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Euroopan puolustuksen 
kehittäminen
Merkittävä osa Euroopan valtioista ajoi alas sotilaallista kykyään takavuosina. Asevelvol-
lisuusarmeijat muutettiin paria poikkeusta lukuun ottamatta kylmän sodan päätyttyä am-
mattiarmeijoiksi, joiden suunniteltiin operoivan kansainvälisissä tehtävissä – ei niinkään 
kotimaan puolustuksessa. Maiden puolustusvoimat pienenivät merkittävästi ja puolustuk-
seen käytettävien varojen määrää leikattiin absoluuttisesti ja suhteellisesti.

Krimin valtauksen, Itä-Ukrainan kriisin ja Syyrian sisällissodan seurauksena on Euroo-
passa havahduttu, että kasakka saattaa koputtaa kotiovelle. Euroopan komissio teki 
30.11.2016 ehdotuksen Euroopan puolustusrahastosta ja muista toimista tukemaan jäsen-
valtioiden tehokkaampaa varainkäyttöä yhteisiin puolustusvalmiuksiin, parantamaan kan-
salaisten turvallisuutta ja edistämään kilpailukykyisen ja innovatiivisen teollisen perustan 
luomista.

Euroopan sotilasmenot ovat yhteenlaskettuna maailman toiseksi suurimmat Yhdysvalto-
jen jälkeen. Euroopan maiden puolustusbudjetit ovat supistuneet viime vuosina, kun mm. 
Kiina, Venäjä ja Saudi-Arabia ovat kasvattaneet puolustussektoreitaan voimakkaammin 
kuin koskaan. Esimerkiksi Kiina on kasvattanut puolustusbudjettiaan 150 prosenttia, kun 
EU:n jäsenvaltiot ovat vähentäneet puolustusmenoja reaalisesti melkein 12 prosenttia vii-
me vuosikymmenen aikana.

On yleisesti tiedossa, että Euroopassa on tehottomia rinnakkaisia ja päällekkäisiä resurs-
seja kuluttavia puolustusjärjestelyjä. Iso osa valtioiden puolustusmenoista kuluu palk-
kojen maksuihin, jolloin materiaalihankinnoista on nipistetty. Materiaalihankinnatkin 
tehdään omista kansallisista työllisyys- ja teollisuuspoliittisista intresseistä. Tähän suunni-
tellaan siis muutosta.

EU:n komission tavoitteena saada aikaiseksi puolustusalan tutkimusohjelma, johon käy-
tettäisiin vuoden 2020 jälkeen 500 miljoonaa euroa vuodessa. Toiseksi annettaisiin rahoi-
tustukea Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja Euroopan investointipankin (EIP) 
muodostamalta ryhmittymältä. Kolmanneksi parannettaisiin avointen ja kilpailtujen puo-
lustusmarkkinoiden toimintaedellytyksiä Euroopassa.

Edellä selostettu on toistaiseksi vasta komission ehdotus, joka tätä kirjoitettaessa menee 
Eurooppa-neuvoston käsittelyyn 15.-16. joulukuuta 2016. Pannaan kuitenkin asiat oikei-
siin mittasuhteisiin. Pelkästään Suomessa suunnitellut lentokone- ja laivahankinnat ovat 
yhteenlaskettuina yli kaksikymmenkertaiset komission vuotuiseen suunniteltuun panos-
tukseen verrattuna. 

Suomalaisten puolustusalan yritysten on kaikesta huolimatta syytä seurata tarkkaan ja 
olla hereillä EU:n hakiessa puolustussektorilla uutta suuntaa, jottemme jää nuolemaan 
näppejämme muiden maiden yritysten poimiessa hedelmät.

Kai Ahotupa  
toimitusjohtaja 
Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies
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Dear reader,
The Defence and Security 
Buyer’s Guide is where you find 
reliable products and services 
for your unit. This guide is the 
premier source for national 
defense and border security 
authorities who are planning 
or conducting purchases. All 
providers listed in this guide 
are well established, stable, 
and respectable companies, in 
a word, best in their field. 
 
The Guide itself is composed of 
two distinct parts. 

Providers Directory: 
pages 49 and 70 list all the 
companies in an alphabetical 
order. 

Industry Directory: 
pages 52–53 list all the 
companies by their chosen 
industries, in an alphabetical 
order. Use the Industry 
Directory to search for suitable 
services and products. 
 
Both directories give two 
page numbers after each 
company listing, the first 
is for advertisements per 
industry and the latter for 
the alphabetical product and 
service page. 

The Defence and Security 
Buyer’s Guide is found on the 
Web at www.suomensotilas.
fi/pdf/Opas_1_2017.pdf. The 
site also contains links to all 
advertisers’ web pages, making 
it an outstanding starting 
point when looking for further 
information. 

M A A S T O O N  •  U R H E I L U U N  •  M A A N T I E L L E  •  V E S I L L E
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Europe Needs to Invest  
in Defence
Many European countries have run down their military capabilities in the last few 
years. After the Cold War conscription armies were – with few exceptions – converted 
into professional armies that were formed to operate in international missions, not in 
homeland defence. Armies were reduced and funds for defence were cut.

After Russia's annexation of Crimea, the crisis in East Ukraine, and the civil war in 
Syria, we have woken to the reality that enemy might come knocking on our door. 
In November 2016 the European Commission proposed a European Defence Fund 
and other actions to support Member States' more efficient spending in joint defence 
capabilities, strengthen European citizens' security, and foster a competitive and 
innovative industrial base. 

The joint military expenditure in Europe is the second largest in the world after the 
United States. Defence budgets in Europe have been cut at the same time as China, 
Russia and Saudi Arabia have increased theirs. China, for instance, has increased its 
defence budget by 150% while EU Member States have decreased their budgets almost 
12% the past decade. 

It is general knowledge that there are inefficient parallel and overlapping defence 
systems in Europe. A big part of Member States' defence funds goes to paying wages, 
and material procurements suffer. The procurements are made with nation's own 
employment and industrial interests in mind. Change is in the air, though.

The Commission has proposed a dedicated defence research programme with an 
estimated amount of EUR 500 million per year. It also wants to support the European 
Structural and Investment Funds and European Investment Bank (EIB) group to 
improve access to funding. The Commission wants to strengthen the conditions 
for an open and competitive defence market in Europe to help companies operate 
across borders and help Member States get best value for money in their defence 
procurement.

The European Council discussed the Commission's proposals on 15-16 December 2016. 
Nevertheless, we should see these proposals in right perspective. Just in Finland the 
planned HX Fighter Program for Air Force and Squadron 2020 procurements for Navy 
are worth over 20 times more than these proposed investments. 

EU is looking for a new direction, so be in the front line when business starts to boom 
again!

Kai Ahotupa 
CEO  
Suomen Mies Ltd



T
ällä vuosituhannella harvasta asiasta on kirjoitettu yhtä 
paljon kuin turvallisuudesta. Ilmiö kertoo turvallisuu-
den kasvaneesta – vai pitäisikö sanoa ”räjähtäneestä” 
– merkityksestä. Samaan aikaan turvallisuus on sekä 
käsitteenä että toimintana laajentunut. Samalla kun 
perinteisten sotilaallisten uhkien merkityksen on kat-
sottu vähentyneen, niiden sijaan on tullut suuri jouk-
ko erilaisia riskejä, vaaroja ja pelkoja yhteiskunnallisis-
ta ja poliittisista epävarmuuksista aina taloudellisiin ja 

yksilötason huolenaiheisiin. Myös turvallisuuden käsite on kokenut 
ennennäkemättömän laajenemisen, ja uusia uhkia ja turvallisuuksia 
on syntynyt kuin sieniä sateella. Turvallisuus on käsitteenä muodos-
tunut kummajaiseksi niin kuin rikosturvallisuuden ja pandeemisen 

Onko turvallisuus...

Turvallisuus on subjektiivinen asia. Täydellistä 
turvallisuutta ei voi saavuttaa, eikä sitä edes pitäisi 

tavoitella. Pahimmillaan luomme turvallisuuspaniikkia, 
jossa joka asia nähdään uhkana. Sanat kärsivät 
inflaation, ja energiaa sekä rajallisia resursseja 

käytetään näennäisturvallisuuden tavoitteluun. 
Turvallisuuden tunteesta tulee tärkeämpi asia kuin 
turvallisuudesta. Turvallistaminen, turvallisuuden 

tunne tai sen tavoittelu ja turvallisuus itsessään voivat 
olla kavala ansa. Mitä voi seurata, kun turvallisuudesta 

tulee ylin arvopäämäärä?

Hämärän symboli

■ TEKSTI: MARKUS SILVASTI

76

maanpuolustuksen ja turvallisuuden osto-opas 1/2017maanpuolustuksen ja turvallisuuden osto-opas 1/2017



turvallisuuden käsitteet osoittavat. Näissä 
käsitteissä turvallisuus on kääntynyt vas-
takohdakseen. Arnold Wolfersin sanoin 
turvallisuudesta on tullut hämäryyden 
symboli.

Osana nykyistä turvallisuuden laajen-
tamista valtio on menettänyt monopoli-
asemansa turvallisuuden takuumiehenä 
ja ”laillisen väkivallan” ainoana toimeen-
panija. Valtion rinnalle ovat tulleet erilai-
set koalitiot, järjestöt sekä turvallisuus-
ratkaisuja tuottavat yritykset. Nykyään 
turvallisuus kuuluu meille kaikille, puhu-
taan esimerkiksi arjen turvasta tai inhi-
millisestä turvallisuudesta. Turvallisuus 
on toimijuuden osalta laajentunut myös 
yksittäisiin kansalaisiin. Vapaaehtoisen 
osallistumisen ohella kansalaiset on vas-
tuullistettu turvallisuuskysymyksissä. Esi-
merkiksi lentoasemilla matkustajien tulee 
ilmoittaa turvallisuusviranomaisille, mi-
käli he havaitsevat yksin jätettyjä matka-
tavaroita. Yhdysvalloissa yksittäiset kansa-
laiset voivat osallistua jopa rajavalvontaan 

me länsimaisten vapausihanteidemme 
mukaisesti. Turvallisuus on tärkeä arvo 
muiden tärkeiden arvojen – kuten hy-
vinvoinnin ja vapauden – joukossa. 

 Mutta onko pyrkimys äärimmäiseen 
turvallisuuteen karannut jo käsistä? 
Onko turvallisuudesta tullut ylin oikeus-
hyvä, joka syrjäyttää kaikki muut arvo-
päämäärät? Ja mitä siitä seuraa, jos näin 
on tapahtunut? Onko turvallisuus ansa, 
kuten Ronnie Lipschutz on kirjassaan 
On security (1995) osuvasti kysynyt?

Turvallisuus on saanut ylikorostu-
neen aseman yhteiskunnassamme. 
Kriittisen turvallisuustutkimuksen mu-
kaan kaikista asioista on tehty turval-
lisuuskysymyksiä. Mitä turvallisuuden 
korostaminen muiden arvojen kustan-
nuksella tarkoittaa? Mikä on se hinta, 
minkä me joudumme maksamaan, mi-
käli haluamme päästä eroon kaikista 
epävarmuuksista, jotka ovat osa nykyis-
tä riskiyhteiskuntaamme, kuten saksa-
lainen sosiologi Ulrich Beck on nyky-
ajan yhteiskuntaa osuvasti kuvannut. 

 …ihmiskunnan vihollinen
Turvallisuuteen kriittisesti suhtautuvat 
tutkijat väittävät, että turvallisuuden ää-
rimmäisestä tavoittelusta on tullut suu-
rempi ongelma kuin itse turvattomuu-

seuraamalla reaaliaikaista, valvontakame-
roiden ja miehittämättömien ilma-alusten 
välittämää tilannekuvaa ja ilmoittamal-
la havainnoistaan paikallisille rajaviran-
omaisille. Toisaalta tässä ei ole mitään 
uutta. Eri aikakausina ja eri kulttuureissa 
on ollut ajanjaksoja, jolloin vastuuta tur-
vallisuudesta on kannettu kollektiivisesti. 
Näin on toimittu erityisesti suurten kriisin 
ja mullistusten yhteydessä. Elämmekö nyt 
siis suurta murrosaikaa?

Yhteiskunnan perusarvo ja…
Länsimainen elämäntapamme perustuu 
hyvään yleiseen järjestykseen ja turvalli-
suuteen. Turvallisuuden merkitystä hy-
vinvointiyhteiskuntamme perustana ei 
sovi kiistää. Meidän tulee tuntea olomme 
riittävän turvalliseksi, jotta voimme naut-
tia oikeuksistamme ja toteuttaa itseäm-

...ONKO PYRKIMYS 
ÄÄRIMMÄISEEN 
TURVALLISUUTEEN 
KARANNUT JO 
KÄSISTÄ?”

desta. Tämä on selkeästi havaittavissa 
esimerkiksi taistelussa terrorismia vas-
taan. Shakespearen sanoin: ”Turvalli-
suudesta on tullut ihmiskunnan pahin 
vihollinen.” Tähän synkeään arvioon 
voidaan päätyä, jos huomio kiinnite-
tään niihin yhteiskunnallisiin epäkoh-
tiin, joita nykyinen turvallisuushysteria 
aiheuttaa. Kansalaisten kannalta turvat-
tomuuden kaupallistumista ja median 
myötävaikutusta pelkojen ruokkijana ei 
voi pitää toivottavana kehityksenä. Sen 
sijaan yrityksille turvattomuuden ilma-
piiri luo huikeita bisnesmahdollisuuksia.

Monien tutkijoiden mukaan vuosi 
2001 merkitsi uuden aikakauden alkua. 
Kylmä sota oli päättynyt, ja ihmiskunta 
oli ajautunut suureen sotaan terrorismia 
vastaan. Terrorismista tuli koko ihmis-
kuntaa uhkaava vihollinen. Se edellyt-
ti hätätilatoimenpiteitä, joista kehkey-
tyi jatkuvia poikkeustoimia. Turvallisuus 
nousi poliittisen toiminnan keskiöön, 
minkä seurauksena kaikkia kysymyksiä 
tarkasteltiin myös turvallisuuskysymyk-

sinä. Kaikki yhteiskunnalliset lieveilmiöt 
ja häiriöt sosiaalisesta syrjäytymisestä ja 
radikalisoitumisesta aina maahanmuut-
toon ja rajat ylittävään rikollisuuteen  
turvallistettiin.

Turvallisuuden ylikuumeneminen 
johti politiikan ja lainsäädännön an-
karoitumiseen. Lainsäädännön osalta 
tämä näkyi selvästi esimerkiksi krimina-
lisointien lisääntymisenä sekä rangais-
tusasteikkojen koventumisena erityi-
sesti terroristisen rikollisuuden osalta. 
Myös laintulkinta ankaroitui ja euroop-
palaisen pidätysmääräyksen (European 

Arrest Warrant) perusteella pidätettiin ja 
karkotettiin kana- ja marjavarkaita sekä 
kännykkärosvoja. Turvallisuushaasteet 
pyrittiin taltuttamaan myös teknolo-
gian avulla. Me kaikki olemme saaneet 
todistaa valvontakameroiden lisäänty-
vää käyttöä niin julkisten tilojen kuin 
yksityisomaisuuden suojana. Sotilasso-
velluksista kehitettiin sopivia valvonta-
tekniikoita lainkäyttötarkoituksiin. Yh-
dysvalloissa poliisin käyttöön hankittiin 

TURVALLISUUSYRITYKSEN 
LIIKEVAIHTO KASVAA KOKO AJAN.
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sotilasvarusteita ja toimintatapoja ke-
hitettiin asevoimien toimintatapojen 
suuntaan. Sosiologit puhuivat yleisesti 
yhteiskuntien militarisoitumisesta.

Jäätynyt yhteiskunta
Voidaan pohtia, mihin liipaisinherkkä 
suhtautuminen turvallisuuteen lopulta 
johtaa. Kehityksen merkit ovat jo ilmas-
sa. Mikäli asiaa tarkastellaan laajem-
massa kontekstissa, yhteiskuntatieteili-
jät puhuvat sosiaalisen eriarvoisuuden 
lisääntymisestä. Tietyt etniset tai sosiaa-
liset ryhmät leimautuvat yhteiskunnal-
lisiksi riskeiksi. Monissa maissa, kuten 
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australias-
sa, Uudessa-Seelannissa, Isossa-Britan-
niassa, Italiassa, Meksikossa, Brasiliassa, 
Venäjällä ja Etelä-Afrikassa, aidatut yh-
teisöt ovat yleistyneet. Hyvätuloiset ih-
miset suojaavat itsensä ja omaisuutensa 
muuttamalla aidoin ja vartijoin suojel-
tuihin kommuuneihin. Eräässä mielessä 
he asettuvat yhteiskunnan ulko- ja ylä-
puolelle viettämään turvattua elämää. 
Tämän suuntainen kehitys on ottanut 
ensi askeleensa myös Ruotsissa. 

 Pahimmassa tapauksessa yltiötur-
vallisuus johtaa yhteiskuntien jäätymi-

seen (chilling effect), kun ihmiset pidät-
täytyvät normaalista kanssakäymistä ja 
sosiaalisesta elämästä. 

Iso bisnes
Kylmän sodan päättyminen ja suurval-
tojen vastakkainasettelun purkautumi-
nen johtivat uhkatyhjiöön. Suuri mää-
rä sotilaspotentiaalia vapautui samalla 
kun massiiviselle sotateollisuudelle piti 
löytää uudet markkinat. Nämä tekijät 
vaikuttivat merkittävästi siihen, miksi 
turvallisuutta alettiin käsitteenä laajen-
taa entisen valtiolähtöisen ja sotilaal-
lisen turvallisuuden ulkopuolelle. Sa-
masta syystä teollisuusyrityksistä tuli 
merkittäviä turvallisuustoimijoita. Tur-
vallisuuden yksityistäminen johti lukui-
siin haasteisiin, koska markkinat eivät 
toimineet samalla logiikalla kuin julki-
nen valta. Turvallisuuden kaupallistumi-
nen on vaikuttanut paitsi turvallisuuden 
tavoitteisiin (tehokkuus vs. kustannus-
tehokkuus), myös sen yhteiskunnalli-
siin lähtökohtiin. Tutkimusten mukaan 
turvallisuuden yksityistäminen ei ole 
omiaan lisäämään turvallisuuden tasa-
puolisuutta ja läpinäkyvyyttä. Nämä yh-
teiskunnalliset ja osin eettiset pohdinnat 

ovat olleet vilkkaan akateemisen keskus-
telun kohteena. Julkisuudessa keskuste-
lua on käyty vähemmän.

Turvallisuuden kaupallistuminen on 
näkynyt erityisesti yritysmaailmassa. 
Turvallisuusyrityksen liikevaihto kasvaa 
koko ajan. Markkinat toimivat kysynnän 
ja tarjonnan lakien mukaan. Väitetään, 
että markkinoilla ei ole etiikkaa eikä ra-
halla omatuntoa. On ilmeistä, että yri-
tysten pysyvänä tavoitteena on vain kas-
vattaa liikevaihtoa. Siten yritysten etuna 
on pikemminkin ruokkia turvattomuut-
ta kuin myydä ratkaisuja turvallisuuson-
gelmiin. Äärimmäisen esimerkin turval-
lisuuden yksityismarkkinoista tarjoavat 
yksityisarmeijat ja laajat turvallisuus-
yritykset, joilta voi ostaa myös aseelli-
sia turvallisuuspalveluja. Irakin sodassa 
Yhdysvaltojen käyttämillä turvallisuus-
yrityksillä oli merkittävä rooli, ja niiden 
miesvahvuus oli ajoittain jopa suurem-
pi kuin asevoimien vahvuus. Yksityiset 

työsuhteisiin, minkä johdosta henki-
löstön vaihtuvuus on ollut suurta. Len-
tomatkustajien turvallisuus on osittain 
kokemattomien käsissä. Lukuisat tut-
kimukset ja viranomaisten kokemukset 
ovat osoittaneet, että valvontatehtävissä 
henkilön ammattitaidolla ja ”vainulla” 
on erittäin suuri merkitys poikkeavien 
tapausten tunnistamisessa ja paljasta-
misessa.

”Mies puri koiraa”
Turvattomuuden yleistyminen liit-
tyy läheisesti median rooliin. Medial-
la on kiistaton asema todellisuutem-
me muokkaajana. Lukuisat tutkimukset 
osoittavat, kuinka median uutisoin-
ti muokkaa turvallisuuskäsityksiämme. 
Uutiset täyttyvät voittopuolisesti eri-
laisista levottomuuksista ja huolenai-
heista, kuten sodista, mellakoista, ter-
rori-iskuista, suuronnettomuuksista ja 
luonnon tuhoista unohtamatta tavan-
omaista törkeää rikollisuutta. Turvat-
tomuuden tunnetta ja rikospelkoa on 
enemmän kuin turvattomuutta ja rikol-
lisuutta. Törkeän ja vakavan rikollisuu-
den uutisointi vääristää myös rikoskä-
sityksiämme. Vaikka törkeiden rikosten 
osuus kaikista rikoksista on korkein-
taan muutaman prosentin luokkaa, nii-

den osuus uutisoinnista on monikym-
menkertainen. Tällainen ”mies puri 
koiraa” -uutisointi vääristää rikoskä-
sityksiämme, kuten monet tutkimuk-
set osoittavat. Esimerkiksi Yhdysval-

loissa opiskelijat ovat alkaneet karttaa 
koulunkäyntiä koulusurmien pelossa, 
vaikka väkivaltatilastojen valossa koulut 
ovat turvallisia paikkoja ja koulujen tur-
vallisuus on kohentunut huomattavasti 
kuluneina vuosikymmeninä.

