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PääTOIMITTAjALTA Majuri Mano-Mikael Nokelainen
Päätoimittaja

Puolustusvoimauudistus on ollut koko vuo-
den yleisin keskustelunaihe maanpuolustuk-
sen viitekehyksessä. Myös lehtemme on saa-
nut useita kyselyitä siitä, milloin otamme 
uudistuksen käsittelyyn. Asia on tiedostettu, 
mutta teemanumeroa on jouduttu lykkää-
mään, koska aselajin kokonaisuuden käsit-
tely on ollut mahdotonta johtuen lähinnä 
uudistuksen suunnittelun keskeneräisyy-
destä. Nyt saimme vihdoin puserrettua ulos 
Puolustusvoimauudistuksen teemanume-
ron, jossa tarkoituksena on antaa lukijoille 
kuva uudistuksen vaikutuksesta aselajimme 
koulutuskenttään. Lukiessa täytyy muistaa, 
että ilmatorjunta-aselaji on ollut vuositu-
hannen vaihteen jälkeen jatkuvassa muu-
toksessa. Näin ollen nyt tehtävät muutokset 
eivät kaikilta osin koske jokaista ilmator-
juntajoukkoa siinä määrin kuin uudistusta 
on mediassa käsitelty. Voitaneen sanoa, että 
aselajimme puolustusvoimauudistus alkoi 
vuonna 2001 ja päättyy vuoden 2015 alussa. 

Puolustusvoimien rauhan ajan koulu-
tusorganisaatiossa oli ennen vuosituhannen 
vaihdetta 4 itsenäistä ilmatorjuntajoukko-
osastoa (Turku, Hamina, Rovaniemi ja Hy-
rylä) sekä ilmatorjunnan aselajikoulu. Vuo-
den 2015 alussa jäljellä ei ole näistä yhtään. 
Aselajimme koulutus on organisoitu ja orga-
nisoidaan osaksi isompia koulutuskokonai-
suuksia. Silloin aselajimme yksiköt näkyvät 
osana Panssariprikaatia, Karjalan Prikaatia, 
Jääkäriprikaatia sekä Ilmasotakoulua.   

Muutos on näkynyt myös perinteissä 
sekä vapaaehtoisessa maanpuolustustyös-
sä. Vapaaehtoisen maanpuolustustyön tuki 
omilta alueelliselta aselajijoukko-osastol-
taan puuttuu, vanhat perinteiset toimialueet 
ovat hiipumassa ja uusia syntyy, tosin se ot-
taa aina oman aikansa. Muutoksen vaikutus-
ta ilmatorjunnan järjestökenttään on järjes-
telty jo useita vuosia ja järjestellään varmasti 
vielä vuosia. Myös joukkojen perinteet ovat 
saaneet oman osansa. Näistäkin voisi tehdä 
yhden lehden teemanumeron.

Vain muutos on  
pysyvää

Myös suorituskyvyllisesti muutos on 
ollut valtava. Perinteisestä ”ilmatorjuntaty-
kistöstä” ei ole kohta jäljellä mitään. Vuonna 
2015 on ilmatorjunnan koulutuskalustosta 
poistunut tykkikalusto ja tilalle on tullut oh-
jusaseet sekä teknisesti haastavat johtamis-
järjestelmät. Samalla taistelutapoja uudis-
tetaan kaikissa puolustushaaroissa. Tätäkin 
aihetta sivutaan tässä numerossa. 

Lehden toimituskuntakin uudistuu. 
Allekirjoittanut on päätoimittajana ”teh-
nyt lähtöä” jo kesästä lähtien ja muutama 
vakituinen toimittaja vaihtuu tämän nume-
ron jälkeen. Lehden toimittaminen on ollut 
hyvin mielenkiintoinen urakka, jossa olen 
tutustunut useaan uuteen ilmatorjuntahen-
kiseen ihmiseen ja samalla olen päässyt 
olemaan ”ajanhermolla” niin ilmatorjun-
nan aselajitapahtumien kuin myös vapaa-
ehtoiskentän toimijoiden kanssa. Apunani 
on ollut erinomainen toimituskunta, joka on 
jaksanut kommentoida päätoimittajan jos-
kus hieman kummallisiakin ajatuksia sekä 
ennen kaikkea tuonut oman loistavan panok-
sen lehden sisältöön. Toivottavasti olemme 
kyenneet vastaamaan huutoon ja saaneet toi-
mitettua jäsenistölle mielenkiintoisia sekä 
ajankohtaisia lehtiä luettavaksi. Luovutan 
päätoimittajan tehtävät seuraajalleni Janne 
Kanaselle ja toivotan hänelle antoisia hetkiä 
sekä onnea vaativaan tehtävään!

Lopuksi kiitos kaikille lehden toimit-
tamiseen osallistuneille. Kanssanne oli ilo 
toimia! Erityiskiitos Kompan Minnalle pit-
kähermoisuudesta lehden taitossa sekä Tho-
meniuksen Paulille oikolukuavusta ja leh-
den ideoinnista. Ilman teitä tämä reki olisi 
hyytynyt jo aikoja sitten!  

Hyvää Joulua, rentouttavaa vuoden 
vaihdetta ja menestystä tulevalle vuodelle! 

Mano Nokelainen
Ilmatorjunta-lehden päätoimittaja

2009-2012
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PUheeNjOhTAjALTA eversti heikki Bergqvist
Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjohtaja

Ilmatorjunnan vuosipäivän ja Itsenäi-
syyspäivän juhlallisuudet ovat takana-
päin. Lämpimät onnittelut kaikille 
ylennetyille ja palkituille! 

Ilmatorjuntalehden päätoimittaja 
vaihtuu. Nykyinen päätoimittajamme 
on saanut urakkansa päätökseen. Esitän 
Manolle kaikkien lehtemme lukijoiden 
puolesta parhaimmat kiitokset erin-
omaisesta työstä. Mittava työrupeama 
on nyt takanapäin - lehti voi hyvin ja 
se on säilyttänyt korkean tasonsa toi-
mituskaudellasi. Kiitos Mano! Uutena 
päätoimittajana aloittaa Janne Kana-
nen. Janne siirtyy vuoden vaihteessa 
Maavoimien Esikunnasta Maanpuolus-
tuskorkeakoululle. Jatkossakin päätoi-
mittajamme vaikuttaa ”tiedon lähteil-
lä”, joten voimme odottaa sisällöltään 
mielenkiintoisia ja ajan henkeä peilaa-
via lehtiä. Jannelle toivotan menestystä 
vastuullisessa tehtävässä. 

Viime vuonna haastoin kaikki jäse-
nemme uusitun ilmatorjunta.fi -sivus-
ton aktiivikäyttäjiksi. Totuus oli kuiten-
kin tarua ihmeellisempää. Sivusto oli 
lähes puoli vuotta poissa käytöstä tie-
toturvaongelmien vuoksi, eikä tietojen 
päivittäminenkään ollut aivan yksin-
kertaista. Asiat on nyt ratkaistu uudis-
tamalla sivustomme kaupalliselta toi-
mijalta hankitulla formaatilla. Sivuille 
on siirretty kaikki vanhan sivuston tieto 
päivitettynä. Nyt uudistankin haastee-
ni. Pidetään uudet sivut ajan tasalla ja 
aktiivisessa käytössä, jolloin meillä on 
helposti saatavilla tarvittavat aselaji- ja 
yhdistystiedot. Samoin yhdistyksem-
me Facebook -yhteisö on lähtenyt mu-
kavasti laajenemaan. Sivustolla taitaa 
olla noin 200 käyttäjää. Käykääpä tu-
tustumassa.

Ilmatorjunnan yhdistyskentän tii-
vistäminen jatkuu. Pirkanmaan Ilma-
torjuntakilta ja Pirkanmaan osasto ovat 
lyömässä hynttyyt yhteen. Toiminta 
tullee jatkumaan Pirkanmaan Ilma-
torjuntakillan nimissä. Keskittäminen 
mahdollistaa mm. vähäisten henkilös-
tö- ja taloudellisten resurssien nykyistä 
tehokkaamman käytön jäsenistön hy-
väksi. Liike jatkuu oikeaan suuntaan.

Yhdistyksessä on, subjektiivisesti 
tarkasteltuna, toteutettu hyvin sääntöi-
himme kirjattuja toimintaperiaatteita. 
Mutta koulutuksen alueella meillä on 
paljon kehitettävää. Yhdistyksemme 
yksittäiset jäsenet ovat järjestäneet 
ja osallistuneet kouluttajina jo vuosia 
korkeatasoisiin koulutustapahtumiin. 
Toimintaa on ohjannut enemmän ko. 
henkilöiden oma-aloitteisuus kuin yh-
distyksen tavoitteet tai antama tuki.  
Puolustusvoimissa supistetaan vuosit-
tain koulutettavien reserviläisten mää-
rää taas kerran. Yhdistyksellä tulisi olla 
koulutusvaihtoehtoja tarjottavaksi jä-

senistölleen, mutta tähän emme ole 
päässeet. Vallitsevan tilanteen muut-
tamiseksi otetaan tulevan vuoden tee-
maksi koulutus. 

Koulutuksen ja yhdistyksemme 
muun toiminnan kehittämiseen voim-
me paneutua Ilmatorjuntamuseolla 
26.1.2013 järjestettävässä osastoko-
kouksessa. Toinen hyvä mahdollisuus 
osallistua yhdistyksemme tulevaisuu-
den rakentamiseen on Hämeen osaston 
järjestämä sääntömääräinen vuosiko-
kous 23.3.2013. Kokouksessa palki-
taan perinteisesti yhdistyksemme an-
sioituneita toimijoita. Olkaa aktiivisia 
esitysten tekemisessä. Tervetuloa!

Suuret kiitokset yhdistyksemme 
valtuuskunnalle, osastoille, hallituksen 
jäsenille ja yhteistyökumppaneillemme 
onnistuneesta vuodesta 2012!  

Toivotan kaikille lehtemme luki-
joille Rauhallista Joulua sekä Menes-

tyksellistä Uutta Vuotta 2013!  

Hyvät yhdistyksemme jäsenet,

Menestys on yhteistyötä
Valitse hankkeisiin aito kumppani, jonka kanssa saavutat 
tavoitteesi ja menestyt.
Nerokkaat ratkaisumme ja palvelumme:
Hankkeet
• Järjestelmien kokoonpano ja integrointi
• Modifikaatiot ja modernisoinnit
• Suojaratkaisut

Kunnossapito
• Puolustuslaitteiden ja –järjestelmien ylläpito

Asiantuntijapalvelut
• Suunnittelu (järjestelmä ja HW)
• Dokumentointi

www.oricopa.�
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TARKASTAjAN PALSTA eversti Rauno Lankila 
Ilmatorjunnan tarkastaja

Ilmatorjunnan tarkastaja vaihtuu 
vuoden vaiheessa, kun vuorollani 
luovutan tehtävät seuraajalleni. Tässä 
yhteydessä tarkastelen tällä palstalla 
eräitä aselajiimme liittyviä ajankoh-
taisia asioita sekä muutamaa omaan 
pestiini liittyvää - jo aikaisemmin ta-
pahtunutta asiakokonaisuutta.

Ilmatorjunnan kehittämisen kes-
keisenä perustana tulee aina olla vas-
tustajan syvällinen tuntemus ja sii-
hen suhteutettuna oman suoritusky-
kymme erittäin realistinen arviointi. 
Aselajimme joukkoja ja toimintaa 
on kaikissa puolustushaaroissa, ei-
vätkä ilmatorjunnan toimivat järjes-
telyt ole nykyisellään mikään mar-
ginaalikysymys, vaan kaikkien puo-
lustushaarojen joukkojen sodan ajan 
tehokkaan toiminnan ehdoton perus-
edellytys.

Ilmatorjuntaa on viime vuosina 
leimannut voimakas materiaalinen 
kehittäminen, joka on jo saavutta-
nut paljon konkreettisia tuloksia. 
Maavoimien uudistettu taistelutapa 
on alusta alkaen otettu täysimääräi-
sesti huomioon aselajimme materiaa-
lisessa kehitystyössä. Moni merkittä-
vä hanke on valmis tai ainakin kään-
tymässä rakentamisvaiheessa kohti 
loppusuoraa - ennen siirtymistään 
varsinaiseen operointivaiheeseen. 
Aselajimme on siis nyt materiaali-
selta kannalta tarkasteltuna kehityk-
sen kärjessä.

Siirtyessämme koko ajan yhä 
teknisempiin ja vaativampiin ase- ja 
johtamisjärjestelmiin, muodostavat 

Kapula vaihtuu
asevelvolliset - varusmiehet ja en-
nen kaikkea reserviläiset - jatkos-
sakin sen pohjan, jonka perustal-
la koko puolustusjärjestelmämme 
seisoo. Hienoinkaan järjestelmä ei 
ole minkään arvoinen ilman hyvin 
koulutettua, motivoitunutta sekä en-
nen kaikkea maanpuolustustahtoista 
henkilöstöä. Jatkossa on sodan ajan 
suorituskyvyn säilyttämisen kannal-
ta tarkasteltuna aivan välttämätöntä 
lisätä ja kehittää ilmatorjunnan teh-
tävä- ja joukkokohtaisia kertaushar-
joituksia.

Puolustusvoimauudistus etenee 
parhaillaan vauhdilla. Uudistuk-
seen liittyen erityinen huoli kohdis-
tuu aselajin henkilöstön osaamisen 
säilymiseen. Monimutkaisia ase- ja 
johtamisjärjestelmiä sisältävien yk-
siköiden sodan ajan suorituskyky 
muodostuu oleelliselta osalta myös 
osaavasta, tarvittavat luvat omaavas-
ta, kyseisiä järjestelmiä operoivasta 
ja huoltavasta kaaderihenkilöstöstä. 
Puolustusvoimauudistukseen liittyen 
perustetaan Logistiikkalaitos ja sa-
manaikaisesti ollaan tarkentamassa 
kunnossapidon järjestelyjä. Tässä 
yhteydessä tulee pitää erityistä huolta 
ilmatorjuntakaadereiden riittävän ta-
soisen osaamisen säilymisestä.

Ilmatorjunnan tarkastajan tehtä-
vät siirrettiin toimiaikanani pääesi-
kunnasta maavoimien esikuntaan. Se 
ei mielestäni ole ratkaisevasti muut-
tanut itse tehtävän sisältöä. Tehtä-
vien määrä on lisääntynyt lähinnä 
operatiivisella ja henkilöstöpuolel-

la, mutta toisaalta johtamis- ja hallin-
tojärjestelmän viilaus on helpottanut 
”kaikkien lankojen pitämistä yksissä 
käsissä”. Tarkastajien tehtävän sta-
tuksen lasku siirryttäessä keskushal-
lintotasolta puolustushaaratasolle on 
tietenkin tunnistettava tosiasia. Työl-
listävääkin asioiden selvittelyä ”pi-
han poikki” Kaartin korttelissa ei ole 
enää entiseen malliin, mutta toisaal-
ta asioihin vaikuttaminen epäviral-
lisia reittejä pitkin on nykymallissa 
vaikeutunut jo pelkästään entistä pi-
temmän maantieteellisen etäisyyden 
vuoksi.

Vakiomuotoisen ilmatorjunnan 
tarkastajan kirjoituksen nimi on tässä 
lehdessä ja sen edeltäjässä vaihdellut 
vuosien kuluessa. Oma osuuteni kes-
ti reilut kuusi vuotta ja tämän ”tar-
kastajan palstan” myötä siirryn reser-
viin hyvin mielin. Kiitän teitä kaik-
kia ilmatorjunnassa nyt palvelevia ja 
aikaisemmin palvelleita aselajimme 
eteen tekemästänne ensiarvoisen tär-
keästä ja uutterasta työstä. Toivotan 
teille kaikille terveyttä sekä onnea 
ja menestystä työtehtävissänne ja 
tietysti myös yksityiselämässänne. 
Samalla toivotan ”sotilaan onnea” 
seuraajalleni eversti Ari Grönroosil-
le hänen aloittaessaan 1.1.2013 tässä 
mielenkiintoisessa, mutta haastavas-
sa tehtävässä.  

Terveisin ilmatorjunnan  
tarkastaja eversti Rauno Lankila
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ev evp Seppo LehtoILMATORJUNNAN TARKASTAJAT 1942–2012

Kenraaliluutnantti 
Frans Edvard  

Helminen 1942-1945 
sekä 1952-1954

Ilmatorjuntatykistön 
komentaja 1942-1945

Ilmapuolustuksen 
tarkastaja 1952-1954

Ev Sulo Eino Alvar 
Tuompo 1946-1952

Ilmatorjuntatykistön 
komentaja 1946-1952

Kenraaliluutnantti 
Reino Evert Artola 

1954-1956
ilmapuolustuksen 

tarkastaja (oto)

Jv-kenraali Adolf Erik 
Ehrnrooth 

ilmapuolustuksen 
tarkastaja 1956-1959

kenrmaj Eskil William 
Peura 

ilmapuolustuksen  
tarkastaja 1959-1960, 

ilmatorjunnan 
tarkastaja 1960-1966

Ev Unto Ahti 
Kaasinen 

ilmatorjunnan 
tarkastaja 1966-1971

Ev Lauri Viktor
Pamppunen 

ilmatorjunnan 
tarkastaja 1971-1972

ev Lauri Kalervo 
Kankaanpää 

ilmatorjunnan 
tarkastaja 1972-1980

Ev Aimo Leo Edvard 
Heinaro

ilmatorjunnan
tarkastaja 1981-1987

Kenrmaj Rauli 
Kalervo Helminen 

ilmatorjunnan 
tarkastaja 1987-1988

Ev Ahti Ensio Lappi 
ilmatorjunnan 

tarkastaja 1988-1996

Kenrmaj Kalervo 
Vilho Sipi 

ilmatorjunnan 
tarkastaja 1997-1999

Kenrmaj Kari Juhani 
Siiki 

ilmatorjunnan 
tarkastaja 2000-2001

Ev Pertti Antero Viik 
ilmatorjunnan

 tarkastaja 2002-2003

Ev Heikki Tapio 
Bergqvist 

 ilmatorjunnan 
tarkastaja 2003-2006

Ev Rauno Jaakko 
Lankila 

ilmatorjunnan 
tarkastaja 2006-2012

Ev Ari Grönroos 
ilmatorjunnan 

tarkastaja 2013-
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hUOMIONOSOITUKSIA

Ilmatorjunnan ansioristit 30.11.2012
Ilmatorjunnan ansioristi on Suomen ilmatorjunnan piirissä ja muuten sen hyväksi tehdystä ansiok-
kaasta työstä myönnettävä kunniamerkki. Yhteisöille Ilmatorjunnan ansioristi luovutetaan kehystet-
tyyn omistuskirjaan kiinnitettynä. Erityisen ansiokkaasta toiminnasta risti voidaan myöntää siivitetyn 
ammuksen kera. Ensimmäiset Ilmatorjunnan ansioristit luovutettiin ilmatorjunnan 70-vuotisjuhlan 
kunniaksi 30.11.1995.

Sääntöjen mukaiset ansiot täyttäviä henkilöitä on runsaasti, mutta ansioristin arvon säilyttämiseksi 
niitä jaettiin tänäkin vuonna rajoitetusti.

Ilmatorjunnan tarkastaja on myöntänyt ansioristit ilmatorjunnan vuosipäivänä 30.11.2012 seuraa-
ville henkilöille ja yhteisöille:

I luokka
Prikaatikenraali Timo Rotonen
Eversti Ari Grönroos
Insinöörimajuri Jari-Pekka Valkonen

II luokka
Everstiluutnantti Markku Ilvonen
Majuri Juhani Lehtinen
Majuri Mika Niskanen
Majuri Jarkko Toivola
Majuri Tomi Tuomi
Kapteeniluutnantti Kari Grönlund
Kapteeni Pentti Kormano
Kapteeni evp Kaj Åsten
Yliluutnantti Hannu Koponen
Järjestelmäinsinööri Aki Anttila
Puheenjohtaja Olavi Rantalainen

II luokka kehystetty
Syvärannan Lottamuseo, Tuusula
Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo
Elektronisen Sodankäynnin Keskus

Onnittelemme ansioristin saajia!
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TEEMANA

PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS

Puolustusvoimien viimeinen it-
senäinen ilmatorjuntarykmentti, 
Lapin ilmatorjuntarykmentti, lak-
kautetaan 25 toimintavuoden jäl-
keen 31.12.2014. Ilmatorjunta jää 
kuitenkin Rovaniemelle osaksi 
Jääkäriprikaatia.

Rykmentin nykytila 

Lapin ilmatorjuntarykmentin tun-
nuslauseena on ollut pitkään ”ilma-
torjuntaa maan huipulla, kehityksen 
kärjessä”. Rykmentti perustettiin 
1.1.1989 yhdistämällä Rovaniemen 
ilmatorjuntapatteristo ja Oulun il-
matorjuntapatteristo sekä Lapin so-
tilassoittokunta. Rykmentin keskei-
nen tehtävä on tuottaa tehtävänsä 
hyvin hallitsevia ja suorituskykyisiä 
ilmatorjunta- ja sotilaspoliisiyksi-
köitä Maavoimien esikunnan mää-
rittämien joukkotuotantotehtävien 
mukaisesti. Rykmentti toimii myös 
ITO90M -järjestelmän valtakunnal-
lisena pääkoulutuspaikkana. Tämän 
lisäksi rykmentti huolehtii osaltaan 
puolustusvalmiuden ylläpidosta, il-
matorjunnan kehittämistehtävistä ja 
Rovaniemen varuskunnan yleishuol-
losta. Lapin sotilassoittokunta hoi-
taa osaltaan maanpuolustustahdon 
ylläpitämistä sotilasmusiikin myötä 
koko Lapin maakunnan alueella.

LAPITR:n organisaatiota muu-

everstiluutnantti Teijo Oksanen
esikuntapäällikkö

Lapin Ilmatorjuntarykmentti

Puolustusvoimauudistus  
Lapin ilmatorjuntarykmentissä

tettiin viimeksi 1.1.2010. Tuolloin 
Lapin sotilasläänin lakkauttamisen 
seurauksena rykmenttiin perustet-
tiin Lapin aluetoimisto. Aluetoimis-
to sijoitettiin rykmentin esikunnan 
operatiiviseen osastoon, muodostu-
en asevelvollisuus- ja operatiivisesta 
sektoreista. Aluetoimiston päällikkö-
nä toimii operatiivisen osaston pääl-
likkö. Aluetoimisto suunnittelee ja 
johtaa sotilaallista maanpuolustus-
ta alueellaan, järjestää kutsunnat ja 
käsittelee asevelvollisuutta koskevia 
asioita Pohjois-Suomen Sotilaslää-
nin Esikunnan alaisena aluehallin-
toviranomaisena.

Sotilaiden ja siviilien tehtävien 
määrä rykmentissä on ollut kuluvana 
vuonna yhteensä 186 ja henkilötyö-
vuosien määrä on noin 180. Varus-
miesten keskimääräinen vahvuus on 
ollut noin 450.

Rykmentin ilmatorjuntakoulu-
tuskalusto on ollut viime vuosina 
varsin monipuolista. Someroharjul-
la varusmiesten käsittelyssä on ol-
lut 23ITK61, 23ITK95, ITO05M, 
ITO05, ITO90M, JOKE06:n kalus-
to ja MOSTKA87M.

Tyyntä myrskyn edellä

Lapin ilmatorjuntarykmentin kohta-
lo on ollut tiedotusvälineissä esillä 
aikaisemminkin. Edelliseen puo-
lustusvoimien rakennemuutokseen 
liittyvässä viestinnässä löytyi muun 

muassa seuraavaa: ”Varuskuntien 
kehittämistä koskevat raportit jul-
kistettiin ja luovutettiin puolustus-
ministerille. Raporttien perusteella 
lakkauttamisuhan alla on kaikkiaan 
yhdeksän varuskuntaa. Näistä nel-
jä suunnitellaan lakkautettavaksi. 
Lakkauttamislistalla ovat Helsingin 
ilmatorjuntarykmentti, Hämeen ryk-
mentti, Jääkäriprikaati, Lapin ilma-
torjuntarykmentti, Pioneerirykment-
ti, Pohjois-Karjalan prikaati, Savon 
prikaati, Tykistöprikaati sekä Uuden-
maan prikaati”[MTV3 15.02.2005]. 
Tämän jälkeen tiedotusvälineissä oli 
myös positiivisempaa sanomaa: ”La-
pin ilmatorjuntarykmentin lakkautta-
minen Rovaniemellä ei toisi merkit-
tävää säästöä, koska se on integroi-
tu Lapin lennostoon ja ilmatorjunta-
koulutus tulee säilyttää Pohjois-Suo-
messa” [Kaleva 12.3.2005].

Nyt meneillään olevan uudistuk-
sen viestit olivat alussa varsin positii-
visia: ”Lapin Ilmatorjuntarykmenttiä 
ei todennäköisesti aiota lakkauttaa, 
vaan yhdistää Lapin Lennostoon” 
[YLE 17.1.2012]. Seuraavaksi sit-
ten julkaistiin 8.2.2012 tiedote La-
pin ilmatorjuntarykmentin lakkaut-
tamisesta. Tuon jälkeen alkoikin 
äänekäs keskustelu eri foorumeilla 
puolustusvoimien joukko-osastojen 
lakkauttamisista.

››
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Päätös Lapin ilmatorjunta-
rykmentin lakkauttamisesta

Puolustusministerin päätöksen mu-
kaan (15.6.2012) Lapin ilmatorjun-
tarykmentti lakkautetaan itsenäisenä 
joukko-osastona 31.12.2014 ja jäljelle 
jäävät osat liitetään Jääkäriprikaatiin 
1.1.2015. Jääkäriprikaatin kotikunta 
on Sodankylä ja osa sen toiminnoista 
on Rovaniemellä. Sodankylässä toimii 
yksi joukkoyksikkö ja Rovaniemel-
lä toimii myös yksi joukkoyksikkö. 
Huoltokeskus toimii molemmilla paik-
kakunnilla. Lisäksi Rovaniemellä toi-
mii Jääkäriprikaatiin kuuluva Lapin so-
tilassoittokunta ja Lapin aluetoimisto.

Kokonaisuutena Lapin ilmator-
juntarykmentin lakkauttamisella ja 
liittämisellä Jääkäriprikaatiin arvi-
oidaan saatavan puolustusvoimissa 
vuositasolla pysyviä menosäästöjä 
noin 3,7 M€ vuodesta 2015 alkaen. 
Tähän päästään lähinnä kiinteiden 
henkilöstökustannusten pienenemi-
sellä. Tulevan Jääkäriprikaatin henki-
löstökokoonpanoon siirtyy rykmen-
tistä 120 tehtävää ja vastaavasti noin 
60 tehtävää lakkautetaan.

Puolustusvoima- 
uudistuksen vaikutukset

Muutoksen toteuttamisen osalta La-
pin ilmatorjuntarykmentin komenta-
ja vastaa LAPITR:n lakkauttamises-
ta ja Rovaniemelle muodostettavan 
Jääkäriprikaatin osan suunnittelus-
ta. Jääkäriprikaatin komentaja vastaa 
JPR2015:n muodostamisesta.

Lapin ilmatorjuntarykmentin 
tehtävänä on muodostaa ilmatorjun-
taohjusjärjestelmä 90M osaamiskes-
kus (pääkoulutuspaikka) Jääkäripri-
kaatiin yhteistoiminnassa Jääkäripri-
kaatin kanssa. Tätä varten rykmentti 
siirtää henkilöstöä vuoden 2015 al-
kuun mennessä henkilöstöä (noin 94 
sotilasta ja 26 siviiliä) Jääkäriprikaa-
tiin. Ilmatorjunta-aselajin koulutuk-
sen materiaali siirretään Jääkäripri-
kaatin kirjanpitoon Maavoimien esi-
kunnan erikseen käskemällä tavalla. 
Osaamiskeskus muodostetaan Rova-
niemelle Rovaniemen ilmatorjunta-
patteristoon

Lapin ilmatorjuntarykmentti 
muodostaa myös hajautetun toimin-
nan osaamiskeskuksen yhteistoimin-
nassa Jääkäriprikaatin kanssa. Teh-
tävää varten rykmentti vastaanottaa 
Pohjois-Karjalan prikaatista siirtyviä 
sotilaita 1.7.2013 alkaen ja vastaan-
ottaa Pohjois-Karjalan prikaatin sis-
sikoulutusmateriaalin Maavoimien 
esikunnan erikseen käskemällä ta-
valla syksyllä 2013. Lapin ilmator-
juntarykmentti muodostaa koulutus-
kokoonpanon 1.1.2014 alkaen jouk-
kotuotantotehtävien edellyttämällä 
tavalla ja aloittaa hajautetun toimin-
nan koulutuksen Maavoimien jouk-
kotuotantosuunnitelman mukaisesti 
1/14 saapumiserästä alkaen. Tämä 
kokonaisuus siirtyy Jääkäriprikaa-
tin organisaatioon 1.1.2015.

Lapin ilmatorjuntarykmentin 
organisaatiossa oleva Lapin aluetoi-
misto ja Jääkäriprikaatin organisaa-
tiossa oleva Ylä-Lapin aluetoimisto 
lakkautetaan 31.12.2014. Näiden ti-
lalle perustetaan uusi Lapin aluetoi-
misto Rovaniemelle osaksi Jääkärip-

ITO90M eli Crotale NG tulee olemaan Jääkäriprikaatin tärkein ilmatorjunta-
järjestelmä (kuva Jaana Vienola) 

TEEMANA

PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS

MOSTKA87M on ilmatorjuntapatte-
riston johtokeskuksen (06) kalustoa. 
(kuva Jaana Vienola) 
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rikaatin organisaatiota. Aluetoimis-
ton perustamisesta vastaa Jääkäripri-
kaati. Uusi Lapin aluetoimisto tulee 
vastaamaan koko Lapin maakunnan 
asevelvollisten asevelvollisuusasi-
oista.

Lapin sotilassoittokunnan hen-
kilöstökokoonpano muutetaan 
1.1.2014 sotilasmusiikkitoiminnan 
kehittämiseen liittyen. Samalla soit-
tokunnan ”soittoalue” laajenee koko 
Pohjois-Suomea käsittäväksi. Soitto-
kunnan vahvuus tulee olemaan 2 + 
30 eli soittokunnan henkilöstömää-
rä kaksinkertaistuu. Uusia tehtäviä 
siirretään lakkautettavista soittokun-
nista.

Suunnitellut muutokset tulevat 
luonnollisesti vaikuttamaan myös 
rykmentin henkilöstöön. Tämän het-
kisen henkilöstösuunnitelman mu-
kaan 132 henkilöä tulee siirtymään 
Jääkäriprikaatiin (Rovaniemelle 122 
ja Sodankylään 10), 13 henkilöä siir-
tyy muihin puolustusvoimien jouk-
koihin (vast) ja 17 henkilöä käyttää 
mahdollisuutta siirtyä eläkkeelle (ml 
ylivahvuus).

