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Puheenjohtajan mietteitä 
- Insinöörieversti Jyri Kosola - 

 

a  

Insinööriupseeriliitto vietti pari vuotta sitten 
90-vuotisjuhlaansa. Tänä vuonna voimme 
juhlistaa Insinööriupseeri-lehden kymmen-
vuotistaivalta. Vuonna 2009 heräsi ajatus koota 
perinteisen järjestölehden sijaan laajemmin 
insinööriupseerien ammattikunnalle suunnattu 
vuosijulkaisu, ja jättää päivänpolttavat järjestö-
asiat jäsenkirjeisiin. Tavoitteena oli tehdä 
laadukas julkaisu, joka esittelisi laajalti 
insinööriupseerien ammatin eri puolia ja 
erilaisia ammattimme harjoittajia, käsittelisi 
insinööriupseerikuntaa kiinnostavia ajankohtai-
sia asioita sekä valottaisi tulevaisuuden suunni-
telmia ja näkymiä. Päätoimittajana saamani 
palautteen perusteella olemme tässä aikalailla 
hyvin onnistuneet. Tästä kiitos kuuluu teille 
kaikille lehteen kymmen vuoden kuluessa 
juttuja ja artikkeleita tuottaneille.  

Siinä missä 90-vuotisjuhlat olivat toissavuonna 
hallituksen suurponnistus, on viime ja tämän 
vuoden pääteemana insinööriupseerimatrikke-
lin ”Insinööriupseerit 1918-2004” tietojen 
päivittäminen ja uuden painoksen tuottaminen. 
Syksyn liittokokouksessa julkistetaan ”Suomen 
insinööriupseerit 1918-2018” teos, joka sisältää 
yhteensä sata vuotta insinööriupseereita. Tässä 
hengessä valittiin myös tämän lehden teemaksi 

sata vuotta sotatekniikkaa. Ihan niin kauas 
historiaan lehdessä ei mennä, mutta tämä 
numero on tarkoituksella historiapainotteinen. 

Tänä vuonna ammattikuntamme keskuudesta 
valitaan 17. ansioituneeksi koettu henkilö, 
Vuoden insinööriupseeri. Valintaperusteena on 
henkilön kyky sotateknillisen kehittämistehtä-
vän ratkaisussa tai joukon vetäjänä, innostava-
na ja tuloksellisena johtajana. Hänen tulee 
nauttia työyhteisönsä arvostusta maapuolustus-
tahtoisena ja puolustusvoimien tavoitteisiin 
sitoutuneena tekniikan ammattilaisena. Lähetin 
esityspyynnöt Puolustusvoimien sotilasyli-insi-
nööreille, Pääesikunnan osastoille ja alaisille 
laitoksille sekä puolustushaaroihin. Yhteensä 
kymmentä henkilöä on esitetty. Huomiotani 
kiinnitti se, että yhdellä puolustushaaralla ei 
ollut esittää yhtäkään ansioitunutta ja esimer-
kiksi kelpaavaa insinööriupseeria. On varmaan 
peiliin katsomisen paikka, joko insinööriupsee-
rikunnalla tai puolustushaaralla. Ensimmäisiä 
tuntien veikkaisin jälkimmäistä. Valinnan tekee 
yhdistyksen hallitus ja se julkistetaan syksyn 
liittokokouksessa. kunnian lisäksi valintaan 
liittyy Yrjö Pirilä Oyn lahjoittama stipendi. 

Työelämän tahti näyttää koko ajan kiristyvän 
erilaisten toiminnantehostamistoimenpiteiden 
johdosta, joiden arkipäivään näkyvä vaikutus 
on erilaisten oheis- ja pseudotöiden lisääntymi-
nen ydintehtävien kustannuksella. Jos tämän 
kääntää positiiviseksi, niin koskaan aiemmin ei 
toimistosihteeritöistä ole maksettu näin kovia 
palkkoja. Ilmiö tosin on suomalaisen yhteis-
kunnan laajuinen. Toivotaan, että asiantilaan 
saadaan parannus Puolustusvoimien digitali-
saatiohyppäyksen myötä. Eikä vain toivota, 
vaan tuetaan digitalisaatiokehitystä ja osallistu-
taan uusien toimintamallien innovointiin. 
Digitalisaatio on mahdollisuus päästä taas 
keskittymään niihin töihin, joita varten olemme 
maanpuolustuksen pariin töihin tulleet. 

   Jyri Kosola 
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Ohjukset – vaatimattomasta alusta nykyaikaan 
- Insinöörieverstiluutnantti Eino Laiho - 

 

 

”Ensimmäisen ilmatorjuntaohjuksen” kuva, 
peräisin Ohjuslaboratoriosta Santahaminasta, 
piirtänyt luultavasti joku erikoisupseerikoke-
las. Ohjuksessa on kolmivaiheinen moottori. 
Ensin sytytetään ensimmäinen eli alin vaihe 
(järeä jousi maassa ja nuijamies). Kun sen 
työntövoima alkaa vähentyä, käynnistetään 
toinen eli keskimmäinen vaihe (keskimmäi-
nen jousi) ja ensimmäinen vaihe pudotetaan 
pois kuormasta (alin tanko ja keskimmäinen 
mies). Sen ”kuluessa loppuun” käynnistetään 
kolmas eli ylin vaihe (viimeinen jousi) ja 
keskiosa pudotetaan pois. Jäljelle jää vain 
viimeinen vaihe eli pelkkä nuoli. Kyseessä on 
ilmiselvästi ohjus eikä pelkkä raketti, koska 
lentorataa voidaan muuttaa matkan aikana. 

Toisen maailmansodan lopulla lentokoneiden 
nopeus ja lentokorkeus alkoivat ylittää ammus-

aseiden suorituskyvyn, ja piti kehittää jotakin 
parempaa. Ennakon otto ei enää riittänyt eikä 
hylsyssä oleva ruutipanos riittänyt kehittämään 
tarpeeksi suurta liikemäärää ammukselle. 
Syntyivät ohjattavat ammukset, ohjaama-aseet, 
niin kuin niitä aluksi Suomessa nimitettiin. 
Sanaa ohjus käytti insinöörieversti Niilo 
Siltamaa ensi kertaa julkisessa sanassa Sotilas-
aikakauslehdessä syksyllä 1956. Siltamaa on 
ohjusalan pioneereja Suomessa. 

Ennen ohjusaikaa Suomessa 

Pariisin rauhansopimuksella 1947 Suomelta 
kiellettiin ohjaama-aseet. Puolustusvoimissa 
kuitenkin todettiin, että tutkimista ja alan 
seurantaa ei ollut kielletty. Toiminta pidettiin 
silti varsin salaisena, varmuuden vuoksi. 
Yleisesikunnan päällikkö asetti 1.3.1956 
Rakettitoimikunnan selvittämään raketti- ja 
ohjusalan yleisen kehitystilanteen. Toimi-
kunnan nimi muutettiin 28.2.1957 Raketti- ja 
ohjaama-asetoimikunnaksi, jonka tuli alan 
asiantuntijaelimenä seurata kehitystä, laatia 
katsauksia sekä suorittaa alaan kuuluvia 
tutkimustöitä. 

Alkuvaiheessa opiskeltiin ohjustekniikkaa. Kun 
tietämystä alkoi olla, rakennettiin neste-
rakettimoottori 1959-1961. Työnimellä meri-
pelastusraketti selvitettiin kotimaisen pans-
sarintorjuntaharjoitusohjuksen rakentamismah-
dollisuuksia 1959-1977. Niilo Siltamaa tapasi 
oppitunneillaan selittää, että tuo peitenimi oli 
hyvä. Jos laiva piti saada merellä hinaukseen, 
sille piti saada hinaustouvi. Ammuttiin siis 
rakettimoottorilla siima laivan yli, ja sillä 
siimalla tuo touvi sitten saatiin hinatuksi 
laivalle. Kun raketin ohjattavuus oli eduksi, tuo 
siima oli siis ohjausjohdin… 

Suomessa siis rakennettiin panssarintorjunta-
ohjusta 1960-luvun alussa. Osat tilattiin koti-
maiselta teollisuudelta. Ongelmia oli paljon, 
varsinkin rakettimoottorin ajoaineen kehittämi-
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nen oli hidasta.  Kommelluksiltakaan ei voinut 
välttyä. Ohjausjohdin oli ohjuksen sisällä 
kelalla, ja se puolattiin jossakin kutomossa. 
Eräs kela ei toiminut, ja kun se purettiin, 
havaittiin, että johdin oli jotenkin katkennut, ja 
puolaaja oli kutomon normaaliin tapaan tehnyt 
siihen solmun. Ohjaussähkö vain ei osannut 
hypätä solmun läpi. Ohjuksesta olisi tullut 
kovin kallis, kun sarjat Puolustusvoimien 
hankintarahoilla olisivat jääneet liian lyhyiksi. 
Niin oli pakko lopettaa kokeilut ja päätyä 
ostotavaraan. 

Siirtyminen ohjusaikaan 

Pariisin rauhansopimuksen sopimusosapuolet 
Suomen lisäksi olivat Neuvostoliitto ja Iso-
Britannia. Ohjuskieltoon saatiin 1962 lieven-
nys, että Suomella saa olla torjuntaohjuksia. 
Niinpä aloitettiin ensimmäiset ohjushankinnat 
ostamalla aluksi sopimusosapuolilta brittiläinen 
panssarintorjuntaohjus Vigilant, joka oli 
käytössä Suomessa 1963–1977, ja Neuvosto-
liitosta MiG-hävittäjiin lentokoneohjus K-13. 
Vuonna 1963 hankittiin hieman isompi, 

ranskalainen panssarintorjuntaohjus SS-11, 
joka oli käytössä Suomessa 1964–1995. Se 
siirrettiin pitkäkantamaisena rannikkotykistölle 
väylätorjuntaohjukseksi, laivakärjillä varustet-
tuna. Se sai sittemmin nimekseen Rannikko-
ohjus 63. Vigilantissa oli tuoreena kehitelmänä 
lastentauteja ja se oli hieman epäluotettava. 
Vigilantin hylkäämisen jälkeen panssarin-
torjuntamme oli jälleen ilman ohjusasetta 
toistakymmentä vuotta. 

 

Vigilant. 



- 9 - 

Vanhimmissa panssarintorjuntaohjuksissa oh-
jaus oli toteutettu käsiohjauksella näkösäteellä 
(MACLOS). Ampujan piti ohjata ohjus samalle 
tähystyslinjalle maalin kanssa ja pitää siinä. 
Edellä mainitut kokeiluohjus, Vigilant ja SS-11 
olivat tällaisia. Tämä oli varsin vaativa 
suoritus. Tehtävää helpotettiin kehittämällä 
puoliautomaattinen ohjaus näkösäteelle 
(SACLOS). Ampumalaitteessa oli nyt ”silmä”, 
joka näki ohjuksen perässä olevan infrapuna-
lampun valon. Ampujalle riitti, kun piti 
tähtäimen maalin suunnassa, automatiikka 
ohjasi ohjuksen siihen suuntaan. Tällaisia 
olivat Suomessa Panssarintorjuntaohjukset 82 
ja 83. Ensin mainittu oli neuvostovalmisteinen 
Fagot (NATO-nimeltään Spigot), johon hankit-
tiin kahta erikokoista ohjusta.  

 

Fagot. 

Toinen SACLOS-ohjus on Yhdysvalloissa 
valmistettu ITOW/TOW2, jota on hankittu 
useilla erilaisilla ohjuksilla. Uusimmassa 
versiossa ohjus ammutaan maalin yli, ja se 
iskee alaspäin, panssarivaunun kattoon. TOW2 
on vielä käytössä. Nämä ohjukset purkavat 
perässään sähköistä ohjusjohdinta kuin 
hämähäkki.  

 

TOW2, eli ITOW. 

Uusimmissa järjestelmissä on "ammu ja 
unohda" -toiminto (ACLOS). Ohjuksen 
kärjessä on kamera, joka tähtäysvaiheen aikana 
kiinnittyy maaliin ja ohjaa ohjuksen siihen. 
Sähköinen yhteys on vaihdettu valokuituun. 
Suomessa tällainen on Panssarintorjuntaohjus 
2000, israelilaista suunnittelua oleva Spike, 
joka on hankittu Saksasta. Siitä on kookkaampi 
versio meripuolustuksen käytössä. 

 

Spike. 

Meritorjuntaohjukset 

Meripuolustukselle hankittiin ohjuksia vuonna 
1966, neuvostovalmisteinen järjestelmä P-15 
Termit, joka yleisemmin tunnetaan NATOn 
nimikkeellä Styx. Meillä siis johdonmukaisesti 
Meritorjuntaohjus 66. Siinä oli nesteraketti-
moottori ja ruutilähtömoottori, autopilotti-
ohjaus ja tutkahakeutuminen. Se oli käytössä 
1966-1994, aluksi ohjusveneissä, myöhemmin 
rannikkotykistöllä kotimaisella maalavetilla.  

 

Styx. 
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MTO 85 laukaisu ohjusveneestä. 

Styx korvattiin sittemmin ruotsalaisvalmistei-
sella ohjuksella RBS-15 (Meritorjuntaohjus 
85), joka voidaan ampua maastoesteiden yli ja 
pudottaa sitten melkein meren pintaan, mikä 
ohjuksen osuessa maaliin parantaa tuho-
vaikutusta. 

Ilmatorjuntakin lopulta ohjusaikaan 

Ilmatorjuntaohjusten hankinta Suomeen viiväs-
tyi poliittisista syistä, joten Helsinki oli pitkään 
ainoa eurooppalainen pääkaupunki, jolla ei 
ollut kunnollista ilmasuojaa. Onneksi sitä ei 
tarvittu. Ohjuskalustoksi hankittiin toki 1967 ja 
1969 brittiläinen Thunderbird Mk1. Hankinta 
käsitti kaksi ohjusta ilman ruuteja, tutkan, 
patterin ja patteriston komentopaikat sekä 
testauslaitteita. Taisteluväline se siis ei ollut, 
mutta se oli silti hyödyllinen kalusto. Sitä 
käytettiin ilmatorjunnan perehdyttämiskoulu-
tukseen ym. Kalusto poistettiin lopulta 
tarpeettomana vuonna 1981. 

 

Thunderbird-ohjus Helsingin Kaivopuistossa 
1978.  Kuva: Eino Laiho 

Lopulta ilmatorjuntakin sai omat toimivat 
ohjuksensa vuosina 1978 ja 1979, mitkä vuodet 
olivat sitten tunnistetietona niiden suomalaisis-
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sa nimissä. Ensin mainittu oli neuvosto-
valmisteinen Strela-2, NATO-nimeltään SA-7b 
Grail. Se oli täysin passiivinen, siinä oli maalin 
infrapunasäteilyyn suuntaava hakupää, joka 
kykeni kääntymään 15 astetta maalin suuntaan 
ja suuntaamaan ennakkopisteeseen sekä muut-
tamaan lentorataansa sen mukaisesti. Sitä 
nimitettiin olkapääohjukseksi, koska ampuja 
laukaisi sen olkapäältään toimien itse lavettina. 
Se oli käytössä Suomessa 1978-2000. 

Ilmatorjuntaohjus 79 oli neuvostovalmisteinen 
Petshora, NATO-nimeltään SA-3 Goa. Se oli 
siirrettävältä lavetilta ammuttava komento-
ohjattu ilmatorjuntaohjus eli tutka seurasi 
maalia ja ohjusta ja ohjasi ohjuksen maaliin. Se 
ylti vaakasuunnassa noin 25 kilometriin ja pys-
tysuunnassa noin 15 kilometriin. Järjestelmä oli 
hyvin raskas ja paljon työtä vaativa. 
Mainittakoon muuten, että samanlaisella tutkal-
la Jugoslavian armeija pudotti amerikkalaisen 
stealth-hävittäjän, kun nämä eivät osanneet 
kuvitella siellä käytettävän vielä niin vanhaa 
tekniikkaa. 

 

Igla. 

Strelan korvaajiksi hankittiin edelleen neuvos-
tovalmisteiset ohjukset Igla-1 ja Igla, NATO-
nimiltään SA-16 Gimlet ja SA-18 Grouse, 
Suomessa It-ohjus 86 ja 86M. (Huom! Igla-1 
otettiin käyttöön todellakin ennen Iglaa, 
eräänlaisena välivaiheena kaiketi.) Näissä oli 
jäähdytetty hakupää, mikä paransi sen 
herkkyyttä ja siis maalinsieppauskykyä. Lisäksi 
ne ottivat lennon loppuvaiheessa ennakon 
maalin keskiosaan, eivätkä enää tyytyneet 

särkemään maalin perää kuten Strela, suihku-
moottorihan on tietysti maalin kuumin piste. 
Strelalla ampujan piti ottaa ennakkoa maalin 
lentosuuntaan, mutta Igloissa oli erillinen 
ohjausmoottori, joka sai ne kääntymään maalin 
lentosuuntaan heti laukaisuputkesta ulos 
tulemisen jälkeen. Igla M:ssä oli hakupäässä 
kaksi infrapunaherkkää ilmaisinta, joiden 
avulla se kykeni erottamaan harhautussoihdun 
oikeasta maalista. Igla-1 oli käytössä Suomessa 
1986-2005 ja Igla 1994-2005. 

 

BUK-vaunu. 

Neuvostoliiton velan kuoletuksena maahan 
saatiin BUK M1, NATO-nimeltään SA-11 
Gadfly, Suomessa Alueilmatorjuntaohjus 96. 
Se oli tela-alustainen ilmatorjuntaohjus-
järjestelmä, jonka vaakaulottuvuus oli 35 km ja 
pystyulottuvuus 22 km. Siinä oli puoli-
aktiivinen hakeutuminen ja herätesytytin. Sekin 
oli raskas, mutta liikkuva järjestelmä. Ohjus-
lavetissa oli etsintä-, seuranta- ja valaisututka 
sekä optinen tv-tähtäin, joten sillä oli rajallinen 
itsenäinen toimintakyky. 