Turvallisuus ja siihen pyrkiminen 
voivat muodostua ansaksi myös henki-
lökohtaisella tasolla. Tutkimukset osoit-
tavat, kuinka turvallisuuspelot ovat 
subjektiivisia kokemuksia. Kokemus ei 
välttämättä ole yhteydessä tosiasioiden 

TURVALLISUUDESTA ON TULLUT 
IHMISKUNNAN PAHIN VIHOLLINEN.
– SHAKESPEARE

turvafirmat osallistuivat myös sotilas-
tehtäviin, kuten kohteiden ja kuljetus-
ten suojaukseen, henkilösuojaukseen, 
tiedusteluun, riskianalysointiin, täy-
dennyskuljetuksiin ja koulutukseen, eli 
lähes kaikkeen varsinaisia sotatoimia 
lukuun ottamatta. Renessanssiajan 
pahamaineinen kondottieeri elää 
uutta nousukautta. 

Turvallisuuden yksityistämiseen 
liittyvät pahimmat uhkakuvamaalai-
lut eivät kuitenkaan ole toteutuneet, 
mikä on johtunut mahdollisesti osittain 
siitä, että suuri osa turvallisuusyritysten 
henkilöstöstä on entisiä sotilaita ja polii-
seja. Myös Yhdistyneet kansakunnat on 
eri tehtävissään turvautunut yksityisiin 
turvapalveluihin.

Turvallisuuden yksityistämisellä voi 
kuitenkin olla yllättäviä ja ennalta ar-
vaamattomia seurauksia. Turvallisuus 
voi itse asiassa jopa heiketä. Tämä joh-
tuu siitä, että yritysten tulee tehdä voit-

ERILAISET RISKIT 
...KUULUVAT 
VÄISTÄMÄTTÄ 
IHMISEN ELÄMÄÄN.

toa. Esimerkiksi Saksan lentoasemien 
turvallisuusviranomaisten parissa teh-
dyt tutkimukset ovat osoittaneet, kuin-
ka turvallisuustarkastusten taso on 
laskenut toiminnan yksityistämisen jäl-
keen. Tämä on johtunut siitä, että ko-
keneet turvatarkastajat ovat korvautu-
neet nuorilla ja kokemattomilla, vain 
lyhyen koulutuksen saaneilla henki-
löillä. Henkilöstön alhainen palkkataso 
ei ole houkutellut henkilöstöä pysyviin 
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kanssa. Pelot ovat myös kulttuurisia ja 
sukupuolisidonnaisia. Esimerkiksi Kii-
nassa pelätään paljon enemmän länsi-
maista propagandaa kuin panssarivau-
nuja. Karkeasti ottaen naiset pelkäävät 
enemmän kuin miehet ja ikäihmiset 
enemmän kuin nuoret. Myös ihmisten 
sosiaalinen tausta (koulutus, tulotaso, 
ammatti) vaikuttaa pelon kokemiseen. 
Monet tutkijat ovatkin esittäneet, että 
sen sijaan, että pelko olisi vain tunne, se 
on pikemminkin sosiaalinen tosiasia ja 
asenne.

Yhteiskuntien jäätymisestä 
katupartioihin
Turvallisuuden häröily yli äyräiden voi 
johtaa ennalta arvaamattomiin seu-
rauksiin. Maksimaalisen turvallisuu-

den tavoittelu aiheuttaa myös haital-
lisia sivuvaikutuksia. Tavanomaisen 
elämän vaikeutuminen tehostuneiden 
turvallisuustoimenpiteiden johdosta 
sekä yksityisyyden kaventuminen ovat 
yleisesti tunnettuja seurauksia. Merki-
tyksettömänä ei voida pitää myöskään 
taloudellisia seurannaisvaikutuksia, 
kun resursseja haaskataan päällekkäi-
siin järjestelyihin. Esimerkiksi Euroo-
passa on virallisten järjestelyjen lisäksi 
kymmenkunta epävirallista terrorismin 
torjuntaan keskittyvää verkostoa. Jokai-
nen epävirallinen järjestely voi osaltaan 
murentaa virallisen (laillisen, parlamen-
taarisen) järjestelmän toimivuutta. Ri-
kostorjunta on tunnetusti kilpajuoksua 
rikollisuuden kanssa. Panostaminen yhä 
kehittyneimpiin järjestelmiin tehostaa 
rikostorjuntaa. Samalla se tekee rikolli-

taa varmemmin halutut vaikutukset. Sii-
tä huolimatta vallalla oleva politiikka ja 
turvallisuuskulttuuri uskovat vahvas-
ti saneluun, pakkoon, kontrolliin ja ko-
vaan turvallisuuteen pehmeämpien ja 
pitkävaikutteisimpien keinojen sijaan.

 Kysymys turvallisuudesta ja turvat-
tomuudesta on mitä suurimmassa mää-
rin myös kielenkäytön asia. Kyösti Peko-
sen mukaan modernin politiikan tärkein 
tekeminen on kamppailua kielellisestä 
vallasta. Samalla tavalla asian näkevät 
turvallisuustutkimuksen kriittiset kou-
lukunnat. Turvallisuuskriitikot perään-
kuuluttavat turvallistamisen purkamis-
ta, asioiden palauttamista normaalin 
politiikan piiriin. Monet turvallisuustut-
kijat ovat myös esittäneet turvallisuu-
den käsitteestä luopumista. Turvallisuus 
on monimerkityksisyydessään ja poliit-
tisesti latautuneena käsitteenä menet-
tänyt käyttökelpoisuutensa. Meidän on 
syytä palata turvallisuuden alkukotiin 
ja ymmärtää turvallisuus (secura) ny-
kyisen negatiivisen turvallisuuskäsityk-
sen sijaan mahdollisuutena ja huoletto-
muutena (’se’, mitä ilman; ’cura’ huoli, 
pelko). Turvallisuuden pakkoneuroosin 
ja nollatoleranssin sijaan meidän on 
hyvä tiedostaa, että erilaiset riskit ovat 
condito humana, jotka kuuluvat väistä-
mättä ihmisen elämään. Tämä tiedosta-
en turvallisuudesta ei muodostu meille 
ansaa, mihin terrorin harjoittajat teoil-
laan salakavalasti pyrkivät. Toivottavas-
ti me emme ole niin ajattelemattomia, 
että teemme likaisen työn heidän puo-
lestaan.

Markus Silvasti on työskennellyt 
turvallisuusalalla 30 vuotta. 
Hän on hallintotieteiden tohtori 
(HTT) ja työskentelee nykyisin 
turvallisuustutkijana Laurea-
ammattikorkeakoulussa.

suudesta entistä vaikeammin torjutta-
vaa, mikä tekee rikosbisneksestä entistä 
tuottoisampaa liiketoimintaa.

Kriittisen turvallisuustutkimuksen 
mukaan nykyinen turvallisuuskulttuu-
ri on muuttanut kaikki sosiaaliset suh-
teet turvallisuussuhteiksi. Toisin sanoen 
kaikkea ihmisten välistä kanssakäy-
mistä arvioidaan myös turvallisuuden 
näkökulmasta. Käytännössä tämä on 
tarkoittanut sitä, että ihmiset ovat al-
kaneet suojautua valtion ”kaiken nä-
kevältä katseelta” ja suojata yksityi-
syyttään. Pahimmillaan isoveli valvoo 
-pelko vaikuttaa haitallisesti yhteiskun-
tien toimivuuteen ja yksilötason turval-
lisuuteen. Esimerkiksi Saksassa tehdyt 
tutkimukset ovat osoittaneet, kuinka ih-
miset ovat alkaneet karttaa puhelimen 
käyttöä silloin, kun heidän tulee vara-
ta aika vieroitushoitoon, terapiaan tai 
perheneuvontaan, koska he pelkäävät 
leimautuvansa viranomaisten silmis-
sä yhteiskunnallisina riskeinä. Yhteis-
kuntatieteilijät ovat kuvanneet ilmiötä 
osuvasti termillä yhteiskuntien jäätymi-
nen. Masentunut laillisen aseen omis-
tava metsästäjä tai maanpuolustusmies 
ei välttämättä uskalla hakea apua, koska 
pelkää, että aseenkantoluvat perutaan ja 
se kenties viimeinen kiva asia elämästä 
poistuu. Esimerkkejä on loputtomasti.

Turvallisuuden läikkyminen yli äyräi-
den on näkynyt myös Suomessa. Olem-
me kokeneet Eurooppaa kohdanneen 
pakolaiskriisin niin valtiollisella, yhteis-
kunnallisella kuin yksilötasolla. Katu-
partiot ovat ilmestyneet katukuvaam-
me, toistaiseksi onneksi vain joissakin 
kaupungeissa. Ilmiö on paljonpuhu-
va. Se paljastaa, että me emme voi tuu-
dittautua viettämään lintukotoelämää 
täällä Suomessakaan. Turvallisuuteem-
me vaikuttavat maailmanlaajuiset ilmi-
öt voivat rantautua meille milloin tahan-
sa. Ilmiö osoittaa myös havainnollisesti, 
kuinka varautumista ei sovi lyödä laimin 
edes talouden laskusuhdanteissa. Lai-
minlyöty varautuminen korvautuu hel-
posti tiedonvälityksen hysterisoimien 

TURVATTOMUUDEN TUNNETTA JA 
RIKOSPELKOA ON ENEMMÄN KUIN 
TURVATTOMUUTTA JA RIKOLLISUUTTA.

ihmisten ylilyönneillä. Sama vaikutus on 
myös sillä, jos media pyrkii peittämään 
tai hyssyttelemään ihmisiä vaivaavia il-
miöitä. 

Kotiinpaluu
Onko meillä vaihtoehtoja? Ehkäpä kaik-
kein suurimmat haasteet turvallisuus-
toimijoiden parissa liittyvät asenteisiin 
ja rohkeuteen ajatella oman hiekkalaati-
kon ulkopuolelta. 

Esimerkiksi Yhdysvalloissa tulli on-
nistui kymmenkertaistamaan rajat ylit-
tävän rikollisuuden paljastumisriskin, 
kun se luopui matkustajien profiloin-

nista etnisin perustein. Toinen mielen-
kiintoinen esimerkki – niin ikään Yhdys-
valloista – liittyy vankiloihin. Yhdessä 
pilottihankkeessa kohteena olleen van-
kilan turvallisuusongelmat vähenivät 
merkittävästi, kun se hankki kondomi-
automaatin. Samalla vankien henkilö-
kohtainen turvallisuus parani, kun tau-
titartunnan riski alentui. Automaatin 
hankintakustannukset vankia kohtia oli-
vat noin kaksi dollaria.

Turvattomuus on pyritty nykyisin ot-
tamaan haltuun satsaamalla teknolo-
giaan, koventamalla lainsäädäntöä, ke-
hittämällä turvallisuusviranomaisten 
toimivaltuuksia ja toimintatapoja sekä 
lisäämällä yhteiskunnallista kontrollia. 
Huomionarvoista on kuitenkin tode-
ta, että tutkimusten mukaan satsaami-
nen pehmeään turvallisuuteen – kasva-
tukseen, koulutukseen, kehitysapuun 
– on kustannustehokkaampaa ja tuot-

PAHIMMILLAAN 
ISOVELI VALVOO 
-PELKO VAIKUTTAA 
HAITALLISESTI 
YHTEISKUNTIEN 
TOIMIVUUTEEN 
JA YKSILÖTASON 
TURVALLISUUTEEN. 
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Paras liitäntäratkaisu löytyy kar-
toittamalla ja arvioimalla käyt-
töön vaikuttavat tekijät, sanoo 
Sähkölehdon liitinasiantuntija 
Miikka Laukkanen. Sähkölehto on 
toteuttanut lukuisia liitinprojekte-
ja Suomessa yhdessä päämiehensä 
ODU:n kanssa.

Yleisin kojeen ulkopuolinen liitin-
tarve muodostuu kojeen ja kaapelin 
tai kahden kaapelin välille. Tällöin 
ensimmäinen kysymys on ympäris-
tövaatimukset, kuten mitä materiaa-
lia liittimen täytyy olla, sekä kuinka 
suojattu sen täytyy olla sähköisiltä 
häiriöiltä (EMC) tai pölyltä ja vedel-
tä (IP-luokitus).

Suojaustasot luokitellaan liitin-
kiinni sekä liitin-auki tilanteissa. 
Mikäli suojaustaso ei yllä vaaditulle 
tasolle liitin-auki, voidaan käyttää 
suojakansia/-tulppia. Liittimille löy-
tyy useita kestävyyden luokittelevia 
standardeja.

Käytön kannalta on arvioitava tar-
vitaanko liitokseen lukitus ja kuinka 
lukituksen avaaminen on helpointa.    
Lukitusvaihtoehtoina ovat pushpull, 
kitkalukitus, bajonetti sekä kierrelu-
kitus. Lukituksen valintaan vaikut-
tavat helppokäyttöisyyden lisäksi 
mekaaniset tekijät kuten tärinän- ja 
iskunkestävyys. Lukituksen lisäksi 
tulee miettiä kuinka usein liitosta 
tullaan avaamaan.

Liittimestä riippuen kestävyys vaih-
telee sadoista jopa satoihin tuhan-
siin liitäntäkertoihin. Liittimissä 

käytetään usein mekaanista- ja vä-
rikoodausta, jolloin virheliitoksia ei 
pääse tapahtumaan. Liittimen ko-
koluokkaan vaikuttavat kontaktien 
määrä, virta/kontakti sekä jännite 
kontaktien välillä. Liittimen koko-
luokkaa voidaan pienentää esimer-
kiksi pienentämällä kontaktikokoa 
ja kasvattamalla kontaktitiheyttä, 
mutta tällöin myös virta- ja jännite-
kestävyys pienenee.

Liittimen sisältöön vaikuttavat läpi-
vietävät kuormat/signaalit, sekä nii-
den vaatimukset. Kuormaliitokset 
tehdään usein omassa liitoksessaan, 
jolloin ne eivät aiheuta häiriötä sig-
naalipuolelle. Poikkeuksiakin on, 
esimerkiksi standardisoiduissa USB 
2.0 ja 3.0 liitoksissa 3-5 A kuorma 
kuljetetaan saman liittimen kautta.

Signaalilla voi olla taajuus- tai no-
peusvaatimuksia jotka vaikuttavat 
kontaktiin ja eristerunkoon. Häiriö-
suojaus täytyy ottaa huomioon myös 
kaapeliliitoksessa johdin-kontakti 
rajapinnassa. Tällöin kaapelin suo-
javaippa täytyy liittää luotettavasti 
esimerkiksi liittimen metallirun-
koon, jolloin häiriösuoja on jatkuva.

Kontaktiliitos voidaan tehdä juot-
tamalla, puristamalla (krimppaus) 
tai piirilevykontaktina. Liittimen 
kontaktijärjestys on usein numeroi-
tu mikä helpottaa oikean liitoksen 
tekoa.

Hyvin suunniteltu ja tarkoin valittu 
liitinratkaisu luo käyttömukavuutta, 
pidentää laitteen käyttöikää ja vä-
hentää liitoksista aiheutuvia häiriöitä.

Lisätietoja:  Sähkölehto Oy, 
Miikka Laukkanen, miikka.laukkanen@sahkolehto.�,

www.sahkolehto.�  

Puolustusteknologian  
liittimien valintaan  

vaikuttavia tekijöitä

ILMOITUS
ILMOITUS
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Ilmavoimien HX-projekti on edistynyt tie-
topyyntivaiheeseen. Hankkeen tavoitteena 
on korvata vuodesta 2025 alkaen poistu-
van F/A-18 Hornet-hävittäjäkaluston suori-
tuskyky monitoimihävittäjään perustuval-
la ratkaisulla. Suomen Sotilas on seurannut 
hanketta jo pitkään. Kesäkuussa kävimme 
tutustumassa koneiden valmistajiin, jotka 
olivat esillä Kuopiossa. Vaihtoehtoina ovat 
yhdysvaltalainen Boeing F/A-18E/F Su-
per Hornet, ranskalainen Dassault Rafale, 
 yhteiseurooppalainen  Eurofighter Typhoon, 
yhdysvaltalainen Lockheed-Martin F-35 ja 
ruotsalainen SAAB JAS 39E/F Gripen. 

I
lmavoimat etsii joko 4 .5- tai viidennen sukupolven 
monitoimihävittäjää, joka tarjoaa Hornetin poistumi-
sen jälkeen noin vuodesta 2030 seuraavaksi neljän-
nesvuosisadaksi halutun toimintakyvyn sekä mah-
dollisuuden päivitysten perusteella toimia oletetussa 
ja mahdollisesti osin tuntemattomassa uhkaympä-
ristössä. Vaatimukset ovat siis kovat. Viidennen suku-
polven häiveominaisuudet eivät ole ratkaiseva tekijä, 
mutta mahdollisen neljännen sukupolven koneen on 

ase-, navigointi-, sensori- ja viestintävarustukseltaan vastat-
tava viidennen sukupolven haasteisiin. 

Haettava paketti on laaja ja monimutkainen ja sisältää 
elinkaareen, huoltovarmuuteen, puolustuskykyyn, oma-
varaisuuteen, talouteen ja tukeutumiseen vaikuttavia, osin 
toistensa kanssa ristiriitaisia vaatimuksia. Lisäksi valittavan 
asejärjestelmän edellytetään olevan hankintapäätöstä teh-
dessä elinkaarensa kypsässä vaiheessa oleva kone, jossa ei 
ole enää lastentauteja, mutta sen on myös oltava valmistuk-
sessa vuoden 2030 jälkeen ja tuotetuen on jatkuttava koko 
kaluston käyttöiän.

Muita valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat kaluston koko 
elinkaaren kustannukset. Pelkkä hankintakustannus on tyy-
pillisesti kolmas- tai neljäsosa kaluston koko käyttöiän kus-
tannuksista tai jopa vähemmän. Konehankinnassa on aina 
kyse järjestelmästä eikä pelkästä koneesta. Peruskoneen li-
säksi on hankittava tarpeelliset tukeutumisjärjestelmät 
apulaitteineen ja työkaluineen. Kuluja lisäävät myös vara-
laitteet, aseet, polttoaineet, huolto- ja vauriokorjaukset, va-
raosat ja päivitykset sekä elektroniikka- ja asejärjestelmiin 
että lentorankaan.

Suorituskykyä ja politiikkaa
Järjestelmän suorituskykyyn vaikuttavat nopeus, nousu- ja 
kaartokyky sekä mukana kuljetettava – tässä hieman hirte-

� Kolme kilpakumppania: 
Italian ilmavoimien Euro-
fighter Typhoon edessä, 
US Navyn Boeing F/A-18F 
Super Hornet taustalla ja 
Dassault Rafale C ilmassa.

HORNETIN SEURAAJAT 
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■ TEKSTI JA KUVAT: KYÖSTI PARTONEN
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hisesti kutsuttava – hyötykuorma ja sen 
määrä, sisäisen ja ulkoisen kuorman 
vaikutus toiminta-aikaan sekä ilma-
tankkausmahdollisuus. Lisäksi suori-
tuskykyyn vaikuttaa myös sensorifuusio 
eli verkostoitunut tiedonvälitys ja -jaka-
minen muiden järjestelmään kuuluvi-
en ilmassa ja maassa olevien asemien 
välillä, kuten toisten lentokoneiden, tut-
ka-asemien ja taistelunjohdon. Valmis-
tajat ovat kilvan integroimassa konei-
siinsa entistä parempia tutkia ja muita 
sensoreita, uusia ohjuksia, älypommeja 
sekä ilmasta ilmaan- että ilmasta maa-
han -ohjuksia. Perinteisesti hyvää oma-
varaisuusastetta ja syvälllistä kaluston 

takulttuuri, joka tällä hetkellä perus-
tuu yhdysvaltalaiseen kalustoon ja 
toimintatapoihin. Samoin mietinnäs-
sä on varmasti myös kahden mootto-
rin aiheuttama kustannuslisä suhteessa 
sen mukanaan tuomaan lisäturvallisuu-
teen. Tällä alueella myös yllättävät po-
liittiset muutokset saattavat vaikuttaa 
tilanteeseen, kuten edessä oleva Yhdys-
valtain presidentin valinta amerikkalais-
koneiden suhteen tai monet yllättänyt 
Brexit-äänestyksen tulos Eurofighterin 
kohdalla. Myös perinteisellä yhteistyöl-
lä Ruotsin kanssa on tällä hetkellä vank-
kaa kannatusta polittisten päättäjien 
joukossa.

Kilpaveikot
Kisaan osallistuu viisi valmistajaa: yh-
teiseurooppalainen Eurofighter Bae Sys-
tems Eurofighter Typhoon, ranskalainen 
Dassault Rafale, ruotsalainen SAAB Gri-
pen E/F ja yhdysvaltalaiset Boeing F/A-
18E/F Super Hornet ja Lockheed-Mar-
tin F-35A. Jollakin näistä on tarkoitus 
korvata Hornet-kaluston suorituskyky 
vuodesta 2025 alkaen. Ensitiedusteluun 

tarjottavista konetyypeistä Yhdysval-
lat ilmoitti tarjoavansa Super Horne-
tia ja F-35:ttä. Alustavina mahdolli-
suuksina mainitut Boeing F-15 Eagle- ja 
Lockheed-Martin F-16 Fighting Falcon 
-koneet putosivat näin kisasta ensikar-
sintavaiheessa. Seuraava mahdollinen 
karsintavaihe perustuu tietopyyntö-
jen vastauksiin, joita odotetaan kuluvan 
vuoden loppuun mennessä.

Entä mitä ovat nämä pelurit?

Boeing F/A-18E/F  
Super Hornet
Yhdysvaltalainen Boeing on vetänyt 
toistaiseksi julkisuudessa kaikista ki-
saan osallistuvista valmistajista mata-
linta profiilia. Kuopion Tour de Skyssa 
Boeingin osasto oli VIP-alueella piilossa 
yleisöltä ja lehdistöltä. Havainto toki pe-
rustuu hankintaorganisaation ulkopuo-
liseen havainnointiin. Mitä kaikkea eri 
konetoimittajat tekevät kulisseissa, on 
luonnollisesti eri asia.

