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Yhdistystoimintakin 
on koulutustaKoulutus luo  

perustan vuodelle 2019

Arvoisat lukijat, 
toinen vuosi lehden päätoimittaja-
na käynnistyi. Viime vuoden alus-
sa tuskailin kirjoittajien etsimisen 
suhteen, mutta tällä hetkellä tilanne 
on kääntynyt lähes päälaelleen eli 
kaikki artikkelit eivät meinaa edes 
mahtua lehteen. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, etteikö omia juttuja ja 
artikkeleita kannata lähettää päätoi-
mittajalle!

Peruslukemia- palstan vakiokirjoit-
tajissa tapahtuu vastuukirjoittajien 
muutoksia. Taktiikan palstalla evers-
tiluutnantti Janne Tähtisen seuraa-
ja on kapteeni Vilho Rantanen, ja 
tekniikan palstalla majuri Tuomas 
Pernun seuraaja on kapteeni Peter 
Porkka. Tuhannet kiitokset Jannelle 
ja Tuomakselle ammattitaidon jaka-
misesta lehden lukijoille. Vilholle ja 
Peterille kiitokset jo tässä vaiheessa 
haasteeseen tarttumisesta!  

Tämän lehden teemana on Ilma-
torjunnan koulutus. Toivottavas-
ti onnistumme antamaan selkeän 
kuvan ilmatorjunnan opetuksesta 
sotilasopetuslaitoksissa, koulutuk-
sesta puolustushaaroissa ja jouk-
ko-osastoissa sekä Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksessä. Kiitokset 
kaikille lehden toimittamiseen 
osallistuneille.

Päätän kirjoitukseni kenraaliluut-
nantti Aksel Fredrik Airon viisai-
siin, koulutukseen liittyviin sanoi-
hin; ”Täytyy käydä pirusti kouluja, 
että uskaltaa tehdä yksinkertaisia 
päätöksiä. Muuten rupeaa keksi-
mään kaikenlaisia monimutkaisia 
juttuja. Ei sodassa pärjää kuin aivan 
yksinkertaisella käskyllä”.

Hyvää kevään odotusta!

Päätoimittaja
Henri Ruotsalainen
it.henri.ruotsalainen@gmail.com

P.s. Lehdessä 4/2018 ennustin tee-
moja ja julkaisuajankohtia vuodelle 
2019. Teemat menivät täysin oikein, 
mutta julkaisuajankohdat osuivat oi-
kein 85,37% tarkkuudella. Tässä lo-
pulliset vuoden 2019 teemat ja jul-
kaisuajankohdat:

1/2019 Ilmatorjunnan koulutus 
(julkaistaan vko 9/2019)

2/2019 Ilmapuolustuksen valmius 
ja tilannekuva (julkaistaan vko 
22/2019)

3/2019 Etelä-Suomen 
Ilmapuolustusseminaari 
(julkaistaan vko 36/2019)

4/2019 Strategiset hankkeet 
ilmatorjunnan näkökulmasta 
(julkaistaan vko 51/2019)

Erittäin antoisaa ja toiminnan 
täyteistä vuotta 2019 kaikille 
yhdistyksen jäsenille! Vuosi on 
alkanut varsin talvisissa mer-
keissä, hyvä niin. Itse ainakin 
pidän talvesta talvisena; pak-
kasesta, lumesta ja sitä kautta 
myös hieman paremmasta va-
loisuudesta. Lehtemme vuoden 
ensimmäisen numeron teema-
na on ilmatorjunnan koulutus, 
josta pyritään eri näkökulmista 
luomaan kattava kuva nykyti-
lanteesta. Ilmatorjuntayhdis-
tyksen tuotteet ja tapahtumat 
ovat osa aselajin koulutusta ja 
sen jatkumoa.

Ihmisen elämä on jatkuvaa kas-
vua ja kehittymistä. Yhteiskun-
tamme koulutusjärjestelmän eri 
rakenteet tuottavat siihen hallit-
tuja oppimisjaksoja ensin kaikille 
suunnilleen samansisältöisinä ja 
sitten myöhemmin omien valinto-
jen mukaisesti. Suomessa yleinen 
asevelvollisuus velvoittaa nuoril-
le miehille ja mahdollistaa naisil-
le vapaaehtoisuuteen perustuen 
maanpuolustuksen koulutuksen. 
Osalle se tarkoittaa poikkeusolojen 
tehtävän näkökulmasta ilmatorjun-
ta-aselajin koulutusta erittäin mie-
lenkiintoisissa ja haasteellisissa 
ilmapuolustuksen tehtävissä. Va-
rusmieskoulutuksen ja reserviläis-
koulutuksen lisäksi vapaaehtoinen 
yhdistystoiminta, ml. Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen (MPK) 
toiminta, tarjoaa osaltaan mahdol-
lisuuden ylläpitää osaamistaan eri 
tavoin.

Ilmatorjuntayhdistyksen yksi toimin-
nan tarkoitus on nimenomaan tukea 
ilmatorjunta-aselajissa saatua kou-
lutusta reservissä ja sen jälkeenkin. 
Lehtemme on tätä tarkoitusta erin-
omaisesti palveleva tuote, joka neljä 
kertaa vuodessa eri teemoja käsitellen 
tuottaa ajantasaista asiantuntijatietoa 
kaikille lukijoilleen. Ei ole turhaan 
lehteämme arvioitu useiden eri taho-
jen toimesta korkeatasoiseksi! Muista 
tuotteista mainittakoon ilmatorjunta-
miehen opas ja ilmatorjunnan vuosi-
kirjat, joiden toimittamisessa ja jake-
lussa on yhdistyksellä oma roolinsa.

Eri tapahtumilla tuetaan myös omien 
tietojen päivittämistä. Osallistumal-
la esimerkiksi vierailuihin Lohtajan 
ilmapuolustusharjoituksiin saa kat-
tavan päivityksen aselajin tärkeim-
män harjoituksen nykytilasta sekä 
sitä kautta myös aselajin koulutuk-
sen nykytilasta. Harjoitus elää, voi ja 
kehittyy hyvässä yhteistyössä puo-
lustushaarojen kesken. Erilaiset se-
minaarit paikallisesti ja keskitetysti 
Etelä-Suomen ilmapuolustussemi-
naarin osalta ovat hyviä mahdolli-
suuksia syventää tai laajentaa omaa 
tietämystään. Seminaarit tarjoavat 
tilaisuuden haastaa asiantuntijoita 
sekä keskustella ja tasata tietoja eri 
osaamisalueiden ihmisten kanssa.

Ilmatorjuntayhdistyksen jäsenillä on 
myös erinomaiset mahdollisuudet 
osallistua aktiivisesti MPK:n tar-
joamaan koulutukseen. Toki niihin 
voi osallistua kaikki reserviläiset, 
mutta yhdistyksemme osastojen ja 
kiltojen kautta paikallinen koulutus-

tarjonta ainakin pitäisi olla tehok-
kaammin saatavilla. Eroja varmasti 
on eri osastojen ja kiltojen välillä. 
Yhteistyössä MPK:n kanssa on toki 
tehostamisen varaa ja siihen suun-
taan pitää töitä tehdäkin. Katsotaan, 
muuttaako mahdollinen lakimuutos 
tätä yhteistyötä johonkin suuntaan.

Koulutusta ja tietoa on siis tarjol-
la monessa eri muodossa, myös 
kuluvana vuonna. Hyödyntäkää ja 
kehittäkää itseänne myös maan-
puolustuksen, ilmapuolustuksen ja 
ilmatorjunnan osaamisalueilla! 

Mainitsin viime lehdessä, että yh-
distys on valmistellut uuden jäsenre-
kisteriohjelman käyttöönottoa. Hal-
litus päätti kokouksessaan 14.1.2019 
aloittaa kokeilukäytön uudessa ver-
kossa toimivassa palvelussa. Toistai-
seksi tämä ei vielä näy jäsenistölle. 
Pitäkää kuitenkin tietonne ajan tasal-
la tutun sähköpostiosoitteen kautta 
(jarjestosihteeri.ity@gmail.com). Ja 
jos epäilet, että sähköpostiosoitteesi 
ei ole jäsentiedoissamme (et esim. 
saa sähköistä jäsenkirjettämme), il-
moita sekin viipymättä yllä olevaan 
osoitteeseen.

Toivottavasti nähdään vuosikokouk-
sessa Helsingissä 16.3.2019. Tämän 
lehden ilmestyminen ajoittuu samal-
le viikolle, jolloin ilmoittautuminen 
kyseiseen tilaisuuteen umpeutuu eli 
2.3.2019. Ilmoittaudu toki mukaan 
vaikuttamaan, jos et sitä ole jo teh-
nyt ja siihen vielä on mahdollisuus.

T: K Naumanen
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TEEMANAEversti Sami-Antti Takamaa
Ilmatorjunnan tarkastajaTARKASTAJAN PALSTA Ilmatorjunnan koulutus

Suomen puolustuksen kulmakivi 
on yleinen asevelvollisuus. Sodan 
ajan vahvuudesta noin kolme pro-
senttia on ammattisotilaita ja loput 
ovat reserviläisiä. Ei ole siis aivan 
samantekevää kuinka sotilaita ja 
joukkoja koulutamme ja millaisia 
valmiuksia luomme reserviläisille 
kouluttaa omia joukkojaan kertaus-
harjoituksissa ja tarvittaessa tositi-
lanteessa. Millaista on sitten hyvä 
koulutus? Hyvään koulutukseen 
kuuluu ehdottomasti selkeä tavoite 
eli mitä pitää oppia. Hyvään kou-
lutukseen kuuluu myös vaiheittain 
opetus niin että opetettava asia on 
palasteltu sopiviin paloihin opetet-
tavien valmiuksien mukaisesti. Itse 
olen sitä mieltä, että hyvään kou-
lutukseen kuuluu myös äksiisi eli 
toistot. On tunnustettava, että viisi 
ja puoli kuukautta on erittäin lyhyt 
koulutusaika. Koulutuksesta on jä-
tetty kaikki epäolennainen pois ja 
siinä on keskitytty olennaiseen.

Oppimisen valmiudet niin varus-
miehillä kuin reserviläisillä ovat 
erinomaiset. Kerta toisensa jälkeen 
ulkomaalaiset sotilastarkkailijat 
ihmettelevät ja ihastelevat suoma-
laisen soturin kykyjä oppia asioita 
niin nopeassa ajassa. Tässä suhtees-
sa Puolustusvoimat saavat nauttia 
koko yhteiskunnan kyvystä kasvat-
taa varusmiehistä ja -naisista niin 
erinomaisia, kun he palvelukseen 
astuessaan ovat. Sodan ajan joukko 

on monien tekijöiden summa. Niis-
sä ei ole turhia tehtäviä. Sodan ajan 
joukossa tarvitaan erilaisia valmiuk-
sia eli kaikille varusmiehille löyde-
tään oma tehtävä, kaikkia tarvitaan.

Uskallan väittää, että koulutuskult-
tuurilla on myös hyvin suuri vaiku-
tus oppimiseen. Me jotka olemme 
käyneet varusmiespalveluksen 1970 
- 1990-luvulla emme ehkä enää tun-
nistaisi Puolustusvoimien arkea ver-
rattuna siihen mitä se aikoinaan oli. 
Sanomattakin lienee selvää, että tar-
koitan nimenomaan muutosta positii-
visessa mielessä. Karjuvat vääpelit ja 
huutavat luutnantit eivät enää pärjää 
tämän päivän arjessa eikä heitä enää 
kaivata. Koulutus on asiallista ja mo-
dernia, mutta kuitenkin vaativaa. Esi-
merkiksi ilmatorjunnan ohjus- ja joh-
tamisjärjestelmien vaaditaan monen 
asian muistamista, hyvää tilanneym-
märrystä ja toistoja. Esimerkiksi tästä 
syystä tietokonepelien pelaaminen ei 
yksistään ole huono asia.

Kouluttajan tehtävä on yleisestikin 
vaativa tehtävä. Harvat ovat tässä 
luonnonlahjakkuuksia ja siksi on tär-
keää, että perusyksikössä hyvä se-
koitus nuorta ja vähän vanhempaa 
kouluttajaa. Monesti liian vähälle 
huomiolle jäävät varusmiesjohtajat 
eli alikersantit, kersantit ja upseeri-
kokelaat. Tämä joukko on monesti 
se, joka opettaa joukolle perustaidot 
palkatun henkilökunnan ohjeistuk-

sessa ja valvonnassa. He ovat eniten 
tekemisissä koulutettavien kanssa 
monesti vuorokauden ympäri.

Koulutus ja arvot ovat toisiinsa kie-
toutuneet, vaikka emme sitä ehkä 
aina niin miellä. On ensiarvoisen 
tärkeää, että koulutamme joukko-
jamme sellaisten arvojen mukaisesti, 
että kaikki tuntevat koulutuksen pää-
määrän olevan sellaisen, että siihen 
voi yhtyä. Koulutuksen on oltava 
tällöin tasa-arvoista, oikeudenmu-
kaista sekä hyvin järjestettyä. Kou-
lutusuudistus, jota nyt koeponniste-
taan, tuo tähän uusia elementtejä ja 
vie toimintaa taas eteenpäin, nyky-
päivän koulutettava aines huomioi-
den. Taitaa olla niin, että palkatulla 
henkilöstöllä on tässä isompi hen-
kinen kynnys kuin sisään saapuvilla 
saapumiserillä.

Vuosi Ilmatorjunnan tarkastajana on 
takana päin. Voin todeta, että, aselaji 
voi hyvin ja se ei johdu tarkastajas-
ta, vaan meistä kaikista palkatusta 
henkilöstöstä sekä asevelvollisis-
ta. Hyvät tulokset vaativat jatkuvaa 
itsensä ja aselajin kehittämistä. Il-
mauhka ei ole stabiili, se kehittyy 
ja muuttuu ja meidän on oltava sen 
edellä. Innovointi on edelleen sal-
littua – sooloilu ei.

Ilmatorjunnan tarkastaja 
Eversti
Sami-Antti Takamaa

Ilmatorjunnan kantilta 
– tarkastajan tontilta – 
koulutuksen näkökulmasta

Ilmatorjunnan koulutus 
sotilasopetuslaitoksissa
Tässä artikkelissa kerrotaan 
kuinka ilmatorjunnan opetus 
toteutetaan palkatun henkilös-
tön osalta Maanpuolustuskor-
keakoulussa (MPKK), Maa-
sotakoulussa (MAASK), ja 
Ilmasotakoulussa (ILMASK). 
Artikkelin lopussa kerrotaan pe-
rusteet myös ilmatorjunnan reser-
viupseerikoulutuksesta Maasota-
koulun alaisuuteen kuuluvassa 
Reserviupseerikoulussa (RUK). 
Artikkeli on kirjoitettu Maavoi-
mien näkökulmasta.

Koulutuksen perusteet

Pääesikunta ohjaa palkatun henki-
lökunnan tutkintojen ja opetuksen 
kehittämistä. Pääesikunta vahvistaa 
tutkintoihin johtavan opetuksen tut-
kintovaatimukset. Puolustushaarae-

sikunnat, rajavartiolaitoksen esikun-
ta sekä puolustusvoimien toimialat 
osallistuvat opiskelijavalintojen 
suunnitteluun ja määrittävät henki-
löstö- ja osaamistarpeen. 

Maanpuolustuskorkeakoulu yh-
teen sovittaa ja kehittää upseeri-
koulutuksen kokonaisuutta yh-
teistoiminnassa puolustushaarojen, 
Puolustusvoimien Logistiikkalai-
toksen ja Rajavartiolaitoksen kans-
sa Pääesikunnan ohjauksen mukai-
sesti.

Maavoimien esikunta määrittää 
ilmatorjunta-aselajin osaamisvaa-
timukset yhteistyössä Ilmasota-
koulun ja Ilmavoimien esikunnan 
kanssa sekä ohjaa osaamisvaatimuk-
siin perustuvien opetussuunnitelmi-

en sisältöä. Maanpuolustuskorkea-
koulu vastaa upseerin opintojen ja 
osaamisvaatimusten yhteensovitta-
misesta tutkintotasoittain.

Ilmatorjunta-aselajin palkatun hen-
kilöstön koulutus sisältää:

1. Perustutkinnot
• sotatieteiden kandidaatin 

ja maisterin tutkintoihin 
sisältyvät opinnot

2. jatkotutkinnon
• yleisesikuntaupseerin 

tutkintoon sisältyvät opinnot
3. täydennyskoulutuksen

• esiupseerikurssin opinnot,
• aliupseerikoulutukseen 

sisältyvät opinnot ja
• muu ilmatorjunnan 

täydennyskoulutus.

Maanpuolustuskorkea koulu – ilmatorjunnan opetusta suomen ryhdikkäimmässä yliopistossa 

Maanpuolustus-
k o r k e a k o u l u 
(MPKK) on Puo-
lus tusvoimi in 
kuuluva sotatie-
teellinen korkea-
koulu. Sen kes-
keisenä tehtävänä 
on tuottaa kor-
keasti koulutettua 

henkilökuntaa Puolustusvoimille ja 
Rajavartiolaitokselle Korkeakoulun 
opinnoissa akateeminen teoria yh-
distyy tiiviisti käytännön koulutuk-
seen. MPKK:sta valmistuu johtajia 
asiantuntijavalmiuksin. Tutkimus 
kuuluu tärkeänä osana MPKK:n 
tehtäviin. Uusinta sotatieteellistä 
tutkimusta hyödynnetään tehok-

kaasti korkeakoulun opetuksessa. 
MPKK:n kolmantena tehtävänä on 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Maanpuolustuskorkeakoulusta 
valmistutaan sotatieteiden kandi-
daatin tutkinnon kautta upseerin 
ammattiin. Kandidaatin tutkinnon 
jälkeen työelämävaihe kestää vii-
si vuotta, jonka jälkeen opiskelua 
jatketaan sotatieteiden maisterik-
si. Esiupseerikurssi on upseerien 
täydennyskoulutusta ja se painottuu 
poikkeusolojen suunnitteluun ja joh-
tamiseen. Esiupseerikurssille opis-
kelijat komennetaan noin 10 vuotta 
upseeriksi valmistumisen jälkeen, 
ellei henkilö ole hakenut ja tullut va-
lituksi Yleisesikuntaupseerikurssil-

le. Esiupseerikurssin kesto on noin 
viisi kuukautta. Esiupseerikurssin 
opintojen päämääränä on osaltaan 
kehittää opiskelijan valmiuksia 
toimia normaali- ja poikkeusolojen 
vaativissa johto-, suunnittelu- ja asi-
antuntijatehtävissä. Lisäksi opiskeli-
jalle annetaan tehtävien edellyttämät 
tiedot ja taidot operatiivisesta suun-
nittelusta ja viranomaisyhteistyöstä. 
Yleisesikuntaupseerin tutkinto on 
upseerien jatkotutkinto. Kurssin kes-
to on noin kaksi vuotta. Tutkintoon 
haetaan pääsykokeiden kautta, joi-
hin voi osallistua korkeintaan kaksi 
kertaa. Tutkinnon perustehtävänä on 
kouluttaa Puolustusvoimille ja Raja-
vartiolaitokselle yleisesikuntaupsee-
reita, joilla on vaadittavat tiedot ja 

Majuri Henri Ruotsalainen (MPKK)
Kapteeni Matias Suni (ILMASK)
Kapteeni Maija Tomperi (ILMASK)

Kapteeni Niko Hämäläinen (MAASK)
Kapteeni Mikko Virtanen (RUK)
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taidot sekä tutkijavalmiudet upseerin 
ylimpiin normaali- ja poikkeusolo-
jen tehtäviin

Ilmatorjuntaopetuksen 
opetuksen yleinen sisältö

Maanpuolustuskorkeakoulussa il-
matorjunnan opetuksesta vastaa 
ko. tutkintotason ilmatorjuntataktii-
kan opettaja. Maavoimien opiskeli-
joiden määrä vaihtelee opintojaksoil-
la 30–120 opiskelijan välillä, joista 
ilmatorjuntaupseereita on n. 5–10 % 
vahvuudesta. Opettaja vastaa siitä, 
että aselajin ”opin puhtaus” välittyy 
halutulla tavalla kaikille kurssilaisil-
le - tällä tarkoitetaan esimerkiksi vi-
rallisten ohjesääntöjen ja oppaiden 
(mm. Ilmatorjuntaopas 2017) kes-
keisten oppisisältöjen sisällyttämis-
tä opetukseen. Lisäksi opettajien ja 
opiskelijoiden tietotaito sekä koke-
mukset eri toimintaympäristöistä ja 
ilmatorjuntajoukoista tuovat merkit-
tävää lisäarvoa opetukseen. 

Kaikilla kurssitasoilla keskeisiä ope-
tusaiheita ovat ilmauhka, ilmasuoje-
lu, ilmatorjuntataktiikka (käyttö- ja 
toimintaperiaatteet, suorituskyky) ja 

ilmapuolustus. Opetuksessa käytettä-
vät taktiset, operatiiviset, ja strategi-
set viitekehykset käsittävät perustei-
ta alkaen komppanian taistelusta ja 
päättyen Pääesikunnan strategiseen 
suunnitteluun. Näin ollen, jokaiselle 
opintojaksolle räätälöidään opetetta-
vien asioiden sisältö ja niiden laajuus. 

Ilmauhkan osalta tarkastellaan 
niitä ilmauhkan elementtejä, jotka 
korostuvat ko. opintojakson vii-
tekehyksessä. Esimerkiksi laajan 
alueen puolustustaistelun ilmauh-
ka poikkeaa oleellisesti rakenne-
tun alueen taistelun ilmauhkasta, ja 
pataljoonan ilmauhkan tarkastelun 
näkökulma poikkeaa merkittävästi 
armeijakunnan ilmauhkasta. Ilmauh-
kan opetuksessa on olennaista luoda 
opiskelijoille käsitys ilma-aseen suo-
rituskyvystä sekä käyttö- ja toimin-
taperiaatteista - niiden tunteminen 
on tärkein peruste omien vastatoi-
mien suunnittelulle ja toteutukselle. 
Konkreettiset, tarkasteltavaan viite-
kehykseen sovitetut, esimerkit ovat 
olennainen osa opetusta. Esimerkki-
en perusteena voidaan käyttää muun 
muassa havaintoja ilma-aseen käy-

töstä viimeaikaisissa konflikteissa. 
Niiden tarkastelu tarjoaa mielen-
kiintoisen lähtökohdan esimerkiksi 
opetuskeskusteluille. Olennaista on 
toki tiedostaa, etteivät esimerkiksi 
Lähi- Idän alueelta otettuja esimerk-
kejä voi suoraan rinnastaa meidän 
toimintaympäristöömme.

Ilmasuojelun osalta vaikuttaa sil-
tä, että tällä hetkellä normaaliolojen 
koulutusvaatimukset ja vakiintuneet 
käytännöt (ei uhkaan perustuvat) oh-
jaavat liikaa sotilasjoukkojen käy-
tännön ilmasuojelutoimenpiteiden 
toteutusta.  Ilmasuojelun suori-
tuskyvyn kehittämisen ja tarvitta-
van muutoksen edellytyksenä ovat 
henkilöstön oikea asennoituminen 
ja riittävä taito, joten palkatun hen-
kilöstön kouluttamiseen on panos-
tettava eri tutkintotasoilla. Opetuk-
sen tulee olla aina uhkalähtöistä. 
Sotilaan pitää tietää esimerkiksi 
vastustajan valvonta- ja tieduste-
lusensoreiden suorituskyky ja toi-
mintaperiaatteet, jotta niiltä voidaan 
suojautua mahdollisimman hyvin. 
Ilmasuojelun (passiivisen suojan) 
opetusta ja koulutusta varten tarvi-

taan uusi passiivisen suojan opas, 
jonka avulla oikeanlaista tietoutta 
saadaan jaettua henkilökunnan ope-
tuksessa ja joukkojen koulutuksessa. 

Ilmasuojelun opetuksen voi jakaa 
karkeasti seuraavalla tavalla;

• Yleisesikunta- ja 
esiupseerikursseilla korostuu 
taktisen ilmasuojelun opetus. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että operatiivisessa 
suunnittelussa ilmasuojelu on 
oltava yksi keskeinen tekijä/
kriteeri, kun alajohtoportaille 
suunnitellaan aluejakoa ja 
joukkojen käytön perusteita 
sekä tehtäviä. Huomioon 
otettavia asioita ovat mm. 
liikkeen ajoittaminen ja 
suuntaaminen (huonojen 
olosuhteiden hyväksikäyttö), 
joukkojen hajaryhmittäminen, 
ryhmitysmuutosten 
mahdollistaminen, ja joukkojen 
ryhmittäminen ilmasuojelun 
kannalta edulliseen maastoon. 
Jos edellä mainittuja asioita ei 
huomioida riittävällä tavalla, 
niin alajohtoportaan johtajilta on 
jo voitu viedä huonolla 
suunnittelulla pois iso osa 
ilmasuojelun ”pelimerkeistä”. 

• Sotatieteiden kandidaatin ja 
maisterin tutkintojen aikaisessa 
koulutuksessa korostuu 
taisteluteknisen ilmasuojelun 
opetus. Toki myös taktisen 
ilmasuojelun periaatteet 
huomioidaan tämänkin tason 
suunnittelussa. Taisteluteknisen 
ilmasuojelun osalta opetettavia 
ja korostuvia asioita ovat 
linnoittaminen, 
maastouttaminen, joukon osien 
hajaryhmittäminen ja 
asemanvaihdot, valetoiminnot, 
ilmatilanteen seuraaminen, 
ilmahälyttäminen ja toiminta 
hälytyksen aikana.

• Kaikilla kurssitasoilla opetetaan 
teknisen ilmasuojelun perusteita 
tarkasteltavan joukon ja 
toimintaympäristön osalta. Näitä 
ovat mm. naamiointivälineiden 
(mm. naamioverkot) tekniset 
ominaisuudet ja valelaitteiden 
käyttö.

Ilmatorjuntataktiikan 
opetuksen periaatteita 
tutkintotasoittain

Sotatieteen kandidaatin koulutuk-
sen aikana kaikille Maavoimien ka-
deteille opetetaan Maanpuolustus-
korkeakoululla jääkärikomppanian 
taktiikkaa osana puolustavaa taiste-
luosastoa ja hyökkäävää prikaatia. 
Opetuksessa korostuu ilmatorjun-
tataktiikan osalta ilmatorjuntajouk-
kojen käyttö- ja toimintaperiaatteet, 
ja yhteistoiminta ilmatorjuntajouk-
kojen kanssa. Maanpuolustuskor-
keakoululla toteutettujen opintojen 
jälkeen kadetit jatkavat opiskelua 
puolustushaara-, aselaji-, ja toimi-
alakouluilla. Tällöin ilmatorjun-
taopintosuunnan kadetit siirtyvät 
Ilmasotakoululle Tikkakoskelle 
(opetuksesta lisää tässä artikkelissa).

Sotatieteen maisterin koulutuk-
sen aikana kaikille Maavoimien up-
seereille opetetaan Maanpuolustus-
korkeakoululla jääkäripataljoonan 
taistelua osana puolustavaa taiste-
luosastoa ja hyökkäävää prikaatia 
Opetuksessa korostuu ilmatorjun-
tataktiikan osalta ilmatorjuntajouk-
kojen käyttö- ja toimintaperiaatteet, 
ja yhteistoiminta ilmatorjuntajouk-
kojen kanssa sekä valmiusprikaa-
tin ilmatorjuntapatteriston taistelun 
perusteet. Maanpuolustuskorkea-
koululla toteutettujen opintojen jäl-
keen ilmatorjuntaupseerit jatkavat 
opiskelua Ilmasotakoululla (opetuk-
sesta lisää tässä artikkelissa).

Sotatieteiden maisteriopiskeli-
jat, joiden pääaineena on operaa-
tiotaito ja taktiikka, harjaantuvat 

kurssin aikana lisäksi toiminnasta 
erilaisissa toimintaympäristöissä. 
Opintojaksoissa käsitellään jouk-
koyksikön taistelua laajalla alueel-
la (Pohjois-Suomi), taistelua raken-
netulla alueella (pääkaupunkiseutu) 
ja Maavoimien operatiivisen yhty-
män taistelua (hyökkäys). Kaikilla 
opintojaksoilla opetetaan ko. toimin-
taympäristössä toimivien ilmator-
juntajoukkojen käyttö- ja toiminta-
periaatteet. 

Esiupseerikurssin aikana kaikille 
Maavoimien upseereille opetetaan 
taktiikan ja operaatiotaidon perustei-
ta muun muassa puolustavien ja hyök-
käävien taisteluosastojen sekä pri-
kaatien osalta. Opetuksessa korostuu 
ilmatorjuntataktiikan osalta operatii-
vinen suunnittelu, ilmatorjuntajoukko-
jen käyttö- ja toimintaperiaatteet, sekä 
ilmatorjuntajoukkojen taistelun perus-
teet eri operaatiosuunnissa. Opintojak-
soilla opiskelijat toimivat yleensä yh-
tymän (prikaati) ilmatorjuntapäällikön 
ja ilmatorjunnan suunnittelu-upseerin 
tehtävissä. Ilmatorjuntaupseerit suo-
rittavat osan opintojaksoista ilmaso-
talinjan kanssa.

Yleisesikuntaupseerikurssin aika-
na kaikille Maavoimien upseereille 
opetetaan taktiikan ja operaatiotai-
don perusteita puolustavien ja hyök-
käävien taisteluosastojen, prikaatien, 
sotilasalueiden, ja armeijakun-
tien osalta ja puolustushaaratasol-
ta. Opetuksessa korostuu ilmator-
juntataktiikan osalta operatiivinen 
suunnittelu, ilmatorjuntajoukkojen 
käyttö- ja toimintaperiaatteet, sekä 
ilmatorjuntajoukkojen taistelun pe-
rusteet eri operaatiosuunnissa. Ylei-
sesikuntaupseerikurssilla opetukses-
sa korostuu myös Ilmapuolustuksen 
kokonaisuus. Ilmatorjuntaupseerit 
suorittavat osan opintojaksoista 
ilmasotalinjan kanssa. Opintojak-
soilla opiskelijat toimivat yleen-
sä yhtymän (prikaati, sotilasalue, 
armeija kunta) ilmatorjuntapäällikön 

Kuva 1: Esimerkki upseerikoulutuksessa etenemisestä
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ja ilmatorjunnan suunnittelu-upsee-
rin tehtävissä. Muutamissa opinto-
jaksoissa ilmatorjuntapäällikön ja 

ilmatorjunnan suunnittelu-upseerei-
den tehtävissä toimii muun aselajin 
tai toimialan koulutuksen saanut up-

seeri. Tällä tavalla saadaan laajen-
nettua tulevien YLEISesikuntaup-
seerien tietotaitoa kokonaisuudesta.

Ilmatorjuntakoulutusta ilmasotakoululla – ”ajan hermolla, jatkuvasti mukana muuttuen”

Ilmatorjunta-
koulu lakkautet-
tiin itsenäisenä 
aselajikouluna 
vuoden 2007 
lopussa ja kou-

lutus sulautettiin osaksi Ilmasota-
koulua. Nykyisin koulutuksesta 
vastaa Ilmasotakoulun koulutus-
keskuksen opetus- ja koulutusosas-
ton ilmatorjuntasektori. Sektorilla 
on ilmatorjunnan ”aselajikoulun” 
vastuut. Sektori suunnittelee, ke-
hittää ja toteuttaa ilmatorjunnan 
perus- ja täydennyskoulutuksen – 
sotatieteiden kandidaattien maavoi-

mien koulutusohjelman ja maiste-
rien maasotalinjan ilmatorjunnan 
opintosuuntakohtaiset opinnot, il-
matorjunnan aliupseereiden perus-, 
yleistaso 1 ja 2 sekä mestaritason 
aselajiopinnot sekä ilmatorjun-
nan täydennyskoulutustilaisuudet. 
Koulutukseen liittyy varsin kiinte-
ästi muutos – joka kliseisesti tuntuu 
olevan pysyvää.

Kuvassa on esitetty tiivistetysti Il-
masotakoulun ilmatorjunnallinen 
tehtäväkenttä. Esitetyillä osa-alueil-
la on vahva liityntä ilmatorjunnan 
palkatunhenkilöstön perus- tai täy-

dennys koulutukseen sekä ilmator-
junnan koulutus- ja harjoitusjärjes-
telmän kehittämiseen. Tehtäviensä 
hoitamiseen ilmatorjuntasektoril-
la on 1.1.2019 alkaen ollut tehtä-
väkokoonpanossaan 14 tehtävää. 
Kuvan luvut vuosittaisista opiske-
lijavahvuuksistamme sekä toimeen-
pannuista koulutus- ja opetustilai-
suuksista osoittavat, että pyrimme 
tuottamaan merkittävän määrän mo-
nipuolista osaamista henkilöstölle 
eri tehtävätasoilla, ja olemaan mu-
kana kehittämässä ilmapuolustuksen 
kokonaisuuden harjoittelun mahdol-
listavaa koulutusjärjestelmää. 

