yhteistyö pääjoh-
tokeskusten kanssa simu- ja reaali-
lentotoiminnan yhdistämisessä, si-
mupilottien johtamisessa sekä val-
vonnan pelaamisessa oli toimivaa. 
Harjoituksen 2.vaiheen aloitus oli 

luonnollisesti helpompi, koska il-
mapelin henkilöstö omasi 1.vaiheen 
perusteella jo hyvät valmiudet mm. 
tietojärjestelmien käyttöön – jopa 
niiden soveltamiseen.

Ilmapeliin nimetyn henkilöstön 
ammattitaito, motivaatio ja työs-
kentelymoraali saivat kiitettävää pa-
lautetta sekä ilmavoimien että puo-
lustusvoimien johdon suunnasta. 
Erinomaisen lisän ilmapeliin toivat 
maisterikurssin sekä yleisesikunta- 
ja esiupseerikurssin oppilasupseerit 
työpanoksellaan. Muihin peleihin 
2.vaiheen ajaksi sijoitetut ilmape-
lin yhteysupseerit koettiin tärkeiksi, 
mutta heidän olisi tullut olla mukana 
ilmapelissä Tikkakoskella jo ensim-
mäisen vaiheen aikana.

Ilmavoimat käytti aiempaa enem-
män resursseja ilmapeliin. Uskon, 
että panostus oli perusteltua saavu-
tetut tulokset ja kokemukset huomi-
oiden. Vanha sanontahan kuuluu, että 
”niin sodit kuin harjoittelet”. Mie-
lekkään harjoituksen kokonaisuuteen 
kuuluu olennaisena osana huolelli-
sesti valmisteltu ja toteutettu sotape-
li, jolla tuetaan toimivien joukkojen 
harjoitustavoitteiden saavuttamista. 
Ilmapelin henkilöstö tuotti harjoi-
tuksen aikana ilmapeliohjeen luon-
noksen, joka on palkatun henkilön 
saatavissa PVAH-järjestelmässä. 

hARjOITuSTOIMINTA
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IlMATORjuNTA-AMMuKSET

Kirjoittaja ei ole vähääkään 
orientoitunut menneisyyteen, 
mutta pieni paluu Sergein 
modernisointiin kutittelee silti 
lyijykynäpolven tykkimiehen 
molempia näppäinsormia. 23 
mm tykkien modernisointihan 
jäi hiukan kesken, kun uusia 
ampumatarvikkeita ei voitu 
hankkia. Joku taisi ajatella, että 
vanhojenkin ammusten teho riit-
tää, kun suurella tulinopeudella 
ammutaan. Pienten ammusten 
sirpaleet ovat niin heppoisia, 
ettei lähisytyttimiä kannattanut 
edes harkita. Oli siis pysyttävä 
kosketussytyttimissä, jolloin 
tehoa olisi voitu kasvattaa vain 
räjähdysainetta lisäämällä ja 
ammuksen kuorta ohentamalla. 
Hidasteisella sytyttimellä olisi 
saatu maaliin suurempi paine-
vaikutus. Myös valojuova olisi 
voitu jättää pois, jos olisi ollut 
varmuus uuden tykkilaskimen 
ehdottomasta tarkkuudesta. 
Kokonaan toisenlainen mah-
dollisuus olisi ollut siirtyminen 
alikaliiperiammuksiin.  Seuraa-
vassa on muutamia pinnallisia 
vertailuja modernin ammuksen 
ja vanhanaikaisen neuvostokra-
naatin välillä.

Pauli Thomenius
Everstiluutnantti evp

Sergein paukut – puuttuva nuoli
Alikaliiperiammus tarkoittaa tykin 
kaliiperia pienempää ammusta, joka 
saadaan liikenteeseen paljon suurem-
malla lähtönopeudella kuin tavalli-
nen ammus. Alikaliiperiammus tun-
netaan myös nimellä nuoliammus 
– ainakin tankkijoukoissa. Seuraa-
vassa ei tarkastella haaveena ollutta 
nuoliammusta, joka olisi tullut ehkä 
Sveitsin kautta? Otetaan sen sijaan 
esimerkki NATO-maasta, Puolasta. 
Siellähän on muutenkin modernisoi-
tu Sergeitä tekemällä siitä hybridi: 
pari lämpöhakuista ohjusta tykin la-
vetilla.

Ammusten vertailu,  
vanha ammus ja nuoli

Vanhan, tavanomaisen kranaatin tun-
tee jokainen. Siinä on räjähdysainet-
ta, metallikuori ja sytytin, yleensä 
myös valojuova. Vanhojen massii-

visten, räjähtämättömien ammusten 
paino ei voinut paljon poiketa kra-
naattien painosta, jotta voitiin käyt-
tää samaa ballistiikkaa. Alikaliipe-
riammuksilla joudutaan kokonaan 
uuteen ballistiikkaan, kun lentoajat 
lyhenevät.

Jatkossa tarkastellaan puolalai-
sen MESKO SA:n 23 mm ammusta. 
Kuvasta 1 poiketen se on vakautettu 
pyörimisliikkeen hyrrävaikutuksel-
la eikä takasiivekkeillä. Mesko val-
mistaa myös lämpöhakuisia ohjuk-
sia, jotka muistuttavat Iglaa, mutta 
eivät ole lisenssituotteita tai kopioita. 
Vastaavan tapainen ero oli aikoinaan 
suomalaisen Nasun ja ruotsalaisen 
Bandvagn´in välillä. Meskon Grom 
–niminen ohjus taitaa kuulua NATO-
nimikkeistöön; se ei ole siis pelkäs-
tään ”yhteensopiva”.

KUVA 1 Nuoliammuksen periaate;  Ammuksen lähdettyä putkesta leviävät 
sisäballistisen vaipan, ”lähtökehyksen”, osat ja putoavat maahan. Vaipasta va-
pautuva nuoli jatkaa suurella nopeudella. Ohuen nuolen ilmanvastus on paljon 
pienempi kuin täyskaliiperiammuksen, joten se säilyttää nopeutensa hyvin.

››
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Tehon vertailu

Teholla voidaan tarkoittaa maalien 
pudotustodennäköisyyttä. Se edel-
lyttää osumia ja osumilta vaikutusta. 

Tehoon vaikuttaa, paljonko rau-
taa saadaan taivaalle aikayksikössä. 
Sergein tulinopeus on kohtuullisen 
huima, ja se on sama ammustyypis-
tä huolimatta. Niinpä voidaan kertoa 
ammuksen paino tulinopeudella, jot-
ta saadaan selville projektiilitiheys 
kg/s/putki.

Vanha ammus: 17 ls/s x 190 g 
= 3,23 kg/s

FAPDS-T nuoliammus: 17 ls/s 
x 130 g = 2,21 kg/s. Vanha täyskali-
periammus näyttää siis paremmalta?

Osuman vaikutus perustuu räjäh-
dysvaikutukseen (paine, sirpaleet, 
sytytys) ja/tai kineettiseen energiaan. 
Nuoliammuksella on vain kineetti-
nen energia, jos valojuovan mitätön 
sytytysvaikutus unohdetaan.  Eikö 
siis vanha ammus ole parempi, kun 
se sentään räjähtää!

Nuoliammuksen etuja ovat suu-
ri läpäisy ja parempi osumatodennä-
köisyys. Läpäisyt on mitattu NATOn 
käyttämiä maalilevyjä ampumalla 
(kuva 3) ja tulokset osoittavat selvästi 
parempaa läpäisyä kuin vanhoilla HE 
–kranaateilla. Mutta miten ammus-
tyyppi voi vaikuttaa osumatodennä-
köisyyteen, tykin ballistinen hajonta-
han ei muutu! Vastaus: nopealla am-
muksella lentoajat pienenevät ja tar-
vitaan pienemmät ennakot. Tällöin 
esimerkiksi 10% virhe ennakossa 
vaikuttaa vähemmän nuoliammuk-
sella kuin vanhalla HE-kranaatilla. 
Lisäksi nuoliammus on lyhyem-
män ajan tuulen armoilla, edelleen 
sen tuulipinta-ala on pienempi kuin 
vanhalla ammuksella.

Osumien vaikutusta mitataan 
ampumalla metallilevyihin, jotka 
vastaavat helikopterin tai lentoko-
neen keskimääräistä rakennetta ja 
vahvuutta. Puolassakin käytetään 
NATO-standardeja, jolloin ensim-
mäinen levy on yleensä vinossa, jotta 
ammusten mahdollinen kimpoami-
nen paljastuisi. Epäilijä sanoo tässä 
vaiheessa, että eihän alle parin sentin 
reikä koneen siivessä mitään vaikuta.

Alikaliiperiluodin muoto on huo-
mattavasti edullisempi kuin vanhan 
kranaatin muoto. Sen pituus on 74 
mm ja kaliiperi 13,4 mm. Niinpä len-
toaika 3 kilometriin onkin vain 3,7 
s. Eihän siihen päästä edes 35 mm 
Oerlikonin täyskaliiperiammuksella, 
joka edelleen edustaa parasta täyska-
liiperitekniikkaa!

Lopuksi tältä paukulta ...

tai vastaavalta olisi voitu odottaa sel-
vää tehonlisäystä Sergein karvalak-
kimallille. Maailmalla toteutettujen 
hybridiratkaisujen etuja voi epäillä, 
sillä ohjus on olkapäällä paljon pa-
remmassa hallinnassa kuin pallilla 
istuvan miehen (siis tykkimiehen; 
sukupuolineutraali ilmaisu) käännel-
tävällä lavetilla. Tänäänkin Sergeitä 
näkyy jatkuvasti uutiskuvissa. Sehän 
on edelleen luotettavin tunnettu it-
ase, jota helikopterit välttelevät. On 

KUVA 2.  Puolalainen hybridisergei  Grom -ohjuksilla. Ohjukset osoittavat 10° 
korkeammalle kuin tykit, mutta ohjusten näkösäde osoittaa samaan suuntaan 
kuin tykit. Tämä 10 asteen ”super-elevation” tarvitaan, kun ohjus putoaa jonkin 
verran lähtövaiheessa – etenkin pienillä korotuskulmilla.

 vanha HE -kranaatti nuoli    (FAPDS-T)

ominaispaino ”normaali” (< teräs) suuri     (2 x teräksen ominaispaino)
ilmanvastus iso pieni
hidastuvuus iso pieni
lentoajat pitkiä lyhyitä
ennakot pitkiä lyhyitä
tilaa räjähdysaineelle on ei
tilaa valojuovalle on  (5½ s) on    (2 s; riittää nopealle ammukselle)

TAULUKKO 1. Vanhan HE -kranaatin ja modernin FAPDS-T -ammuksen 
vertailu

(HE  = high explosive =  räjähdysaine     FAPDS-T  = Frangible Armour Piercing Discharging Sabot-
Tracer = Murskautuva, Panssaria Murtava, Irtoava Lähtövaippa – Valojuovalla (vapaa kenttäkäännös)
Sabot = puukenkä (ransk.); esim. nailoninen 23 mm paketti, jonka sisällä on alikaliiperiammus

IlMATORjuNTA-AMMuKSET
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se Sergei niin hyvä peli, että se pan-
naan meillä ehkä pataan – jos T-72 
ratkaisut toistuvat? Silloin historia 
toistaisi itseään. Siksi historiaa on-
kin turha lukea, siitä ei opita mitään.

Yleistä

Yleisestä tavasta poiketen tämän 
kirjoittajan ”yleistä” tulee lopuksi. 
Näin tehden syväosaajien ei tarvitse 
tuhlata aikaa yleisiin paukkuasioi-
hin. (Toinen selitys lienee siinä, että 
TurItPston ryhmänjohtaja normitti 
20.6.1961: ”Olette ihme vempula - 
mikä olette?!!! Muistaakseni vasta-
sin ”Olen ihme vempula, herra ali-
kersantti!” En siis rohjennut vastata: 
”Olen ihme vempula, mikä olen!?”)

Suomen ilmatorjuntatykistöllä 
on käytössään melko tavanomai-
nen patruunavalikoima, räjähtäviä 
kranaatteja ja massiivisia ammuk-
sia. Ns. älykkäitä ammuksia on vain 
Merivoimilla, maavoimien kaliiperi-
luokkaan sellaisia ei ole edes tarjol-
la. Tosin joskus on 35 mm AHEAD 
–kranaatti nimetty älykkääksi, mut-
ta siinähän on vain aikasytytin (vrt. 
88ItK/37RMB). Merivoimien kra-
naatit sen sijaan käyttäytyvät ”tilan-
teenmukaisesti”, jolloin lähisytytti-
men virittäminen ja toimintamoodi 
riippuvat mm. häirinnästä ja maalin 
lentokorkeudesta lähellä meren pin-
taa.

Vanhan tyypin kranaattien teho 
on perustunut suurelta osin sirpalei-
siin. Jo 1950-luvulla sveitsiläiset oi-
valsivat, että lentokone hajoaa par-
haiten painevaikutuksella. Niinpä 
Oerlikonin kranaatin kuori on ohut, 
räjähdysainemäärä on maksimoitu, 
jopa valojuovan kustannuksella. Sy-
tyttimen pieni hidastus päästää kra-
naatin koneen sisälle ja sen jälkeen 
paine heittää mm. hävittäjän kuomun 
taivaan tuuliin.

Alikaliiperiammuksiin ei meil-
lä ole ollut kovin syvää kiinnostusta 
koskaan. Eihän se miltään tunnu, jos 
pati ei räjähdä! Mutta totuus on, että 
lyhenevät lentoajat tekevät osumisen 

KUVA 3 Tehoammunnan maalilevyt. Viistossa levyssä ja ensimmäisessä suo-
rassa levyssä reikä osoittaa, että ammus on vielä kasassa. Seuraavissa levyissä 
reiät suurenevat, kun ammuksen osat leviävät. Viimeisissä levyissä reiät taas 
pienenevät, kun vain suurimmilla sirpaleilla riittää energiaa. On helppo kuvi-
tella, millaista jälkeä tulee lentolaitteeseen, jonka vahvuus on vähäisempi kuin 
testiammuntojen levypakka.

Nuoliammuksen teknisiä tietoja

Vanha sirpaleammus FAPDS-T

Luodin paino 190 g    130 g

Patruunan paino 450 g  410 g

Lähtönopeus 970 m/s 1170 m/s

Lentoaika 3 kilometriin 7,6 s 3,7 s

Valojuova 5,4 s >2 s

Läpäisy 15 mm 100 m päässä 10 mm panssaria + 10 mm 
terästä 

Kuparinpoistolaukausten tarve on ei

Ampumaetäisyys 1 km 2 km 3 km

23 mm vanha HE 1,39 s 3,86 s 7,62 s

23 mm alikaliperi 0,96 s 2,18 s 3,7 s

KUVA 4.   23 mm ammusten lentoaikavertailu. Vaaka-akselilla on etäisyys ja 
pystyakselilla lentoaika. ››
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KUVA 5. Piirrokseen on lisätty vertailun vuoksi 40 mm nuolen (Vo = 1480 m/s) 
lentoaika 1,5 km:iin = 1,1 s ja 35 mm täyskaliperiammuksen (Vo = 1175 m/s) 
lentoaika 3 km:iin = 3,8 s. 

paljon varmemmaksi, ja läpäisyn jäl-
keen maalin sisällä sinkoilee monen 
sortin romua, vaikka paine ei kasva-
kaan. Nuoliammuksen ominaispaino 
on suuri. Mitä painavampi esine, sitä 
paremmin se lentää. Tätä kaikki ei-
vät takavuosina heti uskoneet. Silloin 
tehosi seuraava ohje: Ota 100 g kivi 
ja heitä se pitkälle. Ota sitten 100 g 
vastaavan kiven hiekkaa ja heitä se. 
Huomaat kyllä, että hiekka putoaa 
maahan tai veteen paljon aikaisem-
min kuin kivi.

Koolla on väliä, sillä esimerkiksi 
40 mm nuoliammuksen (paino n. ½ 
kg) nopeus on vielä kolmessa kilo-
metrissä lähes 1150 m/s, mikä ylit-
tää monen tykin ammusten lähtöno-
peuden. 

Kranaattien itsetuhoutuminen 
perustui taannoin mm. läpipalavaan 
valojuovaan. Se oli halpa ratkaisu, 
mutta joskus ”kello edisti” niin, että 
kranaatti räjähti silmille. Valojuo-
vamateriaaliin syntynyt pitkittäinen 
särö saattoi olla syynä. Läpipalavat 
jouduttiin kieltämään. Aikautetta-
vissa kranaateissa ei tarvinnut hoi-
taa itsetuhoutumista erikseen. Nuo-
liammuksiin ei saa itsetuhoutumista, 
mutta nehän tekevät vain reiän pu-
dotessaa maahan. Kun itsetuhoumi-
setäisyys ei ole ”metreistä kiinni”, 
riittävään tarkkuuteen päästään ta-
vallisilla kranaateilla räjäyttämällä 
ne silloin, kun ammuksen pyörimis-
nopeus laskee tietyn rajan alle. 

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi 

IlMATORjuNTA-AMMuKSET
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PERuSluKEMIA
TAKTIIKASTA

Kapteeni janne Tähtinen
Maanpuolustuskorkeakoulu

Taktiikan palstalla jatketaan 
numerossa 4_2010 aloitettua 
artikkelisarjaa, joka käsittelee 
elokuussa 2008 tapahtuneen 
Venäjän ja Georgian välisen so-
dan tapahtumia ja johtopäätök-
siä. Tällä kertaa käsitellään ehkä 
tutkimustyöni tärkeintä osiota - 
työn johtopäätöksiä ilma-aseen 
tehtävistä ja käyttöperiaatteista. 
Artikkelin tarkastelu on rajattu 
Venäjän ilma-aseen toimintaan. 

Yleistä

Venäjän operaatiota tarkasteltaessa 
Georgian sota on hyvä esimerkki 
yhdenlaisesta strategisesta iskusta 
ja siihen liittyvästä tulenkäytöstä. 
Hyökkäys aloitettiin korkeassa val-
miudessa olleilla joukoilla, joiden 
keskittäminen alueelle toteutettiin 
osana harjoitustoimintaa. Lisäjouk-
koja asetettiin kohotettuun lähtö-
valmiuteen, jos alueelle olisi ollut 
tarvetta toteuttaa laajamittaisempi 
hyökkäys. Hyökkäysoperaatio ja sii-
hen liittyvä tulenkäyttö harjoiteltiin 
osana Kaukasus 2008 -harjoitusta. 

Operaation aikana toiminta oli 
nopeaa ja tulenkäytöllä riistettiin 
vastustajan kyky suorittaa vastatoi-
mia. Iskua ei kohdistettu vaikutuk-
siltaan yhteiskunnan elintärkeisiin 
toimintoihin, vaan venäläisten ta-
voitteena oli tuhota Georgian kyky 

Georgian sota - Venäjän ilma-aseen  
tehtävät ja toimintaperiaatteet

sodankäyntiin. Samalla luotiin kui-
tenkin joukkojen käytöllä loppuase-
telma, josta hyökkäystä olisi kyetty 
jatkamaan pääkaupungin sekä stra-
tegisesti merkittävien öljyputkien 
alueille. Mikä olisi ollut operaation 
ajoitus ja olisiko sitä toteutettu, jos 
Georgian joukot eivät olisi hyökän-
neet Etelä-Ossetiaan, jää selvittämät-
tömäksi tekijäksi.

Ilmaoperaatiot ja ilma-aseen 
tehtäväluokat

Georgian alueen syvyyteen TU-
22M3-, SU-24M- ja SU-25-koneilla 
tehtyjen ilmaoperaatioiden toteutuk-
selle on löydettävissä vuorokautinen 
kierrosrytmi. Ensimmäisenä kolme-
na taisteluvuorokautena toteutet-
tiin kolme laajempaa operaatiota ja 
kahtena jälkimmäisenä vuorokau-
tena kaksi operaatiota. Operaatioi-
den yleisjaotteluksi voidaan todeta 
yöoperaatio, aamupäivä- tai iltapäi-
väoperaatio sekä iltaoperaatio. Yö-
operaatio toteutettiin TU-22M3- ja 
SU-24M-koneilla yleensä hieman 
puolen yön jälkeen. Toinen operaa-
tio toteutettiin yleensä aamupäivän 
tai iltapäivän päätteeksi ja iltaoperaa-
tio 20.00–23.00 välillä. Iskut tehtiin 
usein pienissä koneosastoissa jao-
teltuna operaation aikavälille, mutta 
venäläiset tekivät myös yhden lähes 
rykmentin operaation (28 konetta) 
sekä yhden laivueen operaation (10 
TU-22M3-konetta). Nämäkin ope-
raatiot jakaantuivat eri kohdealuei-

ta vastaan. Kierrosjaottelu ja siihen 
liittyvät aikaikkunat lienee määritelty 
tukitoimien järjestämistä varten. SU-
25-lähitulitukikoneiden käyttö Ts-
khinvalin alueelle poikkesi kierros-
ten aikajaottelusta. Koneita käytettiin 
joukkojen ilmatukeen Etelä-Ossetian 
alueella valoisan aikana joustavas-
ti pienissä parin - parven kokoisissa 
osastoissa.

Ilma-aseen käytöllä saavutettiin 
puutteista huolimatta sille asetetut 
kokonaistavoitteet. Maajoukkojen 
taisteluita kyettiin tukemaan siten, 
että maahyökkäys saavutti menes-
tystä hyvinkin nopeasti. Operaation 
ensimmäisessä vaiheessa (Etelä-Os-
setian ja Abhasian valtaaminen) py-
säytettiin vihollisen liike ja voimien 
vaikutuksen kasvattaminen Etelä-
Ossetian alueelle sekä murennettiin 
vihollisen taistelutahto ilma-aseen ja 
tykistön tulenkäytöllä. Samalla luo-
tiin edellytykset omien joukkojen 
keskittämiselle sekä hyökkäysope-
raatiolle. Toisen vaiheen hyökkäyk-
seen liittyen valmisteltiin taistelutila 
tulenkäytöllä hyökkäysedellytysten 
luomiseksi. Tämä korostui etenkin 
Kodorin solan alueen puolustuksen 
murtamiseksi.

