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Digimarkkinointi on tätä päivää
Suomen Sotilaan Facebook-yhteisö on kasvanut jo yli 50 000 seuraajaan.  
Käy katsomassa www.facebook.com/suomensotilas.
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Sata vuotta itsenäistä 
Suomea ja sen 
puolustusvoimia
Osto-opas onnittelee omasta ja Kustannusosakeyhtiö Suomen Miehen puolesta itsenäi-
sen Suomen ja sen puolustusvoimien satavuotista taivalta. Tämä aika ei ole ollut ruu-
suilla tanssimista. On ollut aikoja, jolloin yksin valtion olemassaolo on ollut vaarassa. 
Epäilemättä tulevaisuudessa törmäämme uusiin haasteisiin.  

Puolustusvoimien tulevaisuuden kannalta on keskeistä kansalaisten halu puolustaa  
maata ja ylläpitää omia puolustusvoimia. Tästä voi seurata halu ja kyky pitää yllä 
puolustusta eli osoittaa riittävästi resursseja maan puolustamiseen. Ratkaisu löy-
tyy kansalaisista; sitoutuuko kansa puolustuksemme ratkaisuihin ja minkälaisiin? 
Maanpuolustustahto ei synny itsestään, siihen vaikuttaa merkittävästi maan sekä puo-
lustusvoimien virkamiesjohdon päätökset ja asenteet. Tähän tulisi kiinnittää enemmän 
huomiota vaaleissa ja päätöksiä tehtäessä. Puolustukseen rahaa käytettäessä tulee kye-
tä perustelemaan kansalaisille avoimesti ja vertaillen, miten kerätyt verot käytetään 
 tehokkaimmin puolustukseen.  

Ruotsissa havahduttiin, ettei sillä ole kykyä ballististen ohjusten torjuntaan, joten pää-
tettiin hankkia Patriot -järjestelmä. Arvio on, että tähän tarvitaan noin miljardi euroa. 
Tiedossa on, että myös Suomelta puuttuu (BUK-järjestelmästä luopumisen jälkeen) 
kyky sekä korkealla lentävien kohteiden että ballististen ohjusten torjuntaan. Meillä on 
vireillä hankkeet uusia Hornet-kalusto ja hankkia neljä korvettia korvaamaan poistu-
vaa merivoimien laivakalustoa. Yksin näihin hankintoihin on arvioitu tarvittavan yh-
teensä 12 miljardia euroa. Hankintojen kustannuksiin ei ole laskettu mukaan ylläpito- 
ja palkkakuluja niiden elinkaarelle.

Olisiko syytä harkita, että edes osa näistä varoista käytettäisiin sellaisen ilmatorjunta-
ohjuskaluston hankintaan, jolla kyettäisiin ampumaan alas korkealla lentävät kohteet 
ja ballistiset ohjukset. Tällaisia voisivat olla Patriot- ja SAMP/T-järjestelmät. Tämän li-
säksi on vielä tiedossa, että käytössä olevat meritorjuntaohjuksemme (MTO85) joudu-
taan uusimaan. Voidaan ilkeästi kysyä, kumpi on tärkeämpää, hankkia verovaroilla pa-
rempaa suorituskykyä vai turvata erään virkamieskunnan saavutetut työpaikat. Millä 
perustellaan hankittavien lentokoneiden lukumäärä tai meripuolustuksen resurssien 
keskittäminen neljään potentiaalisesti upotettavaan kohteeseen? Keskusteluun ja pää-
töksentekoon kaivataan lisää avoimuutta, ratkaisut pitää kyetä perustelemaan meille 
kansalaisille eli veronmaksajille.

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies selvittää parhaillaan, miten voidaan parantaa säh-
köisiä palveluita asiakkaillemme. Selvitystyö on käynnissä ja valmistunee kevään 2018 
aikana. Arviomme on, että markkinoinnissa suuntaudutaan yhä enemmän parempaan 
näkyvyyteen verkoissa ja sosiaalisessa mediassa, ja tähän tulemme panostamaan.

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

Providers Directory: 
pages 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_1_2018.pdf. The 
site also contains links to all 
advertisers’ web pages, making 
it an outstanding starting 
point when looking for further 
information. 

powered by

TerraBlock® XL

      Anti-Terror System
       Certified protection against 

       vehicular attacks.

Reliable protection against vehicular attacks
Nice, Breitscheidplatz “Berlin”, Barcelona, Stockholm: Terror attacks with heavy vehicles are a 
growing threat. Authorities are faced with the task of effectively protecting public spaces. Security 
is not the only concern here - The measures have to be workable and unobtrusive. Traditional 
solutions, such as stationary bollards, ‘Nice stones’ (concrete blocks), or water containers are 
either very costly to install, do not offer certified protection, do not comply with the IWA standard, 

are inconvenient to handle or cause objections among the public.  

Certified impact load 
An attractive alternative are TERRABLOCK® XL mobile barriers, developed by defense specialist 
HESCO and introduced by fencing and security specialist Betafence. The solution consists of 120 x 
120 x 212 cm units that offer compact storage and can be set up easily. The walls are made from 
a special highly secure grid, into which a ballast sack is placed. The patented system originally 
comes from the military and is designed to absorb very large amounts of energy in the event of a 
large vehicle impact. The barrier is certified to meet the international standard for vehicle barriers 
(IWA 14-1:2013) and is robust enough to withstand an impact from a 7.5 ton HGV at a speed of 
48 km/h (approx. 30 mph).

In contrast to traditional solutions, the TERRABLOCK® XL System is visually discreet and easy to 
handle. The grids and ballast sacks can be stored and transported flat. The grid walls are set up 
and the ballast sack is filled (e.g. with sand) on site. The individual units can be combined to make 
vehicle barriers of any size, without any foundations or earthworks. 

If required, the manufacturer offers support in creating a bespoke security concept. This can be 
useful if vehicle speeds need to be limited in advance, access routes for emergency vehicles 
created or security measures such as bollards incorporated into the concept.

For city festivals, Christmas markets etc. 

TERRABLOCK® XL is a modern mobile security solution for city festivals, sports and music events, 

Christmas markets and other events in public spaces. It offers reliable, certified protection against 

vehicle attacks, while being - in contrast with solutions seen in the past - visually attractive, as 

well as simple and easy to handle. It can be incorporated into the structure of the event and used 

as space for advertising. 

NIEDRIG HOCH

Security level

HIGHLOW

Applications

PUBLIC 
SPACES & BUILDINGS EVENTS

Functionalities

ANTI-RAM  DISSUASION 

Your partner in permanent and mobile perimeter security solutions
At Betafence we understand total perimeter security and provide comprehensive 360° security solutions to our global customers. We’ve suc-
cessfully secured some of the most trying environments in the world where the thread of danger is at a constant high. Whether it be a restricted 
energy facility, an inner-city maximum security prison, an airport or harbour, a remote military base or an oil refinery, we’ve Secured 

What Matters

Jarno Kauhanen
Sales Manager Finland

M:  +358 (0) 40 822 3056 (mobile number)
T:  +358 (0) 9 3540 7080 (Office)

jarno.kauhanen@betafence.com
www.betafence.com/en/betafence-projects
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100 Years of 
Independence
The Buyer’s Guide and Suomen Mies Ltd congratulate Finland for its 100 years 
of independence. These years haven’t always been a bed of roses. There have 
been times when our bare existence has been in jeopardy. Undoubtedly in the 
future we’ll have other challenges.

It is crucial for the Defence Forces that citizens want to defend the nation. 
Then people will also want to allocate resources for the defence. It always 
depends on people: what kind of defence solutions do they want? Will to 
defend one’s country won’t come from nothing. Decisions and attitudes of 
officials both in the Defence Forces and the government will have their effect. 
This should be taken into account in elections and while making decisions. 
People should have open and comparative information on how resources are 
used in defence.

In Sweden officials came to the conclusion that they have no ability to 
defend the country from ballistic missiles. Therefore, they decided to buy 
Patriot system for circa one billion euros. After we’ll let the BUK system go 
in Finland, we are in the same position. We are on the other hand acquiring 
new fighter planes for the Air Forces and four corvettes for the Navy. These 
acquisitions will cost about 12 billion. The cost doesn’t include upkeep.

Should we buy some kind of ballistic missile defence system with some of 
that money? Patriot or SAMP/T systems could be perfect. Besides the new 
acquisitions we will need new sea defence missiles for old MTO85 (RBS15) 
systems. You could ask which is more important use for tax-payers’ money: 
getting better defence capability or securing officials’ jobs? What are the 
grounds for buying so many new planes and putting all other resources for 
four potentially sinkable targets? We need more openness to the discussion. 
Tax payers should know why these decisions are made. 

We are at the moment pondering how to improve our e-services to our 
customers. We estimate that marketing is heading more and more to social 
media exposure and this will be our target also in the future.  

Kai Ahotupa 
CEO  
Suomen Mies Ltd



VUOSISATOJEN    HANKINNAT

Hornet-hankinta oli viime vuosisadan 
suurin hanke ja HX-hankkeesta tulee kuluvan 
vuosisadan tähän mennessä suurin. Yhdessä ne ovat Suomen satavuotisen historian 
suurimpia puolustusmateriaalihankintoja. Pian satavuotiaassa lehdessämme on 
ollut vuosien kuluessa useampia artikkeleita eri hankkeista. Viime vuosina olemme 
tarkastelleet tulevaa HX-hävittäjähanketta ja arvioinnissa mukana olevia koneita. 
Kuinka 1990-luvun Horneteihin päätynyt hanke vertautuu meneillään olevaan 
Hornetien suorituskyvyn korvaamiseen eli HX-hankkeeseen, jos käytetään soveltuvin 
osin samoja nyt julkisia 1990-luvun valintaperusteita ja HX-hankkeessa ilmoitettuja 
tavoitteita?

Hankinnan parissa työskentelevillä virkamiehillä on tietysti huomattavasti kattavampi 
aineisto käytettävissään kuin meillä lehdessämme. Siksi tässä artikkelissa tiettyjä 
asioita on pelkistetty sen mukaan, mitä nyt on julkisesti tiedossa ja on mahdollista 
pituudeltaan rajallisessa artikkelissa käsitellä. Koneiden tekniikkaa sivutaan vain 
aseistuksen osalta, muuta tekniikkaa ja muita asioita on jo käsitelty useissa Suomen 
Sotilas -lehden aikaisemmin julkaistuissa artikkeleissa. Tämä artikkeli ei anna mitään 
viitettä siitä, mihin suuntaan Suomen päätös olisi kallistumassa. Siitä meillä ei ole 
mitään tietoa, ja jos olisi, emme sitä kertoisi. HX-hanke on herkässä vaiheessa, ja 
tietojen vuotaminen olisi vahingollista Suomen kansalliselle edulle, sillä se helposti 
nostaisi valinnan kohteena olevan koneen hintaa.

Hornet-hanke ja HX-hanke
■ TEKSTI: ESA JÄRVELÄ

Suomen_Sotilas_5_2017_KOPIO.indd   82-83 11.12.2017   14.31

MAANPUOLUSTUKSEN JA TURVALLISUUDEN OSTO-OPAS 1/2018MAANPUOLUSTUKSEN JA TURVALLISUUDEN OSTO-OPAS 1/2018

76



K
onehankinta tehdään 
vasta vuonna 2021, joten 
tämäkin juttu ehtii van-
heta ja tiedot vielä tar-
kentua moneen kertaan 
siihen mennessä. Toi-
mintaympäristömmekin 
on jatkuvassa liikkeessä. 
Myös sellaisten päätös-
ten puuttuminen, kuten 

onko Suomi jatkossa liittoutunut vai liit-
toutumaton, vaikeuttaa asioiden arvi-
oimista kokonaisuuden kannalta. 

Julkisuudessa esitettyjä kaup-
pahintoja vertailtaessa on huomi-
oitava, että niiden sisällöt vaihtelevat 
huomattavasti. Kyse ei ole pelkästään 
koneiden ja niiden ympärillä olevien 
järjestelmien hinnoista, vaan myös osa-
puolten turvallisuus- ja kauppapolitiik-
ka vaikuttaa loppusummaan. Lisäksi va-
luuttakurssien muutokset muuttavat 
hintoja hankintojen edetessä. Lento-
tuntihintojen vertailuun on myös suh-
tauduttava varauksella, suurin osa niistä 
on arvioita, ja käytetyt arviointiperus-
teet vaikuttavat hintaan. Myyntimiesten 
puheet ovat vain puheita.

Mutta aloitetaanpa vertailu…

MiG-29 Fulcrum
1990-luvun valinnassa mukana olleel-
le MiG-29:lle ei vertailukelpoista ko-
netta nykyisestä hankkeesta löydy, kos-
ka ymmärrettävistä syistä Venäjä on 
ollut hankintamaana käytännössä jo 
pitkään suljettu kokonaan pois. MiG-
29 jäi 1990-luvun alussa valitsematta 
Neuvostoliiton romahduksen ja Venä-
jän silloisen epävakauden, koneen kor-
keimman hankintahinnan ja korkeim-
miksi nousevien elinkaarikustannusten 
vuoksi. MiG-29:n lyhyt elinkaari, joka oli 
vain noin puolet länsimaisista koneis-

ta, nosti sen kustannuksia. Lisäksi elekt-
roniikka ja koneen huoltojärjestelmä ei-
vät täyttäneet vaatimuksia. Vaikka muut 
vaatimukset olisivat paremmin täytty-
neetkin, haluttiin kuitenkin epäilemät-
tä eroon myös Neuvostoliitto/Venäjä-
riippuvuudesta kalustohankinnoissa ja 
sen turvallisuuspoliittisista seurausvai-
kutuksista. 

kin vuoteen 2040 asti tai pidempään. 
Ensimmäisenä palveluskäyttöön tuli lai-
vaston versio Rafale M vuonna 2000 ja il-
mavoimien versio vuonna 2005.

Rafale Suomessa
Jos Suomi valitsisi Rafalen, merkitsi-
si se sitoutumista ranskalaiseen tek-
nologiaan ja toimintakulttuuriin, vaik-
ka aseistuksen puolesta nykyisissä 
F/A-18-koneessa käytettäviä AIM-9X Si-
dewinder- ja AIM-120 AMRAAM -ilma-
taisteluohjuksia olisi ilmeisesti mahdol-
lista käyttää myös Rafalessa. 

AGM-158 JASSM -risteilyohjuksia, 
AGM-154 JSOW -liitopommeja ja GBU-
31 JDAM -täsmäpommeja ei ainakaan 
mainita koneen aseistusvaihtoehtona 
nykyisellään. 

Intian tilaamien 36:n Rafale C/B -tyy-
pin koneen kauppahinta – ilmeisesti 
asejärjestelmineen – koneet muunnel-
tuna Intian tarpeisiin, on noin 8,78 mil-
jardia euroa, joka tekee konekohtaises-
ti jaettuna noin 243,9 miljoonaa euroa. 
Koneet varustetaan esimerkiksi MBDA 
Meteor -ilmataisteluohjuksilla. Rafalen 

lentotuntihinnaksi arvioidaan 14 470 
euroa. 

Edellisen perusteella voi arvioida, 
että Rafale tippuu ensimmäisenä vertai-
lusta. Perusteena ovat pienet tilausmää-
rät, melko korkea hankintahinta (vaikka 
aseistus ja muunnoskustannukset huo-
mioikin Intian hankinnassa), ranskalai-
nen teknologiariippuvuus sekä nykyisin 
käytössä olevan ilmasta maahan -aseis-
tuksen todennäköisesti vaatimat päivi-
tykset, joiden toteutuksesta ei ole tietoa. 
Lisäksi pitää miettiä, kuinka pitkälle tu-
levaisuuteen koneen päivitykset ulottu-
vat, Suomen pitäisi kuitenkin lentää ko-
neilla vielä 2050-luvulla. 

Epävarmuutta lisää myös, kuinka 
pitkälle tulevaisuuteen Ranskan mie-
lenkiinto ja rahat yksittäisenä valtiona 
riittävät Rafalen päivityksiin, kun Sak-
sa ja Ranska ovat sopineet uuden suku-
polven hävittäjän kehittämisestä. Se voi 
olla miehittämätön tai miehitetty ja tu-
lee korvaamaan sekä Rafalen että Euro-
fighterin. 

Valintaa voisivat puoltaa muihin 
paitsi Gripen NG:hen verrattuna koh-
tuulliset käyttökustannukset ja toden-
näköinen loppukokoonpanon mahdol-
lisuus Suomessa. 

