
ILMA TORJUNTA
aselajin järjestö- ja ammattilehti

KANSAINVÄLISYYS4/2013

ILMATORJUNTA

4 / 2012

aselajin järjestö- ja ammattilehti

TEEMANA
PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS

TEEMANA



EI OLE SATTUMAA MITÄ KATUJA KULJEMME JA MISSÄ TALOISSA ASUMME.
Helmikuussa 70 vuotta sitten Helsinkiä pommitettiin kiivaasti kolmena yönä. Puolustus oli 
valmiina: vain noin 5 % pommeista onnistuttiin pudottamaan pääkaupunkiin. Helsinki pelastui, 
mistä kiitos kuuluu kaikille puolustustoimenpiteisiin osallistuneille. Siitä saa ja pitää olla ylpeä.

KOLMEN YÖN IHME – JUHLAVUODEN OHJELMISTO  WWW.3NIGHTS1944.FI
KOLMEN YÖN IHME – NÄYTTELY VIRKA GALLERIASSA 21.2.–25.5.2014

Virka Galleria, Helsingin kaupungintalo, Sofiankatu 1     www.virka.fi



Ilmatorjunta 4/2013      3   

ILMATORJUNTA 4 ● 2013
Ilmatorjuntayhdistyksen jäsenlehti

KANSAINVÄLISYYS
TEEMANA

Hyvää uutta vuotta 2014 

PÄÄKIRJOITUKSET ....................................................4
 
TEEMA 
Ilmatorjunta kansainvälisessä toimintaympäristössä .7
Materiaalialan kansainvälinen yhteistoiminta ..........10
Ilmatorjuntaupseerina monikansallisessa 
NORDIC HELMET – harjoituksessa ..........................14
Palvelus Suomen kansainvälisessä  
joukossa Afganistanissa ..........................................17
Upseeri Euroopassa  
- EUAFA-kokoukset Suomessa ................................20
Sveitsin ilmatorjunta – osa 2 koulutus.....................23
 
PERUSLUKEMIA
Ilmavalvonnan ja ilmasuojelun syntyvaiheita ...........26
Puolustusyhteistyön hyödyt – ja vaarat ...................30
Arabiakevään tapahtumat ilmatorjunnan  
ja ilma-aseen näkökulmasta – osa 2   .....................33
Pikku-uutisia Venäjältä ............................................39
Suojautuminen  
– Kokonaissuoja käsitemalli – osa 2/2 ....................42

YHDISTYS ...............................................................45

TULEVIA TAPAHTUMIA .............................................47

ILMATORJUNTA JUHLII
Ilmatorjuntasäätiön vuosipäiväjuhla 
ilmatorjuntamuseolla ..............................................52
Jyväskylässä vuosipäivänä  
seppeleenlasku ja juhlaillallinen ..............................53
Pirkanmaan ilmatorjuntakillan  
vuosijuhla 28.11.2013 ............................................54
Ilmatorjunnan vuosipäivän viettoa Turussa ..............54
 
KENTÄN KUULUMISIA
Tervehdys napapiiriltä .............................................55
Salpausselän ilmatorjuntapatteriston  
komentaja vaihtui ...................................................56
TET armeijassa  ......................................................57
LAPITR:n kiltan 50 vuotta ........................................59
Keski-Suomen osaston syksyn retket ......................60
ItPtri/RUK 111 – 50 vuotias .....................................62



4      Ilmatorjunta 4/2013

pÄÄTOIMITTAJALTA Majuri Janne Kananen
 päätoimittaja

Tämän lehden teemakirjoituksissa pa-
neudutaan kansainväliseen toimintaan. 
Kirjoituksissa valotetaan ilmatorjun-
nan tämän hetkisen kansainvälisen toi-
minnan nykytilaa, mutta myös tuodaan 
esille henkilökohtaisia kokemuksia eri 
kansainvälisistä toimintaympäristöis-
tä. Puolustusvoimat on pienenevien 
resurssien myötä joutunut etsimään 
keinoja kansallisen suorituskyvyn ke-
hittämiselle kansainvälisen toiminnan 
kautta. Puolustusvoimien yksi kol-
mesta päätehtävästä on osallistumi-
nen kansainväliseen kriisinhallintaan. 
Vaikka ilmatorjunta-aselajina ei sitou-
du tämän tehtävän toteuttamiseen, lu-
kuisat ilmatorjuntasotilaat osallistuvat 
vuosittain eri kansainvälisiin kriisin-
hallinta operaatioihin. Viime vuosina 
pohjoismaiden välinen yhteistoiminta 
aselajimme piirissä on kasvanut ja eri 
järjestelmien hankintojen yhteydessä 
ovat kansainväliset foorumit tulleet il-
matorjuntahenkilöstölle tutuiksi. Ilma-
torjuntaharjoituksiin on jo osallistunut 
ruotsalaisia merivoimien alusosastoja, 
ja tulevaisuudessa on mahdollista, että 
ruotsalaiset ja norjalaiset ilmatorjun-
tajoukot osallistuvat Lohtajan alueella 
harjoitukseen. Kansainvälinen ympä-
ristö tuo merkittäviä muutostarpeita 
henkilöstön koulutukselle. Kielitai-
don kehittäminen on varmasti yksi 
tärkeimmistä asioista, mutta myös ym-
märrys kansainvälisen ja kansallisen 
toiminnan toisiinsa liittymisestä on 
tarpeellista. Kansainvälinen toiminta 
ei tulevaisuudessa ole irrallinen ko-
konaisuus puolustusvoimien toimin-
nassa vaan keino kehittää kansallista 
suorituskykyä.

  Syksyn pimeys on meinannut 
viedä voimat allekirjoittaneesta, 
mutta tätä lehteä kasatessa olen ilol-
la huomannut, että aselajin piiristä 
löytyy vielä energistä väkeä. Ilma-

torjuntajoukkojen kouluttaminen on 
jatkunut pitkin syksyä huipentuen 
ilmatorjuntaharjoitukseen joulukuun 
alussa ja Ilmatorjunnan vuosipäivää 
on juhlittu ympäri valtakuntaa ilma-
torjuntayhdistyksen, – osastojen ja 
– kiltojen eri tilaisuuksissa. Syksyllä 
on tapahtunut henkilöstömuutoksia 
joukkoyksiköiden komentajien osalta. 
Rovaniemen Ilmatorjuntapatteriston 
uusi vastuunkantaja on everstiluut-
nantti Tero Ylitalo ja Salpausselän Il-
matorjuntapatteriston tuore komentaja 
on vastaavasti everstiluutnantti Aki 
Hotti. Toivotan teille omasta puolesta-
ni menestystä haastavassa tehtävässä.

  Kokonaisuudessaan vuosi 2013 on 
ollut henkilökohtaisesti mielenkiintoi-
nen. Uusi pestini Maanpuolustuskor-
keakoululla on ollut täysin erilainen 
kuin aikaisemmat työtehtäväni puo-
lustusvoimissa, ja lehden päätoimit-
tajuus on vastaavasti ollut erittäin 
antoisa kokemus. Mennyt vuosi onkin 
kulunut nopeasti ja tässä vaiheessa 
haluan kiittää kaikkia ilmatorjuntaleh-
teen kirjoittaneita sekä kaikkia lehden 
julkaisuun osallistuneita henkilöitä. 
Tämän vuoden ilmatorjuntalehdet 
olisivat jääneet ilmestymättä ilman 
teidän panostanne. 

  Vuosi 2014 kolkuttelee jo ovella 
ja tuo tullessaan monta merkittävää 
tapahtumaa mukanaan. En voi olla 
muistuttamatta teitä vuoden 1944 
suurpommitusten muistoksi järjestet-
tävistä tilaisuuksista, joista on kerrottu 
tarkemmin tämän lehden tulevien ta-
pahtumien palstalla. Seuraavan lehden 
teemana onkin ”kolmen yön ihme”, 
jossa käsitellään 70 vuoden takaista 
ilmatorjunnan torjuntavoittoa.

  Hyvää uutta vuotta 2014 toivottaen
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pUHEENJOHTAJALTA Eversti Heikki Bergqvist
 Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjohtaja

Aselajin vuosipäivää vietettiin osas-
tojen ja kiltojen toimesta perinteitä 
kunnioittaen useilla paikkakunnil-
la. Parhaimmat onnittelut kaikille 
llmatorjunnan vuosipäivänä sekä 
Itsenäisyyspäivänä ylennetyille ja 
palkituille!

Allekirjoittaneella oli mahdolli-
suus viettää vuosipäivää kunniajä-
senemme eversti Hannu Pohjanpalon 
seurassa ilmatorjuntaharjoituksessa 
Lohtajalla. Muodostimme perin-
teikkään ”Osasto K.H. Pentin”. 
Pääosa ilmatorjunnan kaadereista ja 
varusmiehistä ovat nykyisen palve-
lusaikajärjestelyn vuoksi juhlistaneet 
aselajia jo vuosia työn merkeissä.

”Sorvin ääressä” joukot totises-
ti olivatkin. Muun muassa kaikki 
ohjusammunnat oli toteutettu yön 
tunteina. Mutta toimii se niinkin, 
ovathan järjestelmät suorituskykyi-
siä kaikissa olosuhteissa ja kaikkina 
vuorokauden aikoina. Ilmapuolustus-
harjoitus (IPH) voi hyvin ja on sitä on 
kehitetty hienosti. Aika kiitää nope-
asti, sillä ensi vuonna tulee jo kym-
menen vuotta IPH:n syntysanoista. 
Kyseinen harjoitus on varmasti yksi 
puolustusvoimien tehokkaimmista. 
Siinä toimitaan ihan oikeasti uhan ja 
sen torjunnan ytimessä. Perusteluksi 
riittänee tietoisuus eri sotien tapah-
tumista viimeisen reilun parinkym-
menen vuoden ajalta.

Raskaasta harjoituksesta huoli-
matta oli mukava havaita aselajille 
tyypillinen, avoin toimintakulttuuri. 
Tämä heijastui niin henkilökunnasta 
kuin varusmiehistä käymissämme 

lukuisissa keskusteluissa. Ilmator-
junnassa on aina pidetty tärkeänä yh- 
tä johtamisen pysyvimmistä totuuk-
sista - ainoastaan avoin ilmapiiri ja 
hyvä henki mahdollistavat hyvät 
tulokset. 

Hyvän aselajihengen säilyttämi-
sessä meitä haastaa jatkossa puo-
lustusvoimissa edelleen meneillään 
oleva rakennemuutos. Muutoksen 
seurauksena ilmatorjunnan viimei-
nen itsenäinen joukko-osasto, Lapin 
Ilmatorjuntarykmentti, lakkautetaan 
vuoden 2014 päättyessä. Samassa 
tilanteessa ovat kaikki maavoimien 
aselajit; erillisistä aselajijoukko-
osastoista muodostetaan maavoimien 
yhtymiä. 

Otetaan vuoden kuluttua syntyvä 
uusi asetelma mahdollisuutena. Tar-
vitsemme toisiamme - yhdistys asela-
jia ja aselaji yhdistystä. Vahvistetaan 
aselajin yhteisöllisyyttä laajentamal-
la yhdistyksen jäsenpohjaa. Aloite-
taan toivottamalla tervetulleeksi ne 
ilmatorjunnan kaaderit, jotka eivät 
toistaiseksi ole yhdistyksemme jä-
seniä. Heitä on arvioni mukaan noin 
40 - 50% kokonaismäärästä. Jatkossa 
keskitytään varusmiehiin sekä reser-
viläisiin, kunhan kertausharjoituk- 
set pääsevät taas vauhtiin. Yhdes- 
sä tekemällä olemme vankalla poh-
jalla. 

Edellä esitetty tehdään mahdolli-
seksi, kun Ilmatorjunnan tarkastaja 
ja ilmatorjuntakoulutusta antavien 
joukkojen johto suhtautuvat myön-
teisesti yhdistykseen tänään ja myös 
tulevaisuudessa. Luottamus hyvään 

yhteistyöhön vahvistui entisestään 
Lohtajalla käymissämme keskuste-
luissa.

Esitän yhdistyksemme puolesta 
lämpimät kiitokset kaikille ilmator-
juntaihmisille sekä yhteistyökump-
paneillemme mukavasta yhdistys-
vuodesta 2013!

Toivotan kaikille lehtemme lukijoille 
Rauhallista Joulua sekä Menestyksel-
listä Uutta Vuotta 2014!

Hyvät yhdistyksemme jäsenet 



6      Ilmatorjunta 4/2013

TARKASTAJAN pALSTA Eversti Ari Grönroos
 Ilmatorjunnan tarkastaja

Hyvät Ilmatorjuntalehden lukijat!
Onnittelen ilmatorjunnan vuosipäi-

vänä ja itsenäisyyspäivänä palkittuja 
ja ylennettyjä niin puolustusvoimissa 
palvelevia kuin reservissäkin olevia! 
Vastoin perisuomalaista tapaa asiaa 
ei pidä vähätellä, vaan olla aidon 
iloinen siitä, että on päässyt huomi-
onosoituksen kohteeksi.

Ensimmäinen vuosi ilmatorjunnan 
tarkastajana on kohta ohi. Aika on 
mennyt hyvin esikuntapainotteisesti 
ja erittäin nopeasti. Muun muassa 
materiaalihankkeet, eritasoiset suun-
nittelutehtävät, koulutuksen ohjeistus 
sekä henkilöstöasiat ovat sitoneet al-
lekirjoittaneen ”luolan syövereihin” 
kokouksiin, suunnitteluharjoituksiin 
ja erilaisiin palavereihin. Mielihaluja 
olisi päästä tutkailemaan enemmän 
kentän toimintaa ensi vuonna. Saa 
nähdä miten tämä onnistuu.

Onneksi sentään muutamia käyn-
tejä harjoituksissa ja vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön tilaisuuksissa 
oli mahdollista toteuttaa. Kuluneen 
vuoden seurantakäynnit olivat myös 
tärkeitä tapahtumia. Kohteina oli-
vat Maanpuolustuskorkeakoulu, 
Ilmasotakoulu, Karjalan Prikaati, 
Panssariprikaati, Maavoimien Ma-
teriaalilaitoksen esikunta, Reserviup-
seerikoulu, Maasotakoulu sekä Lapin 
Ilmatorjuntarykmentti. Yleisesti 
ottaen voidaan ilmatorjunnallisten 
asioiden olevan hyvällä mallilla. 

Seurantakäynnit ovat erinomainen 
tilaisuus päästä vuorovaikutukseen 
niin hallintoyksiköiden johdon kuin 
koko henkilöstön kanssa. Erilai-
sista raporteista ja suunnitelmista 
luettuina asiat näyttäytyvät välillä 

ehkä hieman turhankin pelkistetyil-
tä. Käymällä paikan päällä ja kes-
kustelemalla ihmisten kanssa esille 
nousee huomattavan paljon sellaisia 
yksityiskohtia, jotka on hyvä tietää 
aselajin johdossa Mikkelissäkin. Ja 
vaikka aikataulut seurantakäynneillä 
ovat usein kovin tiukat, niin silti on 
hyödyllistä ja mukavaa päästä näke-
mään aselajin parissa työskenteleviä 
ihmisiä edes lyhyen aikaa. 

Yksi asia toistui tavalla tai toisel-
la ilmaistuna oikeastaan jokaisessa 
seurantakäynnin kohteessa: huoli il-
matorjuntahenkilöstön riittävyydestä 
suhteessa annettuihin tehtäviin. On 
selvää, että puolustusvoimauudis-
tuksen toimeenpanoon liittyen myös 
aselajin tehtävien määrä vähenee. 
Kannamme näin omalta osaltamme 
vastuuta uudistuksen onnistumisesta. 
Jäljelle jäävällä väellä täytyy kyetä 
vastaamaan annettujen tehtävien hoi-
tamiseen. Tämä edellyttää sitä, että 
saamme pidettyä aselajitehtävät mie-
hitettyinä niin normaaliolojen kuin 
poikkeusolojenkin organisaatioissa. 
Materiaalisen kehittämisen ohella 
vaaditun suorituskyvyn saavutta-
minen edellyttää lukumääräisesti 
riittävästi ammattitaitoista palkattua 
henkilöstöä ja reserviläisiä. Aselajin 
tekninen luonne korostaa osaamis-
vaatimuksia entisestään. 

Reservin kertausharjoitukset ovat 
olleet puolustusvoimille käsketyn 
säästökuurin aikana kovin vähäisiä. 
Näin ilmatorjunta-aselajin reservin 
osaamista ei ole kyetty ylläpitämään 
riittävällä tasolla - kehittämisestä pu-
humattakaan. Itse olen luottavainen 
siihen, että puolustusvoimauudistuk-

sen ansiosta toiminnan taso kyetään 
palauttamaan. Resursseja kyetään 
suuntaamaan nykyistä enemmän 
asevelvollisten koulutukseen ja näin 
myös kertausharjoitusten määrää saa-
daan aselajissa nostettua. 

Lehden teemana on tällä kertaa 
kansainvälisyys. Asiasta kuulee 
monenlaisia kommentteja ja näke-
myksiä. Toisessa ääripäässä ovat ne 
ajatukset, joissa kansainvälinen toi-
minta ymmärretään poskisuudelmik-
si, viinin maisteluksi ja BBC-eng-
lannin puhumiseksi. Toisen ääripään 
muodostavat ne mielipiteet, joissa 
puolustusvoimien kaiken kehittä-
misen ja toiminnan tulisi perustua 
siihen mitä jossain muualla tehdään. 
Toivottavasti tämän lehden artikkelit 
valottavat asian oikeaa tilaa, joita 
edellä mainitsemani karrikoidut 
esimerkit eivät totisesti kuvaa. Toki 
kielelliset valmiudet ovat ”must”, 
jotta kansainvälistä yhteistyötä voi 
ylipäätään olla olemassa. 

Toivotan kaikille ilmatorjuntalehden 
lukijoille rauhaisaa joulun odotusta. 
Tulisipa se valkeana eteläänkin.

Ilmatorjunnan tarkastaja
eversti Ari Grönroos

Syksyn satoa
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Majuri Kai Naumanen
MAAVE

Ilmatorjunta kansainvälisessä  
toimintaympäristössä
Johdanto

Ilmatorjunta-aselajin kansainvälisen 
toiminnan päämääränä on kehittää 
sekä teknistä että toiminnallista 
yhteensopivuutta kansainvälisessä 
toimintaympäristössä. Kehittämis-
alueina ovat ainakin ilmatorjunnan 
suunnittelu, tulenkäytön johtaminen 
sekä taktinen johtamis- ja toimeen-
panoprosessi. Suorituskykyjen kehit-
täminen ja hanketoiminta ovat mitä 
suurimmassa määrin kansainvälistä 
toimintaa, mutta ne perustuvat kan-
sallisiin tavoitteisiin.

Konkreettisesti tämän päämäärän 
saavuttaminen voi tulevaisuudessa 
tarkoittaa sitä, että kansallisella il-
matorjuntaosastolla tulee olla kyky 
osallistua kansainvälisiin harjoi-
tuksiin osana laajempaa kansainvä-
listä ilmapuolustusjärjestelmää ja 
mahdollisesti osana pohjoismaista 
ilmatorjuntaosastoa. Ajatuksia ja 
ehdotuksia tähän suuntaan on jo 
esitetty eri yhteyksissä aikaisem-
minkin, mutta toistaiseksi nämä ovat 
jääneet suunnittelupöydälle. Lisäksi 
on tuotu esiin mahdollisuus ilmator-
juntajoukon lisäämisestä esimerkik-
si kansalliseen NRF (NATO Rapid 
Deployment Force) joukkopooliin 
tai pohjoismaiseen taisteluosastoon. 
Jälkimmäistä vaihtoehtoa on tutkittu 
NORDEFCO- (Nordic Defence Co-
operation) rakenteissa.

Ilmatorjunnan  
kansainvälisen toiminnan 
perusteet ja ohjaus
Ilmatorjunta-aselajin kansainvälistä 
toimintaa ohjataan puolustusvoimien 

ja ilmapuolustuksen strategia- ja ke-
hittämisohjelmatyössä määritellyillä 
vaatimuksilla. Vaatimuksina on kyky 
liittää johtamis- ja valvontajärjes-
telmiä teknisesti toisiinsa ja kyky 
toimia yhdessä yhteen sovitetuilla 
suunnittelu- ja johtamisprosesseilla 
muiden kansallisuuksien kanssa. 
Tarkemmat yhteensopivuustasot 
määritellään osana NORDEFCO- ja 
NATO/EU -yhteistoimintaa. Tehtä-
vät ja resurssit joukoille käsketään 
vuosittain toimintasuunnitelmissa.

Tuoreimmassa puolustusvoimien 
toimintasuunnitelmassa tulosyk-
siköitä kannustetaan aktiiviseen 
ja omatoimiseen kansainväliseen 
yhteistyöhön hakeutumiseen. Yh-
teistyön tulee olla intressilähtöistä 
keskittyen sellaisille toimialoille, 
jotka palvelevat puolustusvoimien 
päätehtävien toteuttamista. Kan-
sainvälisen yhteistoiminnan ta- 
voitteet on asetettava niin, että niiden 
saavuttaminen on todennettavissa, 
mitattavissa ja hyödynnettävissä.

Ilmatorjunnan kansain- 
välinen toimintakenttä
Ilmatorjunta-aselajin kansainvä-
lisen toiminnan painopisteenä on 
NORDEFCO-yhteistyöfoorumi, 
jonka osalta yhteistyön suunnitte-
lu ja toimeenpano on siirretty lin-
jaorganisaation, tässä tapauksessa 
Maavoimien Esikunnan, vastuulle. 
Ilmatorjunnan kansainvälistä toimin-
taa johtaa Ilmatorjunnan tarkastaja. 
Vuonna 2012 laaditun NORDEF-
CO-toimeenpanokäskyn mukaan 
yhteistyön pidemmän aikavälin ta-

voite on kehittää sekä kansallisen 
puolustuksen että kansainvälisen 
kriisinhallinnan suorituskykyjä ja 
saavuttaa synergiaetujen kautta kus-
tannustehokkuutta.

NORDEFCO-yhteistyö koordi-
noidaan vuosittain järjestettäväs-
sä Pohjoismaisten ilmatorjunnan 
tarkastajien kokouksessa (Nordic 
GBAD Cooperation Initiative, No-
GCI) osana NORDEFCO -toimintaa. 
Kokouksessa tarkastellaan edellisen 
vuoden aikana toteutettu ilmatorjun-
ta-aselajin pohjoismainen yhteistyö 
sekä sovitaan työryhmien työsken-
telystä ja kehittämistoimenpiteistä 
seuraavalle vuodelle. Kokous järjes-
tetään kiertävällä järjestelyvastuulla 
Suomen, Ruotsin ja Norjan kesken. 

Ilmatorjunta-aselajin kansainvä-
listä toimintaa ohjaa lisäksi kan-
sallisesti asetetut NATO:n rauhan-
kumppanuustavoitteet (PfP) sekä 
puolustusvoimien kehittämisohjel-
massa ja eri hankkeissa ilmenevät 
tarpeet. Ilmatorjunnalle määritetyn 
rauhankumppanuustavoitteen mu-
kaisesti pyrimme kehittämään tais-
televien joukkojen ilmatorjuntaa 
siten, että kykenemme toimimaan 
tehokkaasti ja turvallisesti NATO:n 
standardien ja prosessien mukaisesti 
monikansallisessa toimintaympäris-
tössä.

Hankkeisiin liittyvä kansainvä-
linen toiminta on pääsääntöisesti 
kahden- tai monenvälistä yhteistoi-
mintaa eri kansallisuuksien kans-
sa. Usein yhteistyöhön nivoutuu 
materiaalin ylläpitoon sidonnaista 
sopimuksellista toimintaa EU:n tai 
NATO:n organisaatioon kuuluvien 

TEEMANA
KANSAINVÄLISYYS



8      Ilmatorjunta 4/2013

tahojen kanssa. Kahden- ja monen-
välinen yhteistyö toteutuu myös 
harjoitustoimintana, erityyppisinä 
vierailuina sekä tiedonvaihtona.

Maavoimien esikunta käskee il-
matorjunnan osallistumisvelvoitteet 
eri organisaatioiden työryhmiin, kah-
den- ja monenväliseen yhteistyöhön 
sekä muuhun ilmatorjunta-aselajin 
kansainväliseen toimintaan. Velvoit-
teet käsketään vuosittain toiminta-
suunnitelmassa ja ne sisällytetään 
hanketyöskentelyyn hankkeissa 
ilmenevien tarpeiden mukaisesti. 
Kaikki ilmatorjunta-aselajin kan-
sainvälinen toiminta on Maavoimien 
esikunnan koordinoimaa ja Ilmator-
junnan tarkastajan hyväksymää. 

Tutkimus- ja kehittämistoi-
minnan mahdollisuudet
Osallistumalla kansainväliseen il-
matorjunnan ja ilmapuolustuksen 
tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
hankitaan tietoa kansainvälisen 

teknologian, tarjolla olevien eri 
suorituskykyjen sekä kansainvä-
lisissä operaatioissa käytettävien 
toimintatapojen kehittymisestä ja 
saatavuudesta. Samalla kehitetään 
omaa ymmärrystä kansainvälisen 
yhteensopivuuden vaatimuksista, 
rajoitteista ja mahdollisuuksista. 
Analysoimalla tutkimuksellista tietoa 
voidaan arvioida mahdollisuudet ja 
saatava synergiahyöty yhdistämällä 
voimavarat suorituskykyjen kehit-
tämisessä toisen valtion/ toisten 
valtioiden kanssa.

Kansainväliseen tutkimus- ja ke-
hittämistoimintaan voidaan osallistua 
puolustusvoimien kehittämisohjel-
matyön määrittelemässä laajuudessa 
huomioiden kansalliset tutkimus- ja 
kehittämistehtävät sekä jo käynnissä 
olevien hankkeiden tarpeet. Esimer-
kiksi Norja on esittänyt monialaisia 
tutkimuskokonaisuuksia toteutetta-
vaksi NORDEFCO viitekehyksessä, 
joista osa liittyy myös ilmatorjun-
taan.

Ilmatorjunnan  
kansainvälinen koulutus-  
ja harjoitustoiminta
Osallistumalla kansainväliseen ilma-
torjunnan ja ilmapuolustuksen koulu-
tus- ja harjoitustoimintaan hankitaan 
tietoa ja kokemuksia omien toiminta-
tapojen sekä kaluston käytettävyyden 
tehostamiseksi. Painopiste tulee luo-
da niiden ilmatorjuntajärjestelmien 
käytettävyyden nostamiseen, joita 
meillä on jo kansallisesti käytössä tai 
olemme ottamassa käyttöön. 

Kansainväliseen koulutus- ja 
harjoitustoimintaan osallistutaan 
puolustusvoimien kansainvälisen 
harjoitustoiminnan määrittelemässä 
laajuudessa ja huomioiden ilmator-
junnan eri järjestelmät ja niitä kou-
luttavien joukkojen sekä hankkeiden 
tarpeet. Kansainvälinen koulutus liit-
tyy usein uuden kaluston hankintaan 
sisältyvään koulutuskokonaisuuteen 
tai kansainvälisiin kursseihin esimer-
kiksi NATO:n rakenteissa käytettä-

TEEMANA
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Kansainvälisten toimijoiden kokonaisuus ilmatorjunnan näkökulmasta.



Ilmatorjunta 4/2013      9   

vistä suunnittelu- ja toimeenpano-
prosesseista. Harjoitustoiminnan 
avulla voidaan testata eri järjestel-
mien toimivuutta ja yhteensopivuutta 
sekä vaihtaa kokemuksia koulutta-
jahenkilöstön välillä. Näin voimme 
poistaa puutteita ja vikoja omista 
järjestelmistämme sekä kasvattaa 
omaa osaamistamme, jolla on suora 
suorituskykyämme nostava vaikutus.

Teknisen yhteensopivuu-
den kehittämiseen osana 
hanketoimintaa

Kehittämällä teknisesti järjestel-
miemme kansainvälistä yhteensopi-
vuutta mahdollistetaan ilmatorjunnan 
suorituskykyjen suunnittelu ja johta-
minen sekä siihen tarvittava tiedon-
siirto ja -vaihto eri kansallisuuksien 
sekä järjestelmien välillä noudattaen 
sekä hyödyntäen kansainvälisesti 
hyväksyttyjä menetelmiä, verkkoja 
ja tiedonsiirtorajapintoja. Teknisen 
yhteensopivuuden laajuus ja järjes-
telmät määritellään operatiivisten 
vaatimusten mukaisesti.

Teknistä yhteensopivuutta kehite-
tään ja ylläpidetään kansainväliset 
vaatimukset, kansallisen ilmapuo-
lustuksen ja ilmatorjunnan hankkei-
den tarpeet huomioiden siten, että 
kehittäminen palvelee kansallista 
puolustusta ja ilmatorjunnan sekä 
ilmapuolustuksen toimintatapaa. 

Teknisellä yhteen sopivuudella 
mahdollistetaan kansainväliseen 
harjoitustoimintaan osallistuminen 
yhä laajemmin ja monipuolisemmin 
myös siten, että itse harjoitusosasto 
voisi toimia Suomesta verkon yli 
muiden kansallisuuksien kanssa.

Materiaalin huolto  
ja ylläpito hanketoiminnan 
jatkumona

Ilmatorjuntajärjestelmien huoltoon ja 
ylläpitoon liittyvä kansainvälinen toi-
minta mahdollistaa järjestelmiemme 
kustannustehokkaamman elinjakson 
hallinnan ja on useiden järjestelmien 
osalta jopa kriittistä suorituskyvyn 
ylläpitämiseksi. Huollon ja ylläpidon 
kansainvälinen toiminta konkretisoi-
tuu laadittavissa sopimuksissa, joiden 
neuvottelut vaativat pitkäjänteisyyttä 
ja kansainvälistä yhteistyökykyä. So-
pimusten toteutumisen perusteella 
neuvotellaan uusista sopimuksista 
kansallisesti myönnettyjen resurssien 
puitteissa.

Huollon ja ylläpidon kansainvälis-
tä toimintaa toteutetaan hankkeiden 
ja hankittavien järjestelmien vaati-
musten mukaisesti huomioiden kan-
sallisen teollisuuden kyvyt ja tuke-
minen. Yhteistyössä ja laadittavissa 
sopimuksissa tulee ottaa huomioon 
suorituskyvyn koko elinjakson hal-
linta.

Lopuksi

Kaiken kansainvälisen yhteistoimin-
nan tarkoitus on kehittää omaa ilma-
torjunnan suorituskykyämme kansal-
lisen puolustuksen näkökulmasta. 
Pääsääntöisesti tämä tapahtuu asela-
jimme osalta hanketoiminnalla ja sitä 
tukevalla harjoitustoiminnalla. Kan-
sainvälisen yhteistoiminnan tehok-
kuus on kuitenkin aina riippuvaista 
vastavuoroisuudesta ja avoimuudesta 
kansalliset turvallisuusmääräykset 
huomioiden. Sen johdosta meidän 
tulee toimia aktiivisesti erityisesti 
niiden kansallisuuksien suuntiin, 
joista suorituskykyä hankimme tai 
jotka tunnistamme muutoin meidän 
intressejä tukeviksi.
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maakomponentin välillä. Tuettaessa 
merioperaatioita kyetään lisäämään 
vaikuttamisen suorituskykyjen ulot-
tuvuutta vastustajan pinta-aluksia ja 
sukellusveneitä vastaan. Informaa-
tio-operaatioita tuetaan ilmavoimalla 
elektronisen sodankäynnin menetel-
mien hyödyntämisellä.

5. Ilma-alusten kehityksen 
vaikutuksesta ilmavoiman 
käyttöön

Uuden sukupolven järjestelmien 
käyttöönotto osaksi ilmavoimaa on 
muuttamassa ilmaoperaatioiden to-
teutusperiaatteita ja roolia osana yh-
teisoperaatioita. Ilmavoiman suori-
tuskykyjen kehittyminen ja verkos-
toituminen osaksi verkostokeskeistä 
”joint-voimaa” muuttaa miehitetty-
jen ilma-alusten käyttömahdolli-
suuksia ilma-, maa- ja merioperaati-
oiden osana. Kehityksen on johdetta-
va siis myös uudenlaiseen ajatteluun 
ja uudenlaisen toiminta-ajatuksen 
muodostamiseen ilmaoperaatioiden 
osalta.

Viidennen sukupolven koneiden 
tullessa käyttöön ilmavoiman suori-
tuskyky ei lisäänny vain kineettisen 
vaikutuksen osalta, vaan myös elekt-
ronisen sodankäynnin sekä tiedus-

telun, valvonnan ja johtamisen sekä 
miehittämättömien ilma-alusten hal-
linnan osalta. Ilmavoiman suoritus-
kyvyillä kyetään yhä enemmän to-
teuttamaan myös tiedustelutietojen 
prosessointia. Tällä tilannekuvalla 
voidaan tukea muun muassa maa- ja 
ilmakomponentin yhteistoimintaa ja 
päätöksentekoa. Yhteensopivuuksien 
kehittyessä eri maiden järjestelmät 
voivat osallistua tehokkaammin tie-
dustelun ja valvonnan verkoston sol-
mukohtien luomiseen toteutettaessa 
operaatioita liittouman johdossa.

Viidennen sukupolven koneiden 
suorituskykyjen avulla ilmavoiman 
käytöstä saadaan entistä koordinoi-
dumpi kokonaisuus. Esimerkiksi 
ilmavoimien koneosastoja ja meri-
voimien ilmavoimia kyetään käyt-
tämään koordinoituna iskuvoimana. 
Uusia koneita käytetään etulinjan 
aseina ja ilmatulenjohtajina osana 
kokonaisuutta, jonka muodostavat 
miehittämättömät ilma-alukset, vii-
dennen sukupolven koneet, vanhem-
mat koneet, tiedustelujärjestelmät 
ja ohjustuli. Viidennen sukupolven 
suorituskyvyillä kyetään johtamaan 
iskuosastoja sekä määrittämään is-
kujen tärkeimmät kohteet.

Koneiden STOVL -kyky (Short 

Take Off and Vertical Landing, esi-
merkiksi F-35B) mahdollistaa niiden 
hajautetumman tukeutumisen, kos-
ka kone kykenee nousemaan erittäin 
lyhyeltä tilapäiskentältä. Tällä mah-
dollistetaan yllätyksellisyys vastus-
tajan ilmavoimaa vastaan käytävis-
sä taisteluissa sekä yllätykselliset 
hyökkäyssuunnat vastustajan alu-
eella oleviin kohteisiin. Viidennen 
sukupolven koneen kyky tunkeutua 
taistelutilaan tai tehdä ryhmitysmuu-
toksia valvonnan sitä havaitsematta 
(Stealth) sekä laskeutua yllätyksel-
liselle odotusalueelle odottamaan 
iskuoperaation toteuttamista antaa 
joustavuutta operaatioajatuksen ke-
hittämiselle.

Miehittämättömien, sekä aseis-
tettujen että aseistamattomien, ilma-
alusten kehitys ja yleistyminen tais-
telutilassa antavat ilmaoperaatiolle 
keskeisen lisän tiedustelusuoritus-
kyvyn ja yhä lisääntyvässä määrin 
myös vaikuttamisen suorituskyvyn 
osalta. Viidennen sukupolven ko-
neet kykenevät toimimaan alueelli-
sina ilmatulenjohtajina myös näille 
suorituskyvyille. Jatkossa konepar-
vi saattaakin muodostua miehitetystä 
koneesta ja sen johtamista miehittä-
mättömistä laveteista.