Ilmasotakoulun ilmatorjuntasek-
torilla muutos on arkipäivää. Il-
ma-aseen kehitys ja kokemukset 
sen käytöstä viimeaikaisissa krii-
seissä luovat muutospaineita ilma-
torjunnan käyttöperiaatteisiin sekä 
järjestelmiin ja sitä kautta luonnol-
lisesti myös ilmatorjuntataktiikkaa 
ja taistelutekniikkaa opettavaan 
opinahjoon. Ilmatorjuntatehtäviin 
valmistuville pyrimme tarjoamaan 
parhaat mahdolliset valmiudet vas-
tata paitsi tämän päivän myös tule-
vaisuuden ilmauhkaan. Ilmatorjunta 
taistelee kaikissa puolustushaaroissa 
ja hyvin erilaisissa toimintaympäris-
töissä. Opettajankaan näkökulmasta 
arki ei käy pitkäveteiseksi, kun ope-
tuksen kohderyhmä saattaa muuttua 
hyvinkin tiuhaan aliupseereista ka-
detteihin, maisteriopiskelijoihin tai 

jo pitkän uran ilmatorjunnan saral-
la tehneisiin täydennyskoulutuksiin 
osallistuviin ammattilaisiin. Me il-
matorjuntasektorilla seuraamme tii-
viisti myös opetuksen ja oppimisen 
uusia tuulia. Tartumme rohkeasti 
esimerkiksi uusiin opetusmenetel-
miin ja hiomme hyväksi havaittuja 
toimintatapoja entisestään. Opetuk-
sen suunnittelun ja toteutuksen muu-
tostarpeita kumpuaa paitsi uhkasta 
ja oman joukon sisältä myös ylhääl-
tä päin tulevasta ohjauksesta, joka 
esimerkiksi erilaisten tutkintouudis-
tusten muodossa määrittää rajat toi-
minnallemme ja ohjaa muutokseen.

Vaikkakin tämän artikkelin kirjoitta-
jilla ei ole yhdessä edes 10-vuoden 
palvelushistoriaa Ilmasotakoululla, 
on vuodesta 2015 palvellut saanut 

kokea ja osallistua perustutkintojen 
osalta niin sotatieteiden kandidaa-
tin tutkintouudistuksen käyttöön ot-
toon kuin käynnissä olevan sotatie-
teiden maisteritutkintouudistuksen 
tekoon aselajin edustajana. Näiden 
perustutkinnon muutosten rinnalla 
on muutettu täydennyskoulutusjär-
jestelmää – mm. muuttamalla vuo-
den 2018 aikana aliupseerikoulutus 
kolmiportaisesta neliportaiseksi. 
Lähialueidemme muutokset ovat 
nostaneet valmiuden merkityksen 
korkealle myös koulutuksellisesti, 
senkin huomioiminen on muuttanut 
opetustamme. Kaikki mainitut muu-
tokset ovat vaatineet opetussuunni-
telmatyön lisäksi opetusmateriaalin 
ja -menetelmien kehittämistä ajan ja 
vaatimusten mukaisiksi. Viimeisim-
pinä muttei vähäisimpinä muutoksen 

Opintojen aikana tulevien ilmatorjunta-ammattilaisten pelikenttä muuttuukin moneen otteeseen: Ilmavoimien tuki-
kohdan taisteluista siirrytään pääkaupunkiseudun urbaaniin ympäristöön ja Kaakkois-Suomen metsistä pohjoisen 
vaaroille. 
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kohteina on toki muistettava muu-
tosta jalkauttavat ihmiset – opetus-
henkilöstö – sillä ilman heitä mikään 
ei muuttuisi. Vaatii avointa mieltä 
ja asennetta, kyetäkseen viemään 
uusia asioita toiminnaksi tulevien 
ilmapuolustuksen ammattilaisten 
hyödynnettäväksi ja arvioitavaksi.

Muutos on siis pysyvää, se mitä tu-
levaisuus – Koulutus 2020, virtu-

aalikoulutusympäristöjen laajempi 
käyttöönotto tai jonain päivänä te-
koäly sekä lennokkitoiminnan uu-
det suorituskyvyt – mukanaan tuo 
jää nähtäväksi. Keskellä jatkuvaa 
muutosta on mahdotonta kouluttaa 
kaiken aselajista ymmärtävää ja 
osaavaa valmista taistelijaa – eikä 
sellainen olisi järkevääkään. Pyrim-
me Ilmasotakoulussa opettamaan 
tulevaisuuden ilmatorjuntaosaajil-

le vankat perusteet aselajista mutta 
samalla myös kasvattamaan heistä 
rohkeita ajattelijoita ja uudistajia ja 
joustavia muutoksen mukana luo-
vijoita. Tälle kaikelle ehdottomana 
edellytyksenä on saumaton yhteistyö 
niin ilmatorjuntasektorin kuin koko 
Ilmasotakoulunkin sisällä sekä laa-
jemmassa mittakaavassa ilmapuo-
lustuksen ja ilmatorjunnan eri toi-
mijoiden välillä.

Maasotakoulussa palkatulle henkilökunnalle annettava opetus ilmapuolustuksen asialla

Maasotakoulun 
Koulutuskes-
kuksen alainen 
Sotataidon- ja 
kou lu t t ami -

sen opettajaryhmä (SKOR) siir-
tyi 1.1.2019 osaksi Koulutuskes-
kuksen alaista Jalkaväkikoulua ja 
opettajaryhmän nimi vaihtui Sota-
tieteiden opettajaryhmäksi (STOR). 
STOR:n ja sen sektoreiden keskei-
senä tehtävänä on mm. toimia link-
kinä Maanpuolustuskorkeakoulun 
ja Maasotakoulun sekä sen asela-
jikoulujen välillä. STOR:n suurim-
pana sektorina on Taktiikan sektori, 
jolla kaikki aselajiopettajat palve-
levat oman aselajinsa pääopetta-
jina. Tämä mahdollistaa sujuvan 
tiedon vaihdon, yhteistyön asela-
jiopettajien ja aselajikoulujen sekä 
Jalkaväkikoulun välillä ja muiden 
sektorin aselajiopettajien kesken. 
Valtaosa Maasotakoulun tarjoamas-
ta perus- ja täydennyskoulutuksesta 
annetaankin juuri Jalkaväkikoulun 
Maavoimallisilla kursseilla sekä 
jalkaväen opinnoissa. Toisin sanoen 
kaikki Maavoimien aliupseerit ja 
upseerit opiskelevat jossain vai-
heessa uraansa Jalkaväkikoululla, 
useimmat vieläpä vähintään kah-
teen otteeseen. Näin Jalkaväkikou-
lu antaa erinomaisen vaikuttamis-
paikan valtakunnallisesti erityisesti 
Maavoimien kouluttajiin ja aliup-
seerien osalta vieläpä yli puolus-
tushaarojen.

Aliupseerien koulutuksessa viiteke-
hyksenä on jääkäriryhmästä jääkä-
rikomppanian tasalle ulottuva ope-
tus, sekä mestaritason opinnoissa 
myös taisteluosasto. Maavoimien 
kadettien opetuksessa opetus kes-
kittyy jääkärijoukkueeseen ja jal-
kaväen kadettien osalta syventyy 
myös komppaniatasan taktiikkaan 
osana taisteluosastoa. Maisteri-
vaiheessa jalkaväen yliluutnantit 
keskittyvät taisteluosaston esikun-
nan toimintaan ja taisteluosaston 
taktiikkaan. Näin ollen opetuksen 
viitekehys ei niinkään mahdollis-
ta syvällistä ilmatorjuntataktiikan 
opetusta, pois lukien Esikunta- ja 
johtamisharjoitus, jossa taiste-
luosastojen esikunnat harjoittelevat 
osana jalkaväkiprikaatia. Tällöin 
myös aselajivaihettaan suoritta-
vat ilmatorjunnan yliluutnantit ja 
kadetit osallistuvat ilmatorjunta-
patteristona ja aselajiupseereina 
harjoitukseen. Tämä yhteistyö tuo 
merkittävää lisäarvoa molemmin 
puolin ja nivoo aselajitoiminnot 
yleisjoukkojen taisteluun. Lisäk-
si tämä harjoitus mahdollistaa te-
hokkaan resurssien käytön, sillä 
koulutettavien määrä mahdollis-
taa riittävän määrän peli- ja kou-
luttajahenkilöstöä nykyaikaisen 
kolmiulotteisen taistelukentän il-
miöiden kuvaamiseen.

Vaikka joskus ilmatorjuntakone-
kiväärin iskurinvaihtoa opettaessa 

voisikin tulla mieleen, että nimi-
ke ilmapuolustuksen pääopettaja 
kuulostaa hiukan ylimitoitetulta, 
niin opetusympäristö tulee näh-
dä laajempana kokonaisuutena. 
Tehtäväni myötä olen osallistunut 
useita kertoja suuriin sotaharjoi-
tuksiin ja en ole ollut sidoksissa 
välttämättä vain yhteen joukkoon 
tai toimipaikkaan. Tämä on an-
tanut mahdollisuuden tarkastella 
ilmiöitä laajemmassa kokonai-
suudessa. Kun esimerkiksi sil-
miin osuu havainto, että kaikille 
joukoille kuuluvien ilmasuojelun 
keinojen osaamista tai ilmauhkan 
huomiointia voisi kehittää suures-
sa osassa Maavoimien joukkoja, 
niin nopeasti herää ajatus, että 
asiaahan tulee laittaa kuntoon. 
Koska kaikki Maavoimien kou-
luttajat ja tulevat pääkouluttajat 
opiskelevat vähintään osan aikaa 
Maasotakoululla, niin opetuksella 
on itse asiassa otollinen mahdolli-
suus muuttaa asenneilmapiiriä oi-
keaan suuntaan, vaikka edes pieni 
pala kerrallaan. Näinpä Maasota-
koulun ilmatorjunnallinen opetus 
onkin nähtävä enemmän Maavoi-
mien kouluttajien kouluttamise-
na siten, että myös ilmauhka ja 
ilmasuojelu huomioidaan osana 
kaikkien joukkojen taistelutek-
niikkaa ja se tukee osaltaan yh-
teistä ilmapuolustustamme. Tä-
män tavoitteen saavuttamiseksi 
ilmauhkan opetus on oltava aina 

kiinteä osa kokonaisuhka-arvion 
laatimisen opetusta opetettavasta 
organisaatiotasosta riippumatta. 
Vastauksena uhkan opetukseen 
kuuluu perustietämys ilmator-

junnasta ja sen taistelusta Ilma-
torjuntaoppaan mukaisesti. Mutta 
ennen kaikkea kaikille joukoille 
ja johtajille opetukseen kuuluvat 
ilmasuojelun keinot sekä asenne 

ilmasuojelun huomioimiseen aina 
ja kaikissa tilanteissa. Maasota-
kouluun kuuluu myös Reserviup-
seerikoulu, joka kouluttaa mm. il-
matorjunnan reserviupseerit.

Ilmatorjunnan reserviupseerikoulutus haminassa – RUK kouluttaa, RUK kasvattaa

Ilmatorjun-
n a n  r e s e r -
v i u p s e e r i -
k o u l u t u s 
to teute taan 

Haminassa Reserviupseerikou-
lun Tulipatterissa. Tulipatterissa 
koulutetaan kenttätykistön tulia-
semalinjan, kranaatinheittimistön  
tuliasemalinjan sekä ilmatorjunta-
linjojen reservinupseerit. Ilmator-
juntakoulutusta annetaan kahdella 
erillisellä linjalla, asejärjestelmä-
linja ja johtamisjärjestelmälinja. 
Ilmatorjuntalinjojen vahvuus on 
vakintutunut viime vuosina noin 
40 oppilaan tuntumaan.

Asejärjestelmälinjan reserviup-
seerioppilaat koulutetaan Ilmator-
juntaohjuspatteri 05M (ITO05M) 
ohjusjaoksenjohtajan sekä joh-
topaikan eri tehtäviin. Pääka-
lustona linjan koulutuksessa on 
ilmatorjuntaohjus 05M ampuma-
laite, ilmatorjuntakonekivääri, 
tuliasemapääte sekä MATI. Lin-
jalle lähetetään joukko-osastoista 
asejärjestelmäyksiköihin sijoitet-
tavat reserviupseerioppilaat. Ase-
järjestelmälinjan koulutus antaa 
valmiudet toimia eri asejärjestel-

mäyksiköiden jaosjohtajan sekä 
johtopaikan tehtävissä. Lisäksi 
syksyllä toteutettavilla kursseil-
la annetaan eriytyvä koulutus 
23ITK61 kalustolle. Kurssin jäl-
keen valmistuneet upseerikokelaat 
sijoitetaan joukko-osastoissa oman 
asejärjestelmänsä upseeritehtäviin 
ja heille annetaan täydentävä kou-
lutus yksikkötyyppinsä mukaisesta 
kalustosta sekä taktiikasta.

Johtamisjärjestelmälinja koulut-
taa reserviupseerioppilaille val-
miudet toimia Johtokeskus 06 
(JOKE06) eri tehtävissä. Pää-
koulutuskalustona on taistelun-
johtokeskus (TSTJOKE06) sekä 
johtamisajoneuvo (JONE). Joh-
tamisjärjestelmälinjalta valmis-
tuvat upseerikokelaat sijoitetaan 
joukko-osastoissa johtokeskuksen 
eri upseeritehtäviin ja he saavat 
tarvitsemansa täydennyskoulu-
tuksen omaan tehtäväänsä. Linjan 
käyneet kokelaat voidaan sijoittaa 
myös asejärjestelmäyksikön vies-
tiupseerin tehtäviin.

Kurssin aikana ilmatorjuntalinjo-
jen reserviupseerioppilaat osallis-
tuvat kahteen aselajiharjoitukseen, 

kahteen yhteistoimintaharjoituk-
seen, johtamisharjoitukseen sekä 
ampuma- ja taisteluharjoitukseen. 
Yhteensä maastoharjoitusvuoro-
kausia kurssin aikana kertyy 26 
kappaletta.

Reserviupseerikurssi 253 ”Perintö” 
päättyi tammikuun lopussa ja oli täl-
lä erää viimeinen 14 viikkoa kestävä 
reserviupseerikurssi. Koulutus 2020 
uudistuksen myötä Reserviupsee-
rikoulu toimeenpanee ja kokeilee 
uusimuotoisen 16 viikkoa kestävän 
kurssin ensimmäisen kerran touko–
elokuussa 2019.

Ilmatorjuntalinjojen koulutuksen 
keskiössä on ilmatorjunta-aselajin 
johtaminen, yhteistyö muiden ase-
lajien kanssa sekä jalkaväkitaktii-
kan ja taistelunjohtamisen perus-
teiden oppiminen. Koulutuksen 
perimmäisenä tavoitteena on an-
taa riittävät perusteet toimia en-
simmäisessä sodanajan tehtävässä 
joukko-osastoissa E- ja J-kaudella 
annettavan jatkokoulutuksen jäl-
keen. Lisäksi reserviupseerikurs-
si antaa elämänmittaisia perusteita 
toimia johtajana sekä reservissä että 
siviilitehtävissä.

Lopuksi

Artikkelin alussa todettiin, että 
Maavoimien esikunta määrittää 
ilmatorjunta-aselajin osaamis-
vaatimukset yhteistyössä Ilmaso-
takoulun ja Ilmavoimien esikunnan 
kanssa sekä ohjaa osaamisvaa-
timuksiin perustuvien opetus-
suunnitelmien sisältöä. Maan-
puolustuskorkeakoulu vastaa 

upseerin opintojen ja osaamis-
vaatimusten yhteensovittamisesta 
tutkintotasoittain. Maanpuolus-
tuskorkeakoulun sekä Maa- ja Il-
masotakoulun saama palaute ilma-
torjuntaopetuksesta (tärkeimpänä 
opiskelijoiden antama palaute) to-
distaa sen, että aselajin opetuksen 
koordinointi, ohjaus ja opetuksen 

toimeenpano toimivat. Mitä koulu 
kovempi, sitä oppi parempi.
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Majuri
Teppo Anttila

Maavoimien esikunta
TEEMANA

Koulutuksen uudet tuulet
Puolustusvoimissa on käynnissä kaik-
kia puolustushaaroja koskeva koulu-
tusmyllerrys, jonka kokeilu on käyn-
nissä valituissa joukko-osastoissa. 
Ilmatorjuntanaiset ja - miehet pääsevät 
tällä hetkellä kokemaan koulutuksen 
uusia tuulia ainoastaan Reserviupsee-
rikoulussa, jossa Koulutus 2020-ni-
mellä kulkeva uudistus on kokeilus-
sa. Muihin ilmatorjunnan joukkoihin 
koulutusmyllerrys vaikuttaa lisäänty-
vällä intensiteetillä jo tämän vuoden 
aikana. Tässä artikkelissa käsitellään 
Puolustusvoimien ja ilmatorjunnan 
koulutuksen nykytilaa sekä kurkiste-
taan tulevaisuuteen, eli mitä muutok-
sia uudistus on mahdollisesti tuomassa 
aselajin koulutukseen.

Koulutus nyt

Varusmieskoulutuksen päämäärä on 
tuottaa puolustusvoimien sodan ajan 
joukkoihin sijoitettavaksi hyvän suo-
rituskyvyn omaavia joukkoja ja hy-
vän osaamisen sekä toimintakyvyn 
omaavaa henkilöstöä. Lisäksi koulu-
tuksella ylläpidetään perusvalmiutta 
ja kykyä kohottaa valmiutta tarpeen 
mukaan. Asevelvollisuuslain 2 §:n 
määrittämänä kansalaisvelvollisuus 
alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies 
täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden 
loppuun, jona hän täyttää 60 vuot-
ta. Asevelvollinen on palveluksessa, 
kuuluu reserviin tai varareserviin. 
Normaalisti varusmiespalvelus suo-
ritetaan 19-20 -vuotiaana ja erikois-
tapauksissa palvelus aloitetaan 18-29 
ikävuosien välillä.

Naisten vapaaehtoiseen asepalveluk-
seen pääsemisenä on edellytyksenä 
Suomen kansalaisuus, 18-29 vuo-
den ikä sekä terveydentilan ja mui-
den henkilökohtaisten ominaisuuk-

sien sopivuus sotilaskoulutukseen. 
Asepalvelukseen määrätty nainen on 
asevelvollisia koskevien säännösten 
alainen. Palveluksen jälkeen naiset 
siirretään reserviin sekä määrätään 
kertausharjoituksiin samoin perustein 
kuin miehetkin ja he ovat asevelvolli-
suuslain alaisia sen vuoden loppuun, 
jona täyttävät 60 vuotta.

Alokkaat astuvat palvelukseen kah-
dessa saapumiserässä, tammikuussa 
ja heinäkuussa. Nykyisin 8 viikkoa 
kestävän peruskoulutuskauden ai-
kana koulutetaan kaikille yhtenevät 
sotilaan perustaidot. Peruskoulutus-
kauden jälkeen alkaa taistelijoiden 9 
viikkoa kestävä erikoiskoulutuskau-
si, jossa erikoistutaan oman aselajin 
tehtäviin ja valmistaudutaan 7 viikon 
joukkokoulutuskauteen, jossa toimi-
taan osana sodan ajan joukkoa. Joh-
tajat puolestaan siirtyvät peruskoulu-
tuskauden jälkeen aliupseerikouluun 
(AUK), jossa tehdään 7 viikon jälkeen 
jatkovalinnat. Osa jatkaa aliupseeri-
koulussa ja osa siirtyy reserviupseeri-
kouluun (RUK). Kaikilla johtajilla on 
suoritetun aliupseeri- tai reserviupsee-
rikoulun jälkeen johtajakausi, jonka 
pituus on AUK:n käyneillä 26 viikkoa 
ja RUK:n käyneillä 21 viikkoa. Varus-
miespalvelusaika on joko 165, 255 tai 
347 päivää. Upseeriksi, aliupseeriksi 
sekä miehistön vaativimpiin erityis-
tehtäviin koulutettavilla palvelusaika 
347 päivää. Miehistön erityistaitoa ja 
ammattimaista osaamista vaativiin 
tehtäviin koulutettavien palvelusaika 
on 255 päivää. Muilla miehistöteh-
täviin koulutettavilla on 165 päivän 
palvelusaika.

Ilmatorjunta-aselaji on jo pitkään tar-
jonnut ja tulee tulevaisuudessakin tarjo-

amaan monipuolisia tehtäviä johtamis-
järjestelmien, ohjusjärjestelmien sekä 
ammusasejärjestelmien koulutuksessa. 
Ilmatorjuntaohjukset ovat tehokkaita 
ja teknisesti vaativia taisteluvälineitä, 
joilla luodaan alueellisesti ilmatorjun-
nan painopiste. ITO12- (Nasams) ja 
ITO90M- (Crotale) ohjusjärjestelmil-
lä tuotetaan tappioita tärkeiden kohtei-
den, yhtymien sekä sotilaskohteiden 
alueilla. ITO05, ITO05M ja ITO15 oh-
jusjärjestelmät soveltuvat hyvin tap-
pioiden tuottamiseen taistelujoukkojen 
toiminta-alueilla. Ammusilmatorjun-
nalla täydennetään ohjusilmatorjun-
nan luomaa suojaa. Ammusilmator-
junta-aseiden kaliiberi vaihtelee 12,7 
mm:n ilmatorjuntakonekivääristä 35 
mm:n ilmatorjuntakanuunaan. Tais-
telun johtamiseen käytetään kehitty-
nyttä johtamisjärjestelmää, joka mah-
dollistaa reaaliaikaisen tilannekuvan 
muodostamisen ja tulenkäytön johta-
misen. Ilmatorjunta-aselajin miehistö 
sekä ryhmänjohtajat koulutetaan Pans-
sariprikaatissa Hattulassa, Jääkäripri-
kaatissa Rovaniemellä sekä Karjalan 
prikaatissa Vekaranjärvellä ja reser-
vinupseerit Haminassa. Ilmatorjun-
ta-aselaji tarjoaa teknisesti haastavia 
tehtäviä sekä miehistö- että johtajateh-
tävissä oleville. Yhtenä erikoisryhmä-
nä aselaji kouluttaa aiempien vuosien 
tapaan maali- sekä harjoitustoiminnas-
sa RC-lennokkitoiminnan harrastajia 
radio-ohjattujen maalilennokkien len-
nättäjäksi.

Koulutus 2020

Puolustusvoimat uudistaa varus-
mieskoulutusta ja asevelvollisuuden 
käytäntöjä Koulutus 2020 -ohjel-
malla, jonka tavoitteena on kehittää 

kutsuntajärjestelmää, palvelusvalin-
toja, koulutusjärjestelmää kokonai-
suudessaan sekä koulutusmenetel-
miä. Asevelvollisen koulutuspolkua 
kutsunnanalaisesta reserviläiseksi 
pyritään kehittämään mahdollisim-
man sujuvaksi. Tavoitteena on vai-
kuttava, mutta kustannustehokas 
koulutus, joka hyödyntää nykyajan 
sähköisiä mahdollisuuksia, vastaa 
tulevaisuuden turvallisuusympäris-
tön haasteisiin ja siitä hyötyvät sekä 
puolustusjärjestelmä että yksilö. 

Koulutus 2020-ohjelman myötä en-
simmäiset uudistukset ovat tulossa 
peruskoulutuskauden, eli alokaskau-
den koulutukseen. Saapumiserällä 
1/19 Maasotakoulussa ja Porin pri-
kaatissa kokeiltava kuusi viikkoa 
kestävä alokasjakso toteutetaan 
kurssimuotoisena, mikä mahdol-
listaa tilojen ja järjestelmien tehok-
kaan käytön. Kaksi viikkoa kestävän 
orientaatiovaiheen jälkeen koulutus 
muodostuu neljästä teemakurssista, 
joiden suoritusjärjestys on vaihdet-
tavissa.

Kokeilevissa joukko-osastoissa uu-
distus näkyy seuraavasti:
• Koulutuksen tuotteistaminen 

kursseiksi ja harjoitteiksi
• Varusmiesten kokonaisvaltainen 

toimintakyky: psyykkisen, 
sosiaalisen ja eettisen 
toimintakyvyn koulutus 
yhdistetään osaksi muuta 
koulutusta ja harjoittelua 
(Taistelijan mieli).

• Marsseja korvataan aiempaa 
monipuolisemmalla 
liikuntakoulutuksella, jotta 
fyysinen toimintakyky säilyy 
ja kehittyy myös ensimmäisten 
palvelusviikkojen jälkeen 
(Taistelijan keho).

• Modernia teknologiaa 
hyödynnetään arjen 
koulutuksessa. Luentomuotoisia 
oppitunteja korvataan 
esimerkiksi mikroelokuvilla, 
interaktiivisilla videoilla ja 
kouluttajan kanssa käytävillä 
lyhyillä opetuskeskusteluilla. 
Harjoittelupaikoille siirryttäessä 
koulutuksessa päästään 
siirtymään tehokkaasti 
toiminnalliseen osioon. 

• Simulaattoreiden käyttö ja 
verkkoympäristössä tapahtuva 
opiskelu lisääntyy.

Uudistuksia kaikille – 
kutsunnoista reserviläisiin

Koulutusjärjestelmä tulee kehitty-
mään kokonaisuutena. Koulutusjär-
jestelmän vaikuttavuutta arvioidaan 
systemaattisesti oppimistulosten, 
ajallisen tehokkuuden, kustannuste-
hokkuuden sekä resurssien ja tilojen 
optimaalisen käytön kautta. Myös 
reservin koulutusjärjestelmää kehi-
tetään esimerkiksi tuomalla sähköi-
set asiointipalvelut kattamaan aiem-
paa laajemmin reserviläisten tarpeet. 

Koulutuksessa käytetään toiminnan 
tukena huomattavan paljon nykyai-
kaista teknologiaa. Modernien oppi-

misnäkemysten mukaisesti koulutet-
tavalle annetaan enemmän vastuuta 
omasta oppimisestaan. Harjoittelua 
tehostetaan ja saavutettuja oppimis-
tuloksia mitataan systemaattisesti. 
Koulutus 2020 -ohjelman konseptia 
testataan kahden vuoden ajan erilai-
silla kokeiluilla, joita toteutetaan jouk-
ko-osastoissa eri puolilla Suomea. Ko-
keiluilla tunnistetut parhaat käytänteet 
päätyvät osaksi varsinaista Koulutus 
2020 -ohjelmaan, joka on osa Puo-
lustusvoimien jatkuvaa parantamista.

Koulutus 2020 -ohjelmalla kehitetään 
monia eri osa-alueita. Kutsunnois-
sa ja palvelusvalinnoissa, hyödynne-
tään tiedonkulun apuna digitalisaati-
ota. Sähköinen asiointi tulee kaikkien 
asevelvollisten ulottuville. Modernit 
koulutusmenetelmät kuten simuloin-
ti, verkko- ja virtuaalikoulutus tulevat 
luontevaksi osaksi asevelvollisen kou-
lutusta. Koulutusta muokataan moduu-
lirakenteiseksi, joka tukee osatavoit-
teiden täsmentymistä ja koulutuksen 
tasalaatuisuutta. Osaamistavoitteet 
ohjaavat koulutuksen toteuttamista. 
Koulutuksella tuetaan kokonaisval-
taista toimintakykyä, jonka osa-alueina 
ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen 
ja eettinen toimintakyky. Varusmiehet 
saavat palvelukseen liittyvä tietoa ja tu-
kea kootusti verkosta, koska sovelluk-
set ovat suurelta osin mobiilikäyttöisiä.

Maavoimien reserviupseerikoulu-
tus uudistuu osana puolustusvoimi-
en Koulutus 2020 -ohjelmaa. Uu-
distettua reserviupseerikoulutusta 

Nykyinen Varusmieskoulutuksen rakenne (Kuva Puolustusvoimat).

Koulutus 2020 varusmieskoulutuksen rakenteen kokeilu saapumiserässä 1/2019. (Kuva Puolustusvoimat).
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kokeillaan keväällä 2019 alkaen. 
Maavoimien reserviupseerikoulu-
tuksen rakenne muuttuu palvelemaan 
paremmin tulevaisuuden tavoitteita. 
Rakenteella selkeytetään kurssin to-
teutusta ja mahdollistetaan kurssi- ja 
moduuliperusteinen opetus.

Kaikille yhteiset moduulit takaavat up-
seerioppilaille samanlaisen osaamis-
pohjan yhteisissä opinnoissa - aselajista 
riippumatta. Koulutuksen jaksottelulla, 
kurssien sisällöillä ja opintosuunnilla 
luodaan periaatteet opetuksen punai-
sen langan säilyttämiseksi. Koulutus 
jakautuu kahteen laajempaan jaksoon: 
aselajijohtajakurssi ja aselajin syven-
tävät opinnot. Aselajijohtajakurssilla 
annetaan perusteet joukkueen tai vas-
taavan joukon johtamisesta ja koulutta-
misesta. Aselajin syventävien opintojen 
aikana oppilaat syventyvät aselajin eri-
tyispiirteisiin ja luodaan pohja aselajin 
johtajana toimimiselle taistelussa ja eri 
toimintaympäristöissä.

Rakenteen kehittämisen vaikutuksena 
kyetään johtajakauden kokelaskurssit 
integroimaan osaksi kurssia ja samal-
la mahdollistetaan muiden reserviup-
seerin tutkintoon johtavien opintojen 
integrointi osaksi pääkurssia. Koulut-

tajakoulutuksen lisäämisellä tavoitel-
laan entistä parempaa kouluttamisen 
valmiutta kurssin jälkeen ja vastataan 
aliupseerikurssin osaamistavoitteiden 
muutokseen. Koulutustaidollisen osaa-
misen kehittymistä upseerioppilas seu-
raa sähköisessä opintopäiväkirjassa.

Puolustusvoimien verkko-oppimis-
ympäristön eli PVMoodlen käyttöä 
reserviupseerikurssin opetuksen tu-
kena lisätään. Siten upseerioppilas 
voi opiskella myös viikko-ohjelman 
ulkopuolella haluamassaan paikas-
sa. Samalla mahdollistetaan muiden 
opiskelijaryhmien kuin niin sanotun 
pääkurssin kustannustehokas oppimi-
nen. Reserviupseerikurssin arvioinnis-
sa hyödynnetään sähköistä alustaa en-
tistä tehokkaammin. Kurssin arviointi 
pohjautuu tulevaisuudessa näyttöihin, 
jotka voivat sisältää kirjallisia kokeita 
ja käytännön kokeita. Näytöllä sido-
taan entistä paremmin teoria käytän-
töön. Kurssin arvioinnin tarkoituksena 
on jatkossakin varmistaa yksilöiden 
osaamisen kehittyminen opetustavoit-
teiden mukaisesti sekä tukea heikom-
min menestyneitä.

Kuten alussa totesin, ilmatorjunta-
naiset ja - miehet pääsevät tällä het-

kellä kokemaan koulutuksen uusia 
tuulia ainoastaan Reserviupseerikou-
lussa, jonka havaintoja kokeiluista 
seuraamme mielenkiinnolla. Muut 
aselajit toteuttavat kokeiluja saapu-
miserällä 1/2019 Maasotakoulussa ja 
Porin prikaatissa. Ilmatorjunta päi-
vittää omaa koulutusrakennettaan ja 
menetelmiään kokeilujen sekä niis-
tä tehtävien havaintojen perusteella, 
eli aselaji pysyy voimakkaasti mu-
kana koulutusmyllerryksessä sekä 
sen suunnittelussa. Esimerkiksi Il-
mapuolustusharjoitus osuu uuden 
järjestelmän mukaan reserviupsee-
rikurssin ensimmäisille viikoille, jol-
loin upseerioppilaiden osallistumista 
aselajin merkittävimpään harjoituk-
seen tulee kriittisesti tarkastella. Laa-
dittujen koulutussuunnitelmien pe-
rusteella aselajikoulutuksen määrä 
joukko-osastoissa ei ainakaan vähene 
ja monia tärkeitä ilmapuolustuksen 
kokonaisuuden aiheita koulutetaan 
jo ensimmäisen kuuden viikon alo-
kasjakson aikana. Koulutusuudistus 
tuo mukanaan merkittävän määrän 
parannuksia koulutusjärjestelmään 
ja nostaa koulutuskokonaisuuden 
ainakin lähemmäs nyky-yhteiskun-
nan elämäntapaa ja sen meille luomia 
mahdollisuuksia. 

Simulaattoreiden käyttö 
lisääntyy. 
(Kuvat Puolustusvoimat).

Majuri Sami Halmo
Merivoimien ilmapuolustuspäällikkö

Merivoimien esikunta
TEEMANA

Ilmatorjunnan koulutus

Ilmapuolustus Merivoimissa
YLEISTÄ

Merivoimien aluksille ja erilliskoh-
teille muodostuvat uhat voidaan jakaa 
karkeasti kolmeen eri osa-alueeseen: 
pinnan alaiseen uhkaan, pintauhkaan 
sekä ilmauhkaan. Pinnan alaiseen toi-
mintaan kuuluvat esimerkiksi sukel-
lusveneiden torjunta, pintatoimintaan 
vastustajan taistelualusten torjunta 
ja ilmatoimintaan vastustajan ilma-
komponentin torjunta laajana käsit-

teenä. Kuten aikaisemmat sodat ovat 
opettaneet, ensimmäinen uhka tulee 
suurella todennäköisyydellä ilmasta.