Koneena kaksimoottorinen F/A-
18E/F Super Hornet on F/A-18C/D:n 
jälkeen tarjolla olevista  kaikkein tutuin. 
Sen suunnittelu aloitettiin 1980-luvul-
la ja perustui silloiseen Hornetiin, joka 
varustettiin suuremmalla siivellä ja pi-
demmällä rungolla, jotta olisi mahdol-
lista kuljettaa suurempaa ulkoista kuor-
maa ja käyttää koneessa tehokkaampia 
moottoreita. Tilaus Super Hornetille 
saatiin vuonna 1992, ja se lensi ensim-
mäisen kerran kolme vuotta myöhem-
min. Tuotanto aloitettiin vuonna 1997, 
ja palveluskäyttöön se tuli vuonna 2000. 
Kone on edeltäjäänsä noin neljännek-
sen suurempi ja kolmanneksen tehok-
kaampi. Yhteisiä osia siinä on lähinnä 
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BOEING F/A-18F  
ADVANCED SUPER HORNET

esittelee siipi-runkoliitokseen sijoitettuja 
polttoainesäiliöitään ja rungon alle ripus-
tettua aseistuskapselia.
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VAKUUTETAAN 
OLEVAN 
TUOTANNOSSA 
PITKÄLLE 
2030-LUVULLE…
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ERÄÄNÄ MAHDOLLISENA 
VALINTAAN VAIKUTTAVANA 
TEKIJÄNÄ ON MYÖS 
TOIMINTAKULTTUURI…

teknistä ymmärrystä kartuttavaa koke-
musta on rakennettu kokoamalla ko-
neet – Drakenit, Hawkit ja Hornetit – 
Suomessa. Tällöin on ollut mahdollista 
tehdä vaativat vauriokorjaukset ja ko-
neiden huollot kotimaassa sekä suun-
nitella ja toteuttaa koneiden muutokset 
ja rakennevahvistukset itse, mikä on pa-
rantanut valmiutta ja huoltovarmuutta. 
Koneen on myös sovittava nykyiseen ja 
tulevaan tukeutumisjärjestelmään luoli-
neen päätukikohdissa sekä käytettäväk-
si hajautetusti maantietukikohdista.

Eräänä mahdollisena valintaan vai-
kuttavana tekijänä on myös toimin-
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eturunko, ja komponenttien kokonais-
määrä on laskenut 40 %. Koneessa on 
ollut  vuodesta 2005 Block B:stä alka-
en sähköisesti useaa maalia keilaava, 
paremmin häirintää kestävä ja nopea 
AESA-tutka.

Boeing on omana projektinaan ke-
hittänyt uudistettua versiota F/A-18E/
F:stä nimellä Advanced Super Hornet. 
Vientiin tarjotaan tätä koneversiota. 
Siinä on merkittävimpinä muutoksina 
rungonmyötäiset lisäpolttoainesäiliöt 
siipien yläpinnoillla, kapseliin sijoitet-
tu asekuorma tutkaheijastusten vähen-
tämiseksi ja suurella kosketusnäytöl-
lä varustettu ohjaamo, joka on optiona 
tilattaviin F/A-18E/F-koneisiin. Hävit-

täjä voidaan varustaa kolmella säiliöl-
lä, jolloin kone voidaan aseistaa 12:lla 
AMRAAM- ja kahdella AIM-9X Side-
winder -ohjuksella. Passiivisen infra-
punamaalinosoittimen oletetaan ole-
van palveluskäytössä vuonna 2019. 
Näillä muutoksilla koneen tutkapoik-
kipinta-ala on puolitettu. Prototyyp-
pi lensi vuonna 2013, ja koneen kerro-
taan pystyvän vastaamaan nähtävissä 
oleviin tulevaisuuden uhkiin ainakin 
2040-luvulle saakka. Yhdysvaltain me-
rivoimat päätti ottaa käyttöönsä tässä 
yhteydessä kehitetyt lisäpolttoainesäi-
liöt omiin Super Horneteihinsa.

Toistaiseksi Super Hornetia on myy-
ty Yhdysvaltojen laivaston lisäksi Aust-
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YHDYSVALTAIN 
LAIVASTON

rynnäkköaseistetun F/A-18E Super 
Hornet -parin toinen kone laukoo 
omasuojaheitteitä  partio lennolla 
Afganistanissa joulukuussa 2008.

AUKEAMAN KUVASSA 
RYNNÄKKÖHÄVIT TÄ JÄ-
LAIVUE (VFA) 105:N

Boeing F/A-18E:tä valmistellaan 
 katapulttilentoonlähtöön lento-
tukialus USS Dwight D. Eisenhove-
rilta, kutsumanimi Ike. 

raliaan. Useita mahdollisia kauppoja on 
vireillä, sillä Lockheed-Martinin F-35 on 
kallis ja tuotanto on viivästynyt. Lue li-
sää F-35:n ongelmista muun muassa 
lehtemme edellisestä numerosta.

Lisää Super Hornetista:
http://www.boeing.com/defense/fa-

18-super-hornet

Dassault Rafale  
– kauneuskuningatar
Jos kyseessä olisi hävittäjäkoneiden kau-
neuskilpailu, niin voittajan valinta olisi 
ilmeisen helppo. Jopa koneen ohjaamo 
on viimeistellysti muotoiltu, mitä ei juu-
ri karuissa ja tarkoituksenmukaisissa so-
tilaskoneissa näe. Mutta tässä vertailus-
sa tarvitaan muitakin avuja.

Koneiden historialliset juuret ovat 
usein pitkät. Ranskan ilmavoimat ja lai-

vasto kaavailivat 1970-luvun lopulla tu-
levaisuuden taistelukonetta. Seuraavan 
vuosikymmenen alkupuolella Iso-Bri-
tannia, Espanja, Italia, Ranska ja Saksan 
liittotasavalta suunnittelivat yhteistyö-
projektia, mutta Ranska lähti siitä omille 
teilleen, koska halusi pienemmän tuki-
aluskoneen. Yhteistyökumppanit kehit-
tivät sittemmin kookkaan Eurofighter 
Typhoonin. Ranska kehitti yhteistyöpro-
jektia pienemmän teknolgiademonst-
raattorin, joka lensi ensi kerran vuonna 
1986. Tästä kehitettiin vuonna 1991 len-
tänyt yksipaikkainen monitoimihävit-
täjä Rafale C, kaksipaikkainen kouluko-
ne Rafale B ja laivastohävittäjä Rafale M. 
Projekti venyi useita vuosia poliittisista 
ja taloudellisista syistä, ja Ranskan lai-
vasto otti Rafalen käyttöön vuoden 2000 
lopussa viisi vuotta ennen ilmavoimia. 
Ranskassa sillä korvattiin useita kone-
tyyppejä.
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� Rafalen ohjaamo on viimeistellysti muotoiltu, mitä ei juuri karuissa ja tarkoituksenmu-
kaisissa sotilaskoneissa näe. 
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BOEING ON OMANA 
PROJEKTINAAN 
KEHITTÄNYT 
UUDISTETTUA 
VERSIOTA F/A-18E/
F:STÄ NIMELLÄ 
ADVANCED SUPER 
HORNET.
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Rafale A on kaksimoottorinen moni-
toimihävittäjä, jota voidaan käyttää hä-
vittäjä- ja rynnäkkötoiminnan lisäksi 
myös tiedusteluun, merimaalien tuho-
amiseen ja ydinaseiden kuljettamiseen. 
Ilmatankkausmahdollisuuden lisäksi 
konetta voidaan käyttää myös tankke-
rina. Rafale B on harjoitushävittäjä, ja 
laivastoversio Rafale M poikkeaa maa-
koneista muun muassa vahvistetun las-
kutelineen, jarrukoukun ja integroitu-
jen tikkaiden ansiosta. AESA-tutkalla ja 
infrapuna-antureilla varustettuun ko-
neeseen saa monipuolisen aseistuksen. 
Ranskalaisten asejärjestelmien lisäk-
si koneeseen on mahdollista integroi-
da myös haluttuja muita järjestelmiä 
suoraan koneen elektroniikkaan ilman 
erillisiä moduleita. Esimerkiksi erittäin 
modernin MBDA Meteor -ohjuksen sa-
notaan olevan valmis palveluskäyttöön 
vuonna 2017. Ohjaamossa on normaalin 
keskellä sijaitsevan ohjaussauvan sijasta 
ohjain oikeassa sivupenkissä liikenne-
koneiden ja F-35 Lightning II:n tapaan. 
Ratkaisua perustellaan paremmalla er-
gonomialla, koska käsi saa olla luonnol-
lisemmassa asennossa, ja samalla mit-

taritaulun alaosaan jää enemmän tilaa 
ohjaajalle jaettavalle informaatiolle.

Dassault’lla ymmärretään, että suo-
malaisten täytyy tuntea kone perusteel-
lisesti ja luoda sille riittävä huoltovar-
muus myös kriisitilanteissa, jolloin apua 
ulkomailta ei ole saatavissa. Tähän kuu-
luu mahdollisuus loppukokoonpanoon 
Patrialla. Rafalen vakuutetaan olevan 
tuotannossa pitkälle 2030-luvulle ja sa-
malla muistutetaan Dassault’n edelleen 
tukevan Mirage III -konetta. 

Rafalea on käytetty taistelutoimin-
taan yli 25 000 lentotuntia Afganistanis-
sa, Afrikassa, Iranissa, Libyassa ja Syy-
riassa, ja se on toiminut sekä kylmässä 
että kuumassa. Vientikauppoja on tois-

makasta Eurojet EJ200 -voimanlähdettä 
käynnistyy, ja seuraavaksi tulee keho-
tus lähteä lentoon. ”Työnnä kaasu auki. 
Siinä on pykälä ennen jälkipolton sytty-
mistä. Työnnät vain loppuun asti.” Pykä-
lä löytyy, lamput syttyvät, ja kiihtyvyys 
paranee. ”Nyt vedät vähän, niin irto-
at kiitotiestä, ja sitten voit vetää lasku-
telineet sisään.” Telineet tulevat kolah-
taen sisään, ja kone lähestyy nopeuden 
koko ajan kiihtyessä kiitoradan päätä. 
”Vedä nokka ylös ja lähde silmukkaan. 
Hyvä, juuri noin, ja nyt kevennät vähän 
vetoa.” Silmukka taipuu miten taipuu, 
mutta oikenee kuitenkin ennen alla le-
viävää aavikkoa. Vedän koneen nou-
suun ja liikehdin hieman. ”Eihän se ole 
vaikeaa? Näetkö tuolla tuon salmiakin 
HUDissa? Siellä on viholliskone, kaar-
ra siihen suuntaan, ja kun lähestyt koh-
detta, lukitset tutkan siihen.” Teen työtä 
käskettyä ja ammun ohjuksen. Suoraan 
lentävä maali räjähtää hetken kuluttua. 
Kaarran kentän suuntaan ja hakeudun 
laskuun. Kone näyttää pisteen kiitoties-
sä ja tömähtää siihen kuin sukkasillaan, 
tosin hieman vinossa kiitorataan näh-

T YPHOON 

on kookas hävittäjä. 

taiseksi tehty Egyptiin ja Qatariin, ja In-
tiaan kaupat ovat olleet pitkään tekeillä. 
Rafale on mukana useissa parhaillaan 
meneillään olevissa hävittäjävalinnois-
sa.

http://www.dassault-aviation.com/
en/defense/rafale/introduction/

Eurofighter Typhoon  
– suuri ja voimakas
”Astu istuimelle ennen kuin laskeu-
dut istumaan”, kehottaa italialainen 
Typhoon-ohjaaja untuvikkoa. Seuraa 
nopea esittely ohjaamon tärkeimmistä 
laitteista ja HUD-näytöstä. ”Ok, käyn-
nistä moottorit”, hän jatkaa. Kaksi voi-
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den, ja rullaa sivuun. Liian vähän jalkaa! 
Saan onnittelut, pari valokuvaa tuorees-
ta ilmavoittajasta ja nousen ulos simu-
laattorin ohjaamosta. Ulkona paistaa 
Dubain kuuma aurinko, kun esitteli-
jän kanssa siirryn Eurofighterin osaston 
edessä olevalle maketille.

Typhoonin synnytti 1980-luvun alus-
sa yhteistyöryhmä, josta Ranska ir-
taantui kehitämään omaa Rafaleaan. 
Teknologiademonstraattori ECA (Euro-
pean Combat Aircraft) lensi ensilentonsa 
vuonna 1986 ja varsinainen Typhoonin 
ensimmäinen prototyyppi vastaavasti 
vuonna 1994. Ensimmäisenä koneen sai-
vat käyttöönsä Saksa ja Espanja vuonna 
2003. Tuotantoa on jo nyt useissa maissa, 
eikä Eurofighter pidä kannattavana pys-
tyttää uutta tuotantolinjaa suhteellisen 
pienelle konemäärälle.

Myös Typhoon on kaksimoottori-
nen monitoimihävittäjä, joka voidaan 

varustaa niin ilmasta ilmaan -aseistuk-
sella kuin toimintaan maakohteita vas-
taan. Ase- ja tutkavarustusta kehitetään 
aktiivisesti. Muun muassa MBDA Me-
teor -ohjus, Desert Shield -liitopom-
mi sekä SPEAR- että Brimstone -ilmasta 
maahan -ohjukset on kaikki koelaukais-
tu koneesta. Myös AESA-tutka on lentä-
nyt ensimmäiset lentonsa heinäkuussa 
2016. Sensoritekniikka verkostoituneine 
yhteyksineen kuuluu tässäkin koneessa 
asiaan. Typhooniin on myös tulossa sii-
ven yläpinnan myötäiset lisäpolttoaine-
säiliöt. Tunnustusta se on saanut liikeh-
timiskyvystään.

Typhoon on osallistunut kansain-
välisiin operaatioihin Libanonissa ja 
Syyriassa. Konetta on myyty valmis-
tajamaiden lisäksi Itävaltaan, Kuwai-
tiin, Omaniin ja Saudi-Arabiaan. Kuten 
useimmat muutkin verrokit Eurofigh-
ter on ollut tai on mukana suurimmas-
sa osassa merkittävimpiä hävittäjävalin-
toja.

https://www.eurofighter.com/

� Itävallan ilmavoimien Typhoon-pari, jossa IRIS-T-lyhyen kantaman ilmasta ilmaan -ohjukset.

LIIAN VÄHÄN JALKAA! 
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TYPHOONIIN ON MYÖS 
TULOSSA SIIVEN 
YLÄPINNAN MYÖTÄISET 
LISÄPOLTTOAINESÄILIÖT. 

maanpuolustuksen ja turvallisuuden osto-opas 1/2017maanpuolustuksen ja turvallisuuden osto-opas 1/2017

2322



Lockheed-Martin F-35A 
Lightning II – uuden ajan airut
Ryhmän ainoa viidennen sukupolven 
häivehävittäjä, yksimoottorinen F-35, 
on saanut runsaasti julkisuutta eikä pel-
kästään positiivista. Ohjelman hidasta 
etenemistä ja kallista hintaa on kritisoi-
tu. Tilauksia on karsittu, ja jotkut asi-
akkaat ovat harkinneet jopa luopumis-
ta koko koneesta. Kehityskustannusten 
sanotaan karanneen käsistä, koneessa 
väitetään olevan suunnitteluvirheitä, ja 
koko ohjelma on seitsemän vuotta myö-
hässä.  Kyseessä on maailmanhistorian 
toistaiseksi kallein asejärjestelmän kehi-
tysohjelma. Suomessa on julkisuudessa 
esitetty tuotannon alussa pienissä erissä 
valmistettujen koneiden yksikköhinto-
ja. Suursarjojen oppimiskäyrän ja volyy-
min kautta saavutetaan mainittua sel-
västi edullisempi yksikköhintataso, jos 
saavutetaan…

Koneen suunnittelussa ja kehitykses-
sä vetovastuu on Lockheed-Martinilla, 
ja Northrop-Grumman, Pratt&Whitney 
ja British Aerospace Systems ovat tär-

keimpiä yhteistyökumppaneita. Rahoi-
tus hankkeelle on tullut Yhdysvaltain 
puolustusbudjetin lisäksi hankintaan 
sitoutuneilta Nato-mailta. Kyseessä on 
itse asiassa kolmen eri käyttötarkoituk-
seen suunnitellun rynnäkkökoneen ja 
ilmanherruushävittäjän perhe, jossa F-
35A toimii normaaleilta kiitoteiltä, F-
35B nousee ja laskeutuu pystysuoraan 
(VTOL) ja F-35C toimii tukialuksilta. 
F-35:llä on tarkoitus korvata useita eri 
konetyyppejä (aiheesta laajemmin ai-
emmissa Suomen Sotilaan  numerois-
sa, muun muassa 3/2016). Ainoana tä-
män vertailun koneista F-35:een ei edes 
suunnitella kaksipaikkaista harjoitus-
konetta. Sen katsotaan olevan tarpee-
ton nykyaikaisten simulaattoreiden ai-
kakaudella.

Nykyisellään erityisesti koneeseen 
saatava rynnäkköaseistus on vaikuttava. 
Ilmasta ilmaan -ohjuksista IRIS-T:tä voi-
daan pitää modernimpana kuin AIM-9X 
Sidewinderia tai varsinkin AIM-120 AM-
RAAMia. Meteor-integrointi odottaa ra-
hoitusta. Muuten elektroniikka, tutka 
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LOCKHEED-MARTIN F-35 
LIGHTNING II  -KONEPERHE.

Oikealla F-35A normaaleihin maatu-
kikohtiin, keskellä F35B-pystysuoraan 
nouseva VTOL-kone ja vasemmalla 
F-35C-tukialuskone.

KYSEESSÄ ON 
MAAILMANHISTORIAN 
TOISTAISEKSI KALLEIN 
ASEJÄRJESTELMÄN 
KEHITYSOHJELMA.

ja sensorit ovat viimeisen päälle, mikä-
li ohjelmistot ovat kunnossa.  F-35:ssä 
käytetään ensimmäistä kertaa lentoko-
neen hiilikuituvahvisteisessa rakentees-
sa nanotekniikkaa. Häivepinnoitteen 
korjaaminen saattaa vaatia tehdaskorja-
usta samoin kuin koneiden peruskorja-
ukset ja suurimmat muutokset. Euroo-
passa on tuotantolinja Italiassa, ja sen 
katsotaan riittävän.

Koneen otti ensimmäisenä käyttöön-
sä Yhdysvaltain merijalkaväki kesällä 
2015, ja Yhdysvaltain ilmavoimat seura-
si perässä hieman yli vuotta myöhem-
min. Merivoimat on ilmoittanut oman 
koneensa olevan sotavalmis, mutta sen 
arvioitu käyttöönottoaika on vasta vuo-
sina 2017–2018. Vientikoneista Iso-Bri-
tannia, Alankomaat ja Norja on saa-
nut joitakin yksilöitä. Tuotannon pitäisi 

jatkua pelkästään Yhdysvalloissa vuo-
teen 2037 asti, ja kone olisi käytössä vie-
lä vuonna 2070! Muita tilaajamaita ovat 
Australia, Israel, Italia, Japani ja Turkki, 
joiden lisäksi hankintaa suunnittelevat 
Etelä-Korea ja Tanska.

Kuopijon konneita
”Anna koneen lentää itsestään ja voit 
vaikka lukea sanomalehteä. Nyt se on 
havainnut kohteen, valitse rynnäkkö-
aseistus ja lukitse maali.” Asekuilun 
luukku kolahtaa auki, räjähtävää rau-
taa putoaa koneesta ja lentää kohti IT-
patteria, joka muistuttaa BUK-M:n lau-
kaisualustaa. Hetken kuluttua alhaalla 
leimahtaa ja case closed. Hetkeä myö-
hemmin merkki näytöllä kertoo kahdes-
ta pois päin lentävästä kohteesta. Pahoja 

� F-35:n ohjaamoa hallitsee suuri näyttö. Avarassa ohjaa-
mossa käsiohjaimet sijaitsevat ohjaamon sivuilla. Simulaat-
torin suuret näytöt taustalla.

poikia… ”Lukitse ensin ensimmäinen ja 
sitten toinen. Nyt voit laukaista ilmatais-
teluohjuksen painamalla tältä puolelta 
ohjuksen laukaisunappia." Sauva on oh-
jaamon oikealla sivulla samaan tapaan 
kuin Lockheedin syömähampaassa F-
16:ssa tai Dassault’n Rafalessa. Luukut 
aukeavat, ja ohjukset lähtevät kohti pa-
haa-aavistamattomia kohteita. Hetken 
päästä näkyy kaksi leimahdusta, ja kak-
si kaksimoottorista ja -eväistä hävittäjää 
kaartuu viimeiseen syöksyynsä. ”Hie-
noa! Onko sinulla jotain kysyttävää?” 
Kysyn, mitä koneita nuo alasammutut 
olivat. ”MiG-29 Fulcrumeita.” ”Ahaa! 
Tiedätkö, missä ne esiteltiin ensi kerran 
suurelle yleisölle?”, utelen. ”Valitettavas-
ti en”, vastaa kouluttaja. ”Lähes 30 vuot-
ta sitten tällä lentokentällä!”

https://www.f35.com/

� US Navyn F-35C:tä tankataan ilmassa.
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Saab JAS39E/F Gripen NG  
– pieni, ketterä ja edullinen 
käyttää
JAS39 Gripen on Hornetin valintaan 
päättyneen SAAB 35 Drakenin ja MiG-
21BISin DX-projektin veteraani. Nel-
jännesvuosisata sitten Gripen oli vielä 
prototyyppivaiheessa ollut orastava tu-
levaisuuden lupaus, jonka valitseminen 
olisi ollut liian suuri riski. Vaaditusta kak-
sipaikkaisestakaan ei ollut vielä rakenta-
mispäätöstä. Ruotsi tilasi ensimmäisen 
Gripen-sarjansa kuukausi Suomen Hor-
net-valinnan jälkeen. Nyt tarjolla on kol-
mannen sukupolven JAS39E/F Gripen, 
joka ainoana kisailijoista ei ole vielä len-
tänyt. Ensilennon odotetaan tapahtuvan 
vielä tänä vuonna. Edellisellä kierroksel-
la muut verrokit eivät olleet vielä lentä-
neet; Rafale oli jo lähellä, Typhoonkin 
pitkällä prototyyppipajassa, Super Hor-
net pyöri vielä valmistajansa suunnitte-
luohjelmistoissa ja F-35 oli vielä kauem-
pana toteutumisesta.