Viidennen sukupolven konei-
den käyttö ilmataistelunjohtamises-
sa AWACS -koneiden sijaan lisää 
tämän ilmataisteluille merkittävän 
suorituskyvyn taistelukestävyyttä 
ratkaisevasti. AWACS -koneiden tu-
hoaminen on suorituskykyiselle il-
mavoimalle huomattavasti helpompi 
tehtävä, kuin tehtävään käytettävien 
hävittäjien tuhoaminen.

Tulevaisuuden ilma-aluksella 
kyetään toteuttamaan tehtäviä, joi-
den toteuttamiseen tarvittiin aikai-
semmin niihin erikoistuneita koneita 
(ilmatulenjohto, ilmataistelunjohto, 
elektroninen sodan käynti, tieduste-
lu, valvonta ja tilannekuvan luomi-
nen). Tämä antaa joustavuutta suun-
nittelijoille ja vaikeuttaa vastustajan 
vastatoimenpiteiden toteuttamista. 

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

lukkokero@turvaykkoset.fi
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Kansainvälinen puolustusmateriaa-
lialan yhteistoiminta näyttää koko 
ajan laajentuvan, syventyvän ja 
saavan uusia muotoja. Kansainvä-
lisen yhteistoiminnan ja yhteistyön 
kasvavaan tarpeeseen on useita eri 
syitä. Jatkuvasti nousevat puolustus-
materiaalikustannukset ja toisaalta 
koko ajan pienenevät puolustusbud-
jetit ovat pakottaneet ainakin lähes 
kaikki länsimaat etsimään uusia 
edullisempia, kustannustehokkaam-
pia ja riskittömämpiä tapoja hank-
kia puolustusmateriaalia ja ylläpitää 
olemassa olevia järjestelmiä. Kun 
kaikki kansalliset tehostuskeinot on 
käytetty, on ollut luonnollista etsiä 
synergiaetuja ja yhteisiä ratkaisuja 
omien rajojen ulkopuolelta. 

Kansainväliset  
yhteishankinnat

Pyrkimys kustannustehokkuuden 
parantamiseen ja viimekädessä pa-
kottava tarve saada aikaan kustan-
nussäästöjä on siis ehkä merkittävin 
syy ja tavoite materiaalialan kansain-
väliselle yhteistyölle. Yleisesti tun-
netuin materiaalialan yhteistyömuoto 
on useamman valtion yhdessä toteut-
tama puolustusmateriaalihankinta. 
Yhteispohjoismainen NH90-helikop-
terihankinta on tunnettu esimerkki 
tällaisesta, mutta yhteishankinta voi 

tyypillisemmin kohdistua paljon 
yksinkertaisemman materiaalierän 
tai palvelun hankintaan. Yhteishan-
kinnoissa ostettavan materiaalin tai 
palvelun kokonaismäärä on luon-
nollisesti suurempi, mikä saattaa 
alentaa kaupan toteutuvia yksikkö- 
tai kokonaiskustannuksia. Yhteis-
hankinta ei välttämättä aina johda 
suoraan kustannussäästöön, mutta 
kansainvälisissä hankintaprojek-
teissa ainakin riskit ja hallinnolliset 
kustannukset jakaantuvat useamman 
maan kesken. Merkittävää etua voi 
syntyä myös siitä, että monikansal-
lisella hankintaelimellä saattaa olla 
tarvittava tuote tai palvelu valmiiksi 
kilpailutettuna. Tällainen mahdolli-
suus saattaa helpottaa kansallisen 
hankintayksikön, kuten Maavoimien 
Materiaalilaitoksen Esikunnan, työtä 
huomattavasti.  

Tavoitteena  
suorituskyvyn omistamisen 
 kokonaistaloudellisuus 

Varsinaisissa uushankintakustan-
nuksissa saavutettavaa säästöä mer-
kittävämpää saattaa olla hankkeen 
suorituskyvylle tuottama ylläpito- ja 
kunnossapitojärjestelmä tai suori-
tuskyvyn koko elinkaaren aikana 
saatava kustannussäästö. Sotatalo-
udellisesti on tärkeintä ymmärtää 

mitkä ovat hankittavan suorituskyvyn 
omistamisen kokonaiskustannukset 
ja miten ne osittuvat elinkaaren eri 
vaiheisiin. Teknisesti monimutkai-
nen järjestelmä, kuten ilmatorjun-
tajärjestelmät tuppaavat olemaan, 
edellyttää tuekseen korkeatasoisen 
kunnossapitojärjestelmän ja vaatii 
todennäköisesti merkittävää päivit-
tämistä operointijaksonsa aikana. 
Omistamisen kokonaiskustannukset 
saattavat siten olla moninkertaiset 
varsinaiseen hankintakustannukseen 
verrattuna. Pelkästään uushankinta-
kustannuksiin tuijottaminen ei siis ole 
järkevää. Merkittäviä etuja voidaan 
saavuttaa myös yhdessä neuvotelluil-
la, yhdessä rakennetuilla tai yhteisillä 
ylläpidon järjestelyillä.

NSPO (Nato Support Organisati-
on) on hyvä esimerkki pyrkimyksestä 
toteuttaa yhteishankintojen lisäksi 
myös suorituskykyjen, järjestelmien 
tai yksittäisten materiaalierien yllä- 
ja kunnossapitopalveluja. Käsittelen 
NSPO:ta tarkemmin hieman jäljem-
pänä.

Ilmatorjuntajärjestelmät 
tuovat kansainvälisyyden 
mukanaan 

Kansainvälinen yhteistoiminta on 
useimmiten välttämätöntä vaikka 
materiaali olisi hankittu ihan itse. 

TEEMANA
KANSAINVÄLISYYS

Materiaalialan kansainvälinen  
yhteistoiminta - synergiaetuja ja  
kustannustehokkuutta logistiikkaan 

Majuri pasi Seppälä
MAAVMATLE



Ilmatorjunta 4/2013      11   

Puolustusmateriaalihankintoihin 
liittyy lähes aina ulkomaisia tai mo-
nikansallisia tarjoajia ja toimittajia. 
Harvemmin suurikaan yritys kykenee 
kehittämään tai tarjoamaan modernia 
ilmatorjuntajärjestelmää ilman kan-
sainvälisiä kumppaneita tai alihank-
kijoita. Neuvottelupöydän toisella 
puolella voi olla edustettuna varsin 
monikansallinen joukko. Esimerkiksi 
uunituoreen ITO12-järjestelmän toi-
mitus sisältää norjalaisen Kongberg 
Defence & Aerospace AS:n (pää-
toimittaja) lisäksi teknologiaa mm 
yhdysvaltalaiselta Raytheon:lta 
(MPQ-64F1 ”Sentinel” tutka) ja 
saksalaiselta Rheimetall Defence 
Electronics:lta (MSP-600 elektro-
optinen sensori). 

Kunnossapitoa ei  
kaikilta osin voida tehdä 
kotimaisin voimavaroin 
Materiaalialan kansainvälinen yh-
teistoiminta ei suinkaan lopu järjes-
telmän hankintaan. Järjestelmien ra-
kenteen ja toiminnan syvin tuntemus 
säilyy usein vain sen alkuperäisellä 
valmistajalla. Kaikkea erikoisosaa-
mista ei luonnollisesti haluta luovut-
taa asiakkaalle. Toisaalta asiakkaan 
resurssit eivät usein edes mahdollista 
valmistajatason vastuun ottamista 
järjestelmän kunnossapidosta tai 

kehittämisestä. Joskus tämä saattaa 
resurssien puolesta olla mahdollis-
ta, mutta kokonaistaloudellisesti 
epäedullista. Ulkomaisten järjes-
telmätoimittajien kanssa ollaan siis 
yleensä ”elinikäisessä suhteessa”. 
Toimittajaosapuoli on tyypillisesti 
jo kauppasopimuksessa sitoutunut 
antamaan teknistä tukea asiakkaalle 
pitkällä aikavälillä, mutta useim-
miten on tarve solmia lisäksi myös 
erillisiä huoltosopimuksia (Technical 
Support Contract) tai logistisia sopi-
muksia (System Logistics Support 
Contract) järjestelmätoimittajien 
kanssa. Ulkomaisen järjestelmätoi-
mittajien kanssa siis tehdään jatkuvaa 
yhteistyötä, jotta järjestelmät pysyvät 
kunnossa ja toisaalta neuvotellaan, 
jotta kunnossapitojärjestelmän huol-
tovarmuus ja kustannustehokkuus 
säilyisivät hyvänä myös tulevaisuu-
dessa.

Monipuolista  
käyttäjäyhteistyötä
Kolmas maininnan arvoinen ma-
teriaalialan kansainvälisen yhteis-
toiminnan muoto on järjestelmien 
käyttäjien muodostamat foorumit, 
eli nk ”Users’ Club” -toiminta. 
Jotkut käyttäjäfoorumeista keskit-
tyvät nimenomaisesti koulutusta ja 
käyttöä koskevien kokemusten ja 

oppien jakamiseen, kun taas jonkun 
järjestelmän osalta tehdään myös 
työtä esimerkiksi järjestelmän tek-
nisen käytettävyyden parantamiseksi. 
Aktiivista ja vuosittaista käyttäjäyh-
teistyötä on vain osalla järjestelmis-
tä. Osallistuin juuri marraskuussa 
ensimmäistä kertaa järjestettyyn 
Oerlikon:n (nykyisin osa Rheimetall 
Air Defence:ä) valmistamien 35 mm 
ilmatorjuntajärjestelmien käyttäjäko-
koukseen Sveitsissä. Tapahtumaan 
osallistui noin kahdeksankymmentä 
käyttäjän edustajaa ja edustettuina 
oli yhteensä kaksikymmentä kansal-
lisuutta. Tilaisuuden oli tällä kertaa 
järjestänyt Rheinmetall Air Defence 
yhteistyössä Sveitsin Ilmavoimien 
kanssa, mutta suunnitelmissa on 
siirtyä kiertävään järjestelyvuoroon 
vuoden 2014 jälkeen. Etelä-Afrikka 
onkin ilmoittanut ottavansa vastuun 
vuoden 2015 tilaisuuden järjestämi-
sestä. Tilaisuus mahdollisti neuvot-
telun järjestelmävalmistajan kanssa 
ajankohtaisista asioista, mutta myös 
tutustumisen muiden käyttäjien ko-
kemuksiin järjestelmästä, heidän jär-
jestelmän elinkaaren aikana tekemiin 
ratkaisuihin ja juuri tällä hetkellä 
askarruttaviin asioihin. Joidenkin 
järjestelmien, kuten esimerkiksi 
Crotale NG:n (ITO90M) osalta vas-
taavia käyttäjien välisiä tapaamisia 
on järjestetty jo pitkään.

Teknisen  
yhteentoimivuuden ja  
standardoinnin kehittäminen
Osallistuminen monikansallisiin krii-
sinhallintaoperaatioihin on tavallaan 
vienyt eteenpäin myös materiaalialan 
kansainvälistä yhteistyötä. Harvalla 
valtiolla on varaa asettaa kriisihallin-
tatehtävään itsenäiseen operointiin 
kykenevää taisteluosastoa saati itse-
näistä logistiikkaa. Tämä tosiasia ja 
yhteistyöstä kriisinhallintaoperaati-
oissa saadut myönteiset kokemukset 
ovat johtaneet jopa vakavasävyi-
seen keskusteluun suorituskykyjen 
yhteiskäytöstä osana kansallisia 
puolustusratkaisuja. Suorituskyky-
vastuun pysyväluontoisemmasta ja-
osta valtioiden kesken on vielä tällä 
hetkellä vähän esimerkkejä, mutta 

Suorituskyvyn käytön ja ylläpidon haasteiden todetaan usein olevan eri mais-
sa hyvin samankaltaisia  
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monikansallisista tavoitteista ja toi-
mista joukkojen yhteistoimintakyvyn 
kehittämiseksi sitäkin enemmän. 

Hyvä esimerkki yhteistoiminta-
kyvyn jatkuvasta kehittämistyöstä 
on johtamisjärjestelmiä koskeva 
kansainvälinen tutkimus-, kehittä-
mis- ja harjoitustoiminta. otetaan 
esimerkiksi vaikkapa puolustus-
voimien mahdollisuus osallistua 
rauhankumppanuusohjelman kautta 
Naton vuosittain järjestämiin CWIX 
-kokeiluharjoituksiin (The Coalition 
Warrior Interoperability eXploration, 
eXperimentation and eXamination 
eXercise). Nämä kokeilu- ja yhteis-
toimintaharjoitukset mahdollistavat 
kansallisten johtamisjärjestelmärat-
kaisujen toimivuuden ja yhteenso-
pivuuden käytännön todentamisen 
todella monikansallisessa kehyk-

sessä. Arvokkaan todentamis- ja 
tutkimusaineiston lisäksi tällaisen 
yhteistoiminnan yksi merkittä-
vimmistä eduista on mahdollisuus 
hyödyntää johtamisjärjestelmäalan 
kansainvälisiä standardeja omien 
johtamisjärjestelmien kehittämi-
sessä sekä osin myös mahdollisuus 
vaikuttaa itse standardien kehittämi-
seen. Johtamisjärjestelmien tai joh-
tamisjärjestelmäliityntöjä sisältävien 
taistelujärjestelmien hankkiminen 
tai edellä mainittujen liittäminen 
olemassa oleviin ”legacy” järjes-
telmiin olisi erittäin vaikeaa ilman 
mahdollisuutta hyödyntää näitä stan-
dardeja. Kansallinen integrointi voisi 
joissakin tapauksissa vielä onnistua 
ilman näitä standardeja, mutta kan-
sainvälinen yhteistoimintakyky jäisi 
vaatimattomaksi. 

Mainittujen kokeiluharjoitusten 
ohella kansainvälistä yhteistyötä 
tapahtuu myös erilaisilla valtioiden 
välisillä foorumeilla. Hyvä esimerkki 
tällaisesta on Yhdysvaltojen ja Suo-
men välinen johtamisjärjestelmäalan 
yhteistoimintakykyä kehittävä US-
FIN Command and Control Interope-
rability Board (CCIB), joka kokoon-
tuu kaksi kertaa vuodessa. Suomen 
puolustusvoimilla on käytössä joita-
kin Yhdysvaltalaista alkuperää olevia 
viesti- ja johtamisjärjestelmälaitteita, 
joiden tehokas ja alkuperämaan anta-
mien reunaehtojen mukainen käyttö 
edellyttää jatkuvaa kommunikaatiota 
Yhdysvaltojen eri viranomaistaho-
jen kanssa. On huomattava, että jär-
jestelmähankintojen mukana tulee 
usein myös teknologian ”omistavan” 
alkuperämaan viranomaisten aset-

Järjestelmäkohtaiset käyttäjäfoorumit mahdollistavat verkottumisen ja tiedonvaihdon  muiden käyttäjämaiden edusta-
jien kanssa.
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tamia velvoitteita materiaalin va-
rastoinnille, seurannalle ja käytölle. 
Esimerkiksi viestijärjestelmissä 
käytettävien salauslaitteiden (COM-
SEC) seuranta ja käyttö ovat tarkoin 
säädeltyjä.

Kansainvälinen logistiikka-
yhteistyö syvenee

Kansainvälinen logistiikkayhteis-
työn tarve on aikaansaanut myös 
joitakin konkreettisempia rakentei-
ta. Paras esimerkki on vuonna 2012 
perustettu Naton logistiikkavirasto 
(Nato Support Agency, NSPA), joka 
toimii Naton logistiikkaorganisaa-
tion (Nato Support Organisation, 
NSPO) toimeenpanevana elimenä. 
NSPO:n tarkoituksena on yhdis-
tää Naton hankintatoimintaan ja 
logistiikkaan liittyvät tukitoimet 
yhteen organisaatioon. Naton han-
kintatoimen ja logistiikan uudelleen 
organisointi on osa Naton Smart 
Defence ajattelua, joka korostaa 
suorituskykyjen yhteistä kehittä-
mistä ja ylläpitoa. Ennen uudistusta 
vastaavankaltainen rooli oli Naton 
hankinta- ja huoltovirastolla (Nato 
Maintenance and Supply Agency, 
NAMSA).

Naton rauhankumppanina (Part-
nership for Peace) myös Suomella 
on mahdollisuus käyttää Naton lo-
gistiikkaviraston palveluita. Suomi 

on mukana joissakin NSPA:n järjes-
telmäkohtaisissa käyttäjäryhmissä 
sekä NSPA:n NLSE-ohjelman (Nato 
Logistic Stock Exchange) internet-
pohjaisessa kaupankäynnissä, jon-
ka kautta puolustusvoimat voi ostaa 
tuotteita NSPA:n tekemien puitesopi-
muksien kautta. Esimerkiksi Ground 
Based Defence (GBD) Support Part-
nership -yhteistyöryhmän kautta puo-
lustusvoimille avautuu mahdollisuus 
hyödyntää ilmatorjuntaohjusjärjes-
telmille luotuja yhteiseurooppalaisiin 
huoltojärjestelyitä ja varaosapooleja 
sekä esimerkiksi ITO12:n Sentinel-
tutkan huoltologistiikkaa.

Logistiikka-alan kansain-
välisen yhteistoiminnan 
odotetaan lisääntyvän 
tulevaisuudessa 
 

Kansainvälinen materiaalialan yh-
teistyö on jo tällä hetkellä varsin 
moninaista ja sen merkitys näyttää 
jatkossa vain kasvavan. Verkottu-
misen mukanaan tuomia hyötyjä 
tavoitellaan myös viimeaikoina 
laajentuneen pohjoismaisen puolus-
tusalan yhteistyön (Nordic Defence 
Cooperation, NORDEFCO) kautta. 
Pohjoismaiset puolustusvoimat ovat 
hyvin samankaltaisten haasteiden 
edessä, joten tarve NORDEFCO 
-yhteistyön syventämiselle on ole-
massa. NORDEFCO -yhteistyön 
syventämisellä tavoitellaan kustan-
nustehokkuutta, jolla turvataan voi-
mavaroja tärkeimpien kansallisten 
suorituskykyjen kehittämiselle ja 
käytölle. 

Yhteistyömahdollisuuksia kannat-
taa toki hyödyntää niiltä osin kun 
ne tuottavat meille kustannussääs-
töjä tai muuta merkittävää lisäarvoa. 
Monissa tapauksissa kansainvälisen 
yhteistyön lisäarvo ei ole suoraa 
kustannussäästöä vaan arvokasta 
tietoa, yhteistoimintakykyä tai huol-
tovarmuutta. Usein kansainvälisen 
yhteistoiminnan hyödyt ulosmitataan 
pitkällä aikajänteellä.

Nato Support Agency:n tehtävänä 
on yhdistää Naton logistiikkaan 
liittyvät tukitoimet yhteen organi-
saatioon

Pohjoimaiden välisen puolus-
tusalan yhteistyön juuret ovat 
1960-luvulla, mutta vuodesta 2009 
alkaen työtä on tehty NORDEFCO 
-yhteistyörakenteen alla  
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Osallistuin monikansalliseen (Ruotsi, 
Norja, Suomi) esikuntaharjoitukseen 
Ruotsin Halmstadissa, jossa harjoi-
teltiin NATO -suunnitteluprosessia 
tapahtumien ja joukkojen suojauk-
sessa (Event ja Force Protection). 
Harjoitus pidettiin Luftvärnrege-
mentetin (ilmatorjuntarykmentin) 
toimesta Halmstadin, Göteborgin ja 
Höllvikenin alueilla. Harjoituksen ta-
voitteena oli parantaa pohjoismaista 
ilmatorjunta-aselajitietoisuutta sekä 
vaihtaa kokemuksia eri maiden ase-
järjestelmistä ja suunnitteluproses-

seista. Tarkoituksena oli suunnitella 
pohjoismaisen monikansallisen il-
matorjuntajoukon yhteistoimintaa. 
Harjoitus oli opettavainen ja vahvisti 
käsitystä siitä, että suomalainen il-
matorjuntaupseeri pärjää suunnitte-
luprosessissa muiden pohjoismaiden 
upseerien kanssa. EVENT ja FP 
(Force Protection) aiheiden tueksi 
harjoitukseen oli luotu skenaario, 
jossa Malmö ja Kööpenhamina oli-
vat saaneet järjestettäväkseen olym-
pialaiset vuonna 2020. 

Suomesta harjoitukseen osallistui 
seitsemän upseeria:
– majuri Kai Naumanen (MAAVE)
– majuri Tomi Tuomi (PSPR)
– kapteeni Juha Kakko (LAPITR)
– kapteeni Mikko Sorsakivi  

(ILMASK)
– kapteeni Tommi Jääskeläinen 

(LAPITR)
– yliluutnantti Kimmo Paananen 

(PSPR)
– yliluutnantti Joni Laitinen 
(PSPR)

Ilmatorjuntaupseerina  
monikansallisessa nordic helmet 
-harjoituksessa, 2.–6.9.2013

TEEMANA
KANSAINVÄLISYYS

Kapteeni Mikko Sorsakivi 
(ILMASK)

Suomalaisten osasto ruotsalaisessa sotaharjoituksessa
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Harjoituksen toteutus

Harjoitus jakautui kahteen vaihee-
seen, joista ensimmäinen järjestettiin 
Halmstadissa paikallisen ilmatorjun-
tarykmentin alueella ja toinen Mal-
mön ja Höllvikenin alueella. Ensim-
mäinen vaihe alkoi ”operatiivisten 
suunnitteluperusteiden” arvioinnilla 
ja huipentui komentajalle annettuun 
tilanneselostukseen (CDB, Comman-
ders Decision Brief). Toinen vaihe 
piti sisällään ”maastoharjoituksen”, 
jossa CDB:n päätökset piti arvioida 
uudestaan käytännössä. 

Harjoitus alkoi maanantaina kello 
13:00 tervetuliaispuheella sekä har-
joituksen tavoitteen ja suunnitelman 
esittelyllä Halmstadin varuskunnas-
sa. Maanantai-iltapäivän aikana, ho-
telliin kirjautumisen jälkeen, isännät 
järjestivät jalkapalloturnauksen, jos-
sa osallistujat jaettiin ”sekaisin” kah-
teen joukkueeseen. Jalkapallo-ottelu 
toimi hyvänä tutustumistapahtumana 
ja se pelattiin hyvässä ja rehdissä 
hengessä. Illan päätti tervetuliaispäi-
vällinen ja historiakierros rykmentin 
päärakennuksessa. 

Tiistaiaamupäivänä isännät luen-
noivat muun muassa Ruotsin ase-
voimien osallistumisesta Lontoon 
olympialaisten suojaamisen tukemi-
seen ja kansainvälisiin operaatioihin. 
Lisäksi he esittelivät Ruotsin asevoi-
mien operaatioiden suunnittelupro-

sessin. Iltapäivän aluksi tutustuttiin 
rykmentin ilmatorjuntakalustoon ja 
kuunneltiin Ruotsin ilmatorjunnan 
tulevaisuuden visioita.  Iltapäivän 
lopuksi osasto jaettiin tehtävänannon 
mukaisesti pienryhmiin suunnittele-
maan kuvitteellisten Kööpenhaminan 
ja Malmön vuoden 2020 olympia-
laisten suojaamista ilmatorjunnan 
näkökulmasta. Harjoitusskenaarion 
perusteet olivat laadittu hyvällä ta-
solla, joten pääsimme aloittamaan 
työskentelyn heti. Työryhmille oli 
järjestetty mahdollisuudet lisätiedon 
keräämiseen internetin kautta sekä 
ruotsalaisten tietokoneella toimivan 
suunnittelutyökalun käyttöön. 

Keskiviikkona jatkettiin edellisen 
päivän suunnitteluprosessia. Ilta-
päivän päätteeksi pienryhmät esit-
telivät suunnitelmansa komentajalle 
(Commanders decision brief CDB), 
jota kuvasi rykmentin ilmatorjun-
tapatteriston komentaja. Tilannese-
lostuksen jälkeen komentaja antoi 
lyhyen palautteen, teki muutaman 
tarkentavan kysymyksen ja tämän 
jälkeen muut osallistujat opponoivat 
töitä. Tilanneselostuksen tekeminen 
komentajalle oli hyvä ja selkeä tavoi-
te suunnitteluvaiheen päättämiseen.  
Työskentelyn aloittamista hämmensi 
se, että esikunnille ei ollut aivan sel-
vää mitä osia CDB:stä oli tarkoitus 
esitellä. Tehtävä kirkastui aloitu-
sillan aikana sillä, että esikunnat 

saivat listan CDB:ssä käsiteltävistä 
aihealueista. Silti pienoinen epätie-
toisuus siitä millä tarkkuudella tasolla 
suunnitelmaa esitellään, johti siihen, 
että esikuntien tuotokset poikkesivat 
jonkin verran toisistaan. Toinen esi-
kunnista oli päätynyt ryhmittämään 
eri asejärjestelmiä ja toinen käsitteli 
niitä mahdollisuuksia mitä alue eri 
asejärjestelmien käytölle antaa. Toi-
nen aloitusta vaikeuttava elementti 
oli se, että esikuntien kokoonpanoja 
muutettiin vielä keskiviikkoaamu-
na. Tällöin todettiin, että henkilöstö 
riittää hyvin kahteen esikuntaan ja 
kolmas jätetään perustamatta. ”Dis-
kuteeraaminen” siis tuotti päätöksen 
ja toivotun tuloksen! Toki kaikkien 
mielipiteet oli kuultu ennen päätöstä, 
kuten kuvioon kuuluu. 

Harjoituksen maastovaihe alkoi 
siirtymisellä Halmstadista Höllvi-
keniin (noin 160 kilometriä), jossa 
majoituttiin ruotsalaisten reservinup-
seerin vapaaehtoisen järjestön omis-
tamaan leirikeskukseen. Torstaipäivä 
kului kokonaisuudessaan Malmön 
alueella, jossa jatkettiin suunnittelua 
pienryhmissä kiertäen kuvitteellisten 
olympialaisten keskeisiä tapahtuma-
paikkoja ja kaupungin maamerkkejä. 
Kierros oli suunniteltu siten, että aina 
ennen seuraavalle kohteelle siirtymis-
tä ryhmille annettiin tehtävä, jonka 
tulokset esiteltiin saavuttuamme 
kohteeseen. Järjestäjien toimesta oli 
huolellisesti suunniteltu kohteet joissa 
käytiin sekä aiheet keskusteluille koh-
teilla. Näiden keskustelujen aikana 
annettu tehtävä ja haluttu lopputulos 
konkretisoitui selkeäksi kokonaisuu-
deksi. Tuliasematiedustelun jälkeen 
kävimme Sturupin lentokentällä, jos-
sa meille esiteltiin mm. ACO:n (Air 
Coordination Order) laadinta sivii-
liviranomaisten toimesta. Heillä oli 
kokemusta mm. USA:n presidentin 
vierailusta, joten vierailu Sturupissa 
oli varsin antoisa. Päivän päätteeksi 
järjestettiin Höllvikenin leirikes-
kuksessa päättäjäisillallinen, jonka 
isäntänä toimi rykmentin komentaja, 
eversti Stefan Jönsson. Hyvin nuku-
tun yön jälkeen ryhmiltä kerättiin 
palautteet harjoituksesta perjantai-
aamuna. Lounaan jälkeen osastolla 
alkoi paluumarssi, jossa siirryttiin 

Maastontiedustelua voi suorittaa myös pohjoismaiden korkeimmasta 
rakennuksesta Turning Torsosta
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ensin Kööpenhaminan lentokentälle 
ja siitä lentokuljetuksella Helsinkiin. 

Yleiset havainnot  
harjoituksesta
Harjoituksen järjestelyt toimivat 
moitteetta. Huolto oli järjestetty 
järkevästi ja ruoka oli erinomaista. 
Isäntien vieraanvaraisuudelle on 
myös syytä antaa kiitosta. Koimme 
olevamme aidosti tervetulleita. Har-
joituksen aikaiset siirtymiset toteu-
tettiin osallistujien omilla autoilla. 
Maastontiedusteluun olisi voitu jär-
jestää muutama henkilöpakettiauto, 
jolla siirtymiset olisi suoritettu. Täl-
löin muodostetut esikunnat olisivat 
voineet käydä monikansallisia ja 
laaja-alaisia keskusteluja annetuista 
tehtävistä. Vaikka ohjelma olikin 
järkevästi laadittu, olivat päivät suh-
teellisen pitkiä. Työskentely alkoi 
kello 8:00 ja päättyi noin kello 20:00. 
Päiväohjelman pituudesta johtuen 
kansalliset debreaf-tilaisuudet jäivät 
iltaisin kovin lyhyiksi. 

Harjoituksen tilannekehys oli 
mielenkiintoinen ja realistinen. Pa-
rasta antia olivat yhteiset keskustelut 
sekä mielipiteiden ja näkökantojen 
vaihdot ruotsalaisten ja norjalaisten 

upseerien kanssa. Mielenkiintoista oli 
myös havaita sotilas-, suunnittelu- ja 
käskynantokulttuurien erilaisuus ase-
voimiemme välillä. Harjoitus oli erin-
omainen ilmatorjuntaupseerin am-
mattitaidon osalta (kielitaito, EVENT 
suojaus, yhteistyö, suunnitteluproses-
si). Se ei keskittynyt poikkeusolojen 
toimintaan, mutta harjoituskehys ja 
runsaiden esimerkkien käyttö (Ruot-
sin ilmatorjunnan tehtävät Lontoossa) 
tekivät siitä mielenkiintoisen. 

TEEMANA
KANSAINVÄLISYYS

Maastontiedustelu on vakava asia, kun puhutaan oman joukon suojaami-
sesta (Force Protection)

Osasto maastontiedustelussa Juutinrauman sillan kupeessa

Ensi vuonna suomen vuoro

Ensi vuonna on Suomen vuoro jär-
jestää harjoitus. Tämä tarkoittaa sitä, 
että Suomessa järjestettävän harjoi-
tuksen yleisjärjestelyjen toimivuu-
teen, huoltoon ja vieraanvaraisuuteen 
kannattaa panostaa. Ruotsalaiset 
isäntämme antoivat hyvän esimer-
kin siitä kuinka tällaisen tapahtuman 
järjestelyt saadaan asianmukaisiksi ja 
toimiviksi. Harjoituksen toiminnalli-
suuden kannalta tulee miettiä tarkasti 
maastontiedustelun tarpeellisuus. 
Maastontiedustelu ei saa olla itseis-
arvo, vaan sillä pitää olla tavoitetta 
tukeva tarkoitus. 

Ryhmätyöosuuden onnistumisen 
kannalta on tärkeää, että töiden ta-
voitteet määritellään suhteellisen 
tarkasti. Ryhmätöiden tuotosten pitää 
mitä suurimmassa määrin perustua 
osallistujien yleistietoon ja ammatil-
liseen kokemukseen. Tiedon hankinta 
esim. internetistä voi osoittautua ko. 
harjoituksessa liian työlääksi ja aikaa 
vieväksi. Tilannekehyksen osalta on 
syytä miettiä mahdollisuutta rakentaa 
se esimerkiksi kuvitteellisen poik-
keusolojen suojaamis- tai tappioi-
den tuottamisoperaation ympärille. 
Ympäristönä voisi olla esimerkiksi 
suurkohde, jolloin mukaan saatai-
siin myös ympäröivän yhteiskunnan 
tuomia haasteita, erityispiirteitä ja 
elementtejä.
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Palvelin SKJA operaatiossa yhteensä 
13 kuukautta vuonna 2008-2009. Kä-
sittelen kirjoituksessa kyseistä ope-
raatiota ja pyrin löytämään asioita, 
joita voidaan hyödyntää varusmies-
koulutuksessa rauhan aikana. Kir-
joituksessa keskityn MOT- ryhmän 
toimintaympäristöön, koska siitä on 
mielestäni johdettavissa eniten ha-
vaintoja rauhanajan toimintatapoihin 
ja koulutukseen.

Military observer team 
(MOT) Foxtrot ja mitä  
oppeja tarttui mukaan

Toimin operaatiossa sotilastarkkai-
lijaryhmän (Military observer team) 
johtajana. Ryhmään kuului 6 jäsentä ja 
paikallistulkki. Ryhmä oli varustettu 
kahdella panssaroimattomalla maas-
tohenkilöautolla. Ryhmällä oli katta-
va varustus ja taisteluvälineet riittivät 
kohtuullisen pitkäänkin toimintaan 
ja tarvittaessa myös taisteluun eris-
tyksissä. Ryhmän tärkein tehtävä 
oli tiedonhankinta komentajalle ja 
turvallisuuden lisääminen, jotta mui-
den osapuolien toiminta mahdollistui. 
Ryhmä varautui jokaisessa partiossa 
myös taisteluun ja tukemaan kaikkia 
muita lähialueella (100 km) olevia 
ryhmiä heidän joutuessa kosketuksiin 
kapinallisten kanssa. Ryhmällä oli 
laaja toiminnanvapaus. Suurimmat 
uhat ryhmää kohtaan muodostuivat 
taistelukosketuksesta kapinallisten 
kanssa ja etenkin tienvarsipommeis-
ta. Hankalaksi tilanteen teki se, että 

näkyvää vihollista ei ollut. Partion 
lähtiessä leiristä, jokainen vastaan-
tulija oli mahdollinen kapinallinen 
ja jokainen auto, roskapussi, polku-
pyörä, tai kuollut aasi, mahdollinen 
tienvarsipommi. Ryhmän vastuualue 
oli 50 x 70 kilometriä, joten normaali 
partiopäivänä matkaa mittariin tuli 
200- 500 kilometriä - maassa jossa 
on yksi asfalttitie. 

Varmasti tärkein yksittäinen asia 
mitä operaation aikana opin, oli se 
minkälaista johtamiskäyttäytymistä 
alaiset odottavat kriisitilanteessa. 
Johtamisesta ja ihmisten käsittelystä 
on sanottava, että syväjohtamisen 
mallista suurin osa toimii. Onhan se 
johdettu sotakokemuksista. Operaati-
on jälkeen oli jopa hieman yllättävää 
kuulla saunan lauteilla ryhmän jäse-
niltä aivan samanlaisia lausuntoja, 

joita esitetään varusmiesjohtajille 
jaettavassa syväjohtamisen opin-
tovihkossa. Ryhmäni henkilöstöstä 
kaikki olivat persoonaltaan ja koke-
mukseltaan täysin erilaisia. Ryhmä 
toimi ruotsalaisessa leirissä ainoana 
suomalaisena ryhmänä, joten mis-
sään vaiheessa ryhmän jäsenet eivät 
olleet erossa toisistaan. Näin ollen 
oli ensiarvoisen tärkeää se, että ryh-
män jäsenet luottivat toisiinsa. Pitää 
muistaa, että yksi jäsen edustaa n. 
17%:a ryhmän tulivoimasta. Oikean 
yhteishengen luominen ja etenkin 
sen ylläpitäminen on äärimmäisen 
haastavaa siinä vaiheessa kun niin 
sanotusti ”vastapuolen vuoksi vanne 
kiristää päätä”. Huomasin myös, että 
partiointi yksin ja tietyt kokemuk-
set käänsivät ryhmän sisäänpäin ja 
ryhmä jopa hieman eristäytyi muista 

TEEMANA
KANSAINVÄLISYYS

Kapteeni  
Valtteri Riehunkangas

SALpITpSTO/KARpR

Palvelus Suomen kansain- 
välisessä joukossa Afganistanissa

Ryhmä joutui toimimaan karuissa olosuhteissa ja jatkuvan uhan alla 
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suomalaisista vaikka ryhmän henki 
sisällä oli äärimmäisen vahva. 