Merivoimat valvoo ja turvaa alu-
eellista koskemattomuutta tehtä-
vänsä mukaan merellä ja rannikol-
la. Kriisiajan tehtävistä tärkeimpiä 
ovat meritse tapahtuvan hyökkäyk-
sen torjunta sekä Suomelle erittäin 

tärkeän kauppamerenkulun suojaa-
minen. Näitä päätehtäviä toteuttaes-
saan merivoimat tukee valtakunnan 
ilmapuolustusta ilmatilan valvonnal-
la ja tilannekuvan täydentämisellä, 
ilmatilanloukkausten torjunnalla, 
elektronisella tuella ja tuottamalla 
tappioita vastustajan ilma-aseelle ja 
ilmatorjuntakykyisille taistelualuk-
sille.
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MERIVOIMIEN KOULUTUSPAIKKAT

Merivoimien esikunta – 
”valmistelee, suunnittelee 
ja toimeenpanee”

Esikunnassa koordinoidaan me-
rivoimien yhteistoiminta Pääesi-
kunnan ja sen alaisten laitosten, 
maavoimien, ilmavoimien, Maan-
puolustuskorkeakoulun, rajavar-
tiolaitoksen ja eri viranomaisten 
kanssa sekä merivoimien kan-
sainvälinen yhteistyö sotilaallisen 
maanpuolustuksen päämäärien 
saavuttamiseksi. Puolustushaaran 

esikuntana Merivoimien esikunta 
ohjaa valmius- ja joukkotuotan-
tovaatimuksien mukaista asevel-
vollisten koulutusta ja alustoimin-
taa sekä johtaa meripuolustuksen 
kehittämisohjelmaan kuuluvien 
hankkeiden sekä merkittävimpien 
puolustushankintojen suunnittelun, 
toimeenpanon ja elinjaksohallin-
nan. Merivoimien esikunta sijaitsee 
Turussa, Heikkilän historiallisella 
sotilasalueella.

Merivoimien esikunnan 
ilmapuolustus

Merivoimien esikunta vastaa meri-
voimien ilmapuolustuksen johtami-
sesta, suunnittelusta, suorituskyky-
jen kehittämisestä sekä joukkojen ja 
suorituskykyjen käytön ohjauksesta. 
Merivoimien esikunnassa eri osas-
toilla ja sektoreilla työskentelevät 
ilmapuolustuksen aselajiupseerit to-
teuttavat operatiivista suunnittelua, 
joukkotuotannon suunnittelua, koulu-
tuksen ohjeistusta sekä valmiuden yl-
läpitoa. Lisäksi merivoimien esikun-
nan ilmapuolustushenkilöstö ohjaa 

merivoimien hankkeita joihin liittyy 
ilmapuolustuksen elementtejä sekä 
suorituskykyjä. Merivoimien esikun-
ta tukee alajohtoportaita ja -yksiköitä 
pitämällä erilaisia ilmapuolustuksen 
koulutuspäiviä sekä osallistumalla 
alajohtoportaiden harjoitustoimin-
taan. Merivoimien esikunta vastaa 
myös merivoimien ilmapuolustuksen 
johtamisjärjestelmien kehittämisestä 
sekä kohdearkkitehtuurista. Merivoi-
mien ilmapuolustuksen johtamisjär-
jestelmät ovat liitettynä ja samoissa 
verkoissa kuin ilma- ja maavoimien 
ilmapuolustuksen johtaminen.

Laivastojoukot – Rannikko-
laivasto ”valmiina merellä”

Rannikkolaivastoon kuuluvat kaikki 
merivoimien taistelualukset. Ran-
nikkolaivasto, valmiusyhtymänä toi-
mii koko Suomen merialueilla jat-
kuvassa valmiudessa. Päätehtävät 
ovat alueellisen koskemattomuuden 
turvaaminen, meriliikenteen suojaa-
minen sekä merellisten hyökkäysten 
torjunta. Rannikkolaivasto koulut-
taa henkilökuntaa, varusmiehiä ja 

reserviläisiä sekä tukee tarvittaessa 
merellistä virka-apua. Tukikohdat 
sijaitsevat Turussa ja Kirkkonum-
mella.

Rannikkolaivaston 
ilmapuolustus

Rannikkolaivaston taistelualusten 
ilmapuolustus ja -valvontakyky 
on tarkoitettu ensisijaisesti niiden 
omaksi suojaksi. Toimiessaan alu-
eellisen koskemattomuuden val-
vonta- ja turvaamistehtävissä tai 
kriisiajan päätehtävissään valvon-
takykyiset alukset toimivat kuiten-
kin aina myös ilmapuolustuksen val-
vontasensoreina sekä aselavetteina. 
Suorituskykyisimpiä aluksia valmis-
taudutaan käyttämään myös pääteh-
tävänään ilmavalvonta tai kohteen/
operaation suojaaminen.

Rannikkolaivasto taistelualusten 
ilmatorjuntakyky on huomattava. 
Hamina-luokan ohjusveneet (4kpl) 
ja Hämeenmaa-luokan miinalai-
vat (2kpl) ovat varustettu ITO 04 
Umkhonto-järjestelmällä. Lisäk-
si Hamina- ja Hämeenmaa-luokan 
aluksilla on 57mm laivatykit sekä 
useita ilmatilan valvontasensoreita. 
Alukset ovat myös integroitu valta-
kunnalliseen ilmapuolustuksen joh-
tamisjärjestelmään jolloin ne saa-
vat tunnistettua ilmatilannekuvaa 

sekä omilla sensoreillaan kykene-
vät täydentämään sitä. Hamina- ja 
Hämeenmaa-luokkien lisäksi Ran-
nikkolaivaston taistelualuskalustoon 
kuuluu Rauma-luokan alukset (4kpl) 
sekä Katanpää-luokan miinatorjun-
ta-alukset (3kpl). Myös näillä alus-
luokilla on 40mm laivatykki ilma-
puolustukseen sekä Rauma-luokalla 
vielä hyvät ilmavalvontasensorit.

ITO04-järjestelmä ”Umkhonto” 
on erittäin hyvä ja laadukas Ete-
lä-Afrikkalainen ilmatorjuntaoh-
jusjärjestelmä. ITO04-järjestelmä 
kykenee torjumaan neljää maalia 
yhtäaikaisesti kaikkiin maalityyp-
peihin. Alusten ohjukset (8kpl) ovat 
sijoitettu aluksiin pystyasentoon ja 
näin ollen ampumasektori on 360 
astetta. Aluksissa on 3D-tutkat joi-
den kantamat ulottuvat jopa 200km 
asti. Kaikki taistelualukset toteut-
tavat useasti vuodessa eri tyyppisiä 
ammuntoja niin laivatykeillä kuin 
ohjuksilla.

Rannikkoprikaati 
”Valvonta, valmius ja 
vaativa koulutus”

Rannikkoprikaati on rannikkotaiste-
luihin erikoistunut merivoimien val-
miusjoukko-osasto. Rannikkoprikaati 
kouluttaa monipuolisia ja suoritusky-
kyisiä joukkoja pioneereista sukelta-

jiin sekä merivalvojista meritiedus-
telijoihin. Rannikkoprikaati tuottaa 
jatkuvaa meritilannekuvaa ja valvoo 
koko Suomenlahden alueellista koske-
mattomuutta. Suurin osa merivoimien 
suomenkielistä alokkaista aloittaa va-
rusmiespalveluksen Upinniemessä.

Rannikkoprikaatin 
ilmapuolustus

Rannikkoprikaatin sodanajan maa-
sijoitteisten ilmatorjuntayksiköiden 
varusmieskoulutuksesta vastaa maa-
voimat. Rannikkoprikaati, ilmatorjun-
tajoukkojen operatiivisena käyttäjänä 
huolehtii yksiköiden suorituskyvyn 
ylläpidosta kertausharjoituksin sekä 
vapaaehtoisilla harjoituksilla. Ilmator-
juntayksiköiden joukkotuotanto suun-
nitellaan maavoimien johdolla yh-
teistoiminnassa merivoimien kanssa. 
Rannikkoprikaati toimii merivoimien 
ilmapuolustuksen taistelujohdon pää-
koulutuspaikkana. Rannikkoprikaatin 
ilmatorjuntajoukkoja käytetään tais-
telunjohtamiseen, merivoimien tär-
keiden kohteiden ja kuljetusten suo-
jaukseen, linnakkeiden ja tukikohtien 
suojaukseen.

Uudenmaanprikaati 
”Kouluttaa rannikko-
jääkärijoukkoja”

Uudenmaan prikaati ylläpitää val-
miutta ja kouluttaa nykyaikaisia 
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ja suorituskykyisiä rannikkojääkä-
rijoukkoja meripuolustuksen tar-
peisiin. Koulutus saariston olo-
suhteissa on vaativaa. Uudenmaan 
prikaati on Suomen ainoa ruotsin-
kielinen joukko-osasto. Opetuskie-
li on meillä ruotsi, komentokieli 
suomi. Joukko-osasto tekee tiivis-
tä yhteistyötä merivoimien mui-
den joukko-osastojen, maavoimi-
en ja rajavartiolaitoksen kanssa. 
Uudenmaan prikaatin joukot toi-
mivat rannikolla ja saaristossa. 
Uudenmaan prikaati harjoituttaa 
reserviään, joka toimii sodan ajan 
joukoissa keskeisissä tehtävissä. 

Osaava reservi takaa suoritusky-
vyn ja maanpuolustustahdon jat-
kumisen rannikoidemme puolus-
tamiseksi.

Uudenmaanprikaatin 
ilmapuolustus

Uudenmaanprikaatin sodanajan 
maasijoitteisten ilmatorjuntayksi-
köiden varusmieskoulutuksesta vas-
taa maavoimat. Uudenmaanprikaati, 
useiden ilmatorjuntayksiköiden ope-
ratiivisena käyttäjänä huolehtii yk-
siköiden suorituskyvyn ylläpidosta 
kertausharjoituksin sekä vapaaeh-
toisilla harjoituksilla merivoimien 

toiminta-alueella. Uudenmaanpri-
kaati yhteistyössä Rannikkopri-
kaatin kanssa kouluttaa merivoi-
mien tarpeisiin ilmapuolustuksen 
taistelujohtohenkilöstöä. Uuden-
maanprikaatin ilmatorjuntajoukko-
ja käytetään taistelunjohtamiseen, 
merivoimien tärkeiden kohteiden ja 
kuljetusten suojaukseen, linnakkei-
den ja tukikohtien suojaukseen.

Merisotakoulu ”Merisota-
koulusta valmistuu osaajia 
merelle ja rannikolle”

Merisotakoulussa opiskelee meri-
kadetteja merivoimien upseereiksi, 

kantahenkilökuntaa aliupseereiksi 
ja varusmiehiä merivoimien reser-
viupseereiksi. Myös pääosa merivoi-
mien tutkimuksesta tehdään Meriso-
takoulussa. Kadettien, aliupseerien 
ja reserviupseerioppilaiden lisäksi 
meillä käy kantahenkilökuntaa ja re-
serviläisiä täydennyskoulutuksessa. 
Meiltä valmistuu arvostettuja ja mo-
tivoituneita ammattilaisia Merivoi-
mien moninaisiin tehtäviin.

Merisotakoulun 
ilmapuolustus

Merisotakoulu tukee merivoimien 
ilmapuolustusta niin opetuksella 
mutta myös koulutusryhmän vaa-
tivilla koulutustehtävillä. Koulu-
tusryhmä valmistautuu antamaan 
merivoiminen ilmatorjuntajoukoil-
le peruskoulutusta aselajitoimin-
noista. Koulutusryhmä osallistuu 

merivoimien ilmapuolustuksen 
harjoitus- ja koulutustapahtumiin 
esim. kertausharjoituksiin. Kou-
lutusryhmän koulutustapahtumil-
la sekä vapaaehtoisilla harjoituk-
silla nostetaan ilmapuolustuksen 
perustoimintojen suorituskykyjä. 
Merisotakoulu tukee merivoimien 
ilmapuolustuksen suorituskykyä 
harjoituksiin liittyvällä analysointi- 
ja tutkimustoiminnalla. 

MERIVOIMIEN ILMAPUOLUSTUKSEN PÄÄHARJOITUSTOIMINTA

IPH - Ilmapuolustus-
harjoitus ”JOINT”-
harjoitus parhaimmillaan

Lohtajalla järjestettävä ilmapuo-
lustusharjoitus (IPH) on ainutlaa-
tuinen kolmen puolustushaaran 
yhteinen harjoitus, jossa voidaan 
harjoitella ilmahyökkäyksen tor-
juntaa ja ilmapuolustuksen tulen-
käyttöä koko johtamisketjun osal-
ta. Puolustushaarojen yhteistyö 
näkyy jo harjoituksen rakentees-
sa. Harjoituksen vakioitu rakenne 
ja teemat helpottavat ja keventä-
vät suunnitteluprosessia sekä tar-
joavat harjoitukseen osallistuville 
joukoille erinomaisen alustan il-
mapuolustuksen yhteistoiminnan 
harjoittelulle.

Merivoimat on osallistunut aluk-
silla nykymuotoiseen ilmapuolus-
tusharjoitukseen vuodesta 2005 
alkaen. Ensimmäiseen harjoi-
tukseen osallistuttiin kolmella 
Rauma-luokan ja yhdellä Hami-
na-luokan ohjusveneellä. Nykyi-

sin Lohtajan ilmapuolustusharjoi-
tus on vakiinnuttanut paikkansa 
merivoimien harjoituskalenteris-
sa harjoituksen tarjoaman erin-
omaisen harjoituskehyksen sekä 
ilmamaalitoiminnan ansiosta. Li-
säksi taisteluvaiheessa harjoitel-
laan kaikilla tasoilla tulenkäytön 
ja toistelun johtamista ja yhteis-
toimintaa muiden johtokeskusten 
kanssa.  Tämä kaikki IPH-harjoi-
tukseen rakennettu ilmamaalitoi-
minta, tukitoiminta, analysointi-
toiminta ja palautejärjestelmä 
kehittävät jokaisen operaattorin 
ja taistelunjohtajan henkilökoh-
taista osaamista sen kautta koko 
merivoimien ilmapuolustuksen 
osaamista.

Meritaisteluharjoitus (MTH) 
ja Meripuolustusharjoitus 
(MEPU)

Merivoimat järjestää merivoi-
mien pääsotaharjoitukset, MTH 
ja MEPU, ns. joukkojen loppuso-
tana. Kummassakin harjoitukses-
sa myös ilmapuolustus on isossa 

roolissa niin maalla kuin merellä. 
Merivoimien tärkeimpien ilma-
torjuntayksiköiden kertausharjoi-
tukset tai joukkotuotannot pyritään 
liittämään näihin harjoituskoko-
naisuuksiin. Harjoitusten teema-
na ovat joukkojen välinen yh-
teistoiminta, taistelunjohtaminen 
ja tulenkäyttö. Harjoitukset ovat 
tuettuja ilmavoimien ja maavoi-
minen maalilentotoiminnalla joilla 
saadaan harjoiteltua joukkojen ja 
alusten toimintaa ilmauhan alla. 
Lisäksi harjoituksissa harjaannu-
tetaan operaatiokeskusten välistä 
yhteistyötä ja yhteisiä ilmapuolus-
tuksen prosesseja.

LOPUKSI

Ilmapuolustus on yhteinen asiam-
me. Yhteistyötä ilmapuolustuksen 
kehittämisessä ja valmiudessa teh-
dään kaikkien puolustushaarojen 
kanssa, toinen toistaan tukien ja 
yhteisiä suorituskykyjä käyttäen. 
Merivoimien ilmapuolustuksen tais-

telu- ja suorituskyky perustuu henki-
löstön, kaluston ja toimintatapojen 
korkeaan laatuun sekä johtamisen 
ja toimintakulttuurin avulla ylläpi-
dettävään taisteluhenkeen. Jatkuvan, 
huipputasolle pyrkivän kehittämisen 
keinoin ylläpidetään ja kehitetään 

laadullisesti korkeatasoinen suo-
rituskyky. Merivoimat on mukana 
ilmapuolustuksen kehittämisessä, 
matruusista amiraaliin, vaikkakin 
pääosa työstä tehdään harvalukuis-
ten ilmapuolustushenkilöiden joka-
päiväisin toimin.
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Majuri Sami Nenonen
Ilmavoimien ilmatorjuntapäällikköTEEMANA

Ilmatorjunnan koulutus

Ilmavoimien ilmatorjunnan koulutus
Ilmavoimien ilmatorjunnan pää-
tehtävänä on kiinteiden taistelutu-
kikohtien, tukikohtien tärkeimpien 
kohteiden, erityisesti niihin tukeutu-
vien hävittäjäkoneiden suojaaminen. 
Tätä tehtävää varten on ilmavoimilla 
poikkeusolojen organisaatiossaan il-
matorjuntaohjuspattereita (90M) ja 
ilmatorjuntapattereita (88) sekä val-
vontaan tarkoitettuja ilmatorjunnan 
tutkajaoksia (87M). Tässä artikke-
lissa annan yleiskatsauksen ilmavoi-
mien ilmatorjunnan nykytilanteesta 
varusmies- ja reserviläiskoulutuk-
sen sekä harjoitustoiminnan näkö-
kulmasta.

Ilmavoimien 
ilmatorjuntajoukkojen 
joukkotuotanto

Ilmatorjuntaohjuspatterit (90M) 
tuotetaan Jääkäriprikaatissa, il-
matorjuntapatterit (88) tuote-
taan Panssariprikaatissa sekä il-
matorjunnan tutkajaoksia (87M) 
tuotetaan Jääkäriprikaatissa ja 
Panssariprikaatissa.  Puolustus-
haaraesikuntien kesken on sovittu 
joukkotuotannon perusperiaatteet, 
joita täydennetään vuosittain ja 
huomioidaan joukkotuotantosuun-
nitelmissa. Maavoimat antaa kor-

keatasoista ilmatorjuntakoulutus-
ta joukoille, joten joukkojen sekä 
erityisesti avainhenkilöiden pereh-
dyttäminen ja tarvittava koulutus 
Ilmavoimien toimintatapoihin sekä 
taistelutukikohdan erityispiirtei-
siin riittää. Ilmatorjuntajoukkojen 
joukkotuotanto ja yhteistyö puo-
lustushaarojen kesken toimii erin-
omaisesti.

Varusmiestuotannossa tuotettujen 
joukkojen elinkaaren aikaisen ker-
tausharjoituskoulutuksen resursoi 
ja johtaa Ilmavoimat. Kunkin Il-
mavoimien alajohtoportaan (La-
pin lennosto, Karjalan lennosto, 
Satakunnan lennosto ja Ilmaso-
takoulu) ilmatorjuntapäällikön 
vastuulla on omien yksiköidensä 
suorituskyvyn ylläpidon suunnit-
telu ja johtaminen ilmavoimien 
ilmatorjuntapäällikön ohjaukses-
sa. Luonnollisesti kertausharjoi-
tuskoulutuksen edellyttämä hen-
kilöstö- ja kalustoresurssi tulee 
tukipyyntöjen sekä yhteisen suun-
nittelun mukaisesti Maavoimien 
ilmatorjuntakoulutusta antavilta 
joukko-osastoilta. Ilman Maa-
voimilta saatavaa tukea, laaduk-
kaiden harjoitus- ja koulutusta-
pahtumien toteuttaminen ei olisi 
mahdollista. Tässä kohtaa on erin-
omainen tilaisuus osoittaa nöyrä 
kiitos kaikille yhteistyökumppa-
neille, erityisesti Jääkäriprikaatin 
Rovaniemen ilmatorjuntapatteris-
tolle ja Panssariprikaatin Helsin-
gin ilmatorjuntarykmentille. 

Esimerkki toteutuneesta ilma-
voimien ilmatorjunnan kertaus-
harjoituksesta on tässä artikkelissa 
hieman jäljempänä. Ammusilma-
torjunnan suorituskyvyn ylläpi-
to eli ilmavoimien ilmatorjunnan 
osalta ilmatorjuntapattereiden (88) 
kertausharjoitukset ja osaamisen 
ylläpito on kerrottu kattavasti 
everstiluutnantti Kai Naumasen 
artikkelissa Ilmatorjuntalehdessä 
4/2016. Kehotan kiinnostuneita 
tutustumaan siihen.

Ilmavoimien ilmatorjunnan 
joukkotuotanto ja palkatun 
henkilöstön koulutus

Ilmavoimien toteuttama ilmatorjun-
nan joukkotuotanto keskittyy pää-
johtokeskusten ja taistelutukikoh-
tien ilmatorjunnan taistelunjohtajien 
koulutukseen. Koulutuksesta vastaa-
vat Lapin lennosto ja Karjalan len-
nosto sekä koulutuksen käytännön 
toteuttajia ovat pääjohtokeskusten 
ilmatorjuntajohtajat. Vuosittain kou-
lutetaan poikkeusolojen organisaa-
tioiden edellyttämä määrä ilmator-
juntaupseerikokelaita ilmatorjunnan 
taistelunjohtajiksi.  

Osa ilmavoimien ilmatorjunnan 
kaaderihenkilöstöstä on normaa-
lioloissa muissa kuin aselajiteh-
tävissä, esimerkiksi toimistoup-
seerina tai yksikön vääpelinä. 
Palkatun henkilöstön koulutus 
keskittyy henkilöihin, jotka ei-
vät päivittäisessä työssään ole 
ilmatorjunnan parissa. Ase- ja 
erityisesti johtamisjärjestelmi-
en jatkuva kehittyminen sekä 
päivittyminen asettavat omat 
haasteensa palkatun henkilös-
tön koulutukseen. Näin ollen 
koulutusta annetaan suunnitel-
mallisesti järjestelmäkursseilla, 
opetustilaisuuksissa, suunnit-
teluharjoituksissa sekä sotahar-
joitusten yhteydessä. Koulutus-
vastuuta aihealueittain on jaettu 
lennostojen ja Ilmasotakoulun 
kesken. Kouluttajina toimivat il-
mavoimien ilmatorjuntatehtävis-
sä työskentelevät kaaderit, joita 
työskentelee Ilmavoimien esi-
kunnan operatiivisella osastol-
la ja Ilmaoperaatiokeskuksessa, 
alajohtoportaiden esikuntien ope-
ratiivisilla osastoilla ja pääjohto-
keskuksissa sekä Satakunnan len-
noston ilmataistelukeskuksessa.

Ilmavoimien ilmatorjunnan 
harjoitustoiminta
HÄJY -lentotoimintaharjoitus ja 
RUSKA -ilmaoperaatioharjoitus 
sekä Lohtajalla järjestettävät ilma-
puolustusharjoitukset muodostavat 
merkittävimmän osan Ilmavoimien 
ilmatorjuntajoukkojen harjoitusra-
kenteesta. HÄJY -lentotoimintahar-
joituksen päämääränä on kiinteän 
taistelutukikohdan suojaamisen 
harjoittelu yhteistoiminnassa tuki-
kohdan hävittäjätorjunnan, ilma-
valvontayksiköiden ja tukikohtaa 
suojaavien ilmatorjuntayksiköiden 
kanssa. Tilannekuva ja tulenkäyttö 
ovat painopisteenä, taistelutekniikka 
ja taistelun tuki ovat pienemmässä 
roolissa. Tilannekuva – ilmatorjun-
nan taistelun johtaminen – tulen-
käyttö – taisteluanalyysi -ketjun har-
joituttaminen tukikohtaympäristössä 
on se, mihin erityisesti tässä harjoi-
tuksessa päästään pureutumaan. 
Harjoituksen luonne mahdollistaa 
ase- ja johtamisjärjestelmien ope-
raattoriharjoittelun tehtäväkohtai-
sena kertausharjoituksena erinomai-
sesti. 

RUSKA -ilmaoperaatioharjoitus, 
jossa harjoitellaan ilmapuolustuk-
sen kokonaisuuden toimintaa poik-
keusoloissa, mahdollistaa liikkuvien 
ja joustavasti tehtävästä toiseen siir-
tyvien monitoimihävittäjien sekä pit-
käkestoisesti kohteiden suojaamista 
suorittavien ilmatorjuntayksiköiden 
yhteisen harjoittelun. Edellä mainitut 
ovat toisiaan täydentäviä elementtejä 
ilmapuolustuksessa ja tässä harjoi-
tuksessa erilaisten suorituskykyjen 
integroitua toimintaa päästään har-
joittelemaan. Ilmavoimien ilmator-
junnan osalta harjoittelun painopiste 
on päinvastainen HÄJY -lentotoi-
mintaharjoituksiin verrattuna. Tais-
telutekniikka ja taistelun tuki ovat 
tällä kertaa painopisteenä, tilanne-
kuva ja tulenkäyttö ovat puolestaan 
pienemmässä roolissa. Harjoituksen 
luonne mahdollistaa yksikön rungon ITO90M Lohtajalla

35ITK88 ampuu
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tai koko joukon kertausharjoituksen 
toteuttamisen taistelutukikohtaym-
päristössä erinomaisesti. 

TUTSI -harjoitukset eli tutkahäirin-
tä- ja signaalisimulaattoriavusteiset 
harjoitukset ovat lisäksi keskeinen 
osa ilmavoimien ilmatorjunnan 
harjoitustoimintaa. TUTSI -harjoi-
tuksien tavoitteena kouluttaa ase-
velvolliset tunnistamaan ase- tai 
johtamisjärjestelmään liittyvät tut-
kataajuusalueen erityyppiset häi-
rinnät, suorittamaan niihin oikeat 
vastatoimenpiteet sekä laatimaan 
häirintäilmoitus oikeaoppisesti.  
Harjoituksen luonne mahdollistaa 
ase- ja johtamisjärjestelmien ope-
raattoriharjoittelun tehtäväkohtai-
sena kertausharjoituksena erinomai-
sesti.

Ilmavoimien ilmatorjunta 
ilmapuolustusharjoituk-
sessa 2/18 Lohtajalla

Ilmapuolustusharjoitukset mahdol-
listavat ilmatorjunnan taistelunjoh-
tamisen ja taistelun harjoittelemisen 
erityisesti tilannekuvan, tulenkäytön 
sekä taistelun tuen toimintojen osalta 
haastavassa elektronisen sodankäyn-
nin ympäristössä. Esimerkiksi edel-
lisessä ilmapuolustusharjoituksessa 
ilmavoimien ilmatorjunnan suunnit-
telu- ja johtamisvastuu oli Ilmasota-
koululla. Ilmasotakoulun johtama 
ja Jääkäriprikaatin merkittävällä pa-
nostuksella tukema kertausharjoitus-
kokonaisuus toimeenpantiin Rova-
niemellä, Tikkakoskella ja Lohtajan 
harjoitusalueella ilmapuolustushar-
joituksen 2/18 yhteydessä. Kokonai-
suudessa toimeenpantiin ilmatorjun-
taohjuspatterin (90M), ilmatorjunnan 
tutkajaoksen (87M), kiinteän taiste-
lutukikohdan taistelujohtokeskuk-
sen sekä tulenkäytön johtopaikan 
kertausharjoitus ja ilmavoimien tut-
kakomppanian kertausharjoitus. Ker-
tausharjoituskokonaisuuden henki-
löstövahvuus oli 23 henkilökuntaan 
kuuluvaa ja 178 reserviläistä.

Ilmavoimien ilmatorjuntajoukko-
jen osalta harjoituksen päämääränä 
oli arvioida ja kehittää harjoitus-
joukkojen toimintaa sekä reservi-
läisten osaamista poikkeusolojen 
tehtävissään Ilmavoimien kiinteän 
taistelutukikohdan taistelussa. Kou-
lutuksellisena tavoitteena oli kehit-
tää palkatun henkilöstön ja reservi-
läisten osaamista ilmapuolustuksen 
tulenkäytön ja ilmatorjunnan tais-
telun johtamisessa kiinteän taiste-
lutukikohdan toimintaympäristössä. 
Edellä mainittujen lisäksi valmiu-
dellisena tavoitteena oli testata ja 
arvioida joukon perustamiskykyä, 
siirtymistä ensimmäiseen tehtävään 
ja toiminnan aloituskykyä. Taktiikan 
osalta harjoituksessa kehitettiin tu-
kikohdan ilmapuolustuksen toimin-
tamalleja taktisten toimintaohjeiden 
mukaisesti.

Koulutustason arvioinnissa Lohta-
jalla keskitytään ilmatorjunnan tais-
telunjohtamisen ja ilmatorjunnan 
taistelun arviointiin erityisesti tilan-
nekuvan, tulenkäytön sekä taistelun 
tuen toimintojen osalta. Harjoitusalu-
een ja -kehyksen asettamat rajoituk-
set ja poikkeamat huomioidaan ar-
vioinnissa. Arvioinnilla saavutettiin 
yleiskuva yksiköiden sen hetkisestä 
suorituskyvystä. Arviointia tuki il-
mapuolustusharjoituksen laaja ja 
laadukas debrief-toiminta, jolla pa-
rannettiin ilmavoimien ilmatorjun-
tajoukkojen kykyä kehittää omaa 
toimintaansa taisteluanalyysien pe-
rusteella. Arvioinnin johtopäätöksistä 
voi todeta, että kehitettävää aina löy-
tyy ja siksi me harjoitellaan. Mutta 
laajemmin asiaa tarkasteltaessa oli 
helppo päätyä siihen, että reserviläi-
set ovat tärkeä ja kiinteä osa ilmator-
juntaa. He näyttivät sen jälleen kerran 
viime syksynä osoittamalla joukkona 
erinomaista suorituskykyä.

Lopuksi

Tänä päivänä ilmavoimien ilma-
torjunnan voidaan katsoa olevan 

suorituskyvyn ja valmiuden nä-
kökulmasta oikealla tiellä. Pääosa 
ilmatorjuntajoukoista on koulu-
tettu tehtäviinsä muutaman viime 
vuoden sisällä. Julkisuudessakin 
esiintyvän termin, välittömän val-
miuden joukot, vaikutukset ilma-
voimien ilmatorjuntajoukkoihin on 
huomioitu. Välittömän valmiuden 
joukkojen tavoite on reserviläisten 
nopeampi käyttö, jolla mahdollis-
tamme tarvittaessa nopeamman rea-
goinnin.

Erilaisten kertausharjoitusmuoto-
jen hyödyntäminen reserviläisten 
koulutuksessa tulee jatkumaan. 
Kertausharjoitusten volyymin 
haasteena on ollut rahoitus. Ker-
tausharjoitusten määrän kasvami-
nen on kuitenkin parantanut tilan-
netta.  Ilmavoimien ilmatorjunnan 
henkilömäärältään pieni mutta sisu-
kas ja sitoutunut henkilöstö tulee te-
kemään kaikkensa, jotta kasvanees-
ta panostuksesta saadaan lisäarvo 
ilmatorjuntatehtävissä toimivien 
joukkojen ja henkilöiden merki-
tykseen osana ennaltaehkäisevää 
puolustuskykyä.

Naamioitu MOSTKA87M

Helsingin 
ilmatorjuntarykmentti  
– pääkaupungin puolustaja
Helsingin ilmatorjuntavoitosta – 3 
yön ihmeestä – tuli kuluvan vuo-
den helmikuussa kuluneeksi 75 
vuotta. Ilmatorjunta suurkohteen 
suojana oli jo tuolloin erilaista 
kuin kenttäarmeijan ilmatorjun-
ta. Monipuolisen uhkan – ilmavi-
hollisen – takia tarvittiin pitempää 
kantamaa, useampaa erityyppis-
tä asejärjestelmää, hyvää ilmati-
lan valvontakykyä, kykyä toimia 
kaupunkiolosuhteissa, yhteistoi-
mintaa eri toimijoiden kanssa ja 
erinomaisia johtamisyhteyksiä. 
Nämä samat asiat näkyvät myös 
tämän päivän Helsingin Ilmator-
juntarykmentin – pääkaupungin 
ilmapuolustajan – koulutuksessa.

Helsingin Ilmatorjuntarykment-
ti toimii osana Panssariprikaatia 
Hämeenlinnan kyljessä Parolan-
nummella. Rykmentti kouluttaa 

ilmatorjuntajoukkoja pääasiassa 
pääkaupunkiseudun suojaksi sekä 
kaikkien puolustushaarojen tehtä-
viin kuten esimerkiksi mekanisoi-
tuihin joukkoihin. Rykmentin kou-
lutuskalustona on ilmatorjuntaohjus 
12 NASAMS II FIN, ilmatorjunta-

panssarivaunu 90 Marksman, 23 ja 
35 mm ilmatorjuntakanuunat, ilma-
torjunnan tutkat, johtamisjärjestel-
mät sekä 3 erityyppistä ilmatorjun-
nan johtokeskuskalustoa. Eli hyvin 
monipuolinen ja haastava kalusto-
kirjo aina lyhyen kantaman tykki-
kalustosta pitkän kantaman ohjusil-
matorjuntajärjestelmään sekä näitä 
yhteen sovittaviin johtamisjärjestel-
miin ja johtokeskuksiin. 

Viime vuosina varusmieskoulutuk-
sen painopiste on ollut ilmatorjun-
taohjus 12 NASAMS joukkojen, 
ilmatorjunnan tutkajaosten sekä 
mekanisoitujen joukkojen ammu-
silmatorjunnan koulutuksessa. Mui-
ta yksikkötyyppejä on kertaushar-
joitettu aktiivisesti, jotta joukkojen 
suorituskyky on pysynyt yllä.