Gripenin ensilento oli vuonna 1988, 
ja ensimmäinen tuotantokone JAS39A 
luovutettiin Flygvapnetille vuonna 
1993. Sarja sisälsi myös kaksipaikkaisia 
JAS39B-koneita. Ennen vuosituhannen 
vaihdetta tilatuissa JAS 39C- ja JAS39D-
koneissa oli parannettu avioniikka, te-
hokkaampi moottori ja ilmatankkaus-
mahdollisuus. Nämä koneet toimitettiin 
vuodesta 2002 alkaen. Gripenin päivi-
tykset poikkeavat esimerkiksi Hornetis-
sa toteutetuista kahdesta laajasta, suuria 
muutoksia koneeseen tuovasta päivityk-
sestä siten, että uusia ominaisuuksia ko-
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nettavia moottoria ja tutkaa on kokeil-
tu kaksipaikkaisesta JAS39D Gripenistä 
muutetussa teknologiademonstraatto-
ri Gripen NG:ssa vuodesta 2008 alkaen, 
joten niiden suhteen oltaneen varmalla 
pohjalla. Miten nämä toimivat varsinai-
sessa kolmannen sukupolven Gripenis-
sä ja mitä mahdollisia muita yllätyksiä 
uuden rungon kanssa mahdollisesti sat-
tuu, selvinnee loppuvuodesta.

Ruotsin Flygvapnetin lisäksi Gripe-
niä käyttävät Etelä-Afrikan, Thaimaan, 
Tšekin ja Unkarin ilmavoimat. Ennak-
koluulotonta kaupantekotapaa edustaa 
se, että kaksi viimeksi mainittua käyt-
täjää vuokraa koneita. Lisäksi yksi ruot-
salainen kaksipaikkainen on Isossa-Bri-
tanniassa ETPS:n (Empire Test Pilots 
School) käytössä. Brasilia on ensimmäi-
senä vientiasiakkaana tilannut JAS39E/F 
Gripeniä. 

Saab yrittää tosissaan saada älykkään 
hävittäjänsä kaupaksi ympäri maail-
maa. Asiakkaita on haettu ennakkoluu-
lottomasti monista sellaisista maista, 
joissa lennetään vanhoilla Dassault Mi-
rage-, MiG-21- (mukaan lukien sen kii-
nalaisvalmisteiset J-7-versiot) ja North-
rop F-5-koneilla.

http://saab.com/fi/region/finland/

SAAB 39E GRIPENIN

ensimmäisen prototyypin roll-out Linkö-
pingissä 18.5.2016. Suomen Sotilaskin oli 
paikalla ja pettyi kun kone ei sitten kui-
tenkaan lentänyt. Kone on tämän lehden 
mennessä painoon vielä varusteltavana 
mittalaitteilla, ja neitsytlennon odotetaan 
tapahtuvan vielä kuluvan vuoden aikana. 

neeseen tuodaan jatkuvasti. Kone on siis 
periaatteessa koko ajan päivitetty. Mai-
nittavaa on, että tämän vuoden huh-
tikuussa Ruotsin ilmavoimat otti en-
simmäisenä maailmassa käyttöönsä 
ranskalaisen MBDA:n Meteor-ohjuksen. 
Kuopiossa Gripenistä kertonut, Luula-
jassa toimivassa F21-lennostossa kah-
deksan vuotta lentänyt Gripen-ohjaa-
ja sanoi rajan yli suomalaisia Horneteja 
vastaan lentämiensä harjoitusten pe-
rusteella, että näkökentän ulkopuolelta 
tapahtuvissa ohjuslaukaisussa Meteor-
ohjus on aina tappava ase. Typhoonia 
hän pitää helposti havaittavana konee-
na, joka menettää kaartotaistelussa suu-
ren kokonsa vuoksi nopeasti liike-ener-
giansa.

Tulossa olevaan JAS 39E/F Gripe-
niin luvataan moderni sensorivarus-
tus, AESA-tutka ja entistä tehokkaampi 
moottori tasaamaan kasvanutta kokoa 
ja painoa. Samalla myös ulkoisen kuor-
man ripustuspisteiden määrä kasvaa 
kahdella. Uudistettuun ohjaamoon saa 
kolme pienempää tai yhden suuren kos-
ketusnäytön. Tulevaan Gripeniin asen-

Mikä näistä?
Päätös kerrotaan tämän hetkisen tiedon 
mukaan vuonna 2021. Edellisellä kerral-
la Hornet tuli mukaan mustana hevose-
na, joten yllätyksiä voi tapahtua.

Kannunvalanta aiheen tiimoilta on 
varmasti suosittua kansanhuvia tämän 
päivän Esson baareissa. Kaikilla eh-
dokkailla on vahvuutensa ja heikkou-
tensa. Jos hankinta tehtäisiin nyt, niin 
vaatimuksena oleva koeteltu konetyyp-
pi jättäisi valinnan Rafalen ja Typhoo-
nin välille. Mutta mikä on tilanne viiden 
vuoden päästä? Jatkuuko niiden tuo-
tanto riittävän pitkään? Lähtevätkö Su-
per Hornet -kaupat lentoon? Selättääkö 
Lockheed-Martin aikatauluongelman-
sa? Kuinka kivuttomasti Saab onnistuu 
Gripen E/F:n kanssa? Ratkaiseeko oma-
varainen huoltovarmuus pelin Gripenin 
ja Rafalen kaksintaisteluksi, ja pudottaa-
ko se Lightning II:n ja Typhoonin pois 
kisasta? Kuinka paljon nykyiset läheiset 
suhteet Yhdysvaltoihin ja tottumus sikä-
läisiin toimintatapoihin vaikuttaa? Entä 
Eurooppa-politiikka? Ratkaiseeko raha, 
valitaanko poliittisesti sopiva vai sitten-
kin paras vaihtoehto? Mikä on miehittä-
mättömien ilma-alusten ja projektiilien 
rooli tulevaisuuden sotataivaalla?

TULOSSA OLEVAAN JAS 39E/F GRIPENIIN LUVATAAN 
MODERNI SENSORIVARUSTUS, AESA-TUTKA JA 
ENTISTÄ TEHOKKAAMPI MOOTTORI TASAAMAAN 
KASVANUTTA KOKOA JA PAINOA.

…RUOTSIN ILMAVOIMAT OTTI ENSIMMÄISENÄ MAAILMASSA 
KÄYTTÖÖNSÄ RANSKALAISEN MBDA:N METEOR-OHJUKSEN. 

BRASILIA ON 
ENSIMMÄISENÄ 
VIENTIASIAKKAANA 
TILANNUT JAS39E/F 
GRIPENIÄ.
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� Saab 39C Gripen lähdössä esitys-
lennolle.
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inplace
S O L U T I O N S

N
ykypäivän päätöksente-
kijöiden käytössä olevan 
tiedon määrä on kasva-
nut eksponentiaalisesti 
vain viime vuosien aika-

na. Siinä missä tiedon puute ennen oli 
tehokkaan johtamisen esteenä, tänään 
suurimmaksi haasteeksi koituu usein 
tiedon valtava määrä. Ilman järkeviä 
analysointityökaluja, suunnattomien 
tietomäärien keskellä, johtaja joutuu 
tekemään päätöksiä yhtä summanmu-
tikassa, kuin kokonaan ilman tietoa. 

Yli 20 vuotta puolustus- ja turvalli-
suusalalla toiminut suomalainen kor-
kean vaatimustason paikkatietojärjes-
telmiin erikoistunut InPlace Solutions 

on luonut uuden työkalun raskaan sar-
jan tiedon louhintaan ja suuren datan 
käsittelyyn. InPlace Analytics -ratkaisu 
on tehty suurien tietomäärien kerää-
miseen, analysointiin, visualisointiin 
ja jakeluun. Räjähdysmäisesti lisäänty-
vistä avoimista tietolähteistä saatavan 
tiedon luotettava yhdistäminen käyt-
täjän omiin, suljetuista tietolähteistä 
saatavaan tietoon, luo ennennäkemät-
tömiä mahdollisuuksia. Eri tietoläh-
teiden tietovirtoja yhdistetään käyttö-
kelpoiseksi tiedoksi ja kokonaiskuva 
rakentuu pala palalta. 

Nopeissa päätöksentekotilanteissa tie-
don tulee olla saatavilla helppokäyttöi-
sessä muodossa. InPlace Analyticsillä 

data voidaan visualisoida nopeasti ym-
märrettäväksi ja loppukäyttäjälle sopi-
vaan muotoon. Lopuksi ratkaisusta 
löytyy myös välineet saadun analyysi-
tuotteen varmaan ja tarkkaan jakeluun 
käyttäjän vaatimusten mukaisesti.

InPlace Analytics palvelukokonai-
suus on yksi tapa suunnistaa nopeasti 
muuttuvassa maailmassa. Järjestelmä 
perustuu pitkään kokemukseen ja on 
niin sanotusti testattu kentällä. InPlace 
Analytics muuttaa tietovirran ymmär-
rykseksi ja yksityiskohdat strategiaksi. 
Kaikki tämä siksi, että oikeat ihmiset 
saisivat käyttöönsä oikean tiedon oike-
aan aikaan.

Oikea tieto  
oikeassa paikassa

Yksi esimerkki InPlace 
Analyticsin käytöstä on 
laajan ja moniulotteisen 
matkustustilannetiedon 
kokoaminen. Jos organi-
saation työntekijä joutuu 
matkustamaan maahan, 
jossa turvallisuustilanne 
on haastava, on elintärke-
ää, että käytössä on olen-
naista, ajantasaista ja jat-
kuvasti päivitettyä tietoa 
kohdealueesta. 

ILMOITUS

K
uopiossa suunnitellaan ja 
valmistetaan omalla teh-
taalla laadukkaita ilmakaa-
ri- ja metallirakenneteltto-
ja, potilaan eristyskapseleita  

ja muita erilaisiin military-, pelas-
tus- ja turvallisuusalan ammattilaisten 
suojaus tarpeeseen räätälöityjä suojaus-
tuotteita. IC2 Feeniks valmistaa mm. il-
makaariteltat eri käyttötarkoituksiin ku-
ten majoitus-, lääkintä-, puhdistus- ja 
peseytymistiloiksi, erilaiset puhdistus-
suihkujärjestelmät ja suojausjärjestel-
mät, ColPro-järjestelmät, potilaan eris-
tyskapselit, erilaiset tukijärjestelmät 
kontteihin ja ajoneuvoihin, vaarallisen 
aineen säkit, tarvikelaukut, sukellus- 
ja ruumispussit, sirpalesuojat, pisarat, 
säiliöt ja altaat, öljypuomit sekä muut 
asiak kaan tarpeeseen suunnitellut suo-
jaussovellukset.

Suojausta tarvitaan yhä enemmän mm. 
luomaan lämmin ja kuiva työskente-
ly-, huolto- tai majoitustila eri sää- ja 
ilmasto- olosuhteisiin, eristämään aluet-
ta pelastustilanteessa, toimimaan puh-
distustilana tai turvaamaan potilaan tai 
ensihoitajan terveyttä tartuntavaarati-
lanteessa. Vastaamme tähän tarpeeseen 
suojausratkaisuillamme, kertoo IC2 Fee-

niks Oy:n tehtaanjohtaja Kalevi Rautiai-
nen. Olemme kehittäneet mm. helposti 
liikuteltavia ilmakaaritelttoja, joita käy-
tetään tällä hetkellä mm. pelastuslaitok-
silla ja puolustusvoimien eri suojaustoi-
minnoissa. 

Pelastuslaitokset käyttävät kevyitä ilma-
kaaritelttoja hyvin erilaisissa tehtävis-
sä. Kolaritilanteessa teltta voidaan esim. 
nostaa kolariauton päälle, telttaa voi-
daan käyttää liikenneonnettomuus- tai 
tulipalotilanteessa uhrien suojaus- tai 
akuuttikriisiaputilana tai tila tuo kuivan 
vaatteidenvaihto- ja lämmittelytilan aut-
tajille. Talvioloissa suoritettavassa su-
kellusetsinnässä teltta toimii lämpimänä 
tukikohtana sukeltajille jäällä. Puolus-
tusvoimat käyttävät metallirakenteisia 
ja ilmakaaritelttoja majoitus- tai esikun-

tatelttoina sekä kenttäsairaaloina. Ar-
meija on myös testannut ja käyttää po-
tilaan eristyskapselia, joka suojaa sekä 
potilasta että hoitohenkilökuntaa kemi-
allisilta ja biologisilta aineilta sekä sätei-
lyhiukkasilta.

Savolaisten erikoisosaamista ovat laa-
dukkaat, kaikissa sää- ja ilmasto-olo-
suhteissa toimivat ratkaisut. Tiimi 
on kehittänyt vuosien saatossa erilai-
sia suojausratkaisuja yhdessä pelas-
tus- ja turvallisuusviranomaisten kans-
sa. Tuotteet valmistetaan kestämään 
äärimmäiset olosuhteet ja kova käyttö. 
Yhteistyö kattaa suunnittelua, tuoteke-
hitystä ja testausta. Laadukkaat materi-
aalit, työntekijöiden vankka ammattitai-
to ja toimintaa ohjaavat laatustandardit 
takaavat kestävän, asiakasystävällisen 
ja juuri haluttuun käyttötarkoitukseen 
sopivan suojausratkaisun. Jos tarvitset 
uutta suojausta, haluat modifioida tai 
korjata vanhaa tai omaat uusia ideoita, 
saat täydellistä asiakaspalvelua ja pit-
käkestoista suomalaista laatusuojausta 
Kuopiossa.

Lisätietoa: Tehtaanjohtaja Kalevi Rautiainen  
kalevi.rautiainen@ic2feeniks.com 
+35850 5969009

Suomessa suunniteltuja 
ja valmistettuja 
suojausratkaisuja

ILMOITUS



UKKOSMYRSKY 

TELOILLA

ONKO SUOMEN 
TYKISTÖN TULEVA

ETELÄKOREALAINEN 
K9 THUNDER?

Keväästä 2015 meneillään ollut Maavoimien raskaan 155 mm itseliikkuvan 
tykistökaluston hankintahanke on edennyt kesällä 2016 niin pitkälle, 

että tarjolla oleva kalustovalikoima on selvitetty. Vahvana ehdokkaana 
on yllättävä valinta: eteläkorealainen Hanwha Techwin 155 mm 52L K9 

Thunder -panssaroitu telakanuuna. Suomen Sotilas on seurannut hanketta 
ja itsevetävän kenttätykistön kehitystä maailmalla, eikä lehdellä olevan 
tiedon valossa voi muuta kuin onnitella Maavoimia hyvästä ehdokkaasta 

tykistöhankkeen loppusuoralle, parhaasta mitä länsimarkkinoilla Suomen 
käyttöön soveltuvasta arsenaalista löytyy!
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H
ankintaprosessi on tällä 
hetkellä kesken: Maavoimat 
neuvottelee siitä, millaisilla 
ehdoilla vain vähän käytet-
tyjä K9-panssarihaupitseja 
olisi saatavilla Etelä-Korean 
asevoimien varmuusvaras-
toista. K9 Thunder -pans-

sarihaupitsi on tulossa Puolustusvoimien 
testattavaksi ja koeammuttavaksi Suomeen 
syystalvella 2016. Saatu-
jen testitulosten ja neu-
voteltujen hankintaehto-
jen perusteella lopullisen 
päätöksen asiasta tekee 
vuodenvaihteen jälkeen 
puolustusministeri Jussi 
Niinistö. Jos hankinta ete-
nee suunnitellulla taval-
la, niin varusmieskoulutus 
uudella kalustolla pääs-
tään aloittamaan muu-
taman vuoden kuluttua. 
Koska hanke on vielä kes-
ken, palaamme sen ete-
nemiseen tulevissa nu-
meroissamme. Tarkoituksena olisi tutustua 
kalustoon koeammuntojen yhteydessä jo 
tänä syksynä. 

Mutta katsotaanpa, mil lainen salaman-
isku 155 mm 52L K9 Thunder on paperilla ja 

minkälaista tavaraa Etelä-Korea pystyy tar-
joilemaan asiakkailleen.  

Hanwha Techwin 155 mm 52L  
K9 Thunder 
Suomea kiinnostavan itseliikkuvan 155 
mm:n kanuunan kehitystyö alkoi vuon-
na 1989. Panssaroidun K9 Thunder -tela-
kanuunan valmistamisen taustalla on laa-

ja kokemus itsevetävän 
155 mm K55/K55A1-ka-
luston lisenssivalmistuk-
sesta, modernisaatiosta ja 
käytöstä. Etelä-Koreassa 
oli syntynyt selkeä käsitys 
siitä, ettei vanhan pitkään 
palvelleen amerikkalaisen 
M109-panssarihaupitsin 
pohjalta pysty tekemään 
järkevästi modernimpaa, 
pidemmän kantaman ja 
suuremman tulinopeuden 
pidempiputkista 52 pi-
tuuskaliiperin evoluutio-
ta. Toinen taustavaikutin 

oman uuden telakanuunan kehittämisessä 
oli kantama-alivoima pohjoiskorealaiseen 
170 mm M1978/M1989 (Koksan) -telaka-
nuunaan, jonka kantama on 40–60 kilomet-
riä. Koreat ovat yhä sodassa keskenään, ja 

maiden rajalla käydään säännöllisin väliajoin 
tykistövuoropuhelua, jossa ei aina ole vältytty 
ihmisuhreilta.

Kehitystyön lopputuloksena syntyi toisena 
maailmassa ja ensimmäisenä Aasiassa vuon-
na 1999 palveluskäyttöön otettu moderni it-
sevetävä panssaroitu 155 mm:n 52 pituuska-
liiperin tykistöasejärjestelmä. K9 Thunder on 
tuotantomäärältään maailman valmistetuin 
moderni länsimaalainen 155 mm:n 52 pituus-
kaliiperin panssaroitu telatykki. Etelä-Korea 
on tilannut niitä yhteensä 1 136 kappaletta, 
Turkki 350 ja Intia 100. Puola on tilannut 120 
Thunderin alustaa käytettäväksi AHS Krab 
-tykistöjärjestelmänsä lavettina. Lisäksi K9 on 
vahva ehdokas Norjan M109A3GN-panssari-
haupitsin korvaajaksi. Vertailun vuoksi saksa-
laisen Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) -pans-
sarihaupitsin kokonaistuotanto on vain 319 
järjestelmää, mikä johtuu asevoimien vah-
vuuksien alasajosta Euroopassa kylmän so-
dan päätyttyä 1990- ja 2000-luvuilla.

K9-tela-alustan kehityksessä päädyt-
tiin klassiseen, amerikkalaisesta 100-sarjas-
ta ja neuvostoliittolaisesta ”kukkasarjasta” 
(muun muassa Suomen 122PsH74-panssa-
rihaupitsi, Gvozdika, neilikka) tuttuun kon-
septiin: moottori, vaihteisto ja voimansiirto 
ovat rungon etuosassa ja 360° kääntyvä tykki-
torni rungon takaosassa. Korean niemimaan 
hankalan ja vuoristoisen maaston takia te-

■ TEKSTI: ALEKSEI KET TUNEN
■  KUVAT: REPUBLIC OF KOREA  
 ARMED FORCES

K9 -PAT TERI 
MARSSILL A.

Valmistajansa mukaan K9 
-panssarihaupitsi jättää te-
hokkaan moottorin ja ke-
hittyneen tela-alustansa 
ansiosta monet modernit 
taistelupanssarivaunutkin 
nielemään pölyä niin tasai-
sella kuin maastossakin.

� K9:n alustalle rakennettu K10-latausvau-
nu, jonka panssaroidulla ammuskuljettimel-
la varustettu ampumatarvikkeiden lataus-
järjestelmä voi täydentää K9 tuliannosta 12 
laukauksen minuuttivauhdilla myös tulen 
alla. K10 on maailman ensimmäinen lataus-
vaunu, joka lataa tykin ja täyttää itsensä uu-
della tuliannoksella täysin automaattisesti. 
Korealainen järjestelmä mahdollistaa meil-
lä nykyisin käytössä olevien 155 mm:n am-
pumatarvikkeiden käytön. Esimerkiksi ruot-
salaisten tarjoamassa ratkaisussa panokset 
olisivat menneet uusiksi.

� Puolustusministeri Jussi Niinistö.
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lapyörästössä päätettiin käyttää kehit-
tynyttä hydropneumaattista jousitus-
ta kaikissa telapyörissä. Samasta syystä 
vain 47 tonnin panssarihaupitsiin va-
littiin tehokas 1 000 hv:n kahdeksan-
sylinterinen nestejäähdytteinen MTU 
MT 881 Ka-500 -dieselmoottori. Pai-
navammassa saksalaisessa 55 tonnin 
PzH 2000 -panssarihau-
pitsisissa käytetään samaa 
moottoria. S&T Dynamics 
X1100-5A3 -vaihteisto ke-
hitettiin M1 Abrams -tais-
telupanssarivaunun vaih-
teiston pohjalta. Vaihteita 
löytyy neljä eteen ja kak-
si taakse. Lopputuloksena 
on suhteellisen kompakti 
ja kevyehkö, erittäin maastokelpoinen 
ja länsimarkkinoiden ärhäkin raskaan 
panssarihaupitsin tela-alusta, jota puo-
lalaiset eivät valinneet oman AHS Krab 
-tykkinsä alustaksi aivan turhan takia. 
K9:n maksiminopeus on 67 km/h ja toi-
mintaetäisyys ilman polttoainetäyden-
nystä 480 kilometriä. 

