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WORLD CLASS
- through people, technology & dedication

NASAMS
Ilmapuolustusjärjestelmä
•  Käytössä Suomea puolustamassa
•  Valittu jo seitsemään maahan
•  Verkostokeskeinen taistelujaotus
•  Ylivertainen tulivoima
•  Modulaarisuus turvaa kasvun
•  Extended Range (ER), 
   selkeästi suurempi ulottuvuus pian tarjolla
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Majuri Janne Tähtinen
PäätoimittajaPÄÄTOIMITTAJALTA

TÄMÄN 
PÄÄTOIMITTAJAN 
TESTAMENTTI
Otin päätoimittajan tehtävät vas-
taan pari vuotta sitten ja nyt aika 
alkaa olla lopuillaan. Päämääräni 
päätoimittajana oli tehdä laadukas-
ta lehteä, jolla lisätään aselajitie-
toutta lukijakunnassa. Mielestäni 
onnistuin tässä ainakin kohtalai-
sesti. 

Vuonna 2016 iskettiin kiinni 
perusasioihin. Teemana lehdissä 
olivat Sodankuva, Uhkajärjes-
telmät, Ilmatorjunnan kehitysnä-
kymiä sekä Monitoimihävittäjä. 
Päätoimittajan näkökulmasta leh-
det olivat tiukkaa asiantuntijoiden 
kirjoittamaa tavaraa Puolustusvoi-
mien, ilmapuolustuksen sekä ilma-
torjunta-aselajin kehittämisen nä-
kökulmasta – lukijat tietenkin ovat 
vapaasti saaneet muodostaa oman, 
jopa vastakkaisen, mielipiteensä.

Vuonna 2017 jatkettiin päätoi-
mittajan valitsemalla linjalla sy-
ventämällä lukijakunnan tietämys-
tä ensimmäisessä lehdessä teemalla 
Passiivinen puolustus sekä toisessa 
lehdessä, YEK58, kertomalla ny-
kyisestä yleisesikuntaupseerikou-
lutuksesta, mutta myös julkai-
semalla asiantuntija-artikkeleita 
kurssilaisten diplomitöistä. Vuoden 
kahdessa viimeisessä lehdessä lip-
suttiin päätoimittajan tulevaisuu-
teen ja kehittämiseen tähtäävistä 
asiapainotteisista teemoista men-
neisyyteen, juhlien ilmatorjunta-
lehden historiaa teemalla 200, ja 
nyt kädessäsi on Ilmatorjuntasää- 
tiön juhlanumero Ilmatorjuntasää-
tiö 60 vuotta.

Tästä lehdestä kun selviätte 
kunnialla, edessänne on uusi vuosi 
ja uusi entistä kyvykkäämpi pää-

toimittaja – majuri Henri Ruotsa-
lainen. Uuden päätoimittajan kans-
sa pääsette nauttimaan teemoista 
uhkajärjestelmät: ilma-alusten tie-
dustelusensoreiden suorituskyky, 
taktiikka ja johtaminen: ilmator-
junta ja ilmasuojelu, Etelä-Suomen 
Ilmapuolustusseminaari sekä tule-
vaisuus: ilmasodankäynnin muutos 
– ”Game changers”.

Peruslukemat-palstojen kirjoit-
tajat ovat olleet avainasemassa leh-
tien asiasisällön tuottamisessa pää-
toimittajakaudellani – kiitos siitä 
tässä vaiheessa. Toimituskunnassa 
tapahtuu muutamia muutoksia tu-
levaan vuoteen liittyen. Tekniikan 
palstalle on värvätty kirjoittajaksi 
majuri Tuomas Pernu ja taktiikan 
palstalle allekirjoittanut. Joudutte 
siis jatkossakin katselemaan kuvaa-
ni lehden sivuilla. Anteeksi siitä!

Lopuksi todettakoon iso kiitos 
kaikille lehden tuottamiseen vuo-
sien 2016 –17 aikana osallistuneille 
sekä onnittelut säätiölle, jonka juh-
lanumero on nyt käsissänne. 

Eversti Ari Grönroosille toivo-
tan erittäin leppoisia tiukalla vään-
nöllä ansaittuja eläkepäiviä – onhan 
niiden eteen kuitenkin tuotettu jo 
pitkä rupeama tappioita myös il-
matorjunnan tarkastajana Mikkelin 
luolassa.

Uudelle tarkastajalle, eversti 
Sami-Antti Takamaalle, toivotan 
menestystä erittäin haasteellisessa 
tehtävässä – May the Force be with 
You!

Päätoimittaja (viimeistä kertaa) 
Janne T
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Everstiluutnantti Aki Hotti
Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjohtajaPUHEENJOHTAJALTA

JUHLAVUOSI JATKUU  
– ILMATORJUNTASÄÄTIÖ  
60 VUOTTA
Ilmatorjuntayhdistys on kulu-
neen syksyn aikana järjestänyt 
tavallista juhlavampia Ilma-
torjuntahenkisiä tapahtumia 
Suomi 100 -juhlavuoden tee-
maan liittyen. Erityisesti nos-
tan esille syyskuisen retkemme 
Suomenlinnaan Ilmatorjunnan 
ensilaukausten siivittämä sekä 
Lahdessa järjestetyn erittäin 
korkeatasoisen Etelä-Suomen 
Ilmapuolustusseminaarin. Pa-
laan vielä Suomenlinnaan.

Ilmatorjunnan ensilaukauksista tuli 
16.9.2017 kuluneeksi 90 vuotta. 
Suomenlinnan Länsi-Musta saarel-
la sijaitsee ensimmäisen ilmator-
juntajoukkomme (Ilmapuolustus-
komennuskunta) kasarmirakennus. 
Rakennuksen takana rannalta löy-
tyy edelleen ainakin kahdet ty-
kinpaikat, joista ensimmäisten il-
matorjunta-ammuntojen arvellaan 
tapahtuneen 16.9.1927. Tänä päi-
vänä keskustelemme valmiudesta 
välillä kuin uudesta asiasta, mutta 
90 vuotta sitten ensimmäiset tykit 
sijoitettiin noin sadan metrin pää-
hän kasarmista. Valmius on siis 
ollut aselajin vahvuuksia syntyhet-
kestä saakka.

Suomenlinnassa vierailim-
me myös Helsingin pommitusten 
muistomerkillä, jossa eversti Ahti 
Lappi piti erinomaisen esitelmän 
aselajin syntyhistoriasta. Retkem-
me pääkohteena voidaan pitää 
tutustumista sodan ajan ilmaval-
vontakeskukseen siellä sota-aika-
na työskennelleiden kahden Lotan 
opastuksella. Voin vakuuttaa Teille, 
että Lottien yksityiskohtaiset kerto-
mukset ja Ilmavalvontakeskuksen 
järjestelyiden esittely oli mitä kieh-
tovinta kuultava. Nyt tyhjä bunk-
keri heräsi jälleen täyteen eloon 
Lottien tarinoidessa. Sydämelliset 
kiitokset Teille Lotat, Tuulikki 
Weckström ja Maire Rautakoski, 
työstä jota teitte pyyteettä Isänmaan 
eteen noina vaikeina aikoina. Ret-
kemme päätettiin upseerikerhol-
le maittavaan lounaaseen. Kiitän 
myös Suomenlinnan upseerikerhon 
puheenjohtajaa Risto Luostarista 
yhdistyksen kanssa yhdessä järjes-
tetystä tapahtumasta.

Näitä laadukkaita ilmatorjun-
tatapahtumia järjestetään sään-
nöllisesti ympäri valtakuntaa. Yh-
teistä näille tapahtumille näyttää 
kuitenkin olevan kovin vähäinen 
osanottajien määrä. Tämä huoles-

tuttaa minua! Olkaa siis aktiivisesti 
yhteydessä yhdistyksen hallituksen 
jäseniin ja kertokaa, minkälaisia 
tapahtumia haluatte, niin osaamme 
suunnata resurssimme jäseniä kiin-
nostaviin tapahtumiin.

Haastan vielä stadilaisia. Tul-
kaa mukaan toimintaan. Kertokaa, 
mitä haluatte. Hetken aikaa hiljai-
seloa viettänyttä pääkaupunkiseu-
dun ilmatorjunnan yhdistyskenttää 
pyritään herättelemään taas kukois-
tukseen, kokoamalla seudun eri il-
matorjuntatoimijoita yhteen ja näin 
piristämään Ilmatorjunnan asiaa 
alueella. Olkaa yhteydessä!

Lopuksi onnittelen Ilmator-
juntasäätiötä kuudenkymmenen 
vuoden taipaleesta. Kiitän Ilma-
torjuntayhdistyksen puolesta saa-
mastamme tuesta. Toivon säätiölle 
menestyksellistä jatkoa tärkeässä 
tehtävässänne.

Joulua ja rauhoittumisen hetkeä 
odotellessa, 

T: AHotti
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Eversti Ari Grönroos
Ilmatorjunnan tarkastajaTARKASTAJAN PALSTA

Hyvät ilmatorjuntalehden lukijat
Jälleen kerran on mieluisaa 

aloittaa tarkastajan palsta onnitte-
luilla. Onnittelen kaikkia Ilmator-
junnan vuosipäivänä ja itsenäisyys-
päivänä ylennettyjä ja palkittuja 
sekä 60-vuotiasta ilmatorjuntasää-
tiötä. 

Jälleen kerran istun Tarkastajan 
majalla Lohtajalla ja kirjoitan tätä 
artikkelia. Nyt kuitenkin viimeistä 
kertaa. Viides vuosi ilmatorjunnan 
tarkastajan tehtävässä alkaa olla 
päätöksessään ja samoin urani puo-
lustusvoimissa. Siirryn reserviin 
1.1.2018 alkaen. Toivotan seuraa-
jalleni eversti Sami-Antti Taka-
maalle menestystä tulevassa teh-
tävässään. Olen varma, että hänen 
ohjauksessaan ilmatorjunta-aselaji 
tulee edelleen kehittymään ja me-
nestymään. 

Minulta on tänä syksynä kysyt-
ty useaan otteeseen tuntemuksia-
ni reserviin siirtymisen johdosta. 
Kaipa päällimmäinen tunne on tuo 
palstan otsikossa mainittu helpo-
tus. Onhan näitä ”samoja hommia” 
tullut tehdyksi siitä lähtien, kun 
vuonna 1983 astuin alokkaana pal-
velukseen Oulun ilmatorjuntapatte-
ristoon. Toisaalta sisimmässäni on 
myös kiitollisuutta. Olen matkani 
varrella saanut palvella erilaisissa 
tehtävissä, jotka kaikki ovat olleet 
omalla tavallaan mielenkiintoisia 
ja haastavia. Siitä osoitan kiitokse-
ni puolustusvoimille työnantajana. 
Hienointa eri tehtävissä toimiessa 
ovat olleet ne ihmiset, joiden kans-

LOHTAJAN JÄLKEEN 
HELPOTTAA

sa olen saanut työskennellä – joko 
puolustusvoimien sisällä tai sidos-
ryhmissä. Teille kaikille siitä myös 
suuri kiitos! 

Kuluneet vuodet ovat vahvis-
taneet allekirjoittaneelle aselajitar-
kastajan tehtävän välttämättömyy-
den. Vähäisten resurssien käyttöä 
on ohjattava ja koordinoitava, jotta 
niillä saavutettaisiin mahdollisim-
man hyvä tulos. Oli sitten kysymys 
mistä toiminnasta tahansa. Toki 
tämä kaikki tulee tehdä osana isom-
paa kokonaisuutta. Toivottavasti 
ilmatorjunnan tarkastajan tehtävä 
säilyy puolustusvoimissa myös 
jatkossa. Ja toivoa sopii myös sitä, 
että aselajin toimintaan vaikutta-
vista ”kehitysideoista” käytäisiin 
keskustelua virassa olevan aselaji-
tarkastajan kanssa ennen ideoiden 
viemistä toteutukseen. ”Kehittä-
jän” yksipuolisesta näkökulmasta 
tehdyt johtopäätökset johtavat pa-
himmillaan ilmatorjunnan toimin-
taedellytysten heikkenemiseen, 
vaikka tarkoitus ehkä olisikin toi-
nen. Tässä suhteessa on vielä pal-
jon toivomisen varaa. 

Ajattelin ensin, että kirjoittai-
sin tähän viimeiseen tarkastajan 
palstaan tätä syntynyttä tekstiä pi-
demmän kirjoituksen. Totesin kui-
tenkin, että eiköhän kaikki sanomi-
sen arvoinen ole tullut aiemmissa 
yhdeksässätoista kirjoituksessa 
sanottua. Tunnistan ja tunnustan 
myös sen, että erityistä ”viisasten 
kiveä” minulla ei ole. En myöskään 
koe olevani muita ylivertaisempi, 

jotta voisin julkaista ”tarkastajan 
testamentin”. Olen aivan varma sii-
tä, että jatkossakin aselajitehtävissä 
toimivat henkilöt tekevät parhaansa 
niillä linjauksilla ja niillä resursseil-
la, jotka kulloinkin ovat käytössä. 

Mitä tulee tulevaisuuden suun-
nitelmiini, niin ne ovat vielä täysin 
auki. Reserviin siirtyminen ei tule 
allekirjoittaneelle yllätyksenä, eikä 
siihen todellakaan liity mitään dra-
matiikkaa. On toki myönnettävä, 
että edessä oleva muutos tuntuu 
tässä vaiheessa kohtuullisen isol-
ta, mutta mukavalta. Tarkoitus ei 
ole kuitenkaan jäädä kotisohvalle 
makoilemaan ostosteeveetä katse-
lemaan. Jää sitten nähtäväksi vielä-
kö kohta 55-vuotiaalle IT-alan (sen 
toisen) ammattilaiselle olisi jossain 
kysyntää.

Jääkiekkotermejä mukaillen on 
siis aika siirtyä kaukalosta katso-
moon. Ei huutelemaan herjoja pe-
laajille, ei haukkumaan tuomareita, 
eikä arvostelemaan valmentajia. 
Pelikirja kun ei ole katsomon luet-
tavissa ja peluuttamista ei siksi voi 
arvostella. Tärkeintä on kannustaa 
kotijoukkue voittoon. Tulen ”tun-
nustamaan väriä” myös jatkossa! 

Näillä sanoilla toivotan kaikille 
hyvää jatkoa sekä menestymistä ja 
onnistumista siinä, mitä ikinä teet-
tekään.

Morjens!

Ilmatorjunnan tarkastaja 
(vielä hetken)

Eversti Ari Grönroos
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OHTO LAUNCHER

• Adaptable 
• Multi-functional 
• Highly transportable

www.robonic.fi

Ilmatorjuntasäätiö 
60 vuotta
Onnittelemme!

www.insta.fi



8   •   Ilmatorjunta 4/2017

READY FOR
ANYTHING

Nykyajan joukot ovat hyvin riippuvaisia ase- ja puolustusjärjestelmiensä tarkkuudesta  
ja monipuolisuudesta.

RBS 70 NG VSHORAD -järjestelmä, integroidulla 24/7 -monimaalikyvyllä, on kehitetty 
vastaamaan vaativimpien taistelutilanteiden haasteisiin. Ampujan integroidut tähtäys-  
ja laukaisuapujärjestelmät, kuten automaattinen maalinseuranta ja näköyhteys maaliin,  
vievät sen tarkkuuden huippuunsa. RBS 70 NG tarjoaa maassa toimiville joukoille  
ilmatorjuntasuorituskykyä, jolle ei maailmasta löydy vertaista.

RBS 70 NG -järjestelmällä on yli 20 käyttäjää eri puolilla maailmaa. Se on operatiivisesti 
testattu ja soveltuu kaikkiin sääoloihin, arktisesta kylmyydestä aavikon kuumuuteen. 
Kanssamme, olet valmis kaikkeen.

www.saab.fi

VALMIINA KAIKKEEN – RBS 70 NG VSHORAD:  
UUSI SUKUPOLVI
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Säätiön perinteiset ja hyviksi ha-
vaitut toimintamuodot säilytetään, 
mutta niitä osin keskinäisiltä pai-
notuksiltaan muuttaen tai uusia 
ulottuvuuksia käyttöön ottaen. 
Olennaisin, jo tapahtunut ja tule-
vaan monin tavoin vaikuttava sisäi-
nen muutos on Ilmatorjuntamuseo-
säätiön lakkauttaminen ja museon 
ylläpitovastuun siirtyminen Ilma-
torjuntasäätiölle. Toinen, samaa 
luokkaa oleva muutos tulee ole-
maan alkava museoyhteistoiminta 
Tuusulan kunnan kanssa. Jo pel-
kästään näiden kahden muutosteki-
jän johdosta säätiön on sopeutetta-
va nykytoimintojaan tulevaisuuden 
haasteisiin, mutta on näköpiirissä 
muutakin.

Erilaisia muutostekijöitä ja 
niiden vaikutuksia pohdittiin ku-
luvan vuoden maaliskuussa jär-
jestetyssä hallituksen sisäisessä 
tulevaisuustyöpajassa. Työryhmiin 
jaettu hallitus sai valmisteltavak-
seen ”kotitehtäviä”, jotka käsitte-
livät säätiön taloutta, perinnetyötä, 
kustannustoimintaa, palkitsemista, 

ILMATORJUNTASÄÄTIÖ 
60 VUOTTA

TEEMANA Kenraaliluutnantti (evp) 
Hannu Herranen

Hallituksen puheenjohtaja
Ilmatorjuntasäätiö

VAKAUDEN VUOSISTA 
HUOMISEN HAASTEISIIN  
– Ilmatorjuntasäätiö 2020-luvulle
Juhlavuottaan viettävä Ilmatorjuntasäätiö toimii tänä päivänä vakiintunein muodoin, mutta uudelle 
vuosikymmenelle toimintojaan jo suunnaten. Tulevaisuus tuo aina tullessaan omat haasteensa ja niin 
on käymässä myös säätiölle. Sen toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtuu jatkossakin muu-
toksia, joita ei voi jättää huomiotta tulevaa suunniteltaessa. 

säädöspohjaa ja johtamista. Etukä-
teisvalmistelujen jälkeen kokoon-
nuttiin yhteisen pöydän ympärille 
ja keskusteltiin työryhmien alus-
tusten pohjalta kyseisten osa-aluei-
den nykytilasta ja kehitystrendeistä 
sekä arvioitiin muuttujien vaiku-
tusta säätiön tulevaisuuteen. Lop-
putulemana pyrittiin löytämään 
selviytymispolkuja esiin nouseviin 
tilanteisiin. 

Artikkelissa esitellään Ilmator-
juntasäätiön nykypäivää ja eräitä 
tulevaisuustyöpajassa käsiteltyjä 
aihealueita sekä näiden synnyttä-
miä ajatuksia. Tässä kirjoituksessa 
ei käsitellä tarvittavia yksityiskoh-
taisia toimenpiteitä. Niiden pohdin-
ta on työpajan toisen vaiheen tehtä-
vä samoin kuin toimintalinjausten 
muotoilu toimintasuunnitelmiin.

Aluksi on kuitenkin paikallaan 
palauttaa mieleen säätiölle sään-
nöissä asetetut tavoitteet. Niiden 
mukaan säätiö pyrkii ”edistämään 
ilmatorjunnan kehitystä ja sen histo-
riallisten perinteiden säilyttämistä 
tukemalla niihin liittyvää tutkimus- 

ja valistustoimintaa sekä opiskelu- 
ja virkistystyötä puolustusvoimien 
ilmatorjuntamuodostelmissa sekä 
vapaaehtoista maanpuolustustyötä 
tekevissä ilmatorjuntajärjestöissä”. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi 
”säätiö ylläpitää Ilmatorjuntamuse-
ota Hyrylässä, tukee alan tutkimus-
toimintaa myöntämällä apurahoja 
ja stipendejä, avustaa ja suorittaa 
alan kehitykselle tärkeää kokeilu- 
ja julkaisutoimintaa sekä tiedotus-, 
valistus- ja virkistystyötä.” Lisäk-
si säätiö ”tallentaa, tutkii ja pitää 
näytteillä ilmatorjuntaan liittyvää 
esineellistä perinnettä.” Koska sää-
tiön tehtävä on toiminnallinen, ei 
kyseessä ole pelkästään apurahoja 
jakava säätiö.

Säännöissä mainittu ”kokeilu-
toiminnan tukeminen” on jäänyt 
nykyhallitukselle tavoitteiltaan, si-
sällöltään ja toteutusmuodoiltaan 
”kuolleeksi”. Muilta osin johto-
säännössä määritettyjä tavoitteita 
on edistetty ja tuettu joko ajallisesti 
tai vaikuttavuudeltaan vaihdellen. 



10   •   Ilmatorjunta 4/2017

Sisäisiä ja ulkoisia  
muutostekijöitä

Tulevaisuutta taustoittavia ja ke-
hitystä ohjaavia tekijöitä syntyy 
sekä säätiön tekemistä toiminta-
linjauksista että suomalaisessa 
yhteiskunnassa sekä puolustusvoi-
mien ja vapaaehtoistyötä tekevien 
aselajiyhdistysten piirissä tapahtu-
vista muutoksista. Näistä tulevai-
suustyöpajassa otettiin kantaa vain 
muutamiin olennaisimpiin.

Väestörakenteessa tapahtuva ja 
loppuosiltaan ensi vuosikymme-
nelle ajoittuva veteraanisukupolven 
poistuminen keskuudestamme on 
tosiasia, jonka vaikutusta ei voi jät-
tää huomiotta säätiön tulevaisuus-
visioinnissa. Sille, miten sotiemme 
veteraanien ja lottien suoran vuoro-
vaikutuksen hiipuminen heijastuu 
sotilasperinnetyöhön, esitettiin työ-
pajassa kaksi toisilleen vastakkais-
ta näkemystä. Säätiön edustamien 
arvojen valossa huonommassa ti-
lannemallissa kiinnostus sotiemme 
ja puolustusvoimiemme historiaan 
vähenee. Tällöin myös säätiön tu-
kemaan aselajin perinnetyöhön 
kohdistuu supistamishaasteita. Ajan 
saatossa kiinnostuksen ja eri yhtei-
söjen harjoittaman perinnetyön vä-
henemisellä nähtiin myös maapuo-
lustustahtoa heikentävä vaikutus.

Päinvastaisessa kehitysarviossa 
kiinnostus ja perinteiden arvostus 
säilyvät, jopa lisääntyvät. Histo-
riasta ja perinteistä halutaan tietää 
ja niistä voidaan edelleen kertoa 
esineistön ja muun taltioidun tie-
toaineksen avulla. Työpajassa kal-
listuttiin jälkimmäisen vaihtoehdon 
toteutumisen kannalle. Riippumat-
ta em. kehitystrendien toteutumi-
sesta aselajihistorian aineellisen ja 
aineettoman perinteen taltiointi ja 
sen tukeminen todettiin alkavalla 
vuosikymmenelläkin säätiön kes-
keiseksi tehtäväksi. Kiinnostuksen 
herättämiseksi historiaa ja perintei-
tä on myös osattava ”myydä” nuo-
risolle esineistön perinteisiä näyt-

telymenetelmiä uuden teknologian 
avulla monipuolistaen.

Vahvan, tulevaa haastavan si-
doksen edellä esitettyyn synnyttävät 
puolustushallinnon suunnitelmat ja 
päätökset sotilasmuseotoimintansa 
tulevaisuudesta. Museotoimintaa ei 
nähdä jatkossakaan puolustusvoi-
mien avaintulokseksi, mistä seuraa 
parin seuraavan vuoden aikana to-
teutuva toimialan keskittyminen ja 
siihen suunnattavien taloudellisten 
voimavarojen supistuminen. Jat-
kossa puolustusvoimien museotuki 
tullaan suuntaamaan kokonaisuu-
dessaan Sotamuseolle, kolmelle 
”puolustushaaramuseolle” (Museo 
Militaria, Forum Marinum ja Suo-
men Ilmavoimamuseo) sekä Pans-
sarimuseolle. Valtakunnallisista 
aselajimuseoista sekä Jalkaväki- 
että Ilmatorjuntamuseo jäävät ta-
loudellisen tuen ulkopuolelle. Näh-
tävissä on, ettei puolustusvoimien 
muu toiminta ja edessä olevat mit-
tavat materiaalihankkeet ainakaan 
paranna tilannetta. Toimintalinja-
usten seurauksena molemmat tuen 
ulkopuolelle jäävät erikoismuseot 
taustayhteisöineen ovat hakeutu-
neet yhteistyöhön sijaintikuntiensa 
kanssa ja näiden taloudellisen tuen 
piiriin. Tuusulassa aloitettavan yh-
teistyön seurauksena Ilmatorjun-
tasäätiön vastuu ja velvollisuudet 
tulevat kasvamaan nykytasostaan.

Toisaalta on varsin mahdollis-
ta, että edessä olevan kehityskulun 
seurauksena Ilmatorjuntamuseon 
asema ja merkitys valtakunnalli-
sena erikoismuseona vahvistuu ja 
medianäkyvyys paranee. Edullinen 
sijainti väestökeskittymien lähei-
syydessä ja hyvien liikenneyhte-
yksien varrella sekä mahdollisuus 
liittää museo Tuusulan Rantatien 
rikkaaseen kulttuuritarjontaan (ns. 
Museotarjotin-malli) luovat alka-
valla vuosikymmenellä uusia mah-
dollisuuksia Ilmatorjuntamuseon ja 
muun perinnetyön kehittämiselle. 
Näitä vahvuuksia säätiön on tuetta-
va kaikin tavoin.

Työpajassa käsitelty kolmas suo-
malaisessa yhteiskunnassa tapah-
tuva kehityssuunta liittyy talkoo-
työn arvostuksen ja talkoohengen 
huolestuttavaan vähenemiseen. 
Myös mahdolliset verottajan kiris-
tyvät kannanotot vapaaehtoistyön 
määrittelyssä ja verokohtelussa 
aiheuttavat epävarmuutta niin sää-
tiön kuin Ilmatorjuntamuseon tule-
vaisuuden näkymiin. Rakentuvat-
han Ilmatorjuntamuseon näyttelyt 
ja niiden ylöspano sekä ylläpitävä 
tilahuolto pitkälti osaavan ja työlle 
omistautuneen talkooväen panok-
selle.

Tulevien vuosien talkooväen 
rekrytoinnin kannalta museon si-
jainti Hyrylässä on haasteellinen. 
Talkooväki ja sen täydennys on saa-
tu tähän saakka pääasiallisesti Tuu-
sulasta ja sen ympäristöstä. Jo nyt 
on havaittavissa Helsingin ilmator-
juntarykmentin siirrosta aiheutunut 
notkahdus museon talkootyön jat-
kolle. Sijainnistaan johtuen Paro-
lassa toimiva rykmentti ei täydennä 
entisessä määrin kaaderitaustaisen 
talkooväen rekrytointipohjaa kes-
kiselle Uudellemaalle. Todetusta 

”Museotarjotin”. Ilmatorjunta-
museon ja sen vieressä sijaitsevan 
Klaavolan kotiseutumuseon alueet 
yhdistetään museokampukseksi, 
jolla toimii ”Kotiseutukeskus”. 
Keskukselle otetaan yhteiskäyttöön 
Ilmatorjuntamuseon nykyinen 
kahvio- ja museokaupparakennus. 
Molemmat museot jatkavat itse-
näistä näyttelytarjontaansa, mutta 
pyrkivät synergiaetuihin seutukun-
nan yleisen ja sotahistorian esitte-
lyssä. Kotiseutukeskusta aletaan 
markkinoida Rantatien museo- ja 
kulttuuritarjonnan mukana. Valta-
kunnallinen museokortti sujuvoittaa 
museoissa vierailua.
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kehityksestä huolimatta talkootyö-
voiman ”rekrytointialue” säilynee 
jatkossakin pääosin entisenä, mutta 
toiminpiteitä on suunnattava uusiin 
kohderyhmiin.

Oman vaikutuksensa tuonevat 
myös aselajin vapaaehtoisen jär-
jestötoiminnan kehittämiskaavai-
lut. Mahdollinen ilmatorjunnan 
yhdistyskentän päällekkäisyyksien 
vähentäminen tai toimintojen sel-
kiyttäminen synnyttänevät toteu-
tuessaan uusia mahdollisuuksia 
myös säätiön toimintojen virtavii-
vaistamiseen. Työn ollessa vielä 
kesken ei näiden vaikutusta arvioi-
tu työpajassa mainintaa enempää.

Lait tukevat ja haastavat
Lainsäätäjä on määrittänyt sää-
tiöt ”perustajansa asettamiksi 
omaisuusmassoiksi, joita hoitavat 
erilliset hallintoelimet ja joilla to-
teutetaan perustajan määräämiä 
hyödyllisiä tarkoituksia. Säätiöi-
den toiminnasta ja valvonnasta sää-
detään säätiölaissa ja -asetuksessa. 
Säätiöt eroavat osakeyhtiöistä si-
ten, että niiden tarkoituksena ei ole 
harjoittaa liiketoimintaa tai tuottaa 
voittoa, eikä niillä ole omistajia. 
Yhdistyksistä säätiöt eroavat puo-
lestaan siten, ettei niillä ole jäseniä 
eikä niiden tarkoitusta pääsääntöi-
sesti voida muuttaa.” 

Vuonna 1930 voimaan tullutta 
säätiölakia korjattiin perusteel-
lisemmin vuosina 1987 ja 1994 
sekä täydennettiin jonkin verran 
2000-luvulla. Vuonna 1989 laa-
dittua säätiöasetusta on niin ikään 
tarkistettu pariin otteeseen. Sekä 
lain että asetuksen viimeisimmät 
tarkistukset ja voimaantulo ajoittui-
vat joulukuulle 2015. Tarkistuksilla 
haettiin säätiötoimintaan läpinäky-
vyyttä, kirjoitusasua muokattiin 
yhteisölainsäädännön viimeistä 
kehitystä vastaavaksi sekä lisättiin 
patentti- ja rekisterihallituksen val-
vontamahdollisuuksia.

Asiaa oikeusministeriöstä tie-
dusteltaessa todettiin, ettei sää-
tiölainsäädäntöön ole nähtävissä 
ainakaan merkittävimpiä tarkistus-
tarpeita lähitulevaisuudessa. Ilmi 
tulleista väärinkäytöksistä johtuen 
säätiöiden valvontaan tullaan kui-
tenkin jatkossa kiinnittämään li-
sääntyvää huomiota. Kun Ilmator-
juntasäätiön tällä hetkellä voimassa 
olevat säännöt täyttävät uuden sää-
tiölain hengen ja kirjaimen, ei tältä 
suunnalta liene tulossa merkittäviä 
haasteita lähivuosien toimintaan. 
Pientä säätötarvetta kuitenkin löy-
tyy, esimerkiksi lain hallintoneu-
vostoa koskevien säännösten muu-
toksista on ilmoitettava patentti- ja 
rekisterihallitukselle vuoden 2018 
joulukuun alkuun mennessä.

Toisen, säätiön tulevaisuuteen 
voimakkaasti vaikuttavan säädös-
kokonaisuuden muodostavat vero-
lait. Näillä on puolestaan taipumus 
muuttua tiuhaan, jopa vuosittain. 
Tämän säädösryppään mahdollis-
tama ja Ilmatorjuntasäätiölle sen 
perusteella myönnetty yleishyö-
dyllisyysstatus on eittämättä eräs 
koko toiminnan keskeisimmistä 
menestystekijöistä. Yleishyödyl-
lisenä säätiön saamat lahjoitukset 
ovat perintö- ja lahjaverosta vapai-
ta, samoin pääsääntöisesti myös tu-
loverosta. Statuksen arvioimisessa 
otetaan huomioon ao. säätiön pit-
kän aikavälin jakopolitiikka ja se 
saavutetaan, mikäli

– ”säätiö toimii yksinomaan ja 
välittömästi yleiseksi hyväksi 
aineellisessa, henkisessä, si-
veellisessä tai yhteiskunnalli-
sessa mielessä,

– säätiön toiminta ei kohdistu 
vain rajoitettuun henkilöpii-
riin eikä

– säätiö tuota toiminnallaan 
siihen osallisille taloudellista 
etua osinkona, voitto-osuute-
na, kohtuullista suurempana 
palkkana tai muuna hyvityk-
senä.” 

Koska statuksen määrittely perus-
tuu puhtaasti viranomaisen har-
kintaan, on Ilmatorjuntasäätiön 
hallinnossa kiinnitettävä jatkuvaa 
huomiota lain kirjaimen tarkkaan 
noudattamiseen ja johdettava toi-
mintaa siten, että lainsäätäjän aset-
tamia yleishyödyllisyyden reuna-
ehtoja ei edes lähestytä. Tarkkuutta 
tulee noudattaa erityisesti Ilmator-
juntamuseon toimintoja mahdolli-
sesti laajennettaessa ja museotilo-
jen uudentyyppisiä käyttömuotoja 
harkittaessa.

Myöskään talkootyön verokoh-
telun käytänteet eivät ole selkeitä ja 
niiden soveltamisesta on käyty kes-
kustelua jo jonkin aikaa. Mahdol-
lisesti laajeneva verotus koskettaisi 
lähes kaikkea yhdistys- ja seura-
toimintaa. Niiden talkootoimintaa 
supistaville vaikutuksille Ilmator-
juntamuseonkaan tapauksessa ei 
ole toistaiseksi nähtävissä muuta 
ratkaisua kuin ostopalveluihin siir-
tyminen. Näiden käyttöönotto ei 
kuitenkaan olisi pidemmän päälle 
kannattavaa, mikä supistaisi näyt-
telytarjontaa ja sen uudistumista.

Säätiön taloudenpidosta
Ilmatorjuntasäätiön tase oli vuonna 
2016 noin 740 000 € ja sijoitus- ja 
rahoitussalkun tuotto korkoineen 
noin 30 000 €. Hallinnoitavia ra-
hastoja oli kolme: Aarne Aarnion 
ilmatorjuntarahasto, Olavi ja Elli 
Rahelan rahasto sekä Everstiluut-
nantti K.H. Pentin rahasto. 