Rykmentin organisaatioon kuuluu esi-
kunnan ja teknisen jaoksen lisäksi 3 
kouluttavaa perusyksikköä, joilla on 

Rykmentin komentaja 
Everstiluutnantti 

Mano-Mikael Nokelainen
TEEMANA

Ilmatorjunnan koulutus

Rykmentin pääkalusto – ITO12 NASAMS II FIN

Helsingin ilmatorjuntarykmentin organisaatio
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nimiensä mukaisesti tietyt koulutus-
vastuut. Panssari-ilmatorjuntapatteri 
vastaa ammusilmatorjunnan koulu-
tuksesta, Johtokeskuspatteri viesti- ja 
johtamisjärjestelmistä ja 2. Ohjusilma-
torjuntapatteri ohjuskaluston (ITO 12 
NASAMS) koulutuksesta. Henkilös-
töä rykmentissä on noin 60.

Varusmieskoulutus

Kaikkien joukkojen koulutuksessa ko-
rostuu nousujohteisuus. Rykmentin 
harjoitusjärjestelmä on rakennettu si-
ten, että se palvelee kaikkia koulutetta-
via joukkotyyppejä. Harjoitukset ovat 
tyypiltään ampuma- ja taisteluharjoi-
tuksia, taisteluteknisiä sekä järjestel-
mäharjoituksia. Koulutus alkaa yksit-
täisen taistelijan perustaidoista jatkuen 
joukkokohtaiseen koulutukseen ensin 
ryhmän ja jaoksen toiminnan harjaan-
tumisesta kohti patterin taistelua, joka 
toteutetaan osana joukon sodan ajan 
toimintaympäristöä. Usein tämä tar-
koittaa ilmatorjuntarykmentin tais-
teluharjoitusta pääkaupunkiseudulla 
tai mekanisoitujen joukkojen harjoi-
tuksia eri toiminta-alueilla. Huipen-
nuksena ovat joukkokoulutuskauden 
isot harjoitukset, joista ehdottomas-
ti tärkein on ilmapuolustusharjoitus 
(IPH) Lohtajalla, jossa päästään to-
teuttamaan ilmatorjunnan kovapa-
nosammunnat sekä harjoittelemaan 
erinomaisen maalitoiminnan mahdol-
listamana ilmatorjunnan päätehtävää. 

Saapumiserän loppusodassa teemana 
on yhteistoiminta muiden joukkojen 
kanssa, koska harjoitus luo aina isom-
man toimintakehyksen joukoille.

Kertausharjoitukset

Helsingin ilmatorjuntarykmentti to-
teuttaa vuosittain noin 15 erilaista 
kertausharjoitusta. Harjoitukset ovat 
luonteeltaan joukon tai sen rungon 
harjoituksia, tehtäväkohtaisia tai va-
paaehtoisia harjoituksia. Joukkokoh-
taisia harjoituksia toteutetaan vuo-

sittain noin 2–3 kohdistuen lähes 
jokaiseen isoon puolustusvoimalli-
seen sotaharjoitukseen tai rykmen-
tin omiin isoihin harjoituksiin. Näin 
pyritään saamaan reserviläisjoukolle 
mielenkiintoinen harjoitusympäristö, 
jossa on paljon yhteistyötahoja sekä 
haastava tilannekehys. Pienempiä 
tehtäväkohtaisia tai rungon kertaus-
harjoituksia toteutetaan ampumati-
laisuuksina, simulaattoriharjoituksi-
na tai operointiharjoituksina, jolloin 
ylläpidetään teknisten joukkojemme 
avainhenkilöstön osaamistaso riittä-
vällä tasolla. Vapaaehtoisia harjoituk-
sia järjestetään vuosittain 2–3 esikun-
ta- ja johtokeskushenkilöstölle, jolloin 
toimeenpannaan mielenkiintoisia kart-
ta- ja esikuntateknisiä harjoituksia. 

Harjoitusalueet

Rykmentti toteuttaa harjoitukset 
joukon sodan ajan toimintaym-
päristön mukaisesti huomioiden 
käytössä olevat resurssit sja tekni-
sen kaluston asettamat vaatimuk-
set harjoitustoiminnalle. Ampuma-
koulutuksen pääalueena käytetään 
Lohtajan aluetta, jossa toteutetaan IT-joukko taistelijan perustaitoja hankkimassa talvella.

Rykmentin joukot kaupunkitaistelu harjoituksessa.

Rykmentin harjoitusjärjestelmä

Marksman tuliasemassa.35 ITK tuliasemassa.

kaikki ilmatorjunta-ammunnat. Jo-
kainen koulutettava joukko harjoit-
telee Lohtajalla vähintään kahdesti 
eli rykmentin ampumaharjoituksen 
sekä ilmapuolustusharjoituksen. Pie-
nemmät ampumaharjoitukset kuten 
kaupunkitaisteluharjoitus kyetään 
toteuttamaan Parolannummella tai 
läheisellä Hätilän ampuma-alueella. 
Myös pääkaupunkiseudulla rykmen-
tin joukot näyttäytyvät säännöllisesti. 
Vuosittain toteutetaan 1-2 rykmentin 
omaa isoa harjoitusta pääkaupunki-
seudulla sekä usein myös valtakun-
nallisiin isoihin harjoituksiin liittyen 
joukkomme näkyvät pääkaupunki-
seudulla ja Uudellamaalla. Merkittä-

vän harjoitusympäristön luovat myös 
ilmavoimien harjoitukset, joihin osal-
listutaan 3-4 kerta vuodessa. Näillä 
harjoituksilla kehitetään samalla il-
mapuolustuksen yhteistoimintaa.    

Lopuksi 

Helsingin Ilmatorjuntarykmentin 
joukkojen koulutus keskittyy joko 
pääkaupunkiseudun joukkoihin tai 
mekanisoituihin panssarijoukkoihin, 
molemmat siis ainutlaatuisia koko-
naisuuksia, joita ei muualla kouluteta. 
Tämä tuo myös omanlaisen haasteen 
koulutukselle ja koulutustapahtumil-
le, kun toimintaympäristö usein poik-
keaa muiden joukkojen tarpeista. 

Rykmentin tavoitteena on kouluttaa 
ja kasvattaa varusmiehet sekä reser-
viläiset maanpuolustustahtoisiksi, 
ammattitaitoisiksi ja fyysisen rasi-
tuksen kestäviksi taistelijoiksi, jotka 
kykenevät joukkona täyttämään il-
matorjuntajoukolle asetetut haasta-
vat vaatimukset. Joukon henki, niin 
henkilökunnan kuin varusmiesten 

keskuudessa, on erinomainen, joka 
näkyy myös hyvinä koulutustulok-
sina eli tavoitteet on saavutettu. 
Helsingin ilmatorjuntarykmentti to-
teuttaa laadukkaasti sen koulutus-
velvoitteet ja vaalii ammattitaidolla 
niin pääkaupunkiseudun puolustajan 
kuin panssari-ilmatorjunnan kunni-
akkaita perinteitä.  
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Salpausselän ilmatorjunta patteristo 
– kaakon puolustajien kouluttaja
Uhkaa vastaan
Sodan ajan ilmatorjuntajoukkojen 
koulutus perustuu kulloinkin voimas-
sa olevaan operatiiviseen suunnitel-
maan ja tiedossa olevaan uhkaan. Ase- 
ja johtamisjärjestelmien tulee vastata 
uhkaan joka joukkoja kohtaa valmiut-
ta kohotettaessa ja mahdollisen sodan 
aikana. Nykyaikaisen ilma-aseen liik-
kuvuus ja tiedustelukyky ovat kehitty-
neet. Koulutuksessa luodaan perusta 
ja paras vastaus tulevaisuuden vaa-
timuksiin. Maavoimien ilmatorjun-
nan joukkojen toiminnassa korostuu 
itsenäisyys ja tehtävätaktiikka johon 
myös koulutuksessa tähdätään.

Perusteista 
erikoisosaamiseen

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo 
kouluttaa JOKE06 järjestelmää ja 
on kolmen ohjusjärjestelmän pää-
koulutuspaikka (ITO15, ITO05 ja 

ITO05M). Pääkoulutuspaikkavelvoit-
teen myötä henkilökunnan koulutus, 
sekä näiden yksikkötyyppien kertaus-
harjoitukset ovat patteriston vastuulla.

Salpausselän ilmatorjuntapatteris-
toon Karjalan prikaatissa astuu pal-
velukseen noin 360–380 varusmies-
tä joka saapumiserä. Joukkoyksikön 
kaikki kolme perusyksikköä ottavat 
vastaan alokkaita. Peruskoulutuskau-
della (P-kausi) koulutetaan sotilaan 
perustaidot ja ammutaan ensimmäi-
set partion taisteluammunnat. Tur-
vallinen aseenkäsittelytaito on siis 
omaksuttu jo P-kauden aikana ja eri-
koiskoulutuskaudella (E-kausi) sitä 
syvennetään ryhmäammunnoissa.

E-kausi Salpausselän ilmatorjuntapat-
teristossa soljuu monipuolisen koulu-
tuksen merkeissä. Kolmessa yksikössä 
käynnistyy erikoiskoulutus joka tähtää 

lopulta yli 50 erilaisen sodanajan teh-
tävän kirjoon reservin upseerikoulu-
tuksen saajat mukaan lukien. Koulu-
tus tapahtuu kolmessa perusyksikössä 
joita ovat 1.ilmatorjuntapatteri, 2. il-
matorjuntapatteri ja 3.ilmatorjuntapat-
teri. AUK1 jälkeen reserviupseereiksi 
koulutettavat siirtyvät Reserviupsee-
rikouluun. Koulutus etenee yksilön 
taidoista ryhmän, jaoksen ja lopulta 
yksikkökokonaisuuteen johon har-
jaannutaan joukkokoulutuskaudella.

1.ilmatorjuntapatteri kouluttaa tais-
telijoita johtokeskukseen. Johtokes-
kus vastaa alueellaan ilmatorjunnan 
taistelunjohtamisesta, käsittäen mm. 
ilmatilan valvonnan sekä ohjus- ja 
tykkiyksiköiden tulenkäytönjohta-
misen. Tehtävät ovat erittäin moni-
puoliset ja haastavat. Yksiköllä on 
käytössä monipuoliset ja nykyaikai-
set johtamisjärjestelmät sekä ilma-
valvontalaitteet. Koulutus tähtää en-
nakkovaroituskyvyn saavuttamiseen 
tilanteesta riippumatta, jolloin ampu-
vat yksiköt pystyvät hyödyntämään 
optimaalisesti oman suorituskykynsä.

Aliupseerikurssilla 2.ilmatorjunta-
patterissa koulutetaan tulevia johta-
jia uusimmille ilmatorjuntakalustolla 
varustetuille iskukykyisille joukoil-
le. Kaikki aliupseerikurssilla olevat 
suorittavat ensin aliupseerikurssin 1. 
vaiheen (AUK1), jonka jälkeen va-
litut jatkavat reserviupseerikouluun 
Haminaan tai muihin eriytyviin opin-
toihin (esim. moottorialiupseeri) joko 
Vekaranjärvellä tai muissa joukko-
yksiköissä aliupseerikurssin toiselle 
vaiheelle (AUK2). Aliupseerioppi-

lailta vaaditaan omatoimisuutta, hy-
vää asennetta, sekä fyysistä sitkeyttä. 
Näiden perusominaisuuksien lisäksi 
moderni ilmatorjuntakalusto vaatii 
johtajiltaan muitakin erityispiirteitä. 
Tehtävät vaihtelevat toiminnallisem-
mista tehtävistä enemmän laitekoh-
taisiin tehtäviin.

3.ilmatorjuntapatteri kouluttaa it-
senäiseen taisteluun ja tappioiden 
tuottamiseen kykenevää ilmatorjun-
taohjuspatteria (ITO15, 05 tai 05M). 
Ilmatorjuntaohjusjärjestelmä 05 ja 
05M perustuu lasersäteen seurantaan 
ja ilmatorjuntaohjusjärjestelmä 15 
perustuu lämpöhakeutumiseen. Tais-
telijat oppivat simulaattoreita ja joh-
tamisvälineitä käyttäen toteuttamaan 
tehtävät kaikissa tilanteissa itsenäi-
sesti. Yksikön tehokkuus toteutuu 
pienryhmien itsenäisellä toiminnalla 
johon luodaan perusteet ennen yk-
sikkökokonaisuudessa harjoittelua.

Kohti joukon 
suorituskykyä

Koulutusta kehitettäessä maavoimis-
sa enemmän simulaattoriavusteiseen 
suuntaan voidaan todeta, että ilma-
torjunnan koulutuksessa simulaat-
torit ovat olleet jo vuosia pääosassa 
suorituskykyä rakennettaessa. Kai-
kille kolmelle ohjusjärjestelmälle on 
tehokkaat simulaattorit joilla ampu-
jat harjoittelevat satoja onnistuneita 
laukauksia. Tutkaoperaattorit har-
joittelevat myös simuloidusti, jotta 
elektronisen suojautumisen keinot 
tulevat tutuiksi. Simulaattorikoulu-
tuksella varmistetaan se, että ilma-
torjunnan tärkeimmässä harjoituk-

sessa ilmapuolustusharjoituksessa 
(IPH) Lohtajalla päästään harjoitte-
lemaan tehokkaasti ja suorituskyky 
voidaan maksimoida.

Ilmapuolustusharjoituksen jälkeen 
huippuunsa hiotut taidot testataan 
loppusodassa jossa kaikkia opittuja 
asioita sovelletaan sodan ajan joukon 
kokoonpanossa. Samoin tulee vielä 
kerran harjoiteltua yhteistoimintaa 
muiden joukkojen kanssa. Ilmator-
junta-aselajin taistelujen luonne on 
usein valmistautumista tuntikausia ja 
sitten toiminnan alkaessa tulos mita-
taan muutamissa sekunneissa. Ilmas-
sa nopeasti liikkuvaan koneeseen on 
saatava asejärjestelmän ammus tai 
ohjus osumaan erittäin lyhyen ajan 
kuluessa, ennakkovaroituksen olles-
sa elintärkeä. Ilmatorjunnan tuloksen 

tekijöitä ovat siis kaikki ketjun lenkit, 
valvontasensorien käyttäjät, viesti-
asemien pystyttäjät, ohjusampujat, 
taistelunjohtajat eikä vähäisimpänä 
edellytyksien tekijöinä huolto- ja 
vartiomiehet. Kaikille löytyy tärkeä 
tehtävä.

Suorituskyvyn ylläpitoa

Ilmatorjuntajoukkojen kotiutumi-
sen jälkeen osaaminen ylläpidetään 
tehtäväkohtaisilla ja joukkojen ker-
tausharjoituksilla. Motivoituneet ja jo 
hieman varttuneet reserviläiset osoit-
tavat kerta toisensa jälkeen meidän 
puolustusratkaisun tehokkuuden. Ly-
hyellä muutaman päivän kertauksella 
vaikeatkin ase- ja johtamisjärjestel-
mät muistuvat mieleen ja joukolla on 
edelleen suorituskyky joka voidaan 
tarvittaessa ottaa käyttöön.

Patteriston komentaja
Everstiluutnantti
Tero Koljonen

TEEMANA
Ilmatorjunnan koulutus
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Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 

Petri Sipilä
TEEMANA

Ilmatorjunnan koulutus

Rovaniemen 
ilmatorjunta patteriston 
varusmieskoulutus
Lapin keskuksessa sijaitseva Ro-
vaniemen ilmatorjuntapatteristo 
on osa arktista osaamista edus-
tavaa Jääkäriprikaatia. Patteristo 
koostuu esikunnasta, 1. ja 2. Il-
matorjuntapatterista, sekä Tuki-
kohtakomppaniasta. Varusmies-
koulutus jakaantuu miehistö- ja 
johtajakoulutukseen. Miehistö 
palvelee tehtävästä riippuen 165, 
255 tai 347 vuorokautta. Johtaja-
koulutettavat palvelevat puoles-
taan poikkeuksetta 347 vuoro-
kautta. Sotaharjoitusvuorokausia 
varusmiehille kertyy palvelusajas-
ta ja tehtävästä riippuen noin 25–
50 vuorokautta. 

1. Ilmatorjuntapatteri tuottaa 
joukkotuotantotarpeen mukai-
sesti ilmatorjuntaohjusjoukkoja 
(ITO90M) ja ilmatorjuntapatte-
riston johtoportaan (06) osia. Ro-
vaniemen ilmatorjuntapatteristo 
toimii ITO90M-järjestelmän val-
takunnallisena pääkoulutuspaik-

kana. Joukkoja tuotetaan moni-
puolisiin toimintaympäristöihin 
ilma-, meri- ja maavoimien tar-
peisiin, mikä korostaa myös pat-
teriston ja etenkin 1.Ilmator-
juntapatterin valtakunnallista 
merkittävyyttä ilmapuolustuk-
selle. ITO90M-yksikköön kuu-
luu kaksi ohjusjaosta, johtopaik-
ka ja huoltojaos. Johtoportaan 
(06) tehtävänä on luoda edelly-
tykset ilmatorjunnan johtamisel-
le osana Maavoimien yhtymien 
taistelua. Organisaatio koostuu 
kolmesta taistelujohtokeskukses-
ta, joiden tärkeimpänä kalustona 
ovat maalin osoitustutkat (MOS-
TKA87M), ilmatorjunnan johta-
misajoneuvot (ITJONE) ja link-
kimastot. 

1. Ilmatorjuntapatterin molemmat 
yksikkötyypit koostuvat pääosin 
varusmiehistä, joista noin puolet 
palvelee 165 vuorokautta tykki-, 
ohjus-, ja viestimiehen tehtävissä. 

Loput ovat johtaja- tai kuljettaja-
koulutuksen suorittaneita varus-
miehiä, jotka ovat ensimmäisen 
puolivuotta palveluksestaan eri-
koistuneet tuleviin sodanajan teh-
täviensä erityispiirteisiin. Toisella 
puolivuotiskaudella (E- ja J-kau-
si) heidät koulutetaan toimimaan 
omissa sodanajan tehtävissään. 
Johtaja- ja kuljettajakoulutuksen 
suorittaneiden asema voidaan 
nähdä keskeiseksi molempien 
yksikkötyyppien näkökulmas-
ta, koska tekninen osaaminen ja 
tuntemus ovat keskittyneet näille 
henkilöille. Etenkin ohjuskoulu-
tuksen suorittaneet ryhmänjohta-
jat viettävät tuntikausia ohjussi-
mulaattorilla harjoitellessaan sekä 
kerryttäessään erityisosaamista 
asejärjestelmän toimintaperiaat-
teista. Upseerikoulutuksen suo-
rittaneet varusmiehet toimivat 
sekä ITO90M- että JOPO06 -yk-
sikkötyypeissä vaativissa tehtä-
vissä, joissa tulee hallita laajoja 
kokonaisuuksia nopeasti vaihtu-
vissa tilanteissa. 

2. Ilmatorjuntapatteri tuottaa 
joukkotuotantotarpeen mukaisesti 
joukkoja sotilaspoliisitehtäviin. 
Lisäksi yksikkö vastaa Rovanie-
men ilmatorjuntapatteriston joh-
tajakoulutuksesta. Johtajakoulu-
tuksen tärkeimpänä päämääränä 
on tuottaa itsenäisiä ja ammatti-
taitoisia johtajia, jotka kykene-
vät johtamaan alaisiansa vaih-
televissa olosuhteissa täyttäen 

koulutushaarasta riippuen heille 
asetetut tavoitteet menestyksek-
käästi. Aliupseerikoulutusta jär-
jestetään ilmatorjunta-, huolto-, 
ja sotilaspoliisilinjalla. Aliup-
seerikoulutus jakaantuu kahteen 
osaan (AUK1 ja AUK2). Ensim-
mäinen vaihe kestää seitsemän 
viikkoa ja toinen vaihe yhdeksän 
viikkoa. AUK1:n päättymisen yh-
teydessä aliupseerioppilaista osa 
lähetetään reserviupseerikurssil-
le (RUK) Haminaan harjoittele-
maan joukkueenjohtajan taitoja 
oman koulutushaaransa puitteissa. 
AUK2:lla jatkavat aliupseerioppi-
laat harjaantuvat ryhmänjohtajan 
tehtävissä sekä syventyvät koulu-
tushaaransa erityispiirteisiin. Il-
matorjuntalinjalla tämä tarkoittaa 
muun muassa intensiivistä kalus-
tokoulutusta, jotta koulutettavat 
hallitsisivat johtajakaudellaan il-
matorjunnan teknisesti vaativat 
ase-, valvonta- ja viestijärjestel-
mien käytön. Huoltolinjalla kou-
lutusta järjestetään ensimmäiset 
seitsemän viikkoa, jonka aikana 
oppilaat tutustuvat yleisluontei-
sesti huollon aselajiin saaden pe-
rusteet huollon toiminta- ja käyt-
töperiaatteisiin. Tämän jälkeen 
oppilaat lähetetään Kainuun pri-
kaatiin syventämään osaamista eri 
huollon toimialoilla. Sotilaspo-
liisilinjalla koulutetaan oppilaita 
ryhmänjohtajan tehtäviin sotilas-

poliisikomppaniaan, lisäksi oppi-
laat saavat koulutuksen sotilaspo-
liisimiehistön ohella varuskunnan 
vartioston tehtäviin. Linjan koulu-
tus koostuu monipuolisesta ase- ja 
ampumakoulutuksesta sekä tais-
telukoulutuksesta rakennetulla 
alueella.
 
2.Ilmatorjuntapatterin sotilaspo-
liisimiehistö palvelee 255 vuo-
rokautta, jonka aikana he opette-
levat käyttämään monipuolisesti 
erilaisia voimankäyttövälineitä ja 
toimimaan osana ryhmää ja par-
tionjohtajan tehtävissä. Sotilas-
poliisimiehistö käy yhdessä soti-
laspoliisiryhmänjohtajan tehtäviin 
koulutettavien aliupseerioppilai-
den kanssa voimankäyttökoulu-
tuksen. Lisäksi he osallistuvat 
koulutuksensa ohessa varuskan-
nan turvallisuuden varmistami-
seen liittyviin tehtäviin. 

Tukikohtakomppania tuottaa 
huoltojoukkoja Ilmavoimille ja 
osallistuu varuskunnallisten pal-
veluiden ylläpitoon. Lisäksi yk-
sikkö on hallinnollisesti vastuussa 
Lapin lennostossa palvelevista va-
rusmiehistä. Tukikohtakomppania 
tuottaa jokaisesta saapumiseräs-
tä yhden lähes määrävahvuisen 
huoltokomppanian Ilmavoimi-
en siirtyviin tukikohtiin. Tuo-
tettavien huoltokomppanioiden 

tehtävänä on ylläpitää siirtyvän 
tukikohdan taistelijoiden taiste-
lukuntoa toteuttamalla materiaa-
litäydennyksiä, kuljetuksia, kun-
nossapitoa, lääkintähuoltoa ja 
huoltopalveluja. Lentokaluston 
ja viestitekniikan erikoishuoltoa 
huoltokomppania ei toteuta, vaan 
niistä vastaavat muut tukikohdan 
erikoishuoltoon erikoistuneet jou-
kot. Huoltokomppaniaan kuuluu 
komentojoukkue, huoltopalvelu-
joukkue, täydennys- ja kuljetus-
joukkue sekä ensihoitojoukkue. 
Komentojoukkue vastaa huol-
tokomppanian huoltotehtävien 
suunnittelusta sekä yksikön ti-
lannetietoisuudesta. Huoltopal-
velujoukkue vastaa tukikohdan 
muonituksesta, postipalveluista 
ja kaatuneiden kokoamispaikan 
perustamisesta. Täydennys- ja 
kuljetusjoukkue vastaa ampu-
matarvikkeiden, polttoaineiden 
täydennyspaikkojen sekä asei-
den ja ajoneuvojen kunnossapi-
topaikkojen perustamisesta. En-
sihoitojoukkue vastaa siirtyvän 
tukikohdan ensihoitoaseman pe-
rustamisesta ja toiminnasta tehtä-
vänä antaa haavoittuneille henkeä 
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Kapt (res) Marko HonkanenTEEMANA
Ilmatorjunnan koulutus

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
aselajityöryhmä ja reservin koulutus 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) aselajikoulutuksien tarjonta 
perustuu tilaajan tarpeeseen ja to-
teutetaan sitoutuneiden kouluttajien 
verkoston kautta. MPK on asettanut 
useita työryhmiä kehittämään aselaji-
koulutuksia reserviläisille ja vuonna 
2015 muodostettiin ensimmäisen aal-
lon osana esiselvitystyöryhmä, jonka 
tehtävänä oli luoda ehdotus siitä miten 
ilmatorjunta-aselajin koulutusta ke-
hitettäisiin ja tuotteistettaisiin MPKn 
toimesta. Esiselvitys tuotti loppura-
portin juuri vuoden 2015 lopussa, ja 
keväällä 2016 tehtiin päätös pysyvästä 
aselajikohtaisesta työryhmästä, jonka 
puheenjohtajaksi nimitettiin reservin 
kapteeni Marko Honkanen. Työryh-
mään sisällytettiin aselajin aktiivisia 
reserviläisiä, MPKn palkattua henki-
lökuntaa sekä asiantuntijarooli ilma-
torjunnan aselajitarkastajan toimistos-
ta, jolla haluttiin varmistaa MAAVEn 
tietoisuus ja ohjausmahdollisuus sii-

hen mitä työryhmä on suunnittelemas-
sa koulutusjärjestelmän kehittämisen 
ja jalkautuksen suhteen.

Koulutustarjonnan rakentaminen 
aloitettiin tilaajan tarpeiden mu-
kaisesti, ja aika pian muodostui-
kin rungot sekä kaikille joukoille 
soveltuvasta ja tarpeellisesta ilma-
suojelukoulutuksesta että ITKK / 
raskaskonekiväärin koulutuksesta, 
23ITK61-kaluston koulutuksesta ja 
tulenjohto / JOJÄ-kaluston koulu-
tuksesta. Koulutusten suunnittelussa 
sekä toteutuksessa pyrittiin huomioi-
maan se, että viimeisten 10-15 vuo-
den aikana on ilmatorjunnan reservi-
läisen näkökulmasta muutettu muun 
muassa radiot, puhelimet, koordinaa-
tistot (ja sitä kautta ilmavalvontase-
losteen osaaminen), taktiset merkit, 
tuliasemapääte ja sanomalaite… ja 
tässä vasta listan alkua! Tämän li-
säksi ilmauhka sisältää muuttuneita 

painotuksia ja elementtejä esimer-
kiksi lennokkien roolissa nykyisenä 
kaupallisten dronejen aikakautena. 
Kouluttajatiimeissä onkin huomattu, 
että muiden joukkojen tietoisuus ja 
osaaminen ilmasuojelun osa-aluei-
den perusteiden suhteen on usein 
heikohkoa, eikä sitä osata ottaa toi-
minnassa huomioon. Maastouttami-
nen ja naamiointi onkin usein tehty 
maatähystystä silmällä pitäen. Näin 
ollen IV-seloste, taktiset merkit, kart-
taharjoitukset, ilmasuojelutoimenpi-
teet, ilmauhka ja joukon toimintaperi-
aatteet ovat olleet usein aiheita joilla 
kurssit ovat alkaneet joukon lähtöta-
sosta riippuen. Kalustokoulutukses-
sa on sitten päästy varomääräysten 
jälkeen opettelemaan ja kertaamaan 
käytännön toimia kaluston kanssa pe-
rustoiminnoista aina käyttäjän kent-
tähuoltotoimenpiteisiin asti. Tätä on 
täydennetty ITKK- ja 23ITK61-si-
mulaattorin käytöllä ja ilmatilan-
nekuvan simuloinnilla TJ/JOJÄ- ja 
IV-selosteharjoituksissa.

Aselajikoulutusta tarjotaan MPKn 
toimesta valtakunnallisesti, ja kou-
luttajien sekä koulutettavien määrä 
on ollut kasvussa. Kouluttajat ovat 
pääsääntöisesti pitkän linjan sitoutu-
neita reserviläisiä, joilla on Puolus-
tusvoimien hyväksymät kouluttaja-
pätevyydet, hyvä asiantuntemus sekä 
tyypillisesti myös sijoitus ilmatorjun-
tajoukoissa. Osaamista on kerrytetty 
luonnollisesti myös Puolustusvoimi-
en kertausharjoituksina järjestämillä 
aselajikoulutuskursseilla sekä muissa 
tapaamisissa ja harjoituksissa. Näin 
pyritään osaltaan varmistamaan, että 
koulutus tapahtuu viimeisimpien oh-

Puolustusvoimat (Merivoimien Facebook-sivu), kuvassa allekirjoittanut 
kouluttamisen ytimessä.

pelastavaa ensiapua ja hätäkirur-
giapalveluita. 

Tukikohtakomppanian johtaja-
tehtävissä palvelevat varusmie-
het suorittavat johtajakoulutuksen 
pääosin huollon eri toimialoilla 
muutamia poikkeuksia lukuun 
ottamatta. Lapin Lennoston pal-
veluksessa olevat varusmiesjoh-

tajat ovat suorittaneet AUK:n tai 
RUK:n Ilmavoimien joukko-osas-
tossa Tikkakoskella. Tukikohdan 
miehistötehtävät ovat jakaantuvat 
tasaisesti 165, 255 ja 347 vuoro-
kauden tehtäviin. Keittäjät, suo-
jausmiehet ja asentaja suorittavat 
165 vuorokauden palveluksen. 
Lääkintämiehet suorittavat 255 
vuorokauden palveluksen saaden 

koulutuksen taisteluensiapuun ja 
pienimuotoisiin hoivatöihin, li-
säksi pääosa suorittaa ambulans-
sille hälytysajoluvat. 347 vuoro-
kauden miehistötehtävissä olevat 
kuljettajat saavat sotilaskuljettaja-
kurssin suorittaessa C-ajoneuvo-
luokan ajo-oikeudet, lisäksi osa 
suorittaa myös CE- tai D- ajoneu-
voluokkien ajo-oikeudet.
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jesääntöjen mukaan – näitä onkin vii-
me vuosien aikana kiitettävästi uusit-
tu sekä opin puhtauden että teknisten 
ja taisteluteknisten oppaiden osalta. 
Tämä toiminta tukee toisaalta myös 
ko. kouluttajien omia valmiuksia 
omiin kriisiajan tehtäviinsä. Kursse-
ja toteutetaan pääsääntöisesti Puo-
lustusvoimien tilaamina kursseina 
MPKn toimijoiden toimiessa kou-
luttajia tilaajan valvonnan alaisena.

Työryhmä ja aselajikouluttajat ovat 
myös olleet vahvasti mukana uudis-
tamassa ja päivittämässä perinne-
tiedon dokumentointia ja vanhoja 
maastovihkoja sekä materiaaleja liit-
tyen esimerkiksi 23ITK61-patterei-
den ja kaluston koulutukseen sekä 
toimintaan. Urakka alkoi ”muun-
totalkoilla” kun vanhat ”ei-Micro-
soft-Office”-muotoiset materiaalit 
käännettiin yksitellen nykypäivän 
järjestelmien ymmärrettävään muo-
toon, niin hyvin kuin se yksittäisten 
tiedostojen osalta onnistui. Tämän 
jälkeen koulutuskortit, -suunnitel-
mat sekä erilaiset maastovihkot ja 
toimintaohjeet on käyty läpi ja päi-
vitetty, uudet kuvat lisätty, laminoin-
nit tehty, versionhallinta kunnossa 
ja kaikki hyväksytetty Puolustus-
voimien edustajalla. Näin varmis-
tetaan sisällöllisesti vakiomuotoi-
nen nousujohteinen koulutus sekä 
käytettävät termit, josta on hyötyä 
sekä koulutuksiin osallistuville että 
kouluttajille ja tilaajalle. Materiaalit 
säilytetään (niiltä osin kuin salausta-
sovaatimukset sallivat) PVMoodlen 

suljetussa työtilassa, jossa on aina 
saatavilla ajantasaisimmat versiot 
mahdollisine parannus- ja päivitys-
kommentteineen. Sana on selkeästi 
myös kiirinyt kentällä, ja materiaa-
leja on kyselty kiitettävästi jo käytet-
täväksi niissäkin Puolustusvoimien 
joukkoyksiköissä, joissa emme ole 
vielä aktiivisesti kouluttaneet.