Nykyinen ilmatorjunnan ohjuskalusto 

Ensimmäinen länsihankinta oli ranskalais-
valmisteinen Crotale NG (hankintavuoden 
mukaan Suomessa nimellä Kohdeilmatorjunta-
ohjus 90). Koko järjestelmä on yhtenä yksik-
könä, suomalaisen Pasin päällä. Sillä on siis 
varsin hyvä liikkuvuus. Nopea ja liikehtimis-
kykyinen ohjus on komento-ohjattu (ACLOS) 
ja siinä on herätesytytin. Sensoreina ovat 
maalinosoitustutka, tulenjohtotutka, tv-kamera 
ja lämpökamera. 
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Crotale. 

Crotalelle hankittiin 2005 eräänlainen 
”pikkuveli”, kuorma-autoalustalle sijoitettu 
ASRAD-R -ohjusjärjestelmä. Sen suomalainen 
nimi on Lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjus 
ITO05.  

 

ITO05. 

ITO05-kalusto on sijoitettu konttiin, joka voi-
daan tarvittaessa irrottaa ajoneuvosta. Kontissa 
on taktisen internetin ympärille rakennettu 
johtamisjärjestelmä sekä ammunnanhallinta-
järjestelmä. Siinä on maalinosoitustutka 
(mittausetäisyys noin 20 km), tv-kamera ja 
lämpökamera. Lisäksi hankittiin Boforsin 
kannettavaa ampumalaitetta (MANPAD), 
osittain lisähankintana, jolloin tälle kevyem-
mälle kalustolle annettiin nimeksi Lähi-ilma-
torjuntaohjus ITO05M. Käytetyt ohjukset ovat 
ruotsalaiset Bolide ja RBS 70 Mk1, jota hankit-
tiin koulutuskäyttöön. Ohjus on lasersäteen-
seuraaja. Ampumalaite/lavetti muodostaa 
maalin suuntaan lasersäteellä keilan, jonka 
keskilinja suunnataan kohti maalia. Ajoneuvo-
versiossa maalin seuranta voidaan suorittaa 
käsin tai automaattisesti. Ohjus ammutaan 
tuohon keilaan, ja se tunnistaa lasersäteen 
perässään olevalla ilmaisimella. Sen perusteella 
se itsenäisesti suunnistaa kohti maalia, mistä 
johtuen sitä ei voi häiritä. 

 

ITO 05 naamioituna.  Kuva: Johannes Höggemeier  

BUK-kaluston korvaajaksi hankittiin Norjasta 
NASAMS II FIN, suomalaiselta nimeltään 
Ilmatorjuntaohjus 12. Siinä on sama AIM-120 
AMRAAM-ohjus kuin Hornet-hävittäjissä. Se 
on kokoonpanoltaan BUKin tyyppinen, mutta 
kotimaisilla kuorma-autoalustoilla. Suomeen 
tilattu NASAMS II FIN perustuu Norjan 
ilmavoimien NASAMS II järjestelmään. Se on 
kansainvälisesti yhteensopiva (mm. Link 16). 
Taistelunjohtokeskus (FDC) voi käsitellä yhtä 
aikaa 100 eri maalia. Patteristo (12 laukaisu-
alustaa) voi torjua yhtä aikaa 72 maalia 
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(teoreettinen maksimi). Patteristo voi olla 
hajautettuna sellaisenaan esim. 30x30 km 
alueelle. 

 

NASAMS. 

Igla-kalusto on korvattu hankkimalla Yhdys-
valloista Stinger RMP Block 1 -ohjus-
järjestelmä. Se on edeltäjiensä tapaan erittäin 
lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, 
suomalaiselta nimeltään Ilmatorjuntaohjus 15. 
Sekin on kannettava, olalta laukaistava infra-
punahakuinen ohjus, Stinger-tuoteperheen 
viimeisin kehitysversio. Siinä on kaksitoiminen 
hakupää, eli se seuraa maalia sekä infrapuna- 
että ultraviolettisensorilla. Yksikön kokoon-
panoon kuuluvat myös mönkijät, jotka tuovat 
mukanaan hyvän maastoliikkuvuuden. Puuston 
katve vältetään nostamalla nostolavalla ampuja 
ja ohjus puunlatvojen tasalle. 

Lopuksi 

Kun Suomi siirtyi ohjusaikaan, se oli jotakin 
erikoista tekniikkaa, ja sitä pyrittiin aluksi 
hieman salailemaankin. Ampujiksi koulutettiin 
varusmiesten parhaimmat. Sittemmin kalusto 
kehittyi, samoin varusmiehet, heidän osaami-
sensa, joka tuli siviilikäytössä olevan tekniikan 
hallitsemisesta. Koulutuksen apuvälineiksi on 
hankittu monipuolista simulaattorikalustoa, 

koulutuksen tehon parantamiseksi ja kalliiden 
ohjusten säästämiseksi. Ohjaama-aseesta on 
tullut yhä merkittävämpi asejärjestelmä muiden 
joukossa. Ohjukset ovat yhä suuremmassa 
määrin vallanneet konventionaalisten aseiden 
(tykit, pommit, jne.) käyttökohteet. Ohjusten 
etuna on mm. vaikutuksen kohdistaminen 
tarkasti haluttuun paikkaan ja esimerkiksi 
tarpeettomien siviiliuhrien välttäminen. 

Teknisen hankintahenkilöstön tärkein tehtävä 
on varmistaa että hankinnan kohde on kustan-
nustehokas järjestelmä, ja että se soveltuu sille 
suunniteltuun käyttöön. Sen tulee täyttää 
vaadittu suorituskykytarve, soveltua meikäläi-
siin taistelukentän olosuhteisiin, olla taistelun-
kestävä, kunnossapidettävä sekä soveltua myös 
meidän koulutusjärjestelmäämme. Tämä onnis-
tuu vain ymmärtämällä ja hallitsemalla seuraa-
vat ohjusjärjestelmään laajimmillaan sisältyvät 
tekniikat: 

Pyrotekniikka, aerodynamiikka, tutka· ja radio-
tekniikka, optroniikka, maalin ja ohjuksen 
kinematiikka, hydrauliikka, sähkötekniikka, 
tietojärjestelmät, tiedonsiirto, elektroninen 
vaikuttaminen jne. Onhan tunnettua, että ostaja 
saa juuri sellaisen järjestelmän kuin hän 
ansaitsee. Tässä tehtävässä Puolustushallin-
nossa olevalla insinöörikunnalla on erittäin 
tärkeä tehtävä. 
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Ilmatorjuntapatteriston johtokeskus 87 
hankintavaiheita  

- DI Jorma Pesonen - 

 
Käsittelen ilmatorjuntapatteriston johtokeskus 
87 (JOKE87) hankinnan eri vaiheita pääpiir-
teittäin lähinnä maalinosoituskeskus-näkökul-
masta, ja paneutumatta syvällisemmin teknisiin 
yksityiskohtiin.  

JOKE80 prototyypin kenttäkokeiden tulosten 
perusteella oli mm. päätetty hajauttaa maalin-
osoitustutka ja maaliosoituskeskus eri laveteil-
le, sekä käynnistää uusi tarjouspyyntökierros 
koko johtamisjärjestelmästä. JOKE86-järjestel-
män suunnittelun lähtökohtana oli maalin-
osoituskeskus (MOSKE86), jonne tuotetaan 
ilmatilannekuvaa omalta tutkalta 
(MOSTKA86), ilmapuolustuksen johtokeskuk-
sesta (EJÄ) ja aisti-ilmavalvonnasta (TAP). 
Maalinosoituskeskuksessa ilmatilannetietoja 
tilanteen mukaan yhdistellään, täydennettyä 
ilmatilannekuvaa jaetaan ja siihen liitetään 
maaliosoitukset ampuville yksiköille (TAP) 
sekä lähetetään täydentävää ilmatilannetietoa 
ilmapuolustuksen järjestelmiin. 

 

Uuden tarjouspyyntökierroksen JOKE86-jär-
jestelmän periaaterakenne. (piirros: Ilmatorjunta-
upseeri 2/2006) 

Maalinosoituskeskus 86 prototyyppi 

Yhteistyössä PEITTSTO:n kanssa tarkenettiin 
maalinosoituslaitteiston tekniset vaatimukset. 
Uusittu tarjouspyyntö lähti kolmelle yritykselle 
alkusyksystä 1985 ja uudet tarjoukset tulivat 
muutaman viikon sisällä. Nokian tarjous 
perustui MikroMikko 2A-tuotteeseen, Altimin 
prosessiautomaatioon ja Fiskarsin graafiseen 
työasemaan. Tarjousten käsittelyn pohjalta 
tehtiin hankintaesitys Altimin tarjouksen poh-
jalta ja hankintasopimus tehtiin loppuvuodesta. 

Koska maalinosituslaitteistohanke 86 oli 
tarjousteknisistä syystä hieman viivästynyt ja 
mm maalinosoitustutkahankekin oli myöhässä, 
nimettiin järjestelmä protovaiheen loppupuolel-
la uudestaan JOKE87:ksi; maalinosoituskeskus 
87 (MOSKE87) ja maalinosoitustutka 87 
(MOSTKA87) eli vastaamaan uudelleen arvioi-
tua valmistumisvuotta. 

Maalinoistuslaitteiston prototyypin suunnittelu, 
katselmoinnit ja valmistus aloitettiin Altimilla. 
Vastaanottotarkastus suoritettiin tammikuussa 
1987. Maalinosoituslaitteisto koostui prosesso-
rista, teholähteestä, kahdesta monitorista 
(valvonta ja torjunta) ja näppäimistöstä sekä 
akustosta. Prosessorissa oli CPU-kortti, RAM- 
ja EEPRPOM-muistikortit (ohjelmisto oli 
poltettu EEPROMeille), näytönohjain- ja sarja-
liikennekortit sekä teholähdetkortit. Monitoreil-
la, silloinen VGA-tasoinen nelivärinäyttö, 
esitettiin yksinkertainen TOPK:n toimittama 
karttapohja, maali- ja tuliyksikkösymbolit, sekä 
luettelonäyttönä mm. maalitiedot 

PEKULJOS hankki maalinosoituskeskusajo-
neuvoksi VW LT40 pakettiauton, johon määri-
teltiin operointi- ja välinetilat. Em. työhön tuli 
vai kaksi tarjousta ja toimittajaksi valittiin 
Kiitokori Oy. 
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Operointitilaan tuli asennuspaikat maalin-
osoitus- ja viestilaitteille, kalusteet kahdelle 
operaattorille. Tila oli ilmastoitu ja lämmitetty. 
Takaosan välinetilaan oli asennettu ilmastointi-
kone, tilat mm. kahdelle voimakoneelle, poltto-
ainekannuille, kaapelikeloille ja naamioverkoil-
le. Maalinosoituskeskusajoneuvon prototyy-
pille suoritettiin vastaanottotarkastus loppu-
vuodesta 1986. 

PESÄHKÖTOS:lla oli meneillään 4 kVA:n 
sähkövoimakoneen prototyyppihankinta ja 
arvioitu valmistumisaika oli myös loppuvuosi 
1986. Laite oli tarkoitettu osaksi kenttäsähkö-
verkkoa sekä myös MOSKEn sähkövoimako-
neeksi. Maalinosoitustutkan ja tuliasemapäät-
teen prototyyppien valmistus eteni tahoillaan. 

Johtokeskus 87 sanomat 

JOKE87 sanoma(data)liikenne perustui Puolus-
tusvoimien HDLC-protokollan mukaiseen 
sanomastandardiin. Käyttäjävaatimusten 
pohjalta yhteistyössä PE SÄHKÖTOS, PV 

SÄHKÖTTUTKL ja ILMAVE laativat järjes-
telmän sanomakuvausasiakirjan. Asiakirjaa 
ylläpidettiin, korjattiin ja täydennettiin 
PESÄHKÖTOS:lla allekirjoittaneen toimesta. 
Hitaiden tiedonsiirtoyhteyksien (1200/2400 
bps) takia sanomien datakenttä pyrittiin tiivis-
tämään mahdollisimman lyhyeksi. 

Vastaanotto- ja järjestelmäintegrointitarkas-
tuksia varten toteutettiin ohjelmistolla ja PC-
laitteistoilla sanomasimulaattorit, joilla voitiin 
tuottaa, lähettää ja vastaanottaa kaikkia 
JOKE87-järjestelmän sanomia. Simulaattoreita 
hyödynnettiin myöhemmin myös huollossa ja 
koulutuksessa. 

Järjestelmäintegrointi ja testauksia 

Maaliosoituskeskus 87 prototyypin järjestelmä-
integroinnin suoritti ELKESKKMO ts. ajo-
neuvoon asennettiin maalinosoituslaitteisto, 
viestilaitteet ja varusteet. Järjestelmän eri osien 
valmistuksen aikana lähes kaikkien osien 
painot olivat kasvaneet alkuperäisistä arvioista 
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mm. johtuen toteutuksesta vaativiin käyttöolo-
suhteisiin. Täysin varusteltu maalinosoitus-
keskusprototyyppi todettiin  ajoneuvokatsas-
tuksessa ylipainoiseksi ja sitä saatiin 
toistaiseksi kuljettaa poikkeusluvalla. Myös 
MOSTKA87 prototyypistä tuli ylipainoinen. 

MOSKE87:n viestilaitteisto koostui modeemi-
kotelosta (jossa Nokian PSK/FSK-korttimodee-
mit sekä salauslaite, radioista/antenneista (2), 
tuliasemapäätteestä, sekä MATEL-kenttäpika-
puhelimista. 

Helmi-maaliskuun 1987 ajan koko JOKE87-
järjestelmää testattiin ELKESKKMOlla. 

JOKE87 prototyypin tyyppihyväksyntä 

Kevät-87 ampumaleirillä Lohtajalla järjestettiin 
JOKE87:n esittely PV:n ylimmälle johdolle 
mm tyyppihyväksyntää varten.  

ITK:n kouluttajat esittelivät innostuneesti 
MOSKE:n operointitoimintoja, niinpä 
MOSKEsta poistuessaan PV-komentaja totesi 
”liikaa nappulatekniikkaa komentajatasolle”.  
Esittelyn jälkeen PV:n ylimmän johdon 
loppupalaverissa järjestelmä hyväksyttiin ja 
annettiin sarjavalmistuslupa poikkeuksella: 
maalinosituskeskus on asennettava irtokonttiin. 
Loppukevään aikana PEITTSTO hankki 
poikkeusluvan, jolla ensimmäinen sarja 
saadaan asentaa ajoneuvoihin. 

JOKE87 1. sarjahankinta 

JOKE87-järjestelmän testauksia jatkettiin 
loppukevään ja kesän ajan mm. Räyskälän 
maastossa, Kun osajärjestelmien vaatimukset 
oli tarkistettu, tehtiin tarjouspyynnöt, käsiteltiin 
tarjoukset ja tehtiin hankintasopimukset. 
Ensimmäisen sarjan valmistusajankohdaksi tuli 
1989. 

JOKE87-prototyyppikalusto oli testattavana 
TUISKU88-harjoituksessa Sodankylän-Kittilän 
maastossa. JOKE87-hankinnan tekniset asian-
hoitajat osallistuivat harjoitukseen ikään kuin 
JOKE87:n ”takuumiehinä”. Etsittiin ahkerasti 
harjoituksen ajan toimivaa Ilmavoimien ilma-
tilannekuvayhteyttä. Yhteys löytyikin ja 

maalitietoa (EJÄ) saatiin harjoituksen 
viimeisen kymmenen minuutin ajaksi. 

 

Valvonta- ja torjuntaupseerit monitorien 
ääressä. SA-kuva 

Kenttäkokeiden puitteissa tuliasemapääte TAP 
nimettiin oikeaoppisesti TASPiksi. 

PEKULJOS hankki MOSKE-ajoneuvoiksi VW 
LT45 kevytkuorma-autot, joiden lavarungon 
päälle toteutettiin ”laitekontti” samoilla peri-
aatteilla kuin prototyypissä. 

 

Laitekonttien vastaanottotarkastus, Kiitokori 
Oy:n ja PV:n henkilökuntaa. Kuva Kiitokori Oy 

ELKESKMO esitti valmiutensa MOSKE:n 
järjestelmäintegroinnin toteuttamiseen, niinpä 
sinne toimitettiin valmistuneet osakokonaisuu-
det. Integrointi ei edennyt aivan IT-tarkastajalle 
ilmoitetussa aikataulussa mm. henkilöstö-
resursseista johtuen. Kun ensimmäisen sarjan 
valmistuminen näytti myöhästyvän noin 
kuukauden, tein MOSKE87 pienoismallin 
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(1:87) ja kävin luovuttamassa sen tarkastajalle 
alun perin ilmoitettuna sarjan valmistumis-
päivänä, Muutaman päivän kuluttua em. 
luovutuksesta sain kutsun tarkastajan puheille, 
tarjolla oli kahvia ja täytekakkua. 

 

Moske 87 pienoismalli. kuva Jorma Pesonen 

MOSTKA87:n ja TASPin sarjavalmistus eteni 
omilla tahoillaan hieman eri aikatauluissa.  
Aikataulu- ja viivästysongelmista johtuen 
joukko-osastoille aluksi luovutettiin hieman eri 
aikoina MOSKE87-, MOSTKA87- ja TASP-
osajärjestelmät eli ei yhtenä kokonaisuutena 
JOKE87:mää. Yhteistyössä joukko-osastojen 
kanssa sitten koottiin ja testattiin paikan päällä 
JOKE87 kokonaisuudet. 

Ilmatorjuntarykmentin johtokeskus 90 
(JOKE90) 

Hieman yllätyksenä, teknisen asianhoidon 
kannalta, JOKE87 1. sarjavalmistuksen aikana 
alkoi rykmenttijoken määrittely. PEITTSTOn 
ajatuksena oli sijoittaa hieman laajennettu 
maalinosoituslaitteisto joukko-osastojen 
sopiviin huonetiloihin. 

Ensimmäinen varsinainen toimeksianto tuli 
HELITR:n rykmenttijokesta, lähinnä maalin-
osoituskeskuksesta. Määrittelytyö aloitettiin 
yhteistyössä rykmentin ylimmän johdon 
kanssa. Vaatimukset vähitellen laajenivat: 
kolme valvontatyöpistettä ja kolme torjuntatyö-
pistettä sekä tarvittavat viestijärjestelmät mm 
puheyhteydet ilmavoimien suuntaan. 