Ilma-asetta käytettiin sodan aika-
na tiedustelutehtäviin, häirintätehtä-
viin, ilmapäivystykseen, SEAD-teh-
täviin, iskuihin strategisesti tärkeisiin 
kohteisiin (lentokentät, infrastruk-
tuuri, sotapotentiaalin tuhoaminen) 

››
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sekä maajoukkojen tukemiseen. 
Maajoukkojen tukeminen jakaantui 
lähitulitukitehtäviin (tämä oli konei-
den tehtävän anto, mutta iskut jou-
duttiin toteuttamaan käytännössä 
syvyyteen eikä suoraan taistelevien 
joukkojen läheisyyteen, jolloin ne 
voitaisiin luokitella myös lähieris-
tämistehtäviksi), eristämistehtäviin 
sekä taistelualueen valmisteluun. Ge-
orgian varuskunta-/sotilastukikohta-
verkkoon vaikutettiin kattavasti. Syy 
tähän lienee se, että sotilasalueita 
käytettiin reserviläisjoukkojen pe-
rustamisalueina sekä se, että koko-
naisoperaation yhtenä strategisena 
tavoitteena oli Georgian sotilaallisen 
suorituskyvyn tuhoaminen.

Ilmatiedustelu ja  
hävittäjätoiminta (A/A)

Ennen sotatoimien puhkeamista mo-
lemmat osapuolet suorittivat ilmas-
ta käsin operaatioalueen tiedustelua 
maaston ja joukkojen osalta. Ge-
orgian joukot tukivat operaatioiden 
valmistelua aktiivisella lennokkitie-
dustelulla. Venäläiset toteuttivat usei-
ta lentoja, jotka rikkoivat Georgian 
ilmatilan alueellista koskematto-
muutta. Lentojen tarkoituksena oli 
ilmeisesti voimannäyttö, mutta myös 
alueen tiedustelu. Sodan ajalta venä-
läisten suorittamasta ilmatiedustelus-
ta on viitteitä etenkin ensimmäisen 
päivän osalta. Havainnot perustuvat 
koneisiin, jotka lensivät kohteiden yli 
tai kiertelivät alueiden yllä, mutta ei-
vät toimineet mihinkään kohteisiin. 
Ilmatiedustelua suoritettiin myös pi-
meällä, jolloin käytössä olleet sen-
sorit edellyttivät kohteiden valaisua 
valaisupommeilla. 

Tiedustelun ajoittumisesta suh-
teessa operaatioihin ei voi vetää 
tutkimuksen lähdemateriaalin vä-
häisyydestä (tietoja löytyy vain en-
simmäisen päivän lennoista) johtu-
en varmoja johtopäätöksiä, mutta en-

simmäisen päivän havaintojen perus-
teella tiedustelu suoritettiin neljä tai 
12–14 tuntia ennen iskua kohdealu-
eelle. Tästä voidaan vetää oletus, että 
operaatioiden suunnitteluun liittyvä 
tiedustelu toteutettiin ainakin puoli-
vuorokautta ennen operaatiota ja alu-
een olosuhteet sekä ilmapuolustuk-
sen ja kohteiden ryhmitys pyrittiin 
varmistamaan neljä tuntia ennen is-
kuja. Pääosa Venäjän ilmahyökkäyk-
sistä suuntautui kiinteisiin kohteisiin, 
joiden maalitiedustelu lienee tehty jo 
ennen sotaa (varuskunnat / sotilas-
tukikohdat, liikenteen solmukohdat, 
satamat, tutka-asemat ja lentokentät).

Venäläisten keskeisenä ongelma-
na oli reaaliaikaisen tiedustelutiedon 
puute. Osa venäläisten ilmaiskuista 
kohdistui alueille, joilta georgialais-
joukot olivat poistuneet edellisen 
vuorokauden aikana. Lennokkitie-
dustelukyvyn puuttuminen esti tais-
telualueen valvonnan toteuttamisen, 
mikä altisti muut joukot vastustajan 
vastatoimille. Hyökkäys toteutettiin 
käytännössä Kaukasus 2008 -har-
joituksen suunnitelmalla. Joukkojen 
liikkeen suuntaamisen perusteena oli 
niille asetetut tavoitteet. Vastustajan 
joukkojen käytöstä ja toiminnasta ei 
ollut tietoa, koska sitä ei kyetty niille 
tiedustelujärjestelmällä tuottamaan. 
Lennokkitiedustelu on suorituskyky, 
jota tarvitaan ilmapuolustuksen ryh-
mityksen tiedusteluun sekä hyökkä-
yksen aikaiseen taktiseen tieduste-
luun. Lennokkikalustolla olisi kyetty 
myös parantamaan joukkojen johta-
misedellytyksiä vuoristoisessa maas-
tossa. Lennokkitiedustelun merkitys-
tä nykyaikaisessa taistelutilassa ko-
rostaa myös se, että venäläiset ostivat 
sodan jälkeen lennokkeja Israelista 
testikäyttöön.

Hävittäjäkalustolla suoritettiin 
ilmapäivystystä (Combat Air Pat-
rol, CAP) ensimmäisestä taistelu-
vuorokaudesta alkaen. Toiminnan 

käynnistämisessä oli viivettä muu-
hun operaatioon nähden, mikä altis-
ti Etelä-Ossetian ja Venäjän joukot 
ilmaiskuille 8. elokuuta aamulla. 
Tapahtumalla oli jatkovaikutuksia 
omien koneiden alas ampumiseen 
liittyvissä tilanteissa. Hävittäjäpäi-
vystyksen sekä muun ilmatoiminnan 
aloittamista ja johtamista vaikeutti 
Ilmavoimien vuosia kestäneet resurs-
sivajeet. Joukkojen valmius ei ollut 
riittävä ja niiden johtamista ei ollut 
harjoiteltu. Käskyt annettiin Mos-
kovasta Ilmavoimien pääesikunnas-
ta suoraan rykmenteille. Asian kor-
jaamiseksi onkin sodan jälkeen tehty 
laajoja organisaatiomuutoksia. CAP-
toiminta rajoitti kuitenkin Georgian 
ilma-aseen käyttöä operaation aika-
na. Lähitulitukikoneiden käyttö lo-
petettiin, koska niitä ei olisi kyetty 
suojaamaan hävittäjiltä. Myös tais-
teluhelikoptereiden käyttö estyi al-
kuvaiheessa kokonaan. Georgian re-
surssit ilma-aseen käyttöön olisivat 
olleet rajoitetut myös ilman venä-
läisten hävittäjätoimintaa. Ilmatoi-
minnan ylläpito ja sen vaikutus vä-
häisellä kalustolla olisi ollut erittäin 
rajoitettua. 

SEAD-toiminta

SEAD-toimintaan oli käytössä liian 
vähän resursseja, eikä häirintää huo-
mioitu kiinteästi osana ilmaiskujen 
suunnittelua. Ilmavoimat eivät hal-
linneet tarvittavia menetelmiä, koska 
suunnitteluhenkilöstöltä ja lentäjiltä 
puuttui kokemus toiminnasta ilma-
torjuntaa vastaan. Koneiden omasuo-
jalaitteiden puute ja heikko suoritus-
kyky lisäsivät uhkaa koneille. 

Taustahäirintää suoritettiin AN-
12PP-elsokoneilla ja MI-8-elsokop-
tereilla ilmaoperaatioiden aikana. 
Saattohäirintä suoritettiin SU-34-ko-
neilla, joiden häirintäjärjestelmiä hyö-
dynnettiin muiden koneiden suojana. 
Koneiden, joilla ei ollut omasuojahäi-
rintäjärjestelmiä, käyttöä rajoitettiin 
ensimmäisten tappioiden jälkeen. Ge-
orgian ilmatorjunnan ryhmitys pyrit-
tiin huomioimaan osastojen reittien, 
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kohdealueiden ja lähestymissuuntien 
valinnassa. Lisäksi minimilentokor-
keutta nostettiin sodan loppuvaihees-
sa yli 3 500 metriin, mikä poisti ly-
hyen kantaman ilmatorjuntajärjes-
telmien muodostaman uhkan, joka 
muodostui myös omien joukkojen 
suunnasta. SEAD-toimintaan liitty-
en pyrittiin lamauttamaan valvonta- ja 
johtamiskyky iskemällä tutkia ja ilma-
puolustuksen johtokeskusta vastaan. 
Suorituskykyisimmät ilmatorjuntaoh-
jusjärjestelmät pyrittiin löytämään ja 
tuhoamaan ilmahyökkäyksillä.

Haasteista huolimatta ilmaope-
raatioiden tukeminen häirinnällä 
sekä iskut ilmapuolustuksen valvon-
ta- ja asejärjestelmiä vastaan mah-
dollisti koneille suhteellisen hyvän 
toimintavapauden Georgian ilma-
tilassa. Omat tappiot olivat kovat, 
mutta eivät estäneet operaation jat-
kamista. Omat tappiot Georgian il-
matorjuntatulessa johtuivat omasuo-
jahäirinnän rajallisuudesta venäläi-
siä ilmatorjuntajärjestelmiä vastaan, 
jotka ovat optimoituja länsimaisia 
järjestelmiä vastaan. Parempi ja uu-
dempi (SU-34) kalusto oli toimivaa 
myös venäläisiä ilmatorjuntajärjes-
telmiä vastaan.

SEAD-toimintaa ja siihen liitty-
vää elektronista häirintää käsittelevät 
lähteet esittävät venäläisten toimin-
nasta ristiriitaisia näkemyksiä. Venä-
läiset tukivat ilmaoperaatioita sodan 
alusta lähtien ohjesääntöjen mukai-
silla menetelmillä, mutta vastustajan 
ilmapuolustuksen kyky ilmeisesti 
aliarvioitiin, koska oma tilanneku-
va alueelta oli heikko. Käytössä ei 
ollut operatiivista tiedustelujärjes-
telmää, jolla ilmatorjunnan ryhmi-
tys olisi voitu paikantaa tukitoimien 
käytön optimoimiseksi. Georgia 
tunsi vastustajansa hyvin ja kykeni 
hyödyntämään innovatiivisella tak-
tiikalla (tuliylläköt ja liikkuvat oh-
juspartiot) vastustajansa heikkouk-
sia. BUK-M1-järjestelmän käyttö 
lienee ollut venäläisille yllätys, joka 
kesti operaation alkuvaiheen.

Ilmasta maahan -toiminta 
(A/G)

Ilmasta maahan (Air to Ground, A/G) 
-toiminnalla pyrittiin: (1) estämään 
joukkojen liike taistelualueella, (2) 
estämään reservien perustaminen ja 
keskittäminen taistelualueelle, (3) 
häiritsemään joukkojen johtamisyh-
teyksiä, (4) lamauttamaan lentotuki-

kohtia, (5) tuhoamaan huoltolaitok-
sia ja varastoja sekä (6) vaikuttamaan 
ilmapuolustuksen suorituskykyihin 
ja (7) tuhoamaan sotapotentiaalia ja 
osin myös keskeistä infrastruktuuria. 
Sodalle ja sitä kautta voimankäytölle 
asetetut rajoitetut tavoitteet näkyvät 
kohdeluettelossa.

Taisteluvuorokausien 1–2 aika-
na ilma-aseen käyttö A/G-toiminnan 
osalta painottui (1) Etelä-Ossetian 
alueella olleiden maajoukkojen tu-
kemiseen lähitulitukitehtävin ja lä-
hieristämistehtävin, (2) kaukoeris-
tämiseen sekä (3) lentotukikohtien 
ja -kenttien lamauttamiseen. Lisäksi 
pyrittiin tykistöjoukkojen ja rajalli-
sesti myös ilmapuolustuksen lamaut-
tamiseen. Ilmasta maahan -toimin-
nan painopiste oli Tskhinvali - Gori 
suunnassa taistelevien maajoukkojen 
tukemisessa. Lentokenttiä ja perus-
tamispaikkoja vastaan iskettiin koko 
Georgian alueella. Iskut lentokenttiä 
ja myös Potin satama-aluetta vastaan 
tehtiin ulkopuolisen avun keskittämi-
sen estämiseksi.

Lähitulitukikoneiden suorituksil-
la (jotka ilmatulenjohdon puutteen 
takia toteutettiin lähieristämisenä) 

››
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tuettiin alueella taistelleita joukko-
ja Georgian joukkojen hyökkäyksiä 
vastaan. Samalla hankittiin aikaa ve-
näläisjoukkojen keskittämiselle tais-
telualueelle. Tähän pyrittiin myös 
kaukoeristämisellä, joka toteutettiin 
vaikuttamalla ilmasta perustamis-
paikkoihin sekä kuljetuksiin liitty-
vään infrastruktuuriin kuten rautatie- 
ja maantieverkkoon.

Toisen taisteluvuorokauden aika-
na aloitettiin iskut Abhasian suunnas-
sa. Iskut liittyivät tulevan operaation 
taistelualueen valmisteluun. Toisen 
ja kolmannen taisteluvuorokauden 
aikana iskettiin Abhasian operaati-
osuunnan kohteisiin Georgian jouk-
kojen toimintaedellytysten ja niiden 
johtamisyhteyksien lamauttamiseksi. 
Taistelualueen valmisteluun liittyen 
iskettiin puolustusryhmityksiin pai-
nopisteenä Kodorin solan alue, jossa 
hyökkäysmaasto oli vaikeakulkuis-
ta. Kolmantena taisteluvuorokautena 
ilma-aseen käyttö myös Etelä-Osse-
tian suunnassa oli luonteeltaan tais-
telualueen valmistelua. Ilma-aseella 
iskettiin Georgian vetäytyviä ja puo-
lustukseen ryhmittyviä georgialais-
joukkoja vastaan.

Neljännen taisteluvuorokauden 
aikana toteutettiin ensimmäinen 
varsinainen operaatio ilmapuolus-
tuksen lamauttamiseksi (Suppressi-
on of Air Defence, SEAD). Tähän 
asti SEAD-toiminta oli ollut lähinnä 
elektronista häirintää ja ilmahyök-
käyksiä yksittäisiä tutka-asemia 
vastaan. Syynä keskitettyyn SEAD-
operaatioon oli ilmanherruuden ja 
toimintavapauden hankkiminen jat-
kohyökkäyksen ilmatukeen liittyen 
sekä aiemmin koetut tappiot, jotka 
ainakin alkuvaiheen analyyseissä 
korostivat Georgian ilmatorjunnan 
suorituskykyä. SEAD-toimintaan 
liittyen iskettiin tutkaverkkoon, py-
rittiin tuhoamaan ilmapuolustuksen 
johtokeskus ja vaikutettiin viesti- ja 

ilmatorjuntajärjestelmiin. Neljännen 
taisteluvuorokauden aikana jatkettiin 
taistelualueen valmistelua iskemällä 
joukkojen asemia ja johtamisyhteyk-
siä vastaan. Georgian sotapotentiaa-
lin tuhoamiseksi iskettiin myös kou-
lutusprikaatin varuskuntaa vastaan.

Viidentenä taisteluvuorokautena 
ilma-aseen käytön painopiste siirtyi 
iskuihin, joiden tavoitteena voidaan 
katsoa olleen strategiset kohteet, joi-
hin iskeminen vaikutti poliittiseen 
päätöksentekoon. Iskuja tehtiin kul-
jetuksiin liittyvää rautatieinfrastruk-
tuuria, sähkönsiirtolinjoja sekä väite-
tysti myös öljyputkia vastaan.

Ilmaiskuja toteutettiin kaikkina 
vuorokauden aikoina, eikä pimeys 
muodostunut esteeksi ilmahyökkäys-
ten toteuttamiselle. Ilmavoimille ai-
heutuneet tappiot olivat kovat, mikä 
johti muutoksiin tukitoimien järjeste-
lyissä sekä koneiden toimintatavois-
sa. Konepudotukset eivät kuitenkaan 
keskeyttäneet ilmatoimintaa, vaikka 
intensiteetissä lähitulitukitoiminnan 
osalta onkin nähtävissä hetkellinen 
lasku toisena taisteluvuorokautena.

A / G - t o i m i n t a a n  l i i t t y e n 
TU-22M3-kalustoa käytettiin kor-
kealta suoritettuihin aluepommituk-
siin. Koneella iskettiin suuriin alue-
maaleihin kuten lentokenttiin, so-
tilastukikohtiin ja varastoalueisiin. 
TU-22- ja SU-24M-kalustoa käytet-
tiin yöoperaatioiden suorittamiseen. 
SU-25-kalustoa käytettiin pääosin 
matalalla alle 1 000 metrin korke-
udessa pienellä pommikuormalla 
tai raketeilla varustettuna. Kohtee-
seen iskettiin syöksykulmalla, joka 
vaihteli käytetyn asejärjestelmän 
mukaan. Rakettiaseella hyökkäyk-
siä toteutettiin myös erittäin jyrkäl-
lä syöksykulmalla. SU-25-koneet 
käskettiin alueelle yleensä CAS-
tehtävään, mutta ilmatulenjohtajien 
puuttuessa alueelta iskut jouduttiin 
toteuttamaan syvyydestä löydetty-

jä maaleja vastaan. SU-25- ja SU-
24-koneita käytettiin yleensä parin–
parven kokoisissa osastoissa. Tutkia 
vastaan hyökättiin KH-58-ohjuksilla 
(säteilyyn hakeutuva) tai pommituk-
silla. Lentotukikohtien pommituksis-
sa käytettiin hidastettuja sytyttimiä.

Ilmaiskuilla oli sodan aikana 
merkittäviä vaikutuksia. Aluevai-
kutteisilla aseilla (mukaan lukien 
RBK-kasettiaseet) saatiin tuotettua 
hetkellisesti korkeat tappiot. Tämä 
aiheutti taistelumoraalin laskun ge-
orgialaisjoukoissa sekä joukkojen 
vetäytymisiä asemistaan. Toimin-
ta oli tehokasta erityisesti siirtyviä 
joukkoja vastaan sekä aluepommi-
tuksin toteutettuna myös ryhmitty-
neitä joukkoja vastaan. Iskuilla pe-
rustamispaikkoja vastaan estettiin 
joukkojen keskittäminen sekä osin 
jopa perustamistoiminta kokonaan. 
Tämä antoi Venäjän maajoukoille 
edellytykset riittävän ylivoiman saa-
vuttamiseen alueella.

Helikopteritoiminta

Helikoptereita käytettiin operaation 
aikana suhteellisen vähän. Helikopte-
ritoimintaa rajoitti venäläisten osalta 
taistelualueen pohjoisosan vuoristot 
ja helikopterijoukkojen vanhentunut 
kalusto sekä Ilmavoimien kyvyttö-
myys johtaa maavoimien lentotoi-
mintaa. Taisteluhelikopterit, joita 
harjoituksissa oli käytetty joukko-
jen tukemiseen, saatiin käyttöön 
vasta kolmantena taisteluvuorokau-
tena, jolloin Etelä-Ossetian alueelle 
saatiin etutukikohta (Forward Ope-
rating Base, FOB). Etutukikohta loi 
edellytykset taisteluhelikoptereiden 
käytölle. Taisteluhelikoptereita käy-
tettiin maajoukkojen tueksi raketti- ja 
tykkirynnäköillä. 

Helikoptereita käytettiin myös 
pienien osastojen maahanlaskuihin 
keskeisten maastonkohtien valtaa-
miseksi sekä reservien liikkuvuuden 
lisäämiseksi. Keskeisten maaston-
kohtien valtaamisen taistelualueelta 
kuuluu kiinteäksi osaksi venäläis-
tä taktiikkaa. Taisteluhelikoptereita 
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käytettiin myös panssarintorjunta-
aseistuksessa lentokenttää vastaan 
toteutettuun hyökkäykseen. Hyök-
käyksen aikana taisteluhelikopte-
reilla tuhottiin vihollisen koptereita 
maahan. Helikopterioperaatioiden 
toteuttamisen syvyyteen mahdollis-
ti taistelutilan ”tyhjät alueet” puolus-
tajan joukkojen vähyydestä johtuen.

Lopuksi

Venäjän operaatio oli kokonaisuute-
na yhteisoperaatio, johon osallistui 
kaikkien puolustushaarojen jouk-
koja. Todellista JOINT-toimintaa 
operaatiossa ei kyetty toteuttamaan, 
koska operaation johtosuhteen ja 
johtamisjärjestelmät eivät tukeneet 
joukkojen välistä yhteistoimintaa. 
Alueelta puuttui taktisen tason joh-

toporras, jolla olisi ollut kyky tai edes 
oikeus eri puolustushaarojen suori-
tuskykyjen johtamiseen. Alueellisen 
johtoportaan puute johti siihen, että 
ilmakomponentin toiminnan synk-
ronointi muiden joukkojen kanssa 
epäonnistui.