Vuosi 2018 oli sopivan vauhdikas, 
ydintiimin vetäessä eri tapahtumis-
sa sekä pohjoisessa että etelässä 
avoimia ja suunnattuja koulutuk-
sia kaikilla aikaisemmin maini-
tuilla ilmatorjunnan osa-alueilla. 
Onpa käyttöön tosiaan jopa saatu 
muutaman kerran 23ITK61-jaos-
simulaattorikin, jolla kyettiin tote-
amaan nousujohteisesti koulutetun 
joukon tehokkuus tarkkaan dataan 
pohjautuen. Ja näin pitikin olla, sillä 
kyseessä oli joukko joka muutaman 
vuoden vapaaehtoisten valmistavien 
koulutusten jälkeen suoritti kertaus-
harjoituksena kovapanosammun-
nat. Valmistautuminen koulutusten 
avulla näkyi selvästi harjoituksessa 

korkeana valmiutena siirtyä kovapa-
nosvaiheeseen, ja asioita palauteltiin 
vielä myöhemmin mieleen simulaat-
torin avulla. Aktiivinen koulut-
tajapoolimme on myös osallistu-
nut kertausharjoituksiin toteuttaen 
oheiskoulutuksen osana ampumalei-
riä. Aselajikoulutuksia järjestettiin 
sekä omina kursseinaan, että myös 
osana suurempia harjoituskokonai-
suuksia joko alikursseinaan tai upo-
tettuna osaksi toista kurssia muille 
aselajeille – esimerkkinä vaikkapa 
pidetty ilmasuojelukoulutus taiste-
luensiapukurssilaisille! Yllättävän 
harva vieläkään osaa vastauksen ky-
symykseen ”miksi Puolustusvoimi-
en ajoneuvoissa on ULA-radio?”. 
Olemme myös suunnanneet massa-
koulutusta vahvemmin paikallispa-
taljoonaympäristöön ja -joukkoihin 
tilaajalta tulevan ohjauksen mukaan.

Puolustusvoimilta saatu palaute on 
ollut erittäin positiivista ja olemme 
saaneet kehittämis- ja koulutustyös-
tämme sekä aselajin reservin ylei-
sestä aktivoinnista kiitosta – kaikki 
kun tapahtuu vielä tilatusti, tuot-
teistetusti, tavoitteellisesti ja sovi-
tusti. Yhteistyö tarkastajan toimis-
ton kanssa on myös jatkunut hyvässä 
hengessä. Tästä on hyvä jatkaa, ja 
tahdon myös omasta puolestani 
kiittää sitä muutamien kymmenien 
henkilöiden ydinjoukkoa, jolla tämä 
on saatu aikaan. Jos jolle kulle tätä 
lukevalle syttyi kipinä asiaan, niin 
rohkeasti vain yhteyttä allekirjoit-
taneeseen!

Kuva: Marko Honkanen

Kuva: Marko Honkanen

Eversti evp.
Ahti Lappi

HISTORIASTA
PERUSLUKEMIA

ADD:n tappiot helmikuun 
1944 pommituksissa
Helmikuussa 2019 on kulunut 75 
vuotta Neuvostoliiton strategisten 
ilmavoimien suurimmasta pom-
mitusoperaatiosta, jonka kohtee-
na olivat eräät Suomen kaupungit. 
Tarkoituksena oli nujertaa kansan 
maanpuolustustahto ja pakottaa Suo-
mi rauhaan, jonka ehdot olivat an-
karat. Tehokkaan ilmapuolustuksen 
ja osittain hyökkääjän omien heik-
kouksien takia operaatio epäonnis-
tui ja puolustaja sai torjuntavoiton. 
Mielenkiintoista on, että ADD ei 
kärsinyt Suomessa tavallista suu-
rempia tappioita, mutta väisti tor-
juntaa, jolloin pommitukset epäon-
nistuivat. 

Epäonnistunut 
ilmaoperaatio 

Neuvostoliiton kaukotoimintail-
mavoimat (ADD, Aviatsija Dalne-
go Deistvija) perustettiin 5. maa-
liskuuta 1942 ylijohdon alaiseksi 
strategiseksi ilmavoimayhtymäksi. 
Komentajana toimi ilmamarsalkka 
Aleksandr E. Golovanov. Kau-
kotoimintailmavoimia käytettiin 
pommitustehtävissä Saksan rinta-
malla, jolloin pommituskohteina 
olivat Königsberg, Memel, Tilsit, 
Bukarest, Budapest ja Berliini. 
ADD suoritti vuoden 1943 aika-
na 75 000 taistelulentoa ja pudot-
ti 78 000 tonnia pommeja. Tulok-
set eivät olleet mainittavia, mutta 
tappiot olivat huomattavat, yli 500 
konekuntaa jäi palaamatta. Se mer-
kitsi noin 1,5 prosentin tappioita 
lentosuoritusten määrästä (jota ei 
pidetty pahana), mutta 50 prosen-
tin tappioita koneiden ja miehistö-
jen kokonaismäärästä. Puolet ko-

neista ja miehistä vaihtui vuoden 
sisällä. 

Stalin antoi ADD:lle käskyn aloittaa 
pommitukset jo joulukuussa 1943, 
mutta huonojen sääolojen takia yri-
tys toisensa jälkeen epäonnistui. Se 
oli tietysti puolustajan onni. Helsin-
gin pommitukset onnistuttiin toteut-
tamaan helmikuun 6.–7., 16.–17. ja 
26.–27. päivinä. Tämän lisäksi pom-
mitettiin Kotkaa 11.2., Oulua, Raa-
hea ja Rovaniemeä 12.–13.2., Turkua 
22.–23.2. ja uudelleen Oulua 27.–
28.2. Kohteeksi oli käsketty 15.2. 
myös Tampere, mutta sitä ei toteu-
tettu. Pommitukset eivät onnistuneet 
hyvin missään, mutta vaurioita syn-
tyi. Oulu ja Turku olivat huonommin 
suojattuja kuin Helsinki ja Kotka. 

ADD kohdisti Helsinkiin noin 2000 
pommituslentoa ja menetti 30 ko-
netta, joista 20 kirjattiin taistelutap-
pioiksi. Tappiot olisivat olleet paljon 
suuremmat, jos useampi kone olisi 
lentänyt torjunnan vaikutuspiiriin. 
ADD:n 1,5 % tappiot lentosuori-
tusten määrästä eivät ylittäneet edel-
lisen vuoden tappiolukemia, joten 
torjuntavoittoa ei voi selittää tap-
pioiden suuruudella. Ainoa, joka 
sen selittää, on torjunnan pelotusvai-
kutus – pelko tulla ammutuksi alas, 
pelko kuolla. Tämä onkin yllättävää, 
koska Neuvostoliitossa ei yleensä 
välitetty suuristakaan miehistötap-
pioista. Länsiliittoutuneiden pom-
mituslennostojen Saksan taivaalla 
kärsimiin valtaviin tappioihin ver-
rattuna ADD:n tappiot Helsingin 
ilmaoperaatiossa olivat suorastaan 
mitättömät! Miten se selitetään? 

ADD:n konemuodostelmissa oli 
yleensä jokaisen laivueen viimeises-
sä koneessa ns. ”kontroller” eli val-
voja, mahdollisesti politrukki, jonka 
tehtävänä oli valvoa tehtävän suorit-
tamista. Kysymys kuuluu, miten voi 
valvoa mitään, kun on harvan jonon 
viimeisessä koneessa pimeässä yös-
sä? Mistä voi tietää, pudotettiinko 
pommit oikeaan aikaan vai ei? Vaik-
ka tietäisikin, uskaltaako siitä kertoa 
esimiehille, kun valvojan oma pää 
on vaarassa? Eipä tainnut kukaan 
kertoakaan, koska Stalin sai vasta 
syksyllä 1944 kuulla totuuden val-
vontakomission miehiltä. Hän ei täs-
tä erityisesti ilahtunut, vaan ”alensi” 
ADD:n tavalliseksi ilma-armeijaksi. 
Sekin on todiste torjuntavoitosta. 

Tietoja tuhoutuneista ja 
vaurioituneista koneista

ADD:n arkistoista on saatu tarkem-
pia tietoja Suomen pommituksissa 
tuhoutuneista ja vaurioituneista 
koneista. Oheisessa luettelossa on 
kirjattu Helsingin, Kotkan, Oulun 
ja Turun pommitusretkien tappioita. 
ADD:n koneet pudottelivat satun-
naisesti pommeja muillekin paik-
kakunnille, kuten Rovaniemelle, 
Raaheen, Turun saaristoon, Maa-
rianhaminaan, jopa Tukholman lä-
helle! Luettelosta on havaittavissa, 
kuinka vaikea hyökkääjän on tietää, 
miksi joku kone jäi palaamatta: am-
muttiinko se alas vai tapahtuiko jo-
tain muuta? Lentovaurioiden osuus 
on melko suuri, mihin myös ilmator-
junnan osumilla saattoi olla vaiku-
tuksensa. Hakasulkuihin on merkit-
ty kirjoittajan kommentteja eräistä 
tapauksista. 
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6.–7.2.1944 Helsinki

- Li-2, toinen moottori sammui, pakkolasku Narvan seudulla, ei henkilötappioita (luutnantti Shemetov).
- Li-2, vaurioitui, kolme it-osumaa.
- Li-2, epäonnistunut startti Pargolovosta (ohjaaja, nuorempi luutnantti I.O. Jurtajev haavoittui).
- Li-2, epäonnistunut lasku Ozerkiin, syttyi palamaan, ei henkilötappioita (luutnantti Zemljanoj). 
- Il-4, pakkolasku Kingiseppin seudulle (it-osuma), ei henkilötappioita (nuorempi luutnantti Ostroushenko).
- Il-4, polttoaine loppui, pakkolasku Soblagoon, ei henkilötappioita (nuorempi luutnantti Kodesnikov).
- Il-4, pakkolasku Novoduginon varakentälle, kone tuhoutui, ei henkilötappioita (nuor. luutnantti Krivov). 
- Il-4, pakkolasku Rybinskiin, eksyminen paluulennolla, ei henkilötappioita (kapteeni Shestopal).
- Il-4, epäonnistunut lasku Batalyyn, neljä henkilöä sai surmansa (luutnantti Krugoguz).
- Il-4, Helsingin it vaurioitti, putosi Oshtakovin seudulla (omalla puolella), miehistö hyppäsi (Zintshenko). 
- Il-4, polttoaine loppui Kalininin seudulla (paluumatkalla), miehistö hyppäsi (kapteeni Pozhidajev). 
- Il-4, moottorivika paluulennolla, putosi Jedrovoon, miehistö hyppäsi (Skripnik). 
- Il-4, katosi, neljä henkilöä sai surmansa (Kulagin). Helsingin it? 
- B-25, eksyi paluulennolla, pakkolasku Belevin seudulla, ei henkilötappioita (nuorempi luutnantti Kokin). 
- Pe-8, pakkolasku paluulennolla Ivanovon seudulla, ei miehistötappioita (kapteeni Ugrjumov). 

[Muiden venäläisten lähteiden mukaan kuusi konetta jäi palaamatta 6.–7.2.]

10.–11.2.1944 Kotka

- Li-2, vaurioitui, epäonnistunut startti. 
- Li-2, yhteentörmäys huonossa säässä toisen Li-2:n kanssa Kronstadtin luona, putosi Velikije Lukin seudulla, 
viisi henkilöä sai surmansa, ml. NL:n sankari, majuri J. Plashetshnik.
- Li-2, yhteentörmäys Kronstadtin luona, neljä henkilöä sai surmansa (vanh. luutnantti Kobzev). 
- Li-2, moottori sammui startissa Plehanovosta, ei henkilötappioita (vanhempi luutnantti Novitshenkov). 
- Li-2, katosi, 4–5 henkilöä sai surmansa (Bezbokov). [ Kotkan it?] 

[Muiden lähteiden mukaan 190 konetta pommitti Kotkaa, ja niistä ilmatorjunta ampui kaksi alas. 
Myös saksalainen yöhävittäjä ampui alas yhden koneen.]

16.–17.2.1944 Helsinki

- Li-2, putosi paluulennolla Tarton seudulle, 2 sotavangiksi, 4 sai surmansa (vanh. luutnantti Pankov). 
- Li-2, epäonnistunut lasku Levashovoon, vanhempi luutnantti Shubin sai surmansa. 
- Li-2, epäonnistunut startti Pargolovosta, 6 henkilöä sai surmansa (luutnantti Garanin).
- Li-2, vihollisen it, putosi Narvan seudulle, 5 sotavankia, yksi sai surmansa (luutnantti Suvorov). 
- Li-2, katosi, 5 sai surmansa (nuorempi luutnantti Brova). 
- Il-4, moottorihäiriö, pakkolasku Ljatilin seudulle, ei henkilötappioita (Kuzminitsh).
- Il-4, epäonnistunut startti Batalysta, yksi sai surmansa, neljä haavoittui. 
- B-25, epäonnistunut startti Synevkasta, kolme henkilöä sai surmansa (kapteeni Hohlov). 
- B-25, katosi, viisi henkilöä sai surmansa (luutnantti Velitshkovski). 

[Muiden venäläisten lähteiden mukaan viisi konetta jäi palaamatta 16.–17.2.] 

22.–23.2.1944 Oulu 

Useat koneet joutuivat paluulennolla sumuun ja lumipyryyn. 
- Il-4, eksyi, pakkolasku Suojärvelle, kaksi sai surmansa, kaksi jäi vangiksi (vanh. luutnantti Kozyrevski).
- Il-4, katosi, neljä sai surmansa (luutnantti Pokatilov).
- Il-4, eksyi, pakkolasku Vienan Kemin seudulla, yksi sai surmansa, kolme haavoittui (majuri Azgur).
- Il-4, eksyi, pakkolasku Poventsan seudulla, yksi haavoittui (vanh. luutnantti Provatorov).
- Il-4, eksyi, pakkolasku Sorokan seudulla, ei henkilötappioita (kapteeni Ivanov).
- Il-4, eksyi, pakkolasku Danilovon seudulla, ei henkilötappioita (kapteeni Smirnov). 

[Samaan aikaan pommitettiin myös Rovaniemeä ja Raahea. Oulua pommitettiin uudelleen 27.–28.2.].

22.–23.2.1944 Turku

- Li-2, pakkolasku Lugan seudulla (vanh. luutnantti Novitshenkov). 
- Li-2, pakkolasku Gdovin seudulla (kapteeni Titov).
- Li-2, pakkolasku Lugan seudulla (vanh. luutnantti Rogozinnikov).
- Li-2, pakkolasku Kalininin seudulla (luutnantti Torov).
- Li-2, pakkolasku Janinon seudulla (kapteeni Janov).
- Li-2, vihollisen it, pakkolasku (luutnantti Kuzmitshev). 
- Li-2 katosi, 5–6 sai surmansa, vihollisen it? 

[Muiden venäläisten lähteiden mukaan 358 konetta pommitti Turkua ja niistä kaksi jäi palaamatta.]

26.–27.2.1944 Helsinki

- Li-2, epäonnistunut startti Prijutinosta, neljä haavoittui (luutnantti Jablokov).
- Li-2, epäonnistunut lasku Prijutinoon, ei henkilötappioita (luutnantti Rastorgujev).
- Li-2, katosi, kuusi sai surmansa (luutnantti Tshernyshev). 
- Li-2, epäonnistunut lasku Gorskajaan, ei henkilötappioita (vanh. luutnantti Birjukov).
- Li-2, vihollisen [saksalainen] hävittäjä pudotti, kuusi sai surmansa (vanh. luutnantti Stepanitshev). 
- Li-2, vihollisen hävittäjä/it, kuusi sai surmansa (vanh. luutnantti Vytshugzhanin). [kirjattu it:n tilille].
- Li-2, räjähti startissa Levashevosta, neljä sai surmansa (kapteeni Tatsi). 
- Li-2, vihollisen hävittäjä vaurioitti, laskeutui yhdellä moottorilla Uglovoon, yksi haavoittui (luutnantti Smoljnikov). 
- Il-4, syttyi startissa Lugassa, yksi henkilö sai surmansa (luutnantti Komaritski). 
- Il-4, epäonnistunut startti (luutnantti Kartashov). 
- Il-4, vihollisen it osui, putosi Krasnogvardejskin seudulla, miehistö hyppäsi (Borisov). 
- Il-4, ympäri laskussa Lugaan, yksi haavoittui (luutnantti Nebailo). 
- Il-4, katosi, neljä sai surmansa (Paukov). [Helsingin it?] 
- Il-4, vihollisen it osui, pakkolasku Rakvereen. 
- B-25, epäonnistunut startti Novo-Duginosta, yksi sai surmansa, kaksi haavoittui (majuri Gavrysh).
- B-25, pakkolasku Novi-Duginoon, 15 it-osumaa (kapteeni Dragomeretski). 
- Pe-8, räjähti it-osumasta Helsingin edustalla, 12 sai surmansa (kapteeni S. Ugrjumov). [Silminnäkijöiden mukaan 

kaksi saksalaista hävittäjää ampui alas koneen, joka putosi palavana mereen Isosaaren ja Eestiluodon välissä.] 
- Pe-8, pakkolasku kahdella moottorilla Vypolzovoon (majuri Arharov). 

[Muiden venäläisten lähteiden mukaan yhdeksän konetta jäi palaamatta 26.–27.2.] 

Lähteenä on käytetty Carl-Fredrik Geustin kääntämiä venäläisiä asiakirjoja.

ADD:n ainoa raskas pommikone Pe-8 kykeni 
kuljettamaan 5 000 kilon pommin. Onneksi koneita oli 
alle 20 kpl. Kuva: C-F. Geust

ADD:n Lisunov Li-2 -koneita miehistöineen 
käskynjaolla. Konetyypin pommikuorma, 
lentokorkeus ja nopeus olivat muita tyyppejä 
heikompia. Tappioita tuli eniten. Kuva: C-F. Geust
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Kapteeni
Juha Kukkola

STRATEGIA
PERUSLUKEMIA

Asymmetriaa  
kyberavaruudessa
Huolimatta siitä, että Internet on 
globaali tietoverkko, joka yhdistää 
ihmisiä, yrityksiä ja yhteiskuntia, 
se on myös taistelukenttä. Valti-
oiden pyrkimykset säännellä In-
ternettiä vahvistuvat ja eräät jopa 
pyrkivät muokkaamaan sitä saa-
vuttaakseen sotilaallisen ylilyön-
tiaseman.

Taistelukentän muokkaaminen 
strategisella tasolla ei ole lähes-
kään aina tuottanut odotettuja 
tuloksia. Hyvinä esimerkkeinä 
tästä käyköön ranskalaisten Ma-
ginot-linja ja Neuvostoliiton puo-
lustussuunnitelma kesältä 1941. 
Ensimmäinen on lähtökohtaisesti 
viallinen ja jälkimmäinen puut-
teellisesti toimeenpantu. Epä-
onnistumiset eivät tietenkään 
tarkoita sitä, etteikö taisteluti-
laa, modernin sodankäynnin eri 
ulottuvuudet huomioiden, tulisi 
yrittää muokata omia joukkoja 
ja tavoitteita tukevaan muotoon. 
Sodan jumalten noppapeliin kan-
nattaa pyrkiä aina saamaan mu-
kaan muutama painotettu kuusi-
sivuinen.

Kyberavaruus tai toimintaympä-
ristö on viimeisin tulokas sotilaal-
lisen toiminnan piiriin. Modernit 
yhteiskunnat ja asevoimat ovat 
riippuvaisia tietoliikenneyhteyk-
sistä, tietojärjestelmistä ja niiden 
sisältämästä informaatiosta. Nii-
hin perustuen toimivat kriittisen 
infrastruktuurin palvelut ja niihin 
perustuu käytännössä valtioiden 
olemassaolo ja ainakin Suomen 
leveyspiireillä talvisaikaan itse 

ihmiselämä. Johtuen kyberava-
ruuden tärkeydestä ei ole yllätys, 
että eräät valtiot ovat päättäneet 
tiukentaa kontrolliaan internetis-
tä. Jossain tapauksissa kyseessä on 
ollut vain pyrkimys rajoittaa po-
liittisia vapauksia, mutta Venäjän 
tapauksessa pyrkimyksillä on sel-
vät sotilasstrategiset perustelunsa.

Venäjä on ilmoittanut vuonna 
2014 valmistautuvansa luomaan 
kyvyn Venäjän kansallisen In-
ternetin segmentin irrottamiseen 
globaalista tietoverkosta. Venä-
jän federaation hallitus on vuonna 
2017 hyväksynyt Digitaalisen ta-
louden ohjelman, joka määrittelee 
linjat digitaalisen suvereniteetin 
luomiselle. Digitaalinen suvere-
niteetti tarkoittaa Venäjän valtion 
vallan ja kontrollin ulottamista 
kyberavaruuteen siltä osin, kuin 
tuon avaruuden fyysinen pohja 
sijaitsee Venäjän valtion alueel-
la tai oikeudellisen määräysval-
lan piirissä. Digitaalisen talouden 
ohjelma on vuonna 2018 presi-
dentti Putinin toimesta korotettu 
kansalliseksi ohjelmaksi eli val-
tionhallinnon prioriteetiksi ja sil-
le on määrätty 1,8 triljoonan rup-
lan budjetti (noin 24€ miljardia). 
Vuoden 2018 lopulla Venäjän liit-
tokokouksen alahuoneeseen eli 
duumaan tuotiin lakiesitys, joka 
oikeuttaisi ja velvoittaisi kansal-
lisen segmentin irrottamisesta In-
ternetistä. Tätä ennen Venäjällä on 
jo säädetty lakeja, jotka täysimää-
räisesti toimeenpantuna antaisivat 
valtiovallalle ja etenkin turvalli-
suuspalveluille kontrollin Venä-

jän kansallisista tietoverkoista ja 
niiden liittymäpinnoista muuhun 
maailmaan.

Venäjän valtion pyrkimykset kont-
rolloida omaa Internettiään, joka 
tunnetaan myös nimellä RuNet, ei-
vät rajoitu yhteyksien hallintaan. 
Digitaalisen talouden ohjelma pi-
tää sisällään laajoja alaohjelmia 
kotimaisten ohjelmistojen, laitteis-
tojen ja salausjärjestelmien luomi-
seksi. Nämä tähtäävät riippumatto-
muuteen läntisestä ja kiinalaisesta 
teknologiasta. Lisäksi kotimaisen 
tuotannon toivotaan synnyttävän 
innovatiivisia tulevaisuuden tek-
nologioita, jotka takaisivat Venä-
jälle etulyöntiaseman kilpailijoi-
hinsa nähden. Ohjelmaan kuuluu 
myös useita toimia kotimaisen 
verkkoliikenteen turvaamiseksi 
sekä verkkoihin liittyvien pääte-
laitteiden hallitsemiseksi alkaen 
pakollisesta käyttäjien ja laittei-
den rekisteröinnistä päättyen pa-
kolliseen venäläisten laitteiden ja 
ohjelmistojen käyttöön.

Digitaalisen talouden ohjelma 
ei tietenkään ole avoimesti soti-
laallinen. Sitä pitää tulkita vuon-
na 2016 julkaistun informaatio-
turvallisuusdoktriinin ja Krimin 
miehityksen aiheuttaman läntisen 
reaktion valossa. Doktriinin mu-
kaan Venäjää uhkaavat niin tek-
nologiset kuin henkispsykologi-
set uhat informaatioympäristössä. 
Venäjä on tässä ympäristössä al-
tavastaajana ja sen tulee suojel-
la itseään estämällä haitallisten 
vaikutusten pääsy Venäjän kan-
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TApAHTuMIA

Tapahtumakalenteri
Pvm Aika Tapahtuma Paikka Kohderyhmä Järjestää Yhteyshenkilö Muuta
17.3. 13.00 SalpItkilta

Kevätkokous
Marttakulma
Kouvola

Killan jäsenet SalpItkilta Seppo Rantalainen

24.3. 10.00 Yhdistyksen vuosikokous It-museo, Tuusula jäsenet Hallitus Sihteeri Kari Kokkomäki Katso erillinen  
ilmoitus!

24.-25.3. Jäsenmatka Viroon Viro, Tallinna-Tapa jäsenet Hallitus Päätoimittaja, 
lehti@ilmatorjunta.fi

30.3. SALPITPSTO
Perinnepäivä

Kuusankoski SalpItPsto

Huhtikuu PV-uudistuksen vaikutus 
ilmapuolustukseen ja 
ilmatorjuntaan

Ilmasotakoulu KS:n osaston ja 
Ilmasotakoulun 
killan jäsenet

ITY:n Keski-
Suomen osasto 
ja ILMASK:n 
kilta

Osaston sihteeri,
niemenjari@gmail.com

Tarkempi aika jäsen-
tiedotteessa tai lisä-
tietoja sihteeriltä

24-25.4. Hyrylän evp-risteily Hki-Tallinna-Hk Hyrylässä 
palvelleet avec

Hyrylän evp:t Klaus Nieminen
klaus.nieminen(@)hotmail.
com

Risteily nro 20 on 
poikkeuksellisesti 
avec, tervetulo sink-
kunakin.

2.5. Ammuntojen seuraaminen Pahkajärvi Kilta/Osasto SalpItpsto Seppo Rantalainen
21.5. Rekrytointitilaisuus

Esittely Kilta/osasto
Vekaranjärvi Varusmiehet SalpItPsto Seppo Rantalainen

8.-10.6. Retki, Lohtaja
60v juhlaleiri

Lohtaja Kilta/Osasto Kilta/Osasto Seppo Rantalainen

9.-10.6 Avoin Matka Lohtajalle ITH 1/2012 
harjoitukseen 

Lohtaja
Majoitus hotellissa  
Kokkolassa

Osaston jäsenet ITY:n Keski-
Suomen osasto

Osaston sihteeri,
niemenjari@gmail.com

Lohtajan 60-vuotis-
juhlaleiri

14.6 18.00 Tutustuminen Kanavuoren 
sodanaikaiseen IT-asemaan

Kanavuori
oppaana Matti Rantahalme

Osaston jäsenet 
perheineen

ITY:n Keski-
Suomen osasto

15.-17.6. Sotahistoriallinen matka Viipuri-Karjalan Kannas
(lähtö Turusta)

Kaikille avoin Turun Ilmator-
juntakilta

Kyösti Vuontela 0500-
910402 (iltaisin) kyosti.
vuontela@paimio.fi

Katso erillinen il-
moitus!

21.6. 12.00 AUK-perinnetykillä Vekaranjärvi AUK-oppilaat SalpItPsto
Osasto/Kilta

Seppo Rantalainen

Mastsystem Int’l Oy trading as Cobham Mast Systems
Puh. 020 775 0810, faksi (013) 737 7113

 www.cobham.com/mastsystems

salliseen ympäristöön – johon siis 
Internetin segmenttikin kuuluu. 
Näin ollen Venäjän tulee valmis-
tautua yhteyksien katkaisemiseen 
ulkopuolelta, mutta myös itse kat-
kaisemaan yhteydet tarvittaessa. 
Esimerkiksi silloin, kun ulkopuo-
liset tahot yrittävät horjuttaa sen 
sisäpoliittista tilannetta ja saada 
aikaan nk. värivallankumouksen 
Venäjällä.

Edellä mainittujen virallisen, puo-
lustuksellisen doktriinien takana on 
kuitenkin myös hyökkäyksellinen 
idea. Irrottamalla itsensä rajatusti tai 
kokonaan kansainvälisistä verkoista 
ja suojaten oman verkkonsa sisältä 
päin valvomattomia yhteyksiä pitkin 
tulevia hyökkäyksiä vastaan, Venä-
jä hankkii itselleen asymmetrisen 
edun, joka perustuu kyberavaruu-
den, taistelutilan, muokkaamiseen. 
Edusta tulee asymmetrinen, koska 
Venäjä voi suorittaa hyökkäysope-
raatioita omien rajojensa ulkopuo-
lelta. Näin ollen sen on helpompi 
hyökätä muita, verkkonsa avoimina 
pitäviä valtioita vastaan ja puolus-
tautua muiden valtioiden hyökkäyk-
siltä, kuin muiden valtioiden hyö-
kätä tai puolustautua. Asymmetrian 
tavoittelu perustuu venäläiseen sota-
taidolliseen ajatteluun ja asymmet-
risen vastauksen etsimiseen tilan-
teessa, jossa suurvaltojen välinen 

voimatasapaino on kääntynyt Ve-
näjälle epäedulliseksi.

Venäjän pyrkimykset eivät ole täysin 
uusia tai yllättäviä. Jo 1950 ja 1960 
-lukujen taitteessa joukko neuvos-
toliittolaisia tiedemiehiä ja sotilaita 
esitti, että Neuvostoliiton tulisi luo-
da koko maan kattava tietoverkko 
yhdistämään tietokonekeskuksia 
komentotalouden ja sosialistisen 
yhteiskunnan ohjaamiseksi. Han-
ketta on eri muodoissa ajettu 1970, 
1980 ja 1990 -luvuilla. Neuvostolii-
ton aikana hanke kaatui poliittiseen 
valtapeliin ja Venäjän aikana syinä 
ovat olleet milloin varojen puute, 
voimaministeriöiden kilpailu, tek-
nologian kehittymättömyys ja yk-
sityisen sektorin sekä kansalaisten 
vastustus. Nyt tilanne on kuitenkin 
muuttunut. Venäjän ja Lännen suh-
teet ovat aallonpohjassa ja digitaali-
sen talouden ohjelmalla on hallinnon 
vahva tuki. Venäjä on myös uudis-
tanut pyrkimyksensä ajaa YK:ssa 
läpi kansainvälinen sopimus valti-
oiden suvereenisuuden takaamisek-
si kyberavaruudessa. Läpimennees-
sään sopimus vahvistaisi Venäjän 
harjoittaman kansallisen segmen-
tin kontrollin vetovoimaa muissa 
autoritaarisissa maissa.

Kyberavaruus tai toimintaympäris-
tö on yhä enenevässä määrin val-

tioiden intressien ja vallankäytön 
kohteena. Tämän johdosta valtiot 
pyrkivät muokkaamaan kyberava-
ruutta itselleen sopivaan suuntaan 
– myös sotilaallisesti. Tulevien 
suurvaltakonfliktien pelikenttää 
rakennetaan aktiivisesti ja erilai-
sia malleja kokeillen. Aika näyt-
tää, onko Venäjän valitsema malli 
Maginot-linjaa parempi keksintö 
vai osoittautuuko se Potemkinin ku-
lissin kaltaiseksi illuusioksi. Soti-
laallisen edun tavoittelun takana 
on kuitenkin vielä merkittävämpi 
panos ja se on nykyisen maailman-
järjestyksen kohtalo. Mikäli auto-
ritaariseen, valtiosuvereniteettia 
korostavaan Internetin sirpaloitu-
miseen johtava malli voittaa, demo-
kratia, oikeusvaltio ja ihmisoikeu-
det tulevat eittämättä menettämään 
yhden peruskivensä – vapaan, avoi-
men ja globaalin tietoverkon.

Teksti perustuu teoksiin 
Kukkola, Juha, Ristolainen, 
Mari & Nikkarila, Juha-Pekka: 
Game Changer – Structural 
transformation of cyberspace. 
Riihimäki: FDRA, 2017 ja 
Kukkola, Juha, Ristolainen, 
Mari & Nikkarila, Juha-Pekka 
(eds.): Game Player – Facing 
the structural transformation of 
cyberspace. Riihimäki: FDRA. 
2019.
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Kapteeni
Vilho Rantanen

TAKTIIKASTA
PERUSLUKEMIA

Lääke nimeltä liike
Hyvät ystävät! Olen kapteeni Vilho 
Rantanen ja olen saanut vastuulleni 
tämän perinteikkään taktiikan pals-
tan. Tartun haasteeseen ylpeänä, 
mutta tietoisena lukijakuntamme 
korkeasta vaatimustasosta. 

Tämänkertaisessa julkaisussa tar-
kastellaan liikettä. Liike on keskei-
nen osa ilmatorjunnan ja muidenkin 
joukkojen aktiivista taistelua, mutta 
se on myös elinehto nykyaikaisella 
ja etenkin tulevaisuuden sotanäyt-
tämöllä. 

Sensorien ja maalittamistekniikan 
kehittyminen on laajentanut kineet-
tisen vaikuttamisen kirjoa ja paranta-
nut sen tarkkuutta. Lähitulevaisuuden 
kehityssuunta lieneekin sellainen, et-
tei tiedustelun silmää pääse koskaan 
täysin piiloon. Tähän haasteeseen on 
tartuttava joukon omin toimenpitein: 
miten voin omalla toiminnallani vä-
hentää tai väistää vastustajan asejär-
jestelmien vaikutusta?

Erilaiset kaukovaikuttamiseen ky-
kenevät asejärjestelmät ovat saaneet 
varsin paljon palstatilaa eri julkai-
suissa. Syystäkin kaukovaikuttamis-
ta voidaan pitää nousevana trendinä 
ja sen taistelukentällä muodosta-
maan uhkaan on suhtauduttava va-
kavasti. Olisi kuitenkin väärin olla 
tunnustamatta nykyaikaisen vaikut-
tamisen monipuolisuutta. Nykyai-
kainen ilma-ase kykenee joustavasti 
monipuoliseen vaikuttamiseen kau-
kaa ja vähän lähempääkin. 

Pitkänkantaman 
opintomatka Syyriaan

Moni ilmatorjuja on epäilemättä ha-

keutunut vähintään puoliaktiivisesti 
Syyrian tapahtumia käsittelevien uu-
tisten äärelle. Syyrian taistelut ovat-
kin avanneet mielenkiintoisen ikku-
nan ilmasodankäynnin nykytilaan. 

Aihetta käsittelevistä julkisista 
lähteistä nostettakoon esille Valt-
teri Riehunkankaan vuonna 2017 
valmistunut diplomityö: ”Venäjän 
operaatio Syyriassa – Tarkastelu 
Venäjän ilmavoimien kyvystä tukea 
maaoperaatioita”. Työssä luodaan 
tarkka ajantasainen kuvaus venäläi-
sen ilma-aseen suorituskyvystä ja 
toimintaperiaatteista. Tarkastelun 
painopiste on otsikon mukaisesti 
maataisteluiden tukemisessa. 