JAS 39A/B Gripen vs.  
Saab JAS 39E Gripen NG
1990-luvulla JAS 39A/B Gripen jäi valit-
sematta, koska merkittävä osa sen jär-
jestelmistä oli vielä kehitysasteella ja 
projektin valmistumiseen arvioitiin liit-
tyvän merkittäviä riskejä. Suomi oli-
si joutunut osaltaan maksamaan kehit-
tämiskustannukset, joiden suuruutta ei 
pystytty ennakoimaan.

JAS 39A/B Gripeniä oli tilattu 30 ko-
netta järjestelmineen (optio 140), kun 
Suomi päätyi Hornetiin. Palveluskäyt-
töön JAS 39A/B Gripen otettiin aluk-
si vuonna 1993, mutta lentonäytökses-
sä tapahtuneen onnettomuuden jälkeen 
koneen elektroninen ohjausjärjestelmä 
jouduttiin uudistamaan, minkä vuok-
si palveluskäyttöönotto siirtyi vuoteen 
1997 asti. Kiitorata- tai maantietukikoh-
tavaatimus koneelle oli noin 800 metriä.  

Ruotsi on tilannut HX-hävittäjähank-
keen arvioinneissa mukana olevaa Saab 
JAS 39E/F Gripen NG:tä 60 konetta ja 
Brasilia 28 yksipaikkaista JAS 39E:tä ja 

MIG-29:N LYHYT ELINKAARI 
NOSTI SEN KUSTANNUKSIA.

■ MiG-29 Fulcrum.

■ Dassault 
Aviation  
Rafale.

Mirage M2000-5 vs.  
Dassault Aviation Rafale
1990-luvun vertailussa Mirage M2000-
5 jäi valitsematta vaikeaksi arvioidun 
huoltojärjestelmän ja pienestä käyttä-
jäkunnasta johtuvien käyttökustannus-
ten arvioidun nousun vuoksi. Sen sijaan 
Ilmavoimien suorituskykyvaatimukset 
olisivat täyttyneet, ja kone olisi ilmeises-
ti ollut lentäjän kannalta suorituskykyi-
nen sekä hyvä lennettävä. 

Mirage 2000:n eri versioita oli tilattu 
noin 400 konetta, kun Suomi päätti han-
kittavasta hävittäjästä. Mirage M2000-
5-versioita myytiin lopulta vain Taiwa-
nille, Kreikalle ja Qatarille, yhteensä 
tilausmäärät jäivät ilmeisesti alle 100 ko-
neeseen. Palveluskäyttöön Mirage 2000 
tuli vuonna 1983.

HX-hävittäjähankkeen arvioinneissa 
mukana olevaa Dassault Rafalea on täl-
lä hetkellä tilattu 36 konetta Intiaan ja 24 
Egyptiin – osa on jo toimitettu. Qatar on 
tilannut 24 konetta. Lisäksi Ranskan il-
mavoimille ja laivastolle on tilattu tai 
toimitettu 180 Rafalen eri versiota (syys-
kuun lopulla 2017). 

Rafalen on suunniteltu olevan Rans-
kan ilmavoimien päätaistelukone aina-

PALVELUSKÄYTTÖÖN 
MIRAGE 2000 TULI 
VUONNA 1983.

■ Mirage M2000-5.

243,9 M €
LENTOTUNTIHINTA 14 470 €

DASSAULT RAFALE

RAFALE TIPPUU 
ENSIMMÄISENÄ 
VERTAILUSTA.

■ Nykyisissä F/A-18-koneessa käytet-
täviä AIM-9X Sidewinder- ja AIM-120 
AMRAAM -ilmataisteluohjuksia olisi il-
meisesti mahdollista käyttää myös Ra-
falessa. 

kahdeksan kaksipaikkaista JAS 39F:ää. 
Kone lensi ensilentonsa lopulta vas-
ta kesäkuussa 2017 – ainakin vuoden 
myöhässä. Aseistuksen puolesta nykyi-
sissä F/A-18-koneissa käytettäviä AIM-
120 AMRAAM -ilmataisteluohjuksia on 
mahdollista käyttää jo nykyisin käytös-
sä olevissa Gripen-versioissa, ja AIM-
9X Sidewinder -ohjuksia on suunnitel-©
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tu mahdolliseksi käyttää Saab JAS 39E/F 
Gripen NG -versiossa. Lisäksi AGM-154 
JSOW -liitopommeja  ja GBU-31 JDAM 
-täsmäpommeja on voitu käyttää jo 
Gripenin C/D-versioissa. Myös MBDA 
Meteor -ilmataisteluohjusta ja laajaa 
valikoimaa muita ilmataisteluaseistus-
vaihtoehtoja on suunniteltu mahdolli-
seksi asearsenaaliksi. AGM-158 JASSM 
-risteilyohjuksia ei mainita aseistusvaih-
toehtona nykyisellään, ja niiden integ-
roiminen Gripeniin vaatisi Yhdysval-
tojen luvan ja tuen. On toisaalta syytä 
muistaa, että Ruotsin sotilasilmailuteol-
lisuus on muutenkin hyvin riippuvainen 
Yhdysvalloista. Se on ollut sitä toises-
ta maailmansodasta asti yhä eneneväs-
sä määrin.

Halvin ylläpitää ja käyttää
Brasilian tilaamien 36:n JAS 39E/F Gri-
pen NG -koneiden kauppahinta tuki-
järjestelmineen, simulaattoreineen ja 
kehittämiskeskuksineen Brasiliassa on 
noin 4,2 miljardia euroa, eli konekohtai-
sesti jaettuna noin 116,7 miljoonaa eu-
roa. Jako on tietysti kovin keinotekoi-

nen. Mitä pienempi sarja ja parempi 
varustelu sekä järjestelmät, sitä suurem-
pi konekustannus. Toimitukset Brasili-
alle ajoittuvat suunnitelmien mukaan 
vuosille 2019–2024. 

Lentotuntihinnan arvioidaan olevan 
ylivoimaisen edullinen verrattuna mui-
hin vertailtaviin koneisiin, se on noin 
5 700 euroa. Käyttökustannuksiin liit-
tyy vahvasti se, että nykyisten Suomen 
F/A-18-koneiden lentotunnin hinta on 
9 000–9 500 euroa, jolla ei tällä hetkellä 
saada riittävästi lentotunteja lentäjille. 
Ilmavoimat onkin todennut, että HX-hä-
vittäjähanke ei saisi nostaa toimintame-
noja, vaan niiden pitäisi pikemminkin 
laskea. Kuinka tämä on mahdollista mo-
dernilla miehitetyllä sotilasilma-aluk-
sella, on hyvä kysymys.

116,7 M €
LENTOTUNTIHINTA 5 700 €

JAS 39E GRIPEN NG

1990-LUVULLA JAS 39A/B GRIPEN JÄI 
VALITSEMATTA, KOSKA MERKITTÄVÄ 
OSA SEN JÄRJESTELMISTÄ OLI VIELÄ 
KEHITYSASTEELLA...

Käyttökustannukset puoltavatkin 
vahvasti JAS 39E/F Gripen NG:n va-
lintaa. Se on nykyisillä tiedoilla ainoa 
kone, jolla päästäisiin valmistajan re-
ferenssien mukaan jopa 40 % pienem-
piin käyttökustannuksiin kuin nykyisel-
lä kalustolla. Myös muihin verrattuna 
kohtuullinen hankintahinta puhuu va-
linnan puolesta. Tämän kokoluokan 
hankinta on aina sekä poliittinen että 
talous- ja teollisuuspoliittinen kysymys. 
Taloudellisella ja turvallisuuspoliittisel-
la puolella valintaa puoltaa valmistajan 
taholta lupailtu koneiden kokoonpa-
no Suomessa ja mahdollisuus osallistua 
koneen kehitystyöhön. Lisäksi hyvänä 
puolena on konventionaaliselle koneel-
le lyhyt nousukiito 500 metriä ja laskeu-
tumisessa tarvittava 600 metriä. Kone 
soveltuu siten hyvin myös maantietuki-
kohtiin.

Kone, jota ei ole
Uuden Gripenin tippumista vertailusta 
puoltaa se, että JAS 39E/F Gripen NG on 
vasta tehnyt ensilentonsa, joten loppu-
tuotteesta ei ole vielä mitään konkreet-

tista arvioitavaa. On vain ja ainoastaan 
valmistajan lupauksia. 

Käytännön saavutusten vertailua 
voidaan tehdä vain Gripenin C/D-ver-
sion kehitysasteen pohjalta. Sen myötä 
ollaan kuitenkin selvästi lupaavammalla 
ja varmemmalla pohjalla kuin 1990-lu-
vun alussa, mikä taas on toisaalta vähän 
sanottu. 

AGM-158 JASSM -risteilyohjusten 
integroiminen Gripen NG:hen vaati-
si Yhdysvaltojen hyväksynnän ennen 
hankintaa, ellei tästä aseistuksesta luo-
vuta hankinnan myötä. Epävarmaksi jää 
myös, millä toimitusvarmuudella ja hin-
nalla Ruotsi pystyy takaamaan vaaditun 
30 vuoden elinkaaren päivitykset ko-
neelle. Myös koneen tilausmäärät ovat 
vielä pienet.

JAS 39E/F Gripen NG jäisi siis valin-
takriteerien mukaan ainakin vielä va-
litsematta kesken olevien järjestelmä-
kehityksen ja testauksen sekä niihin 
liittyvien riskien vuoksi. Tosin tilanne 
voi muuttua vuoteen 2020 mennessä, 

■ JAS 39 Gripen NG.

■ JAS 39B Gripen.
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jos Brasilialle on toimitettu ensimmäiset 
koneet ajallaan ja se on saanut sen, mitä 
on tilannut ja valmistaja luvannut. Suo-
malaisten koelentäjien pitäisi päästä ko-
keilemaan konetta lupausten mukaises-
ti viimeistään talvella 2019–2020. Aika 
siis näyttänee Gripenin kohtalon seu-
raavan 2–3 vuoden sisällä. Toistaiseksi.

BAE Systems Eurofighter 
Typhoon
1990-luvun valinnassa ei ollut mukana 
vertailukelpoista eurooppalaista yhteis-
hanketta edustavaa konetta, joten BAE 
Systems Eurofighter Typhoonille ei esi-
tetä tässä historiallista vertailukohdetta.

HX-hävittäjähankkeen arvioinneis-
sa mukana oleva BAE Systems Euro-
fighter Typhoon on tällä hetkellä palve-
luskäytössä Saksan, Italian, Espanjan, 
Ison-Britannian, Itävallan ja Saudi-Ara-
bian ilmavoimissa. Tilauksessa on kaik-
kiaan lähes 500 konetta edellä maini-
tuille käyttäjämaille. Lisäksi Oman on 
tilannut 12 konetta ja Kuwait 28 konetta. 

Typhoonille luvataan järjestelmä-
päivityksiä ainakin 2060-luvulle saakka. 
Palveluskäytössä Eurofighter Typhoon 
on ollut vuodesta 2003 asti.

Aseistuksen puolesta nykyisissä F/A-
18-koneissa käytettäviä ilmataisteluoh-

-risteilyohjuksia ei mainita aseistusvaih-
toehtona nykyisellään, ja niiden käyt-
töönotto vaatisi Yhdysvaltojen tuen. 
Myös MBDA Meteor- ja IRIS-T-ilmatais-
teluohjusten käyttö on mahdollista.

Case Kuwait
Kuwaitin vuonna 2016 tilaamien 28:n 
Eurofighter Typhoonin kauppahinta on 
noin 7,957 miljardia euroa, eli konekoh-
tainen laskennallinen ja teoreettinen 
hintalappu olisi noin 284 miljoonaa eu-
roa. Kuwaitin kokonaiskaupan hintaan 
kuuluu koneiden tuotanto Italiassa, lo-
gistiikka, operatiivinen tuki sekä lento-
henkilöstön ja maahenkilöstön koulutus 
yhteistyössä Italian ilmavoimien kanssa. 
Lisäksi kauppahintaan kuuluu koneiden 
operatiiviseen toimintaan liittyvän inf-
rastruktuurin päivitys Kuwaitissa. 

Koneiden toimitukset Kuwaitille 
ajoittuvat vuosille 2019–2024, ja suunni-
telmien mukaan koneet ovat operatiivi-
sessa toiminnassa vuoteen 2050 asti. Eu-
rofighter Typhoonin lentotuntihinnaksi 
arvioidaan 15 790 euroa.

Taifuuni Suomen sineen?
Eurofighter Typhoonin valintaa puol-
taa koneen elinkaaripäivitysten toteu-
tuksen kannalta koneiden riittävä mää-

rä, uskottava käyttäjäreferenssi ja pitkä 
palveluskäyttö. Lisäksi hyvänä puolena 
pidetään valmistajan taholta lupailtua 
mahdollisuutta liittyä Saksan, 
Italian, Espanjan ja Ison-Britan-
nian rinnalle viidenneksi kumppani-
maaksi, mikä ei kuitenkaan välttämättä 
alentaisi kustannuksia. 

Jos Suomi haluaisi turvallisuuspoliit-
tisesti suuntautua Eurooppaan ja olla 
yksi konetta kehittävistä maista, olisi 
kumppanimaaksi liittyminen houkut-
televaa. Valintaa puoltavat myös MBDA 
Meteor- ja IRIS-T-ilmataisteluohjusten 
käyttömahdollisuus. Niiden käyttöönot-
to monipuolistaisi ohjusvalikoimaa, sil-
lä tällä hetkellä Suomi on riippuvainen 
AIM-120 AMRAAM -keskimatkan ohjuk-
sesta ilmataisteluohjuksena ja NASAM-
Sista ilmatorjunnassa. Olisiko se nyt sit-
ten hyvä vai huono asia, siitäkin löytyy 
vähintään kaksi mielipidettä.

Sen sijaan valitsematta jättämisen 
puolesta puhuvat korkeat käyttökustan-
nukset ja huomattavan korkea hankinta-
hinta – vaikka huomioisikin Kuwaitin ti-
laukseen kuuluvan tuen käyttöönotossa 
ja käytössä. Koneen soveltuvuutta Suo-
melle heikentäisi myös nykyisin käytös-
sä olevan ilmasta maahan -aseistuksen 
käytön sekä muiden järjestelmien ajan-
tasalla pitämisen vaatimat päivitykset. 
Näillä perusteilla Suomen taivaalla tus-
kin tullaan Taifuuneja näkemään. Aina-
kaan Suomen väreissä. 

F-16C/D vs. Lockheed 
Martin F-35 Lightning II
Tämä vertailupari on hieman ongel-
mallinen, mutta vertaillaan silti. F-16 
oli neljännesvuosisata sitten jo vanha ja 
koeteltu työkalu, mutta F-35 on vasta as-
tunut operatiiviseen käyttöön. 1990-lu-
vun vertailussa General Dynamicsin/
Lockheed Martinin F-16C/D jäi valitse-
matta, koska se ei täyttänyt Ilmavoimien 
vaatimuksia kaikilta osin. Lisäksi valmis-
taja ei ollut halukas siihen, että kotimai-
nen lentokoneteollisuus olisi osallistu-
nut koneiden valmistukseen. Valmistaja 
olisi halunnut toimittaa koneet valmii-
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284 M €
LENTOTUNTIHINTA 15 790 €

EUROFIGHTER TYPHOON

■ Typhoonissa on 
MBDA Meteor- ja IRIS-
T-ilmataisteluohjusten 
käyttömahdollisuus. 

■ Eurofighter 
Typhoon.

■ F-16C/D.

na ja ilman Ilmavoimien toivomia muu-
toksia. Koneita oli silloin tilattu kaikki-
aan 4 062, joista oli jo toimitettu 3 000. 
Palveluskäyttöön F-16 oli tullut jo vuon-
na 1979.

HX-hävittäjähankkeen arvioinneis-
sa mukana oleva Lockheed Martin F-35 
Lightning II on tällä hetkellä palvelus-
käytössä vain Yhdysvalloissa. Ensim-
mäinen Yhdysvaltojen ilmavoimien F-
35-laivue vastaanotti kesäkuun lopussa 
2017 viimeiset laivueen 24:stä F-35A-ko-
neesta, ensimmäiset koneet laivue sai 
marraskuussa 2015. Tällä hetkellä vii-
meisessä neuvotteluvaiheessa on 440:n 
F-35-koneen myynti 11 valtiolle mu-
kaan luettuna Yhdysvallat. Kaikkiaan 
valmistaja odottaa yli 3 000:a F-35-tila-
usta tulevina vuosikymmeninä. Huomi-
oitava tosin on, että vielä vuonna 2008 
valmistaja arvioi tilauksia tulevan kaik-
kiaan 4 000. 