Suojaa ja tulivoimaa
Valtaosaa moderneista panssarihaupit-
seista ei ole tarkoitettu etulinjaan, ja ne 
onkin panssaroitu vain kiväärikaliiperi-
aseiden tulta ja sirpaleita vastaan, mut-
ta K9 on suojattu hieman tuhdimmin. 
Sen suojaus kestää 14,5 mm raskaan 
KPV-konekiväärin panssarin läpäise-

vät ampumatarvikkeetkin. 
Tämä lisää samalla tietys-
ti myös sen taistelunkes-
tävyyttä vastatykistötules-
sa tai ilmauhkaa vastaan. 
K9:ssä on viiden hengen 
miehistö: johtaja, ajaja, 
suuntaaja ja kaksi lataajaa.

Pääaseeksi valittiin Na-
ton JBMoU-ballistiikka-

aie sopimuksen mukainen 155 mm:n 
52 pituuskaliiperin ja 23 litran panos-
kammion Hynda Wia -kanuuna. Hynda 
Wia on eräänlainen Etelä-Korean Tam-
pella eli paikallinen kranaatinheitin- ja 
tykkijärjestelmien monopolivalmistaja, 
joka on vuosien saatossa ensin valmis-
tanut lisenssillä johtavien länsimaisten 
tykkivalmistajien tuotteita, moderni-

soinut niitä ja siirtynyt loppujen lopuksi 
omien tykkien suunnitteluun ja valmis-
tukseen.  

Kanuunan tai – kuten englanninkie-
lisessä maailmassa nykyään kutsutaan 
– haupitsin (Suomessa käytetty aikai-
semmin myös nimitystä kanuuna-hau-
pitsi) korkein hetkellinen tulinopeus 
on kolme laukausta 15 sekunnissa. Au-
tomaattinen ammunnanhallinta mah-
dollistaa myös nk. MRSI-tuliryöppy-
ammunnan, jolloin saadaan useampi 
kranaatti samasta putkesta yhdenaikai-
sesti maaliin muuttamalla laukausten 
välillä panosta ja/tai aseen korotuskul-
maa. Sen normaali tulinopeus on kuusi 
laukausta minuutissa (kolmen minuutin 
ajan) ja jatkuva tulinopeus kaksi lauka-
usta minuutissa. K9-panssarihaupitsis-
sa ammukset ladataan automaattises-
ti ja ajopanokset käsin. Korotuskulmat 
ovat -2,5…+70 astetta, ja sivusuunnassa 
voidaan ampua 360° sektorissa. Kanta-
ma on perusampumatarvikkeilla 30 000 
metriä, perävirtausyksiköillä varuste-
tuilla pidennetyn kantaman ammuksil-
la 38 000–41 600 metriä ja rakettiavustei-
silla pidennetyn kantaman ammuksilla 
52 000–56 000 metriä. Taisteluannos on 
48 ammusta ja 48 panosta. Lisäksi pans-
sarihaupitsissa on 12,7 mm:n (.50) ras-
kas it-konekivääri, jonka vaunuun mah-
tuu 500 laukausta.

Homogeeninen ja itsenäinen
Jos asejärjestelmä on suojattu ja maas-
toliikkuva, olisi myös ammushuollon 
tärkeää pysyä samassa rytmissä. Am-

30 sekunnin kuluttua liikkeen lakkaami-
sesta ja ollessaan pysähdyksissä 30 se-
kunnin kuluttua tulikomennon vastaan-
ottamista. Oleellista on järjestelmän 
kyky irtautua tuliasemasta 30 sekun-
nissa tulitehtävän päättymisestä (shoot 
and scoot). K9 pystyy siis yksittäisenkin 
panssarihaupitsin tasolla täysin itsenäi-
seen ja omavaraiseen toimintaan, kun-
han se saa ulkopuolisista lähteistä maa-
litiedot.

Eteläkorealaisilla on samanlainen 
kokonaisvaltainen laatukäsitys kuin ja-
panilaisillakin, mikä näkyy valtioiden 
suunnittelemissa ja valmistamissa ase-
järjestelmissä siten, että myös yksityis-
kohdat, joilla ei ole mitään vaikutus-
ta suorituskykyyn tai käyttävyyteen, on 
yleensä valmistettu aivan yhtä laaduk-
kaasti kuin kaikkein kriittisimmätkin 
kohdat. Jos sillä ei ole hintavaikutusta 
muun teollisuuden tuottaessa muuten-
kin tietyt laatustandardit täyttävää tava-
raa, ei siitä ole haittaakaan.

Suomen Sotilaan saamien tietojen 
mukaan K9 Thunder on luultavasti on-
nistunein moderni länsimaalainen 155 
mm:n panssarihaupitsi. Siinä on on-
nistuttu yhdistämään markkinoiden 
huippua oleva tulinopeus, tarkkuus ja 
kantama keveään, kompaktiin ja maas-
tokelpoiseen tela-alustaan. Lisäksi kor-
keasta automaatioasteestaan ja suori-
tuskyvystään huolimatta se on riittävän 
toimintavarma ja sopii hyvin myös vain 
varusmies- ja reserviläiskoulutuksen 
saaneelle henkilöstölle. K9:n poikkeuk-
sellisen hyvä vientimenestys on merkki 
siitä, että se on aasialaisella perinpoh-
jaisuudella tehty laatutuote, jonka las-
tentaudit on jo ehditty korjata. Käytettyä 
panssarihaupitsia hankittaessa kannat-
taa myös pitää mielessä, että esimerkik-
si kaikki tarjolla olleet saksalaiset PzH 
2000:t on jo myyty pois itäisen Keski-Eu-
roopan valtioihin, kun taas K9:ää lienee 

K9:N MAKSIMINOPEUS ON 67 KM/H 
JA TOIMINTAETÄISYYS ILMAN 
POLTTOAINETÄYDENNYSTÄ 480 
KILOMETRIÄ.

…K9 THUNDER 
ON LUULTAVASTI 
ONNISTUNEIN MODERNI 
LÄNSIMAALAINEN 155 
MM:N PANSSARIHAUPITSI.

mushuollon tulisi olla yhtä liikkuva ja 
taistelunkestävä kuin asejärjestelmän-
kin. K9:n kanssa samaa alustaa käyttä-
vä K10-latausvaunu voi automaattisesti 
täydentää panssarihaupitsin 155 mm:n 
tuliannoksen noin 10 minuutissa. K10-
latausvaunu kuljettaa mukanaan 104 
ammusta ja 104 panosta. K9 on varustet-
tu kehittyneillä paikannus- ja ammun-
nanhallintajärjestelmillä, joiden ansi-
osta se pystyy aloittamaan ammunnan 

� M109 -panssarihaupitsin alustalle kehi-
tetty tulenjohto- ja komentovaunu K77.
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tarjolla suomalaishankinnan jälkeenkin. 
Tulevien jatkohankintojen kannalta K9 
on eräs niitä harvoja moderneja länsi-
maalaisia 155 mm:n panssarihaupitse-
ja, joiden uustuotanto tulee jatkumaan 
seuraavallakin vuosikymmenellä. Etelä-
Korealla on itselläänkin jatkossa käyttöä 
tykistölle, samalla kun maailmalla ilma-
piiri kuumenee, ja kenttätykistöjärjestel-
mät ovat kaikkialla maailmassa uudista-
misen tarpeessa.

Taistelussa testattu ja opittu
K9 Thunder on ollut mukana myös to-
sitoimissa. Etelä-Korean K9-panssari-
haupitsit osallistuivat Pohjois-Korean 
vastaisen rajan yli tapahtuneseen Yeon-
pyeongin laukaukset -tykistökaksintais-
teluun marraskuussa 2010, ja Turkin ase-
voimien kansalliset T-155 Firtina -versiot 
ovat osallistuneet taistelutoimiin Turkin 
ja Irakin rajalla vuosina 2007–2008 sekä 
Turkin ja Syyrian rajalla vuosina 2012 ja 
2016.

Siitä huolimatta, että K9 Thunder 
edustaa 1990-luvun Naton JBMoU-bal-
listiikka-aiesopimukseen perustuvan 
1990- ja 2000-luvun länsimaisen pans-
sarihaupitsikaluston parhaimmistoa, se 
ei ole mikään ihmease, eikä tykistön ke-
hitys ole pysähtynyt sen tasolle. 2010- ja 
2020-luvun uusilla venäläisillä 152 mm:n 
telalavettisella 2S35 Koalitsija-SV- ja ajo-
neuvolavettisella 2S35 Koalitsija-SV-KŠ 
-panssarihaupitseilla on vielä korkeam-
pi suorituskyky: tulinopeus on 16 ls/min, 
kantama jopa 70 kilometriä ja tulian-

nos 70 laukausta. K-9:stä kehitetään täy-
sin automatisoidulla tornilla varustettua 
kauko-ohjattua versiota tykistökaksin-
taisteluja varten, jonka vain kahden hen-
gen miehistöä tarvitaan ainoastaan vau-
nun ajamiseen tuliasemiin. 

Tykistön kehitys ei tule pysähtymään 
siihenkään, vaan aikanaan lännessä sol-
mitaan seuraava JBMoU-ballistiikka-ai-
esopimus ja siirrytään vielä suoritusky-
kyisemmän kaluston valmistukseen ja 
käyttöön.

K9 Thunder -kalustohankinnan myö-
tä tykistömme suurimmiksi haasteik-
si nousevat kysymykset, jotka jäävät itse 
panssarihaupitsikaluston ulkopuolelle: 
koulutus, ampumatarvikkeet, tiedustelu 
ja tulenjohto. Lopulta kokonaisuus rat-
kaisee. Aika näyttää, riittääkö Suomes-
sa poliittista tahtoa antaa riittävästi ra-
haa telavetoiseen tulevaisuuteen. Ilman 
näkeviä silmiä, toimivia viestiyhteyksiä 
ja määrällisesti sekä laadullisesti riittä-
vää ampumatarviketta parhaimmasta-
kaan panssarihaupitsista ei saa irti kaik-
kea sitä, mihin se pystyy. 

Suomen Sotilas esittelee nykyisen ja seu-
raavan sukupolven kansainvälisen ty-
kistökalustotarjonnan seuraavissa nu-
meroissa. Kerromme myös erilaisista 
ampumatarvikkeista, tulenjohtojärjes-
telmistä ja muista tykistöjärjestelmän ja 
tulivaikutuksen elementeistä sekä ballis-
tisesta suojasta asiantuntevasti, suomek-
si, Suomen sotilaille, vain Suomen Soti-
laassa.

…SOPII HYVIN MYÖS 
VAIN VARUSMIES- 
JA RESERVILÄIS-
KOULUTUKSEN 
SAANEELLE 
HENKILÖSTÖLLE.

M
aailmassa on paikko-
ja, joissa rauhasta huo-
limatta sota on vahvasti 
ilmassa. Tykistön kannal-
ta maailman vahvimpia 
kriisipesäkkeitä ovat In-
tian ja Pakistanin kiistan 

kohteena oleva Kashmirin alue sekä 38° 
leveyspiirillä sijaitseva Pohjois- ja Ete-
lä-Korean 250 kilometrin pituinen raja. 
Kummallakin näistä alueista ajoittai-
set tykistökaksintaistelut ovat ennem-
minkin sääntö kuin poikkeus. Ei siis ole 
ihme, että Intian, Pakistanin ja kum-
mankin Korean tykistöt ovat niin ka-
lustoltaan kuin taktiikaltaan maailman 
huippua.

Kylmän sodan laajamittaisin soti-
laallinen konflikti, 25.6.1950–27.7.1953 
käyty Korean sota, ei ole vieläkään 
päättynyt: sotaa edeltävään rajaan pe-
rustuvasta aseleposopimuksesta huoli-
matta Pohjois- ja Etelä-Korea ovat edel-
leenkin juridisesti sotatilassa. Yli 63 
vuoden vastakkainasettelu näkyy kum-
mankin maan arjessa. Vaikka on mainit-
semattakin selvää, että eteläkorealaisten 
elämä on vapaampaa, vauraampaa ja 

muutoinkin parempaa kuin pohjoisen 
omituisessa sulkeutuneessa diktatuu-
rissa, voi kummassakin maassa julkinen 
positiivinen kannanotto toisen Korean 
asioista johtaa vankeusrangaistukseen. 
Kummassakin Koreassa yhteiskunta on 
vahvasti militarisoitu.

Veljet vastakkain
25 miljoonan asukkaan Pohjois-Korealla 
on 1 190 000 sotilaan vahvuiset rauhan 
ajan asevoimat (maavoimat 1 020 000, 
merivoimat 60 000, ilmavoimat 110 000 
ja puolisotilaalliset joukot 189 000) ja re-
servissä asevoimissa on 600 000 ja puo-
lisotilaallisissa joukoissa 5 700 000 hen-
keä.

Etelä-Korealla on 49 miljoonaa asu-
kasta ja 628 000 sotilaan rauhan ajan 
asevoimat (maavoimat 495 000, me-
rivoimat 70 000, ilmavoimat 65 000 ja 
puolisotilaalliset joukot 4 500 000). Re-
servissä asevoimissa on 4 500 000 ja 
puolisotilaallisissa joukoissa 3 000 000 
henkeä. Lisäksi Etelä-Koreaan on sijoi-
tettu pysyvästi 28 500 amerikkalaisso-
tilasta (maavoimat 19 200, merivoimat 

UKKOSTA 
KOREASTA

■ TEKSTI: ALEKSEI KET TUNEN
■  KUVAT: REPUBLIC OF KOREA  
 ARMED FORCES

Eteläkorealainen aseteollisuus 
ja sen tuotteet ovat Suomes-
sa heikosti tunnettuja. Kore-
an niemimaan sotilaallinen 
vastakkainasettelu ja Etelä-
Korean talousihme ovat taas 
tutumpia, ja näiden kahden 
tekijän seurauksena maahan 
onkin kehittynyt modernia 
kalustoa suunnitteleva ja val-
mistava aseteollisuus.
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sarivaunua, Doosan Group K21 -ryn-
näkköpanssarivaunua ja tietysti Hanw-
ha Techwin 155 mm 52L K9 Thunder 
-panssaroitua telatykkiä.

Kylmän sodan tuotteet
Yleensä Japanin, Etelä-Korean, Taiwanin 
ja muiden alueen valtioiden talousihme 
– maailman parhaimmistoon kuuluvan 
korkeateknologisen vientiteollisuuden 
luominen lähes tyhjästä – selitetään hal-
van ja koulutetun työvoiman sekä kor-
kean aasialaisen työmoraalin tarjoamil-
la kilpailueduilla. Todellisuudessa ehkä 
jopa merkittävin ja usein eurooppalai-
sessa lintukodossa unohdettu tekijä Aa-
sian talousihmeen takana on kylmän so-
dan aikainen suurvaltapolitiikka.

Toisen maailmansodan jälkeen Aa-
sia oli aivan yhtä raunioina kuin manner-
Eurooppakin, minkä lisäksi alueen valtiot 
olivat ennen sotaa miltei kokonaan maa-
talousyhteiskuntia tai vain maltillises-
ti teollistuneita. Sodan tuloksena alueen 
valtiot päätyivät enimmäkseen joko Yh-
dysvaltojen tai Neuvostoliiton johtamiin 
leireihin, eli jälleenrakennukseen ja teol-
listamiseen vaikuttavat päätökset tehtiin 
aluksi Moskovassa ja Washingtonissa.

Japanin uudelleenteollistaminen 
käyn nistyi vasta 1950-luvulla Korean 
sodan puhjettua, kun Yhdysvallat päätti 
parantaa entisen vihollisensa ja uuden 
liittolaisensa yhteiskunnallista vakaut-
ta… ja sotapotentiaalia.

Etelä-Koreassa kehityskulku käyn-
nistyi vuosikymmentä myöhemmin 
1960-luvulla. Yhdysvallat tarjosi liitto-
laisilleen uusinta teknologiaa ja pää-
syn omille kotimarkkinoilleen. Japani ja 
Korea puolestaan valjastivat prosessiin 
edullisen, koulutetun ja motivoituneen 
työvoimansa ja alistivat koko teollista-
misprosessin keskitetylle suunnitelmal-
liselle johtamiskoneistolle. Esikuvina 
olivat muuten Stalinin ajan Neuvostolii-
ton suunnitelmatalouden ensimmäiset 
viisivuotissuunnitelmat. 

Näin syntyivät joko suku- tai klaa-
niomisteiset ja/tai kiinteään kumppa-

nuussuhteeseen perustuvat suuryrityk-
set: japanilaiset zaibatsut ja keiretsut 
sekä eteläkorealaiset chaebolit. Näiden 
yritysten kehitystä ohjattiin tiivisti ja 
suunnitelmallisesti valtiollisella tasolla. 
Demokratia oli näissä maissa sotien jäl-
keisinä vuosikymmeninä lähinnä pääl-
leliimattua; sille ei ollut perinteitä, ja se 
oli myös kovin erilaista länsieurooppa-
laiseen demokratiakuvaan rinnastettu-
na. Samaa voisi todeta myös vaikkapa 
varsin hyvinvoivasta mutta kovin epäta-
sa-arvoisesta nykypäivän Singaporesta.

Teollistamisdiktatuuri
Jos Japanissa prosessi toteutettiin de-
mokraattisen viitekehyksen puitteissa, 
niin Etelä-Koreassa mentiin askelta pi-
demmälle.

Nykyisen Etelä-Korean presidentin 
Park Geun-hyen isän, alun perin veret-
tömän sotilasvallankaappauksen avul-
la valtaan nousseen kenraalimajurin ja 
sittemmin vaaleilla valitun presidentin 
Park Chung-heen valtakaudella 1961–
1979 tiukan ”teollistamisdiktatuurin” ai-
kana maan bruttokansantuote henkeä 
kohti nousi 72 dollarista kaksikymmen-
täkertaiseksi, joskin kansalaisvapauksi-
en kustannuksella. Kahden Korean vä-
listä vastakkainasettelua kuvaa se, että 
pohjoiskorealaiset agentit yrittivät mur-
hata presidentti Park Chung-heen kah-
desti, ensin vuonna 1968 ja sitten 1971.

Aluksi Aasian maiden teollisuus toi-
mitti vauraiden länsimaiden markki-
noille massatuotteita, joiden ainoana 
kilpailuetuna oli selkeästi edullisempi 
hinta. Kokemuksen ja osaamisen ker-
tyessä tuotteiden laatu parani. Aasi-
an talouskasvajat eivät suostuneetkaan 

jäämään siirtomaiden kaltaisiksi halpa-
tuotantoalustoiksi. Kohdemarkkinoiden 
kysyntää tutkimalla Aasian maiden teol-
lisuus pystyi jo 1980–1990-luvuilla käyt-
tämään samaa, alun perin länsimais-
ta valmistusteknologiaa ja tarjoamaan 
edullisempia, laadukkaampia ja kulut-
tajien tarpeita paremmin vastaavia tuot-
teita. Kasvavan omavaraisen perustut-
kimuksen ja teknologiakehityksen sekä 
alun alkaenkin paremman laatuosaami-
sen myötä Aasian maiden teollisuus on 
tänä päivänä maailman huippua. Aasia-
laisen talousihmeen resepti on yhteinen 
kaikille alueen valtiolle: ensin valmiste-
taan halpoja jakoavaimia ja trikoota, sit-
ten välivaiheiden myötä 40–50 vuoden 
kuluttua tarjotaan maailman parhaim-
mistoon kuuluvia korkeateknologisia 
tuotteita. Alueen eri valtiot ovat tässä 
prosessissa eri kehitysvaiheissa. Olisiko 
tässä opittavaa meille länsimaiden nyt-
tässä-ja-heti-kvartaalitaloustoimijoille?

Kun tätä samaa teollistumisprosessia 
tarkastellaan Etelä-Korean aseteollisuu-
den puitteissa, niin 1990-luvulle saakka 
maan aseteollisuus valmisti lisenssillä 
amerikkalaiskalustoa, mutta 1990-lu-
vulta lähtien se on siirtynyt kan-
sallisen kaluston suunnitteluun 
ja valmistukseen. On myös hyvä 
huomata, että aasialaisten menestyjä-
maiden talouksissa sotateollisuus toimii 
siviiliteollisuuden ja markkinoiden eh-
doilla eikä päinvastoin…

Aamuraikkauden mailla
Etelä-Korean asevoimien panssarikalus-
to koostui vielä 1970-luvulla amerikkalai-
sista M47- ja M48 Patton -taistelupans-
sarivaunuista, jotka olivat alivoimaisia 
Pohjois-Korean modernimmalle pans-
sarikalustolle. 

Väliratkaisuna panssarikalusto mo-
dernisoitiin M48A3K- ja M48A5K-tasol-
le. Loppujen lopuksi amerikkalaisen M1 
Abrams -taistelupanssarivaunun poh-
jalta suunniteltiin kansallinen K1-tais-
telupanssarivaunu, jota valmistettiin 
Etelä-Koreassa vuosina 1985–2010 eri 

versioina. Vuonna 1995 alettiin kehit-
tää jo täysin omavaraista kansallista K2 
Black Panther -taistelupanssarivaunua, 
joka tuli palveluskäyttöön vuonna 2014. 