Eri valtiot ovat päässeet näyttä-
mään Syyriassa omaa suoritusky-
kyään ja maalaaman haluamaansa 
kuvaa isolle yleisölle. Tällä tar-
koitan esimerkiksi sitä, että niihin 
kohteisiin, jotka olisi alueella val-
litsevan toiminnanvapauden, sekä 
tukeutumisalueiden puitteissa kyet-
ty tuhoamaan kustannustehokkaasti 
perinteisin rautapommein, on vai-
kutettu ohjautuvin asejärjestelmin 
sekä esimerkiksi risteilyohjuksin. 
Perinteistä rautapommia on toki 
kylvetty ylivoimaisesti eniten, mutta 
kalliiden älyaseiden käyttö on suh-
teessa korostunut. Syyrian taistelui-
den viestinnällistä merkitystä ei käy 
väheksyminen – osapuolet haluavat 
tuoda voimakkaasti ilmi omaa ky-
vykkyyttään. 

Syyriassa, Al-Ghabin taisteluissa, 
kapinallisjoukot onnistuivat käyt-
tämään panssarintorjuntaohjuspar-
tioita sekä heitinosastoja tehok-

kaasti varsin pitkään ilman että 
niiden toimintaa kyettiin ilmasta 
käsin kiistämään. Riehunkankaan 
arvion mukaan tämä johtui jouk-
kojen aktiivisesta liikkeestä, jonka 
takia partioita oli hyvin vaikea löy-
tää. Kiinteisiin ennalta tiedusteltui-
hin kohteisiin kyettiin vaikuttamaan 
hyvällä tehokkuudella, mutta liikku-
vat kohteet aiheuttivat päänvaivaa. 
Arvion mukaan Venäjän vaikutta-
minen perustui tarkastellussa tais-
teluvaiheessa 24 tunnin tai jopa 48 
tunnin sykliin.

Tilanteen ongelmallisuutta korostaa 
se, että kyseiset osastot olivat muo-
dostaneet merkittävän osan kapinal-
listen tuhovoimasta erityisesti kär-
jen taisteluun liittyen. Ne olivat siis 
oletettavasti varsin korkealla maa-
lilistalla. Vaikuttamissykliä saadaan 
todennäköisesti lyhennettyä mer-
kittävästi ilma- ja maakomponen-
tin toiminnan paremmalla yhteen-
sovittamisella sekä painopisteen 
luomisella. On myös muistettava, 
että alue, jossa eri suorituskykyjä 
käytettiin oli varsin suppea. Tämä 
aiheuttaa jo itsessään merkittävän 
haasteen eri toimintojen yhteenso-
vittamiseen liittyen. Meidän ei näin 
ollen siis kannata sokeasti tuudittau-
tua Syyrian havaintoihin.

Panssarintorjuntapartioiden sitkeys 
perustui myös lennokkien käyttöpe-
riaatteisiin. Taktisen tasan lennokkia 
käytettiin taistelevan kärjen tukena. 
Sensorien keskittyessä hyökkäyk-
sen kärjen hektiseen taisteluun, ei 
suorituskykyä riittänyt sivustojen 
valvontaan. Lähisyvyys jäi sen si-

jaan operatiivisten lennokkien vas-
tuulle. Operatiivisten lennokkien 
toiminta-alueella vaikuttamiseen 
käytettiin todennäköisesti 24 tunnin 
sykliä, jonka turvin lähisyvyydessä 
taisteleva puolustaja ehti väistämään 
vaikutusta vaihtamalla tuliasemia. 
Tulenkäyttöön ei liittynyt viivettä 
taktisella tasalla.

Tilannekuva liikkeen 
tukena

Liikkuva taistelu nojaa monella ta-
paa tilannekuvaan. Riittävän eheä 
tilannekuva luo edellytykset johta-
mistoiminnalle ja joukkojen koor-
dinoidulle käytölle. Tilannekuvaan 
liittyvät aukot on paikattava vas-
tustajan suorituskyvyn syvällisel-
lä tuntemuksella. Nykyaikaisen, 
joustavaan toimintaan kykenevän, 
ilma-aseen käyttöä on kuitenkin il-
meisen vaikeaa ennakoida tarkasti. 
Voimme kartoittaa omaa taisteluam-
me ja arvioida ne toiminnallisuudet, 
joihin vastustajan oletetaan pyrkivän 
vaikuttamaan, mutta tarkan suori-
tustavan arvioiminen on haastavaa: 
voimalinjoja ja tieuria orjallisesti 
seuraavat lentosuoritukset mahta-
vat olla jo historiaa. Tämä muodos-
taa haasteen optimaalisesti ajoitetun 
ja suunnatun liikkeen toteuttamisen 
näkökulmasta. 

Liikkeen optimoimiseksi on tärkeää 
ymmärtää vastapuolen tilannekuvan 
muodostamiseen liittyvät rajoitteet: 
missä ja milloin voin liikkua. Syy-
riassa kapinalliset osasivat hyödyn-
tää lennokkisuoritusten ”katvealuei-
ta”, eli hyökkäyksen sivustaa, kärjen 
selustaa sekä toisaalta dynaamisen 
tulenkäytön viivettä omassa syvyy-
dessä. Tätä ei pidä nähdä autuaaksi 
tekevänä viisasten kivenä, mutta se 
korostaa vastustajan toiminnan arvi-
oimisen merkitystä sekä toisaalta eri 
lennokkikalustojen suorituskykyjen 
ja käyttöperiaatteiden tuntemista.

Tilannekuvan merkitys on ylipää-

tään korostunut nykyaikaisella tais-
telukentällä. Onkin sanottu, että sillä 
osapuolella, jolla on parempi tilan-
nekuva, on merkittävä etulyöntiase-
ma. Näin ollen on oletettavaa, että 
vastustaja tekee kaikkensa rikkoak-
seen tilannekuvaamme. Onnistues-
saan aktiiviseen liikkeeseen perus-
tuva taistelu on omiaan lyömään 
kapuloita vastavuoroisesti vastus-
tajan tilannekuvan muodostamisen 
rattaisiin.

Liityntäpiste Suomeen

Syyriassa taistelleiden kapinallis-
ten panssarintorjuntaohjuspartioi-
den sekä liikkuvien heitinosastojen 
esimerkki osoittaa, että liikkeellä on 
perusteltu paikkansa myös kotisuo-
messa. Yllätyksellisen tulitoiminnan 
sekä aktiivisen liikkeen varaan ra-
kennettujen perustaistelumenetel-
mien edut ovat ilmeiset. Vastustajan 
näkökulmasta tämänkaltainen toi-
minta vaikeuttaa maalittamisen li-
säksi suorituskyvyn todellisen mää-
rän arvioimista. 

Olen tätä kirjoittaessani Suomen La-
pissa Maanpuolustuskorkeakoulun 
sotatieteiden maisterin tutkintoa 
opiskelevien taktiikanopiskelijoi-
den kanssa perehtymässä arktisen 
ja laajan alueen taistelun erityispiir-
teisiin. Edellä mainittu esimerkki on 
käynyt vääjäämättä monesti mieles-
säni. Pakkasen paukkuessa oma us-
koni liikkeen voimaan onkin täällä 
toteutettujen sotapelien myötä enti-
sestään vahvistunut.

Arktisen alueen laajat vastuualueet 
edellyttävät joukkojen hajautettua 
käyttöä. Pienten ja hajautettujen osas-
tojen toiminta vähentää havaittavuut-
ta, ja näin ollen kasvattaa niihin suun-
tautuvan vaikuttamisen kynnystä. 
Osaston pieni koko rajoittaa kuiten-
kin joukon suorituskykyä erityises-
ti maataistelussa. Tehokkaan hyök-
käyksen edellytyksenä onkin voiman 
keskittäminen, jonka toteutuminen 

on riippuvainen hyvin koordinoidusta 
ja oikein ajoitetusta liikkeestä. Näin 
toteutettu liikkuva taistelu edellyttää 
korkeaa koulutustasoa, harjoittelua, 
huolellista valmistelua, koordinointia 
sekä riittävää tilannekuvaa. 

”Meillä ei ole enää mahdollisuutta 
kätkeä omaa toimintaa, koska nyky-
maailmassa mikään ei pysy piilossa. 
Silloin vaikutus vihollisen toimin-
taan on tehtävä liikkumalla ja kes-
kittämällä tulivaikutus.” – Maavoi-
mien komentaja, kenraaliluutnantti 
Petri Hulkko

Myös oman suorituskyvyn tuntemi-
nen on tärkeää. Joukon tulee tietää, 
kuinka nopeasti se kykenee suorit-
tamaan asemanvaihdot ja muut teh-
tävän edellyttämät toiminnot. Myös 
tämän tason saavuttaminen vaatii 
useita toistoja sekä taistelijoiden 
tehtävien vakiinnuttamista. Hyvin 
koulutettu ja johdettu ilmatorjunta-
ryhmä muistuttaakin formulan va-
rikkotiimiä: jokaisella on oma ko-
konaissuorituksen kannalta tärkeä 
tehtävänsä. Onnistunut varikkopy-
sähdys auttaa ilmatorjuntaryhmää 
ennättämään taisteluasemaan juuri 
oikealla hetkellä ja nopeasti sieltä 
pois. Liike on taas tukenut ilmator-
junnan yllätyksellistä toimintaa.

Liikkeelle – mars!

Vastustajan näkökulmasta tarkas-
teltuna ilmatorjuntajoukko, jon-
ka toimintaa ei kyetä kiistämään, 
muodostaa sangen kiusallisen yk-
sityiskohdan (SKYK). Pelkästään 
se tosiasia, että alueella on ilmator-
juntasuorituskykyä pakottaa vas-
tustajan tarkastelemaan ilma-aseen 
käyttöä huolellisesti. Jo tällä saattaa 
olla vastustajan operaation kannalta 
huomattava vaikutus.

Aktiivinen ja oikein ajoitettu liike lie-
nee siis varsin varteenotettava lääke 
vastustajan maalittamista vastaan, 
muita ilmasuojelun osa-alueita unoh-
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Kapteeni
Peter Porkka

Tunnistamisen  
sietämätön vaikeus
Maalien luotettava tunnistaminen on 
tehokkaan ilmatorjunnan perusedel-
lytys. Näin on ollut jo pitkään, mut-
ta asevaikutuksen ulottuessa aina vain 
kauemmas ja kansainvälisen yhteis-
työn lisääntyessä tunnistamisen mer-
kitys tullee tulevaisuudessa korostu-
maan. Tässä tekniikan palstan uuden 
kirjoittajan ensimmäisessä artikkelissa 
tarkastellaan ilma-alusten tunnistamista 
teknologian kehityksen näkökulmasta. 

Nykytilanne

Ilmamaalien tunnistamiseen liitty-
vä problematiikka on tunnistettu eri 

asevoimissa laajalti. Teknisistä rat-
kaisuista tunnetuimpia apuvälineitä 
lienevät erilaiset omatunnistusjär-
jestelmät.

Lentokoneisiin tarkoitetuista 
omatunnistusjärjestelmistä käy-
tetään yleisesti nimitystä IFFjär-
jestelmä (Identification friend or 
foe), ja niiden toiminta perustuu 
ilma-alukseen sijoitetun transpon-
derin ja vastapuolen kyselijän vä-
liseen vapaaehtoiseen kaksipuo-
liseen kommunikaatioon. Täysin 
aukoton järjestelmä tämä ei kui-

tenkaan ole, sillä esimerkiksi lait-
teiston päältä kytkeminen, vikaan-
tuminen tai järjestelmän käyttöön 
liittyvät inhimilliset erheet saat-
tavat johtaa kohtalokkaisiin seu-
rauksiin. 

Irakissa vuonna 2003 Yhdysvaltojen 
Patriotjärjestelmällä pudotettiin Bri-
tannian kuninkaallisten ilmavoimien 
Tornado GR4 hävittäjäpommittaja 
sen saapuessa takaisin Kuwaitissa 
sijaitsevaan tukikohtaansa onnis-
tuneen pommituslennon jälkeen. 
Tornadoa luultiin tilanteessa tutka-

säteilyyn hakeutuvaksi ohjukseksi, 
sillä sen IFF-järjestelmä ei toiminut 
odotetusti useista lennonaikaisista 
tarkastuksista huolimatta.

Vastaava veljenmurha sattui Vä-
limeren pohjukassa viime vuonna 
syyrialaisten pudottaessa venäläi-
sen IL-20M-tiedustelukoneen luul-
len sitä israelilaiseksi hävittäjäksi. 
Tässäkin tilanteessa omakonetun-
nistuksen tekniset edellytykset 
tiettävästi täyttyivät, joskaan yk-
simielisyyttä syyskuun 18. päivän 
tapahtumien kulusta ei ole. Selvää 
on ainoastaan se, että jälleen liitto-
lainen aiheutti toiselle tarpeettomat 
tappiot.

Mainitut tapaukset osoittavat sel-
keän tarpeen taistelunkestävälle 
tunnistusjärjestelmälle. Välittö-
män lähi-ilmatorjunnan piirissä 
väärän tunnistuksen riski ei ehkä 
päässe samalla tavalla realisoi-
tumaan, siitä kiitos visuaalisen 
tunnistuksen ja kenties selkeäm-
män ilmatilanhallinnan. Kuiten-
kin toimittaessa näkökantaman 

tuolle puolen tai visuaalisen tä-
hystyksen kannalta epäedullisissa 
olosuhteissa, vaihtoehdot pelkäs-
tään jo maalien seurannalle ovat 
hyvin rajalliset – puhumattakaan 
maalien tunnistamisesta. Kuva-
tuissa tilanteissa puolustava osa-
puoli perustaa toimintansa tällöin 
yleensä erilaisten tutkajärjestel-
mien varaan.   

Apua teknologiasta

Edellä mainituista tapauksista 
huolimatta IFF-järjestelmät ovat 
epäilemättä tehneet eri osapuolten 
yhteistoiminnasta monessa tilan-
teessa aiempaa vaivattomampaa. 
Olkoonkin, että myös epäonnisia 
tapahtumia on sattunut. Omatun-
nistusjärjestelmiä yhdistää kui-
tenkin niiden perustuminen osa-
puolten vapaaehtoisuuteen. Miten 
tunnistaa ilma-alus tilanteissa, 
joissa tekniset edellytykset puut-
tuvat tai ilma-alus on haluton yh-
teistyöhön?

Tässä yhteydessä kohteen vapaa-
ehtoisuudesta piittaamaton tun-

nistus on osa mittaustiedustelu-
na (Measurement and signatures 
intelligence, MASINT) tunnettua 
teknistä tiedustelulajia. Laajas-
ti ymmärrettynä mittaustieduste-
lu perustuu joko kohteen itsensä 
emittoimien tai tästä heijastunei-
den yksilöllisten tunnuspiirteiden 
havainnointiin. Käsitteenä mittaus-
tiedustelu on melkoisen moniulot-
teinen, eikä sitä tässä yhteydessä 
tarkastella kuin tutkajärjestelmien 
näkökulmasta. 

Tutkajärjestelmien tapauksessa 
tällaisia passiivisia tunnistamis-
menetelmiä kutsutaan NCTRme-
netelmiksi (Non-cooperative target 
recognition). NCTR-menetelmät ja 
eri järjestelmien kyvykkyydet luon-
nehdittuun toimintaan ovat lähes 
poikkeuksetta julkisuudelta tarkoin 
varjeltuja, mutta siitä huolimatta 
seuraavassa on avoimiin lähteisiin 
perustuva lyhyt tarkastelu aiheesta.
  
Yksi NCTR-ominaisuuksien mah-
dollistama tunnistusmenetelmä tun-
netaan tarkemmin JEMtekniikkana 

Havainnollistus mikro-doppler modulaatiosta. Lähde: Radar Non-Cooperative Target Recognition. Preparing for 
the Next Generation of Modern Radar Systems, 2017. www.csir.co.za
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(Jet engine modulation). JEM-tek-
niikassa maali tunnistetaan suihku-
moottorin turbiinin siipien yksilöl-
lisestä liikkeestä doppler-ilmiötä 
hyödyntäen. Toimintaperiaatteel-
taan JEMtekniikka vastaa moneen 
nykyaikaiseen tutkaan integroitua 
ominaisuutta erotella helikopte-
rit ja kiinteäsiipiset koneet toisis-
taan helikopterien roottorien lapo-
jen pyörimisliikkeen aiheuttamista 
muutoksista heijastuneessa tutkasig-
naalissa (Helicopter rotor modulati-
on, HERM).

Käsillä oleva haaste ei kuitenkaan 
liity siihen, miten ilma-alukset luo-
kitellaan kiinteäsiipisiin ja heliko-
ptereihin. Sen sijaan kasvava tar-
ve olisi kyetä erittelemään maali 
eri konetyyppien välillä, kenties 
jopa yksilötarkkuudella. Tällainen 
”elektroniseen sormenjälkeen” pe-
rustuva tunnistaminen edellyttää ta-
vallisesti laajaa signaalikirjastoa, 
jota vasten sensoriin takaisin hei-

jastunutta tutkasignaalia voidaan 
verrata ja analysoida. 

Aivan tuoreita tällaiset tunnistusme-
netelmät eivät olet. Esimerkiksi jo 
Persianlahdella 1990-luvun alussa 
Yhdysvaltojen F-15C-hävittäjien 
AN/APG-63-tutkien on katsottu 
olleen keskeisiä paikallisten ilma-
taisteluiden onnistumisen kannal-
ta. Tutkien NCTR-ominaisuudet 
mahdollistivat ilmataisteluohjusten 
laukaisun visuaalisen tunnistuksen 
puuttuessa. Tuolloiset BVR-pudo-
tukset (Beyond-visual-range) tehtiin 
puoliaktiivisilla AIM-7M ilmatais-
teluohjuksilla.

JEM-tunnistaminen asettaa tutkajär-
jestelmille kuitenkin tiettyjä reuna-
ehtoja. Ensinnäkin tutkien tulee toi-
mia riittävän korkealla taajuudella, 
jotta tutkasignaali ylipäätään tavoit-
taa suihkumoottorien turbiinit. Tä-
män rajoituksen tähden toiminnalli-
suus supistuu ilmatorjuntajoukoilla 

käytännössä ainoastaan lähivalvon-
ta- ja maalinosoitustutkiin. Lisäksi 
tutkalta edellytetään riittävän pitkää 
valaisuaikaa kohteeseen, jotta koh-
teesta saatava signaalikohinasuhde 
olisi riittävä. Tämä taas saattaa olla 
haaste erityisesti mekaanisesti kei-
laaville ilmatorjuntatutkille. 

Lisäksi suihkumoottorien turbiinien 
havaitsemiseen vaaditaan erään tut-
kimuksen mukaan vähintään noin 
2,5 kHz:n pulssintoistotaajuutta, 
joka rajoittaa klassisen PESA-tut-
kan (Passive electronically scanned 
array) mittausetäisyyden käytännös-
sä noin 60 kilometriin. Tällöinkin 
JEMilmiö olisi lähinnä ainoastaan 
havaittavissa; yksilöinti edellyttäi-
si huomattavasti tätä suurempaa 
pulssintoistotaajuutta. AESAtut-
kalla (Active electronically scanned 
array) mittausetäisyyttä voisi toki 
olla enemmänkin, mutta yhtä lail-
la tunnistusetäisyys rajoittuu puls-
sintoistotaajuuden (pulse repetition 
frequency, PRF) mukaan. 

NCTR-menetelmien osalta tilanne 
ei sittenkään ihan näin toivoton ole, 
sillä moderneissa pulssidopplertut-
kissa on usein mahdollisuus valita 
erilaisia mittausmoodeja vallitsevan 
tilanteen mukaan. Erityisesti lento-
koneiden tutkissa erilaiset moodit 
on kategorisoitu usein nimenomaan 
pulssintoistotaajuuden perusteella 
LRPF- (Low PRF), HPRF- (High 
PRF) ja MPRF-moodeihin (Me-
dium PRF). Eri moodeilla saattaa 
olla merkittäväkin vaikutus tutkan 
senhetkiseen suorituskykyyn. Esi-
merkiksi HPRF-moodilla tutkan 
pulssintoistotaajuus voidaan nostaa 
niin korkeaksi, että tutkalla saavu-
tetaan NCTRominaisuuksiin vaadit-
tava dopplersiirtymän mittauskyky. 
Tällöin tutkalla joudutaan toki ai-
nakin hetkeksi luopumaan kohteen 
etäisyyden mittaamisesta pulssin 
kulkuaikaeron perusteella, mutta 
on etäisyyden mittaamiseen mui-

Lähde: Radar Non-Cooperative Target Recognition. Preparing for the Next 
Generation of Modern Radar Systems, 2017.

takin keinoja. Toisaalta moodien 
vaihtaminen käy tavallisesti myös 
niin vaivatta, että pulssintoistotaa-
juutta voidaan kasvattaa vaikkapa 
vasta seurannan aloituksen jälkeen.

Edellä mainittujen JEM- ja HERM-
tekniikoiden lisäksi NCTRkeinova-
likoimaan lukeutuvat myös muun 
muassa oheisessa kuvassa havain-
nollistettu HRRPmenetelmä (High 
resolution range profile) ja käänteisen 
synteettisen apertuurin tutkan toimin-
taan perustuvat menetelmät (Inverse 
synthetic aperture radar, ISAR), mutta 
niitä ei tässä kirjoituksessa tarkastella.

Tulevaisuus

Nykyaikaisten sensorien kyvyistä 
passiiviseen tunnistamiseen on lähes 
mahdotonta löytää yksityiskohtaista 
tietoa. Kohtuullisella varmuudella 
voidaan kuitenkin arvioida, että NCT-
Rominaisuudet tuskin ainakaan vä-
henevät tulevaisuudessa. Moderneis-
ta sensoreista ainakin Boeing F/A18 
Super Hornetin AN/APG-79-tutkassa 
väitetään olevan NCTRominaisuuk-
sia ja mitä todennäköisimmin niitä on 
myös monissa muissa AESA-tutkissa.
 
Ilmatorjunnan taistelun kannalta on 
sinänsä merkityksetöntä, mistä maali-
en tunnistustieto on peräisin. Pääasia 
on, että torjuntatilanteissa maalista on 
olemassa luotettava tunnistus. Tällaista 
suorituskykylähtöistä ajattelua, jossa 
suorituskykytarve ja ratkaisu on ero-
tettu toisistaan, tehdään nykyään laa-
jasti osana eri asevoimien kehittämistä. 

Suomessa ilmapuolustus on astu-
massa uusien suorituskykyjen aika-
kauteen. Julkisuudessa usein vilah-
delleet HX ja Laivue 2020 -hankkeet 
sisältävät merkittävän määrän ilma-
puolustusta palvelevaa teknologiaa. 
Lisäksi tuoreimmassa Valtioneuvos-
ton puolustusselonteossa myös il-
mavalvonnan poistuva suorituskyky 
todetaan korvattavan tulevan vuosi-
kymmenen lopulla sekä ilmatorjun-

nallisen painopisteen olevan korkea-
torjuntakyvyn kehittämisessä.

Korkeatorjuntakyvyn myötä ilma-
torjunta tulee saamaan ikään kuin 
kaupantekijäisenä myös lisää vaa-
kaulottuvuutta. Tällöin tässä artikke-
lissa käsitelty maalien tunnistamisen 
tarve muodostuu entistä ajankohtai-
semmaksi myös kansallisesta pers-
pektiivistä. Pelkkä maalien löyty-
minen on kapeasti torjuntatilanteen 
näkökulmasta ajateltuna yhdenteke-
vää, mikäli kohteeseen saakka ulot-
tuvaa asevaikutusta ei voida tilanne-
tiedon puutteen takia käyttää. 

Tunnistamisessa ei myöskään aina 
ole kyse puhtaasti etäisyydestä, sillä 
myös visuaalisen tähystyksen estä-
vät sääolosuhteet tekevät tunnista-
misesta vaikeaa. Ja niitähän meillä 
täällä riittää: esimerkiksi Helsingis-
sä on yli puolet vuodesta pilvistä ja 
vähintään puolipilvistäkin kolmena 
päivänä viidestä. Yhtä paljon kuin 
kantamaa tarvitaan tunnistuskykyä, 
voisi tällöin joku väittää. 

Osuinko maaliin vai olinko ohi-
ampuja? 

Anna palautetta!

peter.porkka@mil.fi
www.linkedin.com/in/peterporkka
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Everstiluutnantti evp.
Antti Arpiainen

ILMA-ASEESTA
PERUSLUKEMIA

Pikku-Uutisia Venäjältä
30.12.2018 Sputnik

S-350 Vitiaz palveluskäyttöön 
vuoden 2019 kuluessa.
Venäjän Ilma- ja Avaruusjoukot vas-
taanottavat ensimmäiset S-350 Vitiaz 
keskipitkänkantaman ilmatorjuntaoh-
jusjärjestelmät (kantamat eri ohjuksilla 
40 km ja 120 km) vuoden 2019 kulues-
sa kertoi Venäjän puolustusministeriö 
lausunnossaan. Joukoille toimitetaan 
myös noin tusina Pantsir-S ilmatorjun-
tajärjestelmiä sekä lisää pitkän kanta-
man S-400 Triumf ilmatorjuntaohjus-
järjestelmiä. Vuoden 2018 kuluessa 
Khabarovskiin, Leningradin, Kalinin-
gradin ja Krimin alueille sekä arktiselle 
alueelle sijoitetuille joukoille on toi-
mitettu Pantsir-S ja S-400 järjestelmiä.

16.11.2018 Sputnik
Ensimmäinen Tor-M2DT 
patteristo on luovutettu 
maavoimille.
Venäjän Maavoimat vastaanottivat 
ensimmäisen Tor-M2DT ilmatorjun-
taohjusjärjestelmällä varustetun ilma-
torjuntaohjuspatteriston marraskuus-
sa vuonna 2018. Puolustusministeriön 
lausunnossa todettiin, että ensimmäi-
nen arktiseen käyttöön tarkoitettu Tor-
M2DT ilmatorjuntaohjusjärjestelmä on 
otettu palvelukäyttöön 19.- 25.11.2018 
Pohjoisen laivaston ilmatorjuntajou-
koissa Yeyskissä Krasnodorin Alueella. 
Luovutusseremonia tapahtui 726. Ilma-
torjunnan koulutuskeskuksen alueel-
la. Tor-M2DT järjestelmä on kehitetty 

sovittamalla Tor-M2 lavetti erityisesti 
Venäjän arktisten joukkojen käyttöön 
sopivaksi. Ohjuslavetti on sijoitettu DT-
30 maastotelakuorma-autoon, joten se 
soveltuu toimintaan tiettömällä alueella 
sekä erittäin matalissa lämpötiloissa. 
Tor-M2DT:n tehokas kantama on 15 
kilometriä. 

Tor-M2DT kalusto esiteltiin Voiton-
päivän paraatissa 2018. ( © Sputnik, 
Alexander Vilf)

01.11.2018 Sputnik
Almaz-Antei esitteli 
laajasti tuotteitaan Kiinan 
Ilmailunäyttelyssä 2018.
Almaz - Antei Ilma- ja avaruuspuolus-
tusyhtymä osallistui Kiinan Kansainvä-
liseen ilmailu- ja avaruusnäyttelyyn 6. 
-11.11.2018. Yhtymän kuusi tytäryhtiö-
tä esittelivät yhteisellä esittelypisteel-
lä  lyhyen-, keskipitkän- ja pitkän kan-
taman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. 
Vierailijoilla oli mahdollisuus nähdä 
S-400 Triumf, S-300VM Antey-2500, 
S-300PMU2 Favorit ja pyörälavetil-
le sijoitettu Buk-2ME ilmatorjuntaoh-
jusjärjestelmät. Esittelyssä olivat myös 

erilaiset Tor- ilmatorjuntaohjusjärjestel-
män modifikaatiot, mukaan lukien Tor-
M2KM, joka on liikuteltava itsenäinen 
taisteluyksikkö, ja se voidaan sijoittaa 
laivaan tai kuorma-autoon. Yhtymä 
esitteli myös aluskäyttöön suunnitel-
tuja ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä, mu-
kaan lukien Rif-M, (S-300 PMU) Sh-
til-1 (Buk) ja Klinok (Tor) sekä torniin 
sijoitettu 2M-47 Gibka (varustettuna 
Ataka pst-ohjuksella). Meritorjuntaoh-
juksista esiteltiin Moskit-E, ja elektro-
nisista järjestelmistä Pdzagolovok-24E 
järjestelmä, jota käytetään aluksiin si-
joitettujen radioelektronisten järjes-
telmien elektromagneettisten arvojen 
hallintaan.

Yhtymä esitteli myös ilmatilanval-
vontatutkajärjestelmistä 55ZH6ME 
monitoimitutkan, 55ZH6UME liikku-
van tutkan, 1L121E liikkuvan tutkan 
sekä muuta sotilas- ja siviiliteknolo-
giaa. Yhtymän lehdistöpalvelu julkai-
si Almaz - Antein Ulkomaantoimin-
noista vastaavan apulaispääjohtajan 
Vjacheslav Dzirkain lausunnon, jossa 
hän totesi, että osallistuminen Kiinan 
ilmailunäyttelyyn on tarkoitettu kohot-
tamaan yhtymän tunnettavuutta luotet-
tavana kehittyneen puolustusmateriaa-
lin toimittajana Venäjän Asevoimille 
ja samalla laajentamaan mahdollis-
ta asiakaskuntaa Asian - Tyynenme-
ren maissa. Näyttelyn aikana yhtymä 
esitteli sen tieteellisiä ja teknologisia 
saavutuksia, kehitys mahdollisuuksia, 
aseistuksen valmistus-, modernisointi- 
ja huoltopalveluja samoin, kuin mah-
dollisuuksia vanhentuneen aseistuksen 
turvalliseen hävittämiseen, Dzirkain 
kertoi. Almaz - Antei Ilma- ja Ava-
ruuspuolustusyhtymä suurin Venäjän 
puolustussektorin yhtymä, jolla on 
kaikkiaan arviolta 130 000 työntekijää. 

24.11.2018 Sputnik
S-300 järjestelmän 
asemaanajo esiteltiin 
televisiossa.
Venäläinen puolustusministeriön 
TV -kanava Zvezda julkisti videon 
S-300PM Favorit kaluston asemaan-
ajosta hälytysharjoituksissa Eteläisen 
Sotilaspiirin alueella. Harjoitus tapah-S-350 Vitiaz ohjuslavetti kalustoesittelyssä. ( © Wikipedia, Vitali V. Kuzmin)

tui Rostovin kaupungin läheisyydessä, 
missä S-300PM järjestelmän miehistö 
tuhosi kaikkiaan 20 simuloitua maalia 
vastustajan risteilyohjushyökkäyksen 
aikana. Videolla henkilöstö esitteli li-
säksi joukon toimenpiteitä ja tehtäviä, 
jotka liittyivät asemanvaihtoihin sekä 
maastoon juuttuneen lavettiajoneuvon 
pelastamiseen raskaalla hinausajoneu-
volla.

S-300PM lavettipari. (© Venäjän 
puolustusministeriö)

S-300PM ilmatorjuntaohjusjärjes-
telmä kykenee tuhoamaan aerodynaa-
miset maalit aina 200 km etäisyydeltä 
ja ballistiset maalit 40 km etäisyydeltä 
alkaen. Järjestelmän valvontatutkan 
havaintoetäisyys on 300 km. S-300 
PM järjestelmä on suunniteltu suojaa-
maan tärkeitä teollisuuden ja hallin-
non kohteita, sotilastukikohtia ja johto-
keskuksia vastustajan ilmatoiminnalta.  
Tyypillinen S-300 PM/PMU yksikkö 
käsittää 12 ajoneuvoa, joista yksi toi-
mii tulenjohto- ja komentopaikkana, 
joka osoittaa maalit lavettiajoneuvoille 
(11 lavettia).

05.12.2018 Sputnik

Peresvet- laserjärjestelmä 
on valmis.
Peresvet- järjestelmä on otettu kokeel-
liseen palveluskäyttöön 1.12.2018. La-
serjärjestelmästä tiedetään hyvin vähän. 
Järjestelmä esiteltiin Vladimir Putinin 

puheessa 1.3.2018. Järjestelmä ni-
mettiin kansallisen nettiäänestyksen 
perusteella. Palveluskäytössä olevan, 
Peresvet- laserjärjestelmän ominai-
suudet ovat salaisia. Jotkut asiantun-
tijat olettavat sen olevan ilmatorjunta-
järjestelmä, mikä kykenee tuhoamaan 
sekä lentokoneita että ohjuksia, toiset 
asiantuntija taasen olettavat järjestel-
män olevan tarkoitettu käytettäväksi 
osana elektronista sodankäyntiä sokai-
semaan vastustajan hienostuneita jär-
jestelmiä. Venäjän puolustusministeriö 
on julkistanut videon, jossa kuvataan 
Peresvet- laserjärjestelmän sijoittamis-
ta taisteluasemaan ja taistelutoiminnan 
valmisteluja. 

