
ILMATORJUNTA

4 / 2008 MAAVOIMAT
TEEMANA



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

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

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

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

Live firing at Lohtaja

Reloading of ASRAD-R with BOLIDE air defence missile 

ASRAD-R presentation with Finnish Defence Forces
team during Eurosatory 2008 in Paris
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Merry Christmas  
and a Happy New Year
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Maavoimien komentaja

Maavoimien  
komentajan tervehdys
Puolustusvoimien johtamis- ja hallin-
tojärjestelmän muutoksesta on kulunut 
lähes vuosi. Sotien jälkeisen ajan suu-
rin rakennemuutos muutti puolustus-
voimien johtamis- ja hallintorakennet-
ta sekä huolto- ja logistiikkajärjestel-
mää merkittävästi. Keskeisimmät muu-
tokset olivat maavoimien perustaminen 
omaksi puolustushaaraksi meri- ja il-
mavoimien rinnalle sekä puolustusvoi-
mien huolto- ja logistiikkajärjestelmän 
uudelleenorganisointi. 

Uudessa järjestelmässä on nyt toi-
mittu lähes vuosi. Saadut kokemukset 
ovat hyvin myönteisiä. Suuri muutos oli 
valmisteltu erittäin huolellisesti, minkä 
vuoksi toteutuskin onnistui erinomai-
sesti. Totta kai näin suuressa muutok-
sessa on uuden toimintamallin opette-
lua, yksityiskohtia, jotka pitää tarkentaa, 
ongelmia, jotka pitää ratkaista, alkukan-
keutta ja kitkaa, jopa vähän muutosvas-
tarintaakin, mutta mitään merkittäviä 
epäkohtia ei ole ilmaantunut. Sen si-
jaan jo nyt monet muutokselle asetetut 
tavoitteet on saavuttu. Hyvällä syyllä 
voidaan sanoa, että muutos on ollut oi-
keaan osunut ja onnistunut.

Ilmatorjunta-aselajin asema maa-
voimissa on vankka. Aselaji on viime 
vuosina ollut voimakkaan materiaali-
sen kehittämisen kohteena. ITO 05 ja 
ITO 05M-hankinnat ovat loppusuoral-
la. Tämä myönteinen kehitys on saa-
massa jatkoa erittäin merkittävän KKI-
TO-hankkeen muodossa. Ensi vuosi-
kymmenellä myös lyhyen kantaman 
ilmatorjunta on tarkoitus uusia (LKIT-
hanke). Voidaan todeta, että ilmatorjun-
nalla on jo nyt, mutta erityisesti muuta-
man vuoden kuluttua erinomainen suo-
rituskyky, mikä maavoimien näkökul-
masta ja maapuolustuksen kannalta on 

erittäin myönteinen ja tärkeä asia.  
Myös ilmatorjunnan koulutusjär-

jestelmä on ollut haastavan kehittämi-
sen kohteena muutaman viime vuoden 
aikana. Nyt, kun muutosvaihe on pää-
osin toteutettu, työ koulutusjärjestel-
män vakiinnuttamiseksi voi jatkua.

Ilmatorjunnan merkitys osana il-
mapuolustusta on keskeinen. Ilmator-
junta on osaltaan osa yhteistä suori-
tuskykyä. Ilmatorjuntaa on kyettävä 
käyttämään koordinoidusti yli puo-
lustushaararajojen. Tämän toiminnan 
harjoitteleminen on keskeisen tärkeää 
harjoiteltaessa ilmapuolustuksen ko-
konaisuutta. Lohtajan ilmatorjunta-
harjoituksen yhteydessä järjestettävä 
ilmapuolustusharjoitus, johon osallis-
tuvat kaikki puolustushaarat ja jossa 
ilmapuolustuksen joint-kykyä harjoi-
tellaan eri teemoilla kahdesti vuodessa, 
on löytänyt paikkansa ilmapuolustuk-
semme harjoituskokonaisuudessa.

Suorituskykyisten ilmatorjuntajär-
jestelmien täysi hyödyntäminen ja todel-
lisen suorituskyvyn ulosmittaaminen ei 
olisi mahdollista ilman ammattitaitoista 
ja motivoitunutta kantahenkilökuntaa ja 
reservin henkilöstöä. Tämä henkilöstö 
siirtää korkeatasoista osaamista ja oike-
aa asennetta edelleen koulutettaviin ikä-
luokkiin. Aselajin nuorekas, tulevaisuu-
teen uskova henki on hyvä kasvualusta 
nuorille, uraansa aloitteleville sotilaille. 
Hyvä aselajihenki on aistittu myös uu-
dessa Maavoimien Esikunnassa.

Arvoisat Ilmatorjunta-lehden lu-
kijat! Samalla kun kiitän ilmatorjun-
ta-aselajissa palvelevia ja kaikkia niitä 
henkilöitä ja tahoja, jotka reservistä tu-
kevat aselajia, toivotan kaikille Ilmator-
junta-lehden lukijoille läheisineen me-
nestystä uuden vuoden haasteisiin!
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puheenjOhTAjAlTA everstiluutnantti hannu Kylmäniemi
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen puheenjohtaja

lapin Ilmatorjuntarykmentin komentajapääkirjoitus

Juhlavuoden lähestyessään loppuaan 
Ilmatorjuntayhdistys onnittelee Puo-
lustusvoimia 90-vuotisen taipaleen 
johdosta ja Maavoimia ensimmäi-
sestä toimintavuodestaan yhtenäise-
nä puolustushaarana.

Samalla esitän yhdistyksemme 
puolesta parhaimmat onnittelut ase-
lajimme vuosipäivänä Ilmatorjunnan 
ansioristin saaneille sekä itsenäisyys-
päivänä ylennyksiä ja kunniamerkke-
jä vastaanottaneille.

Yhdistyksemme valtuuskunnan 
kokouksessa 25.10. virisi vilkas kes-
kustelu sääntömuutoksista ja yleen-
sä muutoksen perimmäisestä tarkoi-
tuksesta. Pyrin seuraavaksi hieman 
valottamaan kokonaisuutta ja avaa-
maan sääntöuudistusta puheenjohta-
jan silmin tarkasteltuna. 

Sääntöuudistuksen keskeisimpä-
nä päämääränä on ilmatorjuntahen-
kilöstön kokoaminen saman katon 
alle. Tällä hetkellä järjestökenttä on 
pirstaloitunut pieniksi ja yhä vähene-
viä voimavaroja kuluttaviksi koko-
naisuuksiksi, jotka kaikki kamppai-
levat samojen ongelmien kanssa: jä-
senmäärä supistuu, keski-ikä kohoaa, 
tapahtumien osallistujamäärät eivät 
vastaa järjestelyjen työmäärää, toi-
minta passivoituu, vetäjistä on jatkuva 
pula jne. Tähän haasteeseen vastataan 
yhdistämällä voimavaramme sotilas-
arvoon tai koulutukseen katsomatta. 
Useilla paikkakunnilla yhteistoiminta 
on jo nykyisellään niin tiivistä, että 
on turha ylläpitää kaksin / kolminker-
taista hallintoa. Esimerkkeinä voisin 
mainita Pirkanmaan ja Lapin aluei-
den toiminnan, joissa kaikki tekemi-

Ilmatorjunnan  
järjestökenttä uudistuu

nen vuosikokouksista alkaen toteu-
tetaan sulassa sovussa eri järjestöjen 
kesken. Ainakin näillä paikkakunnilla 
yhdistyminen on helppoa ja järkevää 
toteuttaa - jolloin mm hallinnon mää-
rää kyetään vähentämään.

Toinen hallintotehtäviä vähentä-
vä toimenpide on jäsenrekisterin yl-
läpito. Johtavana ajatuksena on, että 
kaikki henkilöt kuuluvat jäseninä 
suoraan Ilmatorjuntayhdistykseen. 
Yhdistys huolehtii jäsenvelvoittei-
den, kuten esim jäsenmaksujen pe-
rimisestä, seurannasta ja kirjaami-
sesta. Osastot eivät peri erillisiä jä-
senmaksuja vaan saavat toimintansa 
pyörittämiseen tarvittavat resurssit 
pääyhdistykseltä perus- ja toiminta-
avustuksina. Vain erillistapauksissa 
osastot vastaavat oman toimintansa 
edellyttämien omavastuuosuuksien 
kokoamisesta. Näin vältytään pääl-
lekkäiseltä toiminnalta ja jäsenistön 
tarvitsee huolehtia vain yhdestä mak-
susuoritteesta. Tällä tavalla vapaute-
taan osastojen voimavaroja varsinai-
sen toiminnan ideoimiseen, suunnit-
teluun ja toteuttamiseen.

Yhtenä uhkakuvana on esitet-
ty, että Ilmatorjuntayhdistys pyr-
kii haalimaan itselleen paikallisten 
osastojen omaisuuden ja varat. Tästä 
ei todellakaan ole kyse! Ilmatorjun-
tayhdistys on vakavarainen toimija 
ja kykenee kattamaan toiminnastaan 
aiheutuvat kustannukset. Paikalliset 
toimijat saavat edelleen täydet oikeu-
det omistaa ja ylläpitää omat toimin-
tansa tukijalat - Ilmatorjuntayhdis-
tyksellä ei ole tarvetta kajota tähän 
omaisuuteen. Se, miten tämä kirjan-

pidollisesti toteutetaan, annettakoon 
alan ammattilaisten ratkaistavaksi. 

Tässä oli vain muutama keskeinen 
näkökanta uudistuksen päämääristä ja 
tavoitteista. Jatketaan keskustelua - ja 
pyritään lisäämään tietoisuutta sekä 
varmuutta uudistuksen vaikutuksista 
eri toimijoiden välillä. Keskustelua 
voimme jatkaa kasvotusten tammi-
kuun 31. päivänä osastokokouksessa 
Tampereella. Tähän tilaisuuteen kut-
summe mukaan myös muiden ilma-
torjuntayhdistysten edustajat. 

Lopuksi muutamia poimintoja 
tulevasta toiminnasta:
- Ilmatorjuntayhdistyksen vuosi-

kokous pidetään lauantaina 14.3. 
Jyväskylässä. 

- Pääkaupunkiseudun ilmapuolus-
tusseminaari järjestetään keski-
viikkona 4.3. Ilmatorjuntamuse-
olla. Seminaarissa Rheinmetall:n 
edustajat kertovat näkemyksiään 
tulevaisuuden ilmauhkasta sekä 
ilmatorjunnan keinoista vastata 
siihen.

- Suunnitteilla on jäsenmatka 
Moskovan ilmailunäyttelyyn 
MAKS2009:ään. Alustava ajan-
kohta on jo nyt syytä merkitä ka-
lenteriin: (17.) 18. – 20.8. (21.8.). 
Matkan suunnittelusta ja valmis-
teluista vastaa taistelijapari Antti 
Lilleberg ja Juha Kukkola.  

Lämmin kiitos kaikille
yhdistyksemme jäsenille ja  
yhteistyökumppaneillemme

tuloksekkaasta ja onnistuneesta 
vuodesta 2008!

Hyvää alkavaa vuotta 2009!
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TARKASTAjAn pAlSTA eversti Rauno lankila 
Ilmatorjunnan tarkastaja

Ilmatorjunta on oleellinen osa ilma-
puolustuksen kokonaisuutta ja samal-
la tietenkin tärkeä osa maavoimia - 
yksi sen aselajeista. Vuosien saatossa 
myös maavoimien ilmatorjunnan ke-
hittämisen tavoitteet ja johtosuhteet 
ovat vaihdelleet. Samalla ilma-aseen 
jatkuvan kehittymisen myötä on il-
matorjunnan suorituskyvyn merkitys 
maavoimien toiminnan kannalta tar-
kasteltuna kuitenkin korostunut koko 
ajan entistä enemmän. Ilmatorjunnan 
toimivat järjestelyt eivät ole nykyi-
sellään maavoimille marginaaliky-
symys, vaan tehokkaan toiminnan 
ehdoton edellytys. 

Maavoimien operatiivisten jouk-
kojen ilmatorjuntaan on viimeisten 
vuosien aikana panostettu merkit-
tävästi. Valmiusyhtymien ilmator-
juntapatteristojen johtoportaille on 
hankittu uutta kalustoa ja niiden va-
rusmieskoulutus on juuri käynnisty-
mässä täysimääräisesti. Lisäksi on jo 
saatu koulutuskäyttöön uudet ilma-
torjuntaohjusjärjestelmät (ITO05 ja 
ITO05M). Näiden uudishankintojen 
ja koulutuksen etenemisen myötä 
operatiivisten joukkojen ilmatorjun-
tasuoja on astumassa suorituskyvyl-
tään - erityisesti pimeätoimintaky-
vyltään - aivan uuteen aikakauteen. 

Sen sijaan maavoimien alueellis-
ten joukkojen ilmatorjunnan materi-
aaliseen kehittämiseen on parin vii-

MAAVOIMAT JA  
ILMATORJUNTA

me vuosikymmenen aikana riittänyt 
vain vähäisiä resursseja. Merkittävän 
suorituskyvyn notkahduksen on täl-
tä osin muodostanut ITO86-kaluston 
vanheneminen. Alueellisten jouk-
kojen ilmatorjuntasuoja perustuu-
kin tällä hetkellä pääosiltaan luku-
määräisesti vahvoihin 23ITK-yksi-
köihin sekä erityyppisten joukkojen 
omasuojailmatorjuntaan. Uutta valoa 
tunnelin päässä ovat tähän mennes-
sä edustaneet alueellisille joukoille 
hankitut muutamat uudentyyppiset 
ilmatorjuntapatteriston johtopor-
taat, ilmatorjunnan tutkajaokset sekä 
ITO05M-patterit. 

Jatkossa kohtalon kysymyksenä 
tulee tältä osin olemaan 23ITK61-
kaluston korvaaminen. ”Sergei” on 
osoittanut vuosien saatossa kenttäkel-
poisuutensa, mutta sekään ei loput-
tomiin pysty vastustamaan fysiikan 
lakeja ja jossain vaiheessa tulee sen-
kin elinkaaren pää vastaan. ”Kenttä-
armeija” ei missään tapauksessa voi 
taistella tehokkaasti ilman omaa, riit-
tävän suorituskykyistä ilmatorjuntaa. 
Tämän asian hoitamiseksi onkin pe-
rustettu uusi hanke, jonka tehtävänä 
tulee olemaan tämän lukumääräisesti 
haastavan tarpeen täyttäminen.

Aina ei tule ajatelleeksi, että 
kaikkein suorituskykyisin ilmator-
juntamme - pääkaupunkiseudun 
suojana oleva ilmatorjunta - on Ete-

lä-Suomen Sotilasläänin joukkoja ja 
siten tietenkin kuuluu maavoimiin. 
Sen johtamisjärjestelmän moder-
nisointi ja tärkeimmän ”syömäham-
paan” - keskipitkän kantaman ilma-
torjunnan uudistaminen on parhail-
laan käynnissä. Tämän osa-alueen 
kehittämisestä on olemassa varsin 
laaja yksimielisyys ja kaikki tahot 
pyrkivät tukemaan tätä uudistustyö-
tä. Käytännön toimenpiteiden osalta 
asiaan palattaneen tarkemmin tämän 
lehden seuraavissa numeroissa.

Ilmapuolustus on kuitenkin ko-
konaisuus. Meidän ilmatorjunnan pa-
rissa työskentelevien ei tule unohtaa, 
että tämäkin ketju on täsmälleen niin 
vahva kuin sen heikoin lenkki. Onkin 
hyvä huomata että ilmapuolustuksen 
muitakin osa-alueita - erityisesti val-
vontajärjestelmää sekä hävittäjätor-
juntaa - kehitetään parhaillaan pon-
nekkaasti. Tulevaisuus näyttää siis 
kokonaisuudessaankin varsin valoi-
salta.  

Talvisin terveisin ilmatorjunnan 
tarkastaja, eversti Rauno Lankila
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huOMIOnOSOITuKSIA

Henkilö / Yhteisö Luokka
Eversti Rauno Lankila I luokka (myöntäjä  

Maavoimien komentaja)
Johtaja, Kapt res Hannu Heimonen I luokka
Johtaja, Kapt res Johannes Koroma I luokka
Maj evp Ilkka Tapani Tynys I luokka

Ilmatorjunnan ansioristit 2008
ILMATORJUNNAN TARKASTAJA ON 

MYÖNTÄNYT SEURAAVAT ANSIORISTIT 
VUONNA 2008

Ilmatorjuntalotat II luokka kehykseen  
kiinnitettynä

Evl Jukka Hautala II luokka
Filosofian maisteri  
Martti Helminen

II luokka

Diplomi-insinööri Jarkko Järvi II luokka
Kapt Toivo Kangas II luokka
Evl Pertti Kelloniemi II luokka

Kapt Isto Kirjonen II luokka
Kapt evp Raimo Kuosmanen II luokka
Kapt Jyrki Kylmänen II luokka
Evl Petteri Lalu II luokka
Järjestelmäinsinööri  
Janne Linkosuonio

II luokka

Evl Teijo Oksanen II luokka
Talkapt evp Jouko Virtanen II luokka
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TEEMANA

MAAVOIMAT

Vuoden 2008 alussa maavoimien voima yhdistyi. Syntyi vahva 
puolustushaara merivoimien ja ilmavoimien rinnalle. Mikkeliin 
perustettiin valtakunnallinen johtoesikunta, jolla on merkittävä 
rooli monella toimialalla yli puolustushaaran rajojen. Uudistuneet 
maavoimat ei ole historiansa vanki, vaan katse on kiinnitetty vah-
vasti tulevaisuuteen.

Maavoimien laaja vastuu

Maavoimien perustamista omak-
si puolustushaaraksi edelsi vuosien 

alusta. Pääesikunnasta joukko-osas-
totasalle toteutettu muutos johtamis-
järjestelmässä ja hallinnossa oli suu-
rin, mitä puolustusvoimissa on viime 
sotien jälkeen toteutettu. 

Puolustusvoimien Materiaalilai-
toksen muuttaminen Maavoimien 
Materiaalilaitokseksi ja huoltoryk-
menttien perustaminen sen alaisiksi 
ajoitettiin saman kokonaismuutoksen 
yhteyteen. Kun muutoksia tapahtui 
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PEMAAVE

eversti Veli-pekka parkatti
Maavoimien esikunta

Itsenäiset maavoimat  
kohti ensi vuosikymmentä

suunnittelu ja valmistelutyö. Työ 
tehtiin huolella ja mahdollisti maa-
voimien toimintakyvyn heti vuoden 
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myös muualla puolustusvoimissa, 
saattaa jälkeenpäin vain hämmästel-
lä sitä, että kokonaisuus pysyi koos-
sa ja maavoimat kykeni heti vuoden 
alussa ottamaan paikkansa muiden 
puolustushaarojen rinnalla. Kiitos 
tästä kuuluu niille eri organisaatio-
tasoilla työskennelleille henkilöille, 
jotka uutterasti, innokkaasti ja inno-
vatiivisesti veivät vastuullaan olleet 
muutostyöt kohti yhteistä tavoitetta. 

Maavoimat vastaa maapuolus-
tuksesta ja tuottaa siihen tarvitta-
vat maavoimien sodan ajan joukot. 
Maavoimilla on lisäksi vastuullaan 
kaikkien puolustushaarojen asevel-
vollisuusasioiden hoitaminen, yleis-
huollon palvelujen tuottaminen ja 
puolustushaarojen yhteiset materi-
aalihankinnat.

Maavoimat tuottaa myös suu-
ren määrän joukkoja merivoimille, 
ilmavoimille ja Pääesikunnan alai-
sille laitoksille. Maavoimat käyttää 

puolet puolustusvoimien määrära-
hoista, ja puolet palkatusta henkilö-
kunnasta ja noin 80 % varusmiehistä 
palvelee maavoimissa. Lisäksi maa-
voimat kertausharjoituttaa vuosittain 
yli 17 000 reserviläistä. Maavoimat 
toteuttaa myös suurimman osan puo-
lustusvoimien virka-aputehtävistä ja 
tuesta muille viranomaisille. 

Vastuu kansainväliseen sotilaal-
liseen kriisinhallintaan tarkoitettujen 
joukkojen kansallisesta johtamises-
ta ja ylläpidosta on maavoimien vas-
tuulla. Kykyä kriisinhallintavastuun 
kantamisesta onkin koeteltu vuoden 
2008 aikana useamman kerran. Heti 
alkuvuodesta keskitettiin 60 sotilaan 
kriisinhallintajoukko Tshadiin ja elo-
kuussa aloitettiin sotilastarkkailija-
operaatio Georgiassa. Koko alkuvuo-
den oli kahdensadan sotilaan joukko 
valmiudessa lähtemään EU:n kriisin-
hallintaoperaatioon osana Ruotsin 
johtamaa taisteluosastoa. 

Erityinen haaste vielä kesällä 
oli kantahenkilökunnan rekrytointi 
käynnissä oleviin operaatioihin. Rek-
rytointia tehostettiin ja joukot saa-
tiin täyteen. Ensi vuonna odotetaan 
myös palkkausjärjestelmän korjauk-
sen tuovan apua rekrytointiin. Toi-
vottavaa tietenkin olisi, että jokainen 
maavoimien upseeri ymmärtäisi, että 
palvelus kriisinhallintajoukossa an-
taa henkilökohtaisen kokemuksen 
lisäksi lisäarvoa henkilön käytettä-
vyydelle kansallisen puolustuksen 
tehtävissä.

Maavoimien komentajan 
johtoesikunta 

Maavoimien Esikuntaa on heinäkuun 
alusta alkaen johtanut kenraalimajuri 
Arto Räty. Esikunnan kokonaisvah-
vuus on 261 henkilöä. Esikunta on 
suunniteltu maavoimien johtamisen 
tarpeista lähtien. Sille ei sinällään ole 

››
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mitään esikuvaa, vaikka sen raken-
teista löytyykin kansainvälisen yh-
teensopivuuden elementtejä. Maa-
voimien esikunnan keskeisiä tehtä-
viä ovat maavoimien komentajan tu-
keminen johtamisessa, maavoimien 
tulevaisuuden suunnittelu ja joukko-
jen tukeminen. Lisäksi Maavoimien 
Esikunnalle kuuluu suuri määrä vi-
ranomaistehtäviä ja muita hallinnol-
lisia tehtäviä.

Maavoimien uudessa toiminta-
kulttuurissa moni asia tehdään ai-
empaa keskitetymmin Maavoimien 
Esikunnan johdolla, kuitenkin siten, 
että kaikki johtamistasot osallistuvat 
suunnitteluun tuomalla siihen oman 
panoksensa. Keskitetystä suunnitte-
lusta huolimatta joukko-osastojen 

johtaminen tapahtuu operatiivisten 
johtosuhteiden mukaisesti.

Aselajitarkastajat on huollon tar-
kastajaa lukuun ottamatta sijoitettu 
esikunnan suunnitteluosastoon. Heil-
lä on vastuu aselajinsa kokonaiske-
hittämisestä.

Aselajitarkastajien työn mahdol-
listamiseksi on aselajiupseereita si-
joitettu kaikkiin esikunnan keskei-
siin osiin. 

Maavoimien joukkojen ja esi-
kuntien toiminta suunnitellaan ja re-
sursoidaan Maavoimien Esikunnan 
johtamassa suunnitteluprosessissa, 
jonka lopputuotteena on maavoi-
mien toimintasuunnitelma (MAAV-
TOSU). Siinä käsketään alajohtopor-
taiden toiminta ja tehtävät sekä anne-

taan resurssit niiden toteuttamiseksi. 
Toimintasuunnitelman toteutumista 
seurataan sekä tavoitteiden että re-
surssien käytön osalta läpi koko or-
ganisaation. Tämän ovat mahdollis-
taneet parantuneet suunnittelun ja 
seurannan työkalut.

Maavoimien Esikunnan toimin-
taa on ensimmäisen vuoden ajan lei-
mannut innostuksen ilmapiiri. Ilman 
vanhoja toimintamenetelmiä ja his-
torian taakkaa on voitu luoda omat 
tavat tehdä asioita tehokkaasti ja ta-
loudellisesti.

Joihinkin Maavoimien Esikun-
nan tehtäviin on ollut kovin vaikeaa 
löytää sopivia ja halukkaita upsee-
reita. Esikunnan asema maavoimien 
upseerien urasuunnitelmissa ei ole 
vielä löytänyt täysin paikkaansa. Jo-
kaisen upseerin on kuitenkin syytä 
muistaa, että vain palvelu Maavoi-
mien Esikunnassa antaa laaja-alai-
sen kokonaiskäsityksen maavoimien 
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toiminnasta ja kehittämisestä. Per-
heestään erillään asuvien asemaa ja 
etuja on toki syytä nykyisestä vielä 
parantaa.

Sodan ajan maavoimat  
kaiken perustana

Sodan ajan maavoimien kokonais-
vahvuus on ilman perustamisorga-
nisaatiota 240 000 sotilasta. Näistä 
noin 60 000 kuuluu operatiivisiin 
joukkoihin ja 180 000 alueellisiin 
joukkoihin. Maavoimien kehittämi-
sen painopiste on viime vuodet ollut 
operatiivisissa joukoissa. Näistä kes-
keisimmät, kolme valmiusprikaatia 
ja kaksi mekanisoitua taisteluosas-
toa, on pääosin saatu varustetuksi 
niille suunnitellulla materiaalilla. 
Jotkut hankkeet, kuten ITO05 ja he-
likopterihankinta jatkuvat vielä ensi 
vuosikymmenellä.

Operatiiviset joukot edustavat 
maavoimien liikkuvuutta ja isku-
voimaa. Niitä voidaan käyttää puo-
lustusvalmiuden osoittamiseen, pai-
nopisteen muodostamiseen ja sodas-
sa aktiiviseen ratkaisun hakemiseen 
koko valtakunnan alueella. 

Operatiivisten joukkojen mer-
kitys tulevaisuuden taistelukentällä 
tulee vain korostumaan. Niin opera-
tiivisten kuin alueellistenkin joukko-
jen suorituskykyä lisää monet puo-
lustusvoimien yhteisten suoritusky-
kyjen kehittämishankkeet sekä jalka-
väkimiinojen korvaamiseen liittyvät 
hankkeet. Maavoimien komentajan 
tervehdyksessään mainitsema KKI-
TO on suurin ensi vuosikymmenelle 
ajoittuva yksittäinen hanke.

Operatiiviset joukot eivät tule-
vaisuudessakaan voi toimia ilman 
alueellisia joukkoja, joiden avulla 
hyökkääjää hidastetaan ja kulutetaan 
ja luodaan edulliset asetelmat opera-
tiivisten joukkojen käytölle. Alueel-
liset joukot ovat käyttäneet pienen 
osan kaikkien sodan ajan joukkojen 
ylläpitoresursseista, mutta niiden 
avulla on luotu koko maan kattava 
alueellinen puolustus. 

Toistaiseksi alueellisten joukko-
jen suorituskyky on kyetty pitämään 
tyydyttävänä 1990-luvun alussa 
Saksasta hankitulla ja operatiivisil-
ta joukoilta vapautuneella materiaa-
lilla sekä yhteiskunnalta otettavilla 
ajoneuvoilla ja muulla materiaalilla. 
Ensi vuosikymmenen puolivälin jäl-
keen tullaan kuitenkin tilanteeseen, 
jossa suuri materiaalimäärä menettää 
vanhetessaan käytettävyytensä. Maa-
voimien tarkoituksena onkin siirtää 
kehittämisen painopiste alueellisten 
joukkojen kehittämiseen siten, että 
poistuva suorituskyky kyetään kor-
vaamaan.  

Tavoitteena on kehittää mm. alu-
eellisten joukkojen johtamista, liik-
kuvuutta, panssarintorjuntaa, ilma-
torjuntaa ja suojaa. Se, kuinka täs-
sä onnistutaan, riippuu siitä, kuinka 
maavoimien tarpeet suhteutetaan 
puolustusvoimien kokonaiskehittä-
miseen. Viimeaikaiset sodat Etelä-
Libanonissa, Irakissa, Afganistanissa 
ja Georgiassa ovat kuitenkin osoit-
taneet, että maavoimilla on edelleen 
keskeinen rooli taistelukentällä, eikä 
se ole poistumassa nähtävissä olevas-
sa tulevaisuudessa. 

Rinnan materiaalisen valmiuden 
kehittämisen kehitetään maavoimien 
operaatiotaitoa ja taktiikkaa. Jo nyt 
nähdään, että ensi vuosikymmenel-
lä on uusien joukkojen ja suoritus-
kykyjen käytön optimoimiseksi ha-
ettava uusia tehokkaampia tapoja 
käydä maasotaa. Tämä kehittämis-
työ on maavoimien keskeinen haaste. 
Alkuvaiheessa työtä tehdään Maa-
voimien Esikunnassa ja ensi vuon-
na myös Maasotakouluun perustetta-
vassa Maataistelukeskuksessa, mutta 
kehittämiseen tulee aikanaan osallis-
tumaan jokainen maavoimien joukko 
ja esikunta.

Maavoimien joukkojen tuottami-
nen on vielä ensi vuosikymmenel-
läkin mahdollista vain yleiseen ase-
velvollisuuteen perustuvan varus-
miespalveluksen kautta. Ympäröivä 
yhteiskunta haastaa puolustusvoimat 
joka päivä. Nuorten asevelvollisten 

on koettava saamansa koulutus haas-
teelliseksi, motivoivaksi ja uskotta-
vaksi. Heidän on saatava palvelus-
aikanaan onnistumisen kokemuksia, 
jotka lisäävät heidän tahtoaan maan 
puolustamiseen ja kasvattavat hei-
tä vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi. 
Myös kertausharjoitusten on tässä-
kin mielessä vastattava reserviläisten 
haasteeseen. 

Työtä riittää

Ensimmäinen vuosi puolustushaaran 
historiassa on koettu menestykseksi. 
Toimintamallit, jotka suunnitteluvai-
heessa luotiin, ovat mahdollistaneet 
käskettyjen tehtävien toteuttamisen. 
Tämä ei tarkoita tietenkään sitä, et-
tei kehitettävää olisi. Jo ensimmäisen 
vuosipuoliskon perusteella laaditussa 
tulosraportissa todettiin monia kehit-
tämiskohteita ja loppuvuoden aikana 
niitä on ilmaantunut lisää. 

Kehitettävää on mm. johtopor-
taiden välisessä työnjaossa ja yhteis-
työssä, palvelusopimusten laadin-
nassa ja seurannassa sekä resurssien 
käytön ohjausmekanismeissa. Suuri 
haaste on kunnossapidon ulkoista-
minen vuoden 2009 alussa. Yli 600 
henkilöä siirtyi tehtävineen perustet-
tavan MILLOG OY:n palvelukseen. 
Toimintatapamallin vakiinnuttami-
nen vienee oman aikansa. Sitä ei 
edistä vanhan haikailu sillä kump-
panuudet ovat tulleet jäädäkseen. 