Ottaessani ryhmän johtoon, vihol-
listilanne ei ollut vielä kiristynyt. 
Ensimmäinen toimenpide oli kaikille 
ilmatorjuntamiehille tuttu johtoonot-
to. Kerroin vihollistilanteen, käskin 
tehtävän ja jokaiselle henkilölle 
varustuksen lippaan ja kiristyssi-
teen tarkkuudella. Luonnollisesti 
ensimmäinen asia, jonka vaadin oli 
suojavarustuksen ja taisteluvälinei-
den oikea käyttö, kuitenkin siten että 
toimintakyky säilyi. Noin puolessa 
välissä palvelusta tilanne kiristyi 
kahdessa viikossa ”nollasta- sataan” 
tulevien presidentin vaalien vuoksi. 
Aina kun ihminen joutuu mukavuus-
alueen ulkopuolelle, se aiheuttaa 
vähintään hiljaista vastustusta. Ei 
kukaan ole onnellinen esimerkiksi 
kypärän pitämisestä päässä saunaa 
vastaavissa olosuhteissa. Käsky pitää 
perustella, joka tietyissä asioissa var-
sinkin rauhanaikana saattaa olla vai-
keaa. Kun ryhmä joutui ensimmäisen 
kerran tienvarsipommin kohteeksi, 
ei tarvinnut kypärän käyttöä enää 
perustella. Tämä on myös hyvä esi-
merkki siitä, että vaikka viisaus tulee 
joukosta, niin johtaja on se kuka pää-
töksen tekee ja myös vastaa päätök-

sestään. Nimittäin kypärän käytöstä 
käytiin operaation alussa partioiden 
jälkeen useampikin keskustelu - en-
nen ensimmäistä tienvarsipommia, 
sen jälkeen ei kertaakaan.

Tärkein syväjohtamisen opetus 
on edestä johtaminen. Tämä konk-
retisoitui varsinkin ensimmäisen 
viholliskosketuksen jälkeen. Tar-
kastamalla jokaisen epäillyn tien-
varsipommin ensimmäisenä, mene-
mällä aina rakennukseen kärjessä ja 
ajamalla aina partion ensimmäisellä 
autolla, ryhmän jäsenet tulevat kyl-
lä perässä ja toimivat erinomaisesti. 
Vaikka johtamisesta ei muistaisi 
mitään muuta kuin ”johda edestä” 
fraasin, pääsee jo lähes kiitettävään 
johtamissuoritukseen. Tämä ei ikävä 
kyllä konkretisoidu juuri koskaan 
rauhanaikana paperivuoren kanssa 
painiessa. Mutta silloin kun tilan-
ne rauhanaikana tulee, on johtajan 
otettava paikkansa joukon kärjestä. 
Rauhanaikana tämä voi tarkoittaa 
niinkin yksinkertaista asiaa kuin si-
tä, että päällikkö menee poistamaan 
laukeamattoman kranaatin tykistä 
yhdessä tykin varon kanssa. Ei kan-
nata ainakaan olla ensimmäisenä li-
vahtamassa pois paikalta paperitöitä 
tekemään. 

Johtajan ei kuitenkaan tarvinnut 
kaikkeen osallistua. Ryhmän jäsenet 
kyllä ymmärsivät, että johtaja meni 
partion jälkeen tekemään raporttia 
tai käymään partion tapahtumat läpi 
tiedustelu- upseerin kanssa muiden 
jäsenien tehdessä ruokaa ja huolta-
essa kalustoa. Jäsenet myös ymmär-
sivät sen, että johtajankin on joskus 
levättävä, koska hänen päätöksistään 
riippui äärimmillään koko ryhmän 
jäsenten henki. 

Yhtenä johtajan tärkeimpänä 
ominaisuutena pidän sitä, että joh-
taja kykenee erottamaan sotilasde-
mokratian ja sen että viisaus tulee 
joukosta. Helppo homma monen 
mielestä, mutta asia ei ole aivan 
niin yksinkertainen varsinkaan krii-
sitilanteessa. Johtajan on tiedostet-
tava se, että kaikki lähtee tehtävän 
täyttämisestä, muut asiat arvotetaan 
vasta sen jälkeen. Mikäli pienryh-
mässä on johtajan alaisena vahvoja 
epävirallisia auktoriteettejä, johtaa 
tämä helposti siihen että tosiasiassa 
ryhmän miehistö ohjailee johtajan 
toimintaa tehtävän kannalta epätoi-
vottuun suuntaan. Kaikki kuitenkin 
tiedämme, että kuusi päätä ajattelee 
enemmän kuin yksi. Näin ollen aito 
ja jatkuva toiminnan arviointi on 
elintärkeää pienelle ja itsenäiselle 
ryhmälle. Tämä toteutui esimerkik-
si siten, että partion jälkeen käytiin 
ryhmän kanssa tapahtumat läpi ja jo-
kainen sai esittää kehitysehdotuksia, 
mikäli niitä oli. Välillä keskustelu oli 
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Kirjoittaja tutkimassa tievarsipommin tuhoja
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hyvinkin kiivasta, mutta kertaakaan 
partion ollessa ulkona leiristä kes-
kustelua ei käyty. Jokainen ymmärsi 
ajan ja paikan keskustelulle ja myös 
sen koska keskustelua ei käydä. Hy-
vä johtaja kykenee suuntaamaan sen 
kaikkein kriittisimmänkin henkilön 
fokuksen oikeaan suuntaan siten, että 
siitä hyötyy sekä yhteisö, että johtaja 
ja myös tehtävä. Persoonasta huoli-
matta, kaiken keskiössä on yksilön 
ammattitaito ja motivaatio suorittaa 
tehtävä. Oikealla johtamisotteella ja 
molemminpuolisella luottamuksella 
tällaisesta epävirallisesta auktoritee-
tistä muodostuu usein varsinaisen 
johtajan lojaalein alainen, joka 
puolustaa omaa joukkoaan kynsin 
ja hampain.

Mitä asioita voidaan  
soveltaa toimintatapoihin 
ja varusmieskoulutukseen
MOT- ryhmä oli erinomainen esi-
merkki pienryhmästä, jossa kriisiti-
lanteessa muodostuu erilaisia johta-
misen haasteita. Näiden haasteiden 
analysointi ja ratkaisu on suoraan 
vietävissä esimerkiksi aliupseeri- ja 
reserviupseerikoulun johtajakoulu-
tukseen. Itse käytän omaa ryhmääni 
ja sen erilaisia jäseniä esimerkkinä 
johtamistaidon oppitunneilla aliup-
seerikoulussa. Tämä luonnollisesti 
liitetään syväjohtamisen opetuspa-
kettiin. 

MOT-ryhmien osalta tehtävätak-
tiikka ja oma-aloitteisuus olivat toi-
minnan keskiössä. Juuri ne samat 
asiat mitä vaaditaan hajautettuun 
taisteluun koulutettavilta joukoilta. 
Toivon, että hajautetun taistelun 
koulutuksen alkaessa, kokemukset 
Afganistanista otetaan huomioon. 
Tämä taas on jokaisen esimiehen 
vastuulla kaikilla tasoilla. Käytetään 
alaisen erikoisosaamista hyödyksi 
- kuulostaa tutulta syväjohtamisen 
mallista. Alla on listattu muutamia 
asiakokonaisuuksia, joita painote-
taan omassa yksikössäni:
– Perustaistelumenetelmät - varsin-

kin ensimmäiseen taisteluun jou-
duttaessa, ihminen yrittää ensim-
mäiset sekunnit selvitä hengissä, 
vasta sen jälkeen voidaan aloittaa 

johtamistoimenpiteet ja taistelu-
liikkeet. Menetelmä ja käsky pitää 
olla niin yksinkertainen, että se 
voidaan suorittaa äärimmäisen pai-
neen alla - Haka vasen, tasalleni 
asemaan, kiilaan jalkaudu, jne

– Yksinkertaiset käskyrungot - kun 
opettelee yhden käskyrungon 
kunnolla, niin sitä kykenee sovel-
tamaan mihin tahansa joukkoon. 
Varusmieskoulutuksessa tämä 
ensimmäinen käskyrunko tulee 
olla jääkäriryhmän puolustukseen 
ryhmittymiskäsky

– Henkilökohtaisen aseen ja taiste-
luvarustuksen hallinta - jokaisen 
taistelevaan yhtymään kuuluvan 
sotilaan on hallittava henkilökoh-
tainen varustuksensa. 

– Taistelujaotus - johtajalle annetaan 
käyttöön joukko, jonka taisteluja-
otuksen hän päättää itse tehtävän 
mukaan. 

– Persoona ei ratkaise - ammattiaito 
ja tulokset ratkaisevat. En halua 
omaksi alaisekseni helppoa alais-
ta. Haluan alaisen, josta voin olla 
varma että hän saavuttaa tavoitteen 
kaikissa mahdollisissa tilanteissa. 
Perusteltu kritisointi on pelkästään 
hyvä asia, on vain ymmärrettävä 
koska ja missä se tehdään.

– Ryhmätasan hallinta - jokaises-
sa aselajissa on hallittava oman 
ryhmätason taktiikka ja taistelu-
välineet. Esimerkiksi ITO05M 
ryhmän ei tarvitse osata taistella 
jalkaväen tapaan joukkueen osana, 
mutta mikäli ryhmä ei osaa perus-
toimenpiteitä omalla ryhmätasolla 

niin välttämättä aselajiin liittyvää 
tehtävää ei päästä koskaan edes to-
teuttamaan, koska ryhmä ei pääse 
tuliasemaan.

– Tunnista oman joukkosi vahvuudet 
ja puutteet - jos joukkosi on kevyt, 
liiku reittejä pitkin, jossa sinun ei 
odoteta liikkuvan tai maasto aset-
taa raskaalle kalustolle rajoitteita.

– Opettele oma- aloitteiseksi - esi-
mies ei ole silloin paikalla kun sitä 
eniten tarvitset. Älä opeta ketään 
siihen että ratkaisu ongelmaan 
kannetaan valmiina pöytään. 

– ”Viisaus tulee joukosta” on eri asia 
kuin sotilasdemokratia - johtajan 
on oltava riittävän vahva, jotta hän 
voi ottaa alaiseltaan perusteltuja 
esityksiä ja palautetta. Ja myös 
riittävän vahva hylätäkseen esityk-
set mikäli muut asiat eivät esitystä 
puolla. Johtaja vastaa aina päätök-
sistään tuli esitys mistä tahansa.

– Kaiken tukitoiminnan ja hallinnon 
on vaikutettava suoraan tehtävän 
suorittamiseen - Tukitoimet ja 
hallinto pyörivät ydinbisneksen 
ympärillä, ei toisinpäin.
Yllä olevat asiat kuulostavat var-

masti tutuilta. Joskus on kuitenkin 
hyvä analysoida sitä, että toteutuvat-
ko nämä asiat todellisuudessa. Onko 
siitä esimerkiksi jotain haittaa, että 
ryhmä jalkautuu aina ajoneuvosta pe-
rustaistelumenetelmän mukaan? - oli 
se sitten menossa ampumaradalle tai 
siirtymässä seuraavaan tuliasemaan. 
Toivon kaikille lehden lukijoille hy-
vää joulua ja alkavaa vuotta 2014!

Tarkka-ampuja 
valmiina asemassa
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Ilmasotakoulut Euroopassa ovat 
tehneet koulutuksellista yhteistyötä 
vuonna 1993 Euroopan Ilmavoimien 
komentajien (EURAC) asettaman 
tavoitteen mukaisesti. Tämän yhteis-
työn käytännön ilmentymänä ovat 
EUAFAn (European Air Force Aca-
demies) kokoukset ja organisaation 
ohjaamat toimintamallit esimerkiksi 
opiskelijavaihdon osalta. Kuluvana 
vuonna 2013 EUAFA-kokoukset jär-
jestettiin Suomessa Ilmasotakoulussa 
Tikkakoskella. 

Kokouksen anti oli monipuolista 
sisältäen niin kulttuurinvaihtoa kuin 
erilaisten toimintatapojen ja mahdol-
lisuuksien kartoittamista sekä hyvien 
käytäntöjen jakamista eri maiden 
koulujen kesken. Sotatieteen kandi-
daatin tutkinnon uudistamisen näkö-
kulmasta tärkeimmäksi anniksi nousi 
kuitenkin kaksi tätä tukevaa havain-
toa: suomalaisen koulutusjärjestel-
män käytännöllisyys kokonaisuutena 
aina peruskoulusta jatko-opintoihin 
sekä upseerien yleiseurooppalainen 
kompetenssi.

Suomalainen koulutusjär-
jestelmä Euroopassa

Euroopan kansalliset koulutusjärjes-
telmät poikkeavat toisistaan jonkin 
verran, mutta yhtäläisiä tekijöitä on 
kuitenkin useita. Järjestelmät ovat 
pitkän kehityksen tulosta, niiden 
ratkaisut perustuvat ajansaatossa 
havaittuihin tarpeisiin ja mahdolli-
suuksiin. Jokaisen maan ratkaisuissa 
on jotakin hyvää, josta muualla voi-
daan oppia - ja vastaavasti jokaisen 
maan järjestelmää on mahdollista 
kehittää. Meidän koulutusjärjestel-
mämme vahvuutena on selkeästi 
kielikoulutuksen varhainen aloitta-
minen sekä sen ulottaminen riittävän 
pitkälle kaikkiin opintoihin. Samaan 
aikaan on hyvä muistaa, että etenkin 
Keski-Euroopassa on maita, joissa 
asukkaan täytyy osata aktiivisesti 
useampaa kuin kahta tai kolmea 
kieltä. 

Toinen vahvuutemme on koulu-
tuksen yhdenmukaisuus - ja tarkoitan 
tällä sitä, että peruskoulu, lukio, am-

matilliset ja akateemiset opinnot ovat 
rakenteellisesti ja sisällöllisesti ver-
tailukelpoisia kaikkialla Suomessa. 
Toki koulukohtaisia tasoeroja esiin-
tyy, mutta niiden syyt ovat moninai-
set. Merkittävää on, että tämä sama 
yhdenmukaisuus koskee myös up-
seerin tutkintoa. Upseerin tutkintoon 
vaadittavat sotatieteelliset opinnot 
kandidaatin ja maisterin osalta aset-
tuvat muiden korkeakoulututkintojen 
rinnalle, kuten kuvassa 1 esitetään. 
Upseerin tutkinto on kokonaisuudes-
saan kehittynyt viimeisen vuosikym-
menen aikana merkittävästi: tutkinto 
on rakenteellisesti ja sisällöllisesti 
pyritty nostamaan tavoitteeksi asete-
tulle akateemiselle tasolle. Kehitys-
tä on selvästi tapahtunut - tuloksen 
näkee esimerkiksi vertaamalla van-
hoja opinnäytteitä nykyisiin. Toki, 
aloittavana akateemisena opinahjona 
kehitettävää edelleen riittää, oman 
haasteensa tähän tuo sotilaallisuuden 
ja akateemisen vapauden kohtaami-
nen, missä aina ei ymmärretä mitä 
sotiluus ja akateemisuus ytimeltään 
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Tkt Riitta penttinen 
ILMASK

Ilmasotakoulu kouluttaa henkilöstöä ilmapuolustuksen johtaja-, 
asiantuntija- ja kouluttajatehtäviin. Ilmasotakoulussa annettavaa 

upseerikoulutusta ohjaa Maanpuolustuskorkeakoulu.  
Upseerikoulutuksen sotilasammatillista eli ilmapuolustukseen 
erityispiirteisiin liittyvää koulutusta ohjaa Ilmavoimien esikunta 
ja ilmatorjunnan osalta Maavoimien esikunta. Ilmasotakoulun 

tutkimuspäällikkö Riitta Penttinen tarkastelee upseerikoulutusta 
artikkelissaan eurooppalaisen yhteistyön näkökulmasta.

Upseeri Euroopassa  

- EUAFA-kokoukset Suomessa
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ovat. Akateeminen vapaus ei tarkoi-
ta välinpitämättömyyttä, tehtävien 
tekemättömyyttä, vaan ajattelun ja 
puheen vapautta, kriittisyyttä sekä 
kypsyyttä keskustella, perustel-
la, tutkia ja selvittää kiusallisia ja 
haastaviakin kysymyksiä - se pitää 
samalla sisällään sotilaan ihanteina 
olevia asioita, kuten itsekuria ja re-
hellisyyttä.

Edellä todettu ei tarkoita, että oli-
simme juuri nyt upseerikoulutuksen 
kehityksen huipulla. Se tarkoittaa, 
että meillä on ollut oikea suunta, jos-
ta meidän on syytä edelleen pitää 
kiinni. Olemme todenneet upseerin 
tarvitsevan ammatissaan akateemi-
suutta - meidän on sen seurauksena 
huolehdittava, että akateemisuus 
toteutuu aidosti ja läpinäkyvästi up-
seerin tutkintoon kuuluvissa opin-
noissa. Tuoreena korkeakoulukentän 
toimijana meillä ei ole varaa riman 
alituksiin, jotta ”Upsalan ekonomit” 

eivät saa seuraa meidän opiskelijois-
tamme. 

Kolmantena vahvuutena on so-
tilaskoulutuksemme kokonaisuus 
monella tavalla. Ensimmäinen huo-
mattava asia on koulutuksen kan-
sakuntaa yhtenäistävä ja yhteyksiä 
luova ulottuvuus: jokainen suoma-
lainen on kytköksissä sotilaskoulu-
tukseemme varusmiespalveluksen 
kautta - joko suorittamalla sen itse 
tai jonkun varusmiespalveluksen 
suorittaneen omaisena tai ystävänä. 
Kansallisella tasolla meillä on siten 
yhteinen kokemus riippumatta ih-
misen asuinpaikasta, sosiaalisesta 
asemasta, koulutuksesta tai muusta 
tekijästä. 

Toisena asiana varusmiespalve-
luksen osalta on sen osuus upseerin 
ammatillisen osaamisen taustalla. 
Jokainen upseeri on käynyt erään-
laisen vuoden ammatillisen pereh-
dyttämisjakson sotilaan tehtäviin 

ennen ensimmäistäkään varsinaista 
upseerin tutkintoon kuuluvaa opin-
toa. Tähän nojaa suomalaisen upsee-
rin osaamisen vahva ammatillinen 
näkökulma - ja tässä järjestelmämme 
eroaa voimakkaasti monien muiden 
eurooppalaisten maiden malleista: 
usein ensimmäinen kosketus sotilaan 
tehtäviin tapahtuu vasta sotilasoppi-
laitokseen saavuttaessa.

Kolmantena tekijänä on varus-
miespalveluksen ja upseerin tutkin-
non ammatillisten opintojen suhde: 
varusmiespalvelus ei poista upsee-
rin tutkinnon ammatillista osiota. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että meidän ammattisotilaat ovat 
opiskelleet akateemisen tutkinnon 
lisäksi vuoden ylimääräistä, mutta 
olennaista - sotilaan perustaitoja. 
Ottamatta kantaa siihen, millaisia 
eri maiden upseerit ovat todellisissa 
käytännön tehtävissä, ainakin teo-
reettisesti tarkasteltuna suomalainen 
malli tuottaa laadukkaampia sotilai-
ta. Heillä perustaidot ovat hallussa 
jo ennen tutkinto-opintoja, jolloin 
voidaan keskittyä heidän tulevien 
upseerin erikoisosaamista vaativi-
en tehtävien oppimiseen - monessa 
muussa maassa nämä asiat tehdään 
yhtä aikaa tai jotakin jää tekemättä.

Työtä varten on opittava paljon, 
mutta vaadittavien sotilasammatil-
listen opintojen osalta on pysyttävä 
realistina. On ymmärrettävä, että 
tietyt asiat voidaan järkevästi opet-
taa kouluissa, mutta tietyt kuuluvat 
työelämään ja siellä tehtävään pereh-
dyttämiseen. Mistään oppilaitoksesta 
ei tule valmiita automaatteja, jotka 
ennalta tuntevat jokaisen työyksikön 
käytännöt ja tavat - aina tarvitaan pe-
rehdyttämistä eli esimiesten osaamis-
ta, johtamistaitoa ja viitseliäisyyttä 
omien tehtäviensä tekemiseen.

Upseerin osaaminen

Upseerikoulutuksen akateemisten 
ja ammatillisten osioiden rytmittä-
misessä on eurooppalaisittain hyvin 
mielenkiintoista vaihtelua. Mones-
sa maassa sotilasurasta haaveileva 
suorittaa tarvittavat akateemisen 
tutkinnon ennen sotilasoppilaitok-
sen opintoja. Joissakin maissa tuon 

Suomalainen koulutusjärjestelmä sotilaskoulutus mukaan luettuna. 
Upseerikoulutuksen vaiheet - kandidaatti, työelämä ja maisteri - on 
merkitty kuvaan sinisellä. Upseerikoulutuksessa työelämävaiheen 
avulla pyritään vahvistamaan opiskelijan ammattiosaamista. 
Muiden alojen tieteellisessä koulutuksessa ei ole vastaavaa pakol-
lista työelämäjaksoa alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon 
välissä. (kuva puolustusvoimat)
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tutkinnon voi suorittaa miltä tahansa 
tieteenalalta (Iso-Britannia) tai no-
peutettuna tekniikasta (Saksa). Näi-
den opintojen jälkeen hakijajoukosta 
valitaan sotilasuralle soveltuvimmat. 
Ranskassa ammattisotilaat jakaan-
tuvat kahteen luokkaan: upseerin 
uralle suuntautuviin tai tiettyyn 
erikoistehtävään keskittyviin - näin 
ainakin ilmavoimien lentäjien osalta. 
Sotilaslentäjäksi pääsee suorittamalla 
pelkästään sotilasammatilliset lentä-
misen opinnot, mutta ilman sotatie-
teellistä osuutta upseerin urasta ei voi 
haaveilla. Lentouran loppuessa hen-
kilö voi hakeutua lisäkoulutukseen 
ja sitä kautta uusiin tehtäviin. Näin 
pelkästä ammatillisesta tehtävästä 
tai selkeästi laajemmasta upseerin 
urasta kiinnostuneet voivat tehdä tie-
toisen valinnan oman koulutuksensa 
pituuden ja akateemisuuden suhteen.

Suomalainen malli, jossa akatee-
misuus ja ammatillisuus kulkevat 
rinnakkain, on yksi mahdollinen 
vaihtoehto. Oma akateeminen 
oppilaitos antaa mahdollisuuksia 
opintojen suuntaamiseen työantajan 
tarpeita tarkemmin vastaavaksi ja 
jossakin määrin se voi tukea amma-
tillisen koulutuksen hyödyntämistä 
akateemisen osaamisen taustalla pa-
kottamalla opiskelijaa reflektoimaan 
ammatillista kokemustaan suhteessa 
teoriaopintoihin. Toisaalta se, että 
jokainen upseeri opiskelee Ison-
Britannian mallin mukaan minkä 
tahansa korkeakoulututkinnon, tuo 
upseerikunnan osaamiseen sellaista 
laaja-alaisuutta ja avarakatseisuut-
ta, jonka on todettu eri yhteyksissä 
tehostavan luovaa ongelmanratkai-
sua - eri alojen välinen keskustelu 
yleensä avartaa näköaloja pakottaen 
keskustelijat tarkastelemaan ongel-
maa uudella tavalla. Saksalainen 
malli taas nojaa tietyllä tapaa histo-
rian perintöön sekä siihen, että heil-
lä on opiskelijoita lukumääräisesti 
runsaammin. Nopeutetun tekniikan 
tutkinnon kautta he saavat riittävän 

määrän korkeakoulutettuja soti-
lasalasta kiinnostuneita henkilöitä 
omaan valintaprosessiinsa.

Eurooppalaisen upseerikoulutuk-
sen monimuotoisuuden rinnalla on 
syytä havaita tietyt yhteneväisyydet 
ja yhteiset tavoitteet, sillä juuri niiden 
kautta on mahdollista tarkastella eri 
maiden upseereita eurooppalaisina 
sotilaina. Kansalliset erot liittyvät 
koulutuksen rytmittämiseen ja kan-
sallisiin järjestelmiin - perussotilaan 
osaamisen lähtökohdat ovat hyvin 
yhtenevät toteutustavoista, kielestä 
ja kulttuurista riippumatta.

Olennainen lähtökohta kaikissa 
opinnoissa ovat osaamisen tavoit-
teet, asiat, joiden koetaan olevan 
koulutuksen ytimessä. Kuvaan 2 
on koottu EUAFAn Deans meeting 
-kokouksessa löydetyt upseerin kom-
petenssit. Kompetenssien jaottelus-
sa ja nimeämisessä oli runsaastikin 
vaihtelua, mutta niiden joukosta oli 
löydettävissä yhteisiä tekijöitä.

Upseerin osaamisen ytimessä 

ovat kolme asiaa: johtajuus, sotilaan 
taidot ja ammatilliset taidot. Soti-
laan taidoilla tarkoitetaan sotilaan 
perusosaamista, esimerkiksi ampu-
mista ja taistelukentällä selviämistä 
- juuri sitä, mikä opetetaan kaikille 
varusmiespalveluksen suorittavil-
le henkilöille. Toinen kulmakivi 
on ammatillinen osaaminen, joka 
sisältää oman puolustushaaran ja 
aselajin tuntemuksen niin historian, 
nykyisyyden kuin doktriinien osalta. 
Siihen kuuluu myös puolustushaa-
ran toiminnan tunteminen eli tässä 
tapauksessa ilmapuolustus kokonai-
suudessaan sekä kansalliset asiat. 
Johtajuuteen katsottiin kuuluvan asi-
oiden ja ihmisten johtamisen lisäksi 
koulutustaidon, vuorovaikutuksen, 
verkostoitumisen ja kansainvälisten 
asioiden. Lisäksi tähän osa-alueeseen 
liitettiin kiinteästi sekä fyysinen 
suorituskyky että psyykkinen eet-
tisen näkökulman kautta: johtajan 
on otettava kantaa ja oltava perillä 
toimintakyvyn kokonaisuudesta, 

TEEMANA
KANSAINVÄLISYYS

Eurooppalaisen upseerin kompetenssit. Jokaisen upseerin osattavat 
asiat muodostuvat sotilaan perusosaamisesta (ampuminen jne), joh-
tamistaidosta ja alaan liittyvästä ammatillisesta osaamisesta - joissa 
kansallinen osuus liittyy yllättävän suppeaan asiajoukkoon. (kuva 
puolustusvoimat)
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hänen on tunnistettava ja osattava 
johtaa alaisiaan siten, että joukkojen 
fyysinen ja psyykkinen suoritusky-
ky säilyy tai kehittyy parempaan 
suuntaan. Hänen on ymmärrettävä 
toimintansa eettinen ulottuvuus.

Kaiken tämän perusteella nousi 
esiin tarve tieteelliseen osaamiseen, 
jota kuvattiin sanoilla ajattelu, mieli, 
analyysi, päätöksenteko ja epävar-
muus (epävarmuuden sietäminen) 
- nämä ovat juuri niitä osaamisen 
alueita, joihin päästään akateemisten 
opintojen kautta ja jotka vaikuttavat 
hyvän johtajuuden taustalla. Toinen 
esille noussut - yhtä vahva tekijä - 
oli taisteluosaaminen. Upseerin on 
osattava käyttää hänelle annettua 
välineistöä ja ihmisiä tavoitteen 
saavuttamiseksi, oli sitten kyse lentä-
misestä, ilmatorjunnasta tai taktisesta 
suunnittelusta.

Suomalainen ote asioihin

Ilmasotakoulun isännöimät kokouk-
set hoidettiin suomalaisella tavalla 
- mistä saimme kommentteja, kri-

tiikkiä ja kehuja osallistujilta. Poh-
joisesta ja Keski-Euroopasta kotoisin 
olevat nuoremmat osallistujat pitivät 
toimintatavoistamme, kun taas hie-
man vanhemmat herrat etelämpää 
kokivat joidenkin käytäntöjemme 
olleen heille epämiellyttäviä - koska 
he joutuivat tekemään töitä, kuten 
eräs heistä asian totesi. Miten sitä 
sanotaankaan vanhasta koirasta 
- päteeköhän tuo myös vanhoihin 
sotaratsuihin?

Mitä me sitten teimme toisin kuin 
muualla - toimimme vain kuten Suo-
messa tavataan. Ottamatta kantaa 
tekemisiemme tärkeysjärjestykseen 
tai niiden aiheuttaman kuohunnan 
vahvuuteen tai laajuuteen me osallis-
timme läsnäolijoita, meillä kokouk-
sissa oli äänessä siviilit ja opiskelijat 
upseerien rinnalla tasavertaisina pu-
hujina, me emme keskittyneet vain 
yhteen ilmapuolustuksen osaan vaan 
kokonaisuuteen.

Käytimme kokouksissa osallis-
tavia keskustelumenetelmiä, joissa 
jokaisen ääni tuli kuuluville riippu-
matta kansallisuudesta, sotilasarvosta 

tai kielitaidosta. Eli toimimme pien-
ryhmissä, keskustelimme ja piirtelim-
me keskustelujen koonnoksia muille 
ryhmille esitettäväksi. Kävimme kes-
kustelua siten samalla menetelmällä, 
jolla toimimme opiskelijoidemme 
kanssa sekä ammatillisissa että aka-
teemisissa opinnoissa. Menetelmän 
tehosta kertoo oivallisesti vanhem-
man herran kielteinen kommentti 
työntekoon liittyen!

Toimme opiskelijat lähelle: meidän 
kadettimme olivat mukana pienryhmä-
keskusteluissa sekä luennoivat koko-
usväelle kadetin elämästä. Vastaavasti 
kokouksessa valokuvaajina toimineet 
varusmiehet hoitivat työnsä erinomai-
sesti. Tästä suuret kiitokset upeille 
opiskelijoillemme ja varusmiehille!

Osoitimme konkreettisesti eu-
rooppalaisille vieraillemme että il-
mapuolustus on enemmän kuin vain 
lentäminen - mukana oli harmaita 
ja sinisiä kadetteja, ilman siipiä ja 
siipien kera ja asiantuntijaluennoit-
sijoina niin sotilaita kuin siviileitä. 
Ilmapuolustus on enemmän!

TEEMANA
KANSAINVÄLISYYS

Tämä kirjoitus on jatkoa Ilmatorjuntalehdessä 
3/2013 julkaistuun kirjoitukseen Sveitsin 
ilmatorjunnasta. Ensimmäisessä osassa 

käsiteltiin kalustoon, joukkojen käyttöön ja 
johtamiseen sekä ilmatorjunnan kehittämiseen 

liittyviä asioita. Tässä osassa luodaan 
katsaus sveitsiläiseen malliin kouluttaa ja 
harjoituttaa ilmatorjuntajoukkoja. Tämäkin 
kirjoitus pohjautuu keväällä 2013 saatuihin 

kokemuksiin tutustumisesta Sveitsin 
ilmatorjuntajoukkoihin.   

Sveitsin ilmatorjunta – osa 2 

Näin toimii sveitsiläinen  
reserviläisarmeija

Koulutusorganisaatio

Kaikkien aselajien osalta on muodos-
tettu koulutusyhtymä-ajattelu, jossa 
kaikki ympäri Sveitsiä sijaitsevat yk-
sittäiset aselajivaruskunnat kuuluvat 
yhteen suurempaan joukko-osastoon. 
Näin on myös ilmatorjuntajoukoil-
la. Ilmatorjunnan koulutuskeskus 
sijaitsee Emmenissä, jossa on myös 
joukko-osaston esikunta, henkilö-
kunnan koulutuskeskus, kertaus-
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Ilmatorjunnan koulutus-, harjoitus- ja ampuma-alueet 
EMMEN 
- LVb Flab 33 esikunta 
- Henkilökunnan koulutuskeskus 
- Koulutuskeskus (Rapier ja 35ItK) 
 

S-CHANF 
- ammusilmatorjunnan 
ampuma- ja harjoitusalue 

ERISWIL 
- ohjusilmatorjunnan 
(Rapier) harjoitusalue 

GRANDVILLARD 
- ohjusilmatorjunnan 
(Stinger) harjoitusalue 

GLURINGEN 
- ammusilmatorjunnan 
ampuma- ja harjoitusalue 

PAYERNE 
- Koulutuskeskus (Stinger) 

BRIGELS 
- ohjusilmatorjunnan 
(Stinger) harjoitusalue 

harjoitus- ja valmiusyksikkö sekä 
toteutetaan ammusilmatorjunnan (35 
ItK) ja Rapier-ohjusjärjestelmän pe-
ruskoulutus. Tämän lisäksi on toinen 
koulutuskeskus Payernessa ilmavoi-
mien tukikohdan yhteydessä, jossa 
annetaan Stinger-peruskoulutus. 
Näiden kahden pääkoulutuspaikan 
lisäksi on jokaiselle asejärjestelmälle 
oma harjoitusalue. 

Ilmatorjunnan koulutuksesta 
vastaa Emmenissä sijaitsevan Leh-
rverband Fliegerabwehr 33 (LVb 
Flab 33) komentaja prikaatikenraali 
Marcel Amstutzt. 

Varusmieskoulutus   

Varusmiesten koulutus koostuu ylei-
sestä peruskoulutuksesta, toimiala-
koulutuksesta sekä tuliyksikkökou-
lutuksesta. Peruskoulutus on kaikille 
varusmiehille yhteneväinen ja kestää 
7 viikkoa. Tämän jälkeen toteutetaan 
lyhyt toimialakoulutus, joka kestää 6 
viikkoa. Tämän jälkeen alkaa tuliyk-
sikkökoulutus (jaostasa), joka kestää 

8 viikkoa. Kokonaisuudessaan ilma-
torjuntasotilaan varusmieskoulutus 
kestää 21 viikkoa (5 kuukautta). Aika 
on lyhyt, mutta varusmieskoulutuk-
sen tarkoitus on antaa peruskoulutus, 
jota sitten ylläpidetään ja kehitetään 
vuosittaisissa kertausharjoituksissa.

Johtajien koulutus

Kantahenkilökunnan määrä on hyvin 
vähäinen niin varusmies- kuin reser-
viläiskoulutuksessakin. Näin ollen 
johtajien koulutustaso on erittäin 
merkittävä. Johtajakoulutuskin on 
monisäikeinen, riippuen mihin teh-
tävään tuleva aliupseeri koulutetaan. 
Johtajaksi koulutettavat esivalitaan jo 
kutsuntojen yhteydessä. Lopullinen 
valinta toteutetaan peruskoulutuskau-
den aikana. Ylemmiksi aliupseereiksi 
koulutettavat palvelevat kokonaisuu-
dessaan 38 viikkoa, joka koostuu 
16 viikon ylemmän aliupseeriston 
kurssista sekä tämän jälkeisestä 
käytännön harjoittelusta nuoremman 
saapumiserän kanssa.  Upseerikou-

lutus kestää kokonaisuudessaan 13 
kuukautta. 

Kertausharjoitukset

Kertausharjoitukset ovat Sveitsin 
armeijan todellinen erikoisuus ja 
tunnusmerkki. Jokaiselle reservi-
läiselle kuuluu vuosittain palvella 
3 viikkoa omassa sodanajan joukos-
saan kertausharjoituksessa. Jokaisen 
ilmatorjuntasotilaan tulee suorittaa 6 
kyseistä 3 viikon kertausharjoitusta, 
jonka jälkeen asevelvollisuus on täy-
simääräisesti suoritettu. 