Lapin ilmatorjuntarykmentin 
käytössä olevat kasarmi- ja varas-
totilat sekä harjoitusalueet ja am-
pumaradat siirtyvät Jääkäriprikaatin 
vastuulle 1.1.2015 mennessä. Lapin 

ilmatorjuntarykmentin käyttämä ja 
varastoima materiaali siirretään Jää-
käriprikaatiin ja maavoimien mui-
hin hallintoyksiköihin. Esimerkiksi 
ITO05M –koulutuskalusto siirretään 
Karjalan prikaatiin. Samalla aikatau-
lulla paketoidaan myös rykmentin 
asiakirjahallinto ja siirretään Jääkä-
riprikaatin vastuulle.

Joukkotuotanto

Puolustusvoimauudistukseen liitty-
viä valmisteluita joukkotuotantoon 
liittyen käynnistetään jo ensi vuodes-
ta alkaen. Siirtymävaiheessa vuosina 
2013 - 2014 Lapin ilmatorjuntaryk-
mentti tuottaa varusmiesjoukkotuo-
tannolla:
•	 ilmatorjuntaohjuspattereita (90M)
•	 ilmatorjuntajaoksia (23ITK95)
•	 ilmatorjunnan johtoportaan (06) 

osia
•	 ilmatorjunnan tutkajaoksia (87M)
•	 jääkärikomppanian (HAJ) osia 

vuodesta 2014 alkaen
Lapin ilmatorjuntarykmenttiin 

kuuluvassa Rovaniemen ilmatorjun-
tapatteristossa koulutus jatkuu lähes 
nykyisen kaltaisena ensi vuoden lop-
puun asti. Vuoden 2014 alusta 4.Il-
matorjuntapatterista muodostetaan 
Jääkärikomppania (JK), jossa aloi-
tetaan hajautettuun toimintaan tar-

koitettujen  jääkärikomppanioiden 
kouluttaminen maavoimien uuden 
taistelutavan mukaisesti. Tätä var-
ten rykmenttiin siirretään osaamis-
ta, henkilöstöä ja koulutusmateriaalia 
Pohjois-Karjalan prikaatista syksyllä 
2013.

Kesällä 2014 3.Ilmatorjuntapat-
terista muodostetaan Esikunta- ja 
huoltokomppania (EHK), jossa aloi-
tetaan vuoden 2015 alussa muun mu-
assa tuottamaan ilmavoimien uuden 
tukikohtakonseptin mukaisia huol-
toyksiköitä (taistelutukikohta, siir-
rettävä). Lisäksi EHK:an sijoitetaan 
sotilaskuljettajat, varuskuntajaos ja 
Lapin lennoston varusmiehet (eri-
koiskoulutetut).

Jäljelle jäävät 1. ja 2.Ilmatorjun-
tapatteri sulautetaan vuoden 2014 
lopussa ja vuoden 2015 alusta nii-
den tilalla aloittaa Ilmatorjuntapat-
teri (ITPTRI/ROVITPSTO). Tämä 
perusyksikkö tullee olemaan henki-

JOPO/ITPSTO(06):n toimintaa joh-
detaan taistelunjohtokontista (kuva 
Jaana Vienola)

Sotilaspoliisikoulutuksella on monen vuoden perinteet LAPITR:ssä (kuva 
Jaana Vienola) ››
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löstömäärältään patteriston suurin ja 
se toteuttaa Jääkäriprikaatin ilmator-
junnan joukkotuotantotehtävät. Yk-
sikkö tulee hoitamaan myös Jääkä-
riprikaatin ITOPTRI(90M) ja JOPO/
ITPSTO(06) yksiköiden reserviläis-
koulutuksen.

Uuden Rovaniemen ilmatorjun-
tapatteriston tehtävänä on tuottaa 

LAPSK jatkaa esiintymisiä Pohjois-Suomen ainoana sotilassoittokuntana (kuva 
Jaana Vienola)

vuodesta 2015 alkaen seuraavia yk-
sikkötyyppejä:
•	 Ilmatorjuntaohjuspattereita(9

0M), 
•	 Ilmatorjunnan johtoportaita(06), 
•	 ilmatorjunnan tutkajaoksia(87M), 
•	 jääkärikomppanian (HAJ) osia ja
•	 ilmavoiminen huoltokomppanian 

(TSTTKK(S)) osia.

Jääkäriprikaatin ilmatorjunnan 
aliupseerikoulu (AUK) tullaan jär-
jestämään Rovaniemen ilmatorjun-
tapatteriston yksiköissä.

Ilmatorjunnan koulutuskalusto 
Rovaniemellä tulee jatkossa olemaan 
23ITK61, ITO90M ja JOKE06 -jär-
jestelmä (viestijärjestelmä, tutkat, 
taistelujohto- ja suunnittelukontit 
sekä johtamisajoneuvot (JONE)).

Tulevaisuus ja haasteet

Jääkäriprikaati on jatkossa maavoi-
mien joukko-osasto, joka tuottaa 
maavoimien alueellisia joukkoja 
Pohjois-Suomeen, valtakunnallisia 
ilmatorjuntajoukkoja sekä ilmavoi-
mien ja Rajavartiolaitoksen joukkoja. 
Jääkäriprikaati on arktisen koulutuk-
sen osaamiskeskus ja ilmatorjunta-
ohjusjärjestelmän (90M) pääkoulu-
tuspaikka.

Jääkäriprikaatin tehtävät ja orga-
nisaatio käsketään yksityiskohtaises-
ti maavoimien hallintonormissa, joka 
julkaistaan vuoden 2013 aikana.

Muutoksen keskeisenä haasteena 
on saada muualta siirrettyihin tehtä-
viin osaava henkilöstö ja henkilö-
kunnan kouluttaminen uusien jouk-
kotuotantovelvoitteiden mukaisiin 
tehtäviin. Lisäksi oman haasteensa 
tuo sodan ajan tehtävien mukaisen 
ilmatorjuntaosaamisen säilyttäminen 
Rovaniemellä.

Lapin sotilassoittokunnalle 
haasteita tuovat lukuisat matkapäi-
vät. Soittokunnan tärkeimpinä asi-
akkaina suuren yleisön lisäksi ovat 
jatkossa muun muassa Jääkäriprikaa-
ti (Sodankylä ja Rovaniemi), Lapin 
lennosto, Kainuun Prikaati, Lapin 
aluetoimisto, Pohjois-Pohjanmaan 
aluetoimisto ja Lapin rajavartiosto. 
Samoihin ajankohtiin tapahtuviin 
kutsuntoihin tai kotiuttamisiin liit-
tyvää soittotoimintaa tuskin hoide-
taan videoneuvottelujärjestelmillä. 
Sotilasmusiikilla toteutettavat maan-
puolustustehtävät täytynee suorittaa 
näyttävämmin vähemmillä esiinty-
misillä.

Henkilöstön kannalta puolustus-

TEEMANA

PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS

23ITK61 osaaminen vähenee Lapin maakunnassa muutosten myötä (kuva 
Jaana Vienola)
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voimauudistus ei ollut niin dramaat-
tinen rykmentissä, kuin aluksi kuvi-
teltiin. Tällä hetkellä muutoksen koh-
teena on enää alle 10 henkilöä, kun 
suunnittelun alkuvaiheessa kyseinen 
henkilömäärä oli lähes 60.

Lapin aluetoimisto hoitaa jatkossa koko Lapin maakunnan alueen kutsunnat (kuva Jaana Vienola)

Uuteen Jääkäriprikaatiin kuuluva 
Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo 
tulee jatkossakin vaalimaa ”pohjan-
tähdet olkapäillä” lappilaista ilma-
torjuntahenkeä – ilmatorjuntaa maan 
huipulla, kehityksen kärjessä, eteläs-

Jääkäriprikaati 2015 
Arktisen koulutuksen osaamiskeskus  

ITO90M pääkoulutuspaikka  
Komentaja 

Jv-joukkoyksikkö, Sodankylä 
(Lapin jääkäripataljoona) 

Esikunta (Sodankylä) Apulaiskomentaja 

Huoltokeskus (Sodankylä/
Rovaniemi) 

It-joukkoyksikkö, Rovaniemi 
(Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo) 

Lapin aluetoimisto 
(Rovaniemi) 

Lapin sotilassoittokunta 
(Rovaniemi) 

Ilmatorjuntapatteri 

Jääkärikomppania 

Esikunta- ja huoltokomppania 

JPR:n perusyksiköt 

tä pohjoiseen kaikille puolustushaa-
roille. Muut Jääkäriprikaatin ilma-
torjuntaperinteet selviävät aikanaan 
suunnittelutyön edetessä.  
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TEEMANA

PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS

Puolustusvoimauudistuksen jäl-
keenkin Helsingin Ilmatorjunta-
rykmentin toiminta jatkuu osana 
Panssariprikaatia, joka vahvistuu 
Viestirykmentin liittyessä Prikaa-
tiin. Rykmentin avaintehtävänä 
on edelleen pääkaupunkiseudun 
suojaaminen.

Suorituskykylähtöinen 
muutos

Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä 
ei puolustusvoimauudistuksen joh-
dosta ole yhtään varsinaisen muu-
toksen kohteena olevaa henkilöä. 
Sama tilanne vallitsee myös ylem-
män johtoportaan eli Panssariprikaa-
tin henkilöstön parissa. HELITR:n 
kehittyvät tehtävät liittyvät enem-
mälti uusien suorituskykyjen luo-
miseen. Toiminnan keskiössä ovat 
niin johtamisjärjestelmänhankkeen 
kuin KKITO-projektin kautta syn-
nytettävät uudet suorituskyvyt. Täl-
tä osin Rykmentti jatkaa perintei-
sellä linjalla, sillä vastaavanlaisia 
projekteja on opittu hallinnoimaan 
ITO79- ja ITO96-kalustojen vastaan-
ottojen kautta. Pitkä, opintäyteinen ja 
äärimmäisen kiinnostava tie on siis 
edessämme sopeuttaessamme pää-
kaupunkiseudun ilmatorjuntaa uuden 
kaluston vaatimusten ja Puolustus-

voimien uuden taistelutavan mukai-
seen muottiin.

Joukkotuotanto käyntiin

Varusmieskoulutuksen osalta pää-
huomion saa tulevina vuosina odo-
tetusti uusi Ilmatorjuntaohjus 12 jär-
jestelmä, joka tunnetaan kansainvä-
lisesti nimellä NASAMS (Norwegi-
an Advanced Air Defence System). 
Suomeen hankitun version täsmen-
nyksenä käytetään vielä lisämääret-
tä II FIN. 

ITO12 on kehittynein NASAMS 
II -järjestelmäversio. Suurimpina 
eroavaisuuksina toisiin NASAMS 
II -järjestelmiin ovat:

 – MPQ-64F1 ”SENTINEL” -tutkan 
viimeisin versio

 – MSP-600 -elektro-optisen senso-
rin viimeisin versio 

 – viestilaitteiden päivittäminen vii-
meisimpiin versioihin sekä

 – tietoliikennelaajennus laajakais-
taverkkoihin.
Varusmieskoulutuksen valmis-

telut ovat täydessä vauhdissa tulevi-
en varusmiesjohtajien saadessa saa-
pumiserän II/2012 johtamisoppinsa 
ITO12- kaluston viitekehykseen si-
dottuna. Ensimmäinen joukkotuotet-
tu yksikkö valmistuu saapumiserästä 
I/2013, jonka jälkeen tuotanto jatkuu 
katkeamattomana nauhana useam-

everstiluutnantti Karri heikinheimo
Komentaja

helsingin Ilmatorjuntarykmentti

Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä  
puolustusvoimauudistus onkin  

suorituskykyuudistus

Maalinosoitustutka AN/MPQ-64F1 ”SENTINEL” 
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man vuoden ajan. Rinnan ITO12- tu-
liyksiköiden kanssa tuotetaan ITO12 
patteriston johtoportaan osia. Ryk-
mentin saapumiseräkohtainen va-
rausmiesvahvuus pysynee noin 250 
taistelijassa. 

Joukkotuotannon keskeinen ele-
mentti on henkilökunnan osaamisen 
varmistaminen, koska alati teknis-
tyvät järjestelmät vaativat syvällistä 
osaamista avaintehtävissä. Henkilö-
kunnan koulutuksen ensimmäinen 
vaihe aloitettiin operaattoreiden ja 
huollon ensimmäisen tason hen-
kilöstön osalta Panssariprikaatissa 
tammikuussa vuonna 2011. Kou-
luttautuminen jatkuu edelleen, sillä 
osaamistarvetta on Rykmentin ul-
kopuolellakin, mutta henkilökun-
nan järjestelmäkoulutuksen kautta 
päästään vain lähtöruutuun. 

Joukkotuotannon moninaisissa 
tehtävissä henkilökunta rutinoituu 
kaluston käyttöön, ja vasta kun pe-
rusteet hallitaan voi Rykmentti toden 
teolla keskittyä uusien toimintamal-
lien kehittämiseen. Suomalaiset il-
matorjuntanaiset ja -miehet kun ei-
vät koskaan ole tyytyneet tuoteselos-
teiden ja virallisen myyntimantran 
totuuksiin. Järjestelmätuntemus on 
myös ITO12:n osalta vietävä kor-
keammalle tasolle. Sitä kautta saa-
daan tehot kunnolla irti. Nähtäväk-
si jää saadaanko osa avaintehtävis-
tä kertausharjoitusten lisääntyessä 
reserviläisten miehittämiksi, kuten 
menestyksekkäästi tehtiin ITO96-
järjestelmän osalta.

Ilmapuolustuksen  
kokonaisuus kehittyy

Toisena haasteena ovat Merivoimien 
ja eritoten Ilmavoimien puolustus-
voimauudistuksen myötä kehittyvät 
johtamisrakenteet ja uusiin rakentei-
siin sopeutetut toimintamallit. Joh-
tamiskellot ovat Rykmentissä luon-
nollisesti Maavoimien ajassa. Silti 
yhteistyökumppaneiden muuttuvat 
vaatimukset on integroitava osaksi 
Rykmentin koulutus-, valmius- ja 
SA-toimintaa, sillä uuden ITO12-ka-

luston myötä Rykmentillä on paran-
tunut kyky ja kasvava tarve verkot-
tua yhä tiiviimmin ilmapuolustuksen 
kokonaisuuteen. Sitä kautta saadaan 
ITO12-järjestelmän koko tulenan-
topotentiaali, taistelunkestävyys ja 
mahdollisuus käyttää yllätyksellisiä 
asemia hyödynnetyksi. Lisähoukut-
timena on vielä myöhemmässä vai-
heessa LINK16-järjestelmän kautta 
kehittyvä suorituskyky, jonka avulla 
on mahdollista tulittaa järjestelmän 
ulkopuolelta tulevan maalitiedon 
pohjalta.

Rykmentin johtamisjärjestelmän 
osalta uusi Johtoporras 11 (JOPO11/
ITR) - konsepti avaa uusia käyttö-
mahdollisuuksia sillä kyseessä on 
siirtymiskykyinen joukko. Esikun-
nan taktinen johtamiskyky kyetään 
kahdentamaan kuten myös tulenkäy-
töllinen johtamiskyky kahden erilli-
sen johtokeskuksen avulla (JOKE1 ja 
JOKE2).  Tämä asettaa luonnollisesti 
uusia haasteita operatiiviselle suun-
nittelulle ja henkilöstön osaamiselle.

Henkilöstövalssin haasteet

Rykmentin suorituskykylähtöisen 
muutoksen kulmakivi on osaavan 
henkilöstön riittävyyden turvaami-
nen. Erityistä huolta aiheuttaa tek-

nisen osaamisen saatavuus, sillä in-
sinööritasoisen kunnossapidon ja 
rivikouluttajan teknisen osaamisen 
välinen kuilu kasvaa ajoittain tu-
loerojakin nopeammin. Yhtenä rat-
kaisuna Rykmentti pyrkii luomaan 
insinööri-aliupseeri taistelijapareja, 
joiden avulla luodaan pysyvämpää 
ja syvällisempää teknistä osaamista 
ja tuodaan tekninen osaaminen use-
amman henkilön toimesta jaostasalle 
taistelunkestävällä tavalla. Toisaalta 
on ymmärrettävää, että puolustus-
voimauudistuksen myllerryksessä 
määräaikaisten, usein aliupseereiden 
hallussa olevien tehtävien vakinaista-
minen viivästyy. Defensor Capitolii 
luottaa siihen, että johtamistoimilla 
estetään osaamiskapitaalin siirtymi-
nen vieraisiin pöytiin.  

ITO12 verkottumiskyky 

Link 16 

Patteriston 
komentopaikka 

YLEMPI 
TULENKÄYTÖN 

JOHTAJA 

IP 

IP 

IP-
verkko 

ITO12 verkottumiskyky.
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Liikkuva Ilmatorjuntapatteri pe-
rustettiin Viipuriin 1.4.1928. Tuon 
patterin tehtäväksi Puolustus-
ministeriö määräsi maavoimien 
käyttöön tarkoitettujen ilmatorjun-
tajoukkojen kouluttamisen. Sal-
pausselän ilmatorjuntapatteristo 
vaalii pian 85 vuotta sitten perus-
tetun Liikkuvan Ilmatorjuntapatte-
rin perinteitä. 

Salpausselän ilmatorjuntapatteriston 
myöhempään historiaan liittyy mo-
nia vaiheita ja useita organisaatio-
muutoksia, joihin tässä artikkelissa 
ei sen enempää puututa, vaan keski-
tytään joukko-osaston työntäyteiseen 
nykypäivään ja lähitulevaisuuteen.

Ilmatorjuntapatteristomme 
tänään

Patteriston päätehtävä on operatii-
visten ilmatorjuntajoukkojen tuot-
taminen valmiusyhtymille ja muille 
operatiivisille johtoportaille. Tehtävä 
säilyy vuoden 2014 loppuun asti ja 
resurssimme antavatkin täydet mah-
dollisuudet käskettyjen tehtävien 
suorittamiseen.

Patteriston palkatun henkilöstön 
lukumäärä on noin 50 ja saapumi-
serän vahvuus suurimmillaan vähän 
yli 400 miestä ja naista. Henkilöstös-
tä yli 80 % on valmistunut vuonna 
2005 tai sen jälkeen ja vanhemmat 
”soturit” ovat sopivassa määrin tasa-

painottaneet nuorempien innostusta 
tehtäviinsä. Uusimmat ilmatorjun-
tajärjestelmät ovat tulleet koulutus-
käyttöön vuonna 2006 ja koulutus 
käynnistyi viime vuonna. Erinomais-
ta on, että pääosa järjestelmistä ja 
siihen palkatusta henkilöstöstä saa-
tiin samanaikaisesti. Koulutukseen 
on panostettu ja virheitä karsittu ja 
niinpä henkilöstön ammattitaito on 
korkeata luokkaa.

Vauhti on ollut kovaa. Vajaassa 
kymmenessä vuodessa on koulutus-
kalusto vaihtunut vanhasta ja luotet-
tavasta 23ITK61-kalustosta ja joh-
toporras 87:stä ilmatorjunnan huip-
pumoderneihin johtamis- ja ohjus-
järjestelmiin.

Koulutuskäytössä olevia ilmator-
juntajärjestelmiä ovat ilmatorjunta-
patteriston johtoporras (06) - JOPO/

ITPSTO (06), ilmatorjuntaohjuspat-
teri (05) - ITOPTRI (05) sekä ilma-
torjuntaohjuspatteri (05M) - ITOPT-
RI (05M). Johtoporras (06) on itse-
näiseen ilmatorjunnan tulenkäytön 
johtamiseen tarkoitettu johtoelin, 
joka kykenee kolmella tutkallaan 
valvomaan tarvittavan ilmatilan. Il-
matorjunnan taistelun johtamisen 
lisäksi johtoporras tukee muita yh-
tymän joukkoja antamalla ilmahäly-
tyksiä ja - varoituksia. Ilmatorjunta-
ohjuspatteri (05) on tehokkain pat-
teristossa koulutettava tuliyksikkö, 
jonka kokoonpanoon kuuluu neljä 
ohjuslavettia (ASRAD-R) sekä nel-
jä ohjusampumalaitetta (RBS-70). 
Ilmatorjuntaohjuspatteri (05M):n 
pääkalustona on yhdeksän ohjus-
ampumalaitetta (RBS-70). Molem-
pien ohjusjärjestelmien ohjausme-

Ajanmukaista ilmatorjuntaa  
kaakonkulmalta

everstiluutnantti Sami-Antti Takamaa
komentaja

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo 
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netelmänä on lasersäteen seuran-
ta ja järjestelmien kouluttamiseen 
erinomaiset simulaattorit. Käytössä 
on ruotsalaisvalmisteinen Bolide 
ohjus, jonka vaaka kantama on noin 
8 kilometriä ja korkeudessa noin 5 
kilometriä.

Patteristo on kasvattanut runsaas-
ti jopa valtakunnallisia kärkiosaajia 
kaikkiin ilmatorjuntajärjestelmiin-
sä. Tämä on huomattu ja tunnustet-
tu myös muualla, mutta valitettavasti 
kouluttajatukipyyntöihin ei aina voi-
da vastata myöntävästi, koska henki-
löstöresurssimme ovat rajalliset.

Salpausselän ilmatorjuntapatte-
ristossa on varusmiehillä monia va-
lintamahdollisuuksia saada koulutus-
ta niin lyhyen kuin pitkänkin palve-
lusajan puitteissa. Koulutusryhmät 
ovat pieniä ja siitä seuraa, että teho-
kas koulutus on mahdollista lyhenne-
tyilläkin palvelusajoilla. Johtajakou-
lutukseen patteristossa valitaan suh-
teessa hieman enemmän varusmiehiä 
kuin keskimäärin Karjalan prikaatin 
muissa joukkoyksiköissä. 

Koulutus huipentuu Lohtajan il-
matorjuntaharjoituksessa, jossa tai-
dot punnitaan ja jossa otetaan mittaa 
muista. Mieliin painuvimpia koke-
muksia ovat ohjusammunnat sekä 
torjuntaharjoitukset, joissa koulu-
tuksen taso ja asejärjestelmien toi-
mivuus testataan.

Ilmatorjuntapatteristomme 
vuoden 2015 jälkeen

Patteristossa voidaan katsoa luotta-
vaisina vuoteen 2015 ja sen ylitse-
kin, sillä sen asema vahvistuu puo-
lustusvoimauudistuksessa monessa-
kin suhteessa.

Kolme merkittävää muutosta il-
matorjuntapatteristossamme voidaan 
kiteyttää seuraavasti:

- Joukkoyksikön palkatun henki-
lökunnan määrä kasvaa muutamilla 
työntekijöillä, joka on erinomainen 
asia. Nyt palveluksessa oleva henki-
löstö on tehnyt hyvää tulosta hieman 
vajaallakin henkilömäärällä, mutta 
kouluttajamäärän kasvu antaa mah-

dollisuuden palkatun henkilöstön en-
tistä suunnitelmallisempaan osaami-
sen kehittämiseen, sillä ilmatorjun-
tajärjestelmissä ammattisotilaiden 
merkitys on keskeinen.

- Ilmatorjuntaohjusjärjestelmä 
15 - ITO 15 otetaan vastaan Karja-
lan prikaatissa vuoden 2015 alkupuo-
lella, jolloin myös sen koulutus ase-
velvollisille aloitetaan Tämä tarkoit-
taa myös sitä, että kymmenen vuo-
den kuluessa patteristossa on otettu 
operatiiviseen käyttöön neljä uutta 
ilmatorjuntajärjestelmää; vastaavaa 
suoritusta ei löydy muualta.

ITO15 -järjestelmän ohjus on 
olalta ammuttava ja sen ohjautus-
menetelmänä on infrapuna. Salpaus-
selän ilmatorjuntapatteristo on ollut 
hankkeessa mukana heti järjestelmän 
ideointivaiheen jälkeen. Kyseessä on 
samankaltainen yksikkö kuin enti-
nen ilmatorjuntaohjuspatteri Igla 
M -kalustolla varustettu 86M. Yk-
sikkötyyppi sopii hyvin alueellisten 
joukkojen käyttöön ja varusmiehille 
koulutettavaksi. Järjestelmä on ke-
vyt, maastoliikkuva ja tehokas tor-
juntaan matalakorkeuksilla ja mikä 
tärkeätä yksinkertainen kouluttaa. 
Uskon, että kaikki ilmatorjuntamie-
het ovat järjestelmän tehokkuudesta 
ja koulutettavuudesta samaa mieltä.

- Erittäin merkittävä hanke on 
myös vuoden 2014 lopussa alkava 
ja seuraavan vuoden kuluessa tapah-
tuva, kehnohkossa kunnossa olevan 
ja epäkäytännöllisen kasarmi 3:n 
peruskorjaus. Kasarmirakennuksen 
saneeraamisen jälkeen on jokaisel-
la kolmella perusyksiköllä uudet ja 
ajanmukaiset tilat. Koulutustilat sen 
sijaan ovat erittäin hyvässä kunnossa.

Salpausselän ilmatorjuntapatte-
ristosta tulee ITO O5 ja ITO 05M 
-järjestelmien ainoa koulutuspaikka 
kun niiden koulutusvastuu siirtyy 
PVUUD:sen myötä kokonaisuudes-
saan KARPR:iin. Asia ei sinänsä ole 
iso muutos, sillä vastaammehan jo nyt 
mainittujen ohjusjärjestelmien kou-
luttamisesta pääkoulutuspaikkana.

Salpausselän ilmatorjuntapat-

teristo on ensi vuoden alusta läh-
tien ollut täydet kymmenen vuotta 
Karjalan prikaatin joukkoyksikkö ja 
KARPR onkin ainoa joukko-osasto, 
johon kuuluvat kaikki maavoimien 
aselajit. Tämä on todellinen rikkaus 
ja merkitystä ei voi kyllin korostaa.  

Ilmatorjuntapatteristo on prikaa-
tin merkittävä osa, josta joukkoyk-
sikön komentajana olen ylpeä, sillä 
olemmehan maavoimien käyttöön 
tarkoitettujen ilmatorjuntajoukko-
jen pääkoulutuspaikka, jossa koulu-
tus tapahtuu myös jatkuvasti oikeas-
sa ympäristössä. Tätä tarkoitusta var-
ten meillä on uudet tilat, modernit 
asejärjestelmät ja - mikä tärkeätä - 
tehtäviinsä motivoitunut, ammattitai-
toinen ja oikealla tavalla omaa am-
mattiaan arvostava henkilöstö.

KAARTI PÄÄLLE!

Toivotan kaikille Ilmatorjunta-
lehden lukijoille hyvää joulua ja me-
nestystä vuodelle 2013.  

Kuvat: Puolustusvoimat
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Ilmasotakoulun asema ilmavoi-
mien puolustushaarakouluna ja 
ilmapuolustuksen keskeisenä 
koulutuspaikkana tulee vahvistu-
maan puolustusvoimauudistuk-
sessa vuoteen 2015 mennessä. 
Ilmatorjuntakoulu lakkautettiin 
vuoden 2007 lopussa integroi-
den koulun päätoiminnat osaksi 
Ilmasotakoulua. Mitä on tekeillä 
ja mikä on ilmatorjunnan asema 
uudistetussa Ilmasotakoulussa?

Ilmavoimien koulutus keskitetään 
Ilmasotakouluun Tikkakoskelle. 
Hallissa sijaitseva Ilmavoimien tek-
nillinen koulu lakkautetaan ja len-
toteknillinen koulutus siirretään Il-
masotakouluun vuoden 2013 aikana. 
Kauhavalla sijaitseva Lentosotakou-
lu lakkautetaan ja Hawk-lentokoulu-
tus siirretään Ilmasotakouluun vuo-
den 2014 aikana. Uudistuksen liit-
tyen Tukilentolaivue siirtyy Ilmaso-
takoulusta Satakunnan Lennostoon 

Pirkkalaan ja elektronisen sodan-
käynnin koulutus Ilmasotakoulusta 
Riihimäelle osana toimialan koulu-
tuksen keskittämistä. Uudistuksessa 
Ilmasotakoulun palkatun henkilös-
tön määrä tulee kasvamaan noin 120 
työntekijällä ja varusmiesten keski-
vahvuus yli sadalla hengellä. 

Ilmasotakoulu on korkeakoulu-
tasoinen sotilasopetuslaitos. Ilma-
puolustuksen palkatun henkilöstön 
sekä ilmavoimien ja ilmatorjunnan 
kadettien koulutus säilyvät Ilmasota-
koulun päätehtävinä. Varusmieskou-
lutus painottuu johtajakoulutukseen, 
Vinka-kalustolla toteutettavaan len-
tokoulutukseen sekä joukkotuotan-
toon tukikohtaympäristössä. Ilmaso-
takoulu vastaa tulevaisuudessa koko-
naisuudessaan ilmavoimien lennon-
opettajakoulutuksesta. Ilmasotakou-
lu tulee toteuttamaan pääosan ilma-
voimien harjoitusten pelitoiminnas-
ta. Yhteistyötä Jyväskylän yliopiston 
ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
kanssa tullaan syventämään edelleen.

Ilmasotakoulun ilmatorjunnan 

toiminnallisuudet keskitetään uudis-
tuksessa Ilmatorjuntasektorille, joka 
organisoidaan osaksi Koulutuskes-
kuksen Koulutusosastoa. Ilmasota-
koulu säilyy ilmatorjunnan JOKE 06 
- järjestelmän pääkoulutuspaikkana. 
Lohtajan valtakunnallinen ja hienosti 
kaikki puolustushaarat tavoittava il-
matorjuntaharjoitus säilyy Ilmasota-
koulun suunnittelu- ja toimeenpano-
vastuulla. Samoin ilmatorjunnan len-
tolaitetoiminnan johtaminen säilyy 
koulumme vastuulla. Ilmasotakoulu 
osallistuu ilmatorjunnan tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan sekä ohjesään-
tötuotantoon. Ilmasotakoulun Koulu-
tuskeskus vaalii Ilmatorjuntakoulun 
kunniakkaita perinteitä myös tulevai-
suudessa.

Lentotukikohdan kupeessa sijait-
sevan Ilmasotakoulun koulutus- ja 
opetustilat palvelevat erinomaises-
ti toimintaamme. Ilmapuolustuksen 
johtamista kyetään kouluttamaan 
ympäristössä, joka kattaa ketjun 
pääjohtokeskuksesta aina tuliyksik-
köön, torjuntahävittäjään ja yksittäi-
seen sensoriin saakka. Uudisraken-
taminen Tikkakoskella tulee painot-
tumaan lentokenttäalueelle lento- ja 
lentoteknillisen koulutuksen edelly-
tysten kehittämiseen liittyen. Materi-
aalin varastointi pysyy Ilmasotakou-
lussa edelleen lähivuosien haasteena. 
Ilmatorjunnan osalta näkymät ovat 
kuitenkin valoisat JOKE 06 - kalus-
ton ja koulutuksen sekä ilmatorjun-
nan lentolaitetoiminnan siirtyessä 
tarkoituksenmukaisiin tiloihin kou-
lun campus-alueelle.   

everstiluutnantti Pertti Kelloniemi
Apulaisjohtaja
Ilmasotakoulu

Ilmasotakoulu uudistuu

Ilmaso-
takoulun 
Koulu-
tuskeskus 
toimii 
Aquila-
rakennuk-
sessa
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Entiseen verrattuna ilmatorjun-
nan kadettien opintosuuntakohtaises-
ti eriytyvän ja aliupseeriston sotilas-
ammatillisen koulutuksen antaminen 
Ilmasotakoulussa on lisännyt merkit-
tävästi nuorten ammattilaistemme 
ymmärrystä oman toiminnan liitty-
misestä ilmapuolustuksen kokonai-
suuteen. Toisaalta nykyinen asetelma 
sisältää pieniä, tosin käsiteltävissä 
olevia haasteita maavoimien yhty-
mien taistelun opetukseen. Maavoi-
mien toimintaympäristön tuntemus 
varmistetaan tiiviillä yhteistyöllä il-
matorjuntakoulutusta antavien jouk-
kojen kanssa. Kadetit ja koulutettavat 
aliupseerit osallistuvat jo vakiintu-
neen käytännön mukaisesti maavoi-
mien yhtymäharjoituksiin. Koulutuk-
sesta vastaava avainhenkilöstömme 
on jo aloittanut perehtymisen maa-
voimien uudistettuun taistelutapaan, 
joka luonnollisesti on jatkossa tun-
nettava syvällisesti. 