Maajoukoilta puuttui ilmatulen-
johtajat, jotka olisivat kyenneet osoit-
tamaan maalit maajoukkojen tueksi 
tarkoitettujen lähitulitukisuoritusten 
toteuttamiseksi. Lisäksi maajoukoil-
la ja ilmavoimilla oli käytössään ra-
diokalusto, joka ei ollut yhteensopi-
vaa toistensa kanssa, joten ilmatulen-
johtajien puuttumista ei voitu edes 
yrittää kompensoida maajoukkojen 
henkilöstöllä. Puolustushaarojen 
joukot eivät merkinneet kalustoaan, 
jolloin ilma-alukset ja maajoukot ei-

vät tunnistaneet toisiaan toimiessaan 
heikon tilannetietoisuuden varassa. 
Sodan jälkeen onkin nostettu esil-
le tarve maajoukkojen komentajan 
johdossa olevalle ilmakomponentille 
sekä ilmatulenjohtajien sijoittamisel-
le jokaiseen maajoukkojen pataljoo-
naan. Tämä sama johtopäätös on to-
sin tehty jo 1990-luvulla Tšetšenian 
sotien kokemusten perusteella. 
------------------------------------------
Artikkelisarjasta tullaan julkaise-
maan kooste Ilmatorjunnan vuosikir-
jassa 2011-2012, josta löytyy myös 
luettelo työssä käytetyistä keskei-
simmistä lähteistä, jolloin lukijalla 
on mahdollisuus perehtyä aihepii-
riin tarkemmin, mikäli kiinnostusta 
riittää.

Pikku-uutisia Venäjältä
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Everstiluutnantti Antti Arpiainen

RIA Novosti 13.5.2011, RIA Novosti 
9.8.2011

Toinen S-400 rykmentti 
palvelukseen

Venäjän Puolustusministeriö on il-
moittanut, että toinen S-400 kalustol-
la varustettu ilmatorjuntaohjusryk-
mentti on aloittanut taistelupalveluk-
sensa toukokuussa Moskovan lähei-
syydessä. Ensimmäinen rykmentti on 
ollut sijoitettuna Elektrostalin alueel-
le vuodesta 2007 osana Moskovan 
alueen ilmatilanpuolustusjärjestel-
mää. S-400 Triumph järjestelmä tu-
lee muodostamaan Venäjän ilmati-
lanpuolustuksen kivijalan vuoteen 
2020 asti. Järjestelmän maksimikan-
tama on jopa 400 km 40–50 km kor-
keuteen. Järjestelmä käyttää useita 

eri ohjustyyppejä, jotka on optimoitu 
ballististen ja risteilyohjusten torjun-
taan. Se voi samanaikaisesti seura-
ta yli 300 maalia ja torjua 36 niistä. 
S-400 ilmatorjuntaohjusrykmentti 
kostuu nykyisin kahdesta tai kolmes-
ta patteristosta, joissa kussakin neljä 
ohjusjärjestelmää. Venäjä on suunni-
tellut aseistavansa 56 patteristoa (eli 
19 – 28 rykmenttiä) S-400 järjestel-
mällä vuoteen 2020 mennessä. 

RIA Novosti 9.8.2011, RIA Novosti 
15.8.2011, Lenta.Ru 9.8.2011, Lenta.
Ru 15.8.2011

Uusi lyhyen kantaman 
Morfei -ilmatorjuntaohjus-
järjestelmä käyttöön 2013 

Uuden lyhyen kantaman ilmator-

juntaohjusjärjestelmän Morfein tu-
lisi olla valmis käyttöön otettavaksi 
Venäjällä vuonna 2013, kertoi enti-
nen Almaz-Antein pääjohtaja Igor 
Ashurbeili. Morfei - järjestelmää on 
kehitetty vuodesta 2007. Morfei on 
suunniteltu sotilaallisen toiminnan 
suojaamiseen. Siinä on sekä aktiivi-
nen ja passiivinen valvonta- ja maa-
linosoitusjärjestelmä samoin kuin 
ohjukset. Hänen mukaansa Morfei 
tuhoaa kaiken mikä liikkuu ilmassa 
viiden kilometrin säteellä laitteesta. 

Morfei on erittäin lyhyen kanta-
man liikkuva ilmatorjuntaohjusjärjes-
telmä, joka odotetaan saatavan palve-
luskäyttöön vuonna 2013. Viimeisim-
mässä muodossaan uudessa järjestel-
mässä on tutka kupolinmuotoisessa 

››
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antennissa, joka takaa jatkuvan 360 
asteen maalin seurannan. Vahvista-
mattomien tietojen mukaan tähän 
mennessä on rakennettu prototyyppi 
uudesta järjestelmästä.  Morfein kan-
tama on viisi kilometriä. Se on suun-
niteltu suojaamaan sotilaskohteita ja 

se sisältää sekä aktiivisia, että pas-
siivisia ohjuksia ja valvontavälinei-
tä. Huhtikuussa 2010 Almaz-Antein 
pääjohtaja kertoi, että Morfei on osa 
Venäjän ilmatilanpuolustusjärjestel-
män keskipitkän kantaman Hero–jär-
jestelmää (Morfei +Vitiaz = Hero?).

Lenta.Ru 15.8.2011

S-300 PM järjestelmän 
tuotanto on lopetettu

Venäjä on lopettanut S-300PM jär-
jestelmän tuotannon. Viimeinen sar-
ja S-300PM järjestelmää valmistet-
tiin joskus vuonna 1994. Sittemmin 
tuotetut järjestelmät on tehty pelkäs-
tään vientiin. Nyt on tuotanto lopetet-
tu eikä uusia tilauksia S-300 järjes-
telmälle toimiteta. Venäjän puolus-
tusministeriön aikoo korvata ilma-
voimien S-300 PMU - järjestelmät 
S-400 järjestelmillä. Tällä hetkellä 
molemmissa käytössä olevissa ryk-
menteissä on kaksi patteristoa S-400 
-järjestelmää. Vuonna 2015 tullaan 
ottamaan käyttöön uusi järjestelmä 
S-500, joka yhdessä S-400 tulee 
muodostamaan yhtenäisen ilmati-
lanpuolustusjärjestelmän rungon. 
Venäjä on muodostamassa yhtenäis-
tä ilmatilanpuolustusjärjestelmää, 
joka sisältää palveluksessa pysyvät 
S-300V, S-400, S-500, Morfei ja Vi-
tiaz ilmatorjuntaohjusjärjestelmät. 
S-300 PM/PMU kalustolla varuste-
tut joukot korvataan asteittain S-400 
kalustolla ja 2015 käyttöönotettaval-
la Vitiaz -järjestelmällä. 

RIA Novosti 15.8.2011

Vitiaz korvaa S-300 PS 
järjestelmät 2014 alkaen

Uusi keskipitkän kantaman ilmator-
juntaohjusjärjestelmä Vitiaz tulee 
korvaamaan vanhentuvan S-300PS 
järjestelmän vuodesta 2014 alkaen. 
Hänen mukaansa Vitiazin tulisi olla 
valmiina palvelukseen 2013-2014 ja 
ainoastaan järjestelmän uusien oh-
justen koeammuntojen riittämätön 
rahoitus voi enää aiheuttaa viiväs-
tystä. Vitiazin odotetaan korvaavan 
ennen muuta vanhentuneet S-300PS 
järjestelmät, joiden palvelusaika tu-
lee päättymään viimeistään seuraa-
vien kahden vuoden kuluessa. Uusi 
järjestelmä tulee sisältämään kehitty-
neemmän tutkan ja lavetin, jolla on 
16 ohjusta, kun S-300PS lavetilla on Erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmä Morfei (lähde: Militaryrus-

sia.ru)
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vain neljä ohjusta. Vitiazin käyttöön-
otto on kriittinen Venäjän ilmatilan-
puolustuksen kokonaisuudelle, sillä 
maalla on käytössään vain muutama 
tusina modernisoituja S-300PM jär-
jestelmiä, joilla pystytään täyttämään 
keskitorjuntaan muodostuvat aukot 
S-300PS järjestelmien poistuessa 
palveluksesta.

RIA Novosti 18.7.2011

Venäjän Merivoimille 
Pantsir-M

Venäjän Merivoimat tulevat piak-
koin vastaanottamaan uuden aluksiin 
asennettavan tykki-/ohjusilmatorjun-
tajärjestelmän, jonka on suunnitellut 
KBP suunnittelutoimisto. Järjestel-
mää kutsutaan nimellä Pantsir-M ja 
se on kehitetty Pantsir-S1 maaver-
sion pohjalta. Pantsir-M tulee kor-
vaamaan Kortik ilmatorjuntajärjes-
telmän ja se tullaan asentamaan uu-
siin venäläisiin taistelualus luokkiin 
korveteista risteilijöihin. Vientiver-
sion Pantsir-ME reaktioaika on 3- 5 
sekuntia ja se voi seurata sekä tuhota 
samanaikaisesti neljä maalia. Ohjuk-
sien kantama on 20 km ja ne toimivat 
2 metrin korkeudesta 15 km korkeu-
teen. Tykeillä voidaan torjua maalit 
neljän kilometrin etäisyydeltä alkaen 
ja kolmen kilometrin korkeuteen asti.

Lenta.Ru 3.8.2011, Lenta.Ru 
16.8.2011

Kuusi Su-34 lisää vuonna 
2011

Novosibirskin Lentokoneiden Tuo-
tantoyhtymä (NAPO) toimittaa Ve-
näjän Ilmavoimille vähintään 6 kap-
paletta uusia Su-34 pommikonetta 
vuoden 2011 kuluessa. Vuonna 2010 
NAPO toimitti Venäjän Ilmavoille 4 
kpl Su-34 konetta, jolloin Ilmavoi-
mien käytössä olevien uusien Su-34 
koneiden kokonaismäärä on yhteen-
sä 16. Ensimmäinen tilaus käsitti 32 
koneen rakentamisen. Vuoteen 2015 
mennessä koneiden tuotantotavoite 
on 70 kpl. Lisähankinta on kuitenkin 

vireillä, sillä Ilmavoimien komenta-
jan kenraalieversti Alexander Zelinin 
kertoi, että hankittavista pommiko-
neista tullaan muodostamaan viisi 24 
pommikoneen laivuetta (= 120 kpl). 
Su-34 koneet tullaan hankkimaan 
vaiheittain, esimerkiksi vuonna 2012 
tullaan hankkimaan 12 konetta. Tu-
levaisuudessa Su-34 pommikoneet 
muodostavat rintamailmavoimien 
iskukyvyn perustan. Su-34 kykenee 
lentämään enintään 527 m/s nopeu-
della ja niiden toimintasäde on 1100 
km. Su-34 on aseistettu 30mm tykillä 
ja 12 kiinnityspisteellä, joihin kiinni-
tettävän aseistuksen kokonaismassa 
on enintään 8 tonnia. Aiemmin on 
kerrottu, että koneet päivitetäänAL-
31FM1 suihkuturbiineilla ja että 
niihin asennetaan APU voimanläh-
de TA14-130-35, joka mahdollistaa 
lentokoneen käynnistämisen kentällä 
ilman erikoisvälineitä.

RIA Novosti 27.7.2011, RIA Novosti 
17.8.2011

T-50/PAK-FA ensimmäinen 
julkinen esiintyminen 
MAKS-2011 ilmailunäytte-
lyssä

Sukhoin suunnittelema T-50/PAK-
FA viidennen sukupolven hävittäjä 
suoritti ensimmäisen julkisen esiin-
tymisen MAKS-2011 ilmailunäytte-
lyssä. Kone ei suorittanut taitolento-

PAK-FA/T-50 MAKS 2011 ilmailunäyttelyssä (Lähde: Wallpaper.Ge)

Su-34 (Lähde: strangecosmos.com)
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temppuja, koska se on vielä koelen-
tovaiheessa. Valmistajalle oli kuiten-
kin tärkeää näyttää, että hävittäjä ei 
ole enää vain paperilla, vaan se on 
muuttunut todellisuudeksi ja lentää. 
T-50/PAK-FA hävittäjän on kehittä-
nyt Sukhoin suunnittelutoimisto ja 
rakentanut Komsomolsk-on-Amurin 
lentokonetehdas Venäjän Kaukoidäs-
sä. Ensimmäinen prototyyppi suorit-
ti ensilentonsa tammikuussa 2010 ja 
se on tähän mennessä suorittanut 
yhdessä toisen prototyypin kanssa 
yli 40 koelentoa. Kaksi seuraavaa 
prototyyppiä ovat kokoonpanotes-
tauksen erivaiheissa. T-50/PAK-FA 
on ensimmäinen varsinaisesti uusi 
venäläinen taistelukonetyyppi sitten 
Neuvostoliiton hajoamisen. Hävit-
täjä otettaneen operatiiviseen käyt-
töön mahdollisesti vuonna 2015 ja 
se tulee olemaan Venäjän Ilmavoi-
mien ensimmäinen häiveteknologi-
aan perustuva lentokone. Käytetty 
häiveteknologia tekee koneesta lä-
hes mahdottoman havaita tutkalla. 
Kuten amerikkalainen vastinparinsa 
F-22 Raptor, se kykenee lentämään 
yliäänen nopeudella käyttämättä 
jälkipolttimia sekä pystyy suoritta-
maan korkeiden G-voimien liikkeitä 
moottoriensa ohjattavan työntövoi-
man sekä korkeateknologisen lento-
ohjausjärjestelmän vuoksi. Venäjän 
Ilmavoimat on kertonut tarvitsevansa 
yli 60 kappaletta T-50/PAK-FA hävit-
täjiä vuoden 2015 jälkeen. Vaikka hä-
vittäjän tekniset tiedot pysyvät salai-
sina, on käynyt ilmi, että suunnittelu 
perustuu viimeisimpään hävittäjäko-
neiden kehittämiseen. T-50/PAK-FA 
tulee olemaan Venäjän Ilmavoimien 
kruunun jalokivi. Lentopalvelus on 
vielä vuosia riippuvainen MiG-29 
ja Su-27 perheiden taistelukoneis-
ta, joiden perustyyppi on lentänyt 
hävittäjänä 1980-luvun puolivälistä 
ja hiljalleen nämä koneet ovat van-
hentumassa.

RIA Novosti 9.8.2011, Lenta.Ru 
9.8.2011

Uusi valvontakone vuoteen 
2016 mennessä

Venäjä toivoo kehittävänsä uuden 
valvonta- ja johtamisjärjestelmäko-
neen vuoteen 2016 mennessä kertoi 
Ilmavoimien komentaja kenraali-
eversti Alexander Zelin. Hänen mu-
kaansa Ilmavoimat odottaa vastaan-
ottavansa uuden A-100 koneen, joka 
on rakennettu Il-476 kuljetuskoneen 
pohjalle. Koneessa on PS-90 moot-
torit ja pidennetty kantama. Uudessa 
valvontakoneessa tulee olemaan ke-
hittynyt aktiivisesti vaiheohjattu tut-
kajärjestelmä, joka pystyy havaitse-
maan ja seuraamaan sekä ilma- että 
pintamaaleja. Lentorungot tulevat 
Ilmavoimien käyttöön 2013- 2014, 
jolloin on mahdollista rakentaa nii-
den pohjalle valvontakone vuoteen 
2016 mennessä. Venäjän Ilmavoimil-
la on käytössään yli 20 kpl A-50M 
valvontakonetta, jotka on rakennettu 

Il-76MD koneen rungolle. A-50M on 
varustettu suurella Liana-valvonta-
tutkalla ja sen antenni on sijoitettu 
lentokoneen rungon päälle suureen 
radomiin. A-50M voi johtaa kym-
mentä hävittäjää joko ilmataistelu tai 
rynnäkkötehtävässä. A-50M pystyy 
lentämään jopa 800km/h ja 7500km 
etäisyydelle. Koneen valvonta-alue 
vaihtelee ilmamaaleihin jopa 650km 
etäisyydestä pintamaalien enintään 
300km etäisyyteen. Järjestelmä ky-
kenee seuraamaan jopa 300 maalia.

RIA Novosti 16.8.2011, RIA Novosti 
16.8.2011

Venäjän Ilmavoimat  
ovat edistyneet aseistus-
hankkeissaan

Venäjän ilmavoimat ovat edistyneet 
tasaisesti uudelleen aseistumisohjel-
massaan huolimatta ratkaisematto-
mista kysymyksistä rahoituksen ja ka-
luston toimituksen suhteen, totesi Il-
mavoimien komentaja kenraalieversti 
Alexander Zelin. Rahoitustilanne ei 
ole kokonaisuudessaan tyydyttävä, 
hän totesi. T-50/PAK-FA tulee toimi-
tukseen 2014 -2015, mitä teollisuus-

Lutch-lennokki  ( Lähde: rpdefence.over-blog.com)
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asiantuntijat pitävät melko optimisti-
sena aikatauluna. Ilmavoimat on vas-
taanottanut tänä vuonna kuusi uutta 
Su-34 pommikonetta ja odottaa saa-
vansa kaikkiaan 120 kpl tämän tyypin 
koneita. Zelin sanoi, että Ilmavoimat 
tunnustavat pienen kevyen hävittäjän 
kuten MiG-35 tarpeen, mutta Su-35S 
on ensisijalla. Venäjän Ilmavoimat ei-
vät ole luopuneet MiG-35D projek-
tista kokonaan. MiG-35 on MiG-29 
kehittynyt versio, joka käyttää ilmasta 
ilmaan sekä ilmasta maahan ohjuk-
sia ja on varustettu Zhuk A tutkalla. 
Kaukotoimintailmavoimat ovat äsket-
täin vastaanottaneet modernisoituja 
Tu-95 ja Tu-160 pommikoneita. Ze-
linin tiedotustilaisuudessa näytettiin 
video Kh-555 risteilyohjuksen, joka 
on Kh-55 ydinristeilyohjuksen ver-
sio, täsmäiskusta konventionaalisella 
hakupäällä varustettuna perinteiseen 
maaliin. Venäjän Merivoimien lento-
joukot ovat vastaanottaneet Kaukotoi-
mintailmavoimilta Tu-22M3 ohjus-
pommikoneita joukkojen uudelleen 
organisoinnin yhteydessä. Merivoi-
mien uusien koneiden käyttöön liit-
tyviä harjoituksia on suunniteltu yh-
dessä Tyynenmeren Laivaston kanssa. 

RIA Novosti 16.8.2011

Helikopteritoimitukset ovat 
lisääntyneet selkeästi

Venäjän suurimman helikopterival-
mistaja, Venäjän Helikopterit Yhty-
män johtaja Dmitri Petrov kertoi, että 
yhtymä tulee toimittamaan Ilmavoi-
mille tänä vuonna yli 150 helikop-
teria. Yhtymä on allekirjoittanut so-
pimuksen vuoden helikopteritoimi-
tuksista ja niihin sisältyy osana myös 
Ka-52 rynnäkköhelikopterien toimi-
tuksia. Yhtymän odotetaan toimitta-
van yli 1 000 helikopteria Venäjän 
Asevoimille ennen vuotta 2020.

Lenta.Ru 10.8.2011

Mi-38 helikoptereita palve-
lukseen vuonna 2014

Venäjän Helikopterit Yhtymä toimit-

taa sarjatuotettuja Mi-38 helikopte-
reita Venäjän Ilmavoimille vuonna 
2014, kertoi yhtymän toimitusjohtaja 
Dmitri Petrov. Hankinta on osa val-
tionaseistusohjelmaa. Vuonna 2010 
kerrottiin Mi-38 helikopterin sar-
jatuotannon alkavan vuonna 2013. 
Tähän mennessä on rakennettu kak-
si Mi-38 prototyyppiä, jotka osallis-
tuvat koelento-ohjelmaan. Vuoden 
2011 lopulla koelento-ohjelmaan 
odotetaan osallistumaan kolmatta 
prototyyppiä, jossa on venäläisval-
misteiset moottorit. Kahteen ensim-
mäiseen helikopteriin on asennettu 
PW127T/S suihkuturbiinit. Venäläi-
nen vaihtoehto asennetaan kolman-
teen prototyyppiin ja se on TV7-
117V, moottoreiden lisäksi kolmas 
prototyyppi eroaa rungoltaan ja ikku-
noiltaan aiemmista versioista. Mi-38 
on suunniteltu kuljettamaan 36 mat-
kustajaa tai 5 tonnia rahtia, helikop-
terin suurin nopeus on 285 km/h eli 
79 m/s ja lentoetäisyys 1 300 km. Ul-
koista kuormaa helikopteri kykenee 
kuljettamaan jopa 7 tonnia.

Lenta.Ru 26.7.2011

Ka-52 helikopterin tukialus-
versio valmis vuonna 2014

Ensimmäinen erä Ka-52K tukialuk-
selle suunniteltuja rynnäkköheli-
koptereita tuullaan kokoamaan ja 
koelentämään vuonna 2014, kertoi 
Kamovin pääsuunnittelija Sergei 
Mikheev. Uudet helikopterit on tar-
koitettu Mistral -luokan helikopte-
ritukialuksille, joille tulee tukeutu-
maan myös Ka-29 kuljetus- ja su-
kellusveneen torjuntahelikoptereita. 
Aiemmin on kerrottu, että Ka-52K 
tulee olemaan erilainen perusversi-
oon nähden. Ainakin Ka-52K:n run-
koa tullaan vahvistamaan, tarvittavat 
lapojen taittomekanismit sekä muut 
aluksessa käsittelyä helpottavat lisä-
laitteet ja muunnokset tullaan lisää-
mään. Mahdollisesti helikopteriin 
asennetaan myös uusi avioniikka, 
tutkajärjestelmä sekä meritoiminnan 
vaatima uudistettu aseistus. Ranska 

toimittaa sopimuksen mukaan kak-
si Mistral -luokan alusta Venäjälle, 
ensimmäinen tulee vuonna 2014 ja 
toinen 2015, lisäksi Venäjä todennä-
köisesti rakentaa solmittavan lisenssi 
sopimuksella kaksi alusta lisää.