Vuotuiset osinko- ja korko-
tuotot ovat säilyneet suhteellisen 
vakaina ja niitä ovat täydentäneet 
muutaman tuhannen euron luok-
kaa olevat luovutusvoitot. Lisäksi 
säätiölle on syntynyt tuottoa lahjoi-
tuksista, kirjamyynnistä ja vastaa-
vista euromäärältään enemmän tai 
vähemmän vaihtelevista tuloeristä. 
Luetelluista tuloista muodostunut 
vuotuinen kokonaistulo on vaih-
dellut 34 000 - 44 000 euron välillä.
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AHTI LAPPI

ILMAPUOLUSTAJAN MUISTELMIA 1960–1996

ILMATORJUNTASÄÄTIÖ

AHTI LAPPI

ILMAPUOLUSTAJAN MUISTELMIA 1960–1996

ILMATORJUNTASÄÄTIÖ

Ahti Lapin uusin teos on nyt saatavilla Ilmatorjuntamuseon kaupasta. 
 Kirjasta löytyy paljon uutta tietoa ilmatorjunta-aselajin lähihistoriasta.
Voit tehdä tilauksen myös verkossa osoitteeseen itmuseo@gmail.com, 

jolloin hintaan lisätään postituskulut.
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Säätiön menot ovat muodos-
tuneet Ilmatorjuntamuseon tu-
kemisesta, palkitsemisista, kir-
jallisuuden kustantamisesta sekä 
salkunhoito- ja palkkakuluista. 
Näiden yhteenlaskettu määrä on 
vaihdellut riippuen siitä, onko ky-
seisenä budjettivuotena kustannet-
tu kirjallisuutta vai ei. Suurimman 
menoerän ovat muodostaneet mu-
seolle syntyneet alijäämät, joita on 
tasattu runsaalla 20 000 jopa 30 000 
eurolla vuodessa. Tulorahoituksesta 
museotuen jälkeen jäävä euromäärä 
on käytetty säätiön muiden tavoit-
teiden edellyttämiin toimintoihin.

Useista pakollisista menoista 
ja museon uudistetusta näyttely-
tarjonnasta sekä palkkauskustan-
nuksista johtuen Ilmatorjuntasää-
tiön viime vuosien tulos on ollut 
vuositasolla muutaman tuhat euroa 
tappiollinen. Tappiollinen tulos 
on korvattu realisoimalla vastaava 
määrä arvopaperisijoituksia. Ta-
pahtunut, vaikkakin tilapäisenä, on 
kehityssuunta, jonka kääntäminen 
asettaa nykyiselle ja tuleville halli-
tuksille velvoitteen seurata museon 
kannattavuutta ja ylipäätään sääti-
ön koko menotaloutta. Tilanne on 
säätiölle ristiriitainen ja haastava, 
sillä museo toimintoineen on Ilma-
torjuntasäätiön ”lippulaiva”. Alka-
va yhteistoiminta Tuusulan kunnan 
kanssa korostaa entisestään muse-
otoimintaa säätiön keskeisimpänä 
toimintamuotona.

Museon taloudellinen ahdinko 
näyttäisi kuitenkin helpottuvan jat-
kossa, koska pidempään suunnitel-
missa ollut ja tänä kesänä loppuun 
saatettu Puustellin näyttelytilojen 
kunnostus ja uuden perusnäyttelyn 
rakentaminen ovat valmistuneet 
eikä uusia mittavampia näyttelyta-
pahtumia ole suunnitelmissa. Olen-
naista helpotusta museon ylläpitoon 
on tuomassa myös viime syksynä 
saatu huomattava testamenttilah-
joitus. Kolmas menestystekijä syn-
tyy museoyhteistyösopimuksesta, 

jonka perusteella Tuusula sitoutuu 
osoittamaan budjettivaroistaan vuo-
tuisen määräsumman museoalueen 
rakenteelliseen kehittämiseen. Lä-
hiajan infrastruktuurieurot tosin 
joudutaan käyttämään sähköjärjes-
telmien ja vastaaviin muutostöihin. 
Tulevina vuosina edessä ovat myös 
ulkonäyttelytilojen kunnostaminen 
ja uudisrakentaminen.

Edellä mainitun lisäksi joudu-
taan lähivuosien taloudenpidossa 
arvioimaan säätiön harjoittamaa 
kustannustoimintaa ja sen sään-
nöllisyyttä. Kun yhden kirjan tuo-
tantokulut ovat noin 10 000 euron 
luokkaa, eivät säätiön tulot mahdol-
lista kovin taajaa tuotantoa, vaik-
ka kirjamyynti palauttaakin osan 
kustannuksista takaisin. On toki 
muistettava, ettei talous ole ainoa 
näkökulma kustannustoimintaan. 
Kustanteet tuovat merkittävän lisä-
arvon aselajin perinne-, tutkimus- 
ja kehittämistyöhön, joka sekin on 
olennainen osa säätiön toimintaa.

Riskitön sijoittaminen luo 
vakautta, mutta…
Vakaan tulonmuodostuksen tur-
vaaminen ja kohtuulliset kurssi-
vaihtelut kestävän rahoituspohjan 
ylläpito ovat säätiön lähivuosien 
keskeisin haaste. Samalla tulee 
määritettäväksi toimintalinjat sekä 
mahdollisista häiriöistä riippuma-
ton rahoitustaso, jolla säätiö osal-
listuu vuosittain museotoiminnan 
tukemiseen ja joiden perusteella 
museo voi suunnitella pitkäjäntei-
semmin yksityiskohtaiset näytte-
ly- yms. toimensa. Kustannustoi-
minnan osalta säätiö on jo laatinut 
vastaavat linjaukset.

Kuten edellä olevasta käy 
ilmi, Ilmatorjuntasäätiö rahoittaa 
toimintansa pääosin arvopaperisi-
joitustensa tuotoilla. Muut rahoi-
tusmuodot ovat vuosien saatossa 
hiipuneet tai osoittautuneet sattu-
manvaraisiksi tai tuottamattomiksi. 

Viimeisin laajempi yritys taloudel-
lisen pohjan vahvistamiseksi oli 
muutama vuosi sitten toteutettu 
juhlarahastokeräys, joka ei kuiten-
kaan täyttänyt sille asetettuja odo-
tuksia tuoton jäädessä ennakoitua 
vaatimattomammaksi. Myös ta-
kavuosina aselajin piirissä vaikut-
taneet mesenaatit ovat poistuneet 
joukostamme eikä uusia ole näkö-
piirissä. 

Ainakin toistaiseksi myös mui-
den tahojen suora rahallinen tuki 
on jäänyt vähäiseksi, joskaan ei 
merkityksettömäksi. Testamentti-
lahjoitukset ovat puolestaan olleet 
koko säätiön olemassaoloajan har-
vinaisia, mutta on niitäkin saatu. 
Esille nousevat Olavi ja Elli Ra-
helan takavuosien huomattava tes-
tamenttilahjoitus ja viimeisimpänä 
ilmatorjuntaveteraani Hannu Hiir-
lan Ilmatorjuntamuseon hyväksi 
laatima testamentti.

Säännöllisen ja vakaan tuoton 
varmistamiseksi on osake- ja ra-
hastosijoituksissa pyritty sattuman-
varaisten ja epävarmojen ”pikavoit-
tojen” sijaan riskittömään, tasaisen 
tuoton takaavaan sijoituskulttuu-
riin. Tähän on päästy hajauttamal-
la sijoituksia kotimaisiin osakkei-
siin ja rahastoihin. Kun säätiölain 
mukaan hallitus vastaa siitä, että 
säätiön varoja sijoitetaan ”varmal-
la ja tuloa tuottavalla tavalla”, ei 
muunlainen sijoitusjohtaminen ole 
edes sallittua. Hallitus on kuitenkin 
etsinyt omatoimisesti myös varsi-
naisen salkunhoidon ulkopuolisia 
sijoituskohteita ja onnistunut siinä 
sangen hyvin.

Ilmatorjuntasäätiön sijoitus-
neuvonnasta ja salkunhoidosta on 
vastannut finanssipalvelukonserni 
Nordea ja tarvittavista päätöksistä 
säätiön hallitus. Kaikeksi onneksi 
nykyhallituksesta on löytynyt tar-
vittavaa talousosaamista, jonka jat-
kuvuus on otettava huomioon myös 
tulevien hallitusten kokoonpanosta 
päätettäessä.
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…mistä lisätuotot? 
Säätiön lähivuosien vakaan ta-

loudenpidon heikkouksina voidaan 
nähdä 

– puolustusvoimien taloudelli-
sen tuen lakkaaminen,

– sijoitustoiminnalle rakentu-
van tuoton ja sen lisäämis-
mahdollisuuksien haasteet,

– yksityishenkilöiden ja yritys-
ten harjoittaman suoran spon-
soroinnin väheneminen,

– perinteisten keräystoiminto-
jen tuottamattomuus sekä

– oman rahoituspuskurin puut-
tuminen.

Kuten edellä todettiin puolustus-
voimien Ilmatorjuntamuseolle vuo-
sittain osoittama infrastruktuurin 
ylläpitotuki lakkaa vuoden 2018 
loppuun mennessä. Pitkällisten 
valmistelujen ja neuvottelujen lop-
putuloksena Tuusulan kunta ottaa 
vastuulleen tämän tukiosuuden hoi-
tamisen vuoden 2019 alusta lukien. 
Tammikuussa 2017 allekirjoitetus-
sa yhteistoiminta-asiakirjassa säätiö 
sitoutuu puolestaan näyttelytoimin-
nan tuottamiseen ja tarjoamiseen. 
Ilmatorjuntamuseo säilyy statuksel-
taan jatkossakin aselajin valtakun-
nallisena erikoismuseona, mutta 
tekee yhteistyötä Tuusulan sivis-
tys- ja kulttuuritoimen (Klaavolan 
kotiseutumuseo) kanssa seutukun-
nan muunkin historian sekä soti-
lasperinteen säilyttämisessä ja esit-
telemisessä. Sotamuseo puolestaan 
sitoutuu jatkamaan omistamansa 
näyttelymateriaalin deponointia 
Ilmatorjuntamuseon olemassaolo 
ja varmistetaan näyttelytoiminnan 
jatkuminen tulevaisuudessa. Välil-
lisesti yhteistoiminta-asiakirja va-
kauttaa myös Ilmatorjuntasäätiön 
toimintaa.

Saatuaan varmuuden museotoi-
minnan jatkumisesta säätiö esitti 
puolustusvoimille pienimuotoisen, 
vuosittaisen ”deponointi-korvauk-
sen” saamista vastikkeeksi siitä, 

että Ilmatorjuntamuseo hoitaa ja 
ylläpitää Sotamuseon omistamaa 
materiaalia. Tähänkään, muuta-
man tuhannen euron suuruiseen 
määrärahaesitykseen ei suostuttu, 
joten puolustusvoimilta saatavan 
taloudellisen tuen varaan ei voida 
jatkossa suunnitella mitään.

Talousosaajien näkemyksen 
mukaan tällä hetkellä noudatet-
tavalla vakaan tuoton takaavalla 
sijoituspolitiikalla ei säätiön tulo-
rahoitusta pystytä olennaisesti li-
säämään. Nykypääoman suuruus ei 
edes kohtuullisilla kurssinousuilla 
tuo olennaista lisäystä osinkotu-
loihin. Tuoton lisäämiskeinoiksi 
jäävätkin joko riskisijoituksiin siir-
tyminen tai sijoitettavan pääoman 
kasvattaminen. Kumpikaan ei tässä 
vaiheessa, eikä lähivuosinakaan, 
ole säätiölle käytännössä mahdol-
lista. Riskisijoittamisessa mahdol-
linen epäonnistuminen ja tuoton 
heilahtelut johtavat väistämättä 
säätiön vastuulle sovitun näyttely-
toiminnan häiriöihin ja jopa kunnan 
kanssa solmitun sopimuksen rikko-
miseen. Lisäksi riskisijoittaminen 
on, kuten edellä todettiin, säätiö-
lain hengen ja säätiön sääntöjen 
vastaista. 

Pääoman nostoon ei puolestaan 
ole mahdollisuuksia ilman mittavia 
lahjoituksia. Odotusarvo perinteis-
ten keräysten tuotolle pääoman 
kasvattamiseksi on saatujen koke-
musten valossa sen verran heikko, 
ettei niitä ole edes harkittu. Uutena 
lähivuosien vaihtoehtona on nous-
sut esille ns. yhteisörahoitusmalli. 
Idea ja sen soveltaminen Ilmator-
juntamuseon tapauksessa ovat vielä 
selvittelyasteella.

Säätiön vuotuinen tulo on tois-
taiseksi käytetty kokonaisuudes-
saan edellä esitettyihin toimintoi-
hin. Vakaan taloudellisen perustan 
heikkoutena voidaankin nähdä 
rahoituspuskurin puute. Puskuria 
voidaan kartuttaa vähitellen ja sen 
avulla vastata mahdollisiin menoyl-
lätyksiin tai tuoton heilahteluihin.  

Säätiö- tai verolakien henkeä ky-
seenalaistamatta puskuri ei luonnol-
lisesti voi olla kovin mittava, mutta 
sen tarve korostuu etenkin museo-
yhteistyön käynnistymisvaiheessa. 
Rahoitusvastuut ovat solmitussa 
sopimuksessa selkeästi määritetyt, 
mutta kokemukseen perustuvaa tie-
toa kustannusten todellisesta muo-
dostumisesta ei luonnollisestikaan 
vielä ole. Vaikka sopimuksessa on 
tällaisten tapausten varalle neu-
votteluklausuuli, on mahdollisiin 
ylimenokauden yllätyksiin syytä 
varautua ennakolta. Myös museon 
muut, ennalta aavistamattomat mit-
tavammat menoerät, esimerkiksi il-
kivallan aiheuttamat tai ukkostuhot 
irtaimistolle saattavat edellyttää ra-
hoituspuskuria. Molemmista näistä 
saatu on kuluvan vuoden aikana 
ikäviä kokemuksia.

Valtuuskunnan hyväksymän 
toimintasuunnitelman mukaisesti 
rahoituspuskurin muodostaminen 
aloitetaan ja sitä ylläpidetään nou-
dattamalla lähivuodet maltillista 
menotaloutta. Tarvittaessa voidaan 
karsia palkitsemis- ja kustannustoi-
minnan menoista. Ilmatorjuntamu-
seon tukemisesta tingitään kuiten-
kin vasta viimeisenä keinona.

Vakaan taloudenpidon lähivuo-
sien uhkana nähdään mahdolliset 
arvopaperisijoitusten merkittävät 
kurssivaihtelut. Myöskään ei sovi 
unohtaa veteraanien ”innoittaman” 
ja kiitollisuudenvelkaan perustuvan 
sponsoroinnin ja muun tuen vähe-
nemismahdollisuutta tai talkootyön 
verotuskäytäntöjen muuttumista. 
Edellisiä kertaluokkaa pienempi 
epävarmuustekijä on opetus- ja 
kulttuuriministeriön museotyönte-
kijöiden palkkaukseen osoittaman 
määrärahan loiva, mutta toistaisek-
si jatkunut supistuminen.

Edellä todetusta huolimatta 
säätiön taloudenpidon vahvuuk-
sina ja mahdollisuuksina voidaan 
pitää ”strategisella notkeudella” ja 
asiantuntevalla sijoitusosaamisella 
turvattua arvopaperituottoa sekä 
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kunnan taloudellista tukea mu-
seoalueen infrastruktuurin kehit-
tämisessä. Säätiön omista toimista 
mahdollisuuksia luovat Ilmatorjun-
tamuseon laajeneva tapahtumatar-
jonta (mm. lennokkitapahtumat, 
sekä RMB- ja tutkaseminaarit) ja 
tilojen käyttö aselajin ulkopuoli-
siin tapahtumin (mm. SA-materi-
aalin huutokaupat, Tuusula-viikon 
tapahtumat), joita molempia on 
viime vuosina lisätty olennaises-
ti. Tilaisuuksien tuotto on toistai-
seksi ollut pienehköä, mutta kas-
vu-uralla. Museon kävijämäärä 
on ilahduttavassa nousussa ollen 
viime vuonna noin 13 500 vierasta 
(vuonna 2015 kävijämäärä oli 11 
500). Myös vuotuiset pääsymaksu- 
ja oheismyyntituotot ovat säilyneet 
suhteellisen tasaisina. Vahvuuksiin 
voidaan myös laskea museon mark-
kinoinnin tehostuminen ”museotar-
jotin” -konseptin myötä.

Yksittäisten ja kertaluonteisten 
tapahtumien avaamat mahdollisuu-
det on niin ikään syytä ottaa huo-
mioon. Esimerkkinä tällaisista ovat 
vuoden 2020 asuntomessut Tuu-
sulassa. Messutapahtuma tuonee 
Ilmatorjuntamuseollekin hetkellis-
tä, ehkä pysyvämpääkin, kävijä-
määrän lisäystä ja medianäkyvyy-
den kasvua. Neuvottelut messujen 
oheistapahtumatarjontaan osallis-
tumisesta ovat käynnissä.

Kirjoja, kirjoja…
Aselajikirjallisuuden kustantami-
nen edustaa säätiön tavoitteissa 
historiaperinteen säilyttämistä ja 
tutkimuksen tukemista. Ilmatorjun-
tayhdistyksen julkaiseman aselajin 
vuosikirjan kustantamisen lisäksi 
säätiö on siirtynyt viimeisten vii-
den vuoden aikana yhä enemmän 
myös muun aselajikirjallisuu-
den julkaisijaksi ja kustantajaksi. 
Julkaisupolitiikan siirto on ollut 
tietoista, suunnitelmallista ja mal-
tillista. Julkaistut kustanteet ovat 
käsitelleet joko aselajin yleis- tai 

erikoistietoa sekä henkilöhistoriaa. 
Kustannuspäätöksiin vaikuttavien 
aihevalintojen taustalla on ollut 
näkemys tieto- ja elämänkertakir-
jallisuuden kiinnostavuuden ja sen 
seurauksena teosten ”kaupallisuu-
den” säilymisestä keskimääräistä 
pidempään. Kustanteiden markki-
noinnissa on toimittu kiinteässä yh-
teistyössä Ilmatorjuntayhdistyksen 
kanssa. Tätä yhteistyötä kannattaa 
jatkaa tulevinakin vuosina.         

Ilmatorjuntasäätiö on kustantanut 
viime vuosina (2012–2017) vähin-
tään yhden teoksen vuodessa.

Vaikka kirjatuotantoa on tarjottu ja 
saatu kaupallisen verkkomyynnin 
piiriin, on se ollut pienimuotoista 
eikä säätiölle taloudellisesti kovin-
kaan merkittävää. Toistaiseksi oma 
museokauppa on osoittautunut 
tuottoisimmaksi myyntipaikaksi, 
joskin tällöin ostava asiakaskun-
ta on rajoittunut museovieraisiin. 
Myynnissä olevien niteiden hinnat 
ovat museokaupassa merkittävästi 
edullisempia kuin nettimyynnis-
sä, mikä osaltaan selittänee netti-
myynnin vaatimatonta tulosta.

Taloudellisten realiteettien 
ohella säätiön kustannustoiminnan 
tulevaisuudelle perustavaa laatua 
oleva kysymys on perinteisen ja 
sähköisen eli e-kirjan tulevaisuus 
sekä keskinäinen suhde ensi vuo-
sikymmenellä. Äänikirjoja puoles-
taan pidetään kehittyvänä media-
na ja niiden käyttö on lisääntynyt 
monipuolistuneen jakeluteknolo-

giansa ansiosta. Vaikka äänikirjasta 
ennustetaan joidenkin tutkimusten 
mukaan tulevaisuuden menesty-
vintä sähköistä kirjaformaattia, ei 
se soveltune jatkossakaan kovin 
luontevasti tietokirjallisuuteen eikä 
siitä muodostune kilpailijaa perin-
teiselle tai e-kirjalle.

Valistuneen arvauksen perus-
teella perinteinen kirja säilyttänee 
asemansa vielä lähivuodet, mutta 
2020-luvun loppupuolella alkavat 
sähköiset mediat syödä perinteisen 
kirjan asemaa myös tietokirjalli-
suudessa. Tähän on säätiönkin va-
rauduttava. Asiaa on jo ennakoitu 
mm. päätöksellä siirtää ensi ke-
sänä aselajin viimeisin vuosikirja 
(2015) nettisovelluksena Ilmator-
juntayhdistyksen kotisivustolle. 
Säätiön hallituksen arvion mukaan 
kirjan taloudellinen tuotto on tuol-
loin käytännössä ulosmitattu. Myös 
säätiön muiden kustanteiden osalta 
tulee aikanaan eteen sama harkinta. 
Jossain vaiheessa säätiön kustan-
nustoiminnan painopisteen siirty-
minen digimaailmaan joko pääosin 
tai kokonaan tullee niin ikään ajan-
kohtaiseksi. 

Heikkouksina ja haasteina sää-
tiön lähitulevaisuuden kustannus-
toiminnassa ovat nousseet esille

– kustantamisen riippuvuus 
säätiön kulloisestakin talous-
tilanteesta,

– kustanteiden panos-tuo-
tos-suhteen haasteet,

– yhden aselajin historian ja yli-
päätään historiapainotteisen 
kirjallisuuden kiinnostavuus,

– kirjoittajien määrän vähäisyys 
sekä

– markkinoinnin laajentamis-
mahdollisuudet.

Tähän saakka suhteellisen hyvin 
jatkuneen kustannustoiminnan 
suurimpana uhkana nähdään sen 
keskeytyminen tai täydellinen 
lakkaaminen, mikäli Ilmatorjun-
tasäätiön muut menot kuluttavat 
tarvittavan rahoituspohjan. Myös 
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kirjoittajien ja painettaviksi tar-
jottujen käsikirjoitusten määrä on 
jäänyt suppeaksi. Tilanne on eri-
koinen, sillä aselajin ja sen taus-
tayhteisöjen piirissä on runsaasti 
sujuvakynäisiä, jopa tutkijatason 
kirjoittajia, mutta heiltä ei ole saa-
tu kustannusesityksiä. On ilmeistä, 
että säätiön kautta tuotettu ja mark-
kinoitu laadukas kirja ei saavuta 
kirjoittajansa toivomaa riittävää 
julkisuutta tai levitystä. Kysymys 
lienee pitkälti myös säätiön kirjoit-
tajille tarjoamista taloudellisista 
korvauksista. Kirjoittajapalkkioita 
ei ole toistaiseksi maksettu, sillä 
tähän mennessä kirjoittajat ovat 
lahjoittaneet sekä kirjojensa tuoton 
että kirjoituspalkkiot säätiölle.

Myytyjen niteiden kirjakoh-
taista tuottoa ja vertailua tuotan-
tokustannuksiin ei museokaupan 
nykyinen tilitysjärjestelmä tuota. 
Taloudellisen tuoton perusteella 
kustannustoiminnan tämän het-
kisestä kannattavuudesta ei näin 
ollen pystytä tekemään mitään joh-
topäätöksiä. Käytäntö on kuitenkin 
osoittanut, että noin vuoden kulues-
sa julkistamisestaan kirjojen suurin 
myyntituotto on saavutettu ja kirjat 
ovat siirtyneet ”alennusmyyntiin”. 
Siviilikirjamarkkinoillahan kirjo-
jen ”parasta ennen”-aika on lähes 
säännönmukaisesti alle vuosi. Joka 
tapauksessa museokaupan kirjat 
tuottavat myynnillään alennettu-
nakin, joskin sattumavaraisesti ja 
hitaasti. 

Taloudellisen kehyksen sallies-
sa ja priorisoimalla julkaisutoimin-
taansa säätiö pystynee kustanta-
maan jatkossa aselajin vuosikirjan 
julkaisemisen noin viiden vuoden 
välein ja 2–4 muuta kirjaa seuraa-
vien 10 vuoden aikana. Vuosikirjan 
ilmestymisen välivuosille mah-
tunee jonkin asteisen taloudelli-
sen tuen antaminen mahdolliselle 
muiden tahojen kustantamalle il-
mapuolustusaiheiselle kirjallisuu-
delle. Mikäli vuosikirjaa halutaan 
julkaista useammin, on muusta 

kustannustoiminnasta tingittävä.
Kirjamyynnin tehostamiseksi 

nähdään sangen perinteiset keinot: 
markkinoinnin, etenkin sähköisen, 
tehostaminen, perusmyynnin säilyt-
täminen museokaupassa Hyrylässä 
sekä levittäminen muiden aselaji-
museoiden myymälöihin. Tehostet-
tuja myyntiponnisteluja kannattaa 
liittää, ainakin kokeeksi, myös eri-
laisten maanpuolustustapahtumien 
yhteyteen (esim. aselajikiltojen 
korvausta vastaan suorittamina). 
Uutuuskirjojen julkaisuajankohdat 
kannattaa aikauttaa alkukesään tai 
-syksyyn. Maksimaalisesti kannat-
tava kustannustoiminta edellyttää 
kuitenkin taloudellista lisäpanos-
tusta ja myynnin seurantajärjes-
telmää, joista jälkimmäiseen digi-
maailma tuonee aikanaan välineen.

Palkitseminen
Ilmatorjuntasäätiön palkitsemisella 
on pitkät perinteet. Palkitsemis-
muotoja ovat plaketit, stipendit ja 
apurahat. Ne täydentävät lajivali-
koimallaan hyvin ritarikuntien ja 
tarkastajan myöntämiä virallisia 
sekä aselajiyhdistysten jakamia 
omia huomionosoituksia. Palkit-
semista suunniteltaessa ja siitä 

päätettäessä yhteistoiminta ja suh-
de aselajin johtoon ovat säilyneet 
luontevina, mikä osaltaan on edes-
auttanut huomionosoitusten ”nou-
sujohteista” myöntämistä ja eh-
käissyt päällekkäistä palkitsemista. 

Palkitsemisen heikkoudeksi 
on viime vuosina todettu palkit-
semisohjeen ja -mahdollisuuk-
sien huono tuntemus ”kentällä”. 
Apurahojen ja stipendien osalta 
säätiön hallitus on jopa joutunut 
muistuttamaan eri tahoja mah-
dollisuudesta menestyneiden tai 
innovatiivisten yksilöiden tai yh-
teisöjen palkitsemiseksi. Käytän-
nössä ilman anomusta säätiön pal-
kitseminen rajoittuu nykyisin vain 
kadettikoulutuksen kandidaatti-
vaiheen ja Reserviupseerikoulun 
Tulipatterin ilmatorjuntalinjojen 
priimuksille myönnettäviin huo-
mionosoituksiin.          

Palkitsemisvaliokunta on koon-
nut säätiölle lähetetyt esitykset 
huomionosoituksista tai palkitse-
misista. Tämän jälkeen hallitus 
on jatkovalmistellut esitykset joko 
esiteltäviksi valtuuskunnalle tai 
päättänyt niistä omien toimival-
tuuksiensa puitteissa. Käsittelypro-
sessiin ei nähdä suurempia muutos-
tarpeita.

Ilmatorjuntasäätiön suunnittelema ja kustantama Ilmatorjunnan priimuk-
set kadettikursseilla -kunniataulu paljastettiin Ilmasotakoulussa elokuussa 
2015 osana Koulutuskeskuksen 75-vuotisperinnepäivän juhlallisuuksia.
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Kustannustoiminnan tavoin ra-
hallisen palkisemisen taso ja myön-
täminen riippuvat pitkälti säätiön 
vuotuisten tuottojen suuruudesta, 
mikä on ilmeisesti vähentänyt ha-
lukkuutta esitysten laatimiseen.

Säätiön palkitsemismuodot 
ovat nykyisellään riittävät ja nii-
den arvostus hyvä, joten nähtävis-
sä olevassa tulevaisuudessa ei ole 
tarkoituksenmukaista laajentaa 
palkitsemismuotojen kirjoa. Sen 
sijaan sääntöihin kirjattuja myöntä-
misvaltuuksia saattaa olla tarpeen 
delegoida jossakin määrin valtuus-
kunnalta hallitukselle. Tietoisuutta 
säätiön palkitsemismahdollisuuk-
sista on lisättävä jatkossa.

Johtaminen
Ilmatorjuntasäätiön valitseman 
hallituksen toiminta ja vastuut on 
ohjeistettu riittävällä tarkkuudel-
la säätiölaissa ja säätiön omissa 
säännöissä. Samoin on tilanne val-
tuuskunnan osalta. Tehtäväjako on 
selkeä, mutta on huomattava, että 
hallituksen lakisääteisiä tehtäviä ei 
voida siirtää valtuuskunnalle. Val-
tuuskunta ei myöskään voi myön-
tää hallitukselle vastuuvapautta 
vahingonkorvaus- tai rikosoikeu-
dellisessa mielessä.

Hallitus kokoontuu nykyryt-
millä 7–8 kertaa kalenterivuodes-
sa. Hallitustyöskentely on ollut 
keskustelevaa ja ideoita tuottavaa, 
mutta hallituksen sisälle muodos-
tettujen valiokuntien työskentely 
on joiltakin osin vähitellen passi-
voitunut. Käytännössä valiokuntien 
valmistelutehtävät ovat liukuneet 
yhä enemmän koko hallituksen 
vastuulle ja muovanneet näin hal-
litusta ja sen työskentelyä ”yleisen 
työvaliokunnan” suuntaan. Kehitys 
edellyttää jatkossa paluuta entiseen 
käytäntöön.

Säätiön valtuuskunta kokoon-
tuu puolestaan kaksi kertaa vuodes-
sa päättämään henkilövalinnoista, 
hyväksymään toimintakertomuk-
sen, päättämään tili- ja vastuuva-
paudesta, pl. rikosoikeudellinen 
vastuu sekä hyväksymään toimin-
tasuunnitelmat. Valtuuskunta myös 
valitsee itse jäsenensä. Säätiö ei 
maksa valtuuskunnan eikä halli-
tuksen jäsenille kokouspalkkioita.

Työpajassa hallituksen ja val-
tuuskunnan keskinäinen yhteistyö 
nähtiin ongelmattomaksi. Valtuus-
kunnan roolia säätiön hallituksen 
toimintaa valvovana ja tarkastava-
na elimenä saattaisi sen sijaan olla 
tarkoituksenmukaista laajentaa. 
Enemmän ehkä saataisiin irti kak-
sisuuntaisesta mielipiteenvaihdosta 
mm. säätiön toimintojen ideoinnis-
sa. Samalla valtuuskunta, arvoval-
taisen ja hallitusta laajemman ver-
kostoitumisensa ansiosta saattaisi 
tuottaa lisämahdollisuuksia rahoi-
tuksen laajentamisponnisteluille.

Lopuksi
Kuten edellä olevasta on käy-
nyt ilmi, Ilmatorjuntasäätiö toi-
mii tavoitteidensa kautta taustalla 
vaikuttaen, ei toimijana näkyen. 
Haasteista huolimatta säätiön tule-
vaisuus vaikuttaa vakaalta ja uusi 
toiminnan vuosikymmen voidaan 
aloittaa luottavaisin mielin. Mikä-
li säätiön sijoitusten tuotto ja muu 
taloudenpito sekä talkootyön osuus 
säilyvät jatkossakin vähintään ny-
kytasoisena, tukee Ilmatorjunta-
säätiö tavoitteidensa edellyttämää 
aselajin perinne-, tutkimus- virkis-
tys- ja muuta toimintaa seuraavien 
kymmenen vuoden aikana lähes 
puolella miljoonalla eurolla. Ra-
hamäärä on huomattava, mutta se 
on vain ”työkalu”, jolla tuetaan 
ilmatorjunnan perinteiden, asela-

jihengen ja osaamisen tutkimista, 
tallentamista ja välittämistä omille 
kansalaisille ja muille tahoille.

Lahjomaton tosiasia kuitenkin 
on, ettei huomista voida raken-
taa toiveiden ja odotusten varaan. 
Eräässä Yhdysvaltain asevoimien 
yliopistossa strategisen johtamisen 
opiskeluun käytetyn perusteoksen 
nimi oli ”Hope is not a Method”. 
Nimi antaa hyvän ohjeen myös 
Ilmatorjuntasäätiön ponnisteluille 
yritettäessä hallita tulevaa. Toivo-
malla ei synny mitään, vain teot ja 
niiden lopputulokset ratkaisevat.

Tulevaa on siis suunniteltava ja 
siihen on varauduttava ennakoivin 
toimenpitein. Varmaa kuitenkin on, 
ettei hallituksen tulevaisuustyöpa-
jan ensimmäisessä vaiheessa pys-
tytty hahmottamaan kattavaa ko-
konaiskuvaa säätiön tulevaisuuden 
haasteista tai mahdollisuuksista – 
eikä sellainen toki esivalmistelujen 
ja muutaman tunnin kestävän poh-
diskelun tavoitteena ollutkaan. Tar-
koituksena oli pikemminkin herät-
tää hallitus ajatukseen, että muutos 
toimintaympäristössä tulee vaati-
maan ennakointia ja toiminnallista 
notkeutta säätiön operatiivisessa 
johtamisessa. Jotkut muutostarpeet 
ratkeavat toimintoja virtaviivaista-
malla tai menetelmiä muuttamalla, 
mutta eivät suinkaan kaikki. Toi-
mintojen keskinäisiä prioriteetteja 
ja eri tukimuotoja on valmistaudut-
tava muuttamaan ennakoivasti ja 
joustavasti kulloisenkin tilanneku-
van edellyttämään suuntaan.

Valmistautumista uuteen vuo-
sikymmeneen siirtymiseksi jatke-
taan.
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Toivotamme kaikille 
asiakkaillemme 

ja yhteistyökumppaneillemme 
rauhallista joulua 

ja turvallista uutta vuotta! 

w w w . m i l l o g . f i

Lahjoitamme joulutervehdyksiin varatut rahat syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi. 

www.patria.fi



Ilmatorjunta 4/2017   •   19

Eversti (evp) 
Ahti Lappi  

Eversti (evp) 
Mikko VirrankoskiILMATORJUNTA-

SÄÄTIÖ 60 VUOTTA

TEEMANA

Ilmatorjunta sai aselajin statuksen 
vasta juuri ennen talvisotaa ja tuli-
kasteen heti sodan ensimmäisenä 
päivänä. Sota synnytti asevelihen-
gen, jonka tuloksena päätettiin 
30.4.1940 kahvila Primulassa pi-
detyssä kokouksessa perustaa oma 
yhdistys, Ilmatorjuntamiehet ry. 
Yhdistys rekisteröitiin 24.10.1940. 
Puheenjohtajaksi valittiin majuri 
Eskil Peura. Ensimmäiseksi kun-
niajäseneksi kutsuttiin ilmatorjunta-
joukkojen komentaja, eversti Frans 
Helminen. Yhdistys toimi aktii-
visesti järjestämällä esitelmätilai-
suuksia ja julkaisemalla Ilmatorjun-
ta-lehteä. Ilmatorjuntamiehet ry:n 
naisosasto perustettiin 28.2.1941. 
Turussa perustettiin vuonna 1940 
oma ilmatorjuntajärjestö, Turun Il-
matorjuntamiehet ry, joka julkaisi 
myös omaa lehteä. Näistä tapahtu-
mista sai ilmatorjunnan vapaaehtoi-
nen järjestötoiminta alkunsa. 

Tässä artikkelissa esitellään 
Ilmatorjuntasäätiön historian tär-
keimpiä tapahtumia ja saavutuksia. 