Vuosi 2008 on maavoimissa ol-
lut kohtalaisen hyvin resursoitu ja 
maavoimille asetetut tulostavoit-
teet tullaan saavuttamaan. Tuleviin 
vuosiin kohdistuu kuitenkin suuria 
kustannuspaineita ja oman toimin-
nan taloudellisuuden ja kustannus-
tehokkuuden kehittäminen kaikissa 
joukoissa ja johtoportaissa on vält-
tämätöntä.  
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Maavoimien materiaalisen suoritus-
kyvyn kehittämisen painopiste on ol-
lut 2000-luvulla valmiusyhtymien, 
Utin Jääkärirykmentin ja pääkaupun-
kiseudun puolustuksen joukkojen ke-
hittämisessä. Käynnissä olevat mate-
riaalihankkeet saatetaan päätökseen 
lähivuosina ja painopiste siirtyy ra-
hoituksen salliessa vähitellen alueel-
listen joukkojen kehittämiseen.

Uusien suorituskykyjen kehit-
täminen perustuu havaitun tai syn-
tymässä olevan suorituskykyvajeen 
poistamiseen. Suorituskyky mitoi-
tetaan turvallisuusympäristön muu-
toksiin ja käytettävissä oleviin re-
sursseihin. Osallistuminen kriisin-
hallintatehtäviin tuo vaatimuksen 
kansainvälisestä yhteensopivuudes-
ta. Tietojärjestelmien on ”keskus-
teltava” keskenään, kulutustavaran, 
varaosien ja komponenttien on olta-
va samanlaisia tai ainakin vaihtokel-
poisia muiden samassa operaatiossa 
toimivien kanssa jne. 

Nyt käynnissä olevien suurten 
järjestelmähankintojen perustana 
on vuoden 2001 valtioneuvoston 
puolustus- ja turvallisuuspoliittisen 
selonteon jälkeen toteutettu maavoi-
mien iskukyky -tutkimus. Konsepti-
tasolla maapuolustusta tutkittiin vuo-
sina 2005 - 2006 myös niin sanotussa 
maavoimatutkimuksessa, joka saa-
nee jatkoa lähivuosina. 

Maavoimien materiaaliselle ke-

eversti jukka Röyti
Maavoimien esikunta

Maavoimien  
materiaalinen kehittäminen

hittämiselle on aina ollut tyypillistä 
hankkeiden pilkkoutuminen lukui-
siin hankintatehtäviin ja muita puo-
lustushaaroja suuremmat hankinta-
volyymit. Tilanne tullee säilymään 
samankaltaisena tulevina vuosina, 
mutta ehkä useammin tullaan hankki-
maan yksittäisiä järjestelmiä vain se 
määrä, mitä joukkotuotanto ja välit-
tömästi toimeenpantavat joukot vaa-
tivat. Pitkäaikaisvarastointiin siirtyy 
elinkaarensa jälkipuoliskolla olevaa 
materiaalia. Tämä asettaa vaatimuk-
sia ylläpidolle ja vaatii priorisoimaan 
kunnossapitotyötä voimakkaasti.  

Tilannetietoisuus ja  
johtaminen

Maavoimien johtaminen on ollut, ja 
tulee olemaan, voimakkaan kehittä-
misen kohteena. Valmiusyhtymien 
viestijärjestelmät ja kenttäradiot on 
digitalisoitu. Kenttäviestiverkkojen 
liittäminen kiinteään verkkoon on 
mahdollistettu alueellisten viesti-
joukkojen kalustolla. Seuraavaksi 
YVI-keskukset ja reitittimet moder-
nisoidaan maavoimien tiedonsiirto-
hankkeessa samaan teknologiakan-
taan kiinteän verkon kanssa. Internet-
protokolla tulee siis käyttöön myös 
kenttäviestiverkoissa. Digitaalisia 
kenttäradioita hankitaan lisää ja nii-
den liittäminen liikkuvina tilaajina 
yhtymän viestiverkkoon mahdollis-
tetaan.  

Maavoimien tietojärjestelmä 

MATI, maavoimien omana kohde-
arkkitehtuurina, mahdollistaa suun-
nittelun ja suunnitelmien toimeen-
panemisen omaksuttuja prosesseja 
sekä suunnittelu- ja taistelunjohto-
keskus -ajattelua tukevalla tavalla. 
Yhteentoimivuus iTVJ-verkon mui-
den käyttäjien kanssa mahdollistaa 
yhteisen tilannekuvan jakamisen 
ja nopean vaikuttamisen haluttuun 
maaliin. MATI on myös yhteenso-
piva muiden maiden johtamisjärjes-
telmien kanssa MIP-ohjelman tuot-
tamilla tietomalleilla. MATI tarjoaa 
alkuvaiheessa taktisen tason esikun-
tien tilannekuva- ja taistelujohtopal-
veluita, myöhemmin myös suunnit-
telu- ja käskytysosia sekä välineet 
voimasuhdeanalyysiin. Yhtymätason 
MATI on testausvaiheessa Karjalan 
Prikaatissa.

Tietojärjestelmän uudistuessa 
myös sanomalaitteet, keskussano-
malaitteet ja muut JOHLA-suku-
polveen kuuluvat päätelaitteet tulevat 
elinkaarensa päähän. Näiden korvaa-
jaksi hankitaan MATI-päätelaiteper-
he lähtien yksittäisen taistelijan pie-
nikokoisesta päätelaitteesta päätyen 
ajoneuvojen sekä esikuntien erikois-
rakenteisiin tietokoneisiin.   

Tietojärjestelmäpohjaisissa hank-
keissa pyritään käyttämään mahdol-
lisimman paljon valmiita siviilikäyt-
töön tarkoitettuja sovelluksia. Siirty-
minen palveluperusteiseen arkkiteh-
tuuriin (SOA; Service Oriented Ar-
chitecture) tukee näitä pyrkimyksiä. 
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Siviilikäyttöön, laajemmalle käyttä-
jäkunnalle muokattu teknologia ta-
kaa nopeamman tuotekehityssyklin. 
Jatkuvan tehokkuuden lisääntymisen 
varjopuolena tulee toisaalta sitoutu-
minen nopeampaan elinjaksojen päi-
vityskiertoon.

Valmiusyhtymien johtaminen on 
jo saatu hyvälle tolalle johtamislait-
teiden ja panssaroitujen johtamis-
paikka-ajoneuvojen myötä. Johta-
mispaikka-ajoneuvoihin, Patrian 
XA202-sarjaan, kuuluvat esikunta-, 
komentopaikka-, tulenjohto- ja vies-
tilaiteajoneuvot, tuttavallisemmin 
EPA, KOPA, TUPA ja VIPA. Mui-
den joukkojen johtaminen perustuu 
edelleen vanhahtaviin viestiyhteyk-

siin ja käsin ylläpidettyihin tilanne-
karttoihin teltoissa tai kiinteissä ra-
kennuksissa. Käynnistyvä maavoi-
mien johtamispaikkahanke tuottaa 
kaikille maavoimien johtamisen ta-
soille identtisiä johtamispaikkamo-
duuleja. Siirrettävät moduulit valmis-
tellaan laitesuojiin, sisältäen johta-
misessa tarvittavat tietosovellukset, 
viestiyhteydet, varavoiman jne. Liik-
kuvaa johtamista varten kehitetään 
johtamisajoneuvoja, jollainen löytyy 
jo mm helikopteripataljoonasta. 

Maavoimien lentotiedustelu on 
saavuttanut vakiintuneet toiminta-
mallit. Ranger-järjestelmän elinjakso 
ylläpidetään, mahdollisen seuraajan 
hankinta ei ole vielä valmisteluissa. 

Patrian mini-UAV on eräs esimerkki 
lähietäisyyksille käytettävistä lento-
tiedusteluvälineistä

Maavoimien elektroninen tiedus-
telu täydentyy yhteishankkeina mui-
den puolustushaarojen kanssa. 

Tulivoima

Iskukykytutkimus suositti maavoi-
mille kauaskantoisten tuliyksiköiden 
ja tykistön erikoisampumatarvikkei-
den hankintaa. Raskaiden raketin-
heittimien hankinta mahdollistuikin 
ennakoitua nopeammin, kun Hollanti 
ilmoitti luopuvansa omistaan. Lave-
tit saatiin Suomeen vuonna 2007 ja 
niihin on tehty oman tykistöjärjestel-
mämme vaatimat muutostyöt. Esisel-
vitys lavettien modernisoinnista on 
käynnistetty tavoitteena jatkaa niiden 
elinjaksoa ja mahdollistaa myöhem-
min hankittavien uusien ampumatar-
vikkeiden käyttö.

Sodan ajan joukkojen määrän 
vähetessä myös tykistön tuliyksi-
köiden määrä vähenee. Tässä yhte-
ydessä pyritään supistamaan kalus-
to- ja kaliiperikirjoa. Pääkaliiperina 
tulee jatkossa olemaan 155 mm. Val-
miusyhtymien taktinen tulenkäyttö 
tehostuu kranaatinheitinpanssarivau-
nujen käyttöönoton myötä. Esisarjan 
ajoneuvot ovat kenttäkoevaiheessa ja 
sarjavalmistukseen toivotaan päästä-
vän vv 2009 - 2010.

Modernit ampumatarvikkeet ovat 
kustannustehokas tapa lisätä tulivoi-
maa. Tehokkuus koskee niin varas-
tointia, kuljetuslogistiikkaa kuin 
vaikutustakin. Suomeen hankittiin 
tykistölle kuorma-ammuksia vuosi-
tuhannen vaihteessa ja STALVA-ti-
lausvaltuudella on pyritty luomaan 
kotimaiseen teollisuuteen kyky te-
hokkaiden, vientikelpoisten tuottei-
den valmistukseen. Sarjahankintoi-
hin päästään KOVA-tilausvaltuudella 
vuodesta 2009 alkaen. 

Leopard 2A4 -taistelupanssa-
rivaunut hankittiin mekanisoitujen 
joukkojen kalustoksi käytettynä Sak-

Viesti kulkee…VIPA ajamassa asemaan.

MLRS tulitehtävässä. ››
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sasta. Käynnissä on esiselvitys vau-
nujen elinjakson jatkamisesta. Kar-
jalan Jääkäriprikaati, mekanisoituna 
yhtymänä, on varustettu CV9030FIN 
-taisteluajoneuvoilla. Porin Jääkärip-
rikaati on puolestaan varustettu ko-
timaisilla pyöräajoneuvoilla, joista 
AMV, Patrian XA360, on juuri otet-
tu käyttöön. Edellisen sukupolven 
XA203 on puolestaan saamassa kan-
sainvälistä käyttökokemusta kriisin-
hallintajoukon käytössä Tsadissa.

Panssarivaunujen lisääntynyt 
suoja on vaatinut ottamaan käyttöön 
yläpuolelta panssariin, haavoittuvim-
paan kohtaan, iskevät aseet. Suomes-
sa näitä ovat käytössä olevat TOW- 
ja Euro Spike -keskimatkan panssa-
rintorjuntaohjukset sekä lähivuosina 
toimitettavat NLAW -lähipanssarin-
torjunta-aseet. Kevyen kertasingon 
korvaajaa jokamiehen panssarintor-
junta-aseena valmistellaan.     

Tulitukiaseissa ja erikoisjoukko-
jen aseissa on alkanut siirtyminen 
NATO-kaliipereihin, mutta nykyi-
nen rynnäkkökivääri säilyy jokai-
selle taistelijalle jaettavana aseena 
vielä pitkään. Yksittäisen taistelijan 
tulen tehoa voidaan nostaa rynnäk-
kökiväärin lisälaitteilla, taktisilla va-
loilla, punapistetähtäimellä ja valon-
vahvistimilla.

Suoja ja liikkuvuus

Valmiusyhtymien ilmatorjunnan ky-
kyä toimia kaikissa valaistus ja sää-
olosuhteissa on kehitetty vuositu-

hannen vaihteesta alkaen. Käynnissä 
olevista ja käynnistyvistä hankkeista 
kerrotaan tarkemmin tämän lehden 
muissa artikkeleissa. Jatkossa kehit-
tämishankkeet sisältyvät ilmapuolus-
tuksen kehittämisohjelmaan. 

Maavoimien helikopteritoiminta 
astuu aimo harppauksen eteenpäin, 
kun uudet NH90-helikopterit ote-
taan operatiiviseen käyttöön. Neljä 
ensimmäistä kopteria on saatu Utin 
Jääkärirykmenttiin, joten lentäjien 
ja teknisen henkilöstön koulutus on 
saatu vauhtiin. Lähivuosina saadaan 
käyttöön loputkin helikopterit ja ny-
kyiset, vielä vajaasti varustellut yk-
silöt täydennetään lopulliseen varus-
telutasoon.

Leopard-taistelupanssarivaunu-
jen käyttöönotto ja venäläisvalmistei-
sen silta- sekä ponttonikaluston elin-
jakson lähestyminen päätepistettään 
pakotti maavoimat hankkimaan uu-
sia silta-ajoneuvoja. Siltaelementik-
si valikoitui laajan vertailun jälkeen 
saksalaisen MAN Mobile Bridgen 
Leguan. Sillan integrointi Leopard 
2- ja Sisu-alustoille annettiin Patria 
Land Systemsille, nykyiselle Patria 
Land and Armament´lle. Järjestelmi-
en toimitukset loppukäyttäjille ovat 
käynnissä. Rinnakkaisena hankkee-
na Patria on integroinut Leopard 2 -
alustalle myös panssarimiinoitteiden 
raivausvälineet.

Taisteluajoneuvoissa maapuo-
lustuksen kehittämisraami ei mah-
dollista laajamittaisia uushankintoja, 

eikä siihen välttämättä ole tarvetta-
kaan, ellei perusteeksi oteta vaikkapa 
valmiusyhtymien ajoneuvokaluston 
yhtenäistämistä. Hankintojen sijaan 
valmistelut tähtäävät olevan kaluston 
eliniän jatkamiseen. Valmisteluun 
liittyy mahdollinen kansainvälinen 
yhteistyö, erityisesti pohjoismaisel-
la tasolla. Yhtenevä ajoneuvokalusto 
yhteispohjoismaisessa taisteluosas-
tossa luo ymmärrettävästi synergioita 
huollon järjestelyissä, ääritapaukses-
sa voidaan sopia jopa kaluston vuok-
raamisesta tai lainaamisesta tiettyyn 
tarkoitukseen.

Suomi valmistautuu liittymään 
jalkaväkimiinat kieltävään Ottawan 
sopimukseen vuonna 2012. Jalkavä-
kimiinojen poistumisen myötä mene-
tettävä suorituskyky korvataan hank-
kimalla uutta suorituskykyä tuottavia 
välineitä ja järjestelmiä vuosina 2009 
- 2016. Tutkimusten ja esiselvitysten 
jälkeen ollaan päätymässä hankintoi-
hin, joihin kuuluvat panssarimiinojen 
raivaamisen eston tekniset ratkaisut 
ja lähipuolustusaseet (viuhkapanok-
set) sekä alueiden valvomiseksi ja 
niiden vapaan käytön estämiseksi 
hankittavat sensorit. Osalla hankin-
taan käytettävästä rahoituksesta li-
sätään joukkojen pimeätoimintaky-
kyä. 

Yksittäisen taistelijan suojaa on 
kehitetty ja monipuolistettu kansain-
välisestä kriisinhallinnasta saatujen 
kokemusten, erityisesti mellakantor-
junnan, perusteella. Kotimaassa tätä 
erikoisvarustusta jaetaan kaupunki-
jääkäreille ja erikoisjääkäreille.

Suojelualan materiaalihankin-
noilla ollaan uusimassa lähivuosi-
na suojelukomppanioiden varustus 
ajanmukaiseksi. Hankinnoilla vah-
vistetaan alan kotimaista teollisuut-
ta. Suojelun erikoisyksiköiden ke-
hittämisestä siirrytään jatkossa soti-
laspalokuntien varustamiseen, josta 
edelleen henkilökohtaisten suojavä-
lineiden, ilmaisimien ja puhdistus-
menetelmien kehittämiseen. Sykli 
on jatkuvaa. 

Ajoneuvohankinnoissa noudate-

TEEMANA

MAAVOIMAT
...MAAVOIMIen MATeRIAAlInen KehITTÄMInen 

NH 90.
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taan vuosien 2007 - 2010 hankinta-
suunnitelmaa, jota tarkennetaan vuo-
sittain käyttäjiltä saatujen esitysten 
sekä käytössä olevien resurssien pe-
rusteella. Hankinnat mahdollistavat 
venäläisvalmisteisesta autokalustos-
ta luopumisen. Hankintasuunnitelma 
kattaa lähes tuhat erilaista ajoneuvoa, 
alkaen perävaunuista päätyen maasto-
moottoripyörien ja mönkijöiden kaut-
ta raskaisiin suojattuihin maastokuor-
ma-autoihin. Valitettavasti suunnitel-
man toteuma tulee jäämään rahoituk-
sellisista syistä alle tavoitetason.

Erikoisjärjestelmistä

Maavoimien simulaattorihankinnat 
pyritään jatkossa liittämään, siinä 
määrin kuin on mahdollista ja tar-
peen, yhteiseen pelialustaan. Tämä 
tapahtuu käyttämällä standardointia 
ja kotimaisia järjestelmäintegraatto-
reita. Käytössä ovat taistelijan simu-
laattorit ja kaksipuolisen taistelun si-
mulaattori sekä eri aselajien harjoit-
teluvälineitä. 

Taistelija 2020 -tutkimushanke 
tähtää tulevaisuuden taistelijan va-
rustamiseen. Vastaavia hankkeita on 

Silta-ajoneuvo 
”työssä”.

käynnissä useissa Euroopan maissa, 
tutkimushankkeina myös Euroopan 
Puolustusviraston (EDA) ja NATO:n 
vetäminä. Kotimainen kehitys käyn-
nistyy osana vuosien 2010 - 2013 
teknologiaohjelmaa.

Kansainvälinen  
materiaaliyhteistyö

Edellä mainittujen yhteensopivuus-
vaatimusten lisäksi maavoimat pai-
nottaa kansainvälisessä materiaaliyh-
teistyössä sellaisia hankkeita, jotka 
mahdollistavat pääsyn yhteishankin-
toihin ja laajempiin käyttäjäyhteisöi-
hin. Tätä kautta tavoitellaan suurem-
man volyymin tuomaa hintaetua ja 
laajemman verkoston tuomaa vara-
osavarmuutta. Maavoimien kannalta 
on myös etua, jos muut maat ostavat 
meillä valmistettua materiaalia. Siksi 
maavoimat tukee kotimaisen teolli-
suuden vientiponnisteluja Puolustus-
ministeriön ja Pääesikunnan kanssa 
sovituin menettelyin.  

LOHTAJA

Maatalouden ja Rautakaupan Ammattilainen

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

fax. 010 768 4609

A-LASKUVARJO OY

www.uotila.com
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TEEMANA

MAAVOIMAT

Ilmatorjunnalla on vuoden 2008 lop-
puun asti oma kehittämisohjelma. 
Vuodesta 2009 alkaen se osa ilma-
puolustuksen kehittämisohjelmaa, 
jonka ilmavoimien komentaja omis-
taa. Näin siten jatkossa ilmatorjunnan 
alakehittämisohjelman rahat tulevat 
ilmapuolustuksen kehittämisohjel-
masta, joka on osa puolustusvoimi-
en kehittämisohjelmaa. Ilmatorjun-
ta on ollut ja on jatkossakin suurten 
muutosten pyörteissä. Uutta suori-
tuskykyä rakennetaan ja vanhasta tai 
tarpeettomasta suorituskyvystä luo-
vutaan. Trendinä on asejärjestelmien 
määrän väheneminen. Tätä pyritään 
korvaamaan yhä suorituskykyisem-
millä järjestelmillä. Haasteena on 
kansainvälinen yhteensopivuusvaa-
timus sekä eri johtamisjärjestelmien 
yhteensovittaminen. Kansainvälistä 
materiaalista yhteistyötä IT:n osal-
ta kehitetään. Siitä hyvänä esimerk-
kinä on CROTALE NG käyttäjäyh-
teisö Ranskan- Kreikan ja Suomen 
välillä.

Majuri Keijo Saarijärvi
Maavoimien esikunta

Maavoimien ilmatorjunnan  
materiaalisen suorituskyvyn elinjakson 

tilanne vuoden 2008 lopussa

1. LKIT- hanke

Lyhyenkantaman ilmatorjuntahan-
ketta ollaan käynnistämässä. Se on 
ideointivaiheen loppupuolella. Täl-
lä suorituskyvyn rakentamisella hae-
taan ratkaisua sekä alueellisten että 
mekanisoitujen joukkojen suojaa-
miselle. Operatiiviset suorituskyky-
vaatimukset ja operatiivinen konsepti 
laaditan vielä tämän vuoden puolel-
la. Hankeen rakentamisvaihe ajoit-
tuu vuosille 2013-2015. Hankkeis-
taminen (HAUDI 1) tapahtuu alku-
vuodesta 2009 ja tietopyyntö (RFI) 
on tarkoitus lähettää loppuvuodesta 
2009.

2. ITO2012KK-hanke

Keskikantaman ilmatorjuntaohjus-
hanke on suunnitteluvaiheen lopus-
sa. Päätös valittavasta järjestelmästä 
tapahtunee vuodenvaihteen jälkeen. 
Päätös on strateginen, sillä kilpailus-
sa mukana olevat järjestelmät ovat 

yksittäin tarkasteltuna suorituskyvyl-
tään varsin erilaisia. Päätös linjaa ja 
ohjaa pitkälle tulevaisuuteen mitä ja 
millaista suorituskykyä jatkossa tar-
vitaan ja kenen kanssa syvällistä yh-
teistoimintaa harrastetaan.

Hankittavalla suorituskyvyllä on 
ensisijaisesti haettu pääkaupunkiseu-
dun ja tärkeiden kohteiden suojaa-
mista.

Hanke siirtyy päätöksenteon 
jälkeen rakentamisvaiheeseen, jos-
sa keskeisessä roolissa on PSPR. 
Rakentamisvaihe ajoittuu vuosil-
le 2011-2015. Varusmieskoulutus 
on tarkoitus aloittaa vuonna 2012. 
ITO2012- jatkohanke on ideointi-
vaiheessa ja riippuu paljon valitta-
vasta järjestelmästä ja rahoituksesta 
jälkimmäisellä neljänneksellä vuosi-
na 2017- 2020.

3. ITO05

Hanke on rakentamisvaiheen lopussa. 
Kaikki materiaali on otettu vastaan ja 

Miltä tilanne näyttää tällä hetkellä, sitä tarkastellaan seuraavaksi.
IDEOINTI ESISUUNNITTELU SUUNNITTELU RAKENTAMINEN OPEROINTI PURKAMINEN
LKIT ITO2012KK ITO05 ITO96 ITO86
ITO2012 KK- jatko ITO05M ITPSV90 ITO86M

ITO05M-jatko ITO90M 35ITK88 23ITK61
23ITK95

Taulukossa on kuvattu ohjus- ja ammusasejärjestelmien tila elinjakson hallinnan avulla
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varusmieskoulutus on täydessä käyn-
nissä KARPR ja LAPITR. Nyt han-
kittua suorituskykyä käytetään ensi-
sijaisesti valmiusyhtymissä. Hanke 
on siirtymässä operointivaiheen ylös-
ajovaiheeseen, kun käyttöönottohy-
väksyntä saadaan järjestelmälle vuo-
den 2008 loppuun mennessä. Hanke 
päättyy hankeauditointi (HAUDI 4) 
jälkeen alkuvuodesta 2009, jolloin 
myös hankkeen loppuraportti ja suo-
rituskyvyn katselmoinnin tulos esi-
tellään hankkeen omistajalle. 

4. ITO05M

Hanke on rakentamisvaiheessa. Nyt 
hankittua suorituskykyä käytetään 
ensisijaisesti valmiusyhtymissä. 
Ensimmäisen RBS-70 yksikön ma-
teriaali on otettu vastaan ja jaettu 
koulutuskäyttöön.  Varusmieskou-
lutus miehistön osalta alkaa I/09 

saapumiserästä LAPITR:ssä ja joh-
tajien osalta KARPR:ssa. Järjestel-
män käyttöönottohyväksyntä teh-
dään vuoden 2009 alkupuolella, jol-

loin hanke siirtyy operointivaiheen 
ylösajovaiheeseen. Käyttöönotto ja 
vastaanotot ajoittuvat vuosille 2008- 
2010. ITO05M-jatkohankkeella han-

ITO05 ITO05M

ITO90M

Nostolava

››
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kitaan puuttuvaa yksikkömateriaalia, 
koulutusvälineitä ja ohjuksia vuosina 
2011- 2012. Hankkeen alaprojekti-
na on ollut hankkia nostolava, jolla 
voitaisiin lisä järjestelmän ampuma-
alaa peitteisessä maastossa. Nostola-
va (MSLP) demonstraattori on ollut 
kenttätesteissä ja siltä toukokuussa 
I/08 ilmatorjuntaharjoituksessa am-
muttiin onnistuneesti RBS-70 jär-
jestelmällä. Nostolavojen hankki-
miseksi ei ole tehty päätöstä, vaan 
testaukset jatkuvat vuonna 2009 ja 
kaupallisten vaihtoehtojen tutkimi-
nen jatkuu. 

5. ITO90M

ITO90- järjestelmän modernisoin-
ti on täydessä käynnissä. Moder-
nisoinnin keskeisinä kohteina ovat 
johtamisjärjestelmä, käyttöliittymä, 
ohjelmisto ja simulaattorit. Täl-

lä toimenpiteellä järjestelmän ope-
ratiivista elinkaarta jatketaan 2020 
vuosikymmenelle. Modernisointi 
ajoittuu vuosille 2009- 2010 ja koe-
ammunnat suoritetaan vuoden 2009 
aikana. Uuden järjestelmän joukko-
tuottaminen aloitetaan LAPITR:ssä 
vuonna 2010. 

6. ITO96

Järjestelmä on aktiivisessa ylläpito-
vaiheessa ja elinkaarensa puolivälis-
sä, jossa suorituskykyä ylläpidetään 
henkilöstön, materiaalin ja käyttöpe-
riaatteiden osalta ajan tasalla. Tästä 
hyvänä esimerkkinä ovat monipuo-
liset kertausharjoitukset ja vuotuiset 
ohjusammunnat, jossa voidaan to-
dentaa järjestelmän suorituskyvyn 
ylläpito. Tämän hetken suunnitel-
mien mukaan järjestelmästä tullaan 
luopumaan uuden ohjusjärjestelmän 

ITO 96

käyttöönoton myötä. Sääli sinänsä, 
sillä järjestelmä on edelleen täydessä 
iskussa. Sen osoittavat kiistatta mo-
net seikat. 

7. ITPSV90

Järjestelmä on hallitun alasajon en-
simmäisessä vaiheessa. Varusmies-
koulutus on lopetettu ja Järjestelmän 
operatiivista suorituskykyä ylläpide-
tään minimi resurssein. Järjestelmäs-
tä tullaan luopumaan 2010- vuosi-
kymmenen puolivälissä.

8. 35ITK88

Järjestelmä on aktiivisessa ylläpi-
tovaiheessa. Järjestelmän ylläpitoa 
tullaan jatkamaan aina 2010- vuosi-
kymmenen loppuun asti.

9. 23ITK95

Järjestelmä on aktiivisessa ylläpito-
vaiheessa. Modernisoidun Sergein 
elinkaari jatkuu aina 2020- vuosi-
kymmenelle asti.

10. ITO86/ITO86M

Ohjusjärjestelmät ovat suoritusky-
vyn purkamisvaiheessa. Materiaali 
tullaan hylkäämään ja jatkokäsittely 
tullaan toteuttamaan elinjaksosuun-
nitelman pohjalta ennakoivasti ja 
kustannustehokkaasti.

11. 23ITK61

Sodan ajan joukkojen määrän vähe-
tessä myös 23ITK61 tykkikalustosta 
on luovuttu ja luovutaan asteittain. 
Järjestelmän elinkaari jatkuu kuiten-
kin aina 2020- luvulle asti.  

TEEMANA

MAAVOIMAT
...MAAVOIMIen IlMATORjunnAn MATeRIAAlISen SuORITuSKyVyn
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TEEMANA

MAAVOIMAT

Johdanto

Kirjoittaessani tätä artikkelia Maa-
voimien Esikunta on reilut 300 vuo-
rokautta vanha organisaatio. Nuo-
resta iästä huolimatta se on ottanut 
paikkansa muiden puolustushaara-
esikuntien rinnalla tasavertaisena yh-
teistyökumppanina. 

Maavoimien Esikunnan henki-
löstöosaston tehtävänä on ohjata ja 
koordinoida maavoimien henkilöstö-
järjestelmää ja henkilöstövoimavaro-
jen johtamista, osaamisen kokonais-

suunnit-telua, asevelvollisuusasioi-
den hoitoa, henkilöstötukijärjestel-
mää sisältäen asevelvollisten ja pal-
katun henkilöstön hengellisen työn, 
sosiaalihallinnon ja työsuojeluun 
liittyvät asiat, maavoimien asiakir-
ja- ja taloushallintoa, vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen tukemista, maan-
puolustustahtoa ja kansalaisten ruu-
miillista kuntoa kohottavan toimin-
nan edistämistä sekä yleishallintoa. 
Lisäksi osasto osallistuu alansa lain-
säädännön kehittämiseen pääesikun-
nan johdolla. 

Maavoimien esikunnan henki-
löstöosastoon kuuluu henkilöstö- ja 
asevelvollisuussektori, oikeudellinen 
sektori, koulutussektori, henkilöstö-
tukisektori ja taloussektori. Kuvas-
sa 1 on esitettynä henkilöstöosaston 
organisaatio. 

Koulutusalan aselajivalmisteli-
jat ovat sijoitettuna koulutussektorin 
aselajitiimiin, mitä kutsutaan myös 
leikkisästi ”tuotantolaitokseksi”. 
Aselajitiimin keskeisenä tehtävänä 
on tuottaa syötteitä sekä koulutus- 
että henkilöstöalan prosesseihin.  

Majuri jari Mäkelä
Maavoimien esikunta

Ilmatorjunta osana  
maavoimien henkilöstöosastoa

››
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Ilmatorjunta osana  
koulutusalan prosessia

Aselajitiimin ilmatorjuntaupseeri 
tuottaa ilmatorjunnalta tarvittavat 
osakokonaisuudet koulutusalan eri 
tehtäviin. Aselajia koskevat linjaukset 
saadaan ilmatorjunnantarkastajalta.  
Tarkasteltaessa ilmatorjunta-aselajin 
roolia uudessa ympäristössä voidaan 
todeta, että se on muuttunut entistä 
enemmän osaksi maavoimakokonai-
suutta muiden aselajien tavoin.  

Kuvassa 2 on esitettynä koulu-
tusalan eri tehtävät.

Maavoimien koulutusalan suun-
nittelu etenee toiminnan ohjauksen 
ja resurssien suunnittelun aikatau-
lussa. Maavoimissa on koulutusalan 
neuvottelupäivät sekä keväällä että 
syksyllä. Neuvottelupäivillä kootaan 
suunnittelun sen hetkisen vaiheen 
tulokset ja käsketään jatkotehtävät. 
Maavoimien Esikunta ja alajohtopor-
taat tahdittavat oman suunnittelunsa 
siten, että koulutusalan neuvottelu-
päivien pohjalta on valmius jatkaa 
yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Koulutusalan neuvottelupäiviä 

edeltävät ilmatorjunnan suunnitte-
luseminaarit. Näissä tilaisuuksissa 
annetaan aselajin suunnitteluperus-
teet alajohtoportaille. Painopisteenä 
ovat joukkotuotanto, asevelvollisten 
koulutus, ilmatorjuntaharjoitusten 
suunnittelu sekä palkatun henkilös-
tön täydennyskoulutus.