Ilmasotakoulu tulee koulutta-
maan kaikkia ilmapuolustuksen 
järjestelmiä ja toiminnallisuuksia. 
Ilmatorjunnan upseerikoulutuksen 
kannalta keskeisiä ovat ilmapuolus-
tuksen johtaminen, ilmatorjuntatak-
tiikka, ilmavoimien taktiikka ja tais-
telujärjestelmä sekä sotatekniikka. 
Ilmatorjuntakoulutus tulee saamaan 
uudistuksessa lisäarvoa ja entistä 
paremmat edellytykset täyttää ase-
lajin tarpeita osana ilmapuolustuksen 
kokonaisuutta. Menestys kuitenkin 
edellyttää, että ilmatorjunta-aselaji 
osoittaa Ilmasotakouluun riittävän 
henkilöresurssin. Optimaalinen tu-
los saavutetaan varmistamalla sopiva 
tasapaino jatkuvuuden ja uusimman 
tietotaidon kesken. Tietotaidon py-
syvyys on keskeistä muun muassa 
ilmatorjunnan lentolaitetoimintaan 
sekä JOKE 06 - koulutukseen liitty-
en. Toisaalta operaatiotaidon ja tak-
tiikan opetukseen liittyen on nähtä-
vissä tarve ilmatorjunnan kärkiosaa-
jien suunnitelmalliseen kiertoon Il-
masotakoulun tehtävissä. Uusien 
ilmatorjuntaohjusjärjestelmiemme, 
kuten ITO12, osaaminen Ilmasota-

koulun opetustoiminnassa on tarpeen 
varmistaa huolella.

Jyväskylän seutu ja ilmavoimien 
johtamisen ytimen vieressä kehittyvä 
Ilmasotakoulu tulevat olemaan entis-

Valtakunnallisen ilmatorjuntaharjoituksen toimeenpano säilyy Ilmasotakoulun 
vastuulla

Hawk-lentokoulutus siirtyy Ilmasotakouluun. Vasemmalta: Hawk Mk 51, Mk 
51A ja Mk 66.

Ilmavoimien lähivalvontatutka on tuttu myös ilmatorjuntaväelle.

tä houkuttelevampia myös ilmator-
junnan ammattilaisten ja perheiden 
asuin- ja työpaikkoina.  

Kuvat: Puolustusvoimat 
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Puolustusvoimauudistuksen myö-
tä elektronisen sodankäynnin 
koulutus keskitetään Riihimäelle 
vuoden 2013 aikana. Muutos tuo 
tullessaan uuden organisaation, 
uusia valtakunnallisia tehtäviä 
ja ELSO-varusmieskoulutuksen 
keskittämisen Riihimäelle. Moni 
asia kuitenkin säilyy ennallaan. 

Elektronisen sodankäynnin 
keskus

Puolustusvoimauudistuksen myötä 
kaikki elektronisen sodankäynnin 
koulutus tullaan keskittämään Rii-
himäelle vuoden 2013 aikana. Muu-
toksen myötä uudelleen organisoitu 
Elektronisen Sodankäynnin Keskus 
(ELSOK) vastaa ELSO-varusmies-
ten valinnoista ja koulutuksesta, sa-
moin kuin palkatun henkilökunnan 
ELSO-alan täydennyskoulutukses-
takin. Muutos tarkoittaa osalle ny-
kyisistä ELSO-osaajista tehtävän 
siirtymistä uudelle paikkakunnalle, 
ja vielä suuremmalle osalle oman 
työtehtävän muuttumista ainakin 
joiltakin osin.

Uuden organisaation myötä EL-
SOK omaksuu aiempaa selkeämmän 
roolin kaikkien puolustushaarojen 
ELSO-koulutuksen suunnittelus-
sa, koordinoinnissa ja tukemisessa. 
Koulutustehtävänsä keskus täyttää 
pääsääntöisesti kahdella tavalla; jär-
jestämällä ELSO-alan kursseja ja 
tuomalla sotaharjoituksiin oman EL-
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SO-osastonsa, joka toteuttaa (usein 
tukipyynnön kautta pyydetyn) teh-
täväkokonaisuuden harjoituksessa.

Yhteistyökumppaneiden on tär-
keää ymmärtää se, että tulevaisuu-
dessa ELSO-toiminnan vuosisuun-
nittelussa noudatetaan Maavoimien 
suunnittelurytmiä, jolloin esim. seu-
raavan vuoden tukipyynnöt tulee toi-
mittaa Maavoimien aikamääreiden 
mukaisesti. Tukea koulutukseen py-
ritään jakamaan tasaisesti tukipyyn-
töjen mukaan, ja usein hyöty on mo-
lemminpuolista - ELSO-varusmiehet 
harjoittelevat omaa tehtäväänsä tuke-
malla harjoitusjoukkoa.

Yksi uudistuksista on valtakun-
nallisen ELSO-koulutuksen koulu-
tuskalenteri. Ensimmäinen koulu-
tuskalenteri koskee vuoden 2014 
koulutusta ja julkaistaan syksyllä 
2013 muiden koulutuskalentereiden 
tapaan.

Kokonaisuutena tuleva muutos 
selkeyttää ELSO-koulutuksen suun-
nittelua ja toteutusta, kun kaikki toi-
minta tapahtuu yhdessä pisteessä. 
ELSO-tehtäviin koulutettavien va-
rusmiesten osalta koulutuskokonai-
suus tulee olemaan johdonmukai-
sempi, kun toimintatavat, koulutu-
sympäristö ja osin kouluttajatkin 
pysyvät samoina koko varusmies-
palveluksen ajan. Myös kantahen-
kilökunnan täydennyskoulutuksesta 
saadaan enemmän irti, kun eri puo-
lustushaarojen näkemykset ja koke-
mukset kohtaavat koulutuksen suun-
nittelussa. 

Kuten aina muutoksessa, organi-
saation ja tehtävien muutokset tuovat 
hetkellisen notkahduksen suoritusky-
vyssä, kun toimintatapoja ja tehtävi-
en jakoa muokataan vastaamaan an-
nettuja tehtäviä. Lopullisena tavoit-
teena on kuitenkin luoda yksi, koko 
Puolustusvoimia palveleva osaamis-
keskus, jossa erilaiset toimintakult-
tuurit ja kokemukset nähdään vah-
vuutena, kykynä vastata eri puolus-
tushaarojen koulutuksellisiin tarpei-
siin. Ainakin aiemmat kokemukset 
rohkaisevat uskomaan siihen, että 
tulevaisuuden sotaharjoituksissa-
kin (ainakin viesti- ja tutkamiesten) 
haastajina toimiva ”foliohattukomp-
pania” puhaltaa yhteen hiileen kuten 
tähänkin asti.

Varusmieskoulutus

Elektronisen sodankäynnin varus-
mieskoulutukseen hakeudutaan val-
takunnallisen erikoisjoukkohaun 
kautta. Hakuaika päättyy vuosittain 
tammikuun lopussa, ja osa hakijois-
ta tullaan kutsumaan maaliskuusta 
2013 alkaen Riihimäellä järjestettä-
vään valintatilaisuuteen. 

Valintatilaisuus koostuu hen-
kilökohtaisesta haastattelusta, so-
veltuvuustesteistä ja fyysisen suo-
rituskyvyn testistä. Naishakijoiden 
osalta pyritään naisten vapaaehtoi-
sen asepalveluksen info-tilaisuus si-
joittamaan samaan ajankohtaan, jotta 
hakijan ei tarvitse osallistua kahteen 
erilliseen tilaisuuteen. 

Valintatilaisuuden perusteella 

Kapteeni Miika Sartonen
Koulutuspäällikkö

elektronisen Sodankäynnin Keskus

Elektronisen  
sodankäynnin koulutus
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valitut astuvat palvelukseen heinä-
kuun saapumiserässä, ja soveltuvuus 
johtajakoulutukseen punnitaan alo-
kaskaudella. Vuodesta 2013 alkaen 
ELSO-aliupseerikoulutukseen vali-
tut käyvät aliupseerikurssin Riihimä-
ellä, ja reserviupseerikoulutukseen 
jatkavat reserviupseerikurssin joko 
Riihimäellä tai Haminassa. ELSO-
tehtäviin koulutetaan siis vain yksi 
saapumiserä vuosittain. 

Kuten muutkin aselajit, ELSO 
tarjoaa varusmiehille omien vah-
vuuksien mukaan erilaisia tehtäviä. 
Oman järjestelmän perusteet kou-
lutetaan jo aliupseerikurssilla, jotta 
melko mittava tekniikan kokonaisuus 
ehditään kouluttaa ja harjoitella va-
rusmiespalveluksen aikana. Teknii-
kan korostumisesta huolimatta ei pal-
velus ELSO-tehtävissä ratkaisevasti 
eroa muiden aselajien varusmieskou-
lutuksesta. Johtajat joutuvat suunnit-
telemaan ja käskemään samat lähi-
puolustukseen, maastouttamiseen ja 
marsseihin liittyvät asiat kuin muut-
kin varusmiesjohtajat. Mistään ”siis-
teistä sisähommista” ei siis ole kyse, 
joskus voi maastovuorokausia kertyä 
keskimääräistä enemmänkin.

ELSO-varusmiehet ovat olleet 
tyytyväisiä palvelukseensa Viestiryk-
mentissä, ja yhä useammin haastat-
teluissa perusteeksi hakeutumiselle 
ELSO-tehtäviin nousevat esille jon-
kun tutun hyvät kokemukset. Vaik-
ka tekniikka ja sen ymmärtäminen 
ELSO-tehtävissä korostuukin, ei ha-
keutumista alalle kannata arastella 
vaikka teknistä peruskoulutusta ei 
olisikaan. Koulutus on suunniteltu 
siten, että myös ilman aikaisempaa 
tekniikan koulutusta oma tehtävän 
oppiminen ja siinä harjaantuminen 
on mahdollista. 

Elektronisen suojautumisen 
koulutus

Ilmapuolustuksen ja Merivoimien 
osalta näkyvin ELSO-koulutus ta-
pahtuu tutkahäirintä- ja signaaliym-
päristösimulaattori (TUTSI) -avus-
teisen elektronisen suojautumisen 

koulutuksen myötä. Kiitos koulutuk-
sen alkuaikojen henkilöstön, koulu-
tuksen perusteet luotiin heti alusta 
riittävän kattaviksi tehtävän vaati-
muksiin nähden. Kalustoon, koulu-
tusympäristöön ja henkilöstöön on 
vuosien varrella oltu valmiita pa-
nostamaan, ja TUTSI-henkilöstö 
itse on aktiivisesti pyrkinyt kehit-
tämään koulutustapahtumaa vas-
taamaan koulutettavien tarpeisiin. 
Läheltä seuranneena on ollut ilo ha-
vaita, miten usein abstraktit käsiteet 
”hanke” ja ”visio” ovat muutaman 
tarmokkaan henkilön toimesta kas-
vaneet konkreettiseksi työksi, jonka 
vaikuttavuutta ilmatorjunta-aselajis-
sa ei käy kiistäminen. Samoin vanha 
sananlasku ”työ tekijäänsä kiittää” 
on osoittanut paikkansapitävyyten-
sä, sen verran suosittuja vierailijoita 
harjoituksissa TUTSI-osaajat näyt-
tävät olevan.

Elektronisen suojautumisen kou-
lutus on suunniteltu nousujohteiseksi 
siten, että saapumiserän omat kou-
luttajat vastaavat ELSU-asioiden 
perusteiden kouluttamisesta heti E-
kauden alussa. Kun tutkatekniikan 
ja oman joukon toiminnan perusteet 
hallitaan, TUTSI:lla tuetaan perus-
asioiden harjoittelua erilaisissa häi-
rintätilanteissa. Lopullisesti taidot 

punnitaan loppusodassa ja Lohtajan 
ilmapuolustusharjoituksessa, jossa 
TUTSI-osasto toimii yhtenä har-
joitusvastustajana. Tavoitteena on 
luoda haastava toimintaympäristö, 
jossa ilmapuolustusjoukot joutuvat 
käyttämään E- ja J-kaudella opittuja 
taitoja mahdollisimman realistisissa 
tilanteissa. 

Paitsi itse koulutusta, TUTSI-
sektorilla on pyritty määrätietoisesti 
kehittämään myös arviointi- ja pa-
lautejärjestelmiä. Arvioinnin tehtä-
vänä on ennen kaikkea auttaa kou-
lutuksen suunnittelijoita löytämään 
joukon osaamisen vahvuus- ja kehit-
tämisalueet. Koska sektori tukee käy-
tännössä kaikkien ilmatorjuntajouk-
kojen koulutusta, se on näköalapai-
kalla arvioitaessa ELSU-koulutuksen 
kokonaistilannetta ja kehitystarpei-
ta. Tätä mahdollisuutta ilmatorjunta-
aselaji hyödyntääkin säännöllisesti 
eri suunnittelutilaisuuksissa, joissa 
TUTSI-henkilöstöllä on oma pu-
heenvuoronsa.

Puolustusvoimauudistus ei rat-
kaisevasti muuta TUTSI-avusteisen 
koulutuksen toteutusta lyhyellä ai-
kavälillä, vaikkakin lisääntyvät teh-
tävät saattavat jonkin verran rajoit-
taa kykyä osallistua eri harjoituksiin 
ainakin nykyisessä määrin. Pitkällä 

TUTSI-avusteinen koulutustapahtuma Lohtajalla. Tässä vaiheessa vielä kerra-
taan perusasioita (kuva: Puolustusvoimat).
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aikavälillä on nähtävissä koulutuksen 
entistä suurempi keskittyminen Rii-
himäelle parantuvien koulutustilojen 
myötä. Jo jonkin aikaa jatkunut tren-
di osaamisen vaihdosta eri puolus-
tushaarojen ja aselajien välillä tullee 
myös jatkumaan. 

LOPUKSI 

Elektroninen sodankäynti taistelu-
kentällä mielletään usein vain elekt-

roniseen sodankäyntiin koulutettujen 
joukkojen tehtäväksi. Tämä onkin tot-
ta, kun puhutaan esim. elektroniseen 
tiedusteluun ja vaikuttamiseen koulu-
tetuista joukoista. Elektroninen suo-
jautuminen eli omien viesti- ja tutka-
järjestelmien oikea käyttö on kuiten-
kin maastouttamiseen rinnastettava 
osa taistelutekniikkaa - jotakin mitä 
jokaisen taistelijan tulee ymmärtää ja 
mieltää tärkeäksi. Sotahistorian esi-

merkit osoittavat, miten yksittäisen-
kin viesti- tai tutkamiehen osaamaton 
toiminta vaarantaa koko operaation 
turvallisuuden. Toisaalta taas onnis-
tuminen saattaa olla juuri sen yhden 
oikeassa paikassa olevan tutka- tai 
linkkiryhmän varassa. Omasta nä-
kökulmastani ilmatorjunta-aselajissa 
tämä on tiedostettu hyvin, ja näihin 
asioihin on koulutuksessa kiinnitet-
ty huomiota. Taistelukentän teknis-
tyessä yhä kiihtyvämmällä vauhdilla 
tämä on hyvä trendi, ja osoittaa että 
ilmatorjunta-aselaji on ottanut haas-
teen hyvin vastaan. 

TEEMANA

PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS

PeRUSLUKeMIA
TAKTIIKASTA

Kapteeni janne Tähtinen
Maanpuolustuskorkeakoulu

Tässä viimeisessä taktiikan palstalle 
vakiokirjoittajana laatimassani artik-
kelissa esitän ajatuksia uudistetusta 
taistelutavasta sekä ilmatorjunnan 
käytöstä osana sitä. Seuraavasta nu-
merosta alkaen pääsette viimeinkin 
perehtymään uuden ja tuoreen kir-
joittajan - kapteeni Henri Ruotsalai-
sen - kanssa ilmatorjuntataktiikan 
maailmaan.

Taistelutavan teesejä  
ja niiden vaikutuksia  
ilmatorjunnan käyttöön

Maavoimien sodanajan joukkoraken-
ne supistuu ja muuttuu puolustusvoi-
mauudistuksen myötä. Tällä pienem-
mällä joukolla tulee kuitenkin kyetä 
samaan tai parempaan tehokkuuteen 
kuin aikaisemmin. Alueellisten jouk-
kojen uudistus on askel hajautetum-

”Uusia ajatuksia” ilmatorjunnan käytöstä 
osana uudistettua taistelutapaa

paa ja oma-aloitteisempaa taistelu-
mallia kohti. Muutokset joukkojen 
toimintamalleissa edellyttävät ke-
hittämistä muun muassa joukkojen 
johtamisessa, tilannekuvassa, liik-
kuvuudessa, tulivoimassa, suojassa 
sekä huollossa.

Uudistettu taistelutapa tähtää 
maastonkohtien pitämisen sijaan 
kumulatiivisten tappioiden tuotta-
miseen vastustajalle. Joukkojen vä-
hentyessä toiminta-alueet kasvavat 
ja komentajien innovatiivisille taiste-
luajatuksille jää enemmän tilaa. Uu-
della taistelutavalla haetaan jousta-
vampaa ja hajautetumpaa toimintaa, 
koska paikallaan pysyvät maalit vi-
hollinen pystyy tuhoamaan helpom-
min. Joukot taistelevat nykyistä laa-
jemmalla ja syvemmällä alueella ai-
empaa pienempinä osastoina.

Taistelutapa lähtee ryhmätason 
oma-aloitteisuudesta, jolla pyritään 
yllättämiseen, harhauttamiseen sekä 
vastustajan heikkouksien ja olosuh-
teiden hyväksikäyttöön. Alemmilla 
johtamistasoilla on nyt enemmän ti-
laa omalle ajattelulle kuin aikaisem-
min. Pienet, hajautetut ryhmät voivat 
joustavalla taistelutavalla toimia sa-
maa vastustajaa vastaan eri puolil-
ta, muodostamatta yhtenäistä maalia 
vastustajalle.

Ilmatorjunnan tehtävänä on tuot-
taa vastustajan ilma-aseelle kumu-
latiivisia tappioita, estää vastustajan 
vapaa lentotoiminta matalilla lento-
korkeuksilla, suojata erikseen käs-
kettyjä tärkeitä kohteita sekä suojata 
maavoimien alueellisten ja operatii-
visten joukkojen taistelua.

Ilmatorjunnan kannalta tuleva 
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toimintaympäristö edellyttää hyvää 
maastoliikkuvuutta ja suorituskykyi-
siä asejärjestelmiä. Joukkojen hajau-
tettu käyttö jättää tilaa ilmatorjunta-
taktiikalle ja taktisten periaatteiden 
soveltamiselle kaavamaisten toimin-
tamallien sijaan. Yhteistoiminta alu-
eella olevien joukkojen kanssa sekä 
toimintatapojen sopiminen korostuu 
entistä enemmän, koska ”jatkuva 
kosketuksen” pitäminen omiin jouk-
koihin ei ilmatorjunnan liikkuvassa 
käytössä ole välttämättä mahdollis-
ta. Ilmatorjuntajoukkojen tulee sopia 
aluevastuussa olevan joukon kans-
sa aukottomat menetelmät liikkeen 
kontrollointiin, jotta vältetään omien 
tappioiden syntyminen.

Taistelevat joukot muodostavat 
jatkossa pienempiä kohteita ilma-
hyökkäyksille kuin perinteiset lin-
noitetut pataljoonan puolustusase-
mat. Ilmakomponentin keskitetyille 
hyökkäyksille ei muodostu toimin-
taedellytyksiä. Toisaalta harvemmin 
ryhmitetyt joukot jättävät taisteluti-
laan mahdollisuuden esimerkiksi 
vapaampaan helikopteritoimintaan. 
Hyökkääjä pyrkinee aktiivisella 
lennokkitiedustelulla paljastamaan 
alueelle ryhmitettyjä puolustajan 
joukkoja ja tuhoamaan ne sekä il-
makomponentin että tykistöaseiden 
tulenkäytöllä.

Viimeaikaisissa sodissa maa-
joukot ovat sekä taktisella että tais-
teluteknisellä tasolla pyrkineet vält-
tämään lähikontaktia ja tuhoamaan 
vastustajan tulivaikutuksella. Esi-
merkiksi Tšetšenian toisessa operaa-
tiossa joukot hyödynsivät systemaat-
tisesti ilmatulta ja tykistöä. Joukot 
etenivät taistelukosketukseen hitaas-
ti ja varovaisesti. Heille oli käsketty 
välttää lähitaistelua (vaikuttaminen 
suora-ammunnalla). Tšetšeenien 
avattua tulen ja paljastettuaan ase-
mansa venäläiset joukot vetäytyivät 
turvalliselle etäisyydelle. Vihollisen 
tuhoamiseksi tilattiin epäsuoraa tulta 
tai ilmaiskuja.

Ilmakomponentilla tai tykistö-
aseilla toteutettavaan taistelutilan 

valmisteluun vastaamme uudiste-
tussa taistelutavassa muun muassa 
hajauttamalla. harhauttamalla, pie-
nemmillä toiminnallisilla joukoilla 
sekä uudistamalla linnoittamisen 
konseptia. Mutta vastaammeko me 
tällä myös havaittujen taistelukos-
ketuksessa olevien joukkojen tulella 
tuhoamiseen? Muita ongelmakohtia 
uudistetulle taistelutavalle ja ilmator-
junnalle ovat hyökkääjän kehittyvä 
lennokkisuorituskyky (miten säilyte-
tään aloite, entä saavutetaan yllätys), 
taisteluhelikoptereiden toimintava-
paus taistelutilan tyhjentyessä (vas-
tustajan vaikuttamisviive pienenee, 
helikoptereiden käyttö on vaikea ar-
vioida, menetetäänkö aloite?) sekä 
maahanlaskujen käyttömahdollisuu-
det (menetetään aloite, joudutaan va-
rautumaan useaan suuntaan) tulevas-
sa taistelutilassa.

Hajautettu toiminta edellyttää 
parempaa tilannetietoisuutta, mikä 
asettaa kovat vaatimukset johtamis-
järjestelmille. Kehittyvät johtamis-
järjestelmät mahdollistavat samalla 
myös vastustajan ja omien joukko-
jen paikkatiedon välittämisen. Viesti-
järjestelmä digitalisoidaan, ja kaikki 
joukot pyritään sijoittamaan saman 
johtamisjärjestelmän alaisuuteen.

Ilmatorjunnan tulenkäytön joh-
tamisessa korostuvat ennakkovaroi-
tuksen merkitys, yhteyksien varmen-
taminen ja tulitoiminnan perusteet. 
Riittävällä ennakkovaroituksella 
varmistetaan yhtymän joukkojen 
ilmasuojelun tehokkuus sekä mah-
dollistetaan ilmatorjunnan tehokas 
tulitoiminta. Johtamisjärjestelmien 
kehittyminen luo mahdollisuuksia il-
matorjunnan toiminnalle, mutta aset-
taa myös omat rajoitteensa. Kaikilla 
alueilla viestijärjestelmä ei riitä mah-
dollistamaan ilmatorjunnan vapaata 
käyttöä - ei ainakaan, jos halutaan 
varmistaa tulenkäytön johtamisen to-
teutuminen. Johtamisyhteydet ovat 
kriittinen suorituskyky ilmatorjun-
tajoukkojen osalta, koska ennakko-
varoitus mahdollistaa huomattavasti 
tehokkaamman toiminnan kuin reak-

tiivinen toiminta omien tähystysha-
vaintojen perusteella.

Joukkojen siirtymiskykyä paran-
netaan siten, että joukot voivat siir-
tyä kerran tai kahdesti vuoro-kauden 
aikana, mikä lisää joukkojen suojaa. 
Tiedusteluun tullaan hankkimaan mi-
nilennokkijärjestelmiä. Omien len-
nokkien alas ampumisen estäminen 
on huomioitava joukkojen toimin-
taohjeissa sekä lennokkitoiminnan 
suunnittelussa. Rajoitteet eivät saa 
kuitenkaan estää vastustajan lennok-
kien tuhoamista.

Kokonaisuudessaan uudistetun 
taistelutavan valmistelut vaativat riit-
tävästi aikaa, jotta joukkoja kyetään 
käyttämään ajatusmallin mukaisesti. 
Onko meillä tähän mahdollisuus? Jo 
Puolustusrevision mietinnössä vuon-
na 1948 todettiin, että ”ulkopoliittiset 
syyt saattaisivat lisäksi estää liike-
kannallepanon ja muiden sotilaallis-
ten valmistelujen toteuttamisen ajois-
sa”. Jos valmisteluita joudutaan to-
teuttamaan hyökkääjän tulenkäytön 
alla, tarvitaan vahva kokonaisilma-
puolustus.

Ilmatorjunnan  
tehtävistä sekä käyttö- ja  
ryhmittämisperiaatteista

Ilmapuolustuksesta vastaavat ensi-
sijaisesti ilmavoimat ja ilmatorjun-
tajoukot. Siihen osallistuvat myös 
maavoimien muut aselajit, merivoi-
mat sekä eräät siviiliviranomaiset. 
Ilmapuolustus jakaantuu toiminnal-
lisesti hävittäjätorjuntaan, ilmator-
juntaan, elektroniseen sodankäyntiin 
sekä ilmasuojeluun. Ilmapuolustuk-
seen liittyy keskeisesti myös ilma-
valvonta, seloste- ja hälytyspalvelu 
sekä sääpalvelu.

Ilmatorjuntajoukkojen käytön on 
aina perustuttava uhkaperusteiseen 
suunnitteluun. Kohteen tai joukon 
suojaamistehtävää toteuttavalla il-
matorjuntajoukolla on torjuntavas-
tuu kantamansa rajoissa. Tappioi-
den tuottamistehtävässä oleva ilma-
torjunta suojaa kohteensa välillisesti 
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tai estää vapaan lentotoiminnan tuot-
tamalla hyökkääjän koneille mahdol-
lisimman suuret tappiot. Ilmatorjun-
nan käytön painopiste on oltava tap-
pioiden tuottamisessa ja kohteiden 
sekä joukkojen suojaamisessa niillä 
alueilla, jotka ovat omalle toiminnal-
lemme tärkeitä. Ilmatorjunnan käy-
töllä on aina pyrittävä muodostamaan 
alueellisesti koordinoitu kokonaisuus 
etenkin, jos käytössä on ilmatorjun-
tapatteriston johtoporras(06), ilma-
torjuntaohjuspatteri tai -pattereita 
sekä ilmatorjuntapattereita.

Joukkojen taistelun suunnittelus-
sa on huomioitava, että varsinaisten 
ilmatorjuntajärjestelmien lisäksi 
puolustusvoimien joukoilla on il-
matorjuntatehtäviin soveltuvia mui-
ta asejärjestelmiä. Ilmatorjuntajär-
jestelmien peittoa on täydennettävä 
mahdollisuuksien mukaan joukkojen 
omilla aseilla. Tähän voidaan antaa 
tarvittaessa vaatimuksia yhtymän 
ilmatorjunnan toiminta-ajatuksessa. 
Joukkojen tärkein omasuojailma-
torjunta-ase on ilmatorjuntakoneki-
vääri, jota tulisi pyrkiä käyttämään 
vähintään 2-3 aseen osastoissa jouk-
kojen suojaamiseen sekä tuliylläkkö-
tehtäviin. Lisäksi ilmatorjuntatehtä-
viä voidaan suunnitella muun muassa 
rynnäkkövaunuille.

Keskeisimmät ilmatorjuntajouk-
kojen tehtävät ovat suojaaminen ja 
tappioiden tuottaminen. Ilmatorjun-
tataktiikan mahdollistamiseksi tehtä-
viä, ja niihin liittyviä ryhmittämispe-
riaatteita, on syytä tarkentaa taistelu-
tilan muuttuessa.

Suojaamistehtävän päämääränä 
on kohdetta vastaan suoritettavien 
tiedustelusuoritusten sekä ilmahyök-
käysten estäminen tai vaikeuttami-
nen. Ilmatorjuntajoukon tulitoiminta 
on pyrittävä aloittamaan suurimmal-
ta tehokkaalta ampumaetäisyydeltä 
kaikkia maaleja vastaan käsketyt 
tulenaloituskriteerit huomioiden. 

Suojaamistehtävässä yksikkö ryh-
mitetään tilanteenarvion perusteel-
la suojattavan kohteen ympärille tai 
arvioituun uhanalaisimpaan sektoriin 
kohderyhmitykseen. Käytettäessä il-
matorjuntaohjusyksikköä tai sen osia 
suojaamistehtävässä, ryhmitetään 
ohjusryhmät supistetuin etäisyyksin 
riittävän tulenantokyvyn turvaami-
seksi. Suojaamistehtävä edellyttää 
varmennettuja tulenkäytön johtamis-
yhteyksiä sekä runsaasti ohjuksia.

Suojaamistehtävässä olevan am-
musilmatorjuntapatterin ja ilmator-
juntaosaston ryhmittämisessä käy-
tetään pääsääntöisesti kohderyh-
mitysperiaatetta. Ohjusryhmän tai 
-jaoksen ja jopa ohjuspatterin ryh-
mittämisessä voidaan käyttää koh-
deryhmitysperiaatetta. Ilmatorjun-
taohjuspatterin ryhmittäminen koh-
deryhmitysperiaatteella edellyttää 
laajempaa suojattavaa kohdetta sekä 
kohteen arvottamista erittäin kriitti-
seksi. Hyökkäyksessä kohderyhmi-
tysperiaatteen käyttö on tavanomais-
ta esimerkiksi sillan, risteysalueen tai 
johtamispaikan suojaamisessa.

Tappioiden tuottamisen päämää-
ränä on tuottaa maksimaaliset tappi-
ot hyökkääjän ilma-aluksille tuhoa-
malla tai vaurioittamalla hyökkääjän 
miehitettyjä sekä miehittämättömiä 
ilma-aluksia. Tehtävä toteutetaan 
mahdollisimman hyvistä tuliase-
mista. Tappioiden tuottamistehtävää 
voidaan tarkentaa sen päämäärän 
mukaan - alueellinen suoja, vapaan 
lentotoiminnan kiistäminen tai tuli-
ylläkkö.