Ilmatorjunnan osalta järjestetään 
joka vuosi jokaisen sodan ajan patte-
riston kertausharjoitus, joka kestää 3 
viikkoa. Kertausharjoitus toteutetaan 
sodan ajan kokoonpanossa käsittäen 
esikunnan sekä 3-4 perusyksikköä 
riippuen yksikkötyypistä. Itse pääsin 
seuraamaan Rapier-patteriston ker-
tausharjoitusta, jossa komentaja oli 
kantahenkilökuntaan kuuluva ja muut 
reserviläisiä. Siis 1 henkilökuntaan 
kuuluva ja 420 reserviläistä! Tämä 

Ilmatorjuntapatteriston kertausharjoituksen perusrakenne 

TEEMANA
KANSAINVÄLISYYS
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tarkoitti konkreettisesti sitä, että 
reserviläisjohtajat kouluttivat sekä 
johtivat oman yksikkönsä koulutuk-
sen sekä myös hallinnon. 

Aluksi epäilin järjestelmän toimi-
vuutta, mutta hienosti reserviläisjoh-
tajat omasta hommastaan selvisivät. 
Tätä helpottaa erittäin kattava ohje-
sääntöperhe sekä vakioidut toimin-
tamallit. Ohjesäännöt ovat erittäin 
kattavia. Kaikkien asejärjestelmien 
osalta löytyy ajan tasalla olevat ohje-
säännöt aina ryhmätoiminnasta aina 
esikuntatoimintaan saakka. Periaate 
on, että reserviläisjohtaja löytää ai-
na ohjesäännöstä selkänojan oman 
tehtävänsä menestyksekkääseen hoi-
tamiseen. Myös reserviläisjohtajien 
koulutus on rakennettu nousujoh-
teisesti siten, että heillä todellakin 
on mahdollisuus selvitä haastavista 
tehtävistään kertausharjoituksissa. 
Nämä jatkokoulutus tapahtumat kes-
tävät 2-3 viikkoa kerrallaan ja niitä on 
tehtävästä riippuen 3-4 vuoden välein.

 Kertausharjoitus rakentui ohei-
sen kuvan 2 mukaisesti 3 viikon 
kokonaisuudesta, johtajilla 4 viikon 
kokonaisuudesta.

 Huomioitavaa oli todellakin se, 
että reserviläisjohtajat hoitivat kaiken 
koulutuksen itse. Patteriston esikunta 
suunnitteli ja koordinoi koulutuksia 
sekä loi tarvittavia koulutusedelly-
tyksiä. Pattereiden päälliköillä oli 
myös täysi kurinpidollinen valta 

oman yksikkönsä reserviläisiin. 
Kertausharjoituksen aluksi pidetään 
koko patteriston (noin 450 henkilöä) 
paraati omatoimisesti keskellä jotain 
kaupunkia. Tämän jälkeen yksiköt 
hajaantuvat omiin koulutusaluei-
siinsa ympäri maakuntaa. Sanon 
maakuntaa, koska itse vierailemas-
sani kertausharjoituksessa patteriston 
esikunnan ja yksiköiden välillä oli 
10-50 kilometriä ja kaikki yksiköt 
sijaitsivat eri kaupungeissa. Aika 
vaikuttavaa toimintaa!   

Kertausharjoituksen toteutuksessa 
mielenkiintoinen yksityiskohta on 
jokaiselle viikolle suunnitellut kou-
lutustason arvioinnit. 1. ja 2.viikon 
arvioinnit toteutetaan patteriston 
esikunnan toimenpitein ja viimei-
sen viikon arvioinnin toteuttaa 
Ilmatorjunnan koulutusyhtymän 
kertausharjoitus- ja valmiusyksik-
kö. Arvioinnista mainittakoon, että 
esimerkiksi jokaisen ilmatorjunta-
taistelijan pitää vuosittain läpäistä 
ilma-alusten tyyppitunnistustesti se-
kä henkilökohtainen erikoistutkinto 
esim. Rapier-ohjusampujana.

Ammunnat

Koulutuksen haaste ilmatorjunta-
joukkojen osalta ovat ammunnat. 
Sveitsissä kyetään ampumaan vain 
ammusilmatorjunnalla ja silläkin 
erittäin rajoitetusti, eikä edes jo-

kaisella saapumiserällä. Kaikki oh-
jusammunnat toteutetaan Kreetalla 
tai Isossa-Britanniassa ja erittäin 
harvoin. Tämä tarkoittaa sitä, että 
vain harvahenkilökuntaan kuuluva 
ja vieläkin harvempi reserviläinen on 
suorittanut ohjusammunnan. 

Tämän takia jokaiselle asejär-
jestelmälle on hankittu omat jär-
jestelmäsimulaattorinsa, joita käy-
tetään tehokkaasti myös jokaisessa 
kertausharjoituksessa. Esimerkiksi 
Grandvillardin harjoitusalueella oli 
vanhassa lentokonehallissa noin 30 
Stinger-simulaattoria, joten ampu-
maharjoittelusta ei ohjusampujien 
taidot jää kiinni!

Lopuksi

Tällä lyhyellä kirjoituksella pyrin 
luomaan lukijoille kuvan Sveitsin re-
serviläisarmeijan ilmatorjuntajouk-
kojen koulutuksesta. Yhteenvetona 
voidaan todeta, että Sveitsin reser-
viläisarmeija toimii, kuten reservi-
läisarmeijan tuleekin toimii - johtajat 
kouluttavat alaisensa ja pyörittävät 
myös jokapäiväisen hallinnon. To-
sin tätä voidaan tarkastella myös 
resurssien ja tehokkuuden kannalta. 
Onko joka vuosi todella tarvetta 
kerrata samalla rakenteella, onko se 
kustannustehokasta ja miten muu 
yhteiskunta, niin perheet kuin työn-
antajatkin, tähän suhtautuvat. Tästä 
voisi jatkaa hyvinkin paljon, mutta 
todettakoon, että tässä on todelliset 
haasteet tällä hetkellä Sveitsissä.   

Valmisteilla olevassa armeijan ke-
hittämisohjelmassa tullaan muutta-
maan perinteistä kertausharjoitusjär-
jestelmää, varusmieskoulutusta sekä 
myös sodan ajan vahvuutta. Sveitsin 
armeijalla on edessään suurin muutos 
sitten toisen maailmansodan. Tätä 
kannattaa seurata mielenkiinnolla.  

Teksti ja kuvat: M-M Nokelainen
Mannerheim-stipendiaatti Sveitsi 2013

Valmisteluviikko 1.viikko 2.viikko 3.viikko 

Kaikki johtajat 
rivissä 
 
Viimeistellään 
KH:n toteutus 
 
Koulutetaan 
johtajat esim. 
simulaattoreiden 
käyttöön 
 
Tarkastetaan 
koulutuspaikat 

Palvelukseen 
astuminen 
 
Avajaisparaati 
 
Henkilökohtaisten 
taitojen kertaus 
esim simulaattori-
ammunnat  
 
Henkilökohtaiset 
tutkinnot 
 
Ryhmän 
taistelutekniikka 

Jaoksen ja 
patterin 
taistelutekniikka 
 
Jaoskohtaiset 
tutkinnot 

Patteriston 
taisteluharjoitus 
 
Koulutustason 
arviointi 
 
Päätösparaati 
 
Kotiuttaminen 

ILMATORJUNTAPATTERISTON KERTAUSHARJOITUKSEN PERUSRAKENNE 

Ilmatorjunnan koulutuspaikat
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pERUSLUKEMIA
TAKTIIKASTA

Pääkaupunki on valtion tärkein stra-
teginen kohde, sanoi jo von Clau-
sewitz. Pääkaupungin valtaaminen 
on usein ollut vihollisen tavoitteena, 
niin myös Helsingin kohdalla. Liki 
vuosisadan ajan pääkaupunkeja on 
myös pommitettu, kuten Helsinkiäkin 
talvi- ja jatkosodassa.  Helsingin 
ilmapuolustuksen historiakin sai 
alkunsa sata vuotta sitten Viaporin 
linnoituksesta. Ilmatorjunta on aina 
ollut päävastuussa pääkaupungin 
ilmapuolustuksesta. Ilmavalvon-
ta ja ilmasuojelu ovat näytelleet 
tärkeää osaa ilmapuolustuksessa, 
mutta saaneet vähemmän huomiota 
osakseen. 

Ilmavalvontaa  
vapaaehtoisvoimin
Vihollisen koneiden havaitseminen 
on ilma- ja hävittäjätorjunnan sekä 
väestönsuojelun kannalta avainky-
symys. Ilmavalvontaa ei juuri ollut 
1920-luvulla, ja vasta vuosikymme-
nen lopulla ryhdyttiin perustamaan il-
mahavaintoasemia rannikolle ja Laa-
tokalle. Maaliskuussa 1930 annettiin 
toimeenpanokäsky ilmavalvonnan 
ja -torjunnan järjestelyistä. Samalla 
annettiin ohjeet ilmavartioiden aset-
tamisesta ja ilmavalvontapalvelusta. 
Yleisesikunta liitti Suojeluskunta- ja 
Lotta Svärd -järjestöt mukaan ilma-
valvontaan, mikä oli hyvä oivallus. 
Suojeluskuntain Yliesikunta antoi jo 
heinäkuussa 1930 suojeluskuntapii-
reille käskyn ilmavalvontaverkon jär-
jestelyistä. Tehtävänä oli ilmavihol-
lisen havaitseminen, sen liikkeiden 

seuraaminen ja havaintojen viestittä-
minen nopeasti uhanalaisille paikka-
kunnille. Suojeluskunnissa aloitettiin 
harjoittelu jo samana vuonna. 

Välittömän ilmavaaran alue jaet-
tiin kolmeen osaan: Länsi-Suomen, 
Kannaksen ja Itä-Suomen ilmaval-
vonta-alueet. Painopiste oli etelä-

rannikolla, missä Helsinki oli tärkein 
kohde. Kunkin alueen johtoelimenä 
oli aluekeskus. Ilmavalvonta-alueet 
jaettiin vartioalueisiin, joita johdet-
tiin vartiokeskuksista. Ilmavartiot 
vastasivat ilmatähystyksen käytän-
nön toteuttamisesta. Viestitys pe-
rustui kiinteisiin puhelinyhteyksiin. 

pERUSLUKEMIA
HISTORIASTA

Eversti Ahti Lappi

Ilmavalvonnan ja  
ilmasuojelun syntyvaiheita

Ilmauhkaa idästä 
ja etelästä (Viro) 
pidettiin todennäköi-
senä ennen talvisotaa. 
Koko maa oli pommi-
koneiden ulottuvilla. 
(Kuva: Väestönsuoje-
lun käsikirja I, 1939)
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Yleisesikunta antoi ohjeita myös 
Yleisradion käyttämisestä ilmahä-
lytysviestien välittämiseen yleisölle. 

Ensimmäinen ilmatähystyspal-
velun opas laadittiin vuonna 1930. 
Sen mukaan ilmavalvonta kuului 
ilmatorjunnan päätehtäviin; eihän 
ilmatorjunta olisi omaa tehtäväänsä 
voinutkaan suorittaa ilman ilmaval-
vontaa. Koulutusvastuu määrättiin 
ilmatorjuntapiireille. Yleisesikunnan 
ilmapuolustusupseeri järjesti hei-
näkuussa 1931 kaksi ensimmäistä 
ilmavalvontakurssia ilmatorjuntaty-
kistön ampumaleirillä Muurilassa. 
Ilmatorjuntapatteristo Viipurissa 
järjesti 1.11.1931−1.6.1932 kolme 
ilmavalvontakurssia. Kursseilla ope-
teltiin tähystämistä, lentokoneiden 
tyyppitunnistusta sekä ilmahavain-
tojen viestitystä.

Suojeluskuntain Yliesikunta antoi 
vuonna 1930 ilmavalvontapalvelusta 
ohjeen, jonka mukaan ilmavalvonta-
henkilökunta oli koottava ei-rintama-
kelpoisista suojeluskuntalaisista ja 
lotista. Lotta Svärd -järjestön sään-
nöissä niitä lottia, jotka sitoutuivat 
palvelukseen sodan tai sodan vaaran 
uhatessa, nimitettiin toimenlotiksi. 
Lotta Svärd -järjestön piirissä sitou-
tuminen maanpuolustustoimintaan 
ei ollut itsestään selvää, siitä käytiin 
1920-luvulla ankaraa ”henkien tais-
telua”.  

Lotat mukaan sotatoimiin 

Ensimmäiset suunnitelmat lottien 
käytöstä sotatilanteessa oli laadittu 
jo vuonna 1927. Lottia oli vuonna 
1933 yli 67 000 ja vuonna 1938 
jo yli 85 000, paikallisosastoja oli 
1930-luvulla lähes 700.

Lottajohtaja Fanny Luukkosen 
johtaman kansliajaoksen koulu-
tukseen sisällytettiin vuonna 1932 
myös kaasusuojelu ja ilmavalvonta. 
Keräys- ja kansliajaoston ohjelmaan 
liitettiin myös ilmavalvontakurssi. 
Helsingin suojeluskuntapiirissä 
järjestettiin keväällä 1932 kaksi lot-
tien ilmavalvontakurssia. Kurssin 
ohjelmassa oli 38 tuntia koulutusta. 
Toisella kurssilla oli 26 lottaa, toisen 
osallistujien määrä ei ole tiedossa. 
Helsingin suojeluskunnan Lotta 

Svärd -osasto N:o 1 oli perustettu 
23.1.1919 ja oli maan vanhin.

Yleisesikunta antoi ilmavalvonnan 
valmisteluista toimeenpanokäskyn 
16.7.1932. Samalla pyydettiin Lot-
ta Svärd -järjestöä suhtautumaan 
myönteisesti suojeluskuntapiirien 
toivomuksiin lottien sijoittamisesta 
ilmavalvontatehtäviin. Sodan ajan 
tehtäviin tarvittiin ns. A-lottia. Val-
takunnallinen lottien ilmavalvonta-
kurssi toimeenpantiin Suojeluskun-
tain Päällystöopistolla Tuusulassa 
26.6.−1.7.1933. Sille osallistui 41 
lottaa 17 eri lottapiiristä. Kurssi-
laisten sivistystaso oli korkea: 10 
ylioppilasta, 22 keskikoulun käy-
nyttä, vain kolme oli kansakoulun 
käyneitä. Lottien keskusjohto järjesti 
ilmavalvojille myös täydennyskoulu-
tusta. Vuonna 1934 toimeenpantiin 
ilmavalvojien kaksiviikkoinen ker-
taus- ja täydennysharjoitus, johon 
osallistui 46 lottaa. Vuonna 1935 
pidettiin kaksi kahden viikon kou-
lutustilaisuutta, joille osallistui 111 
lottaa. Myöhemmin järjestettiin lisää 

kertausharjoituksia. 
Vuoden 1934 suunnitelmien mu-

kaan piti perustaa 300 ilmavartiota, 
joissa tarvittiin 1800 lottaa. Ilmator-
junta-aluekeskuksissa (31) tarvittiin 
186 lottaa. Henkilöstön kokonaistar-
ve oli lopulta suurempikin; kolmea 
ilmatorjuntapiiriä varten tarvittiin 
3000−3500 lottaa, 300 ilmavartion 
päällikköä ja saman verran apulaisia. 
Aluekeskuksissa tarvittiin 280 upsee-
ria, aliupseeria ja miestä. Koulutus-
tarve oli yli 4000 henkilöä.

Suojeluskuntalaiset  
ilmavalvontaan
Myös suojeluskuntalaisia tarvittiin 
ja koulutettiin ilmatorjuntapiirien 
tarpeiden mukaisesti. Suojeluskun-
tajärjestö käynnisti ilmavalvontakou-
lutuksen vuonna 1932. Ilmatorjunta-
aluekeskusten henkilöstön piti saada 
hyvä koulutus sodan ajan toimin-
taansa varten. Ensin piti kouluttaa 
opettajia, joiden avulla pidettiin 
kuuden päivän kursseja paikalli-
sissa suojeluskunnissa. Erityisesti 
rannikkotykistössä järjestettiin hy-
viä ilmavalvontaharjoituksia, jois-
sa lentoasemien koneet suorittivat 
maalilentoja. Suojeluskuntajärjestö 
järjesti 31 ilmavalvontakurssia, joi-
den kokonaiskestoaika oli 254 vrk, 
ja niille osallistui 1329 kurssilaista. 
Syyskuussa 1934 järjestettiin Lah-
den−Kouvolan−Haminan−Porvoon 
alueella iso ilmasotaharjoitus, jossa 
teemana oli myös ilmavalvonta. Suo-
jeluskuntapiirit miehittivät lähes 50 
ilmavartioasemaa ja ilmatorjuntapii-
rikeskuksen Kouvolassa. Viipurin Il-
matorjuntarykmentti järjesti vuonna 
1935 Karjalan kannaksella ilmator-
junta- ja ilmavalvontaharjoituksen, 
johon tilattiin 281 lentotuntia, niistä 
150 ilmavalvontaa varten. 

Ilmavalvontakoulutuksen määrä 
vaihteli eri ilmatorjuntapiireissä 
eikä kaikista ole tarkkoja tilastoja. 
Länsi-Suomen Ilmatorjuntapiirissä 
järjestettiin vuoden 1936 aikana 16 
ilmavalvontakurssia, joille osallis-
tui noin 100 suojeluskuntalaista ja 
400 lottaa. Osa kävi kahden viikon 
peruskurssin, osa lyhyempiä kertaus- 
ja iltakursseja. Opetus toteutettiin 

Lotat saatiin mukaan ilmavalvon-
taan 1930-luvun alussa. Heidän 
osuutensa oli ratkaiseva. (Kuva: 
Ilmamme puolustajat sodassa)
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”Ilmavalvonnan oppikirjan” mukai-
sesti. Sama piiri järjesti myös seitse-
män ilmavalvontaharjoitusta, joissa 
Santahaminan lentoasema suoritti 
maalilennot. Harjoitukset järjestet-
tiin yleensä viikonloppuisin, jotta 
suojeluskuntalaiset ja lotat pääsisivät 
mukaan. Kaikesta tästä voi päätellä, 
että koulutus oli tehokasta. Lottien 
ja myös suojeluskuntapoikien osuus 
ilmavalvonnan toteuttamisessa sotien 
aikana oli ratkaisevaa. 

Kaasusuojelusta  
ilmasuojeluun
Taistelukaasujen käyttö maailman-
sodassa 1914−1918 ja eräissä pie-
nemmissä sodissa sen jälkeenkin oli 

syynä yleiseen kaasuhyökkäysten 
pelkoon vielä toisen maailmansodan 
alkaessa – kaasunaamari oli yleinen 
näky siviileilläkin. Tavallisten ilma-
pommitusten pelko näyttäisi olleen 
pienempi, niistä ei ollut paljon ko-
kemuksia. Eräänä syypäänä saattoi 
olla myös ilmasotateoreetikko Giulio 
Douhet, jonka doktriinin mukaan 
vastustajan kaupunkeja pitäisi pom-
mittaa räjähdys-, palo- ja kaasupom-
mein – hän piti myös kemiallisten ja 
bakteeriaseiden levittämistä mahdol-
lisena. Sota olisi totaalista, sellainen-
han siitä sitten tulikin.

Puolustusvoimissa kaasusotaa ryh-
dyttiin tutkimaan jo vuodesta 1919 
alkaen. Ensimmäiset kaasuluennot 
pidettiin vuonna 1923 lääkintä-

upseerien kursseilla. Seuraavana 
vuonna järjestettiin ensimmäinen 
kaasu-upseereiden viikon mittainen 
kurssi, jolle osallistui 31 upseeria. 
He järjestivät kaasusuojelukoulutusta 
joukko-osastoissaan. 

Siviilisektorilla reagoitiin kaasu-
sodan uhkaan nimittämällä vuonna 
1924 Kaasusuojelukomitea tutki-
maan kysymystä. Maan kemistit 
(Suomen Kemistien Seura ry) ja jää-
käriupseerit pitivät kaasupuolustusta 
tärkeänä, ja 20.11.1927 perustettiin 
Suomen Kaasupuolustusyhdistys 
ry – Finlands Gasvärnförening rf.  
Yhdistyksen alaosastoja perustettiin 
eri puolille maata, muun muassa Hel-
sinkiin vuonna 1928.

Yleisesikuntaan nimitettiin kaasu-
puolustusupseeriksi majuri Uolevi 
Poppius, josta tuli alan johtava kehit-
täjä ja puolustusvoimien pitkäaikai-
nen kaasupuolustuskomentaja. Hel-
singin liikekannallepanolautakunta 
laati vuonna 1928 Yleisesikunnan 
johdolla Helsingin kaasusuojelu-

pERUSLUKEMIA
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Kaasupommitusten uhkaa pidettiin erittäin todennäköisenä ensimmäisen maailmansodan kokemusten takia. 
Kaasupuolustukseen valmistauduttiin vielä jatkosodassakin. Kuvassa ilmatorjuntamiehiä kaasuharjoituksessa 
Suomenlinnassa. (Kuva: Ilmatorjuntamuseo)
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suunnitelman liikekannallepanon 
sattuessa. Kaasusuojelun johtovastuu 
oli ilmatorjunta- ja kaasusuojelupääl-
liköllä, jonka apuna oli ilmatorjunta- 
ja kaasusuojelukeskus. Keskuksen 
joukot muodostettiin suojeluskunnan 
vartiopataljoonista. Monet kansalais-
järjestöt, kuten partiolaiset, Martat 
ja kaupunginosayhdistykset ottivat 
kaasusuojelun ohjelmaansa. 

Taistelukaasukomitea esitteli 
vuonna 1929 virallisen uhkakuvan 
kaasusodasta. Lausunnossa koros-
tettiin Neuvosto-Venäjän avointa 
valmistautumista kaasusotaan. Puo-
lustuslaitoksen uhka-arvio perustui 
Neuvosto-Venäjän kaasuteollisuu-
desta saatuihin tietoihin ja järjestet-
tyihin kaasusotaharjoituksiin. 

Yhteistoiminta Helsingin kaupun-
gin ja Kaasusuojelujärjestön kanssa 
käynnistyi vuonna 1930. Järjestön 
nimeksi tuli vuoden 1931 alussa Suo-
men Kaasusuojelujärjestö, ja sen pii-
rissä käynnistettiin paikallisosastoja 
mm. Helsingissä vuosina 1932−1935. 
Yleisesikunta antoi helmikuussa 
1930 liikekannallepanotoimikunnille 
käskyn ilma- ja kaasupuolustuksen 
järjestelyistä. Keväällä 1930 käyn-
nistettiin Harakan saarella kaasu-up-
seerien kahden kuukauden pituinen 
peruskurssi, jolle osallistui 15 upsee-
ria. Syksyllä 1931 Yleisesikunta antoi 
väestönsuojeluun liittyvän käskyn 
paikallisen kaasusuojelun järjestä-
misestä rintaman takaisissa asutus-
keskuksissa. Varuskuntapaikkakun-
nilla liikekannallepanotoimikunta 
ja kaasusuojeluosasto muodostivat 
paikallisen ilmatorjuntakeskuksen, 
joka oli sodanaikainen ilmatorjun-
nan ja kaasusuojelun johtokeskus. 
Vuonna 1932 asetettiin Helsingin 
ensimmäinen kaasusuojelukomitea 
selvittämään tarvittavia käytännön 
järjestelyjä. Merkittävää on, että 
selvitys laajeni seuraavana vuonna 
koskemaan koko väestönsuojelua – 
ilmauhkan laajuus oli havaittu. 

Puolustuslai tosasetuksella 
26.6.1933 määrättiin perustettavaksi 
Kaasusuojelukoulu (KssK), jonka 
sijoituspaikaksi tuli 1.9.1934 Viipuri. 
Siellä ehdittiin ennen talvisotaa kou-
luttaa satoja kaasusuojelu-upseereita 
ja -aliupseereita. Ensimmäinen alan 

kertausharjoitus järjestettiin vuonna 
1935. Koulu järjesti opetustilai-
suuksia väestönsuojeluhenkilöstöl-
le, suojeluskuntalaisille, poliiseille 
ja palopäälliköille. Koulussa myös 
tutkittiin, kokeiltiin ja kehiteltiin 
suojautumisvälineitä ja -menetelmiä. 

Väestönsuojelua  
kehitetään
Yleisesikunnan järjestely- ja liike-
kannallepanotoimisto laati vuonna 
1933 väliaikaisen liikekannallepano-
ohjesäännön, jossa annettiin myös 
ohjeita siviiliväestön suojelusta so-
dan aikana.  Samaan aikaan Helsin-
gin kaupunki nimesi viisi edustajaa 
Helsingin sotilaspiirin esikunnan vä-
estönsuojelutoimikuntaan. Edustajat 
muodostivat kaupungin ensimmäisen 
väestönsuojelulautakunnan. Suomen 
Kaasusuojelujärjestö teki vuonna 
1934 päätöksen valtakunnallisen Vä-
estönsuojelukoulun perustamisesta, 
joka aloitti toimintansa Helsingissä. 
Helsingin sotilaspiirin esikunta lä-
hetti Helsingin kaupungille esityksen 
kaasusuojelun järjestämiseksi tar-
vittavista toimenpiteistä. Jokaiseen 
kunnalliseen virastoon ja laitokseen 
nimettiin suojelupäällikkö. Suomen 
Kaasusuojelujärjestön aloitteesta 
käynnistettiin myös omatoiminen 
suojelu, jolloin jokaiseen taloon tai 
taloryhmään kehotettiin nimeämään 
suojeluvalvoja ja rakentamaan ”suo-
jakammiot”. 

Vuonna 1935 valmistui Helsin-
gin väliaikainen poikkeusolojen 
väestönsuojelusuunnitelma. Sa-
mana vuonna perustettiin Helsin-
gin väestönsuojelukomitea, johon 
kuului sekä siviilejä että sotilaita. 
Samoihin aikoihin käynnistettiin 
aktiivinen kampanja koululaisten, 
partiolaisten, sairaanhoito-oppilai-
den sekä myös teollisuus- ja liike-
laitosten ja virastojen henkilöstön 
informoimiseksi väestönsuojelusta. 
Italian ilmavoimien Abessiniassa 
vuosina 1935−1936 käymän kaa-
susodan aikoihin järjestettiin myös 
ensimmäinen väestönsuojelukurssi 
helmikuussa 1936. Helsingin evaku-
ointisuunnitelma valmistui samaan 
aikaan. Seuraavana vuonna kau-

punginhallitus myönsi määrärahoja 
väestönsuojelutarkoituksiin. Vuonna 
1938 hyväksyttiin hankintasuunnitel-
ma 50 ulkohälyttimen ostamiseksi ja 
hälytysjärjestelmän rakentamiseksi 
kaupunkiin. Helsingin väliaikainen 
väestönsuojelusuunnitelma valmistui 
seuraavana vuonna – vähän ennen 
sodan alkua. Kurssitoimintaa tehos-
tettiin voimakkaasti sodan merkkien 
ollessa näkyvissä vuonna 1939. 

Väestönsuojelun käsikirjasta 
(1939) saa käsityksen, että kaasu-
vaaraa pidettiin todennäköisenä. 
Kirjassa esiteltiin tärkeimmät tais-
telukaasut ja niiden vaikutukset hy-
vin perusteellisesti. Kaasusuojeluun 
valmistauduttiin Suomessa verrattain 
hyvin, paremmin kuin muuhun ilma-
puolustukseen. Kaasuhyökkäyksiä ei 
onneksi toteutettu, mutta väestön-
suojelu hoiti tehtävänsä tehokkaasti 
tavanomaisissakin ilmahyökkäys-
tilanteissa. 

(Artikkeli perustuu kirjoittajan laa-
timaan Helsingin ilmapuolustuksen 
historiateokseen, joka julkaistaan 
syksyllä 2013). 

Oy Strömberg Ab valmisti suuren 
määrän hälytyssireenejä mm. 
Helsingin kaupungille. Kuvassa 
hälytyssireeni WZA Pitäjänmäen 
tehtaan katolla. (Kuva: Strömberg 
1889−1989)
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Puolustuskysymyksissä yksi viime 
vuosien keskeisistä kansainvälisistä 
keskustelunaiheista on ollut tarve 
lisääntyvälle yhteistyölle. Näin on 
ollut erityisesti länsimaiden keskuu-
dessa – sekä Euroopan unionin että 
Naton piirissä. Myös alueellisille 
– rajatuimmille – yhteistyöjärjeste-
lyille on syntynyt kysyntää, kuten 
pohjoismainen puolustusyhteistyö 
(NORDEFCO) esimerkinomaisesti 
osoittaa. Mistä tässä kaikessa on 
kyse?

Tärkein syy puolustusyhteistyön 
painottamiselle läntisessä maailmas-
sa on lisääntynyt sotilaallinen aktii-
visuus samanaikaisesti vähenevien 
puolustusmäärärahojen kanssa. Vii-
meisen kahden vuosikymmenen ai-
kana monet länsimaat ovat käyttäneet 
asevoimiaan oman alueensa ulkopuo-
lisissa kriisinhallintaoperaatioissa ja 
vaativammissakin sotilasoperaati-
oissa, kuten esimerkiksi Yhdys-
valtojen johtamassa koalitiosodan-
käynnissä Irakissa (2003–2011). 
Samalla kun monet eurooppalaiset 
valtiot ovat lähettäneet joukkojaan 
vaativiin sotilasoperaatioihin kauas 
oman maan kamaralta, on näissä 
maissa pienennetty puolustusbud-
jetteja – ensin vastauksena kylmän 
sodan päättymiseen liittyneeseen 
”rauhanosingon lunastamiseen” ja 
viimeaikoina vastauksena globaalin 
finanssikriisin vaikutuksiin. Lyhyesti 
sanottuna eurooppalaisten armeijoi-
den dilemmaksi on muodostumassa 

poliittinen tarve käyttää asevoimia 
aikaisempaa enemmän alenevien 
puolustusresurssien olosuhteissa. 
”Enemmän vähemmällä” on yksi uu-
sista paradoksaalisista länsimaisista 
puolustuspoliittisista sloganeista.

Perinteisen sotilaallisen hyökkä-
yksen uhkan haalistuessa ja länsi-
maisen puolustusfokuksen siirryttyä 
oman alueen ulkopuolelle ovat monet 
Euroopan maat siirtyneet ammatti-
asevoimiin. Ammattiarmeijoiden 
ongelmaksi on muodostunut niiden 
ylläpitämisen ja käyttämisen kalle-
us. Pienillä ja keskisuurilla euroop-
palaisilla mailla on varaa rakentaa 
ainoastaan pienet ammattiasevoimat, 
joiden kyky operoida omalla alueella 
tai kauempana on erittäin rajallinen. 
Lisäksi ongelmaksi on muodostunut 
se, ettei pienillä valtioilla ole halua 
tai kykyä ylläpitää kalliita ammatti-
asevoimiaan ”toimettomana”.  Näin 
ollen asevoimien ammattimaistumis-
kehitystä on seurannut tarve käyttää 
niitä – on siirrytty sotilaallisten uhki-
en esiinnousun estämisen sijaan ak-
tiiviseen asevoiman käyttöön uudella 
ja aikaisempaa laajemmalla tavalla 
määritettyjä uhkia vastaan. Poliit-
tista retoriikkaa syvemmälle katso-
va analyysi länsimaiden viimeisen 
vuosikymmenen aikana toteuttamien 
sotilasoperaatioiden (mm. Afganis-
tan, Irak, Libya, Mali) strategisista 
tuloksista muodostuu vähintäänkin 
kriittiseksi.

Toinen keskeinen länsimaita – ja 

erityisesti eurooppalaisia maita – vai-
vaavasta ongelmasta on yhtenäisen 
puolustusnäkökulman puute. EU:n 
tai Naton jäsenmaiden analyysit tä-
män päivän turvallisuusympäristön 
keskeisistä haasteista poikkeavat 
toisistaan merkittävästi. Esimerkiksi 
Naton piirissä on järjestön laajene-
misen seurauksena useita toisistaan 
poikkeavalla tavalla sotilaallisia 
uhkia määrittäviä koulukuntia tai 
ryhmittymiä. Itäisen Euroopan maat 
painottavat varautumista perinteiseen 
sotilaalliseen uhkaan ja liittokunnan 
alueen puolustamista samalla kun 
läntisessä Euroopassa jäsenmaat tä-
hyilevät Yhdysvaltojen kanssa glo-
baaleja haasteita ja uhkia. Eteläisen 
Euroopan katseet ovat viime aikoi-
na kohdistuneet Afrikan heikkoon 
turvallisuustilanteeseen – mm. ns. 
Arabikevään seurausten ja Libyan 
”hajoamisen” vuoksi.  

Euroopan unionin jäsenmaat ovat 
pyrkineet kehittämään yhteistä tur-
vallisuus- ja puolustuspolitiikkaa 
(YTPP) jo toistakymmentä vuot-
ta. Vielä kymmenen vuotta sitten 
YTPP näyttäytyi kehittyvän hyvin 
ja sen konkreettisena ”lippulaiva-
projektina” kehitettiin EU:n taiste-
luosastoja (EUBG) sotilaalliseksi 
välineeksi jäsenmaiden käyttöön. 
Euroopan-laajuisten sotilaalliseen 
turvallisuuteen liittyvien yhteisten 
intressien puuttumisen vuoksi EU:ssa 
on ollut vaikeuksia päästä poliittisista 
julistuksista ja pienimuotoisesta yh-
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teistyöstä eteenpäin. EUBG-osastoja 
koulutetaan ja asetetaan valmiuteen, 
mutta päätöksiä niiden käytöstä ei ole 
onnistuttu tekemään – vaikka monet 
ovat esittäneet vuosien varrella useita 
”sopivia” kohteita näiden joukkojen 
käytölle.

Naton ISAF-operaatio Afganista-
nissa on ollut monelle länsimaalle 
suuri ”projekti” viimeisen vuosikym-
menen ajan. Sen voidaan osaltaan 
nähdä hillinneen eurooppalaista 
turvallisuus- ja puolustuspoliittista 
kehitystä – erityisesti uusien soti-
lasoperaatioiden käynnistämistä. 
Monien maiden asevoimille ”sel-
viytyminen” ISAF-velvoitteista (ja 
joillakin mailla tämän rinnalla ope-
raatioista Irakissa) on ollut riittävän 
suuri voimienponnistus, joka ei ole 
kaivannut rinnalleen EU:n laajuis-
ta sotilaallista toimeliaisuutta. Nyt 
kun olemme siirtymässä ”post-ISAF 
aikaan” vuoden 2014 lopussa, muo-
dostuu mahdollisuus niin EU:n kuin 
Natonkin piirissä uudelle sykäykselle 
puolustusyhteistyön alalla.

Ja tarve yhteistyölle on olemas-
sa. Vuoden 2008 jälkeen jyllännyt 
globaali finanssikriisi on saanut 
länsimaiset puolustusbudjetit jyr-
kähköön laskuun. Euroopassa on 
asevoimiin satsattu kylmän sodan 
jälkeisellä ajalla aikaisempaa vähem-
män, mutta talouskriisin seurauksena 
budjettileikkaukset ovat kouraisseet 
Eurooppaa kovasti. EU:n piirissä 

sotilaallisten suorituskykyjen yh-
teiskäyttö ja jakaminen (pooling 
and sharing) sekä Naton ns. älykäs 
puolustus (smart defence) ovat yri-
tyksiä saada jäsenmaat parempaan 
yhteistyöhön kaikkia kohtaavan vai-
kean taloustilanteen vuoksi. On tosin 
huomionarvoista, että esimerkiksi 
Naton piirissä Yhdysvallat on pyr-
kinyt käynnistämään eurooppalaista 
sotilaallisen kyvyn rakentamista ko-
ko kylmän sodan jälkeisen ajan (mm. 
Natossa vuonna 1999 hyväksytty 
Puolustuskykyaloite DCI, vuoden 
2002 Prahan voimavarasitoumus 
PCC ja nopean toimintavalmiuden 
NRF-toiminta). Yhdysvalloissa ol-

laan oltu huolissaan siitä, ettei Euroo-
pasta löydy jatkossa Iso-Britannian ja 
Ranskan lisäksi todellista sotilaallista 
kykyä käytettäväksi Euroopan ulko-
puolella. Sotilaallisena supervaltana 
Yhdysvallat tarkastelee sotilasope-
raatioiden toteuttamista globaalilla 
toiminta-alueella.