Ilmatorjuntasäätiön  
syntyvaihe
Ilmatorjuntasäätiö on jo 60 vuoden 
ajan näytellyt keskeistä osaa asela-
jimme vapaaehtoistyön tukijalka-
na. Säätiön perustamisesta saadaan 
kiittää niitä aktiivisia ilmatorjun-

ILMATORJUNTASÄÄTIÖN 
VAIHEITA 1957–2017

tamiehiä, jotka olivat aiemmin pe-
rustettujen ilmatorjuntajärjestöjen 
jäseniä. Jatkosodan jälkeen lak-
kautetun Ilmatorjuntamiehet ry:n 
tilalle perustettiin vuonna 1947 
Helsingin Reserviupseerien Ilma-
torjuntakerho ry, joka viettää nyt 
70. juhlavuottaan. Ilmatorjuntaup-
seeriyhdistys ry perustettiin vuon-
na 1954, ja sen seuraaja on nykyi-
nen Ilmatorjuntayhdistys ry. 

Säätiön perustamisesta kes-
kusteltiin ensimmäisen kerran 
helmikuussa 1950 Helsingin Re-
serviupseerien Ilmatorjuntakerho 
ry:n hallituksessa eversti Eino 
Tuompon tekemän aloitteen poh-
jalta. Ilmatorjuntakerhon johto vei 
hanketta eteenpäin, ja tarkoitus oli 
järjestää säätiön perustamiskokous 
jo seuraavan vuoden maaliskuus-
sa. Oikeusministeriö ei kuitenkaan 
pitänyt säätiön perustamista mah-
dollisena silloin ”vallinneissa ulko-
poliittisissa olosuhteissa”. Ajatusta 
säätiön perustamisesta ei silti hylät-
ty, vaan hanketta jatkettiin. 

Säätiön pitkäaikainen puheen-
johtaja, vuorineuvos Aarne J. Aar-
nio kertoi haastattelussa 9.1.2007 
vanhan aseveljensä everstiluut-
nantti Kalervo ”Kille” Huuhkan 
valittaneen hänelle, ettei tykistön 
vuosikirjassa julkaistu ilmator-
junnan juttuja.  Aarnio oli silloin 
ehdottanut oman säätiön perusta-

mista, jolloin voitaisiin julkaista 
myös omaa vuosikirjaa. Hän laittoi 
asialle firmansa lakimiehen Risto 
Braxin, joka oli myös ilmatorjun-
tamies. Yhteistoimin hanke eteni. 
Ilmatorjuntasäätiön perustamiseen 
tähtäävä säädekirja allekirjoitettiin 
10.5.1957 Ilmatorjuntaupseeriyh-
distys ry:n valtuuskunnan kokouk-
sessa. Oikeusministeriö hyväksyi 
säätiön perustamisen ja vahvisti 
sen säännöt 21.11.1957. Sääti-
ön ensimmäinen kokous pidettiin 
5.11.1957, jolloin puheenjohtajaksi 
kutsuttiin varatuomari, majuri res. 
Paavo J. Karvonen. Hallituksessa 
oli tunnettuja ilmatorjuntamiehiä, 
kuten everstiluutnantit Eino Hirva 
ja Jalmari Lapinleimu sekä kap-
teeni K.H. Pentti. 

Alkuperäisten sääntöjen mu-
kaan ”Säätiön tarkoituksena on 
edistää ilmatorjunnan kehitystä 
Suomessa tukemalla siihen liitty-
vää tutkimus- ja valistustoimintaa 
sekä opiskelu- ja virkistystyötä 
puolustusvoimien ilmatorjunta-
muodostelmissa”. Ilmatorjuntamu-
seon ylläpito on lisätty sääntöihin 
vuonna 1986 ja järjestöjen tuke-
minen vuonna 1997. Käytännössä 
säätiö on tukenut järjestöjä (jotka 
sen perustivatkin) alusta alkaen ja 
Ilmatorjuntamuseota sen perusta-
misesta (1968) alkaen. Ydinteh-
tävä on säilynyt 60 vuotta samana.



20   •   Ilmatorjunta 4/2017

Säätiön hallituksessa oli 12 var-
sinaista ja 12 varajäsentä. Tarkoi-
tusperiensä toteuttamiseksi säätiön 
hallitus jakautui valio- ja toimikun-
tiin, joita olivat työvaliokunta, ta-
lousvaliokunta, julkaisuvaliokunta, 
plakettivaliokunta ja museotoimi-
kunta. Säätiöllä oli asiamies, joka 
hoiti samalla hallituksen sihteerin 
tehtävät.

Säätiö käynnisti toimintansa 
ansiokkaasti. Vuonna 1958 jaettiin 
ensimmäiset stipendit ja säätiön 
levykkeet. Ensimmäisten palkittu-
jen joukossa oli ”Suomen ilmator-
junnan isä”, majuri Åke Törnroos. 

Ilmatorjunta-
säätiön kokous 
1960-luvulla. 
Edessä vasemmal-
ta Aarne Aarnio, 
Kalervo Huuhka 
ja Matti Kailari, 
oikeassa reunassa 
Olavi Rahela.

Olavi Rahela 
palkitsee Esko 
Raessalon, Aarne 
Aarnio ja Kalervo 
Huuhka seuraa-
vat katseella.

Ensimmäiset RUK:n ilmatorjunta-
patterin upseerioppilaat palkittiin 
säätiön pronssisilla plaketeilla 
samana vuonna. Seuraavana vuon-
na tuettiin ensimmäisen kerran 
Kadettikoulun stipendirahastoa, 
joka jakoi stipendejä kurssien 
parhaille. Tarkastajan käyttöön 
hankittiin ilmatorjuntalevykkei-
tä varusmiesten palkitsemiseksi. 
30.5.1962 luovutettiin tarkastajan 
käyttöön toimitusjohtaja Aarne 
Aarnion kustantamat ilmatorjun-
taruusukkeet Lohtajan leireillä an-
sioituneiden ilmatorjuntamiesten 
palkitsemiseksi.

Huhtikuussa 1963 pidetyssä Il-
matorjuntaupseeriyhdistyksen ko-
kouksessa annettiin toimitusjohtaja 
Aarne Aarnion ja majuri Sakari 
Rajaksen tehtäväksi tutkia ilma-
torjuntajärjestöjen yhteistoiminnan 
kehittämismahdollisuuksia. Kilto-
jen perustaminen lisäsi yhteistyön 
tarvetta. Selvityksen perusteella 
päätettiin seuraavana vuonna perus-
taa neuvotteluelin, jonka tehtäväksi 
tuli yhteistoiminnan koordinoi-
minen. Puheenjohtajaksi valittiin 
everstiluutnantti Veikko Järvelä, 
varapuheenjohtajaksi yliluutnantti 
Aarne Aarnio ja v.s. toiminnan-
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lukuussa 1964 säätiön puheenjoh-
tajaksi. Everstiluutnantti Huuhka 
valittiin hallitukseen samaan ai-
kaan. Yhteistyö toimi hyvin, sillä 
luutnantti Huuhka oli jatkosodan 
aikana joulukuussa 1942 värvännyt 
vänrikki Aarnion ”puoliväkisin” Il-
matorjuntarykmentti 3:n (Viipuri) 
viestiupseeriksi. Aarnio ei viesti-
miehenä pitänyt itseään pätevänä 
Ilmatorjuntasäätiön johtoon, ennen 
kuin hän kävi ilmatorjunta-alan 
kertausharjoituksen vuonna 1960. 
Oli hänellä kuitenkin omakohtais-
takin kokemusta ilmatorjunnasta, 
kun hän oli toiminut ennen Viipu-
rin-vaihetta panssarijunassa ja am-
punut itsekin ilmatorjunta-aseilla. 

Aarnio kertoi myöhemmin, 
kuinka ”Kille” valitti hänelle sää-
tiön niukkaa varallisuutta, joka ei 
vastannut edes sääntöjen mukaista 
peruspääomaa. Tarmokkaana yri-
tysjohtajana Aarnio lahjoitti itse 
puuttuvan pääoman ja ryhtyi sitten 
toimiin säätiön pääoman kartutta-
miseksi. Aarnio värväsi avukseen 
naistoimikunnan, johon kuului 35 
naista pääkaupunkiseudulta johta-
jinaan tarmokkaat Rakel Wihuri, 
Annikki Elokas ja Saara Aarnio. 
Naiset järjestivät ensimmäisen 
hyväntekeväisyysjuhlan, ns. ”Sa-

teenkaarijuhlan”, Kalastajatorpalla 
huhtikuussa 1965, myivät illallis-
kortteja kalliilla hinnalla ja tuloutti-
vat säätiölle huomattavan summan, 
21 000 ”uutta” markkaa (nykyrahas-
sa 47 200 euroa). Juhlia järjestettiin 
viisi kertaa, viimeisen kerran 1975. 
Oman kertomuksensa mukaan Aar-
nio maksoi kulut, ja juhlien tuotto 
tuloutettiin säätiön tilille.

Muutamasta Aarnion Palkki 
Oy:n asunnosta saadut vuokrat 
tuloutettiin säätiön tilille. Säätiö 
hankki rahoilla (ja Aarnion tuella) 
kaikkiaan neljä osakehuoneistoa, 
jotka pantiin vuokralle. Aarnion 
yritystoiminta rakennusalalla oli 
tässä hyödyksi. Aarnion kerto-
muksen mukaan Palkki Oy maksoi 
myös tavanomaista suurempaa kor-
koa (15 %) säätiöltä lainaamalleen 
pääomalle. Yleisperiaate oli, että 
Aarnio (tai hänen firmansa) maksoi 
kaikki säätiön normaalit kokous- ja 
toimistokulut. Palkki-yhtymän hen-
kilökunta hoiti säätiön kirjanpidon 
ja talousasiat veloituksetta. Säätiön 
kokoukset tarjoiluineen järjestet-
tiin säännönmukaisesti Aarnion 
kotona, laskujen mukaan ainakin 
39 kertaa vuosien aikana, ja usein 
myös rouvat oli kutsuttu mukaan. 
Säätiön työvaliokunnan kokouk-

Sateenkaarijuhlien rouvien kokous 1965. Mukana olivat toimitusjohtaja 
Aarne Aarnio ja ilmatorjunnan tarkastaja, kenraalimajuri Eskil Peura 
(takana oik.) sekä eversti Jarl Jarkka (edessä oik.).

Majuri Kalle Väänänen toimi 
Ilmatorjuntasäätiön asiamiehenä 
1965–1967 sekä samalla ilmatorjun-
tajärjestöjen toiminnanjohtajana ja 
Ilmatorjuntamies-lehden päätoi-
mittajana 1964–1965. Kuva säätiön 
50-vuotisjuhlasta. 

johtajaksi kapteeni Kalle Väänä-
nen. Neuvottelukunnan palaverissa 
sovittiin, että Ilmatorjuntasäätiöllä 
oli päävastuu varojen keräämisestä 
aselajin vapaaehtoistyön tukemi-
seksi.

Talous kuntoon  
Aarne J. Aarnion johdolla 
Ilmatorjuntasäätiön rooli vapaaeh-
toisen maanpuolustustyön tukijana 
edellytti ennen kaikkea riittävää 
varallisuutta. Toimitusjohtaja, re-
servin yliluutnantti Aarne J. Aar-
nio toimi vuodesta 1962 säätiön 
hallituksessa ja hänet valittiin jou-
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set pidettiin Aarnion Palkki-yhtiön 
konttorissa noin 200 kertaa! Aarne 
J. Aarnion merkitystä säätiön va-
rallisuuden kartuttamisessa ei voi 
liikaa korostaa.

Säätiö ei suinkaan pantannut 
rahoja, vaan käytti varojaan sään-
töjen mukaiseen tukitoimintaan, 
julkaisutoimintaan, museon kehit-
tämiseen, stipendeihin, plakettei-
hin ja ruusukkeisiin. Esimerkiksi 
vuosina 1967–1971 säätiö käytti 
näihin 55 400 markkaa (nykyra-
hassa 74 900 euroa). Ei mikään 
mitätön panos.

Julkaisutoiminnan alku
Ilmatorjuntaupseeriyhdistys ry jul-
kaisi vuonna 1954 ensimmäisen 
aselajilehden nimellä Ilmatorjun-
taupseeri (nimi muutettiin vuon-
na 1958 muotoon Ilmatorjunta ja 
vuonna 1965 muotoon Ilmatorjun-
tamies). Ilmatorjuntasäätiö ryhtyi 
heti perustamisensa jälkeen tuke-
maan lehden painatusta, joka oli ta-
loudellisesti kova haaste. Lehteä on 
julkaistu lähes säännöllisesti yli 60 
vuotta. Aselajin historian tutkimuk-
sessa lehtien sisältö on suorastaan 
aarreaitta (niitä on käytetty lähteenä 
tämänkin jutun tekemisessä).

Ilmatorjuntaupseeriyhdistyk-
sen toimesta julkaistiin 9.9.1963 
ilmatorjunta-aselajin ensimmäinen 
historiateos ”Ilmatorjuntajoukot 
1925–1960”. Kirjoittajat olivat 
aselajin ansioituneita veteraaneja, 
joten historiikki sisältää arvokasta 
”sisäpiirin tietoa”. Kustannusar-
vio oli miljoona ”vanhaa” mark-
kaa (nykyrahassa 21 840 euroa). 
Rahoitus tuotti ongelmia, mutta 
Maanpuolustuksen Kannatussäätiö 
antoi 100 000 mk ja Aarnion Palkki 
Oy myös 100 000 mk (nykyrahassa 
2184 euroa). Lehteen saatiin myös 

mainoksia, muun muassa Aarnion 
firmoilta (rakennusliike Palkki Oy, 
laivanvarustamo Oy Proctor Ab, ja 
Pellos Oy). Kirjan myynti kanger-
teli ja tuotti huonosti tuloja, jolloin 
Aarne Aarnio antoi edullisen mil-
joonan markan lainan kustannusten 
kattamiseksi. Ongelma poistui. 

Säätiön hallituksen jäsen evers-
tiluutnantti Kalervo Huuhka oli 
innokas vuosikirjahankkeen esi-
taistelija, ja ensimmäinen vuosikir-
ja saatiin julkaistua vuonna 1966. 
Toimituskunnan puheenjohtajana 
toimi everstiluutnantti Paavo Lin-

Aarne Aarnio 
palkitsemassa 
RUK:n oppilaita 
17.3.1967 
Haminassa.

Eversti Huuhka ja Aarne Aarnio palkitsemassa vuosikirjan 1970–1971 
päätoimittajaa, evl Sakari Rajasta.
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nola. Ilmatorjuntaupseeriyhdistys 
vastasi kirjan toimittamisesta, ja 
Ilmatorjuntasäätiö oli kirjan kus-
tantaja. Saavutus oli merkittävä ja 
nosti koko aselajin arvostusta. Kirja 
vastasi mainiosti säätiön tarkoitus-
perien toteuttamista käytännössä. 
Julkaisutoiminnan käytännön to-
teuttamista varten muodostettiin 
säätiön julkaisuvaliokunta. Kirjaa 
julkaistiin samalla periaatteella 14 
kertaa vuoteen 1994 saakka, minkä 
jälkeen Ilmatorjuntaupseeriyhdis-
tys otti vuosikirjan kustantamisen 
pääosin omalle vastuulleen. Säätiö 
julkaisi myös Ilmatorjuntamiehen 
Oppaan vuonna 1968.

 

Ilmatorjuntamuseon synty
Ilmatorjuntamuseon alkujuuret 
löytyvät Santahaminasta, jonne 
ensimmäinen museo perustettiin Il-
matorjuntakoulun ansiosta vuonna 
1961. Paikkana oli entinen Papin-
lahden upseerikasinon rakennus, 
jonka seinään kiinnitettiin Ilma-
torjuntamuseon kilpi 29.7.1961. 
Museo jäi isäntää vaille Ilmator-
juntakoulun siirtyessä Hyrylään 
vuonna 1963. Saksan sotilasvirka-
talo eli ns. Kapteenin puustelli saa-
tiin museokäyttöön vuonna 1966, 
minkä jälkeen Ilmatorjuntamuseo 
laitettiin kuntoon ja avattiin ylei-
sölle 4.6.1969. Ilmatorjuntasäätiö 
otti vastuun museosta ja sitä varten 
muodostettiin museotoimikunta ja 
museon hoitotoimikunta. Museo-
toimikunta tuki säätiön hallitusta 
museoasioissa, hoitotoimikunta 
vastasi museon käytännön töistä. 
Ilmatorjuntakoulun henkilöstö vas-
tasi hoitotoimikunnan miehitykses-
tä sekä museon esittelyistä ja muis-
ta tehtävistä.  Puolustusvoimien 
tuki oli merkittävä.

Museon rakennustöihin ja nii-
den kustannuksiin saatiin tukea 
useilta säätiötä lähellä olevilta ra-
kennusalan firmoilta, joita olivat 
muun muassa Palkki Oy (Aarnio), 
Lemminkäinen (K.H. Pentti) ja 

Kauppaneuvos, majuri evp Aki 
Marten aloitteesta arkkitehti Leo 
Tenhunen suunnitteli Helsingin 
ilmapuolustuksen torjuntakeskuk-
sen (”Torni”) muistolaatan, jonka 
Suomivalimo Oy valmisti ja lah-
joitti; toimitusjohtajana oli teol-
lisuusneuvos Yrjö M. Lehtonen, 
säätiön myöhempi puheenjohtaja. 
Laatta paljastettiin ilmatorjunnan 
vuosipäivänä 30.11.1974. Tämä 
oli lähtölaukaus juhlavuoteen. 

Tammikuussa 1975 säätiön 
edustajat luovuttivat juhlavuo-
den muistomitalit ”Ilmatorjunta 
1925–1975” tasavallan presi-
dentille, puolustusministerille ja 
puolustusvoimain komentajalle. 
Huhtikuussa järjestettiin jälleen 
kerran ”Sateenkaarijuhla” Kalas-
tajatorpalla, ja naistoimikunta luo-
vutti säätiölle 32 000 markkaa (nyt 
26 150 euroa).

Varsinainen juhlapäivä 
1.7.1975 alkoi kunniakäynnillä 
Hietaniemen sankarihaudoilla. 
Pääjuhla oli Suomenlinnassa ilma-
torjunnan syntysijoilla Länsi-Mus-
tan saarella, missä Ilmapuolustus-
komennuskunta aloitti toimintansa 
50 vuotta aikaisemmin. Juhlapuhu-
jana oli puolustusministeri Carl-
Olof Homén, joka oli itsekin 
ilmatorjunnan reserviupseeri (It.
RUK 28 vuonna 1954). Päiväjuh-
la oli näyttävä tapahtuma, siihen 
oli lähetetty 2000 kutsukorttia. 
Juhlallisuuksia järjestettiin ilma-
torjuntajoukko-osastoissa ympäri 
maata. Merkkipäivää juhlittiin 
myös syksyn ilmatorjuntaleirillä, 
missä majuri evp Niilo Tarvajär-
vi oli juontajana radion aamukah-
vilähetyksessä. Leirin upouudessa 
sotilaskodissa järjestettiin myös 
SA-INT-show.

Juhlavuoden kunniaksi julkais-
tiin ilmatorjunnan vuosikirja N:o 
5 (1975–1976), jossa tarkasteltiin 
Suomen ilmatorjunnan historial-
lisia vaiheita, mutta myös tulevai-
suuden näkymiä. 

Ilmatorjuntamuseon 50-vuotis juhla-
juliste.

Alpo Heikkinen. Museon infra-
struktuuria kehitettiin vuosien saa-
tossa säätiön ja lahjoittajien tuella. 

Säätiö kustansi myös 64-sivui-
sen Ilmatorjuntamuseon opaskirja-
sen, jota painettiin 2500 kpl. 

Ilmatorjunnan  
50. juhlavuosi 1975
Ilmatorjunnan 50-vuotispäivää 
vietettiin 1.7.1975. Ilmatorjunta-
säätiöllä oli päävastuu juhlavuoden 
järjestelyistä. Sitä varten muo-
dostettiin talvella 1974 juhlatoi-
mikunta, jonka puheenjohtajaksi 
nimitettiin Helsingin Ilmatorjun-
tarykmentin komentaja, eversti 
Sakari Rajas. Toimikunnan jäse-
niä olivat Antti Ahlström, Raino 
Ahonen, Reino Aulanko, Aimo 
Heinaro, Pentti Palmu (säätiön 
asiamies) ja Eino Vainio. Mukana 
oli lisäksi joukko-osastojen ja il-
matorjuntajärjestöjen edustajia. 
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Eversti Simojoen  
tutkimustyön  
tukeminen

Ilmatorjunnan ansioitunut vete-
raani, eversti Niilo A.A. Simojoki 
aloitti reserviin siirryttyään tutki-
mustyön Suomen ilmatorjunnan 
teknillisen kehityksen historias-
ta. Hänellä oli työn tekemiseen 
ainutlaatuiset edellytykset, koska 
hän oli ollut avainasemassa ase-
lajin teknillisessä kehittämises-
sä jo talvisodan ajoista alkaen 
aina 1960-luvun loppuun saak-
ka. Hanke alkoi vuonna 1973, ja 
Ilmatorjuntasäätiö tuki työn te-
kemistä apurahoilla. Tapana oli, 
että eversti Simojoki selosti työn 
etenemistä säätiön kokouksissa.

Eversti Simojoki oli tiedemies 
viimeisen päälle ja paneutui tut-
kimustyöhön juuria myöten. Sen 
sijaan, että hän olisi aloittanut 
Suomen ilmatorjunnan teknilli-
sen kehityksen tutkimisen vaik-
kapa vuodesta 1917, hän aloitti 
tutkimuksen ilmamaalin synnystä 
1700-luvun lopulta alkaen. Aikaa 
kului, mutta työssä ei päästy edes 
ensimmäiseen maailmansotaan 
saakka. Tosiasia oli, että tutkimus-
työ käsitteli enemmän ilmasodan 
esihistoriaa kuin ilmatorjunnan 
teknillistä kehityshistoriaa. Tä-
män myös säätiön julkaisuvalio-
kunta (Pentti Palmu, Ahti Lappi) 
huomasi. 

Simojoki havaitsi asian itse-
kin. Eräässä säätiön kokouksessa 
1970-luvun loppupuolella hän 
totesi, ettei ehdi saavuttaa alku-
peräistä tavoitettaan, vaan hänen 
on muutettava työn teemaa.  Si-
mojoen esityksen mukaisesti tut-
kimustyön uudeksi nimeksi tuli 
”Johdatus ilmatorjunnan histo-
riaan”. Uusi otsikko vastasi pa-
remmin työn tuloksia. Simojoki 
halusi kuitenkin, että tutkimus-
työ julkaistaisiin kirjana. Julkai-
suvaliokunta oli rehellisesti sitä 
mieltä, ettei käsikirjoitus kelpaisi 

julkaistavaksi (vaikka eihän sitä 
Simojoelle kehdattu sanoa). Käsi-
kirjoitus lähetettiin kustantajalle, 
jonka lausunto oli odotettu: aihe-
piiri oli kyllä mielenkiintoinen, 
mutta kieliasu vaatisi täydellis-
tä uudelleen muokkausta. Tämä 
johtui siitä, että Simojoki käytti 
erikoista, vanhahtavaa suomen 
kieltä, jonka seassa oli omape-
räisiä ”sivistyssanoja”. Kieliasun 
muokkaaminen olisi ollut iso työ, 
ehkä mahdotonkin.

Jotta vuosia kestänyt tutkimus-
työ ei olisi mennyt kokonaan huk-
kaan, säätiö päätti aselajin johdon 
tuella painattaa käsikirjoituksen 
offset-menetelmällä Pääesikun-
nan monistamossa. Lopputulok-
sena oli, että eversti Simojoen 
vuonna 1973 aloittaman tutki-
mustyön ”Johdatus ilmatorjunnan 
historiaan” I osa (274 sivua, il-
mamaalin syntyminen, ilmapallo, 
ilmalaiva, ilmatorjunnan esihisto-
rian olennaisimmat tapahtumat) 
julkaistiin 100 kpl offset-painok-
sena 28.11.1981 ja II osa (318 si-
vua, ilmamaalin syntyminen, len-
tokone, ilmatorjunnan esihistorian 
olennaisimmat tapahtumat) vuon-
na 1984. Oli suuri vahinko, ettei 
alkuperäinen idea Suomen ilma-
torjunnan teknillisen kehityksen 

historiasta koskaan toteutunut. 
Eversti Simojoki oli siinä itse ollut 
avainhenkilö ja olisi voinut kertoa 
erityisesti sotien aikaisen ja niiden 
jälkeisen aikakauden ilmatorjun-
nan kehitystyön vaiheista. Ennen 
kuolemaansa (10.12.1992) evers-
ti Simojoki luovutti hallussaan 
olleen lähdeaineiston ye-eversti-
luutnantti Matti Santavuorelle. 
Tarkoitus oli, että Santavuori olisi 
jatkanut työtä, mutta hänkin sai-
rastui pian ja kuoli vuonna 1994. 
Kukaan ei edes tiedä, mihin alku-
peräinen lähdeaineisto tämän jäl-
keen katosi.

Eversti Simojoen tutkimus-
työstä ja ajattelusta saa käsityksen 
tutustumalla hänen artikkeleihin-
sa ilmatorjunnan julkaisuissa: ”Il-
matorjunta-aselajin ampuma- ja 
asetekniikan kehityksestä” (Ilma-
torjuntajoukot 1925–1960, Mik-
keli 1963), ”Ilmatorjunta-aselajin 
perustusta etsimässä” (Ilmator-
junnan vuosikirja 1975–1976) ja 
”Suomalaisesta ilmatorjuntadokt-
riinista” (Ilmatorjunnan vuosikir-
ja 1968). Viisaita ajatuksia, joita 
tyhmempi ei ymmärrä.

 

Eversti Niilo Simojoki täytti 80 vuotta 9.10.1990 ja vieraili ilmatorjunnan 
tarkastajan luona kahvilla.
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Ilmatorjuntamuseosäätiön 
perustaminen

Ilmatorjuntasäätiö kantoi vastuuta 
Ilmatorjuntamuseon ylläpidosta, 
mutta resurssit eivät mahdollista-
neet museon infrastruktuurin kehit-
tämistä. Museon laajentamishanke 
käynnistettiin vuonna 1979, ja en-
simmäinen vaihe oli vuonna 1983 
valmiina, päärakennus oli maalat-
tu, pysäköintialue raivattu ja kalus-
toa siirretty katoksiin. Säätiö pyrki 
saamaan Ilmatorjuntamuseolle 
sotahistoriallisen erikoismuseon 
statuksen, mikä onnistuikin, kun 
puolustusministeri Veikko Pihla-
jamäki päätti asiasta 24.3.1987.

Ajatus Ilmatorjuntamuseosää-
tiön perustamisesta syntyi vähitel-
len, kun Ilmatorjuntasäätiön rah-
keet eivät museon rakentamiseen 
riittäneet. Toivottiin, että uuteen 
säätiöön saataisiin mukaan tahoja, 
joilla olisi takanaan enemmän re-
sursseja. Tämä toive toteutui osit-
tain. Ilmatorjuntasäätiön kevätko-
kouksessa 24.5.1990 tehtiin päätös 
Ilmatorjuntamuseosäätiön perusta-
misesta ja 300 000 markan (nyky-
rahassa 77 000 euroa) alkupääoman 
luovuttamisesta. Ilmatorjuntasäätiö 
lahjoitti museosäätiölle myöhem-
min lisää 100 000 markkaa. Uu-
den säätiön perustamislupa saatiin 
Oikeusministeriöltä 20.3.1991, ja 
Ilmatorjuntamuseosäätiön perus-
tava kokous pidettiin Hyrylässä 
17.6.1991. Säätiön hallintoneu-
voston puheenjohtajaksi valittiin 
Ilmatorjuntasäätiön puheenjohtaja, 
Yrjö M. Lehtonen ja hallituksen 
puheenjohtajaksi everstiluutnantti 
evp Väinö Raatikainen. 

Ilmatorjuntamuseosäätiön pää-
tarkoituksena oli Ilmatorjuntamu-
seon infrastruktuurin kehittäminen 
arvokkaimman kaluston saamisek-
si sisätiloihin. Tätä varten tarvittiin 
mittavaa rahoitusta, mikä laman 
alkaessa tuotti odotettua suurem-
pia vaikeuksia. Museon rakentajina 
ansaitsevat eversti Väinö ”Tysse” 

Raatikainen ja hänen seuraajansa 
(1999–2007) eversti Seppo Lehto 
suuret kiitokset. Vuosien työn tu-
loksena saatiin käyttöön palvelu-
keskus ja kaksi uutta näyttelyhallia, 
joiden ansiosta museo siirtyi ihan 
uudelle tasolle 2000-luvulla. Rahat 
eivät menneet hukkaan. 

Vuoden 2009 lopulla katsottiin 
Ilmatorjuntamuseosäätiön tehtä-
vä suoritetuksi ja se lakkautettiin. 
Ilmatorjuntamuseo siirtyi vuoden 
2010 alusta lukien takaisin Ilma-
torjuntasäätiön vastuulle. Ympyrä 
oli sulkeutunut. Museon ansiosta 
ilmatorjunnan perinteiden konk-
reettinen vaaliminen toteutuu nyt 
erinomaisesti. Ilmatorjuntamuse-
on vaiheista on julkaistu Seppo 
Lehdon johdolla kattava histo-
riikki ”Ilmatorjuntamuseo 1961–
2011” (Kerava 2011). Se sisältää 
tietoja myös Ilmatorjuntasäätiön 
vaiheista. 

Museo paikkasi Tuusulassa (ja 
koko pääkaupunkiseudulla) sen 
aukon, jonka Helsingin Ilmator-
juntarykmentin siirtyminen Paro-
laan (2007) aiheutti. Varuskunnan 
lakkauttaminen lopetti pääosin 

sen tuen, jota museo oli aiemmin 
saanut (ja tarvitsisi vieläkin). ”So-
tahistoriallisten museoiden ylläpi-
täminen ei kuulu puolustusvoimien 
avaintehtäviin”, sanoi eräs puolus-
tusvoimain komentaja joku aika sit-
ten. Eikö maanpuolustushengen yl-
läpitäminen ole puolustusvoimien 
kannalta hyvinkin tärkeä tehtävä? 
Siinähän juuri museot näyttelevät 
oleellista osaa. ”Kansalla, joka ei 
tunne historiaansa, ei ole tulevai-
suuttakaan.”

Ilmatorjuntasäätiön tukea 
on tarvittu 
Ilmatorjuntamuseon rakenteellinen 
kehittäminen on ollut Ilmatorjun-
tasäätiön historian tärkein, työläin 
ja kallein hanke. Tosiasia on, että 
ilman Ilmatorjuntasäätiötä ei olisi 
syntynyt Ilmatorjuntamuseosääti-
ötä, eikä ilman sitä olisi nykyistä 
museotakaan. Entä jos museota ei 
olisi ollenkaan? Miettikääpä sitä.

Julkaisutoiminnan tukeminen 
on toinen tärkeä säätiön tukea tar-
vinnut sektori, jonka tulokset ovat 
näkyviä ja pysyviä. Ilmatorjunnan 

Vuorineuvos Aarne Aarnio puolisoineen tervehti teollisuusneuvos Yrjö M. 
Lehtosta Ilmatorjuntamuseosäätiön 10-vuotisjuhlassa 17.6.2001.
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vuosikirjoja on julkaistu 22 kap-
paletta, ja niissä on 5279 sivua. 
Kirjat sisältävät valtavan määrän 
aselajitietoutta eri aikakausilta ja 
ovat erinomaista lähdeaineistoa 
historian tutkijoille. Tulevaisuu-
den visiokin 50 vuotta sitten on nyt 
mennyttä aikaa. Säätiö on tukenut 
muutakin julkaisutoimintaa, muun 
muassa Ilmatorjuntamiehen Op-
paan painattamista, joukko-osasto-
historiikkeja ja muita aselajiaihei-
sia teoksia. Ilmatorjunnan historiaa 
käsitteleviä kirjoja on julkaistu 
useita, ja niissä on yli 3400 sivua. 
Puolustusvoimien virallisissa his-
toriateoksissa ilmatorjunnan osuus 
on jäänyt varsin vähäiseksi, mutta 
Ilmatorjuntasäätiön kustantamat 
kirjat ovat paikanneet tätä puutetta.  
Säätiö on kannustanut tutkijoita ja 
kirjoittajia stipendeillä.

Oulun yliopiston rehtori Lauri 
Lajunen teki säätiölle huhtikuussa 
1992 esityksen ilmatorjuntamitalin 
hankkimiseksi, kuten muun muas-
sa kenttätykistössä oli jo tehty. 
Säätiö päätti toteuttaa ja kustantaa 
hankkeen ja teki siitä esityksen il-
matorjunnan tarkastajalle.  Mitalin 
sijasta päätettiin tehdä ilmatorjun-

Ilmatorjuntasäätiön valtuus-
kunta koolla juhlakokouksessa 
16.11.2007. Puheen johtajana 
pöydän päässä Raimo Piironen.

nan ansioristi, joka myönnettäi-
siin vain merkittävistä ansioista ja 
kannettaisiin kunniamerkin tapaan. 
Ansioristin suunnitteli heraldikko, 
everstiluutnantti Jussi Toukonen. 
Säännöt hyväksyttiin säätiön syys-
kokouksessa 1994, ja allekirjoitta-
jina olivat säätiön puheenjohtaja ja 
ilmatorjunnan tarkastaja. Ansioris-
tin myönsi ilmatorjunnan tarkas-
taja ansioristitoimikunnan esityk-
sestä tai omin päin. Ensimmäiset 
ansioristit miekkojen kera jaettiin 
ilmatorjunnan vuosipäivänä 1995 
sotiemme veteraaneille, joiden jou-
kossa olivat säätiön kunniajäsenet 
Aarne Aarnio, Eino Hirva, Kalervo 
Huuhka ja Olavi Rahela.

Tukitoiminta ei olisi ollut mah-
dollista ilman rahaa. Varainhan-
kinta onkin aina ollut eräs säätiön 
avaintehtäviä. Lahjoittajilla on 
tässä ollut merkittävä rooli. Aarne 
Aarnion, K.H. Pentin ja Yrjö M. 
Lehtosen merkittävät lahjoituk-
set ovat kasvattaneet säätiön pää-
omaa. Säätiön kunniajäsen Olavi 
Rahela teki säätiölle huomattava 
testamenttilahjoituksen, josta muo-
dostettiin oma rahasto.  Vuonna 
2016 edesmennyt veteraani Hannu 

Hiirla teki testamenttilahjoituksen 
Ilmatorjuntasäätiölle. Suuri joukko 
muitakin ihmisiä on osallistunut 
varainkeräyksiin. Säätiö järjesti 
vuodesta 1983 alkaen teatteri-ilto-
ja kaikkiaan 15 kertaa, joista CPC 
Foodsin toimitusjohtaja Ati Paler-
maa ”junaili” (ja osin kustansikin) 
11 kertaa. Nettotuotto tuloutettiin 
säätiölle. Säätiön pääoman tuotolla 
on voitu vastata sääntöjen mukai-
sesta tukitoiminnasta, jossa Ilma-
torjuntamuseon ylläpito näyttelee 
suurta osaa. 

