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Uusi vaalikausi  
ja hallitus

V iime Osto-oppaan ilmestymisen jälkeen Suomeen on saatu uusi 
kolmen puolueen hallitus. Hallitussopimuksen mukaan puolustus-
määrärahoja nostetaan ns. Kanervan työryhmän mukaisesti tulevi-
na vuosina. Tämä kuitenkin merkitsee, että määrärahojen taso ei 

siltikään tule palautumaan leikkauksia edeltäneelle tasolle. Parempi kuiten-
kin edes näin, kun varmaa on, että koko julkista sektoria leikataan rankalla 
 kädellä.    

Ainakin eri puolustushaarojen suurten hankintojen valmistelutyö jatkuu vali-
tun eduskunnan kaudella. Uusi hallitus ei aio aktiivisesti edistää liittoutumis-
ta (NATO), mutta säilyttää option siihen. Liittoutumisesta tullaan tekemään 
selvitys. Toivottavasti selvityksessä kartoitetaan myös liittoutumisen ja liittou-
tumattomuuden huoltovarmuustekijät. Varmaa on kuitenkin se, että Suomi 
tulee pitämään yleisen asevelvollisuuden sodan ajan joukkojen muodostami-
sen perustana. Koko maan puolustaminen edellyttää lukumääräisesti suuria 
maavoimia. Joukot täytyy varustaa, ja niiden varustus tulee pitää ajanmukai-
sena. Haaste lienee tässä. Nykyinen kalusto vanhenee silmissä ja uusi korvaa-
va kalusto on kallista.

Elinkeinopoliittisesti on mielenkiintoista seurata, onko Suomessa jatkossa 
omaa aseteollisuutta osana puolustusteollisuutta. Tämänhetkiset havainnot 
viittaavat siihen, että meiltä on kadonnut tai ainakin katoamassa oma ase-
teollisuus. Emme valmista sotilaskivääreitä, tykkejä emmekä ohjuksia tai il-
ma-aluksia. Jos alan osaaminen kuihtuu, on alan uudelleen käynnistäminen 
myöhemmin ylivoimaista. Ehkä on kuitenkin parempi, että meille hankitaan 
enemmän ja toimivia aseita ulkomailta. On kyseenalaista, kannattaako mei-
dän kehittää omia aseita ja asejärjestelmiä, jos muualta saadaan halvemmalla 
koeteltua kalustoa. Tilanne muuttuu, jos tarvitsemaamme kalustoa ei muual-
ta löydy tai se kannattaa taloudellisesti valmistaa kotimaassa. Joskus huolto-
varmuussyistä välineet täytyy valmistaa täällä.

Kai Ahotupa 
toimitusjohtaja 
Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies

PS  Tästä osto-oppaan numerosta tehdään lukijatutkimus. Haluamme kehittää 
opasta yhä paremmaksi ja tehokkaammaksi työkaluksi hankintapäättäjille ja 
mainostajille. Pyydämme, että uhraisitte hetkisen aikaa yhteisen asian hyväk-
si ja vastaisitte sivulla 27 oleviin kysymyksiin. Kaikille vastanneille postitam-
me Suomen Sotilas -lehden uusimman numeron.
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ATLAS ELEKTRONIK Finland Oy provides Inte-
grated Mission Systems to navies, coast guards 
and other operators of integrated systems, 
from large bridge systems to one-console systems 
consisting of navigation, mission management 
systems and communications (multi-link functio-
nality available) integrated with customer tailored 
systems.

ATLAS ELEKTRONIK Finland Oy
CEO Jaakko Savisaari
Hiomotie 32, 00380 Helsinki, Finland
Mobile  +358 400 314 927
jaakko.savisaari@atlas-elektronik.com
www.atlas-elektronik.com

Maritime security is a question of
best technologies and systems.

... a sound decision

ATLAS ELEKTRONIK FINLAND
A company of the ATLAS ELEKTRONIK Group 

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

4

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 47 and 69 list all the 
companies in an alphabetical 
order. 

Industry Directory: 
pages 50-51 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_2_2015.pdf. The 
site also contains links to all 
advertisers’ web pages, making 
it an outstanding starting 
point when looking for further 
information. 

New legislature  
and government

A fter the parliamentary elections in April there is now a 
new three party government In Finland. According to 
governmental agreement the Finnish Defence Forces will 
have more funds in the coming years. Unfortunately, this 

still means that defence spending won't be as high as it was in the 
years before budget cuts. It is better than nothing, though, as the 
whole public sector will suffer from severe budget cuts in the future.

At least the preparation of acquisitions for all defence sectors will 
continue in the Parliament. New government won't actively enhance 
joining Nato but keeps the option open to do so in the future. A report 
into pros and cons of Nato membership will be made and hopefully it 
will also cover security of supply. 

Finland will keep the conscription system as the basis of forming the 
war time troops. A big army is needed to defend the whole country. 
The troops must have proper and modern equipment. This is our 
current challenge. Our existing equipment is getting old and new one 
is expensive. 

It will be interesting to see if there will be any Finnish arms industry 
in the future. At the moment it seems that we are losing it. We aren't 
producing any military rifles, guns, missiles or aircrafts. If we lose the 
craftsmanship and know-how, it will be difficult to start arms industry 
again from the scratch. Perhaps it is a better solution for us to acquire 
armament abroad. We should question the sense of making our own 
armament if we can get cheaper and tested equipment elsewhere. Of 
course the situation changes if the equipment we need doesn't exist 
abroad or is cheaper to make in Finland. Sometimes it's also better to 
have national production for security reasons.  

Kai Ahotupa
CEO
Suomen Mies Oy
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K
okonaisturvallisuus-messut ja 
koko turvallisuusviikon ohjelma 
yhdistävät turvallisuuden eri toi-
mijat: kansalaiset, järjestöt, elin-
keinoelämän ja viranomaiset. Ta-

pahtuman slogan on ”Kokonaisturvallisuus 
– yhteiskunta yhdessä. Arjen turvallisuudes-
ta maanpuolustukseen.” Tämä suurtapahtu-
ma on jokaiselle: lapsille, aikuisille, perheil-
le, yrityksille ja ammattilaisille. Tarkoitus on 
jakaa tietoa turvallisuudesta ja omien valin-
tojen heijastumisesta arkeen, esitellä ammat-
tilaisten, viranomaisten ja vapaaehtoisten toi-
mintaa sekä keskustella päivän polttavista 
turvallisuusasioista kansallisella ja kansain-
välisellä tasolla. 

Kokonaisturvallisuus ensi 
kertaa näin laajasti – Ohjelmaa 
taistelunäytöksistä seminaareihin 

Messuilla nähdään laajasti Puolustusvoimien 
kalustoa, toiminnan esittelyä sekä vaikuttavia 
taistelunäytöksiä. Yhteiskunnan kokonaistur-
vallisuuden foorumi 2015 tuo messuille Suo-
men johtavat asiantuntijat ja korkea-arvoiset 
henkilöt pohtimaan yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen turvaamista.

puolustusvoimien yhteiset logistiikan palve-
lut sekä mahdollistaa osaltaan puolustusvoi-
mien suorituskyvyn rakentamisen, ylläpidon 
ja käytön. 

Puolustusvoimien varusmiessoittokunta 
viihdyttää messuyleisöä yhdessä Poliisisoitto-
kunnan kanssa puolen tunnin esityksillä. Lu-
vassa on häikäisevä kuviomarssishow, joka 
vetoaa niin perheen pienimpiin kuin varttu-
neeseen kaartiin. Puolustusvoimien sotahar-
joitusradio, Radio Kipinä lähettää suoraan 
ohjelmaa messuilta ja messutapahtumia voi 
seurata Puolustusvoimien sosiaalisen median 
kanavilta. Myös Sotilaskotiliitto esittelee mes-
suilla sotilaskotitoimintaa. Perinteistä sotkun 
munkkia pääsee myös maistamaan paikalli-
sen sotilaskotiyhdistyksen, Tampereen Seu-
dun Sotilaskotiyhdistyksen tarjoamin palve-
luin. Lisäksi muun muassa Ulkoministeriö 
kampanjoi messuilla turvallisen ulkomaan-
matkailun puolesta. 

sekä 5.9. Tampereen keskustassa nähtävästä 
Vesipelastusnäytöksestä, joka toteutetaan vi-
ranomaisten yhteistyönä. Security Track -kil-
pailussa koululaiset, perheet ja yritykset ki-
saavat turvallisuustietämyksestä ja -taidoista. 
Tieto & Taito -kehät ovat puolestaan erityisesti 
nuorille ja perheille kohdennettuja toimintaan 
aktivoivia alueita, jossa teemoina ovat Toimi 
ja osallistu, Terveys ja kunto, Hyvä ruoka ja 
Turvallinen netti.

Lisätiedot: www.kokonaisturvallisuus.fi 

Puolustusvoimat on näyttävästi esillä 
messuilla ja tuottaa tapahtumaan monipuo-
lista ohjelmaa. Messu- ja Urheilukeskuksen 
pohjoiselle ulkoalueelle sijoitetaan Puolus-
tusvoimien taistelunäytösalue sekä kalusto-
näyttelyalue, jossa maa-, meri- ja ilmavoi-
mat esittelevät laajasti kalustoaan. Yleisön 
nähtävillä on muun muassa NH90-helikopte-
ri ja F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjä. Puo-
lustusvoimat esittelee kattavasti toimintaan-
sa myös kahdessa messuhallissa ja toteuttaa 
kaikkina messupäivinä taistelunäytöksiä. Leo-
pard-taistelupanssarivaunut, panssarintor-
junta-aseet, ilmatorjuntaohjuspartio ja tais-
telupelastajat päästävät katsojat komppanian 
puolustustaistelun mukaan ennennäkemättö-
mällä tavalla. 

Maanpuolustuskorkeakoulu tarjoaa tietoa 
alan opinnoista ja messuvierailla on mahdol-
lisuus päästä testaamaan taistelijan taitojaan 
Maavoimien Virtuaalisella taistelukentällä. Il-
mavoimien Hornet-simulaattoripelin ohjai-
missa voi hakea tuntumaa hävittäjälentäjän 
ammattiin. Vuoden alussa toimintansa aloit-
tanut. Puolustusvoimien logistiikkalaitos esit-
täytyy myös messuilla ja mukana on myös 
näytteilleasettajina laitoksen kumppanei-
ta kotimaisesta teollisuudesta. Laitos tuottaa 

Suurtapahtuma arjen 
turvallisuudesta 

maanpuolustukseen
Yhteiskunnan kokonaisturvalli-

suutta esittelevä suurtapahtu-

ma Kokonaisturvallisuus 2015 

valtaa Tampereen syyskuun en-

simmäisellä viikolla. Kokonais-

turvallisuus-messuihin 4.–6.9. 

huipentuva turvallisuusviikko 

sisältää tapahtumia aina Pidä 

huolta -konsertista korkeatasoi-

siin seminaareihin ja Tampereen 

keskustassa toteutettavaan vesi-

pelastusnäytökseen. Puolustus-

voimat osallistuu Kokonaistur-

vallisuus-messuille näyttävällä 

ja monipuolisella kokonaisuu-

della. 

Yleisön nähtävillä 
on muun muassa 
NH90-helikopteri 
ja F/A-18 Hornet 
-monitoimihävittäjä.

Kokonaisturvallisuus 2015 on Tampereelle 
levittäytyvä suurtapahtuma Tampereen Mes-
sut Oy järjestää Kokonaisturvallisuus-messut 
yhteistyössä Turvallisuuskomitean sekä alan 
viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän 
kanssa. Kokonaisturvallisuus 2015 muodostuu 
4.–6.9. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuk-
sessa pidettävistä Kokonaisturvallisuus-mes-
suista, 2.9. Tampere-talossa järjestettävästä 
Kaartin Soittokunnan ja Laura Voutilaisen 
Pidä huolta -konsertista, 3.9. Vapriikissa to-
teutettavasta ulkoministeriön seminaarista 



OHJUSPUOLUSTUKSEENILMAPUOLUSTUKSESTA

Syksyllä julkisuudessa puhuttiin edessä olevasta Hornetien korvaamisesta uudella 
konetyypillä. Todellisuudessa kyse on kuitenkin paljon suuremmasta asiasta kuin 
pelkästä uuden lentokoneen hankinnasta. Ilmasodassa on parin vuosikymmenen 
aikana tapahtunut radikaali muutos, joka on mullistanut myös ilmapuolustuksen. 
Ohjukset ja miehittämättömät ilma-alukset ovat korvanneet miehitetyt koneet ja 
torjuntaohjukset ovat korvanneet hävittäjät. Täsmäaseiden käyttöönotto on tehnyt 
ilmapuolustuksen tehtävän entistä vaikeammaksi.   > 

TEKSTI: AHTI LAPPI, E VERSTI E VPMitä Hornetin jälkeen?
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YHDYSVALTAIN

toisen ilmatorjuntarykmentin kolmannen pat-
teriston miehet keskustelevat Patriot-ohjus-
patterin rutiiniluontoisen tarkastuksen jäl-
keen Turkissa Gaziantepin sotilastukikohdassa. 
 Ohjukset ovat osa Naton tukea jäsenelleen Tur-
kille epävakaassa turvallisuuspoliittisessa tilan-
teessa. Tällaista tukea Suomikin voisi jäsenenä 
saada. Ilmasodan muutos näkyy Yhdysvallois-
sa vahvasti. Torjuntahävittäjien sijaan kehite-
tään mahdollisimman taistelunkestäviä len-
täviä häiveaselavetteja, jollainen Suomeenkin 
harkittava F-35 on. Moniin tehtäviin kehitetään 
miehittämättömiä koneita ja osa ilma-asevai-
kutuksesta korvataan kaukovaikutteisilla täs-
mäaseilla, jota voidaan laukaista maalta, me-
reltä tai horisontin takaa ilmasta. Perinteisen 
ilmassa käytävän ” dog-fightingin” aika alkaa 
olla amerikkalaisessa katsannossa ohi. Uudes-
sa ilmasodan kuvassa ohjuspuolustuksen tarve 
kasvaa ja maalien määrä vähenee.
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S
trateginen ilmasota on muut-
tunut täysin viimeksi kulu-
neen neljännesvuosisadan 
aikana. Miehitettyjen lento-
koneiden käyttöä riskialttiisiin 
tiedustelu- ja hyökkäystehtä-
viin on oleellisesti vähennet-
ty. Strategiset (miehitetyt) tie-
dustelukoneet on korvattu 
satelliiteilla ja miehittämättö-

millä tiedustelukoneilla. Niillä on saavutettu 
reaaliaikainen ja pitkäkestoinen tiedustelu- 
ja valvontakyky. Yhdysvallat vei ensimmäiset 
puhtaasti sotilaalliset satelliitit avaruuteen 
vuonna 1960. Vietnamin sodassa lennettiin 
yli 3 000 taistelulentoa miehittämättömillä 
koneilla, joten kyseessä ei ole ihan uusi juttu. 
Tiedustelutekniikka on edistyksellistä, kiin-
teiden kohteiden salaaminen on liki mahdo-
tonta, mikään ei pysy enää piilossa. 

Viimeiset perinteiset pommitukset B-
52-koneilla tapahtuivat Vietnamin sodas-
sa joulukuussa 1972 – USAF:n (US Air For-
ce, Yhdysvaltain ilmavoimat) suuret kone- ja 
miehistötappiot vaikuttivat osaltaan miehit-
tämättömien hyökkäysaseiden kehitykseen. 
Strategiset pommikoneet on sittemmin pää-
osin korvattu taktillisilla ballistisilla ohjuksil-
la ja risteilyohjuksilla. Aiemmin muun mu-
assa Vietnamin ja Lähi-idän sodissa käytetyt 
televisio- ja laser-ohjattavat täsmäpommit 
vaativat hyvät olosuhteet, ja niiden laukaisue-
täisyys oli rajoitettu enimmillään kymmenen 
kilometrin luokkaan. Satelliittiohjautuvilla 
täsmäaseilla on saavutettu miltei täydellinen 
jokasään hyökkäyskyky ja suuri osumatark-
kuus kiinteisiin kohteisiin. Pitkän kantaman 
taktisilla täsmäaseilla on saavutettu strategi-
nen ulottuvuus (yli 1 000 kilometriä) ja tuho-
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Uhka on siirtynyt taivaanrannan taakse.
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vaikutus myös kiinteisiin maaleihin. Vuoden 
1991 Irakin sodassa käytettiin vielä paljon 
vanhempia täsmäaseita, jolloin eri asetyyp-
pien laukaisuetäisyyksien teoreettinen kes-
kiarvo oli 12,3 kilometriä, mutta vuoden 2003 
sodassa uuden tekniikan ansiosta 47,4 kilo-
metriä. Ero on ilmapuolustuksen kannalta 
merkittävä. Uhka on siirtynyt taivaanrannan 
taakse.

Ladun avaaja
Teknisen kehityksen kärjessä on Yhdysvallat, 
mutta muutkin maat kehittelevät vastaavia 
järjestelmäkokonaisuuksia. Venäjällä on jo 
käytössä oma läntistä GPS-järjestelmää vas-
taava satelliittipaikannusjärjestelmä GLO-
NASS, jolla on jo varustettu ensimmäiset ris-
teily- ja tykistöohjukset (SS-21 Tochka-U, 
Iskander-M). Venäjän ilmavoimien käytössä 
on myös käytännössä kaikkia vastaavia mo-
derneja täsmäaseita, joita Yhdysvalloiltakin 
löytyy. GPS-ohjaus tai Venäjällä paremminkin 
GLONASS-ohjaus voidaan sijoittaa jopa 152 
tai 155 mm:n kranaattiin. Venäjä on palaa-
massa myös miehittämättömään ilmailuun, 
jonka kehitystyössä se oli aikanaan – Neuvos-
toliiton parhaina vuosina – pitkällä.
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VENÄ JÄN ISK ANDER-M

on ”aeroballistinen” tykistöohjusase, jonka torjuminen asettaa ohjuspuolustukselle 
kovia teknillisiä haasteita. 

VIIMEISET PERINTEISET 
POMMITUKSET

B-52-koneilla tehtiin Vietnamin  
sodassa joulukuussa 1972. 
 Konetyyppi itse kuvassa oikeal-
la, on yhä käytössä, mutta ny-
kyään se toimii horisontin takaa 
laukaistavien asejärjestelmien  
lavettina ja muissa tehtävissä 
kuin suorissa pommituksissa. 
Vasemmalla kuvassa B-52:n esi-
isä, toisen maailmansodan työ-
juhta B-17.

SENIOR AIRMAN, 

eli vanhempi lentosotamies Jason Atwell varmentaa laserohjattavan Paveway 
II liitopommin siivekkeiden toimivuuden MQ-9 Reaper UAV/UCAV (Unmanned 
Aerial Vehicle, miehittämätön ilma-alus, UCAV = aseistettu miehittämätön ilma-
alus) -koneen asekuormausharjoituksessa 432. huoltolaivueessa. Laserohjat-
tava pommi alkaa olla jo vanhempaa kalustoa, mutta se toimii hyvin miehittä-
mättömän ilma-aluksen aseena kun vastustajalla ei ole toimivaa ilmatorjuntaa. 
Esimerkiksi mekanisoidun venäläisen jalkaväkirykmentin ilmatilaan tällaisella 
yhdistelmällä ei olisi mitään asiaa. 

JAS GRIPEN

on varteenotettava vaihtoehto Hornetin seuraajaksi. Konevalintaa 
oleellisempaa on kuitenkin kokonaisuus eli se minkälainen ilma- ja oh-
juspuolustuksen konsepti ja doktriini Suomessa omaksutaan. JAS:sta oli 
laaja selvitys lehtemme kuluvan vuoden ensimmäisessä numerossa.