Norjan tilaamien 52 F-35:n kauppa-
hinta on noin 9,384 miljardia euroa, ko-
nekohtainen hinta 180,5 miljoonaa eu-
roa. On epävarmaa, sisältääkö hinta 
Norjan F-35-hankkeen kumppanuudes-
ta maksaman noin 126 miljoonaa euroa 
ja koneiden päivityksen toimittajan päi-
vitysohjelman mukaisesti Norjan ja Na-

180,5 M €
LENTOTUNTIHINTA 36 982 €

F-35 LIGHTNING II

F-16 OLI NELJÄNNESVUOSISATA SITTEN JO VANHA JA 
KOETELTU TYÖKALU...

 F-35 VOISI OLLA SUOMEN 
VALINTA, JOS SUOMI 
KUULUISI NATOON...

■ F-35 Lightning II.
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juksia on mahdollista käyttää nykyisissä 
Typhoonin versioissa. AGM-154 JSOW 
-liitopommien käyttömahdollisuutta 
ei ilmeisesti nykyisellään ole. GBU-31 
JDAM-täsmäpommeja lienee mahdol-
lista käyttää tulevaisuudessa tehtävän 
päivityksen jälkeen. AGM-158 JASSM 

SUOMEN VÄREISSÄ 
TUSKIN TULLAAN 
TAIFUUNEJA 
NÄKEMÄÄN.
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ton vaatimukset täyttäen. Norja on arvi-
oinut päivitykseen tarvittavan vuosina 
2022–2025 yhteensä 740,6–952,2 miljoo-
naa euroa. Yhteensä kustannusvaikutus 
olisi, jos ne arvioidaan yhteensä miljar-
diksi euroksi, noin 19,23 miljoonaa eu-
roa konekohtaisesti. Huomioitavaa on, 
että vuoden 2017 alussa Lockheed Mar-
tin sopi myyvänsä Yhdysvaltojen puo-
lustusministeriölle 90 F-35A-konetta 
kauppahintaan 7,4545 miljardia euroa, 
eli 82,8 miljoonaa euroa per kone. 55 ko-
netta menee Yhdysvaltojen asevoimil-
le ja 35 kansainväliselle asiakkaalle. Tä-
män mukaan joko Norja on maksanut 
huikeasti ylihintaa koneistaan tai sitten 
kyseessä on kertaluonteinen alennus. F-
35:n hinnanalentamisen jälkeisestä hin-
nasta puuttuu paljon piilokustannuksia 
tulevista päivityksistä ja muista konei-
den täyteen operatiiviseen valmiuteen 
saattamisesta aiheutuvista kustannuk-
sista.

Vuonna 2015 käytössä olleen 51 F-
35A:n lentotuntihinta oli 36 982 euroa. 
Tavoite 30 vuoden ajalle on keskimäärin 
18 417 euroa, mikä kuitenkin vaatisi len-
totuntihinnan puolittamisen. Merijalka-
väen lyhyen nousukiidon ja pystysuoran 
laskeutumisen F-35B (STOLV) -version 
sekä merivoimien F-35C-versiolle on ta-
voiteltu vuoteen 2029 asti lentotuntihin-
naksi 27 187 euroa. F-35-hankkeen tek-
nisistä ja muista ongelmista voi lukea 
tarkemmin muun muassa Suomen Soti-
laan artikkelista numerossa 3/2016.

Suomeen?
F-35:n valintaa puoltaa se, että aseistuk-
sen puolesta koneen eri versioissa voi-
daan käyttää vastaavaa aseistusta kuin 
nykyisissä F/A-18-koneissa. Arvioidut 
valmistusmäärät ovat tulevaisuudes-
sa ylivoimaisesti suurimmat arvioitava-
na olevista koneista, vaikka määrät vielä 
pienenisivätkin nyt arvioiduista. Tämä 
antaa melko hyvän varmuuden koneen 
elinkaaripäivityksistä tulevaisuudessa. 
Hankintahinta vaikuttaisi olevan kai-
kesta huolimatta kohtuullinen verrates-
sa muihin arvioitaviin koneisiin, jos kus-
tannusten aleneminen olisi pysyvää ja 

se siirtyisi laajemmin myös kansainväli-
sille asiakkaille.

Koneen valitsemista vastaan puhu-
vat huomattavan korkeat käyttökustan-
nukset ja niiden lupailtuun laskemiseen 
tulevaisuudessa liittyvät epävarmuuste-
kijät. F-35 on edelleen versiosta riippu-
en enemmän tai vähemmän keskeneräi-
nen, joten teknologiariski on edelleen 
olemassa. Osa ongelmista liittyy myös 
rakenteellisiin ratkaisuihin, joita ei voi-
da enää muuttaa. Lisäksi valmistaja ei 
todennäköisesti suosi räätälöityjä rat-
kaisuja koneisiin Suomen osalta ja ha-
luaa pitää koneiden valmistuksen Yh-
dysvalloissa. Ainoastaan Yhdysvaltojen 
merkittävimmät liittolaiset ja suurim-
mat asiakkaat voisivat mahdollises-
ti saada teknologiasiirtoja, räätälöityjä 
ratkaisuja ja mahdollisuuden koneiden 
kokoonpanoon. Näillä perusteilla F-35 
jäisi valitsematta, vaikka valmistaja an-
taa ymmärtää, että kone on niin ylivoi-
mainen kilpailijoihinsa verrattuna, että 
sitä ei voi edes verrata vanhemman su-
kupolven koneisiin. Ongelma on siinä, 

että F-35 on suunniteltu ilmaylivoimai-
sen toimijan fiksuksi häiveaselavetiksi 
ja lentäväksi johtamisjärjestelmäksi eikä 
torjuntahävittäjäksi. F-35 voisi olla Suo-
men valinta, jos Suomi kuuluisi Natoon, 
mutta liittoutumattomana maana ko-
neesta ei saataisi koskaan irti sen hintaa 
ja laatua vastaavia tehoja. Konemäärä ja 
lentotuntimäärä jäisivät yksinkertaisesti 
liian alhaisiksi. Naton jäsenenä pienem-
pikin konemäärä riittäisi, jos olisi odo-
tettavissa, että liittolaiset tukevat Suo-
mea omalla ilma-aseellaan viimeistään 
muutamassa päivässä kriisin alettua.

F/A-18 Hornet vs.  
Boeing F/A-18 Super Hornet
Tämä on kenties selkeästi vertailukel-
poisin pari. F/A-18C/D Hornet -ko-
neiden hankintapäätös tehtiin vuonna 
1992. Hankintapäätökseen vaikuttivat 
ilmeisesti, että kone ei ollut enää kehi-
tyksen alussa ja ongelmat oli jo kitketty 
pois. Toisaalta sillä oli vielä riittävä elin-
kaari sekä päivitysmahdollisuudet edes-

säpäin. Testeissä kone osoittautui muita 
1990-luvun ehdokkaita selvästi parem-
maksi. Hankintahinta oli silloisilla tie-
doilla toiseksi halvin heti F-16:n jälkeen. 
Arviot 30 vuoden käyttökustannuksis-
ta olivat keskitasoa mukana olleista ko-
neista. F/A-18C/D Hornet -koneet otet-
tiin käyttöön vuonna 1995. Kiitorata- tai 
maantievaatimuksena oli nousussa 430 
metriä ja laskussa 850 metriä. Kaikkiaan 
koneita on valmistettu yli  1 400.

HX-hävittäjähankkeen arvioin-
neissa mukana olevaa Boeing F/A-
18E/F Super Hornet -konetta on 
tällä hetkellä palveluskäytössä Austra-
liassa ainakin 24 konetta ja Yhdysvalto-
jen laivastolla yli 500 konetta. Australi-
an 24:n Boeing F/A-18F Block II Super 
Hornet -version hinta oli noin 2,069 mil-
jardia euroa, joten konekohtaiseksi hin-
naksi tuli 86,2 miljoonaa euroa. Mitä tä-
hän tilaushintaan lopulta sisältyi, on 
epävarmaa.

F/A-18E/F Super Hornetin lentotun-
nin hinta vaihtelee operatiivisesta val-
miudesta riippuen 9 647–21 048 euron 
välillä, mikä on kyllä liian suuri vaihte-
luväli vertailua ajatellen. 

On ollut epävarmuutta, mihin asti 
F/A-18E/F Super Hornetit pidetään Yh-
dysvaltojen merivoimien käytössä F-
35-hankkeeseen liittyvistä ongelmis-
ta johtuen. Nykyisellään näyttää, että 
F/A-18 Super Hornetin päivitykset ja yl-
läpito jatkuisivat ainakin 2050-luvulle 
asti. Perusteluna on, että Boeing kehit-
tää uuden F/A-18 Super Hornetin Block 

F-35 ON EDELLEEN VERSIOSTA RIIPPUEN ENEMMÄN TAI 
VÄHEMMÄN KESKENERÄINEN...

III -version täydentämään F-35-koneen 
puutteita. Block III -version valmistus 
voisi alkaa 2020-luvun alkupuolella, ja 
myös vanhempia Super Hornet -versi-
oita voitaisiin päivittää Block III -version 
ominaisuuksilla. 

Seuraava sukupolvi
Yhdysvaltojen asevoimien tutkimusor-
ganisaation (DARPA) hankkeessa kehi-
tetään ja rakennetaan jo prototyyppejä 
6. sukupolven hävittäjässä käytettävien 
ratkaisujen kokeiluun. Tarkoituksena on 
kehittää 6. sukupolven korvaaja F-22:lle 
ja F-18:lle hävittäjätehtävissä, ja ainakin 
nämä prototyypit on ilmeisesti suunni-
teltu miehitetyiksi. 

Tulevaisuuden ratkaisu voikin olla 
suoritettavasta tehtävästä riippuen so-
pivana yhdistelmänä osa miehitettyjä ja 
osa muualta ohjattuja tai kokonaan au-
tonomisia taistelukoneita. Huomioita-
vaa edellisessä on, että yhtenä korvat-
tavana hävittäjäkoneena 6. sukupolven 
yhteydessä mainitaan F-18. Tämä tar-
koittanee sitä, että F/A-18 Super Hornet 
-koneiden elinkaarta pidennetään eikä 
F-35C korvaisikaan puutteidensa takia 

86,2 M €
LENTOTUNTIHINTA 9 647–21 048 €

F/A-18 SUPER HORNET

F/A-18C/D HORNET 
-KONEET OTETTIIN 
KÄYTTÖÖN VUONNA 
1995.

■ Nykyisellään näyttää, että F/A-18 Super 
Hornetin päivitykset ja ylläpito jatkuisivat 
ainakin 2050-luvulle asti. 

■ F/A-18 Super Hornet.

■ F/A-18 Hornet.
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F/A-18E/F Super Hornet -koneita pit-
källäkään aikavälillä kokonaan. 

F/A-18E/F Super Hornetin valintaa 
puoltaa se, että aseistuksen puolesta sen 
eri versioissa voidaan käyttää ilman päi-
vityksiä vastaavaa aseistusta kuin nykyi-
sissä F/A-18-koneissa. Lisäksi yhteistyö 
F/A-18C/D Hornetien osalta valmista-
jan ja erityisesti Yhdysvaltojen laivaston 
kanssa on ollut ilmeisesti riittävän suju-
vaa ja joustavaa. Molemmat osapuolet 
myös tuntevat toistensa toimintakult-
tuurin. F/A-18E/F Super Hornetin han-
kintahinta on muihin ehdokkaisiin ver-
rattuna hyvin kilpailukykyinen. Myös 
synergiaetuja saavutetaan, sillä tekni-
nen toteutus on samankaltaista nykyi-
sen kaluston kanssa. Kokoonpano ja 
huolto Suomessa onnistunevat vastaa-
valla periaatteella kuin nykyisten ko-
neidenkin.

Epävarmuus todellisista käyttökus-
tannuksista, jotka vaihtelevat lähes ny-
kyisten F/A-18C/D-koneiden käyttökus-
tannuksista aina F-35-koneiden jälkeen 

selvästi korkeimpaan, eivät puolla ko-
neen valintaa. Varauksella on tosin suh-
tauduttava myös muiden konevaihto-
ehtojen käyttökustannuksiin ja siihen, 
mitä arvioituihin käyttökustannuksiin 
on sisällytetty. Lisäksi jos ilmataistelu-
aseistukseen halutaan monipuolisuutta, 
todennäköisesti MBDA Meteor- ja IRIS-
T-ilmataisteluohjusten käyttö ei olisi 
mahdollista.

Uhkat ja mahdollisuudet
Jos F/A-18E/F Super Hornetin arvioitu 
lentotunnin hinta on lähimpänä alem-
paa arviota ja kone arvioidaan riittävän 
suorituskykyiseksi, vaikuttaa valinta sel-
keältä edellä käsitellyillä valintaperus-
teilla. Valituksi pitäisi näin tulla F/A-
18E/F Super Hornet. Sen sijaan, jos 
lentotunnin hinta alkaa olla merkittä-
västi suurempi kuin nykyisen kaluston, 
alkaa valinta kallistua JAS 39E/F Gripen 
NG:hen huolimatta sen suurista riskeis-
tä. Tämä siis edellyttää, että JAS 39E/F 
Gripen NG arvioidaan riittävän valmiik-
si kokonaisuudeksi valintaa tehdessä, 
sen suorituskykyvaatimukset täyttyvät 
ja tulevaisuuden elinkaari sekä käyttä-
jäkunnan laajuus arvioidaan riittävik-
si. Molemmilla koneilla on soveltuvuus 
ja riittävän lyhyt nousukiito sekä laskeu-
tumismatka myös maantietukikohtaan.

Sodan ajan olosuhteissa tehokkain-
ta on estää koneiden tarkoituksenmu-
kainen käyttö jo niiden ollessa maassa, 
jotta saavutetaan nopeasti ilmaherruus. 
Tulipa valituksi lopulta mikä konetyyp-
pi tahansa, ei niillä ole taisteluarvoa, jos 
maantie- ja lentotukikohtien ilmator-
junta ei ole kunnossa, koneet tuhotaan 
jo tukikohtiinsa, niiden nousu/lasku ei 
enää onnistu tai tuki- ja johtamisjärjes-
telmät on tuhottu. Suurin ongelma on 

Suomelta kokonaan puuttuva ballistis-
ten ohjusten korkeatorjuntakyky. Siihen 
kyetään vain oikeanlaisilla ilmatorjunta-
ohjuksilla, joita Suomella ei enää Bukin 
alasajon jälkeen ole. Hävittäjillä ei voida 
torjua ballistisia ohjuksia. 

Ongelmalliseksi ilmapuolustuksen 
kannalta ovat muodostumassa myös 
pienet ja vaikeasti havaittavat miehit-
tämättömät ilma-alukset. Pienikokoi-
simmat miehittämättömät ilma-alukset 
soveltuvat tiedusteluun ja täsmäasei-
den maalinosoitustehtäviin kantaman 
puitteissa. Lisäksi pienikokoinen mie-
hittämätön ilma-alus voi itsessään tie-
dustella, ja se on voitu varustaa taiste-
lulatauksella, jolla tuhotaan havaitut 
arvokkaat kohteet. Edellä mainituilla 
keinoilla voitaisiin iskeä, jos koneet on 
ehditty jo hajauttaa, ensisijaisesti joh-
tamispaikkoihin, tutkiin sekä koneiden 
tukeutumisjärjestelmiin, esimerkiksi 
ohjusvarastoihin, polttoainesäiliöihin, 
kriittiseen infrastruktuuriin ja muuhun 
huoltojärjestelmään. Tavoitteena on es-
tää koneiden uuteen tehtävään valmis-
telu ja niiden johtaminen. Kohteet ja 
käytettävä aseistus valittaisiin käytössä 

olevien resurssien, arvioidun vaikutta-
vuuden ja kohteen suojan mukaan.

Tekniikan edelleen kehittyessä iskui-
hin löytyy enenevässä määrin erilaisia 
variaatioita. Esitän seuraavassa vain yh-
den yleistasoinen uhkaskenaarion, jos-
ta suurin osa on jo teknisesti tätä päivää. 

Tehokkainta olisi estää koneiden len-
täjiä lentämästä, mikä onnistuu perintei-
sesti erikoisjoukkojen ja/tai pienikokois-
ten miehittämättömien ilma-alusten 
iskuilla lentäjiä vastaan maassa. Jos saa-
tavilla ei ole ballistista ohjustorjuntaa, 
hyökkääjän on varminta tehdä yllätysis-
ku ensin taktisilla ballistisilla ohjuksilla, 
mitä seuraa välitön isku risteilyohjuksil-
la tukikohtaan. Näin pyritään vähintään 
estämään koneiden nousu. 