Dataliitännöiksi määriteltiin oma tutka, 6… 10 
patteriston johtokeskusta, tuliyksiköt/aisti-
ilmavalvonta ja EJÄ. Maalinosoitustoimintoja 
täydentymään HELITR kehitti myös vaatimuk-
set uhkalaskennasta.  Laitesijoitteluksi esitettiin 
konttia tai kontteja. Ilmavoimien viestikontti 
valittiin konttimäärittelyn lähtökohdaksi. 
Viestikontin tilaa vievä EMP-tunneli korvattiin 
”EMP-eteisellä”. 

Lopulta hankinnan kohteeksi muodostui kolme 
kontillista: valvontakontti (kolme operaattoria), 
torjuntakontti (kolme operaattoria) ja viesti-
kontti. Järjestelmä nimettiin aluksi JOKE90H. 
Altim toimitti maalinosoituslaitteisto 90:n, 
Kiitokori Oy laitekontit, Nokia TASPit, 
ilmavoimilta saatiin puheyhteysjärjestelmä ja 
salauslaitteet. Järjestelmäintegroinnin suoritti 
HELITR. 

Jatkohankinta määriteltiin ja hankittiin vielä 
kaksi rykmenttijohtokeskusta, jotka koostuivat 
kahdesta kontista: valvonta/torjuntakontti 
(kolme operaattoria) ja viestikontti. Johtokes-
kukset nimettiin aluksi JOKE90T/R. Järjestel-
mäintegroinnin suoritti ELESCO Oy. 

Hankinnan yhteydessä JOKE90 maalinosoitus-
laitteistoa modifioitiin korvaamalla sarjalii-
kennekortti +korttimodeemiyhdistelmä Altimin 
PSK/FSK-modeemikortilla. Myös 
JOKE90H:ssa käytetyt TASPit korvattiin 
Elesco Oy:n (Elesco oli Altiminista irrottautu-
nut yksikkö) ja Nokian yhteistyöllä toteutta-
milla korttiTASPeilla, jotka sijoitettiin 
maalinosoituslaitteiston tietokonekehikkoihin.  

Em. hankkeiden aikana oli aloitettu myös 
rykmenttitutkien määrittely ja hankinta. 

JOKE90-hankkeiden yhteydessä täydennettiin 
ja modifioitiin johtokeskussanomarakenteita 
huomioiden myös Ilmavoimien lisätarpeet. 
Samoin modifioitiin sanomasimulaattoriohjel-
mistot. 

JOKE87 toinen sarjahankinta 

Samoihin aikoihin kun rykmenttijoket valmis-
tuivat, aloitettiin mm. toinen MOSKE87 sarja-
hankinta, järjestelmän nimeksi tuli MOSKE87 
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M2. Maalinosoituslaitteistoa modifioitiin 
JOKE90 hankkeiden pohjalta eli aikaisempi 
sarjaliikennekortti + korttimodeemiyhdistelmät 
korvattiin ELESCOn PSK/FSK-modeemeilla ja 
salauslaite sijoitettiin prosessorikaappiin. 
Samalla modifioitiin ensimmäisen MOSKE-
sarjan ohjelmistoa ja nimettiin uudestaan 
MOSKE87 M1. MOSKE87 M2 järjestelmä-
integroinnin ja M1-modifioinnin suoritti 
ELESCO Oy. 

 

Maalinosoitustutka 87. Kuva Wikimedia commons 

MOSTKA87 ja TASP-sarjahankinnat etenevät 
omilla tahoillaan. JOKE87 jatkosarja saatiin 
pääosin toimitettua yhtenäisinä kokonai-
suuksina joukko-osastoille. JOKE87 kalustoa 
täydennettiin huolto/korjaamoperävaunulla. 

JOKE90H uudelleen nimettiin MOSKE90A:ksi 
ja JOKE90T/R MOSKE90B:ksi. 

Kaikkiin em. hankkeisiin sisältyi myös vara-
osat, dokumentointi, käyttö- ja huoltokoulu-
tukset. IT-joukko-osastojen ja SÄHKÖTK:n 

henkilöstöä osallistui JOKE-järjestelmän eri 
vaiheiden vastaanottotarkastuksiin ts. nekin 
toimivat osaltaan koulutustapahtumina. 

Em. hankintojen aikana Ilmavoimat hankki 
maalinosoituslaitteisto 87- ja 90-kalustoa omiin 
tarpeisiinsa sovitettuna, mikä huomioitiin 
tarpeellisina modifiointeina JOKE87- ja 90-
järjestelmissä sekä sanomarakenteissa ja -
simulaattoreissa.  
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Kotimaista viestijärjestelmäkehitystä 
- insinöörimajuri Jari Viuho, diplomi-insinööri Reima Kettunen - 

 
Maavoimien kenttäradiokaluston uusimista 
alettiin valmistella jo 1980-luvun puolivälissä, 
jolloin Suomeen hankittiin pieni määrä yhdys-
valtalaisia SINCGARS-kenttäradioita lähinnä 
kokemusten saamiseksi ja vertailulaitteina 
käytettäviksi tulevissa laajemmissa radiohan-
kinnoissa. 1990 -luvulla YVI 2 -järjestelmä-
hankinnan ollessa tarjouskilpailuvaiheessa tuli 
tämänkin radiotyypin ja siihen pohjautuvan 
liikkuvan tilaajan järjestelmän hankkiminen 
uudelleen esiin, mutta asia ei kuitenkaan 
edennyt alkua pidemmälle johtuen tuotteiden ja 

järjestelmän korkeista hankintahinnoista ja 
muun järjestelmähankinnan keskeneräisyydes-
tä. YVI 2 -järjestelmien ensimmäisen vaiheen 
hankinnan yhteydessä osaan viestiasemista 
rakennettiin edellä mainitun liikkuvan tilaajan 
korvaajaksi vain yksikanavainen radiopuhelu-
mahdollisuus, joka toteutettiin yksinkertaisesti 
LV217/317 -radiokalustolla käyttäen digitaa-
lista kenttäpuhelinta järjestelmäsovittimena 
radion ja YVI 2 -järjestelmän keskuksen 
välissä. 

 

DeltaPCM-sovittimen käyttötavat. 

Järjestelmäsovittimet 

1990-luvulla nähtiin selkeänä tarpeena kyetä 
liittämään Eurocom D/1 -standardin mukaisia 
YVI 1 - ja YVI 2 -kenttätelejärjestelmiä 
CCITT:n standardien mukaisiin kiinteisiin 
telejärjestelmiin. Tekninen Korkeakoulu aloitti 

tutkimuksen aiheesta ja asian edettyä 
tuotteistamisvaiheeseen mukaan tuli Elektrobit 
Ltd. Tämän tuotteistuksen tuloksena syntyi 
1990 -luvun puolivälissä ensimmäinen versio 
DeltaPCM-sovittimesta jolla Eurocom-standar-
din mukaiset deltamodulaatiota käyttävät YVI 
1 - ja YVI 2 -kenttäviestijärjestelmät kyettiin 
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liittämään yleisiin PCM-tekniikkaan perustu-
viin televerkkoihin. Kenttätelejärjestelmän 
puolella liityntänä oli 32 aikaväliä omaava 
Eurocom Loop Group -liityntä siirtonopeudella 
512 kbit/s ja kiinteän verkon puolella 
vastaavasti 32 aikaväliä omaava PCM-
järjestelmän kehys siirtonopeudella 2048 
kbit/s. Tätä samaa ensimmäisen sukupolven 
järjestelmäsovitinta voitiin käyttää myös 
liittämään väylätasolla toisiinsa edellä mainitut 
norjalaisvalmisteinen YVI 1 -järjestelmä ja 
italialaisvalmisteinen YVI 2 -järjestelmä.  

Myöhemmin vuosituhannen vaihteessa järjes-
telmäsovittimesta tehtiin vielä toisen suku-
polven versio uudemmalla ja tehokkaammalla 
tekniikalla. Tehtiinpä samaan aikaan myös 
esitutkimus järjestelmäsovittimen laajentami-
sesta myös Delta/ATM-muuntimeksi, mutta 
ATM-tekniikan käytön jäätyä huomattavasti 
vähäisemmäksi ja lyhytaikaisemmaksi kuin 
aluksi ajateltiin, ei tässä työssä edetty tätä 
esiselvitystä pidemmällä. 

 

DeltaPCM-muunnin, toinen sukupolvi. Kuva Elektrobit Ltd. 

PR4G ja liikkuvan tilaajan järjestelmän 
prototyyppi 

Seuraavaksi uudeksi VHF-kenttäradiotyypiksi 
hankittiin ilmapuolustuksen käyttöön 1990 -
luvulla pienehkö määrä ranskalaisia Thomson 
PR4G -kenttäradioita, joista Suomessa 
ryhdyttiin käyttämään tyyppinimiä LV231 ja 
LV331. 1990-luvun jälkipuoliskolla YVI 2 -
kenttäradiohankinnan edettyä ja näiden 
järjestelmien tultua jo koulutuskäyttöön otettiin 
aiemmin esillä ollut yhtymän viestijärjestelmän 
laajentaminen VHF-kenttäradioihin 
perustuvalla liikkuvan tilaajan järjestelmällä 
uudelleen valmisteluun. Asiasta tehtiin 

ensimmäinen toteutettavuusselvitys (feasibility 
study) 1995 - 1996. Edellisessä kappaleessa 
mainitun DeltaPCM-järjestelmäsovittimen 
pohjalta aloitettiin liikkuvan tilaajan 
järjestelmään tarvittavan tukiasemaohjaimen 
suunnittelu. Järjestelmän prototyyppi 
suunniteltiin ja rakennettiin 1998 - 1999 
käyttäen PR4G-kenttäradioita ja YVI 2 -
järjestelmän CD115E-keskuksen yleensä kana-
vointilaitteen liittämiseen käytettyä Eurocom 
Loop Group -liityntää. Kenttäradioihin 
liitettynä liikkuvan tilaajan ohjaimina käytettiin 
tavallisia kaupallisia kannettavia tietokoneita, 
joihin asennettiin Elektrobitin kehittämä 
sovellusohjelmisto. 
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Liikkuvan tilaajan järjestelmän periaatekuva, versio 1. 

Järjestelmä saatiin toimimaan sekä puheen että 
datan siirrossa, mutta PR4G-radioiden 
ohjausprotokolla oli niin monimutkainen ja 
hidas, ettei prototyyppijärjestelmän pohjalta 
nähty järkeväksi jatkaa kehittämistoimintaa ja 
tuotteistamista. Toiminnasta voidaan mainita, 
että normaalin puheyhteyden muodostaminen 
puhelintilaajan ja kenttäradiota käyttävän 
liikkuvan tilaajan välille kesti tyypillisesti lähes 
kaksi minuuttia ja yhteydenmuodostusprosessi 
oli erittäin monimutkainen ja altis häiriöille. Eli 

järjestelmä ei soveltunut kenttäkäyttöön. Asian 
osalta päätettiin jälleen jäädä odottamaan 
aikoja parempia ja modernimpaa radiota. 

CNR9000-kenttäradiojärjestelmä ja 
liikkuvan tilaajan järjestelmä 

2000-luvun alussa oli lopulta saatu uusien 
kenttäradioiden kilpailutus monen mutkan 
kautta päätökseen ja ensimmäinen hankinta-
sopimus Tadiranin (myöhemmin Elbit) 
CNR9000-kenttäradioista allekirjoitettiin. 
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Tämän Suomessa LV241/341-tyyppinimellä 
tunnetun radiotyypin pohjalta aloitettiin 
liikkuvan tilaajan järjestelmän kehitystyö 
uudelleen. Määrittelyt ja projektisuunnitelma 
tehtiin vuoden 2002 alussa, tukiasemaohjaimen 
HW- ja SW-kehitystyö sekä liikkuvan tilaajan 
ohjaimen SW-kehitystyö 2002-2003. 
Molempiin tuoteosioihin sisältyi useita eri 
vaiheita. Tietoliikennejärjestelminä toimivat 
YVI 1M - ja YVI 2 -kenttätelejärjestelmät. 
Kehitystyön lähtökohtana oli se, ettei 
LV241/341-kenttäradiokalustoon ja CPX200- 
sekä CD115E-keskuksiin tehtäisi mitään 
muutoksia, vaan kaikki tekninen sovittaminen 
ja ohjaus tehtäisiin tukiasema- ja liikkuvan 
tilaajan ohjaimilla. Vuosina 2003-2004 päästiin 
kenttätestausvaiheeseen. Yhteen viestiasemaan 
sijoitettu liikkuvan tilaajan järjestelmä (Mobile 
Subscriber System, MSS) koostui viestiaseman 
keskuksesta, tukiasemaohjaimesta ja neljästä 
LV341-kenttäradiosta, joista yksi toimi 
tukiaseman kutsuradiona ja kolme muuta 
radiopuhelujen käyttöön kohdentuvina 
tilaajaradioina.  

 

LV341-kenttäradio. 

Yksinkertaistettuna järjestelmä toimi siten, että 
liikkuvan tilaajan halutessa muodostaa 
radiopuhelun televerkkoon, ohjasi liikkuvan 
tilaajan ohjain tilaajaradion lähettämään kutsun 
komentoverkossa lähimmälle tukiasema-
radiolle, josta yhteydenmuodostuspyyntö 
ohjautui tukiasemaohjaimelle. Tukiasema-

ohjain lähetti kutsuradion kautta liikkuvan 
tilaajan radiolle käskyn siirtyä jollekin ennalta 
määrätyistä puhelukanavista ja ohjasi samalla 
ensimmäisen vapaana olevan tukiaseman 
liikenneradion siirtymään samalle liikennöinti-
kanavalle tilaajaradion kanssa. Tämän jälkeen 
puhelunmuodostus jatkui tilaajanradion ja 
tukiaseman liikenneradion välillä tukiaseman 
kutsuradion vapautuessa palvelemaan 
seuraavaa tilaajaa. Puhelun päätyttyä tuki-
aseman liikenneradio vapautui ja liikkuvan 
tilaajan radio palasi alkuperäisen komento-
verkon kanavalle. Tällä toteutuksella yksi tuki-
asema pystyi muodostamaan yhtä aikaa 
korkeintaan kolme radiopuhelua, joiden kautta 
voitiin siirtää joko puhetta tai pieniä 
datalähetyksiä. Yhteydenmuodostus radio-
verkossa olevan liikkuvan tilaajan ja kenttätele-
verkon tilaajan välille kesti tyypillisesti noin 
20-30 sekuntia ja oli toiminnaltaan huomatta-
vasti varmempaa kuin aiemmassa PR4G-
radioihin perustuneessa järjestelmässä. 

Järjestelmä siis toimi kohtuullisen hyvin, mutta 
käytettävissä oleva kenttäradioiden määrä, tai 
ehkä paremminkin taloudelliset resurssit, 
kuitenkin lopulta johtivat siihen, ettei tästäkään 
versiosta rakennettu kuin yksi muutaman 
tukiaseman protoversio, jossa sinällään oli 
valmius tuotteistamiseen. Käytössä olleiden 
YVI 1M - ja YVI 2 -kenttäteleverkkojen rajoi-
tukset datan siirrossa koettiin myös esteinä liik-
kuvan tilaajan palveluiden jatkokehittämiselle. 
Laajemman jatkokehittämisen ja käyttöönoton 
edellytyksenä nähtiin siirtyminen IP-pohjaiseen 
tiedonsiirtoon ja VOIP-puheluihin, joita edellä 
mainitut kenttätelejärjestelmät eivät kuitenkaan 
mahdollistaneet. 

Siirtyminen ohjelmistoradiopohjaiseen 
järjestelmään, alkuvaihe 

Maavoimien tiedonsiirtojärjestelmän perusvaa-
teiksi muodostui edellä todetun mukaisesti 
tiedonsiirron IP-pohjaisuus ja siviiliteknologian 
ja -standardien mahdollisimman suuri hyödyn-
täminen. IP-pohjaisuudella haettiin kustannus-
tehokasta tapaa siirtyä puheella johtamisen 
rinnalla hyödyntämään tietojärjestelmiä myös 
alemman tason johtamisessa.  
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MSS-järjestelmän versio 2. 

Puolustusvoimat oli käynnistänyt ohjelmisto-
radiotutkimuksen 1990-luvulla ja toteutti 
demonstraattorin vuosina 2003-2006 teknolo-
giaevaluointia varten. Tutkimus haki ratkaisua 
kasvavaan dataliikenteen tarpeeseen sekä 
toiveeseen muokata helposti, nopeasti ja 
edullisesti radiolaitteiden suorituskykyä. 
Samalla tutkittiin ja kokeiltiin laajakaistaisia, 
häirintä- ja tiedustelusietoisia aaltomuotoja. 
Demonstraattorilaitteistoa esiteltiin aktiivisesti 
sekä Suomessa että ulkomailla. Esittelyt ja 
aiheesta tuotettu muu materiaali (kirjat, esitteet, 
seminaari- ja tutkimusjulkaisut) johti siihen, 
että Suomi yhdessä Ranskan, Ruotsin ja 
Espanjan kanssa käynnisti yhteiseurooppa-
laisen, laajakaistaisen ESSOR-aaltomuodon 
(Waveform, WF) kehittämiseen tähtäävän 
valmistelutyön 2006. Tavoitteena oli tuottaa 
yhteinen aaltomuotomäärittely ja – toteutus 

siten, että kukin maa voi halutessaan käyttää 
sitä omissa radioalustoissaan toisistaan riippu-
mattomasti, mutta säilyttäen yhteensopivuuden 
(interoperability). Käytännössä hanketta 
valmisteltiin kaksilla raiteilla siten, että nimetyt 
kansalliset teollisuusyritykset valmistelivat 
teknistä konseptia ja kehitysprojektia ja valtiot 
yhteistä hankintaa EDA:n sateenvarjon alla. 
Hankintaorganisaatioksi valtiot valitsivat 
eurooppalaisen yhteishankintaorganisaation 
(OCCAR, Organisation Conjointe de 
Coopération en matière d'Armement / 
Organisation for Joint Armament Co-
operation). Kansallisen valmistelutyön lisäksi 
myös Puolustusvoimien EDA:ssa ja NATO:ssa 
työskennelleet henkilöt olivat kukin vuorollaan 
edistämässä hankeen käynnistymistä. Valmis-
telutyön edetessä ryhmittymään liittyivät myös 
Italia ja Puola. Suomen kansalliseksi teolliseksi 
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toimijaksi valikoitui Elektrobit Wireless 
Communications Oy, nykyisin Bittium 
Wireless Oy, lähinnä ohjelmistoradio-
demonstaattorihankkeen perusteella. Aalto-
muodon kehityssopimus allekirjoitettiin 2008 
lopussa ja ensimmäisen vaiheen kehitystyö 
testauksineen toteutettiin vuosina 2009-2015. 
Aaltomuodon ensimmäinen kenttädemonstraa-
tio järjestettiin Suomessa 2016 Suomen 
johdolla. Myös Ranska ja Italia osallistuivat 
demonstraatioon. Aaltomuodon kehitystyö 
jatkuu tällä hetkellä uusien ominaisuuksien 
kehittämisellä operatiivisen suorituskyvyn 
saavuttamiseksi ja työn on arvioitu valmistuvan 
vuoden 2021 aikana. Valmiilla aaltomuodolla 
voidaan toteuttaa tiedon- ja puheensiirto-
kykyinen taistelunjohtoverkko, joka soveltuu 
käytettäväksi myös yhteisoperaatioissa. On 
todennäköistä, että kehitystyöhön ja 
käyttäjäyhteisöön osallistuvien valtioiden 
määrä kasvaa tulevaisuudessa. 