RIA Novosti 10.8.2011

Venäjän ensimmäinen 
rynnäkkölennokki Lutch 

Lutch on ensimmäinen venäläinen 
lennokki. joka on suunniteltu ilma-
rynnäkköjen suorittamiseksi, kertoi 
valmistaja Vegan edustaja. Vega toi 
MAKS-2011 näyttelyyn keskikanta-
man Lutch-lennokin täysikokoisen 
mallin. Lutch on suunniteltu optisen 
tiedusteluun, tutkatiedusteluun, link-
kiasemaksi sekä elektronisen sodan-
käynnin tehtäviin, tiedottaja lisäsi. 
Lennokki voi myös kuljettaa ohjat-
tavia täsmäaseita joko rungon ripus-
tuspisteissä tai asekuilussa. Lennokki 
pystyy kuljettamaan yhteensä 150-
170 kg aseistusta ja aseiden hallin-
tajärjestelmiä. Lutch-lennokilla on 
250-300 km valvontaetäisyys, jota 
voidaan kasvattaa 500km:iin ja len-
toaika on jopa 18 tuntia, jota voidaan 
kasvattaa lisäpolttoaineella 30 tun-
tiin. 800kg maksimi lentoonlähtöpai-
nolla Lutchin nopeus on 270km/h eli 
75m/s. 
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Aloitan Peruslukemia tekniikasta-
palstan uutena toimittajana samasta 
aihepiiristä, kuin edeltäjäni kapteeni 
Pasi Seppälä aloitti oman tehtävänsä 
kaksi vuotta sitten. Tuolloin Seppälä 
käsitteli päätöksenteon tietoteknistä 
tukemista. Kiitän Seppälää hänen an-
siokkaasti tekemästään työstä palstan 
toimittajana. Artikkeleillaan hän on 
kertonut lukijoille ilmapuolustuksen 
teknisestä nykytilasta ja suoritusky-
vyn rakentamiseen liittyvistä haas-
teista. Aikaisempiin lehtiin tarttues-
sani olen huomannut syventyneeni 
Seppälän laadukkaisiin artikkeleihin. 

Kahdessa vuodessa on informaa-
tio- ja verkostokeskeisen sodankäyn-
nin kehittymisessä tullut entistä sel-
keämmäksi se, että taistelun voit-
taminen edellyttää vastustajaa no-
peampaa tilanteen arviointia, pää-
töksentekoa ja vaikuttamista. Jotta 
päätöksentekijä kykenee päättämään, 
on hänelle luotava tilannekuva val-
litsevasta tilanteesta.  Artikkelissa-
ni keskityn käsittelemään käsitettä 
tilannekuva, tilannekuvan muodos-
tamista sekä siihen liittyviä teknisiä 
haasteita.

Tilannekuva päätöksenteon 
sekä oikean toiminnan 
mahdollistajana

Tilannekuvaan liittyvän käsitteis-
tön ympärillä on varsin paljon eri 
näkökulmista johtuvaa käsitteiden 
tulkinnan erilaisuutta. Tästä lukija 
saa hyvän esimerkin etsimällä tietoa 
internetin hakukoneen kuvahaulla 

Kapteeni Petri Forssell
Maanpuolustuskorkeakoulu

Tilannekuva ja sen muodostaminen
käyttäen sanaa ”tilannekuva”. Ti-
lannekuva voi olla yksittäisestä ta-
pahtumasta otettu kuva esimerkiksi 
urheilukilpailusta. Se voi olla tauluk-
komuotoista tietoa tai sitten se voi 
olla Poliisin päivystyshuone kaikkine 
tilannekuvamonitoreineen.

Tilannekuva ja tilannetietoisuus 
ovat käsitteitä, jotka saavat Suo-
men turvallisuutta ohjaavassa Yh-
teiskunnan turvallisuusstrategiassa 
(YTS) laajan esittelyn osana kriisi-
johtamista. Tilannekuvan luominen, 
tilannetietoisuus ja tilannekuvan vä-
littäminen tarvitsijoille onkin kriisi-
johtamisen yksi kulmakivi. YTS:ssä 
tilannekuvalla tarkoitetaan päättäjien 
ja heitä avustavien henkilöiden käsi-
tystä (ymmärrystä) tapahtuneista asi-
oista, niihin vaikuttaneista olosuh-
teista, eri osapuolien tavoitteista ja 
tapahtumien mahdollisista kehitys-
vaihtoehdoista, joita tarvitaan pää-
töksen tekemiseksi tietystä asiasta tai 
asiakokonaisuudesta. Tilannekuvan 
muodostamista ja ylläpitoa edesau-
tetaan ylläpitämällä ja esittämällä tie-
toja tarkoituksenmukaisesti esimer-
kiksi kuvilla, teksteillä ja kaavioilla. 

Sotilaallisesti tilannekuva voi-
daan määritellä taistelutilan tapah-
tumista hankittujen tietojen ja niistä 
tehtyjen johtopäätösten yhdistelmäk-
si. Tilannekuvaa käytetään viholli-
sen toiminnan arvioinnin ja oman 
johtamisprosessin toteuttamisen 
perustana eli päätösten tekemiseen. 
Tilannekuva esitetään graafisessa ja 
taulukkomuodossa joko kartalla tai 

teknisen esitysjärjestelmän avulla. 
Tilannekuvan avulla päätöksenteki-
jät (johtajat) seuraavat erilaisten ti-
lanteiden kehittymistä ja myös omia 
tehtävän täyttämiseksi käytössä ole-
via resursseja. Tilannekuvan merki-
tys kasvaa verkostokeskeiseen toi-
mintaan mentäessä, koska saataville 
tulevan informaation ja tiedon määrä 
kasvaa lähes räjähdysmäisesti. Nor-

	  

Kuva 1. McCumberin kuution avulla 
kyetään tekemään kattava uhka-
analyysi esimerkiksi tilannekuvan 
luomiseen käytettävän tiedon tur-
vallisuudesta. Tiedon on oltava luot-
tamuksellista, vain tietylle ryhmälle 
olevaa tietoa. Tietoon ei saa päästä 
käsiksi kukaan muu. Tiedon on oltava 
eheää eli se ei saa sisältää virheitä tai 
korruptoitua. Käyttäjän on saatava 
tieto käsiinsä sitä halutessaan. Tiedon 
on oltava välitettävissä ja sitä on pys-
tyttävä käsittelemään. Tiedon välitys, 
säilytys ja käsittely on tehtävä tieto-
turvallisesti. Tietojärjestelmien käyttö, 
toimintaprosessit, henkilöturvallisuus, 
tilaturvallisuus sekä tiedon saatavuus 
on määriteltävä. 
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maali staattinen tilannekuva ei enää 
kykene tarjoamaan päätöksenteki-
jöille tarpeeksi informaatiota vaan 
tarvitaan uusia työkaluja. 

Kun on ensiksi määritelty mitä 
tilannekuvaan liitetään, on tämän jäl-
keen määriteltävä ketkä tilannekuvaa 
saavat muokata tai katsoa. Perusperi-
aatteena käyttäjien määrittelyssä on, 
että tilannekuvan saa jokainen tiedon 
tarvitsija käyttöönsä oman tehtävän-
sä edellyttämässä laajuudessa. Tilan-
nekuvan käyttäjät voivat etsiä tietoa 
ja itse luoda tarpeensa mukaisia ti-
lannekuvia. Haluamillaan tilanneku-
villa ja tiedoilla käyttäjä yrittää te-
hokkaammin ratkaista kohtaamiansa 
ongelmia. Kokonaisuuden kannalta 
ratkaisevaa on tilannetietoisuuden 
parantaminen tietoa ja tilannekuvia 
jakamalla. Tiedon jakamisen on ta-
pahduttava hierarkiassa esimiehille 
sekä alaisille, mutta myös sivuttais-
suunnassa vertaisille sekä yhteistyö-
kumppaneille.

Ajallisesti jaoteltuna tilannekuva 
voi olla ennakoiva, reaaliaikainen tai 
jälkikäteinen. Ennakoiva tilanneku-
va on tietoa tulevista tilanteista. Esi-
merkiksi asejärjestelmien tai jouk-
kojen huoltoajat, viestijärjestelmien 
verkkojen muutokset ja suunnitel-
mat tulevasta toiminnasta vaiheittain 
muodostavat ennakoivan tilanneku-
van. Reaaliaikainen tilannekuva on 
ajantasaista tietoa vallitsevasta ny-
kytilanteesta. Esimerkiksi karttapoh-
jalla esitetyt toimivat viestiyhteydet 
sekä joukkojen (omien ja vastusta-
jan) sijaintitiedot muodostavat reaali-
aikaista tilannekuvaa.  Jälkikäteinen 
tilannekuva tarjoaa tietoa menneistä 
tilanteista. Esimerkiksi tilastoseuran-
ta viestijärjestelmän vikojen määräs-
tä ja niiden korjausajoista muodosta-
vat tilannekuvaa, jota voidaan käyt-
tää myös ennakoivan tilannekuvan 
luomiseen tai vian ilmentyessä voi-
daan sen vaikutuksia reaaliaikaiseen 
tilannekuvaan arvioida tilastotietojen 
perusteella.

Tilannekuvan  
muodostaminen

Verkostosodankäynnin tavoitteena 
on kytkeä kaikki taistelukentän kom-
ponentit yhteen nopean tiedonsiirto-
verkon (viestijärjestelmän) avulla. 
Tällä pyritään tehokkaampaan tie-
donjakoon ja edelleen resurssien te-
hokkaampaan käyttöön. Verkottunut 
toiminta tuottaa valtavasti erilaista ti-
lannetietoa. Tilannetietojen pohjalta 
muodostetaan yhteinen tilannekuva. 
Yhteinen tilannekuva on Yhdysval-
tojen maavoimien kenttäohjesäännön 
mukaan yksi näyttö, jossa esitetään 
käyttäjän toimialueen ja omien vaati-
muksien mukaan räätälöityä ja yhtei-
seen dataan perustuvaa oikeaa tietoa. 
Yhteinen tilannekuva on hyödyllinen 
työkalu, jolla päätöksentekijät (joh-
tajat) voivat saavuttaa ja ylläpitää ti-

lannetietoisuutta meneillään olevista 
operaatioista. Tilannekuvassa esitet-
tävän tiedon laajuus ja tarkkuus riip-
puu kyseistä tilannekuvaa käyttävän 
henkilöstön tarpeesta. 

Tilannekuvasta ja sen muodos-
tamiseen käytettävistä tietojärjestel-
mistä on oltava hyötyä. Käyttäjällä 
on oltava kyky käyttää hyväksi saa-
tuja tietoja. Toisaalta tiedosta, jota ei 
kyetä jakamaan sitä tarvitseville, ei 
juuri ole hyötyä. Tiedon tuottaminen 
on mahdollisimman pitkälle automa-
tisoitava. Kun käyttäjien ei tarvitse 
syöttää järjestelmään tietoa, vapau-
tuu henkilöstöä analysoimaan tietoa. 
Samalla aika, joka kestää siihen, että 
tieto on muidenkin käyttäjien käy-
tettävissä, lyhenee. Automatisoin-
nin avulla vähenee virheiden määrä 
manuaaliseen tietojen syöttämiseen 

	  

Kuva 2. Tapahtumaketju siitä miten havainto muodostuu tilannekuvaksi. 
(Seppänen, Hannes: Maavoimien tilannekuvan muodostamisen automatisointi 
ja nopeuttaminen paikkatiedon avulla, s.15.)

››
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verrattuna. Tietojärjestelmien on 
myös kyettävä automaattisesti tuot-
tamaan tiedoista eritasoisia koosteita 
eri käyttäjien tarpeisiin. Tietojen ke-
rääminen ja koostaminen eivät vielä 
riitä, sillä käyttäjien on myös kyet-
tävä löytämään tarvitsemansa tiedot. 
Heidän on myös löydettävä tiedot 
joiden olemassaoloa, tunnistetietoja 
tai sijaintia he eivät ehkä edes tiedä. 
Tiedon löytämisen lisäksi on kriittis-
ten tietojen oltava esitetty niin että ne 
herättävät käyttäjän huomion.

Yksittäisestä vihollisen panssa-
rivaunusta silmin tehdystä havain-
nosta (kuva 2) voidaan tehdä mää-
rämittainen sanoma, joka lähetetään 
viestijärjestelmän lävitse tilanneku-
vajärjestelmään. Ennen sen hyväksy-
mistä tilannekuvaan se analysoidaan 
ja tarvittaessa yhdistetään muuhun 
tietoon. Yhteinen tilannekuva siis 
muodostuu joukosta yksittäisiä ha-
vaintoja ja tietoja. Erityisesti tiedus-
telu- ja valvontajärjestelmät tuottavat 
automaattisesti havaintoja tilanneku-
vajärjestelmiin. Vastuullinen puolus-
tushaara ja toimiala pitävät yllä oman 
alansa tilannekuvaa. Toimialan tilan-
nekuva muodostuu kaikkien toimi-
alan toimijoiden tiedoista ja heidän 
ilmoittamista havainnoista. Luotu 
tilannekuva jaetaan oman toimialan 
kesken. Toimialan luoma tilannekuva 
edistää johdon yleistä tilannetietoi-
suutta alan tapahtumista. Ymmärryk-
sen ja yhteistoiminnan lisäämiseksi 
tilannekuvia jaetaan eri toimialojen 
sekä puolustushaarojen välillä. Saa-
dun tiedon perusteella yhteen sovi-
tetaan eri toimenpiteitä, vaikka tiet-
ty toimiala olisikin toiminnallisessa 
johtovastuussa. Kaikissa tapauksis-
sa oleellista on, että kaikki ne, jotka 
tilannetietoa tarvitsevat, saavat sen 
oikeaan aikaan, helposti ja käyttö-
kelpoisessa muodossa.

Sotilaallinen tilannekuva muo-

dostuu siis siihen jatkuvasti saa-
puvista havainnoista vastustajasta, 
omien joukkojen ryhmityksistä sekä 
muista tarpeellisista tiedoista ja koh-
teista. Tilannekuva elää jatkuvasti ja 
suurimpana kiinnostuksen kohteena 
on vastustajan joukkojen ryhmitys 
suhteessa omiin. Visualisoinnissa 
käytettävien karttojen ja merkkien 
on tuotava oleelliset asiat esiin pää-
töksentekijälle mahdollisimman ha-
vainnollisesti ja luotettavasti. Kun 
laadukas tilannekuva jaetaan kaikil-
le tilannekuvajärjestelmän osapuo-
lille, kykenevät samalla tasolla ole-
vat organisaatioyksiköt keskenään 
sovittamaan toimintansa ilman hie-
rarkkisen auktoriteetin käskyjä tai 
ohjausta. Tätä kutsutaan itsesynk-
ronoitumiseksi, joka mahdollistaa 
myös alaisten lukumäärän kasvatta-
mista kutakin johtajaa kohden. Pää-
töksentekosykli muuttuu kaaoksen 
käsittelystä tunnetun ympäristön 
käsittelyksi. Johtamispaikoilla on 
myös toteutettava tietojen analysoin-
tia. Saadussa tilannekuvassa voi olla 
viitteitä esimerkiksi tulevista tapah-
tumista. Tilannekuvan analysoinnin 
avulla voidaan aloittaa tai valmistau-
tua omaan toimintaan. Tilannekuvan 
ja sen oikean käyttämisen avulla kye-
tään siirtymään reagoivasta toimin-
nasta ennakoivaan toimintaan sekä 
tempaamaan yllätys- sekä aikaedut 
omalle puolelle.

Reaaliaikainen tilannetietoisuus 
(24/7) vaatii oman päivystysorgani-
saation seuraamaan tilannetta. Kai-
killa organisaatiotasoilla on oltava 
valmius reaaliaikaiseen havaintojen 
lähettämiseen, tiedonsaantiin ja ajan-
tasaisen tilannekuvan muodostami-
seen. Johtamispaikoista muodostuu 
hälytys- ja päivystyspisteitä, joiden 
välillä on oltava hyvä tiedonvaihto. 
Johtamispaikka on myös yhteyspis-
te, jonka kautta joukkoon ja sen joh-

tajiin saadaan ensimmäinen yhteys. 
Toiminnan kannalta oleellista on, että 
johtamispaikalla on asiantuntemus-
ta hallittavasta asiasta. Johtopaikan 
henkilöstölle on käsketty selkeästi 
sen vastuut ja annettu toimivalta ja 
ohjeet siitä minkä tasoisista asioista 
kukin saa tehdä päätöksiä. Haasteena 
saattaa olla, että liian pienet asiat vie-
vät johtajien aikaa itse päätyöltä ti-
lannekuvan seuraamiselta ja sen ana-
lysoinnilta. Määräajoin laadittavat 
katsaukset, määräaikaisilmoitukset, 
luovat osan tilannekuvasta. Pelkkä 
kirjallisten raporttien lukeminen ei 
riittävästi aktivoi tilannetietoisuutta. 
Joukkojen on tehtävä analyysia tu-
levasta toiminnastaan sekä esityksiä 
toimintojen yhteensovittamisesta ja 
joukon tehtävän täyttämiseen vaadit-
tavista resursseista.

Tilannekuvan muodostamisessa 
suurimpia haasteita on tiedonkulku 
sekä oikeus tilannekuvan käyttöön. 
Tiedon saatavuutta pyritään rajaa-
maan jo pelkästään turvallisuusnä-
kökohtien sekä tiedon eheyden suo-
jaamisen vuoksi. Saatavilla oleva 
informaatio saattaa usein olla kui-
tenkin merkityksellistä toisille toi-
mijoillekin. 

Tiedon siirtäminen ja sen 
haasteet viestijärjestelmälle

Viestijärjestelmä on palvelujärjestel-
mä, jonka tehtävänä on mahdollis-
taa tiedon lähettäjän ja vastaanottajan 
välinen kommunikaatio. Viestijärjes-
telmä ei itsessään sisällä tietoa, vaan 
välittää muiden järjestelmien tuotta-
maa tietoa. Viestijärjestelmät, -ver-
kot ja -palvelut ovat osa yhteiskun-
nan kriittistä infrastruktuuria, jonka 
toimintavarmuus ja elpymiskyky vi-
katilanteissa ovat olennaisia kaikille 
sen käyttäjille. Viestijärjestelmälle 
on myös ominaista, että yksittäisen 
verkkosaarekkeen toimivuus ei rii-
tä. Viestin täytyy päästä läpi koko 
ketjun. Automatisoitu tiedonsiirto 
tarjoaa tähän suunnattomat mah-
dollisuudet. Tiedonsiirron pitäisi ta-
pahtua koneiden välillä ja niiden toi-
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mesta automaattisesti. Ihminen ope-
roi päätelaitteita, käsittelee tietoa ja 
korkeintaan valvoo tiedon siirtämistä 
sekä liikennettä. Haasteena on konei-
den ehdottomuus virheiden suhteen. 
Yhdenkin bitin väärä tulkinta saattaa 
olla kohtalokas. Tieto saattaa päätyä 
väärään paikkaan tai olla käyttö-
kelvoton. Tältä välttyminen vaatii 
standardoituja sanomarakenteita ja 
protokollia (protokolla tarkoittaa lii-
kennöivien laitteiden (ohjelmien) vä-
listä keskustelusäännöstöä). 

Suuren ja kansainvälisesti yh-
teensopivan viestijärjestelmän ra-
kentamisen suurimpana haasteena 
on kuitenkin kirjava ohjelma- ja lai-
tekanta. Useamman sukupolven oh-
jelma- ja laitekannasta osa joudutaan 
edelleen säilyttämään käytössä sekä 
integroimaan uuteen viestijärjestel-
mään. Integroinnin suurimpina haas-
teina ovat erilaiset ohjelmistojen pro-
tokollat ja erilaiset tiedon siirtono-
peudet. Kaikkia uuden järjestelmän 
mahdollistamia palveluita ei kyetä 
vanhemmilla järjestelmillä välittä-
mään lähinnä tiedon siirtonopeuksi-
en vuoksi. Tietoa kyetään siirtämään 
järjestelmistä toisiin erilaisten muun-
timien kautta, mutta päätelaitteille 
kaikkia palveluja ei saada. Esimerk-
kinä tästä voidaan pitää sitä, ettei ny-
kyisiin älypuhelimiin saatavia pal-
veluita saada suoraan vuonna 1995 
ostettuun GSM kännykkään, mutta 
GSM kännykkä on täysin yhteen-
sopiva nykyiseen ja tulevaan vies-
tiverkkoon. GSM:n kautta kyetään 
käyttämään kuitenkin samoja palve-

luita, kun älypuhelimet, mutta GSM 
kännykkä vaatii seurakseen erillisen 
tietokoneen sekä erityiset ohjelmistot 
muuntimiksi. Tiedon siirtämisen ra-
joitteeksi tulee vain saavutettava siir-
tonopeus. Tiedon siirtäminen järjes-
telmistä toisiin vaatii standardoituja 
rajapintoja sekä niiden hallintaa.