Alueryhmityksessä käytetään 
yhtä tai useampaa, usein erilaisia il-
matorjuntayksiköitä määrätyllä alu-
eella joko vapaan lentotoiminnan es-
tämiseen tai alueella olevien kohtei-
den tai toimintojen välilliseen suojaa-
miseen. Alueryhmityksessä voidaan 
tehokkaasti tuottaa tappioita hyök-
kääjän ilma-aseelle sekä suojata alu-

eella olevia kohteita. Päämääränä on 
estää tai vaikeuttaa vihollisen lento-
toimintaa alueella sekä kumulatiivi-
silla tappioilla vaikuttaa hyökkääjän 
ilmakomponentin suorituskykyyn. 
Yksiköiden tarkoituksenmukaiseksi 
ryhmittämiseksi ja tulenkäytön koor-
dinoimiseksi niiden on oltava saman 
johtoportaan tai yhden johtajan joh-
dossa. Riippuen ilmatorjunnan käy-
tön päämäärästä alueryhmitys voi 
olla hajautettu tai keskitetty.

Ilmatorjuntaa on käytettävä vali-
tusta ryhmitysperiaatteesta huolimat-
ta liikkuvasti siten, että vaihtoasemi-
en suunnitelmallisella käytöllä muu-
tetaan jatkuvasti ryhmitystä ja näin 
vaikeutetaan ilmatorjunnan lamaut-
tamista. Ilmatorjuntapäällikön ja/tai 
ilmatorjuntapatteriston komentajan 
on suunniteltava ja johdettava ilma-
torjuntayksiköiden ryhmitysmuutok-
set. Ryhmitysmuutokset toteutetaan 
tehdyn tilanteenarvioinnin ja tuliase-
matiedustelun pohjalta sekä jaoksit-
tain tai ryhmittäin porrastettuna.

Ja sitten pohdintaa…

Mikä sitten nyt uudistetun taistelu-
tavan myötä muuttuu? Taistelutilan 
muuttuessa ja toiminta-alueiden kas-
vaessa suhteessa joukon kokoon il-
matorjuntajoukkojen tehtäviä ja ryh-
mittämisperiaatteita on tarkennetta-
va. Ilmatorjunnan kokonaispäämäärä 
- mukaillen taistelutavan päämäärää 
- kumulatiivisten tappioiden tuotta-
minen on mahdollista toteuttaa vaih-
toehtoisilla toiminta-ajatuksilla.

Jollakin alueilla ja joukkotyyp-
pien kohdalla ilmatorjunnan suori-
tuskyky moninkertaistuu ja joillakin 
alueilla taas resurssit pysyvät ennal-
laan, mutta toiminta-alueen koko 
kasvaa. Vähäinen, vaikkakin suori-
tuskykyinen, ilmatorjunnan määrä 
suhteessa alueen kokoon pakottaa 
taktisia johtajia pohtimaan kriittisiä 
suorituskykyjä sekä ilmatorjunta-
joukkojen tehtäviä, jotta tuetaan sekä 
ilmatorjunnan kokonaispäämäärän 
että joukon operaation loppuasetel-
man saavuttamista.

PeRUSLUKeMIA
TAKTIIKASTA
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Johtaminen tulevassa taisteluti-
lassa luo ongelmia sekä mahdolli-
suuksia. Kehittyvät johtamisjärjes-
telmät mahdollistavat ennakkovaroi-
tuksen sekä reaaliaikaisen tilanneku-
van ilmatorjuntajoukoille. Toisaalta 
taas tarve kehittyneistä johtamis-
yhteyksistä pakottaa ilmatorjunnan 
painopisteen muodostamiseen sinne, 
missä on myös viestijärjestelmän (ja 
joukkojen) painopiste. Tämä on toki 
perinteinen ilmatorjunnan periaa-
te, mutta rajoittaa toimintavapautta 
ja mahdollisuutta esimerkiksi har-
hauttaa ilmatorjunnan painopistettä. 
Johtamisjärjestelmät luovat myös 
rajoitteita hajaryhmittämiselle laa-
jalla alueella. Kaikissa tapauksissa 
ilmatorjuntajoukoilla on pyrittävä 
tuottamaan hyökkääjään vaikuttavat 
kumulatiiviset tappiot, kiistettävä 
hyökkääjän toimintavapaus alueel-
lisesti sekä keskitettävä riittävä voi-

mien vaikutus keskeisten kohteiden 
suojaamiseksi.

Ongelmakohtina uudistetul-
le taistelutavalle ja ilmatorjunnalle 
nostaisin esille hyökkääjän kehitty-
vän lennokkisuorituskyvyn (UAV/
UCAV), taisteluhelikoptereiden toi-
mintavapauden taistelutilan tyhjen-
tyessä sekä maahanlaskujen käyttö-
mahdollisuudet tulevassa taisteluti-
lassa. Lennokkien torjuntaproblema-
tiikasta allekirjoittanut kirjoitti en-
simmäisessä artikkelissaan (1/2007): 
”Lennokkien torjunta aiheuttaa jouk-
kojen johtajille päänvaivaa arvioita-
essa milloin tuli kannattaa avata. On-
nistunut tuhoaminen poistaa taivaalta 
silmät hetkeksi, mutta saattaa samal-
la aiheuttaa joukon paljastumisen. 
Jos taas tehdään päätös jättää ampu-
matta, voi kohta hetken harmittaa ra-
kettien ropistessa niskaan. Ratkaisu 
on kuitenkin tehtävä.”

Sama haaste on voimassa yhä 
edelleen. Ammusasejärjestelmät vä-
henevät ja ohjusjärjestelmien käyt-
tö lennokkitorjuntaan ei ole kustan-
nustehokasta. Lisäksi niiden käyt-
täminen lennokkitorjuntaan alentaa 
mahdollisuuksia kiistää lähitulituki-
koneiden ja taisteluhelikoptereiden 
toiminta alueellamme. Muuttuvaa 
uhkaa vastaan kehitetyillä ammus-
asejärjestelmillä on tulevaisuudessa-
kin paikkansa taistelukentällä. Eten-
kin taktisten lennokkien torjunnassa 
ammusilmatorjunta on kustannuste-
hokas väline.

Helikopteriuhkan - lähitulituki ja 
maahanlaskut - osalta toistaan taas 
itseäni ja palaan Georgian sodan ko-
kemuksiin ”tyhjenevä taistelukenttä 
mahdollistaa helikoptereiden itsenäi-
set operaatiot”…  

Pikku-uutisia Venäjältä

PeRUSLUKeMIA
ILMA-ASeeSTA

everstiluutnantti Antti Arpiainen

RIA Novosti 19.9.2012, RIA Novosti 
17.10.2012, RIA Novosti 20.10.2012, 
RIA Novosti 23.11.2012

Pantsir-S1 järjestelmän 
koeammunnat ja hankinnat 
jatkuvat

Venäjän Ilmatilanpuolustusjoukot 
vastaanottavat toisen erän Puolustus-
ministeriön tilaamista 100 Pantsir-S 
järjestelmästä marraskuussa 2012. 
Ensimmäinen 12 kpl erä toimitettiin 
asevoimien käyttöön vuonna 2011. 
Pantsir-S järjestelmän pääkäyttö on 
S-400 Triumf ilmatorjuntaohjus-
järjestelmien suojaaminen. Venäjän 

itäiselle Sotilaspiirille on luovutettu 
kuusi kappaletta Pantsir-S yhdistettyä 
ilmatorjuntajärjestelmää. Suunnitel-
man mukaan kaikki Venäjän Ilmapuo-

lustusjoukkojen johtoportaat tullaan 
varustamaan uudella järjestelmällä. 
Tilatut 100 järjestelmää tullaan toi-
mittamaan lähivuosien kuluessa. 

Pantsir-S tulittaa ty-
keillä (© RIA Novosti. 
Mikhail Fomichev)
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Venäjän Puolustusministeriö tie-
dotti myös, että kahdella Pantsir-S 
ilmatorjuntajärjestelmän ampumalla 
ohjuksella tuhottiin risteilyohjus jär-
jestelmän koeammunnoissa Komin 
tasavallassa Pohjois-Venäjällä sijait-
sevalla Pemboin ampuma-alueella 
19.10.2012. Risteilyohjus laukais-
tiin Tu-95MS pommikoneesta kohti 
rakennusta, joka sijaitsi 800 km etäi-
syydellä laukaisupaikasta. Pantsir-S 
järjestelmää on aiemmin koeammut-
tu vain maaleihin, jotka ovat kuvan-
neet risteilyohjuksia. Pantsir järjes-
telmän prototyyppi valmistui vuonna 
1994 ja se esiteltiin julkisesti ensiker-
ran MAKS 1995 ilmailunäyttelyssä, 
modernisoitu Pantsir-S esiteltiin puo-
lestaan vuoden 2007 MAKS näytte-
lyssä. Venäläisen KBP:n valmistama 
Pantsir-S yhdistetty ilmatorjuntajär-
jestelmä käsittää sekä kaksi 30 mm 
tykkiä että 12 57E6 komento-ohjat-
tua ilmatorjuntaohjusta, tulenjohto-
tutkat ja elektro-optiset sensorit si-
joitettuna pyöräajoneuvon konttiin. 
Pantsir on suunniteltu torjumaan eri-
laisia matalalla lentäviä maaleja

Pantsir-S:n vientiversiota Pant-
sir-S1 on myyty Arabiemiraatteihin, 
Syyriaan ja Algeriaan. Viimeisim-
män 4,2 miljardin $ sopimus Irakin 
kanssa kattaa 50 Pantsir-S1 järjestel-
män toimittamisen Bagdadille.

RIA Novosti 15.10.2012

S-400 järjestelmää myös 
Eteläisen Sotilaspiirin 
alueelle

Venäjän Eteläisen Sotilaspiirin il-
matorjuntajoukot tullaan uudelleen 
varustamaan nykyaikaisella S-400 
ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä 
vuoden 2012 lopulla. Sotilaspiirin 
uudelleen aseistamissuunnitelman 
mukaisesti S-400 järjestelmä korvaa 
vuoden loppuun mennessä S-300PM 
järjestelmät, jolloin se tullaan otta-
maan taistelupalvelukseen (Yksiköt 
ovat 1536.ItOR Bataisk /Rostov tai/ja 
1537.ItOR Novorossiisk - kirjoittajan 
kommentti). Venäjällä on S-400 ka-
lustoa käytössään jo neljällä Ilmator-
juntaohjusrykmentillä (210. ja 606. 
Moskovan suojauksessa, 183. Kali-

ningradin alueella sekä 1532.Petro-
pavlovsk-Kamchatkassa - kirjoitta-
jan kommentti). Lähteen mukaan ete-
läinen sotilaspiiri vastaanottaa 16 kpl 
uusia sotilasvarusteita vuoden 2012 
kuluessa mukaan lukien Pantsir-S 
järjestelmät. (eli yhden patteriston 
kalusto - kirjoittajan kommentti)

RIA Novosti 21.9.2012, RIA Novosti 
25.9.2012, RIA Novosti 22.11.2012

Irkut toimittaa ensimmäiset 
Su-30SM koneet Venäjän 
Ilmavoimille

Lentokoneen valmistaja Irkut on toi-
mittanut ensimmäiset kaksi Sukhoi 
Su-30SM hävittäjää Venäjän Ilma-
voimille. Monitoimihävittäjän koe-
lennot alkoivat noin kaksi kuukaut-
ta sitten 21.9.2012 tapahtuneen Su-
30SM koneen ensilennon jälkeen. 
Toinen Su-30SM kehittynyt monitoi-
mihävittäjä suoritti menestyksellises-
ti ensilentonsa 24.9.2012. Ensimmäi-
nen kone suoritti kahden tunnin mit-
taisen ensilentonsa 21.9.2012 osana 
Venäjän Ilmavoimien tarpeisiin mo-
dernisoidun koneen kokonaisvaltais-
ta koelento-ohjelmaa. 

Su-30SM on viimeisin kaksi-
paikkaisen hävittäjäperheen kehitys-
tyyppi, joka on pitkään palveluksessa 
olleen Su-27 koneen, yhden Ilmavoi-
mien tärkeimmän taistelukoneen, jat-
kokehitystyyppi. Uudessa koneessa 
on parannettu tutka, viesti- ja omako-
netunnusjärjestelmät, uudet heittois-
tuimet sekä uusi aseistus. Su-30SM 
on kaksipaikkainen kehitetty versio 
aiemmista Su-27UB ja MKI malleis-
ta, joita on toimitettu Intialle. Kone 
pystyy sekä ilmasta ilmaan että il-
masta maahan tehtäviin käyttämäl-
lään laajalla täsmäase valikoimalla. 
Koneessa on ohjattavat suihkutur-
biinien suuttimet sekä canard -sii-
vet koneen etuosassa, jotka yhdessä 
takaavat erittäin hyvän liikehtimis-
kyvyn alhaisilla lentonopeuksilla ja 
vastaavat Venäjän Ilmavoimien eri-
tyisvaatimuksiin. 

Maaliskuussa 2012 allekirjoitettu 

S-400 Triumf ilma-
torjuntaohjusjärjes-
telmän puoliperävau-
nulavetteja (Kuva© 
RIA Novosti. Artem 
Zhitenei)

Su-30SM hävittäjä 
(© Kuva Irkut)
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Puolustusministeriön ja Irkutin so-
pimus käsittää 30 uuden koneen toi-
mittamisen vuoteen 2015 mennessä. 

RIA Novosti 25.9.2012

MiG-31 koneita arktiselle 
alueelle

Venäjän Puolustusministeriö on si-
joittamassa MiG-31 pitkänkantaman 
torjuntahävittäjiä Novaja Zemlijan 
saarelle Rogachevon arktiseen tuki-
kohtaan vuoden 2012 lopulla puolus-
tamaan ilmatilaa pohjoisesta. MiG-
31 laivue tulee olemaan tärkein osa 
Venäjän kehittämää ohjusten torjun-
tajärjestelmää. 

MiG-31BM kantama on noin 
1 450 km sisäisellä polttoainekuor-
malla ja sitä voidaan pidentää 5 400 
km ilmatankkauksella.  Venäjältä 
puuttuu kattava tutkaverkko pohjoi-
silta alueilta, jolloin kaksipaikkainen 
MiG-31 kykenee torjumaan maalit 
200 km etäisyydeltä nykyaikaisen 
tutkansa ja pitkän kantaman ohjus-
ten ansiosta.

MiG-31 on nopein käytössä ole-
va torjuntahävittäjä, jolle on äsket-
täin aloitettu kattava nykyaikaista-
misohjelma, jolla se modernisoi-
daan tyypiksi MiG-31BM. Nykyai-
kaistetussa versiossa on parannettu 
avioniikkaa, digitaalisia datalinkke-
jä, uusi monitoimitutka, ohjaamon 
värilliset monitoiminäytöt sekä ke-
hittyneempi tulenjohtojärjestelmä. 
Uudistettu kone voi samanaikaisesti 
seurata 10 maalia. 

Aiemmin tänä vuonna Ilmavoi-
mat kertoivat testaavansa uutta ny-
kyaikaista ilmataisteluohjusta, jonka 
asiantuntijat totesivat todennäköises-
ti olevan K-37M, eli entinen RVV-
BD. Tämä ohjus voidaan sijoittaa 
MiG-31 koneeseen ja samalla lisätä 
merkittävästi sen kykyä torjua kau-
kaa risteilyohjuksia. 

Ilmavoimien edustaja totesi, ettei 
heillä ole ongelmia tukeutua nykyai-
kaisilla MiG-31 hävittäjillä jäätävälle 
saarelle, koska lentokentällä on hyvät 
kiitotiet, täydelliset tukikohtaraken-
teet sekä tilat henkilöstölle ja heidän 
perheilleen. Rogachevon tukikohtaan 
on tukeutunut vuodesta 1993 alkaen 
63. Hävittäjälaivue, joka on varustet-
tu Su-27 hävittäjillä.

RIA Novosti 4.10.2012

Jak-130 hyväksytty  
palveluskäyttöön

Lentokoneenvalmistaja Irkut on toi-
mittanut ensimmäisen kuuden Jak-
130 harjoitushävittäjän erän Venäjän 
Ilmavoimille 4.10.2012, kertoi länti-
sen sotilaspiirin tiedottaja. 4.10.2012 
lensi ensimmäinen kuuden Jak-130 
koneen erä Irkutin tehtaan kentältä 
Borisoglebskin lentotukikohtaan Vo-
ronezin Alueelle, suoritettuaan sitä 
ennen mittavan koelento-ohjelman.

Irkut ja Venäjän Puolustusmi-
nisteriö allekirjoittivat joulukuussa 
2011 sopimuksen 55 Jak-130 koneen 
toimittamisesta vuoden 2015 lop-
puun mennessä. Jak-130 on erittäin 

liikehtimiskykyinen aliäänen nopeu-
della lentävä harjoitushävittäjä, jonka 
kantama on noin 2 000 km ja nopeus 
enintään 1 060 km/h (294 m/s). Kone 
voi kantaa 3 000 kg taistelukuormaa, 
joka voi koostua erilaisista venäläi-
sistä tai länsimaisista aseista. Nyky-
aikaisena suihkuharjoitushävittäjä-
nä jak-130 soveltuu lentäjien kou-
luttamiseen tai taitojen ylläpitoon 
neljännen ja viidennen sukupolven 
hävittäjille. Koneella voidaan myös 
suorittaa erilaisia tiedustelu ja kevei-
tä rynnäkkötehtäviä.

RIA Novosti 12.9.2012

Venäjän strategiset  
pommikoneet ovat  
jatkaneet pohjoisten  
alueiden valvontaa

Kaksi venäläistä, Engelskin tukikoh-
taan Saratovin Alueelle, tukeutuvaa 
Tu-95MS pommikonetta on menes-
tyksellisesti saattanut loppuun rutii-
nin omaisen partiolennon Barent-
sin meren, Pohjanmeren ja Norjan 
meren alueilla strategisen pelotteen 
linjausten mukaisesti, kertoi Venä-
jän Puolustusministeriön tiedottaja. 
Kaikkiaan 17 tuntia kestäneen len-
non aikana miehistö harjoitteli lentoa 
laiteohjauksessa sekä ilmatankkaus-
ta. He myös suorittivat yhteisharjoi-
tuksia MiG-31 torjuntahävittäjien 
kanssa Venäjän ilmatilassa. Venäläi-
siä koneita varjostivat kansainvälis-
ten vesialueiden päällä NATO:n F-16 

MiG-31 torjuntahävittäjä (Kuva © RIA Novosti. Ruslan 
Krivobok)

Jak-130 harjoitushävittäjä (Kuva © RIA Novosti. Anton 
Denisov)

››
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ja F-4F hävittäjät tanskasta, Norjasta 
ja Iso-Britanniasta. Venäjä aloitti uu-
delleen strategisten pommikoneiden 
partiolennot Tyynenmeren, Atlantin 
sekä Jäämeren yllä elokuussa 2007. 
Puolustusministeriön mukaan Tu-
95MS ja Tu-160 koneet ovat suoritta-
neet noin 50 partiolentoa vuosittain, 
tähän lukuun tultaneen pääsemään 
myös tänä vuonna.

 
RIA Novosti 13.11.2012

Sukhoi alkaa rakentaa  
taistelu ja tiedustelu-
lennokkeja

Venäläisellä lentokoneenrakentajal-
la Sukhoilla on tarkoituksena raken-
taa tiedustelu- ja taistelulennokit lä-
hitulevaisuudessa. Sukhoi, joka on 
perinteisesti rakentanut hävittäjiä ja 
rynnäkkökoneita, rakentaa nykyisin 
myös siviilikoneita on nykyisin osa 
UAC:ta venäläistä lentokoneenra-
kennuksen omistusyhtymää. 

Lennokit ovat yksi UAC:n valit-
sema strateginen kehityssuunta, jon-
ka osana Sukhoi on yhtymän sisäl-
lä valittu kehittämään tiedustelu- ja 
rynnäkkölennokit. Aiemmin Venäjän 
asevoimien käyttöön suunniteltuja 
lennokkeja ovat tuottaneet Tranzas 
ja Sokol.

Sukhoi on julkaissut internet si-
vuillaan lennokkiperheen, joka tun-
netaan nimellä Zond ja joka on op-

timoitu kantamaan ilma- ja maaval-
vontatutkia sekä elektronisia senso-
reita.

Vuonna 2011 Sukhoi voitti ras-
kaan rynnäkkölennokin kehityssopi-
muksen kilpailun. Uuden lennokin 
massa on noin 20 tonnia. Toinen ve-
näläinen hävittäjäsuunnittelutoimisto 
RAC MiG tulee myös osallistumaan 
lennokin kehitysohjelmaan, kertoi 
MiG:n toimitusjohtaja Sergei Ko-
rotkov aiemmin tänä vuonna. MiG 
esitteli vuonna 2007 MAKS ilmai-
lunäyttelyssä Skat lennokin tulevai-
suuden rynnäkkölennokin malliksi. 
Pietarilainen Tranzas ja kazanilainen 
Sokol voittivat puolestaan lokakuus-
sa 2011 1 tonnin ja 5 tonnin painois-
ten lennokkien kehityskilpailut.

RIA Novosti 26.9.2012

Venäjän Ilmavoimille uusi 
Kh-101 risteilyohjus.

Venäjän Ilmavoimat tulevat ottamaan 
palveluskäyttöön uuden Raduga Kh-
101 risteilyohjuksen vuonna 2013, 
jolla voidaan suorittaa täsmäaseis-
kuja perinteisellä taistelulatauksella 
kaukaa. Uusi ohjus, joka on nyt len-
tokokeissa, kykenee osumaan maa-
liin 10 metrin tarkkuudella 10 000 
km etäisyydeltä. Venäjän Ilmavoi-
mien pommikoneisiin on nykyisin 
sijoitettu Kh-555 risteilyohjuksia 
perinteisillä taistelulatauksilla va-

rustettuina, joiden tarkkuus on vain 
25- 30 metriä keskimäärin.

Aliäänen nopeudella lentävä Kh-
101 käyttää paikanmäärittämiseen 
ensisijaisesti GLONASS satelliitti-
navigointijärjestelmää, mutta sillä 
on myös varmentava inertiaohjaus 
mekanismi mikä ottaa ohjat, mikäli 
satelliitti navigointia häiritään. Oh-
jus kykenee myös osumaan pieniin 
liikkuviin maaleihin, kuten ajoneu-
voihin, lehti totesi.

Ohjuksen taistelulataus on suuri 
ja painaa 400 kg, kun sen edeltäjän 
taistelulatauksen paino on vain puo-
let sitä. Suurikokoinen ase merkitsee 
sitä, että sitä voidaan laukaista aino-
astaan suurimmista pommikoneista 
kuten Tu-95MS ja Tu-160, mutta ei 
Tu-22M3 pommikoneista, joiden 
käytössä pysyvät edelleen Kh-555 
ohjukset. Risteilyohjuksen ydinla-
tauksella varustettu versio Kh-102 
tulee myös palvelukseen. Kyky is-
keä kauas on elintärkeä venäläisille, 
koska heillä ei ole enää käytössään 
tukikohtia ulkomailla ja siksi he eivät 
voi taata hävittäjä suojaa pommiko-
neilleen, totesi lehti. 

RIA Novosti 19.9.2012, RIA Novosti 
30.10.2012

Ensimmäiset Ka-52K  
taisteluhelikopterit  
valmistuvat 2013

Venäjän Merivoimat tulevat saamaan 
ensimmäisen erän Ka-52K taistelu-
helikoptereita, jotka on tarkoitettu 
Mistral luokan maihinnousutuki-

PeRUSLUKeMIA
ILMA-ASeeSTA

Skat lennokki (Kuva © RIA Novosti Anton Denisov) Ka-52 taisteluhelikopteri (Kuva © RIA Novosti. Anton 
Denisov)
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aluksille, vuonna 2013. Hänen mu-
kaansa ensimmäiset sarjatuotettavat 
Ka-52K helikopterit tullaan kokoa-
maan vuonna 2013. Ensimmäisen 
Mistral luokan aluksen astuessa pal-
velukseen Kamov on valmis tuotta-
maan niin monta helikopteria, kuin 
Puolustusministeriö haluaa tilata.

Ka-52 taisteluhelikopterin me-
ritoimintaversion prototyyppi on 
koottavana Progressin tehtaalla Kau-
koidässä. Meritoimintaversio tulee 
koostumaan modifioidusta Zhuk-A 
vaiheohjatusta tutkasta, tyvestään 
taittuvista roottorin lavoista sekä 
rungon korroosio käsittelystä sekä 
järjestelmistä, jotka ovat tarpeen kai-
kissa merialueella ja aluksissa toimi-
maan suunnitelluissa helikoptereis-
sa. Ka-52K helikopterin on kerrottu 
pystyvän laukaisemaan meritorjun-
taohjuksia.

Venäjä Ja Ranska allekirjoitti-
vat 1,2 miljardin dollarin sopimuk-
sen kahden Ranskassa rakennettavan 
Mistral-luokan aluksen valmistami-
sesta sekä arkaluontoisen teknolo-
gia siirrosta kesäkuussa 2011. Kak-

si muuta tämän luokan alusta tullaan 
rakentamaan 80 % venäjällä ja 20 % 
Ranskassa. Mistral-luokan alus ky-
kenee kuljettamaan 16 helikopteria, 
neljä maihinnousualusta, 70 pans-
saroitua ajoneuvoa ja 450 sotilasta. 
Aluksen helikopterilaivueen odote-
taan muodostuvan kahdeksasta Ka-
52K taisteluhelikopterista ja kahdek-
sasta Ka-29/31 rynnäkkökuljetushe-
likopterista, joka oli alun perin suun-
niteltu neuvostomerivoimille, mutta 
ne eivät vaadi suunnittelukorjauksia 
tai nykyaikaistamista, mikä tekee sen 
käyttöönoton Mistral luokan aluksis-
sa nopeammaksi ja edullisemmaksi. 
Ranskassa rakennettavien Vladivos-

Mistral luokan 
alus (Kuva © AFP 
Fred Tanneau)

tok ja Sevastopol nimisten Mistral 
luokan alusten odotetaan astuvan 
palvelukseen Tyynenmeren laivas-
toon vuosina 2014 ja 2015.

Molempia Mistral-luokan aluk-
sia varten tultaneen hankkimaan 
lento-osastot, jotka koostuvat noin 
30 Ka-52K ja Ka-29 helikoptereista, 
kertoi Izvestia lehti 19.9.2012. Len-
to-osasto koostuu sekä aluksella että 
maalla olevasta osasta, jolla taataan 
huollossa olevien helikoptereiden 
nopea kierto sekä taistelutappioiden 
korvaaminen. Hankittavat Mistral-
luokan alukset tultaneen sijoittamaan 
Pohjoiseen ja Tyynenmeren Laivas-
toon.  

PeRUSLUKeMIA
hISTORIASTA

eversti Ahti Lappi

Suomen armeijan ylipäällikkö, 
marsalkka Mannerheim hyväksyi 
13.12.1942 esittelyn, jonka mukaan 
oli tarkoitus hankkia Saksasta ”kah-
deksan radiosuunninta ilmapuolus-
tuksen tehostamiseksi”. Tähän vai-
heeseen oli päästy sen jälkeen, kun il-
matorjunnan johdossa toiminut nuori 
ye-majuri Niilo Simojoki oli saman 
vuoden kesäkuussa lähettänyt parin 
reserviupseerin tiimin Rovaniemel-
le selvittämään, millaisilla välineillä 

Tutkahistoriaa toisesta  
maailmansodasta

saksalaiset ilmatorjuntajoukot har-
rastivat yötorjuntaa. Oma-aloitteisen 
toiminnan tuloksena pätevät teknii-
kan miehet saivat selville, että saksa-
laisilla oli ns. radioluotain (Funkmes-
sgerät), jonka avulla ilmamaalit voi-
tiin havaita ja torjua pimeälläkin ja 
pilven läpi. Tästä alkoi hanke, jonka 
ansiosta Suomeenkin saatiin ensim-
mäiset tutkat keväällä 1943. Erityi-
sesti ilmatorjuntatykistön tulenjohto-
tutka ”Irja” näytteli ratkaisevaa osaa 

Helsingin ja Kotkan suurpommitus-
ten torjunnassa helmikuussa 1944. 
Tutkimuksen mukaan näyttää selväl-
tä, että tutkilla oli suurempi merki-
tys kuin sulkuammunnalla yksistään. 

Tutkalla on yli 100 vuoden 
historia

Jotta tutka olisi voitu keksiä, piti 
ensin keksiä monta muuta asiaa, ku-
ten sähkö, sähkömagneettiset aallot, 

››
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radioteknilliset laitteet, radioputki, 
oskilloskooppi, yms. Tutkateknii-
kan kannalta Karl Ferdinand Brau-
nin vuonna 1897 keksimät katodisä-
deradioputket ja oskilloskooppi oli-
vat ratkaisevan tärkeitä, Irjassakin oli 
Braunin-putkia. Saksalainen insinöö-
ri Christian Hülsmeyer keksi vuonna 
1904 radiolaitteen nimeltä ”telemo-
biloskop”, jonka avulla oli tarkoitus 
estää laivojen yhteentörmäys pime-
ällä ja sumussa. Hänen laitteensa 
patentoitiin 30.4.1904, ensimmäi-
senä tutka-alalla. Tutkan teknillinen 
kehittäminen eteni tasaisesti uusien 
keksintöjen ja parannusten kautta toi-
miviksi laitteiksi 1930-luvulla. Tut-
kan periaate oli yleisesti tiedossa, 
kysymys oli vain käytännön toteut-
tamisesta. Tutkia suunniteltiin ennen 
toista maailmansotaa ja sen aikana 
kolmessatoista eri maassa. 

Tutkia maalla, merellä ja 
ilmassa  

Neuvostoliitolla oli alkeellinen ilma-
valvontatutka (RUS-1) käytössään 
Karjalan kannaksella jo talvisodan 

aikana 1940 – siitä ei suomalaisilla 
tainnut olla tietoa. Brittien rakenta-
ma CH-ilmavalvontatutkajärjestelmä 
tuli käyttöön jo vuonna 1938, ja sen 
avulla britit saivat etulyöntiaseman ja 
torjuntavoiton, kun Luftwaffe yritti 
hankkia ilmanherruuden Britannian 
taivaalla v. 1940. Brittien ilmatorjun-
tatykistökin sai ensimmäiset maa-
linosoitustutkat käyttöönsä vuonna 
1939, mutta varsinaiset tulenjohto-
tutkat vasta tammikuussa 1941. 