Tähän vastustaja voi yhdistää koneis-
ta laukaistavat pitkän kantaman täsmä-
aseet, ballistiset ja supernopeat risteily-
ohjukset. Iskuun voidaan yhdistää myös 
miehittämättömien ilma-alusten käyt-
tö maalinosoitukseen ja risteilyohjus-
maisesti toimivien miehittämättömien 
ilma-alusten iskut. Iskun jälkeen mie-
hittämättömiä ilma-aluksia voitaisiin 
käyttää alueen jatkuvaan valvontaan tu-

hojen arvioinnissa. Jatkuvalla aseistet-
tujen miehittämättömien ilma-alusten 
toiminnalla voidaan myös eristää tuki-
kohdat sekä estää tukikohdan toipumi-
nen iskusta ja palauttaminen operatiivi-
seen toimintaan.

Jos puolustajalla ei ole eri uhkia vas-
taan porrastettua ja riittävän torjuntaky-
kyistä ilmatorjuntaa lento- tai maantie-
tukikohdan vaurioiden rajoittamiseksi 
ja/tai kykyä syvään vaikutukseen vas-
tustajan keskipitkän ja pitkän kanta-
man asejärjestelmiä vastaan, on toimin-
takykyisenä pysyminen täysimittaisessa 
sodassa lähinnä teoriaa, jolloin myös 
koneiden suorituskyky ilmassa jää käyt-
tämättä. Investoinnista tulee negatiivi-
nen, koska se syö varoja mutta ei tuo li-
säarvoa. Maassa ollessaan koneet ovat 
ainoastaan erittäin kalliita robottien ja 
ohjusten maaleja. 

Artikkeli on luettavissa myös nettisivuil-
tamme, jossa siitä on täydellisellä lähde-
luettelolla varustettu versio. Lähdeluet-
telo on jätetty pois painetusta lehdestä 
tilan säästämiseksi.

F/A-18E/F SUPER HORNETIN VALINTAA PUOLTAA SE, 
ETTÄ ASEISTUKSEN PUOLESTA SEN ERI VERSIOISSA 
VOIDAAN KÄYTTÄÄ ILMAN PÄIVITYKSIÄ VASTAAVAA 
ASEISTUSTA KUIN NYKYISISSÄ F/A-18-KONEISSA. 

SUURIN ONGELMA 
ON SUOMELTA 
KOKONAAN PUUTTUVA 
BALLISTISTEN OHJUSTEN 
KORKEATORJUNTAKYKY.

VUONNA 2015 KÄYTÖSSÄ OLLEEN 51 F-35A:N LENTOTUNTIHINTA OLI 36 982 EUROA. 
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C
oloradosta kotoisin olevat veljek-
set James Neal ja Linden Blue oli-
vat innokkaita nuoria lentäjiä, jot-
ka vuonna 1957 tulivat kuuluisiksi, 
kun olivat lentäneet huiman mat-
kan Tri-Pacer-pienkoneella  Ete-
lä-Amerikkaan. Matkan pituus oli 

25 000 mailia (yli 40 000 kilometriä), ja se kes-
ti 110 vuorokautta. Huipennuksena oli Andi-
en ylitys. Myöhemmin heistä tuli menestyviä 
liikemiehiä. Vuonna 1986 he ostivat puolus-
tusmateriaalialan yrityksen nimeltään Gene-
ral Atomics. 

James Neal oli innokas CIA:n tukeman Ni-
caraguan vallankumousliikkeen, sandinisti-
en, kannattaja. Hän ryhtyi kehittämään ideaa 
miehittämättömien lentokoneiden käyttämi-
sestä kamikazehyökkäyksiin Nicaraguan öljy-
laitoksia vastaan. Hanke ei toteutunut, mutta 
sen nimi jäi elämään: Predator.  

Israelilainen lentokoneinsinööri Abe Ka-
rem puolestaan työskenteli ensin Israelin il-
mavoimissa ja sitten valtion omistamassa 
IAI-lentokonetehtaassa (Israel Aircraft In-
dustries). Hän oli avainhenkilö Israelin suun-
nitellessa tiedustelulennokkeja Yom Kippur 
-sodan (1973) jälkeen. Karem perusti oman 
yrityksen ja muutti Yhdysvaltoihin, jossa hän 
suunnitteli lennokkeja (drone) autotallissaan. 
Vuonna 1983 lähes 300 amerikkalaista ja rans-
kalaista rauhanturvaajaa kuoli terrori-iskussa 
Beirutissa, mikä toi esille tiedustelulennokki-
en – miehittämättömien ilma-alusten (UAV) 
– tarpeellisuuden. Tässä vaiheessa CIA kiin-
nostui Abe Karamin projekteista. Pentagon 
teki Karemin liikeyrityksen Leading Systemsin 
kanssa 40 miljoonan dollarin sopimuksen tie-
dustelu-UAV:n kehittämisestä. Tavoitteena oli 
miehittämätön kone, joka pystyisi lentämään 
suhteellisen matalalla ja valvomaan salassa 

SIVUN YLÄREUNASSA

Ryan BQM-34F. 

Alla: Predator C Aven-
ger ja vaihtoehtoise t 
asekuormat on laitet-
tu esille tuolloiselle 
merioperaatiopäällik-
kö (CNO Chief of Naval 
Operations), amiraali Jo-
nathan Greenertille. 

Amerikkalaiset käyttivät miehittämättömiä koneita tiedustelutehtävissä jo 1960-luvulla Vietnamin sodassa 
kuten Suomen Sotilaassa ja sen viime syksynä ilmestyneessä Ilmasota-julkaisussa kerrottiin. Aseistettu 
prototyyppi BGM-34C (Teledyne Ryan) suunniteltiin sodan jälkeen (1976), mutta sitä ei otettu käyttöön. 
Ilmataisteluun soveltuva miehittämätön kone (fighter UAV) Ryan BQM-34F otettiin käyttöön 1970-luvulla, 
mutta sitä käytettiin etupäässä maalikoneena laivaston hävittäjälentäjien koulutuksessa (Top Gun). Vasta 
terrorismin vastaisen sodan käynnistyminen 2000-luvun alussa vauhditti miehittämättömien koneiden 
kehittämistä Yhdysvalloissa – ja sitten muuallakin. Peto oli syntynyt.

PREDATOR – PEDON SYNTY
UCAV ■ TEKSTI: AHTI LAPPI, E VERSTI E VP
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ODU AMC (Advanced Military 
Connector) on pikalukitteinen 
liitinsarja, joka sopii puolustus-
voimien vaativien olosuhteiden 
lisäksi myös eri viranomaiskäyt-
töihin. ODU AMC-liittimien 
suunnittelun ja tuotekehityksen 
lähtökohtana ovat käyttäjien vaa-
timusten mukaisesti mekaani-
set ominaisuudet kuten keveys, 
kestävyys ja pieni koko yhdis-
tettynä varmoihin ja nopeisiin 
tiedonsiirto-ominaisuuksiin. 

Terveysteknologian, kuluttajaelekt-
roniikan ja autoteknologian laite-
suunnittelun trendi liikkuu jatku-
vasti kohti entistä kompaktimpaa 
kokoa. Saksalaisen liitinvalmistajan 
ODU:n kehittämä AMC High-Den-
sity-liittimet mahdollistavat kor-
kean kontaktien määrän pienessä 
liitinrungossa. Se tarjoaa laitesuun-
nittelijoille uusia mahdollisuuksia ja 
ratkaisuja samalla haastaen valmis-
tajan, koska liittimen luotettavuus 
sekä elektroninen ja mekaaninen 
kestävyys täytyy varmistaa liitti-
men pienestä koosta huolimatta. 

ODU AMC High-Density jatkaa 
AMC-liitinsarjan asettamaa vaati-
mustasoa. Vesitiivis rakenne (IP68 
20 m asti), kestävä ja heijastamaton 
pinta, suolasumun kestävyys, nopeat 
tiedonsiirto-ominaisuudet ja laajat 
käyttölämpötilat (-51°C…+125°C ) 
mahdollistavat kestävän ja luotetta-
van liitännän vaikeissa olosuhteissa. 

High-Density-liittimiä käytetään 
erityisesti sovelluksissa, joissa kom-
ponenteilta vaaditaan keveyttä ja 
tilansäästöä. Näitä sovelluksia ovat 
esimerkiksi kenttäradiot, kannetta-
vat tietokoneet, pimeännäkölaitteet 
ja digitaaliset tähystimet.

  
Halkaisijaltaan 10 mm – 18 mm 
olevassa liittimessä voi olla jopa 40 
kontaktia. Signaalin siirtoon tarkoi-
tettujen liittimien lisäksi sarjassa on 
liitinvaihtoehtoja kuormalle (15 A 
asti) ja datansiirtoon eri 
protokollilla (USB 2.0 / 
USB 3.1 Gen 1 / Firewire 
S400 / HDMI 2.0). Luo-
tettavat datasiirto-ominai-
suudet eivät olisi mahdol-
lisia ilman 360° suojausta 
EMC-häiriöitä vastaan. 
Suojaus mahdollistetaan 
kaapelisuojavaipan suo-
ralla puristusliitoksella 
pistokkeen metallirun-
koon.

Liittimien elinikä ODU 
AMC High-Density-liitin-
sarjassa on yli 5000 kiin-
ni-/auki-liitäntää vaikeissa 
olosuhteissa. Sokkoliitäntä ja valin-
nainen mekaaninen- sekä värikoo-
daus helpottavat liitäntää. ODU:n 
Break-Away-toiminnolla liitäntä 
voidaan irrottaa pelkästään kaape-
lista nykäisemällä, mikä mahdollis-
taa liittimen irrotuksen nopeasti.

Liittimen koon pienentäminen vä-
hentämättä kontaktien määrää tai 
kontaktin laatua on haastavaa lii-
tinvalmistuksessa; kontaktien val-
mistuksesta lopullisen liittimen 
kokoamiseen. ODU on kehittänyt 
valmistusprosessin, jossa kaikki 
High-Density-liittimien kompo-
nentit valmistetaan yhdessä ja sa-
massa tehtaassa. Näin ODU pystyy 
valmistamaan myös asiakaskohtai-
sia High-Density-liitinratkaisuja. 
  
Jokainen liitäntä tarvitsee myös 
kestävän kaapelin. Laadukkaiden 
liittimien lisäksi ODU tarjoaa myös 

kattavaa kaapelisarjavalmistusta. 
Turvallisuuteen tai terveyteen liit-
tyvissä sovelluksissa rikkoutumi-
nen kesken kriittisten operaatioi-
den voi aiheuttaa suurta vahinkoa. 
 
Liittimen ja siihen asennettavan 
kaapelin tiiveys ja mekaaninen kes-
tävyys ovat vaativissa käytöissä kriit-
tisiä ominaisuuksia, jotka vaativat 
luotettavan ratkaisun. ODU varmis-
taa liittimen ja kaapelin liitoskoh-
dan ylivalumenetelmällä (overmol-
ding), jonka ansiosta kaapeliliitos 
kestää paremmin vettä, korkeaa 
kosteusprosenttia, altistumista lialle 
ja pölylle, isoja lämpötilanvaihtelui-
ta sekä iskuja ja tärinää. Liittimen 
ylivalu varmistaa liittimen vesitii-
viyden ja suojauksen likaa vastaan, 
kun liitin on yhdistetty vastakappa-
leeseen. Kojeosan puolella liitäntä 
voidaan toteuttaa esimerkiksi piiri-
kortille joustavalla flex-liitännällä.          

Puolustusteknologian  
liitinratkaisuilta  
vaaditaan kestävyyttä,  
keveyttä ja pientä kokoa

www.sahkolehto.fi
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tiettyä aluetta sekä lähettämään siitä kuvia. 
Sekä CIA:n että Pentagonin piirissä kukaan 
ei tässä vaiheessa edes ajatellut UAV:n aseis-
tamista, pikemminkin päinvastoin.

Silmä taivaalla
Karemin prototyypit Amber ja Gnat suorit-
tivat ensilentonsa vuonna 1986, mutta nel-
jä vuotta myöhemmin yritys meni kon-
kurssiin. Kylmän sodan päättyminen oli 
vähentänyt Pentagonin kiinnostusta ja ra-
hoitusta. Vuonna 1991 Bluen veljekset osti-
vat Karemin firman, koska he olivat edelleen 
kiinnostuneita lennokeista. CIA kiinnostui 
uudestaan tiedustelulennokeista, kun enti-
sen Jugoslavian alueella alkoi vuonna 1993 
sota. CIA:n johtaja James Woolsey vieraili 
Kaliforniassa tutustumassa Karemin proto-
tyyppeihin. CIA osti viisi Gnat 750 -lennok-
kia tiedustelutarkoituksiin. Myös Penta-
gon tilasi lennokkeja General Dynamicsilta. 
CIA:n lennokit ehtivät ensimmäisinä Balka-
nin sotaan ja käyttivät tukikohtana Gjaderin 
lentokenttää Albaniassa. Pentagonin Gnat 
750 -mallista modifioidut Predator-lenno-
kit (neljä kappaletta) ehtivät mukaan vasta 
vuotta myöhemmin. Tukikohtana oli Tasza-
rin lentokenttä Unkarissa. 

Predatorit olivat helppoja maaleja Serbi-
an ilmatorjunnalle, ainakin kaksi ammuttiin 
alas. Yhtenä ongelmana oli siipien jäätymi-
nen, joka aiheutti pahimmillaan koneiden 
putoamisia. Monista ongelmista huolimatta 
Predatorit lensivät parhaimmillaan lähes 24 
tuntia yhteen menoon hankkien arvokkaita 
tiedustelutietoja. Sotanäyttämö oli nyt jat-
kuvan valvonnan alainen. 

Lennokkitoimintaa johtanut kenraalima-
juri Ken Israel (USAF) totesi: ”Pahat pojat 
tapasivat ennen vain odottaa hävittäjälentä-
jiemme poistumista. Sitä vaihtoehtoa heillä 
ei enää ole.”  

nopeasti, se ei ollut teknisesti vaikea. 
UCAV (Unmanned Combat Air Ve-
hicle) oli syntynyt.

Lokakuun 7. päivänä 2001 CIA oli 
paikantanut Kandaharin maakun-
nassa talebanin ylimmän johtajan 
Mullah Mohammad Omarin koti-
paikan, jossa hän oleili esikuntineen. 
Aseistettu Predator-lennokki  (UCAV) 
tarkkaili paikkaa ja havaitsi Omarin. 
USAF:n sotilaat toimivat lennättäjinä 
CIA:n päämajassa Langleyssa, jossa 
oltiin valmiita iskemään. Myös yksi 
450 kilon pommeilla varustettu F-
16-hävittäjä oli 20 mailin päässä koh-
teesta. Päätöksenteossa oli mukana 
monta osapuolta aina Valkoista taloa 
myöten: tuloksena oli päätös iskeä 
kohteeseen Predatorin Hellfire-oh-
juksilla, ehkä ”oheistappioiden” mi-
nimoimiseksi. 

Lupa operaattoreille annettiin, 
joskin on jäänyt epäselväksi, kuka 
sen antoi ja missä muodossa. Pre-
dator teki ohjushyökkäyksen, mut-
ta ilmeisesti jonkun väärinkäsityk-
sen takia maalina ei ollutkaan itse 
rakennus, vaan pihalla ollut auto, 
joka tuhoutui, ja lähellä olleet Oma-
rin henkivartijat saivat surmansa. 
Rakennuksessa ollut Omar esikun-
tineen pääsi pakenemaan. USAF:n 
Afganistan-operaation sotilasjohto 
poltti päreensä: ”Who the fuck did 
that?” Miksi tuhottiin tyhjä auto, kun 
Omar esikuntineen oli sisällä talossa? 
Olisi myös ollut tehokkaampaa tuho-
ta talo F-16:n isoilla pommeilla kuin 
Hellfire-ohjuksilla. Tästä syntyi kova 
riita USAF:n, CENTCOMin ja CIA:n 
välillä; sotilaiden mielestä johtosuh-
teiden pitää sotatilanteessa olla yk-
siselitteisiä, nyt soppaa keittämässä 
oli liian monta kokkia. Ainutlaatui-
nen tilaisuus oli menetetty, Mullah 
Mohammad Omar pysyi piilossa seu-
raavat 13 vuotta. Ensimmäinen tap-
pajalennokki-isku onnistui kyllä tek-
nisesti mutta epäonnistui taktisesti. 

Myöhempi historia onkin ollut tu-
loksellisempaa…

Lähde: Chris Wood, The Story of 
America’s Very First Drone Strike.  
The Atlantic, May 30, 2016.