Koulutusalan päätuote on maa-
voimien toimintasuunnitelma. Toi-
mintasuunnitelman luonnos lähete-
tään alajohtoportaisiin lausunnolle 
juhannukseen mennessä.  Lopulli-
nen toimintasuunnitelma lähetetään 
marraskuun aikana.

Avointa henkilöstöasioiden 
hoitoa 

Ilmatorjunnan henkilöstöpoolia val-
voo ilmatorjunnan tarkastaja. Ase-
lajitiimissä työskentelevä ilmator-
juntaupseeri vastaa aselajinsa hen-
kilöstöasioiden suunnittelusta ja val-
mistelusta tarkastajan antamien lin-
jausten mukaisesti. Ilmatorjunnassa 
henkilöstövalmistelun tavoitteena on 
ennakoiva, avoin ja suunnitelmiin pe-
rustuva henkilöstöasioiden hoito. 

Ilmatorjunta-aselajissa keskei-
simmät henkilöstö- ja urasuunnitel-
matyökalut ovat;
- joukko-osaston / sotilasläänin 

henkilöstösuunnitelma (HESU)
- aselajin urasuunnitelma (osana 

maavuraa)
- maavoimien urasuunnitelma 

(MAAVURA)
- keskitetty urasuunnitelma (KES-

KURA)

Ilmatorjunnan komentajisto ko-
koontuu kahdesti vuodessa ilmator-
juntaharjoitusten aikana. Komenta-
jistossa esitellään ajankohtaiset ja 
tulevat henkilöstöasiat aselajimme 
osalta. Samalla kartoitetaan henki-
löstöalan pintatilanne koulutusta an-
tavissa joukko-osastoissa. Kuvassa 3 
on esitettynä henkilöstösuunnittelun 
periaatteet.

Aselajimme henkilöstökokoon-

TEEMANA

MAAVOIMAT
...IlMATORjunTA OSAnA MAAVOIMIen henKIlöSTöOSASTOA
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panomenettelyä johtaa tarkastaja. 
Hänen antamien linjausten mukai-
sesti henkilöstörakenteen muutok-
sia hallinnoidaan yksityiskohtaisella 
kehittämisohjelmien ja hankkeiden 
henkilöstötarpeiden suunnittelul-
la. KKITO ja JOKE06 hankkeiden 
johdosta ilmatorjunnan henkilöstö-

kokoonpanojen suunnittelu on yksi 
tärkeimmistä Maavoimissa.  

Rekrytointia 

Maavoimien esikunta tarjoaa ilma-
torjuntamiehelle haasteellisen ja mo-
nipuolisen työpaikan. Esikuntaan tar-

vitaan osaamista kaikkialta Suomes-
ta. Tule osaksi oppivaa organisaati-
ota. Ota haaste vastaan. Kuvassa 4 
on ilmatorjuntatehtävät Maavoimien 
Esikunnassa.  
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TEEMANA

MAAVOIMAT

Valtioneuvoston vuoden 2004 selon-
teon käynnistämän muutoksen tulok-
sena on Maavoimat toiminut jo vuo-
den uudessa kokoonpanossaan. Sa-
man ajan, osana uutta kokoonpanoa, 
on Maavoimien Materiaalilaitos vas-
tannut huollon järjestelyistä uusine 
vastuineen ja organisaatioineen. En-
simmäistä vuotta on leimannut toi-
mintajärjestelmän ja siihen kuuluvan 
ohjeistuksen kehittäminen.  Käytän-

everstiluutnantti esa Kelloniemi
etelä-Suomen huoltorykmentti

Maavoimien  
huoltojärjestelmä 2008

nön kokemukset osoittavat, että osa-
na kokonaisuutta huolto on löytänyt 
paikkansa ja huollon tuottamiin pal-
veluihin ollaan tyytyväisiä. 

Muutoksessa Puolustusvoimien 
Materiaalilaitos siirtyi osaksi Maa-
voimia 1.1.2008 alkaen. Maavoimien 
Materiaalilaitoksen nimellä aloitta-
nut organisaatio koki suuren muu-
toksen. Uusina johtoportaina entisten 
ohella aloittivat neljä huoltorykment-

tiä ja Räjähdelaitos. Varikot lakka-
sivat itsenäisinä joukko-osastoina 
ja ne siirrettiin osaksi uusia huolto-
rykmenttejä, Elektroniikkalaitosta ja 
Räjähdelaitosta. Koeampumalaitos 
säilyi ilman mullistuksia. 

Tätä kirjoitettaessa huoltojär-
jestelmän muutokseen valjastettu 
RAKE-08-projekti on saanut lop-
puraporttinsa valmiiksi ja projek-
tia ollaan päättämässä. Samalla kun 

Kuva 1. Maavoimien Materiaalilaitos vuonna 2008.Viivoitettuna MILLOG Oy:lle siirtyvät toiminnot.
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huoltojärjestelmän muutostyö on val-
mistumassa myllertää järjestelmässä 
jo uusia tuulia. Tehtyjen päätösten ja 
sopimusten myötä kunnossapidossa 
siirrytään vuoden 2009 alusta alkaen 
kaksitasoiseen järjestelmään, jossa 
kuvioon tulee mukaan strateginen 
kumppani, MILLOG Oy.

Samalla kun uuden organisaa-
tion toimivuutta on kehitetty, on 
myös mittavia voimavaroja suun-
nattu kumppanuuden tuomien muu-
tosten hallitsemiseksi. Kumppanus-
sopimuksen mukaisesti Maavoimien 
Materiaalilaitoksen kokoonpanoon 
tulee merkittäviä muutoksia. Muun 
muassa Elektroniikkalaitos joukko-
osastona lakkaa ja osa varikkotoi-
minnoista siirtyy kumppanille. Muu-
toksessa siirtyy henkilöstöä uuden 
työnantajan palvelukseen yli 600.  
Lisäksi materiaalilaitoksen esikun-
nan rakennetta tullaan muuttamaan 
vuoden 2009 alussa.

Kaksitasoista järjestelmää tun-
temattomalle todettakoo, että sitä 
voidaan karkeasti kuvailla niin, että 
I-tason kunnossapitotoimet tehdään 
käyttäjätasolla eli joukoissa. Kak-
kostason työt ovat vanhassa järjes-
telmässä niin sanottuja varikkotason 
töitä, joita vuoden 2009 alussa tulee 
toteuttamaan MILLOG Oy.  I-tason 
huollon tavoitteena on pitää mate-
riaali jatkuvasti käyttökuntoisena. 
Kouluttavissa perusyksikössä tai 
joukkojen varastoissa materiaalille 
tehdään I-tasolle kuuluvat huollot 
ja korjaukset pääsääntöisesti varas-
tointi- tai käyttöhenkilöstön toimes-
ta. Käyttökunnon tarkastukset, pienet 
vikakorjaukset sekä komponenttien 
vaihdot tehdään pääsääntöisesti jouk-
ko-osaston korjaamossa tai huolto-
loissa teknisten ohjeiden mukaisesti 
(ent. A/B-taso). II-tason kunnossapi-
dolla sotavarusteen tai järjestelmän 
toimintakuntoa ylläpidetään, palau-

tetaan tai modifioidaan vaatimusten 
mukaisesti. MILLOG Oy:n toteutta-
mat II-tason korjaukset ovat kompo-
nenttien korjausta sekä materiaalin 
peruskorjausta ja -huoltoa (ent. B/
C- taso). Varaosatoiminnat kuuluvat 
tasolle II. Kunnossapitotasojen mää-
rittelyt ovat yhä kesken. Tasomäärit-
telyjen myötä myös varuskuntakor-
jaamoiden tehtävien tarkistamiset tu-
levat ajankohtaisiksi lähivuosina.

Maavoimien huoltojärjestel-
män rakenne ja vastuut ovat selkeät. 
Pääesikunta sovittaa yhteen kolmen 
puolustushaaran huoltojärjestelmät 
osaksi kansallista logistiikkajärjes-
telmää ja yleiseurooppalaista huol-
tovarmuutta. 

Maavoimissa huollon operatii-
vinen johtaminen ja huollon järjes-
telyn johtaminen jaetaan tehtäviinsä 
erikoistuneiden johtoportaiden kes-
ken. Maavoimien komentaja johtaa 
maavoimakokonaisuutta ja määrittää 

Kuva 2. Maavoimien Materiaalilaitoksen kokoonpano 1.1.2009 alkaen.
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vaatimukset huollolle. Maavoimien 
Materiaalilaitoksen johtaja johtaa 
saamiensa vaatimusten mukaisesti 
maavoimien huollon järjestelyjä. 

Sama rakenne toistuu operatii-
visten sotilasläänien tasalla. Soti-
lasläänin komentaja määrittää vaati-
mukset huollolle. Huoltorykmentin 
komentaja johtaa huollon järjestelyt 
sotilasläänin vastuualueella. Alueel-
la toimiva joukko, puolustushaaras-
ta riippumatta, pääsee kytkeytymään 
maavoimien huoltojärjestelmään 
huoltorykmentin kautta. Etelä-Suo-
men Huoltorykmentin (ESHR) tais-
telijaparina on Etelä-Suomen Soti-
laslääni (ESSL).

Maavoimien huoltojärjestelmä 
muodostaa valtakunnallisen palve-
luverkoston, joka koostuu Maavoi-
mien Materiaalilaitoksen johtamista 
joukoista, joukko-osastojen huol-
tolaitoksista, puolustusvoimien si-
säisistä palvelujen tuottajista kuten 
Puolustusvoimien Ruokahuollon 
Palvelukeskus ja Sotilaslääketieteen 
Keskus sekä elinkeinoelämän toimi-
joista. Huoltorykmenttien esikuntien 
keskeisenä tehtävänä on palveluver-
koston hallinta ja ohjaaminen mate-
riaalilaitoksen määrittämän työnjaon 
mukaisesti. 

Etelä-Suomen Huolto- 
rykmentti tienraivaajana

Maavoimien huoltojärjestelmän ke-
hittämisperusteiden saamiseksi to-
teutetaan vuosina 2008-2009 huol-
tojärjestelmän pilotointi, jonka kes-
keisenä tavoitteena on selvittää ja ar-
vioida huoltorykmentin tuottamien 
palveluiden toimivuutta tilanteessa, 
jossa asiakkaalla (joukko-osasto, lai-
tos, esikunta) ei ole johdossaan omia 
huollon laitoksia. Pilotointiin liittyy 
tulosjohtamista tukevan prosessioh-
jauksen toimivuuden testaaminen 
läpi koko organisaation (PE-MAA-

VE-MAAVMATLE-HR-J-os-lop-
pukäyttäjä). Pilotoinnin aloittami-
sen myötä Kaartin Jääkärirykmentin 
huoltokeskus liitettiin Etelä-Suomen 
Huoltorykmenttiin. 

Pilotoinnista johtuen Etelä-
Suomen Huoltorykmentin tehtävät 
poikkeavat kolmesta muusta huol-
torykmentistä siten, että ESHR on 
vastuussa sekä alueellisesta (soti-
lasläänitasa) että paikallisesta (jouk-
ko-osastotasa) huollon järjestelyis-
tä. Paikallisen huollon järjestelyiden 
toteutuksen mahdollistaa Etelä-Suo-
men Huoltorykmentin Huoltokeskus. 
Oman huoltokeskuksen myötä Ete-
lä-Suomen Huoltorykmentti on ot-
tanut vastatakseen varuskunnalliset 
huollon palvelut pois lukien muoni-
tus ja terveydenhoito. Varuskunnal-
linen huoltovastuu merkitsee muun 
muassa päivittäisten palvelujen tar-
joamista henkilöasiakkaille alok-
kaasta amiraaliin. Huollon osaajien 
siirtyminen joukko-osastosta huol-
torykmenttiin merkitsee myös sitä, 
että Etelä-Suomen Huoltorykmentti 
tukee varusmies- ja henkilökunnan 
koulutusta päivittäin. 

Joukko-osastojen vastuulla on 
edelleen huollon joukkotuotanto 
varusmieskoulutuksen muodossa. 
Lisäksi joukko-osastot vastaavat 
huollon operatiivisesta johtamisesta 
eli käytännössä esittävät saamiensa 
resurssien puitteissa huollon tarpeet 
huoltorykmenteille.

Ammattitaito  
korvaa määrää

Huoltorykmentin pelkistetty tehtävä 
on: ”Etelä-Suomen Huoltorykmentti 
vastaa kaikissa valmiustiloissa maa-
voimien joukkojen huollon järjeste-
lyistä Etelä-Suomen sotilasläänin alu-
eella sekä tukee alueella toimivia mui-
ta puolustusvoimien ja rajavartiolai-
toksen joukkoja.”  Tehtävää toteuttaa 

noin 130 hengen vahvuinen huollon 
ammattilaisten yhteenliittymä. 

Esikuntapäällikön johtama noin 
30 hengen vahvuinen esikunta koos-
tuu kaikki huollon viisi toimialaa 
(huoltopalvelu, täydennykset, kun-
nossapito, lääkintä ja kuljetukset) 
käsittävistä sektoreista. Esikunnan 
tärkein tehtävä on yhteensovittaa 
sekä normaali- että poikkeusolojen 
paikalliset ja alueelliset huollon tar-
peet osaksi valtakunnallista huolto-
järjestelmää MAAVMATLE:n ohjei-
den ja ESSLE:n vaatimusten mukai-
sesti. Lisäksi esikunta luonnollisesti 
suunnittelee, valmistelee ja käsit-
telee puolustusvoimien hallintoyk-
sikölle kuuluvat normaalit tehtävät 
kuten esimerkiksi toiminnan ja re-
surssien suunnittelun eri valmiustilat 
huomioiden. Esikunta ohjaa Huol-
tokeskuksen ja Varasto-osaston toi-
mintaa, koordinoi erityisosaamista 
huoltorykmentin ja puolustusvoimi-
en muiden organisaatioiden välillä 
sekä hankkii palveluita muilta viran-
omaisilta ja elinkeinoelämältä.

Tilahallinnanssa ESHRE:n tehtä-
vänä on koota ESSL:n alueen maa-
voimien joukkojen ja PE:n alaisten 
joukkojen tilatarpeet. Ensin mainit-
tujen osalta ESHR esittelee tilatar-
peet ESSLE:n komentajalle priori-
soitavaksi.

Etelä-Suomen Huoltorykmentin 
Huoltokeskus, joka edustaa kolmea 
neljäsosaa huoltorykmentin henki-
löstöstä, muodostuu pitkän linjan 
huollon osaajista. Huoltokeskuk-
seen kuuluvat kuljetus- ja materiaa-
likeskukset pyörittävät päivittäistä 
palvelutoimintaa toteuttamalla asi-
akkaiden kuljetustarpeet ja jakamalla 
koulutuksessa tarvittavaa materiaa-
lia. Korjaamo toteuttaa materiaalin 
kunnossapitoa osana materiaalin 
elinjaksoa.

Etelä-Suomen Huoltorykmentin 
Varasto-osasto on henkilömäärältään 
pieni, mutta sillä on keskeinen rooli 
poikkeusolojen joukkojen materiaa-
lisen valmiuden saavuttamisessa. Va-
rasto-osasto toteuttaa varastoimansa 
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Komentaja 

Etelä-Suomen Huoltorykmentin Varasto-osasto Etelä-Suomen Huoltorykmentin Huoltokeskus 

Esikunta 

Kuljetuskeskus 

Korjaamo 

Materiaalikesku
s 

vahv   135 henkilöä 

materiaalin hajauttamisen perustetta-
ville joukoille. 

Haasteellinen palvelumalli

Uudistetun huoltojärjestelmän ta-
voitteena on alusta lähtien ollut pa-
remman kustannustietoisuuden ai-
kaansaaminen. Käyttöön otettavas-
sa palvelumallissa joukko-osasto ja 
huoltorykmentti ovat tiiviisti samalla 
puolella. Huoltorykmentti kehittää 
palveluverkostoa ja luo järjestelyt, 
joiden avulla joukot pystyvät toteut-
tamaan huoltonsa mahdollisimman 
kustannustehokkaasti. 

Joukkojen tarvitseman tuen toteut-
tamiseksi laaditaan tarvittaessa joukon 
ja huoltorykmentin välillä vuosittain 
palvelusopimus, jossa sovitetaan huol-
lon tarve käytettävissä oleviin resurs-
seihin. Kustannusten jako päätetään 
palvelusopimuksen laatimisen yhtey-
dessä ja ne sisällytetään osapuolien ra-
hoituskehykseen toiminnan ja resurs-
sien suunnittelun yhteydessä. Sopimus 
on luonteeltaan koonnos kunakin toi-
mintavuonna tehtävistä töistä, ei niin-
kään kaupallisjuridinen sopimus. 

Tavoite kirkkaana mielessä

Huoltojärjestelmän kehittämisen läh-
tökohtana ovat poikkeusolojen tar-
peet. Ensimmäinen mittava mahdol-
lisuus testata huollon järjestelyiden 
poikkeusolojen toimivuutta ESHR:
llä oli joulukuussa 2008 järjestetty 
etelän yhtymäharjoitus KOSKI-08. 
Tuolloin rykmenttimme tuotti lähes 
10 000 henkilön harjoituksen huol-
lolliset palvelut.

Huoltojärjestelmän muutoksen 
hyödyt tulevat esille erityisesti val-
takunnallisella tasalla. Hyötyjä py-
ritään saamaan muun muassa hal-
lintokustannuksista, varastoinnista 
sekä kumppanuudesta. Rationali-
soinnin onnistuessa resursseja voi-
daan suunnata hallintorakenteen ja 
infrastruktuurin ylläpidosta materi-
aalisen suorituskyvyn ylläpitoon ja 
kehittämiseen. 

Kuva 3. Etelä-Suomen Huoltorykmentin organisaatio.

Maavoimien Materiaalilaitoksen 
johtajan johdossa voidaan huoltojär-
jestelmää kehittää valtakunnallise-
na kokonaisuutena joukkojen tarpeet 
huomioon ottaen. Kun resurssit ovat 
samassa korissa, on oletettavaa, että 
Maavoimien komentajalla on tosiasi-
allinen mahdollisuus huollon paino-
pisteyttämiseen tilanteen mukaisesti. 
Joukot saavat tarvittaessa huoltoryk-
mentin palvelupisteiden kautta koko 
maavoimien huoltojärjestelmän tuen. 
Järjestelmä toimii samoilla periaat-
teilla eri puolilla valtakuntaa - siirto 
Maanpuolustuskorkeakoululta Jää-
käriprikaatiin ei edellytä uuden huol-
tojärjestelmän opiskelua.

Ensimmäinen toimintavuosi on 
osoittanut uudistukset oikeansuun-
taisiksi. Huoltojärjestelmä ei ole kui-
tenkaan vielä valmis. Uusi organisaa-
tio ja toimintamalli antavat kuitenkin 
hyvän pohjan järjestelmän kehittämi-
selle lähivuosien aikana. Huoltoryk-
mentti tulee kehittämään järjestelmää 
saamiensa ohjeiden ja resurssien pe-
rusteella.  Etelä-Suomen Huoltoryk-
mentissä kaikkien toimijoiden tavoi-
te on tuottaa palvelut asiakaslähtöi-
sesti ja laadukkaasti.

Kuva 4. Maavoimien huollon palvelumalli.

Kehittämisessä tullaan antamaan 
erityisen suuri arvo asiakaspalaut-
teelle. Nykypäivään kuuluu, että pal-
velun tuottaja pyrkii kaikin keinoin 
aktivoimaan asiakasta palautteen 
saamiseksi. Maavoimien Materiaa-
lilaitoksessa on otettu käyttöön pa-
lautejärjestelmä, joka palvelee koko 
huoltojärjestelmän kehittämistä. Pai-
kallisella tasolla, pilotointiin liittyen 
on Kaartin Jääkärirykmentissä otet-
tu käyttöön palautejärjestelmä, jossa 
niin henkilökunnalla kuin varusmie-
hilläkin on mahdollisuus antaa esi-
tyksiä toiminnan kehittämiseksi. 

Huollon rooli on toimia pal-
velevana osana puolustusvoimien 
joukkojen tehtävien toteuttamises-
sa.  Tämä edellyttää toimintamallia, 
jossa resurssien puitteissa toteute-
taan tarvitsijan toiveet mahdollisim-
man hyvin. Hyllyssä oleva materiaali 
toimitetaan heti. Puuttuva materiaali 
tilataan tai hankitaan sekä toimite-
taan asiakkaalle. Tähän tavoitteeseen 
pyritään Maavoimien Materiaalilai-
toksessa ja sen huoltorykmenteissä. 
Tunnuslauseenamme huoltorykmen-
teissä on ”Sustinete Proelium”- Tu-
kea taisteluun!  
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peRuSluKeMIA
TAKTIIKASTA

Kapteeni 
janne Tähtinen 

TAKTl/MpKK

Ilmatorjunta -lehden numeroiden 
4/2008 ja 1/2009 taktiikan palstalla 
käsitellään ilmasuojelun ja -torjun-
nan suunnittelua maavoimien jouk-
koyksiköissä ja yksiköissä (artikke-
lissa käsitellään pataljoonaa, mutta 
samoja periaatteita voidaan noudat-
taa myös taisteluosaston tai esimer-
kiksi komppanian suunnittelussa). 
Passiivisen suojautumisen ja har-
hauttamisen suunnittelua käsitellään 
niiltä osin, mitkä liittyvät ilma-aseen 
vaikutukselta suojautumiseen. Tämä 
artikkeli käsittelee tilanteenarvioin-
tia ja seuraavassa numerossa tarkas-
tellaan komentajan päätöstä ja sen 
pohjalta laadittavaa taistelusuunni-

Ilmasuojelu ja ilmatorjunta osana  
pataljoonan suunnitteluprosessia (osa 1)

telmaa. Artikkeli perustuu kadettien 
taktiikan perusopetukseen.

Ilmasuojelun päämääränä on 
kohdetta vastaan suuntautuvien il-
mahyökkäyksien ja niiden vaiku-
tuksien minimointi. Ilmasuojeluun 
kuuluu ilmatilanteen seuraaminen, 
ilmahälyttäminen, toiminta häly-
tyksen aikana sekä varautuminen 
toimintaan jouduttaessa hyökkäyk-
sen kohteeksi. Passiivisen suojau-
tumisen tavoitteena on estää hyök-
kääjää havaitsemasta omaa toimin-
taa, vaikeuttaa maalipisteen valintaa 
sekä lisätä omaa taistelukestävyyttä. 
Toimenpiteet ovat luonteeltaan en-
nalta ehkäiseviä ja ovat osa kaikkien 

joukkojen taistelutekniikkaa. Oikein 
toteutettu passiivinen suojautuminen 
on perusedellytys muulle suojautu-
miselle, esimerkiksi harhauttamisel-
le. Passiivisen suojautumisen keinot 
ovat hajauttaminen, maastouttami-
nen, liikkeen hyödyntäminen suo-
jana, linnoittaminen, panssarointi 
sekä valelaitteiden käyttö. Harhaut-
tamisen päämääränä on heikentää 
hyökkääjän päätöksentekokykyä, 
joko tätä hidastamalla tai ohjaamal-
la tekemään vääriä päätöksiä. Vale-
laitteiden ja -toimintojen käyttö on 
suunniteltava ja valmisteltava osaksi 
joukon toimintaa.

Suunnitteluprosessi jakaantuu 
tehtävän erittelyyn, omien toimin-
tamahdollisuuksien arviointiin, vi-
hollisen toimintamahdollisuuksien 
arviointiin, maasto- ja olosuhdeana-
lyysiin (joka usein toteutetaan osa-
na toimintamahdollisuuksien arvi-
ointia), vaihtoehtojen laadintaan ja 
vertailuun sekä päätöksen ja taiste-
lusuunnitelman laadintaan.

Tehtävän erittely

Tehtävän erittelyssä analysoidaan 
ylemmän johtoportaan antaman teh-
tävän vaikutusta toiminnan suunnit-
teluun. Puolustuksellinen tehtävä 
[TORJUU, PITÄÄ] vaatii huomat-
tavat valmistelut ja materiaalimää-
rät sekä laajamittaisesti työkoneiden 
käyttöä. Toimintojen keskittäminen 
alueelle ja puolustusvalmisteluiden Suunnitteluprosessi (kuvalähde: kadettien opetusmateriaali).



Ilmatorjunta  4/2008   •   27

toteuttaminen paljastuu tiedustelulle 
aina jollakin tarkkuudella. Liikettä ei 
voida hyödyntää suojana kuin osal-
la joukoista. Puolustustaistelu mah-
dollistaa varmennettujen kiinteiden 
yhteyksien toteuttamisen, jolloin hä-
lytysten ja varoitusten välittäminen 
voidaan toteuttaa kaapeliyhteyksillä. 
Taistelussa korostuu linnoittamisen 
sekä harhauttamisen ja valelaitteiden 
merkitys passiivisen suojautumisen 
osalta.

Puolustustehtävään liittyvät lisä-
määreet [TAISTELUT ON ALOI-
TETTAVA … TASALTA, VALMIS-
TAUTUU OTTAMAAN VASTAAN] 
luovat syvyyttä puolustusryhmityk-
seen sekä asettavat tukemisvelvoit-
teita. Nämä tehtävät eivät aseta suo-
raan ilmatorjunnallisia vaatimuksia. 
Suunnittelussa on kuitenkin mietittä-
vä muun muassa millä joukolla tais-
telu aloitetaan, ja kykeneekö taistelut 
aloittava joukko suojaamaan itsensä 
omilla aseillaan. Tarvitseeko jouk-
ko ilmatorjuntasuojaa, voidaanko 
etualueella hyödyntää harhautta-
mistoimenpiteitä sekä miten joukon 
ilmavalvonnan ja -hälyttämisen jär-
jestelyt toteutetaan erillään pääjou-
koista? Etualueelle ryhmitettävät 
joukot mahdollistavat ilmatorjunta-
aseiden ryhmittämisen etupainot-
teisesti ja yllätyksellisen toiminnan 
myös ilmatorjunnan osalta (edellyt-
täen, että joukolla on käytössään tai 
sen alueella toimii tarvittaessa jalan 
siirrettävissä olevia ilmatorjunta-
aseita). Suunniteltaessa irtautuvien 
joukkojen siirtymistä vastuualueen 
läpi, oleellisin suojan menetelmä on 
maaston muotojen ja peitteisyyden 
hyödyntäminen.

Hyökkäyksellinen tehtävä 
[HYÖKKÄÄ… LYÖ… TAVOITE…
VALMISTAUTUU…] sekä asettaa 
haasteita että tuo mahdollisuuksia 
toimintojen määrän lisääntyessä ja 
toiminta-alueen kasvaessa. Hyökkä-
ystehtävää eriteltäessä on analysoita-
va, minkä ilmasuojelun ja passiivisen 
suojautumisen menetelmien käytön 
hyökkäysalue ja reitit mahdollistavat. 

Onko alue edullinen omien ilmator-
junta-aseiden käytölle vai vihollisen 
ilma-aseen toiminnalle? Missä tulee 
olla suojan painopiste, kun omat 
joukot ovat ajallisesti ja paikallises-
ti hajallaan eri vaiheissa? Mitkä ovat 
ratkaisukohdat etenemisessä koske-
tukseen, entä varsinaisen hyökkäyk-
sen aikana? Mikä on tavoiteltu ilma-
torjunnallinen loppuasetelma? Entä 
mikä on ryhmitys hyökkäyksen eri 
vaiheissa? Kyetäänkö siirtymään ja 
suuntaamaan hyökkäys peitteisen 
maaston kautta? Hyökkäyksessä 
korostuvat passiivisen suojautumi-
sen osalta hajauttaminen, liike sekä 
maaston ja olosuhteiden hyödyntä-
minen.

Aikatekijöiden analysoiminen 
on oleellinen osa tehtävän erittelyä. 
Puolustuksessa on huomioitava kuin-

ka kauan valmisteluihin on aikaa, ja 
laadittava suunnitelmat sen mukai-
sesti. Hyökkäyksen aikavaatimukset 
määrittävät muun muassa sen mil-
loin toiminta alkaa, paljonko on ai-
kaa valmisteluille, ehditäänkö tehdä 
tarvittavat taistelujaotuksen muutok-
set osastojen suojaamiseen liittyen 
ja minkälaisissa olosuhteissa taistel-
laan. Vastuualue analysoidaan jouk-
kojen siirtoihin, ryhmittämiseen sekä 
ryhmitysmuutoksiin liittyen (tiestö, 
ilmasuoja, ylityspaikat jne.). Ilma-
vihollisen toiminnan arviointiin ei 
riitä pelkästään oman vastuualueen 
maastoanalyysi, vaan on tarkastelta-
va laajempaa aluetta esimerkiksi lä-
hitulitukikoneiden suunnistuspistei-
den ja helikoptereiden tulitusasemien 
osalta. Mikäli pataljoonalle alistetaan 

Ilmatorjuntakonekivääri asennettuna telakuorma-autoon (SA -kuva).

››
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joukkoja, on suunnittelussa huomi-
oitava joukkojen ilmatorjuntakyky 
ja/tai suojan tarve.

Omat  
toimintamahdollisuudet

Omia toimintamahdollisuuksia arvi-
oitaessa on huomioitava joukon omat 
ilmatorjunta-aseet, niiden kantamat 
ja alueellinen peitto, maaston aiheut-
tamat katveet huomioiden, sekä am-
pumatarviketarviketilanne. Lisäksi 
on mietittävä muut mahdollisuudet 
aktiiviseen vaikuttamiseen. Ilmator-
juntakonekivääreillä ja rynnäkköki-
vääreillä toteutettavan omasuojail-
matorjunnan lisäksi on arvioitava 
muun muassa mahdollisuudet käyt-
tää tarkkuuskivääreitä, panssarintor-
junta-aseita ja epäsuoraa tulta vaiku-
tettaessa ilma-aseeseen. Suunnitte-
lussa on huomioitava ilmatorjunnan 
koulutustaso, tarvittava valmiusaste 
eri vaiheissa sekä ilmatorjunta-asei-
den käyttöalueet. Omien aseiden ja 
joukkojen käyttöä suunniteltaessa 
on selvitettävä, miten ylempi johto-
porras tukee pataljoonan taistelua, 
ja miten se vaikuttaa omien ilmator-
junta-aseiden käyttöön. Pataljoonan, 
tai sen naapureiden, alueella toimi-
vien ilmatorjuntajoukkojen tehtä-
vät ja ryhmitys on selvitettävä, jot-
ta alueelle kyetään suunnittelemaan 
mahdollisimman kattava suoja. Ilma-
torjunta-aseiden käytön optimointi 
edellyttää yhteistoimintaa ilmator-
juntajoukkojen ja muiden alueella 
toimivien joukkojen kanssa.