Saksa oli 1930-luvulla hyvin 
mukana tutkatekniikan kehitykses-
sä, jopa eturintamassa. Saksan lai-
vasto sai ensimmäiset tutkat (De-Te 
I) käyttöönsä jo vuonna 1937. Saman 
laitteen pohjalta suunniteltiin ilma-
valvontatutka FuMG 80 Freya; tam-
mikuussa 1939 Luftwaffen käytössä 
oli kuusi Freyaa.  Tämän laitteen uu-
dempi malli toimitettiin myös Suo-
meen 1943. Freyan merivalvontatut-
kamalli FuMG (See takt) 40G (gB) 
sai Suomessa nimen Maija. Saksan 
ilmatorjuntatykistölle ryhdyttiin 
hankkimaan tulenjohtotutkaa vuon-
na 1938, jolloin firmat suunnittelivat 

tarjouskilpailun perusteella kolme eri 
mallia. Telefunkenin malli FuMG 
39 T esiteltiin Hitlerille heinäkuus-
sa 1939, ja se valittiin Luftwaffen 
ilmatorjuntajoukkojen tulenjohto-
tutkaksi. Se sai myös nimen Würz-
burg. Siitä tuli saksalaisten yleisin 
tj.tutkatyyppi, jota Luftwaffe tilasi 
heti yli 5000 kpl. Würzburg-laitteita 
valmistettiin eri versioina, A, B, C, 
D, joista Suomeen hankittiin FuSE 
62 D (”Irja”). Samasta laitteesta teh-
tiin isommalla antennilla varustettu 
malli Würzburg Riese, jota käytettiin 
apuna yöhävittäjien johtamisessa. 
Yöhävittäjätutkamalli oli FuG 202 
Lichtenstein, Suomessa Liisa. Myös 
näitä laitteita hankittiin Suomeen, 
joskin yöhävittäjähanke jäi kesken 
sodan päättyessä. Saksassa suun-
niteltiin ja valmistettiin kymmeniä 
ellei jopa satoja eri tutkamalleja, ja 
resursseja haaskattiin, kun puolus-
tushaaroilla ei ollut yhteistoimintaa 
hankinnoissa.  Sama ongelma oli 
muillakin aloilla, esim. lentokone-
teollisuudessa. 

Länsiliittoutuneilla oli tukenaan 
amerikkalaisten rajattomat resurssit, 
briteillä myös Kanadan teollinen ka-
pasiteetti. Näissä maissa valmistet-
tiin valtavat määrät sotatarvikkeita, 
Neuvostoliittoonkin vietiin useita eri 
tutkamalleja 2600 kpl, joukossa uu-
sia senttimetrialueen tj.tutkia (SCR-
584). Senttimetrialueelle siirtymisen 
teki mahdolliseksi ontelomagnetro-
nin keksiminen Britanniassa vuonna 
1940. Tämä oli tutkatekniikan mer-
kittävin keksintö toisessa maailman-
sodassa, ja sen avulla liittoutuneet 
saivat yliotteen ilma- ja merisodas-
sa. Magnetroni tunnettiin Saksassa-
kin, mutta sen tärkeys havaittiin liian 
myöhään. Ilmatorjunnassa amerikka-
laisten ja brittien uudet tulenjohtotut-
kat paransivat ammunnan tarkkuutta. 
90−94 mm:n kranaattien tutkasytytti-
met (herätesytytin) paransivat ratkai-
sevasti myös V1-aseiden torjuntaky-
kyä. Pommikoneisiin ja yöhävittäjiin 
voitiin asentaa pienet, tehokkaat tut-
kat. Atomipommeissakin oli korkeu-

Kuvassa ilmatorjuntatykistön radioluotainhankintojen avainhenkilöitä, va-
semmalta evl Pekka Jokipaltio (It.R 1), ltn Veikko Rantalainen (It.R 1), maa-
hantuojan edustaja, toimitusjohtaja (evl evp) Martti V. Terä  (Oy Dahlberg & 
Hilbert Ab), maj Niilo Simojoki (IlmavE it-os) ja kapt Aake Pesonen (It.R 1). 
(Kuva: Ilmatorjuntamuseo). 
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denmittaustutka kytkettynä laukais-
ukoneistoon. 

Saksassa suunniteltiin sodan 
aikana myös ilmatorjuntaohjusjär-
jestelmiä, joissa tutkat näyttelivät 
tärkeää osaa. Myös senttimetrialu-
een tutkia oli jo kokeilukäytössä. 
Suunnitelmissa oli jopa satojen oh-
juspattereiden ryhmittäminen Sak-
san kotialueen suojaksi pommitus-
ten torjumiseksi. Varusteluministeri 
Albert Speer kehui erityisesti Was-
serfall-ilmatorjuntaohjusta ja totesi 
”Kun myöhemmin kykenimme val-
mistamaan kuukausiohjelmana 900 
kappaletta offensiivisia suurrakette-
ja (V2), niin epäilemättä olisi ollut 
mahdollista tuottaa samalla vaivalla 
useita tuhansia pienempiä rakette-
ja (ohjuksia). Olen sitä mieltä, että 
raketit (it-ohjukset) yhdessä suihku-
hävittäjien kanssa olisivat luhistut-
taneet länsiliittoutuneiden ilmasota-
toimet teollisuuttamme vastaan ke-
väästä 1944 alkaen.” Hitler halusi 
kuitenkin enemmän hyökkäys- kuin 
puolustusaseita, joten niukkoja re-
sursseja satsattiin vääriin kohteisiin, 
mikä osaltaan johti häviöön. 

Tuhannet liittoutuneiden pommi-
tuslentäjät saivat kuitenkin surmansa 
Saksan taivaalla ilmatorjuntatykistön 
ja hävittäjien tulessa. Tutkat näytteli-
vät tässä suurta osaa. Liittoutuneiden 
määrällinen ja laadullinen ylivoima 
oli silti liikaa Saksan ilmapuolustuk-
selle. 

Kirja tutkahistoriasta 

Allekirjoittanut on yhdessä ilmavoi-
mien viestialan asiantuntijan, eversti 
(evp) Perttu Peitsaran kanssa tutkinut 
tutkahistoriaa toisen maailmansodan 
ajalta ja koonnut tiedot kirjaksi, joka 
julkaistaan loppuvuodesta 2012. Kir-
jassa tarkastellaan tutkan kehityshis-
toriaa maailmassa ennen toista maa-
ilmansotaa ja sen aikana, tutkien 
käyttöä ilmasotatoimissa pääasiassa 
Euroopan sotanäyttämöllä, sekä tut-
kien hankintaa ja käyttöä Suomessa. 
Eversti Peitsara on tutkinut ja kirjoit-
tanut Saksasta hankittujen ilmaval-

vontatutkien (Raija), yöhävittäjien 
johtotutkien (Riitta), hävittäjätutki-
en (Liisa) sekä merivalvontatutkien 
(Maija) osuuden. Allekirjoittanut on 
kirjoittanut luvut tutkien kansainväli-
sestä kehityksestä ja käytöstä toises-
sa maailmansodassa sekä tulenjoh-
totutkien (Irja) hankinnoista ja käy-
töstä Suomen ilmatorjuntatykistössä. 

Saksalaisista radiomittauslait-
teista käytettiin Suomessa monia 
nimityksiä, kuten radiosuunnin, ra-
dioluotain ja radioetäisyysmittari. 
Nimestä oltiin vähän erimielisiä, 
olihan tykistössäkin  radioluotaus-
komppania. Laitteille annettiin pei-
tenimiksi naisten nimiä, muita ei saa-
nut käyttääkään. Sotilaspassissa saat-
toi lukea Irja-mittaaja tai Irja-upseeri. 
Irja-ryhmä sai organisaatiossa viral-
lisen nimityksen radiomittausryhmä. 
Käytettiinpä jossain Ruotsin mallin 
mukaista nimitystä kaikumittaaja 
(vrt. ruots. ekoradio, tutkan alkupe-
räinen nimitys Ruotsissa).  Tutka-sa-
na otettiin käyttöön vasta sodan jäl-
keen vuonna 1945, jolloin Helsingin 
Yliopiston suomenkielen professori 
Lauri Hakulinen sitä ehdotti. Nimi-
tys on johdannainen sanasta tutkain. 

Tutkahistoriasta ei ole Suomes-

sa aiemmin julkaistu kovin montaa 
teosta. Alan klassikko on V.E. Sau-
ran kirja ”Tutka toisessa maailman-
sodassa” vuodelta 1950. Aihetta on 
myöhemmin käsitelty muun muassa 
Sähköteknillisen Koulun 50-vuotis-
historiikissa (1998), allekirjoittaneen 
kirjassa ”Ilmatorjunta ilmasodassa 
1794−1945” (2000) ja Tutkamieskil-
lan ansiokkaassa historiikissa ”Tut-
kan taipaleelta” (2011). Nyt puhee-
na olevassa kirjassa Suomen tutka-
historian osuuden tutkiminen on pe-
rustunut pääasiassa arkistolähteisiin, 
jolloin on voitu korjata vanhemmissa 
teoksissa olleita asiavirheitä. Lisäk-
si on haastateltu niitä harvoja vete-
raaneja, joilla on omakohtaisia muis-
toja Raijoista, Irjoista ja Maijoista. 
Veteraaneilta ja heidän omaisiltaan 
on myös saatu paljon ennen julkaise-
mattomia harvinaisia valokuvia. Ul-
komaiden tutkahistoriaa on selvitetty 
kirjallisuuslähteiden avulla; monta 
melko uutta arkistolähteisiin perus-
tuvaa historiateosta onkin löytynyt. 

Uusi tutkahistoriakirja on ostet-
tavissa Ilmatorjuntamuseosta. 

”Atomipommi päätti sodan, mut-
ta tutka sen voitti!”  

Irja-kaluston avulla johtopatterit suorittivat enimmäkseen ”sähköistä seuranta-
ammuntaa”. Irjojen avulla parannettiin myös sulkuammunnan tehokkuutta. 
(SA-kuva). 



32   •   Ilmatorjunta  4/2012

PeRUSLUKeMIA
TeKNIIKASTA

Kapteeni Petri Forssell

Tekniikan palstalla käsitellään tällä 
kertaa täsmäaseilla vaikuttamisen 
teknisiä edellytyksiä ja rajoituksia 
yleisellä tasolla Su-34 hävittäjä-
pommittajan ja sen ilmasta maahan 
aseistuksen kautta. Su-34 on esitel-
ty lehdessä Ilmatorjunta 3 / 2012. 
Käsitteenä täsmäaseet ovat maa-
maaliin hakeutuvia asejärjestelmän 
vaikutusosia, hakeutuvia pommeja, 
ammuksia tai sirotteita. Täsmäasei-
ta käytetään silloin, kun haetaan eri-
tyisen suurta osumatarkkuutta. Am-
mustyypistä riippuen täsmäase voi 
hakeutua maaliin joko itsenäisesti, 
tai se voidaan ohjata maaliin ulkoisen 
maalinosoituksen avulla. 

Täsmäaseiden lavetin 
yleiset vaatimukset 

Asejärjestelmän osajärjestelmien 
on havaittava, tunnistettava, identi-
fioitava ja paikannettava maaleik-
si valitut kohteet. Havaitsemisessa 
kohde löydetään ympäristöstä. Tun-
nistamisessa kohde luokitellaan sen 
ulkomuotojen, herätteiden tai käyt-
täytymisen perusteella esimerkiksi 
taistelupanssarivaunuksi. Identifioi-
misessa kohde tunnistetaan omaksi 
tai viholliseksi ja sen tyyppi määri-
tellään. Paikantaminen on kohteen 
paikan määrittäminen asejärjestel-
mälle riittävällä tarkkuudella asevai-
kutuksen aloittamiseksi kohteeseen. 

Täsmäaseilla vaikuttamisen tekniset  
edellytykset ja rajoitukset – Sukhoi Su-34  

– osa 1/2
Paikantamisen perusteena on oman 
paikan joka hetkinen tunteminen riit-
tävällä tarkkuudella. Lavetin on ky-
ettävä kertomaan täsmäaseen paik-
ka sekä kohteen paikka aseelle sen 
laukaisuhetkellä. Yleisesti kohteen 
havaitsemisessa, tunnistamisessa ja 
paikantamisessa käytetään erilaisia 
sensoreita: tutka, radio, infrapuna, la-
ser tai akustinen. Paikantaminen voi-
daan toteuttaa myös kohteen lähet-
tämien sähkömagneettisten säteiden 
avulla ELINT ja ESM laitteistoilla. 
Niiden avulla tapahtuva paikantami-
nen tuottaa usein myös kohteen luo-
kittelu- ja identifioimistiedot.

Tehtävään valmistautumi-
nen ja lavetin tekniikka

Ennen Su-34:n taistelulentoa koneen 
järjestelmille kyetään määrittämään 
koneen lähtöpaikka, koneen suunni-
teltu reitti ja korkeudet, täsmäaseen 
laukaisuvyöhyke sekä kohteen ennal-
ta tiedustelu sijainti tai alue. Kohteen 
tyypin mukaisesti kyetään osajärjes-
telmille kertomaan kohteen koko, 
muoto sekä mahdollisesti tuottaman 
sähkömagneettisen säteilyn aallon-
pituudet sekä aaltomuodot. Tämä 
toteutetaan tehtävänvalmistelujär-
jestelmällä ja tiedot syötetään pää-
tietokoneeseen sekä tarvittaessa eri 
järjestelmien tietokoneille.  

Maalin havaitseminen,  
luokittelu ja ampumispäätös

Su-34 asejärjestelmän vaiheohjatulla 
X-alueen tutkalla kyetään samanai-
kaisesti toteuttamaan maastonseu-
rantalentoa että etsimään maaleja 
sen hyökkäystoimintatavalla. Tutka 
valvoo maastoa ja antaa havaitsemis-
taan kohteista (talo, panssarivaunu, 
ilmatorjuntajärjestelmä,…) maalin-
osoituksia päätietokoneelle sekä na-
vigointi- ja hyökkäysjärjestelmälle. 
Kohteet tunnistetaan joko tutkan 
avulla sen muotojen sekä tutkaherät-
teiden perusteella. Tietoja verrataan 
paikkatietoihin, maalikirjastoihin 
sekä ulkopuolelta kommunikointi-
järjestelmän kautta saataviin tilanne- 
ja maalinnustietoihin. Mikäli kohde 
säteilee, voidaan se tunnistaa myös 
Su-34:n omasuojajärjestelmän avulla 
maaliksi.  Kohde voidaan identifioi-
da tutkan omatunnuskyselijän oma-
tunnistustietojen avulla esimerkiksi 
lentoreitillä olevaksi omaksi ilmator-
juntajärjestelmäksi, viholliseksi tai 
tunnistamattomaksi kohteeksi (joko 
vihollinen tai oma). 

Tunnistamisen jälkeen on luoki-
teltava maalit, joita aletaan seurata 
sekä maali jota vastaan hyökätään 
asein. Aseupseeri valitsee käytettä-
vän aseen (täsmäaseen, ohjuksen, ra-
ketit) ja sen mukaisen maalin seuran-
tajärjestelmän. Maali hyväksytään 
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seurantaan tutkalle sekä täsmäaseita 
käytettäessä joko elektro-optiselle 
tähtäimelle tai lisäsäiliöihin asenne-
tuille infrapuna- ja lasertähtäinjärjes-
telmälle. Tähtäinjärjestelmän saatua 
maalinosoituksen ne suuntaavat et-
simensä kohteeseen. Aseupseeri hy-
väksyy järjestelmän esittämän maa-
linosoituksen tai vaihtaa maalinosoi-
tuksen kohdetta manuaalisesti ja hy-
väksyy kohteen maaliksi. Tässä vai-
heessa (valitusta täsmäaseesta riip-
puen) tiedonsiirtojärjestelmän avulla 
varmistutaan siitä, että täsmäaseen 
hakupää (L, TK) seuraa maalia tai 
maalin tietoja siirretään täsmäaseel-
le ja sen hakupäälle (TK, Kr, S-E).  
Käytetystä aseesta riippuen lentäjän 
on kuljetettava täsmäaseen lavettina 
toimiva Su-34 aseen laukaisuvyö-
hykkeelle, jotta täsmäaseella kyettäi-
siin edes teoriassa osumaan maaliin. 
Aseupseeri kykenee johtamisjärjes-
telmän avulla varmentamaan maalin 

tiedot sekä onko kohde haluttu maali 
ylemmältä johtoportaalta. Johtamis-
järjestelmän avulla Su-34 voi saada 
maalitietoa ylemmän johtoportaan 
tilannekuvasta sekä täydentämään 
sen tilannetietoa tuottamalla kohde- 
ja maalitietoja toiminta-alueeltaan. 
Lavetin ollessa laukaisuvyöhykkeel-
lä aseupseeri suorittaa täsmäaseen 
laukaisun. 

Teknisinä edellytyksinä täsmä-
aseen laukaisulle ovat kohteiden ha-
vaitseminen sekä niiden luokittelu 
maaliksi. Naamioinnilla ja ryhmi-
tysmuutoksilla aiheutettu tieduste-
lutiedon paikkansa pitämättömyys 
ja kohteen muodon naamioinnin ai-
heutettua automaattista maalinnuk-
sen toimimattomuutta varten tarvi-
taan aseupseerin ammattitaitoa. Hän 
kykenee koulutustasosta riippuen et-
simään, luokittelemaan sekä maalit-
tamaan kohteet oikeiksi maaleiksi. 
Suurimpana rajoituksena on sään 

tuomat haasteet. Käytettäessä elekt-
ro-optisia ja laser hakupäillä varus-
tettuja täsmäaseita lavetin ja maalin 
välillä on oltava näköyhteyttä. Ilman 
tätä ei täsmäaseita kyetä lukitsemaan 
maaliin ennen laukaisua haluttuun 
kohteeseen (maaliin) tai ohjautta-
maan niitä (TK) maaliin.

Täsmäaseen toiminta

Yleisesti täsmäaseen toiminta voi-
daan jakaa kolmeen vaiheeseen: 
lähtö, ratavaihe ja tarkka muuttumi-
nen paikkaan. Täsmäaseen lavetin 
järjestelmiltä saamilla alkuarvoilla 
on kriittinen merkitys. Aseen on tie-
dettävä mistä lähdetään liikkeelle. 
Ratavaiheessa aseen on löydettävä 
oma paikkansa riittävän tarkasti ja 
säädettävä paikka ulkopuolelta tule-
van ohjautuksen, hakupään tuotta-
masta tiedosta laskemalla sekä omin 
toimenpitein. 

Su-34 osajärjestelmistä koostuu kokonaisuus, joka mahdollistaa täsmäaseilla vaikuttamisen aseupseerin valitsemaan 
kohteeseen. (Kirjoittajan hahmotelma)

››
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Täsmäaseella on oltava tietynlai-
nen rakenne, jotta se selviytyy kul-
jetusvaiheen lavettiin kiinnitettynä 
sekä lavetin liikehdinnän. Täsmä-
aseen on selviydyttävä lähtövaiheesta 
sekä kyettävä hakeutumaan maaliin 
omin toimenpitein tai ulkopuolelta 
ohjautettuna. Täsmäaseista löytyvät 
yleensä seuraavat pääosat: runko, 
hakupää, taisteluosa, ohjaus- ja va-
kavointijärjestelmä sekä ohjautusjär-
jestelmä. Rungon tarkoituksena on 
yhdistää täsmäaseen osajärjestelmät 
yhdeksi aerodynaamiseksi aseeksi 
sekä suojata herkimpiä osajärjestel-
miä. Hakupää on täsmäaseen silmät 
ja tuottaa oleellisen osan täsmäaseen 
tarvitsemasta maalitiedosta. Taiste-
luosa sisältää varmistimen aseen tur-
vallista kuljetusta varten, sytyttimet 
sekä taistelulatauksen maalissa vai-
kuttamista varten. Täsmäaseen ha-
keutuminen ja ohjautus suoritetaan 
ohjautusjärjestelmän ohjaamana. Se 
saa alkuarvot lavetilta ennen laukai-
suhetkeä, maalin paikkatiedot suh-
teessa aseen liikerataan hakupääl-
tä ja se ohjaa asetta ohjaus- ja va-

kavointijärjestelmän avulla. Tämän 
mahdollistamiseksi se tarvitsee säh-
köistä energiaa jonkinlaisesta akusta, 
paristosta tai ase tuottaa sitä omasta 
liike-energiastaan. Ohjuksesta poi-
keten täsmäase ei yleensä sisällä 
voimajärjestelmää ja moottoria sillä 
tällöin se luokiteltaisiin ohjukseksi. 
Raja luokittelun suhteen on kuitenkin 
joissakin tapauksissa hämärä. 

Täsmäaseen hakeutuminen 
säteilyyn

Yksinkertaisin täsmäase hakeutuu 
kohteeseen, johon sen hakupää on lu-
kittunut. Hakeutuminen voi tapahtua 
maalin säteilemään tutka- tai infra-
punasäteilyyn. Hakeutuminen voi 
tapahtua myös maalin heijastamaan 
tutka- tai lasersäteilyyn, tällöin maa-
lia valaistaan tietyn taajuisella tut-
kasäteilyllä tai laservalolla. Aurinko 
tuottaa ultravioletti- (UV), lähi-infra-
puna- (NIR) ja näkyvän valon (VIS) 
sähkömagneettista säteilyä. Sen hei-
jastuessa maalista voi hakeutuminen 
tapahtua maalin heijastamaan näky-
vän valon alueen kuvaan (hahmoon). 

Su-34:n täsmäaseissa hakeutumista 
käytetään laser-valaisuun (L) ja ku-
vaan hakeutuvassa (Kr) hakupäällä 
varustetuissa aseissa. Aseupseerin 
valitseman kuvan kohteeseen ha-
keutuvassa (TK) aseessa on kysees-
sä ennemminkin ohjautuksesta kuin 
hakeutumisesta. TK hakupäällä va-
rustetun täsmäaseen menettäessä yh-
teyden lavetin datalinkkiin se osaa 
hakeutua kohteeseen, johon se oli 
lukittuna ennen yhteyden menetystä.

Laservalaisuun hakeutuva täs-
mäaseen hakupää lukitaan maaliin 
sen ollessa kiinni lavetissa. Valaisu 
voidaan toteuttaa joko samasta la-
vetista missä ase on kiinni, toises-
ta ilmalavetista tai maasijoitteisen 
ilmatulenjohtajan laservalaisimella. 
Lukittumisen jälkeen aseupseeri voi 
laukaista aseen sen ollessa laukaisu-
vyöhykkeellä. Aseen hakupää tuijot-
taa koko lennon ajan maalista tulevaa 
valaisua. Hakupää tuottaa tietoa maa-
lista aseen suljetulle ohjauspiirille, 
jonka laskennan perusteella täsmäase 
hakeutuu tekemiensä liiketilan muu-
toksin maaliin.

Teknisesti laservalaisuun hakeu-
tuva täsmäasejärjestelmä on tekni-
sesti helppo toteuttaa ja se on laajalti 
käytössä. Sen etuina on laserin vaike-
ahko häirintä. Valaisulaser on tietyllä 

PeRUSLUKeMIA
TeKNIIKASTA

Ikkunasta näkyy Su-34:n elektro-optisen tähtäysjärjestelmän koneen vatsanpuoleinen sisempi osa. Su-34:n ripustimessa 
on KAB-1500L ohjaussiivekkeet kuljetusasennossa. Pommi hakeutuu tähtäysjärjestelmän laser-säteellä osoittamaan 
kohteeseen. Pommi kyetään toimittamaan 1 – 15 km korkeudelta 550 – 1700 km/h nopeudella.  
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ennalta määrätyllä aallonpituudella 
sekä tuottaa koodattua valoa. Haku-
pää hakeutuu vain oikean aallonpi-
tuuden sekä koodauksen omaavaan 
valaisulähteeseen. Laservalaisuun 
hakeutuvan täsmäaseen suurimpa-
na rajoituksena on näkyvyys. En-
nen laukaisua maalin ja lavetin vä-
lillä sekä laukaisun jälkeen maalin 
ja täsmä-aseen välillä on oltava tie-
tynasteinen visuaalinen näkyvyys. 

Täsmäaseen hakeutuminen 
vertaamalla

Toinen Su-34:n hakeutumista käyt-
tämä täsmäase on varustettu haku-
päällä jossa hakeutuminen toteu-
tetaan vertaamalla hakupään (Kr) 
näkemää kuvaa hakupäähän asen-
nettuun kuvaan. Laseriin verrattuna 
hakupää kertoo nyt lukitun kuvan si-
jaintia täsmäaseen liiketilan suhteen. 
Ohjautusjärjestelmä laskee korjaus-
komennot ja käskyttää ne ohjaus- ja 
vakavointijärjestelmälle. Täsmäase 
hakeutuu oman laskentansa perus-
teella hakupäälle asetettuun kuvaan. 
Hakupäälle kuva voidaan asentaa en-
nen lavetille asentamista tai lavetin 
elektro-optisen tähtäimen kuvasta. 

Ennalta ladattuja kuvia voidaan 
hakupäähän asentaa useita. Ne on 
hankittu tiedusteluvaiheessa useil-
ta eri etäisyyksiltä. Lähestyessään 
kohdetta täsmäase voi hakea muis-
tistaan aina tarkemman kuvan (hah-
mon) osumatarkkuuden parantami-
seksi. Tämän tyyppisen aseen käyt-
tö vaatii tarkempaa tiedustelutietoa 
kuin laser maalinosoituksen käyttö. 
Asetta varten tarvitaan useita kuvia 
sekä tietoa kuvien ottopaikoista sekä 
suunnista.

Kuvaan hakeutuva täsmäase on 
laser hakeutuvaa asetta herkempi 
sääolosuhteille. Sen lisäksi sitä kye-
tään käyttämään vain valaistuksen ol-
lessa riittävä eli päiväolosuhteissa. 
Teoriassa aseen käyttö onnistuisi riit-
tävän valaisun aikana myös pimeällä. 
Kummankin tyyppisen täsmäaseen 
käyttöä voidaan rajoittaa vastustajan 
toimenpitein. Kohteen havaitsemis-

ta ja maalinnusta voidaan hankaloit-
taa käyttämällä naamiointivälineitä, 
jotka antavat suojaa UV-VIS-NIR 
-alueilla. Käytettäessä korkealaatui-
sia häivemateriaaleja kohde sulau-
tuu ympäröivään luontoon erittäin 
hyvin. Aseet ovat alttiita taisteluken-
tän pölylle ja savulle. Niiden käyttöä 
vastaan voidaan suojautua suojasa-
vutuksella, joka sisältää heijastavia 
partikkeleita. Tällöin hakupäät eivät 

Hakeutuvassa täsmäaseessa hakupää tuottaa tietoa maalin asemasta ohjau-
tusjärjestelmälle. Tieto maalin suunnasta ja aseen liiketilasensorien tuottama 
tieto aseen liiketiloista lasketaan ohjautusjärjestelmässä korjausliikkeiksi. 
Ohjautusjärjestelmä käskyttää korjausliikkeet täsmäaseen ohjaus- ja vaka-
vointijärjestelmälle, joka korjaa täsmäaseen liiketilan suuntaa.  Muodostuu 
suljettu ohjauspiiri, jonka laskennan perusteella täsmäase hakeutuu maaliin. 

löydä maalia tai ne saadaan räjähtä-
mään ennen maalia. Mikäli uhkana 
on laserohjatut ase, voidaan kohteet 
varustaa uhkavaroittimilla sekä laser 
omasuojahäirintälähettimillä. Tällai-
set täsmäaseet voidaan helposti har-
hauttaa valelaitteilla, soihduilla tai 
heitteillä väärään maaliin tai harhaut-
tavalla toiminnalla ja valelaitteilla 
täysin väärälle alueelle.  

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

lukkokero@turvaykkoset.fi
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PeRUSLUKeMIA
STRATeGIASTA

Majuri Tommi Lappalainen
Maanpuolustuskorkeakoulu

Maanpuolustustiedotuksen suunnit-
telukunta selvittää vuosittain haas-
tattelututkimuksella kansalaisten 
mielipiteitä Suomen ulko- ja turval-
lisuus- ja puolustuspolitiikasta. Tä-
män vuoden tutkimuksessa kysyt-
tiin kansalaisten mielipiteitä myös 
puolustusvoimauudistuksesta ja 
kansainvälisestä sotilasyhteistyöstä. 
Tutkimukseen haastateltiin noin tu-
hatta suomalaista syys-lokakuussa. 
Haastattelututkimukset osoittavat, 
että vuodesta toiseen suomalaiset 
osoittavansa tukevansa ulko- ja puo-
lustuspolitiikan hoitoa ja yleistä ase-
velvollisuutta sekä ilmaisevat vahvan 
maanpuolustustahdon. 

Luottamus puolustus-
politiikaan heikentynyt? 

Ennen puolustusvoimauudistuksen 
linjausten julkistamista arveltiin, että 
uudistuksessa toteutettavat säästöt ja 
varuskuntien sulkeminen saattaisi 
vaikuttaa merkittävästi kansalaisten 
puolustustahtoon. MTS:n tutkimus 
osoittaa, että puolustusvoimauudis-
tukseen liittyvä kärkevä poliittinen 
kiistely ei ole oleellisesti vaikuttanut 
suomalaisten käsityksiin maanpuo-
lustuksen peruspilarien toimivuudes-
ta. Valtaosa vastanneista kannattaa 
nykyisen puolustusjärjestelmän säi-
lyttämistä.

Mielipidekyselyn mukaan luot-
tamus puolustuspolitiikan hoitoon 
on hieman heikentynyt. Puolustus-
politiikkaa pitää hyvin hoidettuna 

noin 70 prosenttia vastanneista, kun 
vuosi sitten luku oli yli 80 prosent-
tia. Syyksi on helppo epäillä puolus-
tusvoimauudistuksen nousemisesta 
julkiseen keskusteluun. Puolustus-
voimien kehittämiseen liittyvistä ky-
symyksistä on tehty kiistanalaisia ja 
eripuraisuuden korostaminen on nä-
ennäisesti rikkonut perinteisesti puo-
lustuspolitiikan tekemiseen liittyvän 
laajan poliittisen konsensuksen. On 
saattanut syntyä käsitys, että kyse 
on ollut huonosta puolustuspolitii-
kan hoitamisesta.

Sotilaallisen yhteistyön 
suosio riippuu kumppanista

Tämän vuoden tutkimukseen oli li-
sätty kysymys sotilaalliseen yhteis-
työhön suhtautumisesta. Ehkä hie-
man yllättäen jopa yli 90 prosenttia 
vastaajista tuki pohjoismaisen yhteis-
työn syventämistä. Vastaajien mie-
lestä pohjoismainen yhteistyö on 
tärkein turvallisuuteemme vaikut-
tava tekijä. Osaltaan pohjoismaisen 
yhteistyön suurta kannatusta selittää 
ajankohtaisuus ja asian nouseminen 
julkiseen keskusteluun. Turvallisuus-
puheessa pohjoismaisella yhteistyöl-
lä on positiivinen kaiku ja pitkät pe-
rinteet.  

Lähes 80 prosenttia vastaajista 
kannatti Euroopan unionin sotilaal-
lista yhteistyötä. 

Kantoihin ei näytä vaikuttavan 
se tosiasia, että kaikki muut Poh-
joismaat Ruotsia lukuunottamatta 

kuuluvat Natoon, samoin kuin suu-
rin osa Euroopan unionin jäsenistä. 
Laajaa kannatusta nauttiva sotilaalli-
nen yhteistyö Euroopan unionissa on 
useimmiten yhteistyötä myös Naton 
kanssa, jota yhtä laajasti edelleen ka-
vahdetaan vannottaessa sotilaallisen 
liittoutumattomuuden nimeen. 