324. TIEDUSTELULENTUEEN

MQ-1 Predator - miehittämätön ilma-alus lähtee lennolle lo-
kakuussa 2013. Miehittämättömän ilmailun rooli kasvaa var-
sinkin epäsymmetrisessä sodassa, mutta UAV ja UCAv ovat 
yhä hyvin helppoja maaleja. Kehitys on kuitenkin alalla no-
peaa. Robotiikkakaan ei ole ilmaista. UAV yksikön elinkaari-
kustannus voi pahimmillaan olla suurempi kuin vastaavan 
miehitetyn järjestelmän.
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Venäjänkin on pakko panostaa mie-
hittämättömään ilmailuun, sillä taktisen 
tason ilmasota on muuttunut. Taktiset 
tiedustelu- ja tulenjohtokoneet on kor-
vattu miehittämättömillä koneilla (UAV 
Unmanned Aerial Vehicle), joita joskus 
kutsutaan myös lennokeiksi (Yhdysval-
loissa RQ-1 Predator, RQ-7 Shadow 200). 
Yhdysvalloilla on tällä alalla vielä toistai-
seksi pitkä etumatka, mutta se alkaa ka-
ventua. 

Lentävät robotit eivät ole asevaiku-
tuksessa korvanneet vielä miehitettyä 
konetta, mutta sen ovat tehneet kauko-
vaikutteiset asejärjestelmät. Miehitetyt 
rynnäkkökoneet ja taisteluhelikopterit 
on osittain korvattu tykistöohjuksilla ja 
-raketeilla, kuten Venäjän BM-30 Smerch 

S-400 TRIUMF  (ALLA)

on Venäjän uusin pitkän kantaman tor-
juntaohjusjärjestelmä, jolla korvataan 
vanha S-200-kalusto (SA-5). Ohjuspatte-
rin hallitsema ilmatila (500 000 km2) on 
suurempi kuin Suomen pinta- ala.

ja Yhdysvaltain MLRS. Aseistetuilla mie-
hittämättömillä ilma-aluksilla (UCAV, 
Unmanned Combat Air Vehicle, esimer-
kiksi MQ-9 Reaper ”Hunter-Killer”) tu-
livaikutusta on voitu saada aikaan, kun 
vastustajalla ei ole tehokasta ilmator-
juntaa. UCAV on yhä kovin herkkä ilma-
torjunnalle. 

Myös taistelu- ja kuljetushelikopteri-
en merkitys on vähentynyt, osittain te-
hokkaan ilmatorjunnan takia. 

Ilma- ja ohjuspuolustuksen 
haasteet 
Ilmapuolustuksen näkökulmasta Ira-
kin sotien vuosina 1991 ja 2003 vertailu 
tuo esille mielenkiintoisia kysymyksiä. 
Miehitettyjen maalien (lentokoneiden, 
helikoptereiden) määrä supistui rajusti 
samalla kun niiden torjuntaetäisyys kas-
voi. Vuoden 1991 sodassa tehtiin 109 897 
taistelulentoa, vuonna 2003 alle puolet 
siitä (41 404). Tämä selittyy sillä, että ta-
vallisten ”tyhmien” pommien määrä vä-

BUK-M1 (VAS.)

on Suomen ilmapuolustuksen ainoa ase-
järjestelmä, jolla on mahdollista torjua 
myös tykistöohjuksia ja -raketteja. Kalus-
to poistetaan palveluskäytöstä parin vuo-
den kuluttua. 
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JATKUU SIVULLE 12 >

PUNATÄHTI

on palannut Putinin kaudella niin tai-
vaalle kuin ohjuspuolustukseenkin. 
Venäjä on niin ohjus- kuin ilma-aluske-
hityksenkin johtavia maita maailmas-
sa. Sen ohjukset ja PAK FA -hävittäjä 
haastavat Yhdysvaltojen ilmasotaku-
van. Luoko PAK FA:n haaste uuden tar-
peen kaartotaistelukykyisille hävittä-
jille myös lännessä vai jääkö Venäjän 
ilmavoimien toivo vain haaveeksi, jo-
hon raaka-ainetuottajakehitysmaaksi 
taantuneen entisen suurvallan resurs-
sit eivät riitä?
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heni 95 % samalla kun täsmäaseiden 
osuus lisääntyi 5,8 prosentista 68,3 
prosenttiin koko ilma-aseen käyttä-
mästä ampumatarvikemäärästä! En-
simmäisessä Irakin sodassa noin 95 % 
ilmahyökkäyksissä käytetyistä aseis-
ta laukaistiin lyhyen kantaman ilma-
torjunta-aseiden vaikutusetäisyydeltä, 
mutta vuoden 2003 sodassa vain 33 %. 
Konetappiot vähenivät samassa suh-
teessa. 

Miehittämättömien ilmamaali-
en osuus kasvoi Irakin sodissa rajusti. 
Vuoden 1991 sodassa Irakin ilmator-
junnalla oli vain 317 miehittämätön-
tä maalia (risteilyohjus) ja 32 ballis-
tista maalia (tykistöohjus ATACMS). 
Vuoden 2003 sodassa miehittämättö-
miä maaleja oli 27-kertainen määrä 
(8 658) ja ballistisia maaleja 13-kertai-
nen määrä (414). Satelliittiohjautuvi-
en (GPS) täsmä/etäaseiden laajamit-
tainen käyttö (vajaa 8 000) merkitsi 
osumatarkkuuden paranemista ja es-
teetöntä jokasään hyökkäyskykyä. Ris-
teilyohjusten määrä lisääntyi kolmin-

kertaisesti. Niistä 84 % (TLAM, 802 
ohjusta) laukaistiin laivasta, loput il-
masta (CALCM,153 ohjusta). Myös ty-
kistörakettien (MLRS) käyttö oli mer-
kittävää, niitä ammuttiin 857. Irakin 
ilmatorjunnan ulottuvilla oli lisäk-
si suuri määrä miehittämättömiä tie-
dustelu- ja tulenjohtokoneita sekä 
UAV:ita. 

Painopiste 
ohjuspuolustukseen!
Persianlahden sodan huonot koke-
mukset ballististen ohjusten torjun-
nassa mullistivat amerikkalaisten il-
mapuolustusajattelua. Yhdysvalloissa 
organisaatiot uudistettiin täysin. Maa-
voimissa yhdistettiin 1.10.1997 ohjus- 
ja avaruuspuolustus (U.S. Army Spa-
ce and Missile Defense Command). 
Kotialueella ohjusten torjuntavastuu 
annettiin vuonna 2002 omalle orga-
nisaatiolle (Missile Defense Agency). 
Merkittävää on, että myös ilma- ja oh-
justorjunta integroitiin, syntyi Air and 

Ilmasodassa on tapahtunut mullistus, ja sitä 
kaivataan myös Suomen ilmapuolustuksessa.

Missile Defense (AMD). Eri sotanäyt-
tämöille synnytettiin omat organisaa-
tionsa, joiden tehtävänä on taktillisten 
ohjusten ja ilma-aseen torjunta. Ava-
ruuskomponentti on kuvassa mukana; 
tätä varten maavoimiin muodostettiin 
oma yhteistoimintaorganisaatio (Army 
Space and Information Operation Ele-
ment), joka pitää yhteyttä avaruussota-
organisaatioon (U.S. Space Command). 
Maavoimiin perustettiin vuonna 2001 
avaruussodan operatiivisia tukiryhmiä 
(Army Space Support Team), joita on käy-
tetty Afganistanissa ja Irakissa. Maavoi-
mien ilma- ja ohjuspuolustus on ilmator-
junnan vastuulla. 

Kehitys Venäjällä on ollut samansuun-
taista. Ballististen ohjusten torjunta on 
noussut esille myös Euroopassa. 

Uusia aseita uusia  
uhkia vastaan 
Miehitettyjä koneita ei tarvitse riskeera-
ta, kun sekä hyökkäyksessä että puolus-
tuksessa voidaan käyttää ohjuksia. Mie-

hitettyjen lentokoneiden ja helikopterien 
torjuminen ei ole ilmapuolustukselle mi-
kään teknillinen ongelma, korkeintaan 
resurssikysymys. Ensimmäiset ilmator-
juntaohjukset saatiin palveluskäyttöön 
Yhdysvalloissa 60 vuotta sitten vuonna 
1954, Neuvostoliitossa vuotta myöhem-
min. Tänä päivänä Venäjä on Israelin, 
Ranskan ja Yhdysvaltojen ohella johta-
va ilmatorjuntaohjusteknologian maa. Il-
matorjuntaohjuksilla on ammuttu alas yli 
2 000 lentokonetta ja helikopteria. Viiden-
kymmenen viime vuoden aikana käydyis-
sä tärkeimmissä sodissa ilmatorjunnan 
osuus lentokoneiden ja helikoptereiden 
taistelutappioista on ollut noin 87 %, ali-
voimaisella puolella 97 %. Kolmenkym-
menen viime vuoden aikana käydyissä 
sodissa alivoimaisen osapuolen hävittä-
jillä ei ole ammuttu alas yhtään vihollis-
konetta. Ilmapuolustus on ollut ilmator-
junnan vastuulla. 

Kaukaa maasta, laivasta tai ilmasta 
laukaistavien täsmäaseiden takia ilma- ja 
ohjuspuolustuksen vaikutuspiirin tulee 
yhä enemmän vain miehittämättömiä 

  S-350 VITJAZ on Venäjän uusin ohjusjärjestelmä, jolla korvataan vanha S-300PS-kalusto. 
Ohjuksilla kyetään torjumaan kaikkia ilmamaaleja, myös ballistisia ohjuksia. Järjestelmä esi-
teltiin Moskovan ilmailunäyttelyssä elokuussa 2013. 

SKYSHIELD

on Rheinmetallin 35 mm:n ammusten-
torjuntajärjestelmä, joka on suunniteltu 
pienten kohteiden suojaamiseen täsmä-
aseita vastaan. 
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R ANSK AL AISET CROTALE 

ilmatorjuntaohjukset ovat palvelleet Suo-
men ilmatorjuntaa jo pitkään. Ohjus on 
asennettu modifioidulle kotimaisella Pasi-
alustalle. Kuva Lohtajan ampumaleiriltä. 
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maaleja. Samalla maalien kokonais-
määrä kasvaa. Ilmapuolustuksella ei ole 
enää pelotusvaikutusta, kun vastassa on 
vain robotteja. Jokaista maalia pitäisi tu-
littaa, jokainen tuhota. Ilmapuolustus 
on kulutussotaa. Hyvään torjuntatulok-
seen pääseminen vaatii erilaisten ilma-
maalien tuhoamiseen kykeneviä torjun-
ta-aseita, etupäässä ohjuksia. Resursseja 
tarvitaan enemmän kuin ennen. 

Kaikkien ilmasotien äiti
Persianlahden sota vuonna 1991 aihe-
utti muutoksen ilmapuolustuksen tek-
nillisessä kehittämisessä. Kaikki huoma-
sivat, ettei vanhanaikaisella tekniikalla 
menesty modernissa ilmasodassa ja että 
uusien uhkien (maalien) torjumiseen 
tarvitaan enemmän ilmatorjuntaa kuin 
hävittäjätorjuntaa. Venäjällä tämä oli 
tiedostettu jo aiemmin, nyt se huomat-
tiin lännessäkin. Amerikkalaiset määrit-
telivät pahimmaksi ilmauhaksi taktilli-
set ballistiset ohjukset, risteilyohjukset 
ja UAV:t, joita vastaan ryhdyttiin kehit-
tämään aivan uusia asejärjestelmiä. Ne 
voidaan luokitella kahteen kategoriaan: 
taktillisten ballististen ohjusten torjun-
tajärjestelmät ja erilaisten täsmäaseiden 
torjuntaan soveltuvat hyvin lyhyen kan-
taman torjunta-aseet. Puhutaan myös 
ammustentorjuntajärjestelmistä. Kaikil-
la voidaan torjua myös muita ilmamaa-
leja. 

Ballististen ohjusten torjuntajärjes-
telmät ovat teknillisesti kehittyneitä ja 
kalliita. Yhdysvalloissa on suunniteltu 
maavoimien käyttöön soveltuva alue-
suojausjärjestelmä THAAD (Terminal 
High Altitude Area Defense), jonka en-
simmäiset ohjusyksiköt ovat juuri tul-
leet palveluskäyttöön. Sen apuna voi-

daan käyttää Patriot-ohjusjärjestelmän 
PAC-3-versiota. Läntisessä Euroopas-
sa vain Ranskalla ja Italialla on ballistis-
ten ohjusten torjuntakyky SAMP/T-jär-
jestelmän (Mamba) ansiosta. Ranskalla 
on käytössä seitsemän ja Italialla kol-
me ohjusyksikköä. Tätä ohjusjärjestel-
mää tarjottiin myös Suomelle 2000-lu-
vun alussa. Israelissa on operatiivisessa 
käytössä ARROW II -torjuntaohjusjär-
jestelmä, jonka avulla pitäisi kyetä tor-
jumaan ohjushyökkäykset Iranin tai 
Syyrian suunnalta. Sadan prosentin tor-
juntavarmuus on kova haaste, melkein 
mahdoton. 

Venäjä on ilmatorjunnan 
edelläkävijä
Venäjä on ollut edelläkävijä ilmatorjun-
tasektorilla, koska sillä on jo aiemmin 
ollut käytössään kehittyneitä torjunta-
ohjusjärjestelmiä: A-35 Moskovan suo-
jana (nykyisin A-350), S-300PS (SA-10) 
ilmapuolustusjoukkojen käytössä ja 
S-300V (SA-12) maavoimien suojana. 
Maavoimien käyttöön vuonna 1990 tul-
lut, Suomessakin oleva Buk-M1-ohjus-
järjestelmä soveltuu myös rajoitetus-
ti ”aeroballististen” tykistöohjusten ja 
-rakettien torjumiseen – testattu on. 
2000-luvulle tultaessa Venäjällä on ke-
hitelty useita uusia ohjusjärjestelmiä, 
joista S-400 Triumf on jo tullut palvelus-
käyttöön ja lyhyemmän kantaman S-350 
Vitjaz on pian tulossa. Näillä ohjusjär-
jestelmillä voidaan torjua kaikkia maa-
lityyppejä. 

Täsmäpommien, ohjusten ja 
UAV:iden torjumisesta on tullut välttä-
mätöntä, kun itse laukaisulavetti ei ole 
torjuttavissa. Tilanne tuli tutuksi jo vuo-
sikymmeniä sitten merivoimissa, jos- IRON DOME

on ylittänyt Israelissa odotukset ammustentorjuntajär-
jestelmänä. Järjestelmällä on torjuttu huomattava määrä 
 palestiinalaisterroristien raketti-iskuja.
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Alueellisen korkeatorjunta (THAAD Terminal High Altitude Area Defense) -ohjusjärjestelmän onnistunut 
testilaukaisu. THAAD yhdessä AEGIS - johto, valvonta- ja aseohjausjärjestelmän kanssa mahdollistanee tule-
vaisuudessa entistä tehokkaamman kerroksellisen ja verkottuneen puolustuksen luomisen.
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sa uhkana olivat meritorjuntaohjukset. 
Sota-alusten torjunta-asejärjestelmät 
ovatkin olleet verrattain kehittynei-
tä. Amerikkalaiset tekivät 2000-luvun 
alussa mielenkiintoisen ratkaisun otta-
malla laivaston Phalanx-torjuntajärjes-
telmän maavoimien käyttöön (LBWS, 
Land-Based Phalanx Weapon System) 
Irakissa. Asejärjestelmä asennettiin ajo-
neuvoalustalle, ja sitä on käytetty onnis-
tuneesti tukikohtien suojana rakettien 
torjunnassa. 

Israelilla on eniten käytännön ko-
kemuksia ammusten torjunnasta. Tor-
junta-asejärjestelmä Iron Dome on 
osoittautunut käyttökelpoiseksi palestii-
nalaisten laukomien rakettien torjumi-
sessa. Pariisin ilmailunäyttelyssä esitel-
tiin kesäkuussa 2013 israelilaisten uusin 
torjuntaohjusjärjestelmä David’s Sling. 
Järjestelmät ovat olleet Israelissa kovas-
sa ja menestyksekkäässä käytössä.

RISTEILYOHJUKSET

ja täsmähakeutuvat ballistiset ohjukset 
ovat korvanneet pitkälti suoran ilmavai-
kutuksen tarpeen. Vastustaja ilmasta is-
kee ilmapuolustuksen torjuntaetäisyyden 
ulkopuolelta ja päätyö miehittämättömi-
en projektiilien torjunnassa jää ohjuspuo-
lustukselle. 100 prosenttinen torjunta on 
mahdotonta. Maalien kokonaismäärä vä-
henee ja niiden tarkkuus kasvaa.
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Ammustentorjuntajärjestelmiä on 
kehitelty muuallakin. Sellaisia ovat 
kohdesuojaukseen tarkoitettu Rhein-
metallin 35 mm:n Skyshield ja Oerli-
konin 35 mm:n laivastoversio Millen-
nium. Venäjällä on jo ennestään siihen 
sopivia aseita, kuten Pantsir ja Kashtan. 
Uusimpia ovat maavoimien tela-alus-
tainen ohjusjärjestelmä Sosna-R sekä 
merivoimien Palma, josta on suunni-
teltu sekä 30 mm:n tykkiversio että hy-
bridiaseversio tykille ja ohjuksille. 

Suomen ilmapuolustus-
doktriini kaipaa päivitystä 
Tehtävänsä toteuttamiseksi ilmapuo-
lustuksella täytyy olla kyky havai-
ta ja torjua miehittämättömiä koneita 
(UAV), risteily- ja tykistöohjuksia sekä 
erilaisia täsmäpommeja. Tätä kykyä ei 
meillä kaikilta osin ole ollenkaan eikä 
miltään osin riittävästi. 

Suomen ilmapuolustuksen rakenne 
on hyvin konventionaalinen. Pääosa 
resursseista on kohdennettu ilmavoi-
miin, ilmatorjunnan osuus on jäänyt 
vähemmälle. Ohjuspuolustuksesta voi-
daan puhua tuskin ollenkaan. 

Hävittäjillä voidaan torjua tavan-
omaisia ilmamaaleja, myös risteilyoh-
juksia. Ballististen maalien ja täsmä-
aseiden torjuntakykyä hävittäjillä ei 
ole. Hävittäjäkone puolustaa vain ol-
lessaan ilmassa, eikä ilmapäivystys pie-
nellä konemäärällä ole pitkäaikaisesti 
mahdollista. Ylivoimainen hyökkääjä 
voi panna kapuloita rattaisiin, kukaan 
ei hyökkää alivoimalla. Buk-M1 on ai-
noa asejärjestelmä, jolla voitaisiin tor-
jua myös tykistöohjuksia ja -raketteja, 
mutta se on suunniteltu poistettavaksi 
parin vuoden kuluttua palveluskäytös-
tä. Samalla ilmatorjunta menettää kor-
keatorjuntakyvyn, joka sillä on ollut yli 
30 vuotta. Pääkaupungin suojaaminen 
korkealta ja kaukaa suoritettavia ilma-
hyökkäyksiä vastaan vaikeutuu. Histo-
riassa palataan taaksepäin samaan ai-
kaan, kun uhkakuva kehittyy juuri päin 
vastaiseen suuntaan.   