Debyytti 7.10.2001
9/11-terrorihyökkäyksen kostamiseksi Yh-
dysvallat aloitti terrorismin vastaisen so-
dan, joka kohdistettiin ensin Afganistaniin 
(2001) ja seuraavaksi Irakiin (2003). Yhtenä 
kohteena oli terroristien johtajana pidetty 
Osama bin Laden, jota CIA oli jahdannut jo 
elokuusta 1998 lähtien Yhdysvaltain lähetys-
töihin Nairobissa ja Dar-es-Salaamissa teh-
tyjen tuhoisien terrori-iskujen takia. CIA:n 
ensimmäinen aseistamaton Predator-len-
nokki saapui Afganistanin taivaalle 7.9.2001, 
vain muutama päivä 9/11-iskun jälkeen. 
Erään lennon aikana 25.9.2001 Predator löy-
sikin Osama bin Ladenin, mutta reaaliai-
kaista keinoa hänen eliminoimisekseen ei 
ollut. Kun video näytettiin ilmavoimien joh-
dolle, he totesivat, että tuhannen taalan ti-
laisuus oli mennyt ohi. Johto teki pikaisen 
päätöksen Predatorin varustamisesta Hell-
fire-ohjuksilla. CIA:n vakoilulennokista teh-
tiin tappajalennokki. Kyseessä oli salainen 
hanke – quick, black and dirty. Hanke eteni 

PAHAT POJAT 
TAPASIVAT ENNEN VAIN 
ODOTTAA HÄVITTÄJÄ-
LENTÄJIEMME 
POISTUMISTA. SITÄ 
VAIHTOEHTOA HEILLÄ 
EI ENÄÄ OLE.

Y
hdysvalloissa siirryttiin 
askel kohti tulevaisuu-
den ilmasotaa perusta-
malla ensimmäinen yh-
teinen miehitettyjen ja 
miehittämättömien konei-
den yksikkö. U.S. Army 

(Yhdysvaltain maavoi-
mat) muodosti yli kak-
si vuotta sitten, maa-
liskuussa 2015, Fort 
Blississa Teksasissa 
toimivaan lentopatal-
joonaan (1/501st Avia-
tion Battalion, Combat 
Aviation Brigade) seka-
laivueen (3rd Squadron), 
jossa on AH-64 Apache 
Longbow -taisteluhelikopterei-
ta ja miehittämättömiä RQ-7BV2 
Shadow -koneita (UAS, miehittämä-
tön ilma-alusjärjestelmä). Ajatukse-
na on käyttää niitä yhdessä erilaisissa 
tehtävissä. Tätä varten on suunnitel-
tu datalinkkiyhteys, jonka avulla he-

likopterista voidaan seurata miehit-
tämättömän ilma-aluksen sensoreita 
ja kontrolloida sen aseita. Operaattori 
ei siis ole maassa vaan helikopterissa. 
Ideana lienee, että helikoptereita ei 
vaaranneta turhaan, kun RQ-7 hoitaa 

tiedustelun etupainoisesti. 
Normaaliin RQ-7BV2-

yksikköön (TUAS, tacti-
cal unmanned aircraft 
system) kuuluu kaksi 
ohjausasemaa ja nel-
jä lentolaitetta. Yksikön 

vahvuus on 27 sotilasta. 
Yksikkö on suunniteltu 
toimimaan prikaatin alu-
eella, jossa se antaa pri-

kaatin komentajalle mah-
dollisuuden tiedustella laajaa 

aluetta ja etsiä maaleja eri aseil-
le. Shadow-lennokeilla on vuodes-
ta 2002 alkaen lennetty jo yli 900 000 
tuntia, joista 755 000 on ollut opera-
tiivisia lentoja tositoimissa Afganista-
nissa ja Irakissa. 
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ENSIMMÄINEN 
HYBRIDILENTOYKSIKKÖ 

Miehittämättömät koneet eivät ole tulevaisuuden visio, ne ovat 
jo taistelukentällä! Miehittämättömän ja miehitetyn ilmailun 
yhdistäminenkin on jo tätä päivää. Yhdysvalloissa on toiminut 

hybridilentoyksikkö jo vuodesta 2015.

■ TEKSTI: AHTI LAPPI, E VERSTI E VP

n AH-64 Apache 
-taisteluhelikop-
teri. Suomen Soti-
las tutustui myös 
Apache-toimin-
taan Virossa tou-
kokuussa 2017.

STAFF SGT. BOBBY DOMANSKI

ja Airman 1st Class Aaron Wed-
dington aseistavat MQ-1B Preda-
torin Hellfire-ohjuksella.
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RQ-7:stä on suunniteltu neljä eri 
mallia, joista RQ-7BV2 on uusin. Se 
on alkuperäistä mallia isompi, sii-
piväli on 6,7 metriä, paino 207 ki-
loa. Hyötykuorma voi painaa noin 
45 kiloa. Lennokit on varustettu 
elektro- optisilla ja infrapunasen-
soreilla. Yksikön neljästä konees-
ta kaksi on varustettu lasermaa-
linosoittimilla. Suunnitelmissa on 
sensorivarustuksen parantaminen 
tutkalla ja liikkuvan maalin ilmai-
similla.  

Kone lähetetään lentoon hyd-
rauliselta laukaisualustalta, ja 
laskeutumisessa tarvitaan ”kii-
torataa”, jossa käytetään apuna py-
säytysjärjestelmää. Koneen lento-
aika on seitsemän tuntia, nopeus 
150–250 km/h, toimintaetäisyys 
50–125 kilometriä datalinkistä riip-
puen ja tyypillinen lentokorke-
us päivällä on 2 600–3 000 metriä, 
yöllä vähemmän. Lentokorkeus 
on juuri ja juuri niillä rajoilla, voi-
ko konetta ampua olkapääohjuksil-
la vai ei; pienen koneen näkeminen 
optisesti 3 000 metrin korkeudelta 
on kyseenalaista. On kuitenkin to-
dettu, ettei RQ-7:n taistelunkestä-
vyys ole riittävä, jos vastustajalla on 
modernia ilmatorjunta-aseistusta. 
Sillä tarkoitettaneen tutkaohjattu-
ja ilmatorjunta-aseita. 

n 501. ilmailurykmentin (Aviation Regiment) 1. pataljoonan, toisen komppanian (Bravo 
company) valmistelevat Shadow-UAV:ta lennolle.

SHADOW-LENNOKEILLA 
ON VUODESTA 2002 
ALKAEN LENNETTY JO 
YLI 900 000 TUNTIA.

U
S 

A
RM

Y

n Kone lähetetään 
lentoon hydraulisel-
ta laukaisualustalta.

n Alla: Merijalka-
väen UAV-laivueen 
miehet rullaavat 
RQ-7Bv2 Shadowin 
kiitotielle.

MAANPUOLUSTUKSEN JA TURVALLISUUDEN OSTO-OPAS 1/2018

22

I
mage Wear on suomalainen perheyri-
tys. Olemme valmistaneet työasuja jo 
vuodesta 1959. Perheomistuspohjal-
la alusta asti toiminut yrityksemme on 
kasvanut useassa maassa toimivaksi 

alan edelläkävijäksi. Image Wear työllistää yli 
300 työntekijää Suomessa ja Virossa. Yrityk-
sen liikevaihto on n. 30 miljoonaa euroa. Ima-
ge Wear -konserniin kuuluvat Tampereella si-
jaitseva emoyhtiö Image Wear Oy, Iisalmessa 
sijaitseva trikootuotteiden tuotekehitys- ja 
valmistusyksikkö, Työasupalvelu-myymälä-
ketju, Tallinnassa toimiva tytäryhtiö Image 
Wear AS sekä Viron Narvassa sijaitseva val-
mistusyksikkö. Tampereen pääkonttorin yhte-
ydessä ovat myynti, tuotekehitys, leikkaamo, 
piensarjaompelu sekä logistiikka.

Yrityksemme tarjoaa laajan palveluver-
koston. Henkilökohtainen asiakaspalvelutiimi 
palvelee nopeasti ja tehokkaasti. Koko Suo-

men kattava 22 myymälän verkostomme hoi-
taa myös sovituksia ja mittamuutoksia. Sopi-
musasiakkaiden sähköinen tilausjärjestelmä 
eWear palvelee 24/7.

Perheyrityksenä Image Wear -konserni pa-
nostaa pitkän tähtäimen kehittämiseen. Ima-
ge Wearin näkökulmasta vastuullinen liike-
toiminta ja kasvu takaavat yhtiön toiminnan 
jatkuvuuden ja menestyksen pitkällä aika-
välillä. Menestyksemme kulmakiviä ovat ar-
vot: vastuullisuus, ammattilaisuus ja kehit-
täminen. Yrityksellämme on käytössä ISO 
9001 laatujärjestelmän sertifiointi. Ympäris-
tövaikutusten hallinnoimista ohjaa ISO 14001 
-standardin mukainen, sertifioitu ympäristö-
järjestelmä. 

Ei ole sattumaa, että olemme markkina-
johtaja. Pidämme oman ammattitaitomme 
huipussaan ja sen avulla autamme asiakkai-
tamme menestymään. Kiinnostumme ympä-

röivästä maailmasta ja hyödynnämme vii-
meisimmän tekstiili- ja vaatetusteknologian 
asiakkaidemme käyttöön. Paras laatu on aina 
työmme lähtökohta.

Meillä on oma työvaatemallisto, jos-
ta löytyvät vaatteet niin hoitohenkilökun-
nalle, keittiöön, ravintolaan, rakennukselle, 
teollisuuteen, kuljetus- ja siivousaloille kuin 
toimisto- ja asiakaspalveluun. Lisäksi val-
mistamme asiakkaillemme räätälöityjä mal-
listoja, olemme mm. Puolustusvoimien soti-
las- ja virkapukujen sopimustoimittaja. 

Image Wear -mallistoon kuuluu lähes 500 
erilaista tuotetta, joita varastoimme Tampe-
reen logistiikkakeskuksessa. Varastoimalla 
tuotteet takaamme nopeat toimitukset ja hy-
vän toimitusvarmuuden. Vaatteiden lisäksi 
mallistoon kuuluu myös kenkiä, asusteita ja 
suojaimia. Kenkien osalta teemme yhteistyö-
tä mm. Ejendalsin kanssa. Olemme myyneet 
Jalaksen jalkineita jo vuosia ja ammattitaitoi-
nen myymälähenkilöstömme osaa ehdottaa 
juuri sinulle sopivat työjalkineet.

Ejendals AB perheyritys perustettiin vuon-
na 1949, ja sen päätoimipaikka on Leksandis-
sa Ruotsissa. Yritys on erikoistunut kehittä-
mään laadukkaita työturvallisuutta edistäviä 
tuotteita, jotka suojaavat käsiä ja jalkoja. Ejen-
dals on alallaan Euroopan johtavia yrityksiä, 
ja sen tuotemerkkejä ovat Tegera ja Jalas. 

Ejendals Suomi Oy valmistaa Jalas -työ- 
ja turvajalkineita ja työllistää yli 130 työnte-
kijää. Yrityksen liikevaihto on n. 50 miljoo-
naa euroa. Yritys perustettiin vuonna 1916 ja 
se liitettiin Ejendals-konserniin vuonna 2008. 
Ejendals Suomen pääkonttori on Jalasjärven 
Jokipiissä. Ejendalsin sertifioinnit: OHSAS 
18001 Työympäristön johtamisjärjestelmä, 
ISO 9001 Laatujohtamisjärjestelmä ja ISO 
14001 Ympäristöjohtamisjärjestelmä.

Työasuja jo 
vuodesta 1959

ILMOITUS ILMOITUS
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T
itaania, terästä, komposiitteja ja 
niiden erilaisia yhdistelmiä käy-
tetään monenlaisiin tarkoituksiin 
sotilasalalla. Kun niitä käytetään 
suojan parantamiseen, tulee aina 
lähteä liikkeelle siitä, mitä vastaan 
ja minkälaista kohdetta pyritään 
suojaamaan sekä siitä, mikä on pa-
nostehokkuuden näkökulmasta 
järkevää ja mahdollista ja kuinka 

suuria määriä suojamateriaalia tarvitaan.
Kun kyse on henkilöstön suojaamisesta, on 

pää kaikkein kriittisin suojattava. Osumat päähän 
ovat yleisiä ja usein myös tappavia. Koska suojan 
paino ja koko eivät saa kasvaa niin suureksi, että 
se rajoittaisi liikaa suojattavan kohteen toimin-
takykyä ja ergonomiaa, on kypärä valittava aina 
käyttötarkoituksen ja uhkakuvan mukaan. Kaikel-
ta ei voida suojata, siksi on tehtävä valintoja. Va-
lintoihin pakottaa myös hinta.

Erilaiset komposiitit ovat suoja-arvojen ja tuo-
tantoteollisten näkökulmien kannalta sekä käy-
tettävyydeltään perusteltu ratkaisu taistelujouk-
kojen suojamateriaaliksi. Komposiitti kuuluu 
nykyaikaiselle taistelukentälle. Sinne, missä sodi-
taan tosissaan ja osa tappioista on pakko hyväk-
syä. Komposiittivarusteet ovat parhaimmillaan, 
kun todennäköisimmät uhat ovat erilaiset am-
musten sirpaleet ja muu fragmentaatio. Kompo-
siittikypärä on vanhojen ohuiden teräskypärien 
tavoin järkevä kompromissi. Kaikelta ei voi suo-
jautua ilman, että liikkuvuus ja taistelussa kes-
täminen kärsisivät liikaa, ja siksi on tuotettu 
suoja, joka riittää parhaimmillaan yleensä 
enintään pistoolikaliipereja vastaan ja on 
optimoitu nimenomaan sirpalesuojaksi. 
Suuria joukkoja varustettaessa suojama-

TITAANI
Titaani on metalli, josta kaikki ovat kuulleet ja johon liittyy paljon uskomuksia. Se on ikoninen ja 
myyttinen. Monet odottavatkin ihmeitä, missä ikinä sana titaani esiintyy. Me emme odottaneet, 

mutta testitulos yllätti silti. Maaliksi valitsimme STSh-81 Sfera -kypärän, joka on alan väelle ja 
monille lukijoillemme tuttu, se aito ja alkuperäinen venäläinen ”pallokypärä” jo 1980-luvulta. 

Koeammunta noudatti samoja speksejä kuin Sferan teräksisen isosiskon SSSh-94 Sfera-S 
-kypärän testi Suomen Sotilas -lehden numerossa 1/2016. Mistä titaani on tehty ja kuinka se 

pärjää teräkselle? Sen testasimme.

n TESTISSÄ
STSH-81 SFERA

…myytti murtuu!

■ TEKSTI: JUKKA JANHUNEN

■ KUVAT: JAAKKO PUUPERÄ

VENÄLÄISET OVAT 
LUOPUNEET TITAANISESTA 
KYPÄRÄSTÄ JA VAIHTANEET 
SEN TERÄKSISEEN!

MIES TITAANIA, 

tai no suojaus ainakin… Kuvan titaani
panssaroidulla soturilla on päässään 
testaamamme STSh81 Sfera kypärä 
ja vartalon suojana Polibrus Amulet7 
titaaniliivit. Leukaremmi on järkevästi 
avoinna, niin kuin usein näkee kentältä 
otetuissa kuvissa.
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teriaali ei saa myöskään olla liian kallis. 
Epäsuoran tulen alla suojaa on haitallis-
ta liioitella, koska täydellinen suojaus on 
mahdotonta ja liian raskas varustus te-
kee joukoista vain entistä haavoittuvam-
pia, jos liikkuvuus heikentyy.

Titaanin kaltaisilla metalleilla on läh-
detty hakemaan korkeampaa suojatasoa 
tilanteisiin, joissa pelkkä sirpalesuojaus 
ei riitä. Siis erikoisjoukoille tai poliisille, 

nykyaikaisen epäsymmetrisen, ”terro-
rismin vastaisen sodan” oloihin. Mutta 
onko titaani vastaus uhkiin, joissa kypä-
rän pitäisi suojata jopa rynnäkkökivää-
rin luodilta eikä vain pelkiltä sirpaleilta? 
Entä onko kalliista, kevyestä ja kestäväs-
tä titaanista haastamaan erikoistehtä-
vissä halpa ja raskas teräs? Siitä otamme 
nyt selvää!

Titaani
Titaanin ominaisuudet tekevät siitä 
kiehtovan metallin. Titaani on kevyttä, 
sillä on aineena hyvä lujuus suhteessa 

omaan painoonsa ja korkea sulamispis-
te. Titaanin kiderakenteen (allotrooppi-
nen) muutos tapahtuu vasta +882 °C:een 
lämpötilassa. Myös teräksen kideraken-
ne muuttuu, kun lämpötila nousee su-
lamispisteeseen asti. Kiderakenteen 
muutos seosaineiden liukoisuusmuut-
tujineen on tekijä, joka mahdollistaa 
materiaalin lämpökäsittelyn. Kaikki me-
tallit eivät lämpökäsittelyyn reagoi.