Käsityksen Natosta ja sotilaal-
lisen yhteistyön lisääminen Naton 
kanssa jakaa kansan mielipiteet. Vas-
tanneista 45 prosenttia piti yhteistyö-
tä Naton kanssa myönteisenä asiana 
ja 46 kielteisenä. Liittymistä Natoon 
tukee vain alle viideosa suomalaisis-
ta. Jäsenyyttä ilmoitti vastustavan-
sa noin 70 prosenttia vastanneista. 
Neljäsosa suomalaisista katsoo, että 
Nato-jäsenyys parantaisi Suomen 
turvallisuutta ja kolmannes on sitä 
mieltä, että se ei millään tavoin vai-
kuta turvallisuuteen. Ulkopoliittisen 
instituutin tutkija Hanna Ojasen mie-
lestä suomalaisten lisääntyvä kriitti-
syys ei ole aktiivista vastustamista, 
vaan pikemminkin passiivista tilan-
teen toteamista. Julkisessa keskuste-
lussa ei ole nostettu esiin argument-
teja Naton puolesta. 

Islannin ilmavalvontaan suo-
malaisesti suhtautuvat neutraalisti. 
Lähes 70 prosentin mielestä sillä ei 
olisi minkäänlaisia vaikutuksia kan-
salliseen turvallisuuteen ja vain 14 
prosenttia vastanneista arvioi hank-
keella olevan mahdollisesti kieltei-
nen vaikutus. Voidaan todeta, että 
yleisesti ottaen Islannin ilmatilan-

Suomalaisten maanpuolustustahto  
edelleen korkealla
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valvontakysymykseen suhtaudutaan 
neutraalisti. Hallituksen tavoitteet ja 
kansalaisten tahto ovat tässä asiassa 
yhteneväiset. 

Hieman yllättävä tulos oli suo-
malaisten vähäinen halu osallistua 
sotilaalliseen kriisinhallintaan. Vain 
alle kolmasosa suomalaisista jatkaisi 
Suomen osallistumista sotilaalliseen 
kriisinhallintaan. Sen sijaan Suomen 
halutaan jatkavan Afganistanissa si-
viilikriisinhallintaa ja kehitysyhteis-
työtä. On hieman huolestuttavaa, että 
lähes puolet vastanneista katsoo, että 
osallistuminen kansainväliseen krii-
sinhallintaan ei pitäisi kuulua edes 
puolustusvoimien tehtäviin. Voidaan 
kai todeta, että kriisinhallinnan mer-
kitystä Suomen turvallisuudelle ei 
ole täysin kyetty viestittämään kan-
salaisille. Jatkossa olisi selkeämmin 
tuotava esille, että osallistumalla 
kansainväliseen kriisinhallintaan tu-
emme samalla Suomen turvallisuutta 
kehittämällä omaa osaamistamme ja 
parantamalla yhteensopivuutta kan-
sainvälisten yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Kriisinhallinnan narratiivissa 
on kehitettävää.

Suomalaiset luottavat 
maanpuolustuksen  
peruspilareihin 

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, 
että Maanpuolustustiedotuksen tuore 
kysely vahvistaa, että suomalaisten 
asenteet maansa puolustamista koh-

taan ovat pysytelleet vahvana. Luot-
tamus ja tyytyväisyys Suomen ulko- 
ja turvallisuuspolitiikaan on hyvällä 
tasolla. Merkittäviä muutoksia ny-
kyiseen ei haluta. Korkeimmillaan 
80- luvulla ulkopolitiikkaan luotta-
via oli yli 90 prosenttia, mutta nii-
tä aikoja ei ole enää syytä kaipailla. 

Suomalaisten maanpuolustustah-
to on edelleen varsin korkea. Lähes 
80 prosenttia suomalaisista katsoo, 
että maata pitäisi puolustaa aseelli-
sesti vaikka lopputulos näyttäisi epä-
varmalta. Puolustustahtoa ei vähennä 
edes se, että omien mahdollisuuksien 
oletetaan tosiapaikan edessä olevan 
kohtalaisen huonot.  

Puolustusvoimauudistus ja esi-
merkiksi Islannin ilmavalvonnas-
ta käyty keskustelu eivät näyttäisi 
suuremmin muuttaneen suomalais-
ten mielipiteitä ainakaan puolustus-
voimien kannalta kielteisemmiksi. 
Puolet kyselyyn vastanneista pitää 
puolustusvoimauudistuksen vaiku-
tuksia myönteisinä ja puolet kieltei-
sinä. Vaikeassakin valtiontalouden 
tilanteessa kolmannes suomalaisis-
ta haluaisi lisätä puolustusmenoja ja 
vain 12 prosenttia supistaa niitä. 

Yleisen asevelvollisuuden 
kannatus poikkeuksellisen 
korkealla

Tutkimuksen mielenkiintoinen tu-
los oli, että suomalaiset arvostavat 
yhä enemmän nykyisenlaista yleistä 

asevelvollisuutta. Sen kannatus on 
noussut viime vuodesta lähes kym-
menen prosenttiyksikköä ja on nyt 
hieman yli 70 prosenttia. Naisten ja 
miesten mielipiteet ovat asiassa yh-
teneväisiä. Asevelvollisuudesta luo-
pumista ja ammattiarmeijaan siirty-
mistä kannatti vain joka kymmenes 
vastanneista. 

Suomalaiset pitävät hyvänä, että 
jatkossakin mahdollisimman suu-
ri osa ikäluokasta saa sotilaallisen 
koulutuksen. Maanpuolustus koe-
taan koko kansan yhteiseksi asiaksi 
ja niin arvokkaaksi asiaksi, että sitä 
ei haluta antaa pelkästään ammattiso-
tilaiden tehtäväksi. Ei ole kuitenkaan 
täysin poissuljettua, että vielä kulu-
van vuosikymmenen aikana syntyy 
vilkas keskustelu yleisen asevelvol-
lisuusmallin vaihtoehdoista. Jatkossa 
on kyettävä perustelemaan miksi lä-
hes ainoana läntisen Euroopan maa-
na Suomessa halutaan edelleen säi-
lyttää yleinen asevelvollisuus. Kes-
kusteluun saattaa nousta myös suku-
puolien väliseen tasa-arvoon liitty-
vät epäkohdat. Talouteen liittyvillä 
argumenteilla voidaan taas helposti 
sekä kannattaa että vastustaa yleistä 
asevelvollisuutta. Upseerina tällai-
sen keskustelun käymiseen on hyvä 
varautua.  

tommi.lappalainen@mil.fi
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POIMINTOjA

Gazan ja Israelin välinen konflik-
ti on jälleen ollut uutisotsikoissa. 
Tarkkaavainen Ilmatorjunta-leh-
den lukija on huomannut useita 
mainintoja Israelin uudesta ilma-
torjuntajärjestelmästä, joka tuntee 
nimen Rautakupu (Iron Dome). 
Seuraavassa on lyhyt esittely jul-
kisten lähteiden pohjalta järjes-
telmästä.

Iron Dome-järjestelmä on Raytheo-
nin valmistama, joka sään toimin-
takykyinen ilmatorjuntajärjestelmä, 
joka on erityisesti suunniteltu maas-
talaukaistavien heitteiden, kuten ra-
kettien sekä kranaattien, torjuntaan.  
Järjestelmän kehittäminen aloitettiin 
vuoden 2006 Israelin ja Libanonin 
välisen kriisin jälkeen. Iron Dome 
– järjestelmä otettiin operatiiviseen 
käyttöön alkuvuonna 2011. 

Järjestelmän sielu on monitoi-
mitutka, joka havaitsee torjuttavan 
heitteen laukaisun ja arvioi sen len-
toradan. Tutka on samalla valvon-
ta, että tulenjohtotutka.  Tutka lä-
hettää torjuttavien kohteiden tie-
dot taistelunjohtokeskukseen, jossa 
analysoidaan heitteiden lentoradat 

ja arvioidaan heitteiden suuntautu-
minen. Mikäli arvioitu uhka on to-
dennäköinen suojattavalle kohteelle, 
niin taistelunjohtokeskus käynnistää 
torjuntatoimet antamalla ohjusyksi-
kölle torjuntakäskyn. Ohjusyksikkö 
laukaisee tutkahakeutuvat ohjukset 
pystysuoraan, jonka jälkeen ohjusten 
aktiiviset tutkahakupäät käynnistyvät 
ja hakeutuvat lähestyvään maaliin. 

Järjestelmän valvonta- ja tulen-
johtotutka ja taistelunjohtokeskus 
ovat israelilaisten valmistamia. Tut-
kan on valmistanut Elta ja taistelun-
johtokeskuksen mPrest Systems. 
Rafael on toiminut järjestelmän ko-
koonpanijana sekä valmistanut Ta-
mir-ohjuksen.

Yhteen Iron Dome yksikköön 
(patteriin) kuuluu yksi tutka ja tais-
telunjohtokeskus sekä 3 ohjuslavet-
tia. Yhdessä ohjuslavetissa on 20 
ohjusta. Jokainen patteri kykenee 
suojaamaan noin 150 neliökilomet-
rin kokoisen alueen.  Tällä hetkellä 
Israelilla on käytössään 5 yksikköä.  

Israelilaiset ovat nähneet Iron 
Dome-järjestelmän merkityksen 
lähes ratkaisevaksi tämän syksyn 
Gazan kriisissä. Julkisten lähteiden 
mukaan järjestelmän suorituskyky 

on ollut erinomainen. Sen on väitet-
ty pudottaneen lähes 90% maalitta-
mistaan heitteistä. Osumatodennä-
köisyys on ollut melkoinen. Tosin is-
raelilaisten periaatteena on ollut am-
pua 2 Tamir-ohjusta jokaiseen torjut-
tavaan kohteeseen. Joka tapauksessa 
järjestelmä on saanut tulikasteensa 
ja se on osittanut toimivuutensa sii-
nä määrin, että myös yhdysvaltojen 
väitetään olevan kiinnostunut järjes-
telmän hankkimisesta.  

IRON DOME – järjestelmä

Valmistaja: Raytheon  
Advanced Defence Systems

Käyttöönottovuosi: 2011

Järjestelmän hinta: noin 30M€/
yksikkö

Tamir-ohjus

– valmistaja Raytheon
– aktiivinen hakupää
– hinta 40000€/ohjus
– kantama noin 70 km
– pituus 3m
– paino 90kg

Käyttäjämaat: Israel

Iron Dome – ”Rautakupu”

Iron Dome järjestelmä (Lähde: Raytheon) Ohjuslavetti (Lähde: Defence Update)

 –Päätoimittaja-
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yhDISTyS
jäRjeSTÖSIhTeeRI TIeDOTTAA

Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri

Yliluutnantti Timo Tolkki
2.OITPTRI/HELITR/PSPR

PL 5 , 13701 PAROLANNUMMI
Puh 0299 442 568

jarjestosihteeri@ilmatorjunta.fi

ARVOISA JÄSEN!

Ilmatorjuntayhdistys pitää yllä yhdistyslain velvoittamaa 
jäsenrekisteriä tiedottamiseen ja muihin jäsenyyteen 
liittyvien asioiden hoitamiseen. Erityisesti monilta pidem-
pään mukana olleilta jäseniltä ei löydy muuta yhteystietoa 
kuin kotiosoite. Parantaaksemme Ilmatorjuntayhdistyksen 
ja sen alaosastojen mahdollisuuksia tiedottaa jäsenilleen 
tulevista tapahtumista ja muista asioista toivomme että 
lähettäisit oman sähköpostiosoitteesi järjestösihteerille 
osoitteeseen: jarjestosihteeri@ilmatorjunta.fi

Jos tiedät ilmoittaneesi sähköpostiosoitteesi jo liittyessäsi 
jäseneksi, ei sitä tarvitse lähettää uudestaan.

MERKKIPÄIVÄT

70 vuotta
Kapt Matti Elo 19.1.2013

UUSIIN TEHTÄVIIN

Yliluutnantti Hannu Samsten Pääesikuntaan 1.12.2012 lukien.

Everstiluutnantti Jari Vuorela Panssariprikaatin esikuntapääl-
liköksi 1.1.2013 lukien.

Yliluutnantti Jussi Tapio Kaartin Jääkärirykmenttiin 1.1.2013 
lukien .

Yliluutnantti Miska Kivioja Etelä-Suomen Johtamisjärjestel-
mäkeskukseen 1.2.2013 lukien.

Luutnantti Maria Messo Viestirykmenttiin 1.2.2013 lukien. 

YLENNYKSIÄ

6.12.2012
Everstiluutnantiksi
Jyri Raitasalo PE
Kai Mutka  ILMAVE

Majuriksi
Jarmo Vilo  PE
Janne Lehtonen PVTK

Kapteeniksi
Marko Lamppu PSPR

Markus Sovelius PSPR
Jyrki Sulasalmi RUK
Santtu Eklund ILMASK

Yliluutnantiksi
Ilkka Oikarinen LAPITR
Janne Tapio LAPITR
Matti Parviainen PSPR
Jaakko Saikanmäki PSPR
Heikki Erkkilä ILMAVTK

Ilmatorjuntalehdessä julkaistaan palkatun henkilökunnan 
ylennyksiä sekä siirtoja uusiin tehtäviin. Mikäli et halua, että 
siirtoasi tai ylennystäsi huomioidaan lehdessä ota yhteyttä 
järjestösihteeriin. 

Jos haluat, että reservin ylennyksesi tai merkkipäiväsi 
huomioidaan lehdessä niin ota yhteyttä järjestösihteeriin, 
jarjestosihteeri@ilmatorjunta.fi

Liity jäseneksi  
Ilmatorjunta- 

yhdistykseen!
Jäsenetuina saat
– Ilmatorjuntalehden 4 kertaa vuodessa,
– Ilmatorjunnan vuosikirjan joka 2.vuosi,
– Pääsyn nettisivujen jäsenosioon sekä lehden  
 sähköiseen arkistoon, 
– mahdollisuuden osallistua yhdistyksen  
 seminaareihin sekä tapahtumiin. 
Ennen kaikkea pysyt ajan tasalla aselajin tapahtu-
mista!

Miten pääset jäseneksi?

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

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

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

YHDISTYKSEN  
MARKKINATUOTTEET

It-miehen opas 6 €

Lippikset
12 € L.A lippis  
• sopii kaikille

20 € Gang-lippis
• ilmoita koko tilatessasi

Tuotteita tilattavissa markkinointi-
asiamieheltä sekä netistä yhdistyksen 
markkinat sivulta (www.ilmatorjunta.fi) 
– osta omasi, tuotteita rajattu määrä!

HUOM!
Tuotteita saa ostettua myös Valkealan, 
Parolan, Rovaniemen, Tikkakosken ja 
Lohtajan sotilaskodeista sekä  
IT-museolta.

Vuoden ilmatorjuntamies on kunnianimitys, joka anne-
taan vuosittain ansioituneelle ilmatorjunta-aselajissa 
palvelleelle henkilölle. Nimityksen perustana on me-
nestyksellinen, muille esimerkiksi kelpaava toiminta 
ilmatorjuntaan liittyvissä palvelustehtävissä tai vapaa-
ehtoisessa maanpuolustustyössä.

Esityksen ”Vuoden ilmatorjuntamiehestä” voi tehdä 
Ilmatorjuntayhdistyksen alaosasto tai yksityinen jä-
sen, ilmatorjuntasäätiö, ilmatorjuntajoukko-osasto tai 
sotilasopetuslaitos.

Esitys on tehtävä kirjallisesti 31.1.2013 mennessä yh-
distyksen hallitukselle osoitteella:

Antti Vähäjylkkä
AUK/HELITR/PSPR
Parolannummentie 219 / PL 5
13701 Parolannummi

Päätös julkaistaan yhdistyksemme vuosikokouk-
sessa Parolannummella 23.3.2012
- ITY:n hallitus -

yhDISTyS

KENESTÄ  
VUODEN  

ILMATORJUNTAMIES 
2013

1982 Maj Pauli Thomenius 
1983 Ylil Risto Häkkinen 
1984 Kapt Jorma Lahtinen 
1985 Kapt Lasse Nikkanen 
1986 Evl Ahti Lappi 
1987 Maj Olavi Hopia 
1988 Maj Kalervo Sipi 
1989 Ylil Matti Elo 
1990 Ltn Jouko Keponen 
1991 Maj Keijo Tossavainen 
1992 Maj Rauli Korpela 
1993 Ev Väinö Raatikainen 
1994 Kapt Aslak Lukander  
1995 Maj Antti Ahlström 
1996 Kapt Pentti Parvio
1997 kapt Kari Turpeinen

Aikaisemmin vuoden ilmatorjuntaupseeriksi on valittu:

1998 kapt Petteri Lalu
1999 maj Matti Virolainen
2000 maj Ari Suontlahti
2001 maj Reijo Alanne
2002 kapt res Tapio Rinne
2003 kapt Mano Nokelainen
2004 maj res Matti Heinänen
2005 evl Aapo Cederberg
2006 ev Seppo Lehto
2007 kapt Timo Niiranen
2008 kapt Jussi Ylimartimo
2009 maj Juhani Nikkanen
2010 maj res Olavi Leino
2011 maj Jarkko Metsänvirta
2012 evl Vesa Sundqvist
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OSASTOeSITTeLy

Tampereen Seudun Ilmatorjuntaup-
seerit perustettiin 30.5.1977 vaa-
limaan Kangasalan Vatialassa si-
jainneen Tampereen Ilmatorjunta-
patteriston perinteitä ja tarjoamaan 
virikkeitä siellä palvelleille ilma-
torjuntaupseereille. Osaston nimi 
muutettiin 28.2.1996 Pirkanmaan 
Ilmatorjuntaupseereiksi, joka kuvaa 
osaston toiminta-aluetta paremmin. 
Osasto on vastannut myös Vaasan 
alueen ilmatorjuntaupseereista, kos-
ka sillä seudulla ei ole omaa osastoa. 
Osaston toiminnassa on noudatettu 
pääyhdistyksen sääntöjä ja toimin-
tamuotoja.

Osaston ensimmäisenä puheen-
johtajana toimi Tampereen Ilmator-
juntapatteriston entinen komentaja 
everstiluutnantti evp Auvo Villanen.. 
Hänen jälkeensä puheenjohtajina 
ovat toimineet Matti Niemispelto, 
Kimmo Skön, Juhani Nikkanen ja 
Reijo Alanne. 

Osaston pitkäaikaisimpana pu-
heenjohtajana on toiminut Kimmo 
Skön. Hänen vuonna 1985 alkaneen 
14-vuotisen puheenjohtajuutensa 
aikana aloitettiin kiinteä yhteistoi-
minta Pirkanmaan Ilmatorjuntakil-
lan kanssa, joka on jatkunut siitä läh-
tien. Vuonna 1998 puheenjohtajaksi 
valittu Juhani Nikkanen aloitti osas-
ton toimintaan nykypäivänä keskei-
senä kuuluvan perinteiden vaalimi-
sen sekä erilaiset tutustumismatkat. 
Vuoden 2005 alusta lähtien puheen-
johtajana on toiminut Reijo Alanne. 
Reijo Alanteen aikana on osaston 
toiminnassa korostunut lisääntynyt 
tiedottaminen.

Osaston kunniapuheenjohtajaksi 
on valittu vuonna 2006 Auvo Villa-

nen ja kunniajäseniksi Kimmo Skön 
sekä Juhani Nikkanen. Kunniapu-
heenjohtajia voi osastolla olla ker-
rallaan vain yksi.

Osaston johtokuntaan kaudella 
2012 kuuluvat Reijo Alanne (pu-
heenjohtaja), Lauri Niemelä (vara-
puheenjohtaja), Ilkka Tuomisto (sih-
teeri/rahastonhoitaja), Timo Nurmi, 
Herkko Saari, Jarkko Metsänvirta, 
Juhani Mattila, Mika Niemi, Juhani 
Nikkanen ja Tommi Pettersson.

Osaston toiminnan yhtenä kivi-
jalkana on hyvä yhteistyö Pirkan-
maan Ilmatorjuntakillan ja ”Vatialan 
Vanaatikkojen” kanssa. Vatialan Va-
naatikkojen osallistuvaa jäsenpohjaa 
on edelleen riittävästi, vaikka henki-
löstön keski-ikä alkaakin nousta. Va-
tialan Vanaatikot on rekisteröimätön 
perinneyhdistys. jonka jäsenet ovat 
palvelleet TamItPsto:ssa tai sen edel-
täjä joukko-osastoissa. 

Viime vuosina osaston toimin-

nalle on ollut kuvaavaa ilmatorjun-
nan perinteiden vaaliminen Pirkan-
maan alueella. Tästä on osoituksena 
useiden ilmatorjunta muistomerkki-
en paljastaminen Tampereella yh-
dessä Pirkanmaan Ilmatorjuntakil-
lan kanssa seuraavasti:
 – Ilmatorjunnan muistokivi Sulka-

vuorelle vuonna 1999. Muisto-
merkki uusittu pronssisella laa-
talla 2008

 – Ilmatorjunnan muistokivi Kale-
vankankaan hautausmaalle vuon-
na 2001

 – 40 mm:n ilmatorjuntatykki Va-
tialan entiselle kasarmialueelle 
vuonna 2001

 – Muistolaatta Vatialan vanhan ka-
sarmin seinälle vuonna 2001 

 – 88 mm:n ilmatorjuntakanuuna 
RMB/K Tuomiokalliolle vuonna 
2003 ja

 – Ilmatorjunnan muistotaulu Epi-
länharjulle vuonna 2006

 – Ilmatorjunnan Muistomerkki   
Tampellan entiselle tehdasalu-
eelle vuonna 2010

Pirkanmaan Ilmatorjuntaupseerit

Osaston puheenjohtaja everstiluut-
nantti Reijo Alanne ››

Pirkanmaan ilmatorjunnan tunnus 
(logo)
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Em. muistomerkkien lisäksi 
osasto on ollut vaikuttamassa Va-
tialan vanhalla kasarmialueella ole-
van Kangasala Seuran pystyttämän 
76 mm:n ilmatorjuntatykin pystytyk-
sessä. Osasto on hankkinut perinne-
aseikseen 20 mm:n VKT tykin, sekä 
7,62 mm:n ilmatorjuntakonekiväärin. 
Aseet ovat esillä Vatialan vanhassa 
kasarmirakennuksessa.  Piha-alueel-
la on myös Killan Bofors 40ITK/38.

Vuoden 2007 aikana osasto laa-

ti kootun tiedoston kaikista Pirkan-
maan alueen ilmatorjuntamuistomer-
keistä. Tiedosto sisältää mm. muis-
tomerkin syntyyn liittyvät asiat, vas-
tuuosapuolet, paljastusajankohdan, 
sekä tarkat tiedot ja muistomerkki-
kuvineen. Oheinen tiedosto löytyy 
myös osaston internet sivuilta. Tie-
doston laadinnassa on vastannut pää-
asiassa osaston puheenjohtaja Reijo 
Alanne sekä osaston sihteeri Ilkka 
Tuomisto.

Tiedotustoiminnassaan osasto on 
käyttänyt tehokkaasti yhdistyksen Il-
matorjuntaupseeri/ilmatorjunta -leh-
teä sekä yhdessä Pirkanmaan Ilma-
torjuntakillan kanssa toimitettua Pir-
kanmaan Ilmatorjuntamies -lehteä. 
Viime vuosina osaston merkittävim-
mäksi tiedotuskanavaksi on muodos-
tunut internet. Pirkanmaan osaston 
sivuille on linkki Ilmatorjuntaupsee-
riyhdistys ry:n sivujen ”www.ilma-
torjunta.fi” kautta. Osaston sivujen 
ylläpidosta vastaa Reijo Alanne. 
Osaston sivujen kehittämiseen ja si-
sältöön voivat kaikki jäsenet vaikut-
taa välittämällä siitä tiedon sivujen 

ylläpitäjälle. Tietojen ajankohtaisuus 
on oleellista jäsenten aktivoimiseksi 
toimintaan.

Vuosittain järjestetyt sotahisto-
riallisia tutustumismatkat ulkomail-
le ovat saaneet suuren suosion toi-
minnassa. Retkien pääkoordinaat-
torit ovat valmistellut matkat etu-
käteen asiantuntemuksella. Matkat 
ovat suuntautuneet mm. Karjalan 
Kannakselle, Muurilaan, Viipuriin, 
Pietariin, Viroon, Latviaan ja Liet-
tuaan. Matkojen teemoina on ollut 
mm. ”Mannerheim Pietarissa”, Suo-
mi Poikien tapaamiset Virossa, Poh-
jan Poikien vaiheet Virossa ja Latvi-
assa sekä Jääkärien jäljet Latviassa. 
Tänä keväänä matka suuntautui Lon-
tooseen, jossa tutustuttiin mm. soti-
en aikaisiin ilmapuolustuskohteisiin. 
Ulkomaan matkojen lisäksi on toi-
mintavuosien aikana tutustuttu myös 
kotimaan kohteisiin Lohtajan ilma-
ampumaleiriä unohtamatta. Tuki alu-
een talouselämältä on ollut vuosien 
aikana merkittävää. Aktiivinen yhte-
ydenpito Tampereen yrityselämään 
jatkuu edelleen vilkkaana.

Kesän ja syksyn saunatilaisuu-
det Vatialan vanhalla rantasaunalla 
ja viime vuosina Maavoimien ma-
teriaalialitoksen esikunnan hallin-

OSASTOeSITTeLy

Sodan ajan tuliasemaan Tuomikalliolle pystytetty 88 RMB muistotykki
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noimalla Siivikkalan majalla ovat 
keränneet mukavasti jäseniä vapaa-
muotoiseen tilaisuuteen keskustele-
maan niin vanhoista kuin tulevista 
ilmatorjunta-asioista. Henki tilai-
suuksissa on ollut erinomainen, eikä 
tähän ole syynä pelkästään tarjolla 
ollut makkara ja juomat. Kesällä 
2007 saimme saunatilaisuuteemme 
vieraiksi Jyväskylän Seudun Ilmator-
juntakerhon johtokunnan jäseniä, jot-
ka tulivat tutustumaan toimintaamme 
ja yhteistyöhömme Pirkanmaan Il-
matorjuntakillan kanssa.

Vaikka osaston alueella ei ole 
ilmatorjuntajoukko-osastoa, olem-
me viettäneet vuosittain ilmatorjun-
nan vuosipäivää Tampereella. Tilai-
suuksien suosio kasvaa joka vuosi. 
Jäsenmääräämme nähden olemme 
kyenneet aktivoimaan jäseniä tähän 
tilaisuuteen kiitettävästi. Voisi sanoa, 
että maine kantaa.

Palkitsemisvälineinä osastolla on 
pronssinen levyke ja pöytästandaari. 
Pronssiin valettu levykkeessä on he-
raldisen ruusukkeen sisällä Hämeen 
Ilves, joka kannattaa selässään ilma-
torjunnan siivitettyä ammusta. Esitys 
levykkeestä on tehty 10.3.1998. Le-
vykkeen muotin suunnitteli Olli Ta-
pio. Käyttöön levyke otettiin vuonna 
1989. Vuonna 2003 käyttöön otetun 
osaston pöytästandaarin on suun-
nitellut heraldinen taiteilija Kari K 
Laurla. Standaarissa on levykkees-
sä oleva tunnuskuva sekä heraldinen 
ruusuke. Osastolla on käytössä myös 
oma tunnus (logo), josta Kari Turpei-
nen teki esityksen 8.1.1991 pidetyssä 
vuosikokouksessa. Tunnus on osas-
ton levykkeen ulkoasun mukainen.

Osaston aktiivisesta toiminnasta 
on hyvänä merkkinä useasti voitettu 
Nousuun -kiertopalkinto. Muurilan 
Muki -kilpailuun Pirkanmaan osasto 
on osallistunut aktiivisesti ja menes-
tynyt myös siinä hyvin: Oulun lauta-
nen on kilpailusta tuotu usein Pirkan-

maalle. Parhaimmillaan palkinto on 
saatu haltuun viisi kertaa peräkkäin.

Yhteystiedot: www.ilmatorjunta.
fi (osaston sivut ”Pirkanmaa” linkin 
takana).

Paljon keskusteltu ja ITY:n vuo-
sikokouksessa käsitelty ilmatorjun-
nan yhdistyskentän muutos ei muuta 
toimintaa ainakaan vielä Pirkanmaal-

la. Yhteistyömme killan kanssa on jo 
vuosia ollut tiivistä ja toimintamme 
on nivoutunut hyvin yhteen. Voimme 
rehellisesti sanoa, että olemme olleet 
tässä suhteessa jo aikaa edellä.   

Puheenjohtaja
Everstiluutnantti  Reijo Alanne

Epilän 
muistotaulu

Helsingin ilmatorjunnan 1944 tor-
juntapäällikkö Aake Pesosen sukua 
oli tutustumassa Ilmatorjuntamu-
seoon ja ennen kaikkea Helsingin 
torjuntavoittoon helmikuussa 1944. 
Vierailun yhteydessä Aaken poika 
Aake Antero Pesonen luovutti isän-

Aake Pesosen kunniamerkit  
Ilmatorjuntamuseolle

sä kunniamerkit museolla säilytet-
täväksi. Merkit ovat nyt kaikkien 
nähtävissä kunniamerkkivitriinissä 
Tuusula-hallissa. Merkit museon 
puolesta vastaanotti museon johtaja 
Matti Kulmala.  
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IT-MUSeO

Juhani Jääsaari, joka palveli II/ItR 
2:n 4.Patterissa vuosina 1949-1950 
Vesivehmaalla, vieraili vaimoineen 
Ilmatorjuntamuseolla 29.9.2012. 
Vierailun tarkoituksena oli pereh-
dyttää vanha ilmatorjuntaveteraani 
aselajin historiaan ja kalustoon, jota 
on vuosien kuluessa ollut aselajin 
käytössä. 

Näyttelyhallista löytyi myös 40 
ItK/veivi, jolle kalustolle Juhani on 
saanut koulutuksensa.

Hyvin olivat vielä muistissa valo-
juovatähystyksen periaatteet ”päältä 
- päin ja alta - pois” sekä tykkiryh-
män komennot ”sivulla maali - korol-
la maali”. Ilmatorjuntakonekiväärin 
rengashähtäimen toimintaperiaatekin 
oli hyvin hallussa.

Vierailun toisena tarkoituksena 
oli luovuttaa museolle alkuperäiset 
kappaleet piirroskuvista (60 cm X 
45 cm), jotka esittävät humoristi-
sesti sotilaselämää ja koulutusta Ve-

Vesivehmaan It-Veteraani  
Ilmatorjuntamuseolla

”Itkk:lla maali”

sivehmaalla heti sotien jälkeen. Ko-
piot samoista kuvista on esillä myös 
Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston 

Piiroskuvat ”veivin” vieressä otti vastaan museon puolesta 
Matti Kulmala

Museon pihamaalla yhteiskuvassa vasemmalta Ulpu Jääsaari, vierailun järjes-
täjä Ilkka Tynys sekä itveteraani Juhani Jääsaari (83 v)

tiloissa ja Vesivehmaalla ”Kenraalin 
Maja - ampumakeskuksen” seinäl-
lä. Kyseinen ampumakeskus sijaitsee 
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Ilmatorjuntasäätiön toimeenpanema Ilmatorjuntamuse-
on 50-vuotisjuhlarahastokeräys päättyy 28.2.2013. On 
loppukirin aika. Haastankin kaikki, jotka eivät vielä ole 
tukeaan keräykseen osoittaneet, osallistumaan keräyk-
seen sopivaksi katsomallaan summalla. 