Tulokset puhuvat puolestaan. 
Ilmatorjuntajärjestöt perustivat 
Ilmatorjuntasäätiön, jonka pää-
tehtävänä oli aselajin ja sen va-
paaehtoisen maanpuolustustyön 
taloudellinen tukeminen. Säätiön 
perustajien alkuperäinen ajatus on 
toteutunut, ja säätiö hoitaa nyt an-
siokkaasti sitä tehtävää, jota varten 
se synnytettiin. Siitä pitää kiittää 
niitä kymmeniä, ellei jopa satoja 
ihmisiä, jotka ovat hoitaneet eri-
laisia tehtäviä säätiössä 60 vuoden 
ajan. Heidän nimiään ei ole tässä 
mainittu, mutta kaikille yhteisesti 
– KIITOS! 

Kuvat: Ilmatorjuntamuseo ja Raimo Lahtiperä
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Miten Te tulitte mukaan Ilmator-
juntasäätiön toimintaan? 

Kalervo Huuhka tuli joskus 
1950-luvulla luokseni ja valitti, että 
hän oli monta vuotta turhaan yrittä-
nyt saada aselajiaiheisia artikkelei-
ta tykistön vuosikirjoihin. Ehdotin 
sitten, että perustettaisiin ilmator-
junnalle oma säätiö, joka kustan-
taisi vuosikirjan. Varatuomari Risto 
Brax oli ilmatorjuntamies, joka hoi-
ti asioitani, joten hän oli asiantunti-
jana mukana tekemässä sääntöjä, 
jotka Oikeusministeriö vahvisti 
21.11.1957. Itse en tässä voinut 
olla nimellisesti mukana, koska en 
varsinaisesti ollut ilmatorjuntaup-
seeri, vaan viestiupseeri. Minusta 
tehtiin ”virallisesti” ilmatorjun-
taupseeri, kun ”Killen” (Huuhka) 
toimesta osallistuin ilmatorjunnan 
kertausharjoitukseen vuonna 1960. 
Olihan minulla tietysti sotakoke-
musta ilmatorjunnasta jatkosodan 
aikana, kun toimin panssarijunassa 
– suoritin itse ilma-ammuntaakin. 
It.R 3:ssa Viipurissa sai tietysti li-
sää sotakokemusta ilmatorjunnasta. 
Kertausharjoituksen jälkeen minut 
voitiin muodollisestikin valita Il-
matorjuntasäätiön johtotehtäviin, 
kuten tapahtuikin. 

Vuorineuvos Aarne J. Aarnio  
– Ilmatorjuntasäätiön Grand Old Man

Haastattelu suoritettiin Palkkiyhtymän tiloissa Helsingissä 9.1.2007. Haastattelijana toimi Ahti 
Lappi. Aluksi muisteltiin sotakokemuksia mm. Viipurin ilmatorjunnasta vuosina 1943–1944, mutta 
pääpaino oli Ilmatorjuntasäätiön vaiheissa.

Ilmatorjuntasäätiön kunniajäsen, vuorineuvos Aarne Aarnio oli mukana 
säätiön juhlakokouksessa 16.11.2007. Mukana kuvassa ovat Raimo Piironen 
ja Mauno von Fieandt.

  

ILMATORJUNTASÄÄTIÖ 60 VUOTTA
TEEMANA
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Tiedämme, että Teillä ja Palk-
kiyhtymällä on ollut merkittävä 
rooli varojen hankkimisessa sää-
tiölle. Te lahjoititte muun muas-
sa varat ensimmäisiin ilmator-
juntaruusukkeisiin vuonna 1962. 
Mitkä ovat muistonne tästä?

Tämä oli aluksi vain sellaista 
minun ja ”Kille” Huuhkan välistä 
toimintaa. Tullessani puheenjohta-
jaksi säätiöllä ei ollut edes sääntö-
jen vaatimaa peruspääomaa, joten 
sitä piti ryhtyä kartuttamaan. An-
noin ensin peruspääoman ja sitten 
ryhdyttiin kartuttamaan varalli-
suutta. Eräistä Palkin omistamista 
asunnoista saadut vuokrat tulou-
tettiin säätiölle, ja kun asunnot 
myytiin pois, säätiö sai hankinta- ja 
myyntihinnan erotuksen. Palkki 
maksoi myös normaalia suurempaa 
(15 %) korkoa säätiöltä lainaamal-
leen pääomalle (mitä järjestelyä 
kaikki säätiön ihmiset eivät oikein 
tajunneet). Yleisperiaate oli, että 
Palkki maksoi kaikki kokous- ja 
toimistokulut, ja säätiö sai pitää 
kaikki tulot. Järjestin myös kotona-
ni Kuusisaaressa säätiön jäsenille 
rouvineen illallistilaisuuksia (jot-
ka kaikki mukana olleet muistavat 
hienoina maanpuolustushenkisinä 
tilaisuuksina). 

Säätiön naistoimikunta ryhtyi 
järjestämään ns. ”Sateenkaari-
juhlia”, joilla hankittiin varoja 
säätiölle. Rouva Saara Aarnio 

kuului naistoimikunnan kanta-
viin voimiin. Juhlia järjestettiin 
viisi kertaa vuosina 1965–1975. 
Millaisia muistoja Teillä on näis-
tä kuuluisista juhlista? 

Kutsuin naistoimikunnan jär-
jestämään juhlia ja he tekivätkin 
sen mielellään. Mukana oli neli-
senkymmentä rouvaa, jotka olivat 
enimmäkseen liikemiesten rouvia, 
ja he olivat hyviä myymään lippuja 
firmoille ja tuttavapiirilleen. Rouvat 
menivät ensin lounaalle Kalastaja-
torpalle, nauttivat vähän talon an-
timia ja ryhtyivät sitten panemaan 
paikkoja kuntoon. Tulos oli hyvä, 
kun minä maksoin kaikki laskut ja 
rahat tulivat säätiölle. Suurin juhla 
järjestettiin Otaniemen Dipolissa. 
Erityisesti on jäänyt mieleen Aimo 
Heinaron erinomainen taito käsitel-
lä naistoimikuntaa.

Ilmatorjuntasäätiö otti aikanaan 
omaehtoisesti vastuun Ilmator-
juntamuseosta ja perusti sitten 
(1991) Ilmatorjuntamuseosääti-
ön. Millaisia muistoja Teillä on 
museosta?

Tämäkin oli alun perin ”Kille” 
Huuhkan aloite. Tein jo 1960-lu-
vulla esityksiä Ilmatorjuntamuseon 
perustamiseksi, mutta Museovi-
rasto ei hyväksynyt sitä, vaan il-
moitti, että kyllä Sotamuseo hoitaa 
homman. Näinhän ei kuitenkaan 
tapahtunut, joten säätiön museova-
liokunta vastasi museosta, kunnes 

museosäätiö perustettiin. Ilmator-
juntasäätiö antoi tässä tarvittavan 
pääoman. 

Tiedämme, että Teillä on ollut 
merkittävä vaikutusvalta talous-
elämän ohella myös maanpuo-
lustusasioissa. Olette tukenut 
myös ilmatorjunta-aselajia. Ha-
luatteko kertoa tästä jotakin? 

Helsingin Ilmatorjuntarykmen-
tin komentaja (1977–1981), eversti 
Hannu Pohjanpalo, otti yhteyttä ja 
oli aika hermostunut rykmentin su-
pistamisaikeista (patteristoksi). Ti-
lanne oli ristiriidassa tulossa olevan 
ohjushankinnan (ItOhj 79) kannal-
ta. Tapasin presidentti Urho Kekko-
sen ja juttelimme asiasta – saunassa 
tietysti. Kekkonen oli kiitollinen 
informaatiosta, ja tuloksena oli, 
että HelItR:stä ei tullut patteristoa, 
vaan sen toisesta joukkoyksiköstä 
tuli sitten ohjuspatteristo. Nythän 
minulla ei enää ole samanlaisia 
mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin.
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Teollisuusneuvos K.H. Pentti  
– säätiön perustajajäsen

Haastattelu suoritettiin Lemminkäisen tiloissa Pasilassa 1.3.2007. Haastattelijana toimi Ahti Lappi. 
Säätiötä koskevien muistelmien lisäksi aselajin veteraanilla oli paljon kerrottavaa sotilasurastaan ja 
sotakokemuksistaan. Ne taltioitiin, mutta ei kirjattu tähän.

Teollisuusneuvos, everstiluutnantti 
K.H. Pentti oli säätiön perustajajä-
sen ja jatkuva tukija.

Herra teollisuusneuvos, Teidät 
valittiin Ilmatorjuntasäätiön en-
simmäiseen hallitukseen vuonna 
1957. Millaisia muistikuvia Teillä 
on säätiön perustamisvaiheista? 

Ilmatorjuntaupseerit tapasivat 
kokoontua jo välirauhan aikana ja 
tapaamiset jatkuivat sotien jälkeen, 
ja silloin tuli ajatus oman säätiön 
perustamisesta. Varsin monet re-
serviupseerit olivat aktiivisia, eräs 
heistä oli Paavo Karvonen, josta 
tuli sittemmin säätiön hallituk-
sen ensimmäinen puheenjohtaja. 
Muistelen, että säätiötä yritettiin 
perustaa jo aiemmin, mutta siihen 
ei saatu lupaa. Säätiön perustami-
nen hyväksyttiin virallisesti vasta 
marraskuussa 1957 (Helsingin Re-
serviupseerien Ilmatorjuntakerho 
ry perustettiin jo 28.10.1947. Jou-
kossa oli samoja upseereita kuin 
Ilmatorjuntasäätiön ensimmäisessä 
hallituksessa, mm. Paavo Karvo-
nen, Olavi Rahela, Unto Pöysti ja 
Esko Salonen, myöh. Raessalo). 

Varojen kerääminen oli alku-
vuosina eräs säätiön päätehtä-
vistä. Millaisia muistoja Teillä 
on tästä? 

Vuorineuvos Aarne J. Aarnion 
rooli säätiön varallisuuden hankki-
misessa oli ratkaiseva, siitä ei ole 
epäilystäkään. Varojen keräämi-

seen ei niinä aikoina ollut paljon 
vaihtoehtoja, joten Aarnio liike-
miehenä osasi hoitaa tämän asian 
hyvin. Hänellä oli niin isoja afää-
rejä, että hän niiden ohessa pystyi 
parantamaan säätiön rahatilannetta. 
Tässä hän toimi epäitsekkäästi sää-
tiön parhaaksi. Aarne osasi tietysti 
arvostaa myös sitä, että hänet oli va-
littu aselajisäätiön johtoon – sehän 
oli ymmärrettävää. Varoja kerättiin 
myös naisten ”Sateenkaarijuhlilla”, 
joiden järjestelyissä Aarnio oli vah-
vasti mukana. 

Ilmatorjuntasäätiö otti aikanaan 
omaehtoisesti itselleen vastuun 
Ilmatorjuntamuseosta, mutta 
museon rakenteelliseen kehittä-
miseen ei riittänyt voimavaroja. 
Mitä muistoja Teillä on tästä? 

Ilmatorjuntasäätiö ei uskaltanut 
ottaa sitä riskiä, että säätiön kaikki 
varat olisivat menneet museon ra-
kentamiseen. Tämän vuoksi päätet-
tiin perustaa oma säätiö hoitamaan 
museoprojektia. Ilmatorjuntasää-
tiöhän oli tässä aloitteen tekijänä. 
Kokemus osoitti, että ratkaisu oli 
oikea. Vahinko vain, että melko lop-
pumetreillä Puolustusministeriöstä 
ei löytynyt virkamiestä, joka olisi 
pannut nimensä paperiin valtion 
budjetissa museon rakentamiseen 
jo osoitetun määrärahan (200 000 
euroa) saamiseksi käyttöön. Ku-
kaanhan ei siinä olisi pelannut 
omaan pussiinsa, sehän oli pelk-
kää byrokratiaa. Määräraha olisi 
tehnyt Ilmatorjuntamuseosäätiön 
valtavan hankkeen toteuttamisesta 
paljon helpomman. Vaikeuksista 
huolimatta lopputulos oli kuitenkin 
hyvä. (PS: Todettakoon, että teolli-
suusneuvos K.H. Pentin taloudel-
linen tuki pelasti museohankkeen 
etenemisen kriittisessä vaiheessa 
– kiitos siitä!)
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Teollisuusneuvos Yrjö M. Lehtonen  
– säätiön kaksinkertainen  
puheenjohtaja 

Haastattelu suoritettiin World Trade Centerin tiloissa 
Helsingissä 31.1.2007. Haastattelijana Ahti Lappi.

Teollisuusneuvos Yrjö M. Lehtonen (oikealla) osallistui valonheitinlottien 
muistomerkin paljastustilaisuuteen 30.11.2010. Mukana olivat säätiön 
edustajina myös Ukko Kiviharju ja Matti Heinänen.

Olavi Rahelan soitto palautti minut 
takaisin aselajiin. Siitä lähtien on-
kin sitten oltu mukana toiminnassa.

Millaisia muistoja Teillä on ”Sa-
teenkaarijuhlista”? 

”Sateenkaarijuhlien” naistoi-
mikunnan kokoonpano oli käytän-
nössä pitkälti sama kuin Reumayh-
distyksen vastaavan toimikunnan. 
Toimikunnan vetäjiä olivat rouvat 
Annikki Elokas, Saara Aarnio ja 
Pirkko Liinamaa. Pääministerin 
rouva antoi toimikunnalle kovas-
ti arvovaltaa. Kaikki rouvat olivat 
asiaansa hyvin motivoituneita. 
Rouva Aarnio myi varmasti puo-
let Kalastajatorpan lipuista. Isoja 
pöytiä oli paljon, joten rahallinen 
tuotto oli hyvä. Aarne Aarnio hoiti 
asiat niin, että Palkkiyhtymä mak-
soi kaikki kulut, ja säätiö sai kaikki 
tulot. Tällä tavalla säätiön pääomaa 
kartutettiin. Juhlat järjestettiin oi-
keaan aikaan, mikä saattaa olla yksi 
selitys niiden suosioon. Tällaisten 
juhlien järjestämiseen oli varmasti 
tuolloin sosiaalinen tilaus, koska 
sellaisia ei muutoin järjestetty. Juh-
lat loppuivat 1970-luvulla, kun tuli 
enemmän kilpailua.

Miten muuten säätiölle kerättiin 
varoja?  

Pääoman kartuttaminen lepäsi 
kyllä aika pitkälle sen varassa, että 

Herra teollisuusneuvos, miten 
tulitte mukaan Ilmatorjuntasää-
tiön toimintaan? 

Olin 1960-luvun puolivälissä 
aika nuori liikemies, noin 35-vuoti-
as, kun Olavi Rahela soitti ja pyysi 
minut mukaan säätiön toimintaan. 
Olavi ja Elli Rahela olivat vanhem-
pieni perheystäviä sodan jälkei-
seltä ajalta lähtien. Olin tavannut 
Olavi Rahelan ensimmäisen ker-
ran nuorena teekkarina Englannin 
matkalla, kun Rahela opasti meitä 
tutustuessamme isäni kanssa eräi-
siin tehtaisiin. Rahela taisi silloin 

olla vielä Lokomon kaupallinen 
johtaja, hänellähän oli pitkä kar-
riääri myöhemmin mm. Continon 
toimitusjohtajana. Olavi Rahela 
kertoi säätiön haluavan vähän nuo-
remman polven edustajia mukaan 
säätiön toimintaan, ilmeisesti sel-
laisia päätöksiä oli tehty. Vastasin 
myöntävästi – totta kai – olinhan 
ilmatorjuntaupseeri. Olin käynyt 
armeijan valmiina insinöörinä vä-
hän myöhemmällä iällä ja minulla 
oli sata rautaa tulessa liike-elämäs-
sä, joten en ollut ehtinyt aiemmin 
osallistua maanpuolustustyöhön. 
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Aarne Aarnio hoiti näitä asioita. 
Hän piti huolen varojen sijoittami-
sesta järkevästi ja hankki säätiölle 
varoja mm. asuntojen vuokrauk-
sella ja asuntokaupoilla. Hän itse 
asiassa lahjoitti säätiölle varoja 
monin eri tavoin. Hänellä oli hyvät 
tarkoitusperät, eikä hän laittanut 
rahaa omaan taskuunsa. Hänellä oli 
voimakas halu saada asiat kuntoon. 
Hänhän vielä lopuksi lahjoitti huo-
mattavan summan säätiölle nimik-
korahastoonsa. Myöhemmin sää-
tiölle kerättiin varoja järjestämällä 
teatteri-iltoja, joiden nettotulot an-
nettiin säätiölle. Näiden tilaisuuk-
sien merkitys oli myös siinä, että 
oli jotain tekemistä, kokoonnuttiin 
yhteen aselajihengessä. Sellaista 
henkeä tarvittaisiin nytkin. Sääti-
ön tilaisuuksilla voidaan kohottaa 
myös koko aselajin profiilia.

Miten Teistä tuli säätiön puheen-
johtaja? 

Olin Aarne Aarnion kanssa te-
kemisissä, vaikkakaan en liike-elä-
mässä. Uskon, että hän ajatteli 
minua seuraajakseen vähän itsensä 
kaltaisen perheyrityksen keula-
hahmona. Muistan, kun hän soitti 
ja sanoi: ”Kuule, kun minä täytän 
kohta jo 70 vuotta (14.12.1987), 
kyllä Sinun Yrjö täytyy ottaa nämä 
puheenjohtajan tehtävät vastaan.” 
Hän oli puhunut samasta asiasta jo 
aikaisemminkin, joten asia ei tullut 
yllätyksenä. Näin sitten tapahtui-
kin. Minähän olen ollut säätiön pu-
heenjohtajana kaksi eri kertaa.  En-
simmäisellä kerralla olin normaalin 
rupeaman puheenjohtajana, kunnes 
seuraajakseni tuli (1993) Amerin 
toimitusjohtaja, reservin kapteeni 
Seppo Ahonen.  Hän oli taustaltaan 
tehtävään oikein sopiva. Samoihin 
aikoihin oli perustettu Ilmatorjun-
tamuseosäätiö, jonka puheenjohta-
jaksi minut oli valittu (1991). Ti-

lanne vaikeutui, kun Seppo Ahonen 
siirtyi ulkomaille, ja jouduin ”pika-
tilanteessa” ottamaan Ilmatorjun-
tasäätiön puheenjohtajan tehtävän 
uudelleen hoitooni (1997). Sehän 
ei tietenkään ollut suositeltava rat-
kaisu, mutta vaihtoehtoja ei silloin 
ollut. 

Teidän puheenjohtajakaudellan-
ne perustettiin myös Ilmatorjun-
tamuseosäätiö. Millaisia muisti-
kuvia siitä on jäänyt? 

Ilmatorjuntasäätiössä oltiin 
kovasti huolestuneita museosta ja 
asiasta keskusteltiin paljon, mut-
ta koko homma oli vähän riipin 
raapin. Tavarat olisi pitänyt saada 
katon alle, mutta mitään konkreet-
tista ei tapahtunut. Muistan, kuinka 
Aarne Aarnio ajoi museon rakenta-
misideaa jo aikaisemminkin, mutta 
ei halunnut vaarantaa Ilmatorjunta-
säätiön koko omaisuutta tällaiseen 
hankkeeseen. Se olisi ollut jonkin-
lainen riski. Sen takia vaihtoeh-
doksi tuli erillisen museosäätiön 
perustaminen, missä Ilmatorjunta-
säätiö oli avainasemassa antamal-
la peruspääoman ja maksamalla 
suunnittelukustannuksia. Itselläni 
oli ajatus valtion varojen saami-
sesta museon rakentamiseen, mikä 
sittemmin toteutuikin. Selvittelin 
tätä kysymystä tuttavieni avulla, 
ja sittenhän projekti lähti käyntiin. 
Pidimme asiasta ensin yhteisen 
kokouksen (Yrjö Lehtonen, Aimo 
Heinaro, Ahti Lappi) ja löysimme 
hankkeelle heti myös vetäjän, Tys-
se Raatikaisen. Tysse teki valtavan 
työn varojen keräämiseksi ja muse-
on rakentamiseksi. 

Hanke ei kuitenkaan olisi on-
nistunut ilman valtion mukaan 
tuloa rahoitukseen. Työministeri-
ön kanssa käytiin neuvotteluja ja 
sieltä saatiinkin tukena yli kaksi 
miljoonaa markkaa. Kävimme Tys-

sen kanssa neuvottelemassa myös 
Puolustusministeriössä kanslia-
päällikön, kenraali Aimo Pajusen ja 
hänen seuraajansa, kenraalimajuri 
Pertti Nykäsen kanssa. Ministeriön 
hyväksyntä oli välttämätön, kos-
ka tarkoituksenahan oli lahjoittaa 
kiinteistöt Puolustusministeriölle 
puolustusvoimien museokaluston 
säilyttämiseksi. Kenraalit katselivat 
vähän toisiaan, mutta lopulta Paju-
nen ilmoitti hyväksyvänsä asian. 
Kun kiinteistövastuu sitten siirtyi 
pois Puolustusministeriöltä, ei bud-
jetissa viime vaiheessa jo varattua 
määrärahaa kuitenkaan onnistut-
tu saamaan käyttöön. Se oli paha 
takaisku, mutta siitäkin selvittiin. 
Nostan kyllä hattua Ilmatorjunta-
museosäätiön johdolle (Johannes 
Koroma, Seppo Lehto) hankkeen 
loppuun viemisestä!  

Ilmatorjuntasäätiön ja Ilmator-
juntamuseosäätiön (juuri tutkitta-
vana oleva) yhdistäminen on näh-
tävä resurssikysymyksenä. Pienellä 
aselajilla on turha olla kahta eri 
säätiötä, joiden tehtävät ovat kui-
tenkin jossain määrin päällekkäi-
setkin. Ilmatorjuntamuseosäätiön 
perustamiselle oli aikanaan selvät 
perustelut. 

Millaisia mukavia muistoja Teil-
lä on säätiön vaiheista? 

Onhan niitä, mutta kaikkia ei 
voi tässä kertoa. Muistan, kun olin 
säätiön uutena puheenjohtajana 
vierailulla Lohtajan leirillä. Vuori-
neuvos Aarne Aarnio oli varustau-
tunut hyvin matkalle, kuten hänellä 
oli tapana, hänellä oli iso pakkaus 
juomia yms. tykötarpeita. Kun 
hän seisoi pitkässä päällystakis-
sa tykkipihan takana seuraamassa 
ammuntoja, melkein tuli mieleen 
Mannerheim katsomassa Tampe-
reen valtausta!
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Olethan ilmatorjuntamies, se vel-
voittaa! Näin ohjasi ystäväni Esko 
Raessalo minua, kun aikanaan epä-
röin ryhtyä ehdolle Ilmatorjunta-
säätiön hallitukseen. Elettiin vuotta 
1986 ja Esko oli ollut säätiön hal-
lituksessa jo säätiön perustamises-
ta lukien. Itse olin ollut mukana 
puhtaasti reserviläistoiminnassa 
Helsingin Reserviupseerien Ilma-
torjuntakerhossa, Helsingin Reser-
viupseeripiirissä ja Suomen Reser-
viupseeriliitossa, mutta säätiössä 
toimiminen tuntui tuolloin vieraal-
ta. Tulin kuitenkin valituksi halli-
tukseen ja hyvä niin. Siitä urkeni 
maanpuolustustoiminnassani uusi, 
mielenkiintoinen ja monin tavoin 
antoisa ura, josta voin olla pelkäs-
tään kiitollinen.

Säätiöiden toiminnassa, niin 
myös It-säätiössä, kaiken perusta 
on varallisuus. Talouden säntillinen 
hoito ja varallisuuden tasainen kas-
vattaminen ovat ehdottomia edel-
lytyksiä, jotta it-säätiö voisi hoitaa 
sääntöjensä mukaista tehtävää. Ta-
loudellisesti huonompina aikoina 
ei varallisuuden kasvattaminen ole 
aina ollut mahdollista ja silloin on 
jouduttu rajoittamaan stipendien ja 
muun hyvän jakamista. Niin muka-
valta kuin päättäminen perustellun 
stipendin myöntämisestä on aina 
tuntunutkin. 

KOKEMUKSIANI ILMATORJUNTA-
SÄÄTIÖN TOIMINNASTA

Aloittaessani hallituksessa oli 
säätiön varallisuus jo huomattava. 
Sitä oli kartutettu säätiön perustami-
sesta alkaen erityisesti vuorineuvos 
Aarne J. Aarnion tekemien lahjoi-
tusten, säätiön hyväksi tehtyjen lii-
ketoimien ja erilaisien rahankeräys - 
tapahtumien myötä.

Myöhemmin 2000-luvun alussa 
saimme vastaanottaa toimitusjohta-
ja Olavi Rahelan ja vaimonsa Elli 
Rahelan testamenttilahjoituksen 
sekä teollisuusneuvos K.H. Pentin 
lahjoituksen, joiden myötä säätiön 
sijoitussalkku muodosti merkittä-
vän varallisuuden. Hallituksen teh-
tävissä korostui nyt talouselämän 
suhdanteiden ja pörssikurssien ke-
hityksen seuranta.

Vuonna 2016 säätiö sai niin 
ikään ottaa vastaan testamenttilah-
joituksen. Dipl.ins. Hannu Hiirla, 
it-veteraani ja innokas Ilmatorjun-
tamuseon talkoomies, testamenttasi 
omaisuutensa säätiölle Ilmatorjun-
tamuseon kehittämiseksi.

Säätiön varallisuuden ja tuotto-
jen kasvusta huolimatta on painok-
kaasti todettava, että myös jatkuvia 
menoja on arkipäivän toiminnasta.

Viime vuosina säätiön toimin-
nassa keskeinen tehtävä ja samalla 
mittava taloudellinen haaste on ol-
lut Ilmatorjuntamuseon ylläpito ja 
kehittäminen. Museon kiivaimpina 

rakentamisaikoina päätettiin perus-
taa erillinen Ilmatorjuntamuseo-
säätiö, jotta It-säätiön taloudellinen 
asema ei vaarantuisi. Järjestely on-
nistui hyvin. Jälleen tuttujen lah-
joittajien avustuksella ja vuosien 
sitkeällä rahankeräyksellä museol-
le saatiin asianmukaiset hallit ja 
näyttelytilat.

Ilmatorjuntamuseomme, joka 
nykyisin on taas suoraan It-säätiön 
ylläpitämä, on korkeatasoinen ja 
omassa luokassaan aselajimuseoi-
den joukossa. Näin kuuluukin olla, 
koska tällöin It-säätiön eräs keskei-
nen tehtävä, aselajin historiallisten 
perinteiden säilyttäminen, on hyvin 
suoritettu.

Viime vuosina museon toimin-
nan ylläpitämisen ja kehittämisen 
panostukset on säätiössä pystytty 
hoitamaan suhteellisen hyvin, vaik-
ka tiukkaa ja ajoittain kovaakin kes-
kustelua on käyty.

Lähivuosina oletan tilanteen 
edelleen selkiytyvän, kun It-säätiö 
ja Tuusulan kunta saavat juuri sopi-
mansa yhteisen museokampustoi-
minnan käynnistetyksi. 

Säätiön hallituksessa toimimi-
nen ei ole ollut pelkästään osake-
salkun arviointia ja talouden poh-
dintaa, olkoonkin, että ne ovat sitä 
arjen ”harmaata”, mutta tärkeää 
rutiinia.
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Mieluisia muistoja on jäänyt 
monista edustustehtävistä, joihin 
olen saanut hallitukselta komen-
nuksen. Erityisesti niistä muistuu 
erilaiset varusmiesten palkitsemi-
set kotiuttamistilaisuuksissa sekä 
sotilasopetuslaitosten päättäjäisissä 
tapahtuneet hyvin menestyneiden 
oppilaiden palkitsemiset.

Onnistuneena ja mieleen painu-
neena on mainittava myös It-sääti-
ön ja Helsingin Reserviupseerien 
Ilmatorjuntakerhon yhteinen va-
lonheitinlottien muistolaattahanke. 
Muistolaatta paljastettiin monien 
vaiheiden ja valmistelujen jälkeen 
30.11.2010 Espoon Mäkkylässä Ko-
mendantinmäellä monien iäkkäiden 
valonheitinlottien ja heidän esimie-
hensä evl K.H. Pentin läsnä ollessa.

Mieluisina muistiin jääneinä ta-
pahtumina voin mainita myös useat 
säätiön valtuuskunnan kokouksiin 
osallistumiset. Usein ne järjestet-
tiin kulloisenkin valtuuskunnan 
puheenjohtajan kotona tai hänen 
yrityksessään ja vieraanvaraisuus 
oli aina taattu!

It-säätiön viime vuosina toteut-
tamien valtakunnallisten rahanke-
räysten lisäksi on kehitetty myös 
pienempiä vaurastumisprojekteja. 
Tällaisena voisin mainita vuosia 
sitten aloitetun taidekaupan, jonka 
vaihtelevan aktiivisena myyjänä 
tuolloin toimin. Taulujen kauppaa-
minen, vaikkakin hyvään tarkoi-
tukseen, vaatii myyntimentaliteet-
tia, jota minussa ei välttämättä ole. 
Siksi on ollut hienoa panna mer-
kille, kuinka suopeasti monet yri-
tysjohtajat kuitenkin suhtautuivat 
it-asiaan ja taulujen ostoon. Aika-
moinen summa tauluista onkin ker-
tynyt. Nuoremmat ”myyjät” saavat 
nyt jatkaa tätä toimintaa.

Olen voinut läheltä seurata 
It-säätiön ja Ilmatorjuntamuseon 
kehittymistä yli 30 vuoden ajan. 
Niiden menestymisen ja kehitty-
misen perimmäiset syyt ovat ennen 
kaikkea niissä lahjoituksissa ja tes-
tamenttisaannoissa, joita ilmator-
junnan veteraanisukupolven monet 
edustajat ovat säätiölle ja it-aselajil-
le vuosikymmenien aikana osoitta-
neet. Heille on syytä osoittaa suurta 
kiitollisuutta ja kunnioitusta. Ilman 
heidän toimintaansa Ilmatorjunta-
säätiötä nykymuodossaan ei olisi.

Kiitos on mielestäni osoitettava 
myös niille useille kymmenille sää-
tiön hallituksen ja valtuuskunnan 
työskentelyssä vuosien saatossa 
mukana olleille, jotka ovat osal-
taan olleet rakentamassa nykyistä 
kokonaisuutta. Näihin rakentajiin 
kuuluvat erityisesti myös Ilmator-

Ilmatorjuntasäätiön hallituksen kokous 21.11.1987

juntamuseon palkattu ja talkoohen-
kilöstö, jotka ovat tehneet upeaa 
työtä vuosien aikana.

It-säätiön hallituksessa olen 
oppinut tuntemaan laajasti vete-
raanisukupolvea ja ilmatorjunnan 
aktiivihenkilöstöä. Paljon upeita 
ihmisiä ja monia mieleen jääneitä 
kokemuksia!

Iän karttuessa on joskus aika 
myös jättää tehtävät nuoremmille. 
It-urani Vatialan alokkaasta sää-
tiön hallitukseen on ollut pitkä ja 
antoisa. Vaikka jätänkin paikkani 
It-säätiön hallituksessa nuorempien 
täytettäväksi, jatkan maanpuolus-
tustyötä ilmatorjunnan piirissä voi-
mieni mukaan innokkaana rivijäse-
nenä. Olenhan ilmatorjuntamies!
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Tulin valituksi Ilmatorjuntasäätiön 
(ITS) varatilintarkastajaksi v. 1987, 
missä tehtävässä olin ensin 10 
vuotta. Nuori mies haluttiin tutus-
tuttaa säätiön toimintaan. Varati-
lintarkastajan tehtävä oli leppoisa, 
siinä ei ollut muuta tehtävää, kuin 
että sain osallistua säätiön kevät- 
ja syyskokouksiin. Syyskokoukset 
olivat avec eli vaimo pääsi myös 
mukaan. Elettiin vuorineuvos Aar-
nion aikaa ja kokousjärjestelyt oli-
vat sen mukaiset. Varsinaisen ko-
kouksen jälkeen oli tutustuminen 
johonkin mielenkiintoiseen tehdas-
kohteeseen, kartanoon tai muuhun 
nähtävyyteen, minkä jälkeen seu-
rasi laadukas päivällinen. Kuvioon 
kuului vielä säätiön järjestämä 
bussikuljetus. Naisväelle oli lisäk-
si järjestetty omaa ohjelmaa, kuten 
esim. värianalyysejä. Näin saatiin 
pidettyä vaimoväki tyytyväisenä 
ja tietoisena siitä, missä tärkeissä 
kokouksissa miehet vuoden aikana 
kävivät. 

Seuraavien puheenjohtajien 
aikana sama käytäntö jatkui ja 
pääsimme tutustumaan mm. Armi 
Ratian Bökarsin kartanoon sekä sen 
golf-kenttään ja rantasaunaan. Hög-
forsin valimolla Karkkilassa söim-

KOKEMUKSIANI 
ILMATORJUNTASÄÄTIÖN 
TOIMINNASTA

me nahkiaisia teollisuusneuvos 
Lehtosen isännöidessä tilaisuutta.

Sitten minut kutsuttiin Ilmator-
juntamuseosäätiön (ITMS) halli-
tukseen, jossa vierähti yli 16 vuot-
ta. Sen jälkeen olin avustamassa 
säätiöiden yhdistämisprojektissa, 
minkä seurauksena tuli kutsu Ilma-
torjuntasäätiön hallitukseen vuo-
den 2011 alusta ja sillä tiellä ollaan.

Puolustusvoimain rakenne-
uudistus ja joukkojen uudelleen 
ryhmittely on vaikuttanut myös 
Ilmatorjuntasäätiön toimintaan. 
Ilmatorjuntasäätiö otti säätiöiden 
yhdistyessä Ilmatorjuntamuseon 
takaisin siipiensä suojaan. Museo 
oli vuoden 2006 loppuun saakka 
Helsingin ilmatorjuntarykmentin 
kainalossa Hyrylässä ja sai täten 
rykmentiltä monimuotoista tukea. 
Rykmentin siirtyminen Parolan-
nummelle ja varuskunnan alasajo 
Hyrylässä nosti uhkaavia pilviä tai-
vaanrantaan; kyetäänkö It-museo 
säilyttämään. Nämä kaikki huolet 
siirtyivät sitten v. 2010 Ilmatorjun-
tasäätiölle, kun Ilmatorjuntamuse-
osäätiö lakkautettiin.