Vuonna 2009 tehtiin esiselvitys ja toteutetta-
vuusarvio ohjelmistoradiotekniikkaan perustu-
van tietoliikenneverkon toteuttamisesta koti-
maisin resurssein. Jo aiemmin oli käyty 
keskusteluja maavoimien erilaisten johtamis-
paikkamoduulien välisen tiedonsiirron toteut-
tamisvaihtoehdoista, jolloin esille oli noussut 
mahdollisuus hyödyntää kaupallista WiMax-
tukiasemaperusteista verkkototeutusta. Tämän 
ei kuitenkaan nähty tarjoavan riittäviä edelly-
tyksiä verkolle asetettavien sotilaallisten 
suorituskykyvaatimusten täyttämiseen. 
Toisaalta nähtiin tarve hyödyntää jo edellä 
mainittua ohjelmistoradion kehitystyöhön 
tehtyä panostusta ja sen tuottamaa laitteisto-
alustaratkaisua. Yhdeksi olennaiseksi lähtö-
kohdaksi muodostui tukiasemaverkon sijasta 
rakenteettomaan MANET-verkkoon (Mobile 
Ad-hoc NETwork) perustuva rakenne. Tältä 
pohjalta tavoitteeksi muodostui data-pohjaisen 
johtamisen mahdollistamiseksi LRV-aaltomuo-
don (Langaton RunkoVerkko) kehittäminen, 
jonka tulisi mahdollistaa useiden tilaajien 
MANET-verkon käyttö, radiolinkin suoritus-
kyvyn yhdistäminen usean liityntäpisteen 
verkkoon sekä aaltomuodon suorituskyvyn 
jatkuva kehittäminen. Käyttöskenaarioina 
nähtiin MANET-verkon hyödyntäminen 

paikallisesti esimerkiksi komentopaikan (vast.) 
sisäisenä verkkona ja toisaalta eri komento-
paikkojen (vast.) yhdistäminen toisiinsa laaja-
kaistaisemmilla linkkiyhteyksillä sekä toimimi-
nen kiinteän verkon liityntäpisteinä. 

Siirtyminen ohjelmistoradiopohjaiseen 
järjestelmään, käytännön toteutus 

Pääesikunta antoi Maavoimille vuonna 2010 
tehtäväksi aloittaa kotimaisen ohjelmistoradio-
tuoteperheen tuotteistaminen ja tästä muodostui 
myöhemmin olennainen osa M18 -tiedonsiirto-
järjestelmän tuotteistamiselle, rakentamiselle ja 
käyttöönotolle.  

Tiedonsiirtojärjestelmän laitteiden määrittely-
jen tekeminen aloitettiin 2010 ja ensimmäinen 
hankintasopimus suunnittelusta ja esisarja-
tuotteiden rakentamisesta solmittiin syksyllä 
2011. Lähtökohtana oli jo alun perin uuden 
järjestelmän määritteleminen, tuotteistaminen 
ja rakentaminen kehityshankkeena ja tämän 
ymmärrettiin olevan pitkä ja varmasti työläskin 
tie. Tavoitteeksi asetettiin se, että järjestelmä 
kykenisi palvelemaan maavoimien uutta 
taistelutapaa, joka edellytti kykyä hajautettuun 
ja itsenäiseen toimintaan. Tämä puolestaan 
edellytti sitä, että taistelukentällä kehittyvää 
tilannekuvaa kyetään muodostamaan ja jaka-
maan läpi organisaation. Teknisessä mielessä 
tämä edellytti kasvavan datamäärän hallintaa 
laajakaistaisen IP-tiedonsiirron avulla. Lisäksi 
edellytettiin sitä, että tämä liikkuva verkko 
kyetään liittämään kiinteisiin tiedonsiirtoverk-
koihin. Liikkuvien joukkojen ja johtamis-
paikkojen yhteydessä tiedonsiirto perustuu 
luonnollisesti langattomien yhteyksien 
käyttöön useilla eri taajuusalueilla, mutta 
pitempiaikaisessa asematoiminnassa viesti-
verkon solmut voidaan liittää toisiinsa myös 
kupari- tai kuitukaapeleilla. Näin ollen myös 
perinteisen kenttäparikaapelin käyttö jatkuu 
edelleen ja sen kautta voidaan siirtää 
suhteellisen laajakaistaista dataa S.HDSL-
yhteyksinä. 

Näin jälkeenpäin asiaa tarkasteltaessa on 
todettava, ettei kukaan vaatimusmäärittelyn 
tekemiseen osallistuneista osannut nähdä uuden 
tekniikan käyttöönottoon liittyvien vaatimusten 
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kokonaisuutta. Määrittelyä tehtiin aiempaan 
kenttäradio- ja radiolinkkikalustoon 
perustuvalla kokemuksella ja ajattelulla, eikä 
läheskään kaikkia määriteltäviä asioita kyetty 
hahmottamaan ainakaan riittävän tarkasti. Näin 
ollen tuotteistuksen edetessä ja järjestelmän 
kenttätestauksen edetessä jouduttiin hyvinkin 
monia asioita täsmentämään tai jopa 
ajattelemaan ja määrittelemään uudelleen.  

 

RH I - ja RH III -radio-osat viestiasema-
asennuksessa. 

Kokonaisuudesta rakentui huomattavasti moni-
mutkaisempi ja vaikeammin hallittava ohjel-
mistokomponenttien ja toiminnallisuuksien 
kokonaisuus kuin alkuperäisessä määrittely-
vaiheessa 2010 - 2011 ajateltiin. Erittäin moni 
asia vaikutti toisiinsa ja jonkin toiminnalli-
suuden tekeminen tai korjaaminen saattoikin 
aiheuttaa yllättäviä sivuvaikutuksia rikkoen 
laajemman toiminnallisen kokonaisuuden. 
Samoin tuli jälleen kerran selväksi se, että mitä 
joustavampaa ja monipuolisemmin käytettävää 
järjestelmää pyritään luomaan, sen vaikeammin 
hallittava kokonaisuus siitä rakentuu. Toisaalta 
ohjelmistopohjaisuus on mahdollistanut järjes-

telmän vaatimusten muutokset kehitystyön 
aikana ja muun muassa tietoturvaan ja 
taistelunkestävyyteen kohdistuvat, merkittäväs-
ti täydentyneet vaatimukset on pystytty 
tuomaan mukaan kehitystyön yhteydessä. 

Tuotteistuksen yhteydessä tämä Langattoman 
Runkoverkon (LRV) nimellä kulkeva 
kokonaisuus rakentui Taktisista reitittimistä 
sekä kolmen eri taajuusalueen radiotaajuus-
osista ja näissä tarvittavista aaltomuoto- ja 
muista ohjelmistoista. Taktinen reititin mahdol-
listaa myös LV241/341 -kenttäradioiden 
liittämisen verkkoon ja sanomapohjaisen 
tiedonsiirron käyttäjien välillä.  

Jatkokehityksenä kokonaisuudessa on 
meneillään myös reitityskykyisen IP-kenttä-
puhelimen tuotteistaminen. Tuote mahdollistaa 
pienen kokonsa ansiosta reitityskyvyn tuonnin 
myös tiloiltaan ahtaisiin taisteluajoneuvoihin ja 
yhdessä uuden sukupolven kenttäradioiden 
kanssa voidaan tällä toteutuksella lopultakin 
tuoda silmukoidut, varmennetut IP-verkon 
palvelut ryhmätasalle saakka. 

 

Taktinen reititin viestiasema-asennuksessa. 

Langattomasta runkoverkosta 
kenttäradioverkkoihin 

Langattoman runkoverkon edettyä pitkäjän-
teisen integraatio- ja kenttätestauksen jälkeen 
maavoimien koulutus- ja tuotantokäyttöön 
alettiin valmistella tuotteistuksen laajentamista 
viestiasema- ja komentopaikka-asennuksiin 
tarkoitetuista reitittimistä ja radio-osista myös 
reitityskykyiseen kenttäradioverkkoon ja siellä 
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tarvittaviin kannettaviin ja ajoneuvoasenteisiin 
radioihin. Ensimmäisessä vaiheessa lähdettiin 
määrittelemään VHF- ja UHF - taajuusalueilla 
toimivalle kenttäradiolle asetettavia toiminnal-
lisia vaatimuksia niin radiolaitteiden HW-
rakenteen kuin myös aaltomuoto-ohjelmistojen 
osalta. Kymmenessä vuodessa tietoturvaan 
liittyvät vaatimukset ja niiden huomioiminen 
sekä laitteissa että ohjelmistoissa on kasvanut 
merkittävästi. Aaltomuotojen osalta tullaan 
jatkossa tarvitsemaan useampia erilaisia aalto-
muotoja riippuen siitä mihin käyttötarkoituk-
seen radioita käytetään. Jatkossakin tulee 
olemaan tarve pelkän puheen siirtämiseen 
vaikeissa ja häiriöisissä toimintaympäristöissä 
kapeakaistaisella aaltomuodolla. Toisaalta 
tarve erilaisen sensori- ja muiden automaattis-
ten järjestelmien muodostaman datan siirtämi-
seen kasvaa koko ajan. Kenttäradioverkoissa 
tullaankin käyttämään rinnakkain ainakin 
kansallista LRV-aaltomuotoa, eurooppalaista 
ESSOR–aaltomuotoa ja kapeakaistaista aalto-
muotoa.  

Tällä hetkellä tavoitteena on päästä tekemään 
ensimmäisiä kenttätestauksia uusilla kenttä-
radioilla vuoden 2019 aikana, jotta lopulliseen 
tuotteistamiseen ja kenttäradiokaluston uusimi-
seen päästäisiin 2020-luvun alusta lähtien. Yksi 

olennainen ongelma tuotteistamisessa ja käyt-
töönotossa tulee varmaankin olemaan sopivien 
riittävän laajakaistaisten antennien löytämises-
sä näihin tuotteisiin. Ongelma tulee korostu-
maan erityisesti kannettavissa radioissa. 

Seuraava jatkovaihe lienee ohjelmistoradio-
kokonaisuuden laajentaminen HF-taajuus-
alueelle, mutta tämän osalta ei toistaiseksi ole 
mitään konkreettista toimintaa käynnistetty. 
Tämä taajuusalue tulee varmasti jälleen 
tuottamaan täysin uudenlaiset haasteet kehitys-
työlle.  

Taktisten verkkojen aaltomuotojen kehitystä 
ollaan jatkossa tekemässä entistä enemmän 
valtioiden välisenä yhteistyönä yhteensopi-
vuuden parantamiseksi. On myös toive, että 
yhteistyöllä voitaisiin säästää kustannuksissa 
jakamalla kehitystyötä eri maiden kesken. 
Lisäksi kaupallisten matkapuhelinverkkojen 
hyödyntäminen tulee osaksi taktisen tiedon-
siirron kokonaisuutta, kun verkkojen kapasi-
teettia voidaan paremmin ohjata tarvittaessa 
viranomaisten käyttöön ja varmistaa 
yhteydellisyys kaikissa tilanteissa. Palveluiden 
eriytyminen tiedonsiirrosta mahdollistaa 
johtamisen eri laitteilla ja eri tiedonsiirto-
yhteyksiä hyödyntäen joustavammin. 
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Surplus-hankinnoista 
- Insinöörimajuri Matti Hintikka ja DI Aki Toivonen - 

 

 

Leopard 2A6 Parolannummella. Kuva Suomen Sotilas 

Tämä artikkeli on kirjoittajien näkemys 
käytettyjen asejärjestelmien hankinnoista. 
Kirjoitus perustuu Maavoimille hankittujen 
Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunujärjestel-
män ja Leopard 1 ARV -evakuointipanssari-
vaunujärjestelmän sekä 155 mm K9-panssari-
haupitsin hankintojen ja käyttöönoton 
valmistelun toteutuksissa saatuihin koke-
muksiin ja projektien aikana muodostuneisiin 
näkemyksiin. Muualta kuin näiltä projekteilta 
katsottuina asiat saattavat näkyä toisenlaisina 
ja painottua eri tavalla.  

Käytetyn järjestelmän suorituskyvyn rakenta-
minen eroaa uuden järjestelmän hankinnasta ja 
rakentamisesta useassa eri vaiheessa, alkaen 
suorituskykyvaatimusten asettamisesta ja 
päätyen käyttöönottoon. Myös elinjakson 
suunnittelun ja valmistelun toimenpiteet, erityi-
sesti kunnossapidon osalta, ovat erilaisia tai 
painottuvat erilailla kuin uutena hankitussa 

järjestelmässä. Suorituskyvyn rakentamiseen 
liittyvää normistoa ei aina sellaisenaan voi 
soveltamatta noudattaa ylimäärämateriaalin 
(Surplus) hankintaan perustuvan suorituskyvyn 
rakentamisessa. Surplus-hankinnalta saattaa 
puuttua hankinnan ohessa alkuperäis-
valmistajalta saatava tekninen- ja järjestelmä-
tuki, joka joudutaan korvaamaan oman asian-
tuntijahenkilöstön osaamisella. Näin on esi-
merkiksi Leo-hankinnoissa, mutta sitä vastoin 
K9-hankinnassa vaunun alkuperäisvalmistaja 
on käytettävissä tukena mm. kansallisten 
muutostöiden hyväksyntäprosessissa. Tässä 
suhteessa hankinnat eroavat toisistaan. 

Käytetyn järjestelmän hankinta on usein koko-
naisuudessaan edullisempi vaihtoehto uushan-
kinalle tai olemassa olevan järjestelmän 
suorituskyvyn kohottamiselle laajan muutos-
työn avulla.  Kustannusnäkökulman lisäksi 
käytetty järjestelmä on saatavissa nopeammin 
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käyttöön kuin uusi alusta asti valmistettava 
järjestelmä. Olemassa olevan järjestelmän 
päivitykseen verrattuna käytetyn järjestelmän 
hankinta sekä käyttöönotto voidaan tehdä 
samanaikaisesti nykyisen järjestelmän ollessa 
operatiivisessa käytössä sen käyttöä 
häiritsemättä. Päätöstä tehtäessä on tunnistettu, 
että hankinta ei kohdistu uusimpaan tekno-
logiaan ja että käytettyä ostettaessa ostetaan 
aina korkeintaan toiseksi parasta. Edellinen 
käyttäjä on jostain syystä luopumassa 
materiaalista, joka on täysin operointikuntoista 
ja täyttää vaatimuksemme. 

Vaatimusten asettamisessa ja todentamisessa 
pitää huomioida rajoitteet, jotka johtuvat siitä, 
että järjestelmä on jo olemassa, sen 
suorituskyky on todennettu ja järjestelmää on 
käytetty useiden vuosien tai jopa vuosi-
kymmenten ajan. Järjestelmän suorituskykyyn 
ei voida enää näiltä osin vaikuttaa. On 
todennäköistä, että alkuperäisiä suorituskyky-
vaatimuksia, teknisiä suunnitteluperusteita ja 
todentamisraportteja ei ole saatavilla. Mikäli 
järjestelmää ei hankita muutettavaksi, on 
hyväksyttävä järjestelmän suorituskyky sellai-
senaan ilman vaatimuksia olennaisista suoritus-
kyvyn parannuksista. On luotettava, neuvotte-
luteitse ja käytössä olevin tiedoin varmis-
tettava, että kunnossa olevan järjestelmän 
suorituskyky vastaa ilmoitettuja tietoja. Vaikka 
suorituskyvylle ei vaatimusta asetettaisikaan, 
niin hankittavan materiaalin teknisenä 
vähimmäisvaatimuksena tulisi kuitenkin 
mahdollisuuksien mukaan pitää sitä, että 
järjestelmä on operointikuntoista ja täyttää 
myyjämaassa käyttöön hyväksynnälle ja 
turvalliselle käytölle asetetut vaatimukset. 

Vaikka varsinaisia järjestelmävaatimuksia 
surplus-hankintaa varten ei olekaan tarvetta 
tehdä, niin hankinnan valmistelussa on pyrittä-
vä varmistamaan missä laajuudessa järjestelmä 
täyttää kansalliset järjestelmän hyväksyntää, 
käyttöä ja ylläpitoa koskevat vaatimukset. 
Ennen hankintapäätöstä on selvitettävä tai 
arvioitava muutostarpeet ja niiden toteuttamis-
mahdollisuudet, niiden kustannusvaikutus ja 
vaikutukset järjestelmän hallintaan, suoritus-
kykyyn, turvallisuuteen ja ylläpitoon. 
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Panssarihaupitsi K9 Moukari. Kuva Maavoimat 

Hankittavan järjestelmän tekniselle kunnolle 
asetettavien vaatimusten eli vastaanotto-
vaatimusten todentaminen ja sopimustekninen 
hallinta on suositeltavaa sisällyttää sopimuk-
seen. Tarkastettavien kohteiden, niiden raja-
arvojen ja tarkastusmenetelmien määrittely 
sopimuksessa helpottaa käytännön tarkastusta 
ja vähentää ristiriitaisia tulkintoja kaluston 
kunnosta.  