Sotilasyhteistyön hyödyt ilme-
nevätkin parhaiten taloudellisena 
tehokkuutena. Tekemällä yhdessä 
on mahdollista saada aikaan enem-
män – edellyttäen, että eri mailla on 
tässä suhteessa yhteisiä intressejä. 
Hankinnat, koulutusasiat, kriisin-
hallintaosallistuminen ja muut 
”tukitoiminnot” ovat esimerkkejä 
helpoimmista yhteistyön kohteista. 
Eikä yhteistyön onnistuminen näissä-
kään ole itsestään selvää. Esimerkiksi 
eurooppalaisten valtioiden traditio 
”oman” puolustusteollisuuden toi-
mintaedellytysten turvaamisesta vai-
keuttaa yhteishankintoja – vaikka nii-
den avulla kaikki saisivat hankittua 
kallista puolustusmateriaalia hieman 
taloudellisemmin.

Puolustusyhteistyön onnistuminen 
muodostuu sitä haasteellisemmaksi 
mitä lähemmäksi suvereenien val-
tioiden asevoimien ”operatiivista 
ydintä” mennään. Kansainvälisen 
sotilaallisen työnjaon ja kustannus-
säästöjen kääntöpuolena on lisään-
tyvä riippuvuus muiden ratkaisuis-
ta – joista ei loppujen lopuksi ole 

Ote Yhdysvaltojen Puolustusministeri Robert Gatesin puheesta Brys-
selissä 10.6.2011 
“…America’s serious fiscal situation is now putting pressure on our 
defense budget, and we are in a process of assessing where the 
U.S. can or cannot accept more risk as a result of reducing the size 
of our military.   Tough choices lie ahead affecting every part of our 
government, and during such times, scrutiny inevitably falls on the 
cost of overseas commitments – from foreign assistance to military 
basing, support, and guarantees. … The blunt reality is that there will 
be dwindling appetite and patience in the U.S. Congress – and in the 
American body politic writ large – to expend increasingly precious 
funds on behalf of nations that are apparently unwilling to devote the 
necessary resources or make the necessary changes to be serious and 
capable partners in their own defense.  Nations apparently willing and 
eager for American taxpayers to assume the growing security burden 
left by reductions in European defense budgets.” 

Yhteisillä puolustusmateriaalin hankinnoilla haetaan rahallista säästöä. 
Kuvassa ITO12-Ohjuslavetti
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varmuutta ennakolta. Rationaalinen 
puolustuspolitiikka onkin väistämättä 
tasapainoilua omien suorituskykyjen 
kehittämisen ja kansainvälisen yh-
teistyön välillä. Liiallinen luottamus 
toisten kriisin aikana antamaan tu-
keen ja apuun saattaa johtaa puolus-
tuspolitiikan alalla katastrofaalisiin 
seurauksiin. Näin on asianlaita, vaik-
ka asiasta olisikin sovittu valtioiden 
välisillä sopimusjärjestelyillä. Pacta 
sunt servanda (suom. sopimuksia on 
noudatettava) on hyvä perusohje kan-
sainvälisessä politiikassa, mutta se ei 
aina sellaisenaan toteudu – erityisesti 
kriisien aikana.

Kansallisen turvallisuuden ylläpi-
täminen ei voi nykymaailmassa olla 
täysin kansallista. Yhteistyöllä on 
sijansa ja sillä on ainakin taloudel-
lisuuden näkökulmasta positiivisia 
vaikutuksia. Toisaalta on huomat-
tava, ettei yhteistyön varjolla ke-
nelläkään ole oikeutta siirtää omia 
velvoitteita muiden hoidettavaksi. 
Olipa kyse pohjoismaisesta puolus-
tusyhteistyöstä tai Naton toiminnasta, 
on jokaisen valtion kannettava oma 
vastuunsa. Tämä koskee niin yhteis-
toiminnassa rakennettavia kykyjä ja 
järjestelyjä kuin riittävää kansallisten 
resurssien osoittamista kussakin val-

tiossa turvallisuuden ja uskottavan 
puolustuksen ylläpitämiseksi. Kuten 
eurokriisin hoitaminen on osoittanut, 
muiden maiden veronmaksajat eivät 
todennäköisimmin ole kriisin sat-
tuessa valmiita maksamaan toisen 
aiheuttamia laskuja. Tästä eurooppa-
laiset saivat hyvän muistutuksen, kun 
Robert Gates luovutti Yhdysvaltojen 
puolustusministerin tehtävät. Hän 
totesi läksiäiskäynnillään Brysselissä 
kesäkuussa 2011, etteivät Yhdysval-
talaiset poliitikot ja veronmaksajat 
ole jatkossa halukkaita rahoittamaan 
eurooppalaista turvallisuutta samaan 
tahtiin kuin kylmän sodan aikana. 
Hän myös vihjasi Yhdysvaltojen jou-
tuvan arvioimaan uudelleen turvata-
kuiden merkityksen tulevaisuudessa.

Länsimainen, eurooppalainen ja 
pohjoismainen puolustusyhteistyö 
ovat kaikki kannatettavia konsepteja. 
Yhteistyöltä ei kuitenkaan kannata 
odottaa liikoja. Kriittinen analyysi 
on puolustusasioissa toiveajattelua 
tärkeämpää. Lisäksi on syytä huo-
mata yhteistyön mahdollisuuteen 
liittyvä ”vaaratekijä”. Pahimmil-
laan nyt käynnissä olevat puolus-
tusyhteistyöprojektit ja -muodot 
johtavat siihen, että tämän päivän 
ongelmat resursoinnissa ”hoidetaan” 

julistuksilla yhteistyövaraisesta puo-
lustuksen kehittämisestä. Jokaisen 
valtion on kyettävä osoittamaan 
puolustukselleen sen ambitiotasoon 
suhteutettuna riittävät voimavarat 
tulevaisuudessakin. Tämä strateginen 
perustekijä ei ole viime vuosikym-
menillä muuttunut – vaikka julki-
sesta keskustelusta saa helposti sen 
käsityksen, että globalisoituneessa 
keskinäisriippuvuuden maailmassa 
sotilaallisten uhkien esiintyminen ei 
ole todennäköistä.

Kansalliset erityspiirteet joudutaan huomioimaan myös tulevaisuudessa
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Syyriassa alkoi kansannousun jäl-
keen sisällissota vuonna 2011, ja 
vuodesta 2012 alkaen Syyria on ol-
lut täysimittaisessa sisällissodassa. 
Vuonna 2013 YK arvioi kuolleita 
olevan yli 100 000. Pakolaisia oli yli 
6 miljoonaa, joista 4 miljoonaa maan 
sisällä. Syyrian presidentti Bashar 
al-Assad on saanut ylläpidettyä ase-
mansa pitkälti siitä syystä, että hal-
lituksen joukoilla on ilmaherruus ja 
kyky iskeä vastustajia, myös siviile-
jä, vastaan ilmasta. Tässä artikkelissa 
tarkastellaan Syyrian sisällissodan 
tapahtumia.

Syyrian sisällissota 2011-

Syyrian arabitasavalta eli Syyria on 
Lähi-idän valtio, jossa on noin 22 
miljoonaa asukasta.

Syyria on kautta historian ollut eri 
kulttuurien risteyskohta. Silkkitie 
Kaukoitään kulki aikoinaan osittain 
Syyrian kautta. Monet ristiretkien 
taisteluista käytiin nyky-Syyrian alu-
eella. Ottomaanit hallitsivat Syyriaa 
ensimmäiseen maailmansotaan saak-
ka, jonka jälkeen maasta tuli Rans-
kan mandaattialue. Syyria saavutti 
itsenäisyyden vuonna 1946. 
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Kapteeni Henri Ruotsalainen
Maanpuolustuskorkeakoulu

Arabikevään tapahtumat  
ilmatorjunnan ja ilma-aseen  
näkökulmasta - osa 2

Baath- puolue on hallinnut sitä 
totalitaarisesti vuodesta 1963, ja 
vuonna 1970 presidentti Hafez al-
Assad nousi valtaan. Assadin hallin-
toa horjutti islamilainen oppositio 
1970-luvun lopulla ja 1980-luvun 
alussa. Eri puolilla maata esiintyi 
levottomuuksia, kun islamilaiset 
oppositioryhmät protestoivat hallitse-
van eliitin valtaa vastaan. Väkivallan 
kierre päättyi muslimiveljeskunnan 
kapinaan Hamassa vuonna 1982. Se 
murskattiin verisesti ja se vaati noin 
10 000- 30 000 uhria.

Presidentti Hafez al-Assad kuo-
li vuonna 2000, ja hänen poikansa 
Bashar Al-Assad nousi valtaan. Pre-
sidentin vaihtuessa maassa virisi usko 
paremmasta tulevaisuudesta. Egyptin 
vuoden 2011 vallankumous ja Tunisi-
an vallankumous innoittivat joitain 
ihmisryhmiä mielenosoituksiin, jois-
sa vaadittiin korruption kitkemistä ja 
poliittisia vapauksia. Hallitus käytti 
salaista poliisia, puolisotilaallisia 
joukkioita ja armeijaa mellakoijia 
ja mielenosoittajia vastaan, jonka 
jälkeen armeijasta eronneet sotilaat 
aloittivat aseellisen vastarinnan halli-
tusta vastaan. Presidenttiä vastustavat 
kapinalliset pyrkivät kaatamaan tä-
män hallinnon, ja hallituksen joukot 
kukistamaan kapinan. Armeija aloitti 
mielenosoitusten murskaamisen huh-
tikuussa 2011. Vähitellen armeijan 
sotilaita alkoi loikata vastapuolelle ja 
maahan tuli myös islamistitaistelijoi-
ta. Hallitusta vastaan taistelee useita Syyrian kartta 2013. www.theboresight.blogspot.fi
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eri kapinallisryhmittymiä, joista 
suurin on ”Vapaan Syyrian armeija” 
(FSA, Free Syrian Army). Kapinal-
liset eivät ole kuitenkaan onnistuneet 
muodostamaan yhtä suurta ryhmit-
tymää, mikä on heikentänyt heidän 
onnistumista sisällissodassa. Eräiden 
arvioiden mukaan kapinallisilla ei ole 
koskaan, ilman ulkopuolista apua, 
mahdollisuutta muodostua sellaiseksi 
voimaksi, joka kykenisi kukistamaan 
Syyrian hallituksen joukot.

Syyrian maavoimat

Monien satojen taistelulentokoneiden 
ja helikoptereiden ohella, kapinallisia 
vastassa on 150000 sotilaan armeija 
sekä lisäksi noin 100000 vapaaeh-
toista. Tämän lisäksi Syyrian armei-
jalla on 5 000 panssarivaunua, 2 500 
jalkaväen rynnäkköpanssarivaunua ja 
500 panssariajoneuvoa. Armeijalla 
on yhtenäinen johtamis- ja logistiik-
kajärjestelmä. Hallituksen joukot 
kouluttavat koko ajan lisää joukkoja, 
joten he voivat tehokkaasti korvata 
taisteluissa kärsittyjä tappioita. Syy-
rian hallituksen suurimmat tukijat 
ovat Venäjä ja Iran, jotka pyrkivät 
muiden valtioiden estelyistä huoli-
matta tukemaan hallituksen joukkoja 
materiaalilähetyksillä. Syyrian maa-
voimien taistelua tukevat myös ira-
nilaiset joukot ja Hizbollah- järjestö.

Syyrian ilmapuolustus

Syyria juhli ensimmäistä itsenäisyys-
päiväänsä 17. huhtikuuta 1946, rans-
kalaisten poistuttua maasta. Syyrian 
ilmavoimat perustettiin vuonna 1948, 
melkein samaan aikaan Yhdysval-
tojen ilmavoimien kanssa. Syyrian 
ilmavoimat ovat osallistuneet tais-
teluihin Israelia vastaan vuosina 
1948, 1967, 1973, ja 1982. Syyrian 
ilmatorjuntajoukot ovat oma puolus-
tushaara, joten se ei kuulu maa- eikä 
ilmavoimien alaisuuteen.

Ennen sisällissotaa ilmavoimien 

kokoonpanoon kuului 7 rynnäkkölai-
vuetta, 20 hävittäjä-/ tiedustelulaivu-
etta, 1 ELSO- laivue, 4 kuljetuslai-
vuetta, 7 kuljetushelikopterilaivuetta, 
5 taisteluhelikopterilaivuetta, 1 VIP- 
kuljetuslaivue, ja 1 harjoituslaivue. 
Ilmavoimien kalustosta ja vahvuu-
desta ei ollut tarkkoja tietoja ennen 
sisällissotaa. Eräiden arvioiden mu-
kaan vahvuuteen kuului 700- 900 
kiinteäsiipistä konetta, jakautuen 
seuraavasti: Taistelu-/tiedusteluko-
neita 600- 800,  harjoituskoneita 
80-110 ja kuljetuskoneita noin 20. 
Helikoptereita arvioitiin olevan 
yhteensä yli 200 kappaletta, joista 
taisteluhelikoptereita noin 120, kul-
jetuskoptereita noin 150, ja ELSO- 
koptereita noin 30.  

Vuoden 2013 alussa ilmavoimilla 
oli käytössä 15 tukikohtaa, ja ko-
nevahvuus oli noin 600 konetta, 
joista noin 200 oli taistelukykyisiä.  
Taistelukykyisten koneiden määrä 
muodostui noin 150 kiinteäsiipisestä 
koneesta ja noin 50 helikopterista. 
Näidenkin taistelukyky vaihteli 
suuresti. Asiantuntijoiden mukaan 
Syyrian ilmavoimilla on ollut suuria 
vaikeuksia koneiden ja helikopterei-
den kunnossapidossa. Taisteluiden 
jatkuessa, ilmavoimat on kyennyt 
käyttämään korkeintaan noin 30- 
50 prosenttia näistä koneista tais-
telutehtävissä. Esimerkiksi MI-24D 
helikoptereista on ollut käytössä 
ainoastaan alle puolet.

Kuten suurimmassa osassa maita, 
Syyriakaan ei ollut valmistautunut 
taistelemaan asymmetristä vastus-
tajaa vastaan. Syyrian ilmavoimien 
kalusto ja toiminta oli suunniteltu 
pelkästään vastaamaan mahdolliseen 
Israelin muodostamaan uhkaan. 
Tämä sodankäyntitavan muutos 
aiheutti esimerkiksi sen, että L-39 
”ALBATROS” harjoituskoneita 
ei enää käytettykään ensisijaisesti 
harjoitteluun vaan niistä tehtiin ryn-
näkkötoimintaan kykeneviä koneita. 
Tähän ratkaisuun saattaa vaikuttaa 

myös se asia, että L-39 koneet ovat 
huomattavasti toimintavarmempia 
kuin MIG- koneet. Lisäksi koneella 
on parempi suorituskyky matalilla 
lentokorkeuksilla ja -nopeuksilla. 
Eräs merkittävä tekijä voi olla myös 
se, että lentäjät ovat lentäneet rauhan 
aikana enemmän lentotunteja L-39- 
koneella. 

Tammikuussa 2012 Syyrian 
ilmavoimat yrittivät ostaa 40 kap-
paletta YAK-130- koneita, mutta 
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 
ja Yhdysvaltojen painostuksen takia 
kauppoja ei syntynyt. Vuoden 2012 
lopussa ilmavoimat ottivat käyttöön 
myös muutamia SU-17 ja SU-22 
koneita. Asiantuntijoiden mukaan 
iso konemäärä mahdollisti muuta-
mien koneiden kunnostuksen taiste-
lutehtäviä varten. Ilmavoimat ovat 
todennäköisesti ”säästäneet” suori-
tuskykyisimpiä MIG-25, MIG-29, 
ja SU-24 koneita mahdollista ulko-
valtojen hyökkäystä vastaan. Toinen 
syy voi olla se että hävittäjätehtäviin 
suunniteltujen koneiden käyttö maa-
taisteluiden tukemiseen ei ole ollut 
järkevää. Esimerkiksi MIG-25 (”len-
tävä silityslauta”) ei yksinkertaisesti 
sovellu matalilla korkeuksilla tapah-
tuvaan taisteluun. Lisäksi Syyrian 
hallitus saattaa olla huolestunut mah-
dollisista loikkauksista. Kesällä 2012 
yksi lentäjistä ”loikkasi” MIG-21 
koneella Jordaniaan. Tämän jälkeen 
vain alaviitteihin (shiia) kuuluvat 
lentäjät ovat saaneet lentää koneita, 
uusien loikkausten pelosta johtuen.

Ilmatorjuntajärjestelmän pääosat 
oli sijoitettu Damaskos- Homas- 
Aleppo alueelle sekä Välimeren 
rannalle. Järjestelmän arvioitiin 
koostuvan noin 650 tuliasemasta , 
SA-5 ”GAMMON” järjestelmien 
muodostaessa suurimman uhkan. 
Järjestelmän maksimikantama on 
300 kilometriä ja pystyulottuvuus 
30 kilometriä.  Järjestelmään kuu-
luvat lisäksi myös noin 300 liikku-
vaa ilmatorjuntajärjestelmää. Syy-
rialla oli muun muassa uusimpia 
versioita SA-8 ”GECKO”, SA-11 
”GADFLY”, SA-17 ”GRIZZLY”, 
ja SA-22 ”GREYHOUND” ohjus-
järjestelmistä.  Syyrian ilmatorjun-
tajoukot ampuivat kesäkuussa 2012 
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alas turkkilaisen F-4E hävittäjän 
Pantsir- järjestelmällä (SA-22) lä-
hellä Latakian rantakaupunkia. Ko-
neen alasampuminen oli muistutus 
ulkovalloille Syyrian ilmatorjunnan 
suorituskyvystä.

Syyrian ilmatorjunnan järjestelmät 
ovat ainakin teoriassa tehokkaita, 
mutta niillä on myös rajoitteita. Pää-
osa kalustosta on Neuvostoliitossa tai 
Venäjällä valmistettuja järjestelmiä, 
ja Naton ja Israelin ilmavoimat ovat 
toistuvasti onnistuneet läpäisemään 
Syyrian ilmapuolustuksen eri tason 
konflikteissa viimeisen 30 vuoden 
aikana. Lisäksi Syyrian maavoimien 
ilmatorjunnan suorituskyky ja val-
mius on heikentynyt sisällissodan 
jatkuessa varaosien puutteen vuoksi

Ilmatorjunnan suorituskyky on las-
kenut myös kapinallisten toiminnan 
takia. Pelkästään tämän vuoden aika-
na kapinalliset ovat saaneet haltuunsa 
useita SA-2 ja SA-8 ilmatorjuntajär-
jestelmiä. Lisäksi useita SA-2, SA- 3, 
ja SA-5 järjestelmiä ja tuliasemia on 
tuhoutunut. Syyrian hallituksen jou-
kot ovat joutuneet lisäksi tuhoamaan 
kalustoa myös itse, estääkseen niiden 
joutumisen kapinallisten haltuun. 

Kapinallisten ilmatorjunta

Kapinallisten aseellisten ryhmittymi-
en miesvahvuus vaihtelee lähteestä 
riippuen 60000- 100000 tuhannen 
taistelijan välillä. Menestyksen 
tärkeänä ehtona on joukkojen va-

rustaminen. Vapaan Syyrian armei-
jan suurimmat tukijat ovat Turkki, 
Saudi-Arabia, Qatar, ja Arabiemi-
raatit. Vielä jokin aika sitten, oppo-
sition joukoilla oli selvät kanavat 
joita pitkin se pystyi varustamaan 
joukkojaan. Syyrian alueella toimii 
kuitenkin niin monta erilaista ja eri-
laisilla tarkoitusperillä toimivaa ryh-
mittymää, mikä vaikeuttaa joukkojen 
varustamista. Tästä syystä erityisesti 
länsimaat eivät uskalla kunnolla tu-
kea opposition joukkoja. 

Kapinallisilla ei ollut käytössä 
sisällissodan alussa kuin kevyitä 
asejärjestelmiä. Kapinallisten tyypil-
linen ”ilmatorjuntaryhmä” koostuu 
lava-autoon kiinnitetystä kevyestä tai 
raskaasta konekivääristä. Lisäksi ka-
pinallisilla oli jonkin verran ilmator-
juntatykkejä (ZU-23). Taisteluiden 
edetessä kapinalliset kuitenkin ovat 

onnistuneet saamaan haltuunsa il-
matorjuntaan kykeneviä järjestelmiä. 
Vuoden 2012 loppupuolella kapinal-
liset saivat haltuunsa venäläis- ja kii-
nalaisvalmisteisia olkapääohjuksia. 
Osan näistä arveltiin tulleen Libyasta. 
Olkapääohjukset muodostivat todel-
lisen uhkan hallituksen ilma-aseelle. 
Lisäksi kapinalliset ovat saaneet hal-
tuunsa useita tehokkaampia (SA-2, 
SA-5) ilmatorjuntajärjestelmiä, mutta 
niiden käytöstä hallituksen joukkoja 
vastaan ei juuri ole havaintoja.

Ilmasotaa hallituksen  
ja kapinallisten välillä

Syyrian sisällissodan alkuvaiheessa 
(huhtikuu 2011-maaliskuu 2012) 
ilmavoimat eivät osallistuneet juuri-
kaan taisteluihin.  Maaliskuussa 2012 
hallituksen joukot alkoivat käyttää 
MI-8 - ja MI-17- helikoptereita tuli-
tukitehtäviin. MI-24 ja MI-25 taiste-
luhelikoptereiden avulla pudotettiin 
250 kilon rautapommeja, ja kuljetus-
helikoptereita käytettiin erityisesti 
sirotemiinojen levittämiseen. 

Heinäkuussa ilmavoimat ottivat 
käyttöönsä L-39 harjoituskoneet, joi-
ta käytettiin rynnäkkötehtävissä rake-
teilla, lentopommeilla, ja konetykeillä 
varustettuna. Seuraavaksi taisteluihin 
osallistuivat MIG-21s ja MIG-23- 
koneet ja uudemmat konetyypit kuten 
SU-22. Vuoden 2012 loppupuolella 
taisteluihin osallistuivat myös SU-24 
rynnäkköpommittajat, jotka mouka-
roivat kapinallisten asemia raskailla 
asekuormilla. Lisäksi tavanomaisella 
taistelulatauksella varustettuja ristei-

L-39 ”ALBATROS” koneita on käytetty monipuolisesti rynnäkkötehtäviin.   
www.theboresight.blogspot.fi

Kapinalliset 
ovat käyttäneet  
olkapääohjuk-
sia menestyk-

sekkäästi
www.nsnbc.me
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lyohjuksia (esim. SCUD) käytettiin 
kapinallisten tukikohtia vastaan. 

Samaan aikaan kun hallitus lisäsi 
ilma-aseen suorituksia, kapinalliset 
saivat lisää ilmatorjuntajärjestelmiä 
käyttöönsä. Kapinalliset saivat ulko-
puolisilta tahoilta venäläis- ja kiina-
laisvalmisteisia olkapääohjuksia ja 
lisäksi kapinalliset valtasivat useita 
hallituksen ilmatorjunta-asemia 
ja ammusvarastoja. Nämä tekijät 
lisäsivät selkeästi kapinallisten 
ilmatorjunnan suorituskykyä, ja 
useita hallituksen koneita ja heli-
koptereita ammuttiin alas elokuusta 
2012 alkaen.  Kapinalliset saartoivat 
useita lentokenttiä ja tukikohtia, jo-
ten suurin osa koneista ammuttiin 
alas lasku- tai nousukiidon aikana. 
Lisäksi epäsuorantulen avulla ka-
pinallisten onnistui vaurioittaa tai 
tuhota lentokalustoa suoraan kentil-
le. Ilma-aseen kärsimistä tappioista 
huolimatta ilmavoimat säilyttivät 
ylivoiman ja toimintavapauden 
useilla alueilla. 

Vuoden 2012 lopussa kapinalliset 
voittivat useita ratkaisutaisteluita. 
Kapinalliset onnistuivat valtaamaan 
useita hallituksen ilmavoimien tu-
kikohtia, mukaan lukien Marj Al-
Sultanin tukikohta Damaskoksen 
ulkopuolella ja Tishreenin vesivoi-
mapadon lähellä Turkin rajaa. Lisäksi 
kapinalliset saivat haltuunsa Deir 
Al- Zourin kaupungin ja ison osan 
Syyrian öljykentistä. Tämän jälkeen 
kapinalliset lisäsivät painetta Damas-
koksen alueella. Myös Damaskoksen 
kansainvälinen lentokenttä oli vaa-
rassa joutua kapinallisten haltuun. 
Tällä asialla oli suuri psykologinen 
ja strateginen merkitys Al-Assadin 
vallassa pysymisen näkökulmasta. 
Kapinallisten aktiivinen toiminta ja 
ilmatorjuntaohjusuhka pakottivat 
lopettamaan siviililennot alueelle, 
ja samalla ase- ja sotamateriaali-
kuljetukset Syyriaan pysähtyivät 
hetkeksi. Damaskoksen lentokentän 
piirittäminen on yksi esimerkki ka-

pinallisten uudesta ja tehokkaasta 
taktiikasta. Siihen asti kapinalliset 
olivat pyrkineet valtaamaan alueita 
kylien ja kaupunkien keskeltä, jol-
loin hallituksen ilmavoimat käytti-
vät ilma-asetta laajamittaisesti näitä 
kohteita vastaan. Tämä aiheutti mit-
tavia tuhoja myös siviiliväestölle ja 
heidän omaisuudelle. Tästä syystä 
kapinalliset muuttivat taktiikkaansa 
oleellisesti. Kapinalliset keskittyivät 
valtaamaan hallituksen ilmavoimien 
tukikohtia ja kiitoteitä. Muuttunut 
taktiikka auttoi kapinallisia saamaan 
helpommin myös siviilien tuen puo-
lelleen, sillä taktiikan muutoksen 
myötä ilma- aseen suorittamat iskut 
asutuskeskuksiin vähenivät selväs-
ti. Toiseksi, kapinalliset saivat tu-
kikohtien valtaamisen yhteydessä 
haltuunsa suuria määriä raskaita 
aseita ja ilmatorjunta-aseita. Näiden 
asejärjestelmien avulla he kykenivät 
muodostamaan paikoitellen tehok-
kaan ilmatorjuntaverkon matalille 
korkeuksille konekivääreiden ja 
ohjuksien avulla.  Joidenkin arvi-
oiden mukaan FSA sai haltuunsa 40 
olkapääohjusta, joilla heidän onnistui 
pudottaa välittömästi kaksi helikop-
teria ja yhden hävittäjän. 

Erittäin lyhyen kantaman ilma-
torjuntajärjestelmät osoittivat te-
hokkuutensa, mutta tehokkaampia 
järjestelmiä kapinalliset eivät saaneet 
kunnolla edes hallituksen joukois-
ta loikanneiden sotilaiden avulla. 
Ainoa havainto on kesältä 2013, 
jolloin kapinalliset käyttivät SA-8 
- järjestelmää hallituksen helikopte-
reita vastaan.  Hallituksen joukoilta 
kaapattuja Shilka- ilmatorjuntapans-
sarivaunuja käytettiin pääasiassa 
maajoukkojen tulitukeen, mutta vain 
harvakseltaan ilmatorjuntatehtäviin. 

Syyrian ilmavoimien käyttämä tak-
tiikka eroaa modernien länsimaisten 
ilmavoimien toiminnasta taisteltaessa 
kapinallisia tai muita vastaavia aseel-
lisia ryhmittymiä vastaan esimerkiksi 
Irakissa tai Afganistanissa.  Syyrian 

ilmavoimien suurin heikkous on ol-
lut täsmäohjattujen asejärjestelmien 
vähyys. Täsmäohjatut asejärjestelmät 
mahdollistaisivat toiminnan kapinal-
listen käyttämien asejärjestelmien 
kantaman ulkopuolelta ja samalla 
suorituksella voitaisiin iskeä useaan 
kohteeseen. Käytettäessä tavanomai-
sia asejärjestelmiä, koneet joutuvat 
lentämään matalalla, jolloin ne ovat 
alttiita kiväärikaliiperisten aseiden, 
ilmatorjuntatykkien ja olkapääoh-
justen vaikutukselle. Ilma-aseen toi-
mintatavat riippuvat käytettävästä 
konetyypistä. L-39- koneilla yleisin 
toimintatapa on syöksypommitus ja 
jyrkässä kulmassa tehty rakettiryn-
näkkö.  Kaikilla muilla konetyypeillä 
yleisin toimintatapa on suurella no-
peudella tehty matalapommitus ja 
suorituksen jälkeen koneet nousevat 
nopeasti jyrkällä kulmalla korkeam-
malle. Koneet käyttävät runsaasti 
soihtuja lämpöhakuisten ohjusten 
harhauttamiseksi. Helikopterit sen 
sijaan lentävät poikkeuksellisen 
korkealla ilmatorjunnan muodosta-
man uhkan takia. Tämä heikentää 
oleellisesti helikopterien suoritus-
kykyä. MI-24 ja MI-25- kopterit 
käyttävät myös runsaasti soihtuja. 
Syyrian ilmavoimien tavanomaisilla 
asejärjestelmillä suorittamat hyökkä-
ykset asutuskeskuksissa aiheuttavat 
runsaasti vahinkoa siviileille ja inf-
rastruktuurille. 

Syyrian sisällissodan tapahtumista 
on vaikea saada tarkkaa ja varmis-
tettua tietoa. Erään arvion mukaan 
Syyrian ilmavoimilta on tuhoutunut 
37 helikopteria ja 24 kiinteäsiipistä 
konetta. Näistä 40 on ammuttu alas, 
ja 21 tuhottu lentokentille. Toisen 
arvion mukaan koneita kiinteäsii-
pisiä koneita ja helikoptereita olisi 
tuhoutunut jopa sata kappaletta, 
ja noin 400 lentäjää ja miehistön 
jäsentä olisi kuollut, vangittu, tai 
kadonnut. Kiinteäsiipisten konei-
den pudotuksia tarkasteltaessa on 
merkille pantavaa, että useampi 
kone on ammuttu alas kiväärikalii-
perisilla aseilla. Useita MIG-21 ja 
MIG-23 koneita on ammuttu alas 
raskailla konekivääreillä ja 14.5mm 
ilmatorjuntakonekivääreillä. Syyrian 
sisällissota on maailman kuvatuin 
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konflikti, ja internetistä löytyy satoja 
videoita ilma-aseen ja ilmatorjunnan 
toiminnasta Syyriassa.

Ulkomaiden toiminta  
Syyrian sisällissodassa
Syyrian ilmavoimat hävisivät tais-
telut Israelia vastaan vuosina 1967 
ja 1973. Näiden taisteluiden jäl-
keen Syyrian ilmavoimat palautti 
nopeasti suorituskykynsä ja jatkoi 
toimintaansa aikaisempaa parem-
malla kalustolla ja asejärjestelmillä. 
Tällaista suorituskyvyn palautumista 
on vaikea kuvitella tapahtuvan tä-
män sisällissodan päättyessä.  Suuret 
tappiot, hupenevat öljyvarastot, ja 
tyytymätön kansa eivät ole paras läh-
tökohta suorituskyvyn kehittämisel-
le. Syyrian sisällissodan lopputulos 
tulee silti muodostamaan epävarmoja 
turvallisuuskysymyksiä Yhdysval-
loille ja sen liittolaisille. Vaikka 
al-Assadin joukot ovat kärsineet 
tappioita, niin silti ilma-ase pystyy 
iskemään valitsemiinsa kohteisiin 
Syyrian alueella. Lisäksi Syyrian 
kehittynyt ilmapuolustusjärjestelmä, 
käytössä olevat risteilyohjukset ja 
laajat kemiallisten aseiden varastot 
ovat vaikuttaneet oleellisesti länsi-
maiden päätöksentekijöihin.

Syyrian hallitus käytti sisällisso-
dan alussa ilma- asetta erittäin vähän. 
Tämä saattoi johtua pyrkimyksestä 
olla vetämättä länsimaiden huomiota 
liikaa maan tapahtumiin. Hallitus oli 
ottanut opikseen Irakin, Bosnian, ja 
Libyan tapahtumista, joissa lento-
kieltoalue perustettiin länsimaiden 
toimesta melko nopeasti. Syyrian 
sisällissodassa uhriluku kasvaa päivä 
päivältä, ja Yhdysvaltoja vastustavat 
islamistiryhmät saavat lisää valtaa ja 
kannatusta. Yhdysvaltojen halutto-
muus puuttua Syyrian tilanteeseen on 
herättänyt paljon keskustelua siitä, 
mitä lentokieltoalueiden perustami-
sella, ilmaiskuilla tai kapinallisten 
tukemista raskailla asejärjestelmillä 
olisi saatu aikaan. Yli 100000 kuol-
lutta siviiliä, miljoonat pakolaiset ja 
etniset puhdistukset ilman väliintu-
loa, nostavat Yhdysvaltojen ilma-
voimien ”puuttumiskynnystä” koko 
ajan korkeammalle. Vaikuttaa siltä, 

että viimeisen kahden vuosikymme-
nen aikana suoritetut ilmaoperaatiot 
(mm. Irak, Bosnia, Libya) siviiliväes-
tön suojelemiseksi hirmuhallitsijoilta 
ovat tulleet tiensä päähän. Libyan 
operaatio vuonna 2011 saattaa jäädä 
historiaan viimeisenä Yhdysvalto-
jen ilmavoimien muodostamana 
lentokieltoalueena. Yhdysvallat oli 
ilmoittanut vuonna 2012 Syyrian 
hallitukselle että kemiallisten asei-
den käyttö pakottaisi Yhdysvallat 
toimimaan hallitusta vastaan. Syys-
kuussa 2013 Yhdysvaltojen osallis-
tuminen sisällissotaan oli lähempänä 
kuin kertaakaan aikaisemmin, sillä 
Damaskoksessa kuoli satoja ihmisiä 
kemiallisten aseiden käytön takia. 
Hallitus ja oppositio syyttivät toi-
siaan tapahtuneesta, mutta melko 
pian länsimaissa todettiin hallituksen 
olevan syyllinen tapahtumiin. Yhdys-
vallat suunnittelivat iskua Syyriaan, 
mutta lopulta Syyrian hallitus suostui 
luovuttamaan kaikki jäljellä olevat 
kemialliset aseet kansainvälisille 
tahoille tuhottaviksi, ja konfliktin 
laajeneminen Syyrian hallituksen ja 
länsimaiden välille raukesi.

Israelin ilmavoimat ovat suorit-
taneet kymmenkunta operaatioita 
Syyrian alueelle sisällissodan aikana. 
Esimerkiksi toukokuussa 2012 Israe-
lin ilmavoimat pommittivat armeijan 
tutkimuskeskusta ja kansalliskaartin 
4. divisioonan esikuntaa Damaskok-
sen pohjoispuolella. Syyria ilmoitti 
päivän aikana yhdeksästä iskusta 

kohteeseen. Israel laukaisi ohjuk-
set Syyrian ilmatilan ulkopuolelta. 
Tammikuussa 2013 Israelin ilma-
voimat tuhosivat saattueen, joka oli 
toimittamassa ilmatorjuntaohjuksia 
Hizbollahille. Viimeisin raportoitu 
tapaus sattui lokakuussa 2013, jolloin 
Israelin ilmavoimien koneet iskivät 
Latakian rantakaupungin lähellä 
varastoalueelle, jossa oli SA-8 il-
matorjuntajärjestelmiä. Israelilaisten 
mukaan järjestelmät olivat matkalla 
Hizbollahille Libanoniin. Syyskuus-
sa 2013 Turkin ilmavoimat ampuivat 
alas Syyrian hallituksen MI-17 heli-
kopterin. 