Viestijärjestelmät voidaan ra-
kenteellisesti jakaa liityntäjärjestel-
mään, kytkentä- ja välitysjärjestel-
mään, transmissiojärjestelmään sekä 
verkon suunnittelu- ja hallintajär-
jestelmään. Liityntäjärjestelmä vas-
taa käyttäjien liittämisestä muuhun 
viestijärjestelmään. Johdinliityntä 
voidaan toteuttaa joko parikaapelil-
la, valokuidulla, ethernet-kaapelilla 
jne.. Johtimeton liittyminen tapah-
tuu radiolla, langattomalla puheli-
mella, WLAN:lla, satelliittipuheli-
mella jne.. Solukkoverkkojen paras 
esimerkki on GSM-verkko tukiase-
mineen. Kytkentä- ja välitysjärjestel-
mä vastaa yhteyden muodostamises-
ta kahden käyttäjän välille tai käyttä-
jän ja hänen tarvitsemansa tiedon tai 
palvelun välille. Järjestelmä huoleh-
tii myös yhteyden valvonnasta ja sen 
purkamisesta. Transmissiojärjestel-
mä (runkoverkon siirtojärjestelmä) 
vastaa viestijärjestelmän keskusten 
välisten yhteyksien muodostamises-
ta. Transmissiojärjestelmät voidaan 
jakaa johtimilla (valokuitu) ja johti-
mettomilla (radiolinkki) toteutettui-
hin järjestelmään. Verkon suunnitte-
lu- ja ohjausjärjestelmällä suunnitel-
laan verkkoelementtien suunnittelu, 
ohjataan ja valvotaan keskusten ja 

radiolinkkien toimintaa sekä verkon 
tilan hallintaa sekä muutoksia. Sol-
muttomat verkot muodostavat koko-
naisuuden, jossa kaikki sen elementit 
kykenevät reitittämään ja välittämään 
(releoimaan) tietoja toisilleen. Käyt-
täjien päätelaitteet muodostavat itse 
verkkokuvan, jonka perusteella tieto 
välitetään suoraan laitteelta toiselle 
tai runkoverkon kautta kaukaisem-
malle vastaanottajalle.

Välitysjärjestelmä jaetaan toi-
mintaperiaatteen mukaan piiri-, sa-
noma- ja pakettikytkentäisiin verk-
koihin. Piirikytkennässä tiedonsiir-
tovaihetta edeltää yhteyden muodos-
tamisvaihe. Päätelaitteiden välille 
varataan läpinäkyvä päästä päähän 
–yhteys (suljettu piiri) koko tiedon-
siirtotapahtuman ajaksi. Pakettikyt-
kennässä siirrettävä tieto jaetaan 
osiin, joista käytetään nimitystä pa-
ketti (pituus esim. 512 tai 1024 ta-
vua). Paketit kehystetään vastaanot-
tajan sekä mahdollisesti myös lähet-
täjän yksilöivillä otsikko- ja ohjaus-
tiedoilla. Muodostetut paketit lähete-
tään verkon keskukseen. Keskukset 
lukevat pakettien otsikkotiedoista 
vastaanottajan osoitteen ja välittävät 
paketit edelleen lähempänä vastaan-
ottajaa oleville pakettikeskuksille. 
Vastaanottopäässä kehystys puretaan 
ja paketit kootaan kokonaiseksi sano-
maksi, joka luovutetaan vastaanotta-
jalle. Mikäli lähettäjän ja vastaanot-
tajan välille muodostetaan looginen 
yhteys ennen pakettien lähettämistä, 
puhutaan yhteydellisestä pakettiver-
kosta. Tällöin paketit kulkevat aina 
samaa reittiä pitkin, kuten piirikyt-
kentäisessäkin yhteydessä. Erona on 
kuitenkin se, ettei muodostettu yhte-
ys kuluta koko piirin kapasiteettia, 
vaan varaa sen vain silloin kun yh-
teydellä siirretään tietoa. Yhteydettö-
mässä pakettiverkossa paketit anne-
taan järjestelmän siirrettäväksi ilman 
että vastaanottajaan on muodostettu 
yhteyttä tai ilman että vastaanottajan 
olemassaolostakaan olisi varmuut-
ta. Kukin paketti on itsenäinen koko-

	  

Kuva 3. Esimerkki viestijärjestelmän jakamisesta rakenteellisiin osiin. (Läh-
de: Kosola-Solante: Digitaalinen taistelukenttä – Informaatioajan sotakoneen 
tekniikka)
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naisuus, joka kulkee omia reittejään 
vastaanottajalle. Tällaisista paketeis-
ta käytetään usein nimitystä sanoma 
ja yhteydettömästä pakettiverkosta 
nimeä sanomaverkko. Pakettikyt-
kennässä siirtotie ei varaudu yhdelle 
yhteydelle, vaan samalla linjalla voi 
kulkea useita paketteja eri osoittei-
siin. Paras esimerkki yhteydettömäs-
tä pakettiverkosta on internet. 

Toiminnallisesti viestittäminen 
voidaan erottaa eri vaiheiksi. En-
simmäiseksi tarvitaan esimerkiksi 
kuvan 2 mukainen havainto pans-
sarivaunusta. Käyttäjä tekee pääte-
laitteellaan sanoman, jonka haluaa 
lähettää tilannekuvaan kuvan 4 nuo-
li. Kuvassa 4 esitetään sanoman siir-
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täminen radiota siirtotienä käyttäen 
käyttäjän päätelaitteelta tilannekuvaa 
ylläpitävän tilanneupseerin päätelait-
teelle. Tieto on haavoittuvimmillaan, 
tiedusteltavissa, häirittävissä sekä 
kaapattavissa tiedon ollessa siirto-
tiellä oli siirtotie sitten radiotaajuus 
tai laaja viestiverkko.

Tilannekuvan muodostamiseen 
käytettävien elektronisien järjestel-
mien keskeiset vaatimukset ovat: 
taistelunkesto, luotettavuus, nopeus, 
turvallisuus, käytettävyys, hajautus 
ja liikkuvuus. Millään järjestelmän 
osalla ei saa syntyä kerralla tapah-
tuvaa romahdusta. Järjestelmien ark-
kitehtuurin on oltava avoimia, jotta 
sen rakenne sallii uusien osajärjestel-

mien liittämisen myöhemmin osaksi 
järjestelmää. Kriittisintä on että lii-
tyntärajapinnat ovat standardoituja, 
sanomarakenteet ja protokollat yh-
teensopivia. 

Päätöksen tekeminen vaatii pää-
töksen tekoon riittävän tilanneku-
van. Tilannekuvaa varten tarvitaan 
tietoa. Tiedon saaminen vaatii toi-
mivia ja luotettavia viestijärjestel-
miä havainnoitsijoilta ja sensoreilta 
tiedot yhdistävään tilannekuvajär-
jestelmään. Jotta saadusta tilanne-
kuvasta olisi hyötyä, on se kyettävä 
jakamaan kaikille sitä tarvitseville. 
Viestijärjestelmän rakentaminen vaa-
tii standardoituja liityntärajapintoja, 
järjestelmien integrointia, mutta en-
nen kaikkea tietomallien ja käsite-
mallien luomista sekä niiden hallin-
taa. Tulevaisuudessa yhteistoiminnan 
vaatimukset kasvavat. Toimijoilla ei 
tosin välttämättä ole aivan selkeää 
käsitystä siitä, mitä tämä tarkoittaa 
yhteisen tiedon jakamisen kannalta. 
Kaikkia verkoston mahdollisuuksia 
ei osata käyttää hyväksi. Verkostoon 
annettava tiedon laatu saattaa poiketa 
käsityksestä sieltä haluttava tiedon 
laadusta. 

Saatuanne kokonaiskuvan siitä 
mikä on tilannekuva, miten se muo-
dostetaan ja miten se välitetään voi-
daan tulevissa artikkeleissa keskittyä 
teknisiin yksityiskohtiin. 

Päälähteet:

Kosola, Jyrki - Solante, Tero: Digitaa-
linen taistelukenttä – Informaatioajan 
sotakoneen tekniikka.

Kuusisto, Rauno: Tilannekuvasta täs-
mäjohtamiseen. Johtamisen tietovirrat 
kriisin hallinnan verkostossa. http://
www.mintc.fi/fileserver/Julkaisuja%20
81_2005.pdf. 

Puolustusvoimien Teknillinen Tutki-
muslaitos: Sotatekninen arvio ja ennus-
te 2025, osa 1.

	  
Kuva 4. Esimerkki viestittämisen toiminnallisesta jakautumisesta. (Kosola-
Solante: Digitaalinen taistelukenttä – Informaatioajan sotakoneen tekniikka).

	  

Kuva 5. Nykyisen internetin perusrakenne. Internet kokonaisuudessaan on 
tyypillinen yhteydetön pakettiverkko.  (Lähde: Sotatekninen arvio ja ennuste 
2025, osa 1).

http://www.mintc.fi/fileserver/Julkaisuja%2081_2005.pdf
http://www.mintc.fi/fileserver/Julkaisuja%2081_2005.pdf
http://www.mintc.fi/fileserver/Julkaisuja%2081_2005.pdf
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Toisessa maailmansodassa 
kaikki sotaa käyneet maat oli-
vat jossain vaiheessa ilma-
alivoimaisia ja sen takia muu-
tenkin alakynnessä, kunnes 
voimasuhteet muuttuivat. Sak-
san hyökätessä kesällä 1941 
Neuvostoliittoon Puna-armeija 
yllätettiin ja ilmavoimat lamautet-
tiin, jolloin Luftwaffe sai pitkäksi 
aikaa osittaisen ilmanherruuden. 
Myös suomalaiset hyötyivät 
tästä etulyöntiasemasta hyök-
käysvaiheessa 1941. Omaa 
ilmatorjuntaa voitiin käyttää jopa 
tulitukitehtäviin vihollisen vä-
häisen ilmatoiminnan ansiosta. 
Myös venäläiset ovat tutkineet 
tätä teemaa. Tämä artikkeli pe-
rustuu osittain venäläisen eversti 
A.I. Kovaltšukin laatimaan ar-
tikkeliin ”Joukkojen ilmatorjun-
tatykistö Suuren isänmaallisen 
sodan ensimmäisellä jaksolla” 
(Vojenno-istorisheskij Zhurnal 
11/2006). Evl Keijo Tossavainen 
on kääntänyt tekstin suomeksi. 
Allekirjoittanut on täydentänyt ja 
kommentoinut artikkelin asiasi-
sältöä muiden lähteiden valossa. 

Lentokoneiden määriä ja 
tappioita
Neuvostoliitolla oli ennen toista maa-
ilmansotaa maailman suurimmat il-
mavoimat. Luftwaffen johto arvioi 
Neuvostoliitolla olleen ennen sotaa 
noin 15 000 lentokonetta, joista vain 
350 oli moderneja. Länsirajalla arvi-

Puna-armeijan  
ilmatorjunta alakynnessä

oitiin olevan käytössä 9000 konetta. 
Kerrotaan, että Hermann Göring ei 
voinut mitenkään uskoa, että ”niin 
primitiivisellä kansalla voisi olla niin 
paljon koneita”. Arvio oli sikäli oikea, 
että Neuvostoliiton ilmavoimilla oli jo 
syksyllä 1939 noin 14 000 lentokonet-
ta [Geust: Red Stars 7, 2011]. Arkisto-
lähteiden mukaan [Geust: Red Stars, 
1993]  NL:n ilmavoimilla oli kuiten-
kin 21.6.1941 yhteensä 32 000 lento-

konetta, joista 20 000 oli sotakoneita.  
Kovaltšhukin mukaan Luftwaffel-

la oli kesäkuussa 1941 noin 5000 tais-
telukonetta rintamakäytössä ja 5500 
konetta reservissä. Rajan tuntumassa 
arvioitiin olevan 4305 konetta. Arvio 
meni yläkanttiin. Länsilähteiden mu-
kaan Luftwaffen koneiden kirjavah-
vuus oli 4400 ja rivivahvuus 3100 
konetta. Itärintaman koneiden kirja-
vahvuus oli 2600 ja rivivahvuus 1940. 

Operaatio Barbarossan alkuryhmitys kesäkuussa 1941 venäläisittäin nähtynä 
(Kovaltšuk). 

››
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Ensimmäisen sotapäivän ilma-
hyökkäyksiin osallistui Luftwaf-
festa 1280 konetta. Ensimmäisessä 
iskussa kohteina oli 31 lentokent-
tää (joita oli kaikkiaan noin 2000), 
kolme esikuntaa, kaksi kasarmia, 
kaksi tykistöasemaa, yksi bunkkeri, 
yksi polttoainevarasto ja Sevastopo-
lin satama. Iskuun osallistui (vain) 
637 pommikonetta ja 231 hävittäjää. 
Lentokentillä olleita koneita tuhot-
tiin pääasiassa SD-2- ja SD-10-ry-
pälepommmeilla. Luftwaffe arvioi 
tuhonneensa 890 konetta kentille ja 
222 ilmassa, omat tappiot olivat vain 
18 konetta.  Neuvostoliiton konetap-
piot ensimmäisenä sotapäivänä olivat 
Kovaltšukin mukaan ”vain” 1200 ko-
netta, saksalaisten mukaan liki 2000. 

Kovaltšukin tekemän tilaston 
mukaan Neuvostoliiton ilmavoimat 
menettivät ajalla 22.−30.6.1941 il-
mataisteluissa 835 konetta, kentillä 
1474 konetta ja saksalaisten ilma-
torjunnan tulessa 239 konetta. Hä-
nen mukaansa Luftwaffe menetti 
samaan aikaan 613 konetta ilmassa, 
160 konetta kentillä ja 49 konetta il-
matorjunnan tulessa. Länsilähteiden 
mukaan Neuvostoliitto kärsi elokuun 
1941 loppuun mennessä jopa yli 
10 000 koneen tappiot. Luftwaffen 
tappiot 22.6.−31.10.1941 olivat (län-
silähteiden mukaan) 3079 tuhoutu-
nutta ja 2320 vaurioitunutta konetta. 
Ei saksalaisten ilmaylivoima aivan 
absoluuttinen ollut!  

Tappiotilastojen uskottavuutta voi-
daan analysoida tiedossa olevien fak-
tojen pohjalta. Neuvostoliitto menetti 
v. 1941−1945 omien tilastojensa mu-
kaan [Geust, 1993] yhteensä 106 400 
lentokonetta, joista 46 100 (43,3 %) 
taisteluissa. Sotakoneiden osuus niis-
tä oli 88 300/43 100. Tasajaolla tämä 
merkitsisi 2263 koneen tappioita per 
sotakuukausi, joten eivät edes Luft-
waffen esittämät isot luvut ole vält-
tämättä liian suuria. Suomalaisten 

jatkosodassa aiheuttamat konetappi-
ot vastasivat siis NL:n ilmavoimien 
parin kuukauden ”kulutusta”. Neu-
vostoliitto sai sodan aikana käyttöön 
135 000 uutta konetta, joista 108 000 
oli sotakoneita (suurempiakin lukuja 
löytyy). Länsimaiden lähettämiä lend-
lease-koneita oli noin 18 000. 

Puna-armeijalla oli liian 
vähän ilmatorjuntaa

Kovaltšuk tarkastelee artikkelissaan 
venäläisten ilmatorjunnan heikkoa 
tilaa vastustajan ollessa ilmaylivoi-
mainen. Hänen mukaansa ”joukko-
jen ilmatorjuntatykistöllä ei ollut 
operatiivista eikä ainakaan opera-
tiivis-strategista merkitystä.” Jalka-
väkiarmeijakunnassa oli erillinen 
ilmatorjuntapatteristo, johon kuului 
kolme 4-tykkistä 76 mm:n (M/38) tai 
85 mm:n (M/39) sekä PUAZO-2- tai 
PUAZO-3 -tulenjohtokoneilla varus-
tettua patteria. Divisioonassa oli oma 
ilmatorjuntapatteristo, johon kuului 
kaksi 4-tykkistä 37 mm:n (M/38) 
patteria ja yksi 4-tykkinen 76 mm:n 
(M/38) patteri. [Huom: Suomessa 
76 mm:n tykki tunnetaan mallina 
31/39, 37 mm:n tykki mallina 39]. 
Jokaisessa jalkaväkirykmentissä oli 
ilmatorjuntakonekiväärikomppania, 
joka oli varustettu joko 7,62 mm:n 
tai 12,7 mm:n aseilla. Ongelmana oli 
kaluston puute. 

Kovaltšukin mukaan Lounais-
rintaman ilmatorjuntajoukkojen ka-
lustotilanne oli 1.9.1941 seuraavan 
taulukon mukainen: 

Kalusto Määrä-
vahvuus

Oleva
määrä

Erotus

85 mm it.tykki 176 156   -20
76 mm it.tykki 404 218 -186
37 mm it.tykki 440   70 -370
12,7 mm it.kk 183   30 -153
7,62 mm it.kk 189 224 + 35
Traktori 258   62 -196
Auto 1336 537 -799

Ilmapuolustusjoukoilla (PVO) 
piti olla 806 ilmatorjunta-asetta, mut-
ta niistä puuttui 427 (52,9 %). Maa-
voimien ilmatorjuntajoukoilla piti 
olla 586 asetta, mutta niistä puuttui 
465 (79,3 %). Joukkojen suojausky-
ky oli erittäin huono. Ajoneuvojen 
suuri puute (62,4 %) haittasi tie-
tenkin myös yksiköiden liikuttelua. 
Vaikuttaa siltä, että myös Neuvosto-
liitossa oli ilmatorjunnan resurssien 
kasvattaminen laiminlyöty omaan 
ilmaylivoimaan luottaen. 

Seurauksena ongelmasta oli, että 
heti kesällä 1941 supistettiin kokoon-
panoja siten, että jalkaväkidivisi-
oonan ilmatorjuntapatteristoon jäi 
vain kaksi patteria: ensimmäisessä 
oli kuusi 37 mm:n tykkiä, toisessa 
neljä 76 mm:n tykkiä. Joulukuus-
sa 1941 nämä ilmatorjuntapatteris-
tot muutettiin 6-tykkisiksi 37 mm:n 
it.pattereiksi. Uusille jalkaväkidi-
visioonille ei riittänyt mitään ilma-
torjuntaa. Ilmatorjunnan tulen teho 
heikkeni ja torjunta-ala pieneni. Il-
matorjuntayksiköitä ryhdyttiin käyt-
tämään liikkuvasti ja niiden avulla 
järjestettiin väijytyksiä marssirei-
teille. Ilmatorjuntatykkejä käytettiin 
myös panssarintorjuntaan. Ongelma-
na oli komentajien pyrkimys hajottaa 
ilmatorjuntavoimaansa suojaamaan 
kaikkea mahdollista. Kovaltšuk esit-
tää tästä esimerkin toukokuulta 1942:

 
Suojattavat 
kohteet

It.ptri It.kkk %

Joukot 19 1 27
Huoltopaikat 13 3 21
Esikunnat 9 3 16
Tykistö, psv:t 12 - 16
Lentokentät 5 4 12
Sillat (vast.) 4 2 8
Yhteensä 62 13 100

Puutteen jakaminen tasan kaikil-
le ei ole oikeaa taktiikkaa… 

Ilmatorjuntaa vahvennettiin 

Marraskuussa 1941 Neuvostoliiton 
ylin johto päätti organisoida ilma-
puolustuksen uuteen uskoon. Perus-
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tettiin alueelliset ilmapuolustuksen 
johtoelimet ja niille alistettiin myös 
hävittäjävoimaa. Kesäkuussa 1942 
päätettiin perustaa kahdeksan uut-
ta armeijan ilmapuolustusrykment-
tiä, jokaisessa kolme it.patteria ja 
kaksi it.komppaniaa. Ilmatorjun-
tapatterien aseistuksena olivat 25 
ja 37 mm:n ilmatorjuntatykit, toi-
sessa it.komppaniassa 12,7 mm:n 
it.konekiväärit (12 kpl Degtjarov-
Špagin), ja toisessa 7,62 mm:n 
4-piippuiset it.konekiväärit (8 kpl 
”urkukk”). Autoja oli 42 kpl (ZIS-
5, GAZ-AA). 

Rykmenttien taktisesta käytöstä 
annettiin määräykset, joiden mukaan 
ne piti keskittää pääjoukkojen ryhmi-
tyksen suojaamiseen tärkeimmissä 
suunnissa. Hajautetusta voiman käy-
töstä siirryttiin keskitettyyn voiman 
käyttöön. Rintamien ilmapuolustus-
päälliköt ja armeijoiden ilmapuolus-
tusosastojen päälliköt alistettiin ty-
kistöpäälliköiden johtoon ja heidän 
sijaisikseen. Ilmatorjunta yhdistettiin 
siis tykistöön, Saksassa (ja Suomes-
sa) se kuului ilmavoimiin. Samaan 
aikaan 2.6.1942 perustettiin Mosko-
vaan ilmapuolustusjoukkojen kou-
lutuskeskus. Myös naisia ryhdyttiin 
kouluttamaan kotialueen ilmatorjun-
tajoukkoihin. 

Neuvostoliitossa valmistettiin lisää ilmatorjuntakalustoa vuosittain seu-
raavasti: 

Kaliiperi 1941 1942 1943 1944 1945 Yhteensä
25 mm 328 228 1486 2535 485 4880
37 mm 1403 3499 5465 5993 1595 17 952
85 mm 1701 2761 3715 1903 827 10 907

Taktisissa ohjeissa määrättiin, että 
ilmatorjuntajoukoille piti antaa etu-
oikeus ohittaa muut joukot marssirei-
tillä ja ylittää vesistöt jonottamatta. 
Muiden joukkojen piti myös auttaa 
ilmatorjuntayksiköitä tuliasemien 
valitsemisessa. 

31.10.1942 annettiin määräys 
perustaa ylijohdon reservin ilma-
torjuntadivisioonia. Niistä tulikin 
myöhemmin joukkojen ilmatorjun-
tatykistön pääyhtymätyyppi. Divisi-
oonaorganisaatio teki mahdollisek-
si ilmatorjuntavoiman operatiivisen 
käytön. 

Kun Saksan ilmavoima heik-
keni ja Neuvostoliiton ilmavoima 
(ja kaikki muukin) taas vahvistui, 
kääntyi sotaonnikin Puna-armeijan 
puolelle. Tuloksen tiedämme. Ehkä 
juuri näiden sotakokemusten takia 
Neuvostoliitossa kehitettiin kylmän 
sodan aikana ilmatorjuntaa ja ilma-
puolustuksen resursseja selvästi mui-
ta maita enemmän. Tämä näkyy Ve-
näjällä vieläkin. 