Tyypillinen surplus-hankinta ei sisällä min-
käänlaista takuuta tuotteiden vikojen varalle, 
joten mitä kalliimpi ja monimutkaisempi tuote 
on kyseessä, sitä tärkeämpää on sen 
tarkastaminen ennen toimitusta. On tapauksia, 
joissa suoritetuissa vastaanottotarkastuksissa 
on löydetty vikoja, joiden korjaus tai 
komponentin vaihto kotimaassa olisi maksanut 
merkittäviä summia.  

Järjestelmäturvallisuustyö ja sen soveltaminen 
on kehittynyt viime vuosikymmeninä niin 
paljon, että nykyisten standardien mukaisia 
menettelyitä ei todennäköisesti ole voitu 
vanhan järjestelmän kehitystyössä noudattaa. 
Mahdollisten turvallisuusmenettelyjen todenta-

misdokumentteja ei siis ole helppoa saada 
käyttöön. Tämän puutteen vastapainoksi, 
tietenkin riippuen myyjän mahdollisuuksista ja 
asenteesta luovuttaa tietoa, on käytetystä 
järjestelmästä mahdollista hyödyntää edellisen 
käyttäjämaan kokemuksia. Järjestelmän käytös-
sä havaitut ja raportoidut viat ja puutteet, 
tapahtuneet ”läheltä piti” tilanteet ja 
onnettomuudet, käytön vauriot sekä varaosa-
kulutus antavat perusteita hyväksyntä-
prosessille, käytönotolle ja ylläpidolle. 
Käyttörajoitteet ja riskianalyysit, mikäli ovat 
käytettävissä, voidaan harkitusti hyödyntää 
hyväksynnän perusteina.  

On jokseenkin välttämätöntä, että järjestelmän 
käyttöön saamiseksi siihen pitää tehdä teknisiä 
muutoksia. Näitä muutoksia Leopardien ja 
K9:n kohdalla ovat mm. muutokset 
ajoneuvojen saamiseksi lainsäädännön mukaan 
tieliikennekelpoiseksi, työturvallisuuteen 
liittyvät tekstit ja kyltit, Suomen ympäristö-
olosuhteista johdetut kokemusperäiset 
muutokset ja koulutusmenetelmien ja käyttö-
tavan edellyttämät muutokset mm. varusteluun 
ja materiaalin säilytykseen liittyen. Toisena, 
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usein väistämättömänä muutostyönä on omien 
johtamisjärjestelmien lisääminen alkuperäisten, 
edellisen käyttäjämaan poistamisen järjestel-
mien tilalle.  

Puolustusvoimien olemassa oleva ohjeistus on 
sinällään käytettävissä kansallisten muutos-
töiden vaatimusten hallintaan. Erityisesti 
järjestelmävaatimusten laadinnassa on hyvä 
huomioida rajoitteet, jotka koskevat järjestel-
mästä saatavaa teknistä tietoa. Tämä koskee 
muun muassa sähköisiä liitäntöjä.  On 
todennäköistä, että kalustossa on yksilö-
kohtaisia eroavaisuuksia, joko hallittuja, eli 
esimerkiksi eri variantteja, tai hallitsemattomia, 
puutteellisesta konfiguraation hallinnasta 
johtuvia. Muutostöihin toimitettavalle kalus-
tolle on suotavaa varata erillinen kunnossa-
pitorahoitus ja sopia puitteet muutosten 
yhteydessä tehtävistä korjaus- ja huoltotöistä. 
Työmäärä näissä töissä voi vaihdella suuresti-
kin, huolimatta kaluston näennäisestä yhtene-
väisyydestä kunnon, konfiguraation ja huolto-
historian osalta.  

Muilta osin järjestelmämuutokset olisi hyvä 
pitää minimissään ja välttää olennaisimpiin 
ominaisuuksiin kuten tulivoimaan ja liikkuvuu-
teen tehtäviä, ja niiden suunnittelun perusteisiin 
vaikuttavia, merkittävämpiä muutoksia. Näissä 
on vaarana, että koko järjestelmän suoritus-
kyvyn hallinta pettää, muutosten todentaminen 
ei ole mahdollista ja ylläpito vaikeutuu 
omintakeisen konfiguraation takia. Esimerkiksi 
ajoneuvojen ballistiseen suojaan on tarjolla 
modulaarisia ja ainakin markkinoijien mielestä 
helppoja lisäpaketteja, mutta näillä on vaikutus 
painon kasvun myötä liikkuvuuteen ja muihin 
järjestelmän ominaisuuksiin. Vaikutukset eivät 
ole välttämättä kokonaisuudessaan tiedossa ja 
luotettavasti selvitettävissä päätöstä tehtäessä. 
Haluttaessa tehdä käytettynä hankittuun 
kalustoon merkittäviä muutoksia, menetetään 
mahdollisesti juuri ne edut, eli valmiin 
todennetun suorituskyvyn käyttöön saaminen 
kohtuuhinnalla ja kohtuuajassa, joita hankin-
nalla on alun perin haettu. Leopardien ja K9:n 
osalta on päätetty pitäytyä vain välttämättö-
missä muutoksissa. 

Vanhentuvien komponenttien aiheuttama haitta 
ylläpidolle ja käytettävyydelle on käytettynä 
hankitun järjestelmän väistämätön ongelma, 
joka pitää ratkaista siedettävällä tavalla. Tapoja 
ovat esimerkiksi riittävän varaosa- ja vaihto-
laitevarannon hankinta tai vanhentuvien 
osuuksien korvaaminen käyttöönottovaiheessa. 
Huolimatta ennakoivista toimenpiteistä, vähän-
kin laajempi ja monimutkaisempi uutuus-
vaiheen ohittanut järjestelmä edellyttää 
jatkuvaa vähittäistä vanhentuvien osajärjestel-
mien uudistamista. Tällä on vaikutus ylläpidon 
vuosittaiseen resurssitarpeeseen sekä järjestel-
män hallinnassa että kunnossapidossa. Muutos-
töiden toteutus vaikuttaa myös järjestelmän 
operatiiviseen käytettävyyteen.  

Järjestelmään on todennäköisesti hankittavissa 
myös edellisen käyttäjämaan tarjoama varaosa-
paketti. Käytäntö on osoittanut, että varaosa-
paketin arvioimiseen ja sen sisällön valintaan 
käytetty asiantuntijatyö on tuloksellista. 
Perustana varaosatarjoukselle on ensisijaisesti 
varastossa oleva tavara. Ostajan omaa 
asiantuntemusta tarvitaan arvioimaan mitkä 
nimikkeet ovat kiertäviä ja mitkä eivät, sekä 
mitä kuluvia nimikkeitä listasta puuttuu. 
Arvioinnissa tarvitaan oman henkilöstön 
käyttö- ja kunnossapitokokemusta sekä aikaa. 
Arviointia vaikeuttavat mm. lähtömaan erilaiset 
käyttöperiaatteet ja -tavat, käyttöympäristö, 
ilmasto ja huoltojärjestelmä. Tuloksena pitäisi 
saada arviot pois jätettävistä nimikkeistä ja 
erillistä hankintaa varten tarvelista niistä 
nimikkeistä, joita oma käytettävyys edellyttää. 
Täydentäville hankinnoille on aikaa 
korkeintaan käyttöönottoon saakka. 

Hankintaan sisältyvät koulutuspaketit ovat 
olleet varsin perusteellisia niin käytön kuin 
kunnossapidonkin osalta. Koulutuksessa on 
näkynyt eri maiden väliset erot kulttuurissa, 
käyttöperiaatteissa ja käyttöympäristössä ja 
kunnossapitojärjestelmässä. Suomalaisten 
koulutettavien lähtötaso ja kokemus ovat olleet 
saadun tiedon mukaan korkeita ja kurssisi-
sältöjä on sovitusti nopeutettu tai priorisoitu 
sen mukaisesti ja koulutettavat ovat osanneet 
poimia koulutuksesta oikeat asiat. 

 



- 32 - 

 

Leopard 1 ARV.  Kuva Puolustusvoimat 

Hankintaan tulee mukana myös järjestelmä-
kohtaisia erikoistyövälineitä ja mahdollisesti 
myös koulutusvälineitä, joista kannattaa 
sisällyttää sopimukseen kaikki tarjottu 
materiaali. Kustannussäästö näiden pois 
jättämisessä on marginaalinen ja jälkeenpäin 
toista kautta tapahtuva uushankinta saattaa olla 
kallis tai mahdoton. Työvälineiden osalta 
tarvittavat tarkastukset, kalibroinnit ja 
hyväksynnät on hyvä teettää myyjällä, mikäli 
mahdollista. K9:n nostoapuvälineitä hankittaes-
sa ollaan päätymässä ratkaisuun, jossa työ-
välineet valmistetaan Suomessa vaunuvalmis-
tajan piirustuksilla, jolloin suomalainen 
valmistaja kykenee myöntämään myös CE-
merkinnän kyseisille välineille. Menettely on 
tässä tapauksessa edullisempaa, kuin 
merkintöjen hakeminen myöhemmin, varsinkin 
kun välineet tulee joka tapauksessa valmistaa 
uustuotantona. 

Toimitettu dokumentaatio on ollut Leon ja 
K9:n tapauksessa laajaa ja kattanut käytön, 
käyttäjän tekemät kunnossapitotoimet sekä 
pääsääntöisesti keskuskorjaamotasoisen 

kunnossapidon. Huolimatta laajasta paketista, 
on dokumentaatio ehkä asiana hankalin 
surplus-hankinnan osakokonaisuus käyttöön-
ottoa valmisteltaessa ja sen vaatima työmäärä 
on yllättänyt. Dokumentaatiossa tiivistyvät jo 
aiemmin mainitut käyttöperiaatteiden ja 
olosuhteiden eroavaisuudet vanhan ja uuden 
käyttäjämaan välillä. Tämä koskee erityisesti 
käyttäjätason dokumentaatiota, jossa myös 
konfiguraation eroavaisuudet muun muassa 
johtamislaitteiden osalta lisäävät vaikeus-
astetta. Leopardien osalta voidaan todeta, että 
edellistä käyttäjää varten on valmistaja laatinut 
asiakaskohtaiset ohjeet ja muut dokumentit, 
jotka edellinen käyttäjämaa on käännättänyt 
myyntiä varten englannin kielelle. Käyttöön-
oton valmistelijoiden epäkiitollinen tehtävä on 
tässä tapauksessa ollut saada useaan kertaan 
käännetyistä dokumenteista siedettävän tasoiset 
ohjeet, joissa on huomioitu tuotteen konfigu-
raation muutokset, käyttäjämaiden erilaiset 
kansalliset määräykset ja periaate-erot. Hyvää 
lopputulosta ei tällä perusteella saa, vaikka 
käytetty työmäärä on ylittänyt merkittävästi 
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alkuperäisen suunnitelman. Työ jatkuu 
edelleen. Korjaamotasoisten ohjeiden osalta 
tilanne on helpompi ja käännöstyö ei ole 
tarpeen kaikille ohjeille. K9:n tapauksessa 
ollaan voitu tukeutua valmiiseen järjestelmän 
valmistajan laatimaan englanninkieliseen 
ohjeistukseen, jota täydennetään kansallisten 
muutostöiden vaatimilla lisäyksillä. 

Käytetyn järjestelmän hankinta on verraten 
nopea ja kustannustehokas tapa saada käyttöön 
koeteltua suorituskykyä. Ennen hankinta-
päätöstä on tiedostettava, että järjestelmän 
elinjakso on ”sopivasti sisään ajettu” ja siten 
sen seuraajahankintaan ei ole aikaa valmistau-
tua yhtä paljon kuin uutena hankittavan 
järjestelmän kyseessä ollessa. Toinen 
huomionarvoinen seikka on, että järjestelmän 
käyttöönotto ja hyväksyntämenettelyt edellyttä-
vät selkeästi enemmän järjestelmävastuullisen 
resursseja kuin uushankinta, sillä ostajan on 
tehtävä itse tai luotava korvaavat menettelyt 

osalle niistä teknisistä töistä, jotka 
uushankinnassa ovat alkuperäisvalmistajan 
vastuulla. Aikataulussa on huomioitava 
varsinaisen järjestelmätoimituksen jälkeen 
tapahtuvat kansalliset muutostyöt ja niiden 
testauksen ja verifioinnin vaatima aika. 
Käytetyn järjestelmän toimittaja on usein 
edellinen käyttäjävaltio, jolta ei ole mahdollista 
saada valmistajatasoista järjestelmätukea ja 
hyväksyntäprosessin edellyttämää 
dokumentaatiota. Vaikka myyjämaa tarjoaa 
kattavan tukipaketin, se ei ulotu kotimaassa 
tapahtuvaan hyväksyntään eikä käyttöönottoon 
yhtä hyvin kuin alkuperäisvalmistajalta 
uushankinnan myötä saatu tuki.  

Tässä artikkelissa käsiteltyjen hankintojen 
kanssa tehty työ on ollut varsin intensiivistä, 
monimuotoista ja työllistävää projektiryhmien 
osalta. Ehkä juuri siksi se on ollut 
mielenkiintoista ja henkisesti palkitsevaa. 

 

 



- 34 - 

Saksan kauppaa toteuttamassa 1990-luvun alussa 
- Eversti Leo Ukkonen - 

 
 

 

122 mm:n panssarihaupitseja Weisskeisselin varikolla. Kuva: Esa Muikku 

 
Saksojen yhdistyttyä 3.10.1990 tehtiin 
Saksassa päätös poistaa käytöstä pääosa Itä-
Saksan käytössä olleesta sotilasmateriaalista. 
Suomen ja Saksan puolustusministeriöiden 
välinen sopimus Suomen ostamasta materiaa-
lista allekirjoitettiin 12.8.1991. Pian sopimuk-
sen allekirjoittamisen jälkeen pääesikunnan 
päällikkö kenraaliluutnantti Gustav Hägglund 
hyväksyi puolustusvoimien huoltopäällikön 
kenraalimajuri Rauli Helmisen esittelystä, että 
Saksasta hankittavan, kahdeksalle varikolle 
varastoidun materiaalin vastaanoton ja kuljetta-
misen suunnittelua ja johtamista varten 
asetetaan kuljetuspäällikkö ja hänen käyttöönsä 
työryhmä.  

Palvelin tuolloin majurina Pääesikunnan 
taisteluvälineosaston ampumatarviketoimis-
tossa ja tulin esittelyssä määrätyksi kuljetus-
työryhmän sihteeriksi. Sihteerin tehtävä tuli 
minulle täytenä yllätyksenä. Otin nopeasti 
yhteyttä Pääesikunnan aseteknisestä osastosta 
kuljetuspäälliköksi määrättyyn everstiluutnantti 
Pekka Hämäläiseen, joka totesi heti alkuun, 
että työryhmälle käsketty tehtävä pitää hoitaa 
Saksasta käsin.  

Kuljetustyöryhmän jäseniksi määrättiin Pääesi-
kunnasta seuraavat henkilöt: kuljetusasian-
tuntijaksi majuri Hannu Räsänen, kaupalliseksi 
asiantuntijaksi oikeustieteen kandidaatti Jussi 
Kaasalainen, asetekniseksi asiantuntijaksi 
teknikkokapteeni Yrjö Valtonen ja ampuma-
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tarviketekniseksi asiantuntijaksi ylivääpeli 
Eino Harja. Työryhmän lisäksi esittelyssä 
määrättiin kuljetusten turvallisuustarkastajaksi 
insinöörieverstiluutnantti Olli-Pauli Sarvaranta 
Pääesikunnan taisteluvälineosastolta sekä 
yhteyshenkilöt puolustusministeriöstä, Pääesi-
kunnan tutkintatoimistosta ja Ilmavoimista. 

Kuljetustyöryhmän asettamisen lähtökohtana 
oli solmitun sopimuksen toteutus noin puolessa 
vuodessa. Kaikkiaan tehtiin kuitenkin 
seitsemän sopimusta, joiden toteutus kesti yli 
kolme vuotta. Tänä aikana lakkautettiin osa 
kuljetustyöryhmän asiantuntijatehtävistä ja 
lähes kaikki asiantuntijat sekä yhteyshenkilöt 
vaihtuivat vähintään kerran. Pekka Hämäläinen 
toimi koko projektin ajan kuljetuspäällikkönä, 
viimeiset kuukaudet everstiksi ylennettynä. 

 

Kuljetustyöryhmä neuvottelumatkalla Saksas-
sa syyskuussa 1991. Kuvassa vasemmalta 
kuljetuspäällikkö everstiluutnantti Pekka 
Hämäläinen, kuljetusten turvallisuustarkas-
taja insinöörieverstiluutnantti Olli-Pauli 
Sarvaranta, ampumatarviketekninen asian-
tuntija ylivääpeli Eino Harja, sihteeri majuri 
Leo Ukkonen ja kaupallinen asiantuntija 
oikeustieteen kandidaatti Jussi Kaasalainen. 
Kuva: Leo Ukkonen 

Kuljetustyöryhmä valmisteli toimintaansa 
muun muassa tekemällä neuvottelumatkan 
Saksaan syyskuussa 1991. Materiaalin 
kuljettajaksi valittiin lokakuussa 1991 Oy 
Railship Ab. Materiaali kuljetettiin telin-
vaihtovaunuilla eri puolilta entistä Itä-Saksaa 
sijainneilta varikoilta Travemünden satamaan, 
missä vaunut ajettiin kiskolliseen laivaan. 
Kuljetusyrityksellä oli kolme tällaista laivaa. 

Junavaunut purettiin laivasta Hangon 
satamassa, jossa vaunujen telit vaihdettiin, 
koska Suomessa on eri raideleveys kuin 
Saksassa. VR kuljetti vaunut Hangosta eri 
puolilla Suomea sijaitseville varikoille tai 
niiden läheisille rautatieasemille. Ennen 
kuljetusten aloittamista tehtiin kuljetusten 
turvallisuudesta riskianalyysi ja käytiin 
moninaisia kaupallisia neuvotteluja muun 
muassa satamamaksuista.  