Titaanin olemassaolo havaittiin en-
simmäisen kerran vuonna 1791 tunte-
mattomana oksidina ilmeniittihiekassa. 
Havainnon teki englantilainen Wil-
liam McGregor. Vuonna 1795 saksalai-
nen kemisti Martin Klaproth nimesi tä-
män alkuaineen titaaniksi kreikkalaisen 
mytologian mukaan. Valinta oli kenties 
hieman vaarallinen. Kuinka usein ih-
minen onkaan kohdannut baabelintor-
ninsa tavoitellessaan murtumattomuut-
ta, täydellisyyttä, uppoamattomuutta 
ja milloin mitäkin, joka ei kuolevaiselle 
kuulu. Kuinka kävikään matkustajalaiva 
Titanicille?

Kallis, kevyt, kestävä
Titanic oli sananmukaisesti jättimäinen 
eli titaaninen, mutta ei toki titaania vaan 
ihan perinteistä rautaa. Mutta mikä ti-
taanista tekee niin ainutlaatuista? Har-
vinaisuusko?

Ei. Titaani on seitsemänneksi yleisin 
metalli maankuoressa. Titaani, kuten 
alumiini ja magnesium, kuuluvat kevyt-
metalleihin. Titaanituotteiden valmistus 
ei ole siis kallista sen vuoksi, että raaka-
aine olisi kovin harvinaista, vaan kos-
ka titaanin erottamisprosessi malmista 
vaatii valtavasti kallista sähköenergiaa.

Titaani on kevyttä ja kestävää. Se ei 
ole siis mikään ihmemetalli eikä kes-
tävämpää kuin teräs, mutta sen paino 
suhteessa kestävyyteen tekee siitä kiin-
nostavan erityisesti ilmailuteollisuu-
delle. Rajoittavana tekijänä on tuotan-
non korkea hinta, erityisesti silloin, kun 
energian hinta on korkealla. Titaani-
seoksia alettiin kehittää tosissaan vas-
ta toisen maailmansodan jälkeen ensin 
sotilaslentokoneteollisuuden tarpei-
siin. Yhtenä titaanin käytön mestarite-
oksena voidaan mainita Yhdysvaltojen 
SR-71 Blackbird -vakoilukone, joka ky-
keni yli kolminkertaiseen äänennopeu-
teen. Mystinen titaani kesytettiin en-
simmäisen kerran toden teolla juuri 
tämän koneen päärakennemateriaalik-
si. Sittemmin titaani on saanut palvella 
muun muassa sukellusveneen valmis-

TITAANI

Väri Hopea

Saatavuus Titaani on seitsemäksi yleisin metalli maankuoressa.

Hinta Kallis

Tiheys 4,51 g/cm3 (kevytmetalli)

Sulamispiste 1 668 °C

Tunnuspiirteet Seoksilla hyvät lujuusominaisuudet suhteessa omaan painoon. 
Vaikea koneistaa. Korkea sulamispiste. Hyvät lujuusominaisuudet 
korkeissa lämpötiloissa. Hyvä korroosion kestävyys.

Titaanin ominaisuuksiaPuhdas titaani esiintyy kahtena 
faasina: 
1) alfa-faasina huoneenlämmössä ja 
2) beta-faasina yli +882 °C:een lämpötilassa. 

Titaanimetalliseoksien seosaineet stabiloi-
vat joko alfa- tai beta-faasia huoneenlämpö-
tilaan.

Alfa-faasi on kiderakenteeltaan heksagoni-
nen tiivein pakkaus (HCP) ja beta-faasi on ti-
lakeskinen kuutiollinen (BCC). Kiderakenne 
tarkoittaa vain sitä, että atomit ovat pinoutu-
neet tietyllä toistuvalla tavalla toisiinsa näh-
den.

Beta-faasi muokkautuu paremmin kuin alfa-
faasi, ja se on suuremman lujuuden vuoksi 
parempi ballistisiin käyttötarkoituksiin. Alfa-
faasi puolestaan kestää paremmin virumista. 
(Lue lisää titaanin ja yleensä metallien maali-
ballistisista ominaisuuksista Suomen Sotilaan 
numerosta 1/2016 ss. 52–55.)

Titaaniseokset voidaan jakaa 
kolmeen ryhmään: 
1) alfa-faasia sisältävät seokset, 
2) alfa ja beta eli dual-faasiseokset ja 
3) beta-faasia sisältävät seokset. 

Lisäksi alfa-seokset voidaan jakaa alaryhmiin 
”täysin alfa”- tai ”lähes alfa”-seos. Myös beta-
seokset voidaan jakaa alaryhmiin ”lähes beta” 
ja ”metastabiili beta”.

Täysin alfa -seoksia ei voida lämpökäsitel-
lä, sillä alfa-faasi on stabiili huoneenlämmös-
sä. Siihen täytyisi seostaa hieman beta-faasia 
stabiloivia seosaineita. Myöskään stabiileja 
beta-seoksia ei voida lämpökäsitellä. Sen si-
jaan metastabiilit beta-seokset ja myös dual-
faasiseokset ovat lämpökäsiteltävissä.

JJ

RAUTA

Väri Metallin kiilto

Saatavuus Rauta on toiseksi yleisin metalli maankuoressa.

Hinta Halpa

Tiheys 7,86 g/cm3

Sulamispiste 1 538 °C

Tunnuspiirteet Mahdollista valmistaa erittäin lujia metalliseoksia. Käyttö-
kohteiden suhteen monikäyttöisin metalli. Loputon määrä eri 
käyttökohteisiin räätälöityjä seoksia. Korroosion kestävyys huono.

ALUMIINI

Väri Hopeinen

Saatavuus Alumiini on yleisin metalli maankuoressa.

Hinta Noin kaksi kertaa teräksen hinta.

Tiheys 2,70 g/cm3 (kevytmetalli)

Sulamispiste 660 °C

Tunnuspiirteet Seoksilla hyvät lujuusominaisuudet suhteessa omaan painoon. 
Taipuisuus eduksi monissa käyttökohteissa. Hyvä korroosion 
kestävyys.

Titaani
YHTENÄ TITAANIN KÄYTÖN MESTARITEOKSENA 
VOIDAAN MAINITA YHDYSVALTOJEN SR-71 
BLACKBIRD -VAKOILUKONE…

n SR-71 Blackbird -vakoilukone.

Raudan ominaisuuksia

Alumiinin ominaisuuksia
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tajia. Neuvostoliitossa riitti raaka-ainetta ja ener-
gialla ei ollut aitoa kotimarkkinahintaa. Niinpä 
titaanista tuli suosittu materiaali työläisten pa-
ratiisissa sen viimeisinä vuosikymmeninä. Tänä 
päivänä, kun energian hinta on alhaalla, on titaa-
nin tuotanto taas edullista siellä, missä on ener-
gialähteitä, alan osaamista ja raaka-ainetta – ku-
ten Venäjällä.

Maalina titaanipotta
Nyt siis tiedämme, mitä titaani on, joten titaani-
potta kainaloon ja radalle. Päähän ei ihan iletty 
laittaa, ja kuten tulette huomaamaan, hyvä niin…

Maaliksi valittiin STSh-81 Sfera -kypärä. Koe-
ammuimme kypärää tammikuisen teräs-Sfe-
ra-S:n tavoin 7,62x39 mm:n nimellisväljyisel-
lä patruunalla ampumaetäisyyden ollessa ainut 
muuttuja. Perimmäisenä tarkoituksena oli verra-
ta titaani-Sferan ballistista suojaa teräksiseen iso-
siskoonsa SSSh-94 Sfera-S:ään. Teräksinen Sfera-
S – tai siis Sphera-S – kuten sen suomen kielen 
näkökulmasta virheellisesti edellisessä testissäm-
me translitteroimme, osoittautui mainettaan ko-
vemmaksi pähkinäksi. Kuinka kävisi anorektisen 
pikkusiskon? Miten kypärät eroavat toisistaan 
muuten kuin painon ja hinnan suhteen?

Sfera-kypärän titaaniversio (Sfera) 
on mitoiltaan hieman pienempi kuin te-
räksinen. Ainakin päälaen panssari ju-
mittaa pahasti omaan päähäni. Arvioin, 

että maksimi päänkoko tähän titaani-
palloon on noin 59. Teräs-Sferassa 

(Sfera-S) ei ole tätä ongelmaa. Ti-
laa on runsaasti päälaen panssarin 
alla, ja kypärään mahtuu isompikin 

pää. Sivusuunnassa tilaa saa lisää, 
kunhan löysentää sivulevyjä kiinni pi-

täviä nauhoja (katso kuvat).
Käytämme jutussa tästä eteen-

päin titaanisesta Sfera-kypärästä 
nimeä Sfera ja teräsversiosta Sfera-S. 
S-liite tulee venäjän sanasta teräs, stal 
(сталь).

Sfera
Titaanilevyjen ainevahvuus Sferas-
sa on tarkalleen 3,0 mm. Levyjen ai-
nevahvuus mitattiin digitaalisella 
työntömitalla, ja jokainen mittaus-

tulos oli lähes 3,0 mm. Sfera-S-

teräskypärässä levyjen ainevahvuus oli 
2,5–2,6 mm.

Sfera tuntuu olevan loppumaton 
luonnonvara, sillä niitä on sotilasliik-
keissä ja eBayssa saatavilla  hyvin. Aina 
kun erä loppuu, löytyy jostain lisää. Suo-
men Sotilaalla olevan tiedon mukaan 
tämä on aivan normaalia Venäjällä. Ve-
näläiset myyjät eivät itsekään saa tie-
tää, kuinka paljon varastossa on tavaraa, 
koska se on sotasalaisuus.

Tietääkseni Sferaa ei ole valmistet-
tu Venäjällä sen jälkeen, kun teräsver-
sio Sfera-S tuli käyttöön. Ukraina on eri 
asia, siellä niitä valmistetaan. Puolakin 
on mainittu joissakin lähteissä kypärän 
valmistusmaana. Mielenkintoista on se, 
että venäläiset ovat luopuneet titaani-
sesta kypärästä ja vaihtaneet sen teräk-
siseen! Teräs on terästä ja muut tulee pe-
rästä, vai mistä on kyse?

Mielenkiintoista olisi myös verrata 
venäläistä ja ukrainalaista Sferaa keske-
nään. Onko niissä koko- tai metallurgisia 
eroja? Mitä koeammunta olisi sanonut? 
Tämäkin on aihe, johon mahdollises-
ti palaamme tulevaisuudessa. On myös 
tärkeää muistaa, että puhumme nyt ni-
menomaan luotisuojakypäristä, sirpale-
suojaus on eri asia, ja siihen on eri ma-
teriaalit. Toki lähes kaikkien nykyisten 
metallista valmistettujen luotisuojaky-

TERÄS ON 
TERÄSTÄ 
JA MUUT 
TULEE 
PERÄSTÄ.

Nanotitaani
Kuten muistakin materiaaleista, voidaan titaanista valmistaa nano-
rakeisia seoksia. Tyypillisesti nanorakeiset titaaniseokset ovat staat-
tisen lujuuden suhteen tuplasti lujempia verrattuna saman seok-
sen konventionaaliseen muunnokseen.

Venäläisillä VT23- ja VT43-seoksilla on päästy staattisissa veto-
kokeissa (=alhainen muodonmuutosnopeus), jopa 2 100MPa- ja 2 
300MPa-vetolujuuksiin, eli niiden lujuus on samaa luokkaa ultralu-

jien ballististen terästen (UHH) kanssa.
Nanomateriaalit ovat pitkälti tulevaisuuden materiaaleja. 

Tällä hetkellä ollaan vasta lapsenkengissä näiden materiaa-
lien suhteen. Olisikin mielenkiintoista tietää nanotitaanien 
ballistisesta tehokkuudesta ja muokattavuudesta. Saatai-

siinko niistä tulevaisuudessa syvävedettyä titaanikypäriä?

n Hurjaa menoa Venäjällä vuonna 1993 parlamenttitalon edustalta. Dragunov-kivääriä pitävällä FSB:n Alfa-operaattorilla on TIG PSH-77 
-titaanikypärän visiiri avoinna tähtäämistä varten. Uudemmalla kevennetyllä mallilla K6-3 visiirin nosto viistosti otsan eteen nostaa yh-
dessä kypärän kuoren kanssa suoja-arvon noin GOST 3 -suojaluokkaan eli antaa suojan meikäläisen rynnäkkökiväärin (7,62x39) normaa-
liluotia vastaan lähietäisyydeltä ammuttuna. Hieman järeämpi TIG PSH-77 ei pärjää varmasti huonommin paksumman kuoren ansios-
ta. Suomen Sotilaan ja venäläistenkin testien tulosten mukaan ilman visiirin antamaa lisäsuojaa AK-47:n luoti puhkoo K6-3-kypärän vielä 
noin 300 metrin päästä! 

n Kuvan taistelijan suojana on 
Sfera-S-kypärä ja Kazak-4-lii-
vit teräsinserteillä. Sfera-S yllät-
ti testiryhmämme lujuudellaan 

 viime keväänä.

AMULET-7-LIIVEISSÄ

on edessä ja takana ballististen kangasker-
rosten päällä ohuita titaanilevyjä, jotka tor-
juvat jopa hyvin läpäiseviä pistoolinluoteja. 
Niiden tuoma jäykkyys liiveissä näkyy hy-
vin kuvassa. Huomaa miten hyvin 
– lähes saumattomasti – Sfera 
ja liivi istuvat yhteen suoja-
ten herkkiä alueita pään ja 
kaulan seudulla estämät-
tä aseen käyttöä eri asen-
noissa.

TITAANI-SFERA

on hieman pienempi verrat-
tuna teräksiseen isosiskoon-
sa, joka on seuraavalla sivulla 
alhaalla.
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pärien sirpalesuojausta on parannettu 
kypärän sisäpinnan komposiittilinjauk-
sella. Näitä metalli-komposiittikypäriä 
kutsutaan usein hybridikypäriksi, ja 
ne edustavatkin alansa tämänhetkistä 
huippua! Pankaa tämä siis korvan taak-
se, jos haluatte todella hyvää suojaa tai 
edes loistaa tiukassa keskustelussa jät-
käporukalla tuopin ääressä.

Koeammunta
Ammuimme jälleen suomalaista ryn-
näkkökivääriä simuloivalla 7,62x39 mm 
kaliiperin aseella. Mehän haluamme 
tietää, kuinka veli venäläisen potta us-
koo suomalaista luotia alkujaan venä-
läisessä väljyydessä M43. Patruunat la-
dattiin käsin halutulle lähtönopeudelle, 
jotta luodin iskunopeus vastaisi 50 met-
rin päässä olevassa maalissa simuloitua 
ampumaetäisyyttä. 

50 metrin ampumaetäisyys valittiin 
sen vuoksi, että osumat kiikaritähtäi-
mellä saatiin melkein millilleen siihen, 
mihin haluttiin. Näin vältyttiin liian reu-
noille tulleilta epäreiluilta osumilta ja 
säästettiin titaania mahdollisia jatko-
ammuntoja varten. 

Jatkoammunnoista voi alustavas-
ti sanoa, että tarkoitus olisi ampua mo-
lemmista metalleista valmistettu-
ja Sfera- ja Sfera-S-kypäriä ainakin 
5,7x28 mm:n kaliiperilla, jota käyt-
täviä PDW (Personal Defence Wea-
pon) -aseita testailimme taannoin 
erilaisiin suojamateriaaleihin. Tä-
män ”mikrokaliiperin” testaami-
nen titaani- ja luotisuojateräsky-
päriin antaisi kiinnostavaa tietoa 
nopeiden pienten projektiilien ter-
minaaliballistiikasta näissä suoja-
materiaaleissa.

7,62x39
Luotina koeammunnassa oli 8,0-gram-
mainen kokovaippaluoti pehmeällä lyi-
jy-ytimellä. Siis sotaväkemme standar-
ditavaraa vastaava kuula.

Ensimmäiseksi simuloitiin 150 met-
rin ampumaetäisyys, joten iskunopeu-
den maalissa täytyi olla noin 600 m/s (1 
430 joulea). Ampumaetäisyys oli 50 met-
riä, ja siksi hylsyihin ladattiin 1,52 gram-
maa Vihtavuoren N120-ruutia.

Toiseksi simuloiduksi etäisyydeksi 
otettiin 200 metriä, ja tällä kertaa hylsyi-
hin ladattiin 1,45 grammaa Vihtavuoren 
N120-ruutia. Tämä tuotti 50 metrin len-
non jälkeen noin 560 m/s iskunopeuden 
(1 260 joulea).