29.11.2018 Sputnik, 19.12.2018 Sputnik, 
25.10.2018 Sputnik, 15.11.2018 Sputnik, 
22.12.2018 Sputnik
Uutisia S-400 Triumf ilma-
torjuntaohjusjärjestelmästä.

S-400 lavettipari paraatiharjoituk-
sessa. (© Sputnik, Vitali Ankov)

Neljäs S-400 patteristo on otettu aktii-
vipalvelukseen Krimin niemimaalla lä-
hellä Ukrainan rajaa Dzhankoissa (noin 
25 km etelään Ukrainan rajalta ja 45 km 
länteen Asovan meren rannalta), kertoi 
Mustanmeren Laivaston tiedotusosas-
ton päällikkö Alexei Rulev 29.11.2018.  
Aiemmin syyskuussa kerrottiin, että 
neljäs S-400 patteristo tullaan sijoitta-
maan Krimin niemimaalle lähelle Dz-

hankoita, kun Mustanmeren Laivasto 
kertoi, että kolmas S-400 patteristo on 
otettu aktiivipalvelukseen Jevpatorissa 
Krimin niemimaalla (Krimin länsiran-
nalla, Kalamitan lahden pohjoisrannal-
la Sevastopolista 65 km pohjoiseen).

Ilmapuolustusjoukkojen harjoitus 
pidettiin sen jälkeen, kun Venäjän Ete-
läisen Sotilaspiirin päällikkö Alexan-
der Dvornikov kertoi, että Krimin 
niemimaan uudelleen varustaminen 
oli saatupäätökseen neljännen S-400 
joukko-osaston astuttua päivystys-
palvelukseen. Harjoituksen aikana 
kalustolla suoritettiin asemaanajo ja 
uudelleen ryhmittyminen uudelle tu-
liasema-alueelle, jonka jälkeen järjes-
telmät asetettiin torjuntavalmiuteen ja 
ne aloittivat ilmavalvonnan. Harjoitus 
päättyi vastustajan simuloitujen ristei-
lyohjusten torjuntaan.

S-400 Voitonpäivän paraatiharjoi-
tuksessa. (© Sputnik, Ilja Pitalev)

Venäjän apulaispuolustusministeri 
Alexander Fomin kertoi haastattelus-
sa, miksi useat valtiot ympäri maa-
ilmaa pitävät S-300 ja S-400 ilma-
torjuntaohjusjärjestelmiä parempina, 
kuin Patriot järjestelmää tai jopa sen 
PAC-3+ versiota. Hänen mukaansa 
mikään ilmatorjuntaohjusjärjestelmä 
ei pääse ominaisuuksiltaan lähelle-
kään S-300 ja S-400 järjestelmien 
ominaisuuksia. Jokainen käsittää, että 
Patriot, ei edes PAC-3+ versio, voi 
olla S-300 järjestelmää parempi pu-
humattakaan S-400 järjestelmästä. Ei 
ole olemassa venäläisiä järjestelmiä 
parempaa järjestelmää puhuttaessa 
kantamasta, samaan aikaan torjutta-
vien maalien määrästä, seurattavien 
maalien määrästä tai torjuttavan maa-
lin nopeudesta. Kaikilla näillä omi-
naisuuksilla venäläiset järjestelmät 
lyövät Patriot PAC-3+ -version, hän 
totesi. Fomin totesi lisäksi, että Patriot 
järjestelmä kykenee torjumaan 2 000 
m/s nopeudella entäviä maaleja, kun 
venäläiset järjestelmät pystyvät tor-
jumaan 4 700 m/s lentäviä maaleja. 
Samalla hän totesi, ettei näin nopei-
ta maaleja edes vielä ole olemassa, 
mutta niitä lienee käytössä 2040-2050 
luvuilla. Jokainen käsittää suoritusar-Peresvet taistelulaser järjestelmä. (© Venäjän puolustusministeriö)
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vojen valossa tosiasiat ja huolimatta 
kaupallisten sanktioiden mahdollisuu-
desta ymmärtää, ettei venäläisiä il-
matorjuntaohjusjärjestelmiä parempia 
ole olemassa, hän totesi.

Venäläisvalmisteinen liikkuva 
S-400 Triumf ilmatorjuntaohjusjär-
jestelmä on lyömätön kilpailevien 
asejärjestelmien joukossa, mitä tu-
lee järjestelmän kantamaan tai ase-
maanajon nopeuteen, kertoi valtion 
asevienti yritys Rosoboronexport 
15.11.2018. S-400 on ainutlaatuinen 
järjestelmä, tarjoten kiistämätöntä 
ylivoimaa kilpailijoihinsa nähden. 
Järjestelmän kantama (380 km) on 
kaksi kertaa kilpailijoiden kantaman 
verran. 

S-400 järjestelmän asemaanajo 
kestää viisi minuuttia, mikä on vain 
kolmannes kilpailevien järjestelmien 
vaatimasta ajasta. Järjestelmä kyke-
nee käyttämään kolmen erityypin oh-
juksia, joilla kyetään torjumaan laaja 
valikoima erilaisia maaleja tiedustelu-
koneista ballistisiin ohjuksiin, lähelle 
ja kauas. Saudi-Arabia, Qatar, Alge-
ria, Marokko, Egypti, Vietnam ja Irak 
sekä ainakin kuusi muuta maata ovat 
kiinnostuneet hankkimaan S-400 jär-
jestelmiä huolimatta USA:n mahdolli-
sista kaupallisista sanktioista. Turkki, 
Kiina ja Intia ovat jo allekirjoittaneet 
hankintasopimukset.

S-400 tuliasemat Sevastopolissa 
Krimin niemimaalla. (© Sputnik, 
Alexei Malgavko)

Kiina oli ensimmäinen ulkomaa, 
joka allekirjoitti yli 3 miljardin dolla-
rin hankintasopimuksen huippunyky-
aikaisen S-400 ilmatorjuntajärjestel-
män hankinnasta Venäjältä. Kaluston 
toimitukset alkoivat toukokuussa 
2018.  Kiinan Kansan Vapautusarmei-
ja (PLA) on suorittanut ensimmäiset 
menestykselliset koeammunnat tou-
kokuussa 2018 toimitetulla S-400 
Triumf ilmatorjuntaohjusjärjestelmäl-
lä. Ammuntojen kuluessa S-400 jär-
jestelmällä ammuttiin alas ballistinen 
maali lähes 250 km etäisyydeltä sen 
liikkuessa noin 3 000 m/s nopeudella. 
Saatujen tietojen mukaan harjoituksen 
vastapuoli käytti aktiivista häirintää 
S-400 järjestelmän häirinnänväistö-
ominaisuuksien testaamiseksi. Kiina 
viranomaiset eivät ole kommentoi-
neen tietoja toistaiseksi.

Kolmen miljardin hankintasopi-
mus allekirjoitettiin vuonna 2015. 
Ensimmäiset järjestelmät toimitettiin 
alkuvuonna 2018 ja viimeiset hieman 
myöhästyneinä toukokuussa, joista 
jotkin vaurioituivat myrskyn vuoksi 
laivauksen aikana, ja jotka valmistaja 
myöhemmin korvasi uusilla.

S-400 Triumf on huippunykyai-
kainen venäläisvalmisteinen ilmator-
juntaohjusjärjestelmä, joka kykenee 
havaitsemaan maalit mukaan lukien 
ballistiset ohjukset, lentokoneet ja len-
nokit jopa 600 km etäisyydeltä ja torju-
maan ne 10 m – 27 000m korkeudelta. 
Jokainen järjestelmä voi samanaikai-
sesti torjua 36 maalia, mitkä liikku-
vat enintään 4 800 m/s nopeudella 72 
ohjuksella.

01.12.2018 Sputnik
Uudistetun ballististen-
ohjusten torjuntaohjuksen 
onnistuneet koeammunnat 
päätökseen.

Torjuntaohjuksen laukaisu Sary 
Shaganissa. (© Venäjän puolustus-
ministeriö)

Venäjän Ilma- ja Avaruusjoukot ovat 
menestyksellisesti suorittaneet toisen 
koeammunnan modernisoidulla ohjus-
tentorjuntaohjuksella Sary Shaganin 
ampuma-alueella Kazakstanissa, kertoi 
Venäjän puolustusministeriö 1.12.2018. 
Eversti Sergei Grabchuk, Avaruusjouk-
kojen ohjustorjuntajärjestelmästä vas-
taavan osaston päällikkö kertoi, että 
koeammuntojen jälkeen uusi ohjus-
tentorjuntaohjusjärjestelmä on osoit-
tautunut ominaisuuksiltaan tavoitteiden 
mukaiseksi ja se on menestyksellisesti 
täyttänyt torjuntatehtävät osuen perin-
teisiin maaleihin suunnitellulla tarkkuu-
della. Ohjuksentorjuntajärjestelmä on 
käytössä Moskovan Alueella Venäjän 
Ilma- ja Avaruusjoukkojen käytössä.

25.11.2018 Sputnik
Nykyaikainen tutka 
palveluskäyttöön Keski-
Venäjällä.

Nebo-M liikkuva ilmavalvontatutka. 
(© Wikipedia, Vasili V. Kuzmin)

Venäjän Asevoimat ovat havainneet 
merkittävää NATO:n tiedustelutoimin-
nan lisääntymistä rajojen läheisyydes-
sä viime kuukausien kuluessa, jonka 
vuoksi venäläiset hävittäjät ovat tois-
tuvasti viime viikkoina nousseet tun-
nistamaan rajan läheisiä koneita. Uusi 
Nebo-UM tutkajärjestelmä on otettu 
operatiiviseen toimintaan Keski-Venä-
jän eteläosassa 24.11.2018 turvaamaan 
alueen ilmatilan valvontaa, kertoi Län-
tisen Sotilaspiirin lehdistöpalvelu. Uusi 
tutka on sijoitettu Voronezhin alueelle 
ja se tulee valvomaan ilmatilaa keski- 
ja yläkorkeuksissa näin lisäten Läntisen S-400 järjestelmän lavettiajoneuvoja. (© Sputnik, Igor Zarembo)

Sotilaspiirin taistelukykyä valvomalla 
eteläisen Keski-Venäjän ilmatilaa, tie-
dotteessa todettiin. Nebo-UM on Ne-
bo-U VHF/ monitaajuus 3D tutkan mo-
dernisoitu versio. Liikkuva joka sään 
tutkajärjestelmä on suunniteltu paikan-
tamaan ja seuraamaan lentokoneita, ris-
teilyohjuksia, ballistisia ja hypersooni-
sia taistelukärkiä 600 km etäisyydeltä 
alkaen, määrittämään niiden alkuperä 
ja välittämään mitatut arvot johtamis- 
ja paikallisille ilmapuolustusjärjestel-
mille. Tutka voi toimia yksin tai osana 
laajempaa ilmapuolustuksen valvonta-
järjestelmää.

11.11.2018 Sputnik, 06.11.2018 Sputnik, 
17.11.2018 Sputnik, 15.11.2018 Sputnik, 
07.11.2018 Sputnik, 16.11.2018 Sputnik
Su-57 hävittäjä astuu pian 
palveluskäyttöön ja näkyy 
julkisuudessa.
Viidennen sukupolven Su-57 hävit-
täjien toimitukset tullaan aloittamaan 
Venäjän Ilmavoimille vuonna 2019. 
Uusilla koneilla tullaan korvaamaan 
neuvostoajan lopulla kehitetyt Su-27 
koneet. Suhoi lentokoneyhtymän pää-
suunnittelija Mikhail Strelets esitteli 
Su-57 hävittäjän vahvuudet verrattui-
na läntisiin kilpailijoihin F-22 ja F-35 
hävittäjiin Zvezda TV -kanavan haas-
tattelussa. Hänen mukaansa F-22 ko-
neelta puuttuu kyky toimia maamaaleja 
vastaan, mikä kyky Su-57 koneella on. 
F-22 on hänen mukaansa suunniteltu 
ainoastaan ilmaherruushävittäjäksi, kun 
taas Su-57 on jo alun perin suunniteltu 
monipuolisemmaksi. Lopputuloksena 
F-22 koneen rakenteet eivät kestä mer-
kittävällä kuormalla varustettujen ase-
järjestelmien käyttöä koneesta.

Verrattaessa Su-57 hävittäjää F-35 
hävittäjään Strelets painottaa Su-57 
parempaa liikehtimiskykyä ja kiihty-

vyyttä. Hän myös toteaa F-22 ja F-35 
hävittäjien olevan vähemmän moni-
puolisia kyvyssä erilaisten tehtävien 
suorittamisessa kuin Su-57. Su-57 ko-
neen kehittäminen alkoi vuonna 2001 
osana PAK-FA projektia ja kone on 
suunniteltu otettavan käyttöön 2019, 
vaikka kehittyneimmällä moottori-
tyypillä varustettujen mallien odote-
taan astuvan palveluskäyttöön vasta 
vuonna 2025. 

Viidennen sukupolven venäläinen 
ilmaherruus hävittäjä, joka suoritti en-
silentonsa vuonna 2010, on suoritta-
nut tiukan koelento-ohjelman, johon 
on liittynyt taisteluarviointi Syyrias-
sa. Koneen toimituksien odotetaan 
alkavan Venäjän Ilmavoimille vuon-
na 2019.

Arvioidun 5 500 km kantaman ja 
ilmatankkauskyvyn ansiosta uusi vii-
dennen sukupolven ilmaherruushävit-
täjä kykenee suorittamaan pitkää len-
toaikaa vaativaa partiointia Venäjän 
pitkillä rajoilssekä suorittamaan maan 
halki ulottuvia lentoja.

Su-57 hävittäjä Voitonpäivän paraa-
tin ylilennolla. (© Sputnik, Grigori 
Sisoev)

29.12.2018 Sputnik

Modernisoitu Tu-22M3M 
ensilennolla.
Modernisoinnin tavoitteena on Tu-
22M3 pommikoneen eliniän pidentä-

minen sekä samalla koneen ominai-
suuksien parantaminen. Tu-22M3M 
kykenee laukaisemaan Venäjän nyky-
aikaisimpia asejärjestelmiä, mukaan lu-
kien Kh-47M2 Kinzhal ohjuksia, mikä 
kykenee saavuttamaan nopeuden Mach 
10. Zvezda TV- kanava on esittänyt vi-
deon Tu-22M3M ensilennosta mikä lä-
pikävi modernisoitujen järjestelmiensä 
koelennon 28.12.2018. Videolla näkyy 
koneen nousu ilmaan ja lennon ensi 
sekunnit. Lento kesti 37 minuuttia ja 
lennettiin 1 500 m korkeudessa. Tu-
22M3M on edeltäjänsä modernisoitu 
versio, missä Tu-22M3 koneen maa-
linpaikannus järjestelmä, moottorit ja 
avioniikka on modernisoitu. Moderni-
soinnin yhteydessä on myös käytössä 
oleva aseistuksen hallinta järjestelmä 
uusittu siten, että kone voidaan aseis-
taa Venäjän moderneimmilla ohjuksilla, 
kuten Kh-32 risteilyohjuksilla ja Kh-
47M2 Kinzhal ballistisilla ohjuksilla.

Tu-22M3 Voitonpäivän paraatin 
ylilentoharjoituksessa. (© Sputnik, 
Alexei Kudenko)

09.11.2018 Sputnik
10.12.2018 Sputnik
Tyynenmeren Laivaston 
lentojoukot lensivät yli 7 600 
lentotuntia vuonna 2018.

MiG-31 torjuntahävittäjät valmis-
tautuvat lennolle Primorien terri-
toriossa Kamtsakan niemimaalla 
sijaitsevassa Tyynenmeren laivaston 
tukikohdassa. (© Sputnik, Vitali 
Ankov)

Venäjän Tyynenmeren Laivaston Me-
rivoimien lentojoukkojen lentäjät ovat 
suorittaneet yli 7 600 lentotuntia ja yli 
300 lentotehtävää vuoden 2018 kulues-
sa ja osallistuneet noin 30 sotaharjoi-

Su-57 hävittäjä Astrakhanin yllä, kuva kaappaus videolta. (© YouTube, 
Zvezda TV)
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tukseen, kertoi tyynenmeren Laivas-
ton tiedottaja Nikolai Voskresenski 
10.12.2018. Lentotuntien ja tehtävien 
lisäys on merkittävä vuoteen 2017 ver-
rattaessa. Sotaharjoituksista 14 on ollut 
taktisia ja 12 taktisia erityisharjoituksia 
mukaan lukien muutamia harjoituksia, 
joihin on osallistunut myös miehittä-
mättömiä ilma-aluksia. Voskresenskin 
mukaan kaikki vuoden aikana pidetyt 
tapahtumat ovat olleet hyvin myöntei-
siä lentojoukkojen kannalta. 

28.11.2018 Sputnik, 12.12.2018 Sputnik
MiG-35 monitoimihävittäjän 
koelennot saadaan 
päätökseen vuonna 2019.
Kaikki nykyaikaisen MiG-35 monitoi-
mihävittäjän koelennot saadaan päätök-
seen vuoden 2019 kuluessa, kertoi MiG 
Yhtymän pääjohtaja Ilja Tarasenko 
28.11.2018. Olemme nyt koneen tuo-
tantovaiheessa ja lähitulevaisuudessa 
tullaan konekalustoa luovuttamaan ope-
ratiivisille joukoille, hän kertoi.MiG-35 
on uusin 4++ sukupolven monitoimi-
hävittäjä, mikä on kehitetty edelleen 
MiG-29K, KUB ja MiG-29M ja M2 
hävittäjistä. MiG-35 kykenee sekä tor-
juntatehtäviin että rynnäkkötehtäviin 
pintamaaleja vastaan. Konetyyppi on 
menestyksellisesti läpäissyt tehtaan 
koelento-ohjelman vuoden 2017 lop-
puun mennessä ja nyt se läpikäy Venä-
jän Ilmavoimien ja Valtion koelentoja.

MiG-35 monitoimihävittäjä len-
toesittelyssä Moskovan Alueella. (© 
Sputnik, Ramil Sitdikov)

18.12.2018 Sputnik
Lentopartiointi on  
aloitettu uudelleen 
arktisella alueella.
Pohjoisen laivaston lentojoukot ovat 
aloittaneet tänä vuonna uudelleen 
säännöllisen lentopartioinnin arktisen 
alueen yllä, kertoi laivaston komentaja 
amiraali Nikolai Jevmenov 18.12.2018. 
Partiointia suorittavat pitkän kantaman 
sukellusveneentorjuntakoneet, hän ker-
toi. Amiraalin lausunto annettiin Venä-
jän puolustusministeriön laajennetun 
kollegion kokouksen jälkeen, johon 

osallistui myös presidentti Vladimir 
Putin. 

09.11.2018 Sputnik
Venäjä varustaa 
risteilyohjuksia elektronisen 
sodankäynnin järjestelmillä.
Venäjä on saanut palveluskäytössä ole-
vien risteilyohjusten elektronisen so-
dankäynnin järjestelmien kehittämisen 
päätökseen ja aloittanut järjestelmien tuo-
tannon, kertoi Radioelektronisen Kon-
sernin (KRET) varapääjohtajan avustaja 
Vladimir Mikheev 9.11.2018. Nykyisin 
risteilyohjuksemme ovat täysin untuvik-
koja puolustusjärjestelmän suhteen, täl-
laisten strategisten asejärjestelmien tulisi 
olla hyvin suojattuja. Uudet elektronisen 
sodankäynnin järjestelmät ovat menes-
tyksellisesti läpäisseet kaikki kokeet ja 
ovat jo sarjatuotannossa, Mikheev ker-
toi. Mikheev kertoi, että järjestelmät on 
ensisijaisesti tarkoitettu Kh-101 ja Kh-
102 risteilyohjuksille, joiden laukaisuun 
käytetään Tu-95MS, Tu-160 ja Tu-22M3 
strategisia pommikoneita.

Vuonna 2017 presidentti Vladimir 
Putin kertoi, että Syyriassa käytetyt 
Kh-101 risteilyohjukset ovat osoittau-
tuneet erittäin luotettaviksi. Kh-101 on 
uusin ilmasta maahan laukaistava stra-
teginen risteilyohjus, mikä on suunni-
teltu uusimalla teknologialla pienentä-
mään sen näkyvyyttä tutkassa. Kh-101 
voidaan varustaa ydintaistelukärjellä ja 
sen kantama on jopa 4 500 km. Venä-
jä on käyttänyt Kh-101 risteilyohjusta 
toistuvasti hyökkäyksiin terroristeja 
vastaan Syyriassa. Venäjän parlamen-
tin ylähuoneen puolustus- ja turval-
lisuuskomitean puheenjohtaja Viktor 
Bondarev totesi aiemmin, että Kh-101 
on START sopimuksen mukainen ase.

06.11.2018 Sputnik
Venäjä on hankkinut 
lennokkeja, joiden 
lentomatka kattaa manner-
Euroopan.
Venäjä on saanut päätökseen lenno-
kin (UAV) kehittämisen, joka kyke-
nee saavuttamaan, Kaliningradista 
noustuaan, manner Euroopan kaikki 
kolkat tai Kanadan noustessaan Chu-
kotkan niemimaalta, kertoi Krasnaja 
Zvezda lehti 6.11.2018. Uusi lennokki 
kykenee suorittamaan tehtäviä jopa 
3 000 km etäisyydelle, lehti kertoo. 
Viimeisen kuuden vuoden aikana on 
Venäjän Asevoimiin muodostettu 
lähes 40 lennokki yksikköä tai ala-
yksikköä ja niille on hankittu 1 800 
lennokkia, joista osa kykenee suorit-
tamaan tiedustelutehtäviä aina 500 
km etäisyydelle asti.

Julkaisu kertoi myös, että samaan 
aikaan on myös muodostettu lennok-
kien huolto pataljoonia ja komppanioi-
ta, mikä on mahdollistanut varustuksen 
käytettävyysasteen nostamisen koko 
lennokkikaluston osalta 94 %:iin koko 
Asevoimissa ja 98 %: iin Maavoimis-
sa. Kuusi vuotta sitten Sergei Shoigu 
nimitettiin Venäjän puolustusminis-
teriksi. 

Lehden mukaan modernin aseis-
tuksen osuus Venäjän Strategisissa 
Ydinasejoukoissa on saavuttanut 81 %. 
Risteilyohjusten määrä Venäjän ase-
materiaalissa on kuuden vuoden aika-
na 30 -kertaistunut. Samanaikaisesti 
maalla, merellä tai ilmassa toimivien 
laukaisulavettien kokonaismäärä on 
lisääntynyt yli 12 -kertaiseksi. lavet-
tien määrän kasvu johtuu pääosin Is-
kander-M ja Kalibr -ohjusjärjestelmien 
käyttöönotosta.

Granat-2 lennokki 83. Ilmarynnäkköprikaatin harjoituksissa Baranovskin 
harjoitusalueella Primorien territoriossa Venäjän Kaukoidässä. (© Sputnik, 
Vitali Ankov)

Ilmatorjuntayhdistys ry 
Järjestösihteeri

Ville Vatanen
jarjestosihteeri.ity@gmail.com

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

Hyvää vuoden alkua arvon jäsenistö!
Vuosi on lähtenyt hyvin käyntiin. Kiitän yhteydenotoistanne ja osoitetiedon päivittämisaktiivisuuttanne. Jos olette 
epävarmoja, onko rekisterissä sähköpostianne, pyydän ottamaan yhteyttä (jarjestosihteeri.ity@gmail.com) jotta 
saamme myös sinut postituslistallemme!

Valitettavasti tässä kuussa ei ylennyksiä ja nimityksiä IT-aselajissa ole tarjota, asia korjaantuu ensi numeroon 
mennessä.

Ilmatorjuntalehden vuoden 2018 kirjoittajaksi on valittu:
Everstiluutnantti Teemu Kilpeläinen



Ilmatorjunta 1/2019   •   5352   •   Ilmatorjunta 1/2019

Ilmatorjunnan ansioristien 
myöntäminen vuonna 2018
Ilmatorjunnan ansioristi on Suomen 
ilmatorjunnan piirissä tai muuten 
sen hyväksi tehdystä ansiokkaasta 
työstä myönnettävä kunniamerkki. 
Yhteisöille Ilmatorjunnan ansioris-
ti luovutetaan kehystettyyn omis-

tuskirjaan kiinnitettynä. Erityisen 
ansiokkaasta toiminnasta risti voi-
daan myöntää siivitetyn ammuksen 
kera. Ensimmäiset Ilmatorjunnan 
ansioristit luovutettiin ilmator-
junnan 70-vuotisjuhlan kunniaksi 

30.11.1995.
Ilmatorjunnan tarkastaja eversti 

Sami-Antti Takamaa on myöntänyt 
ansioristitoimikunnan suosituksesta 
ja oman harkintansa mukaan ansio-
ristit seuraaville henkilöille:

TULEVIA TAPAHTUMIA

Vuosikokouspäivän ohjelmassa on myös mielenkiintoinen vuosikokousesitelmä Valiosta, yhdistyksen 
toiminnassa ansioituneiden palkitsemiset, lounas klo 11.00 alkaen sekä päätöskahvit. Tarkemmat tiedot 
vuosikokouksesta seuraavassa Ilmatorjunta –lehdessä ja ilmoittautuneille sähköisessä osallistujakirjeessä 

ennen tapahtumaa.

Tervetuloa mukaan vuosikokoukseen Helsinkiin!

Ilmatorjuntayhdistyksen vuosikokous järjestetään
Valion pääkonttorissa Helsingin Pitäjänmäellä osoitteessa Meijeritie 6,

lauantaina 16. maaliskuuta 2019 kello 12.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7§ mukaiset vuosikokousasiat.

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen 2.3.2019 mennessä sähköpostiosoitteeseen itysihteeri@gmail.com

ITY järjestää perinteisen tutustumismatkan IPH:een Lohtajalle 17.5.2019.

Matka toteutetaan MPK:n kurssina ja se on ITY:n jäsenille ilmainen. 
Matkan johtajana toimii Jari Niemi, niemenjari@gmail.com, 0407454032, Tampereelta.

Ohjelma:

10.50 Kokoontuminen Lohtajan ampumaleirialueen portilla
11.00 Harjoituksen esittely
11.30 Lounas
12.15 Tutustuminen ammuntoihin ja kalustoon, ohessa iltapäiväkahvit
16.30 Paluumarssit

Ilmoittautumaan pääsee alla olevasta linkistä.
https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/98659/
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Päijät-Hämeen osasto
Päijät-Hämeestä suunnitellaan retkeä Turun 
ilmailunäytökseen kesällä. Näytöksen järjestelyjen ajan-
kohtainen tilanne näkyy osoitteessa www.airshowturku.fi. 
Mikäli kiinnostuit, ilmoita halukkuudestasi mukaan tut-
tuun osoitteeseen ity.lahti@gmail.com

Ampumatoimintaa jatketaan Hälvälän ampumaurhei-
lukeskuksessa totuttuun tapaan. Mukaan tuleminen 
maksaa hieman ja valvontatalkoisiin osallistumista 
toivotaan.

Mahdollisuus on avoin kaikille yhdistyksen jäsenille, 
kunhan asianmukaiset luvat hoidetaan. Sitä varten ota 
hyvissä ajoin yhteyttä sähköpostitse ity.lahti@gmail.com.

Keski-Suomen osasto – Vuosijuhlassa 
kurkistettiin ilmatorjunnan tulevaisuuteen
Keski-Suomen osasto vietti ilma-
torjunnan vuosipäivää marraskuun 
lopussa Jyväskylässä ravintola Prii-
muksessa. Yhteiselle juhlaillalliselle 
oli saapunut yli 30  henkeä. Osasto 
täytti viime vuonna 40 vuotta.

Juhlaillallisen jälkeen Ilmavoimien 
ilmatorjuntapäällikkö, majuri Sami 
Nenonen piti todella mielenkiintoi-
sen esityksen aiheesta ”Ilmatorjunta 
tänään ja huomenna”. Se antoi meille 
ilmatorjuntaihmisille mahdollisuu-
den kurkistaa aselajimme tulevaisuu-
teen joka näyttää hyvältä.

Illan päätteeksi osastomme puheen-

johtaja Ahti Piikki ojensi palkintoja 
osastomme ansioituneille jäsenille. 
ITY:n kultaisen jäsenmerkin sai Tau-
no Hokkanen, joka on Keski-Suomen 
osaston perustajajäsen ja toiminut to-
dellisena ”työmyyränä” yhdistyksen 
hallituksessa  eri tehtävissä yli 40 vuo-
den ajan. Hänet on aiemmin palkittu 
yhdistyksen kultaisella ansiolevyk-
keellä sekä ilmatorjunnan ansioristillä.

Ilmatorjunnan ansioristin sai myös 
ansiokkaasti hallituksessa toiminut 
Esa Santala ja osaston perinnekel-
lolla palkittiin Martti Koskela.

Olavi Rantalainen

ITY:n kultaisella jäsenmerkillä 
palkittu Tauno Hokkanen juhla-
pöydässä vaimonsa Leenan kanssa. 
Heistä vasemmalla Timo Keskinen 
tyttärensä Tuija Keskisen kanssa. 
Leena Hokkasen vieressä istuu 
joukkomme ainoa ilmatorjuntaso-
taveteraani Erkki Kantonen (Oulun 
Ilmatorjunta).

Osastomme puheenjohtaja Ahti 
Piikki kiinnittää Esa Santalan 
rintaan Ilmatorjunnan ansioristin. 
Rouva Lea Santala katselee 
hymyssä suin miehensä palkitse-
mista. Hänen vieressään Marko 
Vanninen.

HRU:n It-kerho
Quo vadis vapaaehtoinen aselajikoulutus?

HRU:n It-kerhon kevätkokouksen yhtey-
dessä pidetään keskiviikkona 20.3.2019 
klo 18.00 Töölöntorinkatu 2 auditoriossa van-
halla suojelus kuntatalolla esitys ja keskustelu-
tilaisuus vapaaehtoisen aselajikoulutuksen tulevaisuu-
desta MPK:ssa sekä MPK:n ilmatorjuntakoulutuksen 
nyky tilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Alustuksen 
aiheesta pitää MPK:n koulutuspäällikkö Juha Niemi.

It-Kerhon ampumavuorot jatkuvat jälleen parillisina 
keskiviikkoina klo 16.00–18.00 Töölöntorinkadun 
ampumaradalla. Ampumavuoro kannattaa varmistaa 
kerhon ampumaupseerilta timo.niiranen@gmail.com.

Ilmatorjunnan juhlaa Keravalla 30.11.2018
Ilmatorjunnan vuosipäivänä 
30.11.2018 paljastettiin Keraval-
la Klondyke -talon perinnepihalla 
Keravan ja sen kumitehtaan ilma-
torjunnan muistolaatta. Samal-
la perinnepihalla löytyvät myös 
jo aikaisemmin paljastetut kaksi 
Pro Patria taulua yhdeksän san-
karivainajatyöntekijän muistoksi 
sekä Hävittäjä-ässän muistolaatta. 
Tilaisuuden järjestämisestä vasta-
si Keravan kaupunki yhteistyössä 
maanpuolustusjärjestöjen kanssa. 
Paikalla oli myös asiaan kuuluvaa 
rekvisiittaa ilmatorjuntamuseol-
ta sotakamreeri Matti Kulmalan 
johdolla.

Hyytävän tuulisen sään vallites-
sa oli paikan päälle uskaltautunut 
melko mukava määrä ihmisiä kun-
nioittamaan Suomen Gummiteh-
das Oy:n sodan ajan ilmatorjun-
nan veteraanien tekoja. Tehtaalla 
oli ollut merkittävä rooli sotava-
rustetuotannossa. Maanpuolustus-
juhlassa juhlapuheen piti Keravan 
kaupunginvaltuuston puheenjoh-
taja Eero Lehti, joka puheessaan 
muisteli muun muassa talvisodan 
syitä ja ilmatorjunnan roolia Ke-
ravalla sotien aikana. Puheen jäl-
keen Eero Lehti avustajineen pal-
jasti muistolaatan. Varsin tyylikäs 
ja ilmatorjuntaa kuvaava laatta oli-

kin. Kannattaa käydä tutustumassa. 
Varsinaisen paljastamistilaisuuden 
jälkeen nautittiin maittavat kakku-
kahvit sisätiloissa muutamien pu-
heiden saattelemana. Tunnelma ti-
laisuudessa oli juhlallisen harras ja 
erittäin lämminhenkinen.

Hieno tapahtuma kaiken kaikkiaan, 
josta kiitos kuuluu Keravan kaupun-
gille ja tietysti koko idean isälle ja 
puuhamiehelle, evl evp Heikki Si-
molalle. Tämä saavutus voidaan las-
kea samaan kokonaisuuteen Kera-
van kotiseutupolun projektin kanssa, 
jossa Heikki etenee vankasti kohti 
tavoitettaan.