Kuljetustyöryhmä perusti toimistonsa 
6.11.1991 Travemündeen Oy Railship Ab:n 
tiloihin. Muutaman päivän kuluttua toimiston 
perustamisesta alkoi materiaalin vastaanotto. 
Materiaalin vastaanottajina toimivat vastaavan 
materiaalin varastoinnista ja huollosta Suomes-
sa vastanneet henkilöt. Tyypillinen vastaan-
ottoryhmän vahvuus oli kolme henkilöä, ja 
ryhmän tyypillinen toiminta-aika oli noin kaksi 
viikkoa. Saksassa kävi vastaanottotehtävissä 
noin sata henkilöä, joista eniten käytetyt tekivät 
monta matkaa ja olivat Saksan varikoilla 
yhteenlaskettuna useita kuukausia. Vastaan-
ottoryhmät taittoivat lähes kaikki Suomen ja 
Saksan väliset matkat Railshipin laivoilla ja 
majoittuivat Saksassa asuntovaunuihin, vari-
koiden tiloihin ja edullisiin hotelleihin. 

 

Kuljetukset Travemündestä käynnistyivät 
nopeasti ponttonikalustolla. Kuva: Leo Ukkonen 

Lähes koko projektin ajan Saksassa oli 1-2 
vastaanottoryhmää liikkeellä eri varikoissa 
tarkastamassa Suomeen tulevaa materiaalia. 
Kaikki vastaanotettu materiaali, kuten 
ampumatarvikkeet, tarkastettiin vähintään 
otannalla. Tykit, ajoneuvot ja panssarikalusto 
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valittiin yksilöllisesti parhaimman kaluston 
saamiseksi. Vastaanottoryhmät pyrkivät aina 
saamaan mukaan mahdollisimman paljon 
varaosia, koulutus- ja huoltovälineitä sekä 
ohjekirjoja ja dokumentteja.  

Vastaanottajat selvittivät myös, oliko varikoille 
varastoitu Suomelle tarpeellista materiaalia, 
jota ei ollut sisällytetty tehtyihin sopimuksiin. 
Tällainen materiaali merkittiin Suomelle 
varatuksi ja siitä tehtiin ilmoitus 
kuljetustyöryhmälle, joka välitti tiedon 
materiaalista Suomeen. Tämä toiminta oli 
tärkeä osa tulevien sopimusten valmistelua. 
Kuljetustyöryhmän ja materiaalin 
vastaanottajien aktiivinen toiminta takasi 
omalta osaltaan hyväkuntoisen materiaalin 
saannin Suomeen tilanteessa, jossa noin 30 
valtiota hankki Saksasta materiaalia.  

Kuljetustyöryhmä hankki junavaunujen lastaa-
misessa käytetyt kuormansidontaliinat, vaunu-
jen lukot ja avaimet sekä kuormalavat 
ampumatarvikepakkausten kuljetukseen. Joko 
kuljetustyöryhmän jäsen tai vastaanottohenkilö 
tarkasti, lukitsi ja sinetöi jokaisen junavaunun 
ennen kuin kuljetus lähti saksalaiselta varikolta 
kohti Travemündeä. Poikkeuksena oli noin 
sadan T-72M1 -panssarivaunun kuljetus 
kahdessa erässä saksalaisella laivalla syys-
kuussa 1992 Rostockista Poriin.  

Kuljetuspäällikkö Pekka Hämäläisen johdolla 
kuljetustyöryhmä hoiti varsin itsenäisesti 
tarvittavan yhteistoiminnan saksalaisten 
varikkojen ja niiden johtoesikuntien kanssa. 
Yhteistoimintaa hankaloittivat lukuisat 
organisaatiomuutokset. Suurin muutos oli 
varikoiden siirtyminen pääosin siviilikokoon-
panoon, kun alkuvuodesta 1993 perustettiin 
Materialdepot Service Gesellschaft (MDSG). 
Suomen sotilasasiamies Saksassa hoiti toimi-
paikastaan Bonnista yhteydenpidon Saksan 
puolustusministeriöön ja BWB:hen (Bundes-
amt für Wehrtechnik und Beschaffung, 
Koblenz). Saksan kauppa työllisti erityisesti 
eversti Asko Kilpistä, jonka sotilasasia-
mieskautena projekti oli kiivaimmillaan. 
Organisaatiomuutosten lisäksi materiaalin 
vastaanottoa ja kuljetuksia hidastivat lukuisat 

henkilövaihdokset ja henkilövähennykset 
saksalaisissa yhteistyötahoissa. Viiveitä 
aiheutti myös työkoneiden vähyys varsinkin 
toiminnan loppuvaiheessa. Saksan rautatie-
kuljetuksia koskevat siviili- ja sotilaskuljetus-
määräykset aiheuttivat useita neuvotteluja 
kuljetusten toteutuksesta.  

Kaikkiaan materiaalia otettiin Saksassa vastaan 
lähes sadasta eri varikosta. Suomeen 
kuljetettiin yli 2000 junavaunullista materiaalia 
kaikille puolustushaaroille ja aselajeille. 
Suurimpia kokonaisuuksia olivat aiemmin 
mainitut noin 100 taistelupanssarivaunua, noin 
300 muuta panssaroitua taisteluajoneuvoa, noin 
500 kenttätykkiä ja noin 300 ilmatorjuntatykkiä 
sekä noin 100 000 rynnäkkökivääriä. Erilaisia 
ampumatarvikkeita hankittiin noin 50 000 
tonnia. Materiaali saatiin keskimäärin noin 6 % 
hinnalla uushankintahinnasta. Saksassa 
itsenäisesti toiminut kuljetustyöryhmä pystyi 
tehokkaasti ja viivytyksittä johtamaan mate-
riaalin vastaanottoa ja lastauksia. Materiaalin 
huolellinen vastaanotto paikan päällä takasi 
sen, ettei materiaalin kanssa tullut Suomessa 
ikäviä yllätyksiä. Lastausten valvonta oli 
vastaanotetun materiaalin saamisen ja kuljetus-
ten turvallisuuden kannalta välttämätöntä.  

Mielenkiintoinen tehtäväni Saksassa oli Santa-
haminassa tuolloin asuneelle perheellemme 
varsin rasittava kokemus. Tyttäremme oli 
syntynyt maaliskuussa 1991 ja 7-vuotias 
poikamme aloitti elokuussa 1991 peruskoulun. 
Kuljetustyöryhmän sihteerin tehtävässäni olin 
yleensä 4-5 viikkoa Saksassa ja viikosta 
puoleentoista viikkoon Suomessa. Saksassa 
työajastani noin 2/3 kului toimistolla ja noin 
1/3 vastaanottoryhmän johdossa jollakin 
varikolla. Lauantaisin oli yleensä toimistolla 
vastaanottoryhmien vaihto ja sunnuntaina 
kirjoitettiin ja lähetettiin salafaxilla Suomeen 
viikkoilmoitus kuluneen viikon ja tulevien 
viikkojen tapahtumista. Suomessa ollessani 
kävin raportoimassa esimiehillemme Saksan 
tekemisistämme ja valmistauduin seuraavaan 
Saksan työrupeamaan muun muassa hakemalla 
Pääesikunnan tiedotusosastolta lahjatavaroita 
materiaalin vastaanottohenkilöstölle Saksan 
varikoilla jaettavaksi. 
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Kuljetustyöryhmän sihteeri työnsä ääressä Travemünden toimistolla. Kuva: Leo Ukkonen 

 

Kotiuduttuani Saksasta alkukesällä 1993 minut 
määrättiin osastoesiupseeriksi Pääesikunnan 
materiaaliosastolle, jossa hoidin myös Saksan 
kauppaan liittyviä asioita. Vajaan vuoden 
materiaaliosastolla palveltuani siirryin vappuna 
1994 päälliköksi Haapajärven Asevarikolle. 
Varikolle tuli vielä vuoden 1994 lopulla 
Saksasta ampumatarvike-eriä, joissa osassa oli 
minun saksalaisella varikolla tekemäni 
hyväksymismerkinnät. 

Saksasta vastaanotettu materiaali vaati 
Suomessa vielä paljon toimenpiteitä ennen 
käyttöönottoa. Esimerkiksi ampumatarvikkeille 
piti Pääesikunnan antaman ohjeistuksen 
mukaan tehdä Suomessa yhteensä 17 eri 
toimenpidettä ennen joukoille jakoa. Yksin 
kenttätykistön ampumatarvikkeiden vastaan-
otto- ja tarkastusmenettelyt kestivät Suomen 
varikoissa noin 5 vuotta ja niihin käytettiin 

noin 150 henkilötyövuotta. Vastaanotettujen 
tykkien huolto Lievestuoreen Varikolla kesti 
puolestaan noin kymmenen vuotta yksittäisen 
tykin huoltoajan ollessa 300-500 tuntia. 
Vastaanotettu materiaali, erityisesti ampuma-
tarvikemateriaali, aiheutti mittavan varastotilan 
lisätarpeen, jonka kattamiseksi rakennettiin 
paljon uusia räjähdevarastoja ja toisaalta 
tehostettiin merkittävästi vanhojen ampuma-
tarvikkeiden hävittämistä.      

Kaiken kaikkiaan Saksan kaupan toteutus 
paransi huomattavasti puolustusvoimiemme 
materiaalista valmiutta. Jälkikäteen arvioituna 
kaikki suuret ratkaisut materiaalin vastaanoton 
ja kuljetusten suhteen olivat oikeaan osuneita. 
Erityiskiitoksen ansaitsee ennakkoluulottomasti 
toiminut vastaanottohenkilöstö, jonka ammatti-
taito herätti ihailua saksalaisessa osapuolessa.   
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Mitä tiedettiin tutkatekniikasta Suomessa 
- Heikki Marttila - 

 
 
Tutka tuli Suomeen toisen maailmansodan 
aikana saksalaisten mukana, tutkalaitteita oli 
heillä ilmatorjunnassa mm. Lapissa. Suomi 
sai vuoden 1943 keväällä ensimmäiset 
tutkansa aluksi ilmatorjuntaan, myöhemmin 
merivalvontaan sekä lentokoneisiin yöhävit-
täjäkäyttöön. Viimeksi mainittuja ei ehditty 
ottaa käyttöön ennen sodan loppumista. 
Tutkalaitteita ja niiden toimintaa verhosi 
salaisuus. Mutta mitä tiedettiin yleisesti tutka-
tekniikasta ja sitä lähellä olevasta tekniikasta 
ennen sotaa ja sodan alkupuolella? 

Radioalan koulutusta ja oppikirjoja 

Suomessa 1920- ja 1930-luvut olivat tiivistä 
radioaikaa. Suomessa radiolähetyksiä oli ollut 
jo 1920-luvulla ja Yleisradionkin perustamis-
sanat oli lausuttu vuonna 1926. Suomessa 
valmistettiin radiovastaanottimia pienissä 
pajoissa ja hiukan suuremmissa tehtaissa. 

Ammattienedistämislaitos järjesti ensimmäi-
sen radioalan kurssin jo toukokuussa 1928. 
Kurssi oli tarkoitettu radioasentajille ja -
myyjille. Myös alan kirjallisuutta julkaistiin. 
Osa niistä oli hyvin käytännönläheisiä, jotkut 
teoreettisia. Sisällöllinen pääpaino oli kuiten-
kin radiovastaanotto- ja lähetystekniikan 
puolella. Poikkeuskin löytyy. 

Teknillisen korkeakoulun professori Viljo 
Ylöstalo on kirjoittanut kirjan Radiotekniikan 
oppikirja. Hyllyssäni on siitä toinen painos. 
Kirjan esipuhe on päivätty toukokuussa 1941. 
Esipuheessa kiitetään tohtori J. Pohjanpaloa 
sekä insinöörejä J. Rissasta ja K. S. Sainiota. 
Toisessa painoksessa mukana olleen ensim-
mäisen painoksen esipuhe on päivätty elo-
kuussa 1936. Siinä kiitettiin insinöörejä J. 
Pohjanpaloa ja K. S. Sainiota. Tämä radio-
tekniikan oppikirja on hyvin teoreettinen, 
matemaattisia kaavoja on aivan riittävästi, 
jollei vallan liikaakin. Kirjan loppupuolella 
esitellään elektroniputken erikoisia käyttö-
tapoja. Esittelyssä on myös A.W. Hullin 

rakentama magnetroni, jolla saadaan erittäin 
korkeita jaksolukuja. Hull kehitti magnetronin 
1921. 

 

Magnetronin toimintaperiaate kirjan kuvan 
mukaan. 

Kirjassa esitellään radioputken toimintaa 
pien- ja suurtaajuusvahvistimena, suurtaajuus-
oskillaattorina, modulaattorina ja ilmaisime-
na. Pulssitekniikan puolella esillä on mm. 
multivibraattori. Siis jotain tietoa on ollut 
myös pulssitekniikastakin. 

 

Multivibraattorin periaatteellinen kytkentä. 



- 39 - 

Alan lehdet 

Suomessa seurattiin maailman tapahtumia ja 
niistä kerrottiin lehdissä. Lehti nimeltä 
RADIO OH oli Suomen Radioamatööriliiton 
ja Suomen Radiosähköttäjäliiton äänenkan-
nattaja. Lehden toimitussihteeri oli K. S. 
Sainio. Vuonna 1938 lehden numerossa 1-2 
kerrottiin Normandie-laivan tekniikasta 
seuraavasti: 

Ultra-lyhyet radioaallot navigation apuna. 

Ranskalaiseen linjalaiva Normandie`hin on 
asennettu erikoiset radiolaitteet yhteen-
törmäyksien välttämiseksi. 

Järjestelmä toimii suunnilleen samoin peri-
aattein kuin kaikuluotauslaitteet. Se perustuu 
tosiasiaan, että ultra-lyhyet radioaallot 
heijastuvat takaisin kohdatessaan tiellään 
jonkun kiinteän kappaleen. Lähetetyt merkit 
voidaan siten jälleen vastaanottaa samassa 
laivassa heijastuneina, mikäli ne ovat koh-
danneet jonkin esteen. Parabolipeilin avulla 
voidaan aallot tarkasti suunnata, joten 
vältytään vaarasta, että lähetetyt merkit 
vaikuttaisivat vastaanottimeen muuten kuin 
heijastuneina. 

Koska sumu ei radioaaltoihin sanottavasti 
vaikuta, on tällainen laite erinomaisena 
apuna näkyväisyyden ollessa huonon. Mikäli 
laite osoittautuu luotettavaksi, voidaan sen 
avulla yhteenajot laivojen välillä ja tör-
mäykset jäävuoriin käytännöllisesti katsoen 
kokonaan välttää. 

Normandien käyttämä aallonpituus on 16 cm. 
ja voidaan lähetysalue keskittää 5 asteeseen. 

Samana vuonna lehden numerossa 11-12 oli 
V. E. Kilpisen kirjoitus Saksassa nähdystä 
uudesta radiosuuntimamenettelystä. Artikke-
lin mukaan tavanomaisessa suuntimisessa 
lentokone lähettää likimain tasaista signaalia. 
Sen perusteella lentokoneen suunta paikanne-
taan maa-asemalla olevalla kierrettävällä 
kehäantennilla tai kiinteällä kehällä varuste-
tulla goniometrisuuntimella. Suuntimista 
häiritsee ns. yövaikutus, eli signaali tulee 

pinta-aaltona sekä Heavyside-kerroksesta 
heijastuneena avaruusaaltona. Suunnan-
määritys on heijastuksen vuoksi vaikeaa, 
koska suuntimiseen tärkeää signaalin minimiä 
on hankala löytää avaruusaallon aiheuttaman 
häiriön vuoksi. 

Saksassa oli kehitetty järjestelmä, jota 
artikkelissa nimitettiin impulssimenetelmäksi. 
Lentokone lähetti lyhyitä pulsseja, jotka maa-
asemalla vastaanotettiin. Pulssit näytettiin 
Braunin putkella eli katodisädeoskillografilla. 
Putken näytöllä oli vaaka-akselilla aika ja 
pystyakselilla signaalin voimakkuus. Vaaka-
askelilla pinta-aalto näkyi isompana ennen 
myöhemmin näkyviä avaruudesta heijastu-
neita pienempiä signaaleja. Nyt suuntima 
saatiin antennijärjestelmää säätämällä niin, 
että pinta-aaltopulssi meni minimiin. 

 

Kuva RADIO OH -lehden artikkelista. 
Kuvassa on Braunin putken näytöillä olevia 
kuvia. 

Tuossa artikkelissa oli joitakin tutkan kannal-
ta merkittäviä asioita, vaikka se käsitteli 
radiosuunnistusta. Lähetin lähetti radio-
taajuisia pulsseja (kuten pulssitutka), signaali 
vastaanotettiin ja näytettiin näyttölaitteella 
(kuten tutkassa). Pystyttiin erottamaa oikea 
signaali ja häiritsevät signaalit (kuten 
tutkassa). 

Talvi- ja jatkosodan tiedustelua 

Melko vähän löytyy tietoja suomalaisten 
kiinnostuksesta selvittää naapurin valmiuksis-
ta tutkatekniikkaan tai muihin kehittyneisiin 
järjestelmiin. Se tiedettiin, että Neuvosto-
liitolla oli käytössä optisia järjestelmiä, jotka 
laukaisivat konekiväärin, kun sen tulialueella 
liikuttiin. Neuvostoliitossa oli jo 30-luvun 
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alkupuolella kehitteillä järjestelmiä, joilla 
lentokone saatiin havaittua, mutta ei vielä 
mitattua etäisyyttä. Talvisodan aikaan 
Neuvostoliitolla on jotain tutkalaitteita jo 
käytössä. Kotimaisesta muistelmatasoisesta 
kirjallisuudesta on löytynyt seuraavat tiedot: 

Talvisodan tiedustelijat 

Päämajan tiedusteluosaston Sortavalan ala-
toimiston talvisodan aikaisista tapahtumista 
on Matti Kosonen kirjoittanut kirjan Talvi-
sodan tiedustelijat. Kirjan mukaan sotavan-
kien, pakolaisten ja loikkarien kuulusteluilla 
saatiin tietoja vastapuolesta. Yleisesikunnan 
tilastotoimiston Sotavalan aluetoimiston 
Kapteeni P. Jänhiä lähetti helmikuun 19. 
päivänä 1940 IV Armeijakunnan esikunnalle 
19-sivuisen yhteenvedon alatoimiston hankki-
mista kuulustelutiedoista. Kirjan sivulla 335 
kerrotaan kuulustelutiedoista mm. (Kja on 
kuulusteltava): 

Kja on kuullut luentoja lentokoneiden tarkkai-
lulaitteista, johon kuuluu m.m. filmikangas-
levy (ekrana) ja jonka avulla huoneessa ollen 
voidaan nähdä lähestyvät viholliskoneet, 
todeta niiden lukumäärä, lentokorkeus y.m. 