K1- ja K2-vaunujen suurimpana ero-
na on se, että jälkimmäinen on eteläko-
realaisten suunnittelema, ja vaikka siinä 
käytetään ulkomaalaisia komponentteja 
ja alijärjestelmiä, niiden integrointi on 
kansallista. Sama prosessi toistuu myös 
panssarihaupitsien osalta: 1 040:n alun 
perin amerikkalaiseen M109A2-pans-
sarihaupitsiin perustuvan kansallisen 
K55/K55A1-evoluution lisenssivalmis-
tus vaihtui vuonna 1989 omavaraisen 

250, ilmavoimat 8 800 ja merijalkavä-
ki 250). Historiallisena jäänteenä Kore-
an sodasta Etelä-Korean asevoimat ovat 
tänäkin päivänä maahan sijoitettujen 
amerikkalaisjoukkojen komentajan, tätä 
nykyä kenraali Vincent Keith Brooksin, 
alaisuudessa.

Kummankin Korean asevoimien yti-
men muodostavat maavoimat, joissa on 
runsaasti tykistöä. Pohjois-Korealla on 
8 500 vedettävää ja itsevetävää tykkiä, 5 
100 tykistöraketinheitintä ja 7 500 kra-
naatinheitintä. Etelä-Korealla on 3 500 
vedettävää ja yli 1 353 itseliikkuvaa tyk-
kiä, 185 tykistöraketinheitintä ja 6 000 
kranaatinheitintä. Etelä-Korean amerik-
kalaisjoukkojen tykistö koostuu panssa-
riprikaatin M109-panssarihaupitseista 
sekä tykistöprikaatin M270-tykistörake-
tinheittimistä.

Aluksi Korean sodan jälkeen Etelä-
Korean asevoimat käyttivät amerikka-
laiskalustoa. Maan teollisuuden, ja var-
sinkin sen korkeateknologisen sektorin 
kehittyessä tapahtui siirtyminen ame-
rikkalaiskaluston lisenssivalmistukseen 
ja kansalliseen modernisointiin. Viime 
vuosikymmeninä Etelä-Korea on siir-
tynyt kansallisesti kehitetyn kaluston 
käyttöön. Eräinä Etelä-Korean asete-
ollisuuden saavutuksina voidaan pitää 
esimerkiksi erittäin modernia Hyundai 
Rotem K2 Black Panther -taistelupans-

ERÄÄNÄ ETELÄ-KOREAN ASETEOLLISUUDEN 
SAAVUTUKSENA VOIDAAN PITÄÄ ESIMERKIKSI 
ERITTÄIN MODERNIA HYUNDAI ROTEM K2 BLACK 
PANTHER -TAISTELUPANSSARIVAUNUA.

kansallisen K9-panssarihaupitsin kehit-
tämiseen. 

Seuraavassa vaiheessa Aasia tulee 
ohittamaan Euroopan myös asevalmis-
tuksessa – niin innovaatioissa, laadussa, 
hinnassa kuin määrässäkin. Jo tänään 
Euroopan ja Yhdysvaltojen parhaiden 
yliopistojen kampukset täyttyvät aasia-
laisista opiskelijoista. Kiinalaisen kaup-
padelegaation edustajan kommentti 
noin kymmenen vuoden takaa on ku-
vaava:

– Uskon, että Eurooppa tulee säily-
mään kiinnostavana ja kilpailukykyise-
nä turismin kohteena.

3938

maanpuolustuksen ja turvallisuuden osto-opas 1/2017maanpuolustuksen ja turvallisuuden osto-opas 1/2017



LEOPARD 2A6

Suomen Sotilas testasi 
panssarijoukkojemme uuden 

taisteluvaunun J
ostakin syystä saksalaiset 
ovat jo 1940-luvulta lähtien 
nimenneet vaunujaan iso-
jen kissaeläinten mukaan. 
On ollut Tiikeriä, Pantteria 
ja nyt Leopardi. Tässä jou-
kossa ei nyt koeajettu vau-
nu suinkaan ole se notkein 
peto, vaan itse asiassa san-
gen massiivinen ilmestys, 

kun sen viereen kävelee vaunupäähi-
nettään roikottaen. Leopardin siitä tai-
taa tehdä pitemminkin liikkuvuus, jos 
verrokkeina ovat edellä mainitut toisen 
maailmansodan aikaiset panssarivau-
nut. Toisaalta vaunun nyt koeajettu 2A6-
versio näyttää kuvissa itse asiassa varsin 
sulavalinjaiselta hyvin teräväkeulaisen 
torninsa vuoksi. 

Vaunuun kiipeäminen on taistelu-
panssarivaunussa aina vaikeaa, jalan- 
ja kädensijoja on yllättävän huonosti, 
aivan kuin insinöörit olisivat unohta-
neet, että jostain sen miehistönkin pi-
tää kustannuspaikoilleen ilmestyä. No, 
Leopard ei ole tässä kohtaa huonoin esi-
merkki, kärkeä pitävät eräät venäläiset 
vaunut, joita vuosien saatossa on tullut 
ajettua. Eli eipä muuta kuin vaunun kyl-
keä ylös, tornin päälle ja luukusta sisään.

Ajajan paikka on vaunun rungon etu-
osassa oikealla. Ajajalla on päänsä päällä 
luukku, mutta sen käyttäminen vaunuun 
menoon ja poistumiseen vaatii tornin 
kääntämistä sivulle. Normaali tie ajajan 
paikalle kulkeekin tornin päältä sen oi-
keanpuoleisesta luukusta, josta kulkevat 
myös ampuja ja vaununjohtaja. Ajaja so-
lahtaa tätä kautta varsin näppärästi pai-
kalleen, sopivia jalansijoja ja käden paik-
koja löytyy tueksi kokemattomallekin. 
Hieman matkalla kyllä alkaa mietityt-
tää poispääsy, jos vaunulle käy huonos-

ti, tiellä kun on tornissa kaksikin miestä. 
Jossakin on kuulemma myös pohjaluuk-
ku, mutta sen tarkempi sijainti ja käytön 
kokeilu jää silleen. No, Parolannummen 
panssarikentällä ei liene kovin suurta 
vaaraa saada koeajon aikana nuoliam-
musta kylkeen tai miinaa telan alle. 

Vuosia sitten koeajamassamme Puo-
lustusvoimiemme arsenaalista yhä löy-
tyvässä vanhemmassa A4-versiossa on 
oikeasta takakulmastaan saranoitu aja-
jan luukku, jota ensin hieman kohote-
taan ja käännetään sitten sivuun oike-
alle. Lisäksi luukun päällä on, tornin 
asennosta riippuen, runsaasti vapaa-
ta tilaa. Koska uuden A6-version tornin 
etupanssarointi on huomattavasti tuh-
dimpi, ajajan luukku muutettiin oikeal-
le liukuvaksi kammesta pyörittäen, eikä 
luukun päällä ole enää juuri tyhjää tilaa. 
Luukku on mahdollista tiivistää palje-
tiivisteellä. Tositilanteessa vanhalla sen 
enempää kuin uudellakaan vaunulla ei 
juurikaan voi ajaa pää ulkona luukusta, 
koska vaununjohtajan ja ampujan täh-
täinten mukana kääntyvä torni ja omaa 
elämäänsä elävä, vakautettu kanuuna 
saattaa viedä ajajan pään mennessään 
– tämä on oikeastaan kaikkien vakaute-
tulla kanuunalla varustettujen nykyvau-
nujen piirre.

Pedon puikoissa
Ajajan istuin on sopivan tilava, jotta siinä 
pystyy toimimaan, selkänojan saa hen-
kilöautomaisesti säädettyä haluamak-
seen, ja takaa ylhäältä kääntyy vielä nis-
katuki varmistamaan ajajan paikallaan 
pysymisen. Omituista kyllä, korkeutta 
ei pysty säätämään, ja ainakin tällaisel-
le 182 cm pitkälle ajajalle ajoasennosta 
tuli vähän köyry. Jotta näki mielestään 

riittävästi ulos prismoista, oli roikotetta-
va päätä. Saattaisi olla pitemmän pääl-
le rasittavaa. Oikeastaan aika yllättävää, 
että tällaisiin ergonomiaan ja sitä kautta 
taistelussa jaksamiseen liittyviä piirteitä 
löytyy yllättävän usein nykyaikaisistakin 
sotilasajoneuvoista.

Vaunun hallintaan vaikuttavat vivut 
ja muut tilpehöörit ovat sen sijaan mu-
kavasti käsillä, mittaritaulu lukuisine 
katkaisijoineen vasemmalla sivulla, oi-
kealla vaihteen ja ajosuunnan valitsin 
sekä niiden edessä seisontajarrun vipu; 
kaikki mukavasti käsillä ilman minkään-
laista kurkottamista. Kun hallintalait-
teiden paikat tulevat tutuksi, niin tässä 
vaunussa ajaja todella löytää ne helpos-
ti vaikka unissaankin, kuten kulunut ho-
kema kuuluu. Mittaritaulu on sijoitet-
tu vähän hankalasti ajajan vasemmalle 
puolelle, joten päätä pitää kääntää, jos 
tahtoo jotakin lukemaa tarkastella. Ajon 
aikana ajajan olisi syytä katsella lähinnä 
prismoista eteensä, jotta vaunu pysyy 
hallinnassa. Ainoa ajajan näkökentässä 
selvästi oleva mittari on edessä hieman 
oikealla oleva ”kello”, joka kertoo tornin 
asennon. Ajajalle tieto on tärkeä, koska 
jo pelkkä torni ylittää rungon sivut, ja jos 
torni osoittaa sivulle, tykin putken sivu-
ylitys on jo aivan omaa luokkaansa. Tor-
nin pyörittely metsämaastossa lieneekin 
oma tieteenhaaransa, eli parempi pysyä 
aukealla ja vahtia putkea.

Tuttua ja turvallista  
– saksalaista
Kaikki ohjeet ja kyltit mittaritaulussa ja 
muuallakin ajajan tilassa ovat saksak-
si. Syynä tähän on se, että nyt koeajetun 
vaunuyksilön ”suomettamista” ei oltu 
vielä tehty, ja vaunu on lähes samassa 

■ TEKSTI JA KOEA JO: KARI KUUSELA
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asussa kuin edellisten alankomaalaisten 
omistajiensakin käytössä. No, se ei sak-
san kielen taitoista haittaa. Kovin kum-
moisia ohjeita ei koeajajalle ennen vau-
nun liikuttelua annettu, mutta eipä niitä 
tarvittukaan, kun ohjeet voi lukea ympä-
riltään.

Koska vaunussa on automaattivaih-
teisto, ei vasemmalle jalalle ole muuta 
tehtävää kuin tarjota tukea, oikea jalka 
riittää kaasu- eli syöttöpolkimen ja jar-
rupolkimen hallintaan. Polkimet ovat 
sopivalla ja mukavalla etäisyydellä, eli 
näiltä osin ergonomia on ainakin itsel-
leni sopiva. Polkimien liikeradat ovat 
myös hyvät, eikä voimaa tarvita juu-

� AMPUJA painaa tositoi-
missa otsansa tähän ja tä-
hystelee maaliaan EMES 
15 -tähtäimen, lämpöka-
meran ja laseretäisyys-
mittarin avulla. Laser mit-
taa etäisyyksiä 200-6 000 
metrin välillä, ja tähtäin 
on yhteydessä ammun-
nanhallintatietokoneen 
kanssa. Tarvittaessa myös 
johtaja pystyy ampu-
maan, ja hänellä on hyvät 
täyden ympyrän käsittä-
vät näkymät. 

� VAS. TORNIN johtajan 
luukusta solahtaa sisään 
kolme vaunun neljästä 
miehistön jäsenestä, en-
siksi ajaja, sitten ampuja 
ja lopuksi johtaja.

� A JA JAN katsoessa vä-
hän alaviistoon näkymä 
on tällainen. Vaunua oh-
jataan lentokonemaisella 
“ratilla”, jota vaunu totte-
lee miltei kuin henkilö-
auto.

ri ollenkaan. Ajo-opettajan varoituksen 
äkäisistä jarruista kun pitää mielessä, 
niin jarrutuskin onnistuu hyvin pienel-
lä voimalla.

Ohjaus toimii lentokonemaisella ra-
tilla, joka tarjoaa myös tukea ajajalle, 
itse asiassa aivan eri tavoin kuin eräis-
sä vanhemmissa taisteluvaunutyypeis-
sä käytetyt ohjaussauvat. Yllättäen aja-
jalle ei ole tarjolla minkäänlaisia vöitä, 
näin nopeaan laitteeseen olisi oikeas-
taan voinut kuulua vaikka nelipistetur-
vavyöt. Missään vaiheessa ei kuitenkaan 
tule sellaista tunnetta, että penkillä ei 
pysyisi.

Vaunua ajetaan pääsääntöisesti luu-
kun alta, eli ajaja näkee eteensä ja ra-
joitetusti sivuille vain prismoista, jotka 
kaventavat näkökenttää aika tavalla ver-
rattuna siihen, että saisi luukusta pään-
sä ulos. No, turvallisuus ennen kaikkea, 
insinöörit varmaan sanoisivat. Minulle 
prismat olivat vähän turhan alhaalla ja 
ajoasennosta tulee vähän selkä köyrys-

sä istumista. Prismoista katselu aiheut-
taa ainakin kokemattomalle vähän epä-
todellisen tunteen, jota vielä tehostaa 
ajajan paikalle kuuluvat hyvin vähäiset 
äänet. Ei kuulu moottorin mylvintä eikä 
telan kova kalkatus, kerrankin kuulee 
hyvin ja ensi kerralla oikein, mitä vau-
nunjohtaja puhelulaitteen välityksellä 
käskee.

Helppo ajettava
Vaunu on erittäin helppo ajettava, jos 
tarkoitetaan ajamisella sitä, että vau-
nun saa liikkeelle, siirrettyä haluamaan-
sa paikkaan ja pysähtymään. Vaadittavat 
temput ovat hyvin yksikertaiset ja loo-
giset. Vaunun hallinta ei ole oikeastaan 
sen kummallisempaa kuin automaatti-
vaihteella varustetun henkilöauton aja-
minen. Todellisuudessa ajajan tehtävä 
on toki huomattavasti monimutkaisem-
pi ja harjaannusta vaativa, jotta maasto 
tulee taktisesti oikein käytettyä, ajajan 

muut velvoitteet hoidettua ja yhteistyö 
muun miehistön kanssa on aukoton. 
Nyt ajettiin kauniissa päivänpaistees-
sa pääsääntöisesti avoimella kentällä il-
man huolen häivää, pimeässä tai vihol-
lisen tulessa homma tietysti muuttuu 
vakavammaksi.

Leopardin koeajon jälkeen tulee en-
simmäisenä mieleen, että suomalai-
sia panssarijoukkoja on syytä onnitella. 
Toisen kerran niiden lähes satavuoti-
sen olemassaolon aikana on käytettävis-
sä maailman parhaimmistoon kuulu-
va – ellei paras – taistelupanssarivaunu. 
Edellinen kärkivaunuhan oli Renault FT 
17, vuonna 1919. Kaiken kaikkiaan Leo-
pardista jäi erittäin hyvä vaikutelma. 
Vaikka vaunutyyppi sinänsä on vanha, 
on se erittäin käyttökelpoisen oloinen ja 
edustanee oman alansa huippua.
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Defence and Security Buyer’s Guide 
Rate card

n  Advertisements
Aarno Suorsa,  
tel +358 44 055 33 20 
aarno.suorsa@suomensotilas.fi

Fixed placement, extra 295 €: 
Back cover, inside front/back cover. 
Buy your ad space now!

Did you know that the Defence and Security Buyer's Guide 
can offer you also substantial visibility and a large audience 
through digital marketing? 

Our digital community in Facebook has grown to over 
43.000 subscribers and our web pages are read by thousands 
of people every week. Actually, we have outgrown some 
major Finnish publications in the digital sphere, which 
makes us an attractive platform for digital marketing for 
defence and security related products and services.

We offer a range of competively priced marketing packages:
• Facebook and Twitter feeds promoting your product
• Advertorials in Suomen Sotilas web pages
• WWW banner ads

Combine print and digital adverts. When you buy a print 
advert, you get 50% off from digital advert.’
Please, inquire for options and offers:  
Aarno Suorsa (+358 44 055 33 20) or
aarno.suorsa@suomensotilas.fi

2/2017 Guide is due in August 2017. Material deadline 9.6.2017.

www.facebook.com/suomensotilas
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Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa.

Suomen Sotilas on maamme suurin ja vanhin 
riippumaton  sotilasaikakausjulkaisu. Vuosi-
kerta sisältää kuusi lehteä – yhteensä yli 500 
 sivua täyttä asiaa maanpuolustuksesta, sota-
taidosta, sotilastekniikasta ja sotahistoriasta.

Täytä ja lähetä  
oheinen kuponki 

tai soita tilaus  
(03) 4246 5334 

tai faxaa (03) 4246 5341

Voit tilata myös 
sähköpostitse  
asiakaspalvelu@ 
kustantajapalvelut.fi

SA
-K

U
VA

Posti- 
maksu 

maksettu

KUSTANNUS OY
SUOMEN MIES

00003  HELSINKI

Vastauslähetystunnus
nro 5007541

 KYLLÄ KIITOS!
Tilaan Suomen Sotilaan 
kestotilauksena edulliseen  
72 € hintaan

Tilaajan tiedot:
Nimi: ________________________________________

Osoite: ______________________________________

Postinro: _____________________________________

Postitoimipaikka: _____________________________

Puh. nro _____________________________________

Sähköposti: __________________________________



DIGI 1
Sponsoroitu tarina (1 500-2 000 merkkiä ja 1-2 kuvaa) Suomen Sotilaan Facebook-sivulla ja Twitterissä, Facebook-
näyttötakuu vähintään 6 000 näyttöa, sisältää toimitustyön.

Tässä esimerkki siitä, miltä yrityksen digi1 -juttu voisi näyttää: 
https://www.facebook.com/suomensotilas/posts/10153136432345686
Tarina valuu aikanaan sitten tuossa juttulistassa alaspäin, mutta sen julkaisun jälkeen lähimmän vuorokauden aikana 
ne näytöt siihen saadaan. Juttu tietysti löytyy tuolla suoralla linkillä "ikuisesti",  jos esim. ilmoittaja haluaa katsoa 
minkälaisia kommentteja siihen on tullut. Tässä jutussa linkki johtaa Pohjalainen-lehden sivuille, mutta tyypillisesti se 
digi1-jutussa johtaisi ilmoittajan omille sivuille.
• Hinta 250 €+alv

DIGI 2
Laajempi juttu (advertoriaali, n. 3 000–6 000 merkkiä ja kuvia) Suomen Sotilaan www-sivulle, 30 vrk etusivulla tai 
niin pitkään kunnes näyttötakuu 1 000 tulee täyteen, sisältää toimitustyön. http://www.suomensotilas.fi
Advertoriaali sijoitetaan Suomen Sotilas -lehden verkkosivulle osioon ”Uusimmat artikkelit” , josta se sitten ajan 
myötä siirtyy osioon ”Yritysjutut”.
• Hinta 450 €+alv

DIGI 3
Jättibanneri (728 x 90 px) tai suurtaulu (140 x 350 px) Suomen Sotilaan www-sivulle kuukaudeksi. (Huom! Ei ole 
osa mainosrulettia, vaan näkyy koko ajan)
Jättibanneri on vaakatasossa etusivun yläosassa ja suurtaulu pystytasossa sivun oikeanpuoleisimmalla  palstalla. 
http://www.suomensotilas.fi
• Hinta 300 €+alv

Koko paketti 1+2+3 listahinta 1 000 €+alv, tarjoushintaan 800 €+alv.  
Printtimainoksen ostajalle -50 % listahinnasta.    
www.suomensotilas.fi   •   www.facebook.com/suomensotilas

Digimarkkinointi on tätä päivää!
Maanpuolustuksen ja turvallisuuden Osto-oppaan ilmoittajien käytettävissä on Suomen Sotilaan 
Facebook-yhteisö, joka on kasvanut yli 43 000 seuraajaan. Seuraajayhteisömme on sosiaalisessa 

mediassa ohittanut koossa jo monet valtakunnallisetkin julkaisut, kuten Kauppalehden, Taloussanomat ja 
Suomen Kuvalehden.

Digimarkkinointiin  pääset mukaan milloin vain. Markkinointisi ei ole kiinni osto-oppaan printtiversion 
ilmestymisestä.

Digimarkkinoinnin aineisto lähetetään Pekka Mäkelälle osoitteeseen pekka.makela@suomensotilas.fi, 
puh 0440 908 080. Hän työstää aineiston esitettävään kuntoon ja lähettää sen teidän tarkastettavaksi.

Hän antaa myös tarkempia ohjeita aineistosta. Sovi myös Pekka Mäkelän kanssa julkaisuajankohta.
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Aineisto-ohjeita:
Bannerit toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen  
ostoopas@suomensotilas.fi

Erikoisratkaisuissa ota yhteyttä myyntiimme jo  
kampanjan suunnitteluvaiheessa.

Tarkemmat aineisto-ohjeet osoitteesta: 
http://suomensotilas.fi/fi/osto-opas-mainostajille

Advertoriaalit:
Yritys voi ostaa oppaasta tilaa myös omalle advertoriaalille (teksti-
mainos).

Advertoriaali voi olla joko yrityksen itsensä tuottama tai sen voi 
hankkia Suomen Sotilas -lehden toimitukselta, joka tuottaa erittäin 
korkeatasoisen advertoriaalin yrityksen antamien tietojen pohjalta.

Advertoriaalin koko voi olla koko sivu tai aukeama. Se voi tekstin 
lisäksi sisältää kuvia, grafiikkaa yms.

Advertoriaalien hinnat erikseen sovitusti.