Vallankumousta kaivataan
Tärkeiden kohteiden suojaaminen 
edellyttää kykyä torjua risteilyohjuksia 
ja täsmäpommeja. Se on teknillises-
ti mahdollista jokasään torjuntaan so-
veltuvilla ilmatorjuntaohjuksilla, joita 
meillä ovat uusin NASAMS II FIN (ITO 

Ensimmäisessä Irakin sodassa noin 95 % 
ilmahyökkäyksissä käytetyistä aseista laukaistiin lyhyen 
kantaman ilmatorjunta-aseiden vaikutusetäisyydeltä, 
mutta vuoden 2003 sodassa vain 33 %.

VENÄ JÄN BM-30 SMERCH 
(ALLA) JA YHDYSVALTAIN 
ATACMS (VAS.)

ovat tykistöohjuksia, joilla on kor-
vattu  hävittäjäpommittajat ja ryn-
näkkökoneet.  Ilmapuolustuksella 
tulisi olla kyky torjua tällaisetkin 
maalit. 

SAMP/T (YLLÄ)

on taktillisten ohjusten torjuntaan 
 soveltuva ohjusjärjestelmä. Se on 
palveluskäytössä Ranskassa ja Itali-
assa. Sitä tarjottiin myös Suomelle 
2000- luvun alussa. 

F-35

voi olla Suomen seuraava hävittäjä-
hankinta. Itse asiassa kone ei ole tor-
juntahävittäjä vaan ilmaherruuden 
omaavan osapuolen käyttöön tarkoi-
tettu monipuolinen lentävä ase- ja 
järjestelmälavetti. Vastaako se Suo-
men tarvetta ja onko meillä enää va-
raa seuraavan sukupolven hävittä-
jään, ovat nyt olennaisia kysymyksiä. 
Viimeistään Hornetien korvauspää-
töksen lähestyessä tulisi käydä aito 
ja vakava pohdinta siitä, voiko Suomi 
enää puolustaa aluettaan ja väestö-
ään yksin liittoutumattomana.
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HORNETILLE ETSITÄÄN SEURAAJAA. Kyse on 
paljon suuremmasta asiasta kuin siitä, mikä hävittä-
jätyyppi valitaan. Kyseessä on koko puolustusjärjes-
telmäämme vaikuttava valinta. Ennen kuin ratkaisu-
ja tehdään, tulisi päättää, pysyykö Suomi jatkossakin 
sotilasliiton ulkopuolella vai liittoudummeko me. 
Pelkkä höpinä olemattomasta Nato-optiosta ei rii-
tä. Tarvitaan päätöksiä. Sekin on päätös, että ei liit-
touduta. Huonokin päätös on usein parempi kuin ei 
päätöstä ollenkaan.

OLI RATKAISU  Suomen tulevaksi ilmapuolustus- ja 
pitkän kantaman tulenkäytön konseptiksi sitten se 
tai tämä ja olipa Suomi sitten liittoutunut tai liittou-
tumaton, joudumme joka tapauksessa käyttämään 
jatkossakin ilmapuolustukseen rahaa. Olemme 
 Suomen Sotilaassa tutkineet ja kirjoittaneet paljon 
siitä, mitä erilaiset valinnat maksaisivat Suomelle. 
Nyt on suunniteltu Hornetin korvaamista uudella 
lentokonetyypillä. Entä jos lähtisimmekin hakemaan 
jotain toisenlaista kokonaisuutta. Se minkälaista, on 
pitkälti riippuvaista muun muassa siitä, olemme-
ko jatkossakin yksin vai voimmeko nojata liittolai-
siin joidenkin järjestelmien ja kokonaisuuksien osal-
ta. Yksin emme voi saavuttaa koskaan samoja tehoja 
kuin yhdessä liittolaisten kanssa.

ILMASOTA  on kenties sen historian mullistavim-
man muutoksen kourissa. Pitäisikö Suomessakin nyt 
tutkia ennakkoluulottomasti sitä, miten meidän tai-
vaalliset tarpeemme olisivat parhaiten toteutetta-
vissa. 

TULEVAN HÄVITTÄJÄHANKINNAN  hinnalla voi-
si hankkia vaihtoehtoisesti esimerkiksi pienemmän 
määrän hävittäjiä – liittoutuneena jopa hyvin pienen 
määrän – joka riittäisi rauhan ajan koulutukseen 
sekä ilmatilan valvontaan ja liittolaisavun vastaan-
ottokyvyn ylläpitoon. Säästyvät rahat voisi käyttää il-
masta ilmaan -ohjusjärjestelmiin, ballistisiin tykis-
töohjuksiin ja miehittämättömiin ilma-aluksiin sekä 
kestävään johtamis- ja valvontajärjestelmiin hyvän 
tilannekuvan takaamiseksi. 

EHDOTUS  ohjuspuolustusvastuun antamises-
ta  ilmavoimille on looginen: ilmavoimien henki-
löresurssit ovat moninkertaiset kovin alasajettuun 
ilmatorjunta-aselajiimme verrattuna, resursseja va-
pautuu lentokaluston määrän supistuessa ja ilma-
valvonta- ja johtamisjärjestelmä on ilmavoimien 
vastuulla jo nyt. Onko tätä vaihtoehtoa tutkittu vai 
mennäänkö vanhoilla?

12) ja päivitetty CROTALE NG (ITO 
90M). Suojattavia kohteita on paljon, 
joten torjunta-aseitakin tarvittaisiin 
nykyistä enemmän. Paljon enemmän. 

Resurssejahan meillä on. Hornet-
hävittäjien hankinnan ja päivityksen 
kustannukset olivat liki viisi miljar-
dia euroa, sama määrä uusia hävittäjiä 
maksaa 2020-luvulla ehkä 10–12 mil-
jardia euroa. Puolustusvoimien han-
kintamäärärahat vuonna 2014 olivat 
470,4 miljoonaa euroa, joten  hävittä-
jähankinta veisi kaikki määrärahat yli 
20 vuoden ajalta. Se romuttaisi Puolus-
tusvoimien muun kehittämisen, mikä 
ei ole järkevää eikä tarpeellista – kus-
tannustehokkaampia vaihtoehtoja on. 

Ilma- ja ohjuspuolustuksessa tarvit-
tavan suorituskyvyn analysointi osoit-
taa, mitä teknillisiä järjestelmiä tarvi-
taan. Torjuntahävittäjillä ei ongelmia 
ratkaista, pitää vain selvittää mihin 
tarkoitukseen ja kuinka monta niitä 
tulevaisuudessa tarvitaan. Resursse-
ja pitäisi kohdentaa sellaisten torjun-
ta-asejärjestelmien hankintaan, joilla 
saavutettaisiin kyky torjua edellä ku-
vatut uhat. Valtakunnan strateginen 
ilmapuolustus on ilmavoimien vas-
tuulla, joten ilmavoimilla pitäisi olla 
johdossaan myös korkeatorjuntaky-
kyisiä pitkän kantaman ohjusyksiköi-
tä. Niillä voitaisiin myös suojata ilma-

voimien omia tukeutumisalueita, jopa 
lentotoimintaa. Ohjusyksikön voi os-
taa parin hävittäjän hinnalla, eikä niitä 
edes tarvita monta. Muut asejärjestel-
mät ovat paljon halvempia. Ohjusyk-
siköiden ylläpitokulut ja henkilöstön 
tarve ovat myös pienet hävittäjäkonei-
siin verrattuna. Ilma- ja ohjuspuolus-
tuksen saattaminen ajan tasalle vaa-
tisi vähemmän rahaa, henkilöstöä ja 
infrastruktuuria. Maavoimilla ja meri-
voimilla tulisi tietysti olla tämän lisäksi 
omaa taktillisen tason ilmatorjuntaa. 

Ilmasodassa on tapahtunut mullis-
tus, ja sitä kaivataan myös Suomen il-
mapuolustuksessa.

Tämän artikke-
lin kirjoittaja, 
Suomen Sotilaan 
avustaja ja ilma-
puolustusasian-
tuntija, eversti  
evp Ahti Lappi 
on tunnettu il-
masotahistori-
oitsija ja entinen 
ilmatorjunnan tarkastaja. Lappi kut-
suttiin joulukuussa 2014 vuoden Suo-
men  Sotilaaksi.

 Nykyaikainen ilmatorjuntaohjus soveltuu 
hyvin myös ohjusten torjuntaan. Tällainen on 
muun muassa Buk, joka meillä on joutumas-
sa nyt romuttamoon. Sen tilalle ei ole luvas-
sa mitään vastaavaa. Buk-ohjuksella ammut-
tiin alas mahdollisesti myös malesialainen 
matkustajakone MH-17. Kuvassa kaatopaikal-
le kärrätty Buk-ilmatorjuntaohjuksen taistelu-
kärjen koulutusversio (inertti eli kärki ei sisällä 
räjähdysainetta). 

Sirpale-elementtikoostumus on aika lail-
la eksoottinen, koska Buk suunniteltiin toi-
mimaan niin isokokoisia ”pehmeitä” maaleja 
(lentokoneet ja helikopterit) kuin pienikokoi-
sia ”kovia” maaleja (eri asejärjestelmien pro-
jektiilit kuten ballistiset ohjukset) sekä pinta-
maaleja (alukset) vastaan.

Uloimpana ovat kuutionmuotoiset, nii-
den alla suuntaissärmiön/suunnikassärmiön/
parallelepipedin muotoiset (kaksi kärjistään 
yhdistettyä kolmiota), niiden alla taas kuu-
tionmuotoiset, niiden alla ø8 mm ja ø12 mm 
kuulanmuotoiset ja alimpana esisirpaloitu 
ø1-2 mm teräslanka.

Suurikokoisesta maalista, jollainen esi-
merkiksi MH-17 oli, pitäisi löytyä näiden kaik-
kien jälkiä. 

Kuvan toimitti Suomen Sotilaalle Aleksei 
Kettunen.
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Mitä Hornetin tilalle?
KOMMENT TI

SUOMEN UUSI NASAMS 
-JÄRJESTELMÄ

käyttää samaa AMRAAM-ohjusta kuin 
Hornet-hävittäjät. Järjestelmä täyden-
tää hienosti ilmatorjuntaamme, mutta 
ei pysty korvaamaan Buk-järjestelmää 
suorituskyvyssä. NASAMS:n johtamis-
järjestelmä on erittäin edistyksellinen. 
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R
obotiikka ja satelliittiohjautuvat 
järjestelmät näyttävät kyntensä ke-
hitysmaiden Kalashnikov-rynnäk-
kökiväärein aseistettuja lukutaidot-
tomia paimentolaisia vastaan. 

Älykkäät aseet, autonomiset jär-
jestelmät ja verkottuminen tuo-
vat mahdollisuuksia ja parantavat 
asevoiman kustannustehokkuutta. 

More bang per buck, sanoo amerikkalainen. Mut-
ta verkottuneet ratkaisut altistavat spektristä ja 
ohjelmistoista riippuvaisina samalla järjestelmät 
elektroniselle sodankäynnille (ELSO) ja kyberso-
dankäynnille.

Tulivoima kasvaa tarkkuuden kasvaessa. Sa-
telliittiohjautuvilla amerikkalaiseen GPS:ään tai 
venäläiseen GLONASS-järjestelmään nojautuvil-
la ilmasta maahan- ja maasta tai mereltä maahan 
-projektiileilla päästään suureen tarkkuuteen yhä 
pidemmälle ja yhä kohtuullisemmin kustannuk-
sin. Tarkasti maaliin hakeutuvat asejärjestelmät 
ovat nykysodassa välttämättömiä, ja niiden tehon 
saavuttaminen pelkästään autonomisilla järjestel-
millä ilman satelliittiohjausta tulee helposti kal-
liimmaksi kuin esimerkiksi GPS:ään nojautuvilla.

Täsmä 
Pitäisikö meidän puolustuksemme siis rakentaa 
enemmän syvän satelliittiohjatun täsmätulivaiku-
tuksen varaan?

Kyllä ja ei. Täsmä ja robotiikka tulevat kaikkial-
la sodankäyntiin, mutta niin tulevat niiden vasta-
toimetkin. Vaikka satelliittinavigaation merkitys 
kasvaa kaikkialla, ei Suomi voi luottaa pelkästään 
satelliittijärjestelmiin sodan ajan järjestelminä 
olematta liittoutunut joko Venäjän tai Yhdysvalto-
jen kanssa. Ne ovat ainoat maat maailmassa, jotka 
voivat taata satelliittituen myös sodan aikana. 

Vai voivatko nekään? Yhdysvallat ja Venäjä eivät 
nimittäin laske itsekään yksin satelliittinavigaati-
on varaan. Erityisesti Venäjällä, mutta tärkeimpien 
järjestelmien osalta myös Yhdysvalloissa, järjestel-
mät varustetaan myös autonomisella navigaatiol-
la kuten  inertiapaikannuksella. Vihollinen kun voi 
häiritä satelliitteja. Siksi myös Suomessa strategi-
set siviili- ja sotilasjärjestelmät voivat toimia myös 
autonomisesti ilman satelliittitukea. Toki tark-
kuus, nopeus ja kustannustehokkuus laskevat ja 
vastaavasti hinta nousee, mutta temppu onnistuu 
kuitenkin myös ilman GPS:ää, ja hyvä niin. 

Satelliitit
Yhdysvalloilla ja Venäjällä on mahdollisuus kytkeä 
omien satelliittiensa tuki kokonaan pois päältä tai 
aiheuttaa siihen häiriöitä ja tahallista virhettä niin 
halutessaan, haluamallaan alueella. Tällaisessa ti-
lanteessa satelliittien haltijan paikannuksen tark-
kuus säilyy, mutta kaikkien muiden järjestelmän 

käyttäjien saama tuki joko lakkaa toimimasta tai 
sen tarkkuus ja luotettavuus heikkenee merkit-
tävästi. Täsmäase, jonka tarkkuus laskee muuta-
masta metristä useisiin kymmeniin tai jopa satoi-
hin metreihin ei ole enää mikään täsmäase. Kun 
tarkkuus laskee, heikkenee tulivoima. Kalliiseen 
täsmäaseeseen käytetyn investoinnin panoshyö-
ty laskee. 

Yhdysvalloilla, Venäjällä ja Kiinalla on toimivat 
ja testatut keinot häiritä tai jopa estää vastapuolen 
tukeutuminen paikkatietosatelliitteihin. Äärim-
millään ne voivat jopa tuhota satelliitteja avaruu-
dessa, mitä tuskin tapahtuisi ennen kuin suurval-
lat olisivat sodassa keskenään. EU:lla ei tällaisia 
kykyjä ole. Eihän EU ole saanut edes Galileo-pai-
kannusjärjestelmäänsä kuntoon. 

Olisikin todennäköistä, että jos Suomi Natoon 
kuulumattomana maana joutuisi sotaan Venä-
jää vastaan, pyrkisi Venäjä jo kriisin alkuvaihees-
sa panostamaan paljon siihen, että Suomen kyky 
hyödyntää amerikkalaista satelliittipaikannusjär-
jestelmää luotettavasti häiriintyisi, siis siinäkin ta-
pauksessa, että Yhdysvallat takaisi GPS-tuen maal-
le, joka ei kuulu Natoon. 

Autonomia
Päätösten tekijöiden olisi siis hyvä ymmärtää, että 
se aivan sama suhteellisen halpa GPS-hakuinen 
projektiili, joka toimii loistavasti kehitysmaan de-
mokratiaan ohjaamisessa, voi olla meidän olois-
samme – todennäköisimmässä aluepuolustuss-
kenaariossa – pahimmillaan lähes käyttökelvoton. 
Tarvitsemme satelliittiohjautuvia järjestelmiä, ja 
niihin tuleekin investoida, mutta niiden varaan ei 
yksin voi laskea, eikä niitä saisi esittää minään ih-
measeina, sillä niitä ne eivät ole. 

Liittoutuneena Suomikin voisi nojata osin ver-
kottuneisiin yhteisiin järjestelmiin ja satelliitti-
tukeen, kunhan suojaudumme ELSO- ja kyber-
riskeiltä. Liittoutumattomana emme voi luottaa 
ulkoiseen tukeen lainkaan. Liittoutuneelle sen si-
jaan konstit on monet. Paras tapa turvata täsmä 
ELSOlta on varustaa projektiilit satelliittipaikan-
nusjärjestelmistä riippumattomilla hakeutumis-
järjestelmillä. Filosofisesti tämän ajattelutavan 
pitäisi näkyä läpi puolustusratkaisumme, myös 
siinä tilanteessa, että päättäisimme liittoutua. Liit-
toutuminen ei saisi johtaa siihen, että luovumme 
asevelvollisuudesta ja kyvystämme suoriutua it-
senäisesti kaikkein strategisimmista toiminnois-
ta ainakin rajallisen ajan ennen liittolaisten avun 
käynnistymistä tai liittolaisen avun ja tuen häiriin-
tyessä hetkellisesti. Toinen vaihtoehto olisi yrittää 
saada maahan valmiiksi liittolaisjoukkoja ja ka-
lustoa, ja silti olisi hyvä pitää edes joku avain it-
sellään. 

Kysymys kuuluukin keskinäisriippuvaisessa 
maailmassamme: onko se enää mahdollista? Näin 
pienelle maalle olla täysin suvereeni tai edes au-

Sota Venäjän kaltaista häikäilemätöntä, ketterää ja 
teknisesti kehittynyttä vastustajaa vastaan olisi ai-
van erilainen kuin sota, jota länsi käy kehitysmai-
den terroristiliikkeitä vastaan. Suomen rajalliset 
puolustuspanostukset edellyttävät keskittymistä  
siihen sodan kuvaan, joka on turvallisuutemme 
kannalta keskeisin. Tarvitsemme pitkäjänteistä 
puolustuskyvyn kehittämistä. Se ei ole mahdollis-
ta ilman Nato-päätöstä. Puolustuksemme voi olla 
joko tehokas, uskottava ja verkottunut tai tehoton 
ja itsenäinen.

SODAN 
KUVA

TÄSMÄLLINEN

TEKSTI: JAAKKO PUUPERÄ
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tonominen valtio? Mikä on suveree-
nisuuden hintalappu ja onko heik-
kenevän tuottavuuden mailla kuten 
Suomella enää varaa riippumattomuu-
teen? Olemmeko itsekin satelliitti vai 
kaikki toistemme satelliitteja?

Verkoston voimaa
Jos täsmäaseet eivät ole ihmeaseita, ei-
vät sitä ole ELSO-aseetkaan. Tehokkai-
ta molemmat, mutta niitä vastaan voi 
puolustautua. Verkottuneesti senkin 
voi tehdä tehokkaammin kuin yksin.

Automaattisen navigoinnin mah-
dollistavan satelliittisignaalin ja iner-
tian lisäksi vaikutusta voidaan ohjata 
maaliin tarkasti myös muun muassa 
suhteellisen radionavigoinnin (laitteet 
tietävät suhteellisen paikkansa toi-
siinsa nähden ja oman tarkan paik-
kansa, jos joku verkosta tietää oman 
absoluuttisen paikkansa), tähtitaivas-
ta lukevien elektronisten järjestelmi-
en sekä maareferenssiä (tutka tai op-
tinen kuva maasta korreloituna koko 
maapallon kattavaan satelliitilla ke-
rättyyn karttaan eli hieman yksinker-
taistaen, vertaa mitä näet ikkunasta 
ja mitä Google Maps kertoo) käyttä-
vät järjestelmät. Amerikkalaisilla on jo 
käytössä esimerkiksi tähystys/maalin-
osoitusjärjestelmä, jossa on ylöspäin 
osoittava kamera ja tähtikarttaa luke-
va paikannusohjelma. Se on melkoisen 
tunnoton ELSOlle, ainakin pilvettömi-
nä öinä. Tässä vain muutama tekniik-
ka esimerkiksi. Näitä tekniikoita voi yk-
sin yrittävän pikkutoimijan olla vaikea 
tavoittaa tehokkaasti ja pitää yllä yksin. 
Mutta teknisesti kehittynyt toimija voi 

saavuttaa paljon kehittäessään ja käyt-
täessään niitä yhdessä verkottuneesti, 
liittolaistensa kanssa.