Ilmatorjuntasäätiöllä on sään-
töjensä mukaisesti monia tehtäviä. 
Ykköstehtävä on ylläpitää It-mu-

Merkittävä huomionosoitus Ilma-
torjuntasäätiölle 1.7.2000
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seota Hyrylässä, lisäksi avustetaan 
julkaisu- ja tutkimustoimintaa ym. 
myöntämällä apurahoja. Tämä 
kaikki pitäisi pystyä hoitamaan 
pääoman vuosittaisilla tuotoilla. 
Jatkoksi on heti todettava, että tuo-
tot ovat aina olleet pienemmät kuin 
menot. Näin on ollut kautta histo-
rian ja aikaisemmat hallitukset ovat 
järjestäneet Sateenkaari-juhlia ja 
teatteri-iltoja varojen keräämiseksi. 
Pääomaan ei voi kajota, koska se tu-
lee syödyksi muutamassa vuodessa 
ja sitten kaikki on loppu. Ilmator-
juntasäätiön hallituksen täytyykin 
jatkuvasti pohtia, mistä rahoitusta 
hankitaan.

Vuoden 2019 alusta It-mu-
seo kääntyy uuteen asentoon, kun 
Tuusulan kunta tulee mukaan toi-
mintaan. Tähän on päädytty sen 
vuoksi, että Puolustusvoimat ja Se-
naatti-kiinteistöt osittain luopuvat 
tuestaan It-museolle. 

Ilmatorjuntasäätiön hallitus on 
ottanut It-museon toiminnan tur-
vaamisen ykköstehtäväkseen. Mu-
seon asiat vievät kokousajastamme 
yli puolet sekä Ilmatorjuntasäätiön 
tuotoista suurimman osan. Halli-
tus näkee kuitenkin museon niin 
arvokkaaksi kohteeksi, että se on 
säilytettävä.

Välillä on ollut hyvää onneakin 
matkassa. Museoasian on ottanut 
omakseen aktiivinen talkooporuk-
ka, joka vuositasolla on antanut 
merkittävän työpanoksensa muse-
on hyväksi. Lisäksi olemme saaneet 
It-museolle aivan loistavan hen-
kilökunnan, joka on tarmokkaasti 
paneutunut tehtäviinsä. Museon 
henkilökunnan pyyteetön ja tehtä-
vänkuvauksiensa ylittänyt toiminta 
on mahdollistanut museon käyt-
tämisen myös muuhun kuin pelk-
kään museotoimintaan. It-museos-
ta on tullut Keski-Uudellemaalle 

merkittävä tapahtumakeskus, jossa 
järjestetään esitelmiä, juhlia, kuo-
roharjoituksia, konsertteja jne.

Ilmatorjuntasäätiön hallituk-
sessa riittää tekemistä. Monenlai-
siin ongelmiin täytyy ottaa kantaa 
ja ratkaista ne. Lisäksi saattaa nak-
ki viuhahtaa eli tulee erityisiä teh-
täviä, kuten nyt esimerkiksi tämän 
artikkelin kirjoittaminen. 
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Ilmatorjuntamuseo

ILMATORJUNTAMUSEON 
KEHITYSVAIHEITA JA 
TULEVAISUUDEN HAASTEITA

Siirto Hyrylään ja puustelli 
museon käyttöön
Ilmatorjuntamuseo toimi Santahami-
nassa vain muutaman vuoden. Hel-
singin Ilmatorjuntarykmentti marssi 
vuonna 1957 Hyrylään ja Ilmator-
juntakoulu perässä vuonna 1963. Pa-
pinlahden Ilmatorjuntamuseo suljet-
tiin ja lukittiin. Vuotta myöhemmin 
museoitu materiaali siirrettiin ja 
varastoitiin hajalleen Ilmatorjunta-
koulun eri tiloihin Hyrylään. 

Helsingin Ilmatorjuntarykmen-
tissä oli niin ikään, jo vuonna 1962, 
herännyt ajatus omasta ”rykmentin 
museosta”. Ajatusta oli HELITR:n 
silloinen komentaja, eversti Jarl 
Jarkka, pohtinut Keski-Uusi-
maa-lehdessä julkaistussa haas-
tattelussa. Tuolloin eversti Jarkka 
oli kiinnittänyt katseensa asuin-
käytössä olleeseen vanhaan puus-
telliin, jonka hän toivoi päätyvän 
museorakennukseksi. Näin asiat 
etenivätkin, kun puustelli vapautui 
asuinkäytöstä ja puolustusministe-
riö hyväksyi esityksen rakennuksen 
kohdentamisesta Ilmatorjuntamu-
seotilaksi vuonna 1965.

Puustellin kunnostamiseksi 
museokäyttöön perustettiin toimi-
kunta, jonka työn tuloksena syntyi 
vuonna 1967 suunnitelma kaksivai-
heisesta museoinfran kehittämises-
tä. Ensimmäisessä vaiheessa kun-
nostettaisiin vanha puustelli ja sen 

ulkoalue mukaan lukien aitaus. Toi-
sessa vaiheessa, talouden salliessa, 
aloitettaisiin lisärakentaminen.

Puustellin peruskorjauksen 
teki Rakennusliike A. Heikki-
nen ja sitä avusti suurelta osin 
Ilmatorjuntakoulun henkilöstö 
talkoovoimin. Lokakuussa 1968 
oltiin jo niin pitkällä, että sinne 
alettiin siirtää museoesineistöä. 
Merkittävin kokoelmahankinta 
alkuvaiheessa oli Ilmatorjunta-
rykmentti 1:n torjuntakeskuksen 
tulenjohtotason siirtäminen Hel-
singin pääpaloaseman luolatilasta 
Hyrylään. Kuukautta myöhemmin 
Kapteenin puustellin näyttelyti-
lat valmistuivat esittelykuntoon. 
Museon avajaiset pidettiin varus-
kunnan sotilaskodissa 15.11.1968. 
Näin oli unelma oikeasta museos-
ta saavuttanut konkreettisen tilan. 
Kokoelmaa täydennettiin monin 
esinein ja museo avattiin yleisöl-
le 4.6.1969.  Yleisö osoitti vahvaa 
kiinnostustaan uutta museota koh-
taan. Ensimmäisenä aukiolovuon-
na kävijöitä oli yli 6 000.

Hallinnon uudelleen  
organisointia
Ilmatorjuntamuseon kehittämistoi-
mikunnan asettama ensimmäinen 
osatavoite oli siis saavutettu. Jatko-
kehittämisen ja museon hallinnon 
järjestämisen vastuu siirrettiin toi-

Alkuinnostus  
Santahaminassa
Idea ilmatorjunta-aselajin omasta 
museosta syntyi Santahaminassa 
jo 1950-luvulla. Tuolloin Ilmator-
juntakoulun silloisen johtajan, evl 
Olavi Seppälän aloitteesta alettiin 
kerätä materiaalia opetuksen tuek-
si. Materiaalin sijoituspaikaksi saa-
tiin upseerikerho- ja asuinkäytössä 
aiemmin ollut nk. Papinlahden 
kasino. Museon kannalta merkit-
täväksi tapahtumaksi muodostui 
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen 
vuosikokous keväällä 1958. Ko-
kouksen ohessa osallistujille esitel-
tiin edellä mainittu opetuskokoel-
ma, minkä tuloksena virisi ajatus 
oman aselajimuseon aikaansaami-
seksi.

Ajatus eteni toimenpiteiksi ja 
niinpä Ilmatorjuntamuseon kilpi ja 
aselajitunnus kiinnitettiin juhlalli-
sin menoin Papinlahden kasinora-
kennuksen seinään 29.7.1961. Näin 
ilmatorjunta-aselaji oli saanut mu-
seonsa. Näyttelytilaksi oli kunnos-
tettu kasinon yksi huoneista, jossa 
oli esillä mm. tulenjohtovälineitä 
sekä englantilainen 40 mm Vic-
kers-laivakanuuna m/15. Viimeksi 
mainittu ja Hahn-etäisyysmittari 
ovatkin ainoat esineet, jotka ovat 
vielä mukana museon nykyisissä 
näyttelyissä. 

ILMATORJUNTA-
SÄÄTIÖ 
60 VUOTTA

TEEMANA
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mikunnalta Ilmatorjuntasäätiölle, 
joka oli ollut aktiivisena toimikun-
nassakin puheenjohtajansa, vuori-
neuvos Aarne J. Aarnion johdolla. 
Ilmatorjuntasäätiö kantoi museon 
toiminnasta taloudellisen ja juridi-
sen vastuun. Hyrylässä sijaitsevien 
joukko-osastojen (HELITR, ITK) 
osalle jäi museon toiminnallinen 
ylläpito. Säätiö ja varuskunnan 
joukko-osastot muodostivat yhdes-
sä ns. hoitotoimikunnan.

Ilmatorjuntakoulu menetti 
1.9.1987 itsenäisen joukko-osaston 
aseman sen siirryttyä hallinnollises-
ti Helsingin ilmatorjuntarykmentin 
alaisuuteen. Näin myös museon 
hoitamisessa vastuu siirtyi aiem-
paa enemmän rykmentille. Samana 
vuonna puolustusministeriö nimesi 
Ilmatorjuntamuseon sotahistorial-
liseksi erikoismuseoksi. Tämä oli 
tunnustus tehdylle työlle. Samalla 
tuo muodollinen nimitys vahvisti 
museon asemaa ja selkeytti Sota-
museon ohjaavaa roolia suhteessa 
Ilmatorjuntamuseoon.

Ilmatorjuntamuseosäätiö 
perustetaan kehittämään 
museota
Museon ongelmana oli materiaa-
lin säilyvyys. Koko raskas kalusto 
oli taivasalla ja rapautui jatkuvasti. 
Tämän ongelman edes osittainen 
korjaaminen edellytti lisätilan ra-
kentamista.  Tavoitteen toteuttami-
seksi perustettiin Ilmatorjuntamu-
seosäätiö, jolle museotoiminnan 
juridinen ja toiminnallinen vastuu 
siirtyi vuonna 1991.  

Vuonna 1992 voimaan tulleen 
uuden museolain asettamien val-
tionosuusehtojen mukaisesti mu-
seolle luotiin päätoiminen museo-
työntekijän tehtävä. Ensimmäisenä 
pysyvänä tehtävänä oli tutkijan tehtä-
vä. Lain perusteella museo alkoi saa-
da valtionapua vuoden 1995 alusta. 

Ilmatorjuntamuseosäätiön joh-
dolla tehtiin uudisrakennusten han-
kesuunnitelmat ja haettiin tarvittavat 
rakennusluvat sekä kerättiin lahjoi-
tusvaroja aktiivisesti. Säännöllisillä 
talkoilla kunnostettiin museoaluetta 
ja rakenteita.  Ensimmäinen uudis-

rakennus, Helsinki-halli, valmistui 
vuonna 1996. Uuden näyttelyhallin 
avajaiset pidettiin 29.11.1996. Ne 
olivat samalla uuden perusnäyttelyn 
avajaiset. Seuraavana vaiheena val-
mistui palvelukeskus, joka otettiin 
käyttöön 1.9.1999. Tuusula-halli 
valmistui kuusi vuotta myöhemmin 
ja vihittiin käyttöön ilmatorjunnan 
80-vuotisjuhlassa 1.7.2005. Nyt 
oli keskeiset ja välttämättömimmät 
näyttely- ja yleisöpalvelutilat tilat 
saatu valmiiksi. 

Museon kehittämisen parissa 
työskennelleiden henkilöiden ja eri 
yhteisöjen resursseihin nähden val-
taisa työpanos oli saatu tavoittee-
seensa. Ilmatorjuntamuseosäätiö 
voitiin näin lakkauttaa ja museon 
juridinen ja taloudellinen vastuu 
siirtyi takaisin Ilmatorjuntasää-
tiölle. Koko vuosien 1992–2007 
aikana toteutetun hankkeen las-
kennallinen arvo oli noin kaksi 
miljoonaa euroa. Tästä summasta 
valtio kustansi 650 000 € opetus-
ministeriön osuuden ollessa 50 000 
€. Ilmatorjuntamuseosäätiön vas-
tuulle jäi näin loppusumma, noin 
1,3 M€, mikä katettiin talkootyönä, 
materiaalilahjoituksilla ja varojen 
keräyksellä. 

Museokiinteistön omistus-
suhde vaihtuu
Puolustushallinnossa tehdyillä pää-
töksillä museomme kiinteistöme-
nojen, vuokrien ja ylläpidon kus-
tannusvastuussa tapahtuu käänne 
vuoden 2019 alusta alkaen, jolloin 
puolustusvoimat ei enää osallistu 
museon kiinteistömenojen hoita-
miseen. Uudesta ja museolle kohta-
lokkaasta tilanteesta selviämiseksi 
Ilmatorjuntasäätiö ja Tuusulan kun-
ta aloittivat vuonna 2011 selvittelyt 
museokiinteistön omistussuhteen 
muuttamisesta Senaatti-kiinteis-
töiltä kunnalle museotoiminnan 
mahdollistamiseksi jatkossakin. 
Vuosien valmistelutyö johti tam-
mikuussa 2017 Tuusulan kunnan-
valtuuston päätökseen ostaa Ilma-
torjuntamuseon n. 3,4 ha:n tontti 
rakennuksineen kunnalle. Samassa 
päätösprosessissa solmittiin kunnan 
ja säätiön välille museon käyttö- ja 
ylläpitosopimus, jossa säätiö sitou-
tuu museotoimintojen ylläpitoon ja 
kunta vastaavasti kiinteistön ylläpi-
toon. Näin Ilmatorjuntamuseon tu-
levaisuuden kivijalka on perustettu. 

Perusnäyttelyt uusiksi
Uudisrakentamisvaiheen päätyt-
tyä museolla on keskitytty edellä 
mainittujen infrastruktuurin osalta 
tulleiden uusien haasteiden voit-

Sota-ajan näyttelyssä Tulikasteesta torjuntavoittoihin museokävijät voivat 
mm. kiivetä ilmavalvontatorniin ja kokeilla ilmavalvontaa. Kiikareiden 
avulla voi kokeilla tunnistaa hallin kattoon kiinnitettyjä sota-ajan lentoko-
neiden pienoismalleja (Kuva: Juha Jarva, Ilmatorjuntamuseon kokoelma).
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tamiseen. Tuleen ei ole jääty ma-
kaamaan. Toimintaa on kehitetty 
tavoitteellisesti koko ajan uhka-
kuvista huolimatta. Museaalises-
sa toiminnassa pääpaino on ollut 
perusnäyttelyiden uusimisessa ja 
päivittämisessä. Helsingin ilma-
torjuntavoiton 70-vuotisjuhlanäyt-
telyn, Kolmen yön ihmeen (2014) 
jälkeen on uusittu kaikkien kolmen 
museorakennuksen perusnäytte-
lyt: sota-aikaa käsittelevä näyttely 
Tulikasteesta torjuntavoittoihin 
2014 Helsinki-halliin, Ilmatorjun-
ta ensimmäisenä taistelussa, josta 
Tuusula-hallin ylätasanteella si-
jaitseva ilmatorjunnan varhaisvai-
heita käsittelevä osa avattiin ase-
lajin 90-vuotisjuhlavuonna 2015 
ja alatasanteella sijaitseva toisen 
maailmansodan jälkeisiä vaihei-
ta käsittelevä osa kesällä 2016 
sekä viimeisimpänä kesällä 2017 
Puustellin näyttely Suomen sotilas-
perinteet osana Suomi 100 vuotta 
-ohjelmaa. Puustellin näyttelyssä 
Suomen sotilasperinteitä tarkastel-
laan läpi vuosisatojen paikallisesta 
Tuusulan näkökulmasta ja kuinka 
sotahistorian eri vaiheet ovat vai-
kuttaneet paikkakunnalla ja muut-
taneet myös kulttuurimaisemaa. 

Museon henkilökunta ja runsas 
aktiivitalkoojoukko sekä monet 
yhteistyötahot ovat työskennel-
leet tiiviisti näyttelyrakentamisen 
kimpussa vuodesta 2012 alkaen. 
Näiden lisäksi on tuotettu vaih-
tuvia näyttelyitä. Vuonna 2013 
avattiin Tutka 70 vuotta Suomessa 
-näyttely. Vuonna 2014 toteutettiin 
Kolmen yön ihme -näyttely suur-
pommituksista Helsingin kaupun-
gintalon Virka Galleriassa. Samasta 
aiheesta toteutettiin samaan aikaan 
yhteistyössä Ilta-Sanomien kanssa 
myös valokuvanäyttely Helsin-
gin suurpommitukset helmikuussa 
1944, mikä oli esillä Sanomatalo-
ssa Helsingin keskustassa.  Vuonna 
2016 toteutettiin valokuvanäytte-
ly Maalilennokkien 50-vuotisesta 
historiasta Ilmatorjuntamuseolla.  
Parolassa keväällä 2017 valmistui 
näyttely Helsingin sodanaikaisesta 
ilmatorjunnasta, mikä oli osa Pans-

sariprikaatin, eri joukko-osastojen, 
Hattulan kunnan, Panssarimuseon 
ja eri kotiseutuyhdistysten kanssa 
toteutettua pop-up-museota.

Näyttelyihin liittyen on laadittu 
koululaisia varten myös oppimate-
riaalia. Museopedagogiikkaa kehit-
tämällä pyritään yhteistyön syven-
tämiseen paikkakunnan koulujen 
kanssa ja saavuttamaan koululaiset 
eri ikävaiheissa uudestaan. Tavoit-
teena on, että museon näyttelyitä 
voisi hyödyntää historian opetuk-
sen tukena aina varhaiskasvatuk-
sesta lukiotasolle asti. Toistaiseksi 
on valmiina materiaalia koululais-
ten työpajoihin sota-ajan historias-
ta, mediakasvatuksesta ja sotilaspe-
rinteistä Tuusulassa. Suunnitteilla 
on lisäksi kylmän sodan historiaa 
koskeva oppimateriaalikokonai-
suus sekä laaja Kapteenin puustel-
lin näyttelyyn liittyvä oppimate-
riaalipaketti, jossa eri ikäryhmille 
olisi työpajoja ja tehtäviä koulujen 
opetussuunnitelman mukaisista 
kokonaisuuksista hyödyntäen kos-
ketusnäytöille tuotavaa lähdema-
teriaalia (mm. valokuvia, karttoja, 
filmejä, tarinoita, tietoiskuja). Ta-
voitteena työpajoissa on lähestyä 
eri historian ilmiöitä paikkakunnan 
historian kautta ja saada koululaiset 
pohtimaan eri historiallisten ilmiöi-

den ja käännekohtien yhteyksiä ja 
vaikutusta tuusulalaisten elämään 
eri aikoina.

Haasteita
Kaikki sisätiloissa olevat perus-
näyttelyt vaativat vielä täydennystä 
ja muutamia muutoksiakin var-
maan tulee. Näistä ehkä vaativin 
tehtävä on Puustellin kosketus-
näyttöjen sisältöjen laadinta, joka 
on työn alla. Vuoden 2018 ja 2019 
aikana kohennetaan ulkoalueiden 
ilmettä uusimalla esineiden esitte-
lytekstejä ja tuomalla esiin myös 
esineistöön liittyviä tarinoita.

Tavoiteaikana ulkoalueen näyt-
telyiden uusinnassa on museon 
naapuriin nouseva asuntomessu-
tapahtuma vuonna 2020. Tämän 
osalta alkupamaus "ammuttiin" 
13.9.2017, kun kesällä kunnostettu 
kylmän sodan tuliasema sai vuosi-
kymmenten jälkeen RMB-tykin sy-
leilyynsä uudelleen. Tykkiaseman 
viereen pystytettiin museon raken-
nusarkkitehtuuri-ilmettä mukaileva 
taulukehikko, jossa kerrotaan tyk-
kiaseman mielenkiintoinen tarina. 
Kyseinen kohde on aitona kylmän 
sodan operatiivisena tuliasemana 
ainutlaatuinen museon erikoisuus, 
joka sai perustamisvaiheessa hyvin 
julkisuutta paikallislehdessä.

Ilmatorjunta ensimmäisenä taistelussa -näyttelyyn on tuotu myös sota-ai-
kainen Neuvostoliiton käytössä ollut Airacobra-hävittäjä. Näyttelytilan 
säästämiseksi se on nostettu korokkeen päälle. Korokkeeksi rakennettiin 
kaappi, jossa säilytetään luentotilaisuuksissa käytettäviä tuoleja. (Kuva: 
Liisa Koskelainen, Ilmatorjuntamuseo).
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Puustellin näyttelyn sydän on 17 metriä pitkä aikajana, 
johon on kerätty Suomen historian merkkitapahtumat, 
sotahistorian käännekohdat ja paikallishistoriaa Viipu-
rin pamauksesta (v. 1495) nykypäivään asti.

museolle siirtyneen Taistelukoulun 
perinnekokoelman luettelointi ja 
sen varastointi järjestetyksi asian-
mukaisella tavalla.

Lopuksi
Ilmatorjuntamuseo on pikkuhiljaa 
museaalisen toiminnan lisäksi pro-
filoitunut vakiintuneeksi konsert-
tien, esitelmien ja seminaarien sekä 
erilaisten työpajojen sekä yleisöta-
pahtumien keskukseksi. Tällä tiel-
lä jatketaan edelleen. Tien toisella 
puolella olevan, Ruotsin vallan ai-
kaisen ratsutilan rakennuksissa si-
jaitsevan Klaavolan museon kans-
sa on mm. alustavasti hahmoteltu 
yhteistä museokampusaluetta, joka 
toimisi kasvavan kuntakeskuksen 
keskellä nykyistä vahvempana 
viher- ja kulttuurikeitaana ja ko-
tiseutukeskuksena kuntalaisten ja 
yleisön yhteisenä olohuoneena ja 
tapahtumapaikkana.

Haasteista huolimatta Ilmator-
juntamuseon vastuulliset tahot kat-
sovat luottavaisina tulevaisuuteen. 
Odotamme uudesta yhteistyömallis-
ta toiminnan mahdollistajaa ja inno-
vatiivista kehitystyöpohjaa. Maan-
puolustustahdon ylläpitämisessä 
näemme museaalisen tarjonnan tu-
levaisuudessa entistä tärkeämpänä 
väistyvän veteraanipolven viedessä 
tarinansa mennessään.

Ilmatorjuntamuseon, asun-
tomessuprojektin sekä Tuusulan 
museon välillä on jo aloitettu yh-
teistyön virittely messutapahtumaa 
koskien. Yhteisenä tavoitteena eri 
osapuolilla on saada omaa toimin-
taa esille runsaslukuisen messukä-
vijäyleisön piirissä. 

Puustellin näyttelyn uusimisen 
myötä museon näyttelyiden sisältö 
laajeni ja syveni ilmatorjuntapainot-
teisuudesta merkittävästi yleisen so-
tahistorian ja Tuusulan sotilasperin-
teiden alueella. Tulevaisuudessa on 
mahdollista, ja ehkä tavoiteltavaksi 
voidaan asettaa, Hyrylän varuskun-
nan eri vaiheiden esittäminen vielä 
nykyistä puustellin näyttelyäkin 
seikkaperäisemmin. Tämä vaihe 
tulee varmaankin eteen siinä vai-
heessa, kun suunnitellaan seuraavaa 
perusnäyttelyiden uusintakierrosta.

Kunnan ottaessa kiinteistö-
vastuun saa museon väki entistä 
enemmän myös omaa vastuuta 
kiinteistön ylläpidosta. Tämä tuot-
taa tietysti haasteita henkilöstö-
resursseille ja osaamiselle. Isot 
peruskorjaustasoiset asiat hoitaa 
kunta, mutta päivittäisen kiinteis-
tönhoidon, pienkorjausten ja ul-
koalueiden hoidon järjestelyvastuu 
on museolla.

Suurena haasteena jo lähitu-
levaisuudessa on museon kipeästi 
tarvitseman varastotilan ja erityi-

sesti lämpimän entisöinti- ja kon-
servointitilan puute.  Tätä kirjoitet-
taessa olemme juuri saaneet tiedon, 
että meille erityisen tärkeä Helsin-
gin ilmatorjuntarykmentin entinen 
tykkihalli joudutaan poistamaan 
varastokäytöstämme ensi helmi-
kuun loppuun mennessä. Tälle 
vakavalle ongelmalle alamme nyt 
etsiä ratkaisua. Siinä olemme vielä 
lähtökuopissa, vaikka pieniä aja-
tuksen ituja onkin virinnyt. Museo-
hallien valmistumisesta huolimatta 
meillä on edelleen suuri määrä ka-
lustoa nk pohjolan tallissa. Niiden 
säilyvyys sään armoilla on jatkuva-
na huolen aiheena.

Yleisön mielenkiinnon ylläpi-
tämisen kannalta tärkeää olisi ti-
lan löytyminen myös pienemmille 
vaihtuville näyttelyille, joiden laa-
timisessa yhteistyötä voisi virittää 
muiden aselajimuseoiden tai pai-
kallisten museoiden (Lottamuseo 
ja Tuusulan museo) kanssa. Vaih-
tuvia valokuvanäyttelyitä varten on 
jo asennettu kiskot Tuusula-hallin 
ylätasanteelle.

Museon kokoelmien luetteloin-
tityö on tekemättä. Tämä vaatisi 
ammattilaisen täyspainoista työpa-
nosta useiden vuosien ajalle. Koko-
elmien inventointi on pääosin saatu 
tehtyä ja se on suurimmaksi osak-
si dokumentoitu valokuvaamalla. 
Syksyn aikana tärkeätä olisi saada 

Museon ulkoalueen näyttelyn parantaminen alkoi 
kylmän sodan RMB-aseman kunnostamisesta. Kyseises-
tä aidosta tuliasemasta, joka rakennettiin 1970-luvun 
alussa Tšekkoslovakian miehityksen jälkeen, valmis-
tauduttiin torjumaan epäsuoralla tulella mahdollista 
maahanlasku-uhkaa Helsinki-Vantaan lentokentälle. 
(Kuva: Liisa Koskelainen, Ilmatorjuntamuseo).
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ILMATORJUNTASÄÄTIÖ  60 VUOTTA
TEEMANA

Ilmatorjuntasäätiön 60-vuotis-
ta taivalta juhlittiin Ilmator-
juntamuseolla 25. marraskuuta 
2017 yli sadan hengen voimin. 
Tilaisuus alkoi Kaartin soitto-
kunnan esittämällä Juhlamars-
silla. Kaartin soittokunnan 
sävelet rytmittivät tilaisuutta 
juhlavasti. Tilaisuus pidettiin 
museolla Tuusula-hallissa kes-
kellä aselajin kehitystä esittele-
vää näyttelyä. BUK-ohjuslavet-
ti, ilmatorjuntapanssarivaunu 
ym. museoesineet loivat aihee-
seen sopivan taustan juhlalle. 
Säätiön ohella juhlittiin myös 
ilmatorjunnan vuosipäivää.

Tervetulopuheessaan Ilmatorjun-
tasäätiön hallituksen puheenjohta-
ja kenraaliluutnantti (evp) Hannu 
Herranen otti esille viime vuosien 
ponnistelut Ilmatorjuntamuseon 
säilymisen puolesta. Tuusulan kun-
nan kanssa tammikuussa 2017 ai-
kaansaatu sopimus turvaa museon 
tulevaisuuden. Tuusulan pormestari 
Arto Lindberg toi kunnan terveh-
dyspuheessa esiin myös kunnan 
tyytyväisyyden sopimukseen. Ilma-
torjuntamuseon säilyminen paik-
kakunnalla on myös kunnan etu. 
Puolustusvoimien tervehdyksessä 
pääesikunnan päällikkö kenraa-
liluutnantti Timo Kivinen ilmaisi 
tyytyväisyytensä ratkaisuun: ”Puo-
lustusvoimien keskeinen tavoite on 
turvata tulevina vuosina asianmu-
kaisen sotamuseon rakentaminen 

ILMATORJUNTASÄÄTIÖN 
60-VUOTISJUHLA

Ilmatorjuntasäätiön 60-vuotisjuhlassa juhlayleisön tunnelmaa nostatti 
Kaartin soittokunta erinomaisella soitannallaan.

Juhlassa oli mukana ilahduttavan monta sotaveteraania ja lottaa.
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Säätiön kunniajäsen
Seppo Lehto 

Säätiön kultainen plaketti
Raimo Lahtiperä
Antti Ahlström

Säätiön hopeinen plaketti
Heikki Aarnio
Juha Palmujoki 

Säätiön hopeinen plaketti alustalla
Tuusulan kunta

Säätiön kuparinen plaketti
Christer Antson
Liisa Koskelainen
Kalervo Lankinen

Eversti (evp) Seppo Lehto kutsuttiin Ilmatorjuntasäätiön kunniajäseneksi.

Helsinkiin. Puolustusvoimat pitää 
tämän lisäksi tärkeänä, että Suo-
messa olisi elinvoimaiset ”puolus-
tushaaramuseot” (Museo Militaria, 
Forum Marinum ja Suomen Ilma-
voimamuseo). Tässä kohtaa haluan 
esittää parhaimmat kiitokset sekä 
Ilmatorjuntasäätiölle että Tuusu-
lan kunnalle, jotka esimerkillisellä 
toiminnallaan ovat mahdollistaneet 
Ilmatorjuntamuseon toiminnan jat-
kumisen Hyrylässä.”

Eversti (evp) Ahti Lappi loi 
katsauksen säätiön 60-vuotiseen 
historiaan. Hän toi esiin tärkeitä 
toimijoita eri vuosikymmeninä. 
Erityisesti varainhankinnassa yk-
sittäisillä henkilöillä on ollut iso 
työmaa. Ahti Lappi korostikin va-
rainhankinnan merkitystä myös 
tulevaisuudessa. Lappi käsitteli 
laajasti myös säätiön toiminnan 
eri puolia, julkaisutoimintaa, tutki-
mustyön tukemista stipendein sekä 
Ilmatorjuntamuseon kehittämistä ja 
museohallien rakentamista. Näis-
tä vaiheista voi lukea tarkemmin 
myös hänen tähän lehteen laatimas-
ta artikkelista. 

Ilmatorjunnan tarkastaja evers-
ti Ari Grönroos piti vuosipäivä-
tervehdyksen, jossa hän toi esiin 
ilmatorjunnan laaja-alaisen kehit-

Palkitsemiset Ilmatorjuntasäätiön 60-vuotisjuhlassa

Säätiön stipendit
kapteeni Santtu Eklund,  
Ilmatorjuntayhdistys

kapteeni Mikko Jurmu,  
Helsingin ilmatorjuntarykmentti

kapteeni Sampo Keränen,  
Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo

kapteeni Jyrki Sulasalmi,  
Ilmasotakoulun koulutuskeskus

yliluutnantti Pekka Rinne,  
Salpausselän ilmatorjuntapatteristo

yliluutnantti Jarkko Vitikainen,  
Reserviupseerikoulu

Ilmatorjuntasäätiön 60-vuotisjuhlan ja ilmatorjunnan vuosipäivän 2017 
juhlahumua. 
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Henkilö / Yhteisö Luokka
Eversti Sami-Antti Takamaa I
Everstiluutnantti Vesa Sundqvist I
Vuorineuvos Kari Jordan I
Myyntijohtaja Seppo Riitamaa I
Everstiluutnantti Petri Sipilä II
Majuri Marko Nissinen II
Majuri evp. Kari Vainio II
Majuri evp. Markku Yli-Perttula II
Kapteeni Kimmo Paananen II
Kapteeni Jani Lumiaro II
Yliluutnantti Markku Nurmi II
Yliluutnantti Pekka Mäenpää II
Yliluutnantti Mikko Nevala II
Insinööri Petri Laukkarinen II
Asentaja Kari Sinisalo II
Puheenjohtaja Jarmo Saarinen II
Muottipuuseppä Antti Ruopio II

Ilmatorjuntayhdistys onnittelee ansioristin saajia.

ILMATORJUNNAN ANSIORISTIT 2017
Ilmatorjunnan tarkastaja on vuonna 2017 myöntänyt ansioristitoimikunnan 
suosituksesta ja oman harkintansa mukaan ansioristit seuraaville henkilöille.

tämistyön tuloksia viime vuosien 
aikana sekä aselajin kehitysnäky-
miä aina 2030-luvulle asti. Lopuksi 
hän jakoi ilmatorjunnan ansioristit. 
Todettakoon, että Ari Grönroos 
siirtyy reserviin 1.1.2018 lukien 
palveltuaan uran huipentumana 
viiden vuoden ajan ilmatorjunnan 
tarkastajana. Aikaansaannokset hä-
nen tarkastajakaudellaan ovat sitä 
luokkaa, että reserviin siirtyy var-
masti tyytyväinen mies. 

Juhlan virallisen osuuden päät-
ti Kaartin soittokunnan esittämä 
ilmatorjunnan kunniamarssi, Nui-

Ilmatorjunnan tarkastaja ev Ari 
Grönroos jakamassa ilmatorjunnan 
ansioristiä siivitetyn ammuksen 
kera evl Vesa Sundqvistille. Omaa 
vuoroaan odottavat vuorineuvos 
Kari Jordan, myyntijohtaja Seppo 
Riitamaa ja maj (evp) Markku 
Yli-Perttula.

jamiesten marssi, joka kuultiin 
seisten.  Tämän jälkeen museohal-
lin täytti iloinen puheensorina juh-
la-antimien äärellä. Juhlavierailla 
oli lisäksi mahdollisuus tutustua 

uuteen Suomen sotilasperinteet 
-näyttelyyn Kapteenin puustellis-
sa. Mukana juhlimassa oli myös 
aselajin sotaveteraaneja, lottia ja 
sotilaspoikia.
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Seitsemänkymmentä vuotta sitten, 
lokakuun 28. päivänä 1947 perus-
tivat Katajanokan Upseerikerhon 
Karimo-saliin kokoontuneet 23 il-
matorjuntaupseeria oman alaosas-
tonsa Helsingin reserviupseeriker-
hon yhteyteen. Tärkeänä pidettiin 
Helsingissä asuvien ilmatorjun-
tatykistössä palvelleiden upseeri-
tovereiden yhteenliittymistä sekä 
heidän pysyttämistään ammatti-
asioissa ajan tasalla.