Venäläinen 85 mm:n ilmatorjuntatykki M/39. Tykki oli 
88-milliseksi porattuna myös suomalaisten käytössä 1944. 
(Kuva: A. Lappi, Pietarin Tykistömuseo).

Boforsin tykistä kopioitu 37 mm:n ilmatorjuntatykki oli 
NL:n ilmatorjuntajoukkojen yleisimpiä aseita. Myös suo-
malaiset saivat näitä sotasaaliiksi 1941 ja 1944. (Kuva: A. 
Lappi, Pietarin Tykistömuseo).

Tehtaiden evakuointi Uralille 
hidasti asetuotantoa. 76 mm:n tykin 
valmistus lopetettiin, kun tilalle tuli 
85-millinen. Lisäksi valmistettiin 
suuri määrä ilmatorjuntakonekivää-
rejä. Neuvostoliitto sai myös länsi-
maista suuren määrän 20, 40, 90 ja 
120 mm:n ilmatorjuntatykkejä sekä 
tulenjohtokoneita ja tutkia. 

Ilmatorjunnan määrä maavoimis-
sa lisääntyi vuonna 1942 Kovaltšukin 
mukaan seuraavasti: 

Ilmatorjunta-
joukko

Määrä 
1.6.1942

Määrä 
1.11.1942

Armeijan ip.rykm 0 104
Erillinen it.patteri 255 239
Erillinen it.psto 113 16
Ylij res it.psto 0 66

Havaitaan, että armeijatason il-
mapuolustusrykmenttien määrän 
kasvaessa rajusti muiden (alemman 
tason) yksiköiden määrää samalla 
supistettiin. Ilmatorjuntavoimaa ryh-
dyttiin käyttämään keskitetymmin. 
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Suomen Sotahistoriallinen Seura ry 
julkaisi kesällä aikakauskirjan n:o 
29, jonka teemana on Vapaussota. 
Kirjassa on kaksi artikkelia, joista 
löytyy uusia tietoja ilmatorjunnan 
Putilov-perinnetykeistä: 

Kari  Salo: Rautateiden merkitys 
ja käyttö vapaussodassa.

Jouni  Eerola: Punaisen Suomen 
panssarijunat. 

Perustiedot ko. tykeistä löytyvät 
kirjasta ”Itsenäisen Suomen ilmator-
juntatykit 1917−2000” (Sotamuseo 
2005). Artikkelit täydentävät tietoja 
perinnetykkien alkuperästä, eräiltä 
osin hieman poikkeavatkin aiemmis-
ta tiedoista. 

Panssarijuna oli sodan 
pelottavin ase

Kari Salon mukaan punaisilla oli va-
paussodassa käytössään 20 panssari-
junaa, valkoisilla aluksi vain kaksi, 
myöhemmin kuusi. Junien panssa-
rointi vaihteli, osa niistä oli suojat-
tu vain tilapäiskeinoin. Rautateillä 
käytiin kovaa sotaa puolin ja toisin. 
Rautateiden käytöllä oli strategista 
merkitystä joukkojen ja kaluston lii-
kuttelussa laajalla alueella. Kenraali 
Mannerheimin päämajan käytössä 
oli esikuntajuna, joka siirtyi paikasta 
toiseen: Seinäjoki, Kauhajoki, Vilp-
pula, Vehmainen, Tampere, Mikkeli. 
Myös ylimmillä rintamakomentajilla 
oli omat esikuntajunat. Vetureita tu-
houtui sodan aikana tusinan verran, 
vaunuja 309. Neuvosto-Venäjälle jäi 
59 veturia ja 4552 vaunua. Suomeen 
jäi 8 venäläistä veturia ja noin 1000 
vaunua. Asemarakennuksia (8) pol-

Uusia tietoja  
perinnetykkien alkuperästä

tettiin, siltoja tuhottiin (54) ja rauta-
tieläisiä tapettiin (67). 

Putilovilaisen panssariju-
nan jäljillä

Jouni Eerolan mukaan Savon radalle 
saapui 4. helmikuuta 1918 panssari-
juna, jonka aseistuksena mainitaan 
olleen mm. kaksi ilmatorjuntatykkiä. 
Pietarin sotilaspiirin päällikkö K. S. 
Jeremejev tuli samana päivänä tar-
kastusmatkalle Suomeen, ilmeisesti 
samalla junalla. Panssarijuna siirtyi 
Kouvolan kautta Savon radalle. Jere-
mejev jatkoi Viipurista matkaa Hel-
sinkiin, joka oli punaisten hallussa. 
Venäläisten sotilaiden osallistumi-
sesta vapaussotaan on artikkeleissa 
paljon näyttöjä! 

Panssarijuna osallistui punaisten 
aamulla 7. helmikuuta aloittamaan 
hyökkäykseen kohti Mäntyharjua. 
Panssarijuna eteni kärjessä tulituke-
na lättiläisen 6.Tukkumin rykmen-
tin edetessä jalkaväen kärkijoukko-
na. Eteneminen pysähtyi valkoisten 
räjäyttäessä Kiepinsalmen rautatie-
sillan. Panssarijuna toimi alueella 
vielä 13.−14. helmikuuta asti, jol-
loin se poistui rintamalta lättiläisten 
mukana. 

Junan kokoonpanosta ei ole tar-
kempaa kuvausta, mutta sen mukana 
tuli Pietarista noin 400 miestä, jol-
loin junassa on täytynyt olla useita 
matkustaja- ja/tai miehistövaunuja. 
Ilmatorjuntatykkien takia ko. juna 
on yhdistetty tunnettuun ns. putilo-
vilaiseen panssarijunanvaunuun. Ve-
näläisten lähteissä Savon radalla toi-
mineesta panssarijunasta käytetään 

nimitystä ”blindirovannyj poezd” – 
suojarakennettu juna. 

Viipuriin saapui 28. helmikuuta 
1918 Kavantsaaren rintamalle me-
nossa ollut panssarijuna, joka käsit-
ti veturin, ”panssarikopin” ja kaksi 
matkustajavaunua. Kuvausten mu-
kaan ”panssarikoppi” vastasi käsitys-
tä Putilovin tehtaan (Pietari) valmis-
tamasta tykkivaunusta. Vaunu oli ka-
tettu, sen kummassakin kyljessä oli 
kahdeksan ampuma-aukkoa kivääri-
miehiä varten, ja vaunun kummassa-
kin päädyssä oli puoliksi avonaiseen 
asemaan sijoitettuna 76,2 mm:n il-
matorjuntatykki m/1914. Tästä voisi 
päätellä, että tämä panssarijunanvau-
nu oli suunniteltu tulitukitehtävien 
lisäksi myös ilmatorjuntaan. Tykin 
perustanahan oli kuitenkin kuuluisa 
kolmen tuuman kenttätykki m/1902 
(Suomessa K/02).

Putilovilainen panssarijuna toimi 
maaliskuussa Kavantsaaren suunnal-
la, mistä se lähetettiin 8. maaliskuuta 
Viipuriin korjattavaksi. Panssariju-
nanvaunu palasi korjattuna takaisin 
ja toimi 21.3. Panssarijuna 4:n osana 
mm. Hannilassa. Kari Salon artikke-
lissa mainitaan, että Venäjältä tullut 
panssarijuna ”Ukrainski Revolutsija” 
venäläisine miehistöineen oli Viipu-
rissa 23.3.1918. Kuvatekstissä mai-
nitaan, että tykkivaunussa oli kak-
si Putilovin valmistamaa 75 mm:n 
tykkiä m/14 (huom: oikea kaliiperi 
oli 76,2 mm. ALi). Yhteneväisistä 
tiedoista päätellen kysymyksessä 
oli sama Putilovilainen panssariju-
na, jonka vaiheita Jouni Eerola on 
tutkinut. 
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Sodan loppuvaiheissa Putilovi-
lainen panssarijuna (tai pelkkä tyk-
kivaunu) osallistui taisteluihin 24.4. 
Talin asemalla yhdessä toisen pans-
sarijunan kanssa. Juna jäi Kavant-
saaren asemalle, kun yhteys Viipu-
riin katkesi. 25.4. punaiset ajoivat 
panssarijunan veturin ja matkusta-
javaunut jokeen ja panostivat tyk-
kivaunun räjäytystä varten, mutta 
valkoisten onnistui estää räjäytys ja 
pelastaa vaunu. Vaunun sivuilla ol-
leisiin ammuskoteloihin mahtui 1500 
ammusta, jäljellä oli 900 ammusta. 
Panssaroitu tykkivaunu oli sittemmin 
keväällä 1918 valkoisten käytössä.  
Salon artikkelin mukaan Putilovilai-
nen tykkivaunu liitettiin valkoisten 
panssarijunaan ”Karjalan pelasta-
jaan”, joka ajoi sodan lopussa Kou-
volasta Kotkaan. 

Putilovin tykkien myöhem-
mät vaiheet

Artikkeleista päätellen mainittu ”Pu-
tilovilainen panssarikoppi” oli ainoa 
panssarijuna, jossa oli Putilovin 76,2 
mm:n ilmatorjuntatykit. Tämä kumo-
aisi aiemman tiedon siitä, että tykit 
olisivat olleet kahdessa eri panssa-
rijunassa. Vuonna 1923 suunnitel-
tiin mainittujen tykkien käyttämistä 
Antrean rautatiesillan suojana rauta-

tievaunuihin asennettuna liikkuvana 
ilmatorjuntapatterina, mitä ei kuiten-
kaan toteutettu, koska VR vaati vau-
nuista käyvän hinnan! Alkuperäinen 
”panssarikoppihan” olisi kai soveltu-
nut tehtävään oikein hyvin. Panssari-
junasta riisutut tykit ”unohtuivat” Pa-
silan konepajan veturitalliin, kunnes 
ne vuonna 1926 löydettiin uudelleen 
ja otettiin juuri perustetun Kiinteän Il-
mapuolustuspatterin käyttöön. Ilma-
ammuntatähtäimet olivat hävinneet, 
joten kapteeni Åke Törnroos joutui 
kehittelemään tykistön kiertokauko-
putkien käyttöön perustuvan ampu-
mamenetelmän, joka ilmeisesti oli 
huonompi kuin alkuperäinen. Kalus-
tolla suoritettiin ensimmäinen ilma-
ammunta Suomenlinnassa 16.9.1927. 

Putilovin tykkien historia so-
tiemme ajalta kaipaa vielä selvittä-
mistä. Tykit luovutettiin YH:n aikana 
12.10.1939 merivoimille (rannikko-
tykistön käyttöön). Niihin lisättiin 
sivusuuntauskaari korjausasteik-
koineen ja osoittimineen. Tyyppini-
meksi tuli ”76 mm:n 30-kaliiperinen 
puoliautomaattinen merikanuuna m/
Putilov (76/30 P tai 76/30 IP)”. I-kir-
jain merkitsi tykin käyttötarkoitusta 
ilmatorjuntaan. Aake Pesosen kir-
jassa ”Tuli-iskuja taivaalle” (1982) 
mainitaan, että Viipurinlahdella Ris-

tiniemessä sijainneen rannikkotykis-
töpatterin suojana ollut luutnantti 
Sulo Viljakaisen johtama 76 mm:n 
Putilov-jaos ampui 30.11.1939 ilta-
päivällä alas yhden viholliskoneen 
(SB). Jaoksella oli käytössään mai-
nitut 76/30 IP -tykit. Tykit olivat tiet-
tävästi käytössä vielä jatkosodan ai-
kanakin, mutta tarkempia tietoja ei 
(vielä) ole. Sodan jälkeen tykit pois-
tuivat käytöstä.  Merivoimien kes-
kusvarikolla Parolassa oli 1.7.1945 
ainakin yksi ko. tykki.  Sitten tykit 
luovutettiin Asevarikko 5:een. 

Yksi Putilov-tykki sijoitettiin 
Lohtajan leirialueelle muistomerkki-
tykiksi, kunnes se korvattiin 88 mm:n 
tykillä (RMB). Toinen tykki oli pit-
kään Rannikkotykistömuseossa Suo-
menlinnassa. Nyt molemmat tykit 
ovat Ilmatorjuntamuseossa. Mie-
lenkiintoista on, että Venäjällä ko. 
tykkimallia ei ole näkynyt Pietarin 
Tykistömuseossa eikä Ilmapuolus-
tusjoukkojen (PVO)  museossa Mos-
kovassa. Tykistä tehtiin vuonna 1915 
myös hevosvetoiselle pyörälavetil-
le asennettuja malleja  (ZU-25, -27, 
-29),  telatraktoriin asennettu mal-
li (ZU-25)  ja panssaroituun kuor-
ma-autoon asennettu malli T40/65 
(”Russo-Balt”). Muitakin versioita 
tehtiin. 

Kahdella Putilov-tykil-
lä aseistettu venäläinen 
panssarijuna Ukrainski 
Revolutsija Viipurissa 
23.3.1918. Laatikoissa 
vaunun sivuilla oli 1500 
ammusta. (kuva: via 
Kari Salo, Mikkelin 
maakunta-arkisto). 



44   •   Ilmatorjunta  3/2011

POIMINTOjA

Lehdessämme on aikaisemmin 
kirjoitettu laser-ilmatorjunnan 
kehittämisestä ja tulevaisuu-
desta. Nyt siinä on edistytty, 
kun Rheinmetall Defence testaa 
ilmatorjuntajärjestelmään asen-
nettua laser-asetta syyskuun 
2011 lopussa Sveitsissä. 

Testattava korkeaenergialaser-ase on 
modulaarisesti integroitu Oerlikonin 
Skyshield it-torniin (kuva 1).  Am-
munnassa käytetään myös Skyguard 
tulenjohtojärjestelmää. Ammunnan 
maaleina käytetään yhtiön mukaan 
erilaisia maalitilanteita aina miehit-
tämättömästä lennokista kiinteään 
maaliin. 

Rheinmetallin mukaan tavoittee-
na on integroidulla laseraseella saa-
vuttaa lisäsuorituskykyä olemassa 
oleviin it-järjestelmiin tulevaisuuden 
sekä konventionaalisia kuin myös 
asymmetrisiä uhkatilanteita varten, 
joita varten testaustilanteeseen on 
luotu myös asymmetrisiä uhkaske-
naarioita.

Testaustapahtuman onnistumista 
seurataan suurella mielenkiinnolla. 
Liittyyhän laseraseen käyttöön mo-
nenlaisia haasteita. Laser-it:n kehi-
tyksen esteenä on ollut muutamia 
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 maa-
lin hyvin tarkkaa seurantaa. Muita 
teknisiä rajoituksia ovat esimerkiksi 
riittävän suuren tehon syöttäminen 
järjestelmään. Nämä haasteet koros-
tuvat etenkin liikkuvan maalin, tässä 
tapauksessa miehittämättömän len-
nokin, torjunnassa. Jäämme mielen-
kiinnolla odottamaan testitapahtu-
man tuloksia.  

-Päätoimittaja-

Rheinmetall testaa laser-asetta
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yhdISTyS
jäRjESTÖSIhTEERI TIEdOTTAA

Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri

Yliluutnantti Timo Tolkki
2.OITPTRI/HELITR/PSPR
PL 5 , 13701 Parolannummi

Puh 0299 442 568
timo.tolkki@mil.fi

MERKKIPÄIVÄT

90 vuotta
Ylil Jorma Setälä   2.10.1921

85 vuotta
Maj Urpo Ryönänkoski 19.10.1926

80 vuotta
Ylil Yrjö Jousmäki 14.11.1931
 
75 vuotta
Ev Mikko Virrankoski 29.11.1936
Kapt Veikko Mäkelä 29.11.1936
Kapt Veijo Oksala   3.12.1936
Ltn Erkki Kupari 22.12.1936
Maj Pekka Nurmi 31.12.1936

70 vuotta
Maj Juhani Ala-Antti   9.10.1941
Ltn Jorma Lavanti 18.11.1941
Maj Kyösti Karjalainen   1.12.1941
Ylik Reijo Järvinen 11.12.1941 

60 vuotta
Ltn Reijo Kanto 14.10.1951
Ltn Tapani Mäenpää 29.10.1951
Korpr Heikki Marttila 10.12.1951

50 vuotta
Ylil Jussi Salonen   24.8.1961
Kapt Risto Pullinen 17.11.1961
Kapt Jukka Ropponen 24.12.1961

UUSIIN TEHTÄVIIN

Everstiluutnantti Jarmo Sinkkonen erityistehtävään johtamis-
järjestelmäosastolla Pääesikunnassa 14.8.2011 lukien.

Eversti Timo Rotonen erityistehtävään Maavoimien Esikun-
taan 1.9.2011 lukien.

Everstiluutnantti Petteri Lalu tutkijaesiupseeriksi taktiikan 
laitokselle Maanpuolustuskorkeakouluun 1.9.2011 lukien.

Yliluutnantti Santtu Eklund Ilmasotakouluun 1.11.2011 lukien.

Everstiluutnantti Olli-Pekka Rainto Rovaniemen Ilmatorjun-
tapatteriston komentajaksi Lapin Ilmatorjuntarykmenttiin 
1.1.2012 lukien.

Majuri Joakim Salonen Pääesikuntaan 1.9.2011 lukien.

YLENNYKSIÄ

4.6.2011
Yliluutnantiksi
Tuukka Palonen KARPR

25.8.2011
Luutnanteiksi sotatieteen kandidaatit
Arto Korkalo  LAPITR
Janne Pritsi  LAPITR
Antti Tikkanen  LAPITR
Tomi Sirvo  KARPR
Maija Pänkäläinen  KARPR
Antti Vähäjylkkä  PSPR
Ville Västilä  PSPR

Ilmatorjuntalehdessä julkaistaan yhdistyksen jäsenten 
merkkipäiviä sekä palkatun henkilökunnan siirtoja uusiin 
tehtäviin. Mikäli et halua että merkkipäivääsi tai siirtoasi 
huomioidaan lehdessä, ota yhteyttä järjestösihteeriin,  
timo.tolkki@mil.fi

Ilmatorjuntamuseo ja  
Matti Kulmala kiittävät!

Kuva: Harri Lundelin

mailto:timo.tolkki@mil.fi
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yhdISTyS
MARKKINAT

Markkinat

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

UUSI MYYNTIARTIKKELI- 
LIPPALAKKI

ITY:n logolla varustetut tyylikkäät 
lippalakit

Hinnat: 
12 € L.A lippis (vasemmanpuoleinen) 
20 € Gang lippis musta/valkoinen  
(oikeanpuoleinen)

Tuotteita tilattavissa markkinointi-
asiamieheltä sekä netistä yhdistyk-
sen markkinat sivulta (www.ilmator-
junta.fi) – osta omasi, tuotteita rajattu 
määrä!

TAPAhTuMIA

Ilmatorjuntayhdistys ry järjestää

Ilmapuolustuksen  
ajankohtaisillan

torstaina 8.12.2011 kello 18-21 Helsingissä

Paikka: Sampo-pankin tilat,  
Pohjoisesplanadi 37 A 6. kerros

Tilaisuudessa alustukset seuraavista aiheista

Libyan ilmaoperaatio 2011  
ilmapuolustuksen näkökulmasta 

Venäjän ilma-aseen nykytila

Georgian ilmasota 2008

Kommenttipuheenvuorot eversti Ahti Lappi

Tilaisuuden isäntänä toimii Ilmatorjunta-
yhdistyksen puheenjohtaja eversti Heikki 
Bergqvist. 

Kahvitarjoilu!

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen 2.12.  
mennessä yhdistyksen sihteerille sähköpos-
tilla kari.kokkomaki@gmail.com. Tilaisuuteen 
mahtuu 40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Tervetuloa!

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

lukkokero@turvaykkoset.fi

http://www.ilmatorjunta.fi
http://www.ilmatorjunta.fi
mailto:kari.kokkomaki@gmail.com
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Tapahtumakalenteri
Pvm Aika Tapahtuma Paikka Kohderyhmä Järjestää Yhteyshenkilö Muuta

24.9. Retki Ilmatorjunta- ja 
Lottamuseoon Tuusulaan

Jäsenet ja  
perheenjäsenet

Keski-Suomen 
osasto

Ilmoittautumiset os siht  
Jari Niemi puh 040-7454032  
tai niemenjari@gmail.com

Lähtö aamulla 24.9. yhteis-
kuljetuksella ja paluu illalla 
Jyväskylään

15.10. 9-16 Ilmatorjuntaohjus- 
seminaari

Parolannum-
men vanhan 
Sotilaskodin 
Vaakunasali

Avoin kaikille Hämeen osasto Pekka Jokinen, 0299 442 502 Katso erillinen ilmoitus

8.11. 18.00 Kerhoilta Avoin Jäsenet Päijät-Hämeen 
osasto

Jaakko Lipsanen Lisätiedot yhdistyksen 
nettisivuilta

18.11 18.30 Ilmatorjunnan vuosijuhla Hotelli Alba,  
Jyväskylä 

Jäsenet avec Keski-Suomen 
osasto

Lisätietoja myöhemmin 
jäsentiedotteessa

22.11. 18.00 HRU It-kerhon  
syyskokous

Suomenlinnan 
upseerikerho

Jäsenet HRU It-kerho Ohjelmassa myös esitelmä 
ja ruokailu.