Ilmasuojelun järjestelyiden suun-
nittelussa on analysoitava ylemmän 
johtoportaan asettamat vaatimuk-
set ja perusteet. Onko pataljoonalle 
käsketty lähi-ilmavalvonnan osalta 
vastuusektoreita? Onko ilmatorjun-
takonekivääreiden ryhmittämiselle 
asetettu velvoitteita esimerkiksi tu-

lenkeskittämisen tai pinta-ammun-
nan osalta? Onko ilma-ammunnan 
suorittamiselle käsketty vaatimuk-
sia tai rajoituksia joko ajallisesti tai 
paikallisesti? Mistä pataljoona saa 
ilmatilannekuvaa ja minkä tasoista 
tietoa on saatavissa? Kyetäänkö pa-
taljoonan alueelle järjestämään kat-
tava ilmatähystys ja onko siihen käy-
tössä valvontasensoreita esimerkiksi 
pimeätoimintaan? Miten tiedustelu-
joukkoja voidaan hyödyntää ilmaval-
vonnassa? Miten ylempi johtoporras 
suorittaa ilmahälytyksen? Mitä vaih-
toehtoja omalla komentopaikalla ja 
alaisilla on hälytysten välittämiseen? 
Minkälainen ”viestiverkko” on käy-
tössä, mitä tilapäisvälineitä saadaan 
käyttöön? Miten tulee toimia ilma-
varoituksella ja hälytyksellä, mitä 
nämä tarkoittavat? Mitä toimintoja 
on pakko jatkaa hälytyksestä huoli-
matta? Lisäksi on arvioitava, mihin 
toimenpiteisiin tulee varautua ilma-
hyökkäyksen jälkeen sekä mietittä-
vä, miten hyökkäyksen vaikutuksis-
ta saadaan tiedot mahdollisimman 
pian.

Vihollisen toiminta- 
mahdollisuudet / arvio 
vihollisen toiminnasta

Ylempi johtoporras tuottaa arvion 
vihollisen toiminnasta sekä seuraa 
ja analysoi toimintaa tiedusteluil-
moitusten kautta. Jokaisen johtajan 
on kuitenkin huomioitava ja pyrittä-
vä arvioimaan vihollisen toimintaa 
omaa joukkoaan vastaan. Ilmauhkan 
arvioiminen on elinehto taistelevil-
le joukoille, koska nykyaikaisella 
taistelukentällä ilmatuli on noussut 
yhdeksi tärkeimmistä vaikuttamisen 
keinoista. Tšetšenian toisessa sodassa 
toteutettiin jopa 80 prosenttia vaikut-
tamisesta ilmatulella. Persianlahden 
sodassa komentajan vaatimus tais-

telualueen valmistelulle oli 50 pro-
sentin tappiot tärkeimmille joukoille 
ennen maahyökkäyksen aloittamista. 
Ilma-aseen toimintaa arvioitaessa on 
pyrittävä muodostamaan kuva toden-
näköisimmistä toimintaperiaatteista. 
Arviota on kehitettävä jatkuvasti saa-
tujen tiedustelutietojen perusteella.

Arvioitaessa vihollisen ilmatoi-
mintaa on käsiteltävä ainakin tiedus-
telutoiminta, rynnäkkökoneiden ja 
lähitulitukikoneiden käyttö, helikop-
teritoiminta sekä maahanlasku-uhka. 
Näistä osakokonaisuuksista on pyrit-
tävä muodostamaan kuva seuraavista 
asioista: toiminnan tavoitteet ja koh-
teet, mahdolliset hyökkäyssuunnat ja 
-alueet, ilmatoiminnan ajoittuminen, 
kohteelle käytettävä kalusto ja mää-
rä, käytettävät toimintatavat sekä vi-
hollisen toiminnan vaikutus. Lisäksi 
on arvioitava olosuhteiden vaikutusta 
vihollisen toimintaan.

Arvion perusteella on kyettävä te-
kemään johtopäätöksiä muun muassa 
siitä, mikä joukko tarvitsee suojaa, 
miten käytössä olevia ilmatorjunta-
aseita tulee käyttää (esimerkiksi vi-
hollisen toimintaa ja omien aseiden 
kantamaa analysoimalla saadaan pe-
rusteet siihen, minne joukot voidaan 
ryhmittää), voidaanko hyökkääjää 
harhauttaa, kuinka laajalle alueelle 
tulisi hajauttaa (huomioitava ryh-
mitysalueiden koossa), kyetäänkö 
hyökkääjä havaitsemaan omin toi-
min riittävän ajoissa…

Maasto- ja  
olosuhdeanalyysi 

Maastoanalyysiä laadittaessa on il-
matorjunnan ja ilmasuojelun osalta 
analysoitava suojaisat alueet sekä 
aukeat ja komppanian toiminnan 
paljastavat alueet. Keskeinen tekijä 
hankittaessa suojaa ilmatähystyk-
seltä ja -tulenkäytöltä on maaston-
muotojen ja korkeuserojen hyödyn-
täminen. Toiminta-alueelta on selvi-
tettävä ilmatorjunnalle sopivat alueet 
ilmatorjuntajoukkojen sekä ilmator-
juntakonekivääreiden ryhmityksen ja 

peRuSluKeMIA
TAKTIIKASTA
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yllätyksellisen käytön suunnittelua 
varten.

Maastoanalyysi antaa perustei-
ta myös joukon passiivisen suojau-
tumisen suunnittelulle. Tarkastele-
malla maaperäkarttoja selvitetään, 
millä alueilla voidaan hyödyntää 
linnoittamalla saatavaa suojaa. Pe-
rehtymällä alueen rakennuskantaan 
selvitetään, voidaanko rakennuksis-
ta saada suojaa myös tulivaikutusta 
vastaan. Analysoimalla ilmasuojai-
set maastonkohdat sekä tiestön laatu 
ja riittävyys selvitetään, kyetäänkö 
joukot ”piilottamaan” maastoutta-
malla ja suuntaamalla liike peitteis-
ten maastonkohtien kautta. Alueen 
tiestöön perehdyttäessä arvioidaan 
myös, mahdollistaako käytössä oleva 
tiestö ja siirtymiseen käytössä oleva 
aika kiertoteiden käytön tarvittaessa 
ja voidaanko joukot hajauttaa riittä-
västi ajallisesti ja paikallisesti. Alu-
eella olevat vesistöt saattavat vaikut-
taa oman liikkeen suuntautumiseen 
sekä aiheuttaa tarpeen ylimenon jär-
jestelyille ja niiden suojaamiselle.

Vihollisen toimintaan liittyen 
maasto- ja olosuhdeanalyysissä on 
huomioitava, miten vesistöt, tiestö, 
taajamat tai pienemmät maaston-
muodot ja rakenteet vaikuttavat il-
mavihollisen toiminnan suuntautu-
miseen. Muodostavatko maaston-
kohdat tai rakenteet suunnistuspis-
teitä, jotka mahdollistavat kohteiden 
helpomman löytämisen. Mahdollis-
tavatko maastonmuodot helikopterei-
den käytön alueella? Vaikuttavatko 
sääolosuhteet ilmavihollisen järjes-
telmien käytettävyyteen? Kyetään-
kö olosuhteita hyödyntämään oman 
toiminnan ajoittamisessa esimerkiksi 
ryhmitysmuutosten, siirtojen tai kul-
jetusten osalta? Olosuhteiden arvi-
oinnissa on huomioitava myös niiden 
vaikutus omien sensoreiden ja asejär-
jestelmien toimintakykyyn.

Sääolosuhteet ja maasto toimivat 
rajoittavina, vanhemman teknologian 
järjestelmillä jopa estävinä, tekijöinä 
ilmatulen käytössä. Nykyteknologi-
an koneet kykenevät suunnistamaan 

ja paikantamaan ennalta tiedustel-
lut maalit myös huonoissa olosuh-
teissa ja pimeällä. Pilviverho estää 
laservalaisuun hakeutuvien aseiden 
käytön korkealta, ellei valaisua to-
teuteta pilviverhon alta riskitasoa 
nostamalla. Valaisu voidaan toteut-
taa turval lisesti maasta tai lennok-
kikalustolla. Korkealta toteutettuja 
aluepommituksia pilvikate ei estä. 
Sade, sumu ja savu vaikuttavat huo-
mattavasti koneiden, erityisesti heli-
koptereiden, toimintaan etenkin läm-
pökameraa tai visuaalista tähystystä 
käytettäessä. Viimeaikaisissa sodissa 
huonot olosuhteet ovat vaikuttaneet 
jopa yli 50 prosenttiin suunnitelluista 
lentosuorituksista etenkin peitteisillä 
alueilla toimittaessa. Mi-24 -kopte-
reiden suorituskyky riitti Tšetšenian 
ensimmäisessä sodassa toimintaan 
ainoastaan hyvissä olosuhteissa. 
Mi-24 -kalustolla kyettiin tukemaan 
joukkoja, jos vaakanäkyvyys oli yli 
1500 metriä ja lentäjät näkivät koh-
teet selvästi.

Vaihtoehdot

Vaihtoehtoja laadittaessa ja niitä ana-
lysoitaessa tulee yhtenä merkittävä-
nä kriteerinä olla ilmatorjunnan ja 
ilmasuojelun järjestelyiden toteutta-

minen. Vaihtoehtoja laadittaessa on 
tarkasteltava esimerkiksi joukkojen 
siirtymisreittejä, ryhmittämisvaihto-
ehtoja, painopisteen muodostumista 
ajallisesti ja paikallisesti, ilmatorjun-
ta-asejärjestelmien käyttömahdolli-
suuksia eri vaihtoehdoissa sekä lop-
puasetelmaa, johon eri vaihtoehdot 
johtavat. Vaihtoehtoja on vertailtava 
myös arvioidun ilma-uhkan näkö-
kulmasta.

Lopuksi

Tilanteenarviointiprosessi on jatku-
va osa suunnittelua. Prosessi ei pääty 
päätöksen laadintaan, vaan jatkuu ja 
syventyy osana taistelusuunnitelman 
laadintaa. Edellä esitettyjen ajatus-
ten kautta voidaan hakea perusteita 
joukon ilmatorjunta- ja ilmasuojelu-
toimenpiteiden järjestelyille. Tilan-
teenarvioinnin merkitystä korostaa 
se, että osa joukoistamme joutuu 
tulemaan toimeen rajallisella kalus-
tolla. Tällöin korostuu oikeiden me-
netelmien valinta sekä suojan paino-
pisteen luominen sinne missä tarve 
on suurin. Seuraavassa artikkelissa 
käsitellään päätöksen ja taistelusuun-
nitelman laadintaa komentajan ja esi-
kunnan näkökulmasta.  

XA-360 AMV:n lämpökameralla varustettuun torniin kiinteästi asennetun ilma-
torjuntakonekiväärin käyttö hyökkäyksen eri vaiheissa tulee suunnitella huolel-
lisesti huomioituna ilmavihollisen käyttämät asejärjestelmät (SA -kuva).
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Tarve - vaatimus -  
kehittämisohjelma - hanke 
- hankinta - suorituskyky?

Puolustusjärjestelmää kehitetään 
vastaamaan turvallisuusympäristön 
asettamiin vaatimuksiin ja niihin liit-
tyviin puolustusvoimien tehtäviin. 
Puolustusjärjestelmä rakentuu suo-
rituskyvyistä, jotka on kuvattu tuo-
reessa kenttäohjesäännön yleisessä 
osassa (KO yl, 2008). Samassa jul-
kaisussa on kuvattu puolustusvoi-
mien pääprosessit (3): ”Sotilaalli-
sen maanpuolustuksen suunnittelu”, 

”Suorituskyvyn rakentaminen ja yl-
läpito”, ”Suorituskyvyn käyttö” sekä 
tukiprosessi ”Toiminnan tukeminen”.  
Suorituskyvyt tuotetaan ja niitä yllä-
pidetään puolustusvoimien toisessa 
pääprosessissa, ”Suorituskyvyn ra-
kentaminen ja ylläpito”. Käytännön 
työ, mm. materiaalin hankinnat, 
käyttöperiaatteiden määrittely, kou-
lutuksen suunnittelu ja toteutus sekä 
organisaatioiden kehittäminen, teh-
dään kehittämisohjelmissa ja hank-
keissa, joiden tuotteita suorituskyvyt 
tai niiden osat ovat. Hankkeiden joh-
totehtävissä toimivilta edellytetään 

kaikkien edellä mainittujen osa-alu-
eiden keskeisten asioiden osaamista 
ja kykyä hallita kokonaisuuksia.

Haastavat tehtävät –  
riittävätkö ”paukut”?

Viime vuosina, kulminoituen mate-
riaalihankintoihin ja niihin liittyviin 
siirtyviin rahoituseriin, ongelmana 
on ollut mm. osaamisvaje suoritusky-
vyn rakentamisen prosessin eri vai-
heissa. Hankkeiden ongelmia sel-
vittämään perustettiin vuonna 2003 
työryhmä nimeltä MATSI, joka antoi 

Sotatalouden opinnot valmentavat  
suorituskykyjen hallintaan

Sotatalouden opintojen ”Punainen lanka” 
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suosituksensa tarvittavista toimen-
piteistä vuonna 2004. Pääesikunnan 
materiaaliosaston edeltäjän, sota-
talousosaston, asiakirjassa (2004): 
MATSI- työryhmän suositusten to-
teuttaminen, esittely pääesikunnan 
päällikölle, todetaan: ” Järjestelmäl-
linen hankekoulutus esitetään toteu-
tettavaksi seuraavasti: ”Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa järjestettävät 
Tekniikan lisäopinnot muodostavat 
hankekoulutuksen perustan…”. 

Perusta on luotu ja sitä on ylläpi-
detty ja kehitetty toimeenpanemalla 
neljä 60 opintopisteen laajuista Tek-
niikan lisäopinnot kurssia vuosina 
2003–2008. Kursseilla on koulutet-
tu yhteensä 25 upseeria ja 2 erikoi-
supseeria hankehallinnan ja teknisen 
kehittämisen tehtäviin. Toimeenpan-
nuille kursseille on osallistunut edel-
listen lisäksi, osaopintoja suorittaen 
ja seuraten, useita kymmeniä puo-
lustusvoimissa ja puolustustarvikete-
ollisuudessa työskenteleviä. Teknii-
kan lisäopintojen pääoppiaineet ovat 
sotatekniikka, operaatioanalyysi ja 
sotatalous.

Hankehallinnan opinto- 
kokonaisuus (HANKO)

Tekniikan lisäopinnoissa luodul-
le pohjalle ollaan nyt rakentamas-
sa hankehallinnan opintokokonai-
suutta (HANKO) (70-80 op), josta 
merkittävän osan (60 op) muodostaa 
ACEMBA (Armaments and Capabi-
lities Executive Master of Business 
Administration) koulutusohjelma. 
Hankehallinnan opintokokonaisuus 
on suunniteltu henkilöstön valmen-
tamiseksi tärkeimpien hankkeiden 
ylimpiin tehtäviin. Opinnot pohjau-
tuvat yleiseen EMBA koulutusohjel-
maan, sisältäen mm. liiketoiminnan 
strategisen johtamisen, liiketalouden, 
laskentatoimen ja projektinhallinnan 
opintojaksot sekä omaan toimialaan 
liittyvän harjoitustyön.

Opinnot suoritetaan 2 kalente-
rivuoden aikana työn ohessa (50 % 
kuormitus). Jokaisessa 4-6 opinto-

pisteen opintojaksossa on 3 lähiope-
tuspäivää, joita ennen on orientoiva 
jakso. Jakson aikana perehdytään it-
senäisesti pedagogisen käsikirjoituk-
sen mukaiseen kirjallisuuteen. Lähi-
opetuspäivien jälkeen suoritetaan an-
netut soveltavat tehtävät.

ACEMBA kokonaisuuden to-
teuttavat pääosin puolustusvoimien 
ulkopuoliset kumppanit. Noin 10% 
opetuksesta toteuttavat puolustusvoi-
mien asiantuntijat. Hankehallinnan 
kokonaisuuteen sisältyvät, ACEM-
BA ohjelman ulkopuolelle jäävät, 
suorituskykyjen kehittämisen ”ai-
neopinnot” (10-20 op) toteutetaan 
Tekniikan lisäopintojen sotatalouden 
opintojaksojen pohjalta ja ne muo-
dostavat ”hankeajokorttiin” vaadit-
tavien opintojen ydinaineksen.

ACEMBA ohjelman pilotointi 
aloitetaan ennen vuoden vaihdetta 
2008-2009, ensimmäisen varsinai-
sen opintojakson ajoittuessa helmi-
kuulle 2009.

”Punainen lanka”  
eli mitä yritetään

Tekniikan lisäopintojen ja Hanke-
hallinnan opintokokonaisuuden ta-
voitteena on ennen kaikkea valmen-
taa opiskelijat (materiaalisen) suo-
rituskyvyn rakentamisen tehtäviin. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
harjoitellaan keskeisiä taitoja myös 
käytännössä, todellisten ”vastapelu-
rien” kanssa. 

Jo valmistuneen Tekniikan lisä-
opinnot 4 kurssin opetussuunnitel-
man mukainen vaatimustenhallinnan 
opintojakso toteutettiin toukokuussa 
2008 yhteisharjoituksena kotimaisen 
puolustustarviketeollisuuden kanssa. 
Tässä muodossaan harjoitus on to-
teutettu kaksi kertaa, edellisen kerran 
keväällä 2007.

Harjoitukseen osallistui tänä 
vuonna yhteensä 13 opiskelijaa, 
joista 12 oli puolustusvoimista ja 1 
rajavartiolaitoksesta. Harjoituksen 
opettajina toimivat MPKK:n oman 
väen lisäksi asiantuntijat Maavoi-

mien Materiaalilaitoksesta, Pääesi-
kunnan materiaaliosastolta ja koti-
maisesta puolustustarviketeollisuu-
desta. Teollisuuden sitoutumista har-
joitukseen kuvaa hyvin se, että kaksi 
yritystä käytti harjoitukseen yhteensä 
370 miestyötuntia.

Opintojakso jakautui kahteen vai-
heeseen, joista ensimmäisessä annet-
tiin perusteet vaatimustenhallinnan 
teoriasta luentoina ja kirjallisuusteh-
tävinä ja toisessa sovellettiin opittua 
harjoitushankkeessa. Harjoitushank-
keen kehyksen luomisessa ovat avus-
taneet niin Puolustusvoimien Teknil-
lisen Tutkimuslaitoksen elektroniik-
ka- ja informaatiotekniikkaosasto 
kuin Maavoimien Materiaalilaitoksen 
elektroniikkaosastokin, tarjoamalla 
teknisen asiantuntemuksensa. Kun 
edelliseen lisätään vielä YEK 53:n 
ilmasotalinjan vuonna 2007 tuotta-
mat operatiiviset perusteet, voidaan 
todeta, että perusteiden osalta pohja 
harjoituksen toteuttamiselle on ollut 
erinomainen. Samaa harjoitushanket-
ta on hyödynnetty ja hyödynnetään 
kaikissa Tekniikan lisäopintojen so-
tatalouden opintojaksoissa.

Harjoituksen toisessa vaiheessa 
opiskelijat pääsivät käytännössä har-
joittelemaan koko vaatimustenhallin-
taprosessin. Sivutuotteena laadittiin 
myös materiaalin hankintaan liitty-
vät tieto- ja tarjouspyynnöt (RFI ja 
RFQ), esiteltiin ne ”materiaalipoliit-
tisessa johtoryhmässä” ja ”kaupalli-
sessa johtoryhmässä” sekä harjoituk-
sen edetessä katselmoitiin yhdessä 
puolustustarviketeollisuuden kanssa 
kahdessa viikon välein toteutetussa 
katselmointitilaisuudessa.

Vaikka prosessin ja hyvän vaa-
timustenhallinnan menetelmien op-
piminen oli harjoituksen päätavoite, 
onnistuttiin substanssin osaltakin 
tänä vuonna erinomaisesti. Kiitosta 
tuli sekä MAAVMATLE:n että teol-
lisuuden suunnalta. Opiskelijat koki-
vat toteutustavan erittäin hyväksi ja 
oppimista tukevaksi. Itse tekeminen 
on tässäkin se, joka parhaiten opet-
taa.  
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Senaattori Barack Obama valittiin 
Yhdysvaltojen 44. presidentiksi 
marraskuussa 2008 pidetyissä pre-
sidentinvaaleissa. Keskeisenä tee-
mana Obaman vaalikampanjassa 
oli muutos. Tammikuun 20. päivänä 
2009 maailman ainoan supervallan 
presidentin virkaan astuvan Obaman 
odotetaan - ja myös toivotaan - muut-
tavan Yhdysvaltojen politiikan agen-
daa monin tavoin.

Yksi keskeisesti tavallisten ame-
rikkalaisten elämään vaikuttava teki-
jä liittyy meneillään olevaan globaa-
liin finanssikriisiin. Tämän seurauk-
sena sadat tuhannet amerikkalaiset 
ovat joutuneet myymään kotinsa tai 
heitä uhkaa kotinsa menettäminen 
lähitulevaisuudessa. Vaikka finans-
sikriisi ravistelee tällä hetkellä lähes 
koko kansainvälistä järjestelmää, on 
se samalla myös merkittävä sisäpo-
liittinen agendan määrittäjä Yhdys-
valloissa uuden presidentin aloitta-
essa toimikautensa. Mittava finans-
sikriisi siirtyy Yhdysvaltojen nyky-
hallinnolta Obamalle perintönä, joka 
merkittävällä tavalla määrittää uuden 
presidentin virkakauden ensiaskelia. 
Finanssikriisin seurausvaikutukset 
tuntunevat kuitenkin mitä ilmeisim-
min koko Obaman nelivuotisen hal-
linnon ajan.

Finanssikriisin lisäksi Obaman 
hallinto perii varsin haasteellisen - 
jopa ongelmallisen - turvallisuuspo-
liittisen asialistan George W. Bushin 
kahdeksan hallintovuoden jälkeen. 
Bushin hallinto on vuodesta 2001 

Majuri, VTT jyri Raitasalo
Strategian laitos

Maanpuolustuskorkeakoulu

SUPERVALLAN JOHTAJA VAIHTUU -
Muuttuuko mikään?

lähtien toteuttanut varsin aktiivista 
ja jopa aggressiivista ulko-, turval-
lisuus- ja sotilaspolitiikkaa. Asevoi-
mien käyttöaste - erityisesti maavoi-
mien ja merijalkaväen osalta - on ol-
lut korkea. Turvallisuuspolitiikan op-
pia on Yhdysvalloissa vuoden 2001 
jälkeen reivattu vahvasti uskottavasta 
pelotteesta sotilaallisen voiman en-
naltaehkäisevän käytön suuntaan. Jo 
yli seitsemän vuotta käynnissä ollut 
sota Afganistanissa ja kuudetta vuot-
ta käynnissä oleva Irakin sota ovat 
oivallisia osoituksia tästä. 

Obaman perinnöksi saama soti-
laspoliittinen asialista ei ole ongel-
mallinen ainoastaan Afganistanissa 
ja Irakissa koettujen vastoinkäymis-
ten johdosta. Perinteisen liittolaispo-
litiikan (erityisesti Nato)  kustannuk-
sella kehittynyt ad hoc -koalitioihin 
perustuva sodankäyntimalli on syö-
nyt Yhdysvaltojen poliittista johta-
juutta yleismaailmallisesti. Edes Yh-
dysvaltojen perinteiset eurooppalai-
set liittolaiset eivät yksituumaisesti 
koe Bushin doktriinina tunnetun ak-
tiivisen sotilaallisen voiman käytön 
doktriinia omakseen. Tuskin kokee 
moni muukaan - Yhdysvaltojen ny-
kyhallinnon edustajat mukaan luki-
en. Kokemukset Afganistanissa ja 
Irakissa ovat osoittaneet sotilaallisen 
voiman käytettävyyden ja hyödylli-
syyden rajoitukset poliittisten ongel-
mien ratkaisijana tämän(kin) päivän 
maailmassa. Vaikka suurvalloille on 
tavanomaista turvautua sotilaalliseen 
voimaan omien etujen ajamiseksi, on 

syytä huomata vanhan valtiomiestai-
don tärkeys sotaan turvauduttaessa: 
edes maailman parhaat ja tehok-
kaimmat asevoimat eivät takaa on-
nistumista poliittisten tavoitteiden 
saavuttamisessa. Toisaalta - pienel-
le valtiolle onneksi - sotilaallinen al-
tavastaajan asema ei automaattises-
ti merkitse tappiota taistelukentällä, 
eikä varsinkaan sodankäynnin poliit-
tisella tasolla. 

Moni amerikkalainen ja suuri osa 
maailman kansakunnista odottaakin 
Obaman hallinnon tuovan muutok-
sen näkökulman myös Yhdysvaltojen 
ulko-, turvallisuus- ja sotilaspolitiik-
kaan. Yksi Obman vaalikampanjan 
keskeisistä teemoista liittyi nopeaan 
vetäytymiseen Irakista. Hänen eh-
dotuksensa ”vastuullisesta vaiheit-
taisesta vetäytymisestä” tarkoittaa 
noin yhden prikaatin taisteluosaston 
kotiuttamista kuukaudessa keväästä 
2009 alkaen. Obaman ajatuksena on 
saada lähes kaikki amerikkalaissoti-
laat pois Irakista alle puolessatoista 
vuodessa.

Toinen Obaman linjaus liittyy 
Afganistaniin, jossa turvallisuusti-
lanne on käynyt huonommaksi. Sa-
malla kun Irakista on tarkoitus saa-
da pääosa taistelujoukoista nopeasti 
pois, Obama on ilmoittanut lisää-
vänsä amerikkalaissotilaiden määrää 
Afganistanissa. Samalla myös paine 
muille länsimaille lähettää lisää so-
tilaita Afganistaniin lisääntyy. Kun 
Obaman odotetaan siirtävän toimin-
talinjaansa enemmän yhteistyön ja 
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diplomatian keinoihin yksipuolisen 
sotilaallisen voimankäytön sijaan, 
muodostuu erityisesti Yhdysvaltojen 
Nato-liittolaisille normipainetta tu-
kea tätä monenkeskiseen toimintalin-
jaan nojaavaa ”uutta” amerikkalaista 
lähtökohtaa. Eurooppalaisten valti-
oiden voikin Obaman virkakaudella 
olettaa osoittavan nykyistä enemmän 
solidaarisuutta Yhdysvalloille myös 
sotilaallisen toiminnan kehyksessä 
- siis Afganistanissa.

Kun tarkastellaan kehityslinjauk-
sia Afganistanin ja Irakin suhteen, on 
syytä huomauttaa, että jo nyt tehdyillä 
päätöksillä George W. Bush on vähi-
tellen nostamassa Afganistanin mer-
kitystä terrorismin vastustamisessa 

samalla kun Irakissa olevien amerik-
kalaisjoukkojen määrä on käännet-
ty laskuun. Tässä mielessä Obaman 
hallinto ei tuo vallankumouksellista 
muutosta Yhdysvaltojen politiikkaan 
Afganistanin ja Irakin osalta. Näkö-
kulmanmuutoksen Obaman hallinto 
kuitenkin tuo tullessaan.

Kun arvioidaan maailman ainoan 
supervallan presidentin vaihtumisen 
vaikutuksia maan turvallisuuspolitii-
kalle, on syytä korostaa menneiden 
tapahtumien aiheuttamaa painolas-
tia (ns. historian varjo) ja politiikan 
jatkuvuutta ruokkivia voimia (mm. 
virkamieskunta, painostusryhmät 
jne.). Maailman ykkösvaltion johta-
jan raskas taakka ei mahdollista täy-

dellistä irtiottoa menneistä tapahtu-
mista tai käynnissä olevista sodista. 
Barack Obaman tapauksessa tuleva 
presidenttiys on kuitenkin rakennet-
tu jo nyt varsin pitkälle muutoksen 
nimeen. Muutoksen tuulia on siis 
odotettavissa - ainakin tavassa, jolla 
Yhdysvallat pyrkii kehittyneitä länsi-
maita ja muita valtioita ”johtamaan”. 
Näitä muutoksen tuulia voinee ensi 
vuonna paikantaa mm. Yhdysvalto-
jen ohjuspuolustusjärjestelmän ke-
hittämisessä, Iranin ydinohjelmaan 
liittyvissä neuvotteluissa tai vaikkapa 
Guantanamon vankileirin kohtalos-
sa. Kuinka paljon loppujen lopuksi 
muuttuu - sen arvioinnin paikka on 
vasta muutaman vuoden päästä. 

peRuSluKeMIA
IlMA-ASeeSTA

everstiluutnantti Antti Arpiainen
TAKTl/MpKK

Pikku-uutisia Venäjältä
Lähde: Rossiiskaja Gazeta 
6. Elokuuta 2008 s.2 
MOSKOVAN ILMAPUOLUS-
TUS JATKUVAN VALMIUDEN 
JOUKOIKSI
Ilmavoimien komentaja kenraalieversti 
Alexander Zelin kertoi, että Moskovan 
erityispuolustusalueen KSpN:n jouk-
kojen kiireysluokka tullaan piakkoin 
muuttamaan pysyvän valmiuden jou-
koiksi. Muutos tarkoittaa, että KSpN 
tullaan miehittämään värvätyillä rau-
hanaikana täyteen sodanajan vahvuu-
teen ja aseistamaan vastaavasti.

Jo nykyisin koko Moskovan 
alueesta ja Venäjän keskeisen teolli-
suusalueen ilmapuolustuksesta vas-
taa KSpN. KSpN:n ensimmäinen 
S-400 -kalustolla aseistettu ilmator-
juntaohjus rykmentti otettiin taiste-
lupalvelukseen elokuussa 2007, mikä 
oli ensimmäinen askel, sillä lähitule-
vaisuudessa muutama muu ilmator-
juntaohjusrykmentti tullaan varusta-

maan S-400 -kalustolla. Palveluskäy-
tössä olevan S-300P järjestelmän jat-
komodernisointi on myös meneillään 
ilmatorjuntaohjusyksiköissä. 

Lähde: Venäjän Puolustus-
ministeriön WWW -sivut, 
12. Huhtikuuta 2008 
MOSKOVAN ALUEEN  
16. ILMA-ARMEIJA MUUTET-
TAAN ILMA- JA ILMAPUO-
LUSTUSARMEIJAKSI
16. Ilma-armeijan komentaja kenraa-
limajuri Alexander Belevich kertoi, 
että Moskovan erityispuolustusalu-
een, KSpN:n johdossa oleva ilma-ar-
meija muutetaan vuodesta 2009 alka-
en ilmapuolustus- ja ilma-armeijaksi, 
jonka tehtävänä on suojata Moskovaa 
lännestä. Ilmapuolustus- ja ilma-ar-
meijan johtoon liitetään alueella ole-
vat ilmatorjuntayhtymät, joiden li-
säksi sen johdossa tulevat pysymään 
nykyiset lentojoukot.

Lähde: ARMS-TASS; 
7. Heinäkuuta 2008
ILMAVOIMILLE HANKITAAN 
KAKSI TAI KOLME RYK-
MENTTIÄ SU-35 HÄVITTÄJIÄ 
JA VIIDEN VUODEN KULUES-
SA KAKSI RYKMENTTIÄ SU-
34 POMMIKONEITA
Venäjän Ilmavoimien komentaja ken-
raalieversti Alexander Zelin kertoi, 
että Ilmavoimat suunnittelevat varus-
tavansa kaksi tai kolme rykmenttiä 
monitoimihävittäjä Su-35:llä. Ilma-
voimat suunnittelee myös allekirjoit-
tavansa lähitulevaisuudessa viiden 
vuoden sopimuksen Su-34 pommi-
koneiden toimittamisesta. Zelinin 
mukaan kaksi pommitusrykmenttiä 
on tarkoitus varustaa näillä koneilla. 