Keräystuotto rahastoidaan täysimääräisenä ja sitä 
käytetään ainoastaan Ilmatorjuntamuseon toiminnan 
turvaamiseen ja kehittämiseen. Tuki on museotoimin-
nalle tärkeää, sillä toiminta ei ole mahdollista ilman ul-
kopuolista tukea.    
Keräystilit ovat: 
Nordea FI29 1366 3000 1285 87
Danske Bank FI03 8043 0710 1264 85
OP-Pohjola FI60 5092 1220 1174 81

Lämmin kiitos tuestanne!
Keräyspäällikkö Seppo Lehto

Ilmatorjuntamuseon 
juhlarahastokeräys 

loppusuoralla

samalla paikalla, jossa II/ItR 2:n alokkaat ampuivat ai-
koinaan omat ammuntansa.

Vierailun isäntänä, ansiokkaana oppaana ja tarinoi-
den kertojana oli Matti Kulmala, jonka esitys jäi lähte-
mättömästi vieraiden mieliin.  

Kuvat ja teksti Ilkka Tynys

Ohessa myös otteita Jääsaaren piirroksista, jotka tule-
vaisuudessa on nähtävillä museonäyttelyssä. Piirrok-
sista on luettavissa lisää lehdessä 1/2012.

-Toimitus-

INFOA LEHDEN  
MATERIAALIN 

TOIMITTAMISESTA
Lähettäessänne lehteen materiaalia, pyydetään huomi-
oimaan valokuvien ja tekstien osalta seuraavat asiat:
Tekstit ja kuvat erillisinä tiedostoina. Kuvat 
mielellään sähköisessä muodossa

 ˚  Kuvan tarkkuus vähintään 300 dpi 
 ˚  Kuvan koko vähintään lehteen tulevan todellisen 

koon suuruinen, mielellään TIF tai JPG -muodos-
sa.  

 ˚  Internetistä otetut kuvat eivät sovellu hyvin lehtijul-
kaisuun, elleivät kuvat ole tarkoitettu esim. pressi-
kuviksi.

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

 ˚  Internetistä otettavan materiaalin tekijänoikeudet 
tulee huomioda.

Tarkempia ohjeita kirjoittamisesta (Kirjoittajan ohje) löy-
tyy osoitteesta www.ilmatorjunta.fi.
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IN MeMORIAM

Yllättävä tieto Olavi Hopian kuole-
masta synkensi ilmatorjuntaväen jo 
muutenkin harmaata marraskuista 
viikonloppua Kouvolassa. Salakava-
la ja äkillisen raju sairaus katkaisi Ol-
lin elämän Kotkan keskussairaalassa 
aamuyöllä marraskuun 24. päivänä. 
Päällisin puolin hyväkuntoiselta ja 
iloiselta vaikuttanut Olli oli kyllä 
tuntenut huonoa oloa jo loppusyk-
syllä, mutta silti elämä päättyi yllät-
täen – vain kolmisen viikkoa vakavan 
sairauden diagnoosin jälkeen.  

Olli oli syntynyt lähes Talviso-
dan aattona 19.3.1939 aivan tuol-
loisen valtakunnan rajan pinnassa 
sijainneessa Metsäpirtin pitäjässä 
Kannaksella, josta hänelle myöhem-
min kerrotun mukaan perhe joutui 
lähtemään hyiselle evakkotaipaleel-
le talven selkään suurella kiireellä 
aivan viime tipassa ja jopa sangen 
vajavaisesti pukeutuneena. Yllättä-
en kaikki tuolloinkin tapahtui. Jon-
kinlaista kohtalonyhteyttä voisi kai 
nähdä näiden kahden, 73 vuoden to-
sistaan erottaman marraskuisen äkil-
lisen lähdön välillä. Yhdeksänkuisen 

Majuri Olavi Hopia
siirtyi patteristoupseerin tehtävästä 
vuonna 1987. 

Pitkän ja vaiherikkaan palvelus-
uransa ja kokemustensa ansiosta Olli 
edusti eräänlaista ”organisaation kä-
velevää muistia” oli sitten kysymys 
takavuosien varuskuntaelämästä, 
muista yksittäisistä tapahtumista tai 
joukko-osaston virallisesta historias-
ta. Mutta ei muisteleminen hänelle 
eläkepäiviksi riittänyt. Jo työtehtä-
vien ohella ulospäin suuntautuneen 
karjalaisluonteen sävyttämä ja hyvä-
nä seuramiehenä tunnettu Olli suo-
rastaan imettiin Kouvolan järjestö-
elämään. Liioitteluun syyllistymättä 
voidaan todeta Ollin tehneen aktiivi-
työelämän ohella ja sen jälkeen ko-
konaisen toisen uran järjestötoimin-
nassa. Etenkin kaikenmuotoisesta 
hyväntekeväisyyteen tarkoitettujen 
varojen ääritehokkaasta keräämis-
toiminnasta muodostui Ollille lähes 
legendaarinen maine, josta jää muis-
toksi monia hauskoja tarinoita.

Lienee tarpeetonta lähteä luet-
telemaan kaikkea sitä järjestöjouk-
koa, johon Olli antoi oman panok-
sensa ja osaamisensa. Maanpuolus-
tustoiminnassa Olli tuntui arvostavan 
oman joukko-osastonsa kiltaa, jonka 
perustajajäseniin hän lukeutui sekä 
toimintaa Ilmatorjunta(upseeri)yh-
distyksessä. Jälkimmäisestä järjes-
tötyöstä meitä kaikkia jää muistutta-
maan vuoden ilmatorjuntaupseerille 
lahjoitettava Olli-patsas, jonka hän 
ideoi ja ensisarjan myös valmistutti. 
Muita Ollin sydäntä lähellä olleita 
aktiviteetteja olivat taustavaikutta-
minen mm. edustusjääkiekon ja las-
tensuojelutyön parissa. Monet ovat 
ne järjestöt, joissa Olli ehti toimia ja 
joista kertovat useat kunniapuheen-
johtajuudet, -jäsenyydet ja monet 

Ollin ja muiden metsäpirttiläisten 
evakkomatka päättyi aikanaan län-
tiseen Suomeen, jossa vuosien saa-
tossa varttuneen karjalaispojan tie vei 
Puolalan yhteislyseossa suoritettujen 
ylioppilaskirjoitusten kautta varus-
miespalvelukseen Turun Ilmatorjun-
tapatteristoon.

Upseeriksi Olli valmistui Kadet-
tikoulusta vuonna 1963 ja ammatti-
sotilaan työ puolustusvoimissa alkoi 
Salpausselän Ilmatorjuntapatteristos-
sa Lahdessa. Noista uran alkuvuo-
sista Olli kertoili useasti ja muisteli 
hauskasti nuorten poikamiesupsee-
reiden suorastaan huimaa elämää 
palveluksessa ja sen ulkopuolella. 
Kapteenikurssin aikana Olli löysi 
muutamaa vuotta myöhemmin tu-
levan puolisonsa Marja-Liisan ja 
aikanaan perheeseen syntyi Pertti-
poika. Elämä tasaantui ja perheen-
isän ja työn tuomat vastuut täyttivät 
Ollin päivät.

Ollin sotilasura muodostui up-
seerille hieman poikkeukselliseksi, 
sillä hän palveli yhtä lyhyttä jaksoa 
lukuun ottamatta samassa joukko-
osastossa koko uransa. Ainoa mer-
kittävämpi siirto hänen kohdallaan 
oli joukko-osaston muutto Lahdesta 
Kouvolaan, jossa Olli sitten toimikin 
lähes kaikissa upseeritehtävissä ko-
mentajan tehtävää lukuun ottamatta. 
Lukuisten hankkeidensa ohella Olli 
aloitti vuonna 1982 Salpausselän Il-
matorjuntapatteristossa ns. tukiva-
rusmiestoiminnan, jota hän myös 
ohjasi yli viiden vuoden ajan. Tämän 
aluksi sotilaselämään vieraalta tun-
tuneen toiminnan arvoa eivät vielä 
tuolloin kaikki tahot osanneet oikein 
jäsentää, mutta näin jälkeenpäin voi-
daan todeta Ollin olleen vuosikym-
meniä aikaansa edellä. Reserviin Olli 
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MATKA LIETTUAAN JA  
LATVIAAN 9.-12.5.2013

                                

Lähde mukaan matkalle Baltiaan. Matkalla tutustutaan sotahis-
toriallisiin kohteisiin Latviassa ja Liettuassa. Kohteet liittyvät ajal-
lisesti aina Napoleonin Venäjän sodasta ”Kylmän sodan” aikaan. 
Tutustumme mm. NL:n aikaiseen ydinohjustukikohtaan ja Latvian 
kommunistijohtajien ydinsodan varalle rakennettuun suojabunkke-
riin. Käymme Euroopan keskipisteessä, Suomen Kaartin Krimin 
sodan aikaisella hautausmaalla ja Napoleonin Venäjän valloituk-
sesta palaavan armeijan hautamuistomerkillä. Näemme myös Bal-
tian juutalaisvainoihin liittyviä muistopaikkoja. Matkalla on paljon 
katsomista ja kuulemista myös alueen historiasta, kulttuurista ja 
nykypäivästä, joten se soveltuu hyvin myös naispuolisille matkaa-
jille. Matka tehdään Tuovisen modernilla turistibussilla, jossa on 
audiovisuaalinen tekniikka historian ja tapahtumien kuvaamiseen.   
Matkan alustava reitti: (muutokset ovat vielä mahdollisia)

1.Pvä: Tampere-Helsinki-Tallinna-Salapilsin muistoalue-Riga

2.pvä: Riga-Plungen ohjustukikohta-Kaunas-Vilna

3.pvä: Vilna-Euroopan keskipiste-Skapiskisin hautausmaa-Man-
galin museo-Riga                                                                                                                               

4.pvä: Riga-Ligatnen bunkkeri-Tallinna-Helsinki-Tampere

Matkan alustava hinta on € 445,-(565,-/1-hengen huone). Hinta 
tarkentuu myöhemmin. Matkan hintaan sisältyy: matka modernilla 
turistibussilla, laivamatkat, yöpymiset aamiaisineen, päivällinen 2 
kertaa, kenttälounas tai kahvit matkapäivinä, opastus ja  matkan 
johtajan palvelut.

Ilmoittautumiset 28.01.2013 mennessä  Helena Turpeiselle.  
(turpeinen@kolumbus.fi) tai  040-7418314

                                                                                                                                                                                                                                  

muut arvokkaat huomionosoitukset. 
Vuoden Ilmatorjuntaupseeriksi Olli 
valittiin vuonna 1987.

Jo sotilasuran loppuvaiheessa 
Ollin vapaa-aika alkoi täyttyä kun-
nallispolitiikasta, johon hän reser-
viin siirryttyään antoikin merkittä-
vän panoksen. Kouvolan kaupungin-
valtuutettuna vuonna 1985 alkanut-
ta ja kaupunginhallituksen varapu-
heenjohtajana sekä eri lautakuntien 
puheenjohtajuuksiin päättynyttä, yli 
20 vuotta kestänyttä, kunnallispolii-
tikon uraa täydensivät eduskuntaeh-
dokkaan vaalipäällikön tehtävät ja 
sittemmin edustajaksi valitun Pekka 
Kuosmasen maakunta-avustajuus. 
Päivänpolitiikan jäädessä nuorempi-
en käsiin Olli toimi vielä aktiivisesti 
Kouvolan Kansallisissa senioreissa.  

 Elämänmyönteisenä, joskus tu-
lisestikin reagoivana, mutta nopeas-
ti tasaantuvana esimiehenä ja palve-
lustoverina Olli oli pidetty kollega 
ja vanhempi upseeriveli. Ryppyot-
saisuus ja turha pingottaminen eivät 
kuuluneet Ollin ”työkalupakkiin”, 
joten annetut tehtävät tuli hoidettua 
ollimaisella tyylillä, josta varmaan 
olisi opittavaa monelle tämän päivän 
hektiselle ylisuorittajalle. 

Olli siunattiin sotilaallisin kun-
nianosoituksin Kouvolan Vanhan 
hautausmaan kappelissa ilmatorjun-
tamiehelle perinteikkäästi joulukuun 
12.päivänä. Marja-Liisan, Pertin per-
heen ja muun suvun ohella Ollia jää-
vät lämmöllä muistamaan lukuisat 
ystävät ja työtoverit.  

Hannu Herranen
Ollin entinen alainen ja  

palvelustoveri
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KOKOUSKUTSU
Ilmatorjuntayhdistys ry:n hallitus järjestää OSASTOKOKOUKSEN Ilmatorjuntamuseolla Hyrylässä LAU-
ANTAINA 26.1.2013. klo 12.00 alkaen

Kokoukseen toivotaan edustusta (1 -2 henkilöä) kaikista yhdistyksen osastoista. Kokoukseen ovat tervetul-
leita myös kaikkien ilmatorjuntakiltojen edustajat. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen vuosikokoukseen 
liittyviä asioita, kuten osastojen toimintakertomukset, tilinpäätökset ja yleistoimintalomakkeet vuodelta 2012 
sekä osastojen toimintasuunnitelmat, talousarviot, toiminta-avustukset ja palkitsemisesitykset vuodelle 2013.

Yhdistys maksaa matkalaskun esittäneille kulukorvaukset. Tarkempi ohjelma kokouksesta lähetetään 
sähköpostitse osallistujille.

Ilmoittautumiset alla olevaan sähköpostiosoitteeseen 14.1.2013 mennessä.

ilkka.tynys@gmail.com

- Ilmatorjuntayhdistys ry:n hallitus -

ILMATORJUNTAYHDISTYKSEN
VUOSIKOKOUS 23.3.2013

Ilmatorjuntayhdistys ry:n vuoden 2013 vuosikokous järjestetään Panssariprikaatissa Parolannummella 
(Parolannummentie 219, Parolannummi) 23.3.2013.

Ohjelma: 
Klo 11:30 Kahvit  
Klo 11.45 Palkitsemiset 
Klo 12:00 Yhdistyksen vuosikokous  
Kokouksen jälkeen lounas ja ITO12-järjestelmän esittely

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7 § mukaiset vuosikokousasiat. Mikäli yhdistyksen jäsen tai osasto 
haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallituk-
sen sihteerille viimeistään 31.1.2013 mennessä. 

Kirjalliset esitykset vuosikokouksessa palkittavista ja huomioitavista yhdistyksen jäsenistä on tehtävä 
31.1.2013 mennessä hallituksen sihteerille osoitteella:

Antti Vähäjylkkä 
AUK/HELITR/PSPR 
Parolannummentie 219 / PL 5 
13701 Parolannummi 
Email: sihteeri@ilmatorjunta.fi

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen pyydetään 28.2.2013 mennessä sähköpostitse (tai kirjallisena em. 
osoitteeseen) yhdistyksen hallituksen sihteerille. Ilmoittautumiset tarvitaan lounas ja kahvitarjoilun jär-
jestämiseksi.

ITY:N HALLITUS TOIVOTTAA SINUT JÄSENENÄ TERVETULLEEKSI !
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HELITR:n komentajan vaihtotilai-
suutta Panssariprikaatin lippuken-
tällä oli saapunut todistamaan suuri 
joukko kutsuvieraita, henkilökun-
taa sekä varusmiehiä. Paraatia johti 
HELITR:n rykmenttiupseeri kapteeni 
Ari Keski-Rauska. Tilaisuuden kulku 
oli hyvin perinteinen. Katselmuksen 
aloitti Panssariprikaatin uusi sotilas-
pastori Miikka Anttila. Sotilaspasto-
rin toimituksen jälkeen väistyvä ko-

mentaja everstiluutnantti Jukka Kor-
honen lausui kiitoksensa rykmentin 
yhteistyökumppaneille, henkilökun-
nalle sekä varusmiehille isänmaan ja 
Helsingin ilmapuolustuksen hyväksi 
tehdystä arvokkaasta työstä. Evers-
tiluutnantti Korhosen puheessa ko-
rostui tehtävän vaihtumiseen liittyvä 
haikeus, mutta samalla myös ylpeys 
rykmentistä ja sen toiminnasta. Uusi 
komentaja everstiluutnantti Karri 

HELITR:n komentajan  
vaihtotilaisuus 28.9.2012

Heikinheimo vastaanotti HELITR:n 
lipun symbolisena eleenä rykmentin 
komentajuudesta. Omassa puhees-
saan everstiluutnantti Heikinheimo 
korosti yhteistyökumppaneiden mer-
kitystä, henkilökunnan ammattitaidon 
ylläpitoa ja kehittämistä sekä varus-
mieskoulutuksen tärkeyttä. Uusi ko-
mentaja huomioi puheessaan myös 
NASAMS-järjestelmän käyttöönot-
toon ja sekä kouluttamiseen liittyvät 
haasteet ja mahdollisuudet. 

Katselmuksen jälkeen paraati-
joukot suorittivat ohimarssin jalan 
lippukentällä. HELITR:n lippu johti 
joukkoa, johon kuului henkilökunnan 
osasto, Aliupseerikoulu sekä Johto-
keskuspatteri. Vastaanottokorokkeen 
sivuille sijoitetut BUK-ohjusvaunu ja 
NASAMS-järjestelmän ohjuslavetti 
kuvasivat omalta osaltaan yhden ai-
kakauden päättymistä ja toisen alkua.

Paraatin jälkeen kutsuvieraille 
sekä henkilökunnalle järjestettiin 
kahvitilaisuus sotilaskodissa. Tilai-
suudessa kuultiin kahvi- ja kakkutar-
joilun lomassa entisten komentajien 
näkökulmia sekä uuden komentajan 
muisteluja aikaisemmilta HELITR:n 
vuosiltaan. Väistyvää komentajaa 
muistettiin luonnollisesti virallisilla 
muistoesineillä sekä henkilökohtai-
semmilla lahjoilla.  

Kuvat:Puolustusvoimat
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Elokuussa 2011 seitsemän kaaderiksi 
kutsuttua miehenalkua matkasi Tik-
kakosken Ilmasotakoululle suoritta-
maan sotatieteiden kandidaatin opin-
toihinsa liittyviä viimeisen vuoden 
aselajiopintoja. Alle vuoden päästä 
heidän tulisi olla peruskoulutettuja il-
matorjuntaupseereita, aselajinsa asi-
antuntijoita, kouluttajia, sotatieteiden 
kandidaatteja ja ammattijohtajia.

Aselajin perusteista patte-
riston taisteluun – akatee-
mikko kuorma-auton ratissa

Aselajiopintojen alkaessa oli selvää, 
että tuleva vuosi tulisi olemaan kii-
reinen. Vuodelle asetetut ammatil-
liset tavoitteet olivat vähintäänkin 
ylevät ja jalot. Tämän lisäksi vuo-
den aikana tulisi saada kandidaatin-
tutkielma valmiiksi ja suoriutua mitä 

Matkalla ilmatorjuntaupseeriksi –  
96. kadettikurssin ilmatorjuntaopinto-

suunnan aselajivuosi

erilaisimmista haasteista. Ilmatorjun-
taupseerin ammatissa vaadittua osaa-
mista alettiin kartuttaa aina lähtien 
aivan aselajin perusteiden opettelusta 
ja yksittäisen ilmatorjuntataistelijan 
toiminnan harjoittelusta. Osaamisen 
pohjaa rakennettiin niin teoriaa käsit-
televillä oppitunneilla, kuin käytössä 
olevien viestilaitteiden käytön perus-
teellisella harjoittelulla. 

Nousujohteisen oppimisen kaa-
van mukaisesti pian olikin jo vuoro 
opetella valmiusprikaatin joukko-
jen toimintaa ja taistelun perusteita, 
millä luotiin pohjaa aselajiopintojen 
kahdelle pääpainopisteelle: ilmator-
juntaohjuspatteri 05M:n ja johtokes-
kus 06:n toiminnan oppimiselle. 

Syksyn 2011 opinnot keskittyivät 
ITOPTRI(05M):n ympärille. Koko-
naisvaltaisen ymmärryksen luomi-

seksi opetukseen sisällytettiin har-
joittelua aina ilmatorjuntakonekivää-
rin lataajan tehtävistä patterin päälli-
kön johtamisprosessiin. Rinnakkain 
limittyvät teoreettiset ja käytännön 
harjoitukset pitivät huolen siitä, että 
ymmärrettiin mitä oltiin aina teke-
mässä, lähes aina. Rovaniemellä 
Lapin Ilmatorjuntarykmentin tuella 
järjestetyllä kahden viikon mittai-
sella intensiivikurssilla kadettijouk-
komme oppi äksiisinomaisesti oh-
jusryhmän jäsenten toimintaa aina 
asemaanajon perusteista tuliylläkön 
suorittamiseen ja ajoneuvorikosta 
seuranneeseen suon ylittämiseen. 

Ohjusryhmän toiminnan rin-
nalle tullut jaoksen toiminnan har-
joittelu huipentui lopulta Karjalan 
prikaatin joulukuiseen yhtymähar-
joitukseen, jossa kadetit muodosti-

Kuvassa vasemmalta ilmasotalinjan johtaja kapteeni Sami Nenonen (ILMASK), luutnantti Vilho Rantanen (LAPITR), 
luutnantti Erik Sandström (PSPR), luutnantti Esko Äärynen (LAPITR), luutnantti Peter Porkka (PSPR), luutnantti Ville 
Rantamäki (PSPR), luutnantti Jaakko Hynninen (KARPR), luutnantti Joonas Kouvo (KARPR), ilmatorjuntaopinto-
suunnan johtaja yliluutnantti Santtu Eklund (ILMASK)
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vat ITOPTRI(05M):n taistelunjoh-
topaikan. Valmiusprikaatin kiivas 
taistelu ja unettomat yöt takasivat 
joukollemme unohtumattomia ko-
kemuksia ja tärkeää oppia henkilö- 
ja joukkokohtaisen toimintakyvyn 
ylläpitämisestä.

Vuosi 2012 aloitettiin lähes kaksi 
kuukautta kestäneellä autokoululla. 
Suurin osa kadeteista hyppäsi itse 
ensimmäistä kertaa kuorma-autossa 
kuljettajan paikalle. Lähes päivittäi-
set peruutusharjoittelut ja Jyväskylän 
seudun kapeilla teillä liukastellessa 
saadut kokemukset tulivat lähes heti 
hyötykäyttöön, sillä olihan seuraava-
na vuorossa muun muassa taistelun-
johtokontin siirtämistä ja johtamis-
ajoneuvon asemaanajoa. 

Kevään ja kesän opinnot keskit-
tyivät ilmatorjuntapatteriston johta-
misen opetteluun. Perusteet aloitet-
tiin jälleen perusteellisesta operaat-
toritehtävien ja eri laitteiden käytön 
harjoittelusta, rinnalla luonnollisesti 
opetus patteriston johtamisprosessis-
ta suunnitelmien ja käskyjen laati-
misineen. Monivaiheisten ja älyllistä 
stimulaatiota runsaasti sisältäneiden 
opintojen loppuhuipentumana toimi 
Lohtajan ilmatorjuntaharjoitus 1/12. 
Kadetti- ja SAMOK2-kurssilaisten 
voimin suoritettu suunnittelutyö johti 
onnistuneeseen taistelunjohtamiseen 
ja omien tutkien avulla suoritettuun 
ilmatilannekuvan täydentämiseen.

Viimeisen vuoden ammatilliset 
opinnot olivat erittäin mielenkiintoi-
sia ja antoisia. Ilmasotakoulun ope-
tuskulttuuri ja opetukseen käytössä 
olleet resurssin tyydyttivät kadettien 
tiedonnälkää kiitettävästi. Pieni ope-
tusryhmä ja lähes yhtä suuri opetta-
jamäärä takasi jokaiselle opiskelijal-
le henkilökohtaista opetusta ja tukea 
tavoitteiden saavuttamisessa. Näiden 
seikkojen nojalla uskallan väittää, 
että kurssimme ilmatorjuntaopinto-

suunta sai hyvät valmiudet suoriutua 
tulevista työtehtävistään. Se oli kai-
kille selvää, ettei yhdessä vuodessa 
oppisi kaikkea aselajimme työtehtä-
vissä vaadittua osaamista. Intensiivi-
set ja mielenkiintoiset opinnot antoi-
vat kuitenkin erittäin hyvän perustan 
ja innon jatkaa itsensä kehittämistä 
ja oppimista. 

Matkailu avartaa

Viimeinen opiskeluvuosi piti si-
sällään myös lukemattoman mää-
rän muutakin sisältöä, kuin edellä 
mainittujen organisaatioiden ja jär-
jestelmien opettelua. Opiskelun tu-
kemiseksi, kokonaisvaltaisemman 
ymmärryksen lisäämiseksi ja välillä 
paljonkin kaivatuksi virkistykseksi 
opintosuuntamme toiminta levittäy-
tyi ympäri Suomea. Jo pelkästään 
aselajiopintoihin liittyen osallistuim-
me vuoden aikana harjoituksiin Loh-
tajalla, Rovaniemellä ja Kouvolassa. 
Elektronisen sodankäynnin ja tutka-
toiminnan osaamista laajensimme 
Riihimäellä Viestirykmenttiin suun-

tautuneessa opintomatkassamme. Il-
mavoimien tukikohta- ja johtokes-
kustoimintaan tutustuimme Karjalan 
lennostossa Rissalassa, merivoimien 
ilmatorjunnasta oppia saadaksemme 
tukeuduimme Suomenlahden meri-
puolustusalueeseen Upinniemessä ja 
pääkaupunkiseudun ilmatorjuntaan 
pääsimme tutustumaan Helsingin il-
matorjuntarykmentissä Hattulassa. 

Ympäri Suomea suuntautuneet 
harjoitus- ja opintomatkat sisälsivät 
luonnollisesti myös kaikkea muuta-
kin kuin pelkästään kravatti kaulas-
sa tai maastopuku päällä suoritet-
tua sotilastoimintaa. Maakuntamat-
kailua suorittaessamme pääsimme 
aina tutustumaan myös paikalliseen 
kulttuuriin ja usein pyrimme myös 
etukäteen selvittämään kohdealu-
een ilmapuolustuksellista historiaa 
ja vierailemaan aiheeseen liittyvil-
lä merkittävillä paikoilla. Puhtaasti 
virkistystoimellisin operaatiomme 
suuntautui Kolin kansallispuistoon, 
jossa kahden päivän kaatosateessa 
suoritettu jalkamarssi ja melontaretki 

ITOR(05M) on suorittamassa asemanvaihtoa jalan Rovaniemellä lokakuussa 
2011.

››
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jäivät varmasti jokaisen opintosuun-
talaisen mieleen.

Ilmatorjuntahenki

Vuoden mittainen opiskelujakso on 
lyhyt, mutta tehokas ajanjakso luo-
da perusteet tulevaisuudelle. Ilmator-
juntaupseerin tehtävissä pärjäämisen 
ja aselajin kehittämisen voimavara-
na on ilmatorjuntahenki. Kurssim-
me ilmatorjuntamiehet olivat tämän 
hengen istuttamiselle mitä otollisinta 
kasvualustaa.

Ilmatorjuntamiehet ovat nykypäi-
vän maavoimien upseereiden koulu-
tuksessa siitä erityinen joukko, että he 
valikoituvat jo ensimmäisen opiske-
luvuoden syksyllä ja suorittavat niin 
puolustushaara- kuin aselajiopinton-
sakin Ilmasotakoululla. Tämän lisäk-
si meidän kurssimme ilmatorjunta-
miehet olivat varmasti homogeenisin 
joukko, jota ilmatorjuntaopintosuun-
nalle yleensä valikoituu. Seitsemäs-
tä miehestä viisi oli suorittanut va-
rusmiespalveluksensa ilmatorjunta-
aselajissa ja he olivat tutustuneet jo 
vuonna 2008 reserviupseerikurssilla 
233, jolla neljä heistä oli ilmatorjun-
tapatterin upseerioppilaana ja yksi oli 

kouluttajakokelaana. Hienon asela-
jimme pariin houkutellut kaksi mies-
tä (Toinen kenttätykistön väreistä ja 
toinen sotilaspoliisista lopulta onnis-
tuneesti ilmatorjunnan priimukseksi 
käännetty) olivat myös samaa reser-
viupseerikurssia 233. Joukkomme oli 
siis jo lähtökohdiltaan hyvin saman-
ikäisiä ja – henkisiä. Osittain jo tuol-
loin 2008 aloitettu yhteistoimintaa 
jatkettiin ”täysimittaisena” vuoden 
2009 syksyllä opintosuuntamme va-
lintojen vahvistuessa.

Ilmatorjuntahenkeä kasvatettiin 
opintojen aikana ja niiden ohella tu-
tustumalla aselajimme perinteisiin. 
Aiemmin mainitun maakuntamat-
koilla tapahtuneen toiminnan lisäksi 
pidimme toisillemme ja nuoremmille 
kadeteille oppitunteja erilaisista il-
matorjunnallisista aiheista ja ilma-
torjuntajoukkojen perinteistä. 

Yksi ilmatorjuntahengen keskei-
sistä kulmakivistä näkyi keskuudes-
samme mielestäni käsin kosketelta-
vasti – yhteishenki. Pienen aselajin 
pieni opiskelijajoukko erottui selväs-
ti 96. kadettikurssin kokonaisuudes-
ta. Kuten mainittu, pääsimme tutus-
tumaan toisiimme jo hyvin aikaises-

sa vaiheessa ja huomattavasti pidem-
män aikaa, kuin muissa aselajeissa 
opiskelleet. Kolme vuotta kestäneistä 
upseerin perusopinnoista vietimme 
noin puolitoista vuotta Ilmasotakou-
lulla. Välillä seuranamme oli myös 
ohjaajaopintosuunnan ja lentotekni-
sen opintosuunnan kadetteja, mutta 
asuminen, oleminen ja eläminen ta-
pahtuivat hyvin pitkälti ilmatorjun-
nallisessa joukossa. Pitkään kestänyt, 
lähes kommuunityyppinen asumis-
järjestely takasi sen, että kaikki saivat 
ainakin riittävästi seuraa ja varmasti 
jokaisen kohdalle tuli myös niitä het-
kiä, jolloin samojen kasvojen tuijot-
taminen tuotti päänvaivaa. Kaikesta 
tästäkin opimme ilmatorjuntaupsee-
rin tehtävissä tarpeellisia yhteistyö-
taitoja. Omien tekojensa takana ol-
laan valmiita seisomaan, mutta välil-
lä on osattava joustaa ja antaa tukea 
tarvitseville. 