Kerhon perustaminen liittyi 
Suomen historian merkittävään 
vaiheeseen. Pariisin rauhansopi-
mus oli saatettu voimaan vain muu-
tamia viikkoja aiemmin syyskuussa 
ja Liittoutuneiden valvontakomis-
sion viimeiset venäläiset jäsenet 
olivat poistuneet maasta kuukautta 
aikaisemmin.

Rauhansopimuksessa sanellut 
määräykset rajoittivat kuitenkin 
kerhon toimintaa. Varsinaisia soti-
laallisia harjoituksia ei saanut pitää. 
Toiminnaksi vakiintuivat kerhoillat 
esitelmineen, ns. herrasmieskilpai-
lut ja tutustumisvierailut erilaisiin 
kohteisiin. Pistooliammuntaa tosin 
harrastettiin, aluksi peitellyin muo-
doin.

Vasta Neuvostoliiton luhistumi-
sen ja Pariisin rauhansopimuksen 
rajoitusten poistuminen 1990-lu-
vun alussa teki mahdolliseksi uu-
sien toimintamuotojen käynnistä-
misen, ehkä juuri sellaisena kuin 
kerhon perustajat – sodanajan rin-
tamaupseerit – halusivatkin. Ker-
hon ensimmäinen ilmatorjunnan 
lisäkurssi (ns. pilottikurssi) järjes-

HELSINGIN RESERVIUPSEERIEN 
ILMATORJUNTAKERHO RY  
70 VUOTTA

tettiin ItUY:n johtamana syksyllä 
1993. Omin voimin toteutettiin 
ilmatorjunnan yleiskurssi vuonna 
1996 Harri Heimbürgerin johdolla. 

Yhteiskunnassamme tapahtu-
nut muuttuminen näkyi muullakin 
tavoin kerhossa. Ensimmäiset kaksi 
naista, jotka olivat suorittaneet ase-
palveluksen ilmatorjuntajoukoissa 
ja saavuttaneet vänrikin sotilasar-
von, liittyivät kerhomme jäseniksi.

Väheksyä ei kuitenkaan voi 
kerhon toimintaa tätä edeltäneel-
täkään ajalta. Kerhossa on kautta 
vuosien vallinnut hyvä toveruus 
ja erinomainen aselajihenki. Sen 
näkyvimpänä osoituksena ovat ol-
leet jokavuotiset 12.12. klo 12.12 
pidetyt joululounaat. Ravintolasali 
on aina täyttynyt ääriään myöten 
ilmatorjuntaupseereista. Kun kerho 

nyt syksyllä 2017 täyttää 70 vuot-
ta, voidaan sanoa sen kulkeneen 
”yön yli päivään” ja jatkavan entis-
tä toimeliaampana ja vahvempana 
kauaksi ja korkealle – ”procul et 
alte”. Näillä ajatuksilla kirjoitti ker-
hon entinen puheenjohtaja, hovi-
oikeudenlaamanni Ukko Kiviharju 
kerhon 50-vuotishistoriikissä 1997.

Kerhon toiminta perustui kulu-
neina vuosikymmeninä aktiiviup-
seerien voimakkaaseen tukeen. 
Ikimuistoisista aktiiveista, joihin 
allekirjoittanutkin sai tutustua, 
mainittakoon everstit Pekka Joki-
paltio, Unto Kaasinen sekä evers-
tiluutnantit Matti Santavuori ja 
Pentti Palmu. Myöhemmistä tuki-
joistamme mainittakoon everstit 
Hannu Pohjanpalo, Väinö ”Tysse” 
Raatikainen ja Ahti Lappi.

Kunniakäynnillä Marskin haudalla ja sankariristillä kerhon 25v juhlien 
yhteydessä. Toisen ruodun keskellä kerhon ja It-säätiön perustajajäsen 
Paavo J. Karvonen.
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Yhteistoimintaa
Yhteistoimintaa harrastettiin ty-
kistökerhojen Rt-johtorenkaan ja 
Kenttätykistökerhon sekä Ilmailu-
kerhon kanssa. Yhteistoiminta loi 
laajempaa näkemystä maanpuolus-
tuksen eri sektoreilta. Toiminta kui-
tenkin perustui kerhojen puheen-
johtajien omaan aktiivisuuteen. 
Yhteistoimintaa harrastettiin myös 
vuosittaisilla kotiutettujen koke-
laiden, PE:n it-osaston, HelItR:n, 
It-koulun ja kerhon upseerien väli-
sillä pistooliotteluilla Hyrylän va-
ruskunnan pistooliradalla. Yhteis-
toiminta ItUY:n kanssa oli myös 
monipuolista, sillä kerhon hallituk-
sen jäseniähän kuului myös ItUY:n 
hallitukseen. Talkoot Lohtajan Pit-
käpauhan majalla olivat varsinaisia 
työleirejä. Yhdistysten hallitusten 
vuotuiset pikkujoulujuhlat eli ”rii-
sipuuro konjakkisilmällä” -tilaisuu-
det Hyrylän upseerikerholla kruu-
nasivat vuotuisen aherruksen.

Taloudellinen tukitoiminta
Kerholla on ollut eri aikoina aktii-
visia jäseniä, jotka liike-elämän eri 
tehtävissä ovat olleet valmiita tuke-
maan taloudellisesti kerhon toimin-
taa. Kriisitilanteissa mm. Raken-
nusliike Alpo ”Ape” Heikkinen oli 
aina valmis tukitoimiin kysymällä, 
että paljonko tarvitsette. Silloisen 
rahastonhoitajan oli helppo vierail-
la hänen toimistollaan Lehtisaaren 
ostoskeskuksessa.

Juhlat
Juhliakin järjestettiin, ja samalla 
paikattiin kerhon taloudellista tilan-
netta. Kerho järjesti vuonna 1955 
jopa kaksi perhejuhlaa talouden ko-
hentamiseksi. Ensimmäinen ja tois-
taiseksi ainoa lastenjuhla järjestet-
tiin 1961. It-iltamat pidettiin Hotelli 
Haagassa 1969, 10-vuotisjuhlat Ku-
losaaren Casinolla, 15-vuotisjuhlat 
Katajanokan Kasinolla, 20-vuotis-
juhlat ravintola Victoriassa, 25-vuo-
tisjuhlat Hotelli Haagassa, 30-, 
35- ja 40-vuotis juhlat Yrittäjänais-

ten huoneistossa Fredrikinkadulla, 
50-vuotisjuhlat Käpylän työväen-
talolla sekä 60-vuotisjuhlat Kulo-
saaren Casinolla. Juhlien onnistu-
miseen vaikuttivat omalta osaltaan 
merkittävästi juhlatoimikuntien 
aktiiviset naisjäsenet Eevi Raessalo, 
Ellen Hulkkonen, Raili Lepistö sekä 
Irma Lahtinen.

Koulutus
Koulutusta harjoitettiin evl ”Tysse” 
Raatikaisen johdolla jo 1970-lu-
vulla It-koulun kellarissa Hyry-
lässä, vaikka se oli vielä siihen 
aikaan” hämärän alueella” toimi-
mista. Istuvat hallituksen jäsenet 
saivat koulutusta karttaharjoituk-
sen muodossa.  It-kerho ei ollut ai-
noa kerho, jolla oli tällaista toimin-
taa, vaikka Kenttätykistökerho on 
omassa historiakatsauksessaan tätä 
korostanut. Ensimmäinen varsinai-
nen vapaaehtoinen maanpuolus-
tuskoulutuksen ilmatorjuntakurssi 
(ns. pilottikurssi) järjestettiin Hy-
rylässä It-koululla 1993. Ilma-
torjunnan yleiskurssi järjestettiin 
Harri Heimbürgerin johdolla 1996. 
Siitä alkaen kerhon nuorempi jäse-
nistö on ollut maanpuolustuskou-
lutuksen ilmatorjunnan johto- ja 
kouluttajatehtävissä. Kerhon kou-
lutus keskittyi 1990-luvun lopulla 
reserviläisjohtajien koulutukseen 
ilmatorjunnan johdon tekemän 
kolmiportaisen kurssijaon mukaan. 
Reilusti yli sata sodanajan sijoitet-
tua reserviläistä jaosvarajohtajasta 
patterien päällikköihin ja johtopor-
taisiin sijoitettuihin osallistui kurs-
seille. Koulutustoiminta laajentui 
vuosituhannen vaihteen jälkeen 
ampumakoulutukseen 23 It.K/61- 
tykkikalustolla (sekä itkk:lla) 
huipentuen 2000-luvun alussa ko-
vapanosammuntoihin Lohtajan 
valtakunnallisella ampumaleirillä. 
Merivoimissa tykkikoulutus kova-
panosammuntoineen on jatkunut 
tähän päivään saakka, ja HelItR:n 
muutettua Panssariprikaatiin Paro-
lassakin on järjestetty koulutusta.

Kokelastilaisuudet
Järjestelmälliset kokelastilaisuu-
det kerho aloitti jo vuonna 1951. 
Tilaisuuksia järjestettiin jokaiselle 
saapumiserälle. Tarkoitus oli ja on 
edelleenkin tiedon jakaminen va-
paaehtoisesta maanpuolustuksesta 
ilmatorjunta-aselajissa sen eri yh-
distyksissä.  Kerhon viimeisin ko-
kelastilaisuus järjestettiin 12.6.17 
Tuusulassa Ilmatorjuntamuseolla 
ja vanhalla Taistelukoululla.

Kerhon lahjoitukset
Kerho on lahjoittanut toimintansa 
aikana mm. 1949 päivystäjänkil-
vet It.R 1:lle, It.R 2:lle ja It.K:lle. 
It-koulun johtajalle lahjoitettiin 
hopeapäinen perinnekeppi kier-
täväksi muistoksi vuonna 1955. 
Päivystäjänkilpi lahjoitettiin myös 
ItPtri/RUK:lle Haminaan 1957. 
Muistolaatta Lohtajan ampumalei-
rin perinnetykkiin lahjoitettiin 
1957 ja 1980. Kerho lahjoitti Ilma-
torjuntakoululle lipun 1958, ja vas-
talahjaksi 1959 kerho sai It-koulun 
pienoislipun istuvan puheenjoh-
tajan tunnukseksi. Vuonna 1988 
kerho lahjoitti it-aselajille Lohtajan 
ampumaleirille ”Reservin maljan” 
kiertopalkinnoksi. 1992 kerho lah-
joitti Ilmatorjuntamuseolle ”Tuem-
me turvallisuutta” -kansalaiskerä-
yksen kerhon provision 10 000 mk. 

Kerhon nimi eri aikoina
– Nimi oli perustamisvaiheessa 

28.10.1947 Helsingin reserviup-
seerikerho ry:n It-osasto.

– Helsingin reserviupseerikerho 
ry:n nimi muuttui Helsingin re-
serviupseerit ry:ksi, jolloin ker-
hosta tuli Helsingin reservinup-
seerit ry It-kerho 1961.

– Helsingin reserviupseeripiiri 
ry:n Ilmatorjuntakerho 1.4.1968.

– Helsingin reserviupseerien Il-
matorjuntakerho ry:n perustava 
kokous pidettiin 21.4.1976 ja 
rekisteröitiin 29.8.1979 lopulta-
kin itsenäiseksi yhdistykseksi ja 
kerhoksi.
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Herrasmieskilpailut
Herrasmieskilpailuja oli järjestetty 
jo 1950-luvulla, mutta Muurilan 
mukin (kerhon lahjoittama) sään-
nöt vahvistettiin vasta 1961.

Kuukausilounaat, läski-
soosilounaat ja 12.12. klo 
12.12 pikkujoululounas
Kuukausilounaat aloitettiin Suo-
malaisella Klubilla vuonna 1962. 
12.12. klo 12.12 pikkujoululounaat 
aloitettiin Kellarikrouvissa Ka-
sarmitorin varrella vuonna 1978, 
mutta paikan kolkkouden vuoksi 
paikaksi vaihdettiin vuonna 1979 
ravintola Kaarle XII. Paikan tultua 
liian ahtaaksi, kun kaikki haluk-
kaat eivät mahtuneet tilaisuuteen, 
päätettiin uudeksi paikaksi ravinto-
la Perho, jossa tilaisuus on pidetty 
vuodesta 1980 alkaen.

Kerhon istuva hallitus ja enti-
set puheenjohtajat söivät läskisoo-
silounaan viiden vuoden välein 
Helsingin suurpommitusten torjun-
tavoiton kunniaksi joko 6., 16. tai 
26. päivänä helmikuuta. Sittemmin 
käytäntö vakiintui vuotuiseksi ta-
pahtumaksi puheenjohtaja Ukko 
Kiviharjun aikana vuodesta 1992 
alkaen. Tilaisuudet on pidetty Hel-

singin Suomalaisella Klubilla, ja 
tilaisuuteen on kutsuttu istuva hal-
litus, kunniapuheenjohtaja, kun-
niajäsenet ja erikseen kutsutut.

Urheilutoiminta
Lauantaiammunnat alkoivat Hel-
singinkadun urheilutalon ampuma-
radalla vuonna 1967. Aikaisemmin 
kerhon jäsenillä oli jo mahdolli-
suus harrastaa ampumatoimintaa 
Munkkivuoren sisäampumaradalla. 
Kerhoilla oli määrätyt ammuntojen 
valvontavuorot. Nykyisin kerholla 
on oma ampumavuoro ns. vanhan 
Suojeluskuntatalon ampumaradalla 
Töölöntorinkadun varrella. Am-
muntojen valvonnasta vastaa kerhon 
ampumaupseeri Timo Niiranen.

Kerholla oli myös yhteistoi-
mintaa pistoolikotirataottelun 
merkeissä Göteborgs Luftvärnsfö-
reningenin kanssa 1970 kerhon pu-
heenjohtajan Antti Ahlströmin joh-
dolla. 1. varsinainen kotirataottelu 
ammuttiin 1971 Göteborgin kerhoa 
vastaan kerhon lahjoittamasta ho-
peisesta Rykmentin komentajan 
maljasta. Tulos oli tappioksemme 
1897–1838. Ottelut hiipuivat pu-
heenjohtajien vaihtuessa ja ehkä 
myös siksi, että ruotsalaiset it-vel-

jemme ehkä haalivat maan parhaat 
ampujat meitä vastaan ja saimme 
aina takkiimme.

Kerho järjesti Helsingin reser-
viupseerien talvimaastomestaruus-
kilpailut Hyrylässä 1973.

Alkukesän pistoolihaasteottelu 
ns. ”Varvasammunnat” alkoivat 1977 
ja jatkuivat Hyrylässä HelItR:n 
lakkauttamiseen saakka. Tapahtu-
maan oli haastettu PE:n it-osasto, 
HelItR ja ItK. Kilpailu sai nimen-
sä siitä, kun kerhon silloinen kun-
niapuheenjohtaja Esko Raessalo 
loukkasi varpaansa ampumaradan 
ralliin ja joutui turvautumaan va-
ruskunnan sairaalan palveluksiin. 
Varvasammuntoja on jatkettu nyt 
huonommissa olosuhteissa, kun 
maastoammuntaosuutta ei enää voi 
järjestää sisäradalla.

Kerhon varsinainen huippuhet-
ki arvokilpailujen järjestelyissä oli 
vuonna 1975, kun kerho vastasi 
pohjoismaiden reserviupseerien 
PM-kilpailujen tuloslaskennasta 
ja tulostaulusta. Kerho sai kunnia-
maininnan siitä, että ensimmäisen 
kerran kilpailujen historiassa tu-
losluettelo oli monistettuna palkin-
tojenjaon alkaessa.

Juhlajulkaisut
– 25-vuotisjuhlajulkaisu: Olavi 

Rantalaisen toimittamana 1972.
– 40-vuotisjuhlajulkaisu: Esko 

Raessalo, Matti Heinänen, Jorma 
Lahtinen ja Matti Kailari 1987.

– 50-vuotisjuhlajulkaisu: Matti 
Heinänen, Ukko Kiviharju ja 
Jorma Lahtinen 1997.

Yleistä kerhon toiminnasta
– 1967 vuodesta alkaen kerho on 

myöntänyt stipendejä nuorille 
kerhon jäsenille Pariisin ja Lon-
toon kansainvälisiin ilmailunäy-
töksiin.

– 1969 suoritettiin ensimmäinen 
jäsenkysely kerhon toiminnan 
kehittämiseksi. 

– 1971 perustettiin palkitsemis-
jaosto.  

Kerhon 70v syysjuhlakokous 28.10.2017 perinteisen juhlavuosien läski-
soosilounaan merkeissä kerhon perustamispaikassa Katajanokan Kasinon 
Karimo-salissa.
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– 1973 valmistuivat hallituksen 
toimihenkilöiden ja toimikuntien 
tehtäväkuvaukset. 

– 1977 kerhon talous vihdoinkin 
kuntoon vuosien ponnistelujen 
jälkeen. 

– 31.10.1978 kerhon virallinen 
logo hyväksyttiin käyttöön. 

– 1978 kerholle hankittiin sihteerin 
käyttöön oma kirjoituskone. 

– 1978 valmistui kerhon sisäisen 
tiedotustoiminnan toimintamalli 
ns. solusysteemi. 

– 1978 aloitettiin kerhon oman jä-
senrekisterin laadinta. 

– 1980 evl Väinö Raatikainen lah-
joitti Tyssen miekan kerhon pal-
kitsemisesineeksi. 

– 1980-luvulla piirin majalla Sp-
jutsundissa kerhon jäsenet teki-
vät merkittävimmän talkootyön 
majan saneerauksessa. 

– 1989 julistettiin kilpailu kerhon 
standaarin suunnittelusta. Ehdo-
tuksia tuli 12. Suunnittelukilpai-
lun voitti Paavo Siltamaa, joka 
sai standaarin n:o 1 1990.

– 1990 kerho sai kokouspaikan ja 
arkistojen kaappitilat It-koulun 
uuden asuntorakennuksen neu-
vottelutiloista.  

– 1994 kerho valittiin Helsingin 
Reserviupseeripiirin ”vuoden 
kerhoksi” aktiivisen toiminnan 
ansiosta.

– 1996 kerho sai käyttöönsä Ilma-
torjunnan perinnehuoneen Suo-
menlinnan Upseerikerhon tilois-
ta. Virallinen avajaistilaisuus oli 
29.5.1996.

– 1996 liittyivät ensimmäiset nais-
vänrikit Titta Lindqvist ja Marjo 
Stenholm kerhon jäseniksi. 

Kerhon hallinto
Kerhon hallintoon on kaikkien vuo-
sikymmenten aikana löytynyt aina 
vastuullisia vetäjiä. Vuosi 2016 
tuotti kuitenkin pettymyksen, kun 
uusien vastuunkantajien puuttuessa 
kerhon hallitus jouduttiin muodos-
tamamaan kerhon entisistä puheen-
johtajista, mikä oli valitettavaa.

Osa kerhon puheenjohtajista on 
noussut reserviupseeritoiminnassa 
merkittäviin asemiin, niin valta-
kunnallisesti kuin myös piiritasol-
la. Kerhon perustajapuheenjohtaja 
1947–1955 ja kunniajäsen 1957, 
primus inter pares, lakit.lis, vara-
tuomari, asianajaja, majuri Paavo 
Juho Karvonen oli myös vaikut-
tamassa Ilmatorjuntasäätiön syn-
tyyn ja toimi sen puheenjohtajana 
1957–1964 ja kutsuttiin kunniajä-
seneksi vuonna 1966. Majuri Antti 
Ahlström toimi kerhon puheen-
johtajana 1971–1972, HRUP:n 
puheenjohtajana 1984–1988 sekä 
RUL:n puheenjohtajana 1990–
1995. Kapteeni Matti Lepistö toi-
mi kerhon puheenjohtajana 1973–
1975, RUL:n hallituksessa ja sen 
työvaliokunnassa 1990–1995 sekä 
toimii edelleenkin RUL:n neuvotte-
lukunnassa vuodesta 1995 alkaen. 
HRUP:n varapuheenjohtajina ovat 
toimineet eri aikoina ainakin maju-
ri Matti Heinänen ja tällä hetkellä 
komentajakapteeni Timo Niiranen. 
Lisäksi lukuisa joukko kerhon jä-
seniä on toiminut erilaisissa luot-
tamustehtävissä ItUY:ssä, ItY:ssä, 
Ilmatorjuntasäätiössä sekä RUL:n 
ja HRUP:n eri valiokunnissa.

Kerhon tulevaisuuden 
näkymät
Kehitys Puolustusvoimissakin on 
ollut viimeisten vuosikymmenten 
aikana voimakasta. Kerhon toimin-
nan kannalta se ei ole aina ollut 
myönteistä. HelItR:n lakkauttami-
nen, It-koulun siirto Tikkakoskel-
le Ilmasotakoulun yhteyteen sekä 
PE:n it-osaston muutto Mikkeliin 
Maavoimien esikunnan yhteyteen 
eivät ole osaltaan voineet olla vai-
kuttamatta myös kerhon toimin-
taan, kun lähitukijamme ovat pois-
tuneet. Uutena huolenamme on 
seuraavaksi Suomenlinnan Upsee-
rikerho ry:n It:n perinnehuoneen 
kohtalo, kun Puolustusvoimien 
rahoitus siihenkin on loppumassa. 
Toistaiseksi tilanne on ennallaan ja 

odotamme vain Suomenlinnan Up-
seerikerhon ison remontin alkua ja 
sen jälkeisiä muutoksia. 

Kerhon tulevaisuuden kannalta 
on myös ongelmallista aktiivisten 
ja sitoutuneiden uusien hallituk-
sen jäsenten löytyminen. Nuo-
ret aktiiviset kerhon jäsenet ovat 
tänä päivänä sitoutuneet koulut-
tajatehtäviin toteuttamaan kerhon 
perustajienkin ehkä alkuperäistä 
tarkoitusta, mutta ei voida unoh-
taa myöskään sääntöjen 3§:n mää-
räystä. Yhdistyksen tarkoituksena 
on olla jäsentensä aatteellisena ja 
toiminnallisena yhdyssiteenä val-
takunnan turvallisuutta edistävää 
toimintaa tukien. Myös aatetta yl-
läpitämään tarvitaan edelleenkin 
tekijöitä, koska kaikki eivät enää 
voi toimia kouluttajatehtävissä. 
Tälle juhlavuodelle jouduttiin vali-
tettavasti valitsemaan ns. kriisihal-
litus kerhon entisistä puheenjoh-
tajista, koska edellinen hallitus ei 
ollut löytänyt uusia vapaaehtoisia 
kerhon ansiokasta 70-vuotista his-
toriaa jatkamaan.

Tämä kerhon historian tiivis-
telmä on koottu pöytäkirjoista ja 
muistiinpanoista. Lopuksi kerto-
mus tapahtumasta matkan varrella. 
Toimiessani kerhon puheenjohtaja-
na sain kirjeen Göteborgs Luftvärn-
sföreningiltä osoitettuna Irman-
torjuntakerhon puheenjohtajalle. 
Vaimoni nimi on Irma ja olemme 
edelleenkin kaikesta huolimatta 
avioliitossa keskenämme. Kirje on 
vaimollani tallessa.

70-vuotisjuhliaan Ilmatorjunta-
kerho vietti sääntömääräisen syys-
kokouksen ja perinteisen juhlavuo-
sien läskisoosilounaan merkeissä 
28.10.17 Katajanokan Kasinolla, 
missä yhdistys aikoinaan perustet-
tiinkin.

Jorma Lahtinen
Majuri res.
Kunniapuheenjohtaja
Kerhon puheenjohtaja 1976–1979, 
2017
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Kapteeni 
   Santtu Eklund

Meroden linna - ilmator-
junnan tulikattila
Marssitauolla olleiden 116. Panssa-
ridivisioonan joukkojen irtautuessa 
Meroden linnan alueelta taistelu 
jatkui P-47-koneiden hyökätessä 
joukkoa vastaan. Panssaridivisi-
oonaan kuulunut ilmatorjuntajaos 
ei ollut kuitenkaan ainoa linnan 
alueella toiminut ilmatorjuntayk-
sikkö, vaan alueelle oli ryhmittynyt 
myös paikallinen ilmatorjuntajaos, 
joka tulitti alueella lentäneitä länsi-
liittoutuneiden koneita.

Linnan paksujen kivimuurien 
suojiin oli hakeutunut turvaan suu-
ri määrä Meroden kylän asukkaita. 
Edellisenä päivänä brittien Lancas-
ter-pommittajat olivat toteuttaneet 
laajat pommitukset läheiseen Dü-
renin kaupunkiin ja osansa pommi-
tuksista oli saanut myös Merode. 
Pommituksilta turvaan hakeutu-
neiden kyläläisten joukossa linnan 
kellariin oli suojautuneena myös 
ilmataistelusta kiinnostuneita poi-
kia, jotka seurasivat ikkuna- ja 
oviaukoista pihan taisteluita. He 
todistivat linnan sillalla MG-42-ko-
nekiväärillä hävittäjiä tulittaneen 
luutnantti Kindin täysosuman ko-
neeseen, joka syttyi ilmassa tuleen 

YLLÄTYKSELLISYYTTÄ
JA SATTUMAA – ilmatorjuntaa  
Hürtgenwaldin taistelussa Saksassa 
marraskuussa 1944 (II osa)

Lehden edellisessä numerossa kerroin marraskuun 1944 tapahtumista Hürtgenwaldin taistelussa länsirin-
tamalla. Kertomus saksalaisten ilmatorjunnan menestyksekkäästä päivästä saa jatkoa tässä artikkelissa.

ja syöksyi maahan Meroden ete-
läpuolelle. Kone putosi soiselle ja 
vaikeakulkuiselle alueelle ja sen 
jäänteet löydettiin vasta sodan jäl-
keen vuonna 1946.

391. Laivueen 16 konees-
ta vain 12 palasi tuona päivänä 
Hürtgenwaldista kotitukikohtaan. 
Luutnantti Stan Sobek, joka oli 
suorittamassa ensimmäistä taiste-
lutehtäväänsä kyseisenä päivänä 
Hürtgenwaldissa ja Merodessa, 
kertoo että saksalaisten ilmatorjun-
nan tuli oli kuolettavan tarkkaa ja 
voimakasta. Sobekin ohjaajakol-
lega luutnantti Quentin Aanenson 
kuvaa Hürtgenwaldin taistelutilaa: 
”kaikkialla oli hämärää ja pelot-
tavaa. Näimme vain maassa ollei-
den tykkien tulesta välähdykset ja 
hetkeä myöhemmin kranaattien rä-
jähdyksen ympärillämme ilmassa. 
Ihan kuin olisimme olleet helvetin 
porteilla.”

Kertomusten mukaan hävittä-
jälentäjät inhosivat Hürtgenwaldia. 
366th Flight Groupin tappiot kaksi 
kuukautta kestäneissä taisteluissa 
olivatkin merkittävät: se menetti 36 
hävittäjää, mikä oli puolet käytössä 
olleista koneista ja 26 lentäjää, joka 
tarkoitti kolmannesta ohjaajista.

Harkittua taktiikkaa ja 
tuuria

Ilmatorjunnalle yllätykseen 
pyrkiminen tarkoittaa esimerkiksi 
oman toiminnan salaamista, har-
hauttamista sekä ilmatorjunnan 
liikkuvaa ja monipuolista käyttöä. 
Käyttämällä eri joukkotyyppejä 
samalla alueella hyödynnetään eri-
laisten asejärjestelmien suoritusky-
ky. Yllätys on ilmatorjunnan tehok-
kain tapa aloitteen tempaamiseen. 
Meroden linnan pihalla tähän kiis-
tämättä päästiinkin. Vaikka marssi-
tauolla ollut joukko paljastui, eivät 
lentäjät havainneet alueella olleita 
ilmatorjuntavaunuja vaan alueelle 
palatessaan hyökkäsivät suoraan 
tulimereen. Tapahtumat osoittavat, 
että myös kevyemmällä ilmator-
junta-aseella saatiin vaikutusta ai-
kaan, kun linnan sillalta toiminut 
konekivääri pudotti yhden koneen. 
Kenties tällainen yhteistoiminta 
liikkuvan ilmatorjuntajoukon ja 
staattisen alueella toimivan joukon 
välillä pelasti marssitauolla olleet 
suuremmilta tappioilta.

Vaikutusperusteisella operoin-
nilla tarkoitetaan merkittävien 
tappioiden tuottamista vihollisen 
ilma-aseelle. Maksimaalisten tap-
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pioiden tuottaminen pakottaa vihol-
lisen reagoimaan, muuttamaan toi-
mintatapojaan ja suunnittelemaan 
toimintansa uudelleen. Tappioiden 
tuottamisella kulutetaan hyökkää-
jän voimaa, heikennetään edel-
lytyksiä jatkaa operaatioita sekä 
rikotaan taistelujärjestystä ja tais-
telusuunnitelmaa. Yhtenä aamupäi-
vänä tuotetut tappiot olivat neljän-
nes laivueen koneista. Osa koneista 
vaurioitui ilmatorjuntatulesta niin 
pahoin, että ne hädin tuskin selvisi-
vät tukikohtiin länsiliittoutuneiden 
puolelle. Hürtgenwaldin taistelut 
aiheuttivat P-47-hävittäjien taktiik-
kaan ainakin sen muutoksen, että 
koneparvet joutuivat toimimaan si-
ten, että toisen parin pommittaessa 
valittua kohdetta, toinen pari joutui 
toimimaan ilmatorjuntaa vastaan 
sen lamauttamiseksi.

Olosuhteiden ja maaston hy-
väksikäyttö taistelun toteuttamis-
periaatteena tarkoittaa kaikille 
joukoille erityisesti ilmasuojelu-
toimenpiteiden huolellista toteutta-
mista. Kenties linnan piha ei ollut 
parhain mahdollinen paikka maas-
touttamisen ja hajauttamisen nä-

kökulmasta, mutta ilmatorjunnan 
osalta näissä onnistuttiin. Ilma-
torjuntajaos onnistui myös kohot-
tamaan nopeasti valmiutensa ja 
tuhoamaan ilmavihollisen erin-
omaisin tuloksin.

Muutaman edellä esitetyn esi-
merkin mukaisesti ilmatorjunnan 
taistelun toteutusperiaatteita on 
mahdollista löytää Meroden tais-
teluista, mutta mielenkiintoista on 
pohtia myös, mikä oli sattuman 
rooli? Olisiko lopputulos ilmator-
junnan näkökulmasta ollut yhtä 
hyvä, mikäli tilannekuva olisi ol-
lut parempi - jos ilmatorjuntajaos 
olisi ollut tulivalmiina ja toiminut 
hävittäjiä vastaan niiden ylittäessä 
joukon linnan pihalla ensimmäisen 
kerran? Vai oliko tuhon tae se, että 
koneet yllätettiin vasta niiden tul-
lessa toimimaan kohdetta vastaan 
maalittamisen jälkeen?

Entä mikä oli vallinneen huo-
non lentosään merkitys lopputulok-
seen? Millainen paine aiheutui län-
siliittoutuneille sateisesta syksystä, 
joka esti ilma-aseen käytön usein 
jättäen maavoimat ilman tärkeää 
ilmatulitukea? Oliko marraskuun 

17. päivän toiminta hallittua riski-
nottoa vai piittaamatonta uhkaroh-
keutta vain vähän taistelukokemus-
ta omaavien lentäjien hengillä?

Aikalaiskertomusten perusteel-
la hävittäjätoiminta oli varsin hyvin 
suunniteltua olosuhteiltaan haasta-
vassa taistelutilassa. Sattuma toi 
kuitenkin yhteen vihreällä matolla 
taistelleet hävittäjät ja vahvasti il-
matorjutun Meroden. Joukkojen 
ryhmittyminen linnan pihaan ei 
ollut lentäjien tiedossa, eivätkä toi-
saalta ilmatorjuntajoukot osanneet 
arvioida ilmauhkaa todelliseksi 
huonon sään vuoksi. Taistelun lop-
putulos kääntyi kiistatta ilmator-
junnan voitoksi, vaikka ilmatorjun-
nan taistelun toteutusperiaatteiden 
toteutuminen jälkikäteen tarkastel-
tuna vaikuttaakin enemmän hyvältä 
tuurilta kuin suunnitellulta toimin-
nalta. Tuuri oli ilmatorjunnan puo-
lella ja poikkeuksetta taisteluihin 
vaikuttava sodan kitka muodostui 
harmaana marraskuisena päivänä 
P-47-lentäjille suuremmaksi kuin 
Meroden ilmatorjuntajoukoille.

MG-42 (Maschinengewehr 42) oli saksalaisvalmisteinen ilmajäähdytteinen kevyt konekivääri, jonka tulinopeus 
oli 1200 laukausta minuutissa. Konekiväärin suuri tulinopeus aiheutti piipun nopean kuumenemisen, jonka vuoksi 
aseen piippu taistelussa tuli vaihtaa 250 laukauksen välein. Kaliiperiltaan 7,92 mm olleen konekiväärin tehokas 
ampumaetäisyys oli jopa 2 000 m ja luodin maksimikantama 4 500 m. Painoa aseella oli noin 12 kg. Aseen sai 
asennettua ilmatorjuntakäyttöön suunnitellulle kolmijalalle. Siitä tehtiin lukuisia erilaisia versioita.

MG42-konekivääri oli suuren tulinopeutensa vuoksi 
tehokas ase ilmatorjuntaan (Kuva: https://www.flickr.
com/photos/66550630@N08/16536328116).

Meroden linnan silta, josta konekivääritulella tuhottiin 
P47-hävittäjä (Kuva: Santtu Eklund).
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Majuri 
Kimmo JuntunenTEKNIIKASTA

PERUSLUKEMIA

Tässä kolmannessa ja viimeisessä 
osassa moderneista ilmatorjunta-
järjestelmistä tutustutaan uusim-
piin ilmatorjuntatykkeihin. Tämän 
lisäksi muutama esimerkki siitä, 
mitä teknologian kehittyminen 
voi mahdollistaa tulevaisuudessa. 
Yhteistä tykeille ja uusille tekno-
logioille on, että niitä kehitetään 
osiltaan vastaamaan uudistuvaan il-
mauhkaan, kuten miehittämättömät 
lentolaitteet ja erilaiset heitteet/
projektiilit. Esiteltävät järjestelmät/
asetyypit ovat Rheimetallin Sky-
shield, Thalesin Rapidfire, Rafa elin 
Drone Dome sekä Rheimetallin 
Oerlikon High Energy Laser Gun.