Zelin julisti, että ensimmäinen 
Venäjän viiden sukupolven hävittä-
jä tulee nousemaan ilmaan vuonna 
2009. Siihen asti, kunnes viiden su-
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kupolven hävittäjä tulevaisuudessa 
otetaan käyttöön, Venäjän Ilmavoi-
mat tulevat parantamaan torjunta-
kykyään Su-35 hävittäjien käyttöön 
otolla. Tämän koneen prototyyppi 
esiteltiin Zhukovskin lentokentällä 
Gromovolle nimetyssä koelentokes-
kuksessa 7. Heinäkuuta 2008. 

Lähde: Tjumenskaja Liniya news 
agency; 6. Heinäkuuta 2008
VENÄJÄN ILMAVOIMILLE 
KEHITETÄÄN UUSI ILMA-
TANKKAUSKONE
Lentokoneen rakennusyhtymän hal-
lituksen jäsen Victor Livanov kertoi, 
että tulevaa 2020 vuoteen ulottuvaa 
aseistusohjelmaa suunnitellaan Ve-
näjällä ja siihen ollaan varaamassa 
rahoitus uudelle erityislentokoneelle. 
Livanov totesi, että Iljushin on yh-
dessä Puolustusministeriön kanssa 
tutkimassa mahdollisuutta suunni-
tella ilmatankkauskone Il-96-400T:
n rungolle Venäjän Ilmavoimille. Hä-
nen mukaansa Il-96-400T voidaan 
rakentaa useita erilaisia modifikaa-
tioita mukaan lukien ilmatankkaus-
kone ja lentäväkomentopaikka.

Lähde: Voenno-Promishlenni Kurier 
n:o 23; 20.- 26. Kesäkuuta 2008
A-50 VALVONTAKONEEN MO-
DERNISOINTI TARPEEN
Sergei Ivanov totesi Berievin teh-
taalla käydessään, että A-50 koneen 
on hyvä, mutta sen modernisointi on 
tarpeen jatkokäytön mahdollistami-
seksi. Ivanov tutustui alueella amfi-
bioetsintä- ja pelastuspalvelukonei-
siin Be-32, Be-103 ja monikäyttöi-
seen Be-200 koneeseen. 

Lähde: Krasnaja Zvezda, 6. Elo-
kuuta 2008 s.3
UUDELLEN VARUSTELLUIS-
TA HELIKOPTERIRYKMEN-
TEISTÄ LUODAAN ERIKOIS-
JOUKKOJEN JA VUORISTO-

PRIKAATIEN ILMALIIKKU-
VUUDEN PERUSTA
Ilmavoimien komentaja kenraali-
eversti Alexander Zelin kuvasi Ilma-
voimien tulevaisuuden kehitysnäky-
miä, joiden osana hän toi esille sen, 
että modernien Ilmavoimien kaluston 
kehittämiseen tulee kuulumaan yli 
100 erityyppistä taisteluhelikopteria. 
Nämä ovat Mi-28N, Ka-52 ja Mi-8 
helikoptereita, joiden erityyppejä tul-
laan toimittamaan vuosien 2011 ja 
2015 välillä.

Vuoteen 2011 mennessä maavoi-
mien lentojoukkojen Mi-24 ja Mi-26 
helikopterit tullaan modernisoimaan, 
jonka lisäksi on suunnitteilla hank-
kia yli 60 kpl uusia Mi-8MTV5, Mi-
28N ja Ka-52 helikoptereita. Ilma-
voimien komentajien mukaan uusilla 
helikoptereilla varustetut helikopteri-
rykmentit tulevat muodostamaan eri-
koisjoukkojen ja vuoristoprikaatien 
ilmaliikkuvuusreservin perustan.

Lähde: Venäjän puolustusministeri-
ön WWW -sivut, 6. Elokuuta 2008 
STRATEGISISSA HARJOITUK-
SISSA KAUKOTOIMINTAILMA-
VOIMAT TULEVAT LAUKAISE-
MAAN RISTEILYOHJUKSET 
MAKSIMIETÄISYYDELTÄ
Ilmavoimien komentaja kenraali-
eversti Alexander Zelinin mukaan 
tulevissa strategisten ilmavoimien 
esikunnan harjoituksissa kauko-
toimintailmavoimat tulevat suorit-
tamaan risteilyohjusten laukaisut 
maksimietäisyydeltä. Näihin harjoi-
tuksiin tulevat osallistuman kauko-
toimintailmavoimien, kuljetusilma-
voimien sekä hävittäjäilmavoimien 
koneet, joita avustavat A-50 tutka-
valvontakoneet. 

Kaukotoimintailmavoimien ko-
neet tulevat täyttämään koulutus-
tehtävänsä käytännöllisesti katso-
en kaikilla Venäjän hallintoalueilla 
sekä niillä alueilla, joihin Venäjällä 

on strategista kiinnostusta. Näitä teh-
täviä ovat siirtyminen uudelle operaa-
tiosuunnalle, ilmatankkauksen käyttö 
maksimikantaman saavuttamiseksi ja 
ilmasta laukaistavien risteilyohjusten 
laukaisu maksimietäisyydeltä Venä-
jällä olevilla ampuma-alueille sijoi-
tettuihin maaleihin. Kaukotoiminta 
ilmavoimien tukitehtäviin ja ilma-
tilanvalvontaan tullaan käyttämään 
maassa ja ilmassa olevia komento-
paikkoja, tutkavalvonta koneita sekä 
hävittäjäkoneita. Hävittäjillä suoja-
taan ohjuksilla varustettuja kauko-
toimintailmavoimien koneita, valvo-
taan ohjusten laukaisut ja niiden lento 
maalialueille.

Lähde: Interfax-AVN news agency, 
08. Elokuuta 2008 
KAKSI ENSIMMÄISTÄ YAK-130 
KONETTA LUOVUTETAAN VE-
NÄJÄN ILMAVOIMILLE VUO-
DEN 2009 ALUSSA.
Kaksi ensimmäistä Yak-130 taistelu-
koulutuslentokonetta tullaan toimit-
tamaan Venäjän Ilmavoimille vuo-
den 2009 alussa. Vuoden 2008 aikana 
Yak-130 koneen koelennot jatkuvat 
ja 80 koelentoa noin 240 suunnitel-
lusta on jo suoritettu. Kaikki koelen-
not saadaan suoritettua vuoden 2008 
loppuun mennessä.

Lähde: Argumenti Nedeli (Nizhni 
Novgorod), 20. Kesäkuuta 2008, 
Komsomolskaja Pravda, 2.Kesäku-
uta 2008
NIZHNI NOVGORODILAINEN 
LENTOKONETEHDAS ALOIT-
TAA UUDEN LENTOKONE-
TYYPIN TUOTANNON
MiG-29M/M2 hävittäjät kuuluvat 
uuteen standardisoituun taisteluko-
neiden sarjaan, joka on luotu MiG-
29K/KUB tukialushävittäjän poh-
jalle. Sokol lentokonetehdas haluaa 
tuottaa sekä yksi, että kaksipaikkais-
ta versiota koneesta. Tehdas on neu-
votellut puolustusministeriön kans-
sa uuden kevyen etulinjan hävittäjän 
MiG-29M/M2 tuotannon aloittami-
sesta Venäjän asevoimien tarpeisiin. 
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Ensimmäinen hävittäjä koottaisiin 
vuoden 2010 toisella neljänneksellä 
ja toinen kolmannella neljänneksellä. 
Tehtaalle tällaisen koneen tuotannon 
aloittaminen on teknisesti vallanku-
mouksellista, sillä koneen tuotan-
toprosessi on ensikertaa kokonaan 
tietokoneistettu. Kaikki koneet tul-
laan varustamaan Zhuk-M tutkilla ja 
huippumodernilla avioniikalla.

Sokol lentokonetehdas on alle-
kirjoittanut sopimuksen Intian Ilma-
voimien Mig-29UB koneiden moder-
nisoimisesta. Tehdas myös korjaa ja 
perushuoltaa MiG-31B hävittäjiä 
Venäjän Ilmavoimille sekä on saa-
nut valtion tilauksen tuottaa 12 kpl 
Yak-130 taistelukoulutuskoneita, jot-
ka toimitetaan kolmen vuoden kulu-
essa ja joista jokainen maksaa arvi-
olta 10 -15 milj.$.

Lähde: Komsomolskaja Pravda; 27. 
Toukokuuta 2008 
VENÄJÄ EI LUOVU RYPÄLE-
POMMEISTA EIKÄ JALKAVÄ-
KIMIINOISTA
Kenraaliluutnantti Jevgeni Buzhin-
ski Puolustusministeriön kansain-
välisen yhteistoiminnan pääosaston 
apulaisosastopäällikkö kertoi, että 
Venäjä vastustaa kasettipommien ja 
jalkaväkimiinojen täyskieltoa. Ve-
näjän Puolustusministeriö vastustaa 
jyrkkiä tuon luonteisia rajoittavia 
toimenpiteitä, joita hänen mukaan-
sa ovat esittäneet valtiot, jotka eivät 
valmista ao. tyypin aseita ja joilla ei 
myöskään ole niitä käytössään. Venä-
jä ei edusta äärimmäisiä menettelyjä 
tämäntapaisten asetyyppien hävittä-
misessä.

Lähde: Lenta.Ru; 2. Heinäkuuta 
2008, RIA Novosti; 7. Heinäkuuta 
2008, Izvestia; 8. Heinäkuuta 2008, 
s.3 
SU-35 KOELENNOT MENES-
TYKSEKKÄITÄ
Sukhoin suunnittelutoimisto on me-
nestyksekkäästi koelentänyt uutta 
monitoimihävittäjä Su-35. Koelen-
täjä Sergei Bogdan kertoi, että tähän 

mennessä on lennetty 13 koelentoa. 
Koelennot ovat käsittäneet muun mu-
assa hävittäjän vakauden ja käsitel-
tävyyden, sen liikehtimiskyvyn sekä 
myös sen moottoreiden ja muiden 
järjestelmien toimintojen testausta. 
Bogdanin mukaan jo ensimmäiset 
koelennot osoittivat, että lentokone 
käyttäytyy täydellisesti ilmassa sekä 
tekniseltä luonteeltaan vastaa täysin 
koepenkkikokeita. Hävittäjän vaka-
us ja hallittavuus on kokeiltu aina 
11 000 metrin korkeuteen asti. Su-
35 on tähän mennessä saavuttanut 
nopeuden Mach 1.3.

Su-35:n ensilento kesti kuusi 
minuuttia. Konetta ohjasi Sukhoin 
koelentäjä Sergei Bogdan. Uuden 
hävittäjän esittely tiedotusvälineille 
tapahtui Sukhoin koelentoasemal-
la Zhukovskissa ja se kruunattiin 
valtion koelentojen ensimmäisellä 
lennolla. Lehdistö oli kutsuttu to-
distamaan Su-35 valtion koelento-
jen aloittamista Zhukovskiin lähelle 
Moskovaa. Venäjän Ilmavoimien on 
määrä vastaanottaa ensimmäinen sar-
jatuotettu Su-35 vuonna 2010. Asi-
antuntijat kertovat, arvatenkin, Su-35 
olevan parempi kaikkia ulkomaisia 
Mirageja, Gripeneitä, Hornetteja tai 
Typhoneja. Sukhoi kutsuu sitä mal-
tillisesti neljännen ++ sukupolven 
hävittäjäkoneeksi. Lännessä se kui-
tenkin tunnetaan kuitenkin viidennen 
polven hävittäjänä, joka haastaa F-22 
Raptor hävittäjän. Venäjän Ilmavoi-
mien komentaja Alexander Zelin sa-
noo kuitenkin, että todellista haasta-
jaa kehutulle Raptorille ei ole vielä 
edes koottu Komsomols-on-Amuris-
sa. PAK-FA:n ensilento on ajoitettu 
vuodelle 2009 ja sarjakokoonpano 
alkaa 2015.

Useita Su-35 suunnittelun, va-
rustuksen ja aseistuksen element-
tejä tullaan käyttämään seuraavassa 
hävittäjässä. Merkitsevimmät osat, 
ovat kuitenkin 117C lentomootto-
rit. Saturn yhtiön suunnittelija Jev-
geni Marchukov kertoo, että moot-
tori on kehitetty Su-27 hävittäjien 
käyttämästä AL-31F moottorista, 

mutta sillä on parempi työntövoi-
ma, 14 500 kg 12 500 kg sijasta ja 
matalampi polttoaineiden kulutusas-
te. Se tekee hävittäjästä nopeamman 
ja ketterämmän. Sukhoin koelentäjä 
Sergei Bogdan kertoi Su-30MK:n 
saattaneen Su-35 ensilennolla, mikä 
mahdollisti asiantuntijoille mootto-
reiden työntövoiman vertailun.

Lähde: Venäjän Puolustusministeri-
ön WWW -sivut 1. Heinäkuuta 2008
167. MAAVOIMIEN ILMATOR-
JUNTAJOUKKOJEN KOULU-
TUSKESKUS VALMISTAUTUU 
KESÄKAUDEN HARJOITUK-
SIIN
Heinäkuun ensimmäisestä päiväis-
tä alkaen vuonna 2008 Maavoimien 
Ilmatorjunnan 167. Koulutuskeskus 
Kapustin Yarissa aloitti upseereiden, 
erikoisupseereiden, komento- ja joh-
topaikkojen henkilöstön valmistami-
sen, jotta kesäkauden ilma-ammunta-
harjoitukset saadaan läpivietyä suun-
nitelman mukaisesti. Seuraavan kuu-
den viikon aikana koulutuskeskuksen 
henkilöstön on myös valmisteltava 
koulutustilanteiden pohjat, aseistuk-
sen ja sotamateriaalin huollon sekä 
tuen korkeatasoinen toteuttaminen 
Maavoimien ilmatorjuntajoukkojen 
taktisessa ja ampumaharjoituksissa. 
Ampumaharjoituksien 167. Koulu-
tuskeskuksessa on suunniteltu alka-
van elokuun puolessa välissä.

Lähde: Venäjän Puolustusministe-
riön WWW -sivut 30. Huhtikuuta 
2008, 
Venäjän Puolustusministeriön WWW 
-sivut 30. Toukokuuta 2008, 
Venäjän Puolustusministeriön WWW 
-sivut 18. Kesäkuuta 2008
LENINGRADIN SOTILASPII-
RIN MAAVOIMIEN ILMATOR-
JUNTAJOUKOT HARJOITUK-
SISSA
Leningradin Sotilaspiirin pysyvän 
valmiuden joukko-osaston Kaartin 
138. Mekanisoidun Jalkaväkiprikaa-
tin Erillisen Ilmatorjuntapatteriston 
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taktinen harjoitus, johon kuului osa-
na kovapanosammunta, on päättynyt 
valtion harjoitusalueella Kapustin 
Yarissa Ala-Volgan piirissä.. Har-
joituksessa everstiluutnantti (eversti 
1.6.2008) Igor Potapovin komentama 
pataljoona kuljetettiin rautateitse ko-
tivaruskunnastaan harjoitusalueelle, 
jossa se vei läpi huhti- ja toukokuun 
aikana nelivaiheisen taktisen harjoi-
tuksen tuntemattomassa maastossa 
kovapanosammuntoineen. 

Kenttäilmatorjuntajoukkojen 
johtoportaan upseerit antoivat erin-
omaiset arvosanat pataljoonalle am-
munnoista. Everstiluutnantti Igor Po-
tapovin komentama erillinen ilma-
torjuntaohjuspatteristo osoitti mitä 
korkeinta ammattitaitoa. Tarkastavat 
upseerit panivat merkille pattereiden 
ja niiden miehistön taitavan toimin-
nan tuntemattomassa maastossa ja 
aktiivisen häirinnän olosuhteissa 
sekä vaikeissa taktisissa tilanteissa. 
Osa -järjestelmän (SA-8) värvätty 
miehistö tuhosi kaksi matalalla len-
tävää erittäin nopeaa maalia kahdella 
ohjuksella. Ammuntaharjoituksessa 
saavutettiin erinomaiset arvosanat 
ja harjoituksesta ylipäätään hyvät 
arvosanat. Leningradin Sotilaspiirin 
joukkojen ilmatorjuntaosaston ko-
mentaja on koonnut ja jaellut muille 
sotilaspiirin kenttäilmatorjuntajou-
koille Kaartin 138.Mekanisoidussa 
jalkaväkiprikaatissa Kamenkassa 
Osa (SA-8) ilmatorjuntaohjusjär-
jestelmän henkilöstön koulutusko-
kemukset.

Petsamolaisen 200. Erillisen 
Mekanisoidun Jalkaväkiprikaatin 
ilmatorjuntayksiköt aloittivat har-
joituksen Leningradin Sotilaspiirin 
ilmatorjunnan harjoitusalueella tais-
teluajoneuvojen rautatiekuljetuksen 
jälkeen. Harjoitus on järjestetty alu-
eella, jossa on runsasta lentotoimin-
taa, joiden lisäksi käytetään uusimpia 
simulaattoreita. Tämän harjoituksen 

jälkeen kaukaisen pohjolan sopimus-
sotilaiden tulee läpäistä pääharjoitus 
tuntemattomassa maastossa Kapus-
tin Yarissa Ala-Volgan piirissä val-
tion harjoitusalueella. Aktiivisen 
häirinnän olosuhteissa heillä tulee 
olemaan kovapanosammunnat ja 
he tulevat ampumaan ohjuksia to-
dellisiin, eri korkeuksilla lentäviin, 
erittäin nopeisiin maaleihin. Petsa-
mon ilmatorjuntayksiköiden sota-
harjoitukset on yhdistetty Pietarin 
kaivosinstituutin (tekninen yliopis-
to) upseerikurssien kanssa. Tulevat 
kenttäilmatorjunnan reservin upsee-
rit tulevat kehittämään sotilasosaston 
teoriaopinnoissa hankittuja tietoja ja 
taitoja käytännössä.

Lähde: Komsomolskaja Pravda, 
8. Elokuuta 2008 
TAITOLENTORYHMÄT 
TAISTELUUN?
Taitolentoryhmä Venäjän Kotkien 
vierailu Jekatarinburgissa on pe-
ruttu. Syynä oli Pohjois-Kaukasu-
ksen huonontuva tilanne. Lipetskin 
koulutuskeskuksen ohjaajaryhmä ei 
myöskään voi osallistua Uktusin len-
tokentällä vietettävään lentolomajuh-
laan. Puolustusministeriö on asett-
anut sotilaslentäjille uusia tehtäviä 
Etelä-Ossetian vaikeutuvan tilanteen 
vuoksi.

Lähde: RBC-Ukraine news agency, 
11. Elokuuta 2008,
LentaCom.Ru, 13. Elokuuta 2008,
Kommersant, 11.Elokuuta 2008 s.2,
Moskovski Komsomolets, 11. Eloku-
uta 2008 s.3,
Nezavisimaja Gazeta, 11. Elokuuta 
2008 s.3
Gazeta, 14. Elokuuta 2008 ss.1,7
Venäjän Puolustusministeriön WWW-
sivut, 10. Elokuuta 2008
Komsomolskaja Pravda. 12. Eloku-
uta 2008 s.5
LIGABisnessinform news agency 

(Kiev), 12.Elokuuta 2008
SODAN TAPPIOT  
GEORGIASSA
Venäjän henkilöstötappiot ovat Yleis-
esikunnan päällikön ensimmäisen si-
jaisen Anatoly Nogovitsyn mukaan 
10.8.2008 mennessä kaatuneina 18 
henkeä, joista yksi upseeri, kadon-
neita 17 kersanttia ja upseeria sekä 14 
sotilasta. Haavoittuneita on 52, jois-
ta yksi kenraali, kaksi upseeria ja 49 
kersanttia ja sotilasta. 58. Armeijan 
komentaja, kenraaliluutnantti Ana-
toly Khrulev (030655-) haavoittui. 
Mitä hän mahtoi tehdä joukkojensa 
kärjessä ja missä oli hänen suojueen-
sa? Kenraali Khrulevin ajoneuvossa 
matkusti toimittajia ja televisioryh-
mä, jotka jatkuvasti puhuivat puhe-
limiinsa. Olikohan kukaan kertonut 
heille asevoimien turvallisuus mää-
räyksistä. Venäjä on lisäksi menettä-
nyt neljä lentokonetta, joista ainakin 
kaksi on Su-25 rynnäkkökoneita.

Venäjän henkilöstötappiot ovat 
Yleisesikunnan päällikön ensim-
mäisen sijaisen Anatoly Nogovitsyn 
mukaan kriisissä Georgian kanssa 
Etelä-Ossetian alueella 12.8.2008 
mukaan lukien kaatuneina 74 ih-
mistä, 11 on haavoittunut ja 19 on 
kateissa. Georgian terveydenhuolto 
ministerin Sandro Kvitashvili kertoi, 
että vihollisuuksien tuloksena 175 ih-
mistä on kuollut Georgian puolella.

Georgialaiset ampuivat alas il-
meisesti Su-25UB koneen, jota len-
sivät eversti Igor Zinovin ja hänen 
kollegansa Igor Rzhavitin, joka to-
distettavasti kuoli, palvelivat 929. 
Koelentokeskuksessa Akhtubinsk-
issä. Koelentokeskuksen komentaja 
ja Ilmavoimien tiedottaja kieltäy-
tyivät kertomasta miksi Georgian 
alueelle suunnatun tiedustelulennon 
miehistönä oli koelentokeskuksen 
opettajia.

Georgialaiset ampuivat alas yh-
den Kaukotoimintailmavoimien Tu-
22 koneen. Miksi oli tarpeen käyttää 
raskasta pommikonetta alueella? Tu-
22 alas ampuminen on aiheuttanut 
suurinta hämmennystä asiantunti-

peRuSluKeMIA
IlMA-ASeeSTA
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joille. Moskovski Komsomolets 
-lehti kysyi syytä sotilasasiantunti-
jalta, joka vastasi, että Tu-22:n osu-
matarkkuus on noin 1,5 km luokkaa. 
Mikäli se lähetetään tehtävään, sen 
tulisi olla luonteeltaan aluepommi-
tustehtävä eikä sitä lähetetä yksin, 
vaan kolmen tai neljän koneen osas-
tona, jolloin mikäli, joku kone ei osu 
maaliin, niin muut tuhoavat sen var-
masti. Todennäköisimmin tämä kone 
lähetettiin tuhoamaan tärkeä kohde 
pommeilla. Miksi sitten Tu-22, ko-
ska se voi kuljettaa noin 20 000 kg 
kuorman saman kuorman, kuin 10 
kpl Su-25 koneita.

Ilman alueella suoritettua edel-
tävää ilmatorjunta-asemien tiedust-
elua, ei sinne voida lähettää raskaita 
pommikoneita. Liikehtivät tiedust-
elukoneiden tulee suorittaa ensin 
tiedustelu- ja lamautustehtävät al-
ueella. Todennäköisesti näin ei tehty, 
vaan Tu-22 lähetettiin kamikaze -te-
htävään kohti kuolemaa. 

Ensimmäiset väitteet Tu-22 pu-
dotuksesta totesivat, että se ammut-
tiin todennäköisesti alas S-200 Volga 
(SA-5) järjestelmällä. Neuvostolii-
ton hajottua jäi Ukrainaan yli 20 S-
200 ohjuspatteristoa. Nämä yksiköt 
muodostuivat joukkojen supistusten 
jälkeen ylijäämäksi ja ne kunnos-
tettiin sekä modernisoitiin Dnepro-
petrovskissa, Kharkovassa ja Kiovas-
sa. S-200 järjestelmän taistelukyky 
lähes kaksinkertaistui tässä mod-
ernisaatiossa. Osa kalustosta palasi 
Ukrainan asevoimille osa myytiin 
venäläisten mukaan ulkomaille. 
Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja 
puolustuskomitean puheenjohtaja ja 
entinen puolustusministeri Anatoly 
Gritsenko kiistää sen, että Ukraina 
olisi koskaan myynyt ainuttakaan 
Grad raketinheitintä tai S-200 ilma-
torjuntaohjusjärjestelmää Georgial-
le. Gritsenko korostaa, ettei Ukrain-
an puolustusministeriö myy aseita. 
Hallitus hyväksyy ylijäämäaseiden 
luettelot, jonka jälkeen ne asetetaan 
myyntiin, jota varten Ukrainassa on 
yli tusina valtion hallitsemaa asei-

den myyntiorganisaatiota. Hänen ti-
etämänsä mukaan Ukraina ei ole ko-
skaan myynyt ainuttakaan Grad tai S-
200 järjestelmää. Ukraina on myynyt 
Georgialle joitakin panssarivaunuja 
ja ilmatorjuntajärjestelmiä, mutta hän 
ei kyennyt sanomaan, onko Georgi-
alla ollut aikaa ottaa niitä käyttöön.

Jonkin aikaa sitten venäläiset 
poliitikot julistivat koko maailmalle, 
että Venäjä kykenee tuhoamaan täs-
mäaseillaan vihollisensa missä tahan-
sa paikassa maailmassa. Missä nämä 
täsmä aseet ovat nyt? Nämä Kh-555 
ohjukset olisivat olleet Georgiassa 
melko käteviä, mutta salaperäisesti 
kateissa. Vuonna 1999 tilattiin su-
urella vaivalla 65 ohjusta koeam-
muntoihin. Lisää Kh-555 ohjuksia ei 
ole tilattu myöhemmin, koska tilauk-
selle ei ole ollut rahoitusta.

Venäjän johto ja yleisesikunta 
aliarvioivat Georgian hyökkäysha-
lun selvästi. Yleisesikunta näyttää 
kuitenkin ottaneen hyökkäysmah-
dollisuuden vakavasti. Kaukasus -
2008 -harjoitus päättyi Heinäkuun 
loppupuolella, jonka kuluessa jou-
kot saattoivat harjoitella nyt toteut-
tamiaan toimia. Kuitenkin näyttää 
siltä, etteivät sotilasjohtajat ottaneet 
Georgian hyökkäysuhkaa vakavasti, 
mikä selittää kahden lentokoneen 
menettämisen vihollisuuksien en-
simmäisten tuntien aikana. Kuinka 
sotilasjohtajat eivät koskaan saa-
neet tietää Georgian asevoimien 
tehokkaasta ilmatorjunnasta. Kol-
me - neljä vuotta sitten ei Georgian 
asevoimilla ollut ilmatorjuntahenk-
ilöstöä eikä Su-25 lentäjiä. Venäläi-
set lentokoneet ammuttiin alas toden-
näköisimmin taktisilla Buk (SA-11) 
ja Osa (SA-8) - järjestelmillä. Valitet-
tavasti asiantuntijoita, jotka tuntevat 
nämä järjestelmät ei elä NATO mais-
sa, he elävät lähiulkomailla, ennen 
kaikkea Ukrainassa.

Sota maksoi Georgialle sen ilma-
torjuntakyvyn. Vakavat vauriot Geor-
gian ilmatorjuntakyvylle olivat yksi 
viiden päivän sodan seuraus. Georgia 
pyysi NATO:lta edustajansa Revaz 

Beshidze kautta uusia tutkia. Pentag-
onin mukaan Georgia menetti use-
immat tutkansa, eikä voi enää johtaa 
sotilaslentotoimintaa.  Yksi kaikkein 
tuhoisimmista lentorynnäköistä koh-
distui Tbilisin kansainväliselle lento-
kentälle, jota lännessä pidettiin alue-
pommitusten alkuna.

Georgian ilmatorjuntakyvyn 
lamauttaminen kokonaisuudessaan 
ei olisi pitänyt olla ongelma. Geor-
gialla oli kuusi tutkaa, joista kaksi 
lähellä Tbilisiä ja yksi Gorin lähel-
lä sekä 1½ -tusinaa S-125, OSA ja 
BUK ohjusjärjestelmiä, joiden si-
joitus oli nähtävillä interaktiivisis-
sa, kaikkien näkyvillä olevissa, in-
ternetin kartoissa. Strategian ja te-
kniikan analyysikeskuksen johtaja 
Ruslan Pukhov arvioi Georgian soti-
lasjärjestelmän vaurioituneen melko 
paljon. Hänen mukaansa Georgialta 
menee, ulkovaltojenkin tuella, viitis-
en vuotta saavuttaa sotaa edeltänyt 
taso.

Venäjän sotilasviranomaiset tun-
nustavat kolmen Su-25 tulitukikoneen 
ja yhden Tu-22 pommikoneen mene-
tykset. Kuten sodassa usein käy omat 
tappiot ovat ehkä tahallaan aliarvio-
itu ja toisaalta Saakasvilin väitteet 
21 venäläiskoneen alas ampumis-
esta ovat selvästi liioittelua. Anatoly 
Tsyganok Sotilasennuste keskukses-
ta on esimerkiksi vakuuttunut, että 
Venäjä todennäköisesti menetti seit-
semän lentokonetta, kuusi Su-25 ja 
yhden Tu-22.

Mustanmeren Laivaston aluso-
sasto havaitsi neljä nopeasti liikku-
vaa merimaalia toiminta-alueellaan 
lähellä Abkhazian rannikkoa. Maalit 
tunkeutuivat julistetun turvallisuus 
alueen rajan yli, eivätkä reagoineet 
varoitusmerkkeihin. Tämän jälkeen 
maalit kääntyivät kohti venäläisiä 
aluksia. Venäläiset alukset ampuivat 
varoituslaukaukset ja seuraavaksi es-
teammunnan. Nopeatempoisen mer-
itaistelun tuloksena yksi maali tuhot-
tiin ja kolme kääntyi ympäri paeten 
kohti Potin satamaa.  
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Jatkosodan ratkaisutaisteluissa 1944 
maavoimien yhtymien ilmatorjunta 
todettiin liian heikoksi, mistä syy-
tettiin ilmatorjunnan kuulumista il-
mavoimiin. Päämajassakaan ei ollut 
riittävää pätevyyttä ilmatorjunnan 
operatiiviseen johtamiseen. Surkein 
esimerkki tästä oli Viipurin puolus-
tukseen käsketyn 20. Prikaatin jättä-
minen vaille mitään ilmatorjuntaa! 
Sokea Reettakin olisi sen etukäteen 
huomannut…  Maavoimien joukot 
muiden tukemina hankkivat torjunta-
voiton kesällä 1944. Siperia opettaa: 
sodan jälkeen ilmatorjunnan kehittä-

misen painopiste onkin ollut maavoi-
missa pääkaupungin puolustamista 
unohtamatta.  

Prikaati sai taas omaa  
ilmatorjuntaa

Sodan jälkeen kesti aika kauan en-
nen kuin tapahtui mitään kehitystä. 
1970-luvun alkuun asti taisteltiin lä-
hes samoilla resursseilla kuin kesällä 
1944. Vuoden 1961 lopussa hyväk-
syttiin prikaatin uusi kokoonpano (Pr 
60), johon kuului kolmijoukkueinen 
ilmatorjuntakomppania. Ilmatorjun-

nan johdon esityksessä ehdotettiin 
vaihtoehtona yhden joukkueen va-
rustamista lähi-ilmatorjuntaohjuksil-
la (joita ei silloin vielä ollut käytös-
sä missään). Komppaniassa kahdella 
joukkueella oli yleensä 20 mm:n ty-
kit (3 kpl VKT) ja yhdellä 7,62 mm:
n it.konekiväärit (3 kpl VKT). 