Lopuksi

Tätä kurssikertomusta kirjoittaessa 
elokuussa 2012 upseereiksi valmis-
tuneet ilmatorjuntamiehet ovat ol-
leet jo kaksi kuukautta hajautettuina 
virkoihinsa Helsingin ilmatorjunta-
rykmenttiin, Lapin Ilmatorjuntaryk-
menttiin ja Salpausselän Ilmatorjun-
tapatteristoon. Syksyn 2009 ja 96. 
kadettikurssin opintojen aloittamisen 
jälkeen tämä on ylivoimaisesti pisin 
aika, jonka joukkomme on ollut ko-
koontumatta. Aiemmin mainittujen 
seikkojen perusteella väitän kuiten-
kin, että kurssiltamme valmistuneet 
ilmatorjuntamiehet kuvastavat hyvin 
aselajimme yhteishenkeä ja palvelu-
sintoa. Tosissaan, vaan ei vakavana. 
Aika velikultia!  

luutnantti Erik Sandström  
HELITR/PSPR

Ilmasotakoulun Koulutuskeskuksen johtaja everstiluutnantti Joni Mahonen on 
juuri luovuttanut eversti Niilo A.A. Simojoen kunniamiekan luutnantti Peter 
Porkalle.
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Ilmatorjunnan vuosipäivänä julkais-
tiin juhlavasti uusi ilmatorjunnan 
merkkiteos. Tällä kertaa kyseessä on 
Ahti Lapin ja Perttu Peitsaran laati-
ma tutkahistoriikki. 

Tutkahistoriasta ei ole Suomessa 
julkaistu kovin montaa teosta, joten 
tälle teokselle oli ehdottomasti tar-
vetta. Kuten aikaisemmatkin Ahti 
Lapin kirjat niin tämäkin historiate-
os on erinomaista luettavaa. 

Kirjan sisällöstä voi lukea tar-
kemmin tämän lehden historia-pals-
talta.

Kirja on erinomaisesti kuvitettu 
ja taitettu. Kirjassa aistii veteraani-
en haastatteluiden tuoman lisätiedon 
kirjoittajille, jotka ovat saaneet sen 
erinomaisesti esille tekstiin. Kirja 
on aiheesta omistettu ilmavoimien 
ja ilmatorjuntatykistön jatkosodan 

aikaisille tutka-alan avainhenkilöil-
le sekä kaikille tutkaveteraaneille. 
Tämän tutkahistoriikin tulisi kuulua 
jokaisen ilmatorjuntaihmisen kirja-
hyllyyn.

Kirjan julkaisutilaisuus pidet-
tiin Ilmatorjunnan vuosipäivänä 
30.11.2012 Pekka Jokipaltio-salissa 
Hyrylässä arvovaltaisen kutsuvieras-
joukon läsnä ollessa.

Kirjaa on hankittavissa Ilmatorjun-
tamuseolta.

Tutkahistoriikki julkaistu

Ahti Lappi - Perttu Peitsara: Sa-
lainen ase ilmapuolustuksessa 
- tutkat toisessa maailmanso-
dassa. 429 sivua ja 275 kuvaa, 
Ilmatorjuntasäätiö, 2012. 

Kirjailijat Perttu Peitsara (vasemmalla) ja Ahti 
Lappi yhdessä tutkaveteraanien Walter Breiten-
stein ja Jaakko Nuoramo kanssa.

Kenraalimajuri Kari Siiki avaamassa Salainen ase ilmapuolustuksessa 
- tutkat toisessa maailmansodassa -kirjan julkistamistilaisuutta, johon 
osallistui yli 30 kutsuvierasta. Tilaisuus pidettiin Puolustusvoimien 
kansainvälisen keskuksen Pekka Jokipaltio -salissa.
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Ilmatorjunnan vuosipäivä

Pirkanmaan ilmatorjuntaupsee-
rit ja Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta 
ry. juhli Ilmatorjunnan vuosipäivää 
29.11.2012. Vuosipäivän iltajuhlaa 
viettämään oli saapunut kaikkiaan 33 
henkeä. Päättyvä vuosi 2012 on ollut 
Pirkanmaan ilmatorjunnan osalta pe-
rinteisen mukainen. Vuosi on sisäl-
tänyt toimintasuunnitelman mukai-
sesti mm. historiaretkiä, tykkitalkoot, 
kesä ja syyskauden saunatilaisuudet, 
muistomerkkien ylläpitoa sekä osal-
listumisia erilaisiin seminaareihin ja 
juhlapäiviin. 

Vuosipäivän juhlan avasi Pirkan-
maan ilmatorjuntakillan puheenjoh-
taja Ilkka Tuomisto. Tilaisuudessa 
palkittiin vuoden aikana menesty-
neitä henkilöitä. Pirkanmaan ilma-
torjuntaupseerit palkitsivat pitkäai-
kaisen aktiivisen jäsenensä ja enti-
sen puheenjohtajansa majuri Juhani 
Nikkasen nimittämällä hänet ”Kun-
niapuheenjohtajaksi”. It-upseerien 
puheenjohtaja Reijo Alanne luovut-

ti tilaisuudessa keväällä ITY:n vuosi-
kokouksessa myönnetyn ITY:n stan-
daarin Helena Turpeiselle. Killan pu-
heenjohtaja Ilkka Tuomisto luovutti 
vuoden kiltalaisena palkitulle Antti 
Ruopiolle evl Auvo Villasen luovut-
taman 40 ItK tykin pienoismallin. 
Killan lipulla palkittiin Rauno Sulo-
nen (lippu myönnetty jo aiemmin) 
ja killan standaarilla Mikko Paitula.

Ennen juhlapäivällistä ja vapaa-
ta keskustelua everstiluutnantti Reijo 
Alanne piti esitelmän Puolustusvoi-
mauudistuksesta ja erityisesti sen ai-
heuttamista muutoksista Pirkanmaan 
alueella. Illan aikana katselimme ke-
vään Lontoon historiamatkan kuvia 
sekä syksyn tutustumismatkasta Il-
matorjuntamuseolle. Erkki Eskelinen 
loi lyhyen katsauksen 2013 vuoden 
tulevasta historiaretkestä Latviaan ja 
Liettuaan. Tulevalla matkalla tutus-
tutaan sotahistoriallisiin kohteisiin 
jotka liittyvät ajallisesti aina Napo-
leonin Venäjän sodasta ”Kylmän so-
dan” aikaan.

Juhla oli onnistunut. Tilaisuus 
antoi mahdollisuuden virallisen 
osuuden jälkeen mukavaan keskus-
teluun ja muisteluun kuten vuosipäi-
vänä kuuluukin tehdä. 

Tutustuminen Ilmatorjunta-
museoon

Toimintasuunnitelmassa jo muuta-
man vuoden aikana ollut ja syystä 
tai toisesta peruuntunut retki Ilma-
torjuntamuseoon ja Lotta -museoon 
saatiin vihdoin toteutettua lauantai-
na 13.10.2012. Matkallelähti 8 hen-
keä ja se saatiin toteutettua kauniissa 
syyssäässä Tampereelta Tuusulaan ja 
takaisin.

Tutustuminen aloitettiin IT-mu-
seoon tutustumisella.  Useimmil-
la edellisestä käynnistä oli mennyt 
monta vuotta. Uutta nähtävää oli niin 
paljon, että kaksi tuntia ei riittänyt 
kuin alkupaloiksi. Paljon otimme ku-
via ja tutkimme yksityiskohtia innok-
kaasti. Mainittakoon yhtenä keskus-
telu pienoismallitekijän kanssa Puti-

Ilmatorjunnan vuosipäivän viettoa  
Pirkanmaalla sekä muita  

syksyn tapahtumia

Vuoden kiltalainen Antti Ruopio (oik), Helena Turpeinen, 
Juhani Nikkanen, Mikko Paitula ja Rauno Sulonen Tilaisuuden alkua odotellessa!
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Myös vanhat ohjukset kiinnostavat

lov-tykin ääressä. Museon kahviossa 
saimme hyvät eväät ja lisää opastus-
materiaalia.

Jatkoimme matkaa Lotta -mu-
seoon jossa useimmat meistä olivat 
ensimmäistä kertaa. Yllätyimme erit-
täin positiivisesti museon näyttelyn 
sisällöstä. Suosittelemme tutustumis-
ta myös muillekin.

Pirkanmaan ilmatorjuntaupseerit 
ja Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta ry. 
toivottavat kaikille jäsenilleen ja yh-
teistyökumppaneilleen hyvää joulua 
ja tapahtumarikasta vuotta 2013.  

Teksti ja kuvat:  
Reijo Alanne ja Ilkka Tuomisto

Helsingin Ilmatorjuntarykmentin 
perinnematka suunnattiin vuonna 
2012 panssari-ilmatorjunnan perin-
nepaikoille Kangasalle. Reilu kol-
menkymmenen hengen osasto en-
tisiä ja nykyisiä rykmenttiläisiä tu-
tustui Kangasalan kunnan edustajan 
ja majuri Juhani Nikkasen pitämälle 
esittelykierrokselle Vatialan vanhaan 
kasarmialueeseen. Entiset kasarmira-
kennukset ovat nykyään remontoitu 
hyvään kuntoon perinteitä kunnioit-
taen. Tiloissa on ollut muutamia vuo-
sia sitten teollisuustoimintaa, mutta 
nykyään värikkään historian omaavat 
tilat odottavat uusia käyttäjiä.

Rykmenttiläiset saivat kuulla 
tuhdin paketin ilmatorjuntahistoriaa 
reilun tunnin vierailun aikana Vatia-
lassa. Lyhykäisyydessään vuonna 
1944 perustetun 1.Ilmatorjuntaryk-
mentin 3.Ilmatorjuntapatteristo oli 
alun perin Tampereen Sulkavuorel-
la, josta se siirrettiin vuonna 1950 
Vatialan kylään ilmavoimien vari-

Panssari-ilmatorjunnan perinteillä
kon alueelle. Vuonna 1952 patteris-
to siirrettiin hallinnollisesti osaksi 
Panssariprikaatia, mutta patteriston 
sijoituspaikkana säilyi Vatiala.

Panssari-ilmatorjuntakoulutus 
Vatialassa aloitettiin Landsverk 
Anti –vaunuilla kesällä 1954. Kesällä 
1961 patteristo jatkoi panssari-ilma-
torjuntakoulutusta uusilla SU-57-2 
–vaunuilla. Vuonna 1956 Tasaval-
lan presidentin tekemällä päätöksel-
lä Vatialan patteristo sai nimekseen 
Tampereen Ilmatorjuntapatteristo. 
Maavoimien rauhanajan uudellee-
norganisointiin liittyen TamItPsto 
siirrettiin vuonna 1980 Ouluun ja 
sen nimeksi tuli Oulun ilmatorjun-
tapatteristo. Vaikka patteriston hal-
linnollinen yhteys Panssariprikaatiin 
ja Helsingin Ilmatorjuntarykmenttiin 
onkin jo katkennut, vaalii rykmentti 
edelleen panssari-ilmatorjunnan pe-
rinteitä.

Vatialan kasarmialueeseen tu-
tustumisen jälkeen rykmenttiläiset 

siirtyivät Vehmaisiin tutustumaan 
marsalkka Mannerheimin pronssi-
patsaaseen. Komea pronssipatsas on 
osittain poliittisista syistä sijoitettu 
varsin syrjäiselle paikalle Tampereen 
keskustasta. Patsas sijaitsee kuiten-
kin erittäin luonnonkauniilla paikal-
la, josta avautuu komeat näkymät 
Tampereen suuntaan. Patsaan paikan 
tekee merkitykselliseksi se, että siltä 
paikalta marsalkka tarkasteli vapaus-
sodan aikana Tampereen valtaamista.

Aktiivisen aamupäivän päätteek-
si lounas nautittiin Tampellan van-
hoilla tehtailla nykyisen Vapriikin 
tiloissa, missä osa rykmenttiläisistä 
oli lähellä päästä osaksi Ylen Uusi 
päivä –ohjelmaa. Vatsa täynnä riista-
käristystä perinnematkalaiset suunta-
sivat takaisin kohti Panssariprikaatia. 
Rohkeimmat ja innokkaimmat jat-
koivat matkaansa vielä rentouttavalle 
risteilylle hyvässä seurassa Hämeen-
linnassa päiväkahville pysähtyen, tie-
tysti.  
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ITY:n Keski-Suomen osasto vietti aselajimme vuosipäi-
vää jo perinteeksi muodostuneella juhlaillallisella, joka 
pidettiin 23. marraskuuta hotelli Scandicissa Jyväskyläs-
sä. Tällä kertaa tilaisuus keräsi ennätysmäärän jäseniäm-
me eli 31 henkilöä. Juhliin osallistui myös ennätysmäärä 
kaaderiupseereita. 

Juhlapuhujana meillä oli jyväskyläläissyntyinen mi-
nisteri Paavo Rantanen. Hän on elokuussa julkaissut 
mielenkiintoisen kirjan ”Suomi Kaltevalla pinnalla”, 
mikä kertoo mukaansatempaavasti niiden tapahtumien 
kulun, jotka johtivat Suomen jatkosotaan. Oheisena on 
tiivistelmä ministeri Rantasen juhlaesitelmästä.

Vuosipäiväillallisten ohjelmaan kuuluivat myös pal-
kitsemiset. Osastomme sihteeri kapteeni Jari Niemi pal-
kittiin osaston perinnekellolla erittäin ansiokkaasta toi-
minnastaan uusien toimintaideoitten kehittämisessä ja  
tarmokkaasta toiminnastaan osastomme sihteerinä.

Tilaisuudessa Ilmasotakoulun apulaisjohtaja eversti-
luutnantti Pertti Kelloniemi ja kapteeni Jari Niemi jakoi-
vat Ilmatorjunnan tarkastajan myöntämät ansioristit osas-
tomme jäsenille. Tällä kertaa niitäkin tuli ennätysmäärä eli 
kolme. Ansioristin saivat  insinööri Aki Anttila, reservin 
luutnantti Olavi Rantalainen ja majuri Jarkko Toivola.

Illan päätteeksi pidettiin arpajaiset, jolla kerättiin ra-
haa Ilmatorjuntamuseolle.  

Olavi Rantalainen
Osaston puheenjohtaja

Aselajin vuosipäivää  juhlittiin  
Keski-Suomessa

Illallispöydässä oikealta Kalle Vehmas, Lea Vehmas, Heikki 
Koponen, Pirkko Koponen, Erkki Pylvänäinen ja Maija-
Liisa Pylvänäinen.

Kuvassa (vasemmalta) Tauno ja Leena Hokkanen, Lea ja 
Esa Santala sekä Tytti Viljanen.

Evl Pertti Kelloniemi luovutti ilmatorjunnan tarkastajan 
myöntämät Ilmatorjunnan ansioristit Olavi Rantalaiselle, 
Jarkko Toivolalle sekä Aki Anttilalle. Luovutuksessa oli 
mukana myös Keski-Suomen osaston sihteeri kapteeni Jari 
Niemi, joka palkittiin osaston perinnekellolla.

Ministeri Paavo Rantanen piti juhlassa mielenkiintoisen 
esitelmän siitä miten Suomi liukui jatkosotaa. Hänen va-
semmalla puolellaan Anne Kelloniemi ja oikealla puolella 
Marja-Liisa Rantalainen
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ITY:n Keski-Suomen osasto järjesti 
lokakuun 20. päivänä koko perheel-
le tarkoitetun syysretken Keski-Suo-
men ilmailumuseoon Tikkakoskel-
le. Mukana oli kaikkiaan 24 henkilö, 
joukossa myös puolisoita, perheen 
pienimpiä ja vahvistuksena oli myös 
Viestikoelaitoksen killan väkeä. Kak-
situntisen opastuksen aikana saimme 

monipuolisen kuvan Suomen ilma-
voimien kehityksestä vapaussodasta 
lähes nykypäiviin asti. Hyvänä op-
paana meillä oli Markku Pylkkä-
nen, joka kertoi värikkäästi museos-
sa näytteillä olevista lentokoneista ja 
niihin liittyvistä tapahtumista niin so-
tiemme kuin rauhankin aikana. 

Museokierroksen päätteeksi 

Keski-Suomen osastolaiset  
tutustuivat Ilmailumuseoon

Osaston syysretki keräsi 24 osanottajaa vauvasta vaariin, joista osa ryhmäkuvassa.

Museon mielenkiintoisiin nähtävyyksiin kuuluu silloisen luutnantti Pekurin 
Brewster, mikä putosi taistelulennolla Itä-Karjalassa Iso-Kolejärveen.

osastomme hallituksen jäsen evers-
ti Hannu Antikainen vei meidät 
museohallissa tutustumaan kahden 
ilmatorjuntaan liittyvän laitteeseen 
eli valoheittimeen ja  saksalaiseen 
Würzburg Dora tutkaan. Suomeen 
tutkia hankittiin 1943 kuusi kappa-
letta ja myöhemmin vuonna 1944 
tuliyöhävittäjien ohjauskomppani-
oiden mukana kaksi kappaletta li-
sää. Suomessa ne saivat peitenimen 
”Irja”. Isäni Veikko Rantalainen oli 
opiskelemassa niiden käyttöä ensin 
viiden viikon ajan Berliinissä Fla-
kartillerischule III:ssa ja sen jälkeen 
vielä lähes kuukauden Petsamossa 
saksalaisissa joukoissa.

Irja-tutkat toimivat yhteistyös-
sä Suomessa ”Raijaksi”-nimitetyn 
Freya LZ-ilmavalvontatutkan kans-
sa. ”Raija” haki taivaalta maalin ja 
osoitti sen sitten ”Irjalle”, joka puo-
lestaan mittasi kohteen suunnan, 
suunnan, etäisyyden ja korkeuden. 
Arvot välitettiin ilmatorjuntatykeil-
le ja ne pystyivät ampumaan vihol-

››
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Kuluvan vuoden elokuussa tuli ku-
luneeksi 55 vuotta siitä, kun asela-
jimme reservin upseerien koulutus 
siirrettiin Santahaminasta Reserviup-
seerikoulun yhteyteen. Evl Seppo Ta-
kamaan aikoinaan ideoimana RUK:n 
ilmatorjuntapatterin entiset ja nykyi-
set kouluttajat oli kutsuttu perintei-
seen viiden vuoden välein tapahtu-
vaan tapaamiseen. Saamaansa kutsua 
oli noudattanut 30 entistä kouluttajaa 
ja lisäksi muistelupäivän ohjelmaan 
osallistuivat myös nykyiset koulut-
tajat.

Ensimmäinen tapaaminen oli 
20 -vuotismuistelut syksyllä vuon-
na 1977. Tämän jälkeen on kokoon-
nuttu säännöllisesti ja nykyisin aina 
viiden vuoden välein. Erityistä tämän 
vuoden tapaamisessa oli se, että ide-
an alullepanija Seppo Takamaa pääsi 
vihdoin ensimmäistä kertaa osallis-
tumaan tilaisuuteen.

Päivän ohjelma sisälsi yksikön 
päällikön maj Kimmo Juntusen esi-
tyksen nykyisestä Reserviupseeri-

RUK:n ilmatorjunta  
55 vuotta Haminassa

Seppeleen Kaatuneiden upseerien patsaalle laskivat Hannu Pohjanpalo ja 
Matti Juurikka.

kousta ja Ilmatorjuntapatterista sen 
osana. Lisäksi tutustuimme yksikön 
käytössä olevaan koulutuskalustoon 
kalustoesittelyn muodossa. Seuraa-
vana ohjelmassa oli tutustuminen 
Esa Urhovaaran ja Kalevi Vallitun 
opastamana RUK-museoon, josta 
esittelyn jälkeen siirryimme päära-
kennukseen ja maneesiin tutustu-
maan mittavan remontin jälkeiseen 
ehkä Suomen uudenaikaisimpaan 
kasarmiin.

Päivän ohjelma päättyi juhlalli-
sesti päärakennuksen kentällä Kaa-
tuneiden upseerien patsaalla tapahtu-
neeseen seppeleenlaskutilaisuuteen. 
Illan ohjelmassa oli Varuskuntaker-
hon tiloissa saunomista, yhteinen 
illallinen sekä muisteluita ja antoi-
saa keskustelua menneistä yhteisistä 
vuosista Haminan ympyröissä, Le-
lun lähteellä, Kattilaisten tienhaa-
ran maastossa, Homeperseen suolla 
jne............   

Kuvat ja teksti Ilkka Tynys

liskoneita vaikkei maalia nähtykään 
pimeän tai pilvisyyden takia.  Hannu 
Antikaisen mukaan näillä tutkilla oli 
ratkaiseva merkitys helmikuun 1944  
Helsingin suurpommitusten torjun-
nassa.

Pekurin Brewster vielä 
nähtävissä

Ilmataistelussa 25.6.1942 venäläiset 
Hurricanet ja MiG:t onnistuivat vau-
rioittamaan luutnantti Lauri Peku-
rin lentämää BW-372-konetta niin 
pahoin, että se syttyi tuleen ja Pekuri 
joutui tekemään palavalla koneella 
pakkolaskun Seesjärven lähelle Itä-
Karjalaan silloisen Neuvostoliiton 
alueelle. Pekuri pelastui koneesta, 
ui rantaan ja käveli takaisin suoma-
laisten puolelle. 

Suomalaisen hävittäjä-ässän Hei-
mo Lammen aloitteesta suomalainen 
Timo Nyman ja venäläinen Vladimir 
Prytkov avustajineen etsivät konetta 
Yhdysvaltain merivoimien ilmailu-
museolle (National Museum of Na-
val Aviation). Neljä vuotta kestänei-
den laajojen etsintöjen jälkeen Timo 
Nyman löysi koneen Segezan läheltä 
Isosta Kolejärvestä kesäkuussa 1998. 
Vladimir Prytkov ryhmineen nosti ko-
neen elokuussa 1998.

Monien vaiheiden jälkeen kone 
siirrettiin Irlantiin joulukuussa 1998. 
Sieltä kone päätyi lopulta vuonna 
2004  USA:n merivoimien museoon 
Pensacolaan, mistä se lainattiin Kes-
ki-Suomen Ilmailumuseolle kolmen 
ja puolen vuoden ajaksi. Laina-aikaa 
on jatkettu ja BW on esillä ainakin 
kesään 2013 saakka. Keski-Suomen 
Ilmailumuseo on kiinnostava retki-
kohde myös kaikille it-koulutetuil-
le.  

Teksti ja kuvat:  
Olavi Rantalainen 
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Kokoontuminen ja 
punainen tervetulo-
malja yksikön aulassa. 
Etualalla yksikön 
päällikkö maj Kimmo 
Juntunen.

Vanhaa kaartia yhteisku-
vassa. Vasemmalta Juhani 
Nikkanen, idean isä Seppo 
Takamaa, Hannu Melkko, 

Matti Juurikka ja Pekka 
Pääskynkivi.

RUKmuseoon tutustumi-
nen alkoi kokoontumisella 
ulkonäyttelytilaan, jossa 
vasemmalla T54 ”nikita” 
ja oikealla ”proto SISU”, 
molemmat käynti- ja 
ajokuntoisina.

Vilkas keskustelu 
maittavan illallisen 
jälkeen jatkui vielä 

pitkään.
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Helsingin Ilmatorjuntarykmentti juh-
li ilmatorjunnan perinnepäivää pa-
raatilla torstaina 29.12.2012 Paro-
lannummella. Paraati pidettiin päivä 
etuajassa, koska varsinaisena juhla-
päivänä rykmentin henkilöstö oli si-
toutunut ITO12 NASAMS ROLL-
OUT tapahtumaan. Paraatijoukkoa 
komensi Helsingin Ilmatorjuntaryk-
mentin komentaja everstiluutnantti 
Karri Heikinheimo ja paraatijoukon 
tarkasti Panssariprikaatin komenta-
ja eversti Pekka Toveri. Paraatissa 
palkittiin rykmentin henkilökuntaa 
ja varusmiehiä.

Eversti Toveri korosti omassa pu-
heessaan Helsingin Ilmatorjuntaryk-
mentin merkitystä koko Suomen ja 
erityisesti pääkaupunkiseudun puo-
lustuksessa. Nykyaikana ilma-aseen 
merkitys taistelukentällä on korostu-
nut entisestään, joten ilmatorjuntaka-
luston ja henkilöstön osaamisen on ol-
tava kunnossa. Prikaatin komentaja 
totesi kuluneen vuoden olleen Helsin-

gin Ilmatorjuntarykmentille erittäin 
haasteellinen. Vuoden aikana on täy-
tynyt huolehtia varusmieskoulutusta, 
aloittaa uuden ITO12-järjestelmän va-
rusmieskoulutus, jatkaa uuden järjes-
telmän henkilökunnan koulutusta ja 
käyttöön ottoa ja huolehtia operatii-
visesta suunnittelusta.  Vuosi 2012 on 
siis ollut erittäin monipuolinen ja työ-
läs. Onhan ITO12-järjestelmä todella 
suuri hankinta Puolustusvoimille.

Everstiluutnantti Heikinheimo 
nosti omassa puheenvuorossaan 
esille osaamisen ja ammattitaidon 
merkityksen ilmatorjunnan taiste-
lussa. Ilmatorjunnan taistelun on-
nistumisen edellytyksenä on hänen 
mukaansa toimiva tulenkäytön joh-
tamisjärjestelmä ja onnistunut vai-
kutus asejärjestelmällä viholliseen. 
Pahimmassa tapauksessa pienenkin 
osan pettäminen ilmatorjunnan tais-
telussa voi aiheuttaa sen, että käs-
ketty tehtävä jää täyttämättä. Tämän 
takia koko ajan teknistyvässä asela-

jissa jokaisen on tiedostettava oman 
tehtävänsä tärkeys ja huolehdittava 
oman ammattitaitonsa ylläpidosta ja 
päivityksestä.

Varsinaisena ilmatorjunnan vuo-
sipäivänä 30.11.2012 Panssariprikaa-
tissa järjestettiin ITO12-järjestelmän 
ROLL OUT -tilaisuus. Juhlallisessa 
seremoniassa uusi ohjusjärjestelmä 
luovutettiin operatiiviselle käyttä-
jälle. Tilaisuuteen osallistui puolus-
tusvoimien ylintä johtoa, puolustus-
ministeriön edustajia, ulkomaalaisia 
vieraita ja kutsuvieraita sekä tietysti 
mediaa. Tilaisuuden yhteydessä jär-
jestettiin tiedotustilaisuus ja seuraa-
vien päivien uutisissa ROLL-OUT 
sai mukavasti näkyvyyttä. Paikalla 
oli paljon väkeä, vaikka ulkona rie-
hunut hurja lumimyrsky oli vaikutta-
nut monen matkasuunnitelmiin.

ROLL-OUT tilaisuus huipentui 
juhlalliseen järjestelmän luovutuk-

Ilmatorjunnan juhlaa Parolannummella

Prikaatikenraali Kyösti Halonen 
luovuttaa hankitun suorituskyvyn 
maavoimien esikuntapäällikölle, ken-
raalimajuri Juha-Pekka Liikolalle.

Kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola ja prikaatikenraali Kyösti Halonen leik-
kaavat juhlanauhan
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Nauhan leikkaamisen jälkeen oli vielä coctail-tilaisuus

seen, kun maavoimien materiaa-
lilaitoksen johtaja prikaatikenraa-
li Kyösti Halonen ja maavoimien 
esikuntapäällikkö kenraalimajuri 
Juha-Pekka Liikola leikkasivat juh-
lanauhan. Yleisölle esiteltiin lyhy-
esti järjestelmän toiminta maalien 
torjunnassa. Virallisen osuuden jäl-
keen vieraat saivat vielä rentoutua ja 
seurustella coctail-paloja maistellen. 
Myöhemmin illalla Helsingin Ilma-
torjuntarykmentin komentaja isän-
nöi henkilökunnalleen ilmatorjunnan 
vuosipäivän iltajuhlaa uudella ohjus-
hallilla.  

- Antti Vähäjylkkä ja  
Pekka Jokinen -

Kuvat:Puolustusvoimat

Oy TELVA Ab, Arentitie 3, 00410 HELSINKI 
 0207 939 300 , fax 0207 939 399 • www.telva.fi

70 vuot ta
Osana Suomen ilmapuolustusta

Järjestelmät ja komponentit

Merry Christmas and a Happy New Year
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KeNTäN
KUULUMISIA

Toijalan Reserviupseerikerho on 
vilkkaassa vuorovaikutuksessa 
HELITR:n kanssa. Vuotuiset Soti-
lastaitokilpailut ovat saaneet ratkai-
sevasti tukea Rykmentiltä ja usein 
ne ovat päättyneet palkintojenja-
koon Parolannummen Upseeriker-
holle. Kaksi kertaa vuodessa järjes-
tettäviin kokelastilaisuuksiin Saa-

Toijalan Reserviupseerikerhon  
syyskokous 7.11.2012

Kokousesitelmänä kuultiin ”Ajan-
kohtaista Ilmatorjunnasta”. Kaptee-
ni Pekka Jokinen Parolannummelta 
kertoi Puolustusvoimien uudesta il-
mapuolustusjärjestelmästä Nasams 
II FIN. Järjestelmä on norjalais-ame-
rikkalainen, mutta mukana on myös 
muutama suomalaisyrityskin tuomas-
sa osaamista järjestelmään. Hankinta 
tukee aiempaa ilmavoimien Hornet-
hankintaa, koska sama ohjusmalli so-
pii sekä Hornetteihin että uusiin lau-
kaisualustoihin. Hankinta on niin uusi, 
että ensimmäisen raketin koeammunta 
Suomessa on joulukuussa. Varusmies-
ten koulutus on alkanut syksyllä. Jär-
jestelmä on käytössä jo muutamassa 
Euroopan maassa USA:n lisäksi.

Kerhon jäsenmäärä on tällä het-
kellä 155 ja uudeksi puheenjohta-
jaksi valittiin ylil Matti Koppanen, 
Heikkilän kasarmin kasvatteja.  

-Eero Lapinleimu-

janmajalla on osallistunut vuodesta 
2005 kokelaiden lisäksi lukuisasti 
Rykmentin vakinaista väkeä ja ke-
väisin on milloin isommalla milloin 
pienemmällä sakilla järjestetty VEH 
Lohtajalla. Vuonna 2009 mukana oli 
lähes kaksikymmentä alle 30 -vuo-
tiasta nuorta vapaaehtoista mukana 
ampuen mm Itkolla.
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Ilmatorjuntasäätiö

ILMATORJUNTAMUSEO 50 VUOTTA 
-JUHLARAHASTOKERÄYS

Museotoiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi

Keräysaika: 1.3.2011 - 28.2.2013, keräysalue: Suomi pl Ahvenanmaa

 
 Keräystilit:

 - Nordea  FI29 1366 3000 1285 87 
 - Sampo  FI03 8043 0710 1264 85 
 - OP-Pohjola  FI60 5092 1220 1174 81

Ilmatorjuntasäätiö on tuloverolain 57 §:n 1 mom 2 kohdan  
mukainen säätiö, jolle tehdyn vähintään 850 e ja enintään 

50 000 e rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää 
tulostaan verotuksessa. (päätös A6/3570/2011)

Keräyspäälliköt:

Seppo Lehto, 040 560 6556, seppoleh@gmail.com 
Risto Häkkinen, 050 407 8221, rhakkinen@hotmail.com

(Keräyslupa n:o 2020/2010/4086)