Ilmatorjuntayhdistyksen
puheenjohtaja
Kai NaumanenKUULUMISIAKENTÄN

Talvisodan hengessä Gummitehtaan Bofors ajettiin asemaan Hävittäjäfordin vetämänä. Lavalla oli Ilmatorjunta-
konekivääri ja aito 100 kg pommi, joka jäi suutariksi Keravan pommituksessa. Maanpuolustusjärjestöt esittelivät 
toimintaansa.
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Rovaniemen 
ilmatorjuntapatteriston 
perinnepäivä 30.11.2018
Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston 
perinnepäivän juhlallisuudet järjes-
tettiin 30.11.2018 Someroharjulla. 
Päiväjuhlassa kunnioitettiin Rova-
niemen ilmatorjuntapatteriston ja 
sen edeltäjäjoukkojen perinteitä. 
Juhlallisuudet aloitettiin seppeleen-
laskulla ilmapuolustusmuistomerkil-
le. Seppeleen laskuun osallistuivat 
ROVITPSTO:n henkilökunta ja va-
rusmiehet sekä kutsuvieraat. 

Vanha Lapin ilmatorjuntarykmentil-
tä periytynyt lippu repeytyi kovassa 
tuulessa saapumiserän 2/17 sotilas-
valassa Kemissä, eikä sitä enää saa-
tu korjattua siististi. Patteriston uusi 
joukkoyksikkölippu naulattiin ja 
otettiin käyttöön päivätilaisuudessa 
Someroharjun sotilaskodin tiloissa. 
Kun vuonna 2015 lakkautettiin ja 
Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo 
siirrettiin Jääkäriprikaatin joukko -

yksiköksi, Pääesikunta säilytti pe-
rinteistä päättäessään vanhan lipun 
joukkoyksikön perinnelippuna. Seu-
raavan kerran lippua uusittaessa käs-
kettiin lippu kuitenkin muuttaa pa-
taljoonalipun kokoiseksi, 80 sentin 
korkuiseksi ja 95 senttiä leveäksi. 

Rovaniemen ilmatorjuntapatteris-
ton perinnelipun heraldinen selitys 
kuuluu:

Patteriston komentaja
Everstiluutnantti
Petri SipiläKUULUMISIAKENTÄN ”Punaisessa lippukankaassa valkoi-

sella reunuksella varustettu vanha 
kruunullinen Lapin läänin vaakuna. 
Lipun kussakin kulmassa valkoi-
nen siivekäs ammus, kärjet kulmia 
kohti”

Lipun naulaajina toimivat Jääkä-
riprikaatin komentajan ja ilmator-
junnan tarkastajan lisäksi entisiä 
patteriston komentajia ja työnte-
kijöitä. Entisistä komentajista pai-
kalle olivat päässeet eversti Ahti 
Lappi, majuri Rauno Riekkinen, 
everstiluutnantti Risto Laakso, 
majuri Jukka Siltanen, everstiluut-
nantti Olli-Pekka Rainto ja eversti 
Tero Ylitalo. Vanhoja työntekijöi-
tä edusti muun muassa lähes le-
gendaarinen yliluutnantti Antero 
Kemppainen.

Lapin ilmatorjuntakilta palkitsi 
patteriston vuoden 2018 koulutta-
jana luutnantti Joonas Starkin Tuki-
kohtakomppaniasta. Ilmatorjunnan 

tarkastaja ja killan puheenjohtaja 
everstiluuntantti Heikki Haapala 
luovuttivat tilaisuudessa Ilmator-
junnan II luokan ansioristin Pekka 
Laitilalle. 

Iltajuhla järjestettiin varuskuntara-
vintola Somerossa, johon oli kut-
suttu Jääkäriprikaatissa palveleva 
ilmatorjuntahenkilöstö (avec) ja 
kutsuvieraita. Ilmatorjuntasäätiön 
tuki mahdollisti maittavan illallisen 
tarvittavilla juhlajuomilla. Loppuil-
lan juhlakansaa viihdytti laulu- ja 
soitin yhtye Sakari Korhonen & 
Huurankukat.
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Elämää koe-eläinpuistossa –  
Opiskelua Sotatieteen maisterikurssilla 8
Syksyllä 2017 neljä vuotta aikaisem-
min 97.kadettikurssilta valmistunut 
ilmatorjuntaopintosuunta suunta-
si jälleen kohti Santahaminan saar-
ta päivittääkseen ja laajentaakseen 
osaamistaan. Jälleen näkemisen rie-
mu oli käsin kosketeltava, vaikka 
opintosuuntamme olikin valmistumi-
sen jälkeen kutistunut kahdeksaan il-
matorjuntataistelijaan priimuksemme 
löydettyä kutsumuksensa erikoisup-
seerin urapolulta. Alkaviin opintoihin 
suhtauduttiin suurella innostuksella. 
Olihan jälleen kerran aikaa keskit-
tyä vain oman osaamisensa kehittä-
miseen ja johdettavien alaistenkin 
määrä pysyisi seuraavat kaksi vuot-

ta hyvin hallitavalla tasolla - omassa 
itsessä, Oltsua lukuun ottamatta.

Ensimmäinen vuosi:  
Yhteisiä ja erillisiä  
opintoja Maanpuolustus-
korkeakoululla

Ensimmäinen vuosi Maanpuolustus-
korkeakoululla sisälsi sekä yhteisiä 
että pääaineittain eriytyviä opintoja. 
Heti yhteisten ”toimintatavat ja -kult-
tuuri Maanpuolustuskorkeakoululla” 
-opintojen (nimi täysin keksitty kir-
joittajan toimesta kuvaamaan ope-
tussisällön kokonaisuutta) jälkeen 
maisterikokelaat marssitettiin läpi 
tutkimusmenetelmäkoulutuksen, 

jonka ajoittain puuduttavana tarkoi-
tuksena oli tuoda esiin eri menetelmi-
en ja tutkimusotteiden laaja kirjo Pro 
gradu -tutkielman teon käynnistämi-
seksi. Menetelmäopetusta jatkettiin 
pääaineittain ja jokainen ilmatorjuja 
saikin eväät omalle itsenäiselle puo-
lentoista vuoden työskentelylleen tut-
kijan pimeässä kammiossa.

Varsinaiset opinnot jakautuivat ka-
dettikurssilla valitun pääaineen mu-
kaisesti. Tuttua sanontaa mukaillen 
meistä sotilaspedagogiikkaa ja joh-
tamista lukivat fiksuimmat, sotatek-
niikkaa komeimmat ja taktiikkaa 
useimmat. Useimpiin kuuluessani 

KUULUMISIAKENTÄN

SM8-Ilmatorjuntaopintosuunta: yliluutnantti Piili Jonne(KARPR), Pietiläinen Samuli(JPR), Kaikkonen Juk-
ka(JPR), kapteeni Suni Matias(ILMASK), yliluutnantti Niemi Tero(KARPR), Auvinen Toni(KARPR), Hintikka 
Olli-Antti(PSPR), Hirvisaari Raine(PSPR) ja Laitinen Lauri(KARPR). Kameran takana nimeltä mainitsematon 
rannikkolaivastolainen, josta yritettiin tehdä ilmatorjuntamiestä opintosuunnan toimin useaan otteeseen.

havainnot fiksuimpien ja komeim-
pien opinnoista jäivät valitettavan 
pintapuolisiksi, mikä osaltaan kuvaa 
opetuksen merkittävää eriytymistä. 
Ensimmäisen syksyn opintojen pää-
määränä oli kuitenkin kaikilla pää-
aineilla kadettiaikaisten opintojen 
mieleen palauttaminen ja perustie-
tämyksen syventäminen. Opetusme-
netelmät vaihtelivat ja taktikot, johta-
jista puhumattakaan, usein ihailivat 
teknikkojen omistautumista omalle 
salatieteelleen maanantaista perjan-
taihin Maanpuolustuskorkeakoulun 
luokkahuoneissa omien opintojen ol-
lessa vähemmän paikkasidonnaisia.

Ensimmäisen vuoden kevät toi kaikki 
opiskelijat yhteen sotilaan perustai-
don, taktiikan, ääreen. Oli aika puo-
lustaa ja hyökätä taisteluosastolla kel-
taista moottoroitua jalkaväkiprikaatia 
vastaan. Yhteiset taktiikan opinnot oli 
jaettu kolmeen kokonaisuuteen: moot-
toroidun jalkaväkiprikaatin muodosta-
man uhkan ja keskeisten suoritusky-
kyjen analysointiin, pyöräkalustolla 
varustetun taisteluosaston puolustus-
taisteluun osana jalkaväkiprikaatia ja 
panssariajoneuvotaisteluosaston vas-
tahyökkäykseen. Samalla opinnoissa 
edettiin ”vain muutos on pysyvää” 
-vaiheeseen opetuksen toimiessa sa-
malla kokeilualustana tulevalle mais-
teritutkinnon uudistukselle. Aselaji-
miehelle tämä näyttäytyi taktisen 
ajattelun korostamisella perusteiden 
opettelun jäädessä iltatöiksi jokai-
sen omalle vastuulle. Järjestely jakoi 
mielipiteitä teemalla ”on vaikea sovel-
taa, kun ei tunne edes perusratkaisua”, 
mutta pakotti samalla käynnistämään 
oman ajattelun, jota tuettiin käyttämäl-
lä työskentelyyn esikuntajakoa, jossa 
oli kaikkien aselajien ja toimialojen 
edustajia. Kokonaisuutena pakotta-
minen pois mukavuusalueelta aiheutti 
enemmän oppimista kuin ohjesääntö-
tekstiä toistava luentomaraton, mutta 
samalla se työllisti merkittävästi ja 
käsketyn kesäloman alkaessa pitkän 
sivuaineen harjoitustyö- ja Pro gradu 

-seminaarien jälkeen oli loma enem-
män kuin ansaittu.

Puolustushaara-, 
aselaji- ja toimialasyksy: 
Ilmatorjunnan ytimessä 
Ilmasotakoululla

Syksyksi 2018 siirryimme Ilmasota-
kouluun, Jyväskylän Tikkakoskelle 
aselajiopintoja suorittamaan. Ylem-
pi johtoporras oli jo kesällä tuottanut 
ennakkovaroituksen tiiviistä syksys-
tä, jonka aikana opiskelijoiden koviin 
päihin kaadettaisiin kaikki mitä ilma-
torjunnasta tulisi tietää, jotta kolmel-
la kultaisella ruusukkeella, teräksen 
harmaalla rajauksella ja havunoksalla 
varustettu punainen laattapohja säi-
lyttäisi takeen korkeasta osaamisesta 
ilmapuolustuksen kokonaisuudesta. 
Kapteeni Matias Suni, opintosuun-
tamme kaitsija ja pääopettaja, kirjoitti 
Ilmatorjunta-lehden 2/2018 artikke-
lissaan opiskelijoiden taktisen ajat-
telun kehittämisestä sotilasopetuslai-
toksessa. Toiminnan analysoinnilla 
ja kehittämisellä olikin suuri rooli 
Ilmasotakoulun opetuksessa, minkä 
tulisimme pian huomaamaan.

SM8 ilmatorjuntaopintosuunta aloit-
ti rajallisten resurssien optimoinnin 
päämäärän saavuttamiseksi ilma-
torjunnan taistelulla ilmavoimien 
kiinteän taistelutukikohdan ja maa-
voimien armeijakunnan toimintaym-
päristöissä heti Ilmasotakoululle saa-
vuttuaan. Opiskelijat astutettiin sekä 
tukikohdan ilmatorjuntapäällikön että 
armeijakunnan alaisen ilmatorjunta-
patteriston komentajan ja esikunnan 
saappaisiin. Estradille marssitettiin 
ase- ja johtamisjärjestelmien sekä 
toimialojen kärkiasiantuntijoita, joi-
den tehtävänä oli tuottaa tarvittava 
pohjatieto esikuntien suunnittelu- 
ja päätöksentekoprosessin käynnis-
tämiseksi. Opiskelijoiden laatimat 
komentajan päätökset ja taistelu-
suunnitelmat testattiin keskinäisillä 
tarkasteluilla ja Maasotakoulun jär-
jestämässä esikunta- ja johtamishar-

joituksessa. Ilmatorjunnalla tuotettiin 
uhkalähtöisesti merkittäviä tappioita 
vastustajan ilma-aseelle ja kiistettiin 
sen kyky vapaaseen operointiin kai-
killa operaatioalueilla. 

Syksyn kääntyessä kohti loppuaan 
taktiikan täytteinen päätöksenteko-
prosessi vaihtui käytännön läheisem-
pään toimintaan: oli aika uudelle kes-
kitysmarssille ja jalkautua Lohtajan 
”aurinkorannoille” antamaan näyt-
töjä ilmatorjuntakonekiväärin, ja Pa-
rolan poikien osalta lähes kaikkien 
Helsingin ilmatorjuntarykmentissä 
koulutuskäytössä olevien asejärjes-
telmien, tuliasema-alueenvalvojan 
tehtävissä. Tällä kertaa Lohtajan 
dyynit olisivat maisterikokelaiden 
kotina koko harjoituksen ajan tais-
teluvaiheen painottuessa toimintaan 
harjoituksen peliorganisaatiossa. 

Ampumavaiheen näyttösuorituksia 
oli suunniteltu ja varomääräyksiä 
kerrattu yhdessä ja erikseen. Var-
sinaiseen näyttöön jakauduimme 
pareittain pari per päivä -periaat-
teella muiden laatiessa kuumeisesti 
oppimistehtäviä, joiden perusteella 
PAT-opinnot arvosteltaisiin. Näyt-
tösuorituspäivät alkoivat pääosin 
aikaisin aamulla, kun suorittava 
pari siirtyi kapteeni Köntän valvo-
van silmän alla pimeälle ampuma-
paikalle valmiina ottamaan vastaan 
ampuvaosasto. Heti aamutuimaan 
vuodet varusmieskouluttajana pa-
lasivat mieleen järjestäessä osastoa 
milloin minnekin ja mitäkin toimin-
toa varten. Neljän vuoden työelämä-
jakso oli hionut meidät tähänkin ja 
ampumapuhuttelut sekä tuli lähtivät 
pääosin ajallaan, jos vain sää ja MA-
LE-ryhmä soivat. Positiivista palau-
tetta suorituksista saatiin ja annettiin 
sekä suoritusten aikana että jälkeen. 
Tämä kuvaa jälleen maisterikoulu-
tusjärjestelmän eteenpäin pyrkivää 
luonnetta. Yksittäisen opiskelijan 
mielipiteellä ja kokemuksella on 
merkitystä.
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Taisteluvaiheessa opintosuuntamme 
jakautui kahteen osastoon: lentäjiin ja 
pelaajiin. Osasto lentäjä suuntasi ampu-
mavaiheen päätyttyä kohti Jyväskylää 
tehdäkseen lyhyitä vierailuita Lohtajal-
le seuraavina päivinä. Pelaajat aloittivat 
yhteydenotoilla peliorganisaatioon ja 
valmistautumalla tilanteen elättämiseen 
harjoitusjoukoille taisteluvaiheen ajan. 
Jyväskylään saavuttuamme saimme 
perehdytyksen Hawk-harjoitushävittä-
jän kyytiläisenä olemiseen. Seuraavina 
päivinä teemana tulisi olemaan ilma-
torjunnan lamauttaminen ja ilmaiskut 
Lohtajalle ryhmittyneitä joukkoja vas-
taan. Midnight Hawks -kangasmerk-
ki yhdistettynä kommentteihin parem-
paan kyytiin pääsemisestä ja pienestä 
liikehtimisestä aiheuttivat huolestumis-
ta edellisen ruokailun kohtalosta lennon 
aikana. Kaikesta kuitenkin selvittiin il-
man ”jälkipyykkiä”, joka olisi koneen 
mekaanikon mukaan kestänyt enem-
män kuin tovin. Toiminta ilma-aseena 
aiheutti pientä ammattikateutta ilma-
torjujissa, joka kompensoitiin lupauk-
sin tehokkaammista pudotuksista ensi 
syksyn Lohtajalla, jolloin kuljettajat 
ja kyytiläiset olisivat taas vastakkain. 
Kokonaisuutena voidaankin sanoa että 
SM8-ilmatorjuntaopintosuunta toimi 
harjoitusjoukkojen ylempinä johtopor-
taina sekä ilmavihollisena aina yksi-
täisestä tuliyksiköstä patteristojen esi-
kuntiin saakka. Ja pääsi osasto pelikin 
koneen kyytiin lopuksi.

PAT-vaiheen intensiiviset opinnot sai-
vat arvoisensa päätöksen, kun opin-
tosuuntamme suuntasi tutustumaan 
ilmatorjunnan toimintaympäristöihin. 
Kierroksen tarkoituksena oli syventää 
ymmärrystä ilmatorjunnan kokonai-
suudesta joukkoyksikön ja -tuotannon 
ulkopuolelta. Maanantaiaamu alkoi 
Rannikkolaivastossa, jossa meille esi-
teltiin merivoimien toimintaa ja sen il-
mapuolustuksen kokonaisuutta. Päivä 
huipentui alusesittelyihin, jossa aluk-
sien ominaisuuksiin tutustuttiin asian-
tuntijoiden johdolla. Kuha-26, puheis-
sa esiintymistiheyden perusteella 

merivoimien ilmapuolustuksen kei-
häänkärki, jäi tosin valitettavasti tällä 
kertaa näkemättä. Turusta suuntasim-
me Tampereelle, joka tulisi toimimaan 
tukikohtanamme ennen takaisin Tik-
kakoskelle siirtymistä. Tampereelta 
käsin vierailimme Ilmataistelukeskuk-
sessa, Helsingin ilmatorjuntarykmen-
tissä ja Logistiikkalaitoksen esikun-
nassa, jonne myös Järjestelmäkeskus 
ja Millog oy toivat oman esittelypa-
noksensa. Tampere lähiseutuineen tar-
josi tällä kertaa rautaisannoksen ilma-
puolustusjärjestelmän kokonaisuuden 
kehittämisestä järjestelmähallinnan ja 
esimerkiksi koelentotoiminnan osalta. 
Tikkakoskella nukutun viimeisen yön 
jälkeen suuntasimme puolustusvoimi-
en johtamisjärjestelmäkeskuksen toi-
mipisteelle, jossa meille esiteltiin PVJ-
JK:n toimintaa ja johtamisjärjestelmän 
rakennetta tietoturvaa unohtamatta. 

Vierailuviikko laajensi ymmärrystä 
ilmapuolustuksen moninaisuudes-
ta ja oli ehdottomasti paikallaan. Ja 
saatiinhan opintosuunnasta otettua 
”kurssikuva” viimeisellä mahdolli-
sella hetkellä parkkipaikalla ennen 
kotiinlähtöä. Ilmasotakoulun kuit-
tikamera oli seurannut uskollisesti 
opintosuuntaa kaikissa harjoituksissa 
ja tilaisuuksissa, mutta lieneekö tieto-
turva vai nopealiikkeiset opiskelijat, 
jonka vuoksi kuva jäi aina ottamatta.

Lopuksi

Tätä artikkelia kirjoittaessa opinto-
ja maisterikurssilla on jäljellä enää 
reilu puoli vuotta. Aika on lentänyt 
kuin ilmatorjuntamaisterikokelas 
Lohtajan edustalla - alati kieppu-
en ja urku auki. Suurinta ahdistusta 
aiheuttanee huhtikuun puoliväliin 
merkitty Pro gradu -tutkielmien pa-
lautus, jonka jälkeen jokaisen opin-
not jatkuvat totuttuun tapaan: toi-
silla leijailuna sotilaspedagogiikan 
sinisessä pilvessä ja toisilla nyrkit 
savessa, noppa kädessä rakennetulla 
alueella taistellessa sekä valmiusyh-
tymällä hyökätessä. 

Kaiken kaikkiaan kokemuksena 
maisteriopinnot ovat olleet positii-
vinen yllätys. Maisteriopintojen uu-
distuksesta johtuva kokeilutoiminta 
on pääosin tukenut oppimista ja yh-
teisten taktiikan opintojen ”hypystä 
syvään päähän ilman kellukkeita” 
selvittiin jälkikäteen ajatellen ilman 
suurempia tappioita. Vanhat totuu-
det muutoksen synnystä ilman tus-
kaa (ei onnistumisen edellytyksiä) ja 
kaikkien miellyttämisen vaikeudes-
ta (mahdotonta) ovat osoittautuneet 
edelleen käyttökelpoisiksi, mutta ko-
konaisuutena sekä Maanpuolustus-
korkeakoulun että Ilmasotakoulun 
henkilökunnan vilpitön halu kehit-
tää opintoja yhä paremmin yksilöä 
ja puolustusvoimien tarvetta palve-
leviksi on luonut uutta uskoa koulu-
tusjärjestelmään.

Näillä näkymin elokuussa 2019 
kurssilta valmistuu kahdeksan il-
matorjuntakoulutettua sotatieteen 
maisteria puolustusvoimien palve-
lukseen hajautuen ympäri isänmaa-
ta. Haluankin kiittää opettajia, eten-
kin Ilmasotakoululla, sekä kanssa 
opiskelijoitani unohtumattomista 
kahdesta vuodesta. Yhdessä teke-
minen kanssanne on ollut ehkä pa-
rasta aikaa sotilasurallani. Samalla 
nämä kaksi vuotta ovat viimeiset, 
kun vuonna 2010 valittu ilmatorjun-
taopintosuunta on yhdessä haasta-
massa ja puskemassa toisiaan yhä 
parempiin suorituksiin. Toivottavas-
ti, ja suurella varmuudella, kurssin 
aikana osoitettu suorituskyky tuottaa 
jatkossa pääomaa kaikissa ilmator-
junnan toimintaympäristöissä.

Sotatieteen maisterikurssi 8 ilmator-
juntaopintosuunnan puolesta,

Yliluutnantti Tero Niemi
Oppilasupseeri  
(Sotatieteen maisterikurssi 8)
3. Ilmatorjuntapatteri
Salpausselän ilmatorjuntapatteristo
Karjalan prikaati

Nostaako vaiko eikö nostaa? Siinäpä vasta pulma … Poislähdön tunnelmia pimenevästä tuliasemasta.
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Ilmasilta: Tornitouhuja
Uusi kotikaupunkini Hampuri on 
tammikuun ajan ollut vuoroin kir-
peän kylmä ja kolean kostea. Aurin-
koakin alkuvuoteen on mahtunut, 
vaikkakin pääosin kaupungin säätä 
ovat hallinneet kaikki harmaan sävyt.

Kävelymatkan päässä omasta tu-
kikohdastani sijaitsee toisen maa-
ilmansodan aikainen ilmatorjunta-
torni Flakturm IV, joka rakennettiin 
kolmessasadassa päivässä. Lähes 40 
metriä korkean tornin seinät ovat 3,5 
metriä paksut. Torni varustettiin ensin 
105 mm ilmatorjuntakanuunoilla, jot-
ka elokuussa 1942 korvattiin neljällä 
128 mm kaksoisilmatorjuntakanuu-
nalla. Torneja suunniteltiin Hampuriin 
kolme, joista kaupungin itäpuolelle 
suunniteltu torni jäi rakentamatta. Sa-
manlaisia ”ilmatorjuntakeitaita” sai-
vat turvakseen myös Berliini ja Wien. 
Hampurin suurpommitusten aikaan 
kesällä 1943 torni toimi myös väes-
tönsuojana tarjoten suojaa jopa 25 000 
kaupunkilaiselle. Tornissa oli myös 
95 potilaan sairaala ja se oli sähkö- 

ja vesihuollon suhteen omavarainen. 
Väestönsuojelullisten teemojen ää-

relle pääsimme myös opintojen pa-
rissa heti joululoman jälkeen käsitel-
lessämme Saksan energiavarmuutta. 
Kaasuputket Itämeressä ovat saksa-
laisessa turvallisuuspoliittisessa kes-
kustelussa ajankohtainen aihe, mutta 
itselle yllättävin tieto oli se, että suuren 
sähkökatkon aikana vain murto-osa 
saksalaisista sairaaloista toimii vara-
virralla 48 tunnin jälkeen. Sähkökat-
kos vaikuttaa myös nopeasti vesihuol-
toon, eikä kokonaisuuden kannalta 
tilannetta ainakaan helpota se, että 
energiavarmuuden kysymykset ovat 
osavaltioiden vastuulla.

Lüneburgin kaupunki sijaitsee noin 
tunnin junamatkan päässä Hampuris-
ta kaakkoon. Hansakaupungin kes-
kusta on arkkitehtuurisesti viehät-
tävä ja keskellä kaupunkia sijaitsee 
satavuotias vesitorni, jonka huipulta 
avautuvat hienot näkymät kuuluisil-
le Lüneburgin nummille. Kaupunki 
vaurastui suolan avulla: se oli pohjoi-

sen tärkein suolakaupunki ja lünebur-
gilaisella suolalla suolattiin Itämeren 
ja Norjan sillit jo 1100-luvulla.

Itämeren alue on kohonnut saksa-
laisen kiinnostuksen kohteeksi myös 
turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. 
Führungsakademien siipien suojassa 
toimivan German Institute for Defen-
ce and Strategic Studies –ajatushauto-
mon (https://gids-hamburg.de) semi-
naarissa käsiteltiin Itämerta erityisesti 
strategian näkökulmasta. Yleistä eri 
tasoilla käytävälle turvallisuuspoliitti-
selle keskustelulle tuntuu olevan huoli 
kansallisen strategian puuttumisesta ja 
tämän teeman ympärillä moni semi-
naarin alustajista ja panelisteista myös 
navigoi. Suomi tuotiin esille erityisesti 
sotilaiden puheenvuoroissa: meidät 
mainittiin hyvänä yhteistyökumppa-
nina ja merivoimiemme osaamista ke-
huttiin siten, että epäselväksi ei jäänyt 
saksalaisten tahto yhteistoiminnan jat-
kamisen ja kehittämisen suhteen.

Pitkä kevätlukukausi on siis alka-
nut ja turvallisuuspolitiikan jakson 
jälkeen aloitamme kevään kynnyk-
sellä taktiikan ja operaatiotaidon 
opinnot, jotka jatkuvat aina kesäkuun 
alkuun asti. Oppilasupseerin arjessa 
selviytymistä helpottaa kolmen kuu-
kauden odotuksen jälkeen oikeaksi 
korjaantunut bundeswehr.org-sähkö-
postiosoite. Sinnikkyys palkittiin, sil-
lä saksalaisen byrokratian ja hallin-
nollisten prosessien edessä joku olisi 
saattanut jo lannistuakin.

Hyvää kevään odotusta kaikille 
lukijoille ja aselajihenkistä Vuosi-
kokousta kaikille yhdistyksen jäse-
nille! Seuraavat kuulumiset Elben 
rannalta saapuvat Suomeen loppu-
talven pakkasten vaihduttua alku-
kesän helteiksi.

Lüneburgin kaupunki sijaitsee noin 50 kilometriä Hampurista kaakkoon. 
Kaupungin keskustan satavuotiaasta näkötornista avautuvat hienot näkö-
alat ympäröiville nummille.

Kapteeni
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Luppi on luoto Suursaaren ja Haapasaaren välisellä merialueella noin seitsemän kilometriä Van-
hankylänmaasta lounaaseen. Landtman ja Söderholm muistelevat yhdessä ruumisarkkujen oudosta si-
joittamisesta vuonna 2017:

”Siellä oli kolme tietä aurattu molempiin suuntiin näiden pisteiden välille jäälle. 
Kun joukot menivät sinne Suursaareen päin, oli matkalla pieni luoto, Luppi, ja siihen 
oli pinottu ruumisarkkuja noin 2 m korkea ja 10 m pitkä kasa. Kaikki valtausjoukot 
menivät tämän paikan ohitse ja ajattelivat, että oliko tämä nyt se meininki. Oliko tä-
mä psykologisesti viisaasti tehty. 

Kaikki autot ja reet ja hevoset oli valkoisia. Lupilla oli avoimesti valtava sissi-
muonapino ja me sieltä täydensimme ruokavarastojamme omin lupinemme.”  

Joukot ryhmittyvät hyökkäykseen

Hyökkäyksen H-hetki oli 27. päivänä aamulla klo 4.00, jolloin kaikki joukot ja kalusto oli kuljetettu 
asemiinsa Suursaaren länsi- ja itäpuolen jääkentillä sijainneisiin hyökkäyspisteisiinsä. Hyökkäys alkoi 
suomalaisten tykistön pehmittäessä venäläisten asemia, jonka jälkeen joukot hyökkäsivät lännestä kohti 
Suursaaren rantaviivaa. Saaressa suomalaiset kokivat ankaraa venäläisten vastarintaa. 

Hyökkäyspäivän iltana 27. maaliskuu-
ta lähti luutnantti Hauswald 12. Ilmator-
juntakonekiväärikomppanian I Joukkueen 
ensimmäisen puolijoukkueen kanssa pistees-
tä A kuorma-autolla kohti Suursaaren länsi-
puolella sijainnutta paikkaa, josta joukot oli-
vat aamuyöllä hyökänneet Suursaareen. 

Seuraavana yönä venäläiset hyökkäsi-
vät usean lentokoneen voimin kohti Pajarin 
komentopaikkaa pisteessä A ja I Joukkueen 
ampuessa koneita rikkoontui yksi Madsen-
tykki.171 

Pajari oli kuitenkin poistunut jääla-
keudella sijainneesta komentopaikastaan ja 
noussut maihin Suursaaressa valtausjoukko-
jensa perässä jo aamupäivällä. 

Piste A, paikka jäällä, 
7 km Suursaaresta. 
Meillä ei ollut telttaa 

niin saimme istua yhdessä 
teltassa, jossa meitä oli 40 
miestä. Nukkumisesta ei 
ollut puhettakaan. Klo 4 
alkoi tykistökeskitys ja vähän 
myöhemmin hyökkäys. 
Näimme massoittain 
valojuovia. Illalla meidän 
ohitsemme tuotiin 
haavoittuneita ja kaatuneita.

-Landtman-

01.00 venäläinen pommikone 
pommitti meitä ja ampui 
konekiväärillä. Oli kuutamo. 

Avasimme Madsenillä tulen. Osuma 
oli todella lähellä. Yöllä häipyi meidän 
telttamme Hauswaldin mukana etelään. 
Olimme aivan ilman telttaa. 
Oli kylmä. Yritimme kyhätä pahvista 
suojaa jäälle.

-Landtman-

Madsen-tykki ja ampuja Suursaaren edustan jäälakeudella 27.3.1942. 
Kuva: Kim Söderholm.

Vänrikki Kauppinen ampuu Madsen-tykillä. 
Kuva: Christian Landtman.

Kiiskinkylän valtaajia 27.3.1942. 
Kuva: Nils Ståhle.

Landtmanin puolijoukkueen teltta lähti 
Hauswaldin mukana etelään. 
Kuva: Christian Landtman.
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MUNKKINIEMI

(KALASTAJATORPPA)
19

Kalastajatorpan tuntumassa 

oli kesällä 1944 raskas 

ilmatorjuntapatteri, josta 

muistona on 88 mm:n 

muistomerkkitykki.

Se paljastettiin 12.5.1975.

Hotellissa on myös 

englanninkielinen opastaulu. 

Jatkosota
Kesällä 1944 saatiin Saksasta lisää kiinteä-

lavettisia 88 mm:n RMB-tykkejä tulenjoh-

tokoneineen (Delta). Niistä perustettiin 12 

uutta 6-tykkistä raskasta ilmatorjuntapat-

teria, joista kuusi sijoitettiin Helsinkiin. 

1.8.1944 perustettiin 64. Raskas Il-

matorjuntapatteri, jonka sijoituspaikak-

si tuli Munkkiniemi. Patteri kuului kaptee-

ni Aki Marten patteristoon. 

Tuliasema-alue sijaitsi vajaan 100 met-

rin päässä Kalastajatorpasta koilliseen. 

Kiinteälavettiset tykit saatiin paikoilleen 20. 

elokuuta 1944. Tykkien kalustolaukaukset 

ammuttiin aselevon jälkeen 6.9.1944. 

Paikassa kokeiltiin myös onnistunees-

ti Irja-laitetta. Miehistön koulutusta jatket-

tiin koko syksyn, mutta sotavalmiutta ei 

saavutettu. 

Kalusto varastoitiin paikan päälle, kun 

patterin toiminta päättyi 19. marraskuuta 

1944.

Raskaan Ilma-

torjuntapatterin

88 mm:n tykki 

Munkkiniemessä

lokakuussa 1944.  

SA-kuva.

Ilmakuva Munkkiniemen 88 mm:n 

patterin tuliasema-alueesta. 

Tuliasemat näkyvät etualalla kuvan 

vasemmassa reunassa.

Kuva: Helsingin kaupungin kuvapalvelu.

Harva pääkaupungin asukas on 
tietoinen siitä, mitä lähiympäristössä 
tapahtui talvi- ja jatkosodan 
aikana 1939–1944. 
Alueella oli useita kymmeniä paikkoja, 
joissa taisteltiin ankarasti vihollisen 
ilmahyökkäysten torjumiseksi. 

HELSINGIN 
ILMAPUOLUSTUKSEN 
TAISTELUPAIKAT 
1939–1944 -kirja 
esittelee pääkaupungin 
ilmapuolustuksen 
tärkeimpien 
taistelupaikkojen historiaa 
sotapäiväkirjojen ja SA-
kuvien avulla. 
Tietopaketin on laatinut 
tietokirjailija Ahti Lappi. 

Tutustumismatka 

kotiseudun 
sotahistoriaan

Opaskirjassa on myös luettelot
alueen ilmapuolustuksen 
muistomerkeistä sekä aihepiiriä 
käsittelevästä kirjallisuudesta. 