Muutama harva suojajoukkopri-
kaati sai 1960-luvulla käyttöönsä 30 
mm:n tykit (HS), joiden kenttäkelpoi-
suus oli huono. Tämä voima ei riittä-
nyt kuin kenttätykistön suojaamiseen 
(välttävästi) tai kolmen pataljoonan 
suojaamiseen joukkueittain (yksi 
pataljoona jäi aina ilman). Taktiikan 
opetuksessa olikin varsin tyypillistä, 
että tärkeälle prikaatille alistettiin ke-
vyt ilmatorjuntapatteristo (pääaseena 
40 mm Bofors), jolla voitiin suojata 
tykistöä. Erikseen pitää mainita jää-
käriprikaatit, joiden organisaatioon 
ei kuulunut ilmatorjuntaa lainkaan, 
joten niitä piti aina vahventaa ylijoh-
don ilmatorjunnalla. 

23 mm:n tykit paransivat 
ilmatorjunnan tehoa

23 mm:n tykkien hankinta Neuvos-
toliitosta antoi mahdollisuuden pe-
rustaa 1970-luvun alussa ylijohdon 
ilmatorjuntapataljoonia, joissa oli 
kolme it.komppaniaa (á 9 tykkiä). 
Niitä voitiin antaa armeijakunnil-
le ja edelleen vahvennuksina pri-
kaateille. Ilmapuolustustoimikunta 
(1971–73) ehdotti myös prikaatin 
it.komppanian varustamista 23 mm:
n tykeillä. Toimikunta ehdotti samal-Ilmatorjuntavoiman kehitys perusyhtymässä.

eversti Ahti lappipeRuSluKeMIA
hISTORIASTA

Maavoimien ilmatorjunnan  
kehitysvaiheita
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la toisen it.komppanian liittämistä 
Prikaati 70:n (jalkaväkiprikaati) ko-
koonpanoon. 

Sa-organisaatioita ei kuitenkaan 
heti muutettu, vaan vuonna 1973 ryh-
dyttiin tutkimaan ilmatorjuntajouk-
kojen sa-organisaatioiden kokonais-
uudistusta, joka kesti useita vuosia. 
(Kirjoittaja oli työssä pääsihteerinä 
v. 1973–1979). Prikaati 70:n orga-
nisaatioon vahvistettiin vuonna 1976 
kuuluvaksi kaksi kevyttä ilmatorjun-
tapatteria, enempään eivät resurssit 
vielä riittäneet. Uuteen Prikaati 80:
een (1983) tuli sama ilmatorjuntavoi-
ma. Aluksi voitiin vain toinen kevyt 
ilmatorjuntapatteri varustaa 23 mm:
n tykeillä, myöhemmin molemmat. 
Tulen teho parani merkittävästi. 

Maavoimien ilmatorjunta 
ohjuskauteen  

Ensimmäiset olkapääohjushankin-
nat (Strela 2M) vuonna 1978 antoi-
vat mahdollisuuden perustaa joita-
kin ylijohdon ohjuspattereita, joita 
voitiin alistaa painopistesuunnan 
prikaateille. Ohjuspatterin organisaa-
tio ja sotavarustus suunniteltiin alun 
perinkin prikaatin suojaamista var-
ten. Harjoitukset ja ohjusammunnat 
osoittivat, että nyt oli löydetty maa-
voimien joukkojen suojaksi sopiva ja 
tehokas ase – vihdoinkin!  Kenttähar-
joituslaitteita käyttäen oli helppo to-
dentaa ohjusyksikön tulen tehokkuus 
sotaharjoituksissa. 

Aluetorjuntaohjuskalustoa (ItOhj 
79 Petshora) ei ajateltu käyttää maa-
voimien sotatoimissa (muualla kuin 
pääkaupungissa), koska kaluston tak-
tillinen liikkuvuus ja taistelunkestä-
vyys eivät siihen tarkoitukseen so-
veltuneet. Ylilentojen torjuntaa kyllä 
harjoiteltiin Lapissakin. 

Uusien lähitorjuntaohjusten 
(ItOhj 86 Igla-1) myötä ohjusyksi-
köiden määrä lisääntyi ja suoritus-
kyky parani 1980-luvun lopussa. 
Ohjuskalustoa oli niin paljon, että 
ohjusyksiköitä voitiin liittää opera-
tiivisesti tärkeimpien yhtymien ko-

Olkapääohjukset kasvattivat torjunta-alaa ja tehokkuutta prikaatin alueella.

koonpanoihin. Lopullinen tavoite 
saavutettiin, kun Venäjältä hankit-
tiin v. 1994 suuri määrä uudempia 
Igla-ohjuksia (ItOhj 86M). Samalla 
luovuttiin Strela-kalustosta niiden 
teknisen vanhenemisen takia. Me-
rivoimien ohjushankinnat (ItOhj 91 
Mistral) paransivat meripuolustuk-
sen omaa suojauskykyä. 

Tulenkäytön johtamisjärjestel-
män (Joke 87) saaminen käyttöön oli 
radikaali parannus. Tutkat, johtokes-
kukset ja viestivälineet tekivät ilma-
tilanteen reaaliaikaisen seurannan ja 
ilmatorjunnan  taistelun johtamisen 
prikaatin (vast.) alueella todella te-
hokkaaksi. Ranskalaisen tutkimuk-
sen mukaan tällainen järjestelmä kas-
vatti ilmatorjunnan tehokkuuden 10-
kertaiseksi. Suomi oli tässä asiassa 
eturintamassa koko maailmassa. 

Kohdetorjuntaohjuskaluston 
(ItOhj 90 Crotale NG) hankinta an-
toi mahdollisuuden vahventaa myös 
yhtymien ilmatorjuntaa. 

Jääkäri- ja panssariprikaa-
teille vahva ilmatorjunta 

Prikaati 90:n (jääkäriprikaati) ensim-
mäinen organisaatiotutkimus tehtiin 
Sotakorkeakoulussa jo vuonna 1978 
(jolloin kirjoittaja oli koulussa opet-

tajana). Tällöin ehdotukseen sisältyi  
ilmatorjuntapatteriston (jopo, kaksi 
kevyttä 23 mm it.patteria, lähi-il-
matorjuntaohjuspatteri). liittäminen 
prikaatiin. Uhkana otettiin huomi-
oon erityisesti taisteluhelikopterit. 
Organisaatiotutkimusta jatkettiin 
useita kertoja, kunnes uusi kokoon-
pano hyväksyttiin marraskuussa 
1990 (käyttöön 1.1.1992). Loppujen 
lopuksi SKK:n alkuperäinen ehdo-
tus toteutui sillä tarkennuksella, että 
tykkipattereissa oli kolme tulijaos-
ta (kuten jo 1970-luvulla oli suun-
niteltukin resurssien lisääntyessä). 
Pataljoonien omasuojakysymyskin 
ratkesi, kun hankittiin suuri määrä 
12,7 mm:n it.konekiväärejä. Ilmator-
junnan suorituskyvyn paraneminen 
näkyy oheisesta taulukosta. 

Ominaisuus Pr 60 Jvprik Jääkpr Pspr
it-aseita  
(kpl)

    9     89  178   253

tulen tiheys  
(ls/s)

234 1361 2320 3396

torjunta-ala  
(km²)

 10   270   620 1750

tulen  
teholuku

0,3    1,5    9,0  30,0

Prikaatien ilmatorjunnan suoritusky-
vyn kehitys 1960–1995.
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1990-luvun alussa meillä oli 
vain yksi panssariprikaati, jonka il-
matorjuntaan keskitettiin paljon voi-
mavaroja. Prikaatiin kuului ilmator-
juntapatteristo, jossa oli johtoporras 
(Joke 87), kaksi kevyttä (23 mm) 
it.patteria, lähi-ilmatorjuntaohjus-
patteri (Igla) ja kohdeilmatorjunta-
ohjuspatteri (Crotale NG). Tämän 
kaluston hinnaksi voidaan arvioida 
70 miljoonaa euroa (a-tarv ml). On-
gelma syntyi, kun DDR:n jäämistös-
tä innostuttiin hankkimaan (vastoin 

asiantuntijaryhmän suositusta!) lisää 
panssarikalustoa, jonka avulla voitiin 
perustaa toinenkin panssariprikaa-
ti. Tällekin prikaatille voitiin antaa 
kaikki muu tarvittava ilmatorjunta-
voima paitsi Marksman-ilmatorjun-
tapanssarivaunut. Tilannetta yritet-
tiin paikata aloittamalla vanhojen 
SU-57-vaunujen modernisointihan-
ke, joka sittemmin keskeytettiin koko 
tilanteen muuttuessa. Lyhytnäköistä 
suunnittelua? 

Jääkäriprikaatien (10) varustami-

sen taisteluajoneuvoilla yms. sotava-
rustuksella arvioitiin maksavan mil-
jardi markkaa (167 M€) per prikaa-
ti, mutta hanke epäonnistui rahojen 
puutteessa. Ilmatorjunta oli niitä har-
voja aselajeja, jolla olisi ollut sota-
varustus valmiina kaikkia jääkäripri-
kaateja varten. Jälkeenpäin on helppo 
todeta, että vaaditut rahat hupenivat 
Hornet-hankintaan, joka vei 10 mil-
jardia markkaa (1,67 miljardia euroa) 
suunniteltua enemmän rahaa. Puut-
tuvat jääkäriprikaatit ollaan korvaa-
massa kolmella valmiusprikaatilla, 
eihän se nyt ihan sama asia ole…  

Aluesuojauskykyä  
maavoimille 

ItOhj 79:n korvaavan asejärjestelmän 
(ITO 2000) selvitystyössä 1990-lu-
vun alussa lähdettiin siitä, että uu-
den ohjusjärjestelmän pitää soveltua 
myös maavoimien sotatoimien tuke-
miseen. Kaluston piti olla liikkuvaa 
ja taistelunkestävää. Näitä vaatimuk-
sia osa potentiaalisista ehdokkaista ei 
täyttänyt ollenkaan tai huonosti. Ve-
näjä tarjosi NL:n velanmaksun kor-
vauksena ensisijaisesti S-300PMU-
1 -ohjusjärjestelmää (SA-10), jonka 
taistelunkestävyys ja liikkuvuus oli-
vat huonoja (kuten USA:n Patriot). 
Venäläiset eivät olleet kovin innok-
kaita myymään Buk-M1:ä (SA-11), 
koska se oli heidän uusin aseensa. 
Pakkohan se oli myydä, kun emme 
suostuneet muuhun. 

Buk-M1 on suunniteltu maa-
voimien asejärjestelmäksi, joten se 
täyttää kaikki ajateltavissa olevat tak-
tis-tekniset vaatimukset. Se todettiin 
myös Suomen koulutus- ja huoltojär-
jestelmään sopivaksi (samaa ei voi 
sanoa kaikista muista). Buk-M1-oh-
juspatteri kykenee puolustamaan yh-
den armeijakunnan (vast.) operaatio-
alueen ilmatilaa (torjunta-ala n. 15 
000 neliökm). Kalustolla kyetään 
torjumaan kaikkien tavallisten ilma-
maalien lisäksi myös tykistöohjuk-
sia, jotka ovat todennäköinen uhka 
maavoimille. 

Ilmatorjunnan torjunta-alan (A) ja -tilavuuden (V) kehitys 1975–1995. Ohjush-
ankinnat ovat parantaneet näitä lukuja ja myös tulen tehokkuutta merkittävästi. 
Buk-M1:n hankinta (1996) kasvatti torjunta-alan kaksinkertaiseksi.
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Moni Kreetalla vieraillut on var-
masti huomannut NATOn am-
puma-alueen NAMFIn (NATO 
Missile Firing Range Installa-
tion) kyltit Sudan lahden tun-
tumassa. Siellä on suoritettu 
ilmatorjuntaohjusammuntoja jo 
40 vuoden ajan. NAMFI perus-
tettiin vuonna 1968. Tuore lei-
rikertomus on amerikkalaisten 
Patriot-yksikön ammunnoista 
maaliskuulta 2008. 

Lähes 100 amerikkalaista sotilasta 
Saksaan (Hanau) sijoitetusta Patriot-
prikaatista (69th ADA Brigade) osal-
listui kovapanosammuntoihin Kree-
talla. Heidän ampumakoulutuksensa 
oli aloitettu lokakuussa 2007. Jokai-
sen sotilaan piti läpäistä tietyt testit 
ja vaatimukset. Kovapanosammunta 
edellytti taulukon VIII mukaista tai-
totasoa, mutta mukana oli kaksi yk-
sikköä, jotka olivat läpäisseet jopa 
tason XII. Se merkitsi kykyä suorit-
taa ammunta huonossa näkyvyydes-
sä ABC-suojavarustuksessa. Neljän 
kuukauden koulutus huipentui sitten 
ohjusammuntoihin. Ohjuspatteristo 
oli suorittanut edellisen kerran ohju-
sammuntoja kolme vuotta aiemmin 
(2005). Periaatteena on, että jokainen 
Patriot-yksikkö ampuu kovan ohjuk-
sen joka toinen vuosi, jos ohjuksia on 

käytössä. Irakin sotatoimien takia nyt 
tuli pitempi väli. 

Ballististen maalien  
torjuntaa

Ohjusprikaatilla oli nyt käytössään 
10 vanhemman mallista ilmatorjun-
taohjusta (ilmeisesti PAC-2), koska 
ne oli jo korvattu uudemmilla. Muu-
ten ne olisi hävitetty. 

Ohjuspatteristolla oli ammun-
noissa kaksi erilaista maalia. Ensim-
mäiset neljä olivat yliääninopeuksi-
sia raketteja (STAR, Supersonic Tar-
get Rocket), jotka simuloivat taktisia 
ballistisia ohjuksia. Niihin ammuttiin 
kaksi ohjusta peräkkäin kuhunkin (ja 
yhteen vain yksi). Lisäksi ammuttiin 
maalilennokkeja (drone) yksittäis- ja 
kaksoislaukauksin. Kaikki ammun-
nat suoritettiin onnistuneesti yhden 
päivän aikana. 

Näyttää siltä, että Irakin sotien 
kokemusten seurauksena amerikka-
laiset pitävät ballistisia ohjuksia pää-
maalina – eihän tavallisen ilmamaa-
lin torjunta olekaan mikään ongelma 
(ei edes haaste…). Jutussa koroste-
taan, että käytetyt ohjukset olivat ni-
menomaan vanhoja it-ohjuksia (anti-
aircraft missile), mutta silti niillä am-
muttiin ballistisia maaleja. Uusi oh-
justyyppi PAC-3 tuli käyttöön vuon-
na 2003 ja on suunniteltu ballististen 
maalien torjumiseen. 

Mielenkiintoinen tieto jutussa 
on, että hollantilaiset ja saksalaiset 
Patriot-yksiköt epäonnistuivat sa-
moissa ammunnoissa lokakuussa 
2007. Hollantilaiset ampuivat yh-
den uudemman mallin ohjuksen, 
saksalaiset eivät saaneet ammuttua 
yhtään ohjusta viikon aikana. Ame-
rikkalaiset tuntuvat korostavan ero-
ja koulutustasossa. Siitähän se usein 
on kiinni, jos kalusto ei toimi tai ei 
osuta mihinkään!  Patriot-järjestelmä 
on tosin ollut käytössä jo vuodesta 
1982 alkaen, joten senkin kunnossa 
voi olla ongelmia. Onhan sitä tietysti 
päivitetty. Patriot on tarkoitus kor-
vata uudemmalla MEADS-järjestel-
mällä vuodesta 2012 alkaen. Siinä 
käytetään uutta Patriot-ohjustyyppiä 
(PAC-3). 

Lähde: Staff Sgt. John Queen: A Bolt 
of Lightning. 5-7 ADA Puts Training 
to test on Crete. www.airdefenseartil-
lery.com/online/April%202008/Pat-
riotLiveFire.htm. 

Kuvia: 
- Ed. lähde: kuvia ammunnoista. 
- www.namfi.gr/main.html  (NAM-
FIn logo).

 

Ahti Lappi 

OHJUSAMMUNTOJA KREETALLA

Jokasään torjuntakykyisillä Cro-
tale- ja pimeätoimintakykyisillä ITO 
2005-ohjusyksiköillä voidaan suo-
jata maavoimien keskeisiä kohteita. 
Maasta tai ilmasta laukaistavat täs-
mäaseet ja lennokit ovat yhä toden-

näköisempi uhka myös maavoimille. 
Miehitettyjen koneiden torjuminen 
ei ole tekninen ongelma. Olkapää-
ohjusten poistuminen käytöstä on 
kuitenkin heikentänyt maavoimien 
ilmatorjuntakykyä. Tämä puute voi-

daan korvata laser-ohjuksilla (ITO 
2005M) vain osittain. 

(Hyvä lähde aiheesta on ye-ma-
juri Pekka Lampénin artikkeli ilma-
torjunnan vuosikirjassa 2000–2001).  
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Osasto on perustettu 1.7.2004. Siitä 
lähtien se on toiminut yhdistyksen tar-
koitusperien toteuttamiseksi ja ollut 
yhdyssiteenä jäsenten kesken. Osas-
tolla on tällä hetkellä 98 jäsentä. Osas-
ton hallitus kokoontui vuonna 2008 
kahdeksan kertaa. Osasto on tukenut 
jäsentensä toimintaa henkisesti ja ai-
neellisesti, harjoittanut tiedotus- ja 
koulutustoimintaa, ylläpitänyt aselajin 
sotilasperinteitä sekä tukenut sotilas-
perinnetoimintaa, järjestänyt jäsenten-
sä henkistä kuntoa sekä upseeritaitoja 
ylläpitävää ja kehittävää toimintaa. 

Osaston pitkän tähtäimen suunnitel-
man (PTS) teemat ovat:
2008 Seminaaritoiminnan käynnistä-
minen ja imagon kohottaminen
2009 Yhteistoiminnan kehittäminen 
muiden osastojen kanssa
2010 Yhteistoiminnan kehittäminen 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) kanssa
2011 Pääkaupunkiseudun suojaami-
nen uudella kalustolla 
2012 Ilmatorjunnan ja lennoston yh-
teistoiminta (Ilmapuolustus)

Seminaaritoiminta alkoi näyt-
tävästi – kiitos erinomaisten esitel-
möitsijöiden ja yli satapäisen ylei-
sön - Parolannummella 19.4.2008 
pidetyllä Ilmatorjuntaseminaarilla. 
Seminaarin yhteydessä järjestettiin 
jäsenten henkistä ja fyysistä kuntoa 
sekä sotilastaitoja mitannut Muuri-
lan Muki-kilpailu, johon osallistui 
24 henkilöä. Näissä tapahtumis-
sa, kuten lähes kaikessa muussakin 
osaston toiminnassa, on ollut tärke-
ää Helsingin ilmatorjuntarykmentin 
(HELITR) tuki, josta myös tässä yh-
teydessä kiitän.

Osaston edustajat olivat mukana 
käynnistämässä ilmatorjunnan kou-
luttajakoulutusta MPK:n Kanta-Hä-
meen Maanpuolustuspiirin ja HE-
LITR:n kanssa. Ensimmäiselle kurs-
sille, joka järjestettiin Reilassa 24.-
26.10.2008, osallistui 23 henkilöä. 
Kurssin tavoitteina oli lisätä kurssi-
laisten valmiutta toimia sodan ajan 
sijoituksen mukaisessa tehtävässä ja 
testata kurssilaisten osaamisen taso 
siten, että he osaavat ampua kurssilla 
turvallisesti sekä toimia kurssin jäl-
keen kouluttajina MPK:n kursseilla 
sekä puolustusvoimien tilaamassa 
koulutuksessa. Kurssilaisilta saadun 
palautteen mukaan tällaisia kursseja 
kannattaa järjestää.

Osasto on jo vuosia järjestänyt 
ilmatorjuntakokelaille heidän kotiut-
tamistaan edeltäneenä päivänä koke-
lastilaisuuden, jonka ohjelmaan ovat 
kuuluneet tutustuminen johonkin 
kulttuuri- tai teollisuuskohteeseen, 
kolmiottelu, saunominen ja syömi-
nen. Näiden lomassa on kerrottu 
yhdistyksen toiminnasta ja pyritty 
saamaan yhdistykselle uusia jäse-
niä. Mukana on ollut myös kanta-
henkilökuntaa jokaisesta yksiköstä, 
josta on ollut kokelaita. Kokelastilai-
suuksissa kokelaat ovat äänestäneet 
keskuudestaan johtaja- ja koulutta-
jakoulutuksessa eniten kehittyneen 
kokelaan. Osasto on palkinnut ää-
nestyksen voittaneen sykemittarilla, 
jonka osaston puheenjohtaja on luo-
vuttanut hänelle kokelaiden ylentä-
mistilaisuudessa. 

Yhteistyön kehittämiseksi kut-
suttiin Hämeen, Pirkanmaan, Varsi-
nais-Suomen sekä Helsingin edus-
tajat neuvottelutilaisuuteen Parolan-
nummelle 23.1.2008. Teemana oli, 

voitaisiinko nykyisiä toimintamuo-
toja tehdä yhdessä ja/tai vuorotellen, 
ja millaisia uusia yhteistyön muoto-
ja voitaisiin kokeilla. Ensimmäinen 
konkreettinen tulos oli se, että Hä-
meen osaston aloitteesta Helsingin 
Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho 
ja Turun Ilmatorjuntakilta ovat nyt 
ottaneet vuorollaan kokelastilaisuuk-
sien järjestelyvastuun. HELITR:n 
vaalimat perinteethän liittyvät Hel-
sinkiin, Turkuun ja Hattulaan Vatia-
laa unohtamatta. 

HELITR:n henkilökunnalle osas-
to on järjestänyt vuosittain tutustu-
miskäyntejä osaston alueella sijait-
seviin teollisuuslaitoksiin. Osasto 
on järjestänyt vuosittain myös lou-
nasneuvottelun, johon ovat osallistu-
neet HELITR:n komentaja, yksiköi-
den päälliköt ja yksikköupseerit sekä 
osaston hallituksen jäsenet. Neuvot-
teluissa on käsitelty ajankohtaisia 
asioita ja kartoitettu tulevia yhteis-
työn kohteita.

Osaston edustajat ovat osallis-
tuneet kaikkiin yhdistyksen ja HE-
LITR:n järjestämiin kokouksiin ja 
tilaisuuksiin. He ovat käyneet tutus-
tumassa aselajin kehitykseen myös 
ampumaleireillä Reilassa ja Lohta-
jalla. 

Työtä on tehty paljon, mutta on 
myös juhlittu. Osasto on osallistu-
nut ilmatorjunnan vuosipäivän viet-
toon ja tukenut HELITR:n iltajuhlan 
järjestelyjä hankkimalla esiintyjiä ja 
osallistumalla kustannuksiin.

Hämeen osasto siirtyy luottavai-
sin mielin seuraavalle toimintakau-
delle.  

Olavi Leino
Osaston puheenjohtaja

Hämeen osasto toimii
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Yhdistyksen Päijät-Hämeen osaston 
sai huokaista helpotuksesta onnistu-
neen illan jälkeen. Yleisöä olisi tie-
tysti mahtunut Lahden yhteiskoulun 
auditorioon enemmänkin, mutta täs-
säkin tapauksessa laatu varmaan kor-
vasi määrän. Alkuun osaston aktiivi 
Mikko Saarinen loi katsauksen Sal-
pausselän ilmatorjuntapatteriston ja 
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen pai-
kallisosaston vaiheisiin. Mikko ker-
toi myös osaston tulevien tapahtu-
mien painottuvan ilmatorjuntaan ja 
tietenkin yhteistyöhön yhdistyksen 
muiden osastojen kanssa.

Päijät-Hämeen osaston Ilmatorjuntailta

Illan varsinaisesta esitelmästä 
vastasi Salpausselän Ilmatorjunta-
patteriston uusi komentaja eversti-
luutnantti Ari Suontlahti, jonka laa-
ja, asiantunteva ja mielenkiintoinen 
esitelmä käsitti ajankohtaisia asioi-
ta ilmatorjunnasta. Ari kertoi myös 
kehitysnäkymistä aseistuksen osal-
ta ja kuulimme suruksemme, että 
Sergein ura koulutuskäytössä tulee 
päättymään ensi vuosikymmenen 
alkupuolella. Saimme myös tietoa 
kansainvälisestä Elite harjoituksesta 
ja siitä vedetyistä johtopäätöksistä. 
Järjestökentän muutoksistakin yh-

distyksemme varapuheenjohtajalla 
oli kaikkia kiinnostavaa kerrottavaa. 
Vilkkain keskustelu käytiin kuitenkin 
Georgian sodasta ja siitäkin saimme 
Arilta asiatuntevia kommentteja. 

Lopuksi Matti Kulmala toi ter-
veiset It-museolta ja moni käytti hyö-
dykseen tilaisuuden hankkia aselajiin 
liittyvää kirjallisuutta. 

Kaiken kaikkiaan ilta osoitti, että 
Päijät-Hämeen osaston valitsema toi-
mintapa on oikea. Kerran vuodessa 
järjestämme isomman tilaisuuden ja 
kun sana innostavista ja asiansa osaa-
vista esitelmijöistä leviää, saamme 
varmaan osallistujamääränkin nou-
suun.

Osaston seuraava tapahtuma on 
keskiviikkona 28.1.2009 järjestettävä 
jäsenilta, jossa on tarkoitus suunni-
tella vuoden 2009 toimintaa ja hie-
man virallistaa (byrokratiaa välttäen) 
osastoamme nimeämällä vastuuhen-
kilöt. Tarkempaa tietoa jäsenillasta 
löytyy yhdistyksemme kotisivuilta 
Päijät-Hämeen osaston alta.  

EHa

LOHTAJAN 
KUNTA
68230 Lohtaja
www.lohtaja.fi
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KunnIAjÄSen

Ilmatorjuntasäätiöllä on tapana osoit-
taa kunnioitustaan huomattavan ansi-
oituneille, säätiön piirissä vaikutta-
ville ilmatorjuntaupseereille kutsu-
malla heitä säätiön kunniajäseniksi. 
Se tapahtuu  hallituksen esityksestä 
säätiön korkeimman päättävän eli-
men, valtuuskunnan, yksimielisel-
lä  päätöksellä. Kunniajäseniksi on 
vuosien varella kutsuttu eversti Eino 
Hirva, vuorineuvos Aarne J. Aarnio, 
teollisuusneuvos Kaarle H. Pentti, 
teollisuusneuvos Yrjö M. Lehtonen ja 
eversti Mikko Virrankoski. Nyttem-
min  tähän kunnianarvoisaan jouk-
koon on liittynyt myös Ahti Lappi.

Eversti Ahti Lappi
Ilmatorjuntasäätiön uusin kunniajäsen

Ahti Lappi nauttii ilmatorjunta-
väen keskuudessa sangen huomat-
tavaa arvostusta ja hänen ansionsa 
oat varsin mittavat. Vakiintuneen 
tavan mukaan niitä tullaan valotta-
maan seuraavan Ilmatorjunnan vuo-
sikirjan sivuilla. Siitä huolimatta on 
paikallaan myös tässä kertoa hänen 
toiminnastaan,  joka paljolti on koitu-
nut mm. ilmatorjuntasäätiön hyväksi. 
Kirjoitus toimii siten samalla perus-
teluna hänen kutsumiselleen säätiön 
kunniajäseneksi.  

Lappi aloitti uransa Ilmatorjunta-
säätiön piirissä yli 30 vuotta sitten. 
Hän tuli mukaan säätiön julkaisutoi-

mintaan nuorena ye-majurina, kun 
hänet valittiin Pentti Palmun johta-
man vuosikirjan 1975–1976 toimi-
tuskunnan sihteeriksi. Kysymykses-
sä oli aselajimme 50-vuotisjuhlakir-
ja, joten se oli tavanomaista tärkeäm-
pi. Tämän käytännön kokemuksen 
jälkeen Lappi nimitettiin seuraavan 
vuosikirjan 1977–1978 päätoimitta-
jaksi. Molempiin vuosikirjoihin hän 
teki itsekin artikkelit, kuten moneen 
myöhempäänkin. Lappi osallistui 
myös säätiön tukeman, eversti Niilo 
A.A. Simojoen tutkimus- ja kirjoitus-
hankkeen seurantaan ja julkaisumah-
dollisuuksien selvittämiseen 1970-
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luvulla. Säätiön kustantamista vuosikirjoista alkoi Lapin 
kirjallinen ura. Hän oli myös Suomen Sotatieteellisen 
Seuran aikakauskirjan ”Tiede ja Ase” toimituskunnan 
jäsen vuosina 1978–1982. 

Lappi osallistui ilmatorjunnan tarkastajakautenaan 
1988–1996 monin tavoin Ilmatorjuntasäätiön toimintaan 
ja tukemiseen. Hän  esimerkiksi järjesti säätiön luotta-
mushenkilöille tutustumiskäyntejä aselajiin Hyrylässä 
ja Lohtajalla. Lisäksi hän kuului Yrjö M. Lehtosen ja 
Aimo Heinaron ohella Ilmatorjuntamuseosäätiön perus-
tajaryhmään vuonna 1991. Hän on toiminut sen jälkeen 
museosäätiön hallintoneuvostossa ja osallistunut museon 
kehittämiseen. Hänen johdollaan suunniteltiin 1995 ilma-
torjunnan ansioristi aselajin korkeimmaksi kunniamer-
kiksi, jonka rahoittamisesta vastaa Ilmatorjuntasäätiö. 

Kirjailijana ja tutkijana hän on keskittynyt ilmaso-
tahistorian tutkimus- ja julkaisutoimintaan erityisesti 
ilmatorjunnan näkökulmasta. Ilmatorjuntasäätiön kus-
tantamat kirjat ”Ilmatorjunta ilmasodassa 1794–1945” 
(v. 2000) ja ”Ilmatorjunta kylmässä sodassa” (v. 2003) 
ovat säätiön julkaisutoiminnan historian merkittävim-
mät teokset, joiden soisi kuuluvan jokaisen valistuneen 
ilmatorjuntamiehen ja -naisen kirjastoon. Lisäksi Lappi 
on osallistunut monen muunkin kirjan tekemiseen sekä 
päätoimittajana että artikkelien kirjoittajana. 

Lappi on ollut käsikirjoittajana kolmessa merkittäväs-
sä DVD-projektissa. Ilmatorjuntaupseeri-/Ilmatorjunta-
lehden säännölliseen avustajakuntaan hän on lukeutunut 
jo pitkään. Lisäksi hän on tullut tunnetuksi myös esitel-
möitsijänä sekä luennoitsijana mm. Maanpuolustuskor-
keakoulussa ja Ilmasotakoulussa. 

Lappi valittiin reserviin siirtymisensä jälkeen Il-
matorjuntasäätiön valtuuskunnan varapuheenjohtajak-
si vuonna 1997 ja tässä tehtävässä hän toimii edelleen. 
Vapaaehtoiseen järjestötoimintaan Lappi on osallistunut 
säätiöiden lisäksi mm. Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksessä 
( puheenjohtaja vv. 1980–1982), Helsingin Reserviup-
seerien Ilmatorjuntakerhon hallituksessa ja kahdessa il-
matorjuntakillassa. Hän on edustanut aselajiamme myös 
toimimalla mm. Suomen Sotatieteellisen Seuran ja Suo-
men Sotahistoriallisen Seuran hallituksissa. Hän on ollut 
yli 10 vuotta  Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiön 
hallituksessa ja on nyt tuon säätiön puheenjohtaja. 