Skyshield
Oerlikon Contraves julkisti vuonna 
1995 Skyshield 35 AHEAD -ilma-
torjuntajärjestelmän. Sillä kyetään 
torjumaan lentokoneita, helikop-
tereita, lennokkeja, epäsuorantu-
len ammuksia, risteilyohjuksia ja 
ilmasta maahan -täsmäaseita. Jär-
jestelmän testaus aloitettiin vuon-
na 1996. Skyshield 35 AHEAD 
-ilmatorjuntajärjestelmään kuu-
luu peruskokoonpanossa kaksi 35 
mm miehittämätöntä tykkiä sekä 
tulenjohtoyksikkö, joka koostuu 
sensoriyksiköstä ja taistelunjoh-
tokontista. Järjestelmä on suoraan 
liitettävissä ilmapuolustuksen joh-
tamisjärjestelmään, jolta järjestel-
mä saa ennakkovaroituksen. 

Järjestelmästä on myös versio 
nimeltä Oerlikon Skyshield Mili-
tary Operations Other Than War 

MODERNIT ILMA- 
TORJUNTAJÄRJESTELMÄT OSA 3

Skyshield-tulenjohtolaite ja revolveritykki (Kuva: Maasotakoulu).
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(MOOTW/C-RAM). Saksa on 
hankkinut vuonna 2011 em. järjes-
telmän, jossa se tunnetaan nimellä 
NBS (Nachstbereichs-Schutz-
system) ja MANTIS (Modular 
Automatic and Network-capable 
Targeting and Interception Sys-
tem). Tyypillinen MANTIS-jär-
jestelmä muodostuu kuudesta 
tykistä, kahdesta sensoriyksikös-
tä ja taistelunjohtokontista. Jär-
jestelmän kehitystyö on valmis ja 
Skyshield-järjestelmä on käytössä 
Saksassa ja mahdollisesti Italiassa. 

Järjestelmän tulenjohtolaite 
on varustettu monisensorijärjes-
telmällä, ja sen häirinnänväis-
töominaisuudet ovat hyvät. Tu-
lenjohtolaitteeseen on sijoitettu 
valvontatutka, tulenjohtotutka, 
lämpökamera, tv-kamera sekä la-
ser-etäisyysmittari. Valvontatutka 
on I-alueen pulssidoppler -tutka, 
jonka maksimimittausetäisyys 
pieneen maaliin on noin 10 km ja 
lentokonemaaliin noin 20 km. Tut-
ka-antennin keilakuvio on muokat-
tavissa tarpeen mukaan kaksi- tai 
kolmikeilaiseksi korotuskulman 
mukaan. Valvontatutka on varus-
tettu IFF-laitteella. Tulenjohtotut-
ka on X-alueen monopulssitutka, 
jonka mittausetäisyys vaihtelee 0.3 
km ja 20 km:n välillä. Tulenjohto-
torni kääntyy 360 astetta ja korotus 
vaihtelee -10–85 asteeseen. Maalin 
havaitsemisen jälkeen järjestel-
män uhkalaskenta käynnistyy ja 
maali otetaan seurantaan jollakin 
järjestelmän seurantasensoreista. 
Järjestelmän johtopaikka on jaettu 
kahteen kokonaisuuteen, senso-
riyksikköön ja komentopaikkaan, 
jotka voidaan sijoittaa erilleen 
maksimissaan 500 m etäisyydelle 
toisistaan.

Asejärjestelmän tykit on va-
rustettu Oerlikon Contraves:in 
yksiputkisilla 35/1000 revolve-
rikanuunoilla. Tykin tulinopeus 
on 1000 laukausta minuutissa ja 
tykillä olevat ampumatarvikkeet 
(224 kpl) on laskettu riittävän 20 

erillisen maalin torjuntaan. Am-
pumatarvikkeiden syöttö aseelle 
tapahtuu yksittäisinä ilman vyötä. 
Yksittäisammusten käytöllä var-
mistetaan häiriötön tulitoiminta. 
Tykin suuntauskoneisto ja aseen 
ammustensyöttömekanismi ovat 
sähkötoimisia. Tykki saa virtansa 
kahdeksalta lämmitettävältä 12 vol-
tin akulta, joita varataan voimako-
neella. Voimakone on siirrettävissä 
lavetilta kaapeloinnilla 50 m etäi-
syydelle. Tykissä on ohjelmallisesti 
toteutettu lähtönopeuden korjaus ja 
herätesytyttimen ohjelmointi, jotka 
mahdollistavat äärimmäisen tarkan 
tulitoiminnan myös pienimpiin 
maaleihin. Ampumakuntoon laitto 
ja aseen tasaus tapahtuvat hydrau-
lisesti. 

Järjestelmässä on kehittynyt uh-
kalaskentaohjelmisto, jonka avulla 
tykeille kyetään määrittämään op-
timaalisin sijoituspaikka suojatta-
vaan kohteeseen nähden. Maalin 
torjunnassa käytetään AHEAD-am-
muksia, joiden toiminta perustuu 
tytärammusten käyttöön. Ne lentä-
vät maalia kohti sen jälkeen, kun 
ammuksen herätesytytin on avan-
nut ammuksen ulkokuoren. Ohjel-
mointi tapahtuu tutkan mittaaman 
tiedon ja ammuksen lähtönopeuden 
mukaan ammuksen ohitettua put-
ken päässä olevan lähtönopeus- ja 
ohjelmointikannan. Korkea tuli-
nopeus ja suuri tytärammuspeitto 
saavat aikaan suuren tulentehon 
maalin torjunnassa. Rheinmetall:n 
mukaan järjestelmän reaktioaika 
havainnosta tulitoimintaan on vain 
4,5 sekuntia. 

RapidFire
Thales on saanut päätökseen Ra-
pidFire-ilmatorjuntatykkijärjes-
telmän kehityksen. Järjestelmä 
oli näytteillä ensimmäisen kerran 
Eurosatory 2012 -näyttelyssä. Jär-
jestelmä on kehitetty etenkin kas-
vavaa miehittämättömien lentolait-
teiden uhkaa vastaan. Se kykenee 

myös torjumaan rynnäkkökoneita, 
helikoptereita ja risteilyohjuksia. 
Se on tarkoitettu liikkuvien jouk-
kojen ja kiinteiden kohteiden suo-
jaukseen. 

Järjestelmän tykki on CTA 
International 40 mm tykki, joka 
käyttää ns. ”teleskooppiammuk-
sia” ja sen maksimiampumaetäi-
syys ilmaan on 4 km ja pintaan 
2,5 km. Aseen tulinopeus on 200 
ls/min ja se on asennettu Mer-
cedes-Benz UNIMOG (6 × 6) 
-alustalle. Valmistajan mukaan 
se voidaan asentaa myös muille 
alustavaihtoehdoille. Järjestelmä 
toimii normaalisti Thales:n Cont-
rolView -johtamisjärjestelmän joh-
dossa, mikä on varustettu Thales:n 
GroundMaster-tutkalla. RapidFire 
kykenee myös rajoitettuun itsenäi-
seen toimintaan. Perimmäinen tar-
koitus järjestelmän kehittämisessä, 
oli saada kustannustehokas ase 
miehittämättömien lentolaitteiden 
uhkaa vastaan.

Järjestelmässä on gyrostabiloi-
tu optinen sensoriyksikkö, jota 
käytetään myös Starstreak-ohjus-
järjestelmässä.  Siinä on TV- ja 
lämpökamera sekä laseretäisyys-
mittari. Lämpökameran havaitse-
misetäisyys on 18 km. Torni on 
akkukäyttöinen, lähes äänetön eikä 
ajoneuvon tarvitse olla käynnissä 
maalia seuratessa. Järjestelmä ky-
kenee myös itsenäiseen toimintaan 
ilman erillistä tutkaa ja sillä on pi-
meätoimintakyky.

Järjestelmää johdetaan yleen-
sä ControlView-johtamisjärjestel-
mällä, jossa on joko integroitu tai 
erillinen tutka. Johtamisjärjestelmä 
vastaa tehtävän suunnittelusta, il-
matilanhallinnasta ja taistelutoi-
minnasta. Se kykenee muodosta-
maan ilmatilannekuvaa omalta tai 
ulkoisilta sensoreilta ja johtamaan 
neljää tutkaa samanaikaisesti. Sillä 
kyetään toteuttamaan koko torjun-
tatilanne, jossa tulituspäätöksen 
hyväksyminen jää operaattorin 
vastuulle. Järjestelmän tutkana voi-
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sa. Tykissä voidaan käyttää myös 
alikaliiperiammuksia (Armour 
Piercing Fin Stabilized Discarding 
Sabot, APFSDS), jotka läpäisevät 
panssaria 140 mm 1500 m ampu-
maetäisyydeltä. Elävää voimaa ja 
panssaroimattomia ajoneuvoja vas-
taan on tarkoitettu General Purpose 
Round- Air Burst (GPR-AB) -kra-
naatti, joka on ohjelmoitu räjäh-
tämään ja sirpaloitumaan tietyllä 
etäisyydellä. 

Tykki saadaan ampumaval-
miiksi liikkeestä alle minuutissa, 
mutta tällöin tasausjalat eivät ole 
vielä alhaalla. Kun järjestelmä 
on tulivalmiina, on sen reaktioai-
ka havainnosta tulitoimintaan 4,5 
sekuntia. Järjestelmä omaa hyvän 
operatiivisen ja taktisen liikkuvuu-
den.

Mercedes-Benz UNIMOG (6 × 
6) -alustassa on kevyesti panssaroi-
tu hytti. Lavettiin voidaan asentaa 
myös lisäpanssarointia. Lavetin 
tulenjohtojärjestelmä on immuuni 
elektroniselle vaikuttamiselle, kos-
ka järjestelmä perustuu optiikkaan. 

Tykin henkilöstöön kuuluu 
johtamisjärjestelmän käyttäjä ja 
ampuja. ControlView-johtamis-
järjestelmää käyttää kolme hen-
kilöä, mikäli siinä on erillinen 
tutka. RapidFire-yksikköön voi 
kuulua maksimissaan kuusi ampu-
vaa lavettia ja johtamisjärjestelmä. 

DRONE-DOME
DRONE-DOME on järjestel-
mä pienten miehittämättömien 
lentolaitteiden (MICRO- ja NA-
NO-UAV) torjuntaan. Havaintoetäi-
syys on noin 3,5 km. Havainto 
perustuu tutkaan ja elektronisen tie-
dustelun järjestelmään. Järjestelmän 
vaikutus perustuu elektroniseen vai-
kuttamiseen. Vaikutusetäisyys on 
noin 1 km. Järjestelmään kyetään 
myös integroimaan laser. Järjestel-
mä on tarkoitettu enemmänkin nor-
maaliolojen tehtäviin (poliisi, muut 
turvallisuusviranomaiset). 

RapidFire-järjestelmä (Kuva: defense-update.com, youtube.com).

daan käyttää mm. CONTROLMas-
ter 60 -tutkaa, jolla on 80 km mak-
simimittausetäisyys. 

RapidFiren ase on sama, mikä 
on jo kehitetty maamaaleja vastaan 
ja sitä voidaan käyttää pinta-am-
muntaan, kun käytössä on oikean-
lainen ampumatarvike. Tykki ky-
kenee myös ampumaan rajoitetusti 
liikkeestä.  

Tykin tärkein ampumatarvike 
on Anti-Aerial Air Burst (AAAB) 
CTA -ammus, jonka on kehittänyt 
Thales ja Nexter. Kranaatti sisältää 
200 volframisirpaletta/”tytäram-

musta” ja se räjähtää ennen maa-
lia, ammuksen lasketun lentoajan 
mukaan. Jokainen ”tytärammus” 
painaa vähintään 3,3 grammaa. 
Ampumatarvikkeen tehokas ampu-
maetäisyys on n. 4 km. Käytännön 
tulinopeus on 80–100 laukausta 
minuutissa ja ampumatilanteessa 
ammutaan yleensä kaksi neljän 
kranaatin sarjaa.  Tornissa on 140 
kranaattia, jotka voivat olla erityyp-
pisiä. Ajoneuvossa on sen lisäksi 
80 kranaattia. AAAB-kranaatissa 
on selviä yhtäläisyyksiä Rheinme-
tall:n AHEAD-ammuksen kans-
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Oerlikon High Energy Laser Gun (Kuva: Maasotakoulu).

DRONE-DOME ja ohjausjärjestelmä (Kuva: Maasotakoulu).

Järjestelmä koostuu RPS-
42 tutkasta, MEOS valvonta- ja 
maalinosoitusjärjestelmästä sekä 
C-GUARD häirintälaitteistosta. 
Yksittäiseen järjestelmään voidaan 
asentaa neljä tutkaa, jolla saavu-
tetaan 360 asteen valvontakyky. 
Valvontajärjestelmässä ja maali-
nosoittimessa on päivä- ja lämpö-
kamerakamera. Häirintälaitteisto 
kykenee häiritsemään UAV:n käyt-
tämiä VHF- ja UHF-taajuuksia taa-
juusalueen ollessa 20–6000 MHz. 
Maksiteho on 400 W.

Oerlikon High Energy  
Laser Gun
Rheinmetall:n laserjärjestelmän 
kehitys alkoi ennen vuotta 2010, 
ja ensimmäinen esittely tapahtui 
vuonna 2010 5 kW:n prototyypillä. 
Vuonna 2011 esiteltiin 10 kW ver-
sio asennettuna Skyshield-tykki-
torniin. Tässä esittelyssä tuhottiin 
miehittämätön lentolaite Skyguard 
3 -tulenjohtolaitteen johdossa. 
Vuonna 2012 esittelyssä oli 30 
kW järjestelmä, jossa keskitettiin 
useita säteitä yksittäiseen maaliin. 
Vuonna 2013 esittelyssä oli 50 
kW laite useita maaleja vastaan. 
Rheinmetall on jatkanut testejä, ja 
tavoitteena on saada lopulta laserin 
teho kasvatettua 120 kW:iin. Tämä 
tavoite voitaneen saavuttaa 2020- 
luvulla. Laserjärjestelmän kehittä-
minen on pääosin teollisuusvetois-
ta, mutta osa rahoituksesta tulee 
valtiollisesti Saksalta.

Järjestelmää kehitetään erityi-
sesti miehittämättömien lentolait-
teiden torjuntaan ja C-RAM-teh-
täviin. Vuoden 2013 esittelyssä 
torjuttiin useita suihkumoottorilla 
varustettuja maalilennokkeja ja tes-
tejä kuvattiin onnistuneiksi. Euro-
satory 2016 -näyttelyssä oli esitteil-
lä 30kW ”lasertykki”. Järjestelmä 
on asennettavissa alukseen, ajoneu-
voon ja perinteiselle IT-lavetille.
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Everstiluutnantti (evp)
Antti ArpiainenILMA-ASEESTA

PERUSLUKEMIA

23.10.2017 Sputnik 

Venäjän Ilmatilajoukot 
tulevat vastaanottamaan 
ensimmäisen S-500-järjes-
telmän muutaman vuoden 
kuluessa
Huippunykyaikaisen S-500-järjes-
telmän, joka kantaa 400–600 km 
toimitukset alkavat Ilmatilajou-
koille vuoden 2020 tienoilla kertoi 
Ilmatilajoukkojen apulaiskomen-
taja kenraaliluutnantti Viktor Gu-
menni 23.10.2017. S-500 Prometei 
/55R6M Triumfator-M on kehitty-
nein ilma- ja ballististen ohjusten 
torjuntajärjestelmä, jota parhail-
laan kehitetään Venäjällä. S-500 
kykenee torjumaan ja tuhoamaan 
sekä mannertenvälisiä ballistisia 
ohjuksia että hypernopeita ristei-
lyohjuksia ja lentokoneita.

Aiemmin venäläinen uutiska-
nava Zvezda kuvaili S-500 Prome-
tei -järjestelmää ominaisuuksiltaan 
kokonaisuudeksi, mikä voi siirtää 
Venäjän koko ilmapuolustusjärjes-
telmän yhteen yhtenäiseen tieto-

PIKKU-UUTISIA VENÄJÄLTÄ
avaruuteen, ennemmin kuin vain 
nykyaikaiseksi uudeksi ohjusjär-
jestelmäksi. Uutiskanavan mukaan 
Prometei kykenee analysoimaan 
tiedot mahdollisesta ohjushyök-
käyksestä varhaisvaroitussatelliit-
tien sekä horisontin taakse näke-
vien tutkien tietojen perusteella ja 
osoittamaan maalit erilaisille jär-
jestelmille.

21.9.2017 Sputnik 

Siperiassa harjoiteltiin so-
tilaskohteiden suojaamista 
S-400-järjestelmällä
Keskisen Sotilaspiirin lehdistöpal-
velu kertoi 21.9.2017, että S-400 
miehistöt ovat harjoitelleet tär-
keiden siviili- ja sotilaskohteiden 
suojaamista Länsi-Siperiassa. Har-
joituksen ensimmäisessä vaiheessa 
yksiköt hälytettiin ja ne marssivat 
kohdealueille harjoitus- ja taistelu-
palveluun torjuakseen laajamittai-
sen simuloidun vihollisen suoritta-
man ohjusiskun.

7.10.2017 Sputnik 

Lentäjän pahin vihollinen, 
Venäjän lyhyen kantaman 
ilmatorjuntajärjestelmä

ZSU-23-4 Shilka -järjestelmä on 
kehitetty aikanaan 1960-luvul-
la, mutta on silti pysynyt yhtenä 
matalalla lentävien lentokone-
miehistöjen eniten pelkäämistä 
asejärjestelmistä. Tämä telalavetti-
nen asejärjestelmä on osallistunut 
taisteluihin Lähi-idässä, Afrikas-
sa, Vietnamissa, Afganistanissa ja 
useissa muissa sodissa pakottaen 
vastustajan lentäjät rynnäköimään 
korkeammalta välttääkseen Shil-
kan tuliryöppyjen osumia ja jou-
tuen siten lähi-ilmatorjuntaohjus-
ten helpoksi saaliiksi.

Hyvin luotettavalle Shilkalle 
on ominaista neljä 23 mm auto-
maattikanuunaa, joista jokaisen 
tulinopeus on 14–16 ls/s, jolloin 
järjestelmän yhteinen tulinopeus 
on siten 56–66 ls/s kyeten repimään 
kappaleiksi kaiken 2,5 km etäisyy-
delle asti.

ZSU-23-2 on kevyt kenttäla-
vettinen tykki, joka on kehitetty 
1960-luvulla ja on toinen venäläinen 
aikaa kestänyt asejärjestelmä. Sen 
kahden 2A14-automaattikanuu- 
nan yhteinen tulinopeus on 33 ls/s, 
jolloin se kykenee ampumaan te-
hokkaasti alas matalalla lentäviä 
lentokoneita ja helikoptereita aina 
2,5 km etäisyydeltä asti. Moderni-
soituja versioita tehostavat uudet 
maalinseurantajärjestelmät, laser-
etäi syysmittarit sekä lämpökamerat.

2K22 Tunguska 2S6M tela-
lavettinen hybridi-ilmatorjunta-
järjestelmä otettiin käyttöön 1980 S-400 lavetteja ja Pantsir-S1 harjoituksissa Moskovan alueella (Kuva: 

Sputnik, Grigori Sisoev).
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-luvulla, koska 23 mm ammuksil-
la ei enää saavuteta taattua vaiku-
tusta A-10-rynnäkkökoneeseen. 
Viimeisin versio Tunguska-M1 on 
aseistettu kahdella kaksoisilmator-
juntakanuunalla ja ilmatorjunta-
ohjusjärjestelmällä, johon sillä on 
8 kpl 9M311-M1-ilmatorjuntaoh-
justa. Järjestelmä käsittää valvon-
tatutkan, seurantatutkan, optisen 
tähtäimen, digitaalisen laskimen, 
kallistuskulman mittarin ja paikan-
nusjärjestelmän.

Kahden kaksoisilmatorjuntaka-
nuunan yhteinen tulinopeus on 83 
ls/s, millä suorastaan repii maalin 
kappaleiksi. 9M311-M1-ohjukset 
ovat tehokkaita lentokoneita, he-
likoptereita, lennokkeja ja ristei-
lyohjuksia vastaan aina 10 000 m 
etäisyydelle asti.

Pantsir-S1 on lyhyenkantaman 
hybridi-ilmatorjuntajärjestelmä, jo-
hon on sijoitettu sekä ilmatorjunta-
tykki- että ohjusjärjestelmä. Koko-
naisuus on sijoitettu konttiin, joka 
voidaan nostaa pyöräajoneuvoon 
tai sijoittaa kiinteästi maastoon. 
Järjestelmä käsittää enintään 12 
kpl kiinteää polttoainetta käyttävää 
komento-ohjattua ilmatorjuntaoh-
justa, jotka kykenevät tuhoamaan 
ilmamaalit 20 000 m etäisyydel-
tä 15 000 m korkeudesta ja jotka 
on sijoitettu laukaisuvalmiisiin 
suljettuihin laukaisu- ja kuljetus-
säiliöihin.

Pitkän kantaman ilmatorjun-
taohjusjärjestelmät ovat nykyisin 
esillä ja suosittuja, mutta kunnolli-

set vanhan ajan tykit muodostavat 
kuitenkin kuolettavan uhan viholli-
sen matala lentäville lentokoneille 
ja helikoptereille sekä vihollisen 
moraalille, jolloin ne on yhä otetta-
va huomioon. 

5.8.2017 Sputnik 

Venäjän uusi Merivoimien 
ilmatorjuntajärjestelmä.
Venäjä on maailmanlaajuisesti 
johtava huipputeknisten asejär-
jestelmien suunnittelija ja tuotta-
ja, mistä uusi aluksille tarkoitettu 
yhdistetty ilmatorjuntajärjestelmä 
Pantsir-ME on tuore todistus. Pant-
sir-ME julkistettiin 28. kesäkuuta 
2017 Pietarin merijärjestelmänäyt-
telyssä ja on Pantsir-S ilmatorjun-
tajärjestelmän meriversio, mikä 
voidaan asentaa seuraavan suku-
polven venäläisiin taistelualuksiin. 
Taistelurobottia muistuttava Pant-

Pantsir-S tulittaa Ashulukin ampuma- ja harjoitusalueella (Kuva: Sputnik, 
Mikhail Fomichev).

Pantsir-ME esittelylavetti Pietarin asenäyttelyssä (Kuva: Rostec.ru).

sir-ME kykenee samanaikaisesti 
toimimaan neljää jopa 3 600 m/s 
lentävää ilmamaalia vastaan re-
aktioajan ollessa 3–5 sekuntia. 
Ohjusten kantama on etäisyydes-
sä 20 000 m ja korkeussuunnassa 
15 000 m. Järjestelmä tulittaa auto-
maattisesti tykeillä maalia, mikäli 
maalia ei ole tuhottu tai riittävästi 
vaurioitettu ensisijaisella ohjustu-
lella. Pantsir-ME luo alukselleen  
20 000 m ilmatorjuntasuojan,  mikä 
tekee siitä tehokkaan puolus tus-
järjestelmän mahdollisissa tule-
vai  suuden yhteenotoissa, totesi 
Tark  kuus järjestelmät Yhtymän toi-
mitusjohtaja Alexander Denisov.

Järjestelmä kykenee torju-
maan myös ohjukset kovassa me-
renkäynnissä, sateella, tuulessa ja 
jopa myrskyssä. Pantsir-ME on 
maaversiota kompaktimpi ja se on 
päällystetty ruostumista hylkivällä 
päällysteellä pitkäikäisyyden ta-
kaamiseksi.

Pantsir-ME-ohjuksen taistelu-
lataus tuhoaa maalin räjähtäessään 
pilveksi teräviä terästankoja. Pari 
kuusiputkisia 30 mm ilmatorjunta-
kanuunoja, joiden tulinopeus on 83 
ls/s lisää järjestelmään vaikuttavan 
tulivoiman, joka on otettava huo-
mioon. Järjestelmän kolme tutkaa 
sekä optiikka havaitsevat jopa 50 
km etäisyydeltä lentävät maalit ja 
seuraavat niitä olkoon ne kuinka 
pieniä tahansa tai vaikka hitaita 
laskuvarjoja.
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Ilmatorjuntayhdistys ry 
Järjestösihteeri

Ville Vatanen
jarjestosihteeri.ity@gmail.com

JÄRJESTÖSIHTEERI TIEDOTTAA

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.ity@gmail.com

UUSIIN TEHTÄVIIN
– eversti Arto Ikonen Karjalan Prikaatiin 1.1.2018 alkaen
– everstiluutnantti VesaTuunainen Järjestelmäkeskukseen 1.2.2018 alkaen
– everstiluutnantti Mika Sepling Puolustusvoimien Logistiikkalaitokselle 1.1.2018 alkaen
– everstiluutnantti Mikko Mäntynen Pääesikuntaan 1.4.2018 alkaen
– majuri Rauno Leppiviita Sotahistorian pääopettajaksi Maanpuolustuskorkeakoululla 1.1.2018 alkaen

Hyvää loppuvuotta, hyvät lukijat!
Tämän vuoden jäsenmaksut alkavat olla paketissa, kiitos siitä jäsenistölle. Jos huomaatte yhteystiedoissanne 
puutteita tai täydennettävää, niin ottakaa allekirjoittaneeseen yhteyttä. Muistutan myös alle 24-vuotiaita 
jäseniä aktivoimaan oman jäsenyytensä, eli lähettämään viestiä joko nettisivujen kautta tai suoraan sähköpostia 
osoitteeseen jarjestosihteeri.ity@gmail.com. Tällä pystymme varmistamaan esimerkiksi postiosoitteen 
paikkaansa pitävyyden. 

Alla on tuttuun tapaan tehtäväänmääräyksiä ja ylennyksiä ilmatorjunta-aselajin sisältä.

Hyvää vuoden loppua 2017!

YLENNYKSET 6.12.2017
Everstiksi
– Tero Ylitalo, Pääesikunta

Everstiluutnantiksi
– Janne Kempas, Pääesikunta
– Jussi Ylimartimo, Puolustusministeriö
– Juha Korkeala, Maavoimien esikunta

Majuriksi
– Pasi Kautiala, Satakunnan lennosto
– Juha Tuominen, Maanpuolustuskorkeakoulu
– Petri Heinäaro, Puolustusvoimien logistiikkalaitos
– Jani Erkkilä, Puolustusvoimien tiedustelulaitos
– Pasi Aro, Maavoimien esikunta
– Teemu Kuitunen, Ilmasotakoulu
– Joni Tiihonen, Ilmasotakoulu

Kapteeniksi 
– Antti Manninen, Jääkäriprikaati
– Jussi Prykäri, Ilmasotakoulu
– Jussi Ahonen, Ilmasotakoulu

Insinööriyliluutnantiksi
– Tommi Kellokumpu, Jääkäriprikaati
– Veikko Katavisto, Panssariprikaati

MERKKIPÄIVIÄÄN VIETTÄÄ
– kapteeni Mauno von Fieandt 70 vuotta 25.2.2018 

(matkoilla)
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Ilmatorjuntayhdistyksen vuosikokous järjestetään maaliskuussa Tampereella. Vuosikokousjärjestelyistä vastaa 
Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta yhteistyössä Ilmatorjuntayhdistyksen kanssa. Vuosikokous järjestetään Puolustus-
voimien Logistiikkalaitoksen Esikunnan tiloissa kävelymatkan päässä Tampereen keskustasta, missä vuosikoko-
uspäivä käynnistyy lounaalla kello 12. Vuosikokouksen jälkeen palkitaan yhdistyksen toiminnassa ansioituneita. 
Ohjelmassa on myös vuosikokousesitelmä sekä päätöskahvit. Ilmatorjuntahenkiseen päivään sopii hyvin yhdis-
teltäväksi Tampereen muu tapahtumatarjonta, josta lisätietoa osoitteessa www.visittampere.fi. Ilmatorjuntayh-
distyksen Vuosikokoukseen ilmoittaudutaan yhdistyksen kotisivuilla www.ilmatorjunta.fi.

Toukokuussa Ilmatorjuntayhdistys tekee tutustumisretken Ilmapuolustusharjoitukseen Lohtajalle. Lisä-
tietoa päivän mittaisesta Lohtajan vierailusta seuraavassa lehdessä. Yhdistyksen osastot ja killat osallistuvat 
myös Puolustusvoimien tapahtumiin ja muihin maanpuolustushenkisiin tilaisuuksiin, esimerkiksi Ilmavoimien 
100-vuotisjuhlan lentonäytökseen sekä Hamina Tattooseen kesällä. Yhdistyksen tapahtumiin lukeutuvat myös 
tulevan vuoden aikana järjestettävät Kokelasillat, jotka järjestetään kotiutuville ilmatorjunnan kokelaille kesä- ja 
joulukuussa.

Syksyllä Ilmatorjuntayhdistys järjestää yhdessä Hämeen osaston kanssa Parolassa Etelä-Suomen Ilmapuo-
lustusseminaarin, joka jatkaa korkealaatuisten vuosittaisten seminaarien sarjaa. Etelä-Suomen Ilmapuolustusse-
minaarin teemaan vie jo syyskuussa ilmestyvä Ilmatorjunta-lehti.

ILMATORJUNTAYHDISTYKSEN 
VUODEN 2018 TAPAHTUMIA

Tiedot tapahtumakalenteriin voi ilmoittaa osoitteessa www.ilmatorjunta.fi    
Tapahtumakalenteri tai sähköpostilla osoitteeseen tiedotusvastaava.ity@gmail.com. 
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Ilmapuolustusta käsittelevät
uusimmat teokset ovat myynnissä

Ilmatorjuntamuseon kaupassa.

Voit tehdä tilauksen myös verkossa osoitteeseen
itmuseo@gmail.com, jolloin hintaan lisätään postituskulut.

Tutustu tarkemmin myynnissä oleviin tuotteisiin
osoitteessa www.ilmatorjuntamuseo.fi

Myyntituotto menee Ilmatorjuntamuseon hyväksi.
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KUULUMISIA
KENTÄN

Etelä-Suomen ilmapuolustus-
seminaari järjestettiin Lahdessa 
lauantaina 7.10.2017. Ilmatorjun-
tayhdistyksen ja Päijät-Hämeen 
osaston toimeenpaneman seminaa-
rin teemana oli tällä kertaa turval-
lisuuspolitiikka ja tutkimus. Tässä 
lyhyessä kirjoituksessa esitetään 
muutama havainto itse tapahtu-
masta sekä ennen kaikkea katsaus 
ensimmäistä kertaa ilmatorjun-
tayhdistyksen tapahtumiin osallis-
tuneiden nuorten upseerien mielen-
maisemasta. 

Suomea pidetään yhdistystoi-
minnan luvattuna maana. Usein 
yhdistystoimintaa kuulee kuitenkin 
erityisesti nuorten keskuudessa kri-
tisoitavan aikansa eläneeksi jään-
teeksi. Hieman epäilevä ilme oli 
meidänkin kasvoillamme matka-
tessamme Lahteen. Mikä sai nuoret 
upseerit liikkeelle?

Ilmapuolustusseminaarissa tar- 
jot tiin asiantuntijaluentoja tee-
man mukaisesti turvallisuuspoli-
tiikasta sekä eräiden ilmapuolus-
tusupseereiden viimeisimmistä 
tutkimustöistä. Aiheet vaihtelivat 
laajemmasta kansainvälisestä soti-
laspoliittisesta kehityksestä laser-
aseisiin ja kaupallisiin miehittämät-
tömiin järjestelmiin. Tuttuja aiheita 
siis jokaiselle aktiivipalveluksessa 

ETELÄ-SUOMEN 
ILMAPUOLUSTUS-
SEMINAARI ENSI-
KERTALAISTEN 
SILMIN

Etelä-Suomen ilmapuolustusseminaarissa alustettiin 
ajankohtaisista aiheista, puhumassa majuri Valtteri 
Riehunkangas (Kuva: Jaakko Lipsanen).

olevalle. Tässä nimenomaisessa 
tapauksessa vielä poikkeuksellisen 
tuttuja, sillä aiheet sivusivat mo-
nelta osin käynnissä olevia maiste-
riopintojamme. Onko tällaisilla ti-
laisuuksilla siis nuorille upseereille 
mitään tarjottavaa? 

Tietenkin on! Vaikka aiheet 
olisivatkin yleisellä tasolla tuttuja, 
ovat ne aina asiaan vihkiytynei-
den asiantuntijoiden esittäminä 
kuulemisen arvoisia. Lisäksi tilai-
suus mahdollisti muuten kiireisen 
syksyn keskellä mahdollisuuden 
kuulumisten vaihtoon sellaisten 
tuttujen kesken, joita ei ehkä joka-
päiväisessä työssä tavallisesti niin 
usein kohtaa.  Edelleen luentoja 
usein seurannut keskustelu oli mie-
lekästä, siitä kiitos aktiiviselle se-
minaariyleisölle.

Tulevia tapahtumia silmällä 
pitäen olisi hienoa todistaa myös 
nuoremman ikäpolven aktiivi-
sempaa osallistumista ilmatorjun-
tayhdistyksen toimintaan. Lah-
den kansanopistoon kokoontunut 
yleisö oli aktiivinen ja innostunut, 
mutta ei täysin ikäjakaumaltaan 
Ilmatorjuntayhdistyksen jäsenistöä 
vastaava. Toimikoon tämä teksti 
siis virka-apupyyntönä erityisesti 
nuorimmille ilmapuolustajille niin 
reserviin kuin virkapaikoillekin.

Jostain syystä tilaisuudessa val-
linnut avoin ja rohkaiseva ilmapiiri 
ei selvästikään tavoita kaikkia tule-
vaisuuden tekijöitä. Tässä olisikin 
Ilmatorjuntayhdistykselle haaste: 
miten saada laadukkaisiin tapah-
tumiin tupa täyteen osallistujia? 
Uskoaksemme olisi yhdistyksen 
etujen mukaista, että sen jäsenistö 
olisi aktiivista ikään katsomatta. 
Tässä on toki myös kirjoittajilla 
peiliin katsomisen paikka − kesti-
hän meilläkin liki vuosikymmen 
yhdistykseen liittymisestä ensim-
mäiseen merkintään vieraskirjassa.

Tulevaisuuden seminaareihin 
osallistumista pohtiville loppuun 
vielä kehotuksen sana. Ottakaa va-
loisin mielin osaa Ilmatorjuntayh-
distyksen toimintaan, sillä ainakin 
Etelä-Suomen ilmapuolustussemi-
naari oli erinomainen.  Kiitos luen-
noitsijoille ja erityisesti osallistujil-
le. Vieraat tekevät juhlan! 

Yliluutnantit Peter Porkka &
 Vilho Rantanen

Kirjoittajat palvelevat Panssari-
prikaatissa ja Jääkäriprikaatissa ja 
opiskelevat parhaillaan Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa seitsemän-
nen nykymuotoisen sotatieteiden 
maisterikurssin ilmatorjuntaopin-
tosuunnalla.
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KUULUMISIA
KENTÄN

Hyvät Ilmatorjunta-lehden lukijat,

Vuosi ja kymmenen kuukautta 
voi tuntua lyhyeltä tai pitkältä 
ajalta. Kalenterinäkökulmasta 
se on matemaattisesti mitattu-
na tietyn ajanjakson mittainen. 
Niin tai näin, mutta suunnitte-
lemani matka jäi omasta näkö-
kulmastani hieman kesken.