ELSO
Autonomiset järjestelmätkään eivät 
tuo täyttä turvaa elektroniselta sodal-
ta. Edellisessä lehdessämme esitte-
limme maarobotiikkaa. Se tulee tais-
telukentälle, ja sillä voidaan saavuttaa 
paljon, siitä ei ole epäilystäkään. Mut-
ta yhtä varmaa on myös se, että robo-
tiikan lisääntyessä sen vastakeinotkin 
lisääntyvät. Käyttäjäänsä vastaan höö-
kivä vastustajan sieppaama aserobotti 
tai tietoja vuotava tiedustelu-UAV (Un-
manned Aerial Vehicle, miehittämätön 
ilma-alus) olisi ikävä yllätys.

Johtavissa sotilasvaltioissa on käy-
tetty hämmästyttävä määrä aikaa ja 
rahaa elektronisten vastatoimien ke-
hittämiseen. Esimerkki halvasta ja kus-
tannustehokkaasta epäsymmetrises-
tä vastakeinosta on ELSO-järjestelmä, 
joka signaalillaan harhauttaa vastus-
tajan tykistöammusten tutkaherätesy-
tyttimet räjähtämään väärässä paikas-
sa väärään aikaan. Sen sijaan mediassa 
esitetyt väitteet robottijärjestelmien, 
kuten miehittämättömien koneiden 
sieppaamisista ja harhautuksesta ovat 
hieman kyseenalaisempia. Autonomi-
siakin järjestelmiä voidaan häiritä tai 
siepata, mutta se ei ole niin helppoa 
kuin usein väitetään. 

Yhdysvallat kiisti aikoinaan Ira-
nin pystyneen hakkeroimaan lennol-
la olleen UAV:n ohjausjärjestelmän ja 
vakuutti, että ilma-aluksen turvajär-
jestelmät estäisivät arvokkaan tiedon 

päättymisen Iranille. Venäjä, Pohjois-
Korea ja Iran levittävät tehokkaasti pro-
pagandaa, jossa läntinen teknologia py-
ritään esittämään tehottomana. Se on 
osa sotaa, jossa olemme jo. Informaa-
tiosotaa.

Todellisuudessa olisi kuitenkin var-
sin kummallista, että UAV:n datalinkki 
ei olisi ollut salattu ja iranilaiset olisivat 
sen onnistuneet kaappaamaan. Toden-
näköisesti kyse oli teknisestä viasta joh-
tuneesta pakkolaskusta ja sen jälkeisestä 
propagandaoperaatiosta. Tekninen vika 
ei lopettaisi Yhdysvaltojen lentoja Iranin 
yllä, mutta luulo ohjauksen kaappaami-
sesta kylläkin. Lisäksi se olisi suora no-
laus ”Suurelle Saatanalle”.

Olisi myös erittäin outoa, jos amerik-
kalaiset eivät käyttäisi sotilaslaitteissaan 
itsetuhoutuvia mikropiirejä, mutta toki 
se on mahdollista. Suomen Sotilaassa ei 
pidetäkään kovin todennäköisenä, että 

iranilaiset olisivat saaneet korkeimmin 
turvaluokiteltua informaatiota käsiinsä. 

Venäläinen näkökulma
Venäläinen sotamateriaali on kehitet-
ty sotaan huippukehittynyttä länttä vas-
taan. Esimerkkinä tästä on ilman ulkoi-
sia järjestelmiä toimivat aeroballistisen 
Iskanderin optroninen hakeutumisjär-
jestelmä sekä Smerchin tykistörakettien 
inertiaohjaus. Oman tuliaseman paikka 
pystytään määrittämään nopeasti pe-
rinteisillä, isoisän aikaisilla keinoillakin, 
jos niitä vain koulutetaan joukoille, ku-
ten muun muassa Suomessa on tehty ai-
nakin tähän asti.

Yksinkertaisimmissa järjestelmissä 
ja yksittäisinä asehankintoina venäläi-
set aseet voisivat monin paikoin olla jat-
kossakin Suomelle hyviä valintoja osana 
puolustusjärjestelmäämme. Monimut-
kaisempien tietotekniikkaa sisältävien 
järjestelmien kohdalla riskit kasvavat lii-
an suuriksi. Järjestelmien järjestelmissä 
voi helposti olla kätkettynä keinoja, joil-
la tavaran myyjä voi vaikuttaa aseeseen, 
jos se suunnataan myyjää vastaan, tosin 
tästä ollaan montaa eri mieltä.

Suomen kannattaa siis hankkia puo-
lustusmateriaalia jatkossakin lännestä. 

Olemme teknologisesti, tieteellisesti, 
sivistyksellisesti, kulttuurisesti, talo-
udellisesti ja poliittisesti niin sitoutu-
neita ja riippuvaisia länsimaailmasta, 
että strategisten sotilasjärjestelmiem-
me on järkevää nojata länteen. Itse asi-
assa muuhun meillä ei ole varaa eikä 
enää todellisia mahdollisuuksiakaan. 
Tämä ei tarkoita sitä, etteikö Venäjältä 
tai Kiinasta voisi ostaa tykkejä, tankke-
ja tai konekivääreitä, jos siihen ei ole po-
liittisia tai sopimuksellisia esteitä. Ame-
rikkalaisten ja läntisen sotatekniikan 
puolustukseksi on väärinkäsitysten vält-
tämiseksi muistutettava myös siitä, että 
tyypillinen GPS-ohjattu peruspommi 
on itse asiassa hieman yksinkertaistaen 
useimmiten vain kylmän sodan aikana 
suurina sarjoina valmistetun ”tyhmän” 
pommin ja GPS-muunnossarjan yh-
distelmä. Eli valtavat määrät varastosta 
valmiiksi löytyviä pommeja on pystytty 

modernisoimaan aivan uudelle tulivoi-
matasolle hyvin alhaisilla kustannuksil-
la. Ratkaisu toimii loistavasti teknisesti 
kehittymättömiä valtioita vastaan, joita 
ollaan hätyytelty koko kylmän sodan jäl-
keinen aika, mutta sen tarkkuus ja luotet-
tavuus voi olla huomattavasti pienempi 
teknisesti kehittynyttä vastustajaa vas-
taan. Toisaalta sitten niitä pitää pudot-
taa enemmän, ja jos niitä on varastossa 
ja kestetään omia tappioita, niin mikä-
pä siinä. Useissa, muttei toki kaikissa, 
GPS-aseissa on jo nyt inertiavarmennus. 
Laserhyrrät ja tulevat MEMS-kiihtyvyy-
santurit alentavat inertiapaikannuksen 
hintaa, mikä mahdollistaa niiden lisää-
misen kaikkiin järjestelmiin. Tarkkuus ei 
toki ole GPS-luokkaa, mutta paljon tyh-
miä pommeja parempi. Täsmä voidaan 
siis saavuttaa ilman satelliittiriippu-
vuutta ja tulevaisuudessa suhteessa yhä 
edullisemmin.

Uskottavuus
Puolustuskyvyssämme tärkeintä on jat-
kossakin uskottavuus. Uskottavuutem-
me arvioidaan edelleen Moskovassa, ei 
kotimaisella kansanäänestyksellä tai ka-
tukyselyllä. 

Onko itsenäinen puolustuksemme 

Uskottavuutemme arvioidaan jatkossakin Moskovassa,  
ei kotimaisella kansanäänestyksellä tai katukyselyllä.
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siis uskottava? Koska emme saa siihen 
luotettavaa vastausta venäläiseltä ken-
raalilta, joudumme vastaamaan siihen 
itse.

Vastaus on: ei ole. Kysymys tulisikin 
muotoilla toisin. Tulisi kysyä, onko puo-
lustuksemme uskottava vai itsenäinen, 
koska molempia se ei voi olla.

Ilman päätöstä siitä, liittoudum-
meko vai emme, emme voi kehittää 
puolustuskyvystämme itsenäistä eikä 
uskottavaa. Riippumattomaan puo-
lustuskykyyn pyrkivän pienen maan 
on luovuttava uskottavuudesta ja te-
hosta. Esimerkiksi tulivoiman tarkkuu-
den alenemisen kompensointi edellyt-
tää ainakin suojattujen kohteiden osalta 
projektiilin tulivoiman säilyttämisek-
si konventionaalisen taistelukärjen kas-
vattamista tai sen korvaamista taktisella 
ydintaistelukärjellä. Siksipä eräät valtiot 
ovat hankkineet ydinaseen pyrkiessään 

säilyttämään suvereniteettinsa. Tämän-
tyyppisen epäkonventionaalisen tuli-
voiman hankintaan Suomella ei taida 
olla poliittista halua eikä kykyä. Iranin 
tai Pohjois-Korean tie tuskin on Suomen 
tie. Toisaalta Naton jäsenenä myös Na-
ton ydinasemaiden ydinasesateenvar-
jo olisi Suomen suojana. Mutta Suomi ei 
ole Naton jäsen.

Suomessa on tehty hienoa työtä puo-
lustuskyvyn kehittämiseksi kovin rajalli-
sin resurssein. Se on ollut vaikeaa, koska 
Nato-päätöksen puuttuminen ja mää-
rärahojen epävarmuus ja riittämättö-
myys estävät pitkäjänteisen suunnitte-
lun. Esimerkkinä tästä taktiselta tasolta 
voisi mainita vaikkapa Maavoimiemme 
pyrkimykset uuteen taistelutapaan. Ta-
voitteet ovat oikeita, mutta ne eivät ole 
saavutettavissa ilman riittäviä määrära-
hoja ja sitä päätöstä, pysymmekö yksin 
vai verkotummeko. Ensi keväänä näem-
me, saako sotaväki lisää rahaa vai jäävät-
kö lupaukset vain vaalipuheiksi. Ja vaik-
ka rahaa tulisikin, on sitä tulossa niin 
vähän, että se ei tule riittämään uskotta-
vuuden saavuttamiseen yksin. Se on täs-
mällinen totuus.

VENÄ JÄ ON VAHVA ELSOSSA,

ja sen huomioimatta jättäminen järjestel-
miä kehitettäessä voi muuttaa sodan kuvaa 
yllättävästi ja dramaattisesti. Venäjä on tai-
tava myös informaatio-operaatioissa ja pro-
pagandassa. Suomeksi sanottuna paksussa 
valehtelussa. Hyvä esimerkki on tapaus Do-
nald Cook. Alkujaan venäläisten levittämän 
ja länsimediaan hyvin uponneen tarinan 
mukaan viime huhtikuussa kesken Ukrai-
nan kriisin kiihkeimmän vaiheen neljännen 
sukupolven amerikkalainen Tomahawk-ris-
teilyohjuksin aseistettu ohjushävittäjä USS 
Donald Cook (DDG-75) joutui vetäytymään 
Venäjän aluevesirajan läheltä satamaan Ro-
maniassa oltuaan vasta kaksi päivää Mustal-
lamerellä. 12.4.2014 alus joutui Venäjän il-
mavoimien Su-24-taktisen pommikoneen 
elektronisen sodankäynnin Khibiny-järjes-
telmän vaikutuspiiriin. Venäläisten väittä-
män mukaan isku lamautti kokonaan aluk-
sen huippumodernin AEGIS-taistelunjohto-, 
valvonta- ja ohjuspuolustusjärjestelmän. La-
mautettuaan ohjushävittäjän elektroniset 
järjestelmät aseistamaton ELSO-kone teki 
yhteensä 12 simuloitua ja onnistunutta oh-
jushyökkäystä alusta vastaan. Olisiko tehnyt 
13, jos ei polttoaine olisi pakottanut lopetta-
maan, ja olisiko tehnyt yhtään, jos Cook olisi 
käyttänyt ohjuksiaan?

Suomen Sotilaan asiantuntijalähteet ei-
vät halunneet ottaa tapaus Cookin yksi-
tyiskohtiin kantaa. Tapausta ei myöskään 
kiistetty. AEGIS-järjestelmän täydellinen la-
mauttaminen ELSO-hyökkäyksellä kuulostaa 
kuitenkin aivan uskomattomalta. Sitä pait-
si aluksilla on hyvät varajärjestelmät. Venä-
läiset eivät voi tietää, mitä Cookilla tapahtui 
ja mitä ei. Venäjän kuitenkin kannattaa väit-
tää, että se saa noin vain amerikkalaisen tek-
nologian nurin ja ettei länsimaiden kannata 
laskea liikaa Yhdysvaltain tuen varaan. Suur-
valtojen toimintatapoihin kuuluu vastusta-
jan härnääminen häirinnällä ja valehyökkä-
yksillä, jotta nämä siirtyisivät SA-moodeihin, 
jotka sitten tallennetaan ja analysoidaan häi-
rintämenetelmien kehittämiseksi. Vastaavas-
ti puolustajan on tarkkaan harkittava, onko 
hyökkäys oikea ja kannattaako salassa pidet-
tävät aaltomuodot paljastaa.

maanpuolustuksen ja turvallisuuden osto-opas 2/2015
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OPPAAN KÄYTTÄJÄ VASTAA 
1. Montako osto-oppaan numeroa muistat saaneesi?
lukumäärä _______ kpl
2. Missä olet nähnyt tai saanut sen käsiisi?
 työpaikalla 
 messuilla
 muualla  missä?
3. Säilytätkö saamasi osto-oppaan ja kuinka kauan?
 en säilytä
 säilytän   aika?
4. Kuinka kauan käytät aikaasi oppaan tutkimiseen?
 alle 10 min
 10-19min
 20-25min
 yli 25min
5. Palaatko ensimmäisen lukemisen jälkeen tutkimaan opasta?
 en palaa
 pari kertaa
 useita kertoja
6. Mikä osa oppaasta on työsi kannalta hyödyllisin?
 paperiversio,   miksi
 verkkoversio,   miksi
7. Onko sosiaalinen media hyödyllinen työssäsi?
 kyllä on
 ei ole
8. Oletko vieraillut osto-oppaan sivuilla Suomen Sotilas -lehden verkkosivujen 
kautta, osoite http://www.suomensotilas.fi tai Facebook-sivulla, osoite facebook.
com/suomensotilas
 kyllä olen
 en ole 
9. Käytätkö hyväksesi sosiaalista mediaa hankintoja suunnitellessasi?
 kyllä käytän
  en käytä
10. Jos käytät sosiaalista mediaa, 
 onko se Facebook 
 onko se jokin muu  mikä?

11. Mitä tietoja etsit oppaan avulla ostopäätöksen avuksi?
 tuotetietoutta
 hintatietoja
 huoltopalvelutietoja
 koulutustietoja
 toimitusehtoja
 muuta tietoa   mitä tietoa?
12. Kuinka tärkeänä hankintapäätöksen kannalta näet osto-oppaan?
 hyvin tärkeänä
 melko tärkeänä
 yhdentekevä
13. Miten haluaisit opasta kehitettävän?
_______________________________________________________
_______________________________________________________ .
_______________________________________________________
_______________________________________________________

MAINOSTAJA VASTAA
1. Onko yritykselläsi www-sivut?
 kyllä on
 ei ole
2. Onko yritykselläsi Facebook-sivut?
 kyllä on 
 ei ole
3. Onko yritykselläsi aikomuksia tehdä www- tai Facebook-sivut?
 kyllä on www-sivut FB-sivut
 ei ole
4. Käyttääkö yrityksesi markkinoinnissa sosiaalista mediaa hyväkseen?
 kyllä käyttää
 ei käytä
5. Minkä tyyppistä  markkinointia yrityksesi somessa käyttää?
 sponsoroitu tarina
 advertoriaali
 banneri tai suurtaulu
6. Arvioi yrityksesi markkinointiin käyttämä rahamäärä %:na koko 
markkinointibudjetista
 printtimainonta  %
 suoramarkkinointi  %
 digitaalinen markkinointi %
 messut ja näyttelyt  %
 jokin muu  mikä? %
7. Säilytätkö saamasi osto-oppaan ja kuinka kauan?
 aika
8. Kuinka kauan käytät aikaasi oppaan tutkimiseen?
 alle 10 min
 10-19min
 20-25min
 yli 25min
9. Vastaako osto-opas toiveitasi?
 hyvin
 melko hyvin
 en osaa sanoa
10. Mikä osa oppaasta on työsi kannalta hyödyllisin?
 paperiversio, miksi
 verkkoversio, miksi
11. Miten olet hyötynyt oppaasta?
 luonut uusia uusia kontakteja
 saanut tehtäväksi tarjouksia
 tehnyt kauppoja
 luonut uusia yhteyksiä muihin mainostajiin
 
12. Miten haluaisit opasta kehitettävän?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Osto-opas on nyt ilmestynyt yli kymmenen vuoden ajan. Haluamme 
kehittää sitä yhä paremmaksi ja  tehokkaammaksi työkaluksi han-
kintapäättäjille ja mainostajille. Digimarkkinoiti on yhä enenevässä 
määrin vallannut alaa markkinoinnin kentässä. Sitä varten myös Os-

to-opas hyödyntää sitä kustannustehokkaana vaihtoehtona markkinoinnissa.

Kehitystyötä varten tarvitsemme tietoa ja ajatuksia Osto-oppaan käyttäjil-
tä ja mainostajilta.

Pyydämme, että uhraisitte hetkisen aikaa yhteisen asian hyväksi ja vas-
taisitte allaoleviin kysymyksiin. Kaikkkille vastanneille postitamme Suomen 
 Sotilas-lehden uusimman numeron.

Arvoisa Maanpuolustuksen osto-oppaan käyttäjä ja mainostaja.

Vastaajan yhteystiedot
Yritys tai työpaikka ___________________________________________
Nimi ____________________________________________________
Tehtävä __________________________________________________
Osoite ___________________________________________________
Postinumero- ja toimipaikka _____________________________________
Puhelin __________________________________________________
Sähköposti ________________________________________________
WWW-osoite ______________________________________________

Palauta vastauksesi 15.8.2015 mennessä netissä tai postissa  
(Suomen Mies maksaa postimaksun) 

• Vastauksen voi antaa netissä osoitteessa: 
http://www.suomensotilas.fi/fi/osto-oppaan-lukijakysely

• Jos palautat kyselyn postissa: Taita paperi ja nido tai teippaa  
– ohje kääntöpuolella ➔ 
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Puolustus- ja viranomaislaitteistojen 
liittimiltä vaaditaan yhä parempia omi-
naisuuksia. Sähkölehto Oy:n edusta-
ma saksalainen liitinvalmistaja ODU 
GmbH & Co. KG on yksi maailman joh-
tavista liitinvalmistajista, joka työllistää 
globaalisti 1500 henkilöä ja jonka liitti-
miä käytetään ympäri maailmaa.

Nykyajan puolustusteknologiassa tarvi-
taan yhä useammin datasiirtoon USB-, 
Firewire- tai RJ45-liitäntöjä. Liitinmark-
kinoilla on ollut tähän mennessä puu-
tetta vaatimukset täyttävistä liittimistä, 
jotka siirtävät nopeasti dataa, mutta 
kestävät rakenteellisesti olosuhteiden 
kovia vaatimuksia sekä jatkuvaa käyt-
töä. Yhteistyössä puolustusteknologian 
laitevalmistajien ja loppuasiakkaiden 
kanssa ODU on kehittänyt ODU AMC 
(Advanced Military Connector) liitin-
sarjan, erityisesti puolustusteknologian 
tarpeisiin.