Mainittakoon lopuksi, että Lapille myönnettiin sää-
tiön 50-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä säätiön kultai-
nen plaketti n:o 9 hänen erittäin suurista ansioistaan il-
matorjunnassa ja vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä.. 
Hopeinen ja sitä ennen myös kuparinen plaketti hänelle 
oli myönnetty jo aikaisemmin.  

Mauno von Fieandt 
Ilmatorjuntasäätiön asiamies

yhdISTyS
MARKKInAT

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

Katso postimyyntituotteiden uudet markki-
nointikuvat kotisivultamme/markkinat:

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

Markkinat verkossa

40 ITK:N HYLSY
keräilyharvinaisuuksia sotavuosilta

HIEKKAPUHALLETTU,  
MAALATTU JA  LAKATTU

7 e
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Pirkanmaan Ilmatorjuntaupseerit 
ja Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta ry. 
juhlivat Ilmatorjunnan vuosipäivää 
27.11.2008 perinteiseksi muodostu-
neella iltajuhlalla.

Juhlijoita oli tällä kertaa saapu-
nut paikalle 28 henkeä. Tilaisuuden 
aluksi Pirkanmaan Ilmatorjuntaup-
seerien puheenjohtaja toivotti kaikki 
Pirkanmaan ilmatorjunnan edustajat 
tervetulleiksi viettämään ilmatorjun-
nan vuosipäivää. Päättyvä vuosi oli 
jälleen Pirkanmaan ilmatorjunnan 
kannalta tapahtumarikas. Vuoden tär-
keimpänä tilaisuutena oli Pirkanmaan 
ilmatorjunnan 71-vuotisjuhla kesällä 
Vatialassa. Tilaisuuteen liittyi myös 
Sulkavuoren uusitus muistomerkin 
paljastus. Unohtaa ei voi myös suo-
sittuja historiaretkiä. Puheenjohtaja 
antoi kiitoksensa jäsenille aktiivises-
ta osallistumisesta vuoden aikana pi-
dettyihin tapahtumiin.

Tilaisuudessa palkittiin ansiois-
ta ilmatorjunnan ja vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön johdosta seu-
raavat henkilöt.
- Reijo Alanne, Vapaussodan pe-

rinneliiton ”Sininen Risti”. 
- Ilkka Tuomisto, ItUY:n ansio-

mitali soljella (mitali oli myön-
netty ItUY:n vuosikokouksessa 
8.3.2008) 

- Antti Ruopio, Ilmatorjuntasääti-
ön kuparinen levyke

- Tuomo Juntunen, Vapaussodan 
huoltosäätiön ansiomitali
Ruokailun ja tiiviin keskustelun 

aikana osallistujilla oli mahdollisuus 
seurata Kari Turpeisen valokuvaesi-
tystä kesän historiaretkestä. Nähdyt 
kuvat herättivät monia positiivisia 
muistoja tehdystä matkasta. Illan 

Ilmatorjunnan vuosipäivän  
viettoa Pirkanmaalla

aikana käytiin jo vilkasta keskuste-
lua vuoden 2009 matkakohteesta ja 
osaston vastuulla olevan ”Muurilan 
Muki” kilpailun järjestämisestä to-
dellisessa kohteessaan Muurilassa.

Kuvia tilaisuudesta on nähtävissä 

Vapaussodan Perinneliiton ”Sinisellä Ristillä” palkittu maj Reijo Alanne (vas) 
ja mitalin luovuttaja kenrmaj Kalervo Sipi.

Juhlaväki seuraa puhetta keskittyneenä.

internetissä www.ilmatorjunta.fi sivu-
jen ”Pirkanmaa” linkin kautta. 

Everstiluutnantti Reijo Alanne
Kirjoittaja on Pirkanmaan Ilma-
torjuntaupseerien puheenjohtaja
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Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri

Kapteeni Mikko Henriksson 
2. OITPTRI/HELITR/PSPR

c/o PVKVK
PL 1 , 04301 TUUSULA

Puh 044 5055921
mikko.henriksson@mil.fi

MERKKIPÄIVÄT

85 vuotta
Kapt Bob Biaudet  
19.3.1924

75 vuotta
Vänr Eino Tunkelo 3.2.1934
Vänr Jarmo Soininen 5.2.1934
Teknylil Tapio Ovaska 14.3.1934

70 vuotta
Maj Antti Ahlström 27.1.1939
Evl Paavo Pitkänen 3.3.1939
Maj Olavi Hopia 19.3.1939
Ltn Olli Lahtinen 25.3.1939

60 vuotta
Vänr Matti Vaalavuo 11.1.1949
Ltn Markku Vuorenmaa 18.1.1949
Ltn Veijo Alalääkkölä 13.2.1949
Kapt Panu Bergius 6.3.1949
Ylil Timo Urpala 7.3.1949
Ylil Henrik Salmelin 17.3.1949
Ylil Timo Lehtovuori 19.3.1949

50 vuotta
Vänr Kari Hyväkkä 20.1.1959
Vänr Markku Kuusinen 24.1.1959
Ylil Heikki Savola 31.1.1959
Ltn  Juhani Karjasilta 17.3.1959
Sotmest Ismo Flink 21.3.1959

IN MEMORIAM

Kapt Kalle Toikka

YLENNYKSIÄ

6.12.2008
Everstiluutnantiksi
Majuri Reijo Alanne MAAVMATLE

Majuriksi
Kapteeni Kari Pajunen MAAVE
Kapteeni Jarmo Salonen KARPR

Kapteeniksi
Yliluutnantti Risto-Matti Grusander MPKK

Yliluutnantti Petri Heinäaro KARPR
Yliluutnantti Iisko Lehto KARPR
Yliluutnantti Pasi Aro PSPR
Yliluutnantti Max Rostedt PSPR
Yliluutnantti Joni Tiihonen PSPR
Yliluutnantti Jani Erkkilä RUK
Yliluutnantti Teemu Kuitunen ILMAVTK
Yliluutnantti Jukka-Pekka Saari HÄMR
Yliluutnantti Pertti Lahdenperä LAPITR
Yliluutnantti Risto Kauppila PSPR
Yliluutnantti Pekka Räkköläinen PSPR

Insinöörikapteeniksi
Insinööriyliluutnantti Jani Myllykoski EL

Insinööriyliluutnantiksi
Insinööriluutnantti Jani Muikku PSPR
Insinööriluutnantti Jarno Huotari VIESTIR

Luutnantiksi
Vänrikki Janne Majava LAPITR
Vänrikki Sarianne Mentula PSPR

UUSIIN TEHTÄVIIN

Kapteeni Antti Hauvala osastoesiupseeriksi Pääesikunnan 
Kansliaan 21.8.2008 lukien.

Everstiluutnantti Arto Ikonen Maavoimien Esikunnasta 
Pääesikuntaan 1.1.2009 lukien.

Kapteeni Juha Aikkila Lapin Ilmatorjuntarykmentistä Lapin 
Lennostoon 1.1.2009 lukien.

Kapteeni Jyri Määttä Karjalan Prikaatista Reserviupseeri-
kouluun 1.1.2009 lukien.

Luutnantti Jussi Regina Karjalan Prikaatista Lapin Ilmator-
juntarykmenttiin 1.1.2009 lukien.

Everstiluutnantti Jukka Korhonen Maavoimien Esikunnasta 
Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikuntaan 1.2.2009 lukien.
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VUOSIKOKOUS 14.3.2009 
Ilmatorjuntayhdistyksen vuosikokous 2009 järjestetään Ilmasotakou-
lulla Tikkakoskella 14.3.2009.  
 
Ohjelma  
klo 09:00 Opastus Tikkakosken keskustasta alkaen  
klo 09:30 Kahvit  
klo 10:00 Kokousesitelmä  
klo 11:30 Lounas  
klo 13:00 Yhdistyksen vuosikokous ja palkitsemiset  
 
Käsitellään sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat. Yhdistyksen 
vuosikokouksen 8.3.2008 hyväksymät säännöt ovat luettavissa 
yhdistyksen verkkosivuilta osoitteessa www.ilmatorjunta.fi. Mikäli 
yhdistyksen jäsen tai osasto haluaa saada asian yhdistyksen vuosi-
kokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallituksen 
puheenjohtajalle viimeistään 30.1.2009 mennessä.  
 
Kirjalliset esitykset vuosikokouksessa palkittavista ja huomioitavista  
yhdistyksen jäsenistä on tehtävä 30.1.2009 mennessä hallituksen 
puheenjohtajalle osoitteella:  
evl Hannu Kylmäniemi  
Lapin Ilmatorjuntarykmentti  
Someroharjuntie  
96960 ROVANIEMI  
 
TERVETULOA vuosikokoukseen!  
 
Ilmoittautuminen vuosikokoukseen 6.3.2009 mennessä  
sähköpostitse yhdistyksen hallituksen sihteerille osoitteella  
petri1.ruotsalainen@mil.fi. 

yhdISTyS
OSASTOT TIedOTTAVAT

MUURILAN 
MUKI

KILPAILU 
2009

Pirkanmaan ilmatorjuntaupse-
erit järjestävät ”Muurilan Muki” 
kilpailun 22.5.2009 perinteisel-
lä Muurilan leirialueella 
Karjalan kannaksella. Kilpailu 
yhdistetään Pirkanmaan ilma-
torjunnan järjestämään his-
toriaretkeen 21. – 24.5.2009. 
Tilaisuudessa tutustutaan  
mm. Viipurin ilmatorjunnan 
historiaan. Ev Ahti Lappi toimii 
matkalla historiaoppaana.

Koska matkalle lähdetään vain 
yhdellä linja-autolla, valitsee 
matkan järjestäjä osallistujat 
niin, että yhdistyksen osastois-
ta saadaan ilmoittautumisten 
perusteella kilpailujoukkueet 
mukaan. 

PirItUps pyytää ennak-
koilmoittautumiset matkalle 
sähköpostilla reijo.alanne@
netti.fi tai turpeinen@kolum-
bus.fi viimeistään 15.2.2009 
mennessä. Ilmatorjuntale-
hti 1/2009 on tarkempi kutsu 
ohjelmineen tilaisuudesta.
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Panssarihistoriaseminaari 2009
Panssarikilta r.y. järjestää panssarihistoriaa käsittelevän seminaaritilaisuuden lauantaina 7.2.2009 Paro-
lannummella. Tilaisuus pidetään Parolannummen vanhan sotilaskodin Vaakunasalissa klo 10.00 – 17.00. 
Ovet avautuvat ilmoittautumista ja tulokahveja varten klo 9.15.

Tilaisuuden luennoitsijoiksi on lupautunut joukko alansa parhaita asiantuntijoita. Luentojen, joita on ohjel-
massa kaikkiaan viisi, aiheet ovat seuraavat:

- ”Mannerheim-linja kartalla ja kuvina” 
ins. Antero Uitto & dipl.ins. Carl-Fredrik Geust

- ”Suomeen hankittujen Sturmgeschütz-rynnäkkötykkien valmistuksesta ja rakenne-eroista. Tutkimus-
menetelmiä ja havaintoja.” 
dipl.ins. Esa Muikku & kapteeni Jukka Purhonen

- “Panssaridivisioonan taistelukäytön operatiivinen merkitys Karjalan kannaksella kesällä 1944” 
everstiluutnantti, asessori Erkki Käkelä

- ”Havaintoja Suomen ilmatorjuntapanssarivaunuhankinnoista jatkosodasta kylmään sotaan” 
eversti Ahti Lappi

- ”Suomen panssarikalustohankinnat 1950-1970-luvuilla ja niiden taustat” 
dosentti, eversti Pekka Visuri

Kunkin luennon jälkeen on varattu aikaa kysymyksiä varten ja tilaisuuden lopuksi on vuorossa loppuke-
skustelu päivän kaikista aiheista. Lounastauon yhteydessä on tutustumistilaisuus luentojen aiheisiin 
liittyvään kalustoon.

Ennakkoilmoittautumiset: Tilaisuus on avoin Panssarikillan ja muidenkin maanpuolustus järjestöjen 
jäsenille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Kulujen peittämiseksi peritään etukäteen osallistumismaksu, 
joka on samalla sitova ennakkoilmoittautuminen tilaisuuteen ja siihen kuuluvaan ruokailuun ja kahteen 
kahvitukseen. Tilaisuuteen on esitystilan rajallisuuden vuoksi mahdollista ottaa vain 120 ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta kuuntelijaa. Tämän vuoksi tilaisuuteen tulevien on tehtävä ennakkoilmoittautuminen kaksi-
vaiheisesti:

1. ottamalla ensin yhteys Panssarikillan toimistoon, puh (03) 18144524, fax (03) 18144522 tai toimisto@
panssarikilta.fi, josta annetaan osallistujakoodi osallistumismaksun maksamista varten niin kauan, kuin 
paikkoja on vapaana ja

2. maksamalla osallistumismaksu ja ilmoittamalla osallistujakoodi maksun yhteydessä.

Paikkoja on siis rajallisesti, joten tee ennakkoilmoittautumisesi ajoissa!

Ennakkoilmoittautuminen on vahvistettava viimeistään perjantaihin 30.1.2009 mennessä maksamalla 
osallistumismaksu 30,00 euroa (Panssarikillan jäseniltä 27,00 euroa) Panssarikillan tilille 426013-212680 
Lammin säästöpankkiin ja kirjoittamalla viestiosaan osallistujan nimi, osallistujakoodi ja sana ”Pans-
sarihistoriaseminaari 2009”.

Seminaaripaikalle saavuttuaan vieraita pyydetään ilmoittautumaan vastaanottopisteessä, jossa läsnäolo 
rekisteröidään ja annetaan tarkempia ohjeita tilaisuuden järjestelyistä. Lisätietoja tilaisuudesta ja tarkempi 
ohjelma julkaistaan Panssarikillan internet-sivuilla www.panssarikilta.fi kohdassa ”Ajankohtaista”.

yhdISTyS
OSASTOT TIedOTTAVAT
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92. kadettikurssin sotatieteiden  
kandidaattivaiheen  

opinnot päättyivät Ilmasotakoulussa
92. kadettikurssin sotatieteiden kan-
didaatin eriytyvien opintojen päätös-
tilaisuus pidettiin Ilmasotakoulussa 
23.1.2008 ilmavoimien johtamis-
järjestelmä- ja lentoteknisen linjan 
sekä maavoimien ilmatorjuntalinjan 
osalta. Eriytyvien opintojen jälkeen 
opiskelijat siirtyivät yhteiskoulutus-
jaksolle Maanpuolustuskorkeakou-
luun Santahaminaan. Siellä 92. ka-
dettikurssin sotatieteiden kandidaa-
tit nimitettiin virkaan ja ylennettiin 
luutnanteiksi 31.1.2008. Kurssin so-
tatieteiden maisterin opinto-oikeu-
delliset ovat aloittaneet opintojensa 
maisteritutkintovaiheen.

Opintojen päätöstilaisuudessa Il-
masotakoulussa olivat läsnä kutsu-
vieraina muun muassa Ilmavoimien 
komentaja, kummikurssin edustaja 
ilmatorjunnan tarkastaja emeritus 
eversti evp Pertti Viik ja Ilmatorjun-

tasäätiön puheenjohtaja eversti evp 
Risto Häkkinen. Ilmasotakoulusta 
paikalla oli koulun johto sekä kurs-
sien koulutukseen osallistunutta hen-
kilökuntaa. Ilmavoimien teknillistä 
koulua edustivat apulaisjohtaja sekä 
lentoteknisen linjan kurssinjohtaja. 
Puheen juhlatilaisuudessa pitivät Il-
mavoimien komentaja, Ilmasotakou-
lun johtaja, kummikurssin edustaja 
sekä opiskelijoiden puolesta kadetti 
Juho Toivari.

Eriytyvien opintojen päätöstilai-
suudessa palkittiin opinnoissaan me-
nestyneitä. Ilmatorjuntalinjalaisten 
suuri osuus palkituista johtuu siitä, 
että kandidaattien eriytyvien opin-
tojen päätöstilaisuus on tämänmuo-
toisessa kadettikoulutuksessa myös 
ilmatorjuntalinjan aselajiopinto-
jen arvokkain palkitsemistilaisuus. 
Maisterivaiheessa ei ilmatorjuntalin-

jalla ole enää erikseen omia juhlalli-
suuksia, joten 23.1. palkittiin myös 
maisterin opinto-oikeudellisia. Ilma-
voimien kurssilla puolestaan juhlal-
lisuudet keskittyvät maisterivaiheen 
loppuun, jolloin ohjaajalinja on myös 
läsnä.

Kaikkien suoritettujen opinto-
jen perusteella parhaina valmistu-
vina sotatieteiden kandidaatteina 
palkittiin stipendein Ilmavoimien 
johtamisjärjestelmälinjalta kadetti 
Anssi Kervinen ja ilmatorjuntalin-
jalta kadetti Juho Toivari. Ilmator-
juntalinjan aselajijakson priimukse-
na Ilmatorjuntasäätiön levykkeellä 
palkittiin kadettialikersantti Matias 
Suni. Opintomenestyksestä ilmator-
juntalinjan aselajijaksolla palkittiin 
stipendein kadettialikersantit Matias 
Suni, Joni Laitinen ja kadetti Raimo 
Ruokonen. Kummikurssin edustaja 
luovutti eversti Niilo A.A. Simojoen 
nimeä kantavan kunniamiekan kadet-
tialikersantti Matias Sunille. Lento-
teknisen linjan opiskelijoita oli pal-
kittu Ilmavoimien teknillisen koulun 
omien juhlallisuuksien yhteydessä jo 
aikaisemmin.

88. - 92. kadettikurssit edustavat 
yhtä vaihetta upseerien peruskoulu-
tuksen tutkintorakenteen kehitykses-
sä. 92. kadettikurssi aloitti opintonsa 
5.9.2005. Perusopintojen päätteek-
si kurssilta valmistui määräaikai-
sia reservinupseereita vänrikeiksi 
30.8.2006. 31.1.2008 valmistuivat 
kurssilta sotatieteiden kandidaatit 
luutnanteiksi. Kurssin sotatieteiden 
maisterit valmistuvat yliluutnanteik-Päätöstilaisuudessa palkitut Anssi Kervinen (vas) ja Juho Toivari (oik) 
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Kummikurssin edustaja, eversti evp Pertti 
Viik

Ilmavoimien komentaja, kenraaliluutnantti 
Heikki Lyytinen

si 17.4.2009. 93. kadettikurssi noudattaa 
ensimmäisenä uusimuotoista eurooppalai-
sen korkeakoulu-uudistuksen, ns. Bolognan 
prosessin mukaista tutkintorakennetta. 

Kapteeni Kimmo Pispa
92. kadettikurssin  
ilmatorjuntalinjan johtaja

JOTEL OY
ELEKTRONIIKAN SOPIMUSVALMISTAJA

UUTTA KORKEAN  
TEKNOLOGIAN OSAAMISTA 
KANGASALLA

PL 100, 36241 Kangasala 
Puh. 03-381 0000 
Fax 03-381 0010 
e-mail: jotel@jotel.com
www.jotel.com

puh. (016) 379 4291 
 0400-294 973 
fax (016) 379 7444 

LOUHINTA, KALLIO- JA MAANRAKENNUS
URHEILUKATU 5-7, 96100 ROVANIEMI

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi 
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Kurssimme oli viimeinen uusimuo-
toinen - tai vanhamuotoinen - ka-
dettikurssi, joka on suorittanut ase-
lajiopintoja perusopinnoissa Tuusu-
lassa ja samalla ensimmäinen varsi-
naisesti ilmatorjuntaa Ilmasotakou-
lussa Tikkakoskella opiskellut kurssi. 
Uudet haasteet odottivat meitä elo-
kuun alussa 2007, kun siirryimme 
Santahaminasta seitsemän kadetin ja 
yhden opintojaan täydentäneen luut-
nantin voimin kohti Tikkakoskea ja 
Ilmasotakoulua. 

Tunnelmat ja odotukset tulevaa 
jaksoa kohtaan olivat korkealla jo 
Santahaminassa, olihan perusopinto-
jemme aselajijakso osoittanut meil-
le, millaista on opiskella Ilmatorjun-
takoulussa. Taakse olivat jäämässä 
yleissivistävät ja pakaralihaksia vah-
vistaneet massaluennot lukuisista si-
nänsä mielenkiintoisista aiheista.

Taktiikkaa, esikuntatyöskente-
lyä ja kalustokoulutusta

Aloitimme jakson vauhdikkaasti 
syventämällä perusopintojen aikana 
saamiamme oppeja ilmatorjuntapat-
terin (61/95) ja ilmatorjuntaohjuspat-
terin (05M) johtamisesta jaosjohta-
jan tehtävistä patterin päällikön teh-
täviin. Muutaman viikon patteritasan 
tarkastelun jälkeen siirryimme opet-
telemaan patteriston taistelua sekä 
johtokeskuksen (87) kaluston käyt-
töperiaatteita ja käyttöä. Yksi jos toi-
nenkin kadetti oli ensimmäisillä op-
pitunneilla huuli pyöreänä kapteeni 
Seppälän avatessa meille FINGOP:
n mukaista patteriston johtamispro-
sessia. Muutos aiemmista taktiikan 
opinnoista oli suuri; aiemmin olim-
me taistelleet lähinnä patteri-/komp-

paniatasan sotia ja nyt siirryimme kä-
sittelemään jo prikaatia.

Kaluston osalta keskityimme 
MOSKE:n, EVV:n, MOSTKA(87):
n, sekä VIPA:n käyttöön. Kalusto-
kurssilla opetus oli pienen kurssi-
koon ansiosta hyvin yksilöllistä, 
eikä kukaan näin ollen päässyt huk-
kumaan massaan, vaan kaikki pää-
sivät käyttämään laitteita riittävästi 
opetustavoitteiden saavuttamiseksi. 
Tavoitteena ei ollut tehdä meistä lait-
teiden operaattoreita, vaan harjoitel-
la kaluston taisteluteknistä käyttöä. 
Kaikille tuli kuitenkin selväksi, miten 
tutka saadaan mittausvalmiiksi, mi-
ten maalinosoituskeskuksen ”mystic-
box” toimii ja miksi on äärimmäisen 
tärkeää laittaa Eberspächer pöhise-
mään esikunta- ja viestivaunussa heti 
asemanajon jälkeen. Kurssin aikana 
kärsimme muutamista pienistä ka-
lustotappioista, mutta ne olivat hyviä 
muistutuksia siitä mitä on syytä olla 
tekemättä työelämässä.

Työharjoittelu ja tutkimus-
työn viimeistely

Syyskuun viimeisellä viikolla siir-
ryimme kukin omalle tahollemme 
kehittämään käytännön tieto-taito-
amme - kandit tuleviin joukko-osas-
toihinsa ja maisterit aiemmin tunte-
mattomina pysyneisiin työympäris-
töihin. Työharjoittelu antoi arvokkai-
ta kokemuksia varusmiesten koulut-
tamisesta erikoiskoulutuskaudella, 
mistä useimmilla ei ollut aiempaa 
kokemusta. 

92. Kadettikurssin ilmatorjuntalinjan  
– lajinsa viimeisen – kandidaattivaiheen 

eriytyvät opinnot

Vasemmalta ltn Jussi Pakola, ltn Juho Toivari, ltn Riku Lemberg, kadalik Joni 
Laitinen, kadalik Matias Suni, ltn Raimo Ruokonen ja kad Jani Koskivuori
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Työharjoittelun jälkeen todelli-
suus iski vastaan. Tutkimustyö oli-
si palautettava aivan lähiaikoina ja 
tutkimuskysymykset kaipasivat vielä 
monia vastauksia. Viime hetken pa-
niikki sai kuitenkin motivoitua kaikki 
siten, että määrämitta ja -muoto tu-
livat rypistettyä määräaikaan men-
nessä - toki tuleviin tutkimustöihin 
jäi vielä kehitettävää.

JOKE(06) -kenttätestit sekä 
teorioiden vienti käytäntöön 
Lohtajalle ja Kymenlaak-
soon

Paluu arkeen ja opiskelujen pariin 
tapahtui viikon mittaisessa johto-
keskuksen (06) kenttätestissä, jos-
sa pääsimme käytännössä tutustu-
maan uuteen taistelunjohtokonttiin 
ja ITTH-maailmaan sekä teoriassa 
pohtimaan uuden johtokeskuksen 
taistelutekniikkaa. Emme voi kutsua 
itseämme aivan kärkiosaajiksi, mutta 
harjoitus antoi kuitenkin paljon uutta 
tietoa JOKE(06):sta ja härmisti jär-
jestelmät puupalikoista todellisiksi. 

Syksymme huipentui kahteen 

TSTJOKE(06):n ”onnistunut” asemaanajo kenttätesteissä.

Kad Jani Koskivuori  
suunnittelemassa johto- 

keskuksen asemanvaihtoa.

suurempaan harjoitukseen. Ensin vii-
kon mittainen ilmatorjuntaharjoitus 
Lohtajalla, missä toimimme RUK:
n tykkipattereiden päällikköinä sekä 
pelasimme ohjuspattereita (05) ja 
(05M). Lisäksi muutama kurssimme 
kadetti vahvensi 91. kadettikurssin 
muodostamaa patteriston esikuntaa 
ja johtokeskusta. Vielä ennen joulu-
lomaa pääsimme SALPA 07 -yhty-
mäharjoitukseen, jossa tehtäviä oli 
tykki- ja ohjuspattereissa sekä ilma-
torjuntapatteriston ja panssarijääkä-
ripataljoonan esikunnissa. Harjoituk-
sen suurimpana antina voidaan pitää 
yhteydenottojen harjoittelua, mikä 
oli aiemmissa harjoituksissa jäänyt 
vähemmälle. 

Harjoitusten välissä suoritimme 
autokoulun merkeissä C-kortit jopa 
niin tiiviillä tahdilla, että kun Jyväs-
kylän keskustassa juhlittiin maamme 
itsenäisyyden 90. juhlavuotta, startta-
sivat autokoulun kuorma-autot hiljai-
seen liikenteeseen ilman suurempaa 
juhlan tuntua. Valitettavasti aiemmis-
ta kursseista poiketen emme päässeet 
maastoajoleirille Padasjoelle, vaan se 
toteutettiin paikallisissa maastoissa 

hieman suppeammin. Muuten auto-
koulu oli toteutettu todella hyvin ja 
laadukkaasti, mistä myös tulokset 
puhuivat puolestaan: kortti napsahti 
jokaiselle heti ensi yrittämällä ilman 
uusintoja.

Matkailu avartaa…

Jakson aikana ehdimme vierailla 
useissa eri varuskunnassa ja muis-
sa sotilaskohteissa niin tutustumis-
käyntien, koulutustilaisuuksien kuin 
harjoitusten merkeissä. Kilometre-
jä kertyi autossa istuen lähes 8 000, 
mikä tekee tunneissa n. 120 ja opin-
toviikoissa n. 3. Valitettavasti näitä 
ei opintokirjanotteessa näy, mutta 
matkojen avulla saavutetut opit ja 
kokemukset olivat kultaakin kal-
liimpia. Näkemyksiämme ilmapuo-
lustuksen järjestelyistä, järjestelmis-
tä ja tekniikasta laajensivat mm. tu-
tustumiset Satakunnan Lennostossa 
tukikohtaan ja F-18C/D-hävittäjään, 
Tuusulassa elektroniseen sodankäyn-
tiin ja ilmatorjuntaohjus (96) -järjes-
telmään, Parolassa ilmatorjuntaohjus 

››
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(90) -järjestelmään ja hieman van-
hempaan panssarikalustoon vuotui-
sen museokäynnin merkeissä sekä 
Lievestuoreella varikkoon ja siellä 
ylläpidettäviin järjestelmiin.

Lopuksi

Vaikka ennen jakson alkua hieman 
jännitimmekin, miten opinnot uudes-
sa tuntemattomassa ympäristössä su-
juisivat ja miten ilmatorjuntakoulun 
siirto mahdollisesti heijastuisi käy-
tännön järjestelyihin, on näin jakson 
päätyttyä helppo sanoa, että jakso on 
ollut selkeä menestys. Opetus on ol-
lut mielekästä ja todella laadukasta. 
Tästä johtuen kurssimme saavutti 
vähintäänkin hyvin meille asetetut 
oppimistavoitteet. Saavutuksiin voi-
daan lukea myös se, että valmistuneet 
ovat päässeet kiinni työelämään ja 
saaneet ”pienten” vaikeuksien jäl-
keen myös virkapukunsa. Virkapu-
kutilaus kun näytti olevan suurempi 
este valmistumiselle kuin kielitut-
kinto ja tutkielma yhteensä. Toivot-
tavasti tulevaisuus ja tietotekniikka 
helpottaa tämänkin tehtävän suoritta-
mista jo ennen kuin meidän loppujen 
on aika valmistua.

Kiitos tästä jaksosta kuuluu paitsi 
kurssimme johtajalle, kapteeni Kim-
mo Pispalle - joka siirtyi tehtävään 
juuri kurssimme kynnyksellä - myös 
kaikille jakson aikana koulutukseem-
me osallistuneille kouluttajille sekä 
Ilmasotakoululle, joka otti meidät 
huomaansa heti alusta saakka ilman 
ongelmia.  

Kadettialikersantti Matias Suni
92. kadettikurssin ilmatorjunta-
linja

KIRjAeSITTely

Erkki Rahkola ja Carl-Fredrik 
Geust: Vaiettu Elisenvaaran pom-
mitus. Evakkohelvetti 20. kesäkuuta 
1944. Ajatus Kirjat, Helsinki 2008, 
288 sivua, kuvia. 

”Miltei yhtä hyvin perustein kuin 
syyte Viipurin menetyksestä ”ilman 
taistelua” oli nostettu, olisi voitu 
asettaa Suomen ilmapuolustuksen 
johto tarkasteluun Simolan ja en-
nen kaikkea Elisenvaaran evakko-
jen jättämisestä oman onnensa no-
jaan mitä traagisimmin seurauksin. 
Neuvostoilmavoimat pääsi toistu-
vasti iskemään mainituilla ratapi-
hoilla oleviin täyteen kuormattuihin 
evakko- ja kuljetusjuniin juuri ilman 
minkäänlaisia ilmavalvontahälytyk-
siä, ilmatorjuntatykistöä tai hävittä-
jätorjuntaa. Niinpä Suomen ilmavoi-
mien johdolla ei liene koskaan ollut 
mitään sitä vastaan, että Elisenvaa-
ran tragedia tehokkaasti vaiennettiin 
ja pääsi unohtumaan kaikilta muil-
ta kuin itse ”maaliosastona” olleil-
ta, eikä sitä ole juuri mainittukaan 
aikaisemmin ilmestyneissä Suomen 
ilmasotaa käsittelevissä kirjoissa.” 

Edellä oleva ote kirjasta kertoo, 
mistä siinä on kysymys. Elisenvaa-

rassa sai varttitunnissa surmansa noin 
150 ihmistä, joista pääosa oli evak-
koja – naisia ja lapsia. Se oli Suo-
men historian tuhoisin yksittäinen 
ilmapommitus. Elisenvaaran pom-
mituksesta ei kirjoitettu tapahtuman 
jälkeen sanaakaan, koska Päämajan 
ilmasuojelukomentaja, kenraaliluut-
nantti Aarne Sihvo oli jo Helsingin 
toisen suurpommituksen jälkeen 
17.2.1944 antanut käskyn olla ker-
tomatta ilmapommitusten uhreis-
ta muille kuin lähiomaisille. Myö-
hempää kirjoittelua Elisenvaarasta 
rajoittivat ensin valvontakomission 
pelko ja sittemmin Kekkosen aika-
na journalistien itsesensuuri. Tämä 
on kirjoittajien näkemys, jota tosi-
asiat tukevat. 