30.11. 10.58 Kunnianosoitus ja kahvi-
tilaisuus

Muistotykki/
Kasarminmäki

Avoin kaikille Kymen osasto Seppo Rantalainen puh 
+358505477602

30.11. 18:00 Ilmatorjunnan  
vuosipäivän vietto

Tampere Pirkanmaan il-
matorjuntahen-
kilöstö + avec

Pirkanmaan  
it-upseerit

Evl Reijo Alanne
reijo.alanne@gmail.com
puh 040-719 8268

Yhteistoiminnassa Pirkan-
maan Ilmatorjuntakillan 
kanssa

6.12. Itsenäisyyspäivän tilai-
suudet ja kunniakäynti 
sankarihaudoilla

Kalevankankaan 
hautausmaa

Avoin kaikille Tampereen 
reserviläis-
järjestöt

8.12. 18.00 Helsingin ilmapuolus-
tusseminaari

Avoin kaikille Hallitus Kari Kokkomäki
karikokkomaki@gmail.com

Katso erillinen ilmoitus

12.12. 12.12 Joululounas Ravintola Perho Avoin kaikille HRU It-kerho

Joulu-
kuu

Kokelastilaisuus 
HELITR:n kokelaille

Akaa HELITR:n ko-
kelaat

Hämeen osasto Petri Ruotsalainen,  
0299 442 570

INFOA LEHDEN MATERIAALIN TOIMITTAMISESTA
Lähettäessänne lehteen materiaalia, pyydetään huomioimaan valokuvien ja tekstien osalta seuraavat asiat:
Tekstit ja kuvat erillisinä tiedostoina. Kuvat mielellään sähköisessä muodossa

 ˚  Kuvan tarkkuus vähintään 300 dpi 
 ˚  Kuvan koko vähintään lehteen tulevan todellisen koon suuruinen, mielellään TIF tai JPG -muodossa.  
 ˚  Internetistä otetut kuvat eivät sovellu hyvin lehtijulkaisuun, elleivät kuvat ole tarkoitettu esim. pressi-

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

ja huonolaatuisina. 
 ˚  Internetistä otettavan materiaalin tekijänoikeudet tulee huomioda.

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

file:///Users/minnakomppa/Documents/ITU%203/Jutut/Tapahtumia/reijo.alanne@gmail.com
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TAPAhTuMIA

ILMATORJUNTASEMINAARI 2011 
”OHJUSSEMINAARI”

Mitä uutta HELITR? Millainen on keskipitkänkantaman ohjusjärjestelmä ja mitkä ovat sen kehitysnäkymät? 
Ovatko sotkun munkit yhtä hyviä kuin ennen? Mitä virkaa on passiivisilla sensoreilla? Mitä haluat tietää olka-
pääohjuksista? Mikä hypriti?

Seminaari pidetään lauantaina 15.10.2011 Panssariprikaatin Vaakunasalissa klo 1000 – 1600. Alustajina on 
alan parhaita asiantuntijoita, osa esityksistä pidetään englanniksi. Lounaan ja kahvitusten kulut peitetään 15 
euron osallistumismaksulla. Tilaisuus on avoin kaikille muillekin kuin it-järjestöjen jäsenille.

OHJELMA

0900–1000 Tulo Sotilaskoti 2:een, ilmoittautuminen ja tulokahvi

1000–1010 Seminaarin avaus ja yleisjärjestelyt / Hämeen osaston pj Petri Ruotsalainen

1010–1030 Ilmatorjunta ja HELITR tänään ja huomenna / HELITR:n komentaja evl Jukka Korhonen

1030–1115 Air defence systems / Kongsberg Defence & Aerospace As

1115–1130 Tauko

1130–1215 ITO12 koulutus Suomessa / kapt Pekka Jokinen 
 - Miten ohjusjärjestelmä aiotaan ottaa käyttöön? Miten koulutus on järjestelty?

1215–1315 Lounastauko, ”kahvi, sämpylä ja munkki” Sotilaskodissa 
 - Samalla KDA esittelee mahdollisuuksien mukaan ohjuslavettia 
 - Pihalla mahdollisuus myös ampua ITKK-simulaattorilla

1315–1400 Ohjukset / Rheinmetal Defence Electronics GmbH 
 - ITO2005 lavetin sopivuus eri tyyppisille ohjuksille 
 - ASRAD II-versio: hybridi Mistral/12,7 kk 
 - Spike-ohjukset

1400–1405 Ilmatorjuntamuseo 50v -juhlarahastokeräys / Ev evp Seppo Lehto

1405–1430 Iltapäiväkahvi

1430–1515 Passiiviset sensorit / Rheinmetal Defence Electronics GmbH 
 - Miten sensoreilla voi auttaa ammuntaa? 
 - Millainen on nykyaikainen lämpökamera?

1515–1555 Loppukeskustelu

1555–1600 Päätössanat / Hämeen osaston pj Petri Ruotsalainen

Ilmoittautumiset HELITR:n esikuntaan Pekka Jokisella 12.10.2011 mennessä puh 0299 442 502 tai email 
pekka.jokinen@mil.fi ja maksamalla 15 euron osallistumismaksu 12.10.2011 mennessä tilille 103235-
231612. Ilmoittautumiset huomioidaan saapumisjärjestyksessä, ja jos tulee tilarajoitus vastaan, siitä kerro-
taan heti ilmoittautumisvaiheessa.

Ajo-ohje Parolannummelle Vaakunasaliin: Navigaattoriin Hattula Parolannummentie, opasviitta Sotilaskoti 2:een 
löytyy PSPR:n risteyksestä muutama sata metriä etelään. Kartta löytyy www.panssariprikaati.fi sivuilta.

mailto:pekka.jokinen@mil.fi
http://www.panssariprikaati.fi
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ILMATORJUNTAYHDISTYKSEN  
JÄSENMATKA 2012 

24.-25.3.2012
Syksyn 2011 matka jouduttiin siirtämään ensi vuodelle, joten…

Lähde mukaan yhdistyksen jäsenmatkalle! 
Ainutkertainen mahdollisuus päästä tutustumaan  

Viron Ilmatorjuntaan ja ilmapuolustuksen historiaan! 

Alustava ohjelma:

La 24.3.2012

Aamupäivä Yhdistyksen vuosikokous – aika ja paikka tarkentuu…

Lounas

Iltapäivä Kokoontuminen terminaalissa 
 Laivamatka Tallinnaan

Majoittuminen hotelliin Tallinnassa

Tutustuminen/vierailu johonkin Tallinnan kohteeseen

Su 25.3.2012

Aamupala hotellilla

Bussikuljetus Tallinna - Tapa 

Tutustuminen Tapan ilmatorjuntatukikohtaan

 Esitelmä Viron ilmatorjunnasta 
 Tutustuminen Viron ilmatorjuntakoulutukseen  
 Tutustuminen vanhaan Neuvostoliiton lentotukikohtaan 

Lounas varuskunnassa

Iltapäivä Paluu Tallinnaan ja omatoimista ohjelmaa 

Ilta  Laivamatka Helsinkiin 

Matka järjestetään avec-matkana ja puolisoille järjestetään mahdollisuus vaihtoehto-ohjel-
maan. Merkitse jo kalenteriin. Lisätietoa lehden seuraavissa numeroissa.

-Hallitus-
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IT-MuSEO

Ilmatorjuntamuseon Tuusula-halli 
täyttyi ääriään myöten kun yli 400 
kutsuvierasta juhli Ilmatorjuntamu-
seon 50-vuotistaipaletta aurinkoi-
sessa säässä kesäisenä perjantai-il-
tapäivänä.

Ilmatorjuntamuseon juhlapäi-
vän aloitti Varusmiessoittokunta 
Marsalkan hopeatorvilla, jonka jäl-
keen Ilmatorjuntasäätiön hallituksen 
puheenjohtaja, kenraalimajuri Kari 
Siiki toivotti juhlavieraat tervetul-
leiksi kertomalla Ilmatorjuntamuse-
on 50-vuotistaipaleesta.    

Juhlapuheen piti kenraaliluutnant-
ti Antti Simola. Hän korosti Ilmator-
juntamuseon merkitystä aselajin pe-
rinteiden vaalijana. Santahaminassa 
50 vuotta sitten alkanut museotyö on 

Ilmatorjuntamuseo 50 vuotta 29.7.2011

Tuusula-hallin juhlayleisöä Kenraaliluutnantti Antti Simola piti 
juhlapuheen

Everstiluutnantti Kalevi Lehti vastaanottaa Ilmatorjuntasäätiön hallituksen 
puheenjohtajalta kenrm Kari Siikiltä ilmatorjunnan ansioristin siivitetyn am-
muksen tunnustuksena museon hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Vasem-
malla toinen ansioristin saaja evl Seppo Reitkari. Säätiön museovaliokunnan 
puheenjohtaja ev Seppo Lehto avustaa tunnustusten jaossa.



Ilmatorjunta  3/2011   •   51

Puolustusvoimien tervehdyksen esitti lippueamiraali Kari Takanen

ilmatorjuntamiesten ponnistelujen ja 
mittavan talkootyön avulla saanut ai-
kaan nykyaikaisen sotahistoriallisen 
erikoismuseon, jolla on erinomaiset 
toimintaolosuhteet Hyrylässä.

Opetusministeriön tervehdyk-
sen toi pääsihteeri Hannele Seitso-
nen painottaen Ilmatorjuntamuse-
on kulttuurihistoriallista merkitystä 
sekä läheistä yhteistyötä viereisen 
Klaavolan kotiseutumuseon kanssa, 
jossa Ilmatorjuntamuseo on osoittau-
tunut erilaisten tilaisuuksien ja tapah-
tumien kautta aktiiviseksi museo-
toimijaksi. Myös puolustusvoimat 
ja Tuusulan kunta esittivät juhlassa 
tervehdyksensä tuoden esille Ilma-
torjuntamuseon merkityksen sotahis-
toriallisena erikoismuseona Tuusulan 
kunnan sydämessä.

Juhlassa palkittiin myös museo-
työssä aktiivisesti ja ansiokkaasti 
toimineita henkilöitä. Ilmatorjunnan 
tarkastaja oli juhlapäivänä myöntä-
nyt everstiluutnantti Kalevi Lehden 
ilmatorjunnan ansioristin korotuksen 
siivitetyllä ammuksella. Ilmatorjun-
nan ansioristin saivat myös eversti-
luutnantti Seppo Reitkari ja muse-
onjohtaja Pentti Vuori. Ilmatorjunta-
museon standaarilla palkittiin lisäksi 
eversti Ahti Lappi, everstiluutnantti 
Keijo Tossavainen, kapteeni Klaus 
Nieminen, yliluutnantti Erkki Knuu-
tila ja sotilasmestari Kari Kurppa – 
kaikki pitkään talkootyössä monella 
eri tapaa mukana olleita toimijoita.

Juhla päättyi varusmiessoitto-
kunnan esittämään Ilmatorjunnan 
kunniamarssiin, joka kuunneltiin 
seisaaltaan. Tämän jälkeen seurasi 
juhlakakkukahvit ja museoon tutus-
tuminen. Poistuessaan juhlavieraat 
saivat vielä käteensä juhlapäivänä 
julkaistun Ilmatorjuntamuseo 50 
vuotta -historiakirjan.  

Hattulan kunnalla on tarjolla 
erillispientalotontteja Lepaan ja  
Kotirinteen asemakaava-alueilta

Kysy lisää:   
Tekninen johtaja Janne Teeriaho,  
puh. (03) 6731 235 
Hallintosihteeri Arja Kauppi,  
puh. (03) 6731 232

HATTULAN KUNTA 
Parolantie 42, 13720 Parola 
Email: etunimi.sukunimi@hattula.fi 
internet: www.hattula.fi
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IT-MuSEO

Ilmatorjuntamuseon  
50-vuotisjuhlarahastokeräys jatkuu

Ilmatorjuntamuseon 50-vuotisjuhlaa vietettiin kauniin sään ja yli 
400 juhlavieraan kera heinäkuun lopussa museolla. Juhla oli oikein 
onnistunut ja osoitti, että Ilmatorjuntamuseolla on laaja ystävä- ja 
tukijoukko.  Se osoittaa myös, että museota kohtaan tunnetaan 
laajaa mielenkiintoa ja että Ilmatorjunt6amuseota tarvitaan. Laajan 
ystäväpiirin tuki onkin tarpeen, jotta museo voi elää ja kehittyä. 

parhaat kiitokset järjestöaktiiveille 
keräyksen eteenpäin viemisestä ja 
toivomme, että jatkatte aloittamaan-
ne keräystyötä ja viette tietoa kerä-
yksestä edelleen eteenpäin. 

Yritysten ja yhteisöjen 
lahjoitukset ovat nyt  
verovähennyskelpoisia   

Savo-Karjalan yritysverotoimisto on 
1.7.2011 annetulla päätöksellään ni-
mennyt Ilmatorjuntasäätiön vuosiksi 
2011–2015 sellaiseksi tuloverolain 
57 §:n 1 mom 2 kohdassa tarkoite-
tuksi säätiöksi, jolle tehdyn vähin-
tään 850 € ja enintään 50 000 € ra-

Juhlarahastokeräys on 
käynnistynyt hyvin

Juhlavuoden kunniaksi ja museotoi-
minnan turvaamiseksi ja kehittämi-
seksi käynnistetty rahastokeräys on 
lähtenyt käyntiin toivomallamme 
tavalla. Keräyspäällikköinä olemme 

alkuvuoden aikana olleet yhteydessä 
ilmatorjunnan järjestökenttään kaik-
kiaan yhdeksällä ItY:n osaston tai 
killan toiminta-alueella ja kaikkialla 
olemme saaneet myönteisen vastaan-
oton keräysperusteita ja -menettely-
tapoja esitellessämme. Esitämmekin 
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Ilmatorjuntamuseon  
historiikki

Seppo Lehto: Ilmatorjunta-
museo 1961-2011, Ilmatorjun-
tasäätiö, 2011, 64 sivua.

Ilmatorjuntamuseon 50-vuotisjuhlal-
lisuuksiin liittyi myös museon histo-
riikin julkaisu. Historiikin on kirjoit-
tanut Seppo Lehto apunaan toimitus-
kunta, johon kuuluivat Ahti Lappi, 
Pentti Vuori sekä Eila ja Kalevi Leh-
ti. Historiikista pääosan muodostaa 
tietysti erittäin havainnollisesti kir-
joitetut museon vaiheet koko museon 
50 vuoden taipaleelta. Havainnollisia 
kuvia on erittäin paljon ja teksti on 
hyvin tempaavasti kirjoitettua. Itsel-
le jäi historiikin lukemisesta kaksi 
merkittävää asiaa mieleen. Ensim-
mäisenä oli museon synty. Museon 
alkuvuodet aina ajatustasolta Santa-
haminan perustamisvaiheeseen kuin 
sitten vuonna 1964 tapahtuneeseen 

siirtoon Hyrylään on saanut arvoi-
sensa huomion, joka ainakin itselle-
ni oli tuntemattomampaa historiaa. 
Itse asiassa tämä aloitus tempasi ai-
nakin allekirjoittaneen syvemmälle 
historiikin lukemiseen. Toisena tuli 
vapaaehtoisten ilmatorjuntahenkis-
ten ihmisten antama tuki ja työpa-
nos museon toiminnan kehittämisek-
si ja ylläpitämiseksi. Käsittämättö-
män upeata toimintaa, joka ansaitsee 
suuren kiitoksen meiltä jälkipolvilta.   

Kaiken kaikkiaan historiikki on 
erinomainen teos. Erinomaisesti kir-
joitettu ja loistavasti kuvitettu. Suo-
sittelen hankkimaan ja perehtymään. 
Tämän jälkeen ainakin itse katselen 
museota taas toisin silmin.  

- Päätoimittaja -

Historiikkia on saatavissa Ilmator-
juntamuseolta hintaan 10€. 

halahjoituksen toinen yhteisö saa vä-
hentää tulostaan verotuksessa. (pää-
töksen dnro A6/3570/2011). Tämä 
auttanee osaltaan yrityksiä osallis-
tumaan keräykseemme sellaisella 
lahjoituksella, joka antaa vähennys-
oikeuden. 

Haasta ystäväsikin  
keräykseen

Hyvät Ilmatorjuntalehden lukijat! 
Toivomme, että otatte keräyksen 
omaksenne osallistumalla siihen, 
mutta myös siten, että viette tietoa 
keräyksestämme eteenpäin haasteen 
muodossa. Olemme tätä varten tuot-
taneet valmiin haastepohjan (alla) 
sähköiseen muotoon niin, että se on 
kopioitavissa www.ilmatorjuntamu-
seo.fi  ja Ilmatorjuntamuseon face-
book-sivulta edelleen lähetettäväksi 
sähköpostilla maanpuolustustyötä tu-
keville ystävillenne ja kaikille muil-
lekin, jotka haluatte mukaan osallis-
tumaan Ilmatorjuntamuseon toimin-
nan turvaamiseeni.   

Keräystuotto rahastoidaan 
täysimääräisenä

Ja lopuksi muistutus siitä, että koko 
keräystuotto rahastoidaan ja sitä voi-
daan käyttää vain Ilmatorjuntamuse-
on toiminnan turvaamiseen ja muse-
on kehittämiseen. Keräys toteutetaan 
talkootyönä kaikkien ilmatorjunta-
miesten ja -naisten voimin. Olkaam-
me siis aktiivisia ja tehkäämme oman 
talkoo-osuutemme museotoiminnan 
hyväksi.

Hyvää syksyn alkua!  

Keräyspäälliköt Risto Häkkinen ja 
Seppo Lehto 

Keräyshaaste  
lehden takakannessa.

http://www.ilmatorjuntamuseo.fi
http://www.ilmatorjuntamuseo.fi
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IN MEMORIAM

Everstiluutnantti Arto Aremo kuoli kesä-
kuun 22.päivänä 2011 Helsingissä. Lähes 
vuoden kestänyt sairastelu eri sairaaloissa 
ja kotihoidossa heikensivät hänen fyysi-
set voimavaransa. Sydän ei enää jaksanut 
toimia, henkinen vireys oli tallella lop-
puun saakka. Sain tämän itse todeta, kun 
kävin Artoa tapaamassa muutamia kerto-
ja Helsingissä käydessäni tai soittaessani 
hänelle.

Hän oli syntynyt 14.10.1934 Elimä-
ellä, varttui Utin lentokentän tuntumas-
sa ”kasarmialiupseerin poikana”, kuten 
hän itse kertoi. Oppikoulunsa hän kävi 
Kouvolassa päästen ylioppilaaksi 1952. 
Varusmiespalvelus oli vuosina 1953-54 
Lahdessa 3.Erillisessä Ilmatorjuntapatte-
ristossa. Aliupseeri – ja Reserviupseeri-
kurssi käytiin siihen aikaan Santahami-
nassa Ilmatorjuntakoulussa. Kadettikoulu 
oli vuorossa 1954-56. Palvelusura kadet-
tiupseerina alkoi Santahaminassa Hel-
singin Ilmatorjuntarykmentissä ja jatkui 
Hyrylässä syksyllä 1957, kun rykmentti 
muutti sinne. Ilmatorjuntakoulun Yliup-
seerikurssin hän kävi 1959 ollen kurssinsa 
priimus. Rykmentissä palveluspaikka oli 
useita vuosia Mittauspatterissa, lopuksi 
sen päällikkönä.

Kapteenikurssin jälkeen tuli siirto 
Haminaan Reserviupseerikoulun Ilma-
torjuntapatteriin patteriupseeriksi kesällä 
1961. Syksyllä 1962 tuli uusi siirto, tällä 
kertaa Vatialaan Tampereen Ilmatorjun-
tapatteristoon Koulutus- ja järjestelytoi-
miston päälliköksi. Sotakorkeakoulun Oh-
justeknillisen linjan Aremo kävi 1964-66. 
Sitten seurasi kahden vuoden jakso Ilma-
torjuntakoulussa eri kurssien opettajana. 
Sotakorkeakoulun Maasotalinjan Yleinen 
osasto kesti yhden vuoden 1968-69.

Uusi palvelusura alkoi syksyllä 1969 
Sähköteknillisessä koulussa Riihimäellä 
ja päättyi siellä koulun johtajana 1974. 
Pääesikunnan Sähköteknillisen toimiston 
päällikkönä hän oli 1974-80.

Paluu ilmatorjunta-aselajin tehtäviin 
tuli vuoden 1981 alussa, kun hän aloit-

Everstiluutnantti Arto Aremo

ti työnsä Pääesikunnan Ilmatorjuntatoi-
miston päällikkönä. Tämä tehtävä kesti yli 
kuusi vuotta, kunnes hän siirtyi reserviin 
keväällä 1987.

Tapasin luutnantti Aremon ensi kertaa 
Hyrylässä kesäkuussa 1958, kun uunituo-
reet vänrikit ilmoittautuivat palvelukseen. 
Olimme poikamiehiä ja usein vapaa-aiko-
jen harrastukset olivat yhteisiä. Teitittelyä 
kuitenkin jatkettiin puolisen vuotta, ennen 
kuin luutnantti teki sinunkaupat vänrikki-
en kanssa. Palvelimme Mittauspatterissa 
yhtä aikaa parisen vuotta ja Arton lähti-
essä Haminaan 1961 otin häneltä vastaan 
patteriupseerin tehtävät. Toisen kerran 
otin tehtävät vastaan Artolta, kun sain siir-
ron Haminaan kesällä 1962, ja Arto lähti 
TamItPstoon. Sotakorkeakoulussa olimme 
samoilla kursseilla yhtä aikaa kolme vuot-
ta. Sen jälkeen tiemme erkanivat, mutta 
ne palautuivat yhteen tammikuussa 1981, 
kun luovutin Artolle Ilmatorjuntatoimis-
ton päällikkyyden ja siirryin  Ilmatorjun-
takoulun johtajaksi.

Toisen kerran luovutin tehtävät Ar-
tolle 1.9.1987, kun erosin Helsingin Vä-
estönsuojeluyhdistyksen Teollisuus- ja 
liikeyritysosaston koulutuspäällikön teh-
tävästä. Suosittelin Artoa työni jatkajaksi, 
kuten sitten tapahtuikin, ja hän oli sillä 

paikalla kymmenen vuotta 1987-97. Arto 
ansioitui väestönsuojelutehtävissä monel-
la tavalla, mistä kertovat hänen lukuisat 
ansiomerkkinsä: VSS am 1, SVJ ar ja 
SPEK ar. Väestönsuojelumuseon esitteli-
jänä ja kehittäjänä hän toimi vielä pitkään 
eronsa jälkeenkin.