Erittäin kestävä pyöreä metallirakenne 
on suunniteltu erityisesti kovaa kulutus-
ta vaativaan käyttöön ja siirtovarmuu-
teen. Vesitiivis liitin on helppo puhdistaa 
myös kenttäolosuhteissa. Heijastamaton 
pintamateriaali, EMC-suojaus sekä liit-
timen keveys tekevät AMC-liittimistä 
ideaalin militari- ja turvallisuustekno-
logiaan.
 
Kenttäolosuhteissa testattua laatua 

ODU AMC-liittimet varmistavat nope-
an informaation kulun ilman häiriöitä 
ja keskeytyksiä viestintälaitteissa. ODU 
on mukana puolustusvoimien moder-
nisointiprojekteissa ympäri maailmaa. 
Asiakkaat ovat testanneet liittimiä vaa-
tivissa kenttäolosuhteissa. Mahdolli-
simman nopea tiedonsiirto on kasvava 
vaatimus puolustus- ja turvallisuustek-
nologiassa. 

Tavoite on saavuttaa kattava ja luotetta-
va datansiirto riippumatta ajasta tai pai-
kasta. Tämän vuoksi ODU tarjoaa myös 
asiakaskohtaisten vaatimusten mukai-
sesti ”hot plugging”- eli jännitteellisenä 
liitettäviä liittimiä, hybridiliittimiä tai 

”highspeed”-liittimiä aina 10Gbit/s da-
tasiirtoon asti. 

Pistokeliitäntä on valittavissa push-pull 
tai break-away toiminnolla. Push-pull 
liitännässä liitin lukittuu painettaessa 
varmasti kiinni ja avautuu liitinrungosta 
vetämällä.

ODU AMC pistokeliittimet 
varmistavat puolustus- ja viranomaislaitteistojen häiriöttömän toiminnan

Break-away toiminnolla liittimen saa 
auki myös kaapelista vetämällä. Koo-
dauksen ansiosta liitäntää ei voi tehdä 
väärin, ODU AMC on helppo liittää 
myös pimeässä. Liittimet kestävät vä-
hintään 5000 liitäntäkertaa ja niiden 
käyttölämpötila-alue - 55°C... + 125°C.  

Alumiinisen rungon ansiosta liitin on 
huomattavasti kevyempi kuin perintei-
set MIL-liittimet. Tämä on tärkeä omi-
naisuus esimerkiksi kannettaville lait-
teille, joissa saattaa olla useita liittimiä. 
Tärkeää monelle laitevalmistajille on 
vesitiiveys, siksi ODU AMC on vesitiivis 
pistokeliitin - suojausluokka IP 68 ja IP 
69 K. 

ODU AMC Push-Pull liitin

ODU AMC Break-Away liitin

ODU AMC Easy-Clean liitin

ODU AMC high density

Liittimet voidaan varustaa erikoismuo-
viseoksesta valmistetuilla suojakansilla, 
jotka EMC-häiriösuojausominaisuuk-
sien lisäksi suojaavat avoimia liittimiä 
vedeltä, hiekalta ja pölyltä. 

ODU AMC liittimien high-speed omi-
naisuudet perustuvat moniin tärkeisiin 
yksityiskohtiin. Kontaktien eristerun-
gon materiaali on rankat olosuhteet kes-
tävää muovia (PEEK), mutta samalla sen 
sähköinen eristyskyky on erinomainen 
korkeataajuuskäytöissä. Liitinkontakti-
en oikealla sijoittamisella eristerunkoon, 
muotoilulla sekä kompensaatioalueiden 
optimoinnilla voidaan saavuttaa jopa  
10 Gbit/s siirtonopeus.

Kun liittimien kontakteja johdotetaan ja 
varmistetaan eri parien välinen taajuus, 
on mahdollista saavuttaa jopa CAT 6A-
tasoinen laatu ilman kalliin häiriösuo-
jauslevyn lisäämistä. Uudet ODU AMC-
liittimet täyttävät nopean datasiirron 
vaatimukset ja kestävät erilaiset vaativat 
sääolosuhteet. Ne ovat uuden sukupol-
ven ”high speed”-liittimiä puolustustek-
nologiaan ja viranomaiskäyttöihin.

”Pitkän yhteistyömme aikana Sähkö-
lehto ja ODU ovat suomalaisten asi-
akkaiden kanssa toteuttaneet lukuisia 
liitinratkaisuja. ODU AMC liittimet 
tarjoavat laadukkaan ja monipuolisen 
valikoiman erilaisiin, äärimmäisen vaa-
tiviin sovelluksiin ” kertoo Sähkölehdon 
avainasiakaspäällikkö Kimmo Samppa.

Lisätietoja
Sähkölehto Oy 
Kimmo Samppa puh. 09 774 6420 
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+

1 850 €

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 
26.000 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

1/2016 Guide is due in December 2015. Material deadline 20.11.2015.

Digital Marketing Options
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Taita katkoviivaa pitkin ja nido tai teippaa kiinni.

www.facebook.com/
suomensotilas
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N
euvostoliiton hajoa-
misen jälkeen 7.5.1992 
perustettujen Venä-
jän asevoimien rauhan 
ajan henkilöstövah-
vuus oli 2 880 000 hen-
keä ja varusmiesten 
palveluaika oli neu-

vostoperinteen mukaisesti 24 kuu-
kautta. 

Klassiseen yleiseen asevelvolli-
suusmalliin – tai pikemminkin yh-
teen versioon siitä – perustuneet 
asevoimat koostuivat akateemisen 
sotilaallisen koulutuksen saaneis-
ta kaaderiupseereista, siviilipuolen 
yliopisto- tai korkeakouluopintojen 
aikana upseerikoulutuksen saaneis-
ta ja opintojensa päätyttyä palveluk-
seen kutsutuista reserviupseereista, 
varusmiehistä (miehistöä ja aliup-
seereita) sekä varusmiespalvelun 

päätyttyä vakinaiseen palvelukseen 
jääneistä värvätyistä aliupseereista. 

Upseereita ja aliupseereita oli va-
rusmiehiin nähden selkeästi liikaa 
eli lähes 50 %. Asevoimien henkilös-
tövahvuutta alennettiin asteittain 
vuoteen 2011 mennessä noin yh-
teen miljoonaan. 

Asevoimien ja poliisin (vahvuus 
907 630) lisäksi Venäjällä on erilli-
set maan sisäisestä turvallisuudesta 
ja yleisestä järjestyksen ylläpidosta 
vastaavat sisäasianministeriön alai-
set joukot (vahvuus 170 000) ja liit-
tovaltion turvallisuuspalvelun FSB:n 
alaiset maa-, meri- ja ilmarajojen 
turvallisuudesta vastaavat rajavar-
tiojoukot, joiden siviili- ja sotilas-
henkilöstön yhteisvahvuus on noin 
170 000. 

Lisäksi voidaan mainita noin 
350 000 henkilön vahvuinen hätäti-

Ukrainan kriisi on tuonut uudistuneet Venäjän asevoimat 
iltapäivälehtien lööppeihin ja jokailtaisiin uutisiin. Miten 

Venäjällä pääsee tai joutuu armeijan harmaisiin, millainen on 
Venäjän asevoimien henkilöstörakenne, mistä tuo henkilöstö 

tulee ja miten se koulutetaan? Suomen Sotilas otti selvää 
minkälaisia ovat Venäjän sotilaat.

TEKSTI: ALEKSEI KET TUNEN

VENÄJÄN 
SOTILAAT

Idän uusi miljoona-armeija

IT
A

R 
TA

SS
 /

 L
EH

TI
KU

VA

TÄSTÄ SE ALK AA: 

palveluun astuvia varusmiehiä  
kutsuntamuodollisuuksien 
 jälkeen sotilaskomissariaatissa 
1.11.2010. Miehille on jo jaet-
tu varusteet matkaa varten. 
 Heidän palvelusaikansa alkaa 
siitä, kun he lähtevät sotilas-
komissariaatista kohti tulevaa 
palvelupaikkaansa.
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laministeriö, joka vastaa suomalaista pe-
lastuslaitosta suurkatastrofien torjunta-
kyvyllä laajennettuna. Palomiesten osuus 
kokonaisvahvuudesta on noin 270 000. 

Muita Venäjän puolustus- ja tur-
vallisuusviranomaisia ovat liittovalti-
on turvallisuuspalvelu FSB, ulkomaan-
tiedustelupalvelu SVR, valtiollinen 
kenttälähettipalvelu GFS (luottamuksel-
listen viestien ja materiaalien toimitta-
minen), liittovaltion suojelupalvelu FSO 
(korkeimpien valtiollisten viranhaltijoi-
den ja organisaatioiden turvaaminen) ja 
valtiollinen huumevalvontavirasto FSKN. 
Nämä kaikki organisaatiot on ryhmitetty 
yhteen sen takia, että niiden toiminta on 
joko rinnastettu asepalveluun tai edellyt-
tää asiallisesti suoritettua asepalvelusta.

Nykypäivän Venäjän asevoimissa pal-
velevat niin asevelvollisuuttaan suoritta-
vat varusmiehet kuin palvelusopimuksen 
varusmiespalveluksen jälkeen solmineet, 
pääasiallisesti aliupseeri- tai asiantunti-

jatehtävissä palvelevat värvätyt (kontrakt-
nik) ja upseerit. Varusmiesten palvelusai-
kaa lyhennettiin ensin vuoden 2007 alusta 
18 kuukauteen ja lopuksi vuoden 2008 
alusta 12 kuukauteen. 

Suurimpina syinä värvätyn henkilös-
tön kasvavaan käyttöön ovat korkeampaa 
koulutustasoa vaativa moderni asetek-
niikka, vuosiluokkien pieneneminen Ve-
näjän 1990- ja 2000-luvun syntyvyysku-
opan seurauksena sekä palkka-armeijaa 
puoltava yleinen mielipide.

Venäläinen malli
Ihmiset tekevät armeijan. Henkilöstö – sen 
laatu ja osaaminen – ovat sotakoneen tär-
kein resurssi. Venäläinen asevoimien hen-
kilöstömalli on mielenkiintoinen kompro-
missi pienevien ikäluokkien ja rajallisten 
taloudellisten mahdollisuuksien välillä. 

Suomalaisesta näkökulmasta mielen-
kiintoa herättää joustava varusmiespal-

velumalli ja upseerien korkea tulota-
so. Venäläinen asevelvollisuus on aina 
ollut kovin erilainen kuin Suomessa 
itsenäisyyden aikana sovellettu mal-
li. Venäläinen malli ei ole yhtä yleinen 
eli kattava, ja se on eräällä tapaa jous-
tavampi ja ehdottomasti valikoivampi. 
Ottamatta siis kantaa siihen, onko se 
hyvä vai huono.

Jatkuvasti sodassa olevan suurval-
lan asevoimien henkilöstörakentees-
ta ei tietystikään ole sellaisenaan meil-
le malliksi, mutta sen tunteminen on 
joka tapauksessa tuiki tärkeää Suomen 
sotilaille. Ennakkoluuloton sotilas on 
myös valmis ottamaan soveltuvin osin 
malliakin, jos niikseen tulee.

Kaikkiaan Venäjän asevoimauudis-
tus on suomalaisesta näkökulmasta 
läheisemmän tutustumisen arvoinen 
prosessi, eihän sitä koskaan tiedä näi-
nä vaarallisina aikoina...

Loputon työmaa
Venäjän asevoimat ovat joutuneet nä-
kemään vaivaa julkisen kuvansa ko-
hentamiseksi, asevelvollisten pal-
veluolosuhteiden parantamiseksi ja 
toimintansa tehostamiseksi. Kaikki Ve-
näjän asevoimia tuntevat muistavat 
korruption, suoranaisen varastelun, 
varusmiesten pahoinpitelyn ja simpu-
tuksen, resurssien ja henkilöstön vää-
rinkäytön tai laiminlyönnit sekä upsee-
rien kenttäbordellit ampumaleireillä.

Valtiovalta on tukenut asevoimia 
myös kieltämällä lakiteitse asepalvelun 
laittomasti välttäneiltä toiminnan val-
tion ja kuntien palveluksessa vuodesta 
2014 alkaen sekä julkaisemalla kutsun-
toja välttelevien häpeälistoja tiedotus-
välineissä. 

1990- ja 2000-lukujen apatia Venä-
jän asevoimia kohtaan varsinkin suur-
kaupunkien paremmin toimeentule-
vien perheiden lasten keskuudessa, 

Kutsuntakomision jälkeen 
palvelukseen saapumatta 

jääneiden osuus palvelukseen 
astuneista varusmiehistä

VUOSI OSUUS %

2004 6,2 %

2005 6,2 %

2006 4,8 %

2007 4,7 %

2008 3,0 %

2009 2,3 %

2010 2,5 %

2011 3,0 %

2012 3,6 %
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VENÄ JÄN 
PUOLUSTUS-
MINISTERIÖN

242. Koulutuskeskuksen 
kadetit aloittamassa va-
latilaisuuttaan Omskissa 
24.1.2014.
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jossa varusmiespalvelukseen joutumis-
ta pidettiin merkkinä tyhmyydestä, on 
vaihtunut neutraaliksi toiveikkuudek-
si. Maaseudulla, pikkukaupungeissa ja 
alempien tuloluokkien perheissä ase-
palvelus on aina nähty merkittävänä so-
siaalisena hissinä. Maa on suuri ja ase-
voimat valtavat. Korjattavaa siis riittää 
vielä pitkäksi aikaa niin henkilöstössä 
kuin rappeutuvassa sotilasinfrastruk-
tuurissakin.

Sisäoppilaitoksia ja 
turpaanantokursseja
Toinen suomalaisten kannalta merkil-
le pantava asia on runsas valmistavan 
sotilaskoulutuksen sekä puolisotilaal-
lisen täydennyskoulutuksen tarjon-
ta siviilissä. Puolustusministeriöllä ja 

muilla viranomaisilla on laaja sotilas-
koulujärjestelmä – oppilaitoksissa kou-
lulaisille opetetaan 5.–11. luokkien nor-
maalin opetusohjelman lisäksi myös 
sotilastaitojen perusteet, jotka toimivat 
myös kuuden vuoden valmennuskurs-
sina akateemisiin sotilasoppilaitoksiin 
sekä asepalvelukseen värvättynä tai va-
rusmiehenä. 

Etusijalla näiden koulujen oppilasva-
linnassa ovat puolustusministeriön hen-
kilöstön lapset sekä orvot, heitteille jätetyt 
ja yksinhuoltajaperheiden lapset. Sotilas-
kouluissa on sotilaallisen tiukka kuri, ja 
monet niistä ovat sisäoppilaitoksia. 

Puolisotilaallista valmistavaa ja täy-
dentävää koulutusta tarjoavat DOSAAF 
ja runsaslukuiset maanpuolustushen-
kiset järjestöt. Venäjä on kamppailula-
jien ja sotilastaitojen siviilikoulutustar-

ORGANISAATIO  (tilanne 2010) HENKILÖSTÖ OSUUS %

Johtamisorganisaatio

Puolustusministeriön organisaatio 10 500 1,0 %

Pääesikunta 11 300 1,1 %

Puolustushaarat ja itsenäiset joukot

Maavoimat 395 000 39,0 %

Ilmavoimat 148 000 14,6 %

Sotalaivasto 142 000 14,0 %

Strategiset ohjusjoukot 120 000 11,9 %

Avaruus- ja ilmapuolustusjoukot 150 000 14,8 %

Laskuvarjojoukot 35 000 3,5 %

Yhteensä 1 011 800 100,0 %

Puolustushaarat ja itsenäiset joukot

jonnan kärkimaita. Jos nuorempana tai 
vaikkapa jo varttuneempanakin haluaa 
ihan omaksi huvikseen opetella siviilissä 
taisteluammuntaa, erätaitoja tai erikois-
joukkojen käyttämää Systema-kamppai-
lulajia, niin lähes jokaisessa vähääkään 
suuremmassa venäläisessä kaupungis-
sa löytyy laajasti ilmaista tai kohtuuhin-
taista koulutustarjontaa. Tällaista kou-
lutusta saaneiden osuus palvelukseen 
astuvista varusmiehistä on noin 20 %!

Kuntokoulu
Kolmas suomalaisittain mielenkiintoi-
nen havainto on Venäjän valtiovallan 
merkittävä panostus urheiluun. Venäjän 
asevoimien kannalta joukkourheilu on 
ainoa keino kutistuvien vuosierien pal-
veluskelpoisuuden kohentamiseksi. 

Koska joukkourheilun populari-
sointi onnistuu parhaiten panostamal-
la huomattavasti korkeamman uutisar-
von huippu-urheiluun, niin Venäjän 
mittavien kansainvälisten urheilukiso-
jen isännöimisen takana ei ole pelkäs-
tään ulkopoliittinen mahtailu vaan kou-
riintuntuva tarve kutistuvien vuosierien 
terveyden kohentamiseen niin siviilissä 
kuin sotaväessäkin. Nuorison kunnon 
rapautuminen on pulma Venäjälläkin, 
joskin ylipainon rinnalla siellä on myös 
meille vieraampia ongelmia aina tuber-
kuloosista alkaen.

Neljäs suomalaisia kiinnostava ky-
symys tulee olemaan Venäjän asevoi-
mien reserviuudistus, koska meilläkin 
on selkeää tarvetta reservimme aktivoi-
miseen.

Syyskutsuntakaudella 
2013 palvelukseen astu-

neista  varusmiehistä

23,5 % on akateeminen tai  
opistotasoinen tutkinto

22,0 %
on saanut jo  siviilissä 
valmistavan sotilaskou-
lutuksen
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V E NÄ JÄ

Varusmiehet
Varusmiehiä kutsutaan Venäjän ase-
voimissa epävirallisella nimityksel-
lä srotšnik (määräaikainen). Rauhan 
aikana Venäjällä asevelvollisia ovat 
18–27-vuotiaat miespuoliset Venäjän 
kansalaiset. Palvelusaika on kaikissa 
puolustushaaroissa 12 kuukautta. 

Asevelvollisten kutsunnat on jaet-
tu kahdeksi vuosittaiseksi kutsun-
takaudeksi: kevätkausi 1.4.–15.7. ja 
syyskausi 1.10.–31.12. Vuoden 2014 ke-
vätkutsuntakaudella palvelukseen astui 
noin 154 000 varusmiestä, ja vuosierät 
ovat vaihdelleet 2000-luvulla 266 000:sta 
577 000:een varusmieheen. 

Asevelvollisuus ei koske rikoksesta 
rangaistustaan suorittavia, rangaistuk-
sensa suorittamista odottavia eikä esi-
tutkinnan tai oikeusprosessin kohtee-
na olevia henkilöitä, eli Mars joutuu 
odottamaan kunnes asiat on selvitet-
ty Femidan kanssa. Varusmiespalve-
luksen vaihtoehtona on siviilipalvelu, 
jonka kesto on puolustusvoimien sivii-
litehtävissä 18 kuukautta ja muissa val-
tiovallan toimeenpanevissa elimissä 21 
kuukautta. Varusmies- tai siviilipalve-
lun välttely tai siitä kieltäytyminen voi 
johtaa jopa 24 kuukauden vankeustuo-
mioon. 