Titaani on pehmeämpää kuin lujat 
panssariteräkset, ja molemmissa Sfe-
ra-kypärissä levyjen ainevahvuudet 
ovat melkein samat. Sfera-S:n koeam-
munnan perusteella valittiin seuraa-
vaksi ampumaetäisyydeksi 200 metriä, 
jos 150 metriä simuloivasta etäisyydestä 
menee läpi. 150 metriä lyhempiä ampu-
maetäisyyksiä ei välttämättä tarvita ti-
taanin pehmeydestä ja ainevahvuudes-
ta johtuen.

Maali…
Jos Sfera pettäisi vielä 200 metrissä, am-
munta lopetettaisiin. Tämä siksi, että jos 
kypäräsi pysäyttää perus AK:n – tai siis 
RK:n – luodin (tässä tapauksessa perin-
teisessä Suomessakin käytetyssä väljyy-
dessa 7,62x39) 250 metrin etäisyydeltä, 
ei se kerro paljoakaan. Keskivertosotilas 
ei välttämättä ole niin hyvä ampumaan 
rynnäkkökiväärillä, eikä rynnäkkökivää-
riä ole tarkoitettu niin pitkille etäisyyk-
sillekään. Myöskään kaikkien rynnäk-
kökiväärien kunto ei välttämättä riitä 
pääosumaan 250 metristä normaaleilla 
rautatähtäimillä muuten kuin tuurilla.

Mutta miksi ammumme pistooli-
luokituksellisia kypäriä kivääriaseella? 

Siksi, että ei ole järkeä ampua sellai-
silla aseilla ja ampumatarvikkeilla, 

jotka kypärä varmasti pysäyttää. 
Ellei sitten tutkita esimerkik-
si kypärän takapinnan traumaa, 
mikä olisi oman juttunsa väärti. 
Toisekseen, teräs-Sfera-S osoit-

tautui paljon speksejään kestä-
vämmäksi. Se nimittäin pysäytti 

rynkyn luodin ja veti testiryhmämme 
vakavaksi. Nämä päässäkö ne tulevat? 

Mutta kestäisikö titaani sen minkä te-
räs? Epäilimme, että ei kestä.

Tarkoituksena oli viime keväänä jul-
kaistun testin tavoin hakea reunaeh-

toja, joilla Sfera pysäyttäisi perus-
Kalashnikovin luodin. Minkään 

pistooliluokituksellisen kypä-
rän ei ole tarkoitus pysäyttää 
kiväärin – edes lyhytpatruu-
naisen rynnäkkökiväärin – 
luotia läheltä ja kohtisuoraan 
ammuttuna.

Muuttujana oli siis tämän-
kin Sfera-version kohdalla am-

pumaetäisyys. Iskukulmaksi ase-
tettiin sama vakio 30° Nato-kulmissa 
mitattuna kuin Sfera-S:n kohdalla. Suo-
malais-saksalaisen määritelmän mu-
kaan iskukulma olisi siis 60°. Ampumae-

täisyyttä vaihdettiin riippuen edellisen 
osuman tuloksesta, eli menikö läpi vai 
ei. Iskukulman kanssa kannattaa aina 
olla varma siitä, kummasta määritel-
mästä puhutaan, jos sitä ei ole mainittu. 
Nuorempi polvi usein puhuu Nato-kul-
mista ja vanhempi kaarti suomalais-sak-
salaisista kulmista. Ero tulee siitä, mita-
taanko kulma suhteessa iskupintaan vai 
lentorataan.

… ja vaikutus
Ensimmäisenä ammuttiin molempiin 
sivulevyihin ja lopuksi päälaen panssa-
riin. Ehjää titaania jäi reilusti mahdolli-
sesti myöhemmin suoritettavia koeam-
muntoja varten.

Molemmat 150 metrin osumat me-
nivät helähtäen lävitse titaani-Sferasta 
toisin kuin teräksisestä Sfera-S:stä, joka 
kesti vastaavan edellisessä testissämme! 
Osumat taivuttivat hieman läpäisyreiän 
titaaniseinämiä sisäänpäin, eli kyseessä 
on sitkeä murtumismoodi, englanniksi 
petaling. Jos näitä taipuneita seinämiä 
taivuttaa takaisin ehjäksi levyksi, ei nii-
den pinta-ala riitä paikkaamaan reikää. 
Tämä tarkoittaa sitä, että luodit ovat lei-
kanneet pienen ympyrän muotoisen 
palan titaania mukaansa. Tämä leik-
kautumismoodi eli plugging on hauras 
murtumismoodi.

Koska Sfera petti 150 metrissä, pää-
tettiin simuloitu ampumaetäisyys nos-
taa 200 metriin hylsyjen latausta vä-
hentämällä aikaisemman selostuksen 
mukaisesti. Mutta sekään ei muuttanut 
koetulosta. Läpi meni todella tyylikkääl-
lä ja puhtaalla petaling-moodilla. Ky-
seessä on sitkeä murtumismoodi ohu-
elle levylle. Jos näitä taipuneita titaanin 
reunoja lähdettäisiin kääntämään takai-
sin ehjäksi levyksi, menisivät reiät peit-
toon. 200 metrissä murtumismoodi ero-
aa täten hieman 150 metrin moodista, 
mutta kypärää kantavan taistelijan pään 
kannalta vertailu jäisi tietysti lähinnä 
akateemiseksi.

Myth busted!
Kuten edellä totesimme, 250 metrin 

TÄMÄ LAUKAUS 
KERTOI ENEMMÄN 
TITAANISTA KUIN 
MUUT LAUKAUKSET 
YHTEENSÄ!

KOMPOSIIT TIKYPÄRÄ

on yhä optimaalinen ratkaisu, kun 
haetaan riittävää, edullista ja ergo-
nomista ballistista suojaa sirpalei-
ta vastaan konventionaalisissa sota-
toimissa. Yhdistämällä oikeanlaiseen 
kypärään oikean mallinen suojaliivi 
saadaan suojattua myös niska.

ALAKUVASSA

Sferan oikeanpuoleinen titaaninen 
sivulevy on ottanut kaksi osumaa, 
joissa simuloidaan 200 metrin am-
pumaetäisyyttä. Molemmat menivät 
selkeästi läpi. Luodit ovat taivutta-
neet titaania puhtaasti. Lyijyn säteit-
täisestä virtauksesta titaanin pinnal-
la on vain pieniä merkkejä.

LUOTI LÄPÄISI KOKO KYPÄRÄN ELI 
MENI KAHDEN 3,0 MM AINEVAHVUISEN 
TITAANISEINÄMÄN LÄPI.

n Uuden tyylisuuntauksen komposiittiky-
pärissä suojauspinta-ala jää melko vähäi-
seksi verrattuna Sferaan vaikkapa sivun 78 
kuvassa. Myös viereisen sivun perinteinen 
komposiittikypärä on huomattavasti tä-
män kuvan uutta kypärää suojaavampi.
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maetäisyyttä simuloinutta osumaa. Ei siis 
mitään ihmeellistä!

Päälaen panssarin takaseinämän lä-
päisy oli adiabaattinen leikkautuminen. 
Titaaniin syntyneen reiän seinämät oli-
vat melko sileitä, aivan kuin ne olisi hiot-
tu sileiksi. Tätä voidaan sanoa oppikir-
jaesimerkiksi leikkautumisesta. Kaksi 
titaaniseinämää on liukunut poikki toi-
siinsa nähden aivan suoraa viivaa pitkin.

Tuomio
Testin lopuksi toteamme titaanin hävin-
neen teräkselle, mikä nyt oli odotetta-
vissakin. Pistooli- ja kivääriaseiden is-
kunopeuksissa materiaalin dynaamisilla 
mekaanisilla ominaisuuksilla on suuri 

merkitys lopputulokseen. Suuremmilla is-
kunopeuksilla läpäisy alkaa saada hydro-
dynaamista luonnetta mekaanisten omi-
naisuuksien menettäessä merkitystään. 
Metalleilla kovuus korreloi melko voimak-
kaasti ballistisen tehokkuuden kanssa.

Kaupalliset ballistisessa suojauksessa 
käytetyt titaanilaadut ovat pehmeämpiä 
kuin lujat ballistiset teräkset.

Laukaus Iskunopeus Lopputulos Murtumismoodi

1. 600 m/s Läpäisy Petaling + Plugging

2. 600 m/s Läpäisy Petaling + Plugging

3. 560 m/s Läpäisy Petaling

4. 560 m/s Läpäisy Petaling

5. 600 m/s Läpäisy, molemmat 3,0 mm 
seinämät

1. reikä Petaling + Plugging ja 2. reikä Plugging

Ampumatarvike ratkaisee
Tarkkaavaisimmat lukijamme huomasivat varmasti, että Sfera-ky-
pärän kohdalla simuloimme 150 metrin ampumaetäisyyttä 1,52- 
grammaisella Vihtavuoren N120-ruutilatauksella, kun viime keväises-
sä numerossamme teräksisen Sfera-S-kypärän kohdalla lataus oli 1,30 
grammaa Vihtavuoren N120-ruutia. Miksi näin, vaikka kaliiperi oli sama 
kuten muutkin koeammunnan muuttujat? Syynä on koeaseen va-
litettava vaihtuminen. Sfera-S koeammuttiin pidempipiippuisel-
la aseella, jolloin suurempi osa ruudista palaa piipun sisällä 
tuottaen pidemmän aikaa työntövoimaa luodille. Vaihta-
malla latausta pääsimme vertailukelpoiseen iskuenergiaan 
ja läpäisytehoon maalissa.

MOLEMMAT 150 METRIN OSUMAT MENIVÄT 
HELÄHTÄEN LÄVITSE TITAANI-SFERASTA TOISIN 
KUIN TERÄKSISESTÄ SFERA-S:STÄ, JOKA KESTI 
VASTAAVAN EDELLISESSÄ TESTISSÄMME!

STSh-81 Sfera -kypärän koeammuntatulokset

etäisyyttä ei simuloitu taktisen merkityksen vähäi-
syyden vuoksi.

Aivan lopuksi, hieman turhautuneina tu-
loksiin, päätettiin ampua yksi laukaus päälaen 
panssariin samalla 30° Nato-iskukulmalla. Tur-
hautuneina, koska olimme toki osanneet odot-
taa, ettei titaani voi kestää näillä diametreillä sa-
maa kuin teräksinen Sfera-S, mutta että se olisi 
näin heikko... 

Ampumaetäisyys oli siis yhä sama 50 metriä, ja 
patruunaksi valittiin 600 m/s iskunopeuden tuotta-
va lataus. Simuloitiin siis 150 metrin ampumaetäi-
syyttä. Lopputuloksesta muodostui kaikista laukauk-
sista mielenkiintoisin. Luojan lykky, että otettiin vielä 
tämä ”turha” laukaus, joka kertoi enemmän titaanis-
ta kuin edelliset laukaukset yhteensä!

Luoti läpäisi koko kypärän eli meni kahden 3,0 
mm ainevahvuisen titaaniseinämän läpi.  Ve-
näläisistä ballistisista titaanisuojavarusteis-
ta on sanottu, että laatuvaihtelua voi olla le-
vystä toiseen – ainakin vanhemman polven 
tuotteissa. Mutta kypärä tuskin oli mikään 
maanantaikappale. Asian pystyisi helposti 
selvittämään kovuusmittauksilla.

Ensimmäisen titaaniseinämän läpäi-
syn jälkeen luoti kääntyi maahan päin, 
kuten oli odotettavissakin. Läpäisyssä 
projektiili menee aina alhaisemman vas-
tuksen suuntaan, aivan kuten kaikki muu-
kin luonnossa.

Ensimmäinen reikä oli aivan samanlai-
nen kuin kaksi edellistä 150 metrin ampu-

KUVAN NAISTARKKA-AMPUJA

on terässuojavarusteissa. Sfera sopii hyvin 
myös tarkka-ampujan pään suojaksi. Leuka-
remmi olisi tosin syytä jättää auki.

FSB:N ALFA-
OPERAAT TORIT

hakevat raskaasta ky-
pärävarustuksestaan 
huolimatta tiukassa  
tilanteessa suojaa 
BMP-rynnäkkövau-
nustaan.
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KIERRÄ TITAANIVERSIO KAUKAA…

J
okaisella ballistisella suojamate-
riaalilla on hyvät ja huonot puo-
lensa. Siksi ne on hyvä tuntea 
tarkkaan, jotta ei valitse väärää 
materiaalia väärään käyttökoh-
teeseen. Tehdään siis yhteenve-

to ballististen kypärien materiaaleista, 
mikä voi toimia apuna sopivaa kypärää 
valittaessa. Suositeltavaa luettavaa esi-
merkiksi viranomaisille.

Tavanomaisessa sodankäynnissä to-
dennäköisin ja suurin vammauttaja ovat 
erilaiset useimmiten epäsuoran tulen 
aikaansaamat ampumatarvikkeiden sir-
paleet ja niiden vaikutuksen aiheuttama 
muu fragmentaatio (tulituksessa sär-
kyvät esineet ja varusteet levittävät siis 
myös itsessään sirpaleita). Tähän käyt-
tötarkoitukseen polymeerikuitukom-
posiittikypärät soveltuvat hyvin. Arami-
di- ja polyeteenikuiduista valmistetut 
komposiittikypärät ovat tällä hetkellä 
kaikkein keveimpiä ballistista sirpale-
suojaa tarjoavia kypäriä. Maailmanlaa-
juisesti komposiittikypäriä käytetään 
lähes kaikissa organisaatioissa kaikkiin 
mahdollisiin käyttötarkoituksiin, vaik-

”Pivot point”

Niskat nurin
Leukaremmit löysälle, pojat

Venäläiseltä keskustelupalstal-
ta, jossa käsiteltiin Sfera-ky-
päriä, luin kokemuksen osoit-

taneen, että leukaremmi tai -kuppi 
kannattaa jättää auki. Tämä johtuu 
kuulemma siitä, että jos remmi on 
kiinni ja osuma tulee päähän, niin 
kypärän pyörähdys taakse saattaa 
vammauttaa tai tappaa sinut. Ky-
pärä nykäisee päätäsi taaksepäin 
leukaremmin vetämänä.

Ihmisellä on tietty akseli, jonka  
suhteen pää kääntyy eteen- ja 
taaksepäin. Tätä kutsutaan eng-
lanniksi nimellä pivot point. Kos-
ka esimerkiksi otsaan tullut osuma 
on reilusti pivot pointin yläpuolel-
la, se saa aikaan vääntömomentin. 
Tällöin pää kääntyy voimakkaas-
ti taakse.

Kun leukaremmi ei ole kiinni, pyö-
rähtää kypärä päässäsi tai ehkä 
jopa tippuu pois päästä – kuka tie-
tää? Tilanteeseen vaikuttaa var-
masti myös se, kuinka kireästi  
 kypärä istuu päässäsi. Sferathan 
 istuvat päässä erittäin timmisti.

Elokuvissa usein nähdään klassik-
kokohtaus, jossa pahan saksalaisen 
sotilaan kypärä pomppaa ilmaan 
tangentiaalisen osuman johdosta. 
Tälle ilmiölle löytyy katetta toisen 
maailmansodan sotilaiden kerto-
mana puolin ja toisin.

JJ

KOEAMMUTUN SFERAN

vasen pääpanssarilevy 
 simuloidun ampumaetäi-
syyden ollessa 150 metriä. 
Molemmat osumat meni-
vät selkeästi läpi.

SFERA-S-TERÄSKYPÄRÄN SIVULEVYIHIN

tuli vain pelkät matalat painaumat 150 metrin 
etäisydeltä ammuttaessa. Tämä tarkka-ampuja 
olisi ampunut takaisin!

Sferan ja Sfera-S:n koeammun-
nan tuloksena voimme lämpimästi 
suositella edelleen teräksistä SSSh-
94 Sfera-S -kypärää kenelle vaan. Se 
on kaikessa yksinkertaisuudessaan 
ja edullisuudessaan maailmanluo-
kan kypärä eikä hyvän istuvuuten-
sa ja ergonomiansa vuoksi edes koh-
tuuttoman raskas kantaa!