Venäjä on tukenut Syyrian halli-
tusta sisällissodan aikana. Venäjän 
merivoimien alusosaston siirtyminen 
Välimerelle ja kunnossapitomate-
riaalin toimitukset ovat olleet yksi 
näkyvimmistä tukitoimenpiteistä, 
poliittista toimintaa unohtamatta. 
Varsinaisesta sotamateriaalin toi-
mittamisesta Venäjä on ainakin tie-
dotusvälineiden mukaan toistaiseksi 
pidättäytynyt. Viimeisimmän tiedon 
mukaan Syyrian pyytämien S-300 
ilmatorjuntaohjusjärjestelmien toi-
mitukset on siirretty vuodelle 2014.

Yhteenveto

Modernit ilmavoimat käyttävät ny-
kyään suurissa määrin täsmäohjat-
tuja aseita, mutta analyysit Syyrian 
sisällissodan tapahtumista kertovat 
erilaisesta toimintatavasta. Syyrian 

Syyria on tilannut S-300 järjestelmiä Venäjältä.
www.pakarmedforces.com
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hallituksen ilma-aseen toiminta tul-
laan muistamaan synkkänä hetkenä 
historiassa. Vaikuttaa siltä, että hal-
litus on käyttänyt ilma-asetta jopa 
siviilejä vastaan, estääkseen kapi-
nallisten etenemisen ja hallituksen 
kaatumisen. Ilmavoimat ovat pom-
mittaneet asutuskeskuksia ja kapinal-
listen tukikohtia, ja tämä on johtanut 
tuhansien siviilien kuolemiin sekä 
auttanut hallitusta ylläpitämään psy-
kologista yliotetta taistelukentällä. 
Vaikka siviilejä vastaan on käytetty 
eniten tykistöä, niin silti siviilien 
keskuudessa helikoptereita ja lento-
koneita pidetään kaikkein pahimpina. 
Tapaukset muistuttavat ilmasodan-
käynnin teoreetikon Giulio Douhe-
tin ajatuksista, joiden mukaan laajat 

pommitukset murentavat siviilien 
moraalin ja taistelutahdon. Kukaan 
ei tiedä oliko ilma-aseen käyttä-
minen tässä mittakaavassa ennalta 
suunniteltua, vai kasvoiko sen mer-
kitys pelkästään kyvystä toimittaa 
asevaikutus joustavasti kohteeseen. 
Asiantuntijoiden mukaan Bashar al-
Assadin hallitus joutuu joka tapauk-
sessa vastaamaan kansainvälisessä 
oikeudessa ilma-aseen käyttämisestä 
siviilejä vastaan. 

Hallituksen joukot ja kapinalli-
set ovat kehittäneet toimintaansa 
sisällissodan aikana. Syyrian ilma-
voimat ovat muuttaneet joustavasti 
toimintatapojaan tilanteen mukaan, 
ja kapinalliset ovat onnistuneet ke-
hittämään tietyillä alueilla tehokkaan 

ilmatorjuntaverkon. Kapinallisten 
suorituskyky on paikoitellen hyvällä 
tasolla ja he pystyvät vaikuttamaan 
siellä ilma-aseen toimintaan ratkaise-
vasti. Tämäkin konflikti on vahvista-
nut sitä faktaa, että omasuojailmator-
juntaan käytetyt kiväärikaliiperiset 
aseet ovat yllättävän tehokkaita jopa 
kiinteäsiipisiä koneita vastaan. Il-
matorjuntakonekivääreiden kootulla 
käytöllä kapinalliset ovat onnistuneet 
pudottamaan useita rynnäkkötehtä-
vää suorittamassa ollutta konetta. 
Lisäksi uhka vastatoimenpiteistä on 
pakottanut helikopterit toimimaan 
poikkeuksellisen korkealla. Kapi-
nallisten vastatoimista huolimatta, 
ilma-aseen suorituskyky on toistai-
seksi mahdollistanut hallituksen py-
symisen vallassa. Tappiot taisteluissa 
ja haasteet kaluston kunnossapidossa 
ovat kuitenkin heikentäneet erään 
Lähi-idän suurimman ilmapuolus-
tusjärjestelmän suorituskykyä. 

Ilma- aseella on aiheutettu mittavia tuhoja myös siviiliväestölle
www.theatlantis.com
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RIA Novosti 20.8.2013 
MiG-29SMT hävittäjiä  
hankintaan lisää. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
Venäjän Puolustusministeriö ja 
MiG -yhtymä ovat päässeet yhteis-
ymmärrykseen 16 kpl MiG-29SMT 
hävittäjän hankinnasta vuoteen 2016 
mennessä. Sopimus on osa hallituk-
sen toimia, jolla pidetään rahoi-
tusongelmien kanssa kamppaileva 
taistelukoneen valmistaja pystyssä, 
kunnes MiG-35 koneiden hankinta-
sopimus julkaistaan. MiG -yhtymällä 
on kolme vuotta aikaa viimeistellä 
MiG-35 koneen suunnittelu sekä 
valmistella sen sujuva sarjatuotan-
to. Sillä välin Puolustusminiteriö 
hankkii MiG-29SMT koneita, joita 
on jo palveluksessa Venäjän Ilma-
voimilla ja samalla ministeriö tu-
lee Venäjän lentokoneteollisuutta. 
Tulevassa sopimuksessa tarjotaan 
Puolustusministeriölle optiota toisen 
MiG-29SMT erän hankkimiseksi. 
Venäjän Ilmavoimilla on käytös-
sään nykyisin 28 kpl MiG-29SMT 
hävittäjiä, jotka Algeria hylkäsi laa-
tuongelmien vuoksi vuonna 2007. 
Vialliset koneet korjattiin uusilla 
komponenteilla, modernisoitiin ja 
huollettiin. Perinpohjaisten kokeiden 
jälkeen koneet hyväksyttiin Venäjän 
Ilmavoimien käyttöön.

RIA Novosti 12.10.2013
Venäjän Ilmavoimille 30 
uutta rintamapommittajaa 
vuoteen 2015 mennessä.

Suhoi tulee toimittamaan kaikkiaan 
30 uutta Su-34 rintamapommittajaa 
Venäjän Ilmavoimille vuoden 2014 
loppuun mennessä. Vuoden 2013 
kuluessa on suunniteltu toimitetta-
vaksi 14 kpl Su-34 konetta, jolloin 
valtion puolustustilaus saadaan 
täytettyä ja seuraavat 16 konetta 
toimitetaan vuoden 2014 kuluessa. 
Venäjän Ilmavoimat tulevat saamaan 
käyttöönsä kaikkiaan 124 kpl Su-34 
hävittäjäpommittajia vuoteen 2020 
mennessä Suhoin kanssa solmittujen 
kahden toimitussopimuksen mukai-
sesti. Virallisen tiedon mukaan on 
sarjatuotettuja Su-34 koneita tois-
taiseksi toimitettu 29 kpl. Su-34 on 
Su-27 hävittäjän kaksipaikkainen, 
rinnakkain istuttava, jatkokehitelmä, 
joka voi kuljettaa 8 000 kg pommeja 
yli 4 000 km etäisyydelle, Kone tu-
lee korvaamaan Su-24 rintamapom-
mikoneet sekä Venäjän Ilma- että 
Merivoimissa.

RIA Novosti 24.8.2013,  
RIA Novosti 11.9.2013
Vitiaz S-350E  
ensikertaa esillä MAKS 
ilmailunäyttelyssä.

Venäläinen Almaz-Antei yhtymä 
esitteli ensikertaa julkisesti S-350E 
Vitiaz keskipitkän kantaman ilmator-
juntaohjusjärjestelmän MAKS-2013 
ilmailunäyttelyssä. Vitiaz, jonka 
odotetaan korvaavan vanhentuneet 
S-300P/PM perheen järjestelmät, 
on ylivoimainen ominaisuuksiltaan 
verrattuna vastaaviin ulkomaisiin 
järjestelmiin. Uusi ilmatorjuntaoh-
jusjärjestelmä esiteltiin presidentti 
Vladimir Putinille hänen vierailles-
saan Pietarissa 19.6.2013 järjestel-
mää valmistavalla Almaz-Antein 
tehtaalla. Vitiaz järjestelmää on 
rakennettu vuodesta 2007 ja sille 
ovat luonteenomaisia kaikin tavoin 
nykyaikainen vaiheohjattu tutka, uu-
si liikkuva johtamispaikka ja lavetti, 
jolla on 12 kpl pystysuoraan laukais-
tavia ohjuksia, joina voidaan käyttää 
erilaisia 9M96 perheen aktiivisesti 
maaliin hakeutuvia ohjuksia. Almaz-
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Everstiluutnantti
Antti Arpiainen

Pikku-uutisia Venäjältä

MiG-29SMT (© RIA Novosti. 
Alexander Utkin)

Vitiaz S-350 ohjuslavetti (© RIA Novosti, Ramil Sitdikov)
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Antei suunnittelee luovuttavansa 
järjestelmän Puolustusministeriölle 
käyttökokeita varten ennen vuoden 
2013 vuoden loppua, saattavansa ko-
keet loppuun vuoden 2014 kuluessa 
ja käynnistävänsä sarjatuotannon 
vuonna 2015 sekä aloittavansa toi-
mitukset asevoimille vuoden 2016 
kuluessa. Vitiaz tulee olemaan osa 
Morfei, S-400 ja S-500 ilmatorjunta-
järjestelmien muodostamaa Venäjän 
ilmatilanpuolustusjärjestelmää, jossa 
maali voidaan torjua alle kilometrin 
etäisyydeltä 400 kilometrin etäisyy-
delle saakka ja 5 metrin korkeudesta 
lähiavaruuteen. 

RIA Novosti 30.8.2013
Pantsir-S1:n komento- 
paikka esillä MAKS  
ilmailunäyttelyssä.

Liikkuvan Pantsir-S1 ilmatorjunta-
järjestelmän komentopaikka-ajoneu-
vo esiteltiin ensikertaa MAKS-2013 
ilmailunäyttelyn yhteydessä. Ko-
mentoajoneuvo voi samanaikaisesti 
johtaa kuutta asejärjestelmälavettia, 
myös niiden liikkuessa, 10 km etäi-
syydelle saakka. Pantsir-S1 on yhdis-
tetty tykki ja ohjusjärjestelmä, johon 
liittyy lavettiajoneuvo, valvonta- ja 
tulenjohtotutkat, elektro-optinen 
sensori, kaksi 30 mm tykkiä ja 12 
kpl 57E6 radiokomento-ohjattua ly-
hyen kantaman ilmatorjuntaohjusta. 
Järjestelmä on suunniteltu torjumaan 
erilaisia maaleja, mukaan lukien ris-
teilyohjukset ja lentokoneet. Pantsir-
S1 suurin tehokas kantama on 20 km.

RIA Novosti 11.9.2013
Tor-M2 toimitukset  
jatkuvat Valko-Venäjälle.

Venäjä toimittaa kolmannen Tor-M2 
ilmatorjuntaohjusyksikön Valko-
Venäjälle tämän vuoden lopulla. 
Edelliset kaksi yksikköä toimitettiin 
vuosina 2011 ja 2012, ne molemmat 
on sijoitettu 120.Ohjusprikaatiin Val-
ko-Venäjän länsiosaan. Kolmannen 
yksikön toimittaminen mahdollistaa 
nykyaikaisella, uuden sukupolven 
aseistuksella varustetun patteriston 
muodostamisen. Ilmapuolustushar-
joituksen toiminnallisessa vaiheessa 
Venäjällä Ashulukin ampuma-alueel-
la Tor-M2 järjestelmällä toteutettiin 
kovapanosammunnat, jossa tuhottiin 
neljällä ohjuksella kolme maalia. 

Venäjä ja Valko-Venäjä allekirjoit-
tivat yhteistyösopimuksen Venäjä-
Valko-Venäjä valtioliiton ilmatilan 
suojaamisesta ja yhdistetyn alueelli-
sen ilmapuolustusverkon luomisesta 
helmikuussa 2009. Luotuun ilma-
puolustuskokonaisuuteen kuuluu 
viisi Ilmavoimien yksikköä, 10 kpl 
ilmatorjuntayksikköjä, viisi tekni-
sen palvelun ja tuen yksikköä sekä 
elektronisen sodankäynnin yksikkö. 
Alueellinen ilmapuolustusjärjestelmä 
on osa IVY -valtioiden yhdistettyä 
ilmapuolustusjärjestelmää. 

RIA Novosti 14.11.2013
Tor-M2 järjestelmälle  
uusi ohjus.

Venäläinen Almaz-Antei yhtymä 

kertoi 14.11.2013, että se on kehit-
tänyt modernisoidun version Tor-M2 
ilmatorjuntaohjusjärjestelmästä, jolle 
luonteenomaista ovat aiempaa pi-
dempi kantama ja suurempi lavetilla 
kerralla oleva ohjusmäärä. Tor-M2 
on nyt ainutlaatuinen järjestelmä 
kantamaluokassaan, sen hämmäs-
tyttävä tarkkuus ja kantama ovat 
edelleen parantuneet. Uudistetun 
järjestelmän ominaisuudet ylittävät 
kaikki suunnitellut arvot.

Tor -järjestelmä on lyhyen kanta-
man ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, 
joka on tarkoitettu torjumaan mata-
la- ja keskikorkeudella lentokoneita, 
risteilyohjuksia, täsmäaseita, miehit-
tämättömiä lentolaitteita sekä ballisti-
sia maaleja. Venäjän Asevoimilla on 
palveluskäytössä Tor-M1 ja Tor-M2U 
versioita, jotka on aseistettu 9M331 
ohjuksilla. Uuden version ohjukset 
ovat 9M338 tyyppiä, jotka menes-
tyksellisesti koeammuttiin lokakuun 
lopulla 2013. Ammunnoissa suoritet-
tiin viisi laukaisua rajusti liikehtiviin 
maalilennokkeihin, näistä maaleista 
kolme tuhoutui suorasta osumasta ja 
loput kaksi tuhoutuivat ohjuksen tais-
telukärjen räjähdyksen aiheuttamista 
sirpaleista. Tulos oli erinomainen. 
9M338 pienempi koko mahdollistaa 
lavetin ohjuslukumäärän kaksinker-
taistamisen 8 ohjuksesta 16 ohjuk-
seen. Valtion komissio on hyväksy-
nyt parannetun Tor-M2 järjestelmä 
ja 9M338 ohjuksen sarjatuotantoon. 
Almaz-Antei voi nyt aloittaa näiden 
ohjusten tuotannon niin suurella vo-
lyymillä, että sillä voidaan tyydyttää 
Venäjän Asevoimien tarpeet.

Seuraava vaihe järjestelmän pa-
rantamisessa on ohjusten ammunta 
osoitettuihin maaleihin liikkeessä. 
Nykyisin ohjuslavetin on pysähdyt-
tävä kahdeksi tai kolmeksi sekun-
niksi ampuakseen ohjuksen, mutta 
tulevaisuudessa tulee olemaan 
mahdollista ampua ohjus liikkeestä, 
pysähtymättä.

RIA Novosti 11.9.2013
S-500 valmistuu 2015.

Kunnioitusta herättävän S-500 ilma-
torjuntaohjusjärjestelmän kehitystyö 
saadaan valmiiksi vuoden 2015 ku-

pERUSLUKEMIA
ILMA-ASEESTA

Pantsir-S1 liikkuva 
komentopaikka (© 
RIA Novosti, Ekate-
rina Zgirovskaja)
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luessa, jolloin järjestelmä voidaan 
saada palveluskäyttöön jo vuonna 
2017. Kehitystyön on valmistuttava 
2015, sillä aikataululle ei ole vaih-
toehtoja. Järjestelmän testaus tulee 
viemään kaksi tai kolme vuotta, 
jolloin toimitukset joukoille voivat 
alkaa 2017 -2018. 

S-500 on erittäin pitkänkantaman 
ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, jonka 
odotetaan muodostavan Venäjälle 
parhaillaan muodostettavan ilmati-
lanpuolustusjärjestelmän selkäran-
gan. S-500 järjestelmän odotetaan 
kantavan jopa 600 km ja yhden 
järjestelmän kykenevän torjumaan 
samanaikaisesti 10 maalia. Järjestel-
män on suunnitteluvaatimusten mu-
kaan kyettävä torjumaan ballistisia 
sekä hypernopeita ohjuksia. Järjestel-
mää on suunniteltu tilattavan ainakin 
10 patteristoa Ilmatilanpuolustus-
joukoille. S-500 saattaa olla valtti-
kortti Venäjän vastauksessa USA:n 
rakentamaan Euroopan ohjuskilpeen, 
mikä saattaa Venäjän pelkojen mu-
kaan uhata sen ydinpelotetta.

RIA Novosti 7.10.2013
Uudelle ilmatorjuntaohjus-
rykmentille S-400 kalusto.

Ilmatilanpuolustusjoukot tulevat 
ottamaan uuden S-400 Triumf ilma-
torjuntaohjusrykmentti taistelupalve-
lukseen Venäjän pääkaupunkiseudun 
ilmapuolustuksen parantamiseksi 
vuoden 2013 loppuun mennessä. 
Kolmas joukko-osasto liittyy kah-
den nyt alueella päivystävän S-400 
rykmentin joukkoon. Venäjällä on 
aiemmin ollut viisi S-400 kalustolla 
varustettua ilmatorjuntaohjusryk-
menttiä, yksi lähellä Nakhodkan 
satamakaupunkia Kaukoidässä 
Primorien Territoriossa, yksi Kali-

ningradin Alueella, yksi Eteläisellä 
Sotilaspiirillä ja kaksi Moskovan 
Alueella. S-400 järjestelmän odo-
tetaan lukumääräisesti kehittyvän 
tärkeimmäksi yksikkötyypiksi ja 
Ilmatilanpuolustusjoukkojen kulma-
kiveksi Venäjän taistelualueen ilma- 
ja ohjustorjunnassa vuoteen 2020 
mennessä. Venäjä on suunnitellut 
hankkivansa 28 kpl S-400 rykment-
tejä, joista jokainen koostuu kahdesta 
tai kolmesta patteristosta, lähinnä 
rannikko ja raja-alueille. S-400 voi 
torjua maaleja 400 km etäisyydeltä 
sekä 40 000 – 50 000 m korkeudesta 
alkaen. Järjestelmä voi käyttää jouk-
koa erityyppisiä ohjuksia ja se on 
optimoitu torjumaan ballistisia sekä 
risteilyohjuksia.

RIA Novosti 23.10.2013
Ilmatilanpuolustus- 
joukkojen harjoitus  
Astrakanin Alueella.
Venäjän Ilmatilanpuolustusjoukot 
pitivät kahden päivän harjoituksen S-
300 PMU Favorit ilmatorjuntaohjus-
järjestelmillä Eteläisen Sotilaspiirin 
alueella. Harjoitukseen Astrakaanin 
Alueella osallistui 700 sotilasta ja yli 

50 ajoneuvoa sekä yli 20 lentokonetta. 
Harjoituksen kuluessa S-300 PMU 
järjestelmällä ammuttiin erinopeudel-
la lentäviin maaleihin niin korkealla 
kuin erittäin matalallakin. Harjoituk-
sen kehys oli kehitetty paikallisten 
sotien kokemusten mukaisesti. S-300 
PMU Favorit Ilmatorjuntaohjusjär-
jestelmä on suunniteltu suojaamaan 
kiinteitä kohteita ohjus- ja ilmahyök-
käyksiltä. Järjestelmä kykenee havait-
semaan maalit yli 300 km etäisyydeltä 
ja se koostuu johtokeskuksesta, jopa 
kuudesta ohjuslavetista ja maalin-
valaisu- sekä ohjuksen ohjaustutka-
ajoneuvosta.

RIA Novosti 23.9.2013
Venäjän Merivoimille uusi il-
matorjuntaohjusjärjestelmä.

Venäjän Merivoimat tulevat saamaan 
uuden nykyaikaisen Shtil ilmatorjun-
taohjusjärjestelmän käyttöönsä ensi 
vuonn. Shtil tullaan asentamaan kuu-
teen, nyt rakenteilla olevaan, projekti 
11356 luokan fregattiin. Shtil ky-
kenee torjumaan tehokkaasti kaikki 
olemassa olevat sekä tulevaisuuden 
taistelulentokoneet. Yksi järjestel-
män perusominaisuuksista on korkea 
tulenantokyky, se voi ampua ohjuk-
sen joka toinen sekunti. Kuhunkin 
moduuliin kuulu 12 ohjusta. Yhtymä 
suunnittelee toimittavansa kuusi Shtil 
järjestelmää projekti 11356 luokan 
aluksiin ennen vuotta 2016.

Shtil ilmatorjuntaohjusjärjestelmä 
perustuu maavoimien Buk M1-2/
M2 ohjusjärjestelmään ja käyttää 
9M317M ohjusta, joka on pystyyn 
ammuttava.

Tor-M2 pyörälavetti 
(© RIA Novosti,  
Grigori Sisoev)

S-400 puoliperävaunuohjuslavetteja (© RIA Novosti, Artem Zhitenev)
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Vihollisen tarkoituksenahan on tuho-
ta tehtäväänsä toteuttava asejärjes-
telmä/ryhmä ennen kuin se kykene 
käyttämään asejärjestelmiä vihollista 
itseään vastaan. Jossakin vaiheessa 
tulee hetki jolloin oma asejärjestel-
mämme avaa tulen vihollista vastaan, 
asemamme paljastuvat ja joudumme 
mahdollisesti vihollisen asevaiku-
tuksen kohteeksi. Kenties siipikone 
hyökkää kohti tai toinen pari, mutta 
ei välttämättä samalla lentokierrok-
sella. Vihollinen itse haluaa valita 
hetken tavoitteidensa, tekemiensä 
suunnitelmien ja tappionkestokyvyn 
mukaan. 

Omasuoja  
– VÄLTÄ OSUMAT

Osuma voidaan välttää harhaut-
tamalla. Valelaitteilla luodaan vir-
heellinen kuva ryhmän sijainnista 
tai sillä luodaan omasuojaa. Oma-
suojana käytettävä valemaali on 

järjestelmälavetin omasuojaukseen 
liittyvä laukaistava, vapautettava tai 
hinattava fyysinen väline. Valemaa-
lin tehtävä on harhauttaa vihollisen 
maalinosoitus- tai maalinseuranta-
järjestelmää siten, että valemaalilla 
suojattavan asejärjestelmän todel-
linen sijainti hämärtyy, peittyy tai 
heikkenee. Maalipisteiden määrän 
lisääminen asejärjestelmän hakupääl-
le lisää suojattavan asejärjestelmän 
selviytymismahdollisuutta. 

UV-VIS-NIR-TIR-alueilla vale-
maaleja ovat erilaiset suojasavut, 
heitteet ja soihdut, joiden tehtävänä 
on kätkeä kohde sensoreilta. Suoja-
savut ja heitteet toimivat parhai-
ten näkyvän valon alueella. TIR-
alueella suojaa ei saada ilman, että 
suojasavuihin ja heitteisiin lisätään 
termisen alueen sensoreita vastaan 
suojaa antavia partikkeleita, kuten 
isompia, jauhettuja hiilipartikkeleita 
tai ilmassa palavia, hitaasti leijuen 
laskeutuvia partikkeleita. Panssari-

vaunut ja taisteluajoneuvot on yleen-
sä varustettuja suojasavuheittein, 
miksi ei ilmatorjuntajärjestelmätkin. 
Asejärjestelmää käyttävällä ryhmällä 
on oltava käytössään savuheitteet, 
joissa on myös termisen infrapuna-
alueen suoja. Sokaisuun ryhmä 
käyttää fosforikäsikranaatteja tai 
valoheitteitä. Savuheitteitä ja savuja 
käyttäen saadaan asejärjestelmälle 
suojaa niin ilma- kuin maauhkaakin 
vastaan. Suojasavujen ja heitteiden 
väärinkäyttö tosin voi vetää tulta 
puoleen. Se joka on nähnyt soihdut-
tavia koneita päivä- tai yötaivaalla 
ymmärtää. Sama koskee savutusta. 
Metsäpalokin näkyy kauas!

Mikäli uhkana ovat laserohjatut 
ohjukset, voidaan asejärjestelmä 
varustaa uhkavaroittimella sekä 
laser-omasuojahäirintälähettimellä. 
Järjestelmään voidaan liittää aktiivi-
nen suojakomponentti, joka omalla 
taistelulatauksella pyrkii tuhoamaan 
asejärjestelmää kohti tulevan am-
muksen/heitteen ennen sen osumista. 
Aktiivisten omasuojajärjestelmien 
(uhkavaroitin, omasuojahäirintä ja 
aktiivinen vasta-ase) osalta kustan-
nukset nousevat yleensä esteeksi. Jos 
hankittavia järjestelmiä on vähän tai 
ne ovat kriittisiä/arvokkaita, ne kan-
nattaa suojata. Häirintälähettimiä ei 
kannata käyttää rauhanajan koulu-

pERUSLUKEMIA
TEKNIIKASTA

Kapteeni  
petri Forssell

Suojautuminen  
– kokonaissuoja käsitemallina  

osa 2/2 

Käsitteenä suoja on kaikki ne toimenpiteet, joilla vihollisen 
vaikutus tarkastelun kohteena olevaan kokonaisuuteen pyritään 

minimoimaan. Tilannetietoisuuden ja piiloutumisen jälkeen 
suojautumisen keinoja on osumien välttäminen, läpäisyn 

estäminen ja vahinkojen minimointi. 
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tuksessa paljastaen niiden käyttämät 
toiminteet. 

Tärkein omasuoja uhkasta on vies-
tivälineillä saatava uhkavaroitus. 
Tällöin ryhmän se osa jota oman 
tehtävän toteuttamisessa ei tarvita 
(lepovuoro), kykenee suojautumaan 
esimerkiksi linnoitteisiin tai raken-
nuksiin tulivaikutukselta. Mikäli 
linnoitteita ei ole mahdollista käyt-
tää suoja on haettava liikkeestä sekä 
muista suojan osakomponenteista 
osumisen estämiseksi. Mikäli asejär-
jestelmä omaa hyvän liikkuvuuden 
voidaan nopeudella sekä liikehdin-
nällä estää osuma. Suojaa lisää myös 
nopea kyky poistua tuliasemasta tu-
litoiminnan jälkeen. Vihollinen koh-
distaa tulen edelliseen tuliasemaan, 
kun asejärjestelmä on jo uudessa 
tuliasemassa. Tämä edellyttää vain 
riittävää määrää henkilöstöä, taiste-
lutekniikkaa, ajoitusta ja osaamista 
eli koulutusta ja tilannetietoisuutta.

Perussuoja  
– VÄLTÄ LÄPÄISYT

Asejärjestelmällä pitää olla ajanmu-
kainen tietosuoja tietoverkkohyök-
käyksien uhkia vastaan. Tietosuoja 
voidaan ymmärtää myös oman 
kaluston suorituskyvyn ja suojara-
kenteen tietojen suojaamisena. Vi-
hollisen saadessa käsiinsä kaluston 
suojatiedot voi se rakentaa suojat 
läpäisevät toimintatavat tai asejär-
jestelmän. Järjestelmän osajärjestel-
mien on oltava sähkömagneettisella 
alueella yhteensopivia ja suojattuna 
EMC-suojalla vihollisen häirinnältä 
tai ympäristön sähkömagneettiselta 
(tahattomalta) häirinnältä. Mikäli on 
olemassa ydinräjähdysten uhka, on 
harkittava EMP-suojausta.

Perussuojauksesta osakomponen-
teista tärkein on ballistinen suoja. 
Panssaroinnin tulee perinteisen nä-
kemyksen mukaan olla samaa tasoa 
oman asejärjestelmän suorituskyvyn 
kanssa. Asejärjestelmien ja ampuma-
tarvikkeiden kehittyminen on joh-
tanut tilanteeseen, jossa perinteistä 
panssarointia käytettäessä joudutaan 
tyytymään heikompaan suojaukseen. 

Tällöin suojataan vain kriittiset osat. 
Ballistista suojaa rakentaessa rajoit-
tavaksi tekijäksi saattaa tulla panssa-
roinnin painon noususta johtuva ase-
järjestelmän ajoneuvon omapainon 
nouseminen hyötykuorman kustan-
nuksella. Painon tai erillisten suojien 
lisääntyessä menetetään liikkuvuutta, 
käsiteltävyyttä painopisteen muut-
tuessa ja pahimmassa tapauksessa 
asejärjestelmän ajoneuvo joudutaan 
rakentamaan uudelleen. Aktiivis-
ten omasuojajärjestelmien käyttö 
hankaloittaa tai estää esimerkiksi 
naamiomateriaalin käyttöä heiken- 
täen näin toista suojan osakompo-
nenttia. 

Asejärjestelmää käyttävän ryhmän 
ballistinen suoja koostuu sirpalelii-
vistä, kypärästä, visiiristä tai suo-
jalaseista. Ryhmän ballistinen suo-
javarustus antaa suojaa sirpaleiden 
ja luotien lisäksi paine-, poltto- ja 
täryvaikutuksilta. Nykykäsityksen 
mukaan taistelijalle ei ole mah-
dollista valmistaa käyttökelpoista 
painesuojavarustusta. Sirpalesuoja-
liivit koostuvat yleensä aramidista 
tai polyeteenistä valmistetuista mo-
nikerroksisista kangaspaneeleista. 
Sirpalesuojaliivit eivät suojaa luoteja 
vastaan ilman erillistä metallista tai 
keraamista lisäsuojalevyä. Kypärän 
tehtävänä on suojata päätä luodeilta, 
sirpaleita ja muilta iskuilta. Kypä-
rään kiinnitettävä visiiri sekä erilliset 
suojalasit valmistetaan yleisimmin 
polykarbonaatista. Kuulonsuojaimil-
la pyritään estämään meluvammat. 
Ryhmän jäsenillä on aktiivikuu-
lonsuojaimet, joihin on integroitu 
ryhmän kommunikaatiojärjestelmä. 
Suojavarustuksen käytön haasteena 
on niiden käytöstä johtuva lämpö-
hukan väheneminen, mikä lisää 
hikoilua, rasitusta ja lisää nesteiden 
kulutusta. 

Ryhmän taisteluasemien ballisti-
nen suoja perustuu linnoittamiseen. 
Ballistista suojaa kyetään lisäämään 
esimerkiksi keraamisella sirpale-
suojapaneelijärjestelmällä. Samaa 
järjestelmää kyetään käyttämään 
myös asutuskeskuksessa olevien 
taisteluasemien nopeaan suojan li-

säämiseen tai majoittautumistilojen 
lisäsuojaamiseen.

CBRN-suojautumisen kannal-
ta tärkeimmät osakokonaisuudet 
ovat kemiallisten aineiden ilmaisu 
ja tunnistaminen sekä henkilöstön 
hengityksen ja ihon suojaus (fysi-
kaalinen suojautumien). Taistelijan 
suojavarustuksen tehtävä on estää 
altistus hengityksen tai ihokontak-
tin kautta. Aktiivihiiliasut, joissa on 
yhtenäinen adsorptiokerros, ovat 
hyvin ilmaa ja vesihöyryä läpäise-
viä ja soveltuvat hengittävyytensä 
vuoksi pitkään yhtäjaksoiseen käyt-
töön. Aktiivihiiliväliasu soveltuu 
hyvin kerrospukeutumiseen, jossa 
vaatekerrat määräytyvät vallitsevan 
tilanteen ja olosuhteiden mukaan. 
Suojautumiseen ryhmälle hankitaan 
kertakäyttöasuja, jotka voidaan saas-
tuneina hävittää käytön jälkeen. 
Asejärjestelmän suojaamiseksi se 
varustetaan ilmastointilaiteella, ak-
tiivihiilisuodattimilla ja ylipaineen 
kehittämisjärjestelmällä. Asejärjes-
telmän rakenteen ja läpivientien on 
oltava tiiviitä. Heikoin lenkki suo-
javarustuksessa on oikea-aikaisen 
ja luotettavan havainnon saaminen 
kemiallisen aseen käytöstä. Asejär-
jestelmä tai ryhmä voidaan varustaa 
myös automaattisella CBRN-ilmai-
simella. Säteilyä vastaan suojaudu-
taan samalla suojavarustuksella kuin 
kemiallisia aineita vastaan. 

Rakenne ja arkkitehtuuri  
– MINIMOI VAHINGOT

Suojan viimeisenä mahdollisuute-
na on minimoida vahingot. Tähän 
voidaan vaikutta parhaiten raken-
teiden suunnitteluvaiheessa. Sisäisiä 
vahinkoja vähennetään vuoraamalla 
sisäpintoja erikoistekstiileillä. Ne 
vähentävät sisälle panssaroinnista 
päässeiden sirpaleiden määrää sekä 
suuntautumista. Rakenteen olles-
sa modulaarinen kyetään vauriot 
korjaamaan helpommin ja nope-
ammin. Esimerkiksi ajettaessa mii-
naan vaihdetaan vain vaurioituneet 
pyörästöt alarungon paikoilta eikä 
runkoa tarvitse hitsailla pyörästön 
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irrottamiseksi ja kiinnittämiseksi. 
Tärkeimpien osajärjestelmien pitää 
olla redundanttisia eli kahden-
nettuja sekä tarvittaessa varustettu 
varajärjestelmillä. Rajapinnat 
ja osastointi tulee olla suunniteltu 
oikein. Osastoinnilla estetään va-
hingon leviäminen koko ajoneuvon 
sisälle. Esimerkiksi moottoritilassa 
osumasta syntynyt palo ei saa levitä 
miehistötilaan.

Kaksi osaisen kirjoituksen 
PÄÄTÄNTÄ

Suojasipulin osakomponenttien osal-
ta asejärjestelmällä ja sitä käyttävällä 
ryhmällä on useampia vaatimuksia 
täytettävänä. Kaikki suojan osakom-
ponentit eivät ole ryhmän hallinnas-
sa. Omalla oikealla ja oikea aikai-
sella toiminnalla ryhmä voi lisätä 
suojaansa esimerkiksi naamioinnilla, 
linnoittamalla, suojautumalla tai liik-
keellä. Ryhmän kannalta tärkeimmät 
suojan osakomponentit ovat: CBRN-
suojaus: asejärjestelmän ylipaine ja 
henkilökohtaiset suojautumisvälineet 
aktiivihiiliväliasuilla, hyvä liikku-
vuus sekä nopeus niin maastossa kuin 

erilaisilla teillä, omasuojaheitteet ja 
ryhmän suojasavut sekä sokaisuvä-
lineet, asejärjestelmän absorboiva 
pinnoite sekä mikrorakenne, maas-
touttamisjärjestelmä, naamioverkot, 
naamiomaalaus sekä vähäinen tutka-
soppien määrä, ryhmällä naamiover-
kot ja naamiopeitteet sekä taistelijan 
vaatetus ympäristöön sulautuvaa, 
asejärjestelmien lämpötähtäimet, 
kamerat, tulenjohtajien lämpökiikarit 
sekä henkilöstön valonvahvistimet, 
viestivälineistö uusinta teknologiaa 
olevat hajaspektriset hyppivätaajui-
set radiot ja niihin yhteensopivat joh-
tamisjärjestelmät uhkavaroituksien 
saamiseksi, tarkka paikkatieto, laa-
dukas koulutus, jonka avulla kyetään 
käyttämään välineistöä, linnoittamis-
ta, maastouttamista, hajauttamista, 
maastoa sekä tilannetietoisuutta 
oikein suojan hankkimiseksi.