Varusmiesten asevelvollisuudessa Ve-
näjällä on suomalaisittain tuttujen ter-
veydellisen kelpoisuuden sekä lykkäys-
menettelyn lisäksi erilaisia venäläisiä 
vivahteita. Palvelustehtäviä hoitaessaan 
kuolleiden, kuolettavasti loukkaantu-
neiden tai kuolemaan johtaneeseen sai-
rauteen sairastuneiden varusmiesten ja 
kertausharjoituksiin kutsuttujen reser-
viläisten lapset ja sisarukset eivät ole 
asevelvollisia. Kuten eivät myöskään 
henkilöt, joilla on tieteiden kandidaa-

UUSI KOKEILU  on vasta lakiesityksen asteella ole-
va varusmiespalvelun suorittaminen ”osamaksu-
na” korkeakouluopintojen kesälomien yhteydessä. 
Tämä on tarkoitettu niille 93 %:lle oppilaitoksis-
ta, joissa ei ole sotilastiedekuntaa. Järjestelmä tuot-
taisi asevelvollisuutensa opintojen aikana suoritta-
neita, oman opintoalansa erikoissotilaskoulutuksen 
saaneita reservin sotilaita, matruuseja, kersantteja  
ja staršinoita. Tämä antaisi mahdollisuuden myös 
joukko-osaston perustamiseen ja kouluttamiseen 
yhtenä joukkona koko siviiliopintojen ajan.   

TOINEN VENÄL ÄINEN UUTUUS  on kaikkein lahjak-
kaimmille yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille tar-
koitettu tiedekomppania-kokeilu, jonka tarkoituk-
sena ei ole reservin täydentäminen ohi normaalin 
varusmiespalvelun, vaan kaikkein kyvykkäimpien 
opiskelijoiden ohjaaminen sotilas- ja asealan tieteel-
liseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tällä het-
kellä ensimmäinen 32 tiedevarusmiehen, lähinnä 
IT-osaajista koostuva joukko on jo koeluonteisesti 
palveluksessa. 

ENSIMMÄINEN  80–100 varusmiehen tiedekomppa-
nia on kutsuttu palvelukseen jo syyskutsuntakaudel-
la 2014, ja sen palveluspaikkana tulee olemaan Ve-

näjän strategisten ohjusjoukkojen Pietari Suurelle 
nimetty sotilasakatemia Moskovassa. 

TIEDE VARUSMIEHILLE  annetaan aluksi normaa-
li aselajihaarakohtainen alokaskoulutus ja opetetaan 
sotataitojen perusteet, minkä jälkeen heidän tehtä-
vänään tulee olemaan tieteellinen ja tekninen tutki-
mustoiminta. Komppania jaetaan tutkimussuuntien 
mukaan joukkueisiin ja projektikohtaisiin ryhmiin. 

PALVELUS  on normaaliin varusmiespalvelukseen 
verrattuna kuriltaan väljempää, koska nämä varus-
miehet tarvitsevat toiminnalleen enemmän vapaut-
ta, ja koko palvelun tarkoituksena ovat tieteellisten 
ryhmäsuoritusten ohella myös huippuyksilösuori-
tukset. Kokeilun tarkoituksena on perustaa nopealla 
aikataululla aluksi viisi erillistä tiedekomppaniaa eri 
sotilasoppi- ja sotilastutkimuslaitoksiin.

MUITA  tulossa olevia uutuuksia ovat 12 kuukauden 
varusmiespalvelun vaihtaminen suoraan 24 kuukau-
den palveluun värvättynä ja sama vaihtoehto Spets-
naz-versiona eli erikoisjoukkoihin voi hakea jo kut-
suntavaiheessa.

AK

Pidžakit, nörtit ja spetsnazit
Uusia tuulia:

Osuus %

Kelpaa palveluun  
(ml. epäolennaisin rajoituksin) 69,9 %

Ei kelpaa palveluun väliaikaisesti 5,7 %

Kelpaa rajoituksin palveluun 25,5 %

Ei kelpaa palveluun 1,4 %

Vuosi Kevätkutsuntakausi Syyskutsuntakausi Yhteensä Palvelusaika

1999 169 000 205 000 374 000 24 kk

2000 191 000 191 000 382 000 24 kk

2001 190 000 195 000 385 000 24 kk

2002 160 000 170 000 330 000 24 kk

2003 150 000 176 000 326 000 24 kk

2004 166 000 176 000 342 000 24 kk

2005 158 000 141 000 299 000 24 kk

2006 124 000 123 000 247 000 18 kk

2007 134 000 132 000 266 000 12 kk

2008 133 000 219 000 352 000 12 kk

2009 306 000 271 000 577 000 12 kk

2010 271 000 278 800 549 800 12 kk

2011 218 700 136 000 354 700 12 kk

2012 156 000 140 100 296 100 12 kk

2013 153 200 150 030 303 230 12 kk

2014 154 000 154 100 308 100 12 kk

Palvelukseen astuneiden varusmiesten määrä

Varusmiesten 
palvelukelpoisuus 
kutsunnoissa 2012

tin tai tohtorin akateeminen oppiarvo. 
Myös hyväksyttäviä lykkäysperusteita 
on enemmän. Terveydellisten esteiden, 
asevelvollisuudesta vapauttamisen ja 
suuren lykkäysten määrän takia vain 
20–30 % asevelvollisten kokonaismää-
rästä päätyy loppujen lopuksi aloitta-
maan varusmiespalvelun.

Opiskelijat LEPO! 
Opiskelijat eivät ole asevelvollisia opis-
keluaikanaan, mutta Venäjällä on yli-
opistoissa ja korkeakouluissa käytös-
sä koulumainen vuosikurssijärjestelmä, 
jonka mukaan kaikkien opetusohjelman 
oppiaineiden hyväksytty suorittaminen 
ja tentit on hoidettava määräaikoina 
kahdesti vuodessa järjestettävien tentti-
kausien aikana. 

Kaikkien oppiaineiden suorittami-
nen hyväksytysti on edellytyksenä, jotta 
pääsee tenttimään, ja kolmesta suorit-
tamasta jääneestä tentistä seuraa op-
pilaitoksesta erottaminen, jolloin isän-
maa kutsuu armeijan harmaisiin. Myös 
vapaaehtoinen välivuoden pitäminen 
opinnoista varusmiespalveluksen suo-
rittamiseksi on sangen yleistä – näin 
menettelee vuosittain noin 2 500 opis-
kelijaa.



Opintosuunnasta ja oppilaitokses-
ta riippuen akateemisiin opintoihin voi 
kuulua kursseja myös sotilastiedekun-
nassa, jossa annetaan sotilaskoulutus-
ta joko itse oppilaitoksessa tai erillisessä 
sotilaskoulutuskeskuksessa ja kenttä-
leireillä. Siten oppilaitoksesta valmistu-
va siviiliasiantuntija on myös oman eri-
koisalansa sotilastehtäviin koulutettu, 
asevelvollisuutensa jo opintojen yhtey-
dessä suorittanut reservin luutnantti. 

Neuvostoliiton aikoina lähes kaikis-
sa korkeakouluissa oli sotilastiedekunta, 
mutta nyt sellainen on vain 72 siviiliop-
pilaitoksessa eli seitsemässä prosentissa 
Venäjän yliopistoista ja korkeakouluista. 
Tällä tavalla koulutettuja upseereita kut-
sutaan epävirallisella puoli-ilkeällä ni-
mityksellä pidžak (puvuntakki). 

Koska Venäjän asevoimat ovat tänä 
päivänä varsin kilpailukykyinen työnan-
taja, monet astuvat palvelukseen upsee-
reina opintonsa päätettyään.  

Kutsunnat venäläisittäin
Venäjällä kutsunta-asioista vastaa pysy-
västi toimiva paikallistason valtiollinen 
toimielin – sotilaskomissariaatti – jota 
kutsutaan puhekielessä nimityksellä vo-
jenkomat. Kutsunnat toteuttaa vain kut-
suntojen aikana toimiva kutsuntako-
missio. 

Aiemmin Venäjän lainsäädännössä 
oli kätevä porsaanreikä, jonka mukaan 

tavoittamatta jäänyt asevelvollinen, jol-
le ei ole henkilökohtaisesti annettu kut-
suntailmoitusta käteen ja saatu siitä 
kuittausta, ei ole rikkonut mitään lakia, 
vaan muuttuu aselevolliseksi vasta sit-
ten, kun tuo muodollisuus on suoritet-
tu. 

Vuonna 2013 lakia muutettiin siten, 
että Venäjän jokainen miespuolinen 
kansalainen on asevelvollinen joko kut-
suntakauden alkaessa tai tullessaan täy-
si-ikäiseksi kutsuntakauden aikana ja on 
velvollinen hakemaan itse kutsuntail-
moituksensa sotilaskomissariaatista 14 
vuorokauden kuluessa. Tämän velvol-
lisuuden laiminlyöminen ilman hyväk-
syttävää syytä voi johtaa jopa 24 kuu-
kauden vankeusrangaistukseen.

Käytännössä kutsunnat hoidetaan 
siten, että 18 muttei 27 vuotta täyttä-
neen asevelvollisen on 14 päivän kulu-
essa kutsuntakauden alkamisesta (1.4. 
ja 1.10.) tai syntymäpäivästään itse ha-
ettava kutsuntailmoituksensa sotilasko-
missariaatista. 

Arktisten alueiden asukkaiden ja 
opettajien osalta kutsuntakausi alkaa 
kuukautta myöhemmin. Maaseutujen 
asevelvolliset saavat yleensä lykkäystä 
kevätkutsuntakaudesta syyskutsunta-
kaudeksi maataloustöiden takia. 

Lääkärintarkastuksen ja haastatte-
lun jälkeen kutsuntakomissio päättää, 
onko asevelvollinen palveluskelpoi-
nen vai ei, milloin hän astuu palveluk-

Kahden kerroksen väkeä
Palvelukseen astuneiden varusmiesten 
perhetausta vuonna 2012 oli seuraava: 
74 % oli työläisperheiden, 10 % kunta-
sektorin työntekijöiden, 7 % yrittäjien, 
6 % maanviljelijöiden, 2 % akateemisten 
tieteellisten ja teknisten asiantuntijoi-
den ja 1 % asevoimien tai turvallisuusvi-
ranomaisten upseereiden lapsia. 

Upseeriperheistä hakeudutaan 
yleensä suoraan upseerikoulutukseen. 
On siis muistettava, että Venäjällä up-
seeri ei usein ole ollut päivääkään alo-
kas, vaan päällystön koulutus niin ak-
tiiviuralle kuin reserviin tapaahtuu eri 
tietä. Toki osa upseereista on hakeutu-
nut upseerikoulutukseen varusmiespal-
velun kauttakin. 

Venäjällä asepalvelus ei ole sillä taval-
la yhteiskunnallista yhteenkuuluvuut-
ta lisäävä tekijä kuin Suomessa, jossa jo-
kainen asevelvollinen aloittaa samalta 
viivalta – alokkaana.

Syyskutsuntakaudella 2013 palveluk-
seen astuneista varusmiehistä 22 % oli 
saanut valmistavaa sotilaskoulutusta jo 
siviilissä ja 20 %:lla oli akateeminen ja 15 
%:lla keskiasteen ammatillinen tutkinto.

Eräitä etnisiä ryhmiä otetaan palve-
luun rajoitetusti. Kaukasian tasavalloista 
otetaan palvelukseen vain vähän varus-

miehiä ja Tšetšeniasta, jos-
sa on yli 80 000 asevelvol-
lista, ei lainkaan, mikä on 
herättänyt närää, koska se 

estää hakeutumisen arvostettuihin val-
tiollisiin ja kunnallisiin virkoihin. Vuon-
na 2014 Tšetšenian presidentin Ramzan 
Kadyrovin pyynnöstä alueelta astui pal-
velukseen muutama tuhat varusmiestä. 

Varusmiespalvelu
Suomalaisesta näkökulmasta katsottuna 
varusmiespalvelu on Venäjällä vaativam-
paa niin fyysisesti kuin henkisestikin ja 
on pahimmillaan jopa epäinhimillistä. 
Suurimman ongelman saattavat muo-
dostaa vanhemman saapumiserän har-
joittama tulokkaiden alistaminen sekä 
varusmiesten etniset rikollisjengit, jotka 

seen vai myönnetäänkö hänelle lykkäys-
tä. Jos torvi kutsuu, niin asevelvolliselle 
annetaan univormu sekä muu matkal-
la tarvittava varustus, ja hänen palve-
lusaikansa alkaa siitä hetkestä, kun hän 
lähtee sotilaskomissariaatista palvelus-
paikkaansa.

Vuoden 2012 aikana kutsuntakomis-
sion tutkimista asevelvollisista 69,9 % 
kelpasi palvelukseen (myös epäolennai-
sin rajoituksin), 5,7 % ei kelvannut pal-
velukseen väliaikaisesti, 25,5 % kelpasi 
palvelukseen rajallisesti ja 1,4 % ei kel-
vannut palvelukseen. 

Asepalvelukseen kelpaamattomiksi 
todetuilla oli vuoden 2012 kutsunnois-
sa seuraavia ongelmia: 18,3 %:lla tuki- ja 
liikuntaelinsairauksia, 18,3 %:lla psyyk-
kisiä vaivoja, 13,1 %:lla ruoansulatus-
elinongelmia, 9,3 %:lla verenkiertoelin-
sairauksia, 9 %:lla hermostovaivoja ja 
40,8 %:lla muita sairauksia.

...Venäjällä upseeri ei usein 
ole ollut päivääkään alokas...

Kutsunnat 
toteuttaa vain 
kutsuntojen 
aikana toimiva 
kutsunta-
komissio. 
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V
enäjällä upseerilta vaadi-
taan joko sotilasoppilaitok-
sessa tai siviilipuolen yli-
opiston tai korkeakoulun 
sotilastiedekunnassa hy-
väksyttävästi suoritettuja 
upseeriopintoja. Siviilipuo-
len oppilaitoksiin haetaan 

normaalin sisäänpääsykoejärjestelmän 
kautta. Sotilasoppilaitoksiin voivat ha-
kea 16–22-vuotiaat Venäjän kansalaiset 
sukupuolesta riippumatta ennen ase-
palveluksen suorittamista, korkeintaan 
24-vuotiaat varusmiespalveluaan suo-
rittavat tai sen jo suorittaneet henkilöt 
sekä värvättyinä palvelevat henkilöt. 

Värvättyjen yläikäraja upseeriopin-
tojen aloittamiselle on 25 vuotta. Lisäk-
si värvätyn pitää olla palvellut vähintään 
puolet voimassaolevan värväyssopi-
muksensa kestosta. Vähimmäisvaati-
muksena on koulun 11. luokan tai kes-
kiasteen ammatillisen oppilaitoksen 
hyväksytty suorittaminen.

Venäjällä on yhteensä 18 eri alojen 
sotilasakatemiaa, sotilaskorkeakoulua 
ja sotilasyliopistoa. Sotilasoppilaitok-
siin haetaan sisäänpääsykokeilla, jot-
ka vastaavat siviilipuolen akateemisten 

oppilaitosten sisäänpääsykokeita laa-
jennettuna kuntotestillä, terveystarkas-
tuksella, psykologisella testauksella ja 
turvallisuusarvioinnilla. 

Kilpailu opiskelupaikoista on kovaa 
varsinkin abiturienttien keskuudessa – 
yleensä vain yksi 3–7 hakijasta hyväk-
sytään. Opintojen kesto on yleensä viisi 
vuotta. Vuosittain sotilasoppilaitoksista 
valmistuu noin 11 000 uutta upseeria.

Herrana on hyvä olla
Toisen vuosikurssin aikana opiskeli-
jan on sitouduttava opintojensa jatka-
miseen valmistumiseensa saakka sekä 
palvelemaan sen jälkeen upseerina ase-
voimissa vähintään viiden vuoden ajan. 
Tämän sitoumuksen jälkeen sotilasop-
pilaitoksen opiskelijalla on samat oikeu-
det ja vastuut kuin värvätyllä. 

Opiskelijoille maksetaan opintora-
haa, joka nousee nelin-kuusinkertaisek-
si sitoumuksen jälkeen. Opintorahassa 
ja palvelusvuosien kertymisessä on käy-
tössä puolustusministeriön normaali 
kerroin- ja lisäjärjestelmä, eli esimerkik-
si vuosittaisen laskuvarjohyppykurssin 
(7–10 hyppyä) hyväksytty suorittaminen 
nostaa tuloja 20 % ja nopeuttaa palve-
luvuosien kertymistä puolitoistakertai-
sesti. 

Opintojen jälkeen opiskelija saa aka-
teemisen loppututkinnon ja luutnantin 
sotilasarvon. Luutnanttien keskipalk-
ka on 45 000–55 000 ruplaa (900–1 100 
euroa) eli valtiolla ”täysihoidossa” ole-
va luutnantti tienaa lähes kahden venä-
läisen keskipalkan verran. Merivoimissa 
palkat ovat vielä korkeammat. Ainakin 
tulotasonsa ja uranäkymiensä puolesta 

Viime kädessä sotaväen tulevaisuus on upseeriston ja sen osaamisen varassa. Näin on myös 
Venäjällä, missä upseerien määrää lasketaan, samalla kun värvätyn aliupseeriston koko kasvaa. 

Kehitys on hidasta, mutta suunta näyttäisi olevan selvä. Halutaan vähemmän ja parempaa. 
Siviilit ja aliupseerit voivat hoitaa edullisemmin alemmat tehtävät, ja “kalliimmat” upseerit 

säästyvät vaativimpiin töihin.

VENÄLÄINEN UPSEERI
TEKSTI: ALEKSEI KET TUNEN

saattavat alistaa joukon valtaansa. Tä-
hän on viime vuosina puututtu rankal-
la kädellä, mutta laajalla Venäjällä laki ja 
järjestys ei ehdi aina kaikkialle, vaan asia 
on kiinni joukko-osaston komentajasta: 
jos hän hyväksyy ohjesäännön vastaisen 
anarkian alaistensa keskuudessa, niin 
asiat voivat olla todella huonosti ja joll-
ei hyväksy, niin asiat ovat yleensä kun-
nossa. 

Varusmiehillä on käytännössä vä-
hemmän oikeuksia, ja esimiesten har-
joittama simputus ja fyysinen väkivalta 
ovat valitettavan yleisiä. Toisaalta tällä 

”ankaruudella” voidaan oikein annos-
teltuna saavuttaa korkeampi taisteluky-
ky ja parempi taistelukestävyys, koska 
varusmiehiä ei ole koskaan hemmotel-
tu pilalle. 

Miehet tottuvat kovaan elämään, 
johon osa on jo tottunut siviilissä. Ve-
näjällä uskotaan yhä enemmän ku-
riin, pakkoon ja pelkoon kuin haluun 
ja itseohjautuvuuteen, mikä vaikuttaa 
luonnollisesti ainakin kahdella tavalla 
miesten suorituskykyyn ja käytettävyy-
teen taistelussa. Mitalissa on aina kak-
si puolta. 

Varusmiesten lomat ovat suomalai-
sesta näkökulmasta harvinaisia, koska 
palveluspaikasta kotiin voi olla tuhan-
sien kilometrien matka. Varusmiesten 
kuukausiraha on 2 000 ruplaa eli 40 eu-
roa (Artikkelissa on käytetty alkuvuoden 
2014 valuuttakursseja, jollei toisin mai-
nita. Inflaation takia ruplat kannattaa 
laskea euroiksi päivän kurssilla). 

Valmiusjoukko
Koska nykyään lähes kaikki Venäjän ase-
voimien joukko-osastot ovat jatkuvan 
taisteluvalmiuden valmiusjoukkoja, va-
rusmiesten ensisijaiseen koulutukseen 
käytetty aika on maksimoitu, eli neuvos-

toaikojen nurmikon maalaaminen vih-
reäksi, perunoiden kuorinta keittiössä 
ja varusmiesten käyttäminen ilmaistyö-
voimana upseerien oikkujen toteutta-
miseksi ovat eilispäivää. Kaikki tukiteh-
tävät on ulkoistettu siviileille. 