Lähemmin ei kja osannut laitetta selittää, 
mutta pitäisi sellaisia olla Venäjällä.  

Vihollisen selustassa 

Kirjailijakolmikko Eero Elvengren, Matti 
Kosonen ja Einar Laidinen ovat kirjoittaneet 
kirjan Päämajan tiedustelusta Neuvosto-
Karjalassa vuosilta 1939-1944. Kirjan nimi on 
Vihollisen selustassa.  

Talvisodan aikaisesta tiedustelusta ja sotavan-
kikuulustelusta kertovassa osassa mainitaan 
mielenkiintoinen tieto kirjan sivuilla 55-56: 

Sotavankikuulustelun avulla alatoimisto 
hankki erittäin arvokkaita tietoja neuvosto-
joukoista, sen käyttämästä uusimmasta teknii-
kasta, kuten ”lentokoneiden tarkkailulaittees-
ta” eli tutkasta, ja neuvostoyhteiskunnasta 
laajemminkin. 

Kuulusteluaikaan tutka-nimitys ei ollut käy-
tössä, vaan se lienee kirjoittajien selventävä 
nimitys kirjan lukijalle. 

Mitä kertoivat rintamalehdet 

Rintamalehtiä ei koskenut samanlainen en-
nakkosensuuri kuin kotirintamalla ilmestyviä 
lehtiä. Rintamatietojen leviämisen estämiseksi 
rintamalehtien vienti kotialueelle oli kielletty. 
Lehdissä sen vuoksi saatettiin kertoa liki 
salaiseksi luokiteltavaa tietoa. Hiukan kyllä 
ihmetyttää tuon sensuurin toiminta, sillä 
Karjalan Viestiä lukuun ottamatta lehdet 
painettiin eri kaupunkien kirjapainoissa. 
Karjalan Viestillä oli paino rintamaa lähellä 
olevissa junanvaunuissa. 

Karjalan Viesti 

Rintamalehti Karjalan Viesti oli yksi monista 
rintamalehdistä ja sen jakelualue oli Aunuk-
sen seutu ja siellä sotivat joukot. Karjalan 
Viestissä 1.9.1942 oli mainitsemattoman 
kirjoittajan artikkeli ilmatorjuntatykkien 
tehokkuudesta. Artikkelin nimi oli Pommi-
koneiden murroskausi. Ilmatorjunta nouseva-
na kynnyksenä.  

Artikkelissa pohdittiin myös, mikä on pommi-
koneiden paras suoja ilmatorjuntatykkejä ja 
hävittäjiä vastaan, onko se panssaroinnin 
lisäksi nopeus tai tavattoman suuri lentokor-
keus. Ilmatorjuntatykit pystyvät ampumaan 
jopa 16 kilometriin ja hävittäjillä on 
pommikonetta suurempi nopeus. Artikkelissa 
sanotaan:  

Jo aikaisemmin on it-tykistön massakäytöllä 
tehokkaasti estetty suurissa korkeuksissa 
lentävien pommikoneiden toimintaa, mutta 
kun saksalaiset ovat ottaneet käyttöön radio-
kaikuun perustuvan menetelmän koneiden 
paikan määrittelemiseksi, on it-tykistö päässyt 
pitkilläkin matkoilla suureen tarkkuuteen. 

Mielenkiintoa herättää tuossa lainauksessa 
tutkan, eli sen aikaisen nimityksen mukaan 
radioluotaimen, periaatteen maininta, ajan-
kohta ja lehti, jossa tämä tieto mainittiin. 
Tutkan piti olla salainen laite.  
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Pilven Veikko -lehdessä esitetty selvä tutkan periaate. Kuva on piirretty soveltaen lehdessä olleen 
artikkelin kuvista. Alkuperäisen kuvan teksteistä päätellen ne ovat ruotsalaisista lähteistä. 

Pilven Veikko 

Rintamalehden Pilven Veikko jakelualue 
kattoi lentojoukot ja ilmatorjuntajoukot. Lehti 
ilmestyi kerran viikossa. Vuoden 1944 aikana 
kerrottiin tutkasta useassa eri artikkelissa. 
Tosin tutka-nimitystä ei käytetty. 

Numerossa 4/1944 kerrottiin yöhävittäjien 
toiminnasta. Artikkelissa ei mainittu tekniik-
kaa tarkasti, mutta ajatus oli, että yöhävittäjä-
lentäjä näkee pimeässäkin. Tekstissä maini-
taan mm: 

Siellä ohjaamossa on taulu, josta lentäjä 
näkee viholliskoneiden lennot määrätyillä 
alueilla radiovastaanottimen välityksellä 
”renkaan” liikkumisena. Yöhävittäjän oma 
liikehtiminen taasen näkyy taululla ”ristinä”. 

Kolmiosainen artikkelisarja otsikolla Sijain-
nin määrääminen radion avulla, kertoi 
kansantajuisesti tutkasta. Artikkelisarja alkoi 
vuoden 1944 maaliskuussa ilmestyneessä 
numerossa 10. Tässä avausartikkelissa kerrot-
tiin hyvin lyhyistä radioaalloista sekä 
antennilla varustetusta radiolähettimestä, joka 
keskittää säteilyn verrattain kapeaan näkö-
kulmaan. Vastaanotin tekee saapuneet heijas-
tukset ihmiselle tajuttavaksi. 

Tässä artikkelissa kerrottiin lentokoneissa 
käytettävistä korkeusmittareista, joita oli 
käytössä pari vuotta ennen sotaa. Toiminta 
perustui lähettimen, jonka lähetteen jaksoluku 
muuttui jatkuvasti. Vastaanotin vertaa juuri 
lähetettyä ja maasta heijastunutta aiemmin 
lähetettyä aaltoa. Näiden välillä saadaan 
interferenssiääni, joka viedään korkeuden 
näyttävään instrumenttiin. 

Lehden numerossa 11, artikkelin II-osassa, 
kerrottiin pulssitutkan periaate, antennivaati-
muksia ja että lähetettävän pulssin pituus 
tulee olla noin 1 mikrosekunti. Artikkelin 
mukaan vastaanotin oli tavallinen super-
heterodynevastaanotin, jolla on korkea 
välijakso ja viritetty matalajakso-osa. 
Artikkelin viimeisessä, eli III-osassa aprikoi-
tiin enemmän käyttöä kuin tekniikkaa. 
Käyttöalueista mainittiin mm. yöhävittäjät ja 
rannikkopuolustus. 

Televisio ja pulssitekniikka 

Televisiotekniikka poikkesi oleellisesti ääni-
radiotekniikasta. Kuvan muodostuksessa 
tärkeä osa oli pulssi- ja näyttötekniikka. 
Ennen sähköistä näyttötekniikkaa televisio oli 
mekaaninen. 

Vuosia 1926-1935 voitaneen nimittää 
mekaanisen television aikakaudeksi. Silloin 
liikkuva kuva muodostettiin sähkömoottorei-
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den ja pyörivien reikälevyjen kanssa. 
Ulkomailla rakennettiin kokeilukappeleiden 
lisäksi myös yleisölle myyntiin meneviä tele-
visioita. Mekaanisissa televisioissa ratkaistiin 
pitkään käytössä olleet periaatteet, eli kuvan 
jakaminen juoviin ja lähetyspään ja 
vastaanottopään laitteiden synkronointi. 

Suomessa mekaanisen television ensimmäisiä 
kokeiluja tehtiin jo vuonna 1929. Lähetyksiä 
voitiin katsella Saksasta, Englannista ja 
Neuvostoliitosta.  

Kokkolassa asunut dipl.ins. Antti Pohjanpalo 
oli stipendimatkalla Saksassa loppukesällä 
vuonna 1931. Ilmaisesti sieltä palattuaan hän 
rakensi vastaanottimen Radiosanoma-lehdes-
sä 4/1931 olleen ohjeen mukaan. Laite on 
nykyisin Tekniikan Museossa Helsingissä. 
Antti Pohjanpalo on edellä mainitun suoma-
laisen tutkan isän, Jouko Pohjanpalon van-
hempi veli. 

 

Saksalaisen Funk-lehdessä vuonna 1936 ollut television lohkokaavio. 

Sähköisen television tekniikasta oltiin kiin-
nostuneita ja sen kehitystä seurattiin ainakin 
Asa Radion tehtaalla Turussa. Tehtaalle tuli 
1920-luvulta lähtien useita ulkomaisia 
radioalan lehtiä. Niiden joukossa oli myös 
saksalainen Funk, jossa on seurattu ja 
selostettu tarkasti television kehitystä 
Saksassa 1930-luvulla. 

Vuonna 1938 silloinen Yleisradion Neuvonta-
osaston johtaja DI Jarl Sarvas tutustui 
Berliinissä järjestettyyn radionäyttelyyn. 

Aiheena oli Helsingissä järjestettävien kesä-
olympialaisten mahdollinen televisiointi 
suuriin katsojatelttoihin stadionin läheisyy-
teen. Kisat eivät toteutuneet, mutta tietoa 
tekniikasta oli kerätty. 

Turun Yliopiston kirjastossa on saksalainen 
luonnontieteen lehti vuodelta 1939, jossa on 
kerrottu television toiminta ja kuvattu mm. 
videosignaalin sisältö tahdistuspulsseineen. 
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Rintamalehti Tappara aprikoi 28.3.1944 jo 
artikkelin otsikossa, että onko ooppera 
vanhentunut taidemuoto ja mikä tulee 
olemaan television vaikutus. Artikkelissa 
tultiin siihen lopputulokseen, että television 
aikaansaamat mahdollisuudet osoittautuvat 
ehkä mullistavaksi oopperan kehitykselle. 
Mielenkiintoa herättää se, että vuonna 1944 
mietittiin television merkitystä yleisölle 
suunnatussa artikkelissa. Suomessa oli vielä 
pitkä matka television tuloon. 

Suomalainen tutkimustoiminta ja 
radioteollisuus 

Heikki E. Heinonen pui tutkimistoimintaa ja 
radioteollisuutta kirjassa Tutkan taipaleelta. 
Kyseinen artikkeli on julkaistu myös Suomen 
Radiohistoriallisen Seuran lehdessä Radiot 
1/2013. Sotaväen tutkimuslaitoksista Heino-
nen kirjoittaa (PLL on Posti- ja lennätin 
laitos): 

Muilla laitoksilla, kuten PLL:llä, Yleis-
radiolla ja Merenkulkulaitoksella oli omia 
radiopajoja. Radioalan tutkimuslaboratorio 
kuitenkin puuttui; Radioinsinööriseura esitti 
sellaisen perustamista v. 1937, vaan ei 
syntynyt. 

Suomessa ensimmäisestä käyneestä tutkasta 
hän mainitsee: 

Ensimmäinen julkinen tutka oli ranskalaises-
sa valtamerihöyry Normandiessa, Suomessa 
siitä saatiin lukea Radio OH -lehdestä 1938. 
Ilmailun turvaamiseen tarkoitettu, pulssi-
lähetteeseen perustuva ja katodisädeputkinäy-
töllä varustettu radiosuunnistusjärjestelmä 
ennakoi jollakin tavoin uusien menetelmien 
tuloa. 

Teollisuuden tekniikan tietämyksestä Heino-
nen mainitsee: 

Miten olisi voitu suuntautua täysin uuden-
aikaiseen tekniikkaan, kun Suomen radioteol-
lisuus oli painottunut radiovastaanottimien 
valmistukseen, erikoiskalustoahan ei juuri 
valmistettu? 

Ahti Lapin ja Perttu Peitsaran kirjassa 
Salainen ase ilmapuolustuksessa kerrotaan 
viestitoiminnan johtamisen, organisaation että 
tekniikan puolesta kehityksen alkaneen varsi-
naisesti vasta jatkosodan toisen vuotena. Sitä 
ennen liikuttiin ”harrastelijamaisella” tasolla. 
Kirjassa kerrotaan myös, että jatkosodan 
alkupuolella silloinen insinööriluutnantti Jarl 
Sarvas tutustui Oy Yleisradion työpajaan 
Ilmavoimien oman korjauspajan kokoonpa-
non ja tehtävien määrittelemiseksi. Sarvaksen 
laatiman muistion perusteella Päämajan antoi 
käskyn 3.11.1941 Ilmavoimien Viestivarikon 
perustamisesta. Silloinkin pääpaino näyttää 
olleen Ilmavoimien tarvitsemissa viesti-
yhteyksissä. 

Johtopäätöksiä 

On helppo tukeutua edellisten kirjojen viestei-
hin. Meiltä puuttui radioalan tutkimus-
laboratorio. Eli sellainen organisaatio, joka 
olisi tutkinut ja kokeillut uusia sovellutuksia 
jo ennen talvisotaa. Ilmavoimien Viesti-
varikko perustettiin vasta jatkosodan alku-
puolella.  

Radiotekniikka ja sen myötä analogiatekniik-
ka tunnettiin. Television pulssitekniikan 
teoriaa tunnettiin, käytännön sovellutukset 
tehtiin vasta sodan jälkeen. Suomen radio-
teollisuus oli suuntautunut radiovastaan-
ottimien tekoon, jonkin verran tehtiin lähetti-
miä. Toisaalta tehtiin sitä, mitä saatiin 
kaupaksi. Tutkatekniikan tietämystä kuitenkin 
oli jonkin verran, tutka ei ollut toiminta-
periaatteeltaan salainen. Salaisuus varmaan 
onkin ollut sotilastekninen käyttö ja määrät 
sekä sijoitukset. 
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Teollinen yhteistyö strategisissa 
suorituskykyhankkeissa – teollista yhteistyötä vaiko 

vastakauppoja 
- Insinöörieversti Tapio Halkola - 

 
Puolustusvoimien HX-hankkeessa korvataan 
käytöstä poistuvan F-18 Hornet -kaluston 
suorituskyky uudella monitoimihävittäjällä. 
Ehdolla ovat viiden lentokonevalmistajan 
(BAE, Boeing, Dassault, Lockheed Martin ja 
Saab) ratkaisut. Puolustusvoimat on lähettänyt 
tarjouspyynnöt keväällä 2018 ja investointi-
päätös tehdään seuraavalla hallituskaudella 
vuonna 2021. Vaikka järjestelmävalinnat 
perustuvat ennen muuta todennettavaan 
suorituskykyyn, on huoltovarmuus ja teollinen 
yhteistyö osana päätöksentekokriteeristöä. 

Hornet-kaluston korvaava asejärjestelmä tulee 
varsinaisen lentokaluston lisäksi sisältämään 
runsaasti teknologiaa ja rakenneosia, joita 
suomalaisen teollisuuden tulee kyetä integroi-
maan, testaamaan sekä valmistamaan ja/tai kor-
jaamaan myös mahdollisessa kriisitilanteessa. 
HX-hanke on Suomen kautta aikain suurin 
puolustustarvikekauppa, arviolta noin 7-10 
miljardia euroa ilman elinkaarikustannuksia. 
Teollisen yhteistyön vaatimukseksi on asetettu 
vähintään 30 % hankintahinnasta. Arvioidulla 
hankintahinnalla teollisen yhteistyön suuruus-
luokka on 2-3 Mrd. €.  Myös LV2020 hank-
keessa on teollisen yhteistyön vaatimus. 
Teollinen yhteistyö onkin keino luoda 
sotilaallista huoltovarmuutta teknistyvän 
puolustusjärjestelmän kriittisen toiminnan 
varmistamiseksi. 

Puolustusmateriaalihankkeiden teollisen yhteis-
työn (aikaisemmin vastakaupat) liittyvät 
säädökset ja menettelyt muuttuivat olennaisesti 
Euroopan unionin puolustusmateriaalidirektii-
vin myötä. Puolustus- ja turvallisuushankinto-
jen keskeisenä teollisen yhteistyön vaatimusta 
määrittävänä reunaehtona on Euroopan 
Unionin perussopimuksessa määritetyt kansal-
liseen turvallisuuteen liittyvät poikkeukset 
(SEUT 346 (1)). Poikkeuksellinen menettely 

hankinnoissa edellyttää aina paitsi tapauskoh-
taista harkintaa, niin myös liityntää kansalli-
sesti ennalta määriteltyihin turvallisuusetuihin. 
Sekä HX- että LV2020- hankkeet toteutetaan 
SEUT 346 poikkeaman mukaisesti. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vuodelta 
2016 ”Suomen puolustuksen teknologisen ja 
teollisen perustan turvaaminen” on määritetty 
kansallisen puolustuksen kannalta keskeisten 
suorituskykyjen rakentamiseen ja ylläpitoon 
vaadittavat teknologiset ja teolliset kyvyt. 
Periaatepäätöksessä kuvataan kotimaisen 
teollisuuden merkitystä sotilaalliselle huolto-
varmuudelle, erityisesti kriittisten järjestelmien 
elinkaaren aikaisessa ylläpidossa sekä teknolo-
gisessa osaamisessa. Edelleen periaatepäätök-
sessä todetaan, että materiaalisen suorituskyvyn 
kriittisiin alueisiin kohdistuu erityisen suuria 
riippumattomuuden, huoltovarmuuden ja 
toiminnan jatkuvuuden vaatimuksia. Asiakirja 
kuvaa liitynnät lainsäädäntöön ja sen miten 
edellä mainitut kriittiset alueet turvataan 
ottamalla huomioon puolustushankintoja kos-
kevat oikeudelliset reunaehdot.  Valtioneuvos-
ton periaatepäätös määrittää maanpuolustuksen 
kannalta kriittisiksi seuraavat teknologiat ja 
niihin perustuvat tekniset järjestelmäkokonai-
suudet: 

1) Johtamisen ja verkostotoiminnan- sekä 
tiedustelun, valvonnan ja maalittamis-
tuen teknologiat (C4ISTAR) 

2) Materiaali- ja rakenneteknologiat  

3) Moniteknologisten järjestelmien sekä 
järjestelmähallinnan teknologiat 

4) Bio- ja kemian teknologiat 

Maanpuolustuksessa käytettävät tekniset 
järjestelmät perustuvat yleensä monen eri 
teknologian tuottamiin ratkaisuihin. Tällaiset 



- 45 - 

moniteknologiset järjestelmät ovat usein 
suorituskykyjen kannalta kriittisiä. Kriittisillä 
järjestelmillä tarkoitetaan niitä teknisiä järjes-
telmiä, joilla on merkittävä vaikutus puolustus-
järjestelmän kyvykkyyteen. Tällaisia kriittisiä 
järjestelmiä ovat esimerkiksi suorituskykyisim-
mät asejärjestelmät ja -lavetit, johtamisjärjes-
telmän osat sekä osat tiedustelu-, valvonta- ja 
maalittamistuen järjestelmästä. 