Suojan rakentamisen osalta ratkai-
sevaa on suojautuminen asejärjestel-
män pääuhkia vastaan. Kun asejär-
jestelmä ja ryhmä halutaan suojata 
kaikkia mahdollisia, myös epätoden-
näköisiä, uhkia vastaan suojaan ku-
luvan rahan määrä nousee. Samalla 
viimeisen päälle olevaa kalustoa saa 

vähemmän rahalla. Keskittyminen 
yhteen uhkaan ja suojan osakom-
ponenttiin saattaa kenties heikentää 
muiden suojan osakomponenttien 
käyttöä tai toimivuutta, esimerkiksi 
vahva naamiointijärjestelmä estää 
nopean liikkeelle lähdön.

Ilmatorjuntamiehen paras suoja on 
tilannetietoisuus ja oman asejärjestel-
män tehokas käyttö.

Vuorineuvos Aarne J. Aarnio oli päätekijä taistelussa 
HELITR:n supistamista vastaan. Hänen lisäkseen 
käytin tässä taistelussa hyväkseni ystävääni, hyvin-
kääläistä kansanedustajaa Esko J. Koppasta. Hän 
teki (12.4.1978) kirjallisen kysymyksen puolustus-
ministeri Taisto Tähkämaalle rykmentin supistami-
sesta pohjautuen laatimaamme (evl Pentti Palmu 
ja minä) esitykseen. Puolustus-ministerin vastaus 
(16.5.1978) oli torjuva ja selittelevä. Uskon, että 
tälläkin toimenpiteellä oli osaltaan merkitystä siihen, 
että rykmentti säilyi.

Supistamispyrkimys liittyi maavoimien rauhan 

ajan organisaation (MARO) uudistamiseen. Silloinen 
ilmatorjunnantarkastaja ev Kalervo Kankaanpää oli 
asian takana. Hän sanoi kerran minulle keskustelu-
jemme/väittelyidemme yhteydessä: Ilmatorjuntaup-
seeri ei pysty johtamaan kuin patteriston suuruista 
joukkoa. Olin ja olen eri mieltä.

Olen käsitellyt tätäkin asiaa kirjoittamassani, jul-
kaisemattomassa Elämää upseerina- muistelmassa. 

Hannu pohjanpalo
ilmatorjuntaihminen

Lisäys Aarne J. Aarnion muistelmiin.  
(Ilmatorjuntalehti 3/13)
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YHDISTYS
JÄRJESTöSIHTEERI TIEDOTTAA

31.10.2013
Majuriksi
Janne Kempas ....................................LSSLE
Teemu Kilpeläinen .............................PSPR
Rauno Leppiviita ................................PKARPR
Elias Oikarinen ...................................MAAVE
Kimmo Pispa ......................................MAASK
Janne Tähtinen ...................................ESSLE

6.12.2013
Everstiksi
Petteri Jouko .......................................MPKK

Everstiluutnantiksi
Mano-Mikael NokelainenMPKK
Mika Sepling ......................................MPKK
Kari Pigg ............................................ILMAVE

MERKKIPÄIVIÄ
60 vuotta

Kapteeni Juha Palmujoki 31.12.2013  (Matkoilla)

YLENNYKSIÄ

Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri

Kapteeni Timo Tolkki
2.OITpTRI/HELITR/pSpR

pL 5 
13720 pAROLANNUMMI

puh 0299 442 551
timo.tolkki@mil.fi

Ilmatorjuntayhdistys onnittelee ylennettyjä henkilöitä!

UUSIIN TEHTÄVIIN
Everstiluutnantti Petteri Lalu Puolustusvoimien Tutkimuslaitokseen 1.1.2014 lukien.

Kapteeni Niko Pekkala Viestirykmenttiin 1.1.2014 lukien.

Everstiluutnantti Matti Toivettula opettajaksi sotatekniikan laitokselle Maanpuolustuskorkeakouluun 1.3.2014 
lukien.

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

Majuriksi
Kimmo Viitanen .................................LSSLE

Kapteeniksi
Niko Hämäläinen ...............................LAPITR
Jari Peltoniemi ...................................LAPITR
Tuomas Hämäläinen ..........................PSPR
Inker-Anni Näkkäläjärvi ....................PSPR
Timo Tolkki ........................................PSPR
Kimmo Paananen ...............................PSPR
Marko Kontinaho ...............................VIESTIR

Yliluutnantiksi
Pasi Sarajärvi .....................................LAPITR
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I luokka
Evl Arto Ikonen
Evl evp Heikki Haapala

II luokka
Evl Karri Heikinheimo
Evl Mika Hakanen
Kapt Ahti Piikki
Teknkapt Jussi Ruusila
Kapt Harri Sandqvist
Kapt Pekka Räkköläinen
Tstosiht Tuula Korpela
Kapt Mika Elkki
Ylil Petri Keihäskoski
Kapt res Tuomo Suhonen
Kapt res Pekka Lemmetty

II luokka kehystetty
Utin Jääkärirykmentin  
Helikopteripataljoona

 
Onnittelemme ansioristin saajia!
 

Ilmatorjunnan ansioristit 
30.11.2013

Ilmatorjunnan ansioristi on Suomen ilmatorjunnan piirissä ja 
muuten sen hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä myönnettävä 
kunniamerkki. Yhteisöille Ilmatorjunnan ansioristi luovutetaan 
kehystettyyn omistuskirjaan kiinnitettynä. Erityisen ansiokkaas-
ta 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 30.11.2013 seuraaville henkilöille ja yhteisöille:
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TApAHTUMIA

Ilmatorjuntayhdistys ry:n vuoden 2014 vuosikokous järjestetään Lahdessa Hennalan varuskunnan Upseeri-
kerholla (Hennalantie 259, 15700 Lahti) seuraavan alustavan ohjelman mukaisesti:

klo 11.00   Tervetuloa
      11.10   Hennalan varuskunnan esittely
      11.30   Palkitsemiset
      11.40   Ilmatorjuntayhdistys ry 60 vuotta
      12.00   Vuosikokous
      13.30   Lounas
      14.30   Uuden lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjuksen hankinta
      15.30   Tilaisuus päättyy

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7 § mukaiset vuosikokousasiat. Mikäli yhdistyksen jäsen, osasto tai ilma-
torjuntakilta haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava kirjallisesti 
hallituksen sihteerille viimeistään 31.1.2014 mennessä.

Kirjalliset esitykset vuosikokouksessa palkittavista ja huomioitavista yhdistyksen jäsenistä käsitellään osas-
tokokouksessa 15.2.2014. Mahdolliset myöhemmät esitykset on jätettävä yhdistyksen sihteerille 28.2.2014 
mennessä osoitteella:
Antti Vähäjylkkä
AuK/HelItR/PsPr
Parolannummentie 219/PL 5
13701 Parolannummi
Email: sihteeri@ilmatorjunta.fi

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen pyydetään 28.2.2014 mennessä 
sähköpostitse tai kirjallisena em. osoitteeseen yhdistyksen hallituksen sihteerille.

ILMATORJUNTAYHDISTYS ry:n HALLITUS
TOIVOTTAA JÄSENENSÄ TERVETULLEEKSI KOKOUKSEEN

KOKOUSKUTSU
 
Ilmatorjuntayhdistys ry:n hallitus järjestää OSASTOKOKOUKSEN Ilmatorjuntamuseolla Hyrylässä 
LAUANTAINA 15.2.2014 klo 12.00 alkaen. Kokoukseen kutsutaan edustajat (1-2 henk/joukko) kaikista 
yhdistyksen osastoista sekä ilmatorjuntakilloista. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen vuosikokoukseen 
liittyviä asioita, kuten
- v. 2013 osalta toimintakertomukset, tilinpäätökset ja yleistoimintalomakkeet
- v. 2014 osalta toimintasuunnitelmat, talousarviot, toiminta-avustukset sekä palkitsemisesitykset.

Kokoukseen osallistujille maksetaan kulukorvaukset matkalaskun esittäneille. Kokoukseen liittyen nau-
titaan lounas ravintola Kerholla. Osallistujille jaetaan tarkempi ohjelma sähköpostitse ennen kokousta. 
Ilmoittautumiset alla olevaan sähköpostiosoitteeseen 11.2.2014 mennessä.
ilkka.tynys@gmail.com

Ilmatorjuntayhdistys ry:n hallitus 

ILMATORJUNTAYHDISTYS RY:n VUOSIKOKOUS
LAUANTAINA 29.3.2014 LAHDESSA
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Ilmatorjunnan juhlamatka 11.–13.4. 2014
Viipuriin ja Kannakselle

 
Ilmatorjuntayhdistys täyttää ensi vuonna 60 vuotta, minkä kunniaksi järjestetään yhdistyksen juhlamatka 
11.–13.4.2014. Matkalla tutustutaan Viipuriin, ilmatorjunnan synnyinseudulle Muurilaan (Ankkalammikko) sekä 
Karjalan kannaksen taistelupaikkoihin. Majoitumme hotelli Victoriassa Viipurissa. Matkan sotahistoriallisena 
asiantuntijana toimii eversti Ari Rautala ja matkanjohtajana Kyösti Vuontela.

Matka toteutetaan linja-autolla, joka lähtee liikkeelle Turusta oheisen aikataulun mukaisesti ja matkalle on 
mahdollista tulla mukaan seuraavista pysähdyspaikoista.

Turku, linja-autoaseman tilauslaituri .......... 06.00
Paimio, Vistamatkat, Vistantie 24 ............... 06.35
Salo, Piihovi ................................................ 07.00
Espoo, Nihtisilta ABC ................................. 08.15-08.45
Helsinki, Kiasman pysäkki ......................... 09.15
Karhula, hotelli Leikari ............................... 11.00–11.45
Vaalimaa, Ylä-Urpala, tullit noin ................ 12.45–14.00/15.00 (ven. aikaa)
Viipuri, hotelli Victoria ............................... 16.00

Vastuullisena matkanjärjestäjänä on Vistamatkat Oy.
Matkan tämänhetkinen hinta on 314€ + viisumi 61€ hengeltä kahden hengen huoneissa. Hinta pitää sisällään 
bussimatkat, majoituksen ja aamiaiset, viisumihankinnan sekä 2x päivällinen, 1x lounas, ja 1x bussikahvit sekä 
opastukset ja bussinkuljettajan palvelut.

Ilmoittautumiset 28.2.2014 mennessä s-postilla kyosti.vuontela@gmail.com tai puhelimella 0500-910402 ja 
samalla ilmoitus siitä, miltä pysähdyspaikalta tulee kyytiin sekä yhteystiedot, postiosoite sekä puhelinnumero. 
Passin tulee olla voimassa 6kk matkan jälkeen. Ilmoittautumisen jälkeen saat tarkemmat ohjeet matkasta.
Maksut samoin 28.2.2014 mennessä tilille TOP FI 91 5710 8320 0244 36, viite ”juhlamatka”

TERVETULOA

Pirkanmaan It-Killan matka
Peenemundeen ja Berliiniin 26.5.-1.6.2014

Lähtö bussilla aikaisin aamulla 26.5. Tampereelta. 
Lautta Helsinki- Tallinna. Ajo Kaunasiin, matkalla ohjustukikohta Latviassa. Seuraavana päivänä I maailmansodan 
suurtaistelu Tannenbergissa, yöpyminen Gdanskissa. 28.5. vierailu Peenemundessä, jossa laaja ja informatiivinen 
näyttely V-1 ja V-2 aseista. Yöpyminen Berliinissä. 29.5. ensin II maailmansodan ilmatorjunta Berliinissä, sitten 
Berliinin teknillinen museo, jossa maailman ensimmäinen ilmatorjuntaohjus. Katsellaan kävelyreitin varrella 
Berliinin tärkeimmät nähtävyydet ja selvitetään Berliinin viimeiset päivät 1945; valtakunnankanslia, Göring, 
Göbbells ja Gestapo. Tutustutaan Berliinin muurin ja DDR:n historiaan. Yöpyminen Berliinissä. 30.5. ensin vie-
railu Sachsenhausenin keskitysleirillä. Sen jälkeen ajo Hampuriin, jossa tutustuminen kaupungin ilmatorjuntaan 
II  maailmansodassa. Iltapäivällä käynti jääkärien koulutuskeskuksessa Lockstedtissa. Illalla ajo Travemundeen, 
jossa ostokset. Laivamatka Helsinkiin, jonne saapuminen aamulla 1.6.

Vetäjinä Tuomo Juntunen ja Erkki Eskelinen. Matkan hinta € 930,-.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut: turpeinen@kolumbus.fi
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Helsingin dramaattisimmat hetket 
koettiin kolmena yönä helmikuussa 
1944 kaupungin suurpommituksissa. 
Ilmapommitusten tuhovoimasta on 
satoja karuja esimerkkejä eri puolilta 
Eurooppaa. Helsingin tuhoutuminen 
saatiin estetyksi tehokkaan ilmator-
junnan avulla. Suurpommituksiin 
osallistuneiden 2000 pommikoneen 
yli 16 000 pommista vain vajaa 5 
prosenttia osui kaupunkialueelle ja 
pommitusten uhriluku ja taloudelliset 
menetykset jäivät suhteellisen pienik-
si. Siksi voidaan aiheellisesti puhua 
vuoden 1944 ilmatorjuntavoitosta 
Helsingissä. 

Torjuntavoiton muistotapahtumat
Torjuntavoitosta tulee ensi helmi-

kuussa kuluneeksi 70 vuotta. Tapah-
tumia muistetaan Kolmen yön ihme 
-näyttelyssä, joka avataan Helsingin 
Kaupungintalon Virka Galleriassa 
21.2.2014.  Näyttely on avoinna 
toukokuun 25. päivään saakka. Näyt-
telyssä pureudutaan kohtalokkaiden 
pommitusöiden tapahtumiin useista 
eri näkökulmista ja taustoitetaan 
ilmapuolustuksen kehitystä ja sen 
merkitystä sota-aikana. Näyttelyn 
kautta tutustutaan myös sota-ajan 
arkeen pommitusten keskellä. Tärkeä 
kohdeyleisö on nuoriso, jolle suur-
pommitusten tapahtumat ovat vielä 
vieraita. Näyttelyä markkinoidaan 
pääkaupunkiseudun kouluille ja niitä 
varten laaditaan aiheeseen liittyvää 
opetusmateriaalia, jota voidaan hyö-
dyntää historianopetuksessa. 

Kolmen yön ihme -näyttelyn ohella 
järjestetään useita muita tapahtumia, 

kuten historialuentoja, kirjajulkai-
suja ja opastettuja retkiä Helsingin 
ilmapuolustuksen historiallisiin 
kohteisiin. Lisäksi helmikuun 22. 
päivänä järjestetään sotilasparaati ja 
alokkaiden valajuhla. Senaatintorilla 
pidettävään tilaisuuteen osallistuvat 
Etelä-Suomen Sotilasläänin johdol-
la Helsingin Ilmatorjuntarykmentti 
Panssariprikaatista ja Kaartin Jää-
kärirykmentti. Paraatiin osallistuu 
myös perinneosasto ja esillä on myös 
suurpommitusten ilmatorjunnassa 
käytettyä kalustoa (ITK 88 RMB).  
Samalla esitellään yleisölle ensim-
mäisen kerran uusi pääkaupungin 

puolustusta varten tarkoitettu ilma-
torjuntaohjusjärjestelmä 12. 

Muistotapahtumilla pyritään osoit-
tamaan kunniaa puolustukseen osal-
listuneille. Erityisesti halutaan kertoa 
nuorisollemme aiempien sukupolvien 
menestystarinaa pääkaupungin pe-
lastamisessa. Tapahtuman aloitteen 
on tehnyt Ilmatorjuntasäätiö. Näytte-
lyn ja tapahtumien suunnitteluun on 
osallistunut yhteensä n. 20 henkilöä. 
Puheenjohtajana on toiminut Ilmator-
juntamuseon johtaja Esa Kelloniemi. 
Yhteistyökumppaneina ovat Helsin-
gin kaupungin ja Puolustusvoimien 
lisäksi useat maanpuolustusjärjestöt. 

TApAHTUMIA

Kolmen yön ihme  
– 70 vuotta Helsingin  
suuresta ilmatorjuntavoitosta

Helsinkiin kohdistuneista pommituksista aiheutui 
lukuisten rakennusten tuhoutumisia, mutta kaupunki 
säästyi täydelliseltä tuholta (kuva SA)
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Kolmen yön ihme 

Jatkosodan ensimmäinen ratkaisu-
taistelu käytiin Helsingissä kolmena 
iltana ja yönä, 6.-7, 16.-17. ja 26.-
27. helmikuuta 1944. Neuvostoliitto 
pyrki pakottamaan Suomen rauhaan 
Kaukotoimintailmavoimien (ADD, 
Aviatsija Dalnego Deistvija) ilma-
operaatiolla, joka kohdistui Helsingin 
pommituksen lisäksi helmikuussa 
Kotkaan, Raaheen, Rovaniemelle, 
Turkuun sekä kahdesti Ouluun. Hel-
sinki oli tärkein kohde. Kyseessä oli 
Neuvostoliiton ilmavoimien suurin 
strateginen ilmaoperaatio toisessa 
maailmansodassa!

Helsingin tuhon esti erityisesti il-

matorjunnan sulkutuli, joka pakotti 
viholliskoneet kääntymään takaisin ja 
pudottamaan pommit ennen tavoite-
maalia. Sulkutulen pelotusvaikutusta 
tehostettiin muokkaamalla kranaatte-
ja. Kranaattien yläosasta porattiin pa-
la pois ja tila täytettiin magnesiumin 
ja alumiinin seoksella, joka voimisti 
räjähdyksen valoa. Helsingin pelas-
tumisen kannalta tärkeässä osassa 
olivat vuonna 1943 Saksasta hankitut 
tutkat, joiden avulla hyökkäyksiin 
voitiin varautua ajoissa ja suunnata 
sulkutuli oikeaan aikaan. 

Helsingin ilmapuolustus onnistui 
tehtävässään - ainakin jos tuloksia 
vertaa kaupunkien pommituksiin 
muissa maissa. Ihmisiä toki kuoli 

ja haavoittui pommituksissa, raken-
nuksia tuhoutui ja vaurioitui, mutta 
tuhot olisivat olleet moninkertaiset, 
jos ilmapuolustus olisi epäonnistu-
nut. Ilmatorjuntarykmentti 1 kantoi 
suurimman vastuun pääkaupungin 
puolustuksesta. Toisen ja kolmannen 
pommitusyön torjuntaan saatiin tukea 
myös Saksan ilmavoimilta 12 yölen-
totoimintaan kykenevän hävittäjän 
voimin. Lisäksi kaupungin ilma-
puolustukseen osallistui ilmasuoje-
lujoukkoja, suojeluskuntalaisia, lottia 
ja sotilaspoikia. Heidän ansiostaan 
Helsinki pelastui tuholta.  
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Panssariseminaari 2014
 
Panssarikilta r.y. järjestää panssarialaa käsittelevän seminaaritilaisuuden lauantaina 1.2.2014 Parolan-
nummella. Tilaisuus pidetään Parolannummen vanhan sotilaskodin Vaakunasalissa klo 10.00 – 17.00. 
Ovet avautuvat ilmoittautumista ja tulokahveja varten klo 9.15. Tilaisuuden luennoitsijoiksi on lupautunut 
joukko alansa parhaita asiantuntijoita. 

Ohjelmassa olevien viiden luennon aiheet ovat seuraavat:

–  ”Siltapanssarivaunut MTU-20 ja BLG-60M2. Kehitys, valmistus, hankinta ja käyttö Suomessa.” 
dipl.ins. Esa Muikku

– ”Siltapanssarivaunu BLG-60M2. Hankinta, koulutus ja taktis-operatiiviset seikat – käyttäjien näkökulma.” 
maj Simo Punkari, kapt (evp) Kauko Nieminen, kapt Jouni Rinne, ltn (evp) Jukka Niemi

– ”Sturmgeschütz-Brigade 303” 
HuK, toimittaja Kari Kuusela

– ”T-55-panssarivaunutornista 100 56 TK -tornikanuunaksi. Ideasta romutukseen.” 
ST, kom (evp) Ove Enqvist

– ”Tulivoimaa panssariajoneuvoihin. Suunnitteluprosessi ja kokemuksia erilaisista asejärjestelmistä.” 
Ins., os.pääll. Jari Lemmetyinen

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

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

1. ottamalla ensin yhteys Panssarikillan toimistoon, puh 040 5681186 tai toimisto@panssarikilta.fi, 
josta annetaan osallistujakoodi osallistumismaksun maksamista varten niin kauan, kuin paikkoja 
on vapaana ja

2. maksamalla osallistumismaksu käyttämällä osallistujakoodia maksun viitenumerona.

Paikkoja on siis rajallisesti, joten tee ennakkoilmoittautumisesi ajoissa!

Ennakkoilmoittautuminen on vahvistettava viimeistään perjantaihin 24.1.2014 mennessä maksamalla 
osallistumismaksu 32,00 euroa (Panssarikillan jäseniltä 30,00 euroa) Panssarikillan tilille FI27 4260 1320 
0126 80 Lammin Säästöpankkiin ja kirjoittamalla osallistujakoodi viitenumerokenttään (osallistujakoodi 
toimii viitenumerona).

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

TApAHTUMIA
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Ilmatorjunnan ystävät ja tukijat 
juhlivat ilmatorjunnan vuosipäivän 
aattona ilmatorjuntamuseolla. Ilma-
torjuntamuseon Tuusula-halliin oli 
tuotu riittävä määrä pöytiä, joihin 
juhlaväki mahtui viettämään perin-
teikästä vuosipäiväjuhlaa. Saman-
aikaisesti Lohtajalla järjestetty ilma-
torjuntaharjoitus oli karsinut pääosan 
aktiivipalveluksessa olevista soti-
laista, mutta EVP-henkilöstöä sekä 
yhdistyksen jäsenistöä oli saapunut 
paikalla noin 70 henkilöä.

Aselajimme vuosipäivän voisi 
luulla liittyvän talvisodan alkamis-
päivään, jolloin Suomen ilmatorjunta 
ampui alas ensimmäiset vihollisen 
koneet. Ilmatorjunnan vuosipäivän 
juuret juontavat kuitenkin Viipurin 
pamaukseen vuoteen 1495. Viipurin 
pamaukseen liittyy monenlaisia tari-
noita, joiden todenperäisyyttä ei tiede-
tä. Venäjän joukot piirittävät muurilla 
ympyröityä Viipurin kaupunkia ja 

linnaa onnistuen murtamaan vähälu-
kuisten suomalaisten puolustuksen 
marraskuun viimeisenä päivänä 1495. 
Venäläiset valtasivat osia kaupungin 
muurista ja torneista, mutta sitten ta-
pahtui jotain mystistä. Suuri räjähdys 
sai venäläiset vetäytymään ja Viipurin 
kaupunki säästyi sillä kertaa. 

Eversti Ahti Lapin 
ILMAVAARA!-kirjan  
julkaisutilaisuus
Ennen juhlatilaisuuden alkua oli il-
matorjuntasäätiö järjestänyt ev Ahti 
Lapin uuden kirjan julkaisutilaisuu-
den, joka oli hyvä mahdollisuus vi-
rittäytyä ilmatorjunnan vuosipäivän 
tunnelmaan. Ahti Lapin tuotteliai-
suutta ei voi kuin hämmästellä, sillä 
hänen edellisen kirjan julkaisutilai-
suudesta oli aikaa melkein päivälleen 
tasan vuosi. Kenrmaj Kari Seek avasi 
tilaisuuden lyhyesti, jonka jälkeen 

Lappi esitteli ILMAVAARA!-kirjan 
taustat ja sisällön. AV-laitteiden het-
kellinen sammuminen ei ammatti-
miestä sekoittanut. Lappi kävi läpi 
lyhyesti, miten kirja oli syntynyt ja 
pääkohdat kirjan sisällöstä. Merkittä-
vänä asiana voidaan pitää kirjan laajaa 
lähdeluetteloa, jossa on hyödynnetty 
lukuisia sotapäiväkirjoja, tutkimus-
töitä, kirjallisuuslähteitä, artikkelei-
ta sekä sotaveteraanien muistelmia. 
ILMAVAARA!- kirja pitää sisällään 
Helsingin ilmapuolustuksen historian 
vuosilta 1917-44 ja mukana on paljon 
aiheisiin liittyviä kuvia sekä piirrok-
sia. Kirjan kirjoittaja korosti itse eri-
tyisesti tutkien merkitystä Helsingin 
ilmapuolustuksen menestystarinalle. 
Viimeiset tutkimukset ovat osoitta-
neet, että juuri tutkat olivat ratkai-
sevassa asemassa, jotta asevaikutus 
pystyttiin kohdistamaan tehokkaasti 
ilmamaaleihin. Tilaisuuden päätteeksi 
Ahti Lappi luovutti uuden kirjansa 

ILMATORJUNTA
JUHLII

Ilmatorjuntasäätiön vuosipäivä-
juhla ilmatorjuntamuseolla

Eversti Ahti Lappi kirjansa julkaisutilaisuudessa
Olavi Lumes, Ilmatorjuntaryk-
mentti 1:n veteraani
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niille paikalla olleille henkilöille, 
jotka ovat tukeneet häntä kirjan kir-
joittamisessa. Yksi kirjan saaneista, 
Olavi Lumes, piti mieleenpainuvan 
puheen kokemuksistaan omista 
sodanajan tapahtumista. Esittelyn 
innoittamana allekirjoittanut hankki 
kirjan heti tilaisuuden jälkeen.

Vuosijuhla käynnistyi Tuu-
sulan mieslaulajien voimin

Loput juhlijoista saapui paikalle hy-
vissä ajoin ja ilmatorjuntasäätiön 
puheenjohtaja Kenrmaj Kari Seek 
pääsi avaamaan vuosipäiväjuhlat 
aikataulussa. Tuusulan mieslaula-
jien kuoron komeasti laulama Nui-
jamiesten marssi sai viimeistään 
paikalle saapuneet juhlatunnelmaan. 
Seek muistutti avauspuheessaan en-
si vuoden helmikuussa pidettävistä 
”kolmen yön ihmeen”-tilaisuuksis-
ta, jotka järjestetään vuoden 1944 
torjuntavoittojen muistolle. Seek 
kertoi, että helmikuun tilaisuudet 
ovat suunnattu erityisesti niille 
henkilöille, joille nämä historialliset 
tapahtumat eivät ole niin tuttuja. 

Puheensa päätteeksi Seek palkitsi il-
matorjuntasäätiön hyväksi toimineita 
henkilöitä. Tuusulan mieslaulajien 
kuoro esitti vielä kaksi laulua, jonka 
jälkeen siirryttiin pöytien ääreen. Oli 
aika aloittaa juhla-aterian nauttimi-
nen hyvässä seurassa. Tuusula-halliin 
virisikin välittömästi puheensorina, 
kun tutut ja tuntemattomat aloittivat 
pöytäkeskustelut. Pitkän kaavan mu-
kaan viedyn juhlapäivällisen jälkeen 
oli mahdollista lähteä tutustumaan 
Helsinki-hallin tarjontaan Matti Kul-
malan opastamana.

Teksti ja Kuvat
Majuri Janne Kananen

Juhlaväki 
kuuntelemas-
sa tilaisuuden 
avauspuhetta

Tuusulan Mieslaulajat

Ilmatorjunnan vuosipäivää vietet-
tiin perjantaina 22. marraskuuta 
Jyväskylässä perinteisin menoin. 
Iltapäivällä Ilmasotakoululla pal-
velevat ilmatorjuntaupseerit laski-
vat yhdessä ITY:n Keski-Suomen 
osaston reserviläisedustajien kanssa 
seppeleen jatkosodassa kaatuneiden 
ilmatorjuntamiesten muistotaululle. 
Samalla sytytettiin muistokynttilä 
Hawk-onnettomuudessa menehty-
neelle kapteeni Kalle Virralle.

Illalla oli vuorossa ja Ilmatorjun-
nan vuosipäiväillallinen Jyväsky-
lässä Scandic-hotellin ravintolassa. 
Tälläkin kertaa osanotto oli runsasta, 
sillä mukana oli 31 illallisvierasta. 
Mielenkiintoisen juhlaesitelmän 
lotista ja Lottajärjestön lakkautta-
misesta sodan jälkeen piti professori 
Tiina Kinnunen. Professori Kin-

nusen esitystä seurasi 
vilkas keskustelu.

Tilaisuudessa osasto 
palkitsi perinnekellolla 
ansioituneen pitkäaikai-
sen jäsenensä Martti 
Viljasen. Ilmasota-
koulun apulaisjohtaja 
evl. Pertti Kelloniemi 
luovutti tilaisuudessa il-
matorjunnan tarkastajan 
myöntämän Ilmatorjun-
nan ansioristin kapteeni 
Ahti Piikille.

Olavi Rantalainen

Jyväskylässä vuosipäivänä 
seppeleenlasku ja juhlaillallinen

Vuosipäivänä muistettiin  jatkosodassa kaatu-
neita ilmatorjuntamiehiä laskemalla seppele 
Aquilan aulassa olevalle jatkosodassa kaatu-
neiden ilmatorjuntamiesten muistotaululle. 
Taulun edessä vasemmalta Erkki Pylvänäinen, 
Olavi Rantalainen ja Pertti Kelloniemi.
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enteilevässä säässä sinivalkoisen 
havuseppeleen laskivat tykille Mauri 
Lasonen ja Seppo Raitio killan li-
pun juhlistaessa tilaisuutta. Paikalla 
oli kaikkiaan parikymmentä killan 
jäsentä. Tilaisuudessa juhlapuheen 
pitänyt Kyösti Vuontela lopetti pu-
heensa seuraavasti. 

”Meidän, jotka tänään, Suomen 
ilmatorjunnan vuosipäivänä, olem-

ILMATORJUNTA
JUHLII

Vuosijuhlassa palkittiin aktiivisia jä-
seniä kiltahenkeen sopivia esitelmiä 
sekä muisteltiin historianmatkoja. 
Herkko Saari valisti jäseniä isosta uu-
distuksesta, jota on tehty viisi vuotta. 
Pirkanmaan Ilmatorjuntaupseerit 
lakkautettiin, jäsenet siirtyivät Pir-
kanmaan Ilmatorjuntakilta ry:een. 
ITY:n toimintakenttä kokonaisuu-
dessaan muuttuu samaan tapaan. 
Rovaniemellä on ainoastaan Lapin 
It-kilta, Turussa It-kilta ja pikkuhiljaa 
muut kuusi osastoa eri puolilla Suo-
mea tulevat perässä. Vai tulevatko? 
Lauri Niemelä referoi marraskuun 
alussa Helsingissä pidettyä ilmator-
juntaseminaaria. Aiheena oli pienten 
maalien torjunta. Kolme esitelmöit-
sijää kertoi mielenkiintoisista uusista 
aseista. Skyshield 35-järjestelmä tu-

Turun ilmatorjunnan perinteitä 
kunnioittavat miehet ja naiset ko-
koontuivat Turun Ilmatorjuntakillan 
koollekutsumina perinteiseen tilai-
suuteen Vartiovuorella sijaitsevan 75 
mm ilmatorjuntakanuunan viereen. 
Turun Seudun Kodinpuolustussäätiö 
on hankkinut tämän tykin vuonna 
1940 Turun ilmapuolustuksen suo-
jaksi. Miellyttävässä talven tuloa 

hoaa kohteensa sirpa-
le- eli pellettikranaatin 
avulla. Laserase vaatii myös tarkat 
tiedot maalista. Ilmatorjuntamiehiä 
kiinnosti kovasti, että ennakkoa ei 
tarvita lainkaan! äänennopeudella 
kahden kilometrin etäisyydellä ohit-
tavaan kohteeseen ennakko on vain 
2,2mm. Kaksi edellistä järjestelmää 
ovat kehitysasteella. Sitä vastoin is-
raelilaisen Rafaelin kehittämä Iron 
Mode on osoittautunut tehokkaaksi, 
jolla marraskuussa 2012 torjuttiin 
82% Tel Aviviin ja ympäristöön koh-
distetuista iskuista.  

Illallisen jälkeen juhlayleisö koki 

nostalgiaa, kun Erkki Eskelinen ker-
tasi kuvin tämän vuosituhannen his-
torianmatkat. Parhaana vuonna niitä 
tehtiin kaksi! Hauskaa oli nytkin. 
Tuomo Juntunen selvitti illan lopuksi 
ensi kevään matkaa. Onnistumisen 
takaa tarkka etukäteissuunnitel-
ma. Siltä vaikuttaa nytkin, Esse ja 
Tuomo ovat jo tehneet koematkan 
ja esityksen jälkeen bussi varattiin 
lähes täyteen! Tuovisen uudella bus-
silla tehtävästä matkasta on tiedote 
tässä samassa lehdessä.

Lauri Niemelä teksti ja kuvat

Juhlaväki kuuntele-
massa Erkki Eskeli-

sen esitelmää

Ilmatorjunnan vuosipäivän 
viettoa Turussa

Turun ilmatorjuntakillan jäsenistöä perinnetykillä

Pirkanmaan Ilmatorjuntakillan 
vuosijuhla 28.11.2013 

me täällä Vartiovuorella Turun 
ilmapuolustuksen perinnetykin ää-
rellä laskemassa muistoseppelettä, 
on huolehdittava siitä, että Suomen 
ilmapuolustusta kehitettäessä ilma-
torjunta-aselajimme pystyy vastaa-
maan haasteisiin, joita nykyaikainen 
ilmapuolustusdoktriini edellyttää.”

Seppeleenlaskun jälkeen tilaisuu-
teen osallistujat viettivät mukavan 
kahvihetken Wäinö Aaltosen museon 
Wäinö-kahviossa. Siellä Turun Seu-
dun kodinpuolustussäätiön asiamies 
Pentti Korhonen kertoi läsnäolijoille 
miellyttävän uutisen. Heikkilän ka-
sarmilta kunnostettavana olleet kaksi 
ns. veivi-Boforsia palaavat takaisin 
kasarmille alkuperäisille sijoituspai-
koilleen joulukuun 19. päivänä. Kil-
lan jäsenet lupautuivat omalta osal-
taan antamaan asiantuntija-apuaan 
sekä toimimaan muutenkin siten, että 
Boforsit asettuvat oikealla tavalla ja 
turvallisesti sijoituspaikoilleen.

Teksti Kyösti Vuontela
Kuvat Timo Kankaanpää
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Aloitin Rovaniemen ilmatorjunta-
patteriston komentajana 1.9.2013 ja 
lupasin päätoimittajalle ”ilmoittau-
tua” myös tälle foorumille. Ajattelin 
kuitenkin säästää lukijat puudutta-
vilta matrikkelitiedoilta ja esittäytyä 
hyvin lyhyesti. Ilmatorjunnallinen 
kasvattajaseurani 1992–1998 oli 
Panssariprikaati, minkä jälkeen on 
tullut palveltua erilaisissa tehtävissä 
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 
Joissakin tehtävissä palvelus on ta-
pahtunut aselajiamme sivuten mutta 
varsinkin viime aikoina hyvin etääl-
lä aselajista. Yhtä kaikki, oli hienoa 
palata Belgiasta Suomeen ja tarttua 
jälleen aselajitehtävään.

Rovaniemen ilmatorjuntapatteris-
tolla on maine, jota voi ja pitääkin 
ylpeänä vaalia. Rehti tekemisen mei-
ninki, osaavat ja aktiiviset koulutta-
jat sekä motivoituneet ja parhaansa 
yrittävät varusmiehet ovat tähän 
joukkoon liitettyjä ominaisuuksia. 
Ne luovatkin mainiot edellytykset 
sellaisille tuloksille, joihin tässä jou-
kossa on vuosien varrella totuttu. On 
hienoa seistä tämän ensiluokkaisen 
joukon edessä ja katsoa sekä rakentaa 
yhdessä tulevaisuutta.