Venäläiset varusmiehet ovat valta-
osin hyvässä fyysisessä kunnossa, kos-
ka fyysisiin harjoituksiin käytetään 25 
tuntia viikossa eli 4–5 tuntia päivässä. 
Venäjän asevoimilla ei ole laajassa käy-
tössä kehittynyttä koulutus- ja simu-
laattorivälineistöä kuin esimerkiksi Yh-
dysvalloilla, mutta Venäjän asevoimat 
ovat vuodesta 1979 lähtien olleet mu-
kana lähes keskeytyksettä sotilaallisis-
sa konflikteissa, joista saatua kokemus-
ta käytetään hyväksi myös varusmiesten 
koulutuksessa.

Varusmiespalvelun päättyessä varus-
mies siirtyy reserviin sotilaan, matruu-
sin, kersantin tai staršinan sotilasarvos-
sa ja voi halutessaan jatkaa palvelustaan 
värvättynä tai aloittaa upseeriopinnot.

Vuonna 2011 varusmiehiä oli pal-
veluksessa 291 420 ja he muodostivat 
29,1 % 1 000 000 miehen kokonaisvah-
vuudesta.  
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luutnantti on sulhas- ja vävykandidaat-
tina vahvoilla.

Seuraavaan yliluutnantin sotilasar-
voon ylenee kahden vuoden palveluksen 
jälkeen. Jos upseerikoulutus on saatu si-
viilioppilaitoksen sotilastiedekunnas-
sa, menee ensimmäiseen ylennykseen 
kolme vuotta. Suomalaisen lukijan on 
siis hyvä huomata, että Venäjällä on eri-
lainen järjestelmä kuin Suomessa, jos-
sa käytännössä upseeriuralle on harvoja 
poikkeuksia lukuunottamatta vain yksi 
tie, eli kadettikoulu. 

Suomalainen järjestelmä onkin kan-
sainvälisesti vertaillen poikkeava. Useis-
sa maissa, kuten vaikkapa Yhdysvalloissa 
ja tärkeimmissä länsimaissa, kadetti-
koulun rinnalla ammattiupseerin uralle 
on Venäjän tavoin muitakin opintopol-
kuja, joiden kautta pääsee upseerinural-
le tasa-arvoisena ilman lasikattoja. 

Ensimmäinen ylennys, kuten myö-
hemmätkin, edellyttää tietysti sitä, että 
henkilö palvelee tai ylennetään sellai-
seen tehtävään, jossa on mahdollista 
toimia tulevassa tai vielä korkea-arvoi-
semmassa sotilasarvossa.

Tie ylös...
Ohjeelliset palvelusajat eri sotilasarvois-
sa ovat seuraavat: yliluutnantti kolme 
vuotta, kapteeni (merivoimissa kaptee-

V uonna 2009 Venäjän kokonaisliikekannallepanopotenti-
aali, joka sisältää sekä koulutetun reservin että koulutta-
mattomat, palvelukseen kutsuttavissa olevat henkilöt, oli 
31 miljoonaa. Samana vuonna vastaava luku Yhdysval-

loissa oli 56 miljoonaa ja Kiinassa 208 miljoonaa. 

VENÄJÄN RESERVIN tehokkaimman osan muodostavat kor-
keintaan kolme vuotta sitten palveluksensa päättäneet varusmie-
het, sotilastiedekunnista valmistuneet reservin upseerit, nuorina 
palveluksesta eronneet kaaderiupseerit ja värvätyt sotilaat sekä 
aliupseerit. 

HELPOSTI MOBILISOITAVAN ja hyvin koulutetun reservin vah-
vuus on noin 700 000–1 000 000 miestä eli sillä voitaisiin tarvitta-
essa – vain – tuplata rauhan ajan asevoimien vahvuus. 

KOSKA VALTAOSA vuoden 2010 kahdenkymmenen miljoonan 
koulutetusta reservistä on koulutettu aikanaan joko Neuvostolii-
ton asevoimissa tai vahvuudeltaan suuremmissa 2000-luvun Ve-
näjän asevoimissa, reservin vahvuus alenee vuosi vuodelta re-
serviläisten ikääntyessä nopeammin kuin mitä vahvuudeltaan 

pienenemmät 2010-luvun Venäjän asevoimat tuottavat uusia re-
serviläisiä. Venäjän reservi on ollut jo muutamia vuosia välitilas-
sa, koska ilmeisesti kaaderiasevoimat on päätetty laittaa kuntoon 
ensin. 

TULEVAA reserviuudistusta on valmisteltu ainakin vuodesta 
2011 lähtien. Uudistuksesta saatujen ennakkotietojen mukaan 
reservi on tarkoitus aktivoida lisäämällä harjoitusten ja koulutuk-
sen määrää sekä muuttamalla se sopimuspohjaiseksi, eli aktiivi-
sille reserviläisille maksettaisiin kuukausipalkkaa koko reserviin 
kuulumisen ajalta. 

TOINEN reservin arviointia hankaloittava seikka on se, että Ve-
näjän sotilasdoktriinin mukaisesti sotilaalliset konfliktit on tarkoi-
tus hoitaa nopeasti kaaderiarmeijalla, ja reservin liikekannallepa-
no edellyttäisi joko laajempaa alueellista sotilaallista konfliktia tai 
jopa kolmatta maailmansotaa. Venäjä joutuu lähivuosina uudis-
tamaan reservikonseptinsa joka tapauksessa kutistuvien vuosie-
rien johdosta.

AK

RESERVI
Venäjän koulutetun reservin kokonaisvahvuus vuonna 2010 oli 20 miljoonaa sotilasta, aliupseeria ja upseeria. 

niluutnantti) kolme vuotta, majuri (kol-
mannen luokan kapteeni) neljä vuotta, 
everstiluutnantti (toisen luokan kaptee-
ni) viisi vuotta ja eversti (ensimmäisen 
luokan kapteeni) kolme vuotta. 

Kenraalimajurista (kontra-amiraa-
lista) alkavaan kenraalistoon voidaan 
ylentää vähintään kahden vuoden pal-
velusajan jälkeen, josta yksi vuosi on 
palveltava kenraalin sotilasarvoa edel-
lyttävissä tehtävissä. Kenraaleilla ei ole 
säädettyä palvelusaikaa eri sotilasar-
voissa.  >

...tulotasonsa ja 
uranäkymiensä 
puolesta luutnantti 
on sulhas- ja vävy-
kandidaattina 
vahvoilla.

Ylennykset everstiin (ensimmäisen 
asteen kapteeniin) saakka saadaan puo-
lustusministerin käskyllä ja siitä ylöspäin 
Venäjän presidentin käskyllä. Erityisen 
kunnostautunut upseeri voidaan ylen-
tää seuraavaan sotilasarvoon ennenai-
kaisesti. Poikkeustapauksessa kunnos-
tautunut upseeri voidaan ylentää myös 
loikkaamalla yhden sotilasarvon yli kor-
keintaan majuriksi (kolmannen asteen 
kapteeniksi).

Sama ylennysjärjestelmä on käytös-
sä myös reservissä, ja ylennykset määrä-
tään kertausharjoitusten tai arvioinnin 
perusteella. Ylennys koittaa aikanaan 
palvelun väliaikaisesta keskeytymisestä 
tai esimerkiksi päätoimisesta opiskelus-
ta huolimatta.         

Palaamme venäläisten upseerien jat-
kokoulutukseen tarkemmin lehtemme 
tulevissa numeroissa, koska upseerien 
jatkokoulutusjärjestelmää Venäjällä uu-
distetaan parasta aikaa.

...ja ulos
Eversti tienaa Venäjällä noin 100 000 
ruplaa (2 000 euroa) ja sukellusvenees-
sä merivoimissa palveleva ensimmäisen 
asteen kapteeni yli 150 000 ruplaa (3 000 
euroa, laskettuna vuoden 2014 kurssil-
la) eli yli viisi keskipalkkaa. Lisäksi up-
seerien sosiaaliset edut ovat laajemmat 
kuin värvätyillä. Suurimpana erona on 
se, että virka-asunnon tai sitä vastaavan 
asunnon saa omaksi erotessaan palve-
luksesta jo kymmenen palvelusvuoden 
jälkeen. Eli viiden vuoden upseeriopin-
tojen ja sitä seuraavan viiden vuoden vä-
himmäispalvelusajan päätteeksi upseeri 
on jo tienannut oman asuntonsa. 

Upseerit voivat jäädä eläkkeelle 20 
palvelusvuoden jälkeen, joista esimer-
kiksi puolitoistakertaisen palveluaika-
kertoimen takaavan laskuvarjohyppy-
luokituksen säilyttävällä upseerilla on 
viiden vuoden opintojen ja viiden vuo-
den vähimmäispalvelussitoumuksen 
jälkeen koossa jo 15 palvelusvuotta ja 
yliluutnantin tai kapteenin sotilasarvo 
– jos hän aloitti upseeriopinnot 16-vuo-
tiaana, hän voi jäädä halutessaan eläk-
keelle hieman yli 39-vuotiaana majuri-
na.

Sallittua enimmäispalvelusikää Ve-
näjän asevoimissa korotettiin äskettäin 

viidellä vuodella, ja se on nyt marsal-
koilla, armeijakenraaleilla (laivastoami-
raaleilla) ja kenraalieversteillä (amiraa-
leilla) 65 vuotta, kenraaliluutnanteilla 
(vara-amiraaleilla) ja kenraalimajureilla 
(kontra-amiraaleilla)  60 vuotta ja evers-
teillä (ensimmäisen asteen kapteeneil-
la) 50 vuotta. Kaikilla muilla se on 50 
vuotta. Naisten on jäätävä eläkkeelle 
täytettyään 45 vuotta. Yksittäistapauk-
sissa enimmäispalveluikää voidaan ko-
rottaa marsalkoille, armeijakenraaleille 
(laivastoamiraaleille) ja kenraalievers-
teille (amiraaleille) 70 vuoteen ja kaikis-
sa muissa sotilasarvoissa palveleville 65 
vuoteen.

Upseerius kunniaan
Vuoden 2012 asevoimien henkilöstön 
kompensaatiouudistus ja siihen liitty-
vät palkankorotukset ovat nostaneet 
upseereiden tulotason Venäjän ylem-
pään keskiluokkaan ja päättäneet vuosi-
en 1992–2011 murheellisen aikakauden 
Venäjän asevoimien historiassa, jolloin 
ammattisotilaan uravalinta merkitsi 
köyhyyttä. Se vaikutti myös asevoimien 
henkilöstön laatuun.

Upseerien määrä Venäjän ase-
voimissa on viime vuosina vakiintu-
nut 220 000:een, ja he muodostavat noin 
22 % Venäjän asevoimien kokonaisvah-
vuudesta. Värvätyn aliupseeri-instituuti-
on kehittymisen myötä upseerien määrä 
tulee laskemaan tulevaisuudessa.

...upseerien 
sosiaaliset edut 
ovat laajemmat 
kuin värvätyillä. 

Upseerit voivat 
jäädä eläkkeelle 

20 palvelusvuoden 
jälkeen....
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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
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186 x 272 mm
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sivun yritys-

tieto
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+

1 850 €
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n Hinnasto / mainokset
Opas 1/2016 ilmestyy joulukuussa 2015 
aineistopäivä on 20.11.2015 

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!
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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 47 ja 69 ovat kaikki yritykset nimen-
sä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. 
  
Aakkosellinen toimialahakemisto 
Oppaan sivuilla 48-49 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_2_2015.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 47 and 69 list all the companies in an 
alphabetical order. 

Industry Directory 
pages 50-51 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_2_2015.
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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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 26 000 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

Digimarkkinoinnin mahdollisuudet
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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
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n Ovet
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n Palo- ja pelastuskalusteet
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n Suojavarusteet
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Safirma Oy ............................................................ 66 ......77 
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51ALPHABETICAL INduSTry dIrECTOryALPHABETICAL INduSTry dIrECTOry

ADVERTS ADVERTS

PROVIDERS PROVIDERS

ADVERTS ADVERTS

PROVIDERS PROVIDERS

n Access Control and Work Time Tracking Systems

Kaba Oy ................................................................ 57 ......74 

n Adhesives and Seals

Sika Finland Oy ..................................................... 57 ......78 

n AV Equipment and Services

AV-Tiimi Oy ........................................................... 54 ......71 

n Ballistic, Riot and Training Equipment

C.P.E. Production Oy ............................................. 64 ......72 

n Batteries and Power Sources

Flinkenberg Oy ..................................................... 52 ......73 

n Calibrators, RF Components, Radars

DA-Design Oy ....................................................... 54 ......72 

n Communications

Savox Communications Oy .................................. 55 ......78 

n Communications Technology

Kaukomarkkinat Oy ............................................. 67 ......74 

n Connectors and Cable Sets

Sähkölehto Oy ...................................................... 27 ......80 

n Construction and Material Handling Equipment

Mateko Oy ............................................................ 46 ......75 

n Container Solutions

Morehouse Oy ...................................................... 55 ......76 

n Door and Gate Automation

Sicutec Oy ............................................................. 59 ......78 

n Doors

Champion Door Oy .............................................. 59 ......72 
Forssan Metallityö Oy .......................................... 59 ......73 

n Fairs

Suomen Messut Oy ............................................... 58 ......79 
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Saher-Aidat Oy ..................................................... 52 ......77 
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Teuvan Keitintehdas Oy ....................................... 55 ......80 
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Sako Oy ................................................................. 52 ......78 

n Firewater Pumps, Portable Pumps nad Submerged Pumps
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Atlas Elektronik Finland Oy ................................... 4 ......71 
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Suomen Turvakauppa Oy ..................................... 54 ......79 
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Atoy Power Oy ..................................................... 68 ......71 

n Protective Cases, Protection and Security Products, Military 
Equipment and Textiles

FinnProtec Oy ....................................................... 63 ......73 

n Rescue, Underwater and Security Equipment

Ursuk Oy ............................................................... 60 ......81 

n Security Equipment

Elpac Oy ................................................................ 66 ......72 
Suomen 3M Oy ..................................................... 66 ......79 

n Signs and Guidance

Suomen Turvakilvet Oy ........................................ 55 ......79 

n Stickers and Sticker Printers

Tele-Exxi Oy Ab ..................................................... 64 ......80 

n Targets
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n Underwater Technology, Diving Equipment and Systems

Arwell-Tekniikka Oy ............................................. 67 ......70 

n Underwater Vehicle Instruments, Autonomous Underwater 
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n Vehicle Springs
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n Warning Tapes and Drain Protective Covers
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n Workplace Safety Products

Safirma Oy ............................................................ 66 ......77
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AUTO- JA TEknISEn ALAn TUkkUkAUPPA • AUTOn JOUSIPALVELUTAIDAT JA PORTIT • AkUT, PARISTOT JA VIRTALähTEET • AMPUMATAULUT • ASEIDEn JA PATRUUnOIDEn VALMISTUS

Zodiac - Vaativaan 
ammattikäyttöön.

www.konekesko.com

LAATUA
&

POWERIA

Valmistamme AMPUMATAULUT pienimmästä suurimpaan 
kosteudenkestävästä ja kierrätettävästä materiaalista.

We manufacture TARGETS – small and big – of moisture 
resistant and recyclable material.

Teollisuustie 2, FI-02880 Veikkola, Finland
sales@pa-hu.fi   •  www.pa-hu.fi WWW.SAKO.FI

Koukkulaitteet

VetokytkimetTakatukijalkasarjat

Paineilmatyökalut Säilytyskalusteet

Autoerikoistyökalut

Lokasuojat

Kappaletavaranosturit

Voitelulaitteet Järjestelmätesterit

Varustelaatikot

Kaikkiin ajoneuvomerkkeihin ja -malleihin edullisesti, nopeasti ja ammattitaidolla.

Renkaat

Tuotteet

KOIVUSELTA KESKITETYN TEHOKKAASTI RASKAAN KALUSTON KOMPONENTIT, VARAOSAT JA TYÖKALUT!
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55kEnTTäMUOnITUSJäRJESTELMäT • kILVET JA OPASTEET • kOMMUnIkAATIO • kOnTTIRATkAISUTAV-LAITTEET • EnSIhOITO-, EnSIAPU- JA TURVALLISUUSVARUSTEET, OPASTEET, LIIkEnTEEnOhJAUSTUOTTEET • kALIbRAATTORIT, 
AALTOPUTkIkOMPOnEnTIT, PIEnTUTkAT JA SynTETISAATTORIT • kEngäT, kAnTO- JA VEDEnPUhDISTUSLAITTEET

ibex-sport Oy
PL 24, FI-00761 Helsinki 

Käyntiosoite: Veckjärventie 3 / FIN

06150 Porvoo

puh. 010 387 5350 • fax 010 387 5352

info@ibex-sport.com • www.ibex-sport.com

Maahantuoja:

jalkineet 
ammattikäyttöön

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
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Savenvalajantie 2 | 85500 Nivala
Puh. 08-442 131 | Fax 08-443 061
myynti@turvakilvet.fi | turvakilvet.fi

Uusi 
turvakilpi- 
kuvasto 
on ilmestynyt!
Tilaa tai tutustu 
osoitteessa 
turvakilvet.fi

Suomen
Turvakilvet Oy
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57kULUnVALVOnTA JA TyöAJAnSEURAnTA • LIIMAUS JA TIIVISTäMInEn • MATERIAALI- JA kOnEISTUSPALVELUTkOnTTORIT, VARASTOT, TEOLLISUUS • kORJAAMOLAITTEET JA hUOLTO

Puh. 010 328 8850 
info@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

Kiinteistöjen turvallisuustarpeet ovat erilaisia.
Siksi kehitimme Kaba Exos® 9300 –kulunvalvontajärjestelmän.

KABA AB
Jarmo Kvick
Myyntipäällikkö
Puh. 040 043 43 17
jarmo.kvick@kaba.com
Tulli Business Park
Åkerlundinkatu 11 A, 33100 Tampere

Ota yhteyttä meihin niin autamme 
Teitä järjestelmän suunnittelussa. 

www.kaba.fi 

Kaba exos

Kaba Exos 9300 räätälöidään asiakkaan tarpeiden 

mukaisesti. On-line –kulunvalvontajärjestelmään voidaan 

liittää stand-alone –yksiköitä, joiden kulkuoikeudet 

on hallittavissa on-line järjestelmän kautta, mutta 

itse yksiköt eivät ole verkotettu pääjärjestelmään. 

Kaba Exos 9300:n avulla voidaan lisätä ovi kuin ovi 

kustannustehokkaasti kulunhallinnan piiriin. 

Kaba - turvallisuuden edelläkävijä vuodesta 1862.Kaba - turvallisuuden edelläkävijä vuodesta 1862.

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

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

Hopeamitali myönnetään erityis-
ansioista ja vain ulkopuolisesta esi-
tyksestä.

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

Vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön 
ansiomitali

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.indd   1 29.5.2015   14:14:16
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nAVIgOInTI- JA VALVOnTAJäRJESTELMäT, gPS-LAITTEET, LäMPökAMERAT, VEDEnALAISET PAIkAnMMääRITyS- JA 

kARTOITUSLAITTEET, VALVOnTASOnARIT JA kAIkULUOTAIMET • OVET • OVI- JA PORTTIAUTOMATIIkkkA
MESSUT • nAVIgOInTI- JA VALVOnTAJäRJESTELMäT

Kansainvälinen FinnSec 2015 on turvallisuusalan 
tärkein tapahtuma, joka esittelee monipuolisesti 
ja asiantuntevasti kaiken turvallisuudesta 
ja suojelusta. 