 Järjestötoiminnoista mainittakoon 
Arton puheenjohtajuudet Riihimäen Ka-
dettipiirissä 1970 ja Upseeriliiton ala-
osastossa 1970-72 sekä Tutkamieskillas-
sa 1974-76. Ilmatorjuntasäätiön hallituk-
sessa hän oli vuosina 1981-1992, aluksi 
varajäsenenä ja 1987 alkaen jäsenenä. 
Erityisen innokkaasti hän toimi Helsin-
gin Reserviupseerien Seniorikerhossa, 
johon kenraali Halmevaara oli aikoinaan 
Artoa pyytänyt. Marskin Ilmatorjuntavel-
jiin Arto kutsuttiin 1997.

Avioliiton Arto solmi vuonna 1963 
erikoissairaanhoitaja Sirkka-Liisa Kos-
kisen kanssa. Ulla-Maria syntyi 1966 
ja kaksospojat Ara Markus ja Juha Arto 
1969. Olemme vaimoni kanssa Juhan 
kummeja ja vastaavasti Aremot Mari-
tyttäremme kummeja 1971 alkaen.

Kesälomia Aremot viettivät Juupajo-
en mökillä 1971-2005. Ulkomaan mat-
kat suuntautuivat useimmiten Italiaan ja 
Arto opiskeli jatkuvasti italiankieltä. Toi-
nen kohdemaa oli Ranska. Ajokorttia eikä 
autoa Artolla ollut koskaan.

Arto Aremo siunattiin Helsingis-
sä Hietaniemen vanhassa kappelissa 
9.7.2011.Uurna on laskettu Hietaniemen 
Uurnalehtoon. Eversti Hannu Pohjanpa-
lo päätti Helsingin Sanomissa julkaistun 
muistokirjoituksensa sanoihin ”Sotilaan 
naamarin takana oli ystävällinen ja syvästi 
tunteva henkilö. Hän oli aina valmis autta-
maan ja tukemaan läheisiään ja ystäviään. 
Menetimme luotettavan ja uskollisen ys-
tävän.” Tähän on helppo yhtyä, kun taus-
talla on upseeriveljeytemme ja perhetut-
tavuutemme kesäkuusta 1958 alkaen.  

Mikko Virrankoski
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18.ItUK kokoontui kurssinsa päätös-
päivän 60-vuotismerkeissä ravintola 
Lasipalatsiin

Helsingissä. Kurssin aloitti aikoi-
naan Santahaminassa 55 oppilasta. 
Paikalle saapui

10, jotka viettivät miellyttävän il-
tapäivän hyvän ruoan ja seurustelun 
merkeissä.

Yksimielisesti päätettiin lounas-
taa jälleen yhdessä tasan vuoden ku-
luttua

Kuvassa olevat henkilöt vasem-
malta lukien ovat: 

Aulis Tuominen, Keijo Hynni-
nen, Martti Vartola, Timo Siukosaa-
ri, Juhani Yrjönen, Ahti Hotti, Kurt 
Lindeman, Pekka Leino, Raimo Lap-
pi sekä Yrjö Kallio.

Koulun johtajana toimi kurs-
simme aikana ev.luutn. Aaro Astola, 
kurssin johtajana majuri Paavo Vii-
ri sekä kouluttajinamme mm.luutn. 
Toivo Niiranen ”Tonnitopi”, kapteeni 
Airakorpi, luutn. Ryönänkoski, vänr. 
Aas ja vääpeli Ivaska. Voitiin todeta 
hyvän isänmaamme paljon muuttu-
neen kuluneina vuosina.  

Teksti ja kuva: Timo Siukosaari

18.ItUK  
kokoontui Hennalan varuskunta juhli 100-vuo-

tista taivaltaan elokuussa. Päijät-
Hämeen osasto huomioi tilaisuuden 
siirtämällä oman tilaisuutensa viral-
lisen ohjelman lähettyville, onhan 
Salpausselän Patteristolla pitkät pe-
rinteet Hennalassa. Jäsenten lisäksi 
mukaan tulikin varuskunnan juhlis-
ta mukaan ehtineitä kuulijoita. Täs-
tä kiitos kuuluu varuskunnan yhteis-
työlle, muuten tiedottamisessa nou-
datettiin hyvin niukkaa linjaa.

Tilaisuudessa saatiin tiiviit ajan-
kohtaiset katsaukset huippuasiantun-
tijoilta.  Varattu aika ei edes riittä-
nyt, mutta kuulimme Libyan tilan-
teen taustat niin EU:n kuin Natonkin 
operaatioiden kannalta. Oman asela-
jimme viimeisimmät tapahtumat ker-
rattiin tiiviisti ja kehityksen suunta-
viivat ja tulevaisuudennäkymät an-

Satavuotisjuhlia Lahdessa
toivat uutta tietoa myös yhdistyksen 
aktiivisille jäsenille. 

Etukäteen puuhahenkilöitä arve-
lutti ajankohta, kesäinen perjantai-
iltapäivä. Luokka kuitenkin täyttyi, 
kiitos erittäin kiinnostavien aiheiden.

Päijät-Hämeen osasto jatkaa 
asiapitoisten osastoiltojen järjestä-
mistä. Illoissa käsitellään osaston 
ajankohtaisia aiheita, mutta pääpai-
no on yleensä vierailevan esiintyjän 
puheenvuorossa. Ajankohdat pyri-
tään rytmittämään lehden ilmesty-
misaikatauluun, valitettavasti esiin-
tyjien kiireiden takia tähän ei usein-
kaan pystytä. Siksi kannattaa tarkis-
taa ajankohdat yhdistyksen sivuilta, 
tai mieluummin ilmoittautua osas-
ton sähköpostijakeluun. (ity.lahti@
gmail.com)  

Liity jäseneksi  
Ilmatorjuntayhdistykseen!

Jäsenetuina saat Ilmatorjuntalehden 4 kertaa vuodessa, Ilmatorjunnan 
vuosikirjan joka 2.vuosi, mahdollisuuden osallistua yhdistyksen semi-
naareihin 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! 

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

mailto:ity.lahti@gmail.com
mailto:ity.lahti@gmail.com
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Salpausselän Ilmatorjuntakilta ry ja 
Ilmatorjuntayhdistys ry:n Kymen 
osasto toteuttivat yhteistoiminnassa 
yhdistyksen Päijä-Hämeen ja Keski-
Suomen osastojen kanssa eloretken 
Tikkakoskelle. Matka alkoi aamulla 
klo 07.00 Haminan Neuvottomasta ja 
jatkui Kouvolan, Lahden ja Heinolan 

kautta Jyväskylään. Aamukahvi- ja 
ostospysähdys pidettiin Heinolassa 
Cafe Heilassa.

Jyväskylästä seuraamme liittyi 
Keski-Suomen osaston puheenjohta-
ja Olavi Rantalainen vaimoineen M/S 
Rhealla nautitun lounasristeilyn ajak-
si. Lisäksi seuraamme liittyivät Pirk-

ko ja Heikki Fredrikson. Maukkaan 
lounaan jälkeen matka jatkui kohti 
Tikkakoskea ja siellä ensimmäisenä 
tutustumiskohteena oli loppusuoral-
la oleva ”HANSSIN JUKAN” enti-
söintiprojekti. Mittavasta työurakasta 
on vastannut Ilmasotakoulun Kilta ry.

Suomeen hankittiin aikoinaan 
kolme DC 2 matkustaja- ja kulje-
tuskonetta: ”Isotalon Antti”, ”Pikku 
Lassi” ja ”Hanssin Jukka”. ”Isotalon 
Anttia” ei enää ole ja ”Pikku Lassi” 
on uhrattu varaosiksi nyt kunnostet-
tavaan ”Hanssin Jukkaan”. ”Hanssin 
Jukka” (DO 1) myytiin vuonna 1959  
ja se on tullut kuuluisaksi Hämeen-
linnan torikahvilana. Myöhemmin se 
siirrettiin takaisinTikkakoskelle ja oli 
varastoituna Keski-Suomen Ilmailu-
museossa useita vuosia ennen mitta-
van entisöintityön aloittamista. Vie-
railun aikana työ oli jo loppusuoralla 
ja suunnitelmissa oli koneen paljas-
taminen ”ei aivan lentokuntoisena” 
7.9.2011 Tikkakoskella arvovaltaisen 
kutsuvierasjoukon läsnäollessa.

Toisena tutustumiskohteena oli 
tietysti Keski-Suomen Ilmailumuseo 
ja siellä erityisesti kiinnosti ”lainas-
sa ” vielä ensi kevääseen asti oleva 

Eloretki Tikkakoskelle 6.8.2011

”Hanssin Jukan”edessä vasemmalta entisöintityön tekninen asiantuntija in-
sevl Raimo Kallio, projektin johtaja ev Juha Suonperä, Eero Hyväkkä, Seppo 
Weckman, Ritva Virtanen, Kyösti Kakkonen, Katri ja Jaakko Maasilta, Birgit 
ja Ilkka Tynys, Olavi Kilpinen, Petteri Nyman, Heikki Fredrikson sekä Seppo 
Rantalainen

Varaosakone ”Pikku Lassi” BW 372 lähes ylösnostokunnossa

KENTäN
KuuluMISIA
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”Hanssin Jukan” ohjaamo tänään

Pirkanmaan ilmatorjuntaupseerien ja 
Pirkanmaan Ilmatorjuntakillan perin-
teinen syyskauden avaus järjestettiin 
Siivikkalan majalla 1.9.2011. Tilai-
suus järjestettiin toimintasuunnitel-
masta poiketen hieman myöhemmin. 
Valitettavasti Ilmatorjuntalehdessä oli 
suunniteltu aika joka lehden ilmesty-
misen jälkeen jouduttiin muuttamaan. 
Paikalle saapui muutoksesta huoli-
matta 11 innokasta ilmatorjuntaveljeä. 
Vapaan keskustelun lomassa saunot-
tiin ja keskusteltiin niin ilmatorjun-
ta kuin päivän polttavistakin asioista, 
unohtamatta tietenkään grillausta. 

Keskustelun aikana yhdistys-
kentän muutoksien osalta todettiin, 
että tällä hetkellä ei Pirkanmaalla 
ole tarpeita toiminnan muutoksiin, 
koska yhteistyö it-upseerien ja killan 
kanssa on varsin kiinteää. Onko tu-
levaisuudessa Pirkanmaalla järkevää 
liittää yhdistykset toisiinsa riippuu 
tietenkin jäsenistön aktiivisuudesta 
toimintaa kohtaan ja ja henkilöstön 
riittävyydestä johtokuntatyösken-
telyyn. Uusien aktiivisten nuorten 
saaminen yhdistystoimintaan tänä 
päivänä ei ole niin helppoa, koska 
yhteiskunta tarjoaa paljon muita vi-

Pirkanmaan ilmatorjunnan  
syyskauden avaus

Brewster Model 239. Suomeen ky-
seistä konetta ostettiin vuonna 1939 
44 kappaletta. Esillä ollut kone BW-
372 joutui ltn Lauri Pekurin ohjaa-
mana ilmataisteluun venäläisten 
Hurricane-hävittäjien kanssa Sees-
järven koillispuolella Vienan Karja-
lassa 25.6.1942. Ammuttuaan alas 
kaksi vastustajaansa Pekuri joutui te-
kemään pakkolaskun pieneen järveen 
osumien takia. Pekuri pystyi uimaan 

rantaan ja kävelemään n. 20 km:n 
matkan omille linjoille. Amerikka-
laisen rahoituksen turvin sukeltaja 
Timo Nyman löysi koneen keväällä 
1998 ja se nostettiin saman vuoden 
elokuussa. USA:n laivaston ilmailu-
museo osti koneen vuonna 2004 ja 
omistaa sen nykyäänkin.  

Ilkka Tynys –

rikkeitä joista he ehkä kokevat saa-
vansa enemmän, kuin vapaaehtoises-
ta maanpuolustustyöstä.

Pirkanmaan ilmatorjunta on val-
miina aloittamaan syksyn suunnitellun 
toimintansa helteisen kesän jälkeen. 
Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenil-
le sähköpostin ja ITY:n netti sivujen 
kautta tarkemmin. Mikäli jäsen ei ole 
aiemmin saanut sähköpostia niin toi-
mita sähköpostiosoitteesi puheenjoh-
tajalle ja sihteerille (osoitteet löydät 
ITY:n sivuilta Pirkanmaan linkin alta).

Kuvat ja teksti evl Reijo Alanne

Saunaa ja iltapalaa odotellessa. Etualalla Pirkanmaan it-
upseerien johtokunnan jäsenet Juhani Nikkanen ja Juhani 
Mattila (oik)

Tilaisuuden osallistujia

KENTäN
KuuluMISIA
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Salpausselän ilmatorjuntapatteriston komentaja everstiluutnantti 
Vesa Tuunainen siirtyi Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikun-
nan järjestelmäosastolle sektorin johtajaksi Tampereelle 1.8.2011. 
Uudeksi komentajaksi tuli everstiluutnantti Sami-Antti Takamaa. 
Hän siirtyi Maavoimien Esikunnan suunnitteluosastolta Mikkelistä. 
Komentajan vaihtotilaisuus pidettiin Karjalan Prikaatin Kaartinau-
kiolla juhlallisuuksin, jonka yhteydessä paljastettiin Salpausselän 
ilmatorjuntapatteriston perinnetykki. 

Salpausselän ilmatorjuntapatteriston 
komentajan vaihtotilaisuus

KENTäN
KuuluMISIA

Paraatikatselmuksessa ja komentajan vaihtotilaisuudessa paraatijoukkoja komensi Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston 
patteristoupseeri majuri Jari Mäkelä. Tilaisuus alkoi Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston perinnelipun vastaanotolla. 
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Kutsuvieraita juhlapäivänä oli yhteistyökumppaneita Kouvolan kaupungilta, 
Sotilaskodilta ja kiltojen edustajia. Entisiä komentajiakin oli paikalla.

Paraatikatselmuksen suoritti everstiluutnantti Vesa Tuunainen.

Luovutuspuheessaan Tuunainen esitti 
kiitokset kaikille yhteistyökumppa-
neille niin sotilaille kuin siviileillekin. 

Puheen jälkeen suo-
ritettiin komentajan 
vaihto. Vaihdossa 
everstiluutnantti Vesa 
Tuunainen luovutti 
Salpausselän Ilma-
torjuntapatteriston 
perinnelipun sekä 
Salpausselän Ilma-
torjuntapatteriston 
seuraajalleen eversti-
luutnantti Sami-Antti 
Takamaalle, joka piti 
vastaanottopuheen.

Juhlatilaisuus jatkui perinnetykin ja 
sen muistolaatan paljastuksella. Tykin 
historiasta kertoi everstiluutnantti 
Vesa Tuunainen. Lopuksi laskettiin 
vielä seppele tykin juurelle.
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Viime vuosisadalla suomalaiset il-
matorjuntamiehet vierailivat pääosin 
kahdessa ilmailunäyttelyssä, vuoro-
vuosin Pariisin Le Bourget´ssa ja 
Lontoon Farnborough´ssa. Nyt näyt-
telyjä on eksoottisemmissakin pai-
koissa, joten Pariisissa ei näkynyt 
kovin runsaasti suomalaisia. Yrityk-
sistä olivat mukana Patria ja Neste. 
Kirjoittaja oli mukana Suomen Soti-
las -lehden aputoimittajana.

Näyttelyn ajankohtaiskohteina 
olivat A 380 ja Putin (ransk. Pou-
tine). Eurooppalaisen Airbusin laa-
jarunkoinen A 380 on myyty vasta 
muutamaan maahan. Mutta hyvä 
niinkin, sillä näyttelyyn tullut kone 
raapaisi laskeutuessaan siivenkärjel-
lään jotain rakennetta, ja sen tilalle 
tuli nopeasti Koreasta lentoyhtiön 
kone. Korean Air´n kone lensi yhte-
nä päivänä ja sinä aikana varsinaisen 
esittelykoneen siipi saatiin kuntoon. 
Taitaa kone olla niin iso, että vanhal-
la kentällä on sille hiukan ahdasta? 
Ainakin lehtiartikkelissa kerrottiin 
koneen rullanneen kiitoradan keski-
viivaa pitkin.

A380:n tilat ovat kahdessa 
kerroksessa. Jos kone sisustetaan 
economy-luokkaan, mahtuu siihen 
noin 800 matkustajaa. Korean Air´n 
koneesta on kuitenkin tehty luxus-
versio noin 400 matkustajalle. Mat-
kustajapaikkojen lisäksi yläkerrassa 
on baari ja ruokailutila, alhaalla on 
taxfree-myymälä.

Putin taas löytyi, kun havaittiin 
tiivis, hitaasti liikkuva ihmismassa. 
Vanhaan neuvostotapaan menimme 
katsomaan, mitähän nyt jonotetaan. 
Tehokkaantuntuisten turvamiesten 

Le Bourget  2011 - Pariisin ilmailunäyttely

Nokka pystyssä, ohjaamo pysyy silti paikallaan

Ajorampin ja ohjaamon pohjan väliin jää tilaa metrikaupalla.
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keskellä oli naapurimaan pääminis-
teri.

Matkustajakoneiden kehitykses-
sä oli pari selvää trendiä. Moottorit 
ovat entistä hiljaisempia ja ne kulut-
tavat entistä vähemmän polttoainetta. 
Olemassa oleviin koneisiin vaihde-
taan kokonaan uudentyyppisiä moot-
toreita.

Lentolaitteiden koko vaihteli jät-
timäisistä yhden käden lennokkeihin. 
Pysytään vielä isoissa koneissa. Jo 
kaukaa näkyi ”haukottelevan” kulje-
tuskoneen pystyssä oleva keula. Lä-
hemmässä tarkastelussa sisäänajo-
ramppi oli vanhan kylätien levyinen, 
mutta tasaisempi.

Lennokit olivat hyvin esillä, jos-
kaan ei niitä ilmassa nähty.

Sananen ohjaustekniikasta

Lennokin perässä on kaksi ”por-
rasritilän” näköistä ohjaussiiveket-
tä. Siis vain kaksi – miten voidaan 
ohjata sivu- ja korkeussuunnassa il-
man ristikkäisiä siivekkeitä? Pienissä 
it-ohjuksissa asia ratkaistiin yhdellä 
siivekeparilla niin, että ohjus pyöri 
pituusakselinsa ympäri. Kun siipipari 
oli pystysuorassa, ohjattiin oikealle 
tai vasempaan, ja analogisesti niin 
edelleen.

Potkuriturbiinikonetta kuvaavan viimaliepeisen miehen takana näkyy Korean 
Air´n nelimoottorinen A 380

Näyttelyvieras näyttää aprikoivan, että onkohan lennokkiin 
sittenkin piilotettu ohjaaja. Pientäkään ikkunaa ei kyllä nä-
kynyt. Alla on mahtava paketti tiedustelukalustoa.

Koneen nokassa oli pienempää optiikkaa.

››
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Lennokitkin tavoittelevat häiveominaisuutta.

laisille ja venäläisille ohjuksille: SA-
7, SA-14, SA-16 ja SA 18. Laitteen 
toimintamalli on kuitenkin ”kääntei-
nen”. Sen avulla selvitetään, miten 
harjoituksessa olevat lentokoneet sel-
viäisivät niistä ohjuksista, jotka kou-
lutuslaitteeseen on ohjelmoitu.  

Vanhan itäkaluston päälle on asennettu länsiohjuksia.

Miehittämätön 
helikopteri.

Kahdella ritilällä voidaan ohja-
ta mihin suuntaan tahansa kunhan 
siivillä on kaksi vapausastetta eli ne 
kääntyvät ”vas-oik ja ylös-alas”. Äly-
käs ratkaisu ja yksinkertainen, kun-
han sen joku ensin keksi!

Ilmatorjuntatykkejä ei juu-

ri näkynyt, toisin oli 1980-luvun 
Bourget´ssa. Ohjuksia sen sijaan 
nähtiin ulkonakin, joten myös ko-
vaa tavaraa oli paikalla. Aloitetaan 
simulaattorista.  Amerikkalainen yri-
tys esitteli olkapääohjussimulaatto-
ria, joka sopii etenkin neuvostoliitto-
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”Erittäin lyhyen kantaman” aseistettu lennokki. Ylinnä näkyy 
täyteen puhallettu muovisiipi, siiven alla on pienen läppärin kokoi-
nen ohjauslaite. Keskellä näkyvän potkurin edessä on valkoinen, 
pyörimätön pallukka, jonka keskellä näkyy kameran linssi.

MBDA:n tiedustelulennokki, joka pysyy ilmassa 10 tuntia ja palaa ehjänä 
takaisin, jos kosketusta ammuksiin, sirpaleisiin tai luoteihin ei ole tapahtunut. 
Pienoismalli (1 : 2) on miehen mittainen, joten oikea lennokki on kahden miehen 
mittainen. Perässä on kaksi ”ohjausritilää”. Avautuvien kantosiipien päällä 
oleva esittelijän käsi selvästi vapisee, kun kuvan lady on kiinnittänyt katseensa 
kuvaajaan eikä lennokkiin. Karsasti ehkä peiliä, mutta kuvahan rajautui ihan 
korrektisti.

JMANPADS Trainer (Joint Man-Portable Air De-
fense System Trainer)

Englantilaisen Starstreakin kolmen 
tytärohjuksen siivekkeitä pääsi oikein 
näpelöimään.
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