Teollinen yhteistyö – mitä se on 

Aikaisemmin suurissa puolustushankinnoissa 
oli yleisesti vastakauppavelvoitteet. Vastakau-
pat saattoivat olla hyvinkin luovasti toteutet-
tuja, eikä niillä välttämättä ollut kytkentää 
Suomalaiseen kansallisen turvallisuuden 
kannalta tärkeisiin teknologioihin. Nyky-
käytännön mukaan teollisen yhteistyön on aina 
liityttävä kansalliseen turvallisuuteen. 

HX-hankkeessa teollisen yhteistyön vaatimus 
tarkoittaa sitä, että hankittavan suorituskyvyn 
toimittajan tulee täyttää Puolustusvoimien sille 
asettavat vaatimukset yhteistyöstä suomalaisen 
teollisuuden kanssa. Teollinen yhteistyö 
puolustushankinnoissa voidaan jakaa suoraan 
ja epäsuoraan teolliseen yhteistyöhön. Suora 
teollinen yhteistyö liittyy hankittavaan 
järjestelmään, kun epäsuora puolestaan ei liity 

suoraan hankittavaan järjestelmään, vaan 
kohdistuu etenkin kriittisiin suorituskyky-
alueisiin ja -teknologioihin.   

Epäsuoran teollisen yhteistyön tavoitteena on 
ensisijaisesti saada puolustusjärjestelmän ja 
kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeää 
teknologiaa ja osaamista Suomen teollisuudel-
le. Mikäli on olemassa erityisiä perusteita voi 
teollinen yhteistyö kohdistua myös muihin 
valtion keskeisten turvallisuusetujen kannalta 
tärkeisiin alueisiin. Kaksikäyttötuotteisiin tai 
huoltovarmuuden kannalta muuten kriittisiin 
tuotteisiin ja järjestelmiin liittyy myös mahdol-
lisuus teolliseen yhteistyöhön. 

Kotimaisen teollisuuden 
mahdollisuudet ja haasteet 

Teollinen yhteistyön periaatteiden mukaisesti 
voidaan yhteistyöllä luoda Suomen teollisuu-
delle uutta osaamista, edistää kansainvälisty-
mistä sekä vahvistaa teollisuuden kykyä toimia 
puolustuksen kannalta tärkeillä teknologia-
aloilla. Pitkäaikaisen hyödyn saaminen teolli-
sesta yhteistyöstä edellyttää suomalaiselta 
teollisuudelta (=yrityksiltä) pohdintaa siitä, 
miten teollisen yhteistyön kautta saatavat 
hyödyt liittyvät yrityksen pitkän aikavälin 
suunnitelmiin ja tavoitteisiin.  
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Etenkin epäsuoran teollisen yhteistyön 
tapauksissa on riittävällä tavalla kuvattava 
halutun yhteistyötoimen liitynnät kansalliseen 
turvallisuuteen. Tarkoituksenmukaista on myös 
selvittää aiotun toimen soveltuvuus yhdessä 
teollisen yhteistyön velvollisen (OEM) sekä 
puolustusvoimien kanssa. Puolustusministeriön 
julkaisussa ”Teollinen yhteistyö puolustushan-
kinnoissa” (2017) on määritetty eri toimijoiden, 
teollisen yhteistyön velvollisen, hankintayksi-
kön, puolustusministeriön sekä työ- ja elin-
keinoministeriön teollisen yhteistyön toimi-
kunnan, roolit hyväksyttäväksi esitettävän 
teollisen yhteistyön toimen hyväksymisessä. 

Yritysten tulisikin nähdä teollinen yhteistyö 
ensisijaisesti tulevaisuuden mahdollisuutena, ei 
niinkään jo olemassa olevien tuotteiden myy-
nti- ja markkinointikanavana. HX-tarjousvaihe 
viiden toimittajakandidaatin tapaamisineen tuo 
suomalaisille yrityksille kuitenkin ainutlaatui-
sen näkyvyyden.  

Suora- ja epäsuora teollinen yhteistyö toteutuu 
laadukkaasti vain, jos Suomi panostaa proaktii-
visesti yhteistyöhön. Pienessä maassa epä-
suoran teollisen yhteistyön volyymin saaminen 
täyteen suomalaisille yrityksille ja tutkimus-
laitoksille hyödyllisillä ehdoilla tulee olemaan 

merkittävä haaste, joskaan ei mahdoton. Se 
vaatii myös yrityksiltä panostuksia ja pitkää 
aikajännettä. Väärä käsitys mahdollisuuksista 
vastakauppoihin näyttää elävän edelleen 
laajasti. Järkevästi hyödynnettynä teollinen 
yhteistyö toimii ponnahduslautana myös 
merkittävälle uudelle osaamiselle ja vientiliike-
toiminnalle. 

Teollisen yhteistyö edellyttää teollisuudelta 
suunnitelmallisuutta ja teollisen yhteistyön 
liittymistä kotimaisen yrityksen tulevaisuuden 
suunniteltuun liiketoimintaan. HX-hankkeen 
hankintapäätös tehtäneen vuonna 2021 ja 
merkittävä osa teollisen yhteistyön transaktiois-
ta toteutunee arviolta vuosina 2021 -2030. 
Oman haasteensa tuo kotimaisen teollisen 
toimijan ja HX-toimittajaehdokkaiden suuri 
kokoero.  Onkin varsin ilmeistä, että suomalai-
nen teollisuus tarvitsee tukea etenkin epäsuoran 
teollisen yhteistyön mahdollisuuksien tunnista-
misessa, kumppanien löytämisessä sekä 
puolustusteollisen markkinan ja toiminnan 
ymmärtämisessä. Teollisen yhteistyön onnistu-
miselle on hallinnolla keskeinen asema. Myös 
Puolustus- ja Ilmailuteollisuus-PIA ry:llä alan 
teollisuuden toimialayhdistyksenä on tärkeä 
roolinsa alansa kansallisen teollisen osaamisen 
katalyyttinä
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 Insinööriupseeripäivät Hangossa 
- Anne Valtonen - 

 

 
 
Kesä ehti edetä jo syyskuulle, ennen kuin 
Insinööriupseerien kesäkokoontuminen pääs-
tiin viettämään Hangon seudulla syyskuun I 
viikonloppuna. Kaunis ja lämmin viikonloppu, 
kuuman kesän jälkeen oli mitä parhain 
ajankohta ja paikkakin oli hyvin valittu: 
manner-Suomen eteläisin niemi eli Hanko-
niemi. 

Ennätyksellisen suuri joukko jäseniä perhei-
neen – paikalla oli 54 henkilöä - oli saapunut 
nollapisteeseen eli Hangon ravintola Origoon 
lauantaina puoliltapäivin. Ravintolan ylä-
kerrassa, hirsiseinien ympäröimänä saimme 
nauttia Origon omaa lohikeittoa saaristolais-
leivän kera. Kehuin lounasta tarjoilijalle, joka 
totesikin, että tätä lohisoppaa tullaan kesäisin 
syömään satojen kilometrien takaa! 

Hangolla on monipuolinen sotahistoria 

Lounaan jatkoksi saimme kuulla komentaja 
evp Jarmo Valtimon asiantuntevan esitelmän 
vuosina 1921 – 2002 toimineen Hangon 
Rannikkopatteriston (HanRPsto) monipuolisis-
ta vaiheista. Nykyään Patteriston historiaa 
vaalii perinneyhdistys, jossa komentaja evp 
Valtimo on aktiivisesti mukana. Hänellä on 
myös monia muita aktiviteetteja Hangon 
seudulla kuntapolitiikasta lähtien, joten 
Hankoniemi on tuttu kuin omat taskut. Hangon 
Rannikkopatteristossa Jarmo Valtimo palveli 
20 vuotta eri tehtävissä, mutta on ollut nyt 10 
vuotta eläkkeellä. 

Hangon seutu on tärkeällä paikalla, siksipä 
siellä on ollut monenlaisia vaiheita sotien 
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aikana. Talvisodassa Hanko oli Suomen 
pommitetuin kaupunki. Talvisodan jälkeen, 
vuonna 1940 Hangon alue vuokrattiin 
Neuvostoliitolle laivastotukikohdaksi.  Vuonna 
1941 jatkosodan alettua kesällä, venäläiset 
poistuivat Hangosta salaa vasta joulukuun 
alussa ja suomalaiset sotajoukot valtasivat 
vahvasti miinoitetun kaupungin takaisin heti 
seuraavana päivänä. 

Russarön saari, jossa sijaitsee myös ”Hangon 
silmänä” tunnettu majakka, oli Hangon 
Rannikkopatteriston pääkoulutuslinnake. 
Patteristossa työskenteli noin 150 henkilöä ja 
esikunta oli Hangossa. Rannikkotykkejä oli 
Russarön lisäksi Jussarössä, Hästö-Busössä ja 
Tulliniemessä. Nykyisin patteriston perinne-
päivä on 1.8. Aktiiviseen patteriston perinne-
yhdistykseen kuuluu noin 400 jäsentä.  

Hangon satama on perustettu jo 
vuonna 1872 

Hangolla on sijaintinsa vuoksi ”hihassaan” 
monta ässää: aurinko, laajat hiekkarannat ja 
meri melkein joka suunnassa (eli Sun, Sand & 
Sea). 40 km pitkä Hankoniemi on Lohjan-
harjun jatke ja itse asiassa loppupää noin 600 
km pitkästä I Salpausselästä, joka alkaa 
Joensuun seudulta. Hangon satama, joka 
sijaitsee etelämpänä kuin mikään muu Suomen 
satama on perustettu jo vuonna 1872 keisari-
vallan aikaan, kaupunki itse perustettiin 
vuonna 1873. 

Hangon sataman kautta ovat maailmalle 
lähteneet jo lähes 150 vuoden ajan niin 
Suomesta suureen maailmaan matkanneet 
siirtolaiset kuin tärkeät vientituotteetkin. 
Hangon suuri etu oli, että satama parhaim-
millaan pysyi sulana talvisin, siinä missä muut 
satamat jäätyivät. Tällä oli tärkeä merkitys 
silloin, kun jäämurtajapalvelut eivät vielä 
olleet kovin kehittyneitä.   

Hangolle satama on elintärkeä edelleen. 
Tavarasatamasta eli Länsisatamasta lähtee ulos 
paperia ja kappaletavaraa, sisään tulee autoja 
Tulliniemessä olevan Ulkosataman kautta. 
Tulliniemessä on myös maan ainoa vapaa-
satama ja tilaa autoille noin 60 hehtaaria. 

Lisäksi Suomen suurin vierasvenesatama 
sijaitsee Hangon Itäsatamassa. Hangon asukas-
määrä, nyt hiukan alle 9 000, on ollut lasku-
suunnassa, mutta satamatoiminnat laajenevat 
ja uusia logistiikkapalveluita tarvitaan koko 
ajan. 

Teollisuus on Hangossa vähentynyt viime 
vuosina, mutta matkailu kaikkine osa-
alueineen voi erittäin hyvin: Hangossa 
houkuttelevat kesäinen Regatta, perinteinen 
Casino, viehättävät villat ja lukuisat 
rantaravintolat. Kesäisin Itäsatama on täynnä 
veneitä ympäri Itämeren ja kaikkia alueen 
kieliä kuulee mennen tullen. 

Iltapäivällä siirryimme lähes Tulliniemen 
kärkeen, Hangon merivartioasemalle. Saimme 
ajella hulppean, tuhansia tuontiautoja 
sisältävän vapaasatama-alueen läpi, kohti 
Merivartioaseman pihaa ja rantaa.  

 

Runsaan tunnin vierailun ajaksi aseman 
henkilökunta jakoi meidät kolmeen ryhmään, 
joista kaksi kerrallaan tutustui aseman 
aluskalustoon ja kolmas ryhmä sai sisällä 
kuulla merivartiomestari Rabbe Wikholmin 
monipuolisen esityksen Rajavartiolaitoksen 
toiminnasta kotimaassa ja ulkomaan tehtävissä 
(Frontex). Lapset – ja tottakai myös aikuiset 
pitivät näkemästään ja kokemastaan. Kaikki 
saivat suunsa makeaksi karkkitarjoilusta ja 
nopeimmat ehtivät vielä kipaista naapuriin 
Luotsiasemalle, jossa Suomenniemi sukeltaa 
mereen eli maa-alue loppuu. Tietomäärä 
lisääntyi ja hatunnosto merivartijoille on 
entistä ponnekkaampi työstä, missä on 
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sitouduttu lähtemään merihädässä olevien 
avuksi säätilasta, vuodenajasta ja kellosta 
riippumatta. 

Vapaata oleskelua ja Herrasmies-
kilpailu Högsandissa  

Loppuiltapäivä oli varsin vapaa. Högsandin 
kurssikeskuksessa, joka sijaitsee Hangon ja 
Tammisaaren puolivälissä oli ensi töikseen 
tarjolla kahvia ja välipalaa sekä majoittuminen 
alueen mökkeihin. Kello 17.00 aloitettiin 
perhekunnittain tai muussa sopivassa ryhmässä 
- osittain älynystyröitä ja osittain fyysistä 
taitoa – vaatinut Harrin laatima leikkimielinen 
Herrasmieskilpailu, johon kuitenkin suhtaudut-
tiin vakavasti ja tosissaan. Kaikkihan voittaa 
haluavat… 

 

Kello 19.00 aikoihin nautimme maistuvan 
illallisen buffetpöydästä ja kuin kirsikkana 
kakun päälle jaettiin palkinnot parhaille 
herrasmieskilpailijoille.  

Palkintosijat: 

1. Perhe Kalliolevo  (31 pist.) 

2. Vientivalvonta  (30.7 pist) 

3. Hangon keksi eli Perhe Kosola (30.5 pist.) 

Jännittävän palkintojenjaon jälkeen oli illan-
virkuille luvassa vielä saunomista, makkaran-
paistoa ja sosiaalista yhdessäoloa. 

Sunnuntaina käytiin Hangon Rintama-
museossa 

Ravitsevan aamiaisen jälkeen luovutimme 
huoneet ja matkasimme Lappohjaan Hangon 
Rintamamuseoon, johon oli varattu käynti-
aikaa 1,5 tuntia. 

 

Aivan maantien vieressä sijaitseva museo on 
helposti lähestyttävä kohde, joka on parantanut 
juoksuaan huomattavasti sitten viime käyntim-
me. Museo avattiin uudistetussa muodossa 
4.6.2017. Jos olette joskus aiemmin poiken-
neet paikalla, nyt tuttavuus kannattaa uudistaa. 
Kokoelma on selkeä ja informatiivinen -
todella ammattimaisesti rakennettu. Tausta-
aineistoa myydään kahvilassa ja maastoon on 
järjestetty ns. sotapolku, jonka eri pisteissä voi 
ihmetellä rintamaelämää. Myös lähistöllä 
sijaitseva Irma-bunkkeri on kunnostettu 
viimeisen päälle sota-ajan asuun. 

Lämpimät kiitokset 

Mitkään retket eivät synny itsestään, joten 
jälleen lämpimät kiitokset kesätapaamisen 
suunnittelusta, pohtimisesta ja käytännön 
järjestelyistä IUL:n hallitukselle sekä kaikille 
muille retken onnistumiseen myötävaikutta-
neille henkilöille. 

Kuvat: Veli Pekka Valtonen 
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Insinööriupseeriliitto ry:n hallitus 
 

Puheenjohtaja Insinöörieversti 
Jyri Kosola PESUUNNOS 
 
- julkaisutoiminta 
 
työ 0299 510 504  
jyri.kosola@mil.fi 
 
  
Varapuheenjohtaja 
Insinöörikomentajakapteeni 
Mikael Kaskelo  
PVLOGL JÄRJK 
- jäsenet ja tiedotus 
työ 0299 578 623 
koti 040 522 2840 
kaskelo01@gmail.com 
 

Taloudenhoitaja, sihteeri 
Insinöörieverstiluutnantti evp 
Eino Laiho 
 
 
puh 0400 933 837  
eino.laiho@kotikone.fi 
 
Insinöörikomentajakapteeni  
evp Raimo Kaipiainen 
 
- varainhankinta 
 
työ 050 4343308 
koti 040 551 7698 
raimo.k.kaipiainen@gmail.com 
 
 
Insinöörieverstiluutnantti    
Tero Solante 
PVLOGL JÄRJK 
- 90-vuotisjuhla 
 
 
työ 0299 577 110 
tero.solante@mil.fi 
 
 

 

 
Insinöörimajuri Erkki 
Kekkonen  
PVLOGLE HALLOS 
 
 
 
Erkki.Kekkonen@mil.fi 
 
 
 
Diplomi-insinööri Harri Tilvis 
PVLOGL 
 
 
 
työ 0299 577 114 
harri.tilvis@pp.inet.fi 

 
 
Insinööriyliluutnantti res  
Hannu Saarikangas 
 
- koulutus 
 
hannu.saarikangas@uil.fi 
 
 
Insinöörimajuri evp           
Pertti Virtanen 
Pesific 
- vierailut 
 
0405419499 
pertti.virtanen@v-m-v.net 

 
 
 
Insinöörimajuri                    
Jari Viuho 
PVLOGL JÄRJK  
 
työ 0299 578 430 
oma 044 329 4117 
jari.viuho@mil.fi 
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