Maanpuolustuksen Osto-opas on työpaikalle  
toimitettu messuosasto

1/1
sivun mainos 
186 x 272 mm

1/4
sivun yritys-

tieto
90 x 134 mm

+

1 850 €

1/4
sivun  

yritystieto
90 x 134 mm

+
1/2

sivun mainos
186 x 134 mm

1 095 €

1/4
sivun  

yritystieto
90 x 134 mm

1/4
sivun mainos 
90 x 134 mm

+

585 €

n Hinnasto / mainokset
Opas 2/2017 ilmestyy elokuussa 2017 
aineistopäivä on 9.6.2017 

Voit varata ilmoitustilan jo nyt :  
Aarno Suorsa, puh. 044 055 3320  
aarno.suorsa@suomensotilas.fi

Määräpaikkalisä 295 e: 
takakansi, II-kansi, III-kansi.
Varaa jo nyt ilmoitustilasi!

Tiesitkö, että Maanpuolustuksen osto-opas voi tarjota yrityksellesi huo-
mattavan näkyvyyden myös digitaalisen markkinoinnin avulla?

Osto-oppaan ilmoittajien käytettävissä on Suomen Sotilaan Facebook-
yhteisö, joka on kasvanut jo yli 43 000 seuraajaan. Nettisivuillamme juttuja 
käy lukemassa tuhannet ihmiset joka viikko. Itseasiassa yhteisömme on 
sosiaalisessa mediassa ohittanut koossa jo monet valtakunnallisetkin 
julkaisut, kuten Kauppalehden, Taloussanomat ja Suomen Kuvalehden. 
Näin ollen voimme tarjota huomattavan suuren näkyvyyden erityisesti 
puolustus- ja turvallisuusalan ilmoittajille. Tarjoamme monipuoliset ja 
kilpailukykyisesti hinnoitellut pakettiratkaisut digimarkkinointiin:

• Facebook- ja Twitter-feedit, joissa kerrotaan tuotteistasi
• Advertioriaalit, eli tuotteistasi kertovat artikkelinomaiset jutut Suomen 
Sotilaan www-sivuille
• Bannerimainonta Suomen Sotilaan www-sivuilla

Kun yhdistät printtimainokseen digitaalisen markkinoinnin, hyö-
tysi on moninkertainen. Printtimainoksen ostajalle digimainos 

50 %:n alennuksella.

Kysy lisää Aarno Suorsa (044 055 33 20) tai
aarno.suorsa@suomensotilas.fi

www.facebook.com/suomensotilas
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Arvoisa  
osto-oppaan lukija, 
Kädessäsi oleva Maanpuolustuksen ja Turvallisuuden 
Osto-Opas on tarkoitettu puolustus- ja rajaviranomai-
sille ja muillekin turvallisuudesta vastaaville viran-
omaisille työkaluksi, kun harkitaan ja tehdään han-
kintoja oman toimialan tarpeisiin. 
  
Kaikki oppaassa mainostavat yritykset ovat vakava-
raisia, luotettavia toimittajia ja edustavat alansa pa-
rasta asiantuntemusta. 
  
Kun etsit yksikkösi tarvitsemia tuotteita ja palvelu-
ja, löydät ne varmasti ja luotettavasti tämän oppaan 
avulla 
  
Varsinainen Osto-opas koostuu kahdesta osasta. 
  
Aakkosellinen yrityshakemisto 
Oppaan sivulla 49 ja 70 ovat kaikki yritykset nimensä 
mukaisessa aakkosjärjestyksessä. 
  
Aakkosellinen toimialahakemisto 
Oppaan sivuilla 50–51 ovat kaikki yritysten ilmoituk-
set toimialansa mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Et-
siessäsi tarkoitukseesi oikeaa tuotetta tai palvelua 
hae se tästä hakemistosta. 
  
Molemmissa hakemistoissa on yrityksen nimen pe-
rään merkitty kaksi sivunumeroa, joista ensimmäi-
nen ohjaa toimialan mukaisille mainossivuille ja 
jälkimmäinen numero aakkosellisille tuote- ja palve-
lusivuille. 
  
Osto-oppaan nettiversio on osoitteessa www.suo-
mensotilas.fi/pdf/Opas_1_2017.pdf. Sieltä löyty-
vät myös linkit kaikkien mainostajien kotisivuille. 
 Kannattaa käydä tutustumassa. 
 

Dear  
reader,
The Defence and Security Buyer’s Guide is where 
you find reliable products and services for your unit. 
This guide is the premier source for national defense 
and border security authorities who are planning or 
conducting purchases. 

All providers listed in this guide are well established, 
stable, and respectable companies, in a word, best in 
their field. 
 
The Guide itself is composed of two distinct parts. 

Providers Directory 
pages 49 and 70 list all the companies in an 
alphabetical order. 

Industry Directory 
pages 52–53 list all the companies by their chosen 
industries, in an alphabetical order. Use the Industry 
Directory to search for suitable services and 
products. 
 
Both directories give two page numbers after each 
company listing, the first is for advertisements per 
industry and the latter for the alphabetical product 
and service page. 

The Defence and Security Buyer’s Guide is found on 
the Web at www.suomensotilas.fi/pdf/Opas_1_2017.
pdf. The site also contains links to all advertisers’ 
web pages, making it an outstanding starting point 
when looking for further information. 
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AUTO- JA TEknISEn ALAn TUkkUkAUPPAAkUT, PARISTOT JA VIRTALähTEET • AMPUMATAULUT • ASEIDEn JA PATRUUnOIDEn VALMISTUS • ASEIDEn kORJAUS JA hUOLTO

maahantuoja:

LAATUA  & POWERIA

energy

WWW.SAKO.FI DEFENCE & SECURITY

ROUGH WORLD – TOUGH PRODUCTS

senop.fi

ToolPack, ToolPack Auto ja ToolPack Extra-kampanjalehdet 

ToolPack tarjoaa niin teollisuus- kuin korjaamokäyttäjälle 
kattavan paketin yleistyökaluja ja tarvikkeita. ToolPack Auto 
-lehti on suunnattu auto- ja korjaamoalan ammattilaisille. 
Sisältää kattavan valikoiman korjaamotyökaluja ja -laitteita. 
ToolPack Extra -lehdessä on laaja valikoima laadukkaita 
työkaluja ja kiinnitystarvikkeita teollisuuden ja kunnossapidon 
tarpeisiin.

Lisätietoja www.toolpack.fi

Koukkulaitteet

VetokytkimetLisätukijalkasarjatLokasuojat

Kappaletavaranosturit

VarustelaatikotRenkaat

Jost -tuotteet

KOIVUSELTA KESKITETYN TEHOKKAASTI RASKAANKALUSTON KOMPONENTIT 
SEKÄ KAIKKI VARAOSAT JA TYÖKALUT!

Raskaankaluston tuotteet ja tarvikkeet 
Hyötyajoneuvojen huolto-, varaosa-, lisävaruste- ja päällirakenne-
tarpeissa Sinua palvelee yli 35 000 nimikkeen tuotevalikoima.

Lisätietoja www.koivunen.fi/tuotteet/raskaskalusto.html
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57kILVET JA OPASTEET • kOnTTORIT, VARASTOT, TEOLLISUUS • kORJAAMOLAITTEET JA hUOLTOAV-LAITTEET JA -PALVELUT • EnSIhOIDOn TUOTTEET • EnSIhOITO-, EnSIAPU- JA TURVALLISUUSVARUSTEET, OPASTEET, 
LIIkEnTEEnOhJAUSTUOTTEET • kALIbRAATTORIT, AALTOPUTkIkOMPOnEnTIT, PIEnTUTkAT JA SynTETISAATTORIT 

ESITYSTEKNIIKAN  
AMMATTILAINEN 

 
AV-TIIMI on v. 1993 perustettu  
usean merkin valtuutettu  
myyjä/asennusliike. 
 
Monipuolinen, kattava valikoima 
eri tuoteryhmiä. 
 

 

Puh. 020 755 9494 
Kultasepänkatu 3, 04250 Kerava 

 Innovatiiviset audiotuotteet—PentaClass 360°   
 Aktiivikaiutin ja heiteltävä CatchBox –mikrofoni  

 

       www.avtiimi.fi 
 
Kts. Puheluhinnat kotisivuiltamme 

 
Ammattitaitoinen henkilökunta 
pitkällä työkokemuksella alalta. 
Omat asentajat. 
 
Laitemyynti, suunnittelu–,  
asennus– ja ylläpitopitopalvelut. 

Sulkupylväät ja
Lippusiimat

Sulkulevyt ja
kartiot

Monipuolisesti, nopeasti ja oikeaan hintaan.
Kysy ensi kerralla tarjous myös meiltä!

www.turvakauppa.com

Varoitusnauhat
ja teipit

Betonianturat
ja porsaat

Kiinteistöpuomit
ja työmaa-aidat

Suomen Turvakauppa Oy
Jousitie 4, 20760 Piispanristi

p. 02 438 4300   f. 02 438 4310
myynti@turvakauppa.com

ADVANCED ELECTRONICS AND SYSTEMS

DA-Group on kotimainen, arvostettu kumppani huipputeknologian ratkaisujen tuottajana.

DA-Group suunnittelee ja valmistaa kokonaisratkaisuja asiakkaiden sovelluksiin 
tuotteiden suorituskyvyn edistämiseksi. Palvelemme teollisuusyrityksiä sekä puolustus- 
ja avaruusteollisuuden organisaatioita.

Osaamisalueemme kattavat tuotekehityksen, testauksen, valmistuksen sekä elinkaari-
palvelut. Erityisosaamistamme ovat sulautetut järjestelmät, elektroniikka ja mekaniikka 
sekä RF- ja mikroaaltoteknologiat.

Suorituskykyä ja 
turvallisuutta sotilaalle

YLLÄPITOVALMISTUSTESTAUSTUOTEKEHITYS

Puh. 08-442 131 | Fax 08-443 061 

myynti@turvakilvet | turvakilvet.fi

Suomen
Turvakilvet Oy

Varo
alue

Turvakilvillä ja opasteilla ennaltaehkäisevän tehokasta työ-
suojelua. Tilaa kuvasto tai tutustu osoitteessa turvakilvet.fi

Kestävä. Monikäyttöinen.
Tarvikkeet turvallisempaan 

työympäristöön.

Tuhansia tuotteita toimistoon, kouluun, 
varastoon ja teollisuuteen. Tutustu koko 
valikoimaan osoitteessa ajtuotteet.fi.

 Turvallinen ratkaisu
ASP-huoltokuilun kannet

suurin pituus 30 metriä

leveys: 600–1150 mm

kantavuus: 500 kg/metri

valmistettu ruiskuvaletusta alumiinista

lukitus haluttuun kohtaan

helppo asentaa uuteen sekä jo olemassa olevaan kuiluun

Arpré Oy toimittaa kaikki raskaan kaluston sekä 
erikoiskorjaamoiden huoltotyölaitteet ammattitaidolla – 
myös suunnittelupalvelu.

Arpré Oy  |  Teollisuustie 2 01800 Klaukkala  |  p. 010 271 3000  |  info@arpre.fi  |  www.arpre.fi

TEHOKKAAT KORJAAMORATKAISUT

Pyydä  
tarjous!

R A SK A A N K A L US T O N KO R JA A M O T
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59MAASTOAJOnEUVOTkULJETUSLAATIkOT, TIkkAAT JA TyöTASOT • LIIMAUS JA TIIVISTäMInEn • LIITTIMET, kAAPELIT JA JOhTOSARJAT

Työtasot 
• Mittojen mukaan tehtävät työtasot
• Lentokoneiden huoltotelakat
• Vakiomalliset työtasot, tikkaat ja 

rakennustelineet

Laatikot 
• Alumiiniset yleiskäyttöiset laatikot
• 19” sääsuojatut laitekotelot 

(tärinävaimentimin)
• Muoviset kaasutiiviit laatikot
• Tiiviysluokat IP67 saakka

Euroopan laajin valikoima
Ammattikäyttöön

Tatti 7, 00760 Helsinki
Tel. +358 9 777 2255

office@th-teocon.fi
www.th-teocon.fi

TH-Teocon_Maanpuolustuksen ja turvallisuuden Osto-opas_Ilmoitus_186x134mm_1_LR.indd   1 25.11.2016   12:49:03

OY SIKA FINLAND AB • INDUSTRY
PL 49 • Koskelontie 23 C • 02921 Espoo 
Puh. (09) 511 431 • Fax (09) 5114 3300

www.sika.fi

ERITTÄIN  NOPEITA
ERITTÄIN LUJIA
TÄYDELLINEN VALIKOIMA
2K RAKENNELIIMOJA 

Sika ilmoitus 90x134 mm 11_2015.indd   1 27.11.2015   8:29:46

UNDERWATER SYSTEMS FOR MILITARY AND NAVAL FORCES

                 ARWELL-TEKNIIKKA OY, Kiurunkuja 5, 21210 RAISIO
                 Puhelin 0207 199900      sales@arwell.fi     www.arwell.fi

Nyt entistäkin parempi!
Nyt entistäkin parempi!

POLARIS.FI

• markkinoiden ainoa kaksipaikkainen
• uusi entistäkin parempi High. Perf. 6x6 -veto
• EPS-ohjaustehostin vakiovarusteena
• kevyt ja ketterä ajettava
• taloudellinen, toimintasäde jopa yli 200 km
• kippilavan kantavuus 340 kg 

UUTUUS!
SPORTSMAN
“BIG BOSS“ 
570 EPS 6X6

Nyt entistäkin parempi!
Nyt entistäkin parempi!

• markkinoiden ainoa kaksipaikkainen
• uusi entistäkin parempi High. Perf. 6x6 -veto
• EPS-ohjaustehostin vakiovarusteena

SPORTSMANSPORTSMAN
“BIG BOSS“ 
570 EPS 6X6

POLARIS.FI

• maailman suosituin S&S UTV merkki
• automaattinen 100 % neliveto ja TURF 1x4 veto
• hyttipaketti (sis. hytin ja lämmityslaitteen)
• kippilavan kantavuus 227kg  
• rekisteröity kahdelle
• saatavana myös EPS –ohjaustehostimella

RANGER 570 
CABIN 4X4

SATOI TAI PAISTOI!

• maailman suosituin S&S UTV merkki
• automaattinen 100 % neliveto ja TURF 1x4 veto

Vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön 
ansiomitali

Hakemuslomakkeita ja sääntöjä voi tilata  Suomen Sotilaasta tai tulostaa lehden kotisivuilta 
osoitteesta: www.suomensotilas.fi

Pronssimitalin voi esittää tai anoa myös itselleen, jos 
mitalisääntöjen ehdot täyttyvät.

Hopeamitali myönnetään erityisansioista ja vain 
ulkopuolisesta esityksestä.

Lunastushinnat ovat 45 € + postikulut (pronssi)  ja 130 €  
+ posti kulut  (hopea).
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MATERIAALI- JA kOnEISTUSPALVELUT • OVETMAATUTkAT

n Osto-Opas 
2/2017 ilmestyy  
elokuussa 2017
Voit varata  
ilmoitustilan jo nyt: 

Aarno Suorsa 
puh. 044 055 33 20 
aarno.suorsa@suomensotilas.fi

Klinger Finland Oy:n maahantuoma SpotterRF-maatutka valvoo 
tehokkaasti aluettasi ja kertoo välittömästi liikehdinnöistä 

kohteessa. SpotterRF-tutkat on suunniteltu valvomaan 
viranomaiskohteita, rajalinjoja, teollisuuskohteita, varastoalueita 

ja vesistöjä. Järjestelmä näyttää karttapohjalla kohteen 
liikehdinnät ja antaa hälytystiedon sekä ohjaa kamerat 

automaattisesti kohteeseen. Maatutkaan voidaan asettaa 
useita erilaisia hälytysalueita ja -ominaisuuksia. Tutka 

toimii niin maastossa, kaupungissa kuin merellä.

Käyttöönotto on helppoa ja tämä onkin täydellinen 
valvontatekniikka niin pieniin kuin isoihinkin valvonta-

alueisiin. Tutka ei anna vääriä hälytyksiä kohteessa 
olevista liikkuvista objekteista kuten puista ja pensaista. 

Yhdellä tutkalla voidaan valvoa noin 20:n lämpökameran 
kattama alue. Järjestelmä toimii vesi- ja lumisateen, 

sekä sumun läpi tunnistaen liikkuvat kohteet aina 
toimintasäteensä rajoille asti. Tutka toimii ilman kameroitakin, 

mutta kamerat tehostavat valvontaa oleellisesti. Kameraohjaus 
tapahtuu reaaliaikaisesti tutkan sisäisen kompassin ja gps-

tietojen avulla. Näin ollen kamerat seuraavat automaattisesti 
alueella liikkuvia kohteita. Tutkasta on saatavana eri malleja. 

Valvottava matka voi olla 125 metristä aina 1300 metriin asti.

SpotterRF tutkasta on saatavana myös kehittynyt UAVX-
järjestelmä, joka on kehitetty havaitsemaan pienlennokkeja. 

Laitteisto koostuu SpotterRF-tutkalaitteistosta, UAVX-
erikoiskamerasta sekä pienlennokkiin suunnattavasta 

estolaitteesta. Järjestelmäkokonaisuus pystyy havaitsemaan 
tehokkaasti pienlennokit ja ohjaamaan ne alas, 

niin valoisalla kuin pimeällä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Ari Lamminaho » Tuoteryhmäpäällikkö

ari.lamminaho@klinger.fi

TEHOKASTA 
ALUEVALVONTAA 
TUTKAJÄRJESTELMÄLLÄ

Champion Door Oy
Hopeatie 2 FI-85500 Nivala FINLAND

Tel. + 358 8 445 8800
Fax + 358 8 442 956

info@championdoor.com
www.championdoor.com

Hangar doors 
for air force use
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63PELASTUS-, SUkELLUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEET • PROSESSI- JA TURVALLISUUSOPASTEETPAInEILMA- JA hEngITySLAITTEET, PALOkyPäRäT, MERkInAnTO- JA häLyTySLAITTEET, LäMPökAMERAT, hEngITySILMAkOMPRESSORIT, 
kEMIkAALISUOJAPUVUT, kAASUMITTARIT • PAInEILMATyökALUT • PALOkALUSTO, SAMMUTUS- JA TULITyökURSSIT

DRÄGER SUOMI OY | PUH. 0207 119 600 | ASIAKASPALVELU@DRAEGER.COM

Paineilmahengityslaitteet, palokypärät, merkinanto- ja hälytyslaitteet, lämpökamerat,
hengitysilmakompressorit, kemikaalisuojapuvut, kaasumittarit ym.  

  Luotan varusteisiini,
             koska ne ovat

Drägeriltä.

• 750Nm Max. 
avausmomentti.

• 4-asentoinen tehonsäätö.
• Paino akulla 2,0kg
• Pituus vain 170mm

1/2” Akkumutteriväännin W5152
UUTUUS!

Teknosafe Oy 
Sauramonkuja 1, 55800 Imatra  

Puh. 05 680 7700 | info@teknosafe.fi 
www.teknosafe.fi

TURVALLISUUTESI 
varmistamiseksi

AM
M

AT
TI

LA
IS

EN
 K

AL
US

TO

Kuivapuvut
Sukellus- ja urheiluinstrumentit
Sukellusvälineet
Tuotekehityspalvelut

Ursuk Oy
Teijonkatu 3
20750 Turku
info@ursuk.com
www.ursuk.com

c o n n e c t i n g  d i v e r s

®
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65TARRAT JA TARRATULOSTIMETSUOJALAUkUT, SUOJA- JA TURVALAITTEET, SOTILASVARUSTEET JA -TEkSTIILIT

n Osto-Opas 
2/2017 ilmestyy 
elokuussa 2017
Voit varata  
ilmoitustilan jo nyt: 

Aarno Suorsa 
puh. 044 055 33 20 
aarno.suorsa@suomensotilas.fi

TARRAT JOTKA
PYSYVÄT

www.exxi.�Puh. (09) 350 5530

Markkinoiden monipuolisin, 
helppokäyttöinen ja kestävä 
tarratulostin, jolla tulostat 
kaikki sähkö,- tele- ja 
data-asennusten merkinnät 
sekä tyyppikilpimateriaalit 
ja turvatarrat suoraan 
asennuspaikalla.

Vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön 
ansiomitali

Hakemuslomakkeita ja sääntöjä voi tilata  Suomen Sotilaasta tai tulostaa lehden kotisivuilta 
osoitteesta: www.suomensotilas.fi

Pronssimitalin voi esittää tai anoa myös itselleen, jos 
mitalisääntöjen ehdot täyttyvät.

Hopeamitali myönnetään erityisansioista ja vain 
ulkopuolisesta esityksestä.

Lunastushinnat ovat 45 € + postikulut (pronssi)  ja 130 €  
+ posti kulut  (hopea).



maanpuolustuksen ja turvallisuuden osto-opas 1/2017

66

maanpuolustuksen ja turvallisuuden osto-opas 1/2017

67TURVALLISUUSVARUSTEET • TyöASUTTEknISET kALUSTEET

JYVÄSKYLÄN TEHDAS: PL 33, 40351 Jyväskylä
Puh. 010 4469 11 
 

TURUN TEHDAS: Sorakatu 1, 20730 Turku
Puh. 010 4469 11 
 

treston.fi • sales@treston.com

TYÖKALUSÄILYTYSTÄ 
JA TYÖPISTEITÄ 

kaikkein raskaimpiin olosuhteisiin

ELPAC OY

Liikenteenohjaus
Sulku- ja varoituslaitteet

Soita 010 219 0700tai soita.

ELPAC_PV_osto-opas_186x134.indd   1 5/23/13   3:21 PM

3M™ PELTOR™ Comtac XPI – 
Älykkäitä ratkaisuja helppoon viestintään
• Sotilas- ja poliisikäyttöön suunniteltu 

kuulonsuojain 

• Soveltuu käytettäväksi kaikkiin 
sotilasradioihin

• EAR Plug-Mode -ominaisuus: 
kun kupusuojaimia käytetään 
E-A-R Classic -korvatulppien 
kanssa, saadaan kupusuojainten 
vaimennusarvoksi SNR 39 dB, 
samalla kuullaan ympäröivät 
äänet

Lisätietoja:  
Suomen 3M Oy/Kommunikaatiotuotteet, tuoteasiantuntija p. (09) 5252 529.