VÄRI&PINTA

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

TURVALLISUUSALAN AMMATTILAISET 

KOHTAAVAT 18.–20.11.
MESSUKESKUKSESSA HELSINGISSÄ

KUVITTELE TÄMÄ RAKENNUS
ILMAN TURVALLISUUSRATKAISUJA

www.fi nnsec.fi 

Aukioloajat: 
ke 18.11. ja to 19.11. klo 9–17
pe 20.11. klo 9–16

Navigointi- ja valvontaratkaisuja 
maalle ja merelle

www.furuno.�

Referenssejämme:
- Puolustusvoimat LTU-veneet
- Rajavartiolaitos PV-08 veneet
- Poliisi Ville1 ja Ville3 HKI
- Finnpilot L-151
- Meripelastusseura PV-luokat 2-5

Maanpuolustuksen Osto-opas 2015.indd   1 24.11.2014   15:19:17

AT-Marine Oy

www.atmarine.�

Vantaa p. (09) 5494 2600  
Turku p. 0208 353400 

Täyden palvelun talo 
merenkulkijoille ja  telakoille

Navigointi- ja merenkulkulaitteet

Kommunikointilaitteet

Säiliömittauslaitteet ja  
lastausvarret teollisuudelle

Erikoiselektroniikka- 
laitteet puolustusvoimille

osto-oppas 2/2011.indd   1 27.4.2011   14.29

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
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61PORTIT JA AIDATPAInEILMATyökALUT • PALO- JA PELASTUSkALUSTEET • PELASTUS-, SUkELLUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEET

Uutuus 
       1760 Nm

www.koneboss.fi
info@koneboss.fi

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

®

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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SOTILASVARUSTEET JA -TEkSTIILIT, SUOJAVARUSTEET • SUOJALAUkUT, SUOJA- JA TURVALAITTEET, SOTILASVARUSTEET JA 

-TEkSTIILIT
SAMMUTUSVESIPUMPUT, MOOTTORIRUISkUT, hInATTAVAT PUMPPUykSIköT, PUMPPUkOnTIT

Liikkuvaan kalustoon kiinteästi 
asennettavien sammutusvesipumppujen 
kotimainen ja kokenut valmistaja.

TR-Vesitykit Oy on metallialan konepaja, joka on jo vuodesta 
1981 valmistanut palonsammutustyöhön laadukkaita suoma-
laisia vesitykkejä sekä niiden lisälaitteita. 

Tuotevalikoimaan kuuluu pääasiallisesti käsikäyttöisiä sekä 
hydraulisia vesitykkejä, jotka voidaan asentaa paloautoihin, 
nostolavalaitteisiin, tehdasalueille, tai mihin tahansa missä 
on tarvetta palosammutuskalustolle.

Kotimaiset TR-vesitykit 
ammattilaisille yli kolmen 
vuosikymmenen kokemuksella.

LAATU YHDISTÄÄ!
Nopea palvelu ja huolto vahvoilta kotimaisilta, nyt yhdestä osoitteesta.

Autoilijankatu 8, 20780 KAARINA | puh. (02) 2162 112 | faksi (02) 4692 115
sales@trvesitykit.� | www.vesitykit.� | esteri@veikkonummela.� | www.veikkonummela.�

Esteri 10-2000 Esteri 10-4000 (D-240) Esteri 10-6000 (LK-6000)

Esteri 3000K suurtehoruisku ja Esteri vesihuoltoyksikkö

Since 1968

SAMMUTUSVESIPUMPUTVESITYKIT

WAYS TO WEAR BUFF® HEADWEARCAMOUFLAGE COLLECTION

DRY COOL BUFF® 
DIGITAL ARID

Perfect for arid and 
dry areas, brownish 
colors .

NEW

Re
f. 

10
18

01

DRY COOL BUFF® 
DIGITAL TROPICAL

Perfect for humid areas 
with vegetation, greenish 
colors.

NEW

Re
f. 

10
18

02

DRY COOL BUFF® 
CAMU

for humid areas.

Re
f. 

10
08

34

DRY COOL BUFF® 
CAMU DUNA

for arid areas.

Re
f. 

10
01

64

CUSTOMIZATION

TECHNICAL FABRIC PROPERTIES

MULTIFUNCTIONAL

95% UV PROTECTION

100% SEAMLESS

MOISTURE MANAGEMENT

ODOR RESISTENT

POLYGIENE® (antibacterial growth)

COOLMAX EXTREME®

LATVIA ARMY NORWAY ARMY BELGIUM ARMY

NEED TO CREATE YOUR OWN CAMOUFLAGE?

Fast delivery!
Very low 
minimum 
quantity!

High Quality 
(made in Spain)

BECOME INVISIBLE 
WITH BUFF® CAMOUFLAGE
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65TEknISET kALUSTEETSUOJAVARUSTEET • TARRAT JA TULOSTIMET

Myyn 		Länsi-	ja	Etelä-Suomi:
Mikko	Känkänen
0400 995 448
mikko.kankanen@cpe.fi	

Myyn 		Itä-	ja	Pohjois-Suomi:
Jouko	Lä 		
040 555 9500
jouko.la 		@cpe.fi	

C.P.E.	Produc 	on	Oy	on	Euroopan	johtava	suojavarustevalmistaja.	
Tuotevalikoimaamme	kuuluu	C.P.E:n	suojavarusteet,	
Haix	jalkineet,	Helikon	teks 	ilit,	Spyderco	veitset	ja	

HEY-Sport	hoitotuo 	eet.

C.P.E.	Sales	Finland	Oy	|	Asentajankuja	3	|30300	Forssa

Maahantuoja:

BMP71 on monipuolinen, helppokäyttöinen ja 
kompakti tarratulostin, jolla tulostat mm. kaikki 
sähkö,- tele- ja data-asennusten merkinnät sekä 
LVI- ja putkistomerkinnät asennuspaikalla.  
Perinteinen näppäimistö.

BBP31 Helppokäyttöinen, kosketusnäytöllä
varustettu lämpösiirtotarratulostin 
laitosmerkintöihin.

BBP11 on kompakti ja edullinen 
pöytätarratulostin teollisuuden, 
laboratorioiden, kaupan ja logistiikan 
tulostustarpeisiin.

ASIANTUNTIJA
Puh. (09) 350 5530
www.exxi.�

BMP41  
Kannettava, kestävä tarra- ja
kaapelimerkintätarratulostin.

TARRAT JOTKA PYSYVÄT

Irrotettava,  
kestävä lattiateippi
(5S-standardin mukaisia värejä)

Maanpoo186x134Exxi_2015_1.indd   1 20.11.2014   15.37

n Osto-Opas 
1/2016 ilmestyy 
joulukuussa 2015
Voit varata  
ilmoitustilan jo nyt: 

Aarno Suorsa 
puh. 044 055 33 20 
aarno.suorsa@suomensotilas.fi
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VAROITUSnAUhAT JA VIEMäRInSULkUTUOTTEET • VEDEnALAISTEknIIkkA, SUkELLUSLAITTEET JA -JäRJESTELMäT • 

VIESTInTäTEknIIkkA
TURVALLISUUSVARUSTEET • TyöTURVALLISUUSTUOTTEET

ELPAC OY

Liikenteenohjaus
Sulku- ja varoituslaitteet

Soita 010 219 0700tai soita.

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

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

The Sound Solution

ComTac XPIComTac XPIComTac XPIComTac XPIComTac XPI

Peltor™ ComTac™ XPI on uusin sotilas- ja poliisikäyttöön
tarkoitettu kuulonsuojain. Se on edeltäjäänsä kehittyneempi, 
monipuolisempi ja helppokäyttöisempi suojain.

EAR Plug-Mode-ominaisuus: kun kupusuojaimia käytetään 
yhdessä E-A-R Classic -korvatulppien kanssa, saadaan 
kupusuojainten vaimennusarvoksi SNR 39 dB, ja silti on 
mahdollista kuulla ympäröivät äänet.

Esittelyssä, uusi

Älykkäitä ratkaisuja helppoon viestintään 

Peltor ComTac XPI mainos 05 2014.indd   1 23.5.2014   9:50:03

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

Kaukomarkkinat mainos 186x134.indd   1 29/05/2015   10:09:13
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69VOIMAnSIIRROn- JARASkAAn kALUSTOn VARAOSAT 

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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71A ... BA

Puh. 010 328 8850 
info@ajtuotteet.fi

ATLAS ELEKTRONIK Finland Oy provides Inte-
grated Mission Systems to navies, coast guards 
and other operators of integrated systems, 
from large bridge systems to one-console systems 
consisting of navigation, mission management 
systems and communications (multi-link functio-
nality available) integrated with customer tailored 
systems.

ATLAS ELEKTRONIK Finland Oy
CEO Jaakko Savisaari
Hiomotie 32, 00380 Helsinki, Finland
Mobile  +358 400 314 927
jaakko.savisaari@atlas-elektronik.com
www.atlas-elektronik.com

Maritime security is a question of
best technologies and systems.

... a sound decision

ATLAS ELEKTRONIK FINLAND
A company of the ATLAS ELEKTRONIK Group 

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

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

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

AT-Marine Oy

www.atmarine.�

Vantaa p. (09) 5494 2600  
Turku p. 0208 353400 

Täyden palvelun talo 
merenkulkijoille ja  telakoille

Navigointi- ja merenkulkulaitteet

Kommunikointilaitteet

Säiliömittauslaitteet ja  
lastausvarret teollisuudelle

Erikoiselektroniikka- 
laitteet puolustusvoimille

osto-oppas 2/2011.indd   1 27.4.2011   14.29

Maahantuoja:
B-Trade Ky
Helsinki Fashion House
Mikkolantie 1 A
00640 Helsinki
Puh. 09 340 4800
info@buff.fi 
www.buff.fi
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Pirate

Headband

Neck

Cap Balaclava Sahariane

Mask

Ways to wear BUFF® 

BUFF® PROFESSIONAL 
On tuttu, usealla eri 
tavalla käytettävä asuste, 
jonka materiaaleissa ja 
värityksessä on otettu 
tarkasti huomioon 
erilaisten ammattiryhmien 
tarpeet, kuten näkyminen, 
suojautuminen ja monipuo-
linen käytettävyys.

BUFF® PROFESSIONAL 
Mallisto on täysin uusi 
tuoteryhmä, joka on 
suunniteltu pelastustyön-
tekijöille, viranomaisille ja 
muille ammattilaisille.
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Myyn 		Länsi-	ja	Etelä-Suomi:
Mikko	Känkänen
0400 995 448
mikko.kankanen@cpe.fi	

Myyn 		Itä-	ja	Pohjois-Suomi:
Jouko	Lä 		
040 555 9500
jouko.la 		@cpe.fi	

C.P.E.	Produc 	on	Oy	on	Euroopan	johtava	suojavarustevalmistaja.	
Tuotevalikoimaamme	kuuluu	C.P.E:n	suojavarusteet,	
Haix	jalkineet,	Helikon	teks 	ilit,	Spyderco	veitset	ja	

HEY-Sport	hoitotuo 	eet.

C.P.E.	Sales	Finland	Oy	|	Asentajankuja	3	|30300	Forssa

Maahantuoja:

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

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

LAATUA
&

POWERIA

OTA YHTEYTTÄ

Eurosec Oy  |  Kimmeltie 1, FI-02110 ESPOO

Myynti: 0207 414 680  |  eurosec@eurosec.fi

www.eurosec.fi

Luotettavia 
turvallisuusratkaisuja 

vuodesta 1996
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Navigointi- ja valvontaratkaisuja 
maalle ja merelle

www.furuno.�

Referenssejämme:
- Puolustusvoimat LTU-veneet
- Rajavartiolaitos PV-08 veneet
- Poliisi Ville1 ja Ville3 HKI
- Finnpilot L-151
- Meripelastusseura PV-luokat 2-5

Maanpuolustuksen Osto-opas 2015.indd   1 24.11.2014   15:19:17

ibex-sport Oy
PL 24, FI-00761 Helsinki 

Käyntiosoite: Veckjärventie 3 / FIN

06150 Porvoo

puh. 010 387 5350 • fax 010 387 5352

info@ibex-sport.com • www.ibex-sport.com

Maahantuoja:

jalkineet 
ammattikäyttöön

Kaba exos –
kulunvalvonta-
järjestelmä

Kaba Exos 9300 räätälöidään 
asiakkaan tarpeiden mukai-
sesti. On-line –kulunvalvonta-
järjestelmään voidaan liittää 
stand-alone –yksiköitä, joiden 
kulkuoikeudet on hallittavissa 
on-line järjestelmän kautta, 
mutta itse yksiköt eivät ole 
verkotettu pääjärjestelmään. 
Kaba Exos 9300:n avulla 
voidaan lisätä ovi kuin ovi 
kustannustehokkaasti kulun-
hallinnan piiriin. 

Kaba - turvallisuuden edellä-
kävijä vuodesta 1862.

Kiinteistöjen turvallisuustarpeet ovat 
erilaisia. Siksi Kaba Exos® 9300!

Ota yhteyttä meihin niin autamme 

Teitä järjestelmän suunnittelussa. 

www.kaba.fi 
Puh 09-5211 / radiopuhelimet
email: radiopuhelimet@kaukomarkkinat.fi 
www.radiopuhelimet.fi
www.kaukomarkkinat.com

Peltor-uutuuksilla varmat  
yhteydet kaikissa olosuhteissa

Peltor Dect Com II on langaton 
digitaalinen täys duplex yhteys-
järjestelmä luotettavaan kommu-
nikointiin, myös liitettävissä virve 
ja/tai VHF puhelimeen.

Peltor ComTac XP on 
ensiluokkai nen ja turvallinen 
kuu lokejärjestelmä, jossa on 
toi sistaan riippumaton ”kuuleva 
kuulon suojain” -toiminto ja ulkoisen 
radiosignaalin vastaanotto. 

Meiltä myös MIL-
standardit täyttävät 
Toughbook tietokoneet.

C M Y CM MY CY CMY K

Zodiac - Vaativaan 
ammattikäyttöön.

www.konekesko.com
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
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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. 

Valmistamme AMPUMATAULUT pienimmästä suurimpaan 
kosteudenkestävästä ja kierrätettävästä materiaalista.

We manufacture TARGETS – small and big – of moisture 
resistant and recyclable material.

Teollisuustie 2, FI-02880 Veikkola, Finland
sales@pa-hu.fi   •  www.pa-hu.fi 

Finland Commercial v7.indd   1 27/11/2013   07:23
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WWW.SAKO.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 

Sika ilmoitus 90x134 mm.indd   1 29.5.2015   14:14:16

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

The Sound Solution

ComTac XPIComTac XPIComTac XPIComTac XPIComTac XPI

Peltor™ ComTac™ XPI on uusin sotilas- ja poliisikäyttöön
tarkoitettu kuulonsuojain. Se on edeltäjäänsä kehittyneempi, 
monipuolisempi ja helppokäyttöisempi suojain.

EAR Plug-Mode-ominaisuus: kun kupusuojaimia käytetään 
yhdessä E-A-R Classic -korvatulppien kanssa, saadaan 
kupusuojainten vaimennusarvoksi SNR 39 dB, ja silti on 
mahdollista kuulla ympäröivät äänet.

Esittelyssä, uusi

Älykkäitä ratkaisuja helppoon viestintään 

Peltor ComTac XPI mainos 05 2014.indd   1 23.5.2014   9:50:03

KUVITTELE TÄMÄ RAKENNUS
ILMAN TURVALLISUUSRATKAISUJA

TURVALLISUUSALAN 
AMMATTILAISET KOHTAAVAT 

18.–20.11.2015 
Messukeskus Helsinki

SAMAAN AIKAAN 
MESSUKESKUKSESSA 

Aukioloajat: 
ke 18.11. ja to 19.11. klo 9-17
pe 20.11. klo 9-16pe 20.11. klo 9-16

www.fi nnsec.fi 

VIHERTEK
VÄRI&PINTA

KIINTEISTÖ

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

Savenvalajantie 2 | 85500 Nivala
Puh. 08-442 131 | Fax 08-443 061
myynti@turvakilvet.fi | turvakilvet.fi

Uusi 
turvakilpi- 
kuvasto 
on ilmestynyt!
Tilaa tai tutustu 
osoitteessa 
turvakilvet.fi

Suomen
Turvakilvet Oy
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Tärkeimmät ominaisuudet:

 
Puh. 09 774 6420

ODU AMC- tulevaisuuden taistelijalle  

4.-6.9.2015
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

www.kokonaisturvallisuus.fi

2015

KO
KO

NAISTURVALLISU
U

S

Kokonaisturvallisuus –
Yhteiskunta yhdessä

Kokonaisturvallisuus 2015 -messut

Yhteiskunnan
kokonaisturvallisuuden

suurtapahtuma

TARRAT JOTKA
PYSYVÄT

www.exxi.�Puh. (09) 350 5530

Kaikki tarrat yhdellä 
pienikokoisella 
kannettavalla 
tulostimella:

• asennusmerkinnät
• turvamerkinnät
• omaisuusmerkinnät
• varoitukset

Maanpoo_90x134_Exxi_2015_1.indd   1 20.11.2014   15.35
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LUOTETTAVAA PALOKALUSTOA
VUODESTA 1927

• HEROS palokypärät
• Rosenbauer Otter moottoriruisku
• Rosenbauer FOX moottoriruisku
• Rosenbauer paloautopumput
• TFT savutuulettimet
• TFT vesitykit
• TFT suihkuputket
• REVONTULI palopuvut
• Paloletkut
• Paloliittimet
• Sammutusaineet
• Sammutusvaahdot
• Tikkaat
• Valaisimet

Oy Veljekset KULMALA Ab
Linjatie 4

FIN-01260 VANTAA
puh. 09-8751800, fax 09-8751801
internet:www.veljeksetkulmala.fi
email: sales@veljeksetkulmala.fi

Finland Commercial v7.indd   1 27/11/2013   07:23

n Osto-Opas 
1/2016 ilmestyy 
joulukuussa 2015
Voit varata  
ilmoitustilan jo nyt: 

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

SammutuSveSipumppuja, 
moottoriruiSkuja,  

hinattavia  
pumppuykSiköitä, 
pumppukontteja

AUTOILIJAnkATU 8, 20780 kAARInA  
PUh. (02) 2162 112 | fAkSI (02) 4692 115 

SALES@TRVESITykIT.fI | www.VESITykIT.fI  
ESTERI@VEIkkOnUMMELA.fI  
www.VEIkkOnUMMELA.fI 



HSM-tietoturvasilppureilla materiaalien tuhoaminen käy nopeasti ja riskittömästi. Tietoturvasilppureita 
löytyy moniin tarpeisiin: paperidokumentaation ja henkilökorttien tuhoamisesta CD- ja DVD-levyjen, levykkeiden 
sekä muistitikkujen hävittämiseen ja jopa kokonaisten tietokoneen kovalevyjen murskaamiseen. Saksassa 
valmistetuilla HSM-tietoturvasilppureilla on jopa 30 vuoden terätakuu.

OTA YHTEYTTÄ
Eurosec Oy  |  Kimmeltie 1, FI-02110 ESPOO
Myynti: 0207 414 680  |  eurosec@eurosec.fi
www.eurosec.fi

SILPUTTUJA SALAISUUKSIA
Luottamuksellisen tiedon ja salaisten materiaalien hävittämiselle on asetettu 

lainsäädännössä edellytyksiä, joiden täyttäminen onnistuu helpoimmin tehokkaiden 
tietoturvasilppurien avulla.