Kirjassa esitetty kritiikki ilma-
voimien (ml. ilmatorjunnan) joh-
toa kohtaan on perusteltua. Sotahis-
torioissahan on ollut tapana kertoa 
vain se mitä tapahtui eikä sitä mitä 
jätettiin tekemättä. Omia virheitä ei 
liiemmin ole analysoitu, vasta nuo-
remman polven tutkijat ovat siihen 
ryhtyneet. Sotahistoriasta ei opi mi-
tään ilman analyyttista tarkastelua ja 
virheiden tunnustamista! 

Elisenvaarassa ei  
ollut ilmapuolustusta

Elisenvaaran ratapihaa pommitettiin 
15.6.1944 ensimmäisen kerran, jol-
loin 10 ihmistä sai surmansa ja 23 
haavoittui. Pe-2 -koneilla varustettu 
276. Pommituslentodivisioona suo-
ritti suurtuhot aiheuttaneen pommi-
tuksen 20. kesäkuuta. Suojahävittä-
jinä oli Jak-9-koneita. Elisenvaarassa 
oli sotilaskuljetusjunassa rautatieil-
matorjuntajoukkojen 20 mm tykki 
(Madsen) ja pari it.konekivääriä, 

Suomen  pahin ilmapommitus Elisenvaarassa
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mutta nekään eivät paljon ampuneet, 
miehistö sai ehkä heti surmansa. Suu-
ren pommituskorkeuden (2500–4000 
m) takia kevyillä aseilla ei olisi ollut 
muutenkaan torjuntavaikutusta. To-
sin osa vihollisen hävittäjistä suoritti 
matalahyökkäyksiä tulittaen siviilejä 
tykeillä ja konekivääreillä. Muuta il-
matorjuntaa ei ollut, vaikka Elisen-
vaara oli erittäin tärkeä rautateiden 
solmukohta. Tätä voidaan pitää pa-
hana virheenä, joka olisi voinut kos-
tautua vielä pahemminkin. Ratapihan 
kautta kulki 10.6.– 2.7.1944 yhteensä 
265 sotilaskuljetusjunaa, joissa oli 11 
300 vaunua. Entä  jos vihollinen olisi 
katkaissut radan ilmapommituksil-
la kokonaan? Ilmatorjuntaa oli kyllä 
suojaamassa rautatieasemia ja -sil-
toja hyvin monessa paikassa, mutta 
ei Elisenvaarassa. Ilmatorjunnan ta-
kapainoisesta ryhmityksestä oli seu-
rauksena, että joukkojen suojaksi ei 
riittänyt voimaa. Ilmatorjuntaa oli 
kerta kaikkiaan liian vähän, vaikka 
kotiseudulta olisi löytynyt vahven-
nuksia. Oliko tässä operatiivisen nä-
kemyksen puutetta? 

Ilmatorjuntarykmentti 15 vasta-
si kesäkuussa Itä-Kannaksen ilma-
torjunnasta. Sen yksiköt suojasivat 
useita rautatieasemia (mm. rataosat 
Käkisalmi–Hiitola ja Alakylä–Käki-
salmi) ja siltoja, mutta Elisenvaaraan 
ilmatorjuntaa ei riittänyt. Päämajasta 
annettiin 20.6. 1944 klo 12:30 (jol-
loin Elisenvaaran pommitukset oli-
vat juuri alkamassa) ilmavoimien ko-
mentajalle käsky järjestää Ilmator-
juntarykmentti 3:n yksiköillä suojaus 
rataosilla Elisenvaara–Virasoja–Lap-
peenranta, ja  erityisesti oli huomi-
oitava rautatiesolmukohdat Elisen-
vaara ja Hiitola. Viipurista juuri pois 
siirtyneen Ilmatorjuntarykmentti 3:

n komentaja sai käskyn klo 14:00 ja 
antoi oman käskynsä  klo 18:30. Sen 
mukaan 62. Kevyt Ilmatorjuntapatte-
ri sai valmistautumistehtävän siirtyä 
eri käskyllä (?) Elisenvaaran aseman 
ilmatorjuntaan. Eikö tietoa pommi-
tuksesta vielä ollut?  Siirto toteutet-
tiin vasta 22.6., jolloin Elisenvaaran 
suurpommitus oli jo tapahtunut pari 
päivää aikaisemmin. 

Elisenvaarassa ei suoritettu hävit-
täjätorjuntaa. Käkisalmessa oli Hä-
vittäjälentolaivue 26, jolla oli van-
hentuneet Brewster-koneet. Niistä ei 
ehkä olisi ollut vastusta Jak-9-suoja-
hävittäjille. Laivueella olisi ollut seit-
semän minuutin lentomatka Elisen-
vaaraan, mutta se ei saanut hälytystä. 
Ilmavalvonta- ja taistelunjohtojärjes-
telmä ei toiminut. Ilmavalvonnasta 
vastannut 42. Iv.K oli yrittänyt an-
taa hälytyksen Elisenvaaraan, mutta 
ei saanut sinne yhteyttä. Pommitus 
tuli siis täytenä yllätyksenä. Elisen-
vaaraa pommitettiin viimeisen kerran 
1.7.1944, jolloin siellä oli ilmator-
juntaakin; yksi jaos oli Suohovissa 
ja toinen Taunin tiilitehtaan luona. 
Niiden tilille ei tullut pudotuksia. 

Toiseksi pahin  
pommitus Simolassa

Simolaa ja Etu-Simolaa pommitet-
tiin 19.–20.6.1944 kolme kertaa, jol-
loin n. 145–160 ihmistä sai surman-
sa, näistä 94 yhdellä kerralla – tämä 
oli Suomen historian toiseksi pahin 
pommitus. Ilmatorjunnan osalta ti-
lanne Simolassa oli vähän parempi 
kuin Elisenvaarassa. Siellä oli 303. 
Kevyen Ilmatorjuntapatterin 40-mil-
linen jaos, joka ampui 19.6. yhden 
koneen (Pe-2) alas. 107. Raskas Il-
matorjuntapatteri siirtyi sinne Viipu-

rista 20.6. aamuyöllä, mutta myöhäs-
tyi aamulla suoritetun pommituksen 
torjunnasta. Simolan suojaksi käsket-
tiin 20.6. illalla kaksi kevyttä ilmator-
juntajaosta (40 mm) ja rautatieilma-
torjuntapatteri. Simolaa pyrittiin siis 
suojaamaan huomattavasti paremmin 
kuin Elisenvaaraa. Ehkä rautatieyh-
teys koti-Suomeen oli tärkeämpi? 
Simolan pommituksista on julkaistu 
oma kirja: Heikki Kauranne ja Juk-
ka Vesen: ”Simolan pommitukset 
19.–20.6.1944”, Apali, 2006. Carl-
Fredrik Geust osallistui myös tämän 
kirjan tekemiseen. 

Lähdeviittein varustettu histo-
riateos Elisenvaaran pommituksesta 
sisältää tarkoin tutkittua asiaa ja il-
masotahistoriaa laajemminkin. Tal-
visodan aikana Elisenvaarassa oli 
27. Kevyt Ilmatorjuntajaos (johta-
jana res ltn Aurio), joka ampui alas 
kolme DB-3 -konetta. Geustin avulla 
tiedetään koneiden miehistöjen ni-
metkin. Hänen ansiostaan kirjaan on 
saatu mukaan neuvostoilmavoimien 
dokumenttitiedot, autenttiset taiste-
lukäskyt ja -kertomukset. Siviilien 
pommitukset oli virallisesti jyrkästi 
kielletty… Pommituksen kokeneiden 
siviilien ankarat muistot tapahtumis-
ta ovat raakaa tekstiä. 

Emme enää etsi syyllisiä traa-
giseen tapahtumaan, mutta voimme 
kyllä  kysyä, miksi näin kävi? Siihen-
kään emme saa enää vastausta, mut-
ta joku johtaja teki varmasti virheen, 
joka kostautui  siviiliuhreina. Ilma-
torjunta sai vuonna 1944 torjuntavoi-
ton Helsingissä ja Kotkassa, mutta ei 
Viipurissa eikä Elisenvaarassa. Voisi-
ko tästä oppia jotakin?  

-AHTI LAPPI-

Suomen  pahin ilmapommitus Elisenvaarassa
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Mahtavaa! Vihdoin kasar-
milla! Äkkiä huollot pois 
alta, kamat varastoon ja sit-
ten lämpimään suihkuun. 
RU-kurssi 231:n talvi-Loh-
taja on ohitse, ja koko Ilma-
torjuntapatteri on päässyt pa-
laamaan onnellisesti takaisin 
”Haminan aurinkoon”. Sitä 
iloisten, punaisten poskien 
määrää ei välttämättä kos-
kaan enää tule samanlaise-
na näkemään.

362. Niinpä. Tuo luku tiivisti var-
masti useimpien tunnelmat saapumi-
serän 2/07 astuessa palvelukseen sinä 
sateisena heinäkuisena maanantaina. 
Kieltämättä hieman vastenmieliset 
tunnelmat koko ajan uuden asian op-
pimisen lomassa pistivät miettimään, 
olenko oikeassa paikassa. Juuri olin 
saapumiserän johtajalle haastattelus-
sa vastannut, että RUK-halukkuus 
on kova ja että sinne tähtään. Pienen 
miettimistuokion jälkeen tein pää-
töksen – otin haasteen vastaan.

Aika alkoi kulua kuin siivillä. 
Koulutusaiheiden vaativuuden prog-
ressiivisuus piti mielen alituiseen kirk-
kaana. Aliupseerikoulussa aselajioppi 
käytännönkokeineen eivät täysakatee-
miselle ylioppilaalle alkuun olleet on-
gelmattomia. Useampaankin kertaan 
23 ITK 61:n aseen suppeaa- ja koko-

purkua sai tahkota, ennen kuin lihas-
muistissa jotain tuntui. Muiden paini-
essa samojen ongelmien kanssa oma 
itseluottamus kuitenkin kasvoi ja taas 
mentiin eteenpäin. Leiriaamujen ka-
saantuessa ja pitkillä marsseilla kuun-
valossa mieli oli välillä maassa, mutta 
kova yhteishenki ja suomalainen sisu 
auttoivat taistelijaa jaksamaan. 

Ystäviä vuoden aikana todella 
tuli. Kuten varmasti kaikilla, toisten 
kanssa tunnetaan ehkä vuosikym-
menienkin jälkeen, kun taas toisten 
kanssa teki parhaansa tullakseen edes 
toimeen. Puolustusvoimat tarjosikin 
todellisen halkileikkauksen koko ikä-
luokasta, aina humanisteista ja auton-
asentajista tuleviin maanviljelijöihin 
ja kauppatieteilijöihin. Kaikista näis-
tä ja monista muista ihmisryhmistä 
sain ystäviä, joiden kanssa on sitten 

joskus mukava käydä – jos 
ei muualla, niin ainakin ker-
taamassa. Mielipiteeni pait-
si maanpuolustuksen tärke-
ydestä, niin myös erilaisten 
ihmisten merkityksestä täl-
le yhteiskunnalle kasvoi ja 
voimistui huimasti vuoden 
aikana. 362 olikin todellinen 
henkisen kasvun paikka.

Parasta vuodessa oli-
kin mielestäni se, että oma 
itsetuntemus kehittyi aivan 

huimasti. Itsestä huomasi sellaisia 
ominaisuuksia, joita tuskin koskaan 
– missään muualla – olisi pystynyt 
huomaamaan. Kaikki ei ollut aina 
positiivista, se myönnettäköön, mut-
ta tiukankin paikan yli pääseminen 
loi uskoa, että kyllä minussa voimia 
on. Erityisesti veteraanien luentoja 
ja sotamuistoja kuunnellessa oppi 
hieman rauhoittumaan ja arvosta-
maan elämän hyviä asioita ja valoi-
sia puolia. Sitä aina välillä toivoo, 
että nykynuorten ”Mulle kaikki heti 
–asenteen” olisi jo aika tehdä tilaa 
uusille tuulille. Kaunis kiitos tässä 
kaikille teille, jotka palvelusvuoteni 
suunnittelitte sellaiseksi kuin se oli. 
Ilman teitä olisi paljon jäänyt koke-
matta.   

Res Vänr 4.7.2008 Erno Jokinen
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Eurosatory 2008 esitteli laajasti tä-
mänhetkisiä suuntauksia aseteolli-
suuden alalla. Näyttelyä läpikäydes-
sä huomio kiinnittyi ilmatorjunnan 
ulkopuolelta henkilö/taistelijatason 
suoja-, kommunikaatio- sekä simu-
laattorijärjestelmien määrään, erilais-
ten panssaroitujen siviiliajoneuvojen 
runsaaseen tarjontaan sekä sotilas-
ajoneuvojen jälkiasennettaviin pas-
siivisiin ja aktiivisiin omasuojajär-
jestelmiin erityisesti IED/RPG tyyp-
pisiä aseita vastaan. Näiden toiminta 
mahdollistetaan kasvavalla määrällä 
erilaisia sensoreita ja tilanteenkuva-
usjärjestelmiä joilla tarjotaan 360 as-
teen panoraamanäkyvyys ajoneuvon 
ympäriltä (mm. Elbitin ”See Through 
Armor” järjestelmä. Ajoneuvoihin 
on tarjolla – usein edellä mainittui-
hin järjestelmiin linkitettynä – suu-
ri määrä etäohjattuja asejärjestelmiä 
(tyypillisesti torneissa) jolloin vä-
hennetään huomattavasti ajoneuvon 
miehistön tappioita sekä asetornin 
kokoa. Nämä kaikki liittynevät ny-

kyaikana kriisialueilla tyypilliseen 
toimintaympäristöön jossa suorite-
taan partiointitehtäviä asutuskeskus-
alueella ja täten joudutaan helposti 
alttiiksi yllättävälle vihollisen tulelle 
eri kalibereissa. 

Ilmatorjuntamiehen vinkkelistä 
nämä omasuojajärjestelmät ja niiden 
kehitys ovat toki erityisen kiinnosta-
via, sillä monen ohjusjärjestelmän ja 
käytännössä kaikkien johtokeskus-
järjestelmien ollessa ajoneuvoihin 
perustuvia voisi näistä löytyä ratkai-
suja myös ITn kaluston omasuojan 
ongelmiin. Suuri osa järjestelmistä 
on täysin jälkiasennettavissa erityi-
sesti panssaroituihin ajoneuvoihin ja 
kykenevät torjumaan nopeitakin pro-
jektiileja – miksi ei siis myös ilmasta 
maahan aseita tai sissiylläkön RPGtä? 
Kaikki IT-yksiköt eivät toki tällaista 
tarvitse mutta esimerkiksi panssarip-
rikaatin tai MEKTSTOn suojana ole-
vat IT-yksiköt voisivat potentiaalisesti 
kasvattaa paljonkin omaa suojakyky-
ään tämäntyyppisillä ratkaisuilla.

Muutama valmistaja esitteli it-
senäisiä maasensoreita (Unattended 
ground sensors, UGS) jotka hallit-
sevat laajan alueen tunnistamisky-
vykkyyksiä maalla ja ilmassa katta-
en jopa ABC-tiedustelun että maalin 
suunnan ja luokittelun. Israel Defen-
ce Force on ottamassa käyttöön tä-
mäntyyppisiä visuaalisensoreita ra-
jojensa valvontaan.

Itä-Euroopan maat näyttivät ole-
van myös erittäin runsaasti edustet-
tuina ja tarjosivat pääasiassa tutun 
itäkaluston modernisoituja versioi-
ta aina taistelijan henkilökohtaisesta 
varustuksesta taisteluvaunuihin. Tä-
män lisäksi tarjolla oli myös uusia 
tuotteita joiden juuret olivat kuiten-
kin selkeän tukevasti tutussa itäka-
lustossa.

Thales esitteli käänteistä oma-
tunnisteteknologiaansa (reverse IFF) 
jossa tulitukikone skannaa toimin-
ta-alueen ja tunnistaa omat joukot 
jos heillä on käytössään kannettava 
omatunnistelaitteensa. Näin pienen-
netään ”friendly fire” mahdollisuutta 
tulitukitilanteissa.

Ilmatorjuntamiehen kannalta 
yksi erittäin mielenkiintoinen alue 
on johtamisjärjestelmien kehittymi-
nen ja kypsyminen kunnolla tuotteis-
tetuiksi kokonaisuuksiksi. Järkevän 
ja helposti tulkittavan ja hyödynnet-
tävän kokonaistilanteen kuvaaminen 
informaatioähkyssä on haastava teh-
tävä. Suurimpien toimittajien kyvyk-
kyys alkaa saavuttamaan pikkuhil-
jaa tarvittavaa tasoa mutta suurina 
haasteina on edelleen erityisesti mo-
nikansallisten joukkojen tiedon yh-
distäminen ja erilaisten standardien 
(kuten NATO standardit) sovittami-
nen toisiinsa tietojärjestelmätasolla. 
Tämän lisäksi suurissa operaatioissa 

eUROsATORy 2008

”Venäjä IT” – Venäläisten osastolla oli tarjolla runsaasti erilaisia päivityksiä ja 
simulaattoreita lähi-ilmatorjunnan asejärjestelmiin

EUROSATORY
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kaikkien tasojen yhdistäminen yk-
sittäisestä miehestä laivastotykistön 
kautta ilmavoimiin tuo erittäin ko-
van haasteen sille mitä, miten ja kelle 
esitetään jotta tieto olisi ko. yksikön 
kannalta relevanttia. Lisääntyvä ha-
vainnointikyvykkyys sekä asejärjes-
telmissä, panssaroiduissa kuljetus-
ajoneuvoissa että yksittäisten taiste-
lijoiden ja passiivisten sensorien ver-
kostossa lisää painetta kehittää kykyä 
automaattiseen tietojen analysointiin 
ja priorisointiin ennen tiedon esittä-
mistä. Esimerkiksi Rheinmetall si-
muloi NEClab-laboratoriossa omaa 
tämäntyyppistä järjestelmäänsä jos-
sa tilattiin laivastotykistön tulitukea 
maavoimien avuksi. Näkymät vaih-
telivat yksittäisen taistelijan tasolta 
ylätason operatiiviseen ja taktiseen 
näkymään ja tehtävän suorittamisen 
apuna käytettiin UAVtä. Tehtävän 
suorittamisen jälkeen kaikille jou-
koille välittyi myös UAVn varmis-
tamana tieto siitä että kartalla näkyvä 
kohde on tuhottu.  

Marko Honkanen

eUROsATORy 2008

”Boxer ja Skyranger” – 35mm Skyranger-asejärjestelmä GTK Boxerin alustalla. 
Konseptimalli jossa mm osa tornin osista oli vielä tehty puusta… Taustalla 
näkyy tuttu ItO2005

”Sergei Mod” – Venäläisten osastolla 
oli esillä myös itänaapurin tekemä 
Sergein modifikaatio ”ZU-23/ZOM 
1-4” johon voidaan mm. kiinnittää 
Igla ohjuksia. Huomaa pikkukuvassa 
UAZin käyttö vetoajoneuvona.



60   •   Ilmatorjunta  4/2008

Yhdistyksen Hämeen osaston voi-
min koordinoitiin Hyrylässä pal-
velleiden evp-henkilöiden vierailu 
Helsingin Ilmatorjuntarykmenttiin 
30.9.2008. Parolannummelle edet-
tiin Hämeenlinnan kautta. Lounas 
nautittiin kerhoravintola Seiskassa, 
Suomenkasarmin entisessä sotilas-
kodissa. Rykmentin esittely alkoi Pa-
rolan Sotilaskoti 2:n rakennuksessa 
sijaitsevassa Panssariprikaatin Vaa-
kunasalissa, missä vierailijoiden lu-
kumääräksi todettiin tasan 30.

Rykmentin komentaja, evl Jari 
Vuorela, selvitti joukkonsa kokoon-
panon, koulutushaarat ja eri kalusto-
jen elinkaaret. Myös tulevista hank-
keista saatiin perustiedot. HELITR:
ssä on enemmän perusyksikköjä kuin 
joukkoyksiköissä yleensä.  Rykment-
tiin kuluu Panssariprikaatin ainoa ali-
upseerikoulukin - ei Suomen muissa-
kaan it-joukoissa taida olla yksikköä 
nimeltään Aliupseerikoulu. 

Ulkoalueelle oli järjestetty katta-
va kalustonäyttely; jokaisella laitteel-

la oli asiansa osaava esittelijä - osa oli 
varusmiehiä. Joukossa joku hieman 
ihmettelikin, miten paljon oli nähty 
vaivaa ”huru-ukkojen” vierailusta. 
Rykmentti arvostaa entisiä työnte-
kijöitään! 

Vierailun esijärjestelyt oli 
hoitanut  ylil Jari Niemi, ja kalus-
tonäyttelyn organisoi ylil Jarkko 
Mäkinen.  Vierailu päätettiin kahvei-
hin Sotilaskoti 1:ssä, jolloin todettiin 
isäntien ansaitsevan täydet kiitokset 
mukavasta vierailusta. 

Jatkotapahtuma sijoittui kaupun-
kiin. SA-myymälässä oli tiskin ta-
kana Ilmatorjuntakoulun aseseppä-
aliupseerikurssin 1960-luvun loppu-
puolella käynyt Jaakko Nieminen. 
Tykistömuseolla hoiti multimedia-
esityksen ja asiantuntevan näytte-
lykierroksen evp-joukon oma mies 
Kalevi Kylänpää. 

Seuraava evp-tapahtuma on ristei-
ly tulevan huhtikuun lopulla. Joukon 
kokoonkutsujina ovat edelleen Jaak-
ko Torppa ja Klaus Nieminen. Jos 

lukija tuntee kuuluvansa joukkoon, 
mutta ei ole saanut kutsuja tilaisuuk-
siin, kannattaa ilmoittaa osoitteensa 
vaikkapa Klasulle osoitteeseen klaus.
nieminen (at) hotmail.com. 
 
(Pauli Thomenius) 

 
P.S.  Oli mukava kuulla, kun 23 mm 
tykin esittelijä, alik Viitanen, totesi 
viihtyvänsä perus-Sergeillä hyvin. 
Peruste oli, että tykistä oppii ymmär-
tämään kaiken. Olin itsekin aikoinani 
ajatellut samoin: minulle osaamisen 
huippuja olivat Delta-keskuslaskin, 
Super-Fledermaus ja ITO 78; niiden 
toiminnoissa ei ollut hämäriä kohtia 
eikä sumeaa logiikkaa. 

P.P.S.  Ohjuksista puheen ollen 
vierailulle osallistuivat kaikki alku-
peräiset, elossa olevat ohjusmiehet 
(ITO 78). Vuoden kestäneeseen (sic) 
esikoulutukseen 4/77 - 4/78 osallistu-
neet Voitto Nieminen, Esa Nivala ja 
allekirjoittanut olivat paikalla. Tuon 
puoleisilla ampumakentillä ovat Jus-
si Huhtamäki, Kalervo Liikanen ja 
Lauri Hämäläinen (PEohjlab). 

P.S.2  Hämeen osaston toiminta 
on käynnistynyt alusta alkaen hyvin. 
HämItPston, sittemmin HELITR:n 
tuki on ollut kiitettävää. Komenta-
jat ja esikunnan Jari Niemi ovat aina 
antaneet kaiken pyydetyn avun. Pan-
kaapa muuten merkille lehdessäm-
me: jokaisessa numerossa on tekstiä 
Hämeen osastolta. Ihan kuten Ahti 
Lapiltakin. 

P.S.3  HELITR:n perinteet tule-
vat kolmelta taholta: VSItR, HelItR 
ja panssari-ilmatorjunta. Monikohan 
on palvellut nissä kaikissa? Ainakin 
ev Heikki Bergqvist, mutta onko 
muita? Jätän oman osuuteni mainit-
sematta.  

KenTÄn
KuuluMISIA

HelItR:n evp-joukko tutustui HELITR:in  

Kalustokierroksen aikana hallin ovelle hiipi kurakasa, jota tutkimaan joukko 
ryhmittyi. Kuran alla oli tietenkin Leopard; meillähän ei ole muita pienellä 
metelillä liikkuvia tankkeja - Leopard on todella hiljainen. Vaunun uumenista 
purkautunut miehistö esitteli vaununsa Hyrylän vanhoille sotureille. (Kuva 
Raimo Lahtiperä)
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Aselajimme varttuneemmat evp-
upseerit puolisoineen tekivät evers-
ti Mikko Virrankosken kutsusta 
mieliinpainuvan ruskaretken Rova-
niemelle ja Muonioon syyskuussa. 

Rovaniemellä tutustuimme pai-
kallisiin nähtävyyksiin ja saimme 
hyviä tietoiskuja puolustusvoimista. 
Everstiluutnantti Hannu Kylmänie-
mi toimi isäntänä Someroharjussa, 
missä esiteltiin ainoan (vielä) itsenäi-
sen joukko-osastomme tuloksellista 
toimintaa. Samalla oli tilaisuus tutus-
tua rykmentin uusimpaan asetyyp-
piin ITO 2005. Yliluutnantti Petri 
Keihäskoski esitteli aselajin vapaa-
ehtoisjärjestöjen yhteistoimintaa Ro-
vaniemellä sekä Vapaussodan perin-
teiden vaalimista.  Lapin Lennostolla 
oli menossa ilmapuolustusharjoitus, 
josta saimme lyhyen selostuksen. 

Korkalovaarassa saimme tutustua 
myös Lapin Sotilasläänin toimintaan 
everstiluutnantti Pekka Helasterän 
johdatuksella. Uudessa hallintojär-
jestelmässä on vielä monta mutkaa 
matkassa. Meille vanhemmille tuli 
mieleen, poikkeaako nykyinen sys-
teemi lopulta paljoakaan 1960-luvun 
kolmen divisioonan ja yli 20 sotilas-

piirin järjestelmästä? Onko jatkuvis-
ta muutoksista tullut turha riesa? 

Eversti Pertti Viik, Paliskuntain 
yhdistyksen toimitusjohtaja, oli itse 
matkoilla, mutta oli järjestänyt vierail-
le erinomaisen porotalouselinkeinon 
esittelyn maistiaisineen. Tulipa poron 
korvamerkkienkin teko selväksi, vaik-
ka tuskin kukaan sitä heti oppi… 

Rovaniemeä markkinoidaan nyt 
myös varuskuntakaupunkina, ja yh-
teistyö kaupungin ja joukko-osasto-
jen kesken on tiivistä. Lapissa osa-
taan antaa arvoa maanpuolustuksel-
le. 

Suoritimme moottorimarssin 
Rovaniemeltä välietappien kautta 
Muonioon. Matkalla pysähdyimme 
Muotkavaarassa Äkäsjärven rannal-
la, missä on Marjatta Virrankosken 
kotitalo, joka säästyi kuin sattumalta 
saksalaisten tuholta. Läheltä löytyy 
myös saksalaisten ilmatorjunta-ase-
mia. Muoniossa  majoituimme van-
haan Pallas-hotelliin, joka avattiin 
1948 (saksalaiset polttivat alkupe-
räisen funkishotellin vuodelta 1938). 
Nyt sen nimi on Lapland Hotels Pal-
las. Kun matkalla piipahdimme Le-
villä, saatoimme havaita, kuinka sin-

ne oli syntynyt kokonainen kaupunki 
hotelleineen, ravintoloineen ja itäval-
talaistyylisine alppimajoineen. Ero 
Pallakseen on merkittävä: Pallaksella 
on vain vanha hotellirakennus eikä 
mitään muuta infrastruktuuria tun-
turimaisemaa pilaamassa. Painei-
ta uudisrakentamiseen sielläkin on, 
mutta vastustusta löytyy. Pallaksella 
patikoidaan ja hiihdellään, muualla 
juhlitaan… 

Tutustuimme Mikon ja Marja-
tan johdolla Muonion maisemiin ja 
vierailimme heidän uudella mökil-
lään hienolla paikalla järven rannas-
sa. Osa meistä patikoi Taivaskeron 
suuntaan, osa tutustui maisemiin au-
toillen. Avarat ovat näkymät, ilma on 
raikasta. Porojakin nähtiin. 

Mikko ja Marjatta olivat nähneet 
paljon vaivaa excursiomme järjestä-
miseksi – siitä suurkiitokset! Kiitok-
set myös muille aselajiveljillemme 
Rovaniemellä hyvistä esittelyistä ja 
vieraanvaraisuudesta, olimme siellä 
kuin kotonamme. Toivotamme teille 
jatkuvaa menestystä.  

Ahti Lappi (teksti)  
Raimo Lahtiperä (kuvat)

Sotiemme muistomerkki Muoniossa. Vasemmalta Ritva 
Helminen, Raija v. Fieandt, Marjatta Virrankoski, Rauli 
Helminen, Mikko Virrankoski ja Ulla Lahtiperä. 

Ruskaretkeläiset patikoimassa Pallaksen maisemissa. 
Edessä matkan johtaja Mikko Virrankoski.

Ilmatorjuntaveljet ruskaretkellä Lapissa

KenTÄn
KuuluMISIA
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Risteily-yleisö tutustumassa näyttelyyn

Lähes tyyni ja aurinkoinen sää helli risteilijöitä

KILLAN 10-VUOTISJUHLARISTEILY  

KenTÄn
KuuluMISIA

Yli 50 killan ja ilmatorjuntaupsee-
rien ystävää osallistui eloristeilyl-
le tänä vuonna. Lähtösatamana oli 
Haminan Tervasaari, jossa oli myös 
puolustusvoimien  tattoonäyttely. 
Risteilyn aluksi nautittiin tervetu-
liaismalja 10-vuotisen risteilyhis-
torian kunniaksi. VIKLAN keu-
la suunnattiin kohti Kotkaa ja Atte 
kitaroineen viihdytti yleisöä. Kot-
kassa ihasteltiin uuden merikeskus 
Vellamon näyttävää julkisivua me-
reltä käsin. Kantasatamasta meri-
matka jatkui kohti Kukourin lin-
naketta ja samalla saimme lyhyen 
historiakatsauksen Ruotsinsalmen 
meritaisteluista. Kukourin laituris-
sa nautimme maittavan lohisopan  
tykötarpeineen. 

Tämän jälkeen keula kohti Ha-
minaa ja järjetettiin pika-arpajaiset 
kustannusten kattamiseksi. Runsaat 
pakinnot löysivät onnelliset omista-
jansa ja ilmeistä päätellen tyytyväi-
nen veneretkikunta rantautui Terva-
saareen aikataulun mukaisesti klo 
18.00 sotilasalusten turvatessa lai-
turiin kiinnittymisen.  

PIKAKULJETUS ROVANIEMI OY
Kairatie 65, 96190 ROVANIEMI

Puh. (016) 312 020
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Patria Oyj, Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki, Puh. 020 4691, Fax 020 469 2022, info@patria.fi

Systems-liiketoiminta tarjoaa vaativia 
järjestelmä- ja laitetoimituksia sekä 
puolustusvoimille että turvallisuusvi-
ranomaisille. Erikoisosaamisalueita 
ovat tiedustelu-, valvonta- ja johtamis-
järjestelmät  sekä niiden integrointi ja 
elinkaaren tuki

www.patria.fi