WWW.SOS-ASU.COM

yksilöidysti
räätälöidyt liivit

SOS-ASU KY
Koulukatu 38 A1

90100 OULU
info@sos-asu.com

www.sos-asu.com/rescue
puh. 040 544 5495 
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69VIDEOkAMERAT JA VIDEOVALVOnTAJäRJESTELMäTTyö- JA SUOJAVAATTEET • TähySTyS, PIMEänäkö JA LäMPökAMERAT • VAROITUSnAUhAT JA VIEMäRInSULkUTUOTTEET

www.lämpökamera.fi

09-876 1011 info@infradex.fi

Lämpötähystimet

FLIR PathFindIR 2 
Ajoneuvoihin asennettava lämpökamera

Scout TK
495€+alv=614€

- valvontaan
- etsintään

- metsälle
- veneilyyn

infradex.com www.fsm.fi

Dahua lämpökamerat
Dahua tarjoaa kustannustehokkaat ja kovatasoiset ratkaisut 

kaikkein vaativimpiinkin kameravalvontakohteisiin.   
 

Lämpökamera ei vaadi lainkaan valonlähdettä ja on siksi usein 
ainoa ratkaisu kohteiden havaitsemiseen pimeässä, vaikeissa 

sää- ja ympäristöolosuhteissa sekä pitkien etäisyyksien päästä. 

• Lämpö- ja lämpöhybridikamerat
   Lämpöhybridikamerat yhdistävät lämpökameran ja  
   näkyvää valoa havaitsevan kameran ominaisuudet
• Käännettävät (PTZ) ja kiinteät mallit 
• Lämpötilan mittaus

Maanpuolustuksen_osto-opas_01-17_Dahua 2.indd   1 29.11.2016   10.50.17

DEFENCE
DS-2TD4035D
KAKSITOIMINEN
OHJATTAVA
LÄMPÖKAMERA

www.hikvision.com

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands

NÄE PIMEÄSSÄ
HAVAITSE LÄMPÖSÄTEILY   

n Osto-Opas 
2/2017 ilmestyy 
elokuussa 2017
Voit varata  
ilmoitustilan jo nyt: 

Aarno Suorsa 
puh. 044 055 33 20 
aarno.suorsa@suomensotilas.fi
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71AAAKKOSELLINEN YRITYSHAKEMISTO • PROvIdERS dIREcTORY

Arpré Oy toimittaa kaikki raskaan kaluston  
sekä erikoiskorjaamoiden huoltotyölaitteet  
ammattitaidolla – myös suunnittelupalvelu.

voitelu- ja jäteöljylaitteet

letkukelat

raskaan kaluston nostimet

huoltokuilun suojakannet

nesteiden käytönvalvonta

suunnittelu-, asennus-, ja 
huoltopalvelut

Arpré Oy  |  Teollisuustie 2 01800 Klaukkala   
p. 010 271 3000  |  info@arpre.fi  |  www.arpre.fi

TEHOKKAAT KORJAAMORATKAISUT

Katso arpre.fi

R A S K A A N K A L U S T O N KO R JA A M O T

Lujatekoinen. Säädettävä.
Varasto sinuntarpeidesi mukaan.

Tuhansia tuotteita toimistoon, kouluun, 
varastoon ja teollisuuteen. Tutustu koko 
valikoimaan osoitteessa ajtuotteet.fi.

Nardi Pacific MX
400-700L/min
225/330/420bar

Nardi Pacific P, PG
160-350L/min
225/330bar

ATLAS ELEKTRONIK Finland Oy provides Naval Combat Management Systems and Integrated Mission Management 
Systems to navies, coast guards and other operators of integrated systems from large systems to one-console systems 
and tailored to customer needs. The company also provides project management services e.g. prime contractor services 
for mid-life upgrades.

ATLAS ELEKTRONIK Finland Oy
Lars Sonckin kaari ��, ����� Espoo, Finland
Phone ���� �� ���� ���
Mobile ���� ��� ��� ���
jaakko.savisaari@fi.atlas-elektronik.com

Maritime Security is a Question of
Best Technologies and Systems

... a sound decision

Pansio class Ship Pansio upgraded by 
ATLAS ELEKTRONIK Finland

ATLAS ELEKTRONIK FINLAND
A company of the ATLAS ELEKTRONIK Group 

ATLAS Integrated Mission System AIMS onboard 
the Finnish Border Guard OPV Turva
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Pressuovet

www.championdoor.com

Kestävä ja helppokäyttöinen vaihtoehto suurten 
aukkojen suojaamiseen. Asentaminen 
on helppoa ja nopeaa – ilman 
erikoistyökaluja. Kahden 
vuoden takuu.

Hopeatie 2, 85500 Nivala, puh. 08 445 8800, info@championdoor.com

ESITYSTEKNIIKAN  
AMMATTILAINEN 

 
AV-TIIMI on v. 1993 perustettu  
usean merkin valtuutettu  
myyjä/asennusliike. 
 
Monipuolinen, kattava valikoima 
eri tuoteryhmiä. 
 

 

Puh. 020 755 9494 
Kultasepänkatu 3, 04250 Kerava 

 Innovatiiviset audiotuotteet—PentaClass 360°   
 Aktiivikaiutin ja heiteltävä CatchBox –mikrofoni  

 

       www.avtiimi.fi 
 
Kts. Puheluhinnat kotisivuiltamme 

 
Ammattitaitoinen henkilökunta 
pitkällä työkokemuksella alalta. 
Omat asentajat. 
 
Laitemyynti, suunnittelu–,  
asennus– ja ylläpitopitopalvelut. 

Jarno Kauhanen
Sales Manager Finland
M: +358(0)408223056
T: +358 (0) 9 3540 7080
jarno.kauhanen@betafence.com

Betafence Group Betafence Groupwww.betafence.com

Betafence offers completely integrated perimeter security 
solutions and looks which one would suit your situation best.

Jarno Kauhanen
Sales Manager Finland
M: +358(0)408223056
T: +358 (0) 9 3540 7080
jarno.kauhanen@betafence.com

Betafence Group Betafence Groupwww.betafence.com

Betafence offers completely integrated perimeter security 
solutions and looks which one would suit your situation best.

POLARIS.FI
MILITARY.POLARIS.COM

• Vahvaa erikoisosaamista vaativaan maastoon
• Monipuolinen muunneltavuus/varustelu erikoiskäyttöön

RANGER DAGOR

AMMATTIKÄYTTÖÖN.

POLARIS.FI

•  Tilaa jopa kuudelle
•  Automaattinen 100 % neliveto
•  Kippilavan kantavuus 454 kg

RANGER XP 1000 / 
RANGER DIESEL 6X6 CREW

KULJETUKSEEN 
MAASTOSSA

ADVANCED ELECTRONICS AND SYSTEMS

DA-Group on kotimainen, arvostettu kumppani huipputeknologian ratkaisujen tuottajana.

DA-Group suunnittelee ja valmistaa kokonaisratkaisuja asiakkaiden sovelluksiin 
tuotteiden suorituskyvyn edistämiseksi. Palvelemme teollisuusyrityksiä sekä puolustus- 
ja avaruusteollisuuden organisaatioita.

Osaamisalueemme kattavat tuotekehityksen, testauksen, valmistuksen sekä elinkaari-
palvelut. Erityisosaamistamme ovat sulautetut järjestelmät, elektroniikka ja mekaniikka 
sekä RF- ja mikroaaltoteknologiat.

Suorituskykyä ja 
turvallisuutta sotilaalle

YLLÄPITOVALMISTUSTESTAUSTUOTEKEHITYS
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ELPAC OY

Liikenteenohjaus
Sulku- ja varoituslaitteet
Soita 010 219 0700

Tilaa veloituksetta uusin kuvastomme:
 tai soita.

ELPAC OY
Robert Huberin tie 7, 01510 Vantaa
puh. 010 219 0700, fax. 09-870 1201 

ELPAC_PV_osto-opas_YRITYSTIETO_kuvilla.indd   1 5/24/13   10:45 AM

DRÄGER SUOMI OY | PUH. 0207 119 600 | ASIAKASPALVELU@DRAEGER.COM

Paineilmahengityslaitteet, palokypärät, merkinanto- ja hälytyslaitteet, lämpökamerat,
hengitysilmakompressorit, kemikaalisuojapuvut, kaasumittarit ym.  

  Luotan varusteisiini,
             koska ne ovat

Drägeriltä.

Oy Flinkenberg Ab
Puh: (09) 859 911
electronics@flinkenberg.fi
w w w.fl inkenb erg.f i

•  Starttiakut

•  AGM akut

•  Marine akut

•  Paikallisakut

•  NiMH akut

•  Li-Ion akut

•  Varaajat

•  Teholähteet

•  Paristot

•  Verkkolaitteet

•  Virrantasaajat

•  Paristopitimet

•  Käsivalaisimet

•  Taskulamput

•  Invertterit

P O W E R I AL A AT U A &

energy energy@flinkenberg.fi

•  

www.fsm.fi

Dahua tarjoaa hämmästyttävän 
kovatasoisen tuotevalikoiman  
kaikkiin kamera- ja kulunvalvonta-
kohteisiin.

Konsultoimme ja suunnittelemme
 kanssasi vaativimmatkin kohteet. 

Ota yhteyttä!  
 

Petri Hyvönen 
Dahua Tuotepäällikkö 

FSM Oy 
petri.hyvonen@fsm.fi  

020 755 9541
 

Maanpuolustuksen_osto-opas_01-17_Dahua_2.indd   1 29.11.2016   11.17.55

DEFENCE
DS-2TD4035D
KAKSITOIMINEN
OHJATTAVA
LÄMPÖKAMERA

www.hikvision.com

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands

NÄE PIMEÄSSÄ
HAVAITSE LÄMPÖSÄTEILY   

LUOTETTAVAA SUOJAA PELASTUS- JA
TURVALLISUUSALAN AMMATTILAISILLE

www.ic2feeniks.com

KOTIMAISET LAADUKKAAT 
SUOJAUSRATKAISUT

Teltat

  Medipod potilaan eristyskapselit

Tarvikekassit

  Räätälöidyt tuotteet
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TURVALLISUUTTA RÄJÄYTYKSIIN

 TEHOKKUUTTA MAARAKENTAMISEEN

AutoStem I –patruunoita 
on 20–100g ja patruunan 
tehoa on mahdollista lisätä 
tehostinpatruunalla.

CP tarjoaa laajan valikoiman 
myös muita koneisiin liitettä-
viä lisälaitteita.

CP -vasarat tunnetaan 
maailmalla laadukkaina ja 
kestävinä.

mateko.fi

AutoStem-patruuna on mullistava uusi louhintapanos 
normaaliin louhintaan, tunneleiden rakentamiseen ja 
louhostoimintaan sekä turvalliseen kivenmurskaukseen, 
myös vedenalaisiin töihin.

AutoStem-patruunasta tekee mullistavan se, että panos 
sisältää automaattisesti toimivan tiivistävän elementin. 
Tämän ainutlaatuisen, uusinta teknologiaa edustavan ele-
mentin ansiosta perinteistä tiivistämistoimintaa ei tarvita.

CP valmistaa yli 100 vuoden kokemuksella maanraken-
nuskoneiden lisälaitteita, käsityökaluja, kompressoreita 
ja generaattoreita. Ne ovat maailmanlaajuisesti tunnet-
tuja korkeasta laadusta.

Laaja palveluverkostomme varmistaa tuotteiden korkean 
käytettävyyden, varaosat ja huollon. Tämä tuo lisäarvoa 
käyttäjille. 

AutoStem II on maailman 
ensimmäinen molemmista 
päistä tiivistävä louhinta-
patruuna.

Mateko Oy Kari Halmela
Turkkirata 31 Puh: 040 9010700
33960 Pirkkala S-posti: kari.halmela@mateko.fi

150525_autostem.indd   1 26.5.2015   8.11

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

Puolustusvoimien strateginen 

kumppani Millog Oy vastaa 

maavoimien ajoneuvo-ja 

panssarikaluston, ase- ja elektroniikka-

järjestelmien ja -laitteiden 

asennuksista, modifikaatioista ja 

kunnossapidosta sekä osallistuu 

maavoimien materiaalihankkeisiin. 

www.lämpökamera.fi

09-876 1011 info@infradex.fi

Lämpötähystimet

FLIR PathFindIR 2 
Ajoneuvoihin asennettava lämpökamera

Scout TK
495€+alv=614€

- valvontaan
- etsintään

- metsälle
- veneilyyn

infradex.com

• geospatial intelligence
• data acquisition & analysis
• advanced visualisation
• for defence and security

Your Window 
Into the World

Klinger Finland Oy:n maahantuoma SpotterRF-maatutka valvoo 
tehokkaasti aluettasi ja kertoo välittömästi liikehdinnöistä 

kohteessa. SpotterRF-tutkat on suunniteltu valvomaan 
viranomaiskohteita, rajalinjoja, teollisuuskohteita, varastoalueita 

ja vesistöjä. Järjestelmä näyttää karttapohjalla kohteen 
liikehdinnät ja antaa hälytystiedon sekä ohjaa kamerat 

automaattisesti kohteeseen. Maatutkaan voidaan asettaa 
useita erilaisia hälytysalueita ja -ominaisuuksia. Tutka 

toimii niin maastossa, kaupungissa kuin merellä.

Käyttöönotto on helppoa ja tämä onkin täydellinen 
valvontatekniikka niin pieniin kuin isoihinkin valvonta-

alueisiin. Tutka ei anna vääriä hälytyksiä kohteessa 
olevista liikkuvista objekteista kuten puista ja pensaista. 

Yhdellä tutkalla voidaan valvoa noin 20:n lämpökameran 
kattama alue. Järjestelmä toimii vesi- ja lumisateen, 

sekä sumun läpi tunnistaen liikkuvat kohteet aina 
toimintasäteensä rajoille asti. Tutka toimii ilman kameroitakin, 

mutta kamerat tehostavat valvontaa oleellisesti. Kameraohjaus 
tapahtuu reaaliaikaisesti tutkan sisäisen kompassin ja gps-

tietojen avulla. Näin ollen kamerat seuraavat automaattisesti 
alueella liikkuvia kohteita. Tutkasta on saatavana eri malleja. 

Valvottava matka voi olla 125 metristä aina 1300 metriin asti.

SpotterRF tutkasta on saatavana myös kehittynyt UAVX-
järjestelmä, joka on kehitetty havaitsemaan pienlennokkeja. 

Laitteisto koostuu SpotterRF-tutkalaitteistosta, UAVX-
erikoiskamerasta sekä pienlennokkiin suunnattavasta 

estolaitteesta. Järjestelmäkokonaisuus pystyy havaitsemaan 
tehokkaasti pienlennokit ja ohjaamaan ne alas, 

niin valoisalla kuin pimeällä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Ari Lamminaho » Tuoteryhmäpäällikkö

ari.lamminaho@klinger.fi

TEHOKASTA 
ALUEVALVONTAA 
TUTKAJÄRJESTELMÄLLÄ
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WWW.SAKO.FI DEFENCE & SECURITY

ROUGH WORLD – TOUGH PRODUCTS

senop.fi

OY SIKA FINLAND AB • INDUSTRY
PL 49 • Koskelontie 23 C • 02921 Espoo 
Puh. (09) 511 431 • Fax (09) 5114 3300

www.sika.fi

ERITTÄIN  NOPEITA
ERITTÄIN LUJIA
TÄYDELLINEN VALIKOIMA
2K RAKENNELIIMOJA 

OY SIKA FINLAND AB • INDUSTRY
PL 49 • Koskelontie 23 C • 02921 Espoo 
Puh. (09) 511 431 • Fax (09) 5114 3300

Sika ilmoitus 90x134 mm 11_2015.indd   1 27.11.2015   8:29:46

WWW.SOS-ASU.COM

yksilöidysti
räätälöidyt liivit

SOS-ASU KY
Koulukatu 38 A1

90100 OULU
info@sos-asu.com

www.sos-asu.com/rescue
puh. 040 544 5495 

3M™ PELTOR™ Comtac XPI –
Älykkäitä ratkaisuja helppoon viestintään
• Sotilas- ja poliisikäyttöön suunniteltu 

kuulonsuojain 

• Soveltuu käytettäväksi kaikkiin 
sotilasradioihin

• EAR Plug-Mode -ominaisuus: 
kun kupusuojaimia käytetään 
E-A-R Classic -korvatulppien 
kanssa, saadaan kupusuojainten 
vaimennusarvoksi SNR 39 dB, 
samalla kuullaan ympäröivät 
äänet

Lisätietoja: 
Suomen 3M Oy/Kommunikaatiotuotteet, tuoteasiantuntija p. (09) 5252 529.

kanssa, saadaan kupusuojainten 

3M Peltor comtac XPI ad FI 90x134mm.indd   1 7.12.2015   8:28:49
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Puh. 08-442 131 | Fax 08-443 061 

myynti@turvakilvet | turvakilvet.fi

Suomen
Turvakilvet Oy

Varo
alue

Turvakilvillä ja opasteilla ennaltaehkäisevän tehokasta työ-
suojelua. Tilaa kuvasto tai tutustu osoitteessa turvakilvet.fi

Sulkupylväät ja
Lippusiimat

Sulkulevyt ja
kartiot

Monipuolisesti, nopeasti ja oikeaan hintaan.
Kysy ensi kerralla tarjous myös meiltä!

www.turvakauppa.com

Varoitusnauhat
ja teipit

Betonianturat
ja porsaat

Kiinteistöpuomit
ja työmaa-aidat

Kiinteistöpuomit

Suomen Turvakauppa Oy
Jousitie 4, 20760 Piispanristi

p. 02 438 4300   f. 02 438 4310
myynti@turvakauppa.com

www.sahkolehto.f i 

Pistokeliittimet ja kaapelisarjat
ODU AMC- tulevaisuuden taistelijalle  

Tärkeimmät ominaisuudet:
• alumiinirungon ansiosta kevyt 
• varma liitäntä push-pull tai break-away
• nopea ja helppo liittää koodauksen ansiosta
• kestää vähintään 5000 liitäntäkertaa
• lämpötila-alue -51°C... +125°C
• erinomaiset datasiirto-ominaisuudet 
• suojausluokka IP 68 
• asiantuntijalta paras liitäntäratkaisu

Teknosafe Oy 
Sauramonkuja 1, 55800 Imatra  

Puh. 05 680 7700 | info@teknosafe.fi 
www.teknosafe.fi

TURVALLISUUTESI 
varmistamiseksi

AM
M

AT
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IS

EN
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US

TO

TARRAT JOTKA
PYSYVÄT

www.exxi.�Puh. (09) 350 5530

Markkinoiden monipuolisin, 
helppokäyttöinen ja kestävä 
tarratulostin, jolla tulostat 
kaikki sähkö,- tele- ja 
data-asennusten merkinnät 
sekä tyyppikilpimateriaalit 
ja turvatarrat suoraan 
asennuspaikalla.

Markkinoiden monipuolisin, 
helppokäyttöinen ja kestävä 
tarratulostin, jolla tulostat 

data-asennusten merkinnät 
sekä tyyppikilpimateriaalit 

Työtasot 
• Mittojen mukaan tehtävät työtasot
• Lentokoneiden huoltotelakat
• Vakiomalliset työtasot, tikkaat ja 

rakennustelineet

Laatikot 
• Alumiiniset yleiskäyttöiset laatikot
• 19” sääsuojatut laitekotelot 

(tärinävaimentimin)
• Muoviset kaasutiiviit laatikot
• Tiiviysluokat IP67 saakka

Euroopan laajin valikoima
Ammattikäyttöön

Tatti 7, 00760 Helsinki
Tel. +358 9 777 2255

office@th-teocon.fi
www.th-teocon.fi

TH-Teocon_Maanpuolustuksen ja turvallisuuden Osto-opas_Ilmoitus_186x134mm_1_LR.indd   1 25.11.2016   12:49:03

JYVÄSKYLÄN TEHDAS 
PL 33, 40351 Jyväskylä 

TURUN TEHDAS 
Sorakatu 1, 20730 Turku 

Puh. 010 4469 11 • sales@treston.com • treston.fi
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JYVÄSKYLÄN TEHDAS: PL 33, 40351 Jyväskylä
Puh. 010 4469 11 
 

TURUN TEHDAS: Sorakatu 1, 20730 Turku
Puh. 010 4469 11 
 

treston.fi • sales@treston.com

TYÖKALUSÄILYTYSTÄ 
JA TYÖPISTEITÄ 

kaikkein raskaimpiin olosuhteisiin

Vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön 
ansiomitali

Hakemuslomakkeita ja sääntöjä voi tilata  Suomen Sotilaasta tai tulostaa lehden kotisivuilta 
osoitteesta: www.suomensotilas.fi

Pronssimitalin voi esittää tai anoa myös itselleen, jos 
mitalisääntöjen ehdot täyttyvät.

Hopeamitali myönnetään erityisansioista ja vain 
ulkopuolisesta esityksestä.

Lunastushinnat ovat 45 € + postikulut (pronssi)  ja 130 €  
+ posti kulut  (hopea).



PROTECTING 
THE PROTECTORS

We are the original developers of earth-filled barrier 
technology. Since 1991 our products have been deployed in 
the most hostile parts of the world, saving countless lives and 
billions of dollars worth of mission critical assets.

• Defensive barriers
• Accommodation bunkers
• Safe havens
• Rapid deployment
• Elevated structures

• Security barriers
• Body armor
• Consultancy services
• Support and training
• Custom designs

STOP EVERYTHING. support@hesco.com / hesco.com