Olen kuullut sanottavan, että pe-
rusyksikön päällikkyys on upseerin 
parasta aikaa. Tai jos virkauralle on 
suotu joukkoyksikön komentajuus, 
se on ehdottomasti paras mahdolli-
nen tehtävä. Siirtyessäni seuraavaan 
tehtävään vuoden vaihteessa minul-
la on takanani neljätoista eri tehtä-
vää kadettikurssilta valmistumisen 
jälkeen. Vaikka komentajakausi on 
ollut erittäin monisäikeinen, haas-
tava ja samalla palkitseva, en nosta 
sitä erikseen jalustalle. – Miksi? – 
Mielestäni kaikki kokemani tehtä-
vät ovat olleet aikansa parhaita teh-
täviä, koska niissä on aina oppinut 
uutta sekä erityisesti saanut tutustua 
uusiin ihmisiin ja toimintatapoihin. 
Kaikista on jäänyt oma, ainutlaatui-
nen muistijälkensä.

Vuosi 2016 kului pitkälti omiin 
ilmatorjuntajoukkoihin sekä niiden 
käyttöperiaatteisiin ja taistelutek-
nisiin ratkaisuihin perehtymisessä 
seuratessani koulutuksen kehit-
tymistä eri koulutustapahtumissa 
ja harjoituksissa. Sotaharjoitukset 
olivat samalla oiva mahdollisuus 
keskustella henkilökunnan ja va-
rusmiesten kanssa - asiasta ja sen 
vierestä. Maasto-olosuhteissa 
myös henkilöstöllä oli helppo ja 
matala kynnys lähestyä komenta-
jaansa mistä aiheesta tahansa.

END OF AN ERA

Patteriston komentaja kouluttajineen tarkastamassa prikaatin joukkojen 
ilmatorjunta-, ilmasuojelu- ja omasuojailmatorjuntataitoja ”lintuperspek-
tiivistä” 2017 syksyn yhteistoimintaharjoituksessa.

2017 aikana patteriston komen-
tajan rooli muuttui jonkin verran. 
Poikkeusolojen tehtävää harjoitel-
tiin aika ajoin aiemminkin, mutta 
kuluneena vuonna kaikkeen toi-
mintaan pyrittiin liittämään entistä 
tiiviimmin valmiusnäkökulma ja 
ns. ”luolamiestöiden” testaus. Kar-
jalan prikaatin kaikkien joukkojen 
toimintaan liittyvänä koulutuksen-
seurantatehtävänä oli erityisesti il-
masuojelu.

Harjoitushavaintojen perus-
teella voin todeta, että prikaatin 
joukkojen ilmasuojelulliset toi-
menpiteet ovat kehittyneet huomat-
tavasti kiinteäksi osaksi joukkojen 
taistelua. Ilmasuojelullisen osaa-
misen voisi tiivistää pelkistetysti: 
1) Naamiointi on hieno asia sekä 
joukon materiaaliin kuuluvalla että 
luonnon materiaalilla, mutta 2) 
rohkealla maastouttamisella katoat 
luonnonhelmaan ja 3) riittävällä ha-

jauttamisella vältät muodostamasta 
liian herkullista maalia - niin pai-
kallaan ollessa kuin asemanvaih-
dossa tai marssisiirtymillä. Kun 
yhdistät edellisiin vielä ilmaval-
vontaselosteen kuuntelun ja ilma-
valvontatason päivittämisen sekä 
molemminpuolisen yhteydenpidon 
ilmatorjuntajoukkojen kanssa, si-
nulla on perusteet oikea-aikaiseen 
ilmavaroitus- ja -hälytysjärjeste-
lyyn sekä mahdolliseen omasuo-
jailmatorjuntaan. Keskeisimpänä 
täydennyskoulutushaasteena on 
vielä naamiomateriaalin vs. ym-
päröivän luonnon käyttäytyminen 
syystalvisissa nollakelin olosuh-
teissa, jolloin vaalea kuura tai pieni 
lumipeite saattaa kadota maasta ja 
puustosta päivän aikana, mutta iloi-
sen jäinen, valkoinen hohde ei sula-
kaan kylmän naamioverkon päältä 
muodostaen tällöin nenäliinamai-
sen, kulmikkaan maalipisteen.
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Vuonna 2017 patteriston arkeen 
jalkautui valmius- ja koulutusor-
ganisaatioon liittyvät tarkennetut 
tehtävät sekä lukuisat kertaus-
harjoitukset. Lisäksi patteriston 
päivittäisistä ”perustaistelume-
netelmistä” poikkeavat joukko-
tuotantotehtävät 2/17-saapumise-
rän osalta aiheuttivat ylimääräistä 
henkilöstöhallintoa yhteistoimin-
tamenettelyineen ja tehtävään mää-
räyksineen henkilöiden siirtyessä 
yksiköistä toiseen loppuvuodeksi. 
Tämä oli välttämätöntä, jotta kyke-
nimme tuottamaan samanaikaisesti 
kaksi eri asejärjestelmäyksikköä: 
ITOPTRI(05) ja ITOPTRI(15).

Ensi vuonna patteristo palaa jäl-
leen perinteisempään tehtäväroo-
litukseen tuottaen ilmatorjuntapat-
teriston johtoportaan osia ja yhden 
asejärjestelmäyksikön kerrallaan. 
Yksi yksikkö jatkaa aliupseeri- ja 
kuljettajakoulutusta sekä 15.6.2017 
lukien perustetun valmiusyksikön 
ilmatorjuntaosien koulutusta vas-
taavantyyppisellä rytmityksellä 
myös lähitulevaisuudessa. Tämä 
muutos vaati vastaavasti myös uu-
sintakierroksen henkilöstöhallin-
non ”humppaa”.

Kun tiivistän 
komenta jakau-
teni, minulla oli 
muutamia periaat-
teita, joita pohdis-
kelin reppurikäm-
pällä aamuisin 
katsellessani pei-
liin parranajon 
yhteydessä: 1) 
ole läsnä, 2) ole 
helposti lähestyt-
tävä, 3) johda pat-
teristo kunnialla 
90-vuotisjuhliin 
ja siihen liittyen 
4) saata patteris-
ton 90-vuotishistoriikki maaliin. Ja 
luonnollisesti – tee kaikki käsketyt 
ja normien ohjaamat tehtävät. Saa-
mani suoran ja epäsuoran palaut-
teen perusteella kaksi ensimmäistä 
toteutuivat, samoin neljäs. Mutta 
patteriston juhlat jäävät seuraajani 
Teron isännöitäväksi. Tosin valmis-
telut ovat olleet jo käynnissä hyvän 
aikaa, kuten muukin 2018 suunnit-
telu.

Tätä kirjoitettaessa patteriston 
90-vuotishistoriikkiprosessi oli 
vielä loppusuoralla. Toimitin lopul-
lisen tekstiversion ja liudan kuvia 
taitto- ja painatusyrityksen työstet-
täväksi 27.10.2017. Menomatkalla 
Lohtajan IPH 2/17 -ilmapuolus-
tusharjoitukseen luovutin taittajal-
le vielä viimeisimmän kuvaerän, 
tavoitteena saada kirja valmiina 
painoon vielä 2017 kuluessa. His-
toriikki on tarkoitus julkaista pat-
teriston 90-vuotisjuhlallisuuksien 
yhteydessä Haminassa perjantaina 
23.3.2017. Tulevaisuuden tavoittee-
na voisi olla leikekirjojen ja diojen 
saattaminen digitaaliseen formaat-
tiin sekä seuraava historiikki…

ITOPTRI(15):n joukkoja tuliase-
missaan.

Historiikkiprosessin kuvituspalapeli edistymässä kel-
lastuneiden valokuvaleikekirjojen, diojen ja digitaalis-
ten kuvien keskellä iltojen hämärinä tunteina.

Patteristossa on ollut hieno teh-
dä yhteistyötä eri osapuolten kans-
sa – kiitos erittäin ammattitaitoisen, 
osaavan, pyyteettömästi työtään 
tekevän patteriston henkilökun-
nan! Tämän artikkelin myötä kiitän 
lämpimästi myös kaikkia yhteis-
työkumppaneita ja sidosryhmiä, 
joiden kanssa olen päässyt työs-
kentelemään komentajakaudellani. 
Elin patteristolle ja patteristosta - 
kellonaikaan katsomatta, työtunteja 
laskematta. Nyt on takki tyhjä ja on 
suunnattava haikein mielin seuraa-
viin haasteisiin Puolustusvoimien 
palvelukeskukseen tiedonhallin-
tapalveluyksikön johtoon vuoden 
vaihtuessa. Olen pyrkinyt olemaan 
oma itseni kaikissa tehtävissä ja 
tilanteissa tehden parhaani ja kat-
sonut, mihin se milloinkin riittää. 
Niin seuraavassakin tehtävässä. 

Toivotan seuraajalleni, evers-
tiluutnantti Tero Koljoselle mitä 
parhainta onnea ja menestystä vaa-
tivassa mutta nautinnollisessa teh-
tävässä loistavan joukon komenta-
jana!

Teksti: Salpausselän ilmatorjuntapatteriston komentaja,  
everstiluutnantti Mikko Mustonen 

Kuvat: Puolustusvoimat/Mikko Mustonen

I tried to run my battalion – and indeed loving it – as Mr. Maxwell 
Smart, the famous Agent 86 on TV series, used to say about his work!

KAARTI PÄÄLLE!
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Elokuun viimeisenä viikonloppu-
na Tuusulan Ilmatorjuntamuseol-
le kokoonnuttiin lennokkiaiheen 
ympärille. On ehkä hiukan väärin 
käyttää lennokki-nimitystä, sillä 
aiheena oli pääosin ammattikäyt-
töön tarkoitetut miehittämättömät 
lentolaitteet. Lennokki-nimitys on 
varattu harraste- ja urheilukäyttöön 
varatuille lentolaitteille.

Ammattikäytössä olevat mie-
hittämättömät lentolaitteet ovat 
kiinteäsiipisiä tai yhdellä tai usealla 
roottorilla varustettuja koptereita. 
Nimityksetkin ovat sekaiset, kuten 
UAV, UAS, RPAS, drone, multi-
kopteri. Kiinteäsiipisistä ammat-
tilaitteista tyypillisin lienee ilma-
torjunnan käyttämä maalilennokki. 
Tutuin drone on varmaan neljällä 
tai useammalla roottorilla varustet-
tu lentolaite, joka kantaa mukanaan 
kameratekniikkaa.

Sotilaskäytössä lennokkeja on 
ollut jo pitkään käytössä, mutta nyt 
siviilipuolen lennokkien ammat-
tikäyttö on kasvamassa voimak-
kaasti. Siellä miehittämättömiä 
lentolaitteita käytetään mm. maas-
tokartoitukseen, etsintään, kuvauk-
seen, mastojen ja rakenteiden tar-
kastukseen. Vain mielikuvitus on 
käytölle rajana.

Multikoptereiden edullinen 
hankintahinta ja helppo lennätettä-
vyys on tuonut ongelmia. Laitteita 
lennätetään siellä, missä se ei ole 
turvallista, saatetaan myös loukata 
yksityisyyden suojaa. Ennen lennä-

LENNOKKITAPAHTUMA  
IT-MUSEOLLA

Lennokkipäivien yleisöä ja heidän yläpuolella on eräitä Avaruustekniikan ja 
Avartekin valmistamia maalilennokkeja.

tysturvallisuus opittiin lennokki- ja 
ilmailukerhoissa. Nyt tuleva len-
nättäjä voi ostaa lentolaitteen verk-
kokaupasta ja lennätyksen pystyy 
aloittamaan heti. Ei tarvita välttä-
mättä aiempaa lennätyskokemusta, 
eikä myöskään ymmärretä ottaa 
selvää säännöistä tai vastuista. Suo-
messa Trafi ja Euroopassa EASA 
vastaavat tämän alueen sääntelystä, 
johon uusi ja aiempaa tiukempi lin-
ja on tulossa vuoden 2018 aikana.

Tässä oli lähtökohdat tilai-
suuteen, jossa lauantain luentojen 
johtavana asiana oli suomalainen 
tuotanto sekä turvallisuus. Ilmator-
juntamuseo onkin mainio paikka 
lennokkitapahtumalle, sillä mu-
seolla on ihmeteltäväksi kattava 

valikoima käytössä olleita maali-
lennokkeja. Eli yksi ja merkittävä 
osa päivän aihetta.

Viikonvaihteen tapahtumassa 
lauantai oli esitelmäpäivä. Sunnun-
tai oli harrastuspäivä. Molempina 
päivinä oli paikalla DX-kuunteli-
jat ja radioamatöörit. Sunnuntaina 
pääsi kokeilemaan olkapääohjuk-
sen simulaattoriammuntaa.

Maalilennokeista siviili-
sektoriin, maalilennokkien 
lyhyt historia
Avartekin historia ulottuu 1960-lu-
vun loppupuolelle. Aiemmat ilma-
torjunnan maalilennokkikokeilut 
saivat vauhtia, kun vuonna 1967 
Kaarlo von Freymann esitteli Puo-
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lustusvoimille maalilennokiksi 
sopivaa lennokkia. Esittely tuotti  
tulosta ja Avaruustekniikka-ni-
minen yritys perustettiin vuon-
na 1968. Tuotannossa silloin oli 
AT-67-maalilennokki, jossa oli 10 
cm3 metanolikäyttöinen moottori, 
lentoaikaa lennokilla oli noin 15 
minuuttia.

Tuon ensimmäisen maalilenno-
kin jälkeen seuraavat mallit olivat 
AT-83, AT-85 ja AT-87. AT-83-maa-
lilennokissa oli ensimmäistä kertaa 
autopilotti. AT-87 oli se malli, jossa 
päästin aiempaa suurempaan sarja-
tuotantoon.

Avaruustekniikka-yritykses-
tä eriytettiin Avartek-yritys, jota 
on vuodesta 1996 vetänyt Ronald 
Lindberg. Samaan aikaan Puolus-
tusvoimissa kiinnitettiin huomiota 
lennätysten turvallisuuteen. Aiem-
mat maalilennokit tulivat laskeu-
tuessa liitäen alas, nyt maalilennok-
ki varustettiin laskuvarjolla, jonka 
avulla lennokki saatiin turvallisem-
min alas pienelle alueelle. Tämä 
laskuvarjolla varustettu lennokki 
perustui AT-87-lennokkiin ja sai 
nimen AT-97.

Avartekin oma kehi-
tyshanke on AT-04-maa-
lilennokki, johon voi 
asentaa mm. autopilotin, 
savusoihdut, osumailmai-
simet. Lennokki voidaan 
lähettää ilmaan käsistar-
tilla tai katapultilla.

Siviilipuolen tar-
peita varten Avartek on 
kehittänyt pitkäsiipi-
sen AR-3000-lennokin. 
Lennokin kantokyky on 
kasvanut ja lentoaika on 
pidentynyt. Lennokki voi-
daan varustaa esim. kame-
roilla tai LiDAR-tutkalla. 
Esitelmän yhteydessä 
Ronald Lindberg näytti 
kuvaa LiDAR-kartoituk-
sesta, jolla maastosta oli 
saatu kolmiulotteinen 
kuva 1 cm:n tarkkuudella.

Viime vuonna tehtiin kokeilu-
mielessä Avartekin lennokilla pitkä 
postilento Hangosta Viron Haap-
saluun. Koe onnistui hyvin huonos-
ta säästä huolimatta.

Kiinteäsiipisten lisäksi Avartek 
on kehittämässä monimoottorista 
multikopteria. Kopterin lentotur-
vallisuuteen kiinnitetään huomioi-
ta, esimerkiksi moottorien määräl-
lä. Lennon aikana yhden moottorin 
menetyksen jälkeen multikopteri 
on hallittavassa muiden moottorien 
avulla.

Veteraanin muistelmat
Lentokapteeni Olavi Lumes kertoi 
vapaasti lentävällä Baby-lennokil-
la tehdyistä maalilennoista. Nämä 
lennot tehtiin talvi- ja jatkosodan 
välillä. Liidokkia lennättivät hel-
sinkiläiset lennokkipojat ja nuo 
lennot ovat olleet yhtenä kipinänä 
maalilennokkitoiminnalle. Muiste-
lun jälkeen Olavi Lumes palkitsi 
Kultaisilla sytytystulpilla Ronald 
Lindbergin ja Mikko Mäkisen pit-
kään jatkuneesta maalilennokki-
työstä.

Patrian UAV-projekti
Patrian Jaakko Tikka kertoi vuonna 
2004 alkaneesta Mini-UAV-pro-
jektista, jossa lennokkia lähdettiin 
kehittämään liki nollasta. Projektin 
tavoitteena oli kehittää helppokäyt-
töinen, pienikokoinen ja modulaari-
nen sekä valmistuskustannuksiltaan 
edullinen lennokki. Lennokkiin oli 
mahdollista asentaa erilaisia hyö-
tykuormia, kuten näkyvän valon ja 
IR-alueen kamerat sekä kemikaali- 
ja säteilyilmaisimia.

Solumuovista valmistetun len-
nokin kärkiväli oli 1,5 metriä ja 
tyhjäpaino kolmisen kiloa. Len-
nokin moottorina käytetiin sähkö-
moottoria, jonka voima tuli litiu-
mioni-akusta. Lennokissa oli myös 
autopilotti. Koelennoilla lennokki 
lähetettiin pääasiassa tätä varten 
kehitetyllä katapultilla.

Maa-asemalla oli kannettavassa 
salkussa olevat työasema, datalink-
ki ja sille antenni. Datalinkin avul-
la lennokin sijaintia ja tärkeimpiä 
lentoparametrejä voitiin seurata 
työaseman näytöllä olevalla kartal-
la. Työasemalla voitiin ohjata myös 

hyötykuormia.
Lennokille oli kaavail-

tu laajaa käyttäjäkuntaa 
Suomessa puolustusvoi-
mista alkaen maa- ja met-
sätalouden käyttöön saak-
ka. Myös kansainvälisille 
markkinoille lennokkia 
tarjottiin. Valitettavasti 
markkinointiponnistelut 
eivät tuottaneet tulosta ja 
projekti päättyi vuonna 
2008. 

Sensofusion nap-
paa dronen ilmasta
Tuomas Rasila kertoi, että 
Sensofusionin spin-off-
yritys on muodostunut 
IT-palveluja tarjoavasta 
yrityksestä. Sensofusion 
on voimakkaassa kasvus-
sa ja henkilökuntaa on 
160 henkeä eri puolilla 

Olavi Lumes (keskellä) luovutti Kultaiset sytytystulpat 
Ronald Lindbergille (vasemmalla) ja Mikko Mäkiselle.
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maailmaa. Yritys tekee järjestelmiä, 
joilla valvottavalla alueella voidaan 
havaita lentävät dronet ja ottaa 
ne halutessa turvallisesti haltuun. 
Näiden järjestelmien tilaajia ovat 
mm. eri maiden puolustusvoimat. 
Iso markkina-alue on USA:ssa. 
Yritys keskittyy markkinajohtajien 
drone-tuotteiden hallintaan, sillä 
nämä ovat suurin vaaratilanteiden 
aiheuttaja laitteiden lukumäärästä 
johtuen.

Sensofusionin laitteisto perus-
tuu ohjelmistoradioon, joka skannaa 
dronen käyttämää radioliikennettä. 
Järjestelmän kirjastossa oleviin tie-
toihin verrataan dronen lähettämää 
tietoa, jolloin saadaan tietoa mm. 
dronen tyypistä, paikasta, korkeu-
desta. Käyttäjä näkee tietokoneen 
näytöltä dronen paikan ja sen pe-
rusteella voidaan arvioida dronen 
aiheuttama riski. Tarvittaessa drone 
otetaan haltuun alkuperäistä lähe-
tintä voimakkaammalla lähettimel-
lä ja tuodaan alas turvallisesti.

Miehittämätön ilmailu on kas-
vava-alue. Se tulee mm. nopeaan 
tavarankuljetukseen, jolloin tarvi-
taan alailmatilan hallintaa. NASA 
on kehittämässä Sensofusionin 
laitteisiin perustuvaa lennonhallin-
tajärjestelmää, jolla valvotaan ja 
tarvittaessa ohjataan ilmatilan dro-
ne-liikennettä.

MASS lähdössä lentoon käsistartilla.

Sisätilan esityksen jälkeen näh-
tiin ulkona demo, jossa lentänyt 
drone tuotiin alas. Valitettavasti 
alkanut sade vesitti enemmät de-
mot. Nyt demossa pöydällä olleet 
ohjauslaitteet ovat käytännön tilan-
teessa suojassa sateelta. Nyt sattui 
tilanne, johon tilaisuuden järjestä-
jät eivät olleet varautuneet.

Kevyttä sääntelyä  
Trafilta
Miehittämätön ilmailu on voi-
makkaassa kasvussa. Dronet 
(multikopterit) ovat halventuneet, 
ominaisuudet ovat parantuneet 
ja lennättäminen on helpottunut. 
Laitteita saa ostettua valmiina ja ne 
ovat jokaisen asiasta kiinnostuneen 
saatavilla. Myös vaaratilanteet ovat 
lisääntyneet, kun lennätetään pai-
koissa, jossa se ei ole turvallista 
tai se on kiellettyä. Suomessa on 
muutamia lentokieltoalueita, joissa 
on drone-kielto. Näitä on mm. Hel-
singissä ja lentokenttäalueilla.

Jukka Hannola Liikenteen tur-
vallisuusvirastosta kertoi nykyi-
sestä ja tulevasta sääntelystä. Suo-
messa on lennättämistä koskeva 
sääntely kevyttä, mutta käsittelyssä 
oleva EU-regulaatio on tuomassa 
vuonna 2018 lisää vaatimuksia len-
nätysalueisiin, miehittämättömien 
lentolaitteiden rekisteröintiin, tek-

nisiin vaatimuksin ja lennättäjien 
pätevyysvaatimuksiin.

Miehittämättömät lentolaitteet, 
dronet-lennokit-kopterit, jaetaan 
sääntelyssä useaan eri kategoriaan 
käytön ja painon mukaan. Lisäk-
si lennättäjiltä tullaan vaatimaan 
erilaisia pätevyysvaatimuksia net-
tikursseista mahdollisiin tutkintoi-
hin. Kuitenkin kansallista jousto-
varaa tulevassa säätelyssä varmaan 
tulee olemaan.

Lennokkien lennätyspaikoilla 
on sääntely erilaista kuin niiden 
ulkopuolella. Tulevaisuudessa len-
nokkikerhosta voidaan tehdä toimi-
ja, joka pitää huolta omasta jäsenis-
töstään.

Multikopterien  
turvajärjestelmät

Vectorhelin Antti Taskisen 
ajatus on saada dronet turvalli-
semmaksi. Vika- tai häiriötilan-
teessa drone saattaa tipahtaa alas 
ja aiheuttaa vahinkoa sivullisille 
tai omaisuudelle. Joissakin maissa 
dronen käytön vaatimuksena on 
laskuvarjo.

Antti Taskinen on kehittänyt 
keveitä laskuvarjoja erikokoisille 
droneille. Varjoja ja niiden laukai-
suputkia on eri kokoisia dronen 
koosta riippuen. Laukaisuputki si-
sältää virtalähteen, anturit ja jousi-
voimalla laukeavan varjon. Anturit 
tunnistavat dronen kallistumisen 
tai vapaapudotuksen. Laskuvarjo 
laukeaa myös, kun dronesta kat-
keaa päävirta. Laskuvarjon lau-
kaisuelektroniikka voi tarvittaessa 
antaa dronen elektroniikalle moot-
toreiden sammutuspulssin, jolla 
estetään varjon sotkeutuminen 
potkureihin. Taskinen kertoi, että 
laskuvarjot selkeästi lisäävät tur-
vallisuutta.

Esitysten taltioinnista lyhentänyt
Heikki Marttila

Kuvat
Mikko Mäkinen, Heikki Marttila
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Katsaus Lahtisen Jor-
kan sotapäiväkirjaan 
55 vuoden taakse eli 
päivään 14.09.1962: 
”Ilmatorjuntakoulun 
aliupseerikurssilla 2/62 
oli herätys klo 06.00. 
Aamulenkki miljoo-
nalaiturin rantaan nor-
maaleine vipinöineen. 
Klo 08.00-09.50 oppi-
tunteja sotilaskasvatuk-
sen päämääristä ja ope-
tuksen periaatteet (kapt 
Kapanen). Klo 10.00-
10.45 käytännön har-
joittelua Papinlahden 
kentällä. Kaunis päivä 
tänään. Pää on vähän pöhkönä 
flunssasta. Lounas. Tykkikoulutusta 
klo 13.00-15.00. Klo 15.10-16.30 
kiväärijyskyt ja -tarkastus. Sain 
kiväärilleni arvosanan likainen 
(tosin aiheetta). Ikan käskynjako 
ja päivällinen klo 17.00. Vapaata. 
Hiljaisuus klo 22.00.”

Edellä mainittu päivä oli sil-
loin poikkeuksellisen rauhallinen, 
mutta niin oli nytkin. 25 kurssi-
laista 54:stä kokoontui Parolan 
Sotilaskoti 2:n parkkipaikalle. 
Siellä ehdittiin jo vaihtaa tärkeim-
mät kuulumiset, kunnes Helsingin 
Ilmatorjuntarykmentin komentaja 
ja isäntämme evl Kai Naumanen 
otti meidät vastaan. Päivä alkoi 
komeasti lounaalla varuskunnan 
ruokalassa. Evl Naumasen johdolla 
saimme mielenkiintoisen ja varat-
tuun aikaan nähden hyvin tyhjen-
tävän esittelyn sekä Panssaripri-

ITPTRI/RUK111 VIERAILI TÄLLÄ 
KERTAA PAROLASSA 14.09.2017

kaatista kokonaisuutena että siihen 
kuuluvasta Helsingin Ilmatorjun-
tarykmentistä – pääsimme myös 
käytännössä tutustumaan HelItR:n 
tiloihin, kalustoon ja koulutukseen. 
Kyllä oli tällä kylmän sodan aikai-
sella joukolla ihmettelemistä, sillä 
onhan jopa viimeisimmästä meikä-
läisten kertausharjoituksesta kulu-
nut jo vähintään 15 vuotta.

Kurssikokous pidettiin perin-
teisen munkkikahvin merkeissä 
Sotilaskoti 2:n auditoriossa. Ko-
kouksessa kunnioitettiin hiljaisel-
la hetkellä kolmea menehtynyttä 
kurssilaista. Tärkeimpänä asiana 
päätettiin tulevasta kokoontumises-
ta. Käydyn keskustelun jälkeen so-
vittiin, että seuraava tapaaminen on 
v. 2020 Haminassa jollain tavalla 
RUK:n 100-vuotiseen taipaleeseen 
liittyen. Valitulle järjestelytoimi-
kunnalle annettiin täydet valtuudet 

kokouksen suunnitteluun. Lopuksi 
päätettiin vielä, että yhteisten ta-
paamisten loppuessa ItPtri/RUK 
111:n jäljellä olevat varat lahjoite-
taan Ilmatorjuntamuseolle. Koska 
hovikuvaajamme Tuomo Komppa 
oli tällä kertaa poissa, Laihon Yrjö 
hoiteli ammattimaiseen tapaansa 
myös ryhmäkuvan ottamisen.

Lopuksi siirryimme Panssa-
rimuseolle, jossa ilmatorjunta-/
panssarimies evl evp Pauli Thome-
nius esitteli museon kalustoa. Koti-
matka alkoi rankassa vesisateessa, 
mutta sitkeimmät soturit jäivät vie-
lä hotelli Vaakunaan taistelemaan 
uudelleen RUK:n aikaisia jotoksia.

Teksti: Jorma Lahtinen, Hannu Räsänen
  Kuvat: Yrjö Laiho



Ilmatorjunta 4/2017   •   65

Hämeen osasto järjesti lokakuussa Parolassa mielen-
kiintoisen esitelmätilaisuuden.

Kapteeni Antti Vähäjylkkä 
HELITR:stä esitelmöi suurval-
tailmavoimien nykytilasta len-
nokkaalla tyylillään.

Asemateriaalin hintakehi-
tys on johtamassa konemäärien 
vähentymiseen, mutta toisaalta 
nykyaikaisiin, laadukkaisiin ja 
monipuolisiin ilma-aluksiin.  
Hävittäjien käyttö lavetteina 
monipuolistuu. Samalla lavetil-
la voidaan siis suorittaa useita 
tehtäviä. 

Tiedustelun ja maalittamisen merkitys kasvaa 
ja sykli nopeutuu. Lennokkien, sensorijärjestelmien 
ja digitaalisten johtamisjärjestelmien kehittyminen 
mahdollistaa yhä laadukkaamman tilannekuvan. Täs-
mäaseiden painopiste lisääntyy, jolloin paikkatiedon 
merkitys korostuu. Taisteluhelikoptereita käytetään 
lähinnä panssarintorjunnassa ja maajoukkojen lähitu-
litukena. 

Kaukovaikuttamisen mahdollisuudet kasvavat, 
mikä edellyttää puolustajalta enemmän kykyä vaikut-
taa heitteisiin.  Vastustajan ilmatoiminnan estäminen 
strategisesti tärkeimmillä alueilla koetaan suurvallois-
sa tärkeänä. 

Esitelmää oli saapunut seuraamaan hyvin asiantun-
teva, reilu 20-henkinen yleisö, joka osallistui aktiivi-
sesti keskusteluun. Pikaisen palautteen mukaan tällai-
sille tilaisuuksille on tarvetta jatkossakin.  

Teksti ja kuvat: Jukka Yrjölä

KUULUMISIA
KENTÄN

SUURVALTAILMA-
VOIMIEN NYKYTILA

Hämeen osaston toimesta ilmatorjuntakokelaat vierai-
livat maidon käsittely- ja pakkauskoneita sekä maidon 
pakkausmateriaalia valmistamassa Elecster Oyj:ssä. 
Yritystä esitteli toimitusjohtaja (evp) Jarmo Halonen. 

Elecster on vienyt tuotteitaan kaikkialle maail-
maan, peräti 80 maahan. Merkittäviä asiakkaita on 
mm. Venäjällä, Kolumbiassa, Afrikassa ja Intiassa.  
Huomattava osa toimituksista menee kehitysmaihin.

Yrityksen toimittamien koneiden avulla maidon 
pilaantuminen voidaan minimoida, mikä parantaa 
maidontuottajien, meijerien ja koko asuinympäristön 
elintasoa. Kilpailu alalla on kovaa ja Elecsterin hyviä 
ratkaisuja pyritään häikäilemättä kopioimaan.

Helsingin pörssissäkin noteerattu yhtiö on yli 
50-vuotisen historiansa parhaassa kunnossa.  Juuri 

tällaisia menestyviä vien-
tiyrityksiä maamme ta-
lous tarvitsee.

Yritysvierailun an-
tia sulateltiin metsästys-
majalla saunomisen ja 
kinkkukiusauksen avulla. 
Päätteeksi tietokilpailu 
testasi kokelaiden soti-
lastietoja. Kysymyksissä 
käsiteltiin mm. sotahis-
toriaa, sotilasarvoja ja so-
dan ajan joukkoja. 

Teksti ja kuvat: Jukka Yrjölä

TODELLISTA 
MAITOILUA

Elecsterin hallituksen jäsen, Jarmo Halonen esittelee 
tehtaalla valmistettuja maidon käsittelylinjoja.

Sotilaat visaisten kysy-
mysten äärellä. 
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KIINTOISA VENÄJÄ-ANALYYSI 
K-S OSASTON VUOSIJUHLASSA

Vuosijuhlan esitelmää kuuntelemassa oli 26 henkilöä. Kuvassa Erkki Ham-
maren, Erkki Pylvänäinen ja Marko Vanninen.

Eversti Martti J Kari esitelmöi 
osastomme vuosijuhlassa Venäjän 

strategisesta kulttuurista.

It-yhdistyksen Keski-Suomen 
osasto otti jälleen kerran ennak-
koa ilmatorjunnan vuosipäivän 
vietossa. Vietimme sitä tällä ker-
taa perjantaina 9. marraskuuta 
Jyväskylässä todella kiinnostavan 
esitelmän sekä yhteisen illallisen 
merkeissä Jyväskylän Scandic ho-
tellissa. Mukana oli kaikkiaan 26 
henkilöä. Paikalla oli myös kolme 
entistä osaston puheenjohtajaa.

Illallisen jälkeen kuulimme 
eversti Martti J Karin terävän 
ja monipuolisen analyysin Venä-
jän strategisesta kulttuurista sekä 
venäläisten hyvin suunnitellusta 
ja toteuttamasta kybervaikuttami-
sesta. 

Illan päätteeksi osaston puheen-
johtaja Ahti Piikki ojensi ilmator-
junnan ansiomitalin osastomme 
hallituksen jäsenelle Harri Risto-
lalle. Osaston kiertopalkinto, pe-
rinnekello luovutettiin osastomme 
puheenjohtaja Ahti Piikille.

Teksti ja kuvat: 
Olavi Rantalainen
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Metsä Group valmistaa maailman  
parhaasta uusiutuvasta raaka-aineesta, 
pohjoisesta puusta, kierrätettäviä 
tuotteita vastuullisesti ja tehokkaasti.

metsagroup.fi

KASVUA  
METSÄSTÄ 
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Ilmapuolustuksen historiaa käsittelevät uusimmat 
teokset ovat myynnissä Ilmatorjuntamuseon kaupassa.

Myyntituotto menee Ilmatorjuntamuseon hyväksi.

Tutustu tarkemmin myynnissä oleviin tuotteisiin
osoitteessa www.ilmatorjuntamuseo.�

Voit tehdä tilauksen myös verkossa osoitteeseen
 itmuseo@gmail.com, jolloin hintaan lisätään postituskulut.

Martti Helminen ja Aslak Lukander, WSOY 2004, 2014, 256 sivua. Teos 
kuvaa kortteli korttelilta pommitusöitä ja niitä seuranneita päiviä, 
jolloin kaupunkia raivattiin tuhojen jäljiltä. Ainutlaatuisia valokuvia 
pääkaupungin kohtalonhetkistä on täydennetty historiallisin valoku-
vin, kartoin ja nykykuvin. Pommitusvaurioiden lisäksi kirjassa esitellään 
Helsingin ilmapuolustuksen tehokasta toimintaa ja kaupunkilaisten 
tuimaa päättäväisyyttä selviytyä raivoisan moukaroinnin alla. 

Helsingin suurpommitukset helmikuussa 1944