Vuoden 2013 ensimmäisestä saa-
pumiserästä koulutettiin erinomaisin 
tuloksin ilmatorjuntaohjusyksikkö 
(ITO90M) sekä osia ilmatorjunnan 
johtoportaasta (06). Samankaltainen 
kokonaisuus on työn alla toisestakin 
saapumiserästä ja tätä kirjoitettaessa 
ollaan lähdössä erikoiskoulutuskau-
den toiseen taisteluharjoitukseen. 
Perehdyttyäni yksiköideni toimintaan 
– päälliköiden ja kouluttajien osaami-
seen ja henkeen – olen jo vakuuttunut 
siitä, että tätä lehteä joulun alla luetta-
essa meillä on jälleen korkeatasoisia 
joukkoja lähdössä reserviin. 

Käynnissä oleva puolustusvoima-
uudistus etenee vääjäämättä ja muu-

tos tulee näkymään erittäin konk-
reettisesti myös ROVITPSTO:ssa. 
Everstiluutnantti Teijo Oksanen kir-
joitti perusteellisesti näistä muutok-
sista Ilmatorjunta-lehdessä 4/2012, 
joten en palaa täydessä laajuudessa 
näihin yksityiskohtiin. Mutta muu-
tama pelkistetty tosiasia kuitenkin 
muistin virkistämiseksi.

Patteriston ensimmäinen organi-
saatiomuutos tapahtuu 1.1.2014, kun 
4. Ilmatorjuntapatteri lakkautetaan 
ja perustetaan 2. Jääkärikomppania. 
Yksikkö aloittaa Maavoimien tais-
telu 2015 mukaisten jääkärikomp-
panioiden koulutuksen. Seuraava 
muutos tapahtuu 1.9.2014, kun 3. 
Ilmatorjuntapatteri lakkautetaan ja 
perustetaan Esikunta- ja huoltokom-
ppania. Yksikön keskeisenä tehtä-
vänä on kouluttaa huoltoyksiköitä 
ilmavoimille. Lopulliseen muotoonsa 
patteristo asettuu 1.1.2015, kun 1. ja 
2. Ilmatorjuntapatterit lakkautetaan 
ja perustetaan Ilmatorjuntapatteri. 
Yksikön tuotantovastuulla ovat luon-
nollisesti ilmatorjuntayksiköt. Aivan 
vähäisestä organisaatioviilauksesta 
ei siis ole kysymys, kun tähän vielä 

lisätään se, että ”isäntäjoukko-osas-
tokin” samalla vaihtuu.

Yhteenvetona kiteyttäen, yksi-
köissä tapahtuu muutoksia, tehtäviä 
ja henkilöstöä vaihtuu sekä monia 
totuttuja toimintamalleja joudutaan 
pohtimaan ja toteuttamaan uusilla 
tavoilla. Kaikesta muutoksesta huo-
limatta, patteristolla on niin nyt kuin 
tulevaisuudessakin selkeä ydintehtä-
vä – täysipainoinen varusmieskou-
lutus, jonka lopputuloksena syntyy 
suorituskykyisiä joukkoja. 

LAPITR:n komentajalta saadun 
selkeän ohjauksen ja tuen myötä, 
ROVITPSTO etenee kohti vuotta 
2015 ja siitä eteenpäinkin leuka pys-
tyssä ja kiistattomalla tulostasolla. 
Tällä tavoin varmistamme, että an-
saitsemme paikkamme ja aselajimme 
näkyy sekä äänemme kuuluu täällä 
napapiirin tuntumassa tulevaisuu-
dessakin.

Haluan toivottaa kaikille lukijoille 
rentouttavaa vuoden vaihdetta ja me-
nestystä tulevalle vuodelle!
    
 Everstiluutnantti Tero Ylitalo
 Komentaja / ROVITpSTO

Tervehdys napapiiriltä

ROVITPSTON pääkalusto ITO90M
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Sain kunnian vastaanottaa Sal-
pausselän Ilmatorjuntapatteriston 
komentajan tehtävät ja perinteen 
marraskuun alussa syksyisen tihku-
sateen saattelema everstiluutnantti 
Sami-Antti Takamaalta. Komentajan 
vaihtoparaatia lipun luovutuksineen, 
puheineen ja kahvitilaisuuksineen 
oli saapunut seuraamaan joukko 
arvovaltaisia kutsuvieraita. Paikalle 
oli saapunut mm entisiä patteriston 
komentajia kenraali Hannu Herrasen 
johdolla, kansanedustaja Sari Palm, 
killan edusta sekä lukuisien yhteis-
työkumppanien edustajia. 

Salpausselän ilmatorjuntapatteris-
ton perinteet ulottuvat yli 85 vuoden 
taakse Viipuriin vuoteen 1928, jolloin 
Puolustusministeriön käskyllä perus-
tettiin liikkuva ilmatorjuntapatteri 
Kenttäarmeijan suojaksi. Joukko oli 
samalla ensimmäinen maavoimien 
käyttöön tarkoitettu ilmatorjunta-
joukko. Perinnejoukko osoitti viime 
sodissa koulutustasonsa ja toimin-
takykynsä tuhoamalla ja vaurioitta-
malla lukuisia viholliskoneita. Näitä 
perinteitä on kunnia kantaa ja velvol-
lisuus vaalia. 

Pidän Karjalan Prikaatia ja Ve-
karanjärveä parhaana mahdollisena 
koulutuspaikkana Salpausselän ilma-
torjuntapatteristolle. Yhtymä, kaik-
kine aselajeineen ja toimialoineen, 
takaa erinomaiset harjoitusmahdol-
lisuudet, yhteistoiminnan kehittä-
mismahdollisuudet sekä luontevan 
verkoston eri toimijoiden kesken. 
Monipuolinen lähimaasto sekä mah-
dollisuus harjoitella mekanisoidun 
joukon ja tulevaisuudessa alueellisten 
joukkojen harjoitusraameissa ovat 
myös ilmatorjuntapatteriston koulu-

tuksen keskeisiä tekijöitä.
Eri esikunnissa ja sotakoulus-

sa vietettyjen vuosien aikana olen 
tarkoituksella pitänyt yhteyttä ken-
tälle osallistumalla mm Lohtajan 
ilmatorjuntaharjoituksiin. Joukkojen 
koulutustason arviointiryhmän joh-
tajana olen seurannut Salpausselän 
ilmatorjuntapatteriston joukkotuo-
tannon tasoa. Voi todeta sen olevan 
mitatusti korkealla tasolla. Suurim-
mat vaikutukset minuun ovat tehneet 
varusmiesten osoittama korkea osaa-
mistaso ja motivoitunut ote tehtäviin 
sekä henkilökunnan monipuolinen ja 
syvä ammattiosaaminen. 

Komentajakauteni alkumetreillä 
näen toiminnan painopisteiden muo-
dostuvan kolmesta asiasta:
1. Varusmiesten koulutusjärjestelyt 

ovat patteristossa hyvällä mallilla 
ja tuottavat laadukkaita sodan ajan 
joukkoja. Tämän tason jatkuva to-
dentaminen, ylläpito ja tarvittaessa 
kehittäminen on yksi kokonaisuus.

2. Toinen kokonaisuus on patteris-
ton henkilökunnan osaamisen 
varmistaminen, kehittäminen ja 
laaja-alaistaminen. Patteriston 
kasarmeissa suoritetaan perus-
korjauksia vuoden 2015 aikana, 
mikä vaikuttaa pienentävästi myös 
saapumiserävahvuuksiin. Tämän 
aikaikkunan tulemme hyödyntä-
mään henkilökunnan koulutukses-
sa.

3. Kolmannen painopisteen muodos-
taa uuden Ilmatorjuntaohjusjär-
jestelmän vastaanoton, koulutus-
järjestelmän ja joukkotuotannon 
käynnistäminen. Patteristo on 
kalustoltaan jo nyt varsin moderni 
ja uuden suorituskyvyn haltuunot-

to ja kehittäminen tulee olemaan 
lähitulevaisuuden ehdottomia ko-
hokohtia.
Everstiluutnantti Sami-Antti Ta-

kamaa siirtyi Maasotakoululle jo lo-
kakuun alussa, joten patteristoa johti 
kuukauden ajan majuri Jari Mäkelä. 
Lausun Jarille kiitokset kiireellisestä, 
mutta hyvin sujuneesta lokakuusta.

 Kiitän everstiluutnantti Sami-
Antti Takamaata hänen reilun kahden 
vuoden aikana Salpausselän ilmator-
juntapatteriston eteen tekemästä laa-
dukkaasta työstä sekä toivotan onnea 
ja menestystä uudessa haasteellisessa 
tehtävässä. Patteristo on niin hengen 
kuin materiaalinkin osalta hyvässä 
kunnossa. Hänen jälkeensä oli help-
poa astua Salpausselän Ilmatorjun-
tapatteriston ruoriin.

Salpausselän ilmatorjuntapatte-
riston komentajuus ja perinteet 
vaihtavat vastuunkantajaa  
(Kuva Puolustusvoimat).

Everstiluutnantti  Aki Hotti
Salpausselän ilmatorjuntapatteriston komentaja

Karjalan prikaati

Salpausselän ilmatorjunta- 
patteriston komentaja vaihtui
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TET armeijassa

Olen aina halunnut armeijalle töihin. 
Minun isoveljeni on töissä Jääkärip-
rikaatissa ja hän on kertonut paljon 
mielenkiintoisia ja kiinnostavia 
asioita sotilaselämästä. Ajatus, että 
menisin TET- harjoitteluun Rova-
niemen varuskuntaan, lähti siitä kun 
puhuin asiasta kaverilleni ylikersant-
ti Jaakko Karvolle.  Pääseminen 
armeijaan ei ollutkaan niin yksin-
kertaista, mutta hänen avustuksella 
pitkä prosessi tuotti tulosta ja astuin 
porteista sisään 21.10.2013 maanan-
tai aamuna.

Ensimmäinen päivä sujui hyvin. 
Olin portilla klo 08.00. Ylikersantti 
Karvo tuli hakemaan minut portilta 
ja menimme hakemaan varusvaras-
tolta minulle työvaatteet. Tämän 
jälkeen menimme pukukoppiin vaih-
tamaan vaatteet. Kävimme katso-
massa kolmatta ilmatorjuntapatteria 
eli 3. ITPTRI:a. Opiskelin yleistä 
palvelusohjesääntöä ja sotilaan käsi-
kirjaa pikaisesti. Ylikersantti Karvo 
sekä yksikön henkilökunta opettivat 
minulle ohjeita ja sääntöjä miten ar-
meijassa toimitaan. Hämmennyin 
hieman kuinka paljon erikoisia 
sääntöjä ja lyhenteitä porttien 
sisäpuolelle mahtuukaan. Kävimme 
ilmoittautumassa sekä rykmentin että 
patteriston komentajille, ja haimme 
kulkuluvat minulle. Sitten menimme 
syömään. Ruokailun jälkeen seura-
sin maastossa luutnantti Kaikkosen 
kanssa yksikön ryhmätaitokilpailua. 

Oli mielenkiintoista nähdä kuinka 
miehet selvittivät rasteja ja suoritti-
vat vaativaa jalkamarssia haastavissa 
olosuhteissa.

Toinen päivä meni loistavasti. Tu-
lin portille klo 07.45. Näytin tuoreen 
kulkulupani ja pääsin sisään. Menin 
pukukopille ja vaihdoin vaatteet. Sen 
jälkeen menimme ylikersantti Kar-
von kanssa Elektroniikkaosastolle eli 
EL-OS:lle. Kapteeni Raimo Heikkilä 
piti minulle luennon, jossa kertoi 
lyhyesti mitä EL-OS:n toiminta si-
sältää. Tämän jälkeen aloimmekin 
touhuta ylikersantti Jääskeläisen 
kanssa aggregaatteja. Koekäytimme 
niitä, vaihdoimme öljyt, putsasimme 
kaasuttimet ja merkkasimme kirjaan 
tarkasti kaiken mitä olimme tehneet. 
Sitten minulla oli tunti aikaa käydä 
syömässä muonituskeskuksessa. 
Tultuani syömästä meillä oli aikaa 
käydä kiertämässä EL-OS:n muut 
toimipisteet. Iltapäivällä kapteeni 
Heikkilä antoi minulle inventaario-
tehtävän, jossa minun piti tarkastaa 
voimakoneiden huoltosalkut niin 
siten että salkuissa oli samat työ-
kalut kuin kalustolistassa. Kello 
olikin jo 14.45 mikä tiesi työpäivän 
loppumista.

Kolmas päivä kului hyvin. Me-
nin varusvarastolle. Kävimme läpi 
varastonhoitaja Sattasen, kanssa 
mikä varusvarasto on, ja mitä siellä 
tehdään. Olin itse yllättynyt, kuin-
ka tärkeä varusvarasto onkaan, 

koska en pitänyt aluksi sitä niin 
tärkeänä. Mutta se ajatus muuttui 
täysin. Lähdin varusvarastolta noin 
klo 10.00, jonka jälkeen menin 3. 
ITPTRI:n kouluttajien toimistoon 
odottamaan ruokalan avautumista. 
Klo 10.30 menin syömään. Lounaan 
jälkeen menimme kalustovarastolle 
ja osallistuin rykmentin komentajan 
materiaalivalvontatarkastukseen. 
Tarkastuksen jälkeen menimme 
seuraamaan vartiojaoksen ryn- 
näkkökivääriammuntoja Pahkamaal-
le. 

Neljäs päivä meni ihan hyvin. Päi-
vä alkoi klo 07.30, sillä päällikkö oli 
käskenyt meidät autohallille kym-
mentä vaille kahdeksan. Autohallilla 
menimme kiertueelle, missä minulle 
kerrottiin mitä missäkin oli ja mitä 
siellä tehtiin. Sitten menimme kap-
teeni Ojan luokse, hän kertoi auto-
hallin sisätiloista ja omasta toimen-
kuvastaan. Tämän jälkeen minulla 
olikin jo ruokailuhetki. Loppupäivän 
tutustuin ajoneuvojärjestäjän toi-
menkuvaan. Päivä loppui klo 14.40.

Viimeinen päivä TET:ssä meni 
mukavasti. Olin portilla klo 07.40. 
Menimme seuraamaan ylikersantti 
Karvon kanssa seuraavan viikon tais-
teluharjoituksen kalustonvarausta. 
Tämän jälkeen tutustuimme tutkaan 
ja muuhun JOKE06-kalustoon. Tu-
tustumiskäynnin jälkeen menimme 
varusvarastolle hakemaan varaosia 
varusteisiin ja lisää materiaalia har-
joitukseen. 

Aamupäivän lopuksi seurasin 
kersantti Laikolan kanssa vartioja-
oksen pintaylläkköharjoitusta. Tästä 
ruokailuun ja loppupäivä menikin 
päiväkirjaa tehdessä. Seurasin har-
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Jonne Turpeinen, 9-luokkalainen Rovaniemeläinen,  
tutustui työelämään Rovaniemen ilmatorjuntapatteristossa. 

Ohessa on hänen kokemuksiaan viikon varrelta.
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joittelun lopuksi, kun ylikersantti 
Karvo piti lomatarkastuksen yksi-
kölle ja päästi varusmiehet viikon-
loppuvapaalle. Päivä ja harjoitte- 
lu loppuivat mukavasti sotilasko-
dissa munkkikahvilla ylikersantti 
Karvon ja everstiluutnantti Ylitalon 
kanssa.

Kaiken kaikkiaan koko viikon 
harjoittelun yhteenvetona voin vain 

Rovaniemen Someroharjulla juhlit-
tiin lauantaina lokakuun 26. päivänä 
LAPITR:n Sotilaskodissa 50-vuoti-
asta Lapin Ilmatorjuntakiltaa, joka 
toimii nykyisin Ilmatorjuntayhdis-
tyksen Lapin osastona. 

Lapin sotilassoittokunnan esit-
tämän Rautapatterin marssin (säv. 
Rauno Haahti) jälkeen killan pu-
heenjohtaja Heikki Haapala toivotti 
juhlaväen tervetulleeksi ja lähetti 
seppelpartion talvi- ja jatkosodan 
muistomerkille. Toisena marssina sai 
noin satapäinen yleisö kuulla killan 
kunniamarssin kantaesityksenä. Sen 
oli Rauno Haahti viime keväänä sä-
veltänyt - jo seuraavaksi aamuksi 
- puheenjohtajan tiedusteltua tätä 
edellisenä iltana.

todeta, että armeija on monipuolinen 
ja täsmällinen. Jokaisella yksiköllä 
ja työntekijällä on oma tärkeä asema 
armeijassa. Harjoittelu vain vahvis-
ti omaa mahdollista uravalintaani 
tulevaisuudessa. Kiittäen Lapin il-
matorjuntarykmenttiä, Rovaniemen 
ilmatorjuntapatteristoa ja sen työn-
tekijöitä, erityisesti everstiluutnantti 
Ylitaloa ja ylikersantti Karvoa tästä 

monipuolisesta, harvinaisesta ja mu-
kavasta viikosta. Lopuksi sain vielä 
kiitettävän harjoittelutodistuksen, 
josta tulee olemaan minulle hyötyä 
tulevaisuudessa.
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Lapin Ilmatorjuntakilta ry 50 vuotta
Kunniamarssin säveltänyt Rauno 

Haahti ja juontaja Risto Laakso  
-  Laakson kysyttyä marssisäve-
lien synnystä Haahden vastasi: 
”Ne tulee vaan tuonne pääkop-

paan jostain tuolta ylhäältä”

tusaate, perinteet ja veteraanit eivät 
olleet yleisesti ottaen korkeassa 
kurssissa. Siitä huolimatta Kokkolan 
seudulla, Pohjanmaan Ilmatorjunta-

Aiemmin pitkään puheenjohtajana 
toiminut Aarre Seppälä esitteli kil-
lan alkuaikoja ja toimintaa vuosien 
varrelta: ”60-luvulla maanpuolus-
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patteriston kotipaikalla heräsi tarve 
saada koottua kantahenkilökunta ja 
maanpuolustushenkiset reserviläiset 
vaalimaan isänmaallisia aatteelli-
sia arvoja yhteiseen yhdistykseen. 
Niinpä marraskuun kolmantena 
päivänä 1963 pidettiin yhdistyksen 
perustava kokous.” Seppälä korosti 
harjoitetun yhteistoiminnan merki-
tystä joukko-osaston ja lähikiltojen 
kanssa. ”Erityisen tiivistä se ollut 
Lapin Ilmatorjuntaupseerien kans-
sa, mikä johti siihen että it-upseerit 
sulautuivat kiltaan jokunen vuosi 
sitten.”

Ilmatorjuntayhdistyksen puheen-
johtaja Heikki Bergqvist keskittyi 
juhlapuheessaan myös vapaaehtoi-
seen maanpuolustustyöhön. ”Va-
paaehtoinen sitoutuu juuri häntä 
kiinnostavaan toimintaan, eikä mas-
samainen metritavarakoulutus moti-
voi reserviläistä. Tärkeänä pidetään 
myös yhdessäoloa ystävien seurassa 
ja yhdessä tekemistä, tunteehan yksi-
lö kuuluvansa joukkoon voidessaan 
sanoa olevansa esimerkiksi Lapin 
ilmatorjuntakillan jäsen. Varsinkin 
nuorten rekrytoinnissa pitäisi on-
nistua pitämällä heitä kiinnostavaa 
toimintaa. Tässä meitä voi auttaa 
ilmatorjunnan merkittävä tekninen 
kehittyminen ja uudet materiaali-
hankkeet. Yhteiskunnan kannalta 
voidaan vapaaehtoisjärjestöissä oleva 

osaaminen ja joukkovoima käyttää 
yhteisten päämäärien toteuttamisek-
si näin haluttaessa. Vapaaehtoisuus 
onkin oikein hyödynnettynä pienen 
kansakunnan suuri voimavara, jota 
ei kannata aliarvioida.”

Palkitsemiset:

Kilta kutsui kunniapuheenjohtajak-
seen Aarre Seppälän. Kunniajäsenik-
si: Rauno Haahti ja Taisto Turpeinen. 
ITY Ansiomitali: Risto Laakso, Kari 
Vainio. Hopeinen levyke: Jukka Sil-
tanen.Kuparinen levyke: Kari Alata-
lo, Eero Pajula, Heikki Viitanen, Ro-
vaniemen Sotilaskotiyhdistys. ITY 
standaari: Pekka Lemmetty, Tuomo 
Suhonen. Lapin Ilmatorjuntakillan 
standaari: Markku Lainas, Ahti Lap-
pi, Esko Oikarinen, Lapin Kivituote. 
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
ansiomitali: Tapani Koivula, Martti 
Remsu, Pasi Ruokanen. Kiltapuukko: 
Pekka Laitila.

Tilaisuuden isänmaallista tun-
nelmaa kohottivat myös Lapin 
Lauluveikkojen esitykset, sekä soit-
tokunnan loppuhuipentumana Nui-
jamiesten marssi. Juhlan juontajana 
toimi Risto Laakso.

Tuomo Suhonen
Kuvat Jaana Vienola, puolustusvoimat

Kunniapuheenjohtajaksi kutsut-
tu Aarre Seppälä, pitkäaikainen 
ent. pj.
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Ilmatorjuntamuseo täytti viime 
vuonna 50 vuotta. Se on toimiva 
laitos kokoelmineen ja vaihtuvine 
näyttelyineen. Museolla on mahdol-
lisuus järjestää erilaisia tilaisuuksia 
ja käytössä on audiovisuaalisia lait-
teita. Puustellissa kokoontuvat mm. 
sotaveteraanit.

Itse koen Ilmatorjuntamuseon 
henkiseksi voimavarakseni. Esillä 
oleva välineistä muistuttaa minua pit-
kästä urastani ilmatorjunnassa ja työ-

IT-MuSEo

Keräyspäälliköiden Risto Häkkisen ja Seppo Lehdon

HAASTE ILMATORJUNTALEHDEN LUKIJOILLE
•	 OSALLISTUKAA	JUHLARAHASTOKERÄYKSEEN
•	 HAASTAKAA	YRITYKSET	JA	YSTÄVÄT	MUKAAN	 
 - VAALITTE NÄIN SUOMEN ILMATORJUNNAN PERINNETTÄ 

Keräystilit ovat
- Nordea 136630-128587, IBAN FI29 1366 3000 1285 87
- Sampo 804307-10126485, IBAN FI03 8043 0710 1264 85
- OP-Pohjola 509212-2117481,  IBAN FI60 5092 1220 1174 81

Ilmatorjuntamuseo,  
jäljelle jäänyt tukikohta

tovereistani. Muistot ovat pääasias-
sa myönteisiä, mutta useasti muistan 
kiusallisiakin tilanteita, joista olen 
kuitenkin selvinnyt pienin kolhuin.

Mitä voin ja mitä me kaikki il-
matorjuntaihmiset voimme tehdä 
hienon museomme tulevaisuuden 
takaamiseksi?

Itse yritän seuraavalla tavalla: 
avustan museolla jossakin projek-
tissa, olen ottanut juhlarahaston ke-
räyslistan (ja saanutkin lahjoituksia) 

ja olen haastanut museon netissä 10 
- 20 €:lla RUK:n entiset oppilaani ja 
varsinaissuomalaiset ilmatorjunnan 
ystävät tukemaan museon tulevai-
suutta.

Aseveljeni ja –sisareni, ystäväni 
ottakaa haaste vastaan.  

Pitäkäämme yhteyttä!
Hannu Pohjanpalo

ilmatorjuntaihminen
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Keski-Suomen osasto teki syysret-
ken Mikkeliin. Kohteenamme oli 
Mikkelin jalkaväkimuseo ja Mik-
kelin klubi, jossa vieraanamme oli 
ilmatorjunnan tarkastaja eversti Ari 
Grönroos. Osastolaistemme lisäksi 
mukana olivat 7 ilmatorjuntakadettia 
kouluttajineen sekä veljeskiltojemme  
Ilmasotakoulun sekä Viestikoelaitok-
sen killan puheenjohtajat. Joukkom-
me vahvuus oli 27 henkilöä.

Lähdimme aamulla Jyväskylästä 
Ilmasotakoulun ystävällisesti käyt-
töömme antamalla bussille. Mikke-
lissä ajoimme suoraan Jalkaväkimu-
seolle, jossa asiantuntevan oppaan, 

majuri  Pekka Vauhkosen johdolla 
tutustuimme todella mielenkiintoi-
seen museoon. Perehdyimme jääkä-
rien historiaan, Mannerheim-ritarien 
historiaan sekä mm. Ihantalan tais-
teluun, jonka kulkua havainnollisti 
suuri pienoismalli. Jalkaväkimuseo 
on kiinnostava kohde kaikille sota-
historiasta kiinnostuneille ja sinne 
kannattaa viedä nuorempiakin su-
kupolvia. 

Seuraavaksi suunnistimme Mikke-
lin klubille, jossa meille oli katettu 
Mannerheimin illallinen Marskin 
ryyppyineen, vorschmackeineen ja 
kuha Walevskoineen. Mikkelin klu-

bin historiaan sodanaikaisena Man-
nerheimin lounas-ja illallispaikkana 
meidät perehdytti mielenkiintoisella 
tavalla Länsi-Savo Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja Jukka Tikka.

Herkullisen Mannerheimin ateri-
an jälkeen ilmatorjunnan tarkastaja, 
eversti Ari Grönroos kertoi meille 
kiinnostavia asioita ilmatorjunnan 
nykytilasta sekä tulevaisuudennäky-
mistä, joita voidaan hänen mukaansa 
pitää hyvinä. Tarkastajan esitystä 
seurasi vilkas keskustelu ja hänelle 
tehtiin paljon visaisia kysymyksiä. 
Ari Grönroos kätteli henkilökohtai-
sesti kaikki ilmatorjuntakadetit ja 
vaihtoi jokaisen kanssa muutaman 
sanan. Tätä kadetit tuntuivat arvos-
tavan suuresti. 

Myöhäisen lounaan päätteeksi 
suuntasimme jälleen Jyväskylään. 
Matkalla bussissa lotta Lea Santala 
valotti meille lottien toimintaa sodan 
aikana. 

KENTÄN
KUULUMISIA

Keski-Suomen osaston     syksyn retket

Keski-Suomen osasto retkellä  
Jalkaväkimuseossa ja Mikkelin klubilla

Osastomme sekä vieraittemme 
joukkue luokkakuvassa Jalkavä-
kimuseon pihalla neuvostoliitto-
laisen Komsomolets-tykinvetäjän 
ympärillä.
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ren reunalla olevalla näköalapaikalla.
Tuliasemasta on vain hyvin vähän 
jäljellä ja sinne löytää ainoastaan 
asiantuntijan avustuksella. 

Venäläiset pommittivat talvi-
sodan aikana Jyväskylää neljässä 
hyökkäysaallossa ja pommitukset 
tapahtuivat 29. ja 31. tammikuuta 
1939. Ilmatorjunta oli varsin heikosti 
valmistautunut näihin pommituksiin. 
Miehistö oli lähes kouluttamatonta, 
upseerit oli pikakoulutettu kuukau-
den kurssilla Helsingissä 3:n tuuman 
Vickers ilmatorjuntakanuunoilla. 
Koulutettavat upseerit olivat kaikki 

kenttätykistön miehiä. Pääaseet eli 
40 millin Bofors it-kanuunat saatiin 
patterin käyttöön vasta pari viikkoa 
ennen pommituksia ja aseisiin tu-
tustuminen ja niillä harjoittelu jäi 
erittäin lyhyeksi. 

Vaikka viholliskoneille ei pystytty 
tuottamaan tappioita, saattoi torjun-
tatuli vaikuttaa siihen ettei vihollisen 
pommikoneita enää tämän jälkeen 
näkynyt Jyväskylän taivaalla. 

Keski-Suomen osaston puheen-
johtaja Olavi Rantalainen piti IT-
koulutettaville lyhyen esittelyn 
Ilmatorjuntayhdistyksen ja Keski-
Suomen osaston toiminnasta. 
Hämmästyttävää oli, ettei kukaan 
kadeteista ollut käynyt katsomassa 
Ilmatorjuntayhdistyksen nettisivuja 
eli tiedottamista vielä riittää.

Opiskelijat ja heidän kouluttajat 
tuntuivat olevan tyytyväisiä tähän 
Jyväskylän ilmatorjunnan histori-
aretkeen.

Olavi Rantalainen

Keski-Suomen osasto järjesti syys-
kuun lopulla 25.9. Ilmasotakoulussa 
opiskeleville ilmatorjuntakadeteille 
sekä yhdelle SAMOK 1-opiskelija-
kersantille kouluttajineen esityksen 
Jyväskylän talvisodan aikaisista 
pommituksista, ilmatorjunnasta ja 
Jyväskylän ase- ja sotatarviketeol-
lisuudesta. 

Keski-Suomen osaston hallituk-
sen jäsen Matti Rantahalme kertoi 
värikkäästi Jyväskylän sotahistori-
aa Kanavuoren laella sijaitsevassa  
kevyt Ilmatorjuntapatteri 8:n toisen 
jaoksen tuliasemassa sekä Kanavuo-

Historiaretken osanottajat Ka-
navuoren tykkijaoksen aseman 
edessä. Vasemmalta kapt. Santtu 
Eklund it-kadetit, kapt. Ahti Piik-
ki, luennoitsija Matti Rantahalme 
ja kapt. Ilkka Kilpeläinen.

Jyväskylän ilmatorjunnan historiaa  
ilmatorjunnan opiskelijoille 
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Muistoja 50 vuoden takaa 
29.11.1962 
Palasin It-koululle lomalta klo 12.25. 
Koululla pakkausten kunnostusta 
jne. Yöllä oli satanut 10 cm:n ver-
ran lunta, joten jopa Santahamina 
näytti kauniilta tai mahtoiko se 
vaikuttaa asiaan, että tiesi varmaan 
lähtevänsä pois tänään täältä ”Pirun-
saarelta”, mene ja tiedä. Au-kurssi 
alkoi jyskyillä ja jyskyillä se myös 
loppui, sillä koko iltapäivä oli puh-
distuspalvelua tosin kursoorista (yli-
malkaista). Ika piti vielä viimeisen 
käskynjakonsa, josta ei huumorin 
pälke nytkään puuttunut. Kyllä sieltä 
tuli kaikki pikkujutut ja käyttäyty-
mistavat käytyä läpi – ja kyllä me 
alikersantit nauroimme niin. Kapt 

Kapanen ylensi RUK:hon lähtevät 
korpraalit alikersanteiksi ja piti pie-
nen puheentapaisen toivoen kurssille 
lähtijöille menestystä ja sanoi mie-
lenkiinnolla tarkkailevansa meidän 
saavutuksia Pääesikunnassa. Kävim-
me vielä viimeisen kerran Sandiksen 
”vanikkamurskaamossa” syömässä. 
Yllätyksenä oli vielä pannari ja sit-
tenkin lopulta varmaan se viimeinen 
täällä. Kävin tekemässä vielä vii-
meisen kerran tuttavuutta It-sotkun 
kanssa ja hyvästi (näkemiin)? Lop-
puilta makaamista ja lukemista siis 
ajan tappamista. Kävin Au-tuvassa 
lukemassa valvojankirjan läpi ja voi 
mitä surkeaa luettavaa se oli. Tuntui 
jollain tavalla naurettavalta lukea 
sitä tekstiä. Klo 22.00 alkoivat kul-
jetukset Rautatieasemalle. Laitoin 

alik Kettusen kanssa tuvan viimeisen 
kerran edustuskuntoon puuniharjaa 
heiluttamalla ja laittamalla tarkat 
bunkka-ja jakkaraojennukset. Klo 
22.10 hyvästi It-koulu. Automme 
alkoi heti piiputtaa jo koulun pi-
halla. Loppuiko matka jo tähän? 
Koppiauton lavalla oli täpösen 
täynnä kattoon asti reppuja ja äijiä. 
Joudummeko suuren lastausvaivan 
jälkeen heti purkamaan kuorman? Ei, 
auto jatkoi kuitenkin matkaa, mutta 
HOK:n kohdalla se sitten sammui. 
Autoja oli kolme, joista kaksi meni, 
siis jatkoi matkaa asemalle. Tilanne 
alkoi tuntua jo kriittiseltä, kun ei ollut 
vielä uutta autoa tilalle ja klo oli jo 
22.40. Juna lähtee 23.00. Vihdoin 
tuli iso Vanaja koululta. Uusi lastaus 
ja matka jatkui. Ajoimme tuhatta ja 

KENTÄN
KUULUMISIA

ItPtri/RUK 111 - 50-vuotias

Juhlakokouksen osanottajat ryhmäkuvassa kokouksen jälkeen.
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sataa. Ika oli tietenkin sanonut hytis-
sä suharille, että ”anna mennä valtio 
maksaa sakot”. Olimme kuin olim-
mekin ajoissa asemalla ja ehdimme 
junaan, joka melkein heti lähti. Hei-
kun keikun Ika. Hyvästi Helsinki 
vähäksi aikaa – juna Haminaan lähti 
tasan 23.00. (Ote Lahtisen Jorkan so-
tapäiväkirjasta RUK:n ajalta). Tästä 
alkoi sitten Ikan tivolin kasvattien 
RUK:n taival. Kurssilta valmistui 
aikanaan 65 kokelasta, joista 8 on 
jo poistunut joukostamme, kolme 
vakavasti sairaana ja yhdestä ei ole 
tietoa. 

Kurssi jälleen koossa

Kurssi on kokoontunut viiden vuo-
den välein ja osanottajia on ollut 
enimmillään 33 ja tällä 50- vuotis 
juhlakokouksella 17.09.13 Tallinnan 
päiväristeilyn merkeissä, oli muka-
na 30 aseveljeä. Osanottajat otettiin 
vastaan Katajanokan terminaalissa, 
jossa kurssin sihteeri ja matkanjoh-
taja Hannu Räsänen jakoi matkaliput 
sekä 6 hengen hytit yläkerrassa ja 
Lahtisen Jorkka otti tulijat vastaan 
ala- aulassa. Tallinnassa jokainen sai 
valita oman ohjelman. Kaksi kohdet-
ta olivat kiinnostavimmat eli KGB:n 
museo Viru hotellin vintillä sekä uu-
si hieno Viron merimuseonäyttely 
Lennusada-massa. Paluumatkalla 
nautimme risteilyyn kuluneen buffet- 
päivällisen ja muuten paluumatka 
sujuikin vanhoja muistellessa. Meno-
matkalla pidetyssä juhlakokouksessa 
Lahtisen Jorkka julkisti 43 sivuisen 
sotapäiväkirjansa RUK:n ajalta ja 
seuraava kokous päätettiin pitää jo 
kahden vuoden kuluttua. Kurssitoi-
mikuntana jatkaa edelleen pj Jorma 
Lahtinen, siht Hannu Räsänen ja 
muina jäseninä Antti Simola ja Eero 
Valtonen. Toimikunta sai valtuudet 
järjestää seuraavan kokouksen tehty-
jen vaihtoehtoisten esitysten perus-
teella. Kaikki muuten halusivat oman 
kappaleensa Jorkan sotapäiväkirjasta 
s-postin välityksellä. 

Teksti: Jorma Lahtinen
Kuvat: Tuomo Komppa

ItPtri/RUK 111 tervehtii lukijoitaan vas. K-E Slotte, K Eskola ja R 
Tiensuu