Sen sijaan kierrä titaaniver-
sio kaukaa, jos haet maksimaalis-
ta suojausta etkä vain kallista ja 
kevyttä enintään pistoolin luodeil-
ta suojaavaa sirpalesuojakypärää. 
Toisaalta vastaavan suojan saavu-
tat myös komposiitilla paljon edul-
lisemmin. Titaanimetalliseokset 
ovat kehittyneet, mutta eivät niin 

dramaattisesti, että nykyiset titaa-
nikypärät muuttaisivat tilannetta 
radikaalisti. Nykyaikaisten titaani-
kypärien tehoa on nostettu kompo-
siittikerroksen avulla, jolla titaania 
tuetaan ja pyritään estämään ti-
taanille niin ominainen hau-
ras projektiilin ulostulomoodi. 
Tämä parantaa titaanikypä-
rän sirpalesuojatasoa, koska 
tylpät sirpaleet helposti ak-
tivoivat ballistisissa titaa-
neissa ja myös teräksissä 
hauraan ulostulomoodin. 
Eli suomeksi voi sanoa, 
että sattuu päähän niin, 
että siitä ei entisenään 
selviä.
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Oikea kypärä 
oikeaan käyttöön
Testituloksistamme huolimatta titaanillakin on paikkansa. 
Suojavarusteiden valinnan pitää aina perustua tarpeeseen, 

tarkoitukseen ja uhkaan. Muodikkainkaan materiaali tai muotoilu 
ei ole paras ratkaisu kaikkeen.

Ballistisen kypärän hankinnasta

■ TEKSTI:  
JUKKA JANHUNEN

ka saatavilla olisi optimaalisempiakin 
materiaaleja. Peruskomposiittikypärän 
saa muutamalla sadalla eurolla, kun ny-
kysuuntauksen mukaiset kypärät mak-
savat jo lähemmäs tuhat euroa. Suoja ei 
tosin ole uusimmissa kypärämuodeissa 
välttämättä parantunut, ergonomia ja 
johdettavuus sen sijaan ovat. Nämä har-
voin kulkevat käsi kädessä.

Polymeerikuitukomposiittimateriaa-
lit pääsevät ennen kaikkea oikeuksiin-
sa pysäyttäessään pehmeitä ja muok-
kautuvia projektiileja. Toki takapinnan 
trauma muodostuu suureksi, kun isku-
energiaa alkaa olla tarpeeksi. Tämä ei 
kuitenkaan ole niin paha ongelma ihmi-
sen ylävartalolle kuin päälle. Pistemäi-
nen ja voimakas kontakti pään kanssa 
voi koitua kuolemaksi tai ainakin vam-
mauttaa pysyvästi.

Polymeerikuitukomposiiteilta puut-
tuu materiaaliominaisuutena kovuus, 
joten lujia uhkia ne eivät pysty muokkaa-
maan. Tällöin ollaan helposti tilantees-
sa, jossa projektiili läpäisee komposiit-
tia rikkoutumatta tai muokkautumatta. 
Tätä kutsutaan rigid-läpäisymoodiksi. 

Suomen_Sotilas_6_2016_KOPIO.indd   84-85 11.12.2017   15.23



MAANPUOLUSTUKSEN JA TURVALLISUUDEN OSTO-OPAS 1/2018

37

Raskaat, erityisen kovat, suurikokoiset 
ja nopeat sirpaleet ovatkin ylivoimainen 
haaste polymeerikomposiiteille. Sen si-
jaan alhaisen energiatason vuoksi kevyi-
den sirpaleiden läpäisy jää pieneksi, ja 
ne voidaan pysäyttää.

Metallilla saavutetaan 
äärimmäinen suoja
Metallikypärien maine on tänä päivä-
nä huonompi kuin mitä ne ansaitsisivat. 
Komposiitti on lyönyt hyvin läpi mark-
kinoilla. Nykyään lähes kaikille tulee te-
räskypäristä mieleen perinteiset noin 
millimetrin ainevahvuiset tavanomai-
set teräspeltikypärät, joiden pysäytysky-
ky ei ole ollut kovin hyvä. Siksi niitä ver-
rataan komposiittikypäriin ja kerrotaan, 
kuinka melkein saman painoinen kom-
posiittikypärä pysäyttää tuplanopeuk-
sisia sirpaleuhkia. Tilannehan on juu-
ri näin! Kukaan ei kiistä komposiittien 
massatehokkuutta muokkautuvia luo-
teja ja suhteellisen kovia mutta matala-
energisiä sirpaleita vastaan, teräshän on 
ballistisista suojamateriaaleista yksi pai-
navimpia.

Mutta jos halutaan minimoida kypä-
rän takapinnan traumaa luodin iskun 
aikana, eivät nykyiset polymeerikuitu-
komposiitit voita terästä tai titaania. Ky-
pärän takapinta (siis sisäpuolen pinta) 
ei saa iskeä päähän hyökkäävää pro-
jektiilia pysäytettäessä. Teräs ja titaani 
ovatkin siksi vaativammassa ballistises-
sa suojauksessa turvallisia materiaale-
ja päälle, komposiitit eivät sitä ole. Pi-
tää kuitenkin muistaa, että metallit ovat 
suojaavimmillaan painavampia ja/tai 
kalliimpia.

Tällä hetkellä varteenotettavia titaa-
nikypäriä valmistavat ainakin Venäjä ja 

Itävalta. Luodinkestäviä teräskypäriä 
valmistaa Venäjän lisäksi Israel. Muita-
kin valmistajamaita on, mutta meillä ei 
ole niiden tuotteista kokemuksia. 

Teräs on terästä…
Jo toisen maailmansodan aikai-
nen amerikkalainen M1-teräs-
kypärä kesti .45-kaliiperisen 
pistoolin osuman. Teräs oli 
suuren mangaanipitoisuu-
den iskukarkenevaa Hadfiel-
din terästä.

Modernimpana esimerkki-
nä aivan omaa luokkaansa olevasta, 
erinomaisesta, halvasta ja yksinkertai-
sesta teräskypärästä voimme vain ke-
hua Suomen Sotilas -lehden numerossa 
1/2016 testaamaamme SSSh-94 Sfera-S 
-teräskypärää. Sfera-S ja samasta teräk-
sestä valmistettu Maska-1-kypärä ovat 
todennäköisesti tuoneet maailman-
laajuisesti hengissä kotiin suurimman 

määrän taistelijoita, jotka ovat saaneet 
Kalashnikovin osuman kypäräänsä. Näi-
tä teräskypäriä ei ole suunniteltu kivää-
riuhan pysäyttämiseen, mutta tietyillä 
reunaehdoilla ne pystyvät siihen, kuten 
testimme osoitti. Sfera-S on myös muo-
toilultaan oivallinen. Siihen on hankala 
saada osumaa suoralla maalikulmalla.

SSSh-94 Sfera-S on tehnyt testiryh-
määmme kuluneen testausvuoden ai-
kana unohtumattoman vaikutuksen. On 
uskomatonta, miten halvasta ja yksin-
kertaisesta konstruktiosta saadaan noin 
suojaava ja turvallinen kokonaisuus. 
Tätä kypärää pystyisi modifioimaan vie-
lä paljon.

…muut tulee perästä
Teräksellä on siis yhä vahvuutensa, 
mutta ei sekään ole missään tapauk-
sessa vastaus kaikkeen. Komposiitil-
la on oma pysyvä paikkansa modernis-
sa suojauksessa – kuten myös titaanilla 
– ja tulevaisuuden nanoteknologiat ovat 
jo ihan oma lukunsa. Tärkeintä kypärää 
– tai ylipäänsä ottaen suojaa – ostaessa 

on tietää, mikä tulee olemaan toden-
näköisin uhkaskenaario. Mitä pitää 
pysäyttää? Sirpaleita? Luoteja? 

Ballistista kypärää, kuten mi-
tään muutakaan ballistista suoja-

varustetta, ei kannata ostaa kuin 
muotivaatteita. Kypärän täytyy pal-

vella ensisijaisesti käyttäjän tur-
vallisuutta rajoittamatta liikaa er-
gonomiaa ja liikkuvuutta; sen 
pitää edistää taistelussa jaksamis-
ta eikä vain näyttää hyvältä tai fu-
turistiselta ja olla uusimman muo-
din mukainen. Paras kypärä ei ole 

välttämättä kallein tai halvin, vaan käyt-
täjän tarpeet täyttävä. Pää kannattaa 
joka tapauksessa suojata olosuhteiden 
vaatimalla suojalla, sillä se on kriittisin 
ja herkin kohta ihmisen kehosta.

KUVAN MODERNILLA

taistelijalla on päässä Maska-1sch -kypärä.  
Aseena oleva vuosimallin 1927 Degtjarev  
”Emma” pikakivääri on kyllä riehakkaan 
näköinen mutta hieman outo asevalinta 
2000-luvulla.

JO TOISEN MAAILMANSODAN 
AIKAINEN AMERIKKALAINEN 
M1-TERÄSKYPÄRÄ KESTI 
.45-KALIIPERISEN PISTOOLIN 
OSUMAN.

MASKA-1SCH

on tullut käyttöön Sfera-S-kypärän jäl-
keen. Se on valmistettu samasta teräk-
sestä kuin Sfera-S-kypärät. Kypärästä 
löytyy kahta muunnosta visiirin suhteen. 
Ensimmäisessä on polymeerilasi silmien 
suojana ja tässä kuvassa on toinen, vä-
hän rajumpi versio. Tämä kypärä pääs-
sä ei heiluta yhtä railakkaasti ja pitkään 
kuin Sfera-S:n kanssa. Maska onkin to-
della erikoiskäyttöön ja lyhyisiin tilan-
teisiin tarkoitettu erikoisväline. Ei kynä-
niskoille eikä pikkusiskoille... Hyvä tietää, 
jos ilmestyy tämän näköinen potta täh-
täimeen, että ei välttämättä tipu sillä pe-
rinteisellä otsaan ammuskelulla.

TERÄSPELTINEN 
KYPÄRÄ

oli pitkään jalkaväkisoti-
laiden ainoa ballistinen 
suoja. Se on pelastanut 
monen miehen pään sir-
paleilta ja on yhä käyttö-
kelpoinen väline konven-
tionaalisia uhkia vastaan. 
Kiväärinluodeilta se ei 
suojaa, vaan eivät suojaa 
normaalit komposiittipo-
tatkaan.
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T
itaani on Suomessakin var-
sin ajankohtainen kypäri-
en ballistinen suojamateri-
aali. Poliisit ovat vaatineet 
parempia ballistisia suoja-
varusteita ampumatapauk-
sien vuoksi. Uutisissa on vä-
läytetty, että osaan poliisin 

ajoneuvoista olisi hyvä saada titaaniky-
päriä.

Nyt olisi suomalaisten poliisien ja yh-
teiskuntamme turvallisuuden kannal-
ta tärkeä muistaa, että titaani on terästä 
pehmeämpänä materiaalina hyvä pis-
tooliuhkia vastaan ja myös tiettyjä peh-
meäytimisiä kiväärinluoteja vastaan. 
Toki ainevahvuutta kiväärinluoteja vas-

taan täytyy olla tällöin reilusti enemmän 
kuin melko monen titaanikypärän stan-
dardi 3 mm kuoren ainevahvuus, kuten 
edellä olevalla testillämme todistimme.

Venäläisten Sfera-S-teräskypärien 
2,5-2,6 mm ainevahvuus on huomatta-
vasti lähempänä matalinta kivääriluo-
kitusta kuin 3 mm titaania. Nanotitaanit 
tulevat varmasti tulevaisuudessa muut-

■ TEKSTI: JUKKA JANHUNEN

Tässä artikkelissa on puhuttu jonkin verran murtumismoodeista. 
Näitä moodeja käsiteltiin myös Suomen Sotilas -lehden numeros-
sa 1/2016, mutta mikäli kaikilla ei ole mahdollisuutta saada van-
haa numeroa käsiinsä, niin kerrotaan asiasta vielä lyhyesti kerta-
uksen vuoksi.

T/d-suhde kertoo, miten metalli murtuu ja sitoo liike-energiaa. T 
tarkoittaa maalin paksuutta ja d hyökkäävän projektiilin halkaisi-
jaa. Kun t/d-suhteen arvo on pieni, on levy ohut suhteessa pro-
jektiilin halkaisijaan ja päinvastoin.

Sitkeillä metalleilla ohuet levyt (alhainen t/d-suhde) taipuvat rik-
ki, eli ne murtuvat petaling-moodilla. Termin voisikin suomentaa 
englannista vapaasti taivutusmoodiksi. Hauraista ohuista metal-
lilevyistä lentää sylinterimäinen korkki irti, eli murtumismoodi on 
adiabatic shear plugging (adiabaattinen murtuminen).
 
Kun sitkeä metalli on paksuna levynä (suuri t/d-suhde), murtuu 
se ductile hole growth -moodilla. Tämän voisi kääntää vapaasti 

termiksi sitkeä läpäisyreiän avautumismoodi. Hauras paksu levy 
puolestaan voi aluksi käyttäytyä sitkeästi, ja lopuksi sillä on hau-
ras exit- eli ulostulomoodi. Tylpät sirpalesimulantit (FSP) tekevät 
usein titaanille näin.
 
Läpäisy materiaaliin voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: 

1. läpäisyn aloitus, josta käytetään usein ilmaisua kaoottinen 
vaihe, 

2. steady-state-läpäisyvaihe eli vakaa läpäisy ja 
3. läpäisyn lopetusvaihe. 

Näiden vaiheiden suhteelliset pituudet riippuvat monesta eri teki-
jästä. Yksi tärkeä tekijä on projektiilin hoikkuus, eli kuinka pitkä se 
on suhteessa halkaisijaansa. Silloin puhutaan l/d-suhteesta, joka 
on tärkeä suure puhuttaessa nuoliammuksista, mutta se onkin sit-
ten toisen vähän paksumpaa suojaa käsittelevän jutun juuri.

JJ

vanomaiset kaupalliset titaaniseokset. 
Tavanomaisten titaanien kovuus- tai lu-
juustaso ei vain yllä ultrakovien teräs-
ten tasolle. Teräksinen luotisuojakypärä 
sopisikin poliisikäyttöön erittäin hyvin. 
Painokaan ei haittaisi, koska käyttöti-
lanteiden yhtäjaksoinen pituus liikkees-
sä jää kovin rajalliseksi.

M.O.T
Molemmilla metalleilla, kun kyseessä 
ovat lujat seokset, aktivoituu adiabaat-
tinen muodonmuutos sitä helpommin 
mitä suurempi on luodin iskunopeus. 
Siksi ballistisilta titaaneilta ja teräksil-
tä vaaditaan suuri ainevahvuus esimer-
kiksi M16-rynnäkkökiväärin noin 990 
m/s lähtönopeuksista M193-perusluo-
tia vastaan. Tällainen luoti muutenkin 
muokkautuu ja kuormittaa lujaa materi-
aalia todella tuhoisalla tavalla.

T/d-suhde, moodit ja vaiheet
Kuinka suoja murtuu?

KUN TITAANI HÄVIÄÄ TERÄKSELLE LÄHES KAIKISSA KIVÄÄRINLUOTIEN OSUMISSA, PÄIHITTÄÄ SE 1,5 KM/S 
ISKUNOPEUSALUEELLA ULTRALUJAT TERÄKSET MENNEN TULLEN MASSATEHOKKUUDESSA

Ballistinen 
näkökulma: 

TITAANI VS. TERÄS
tamaan tätä, ja nanomateriaalien kehi-
tystä onkin syytä seurata tarkkaan.

Tämänhetkisiä titaanikypäriä – pois 
lukien ainakin yksi raskas malli – ei kan-
nata ostaa, jos taka-ajatuksena on kivää-
rikaliiperin pysäytyskyky edes hieman 
etäämmältä ja viistosti ammuttuna. 

Venäläinen NII Stalin valmistama 
6B6-sarjan titaanikypärä otsavahvik-
keella on ainut, joka kestää päähän tul-
leet 7,62x39 mm kaliiperin aseen osu-
mat. Muut titaanikypärät eivät varmasti 
kestä kiväärin osumia kuin todella kau-
kaa. Se on karu totuus!

Ultrakovat ballistiset teräkset ovat ki-
väärikaliiperisten aseiden alueella te-
hokkaampi materiaali kuin nykyiset ta-

POLIISIN 
TITAANIKYPÄRÄHANKINTAA 
TULISI MIETTIÄ TARKOIN!

Kun iskunopeutta kasvatetaan yli 
1,2 km/s aina 1,5–1,8 km/s iskunope-
uksiin, alkaa läpäisyllä olla jo niin pal-
jon hydrodynaamista luonnetta, että 
materiaalin dynaamisten mekaanisten 
ominaisuuksien merkitys on jo reilus-
ti vähentynyt. Tällöin titaani kukoistaa 
uudelleen! Kun titaani häviää teräksel-
le lähes kaikissa kiväärinluotien osumis-
sa, päihittää se 1,5 km/s iskunopeusalu-
eella ultralujat teräkset mennen tullen 
massatehokkuudessa. Tällä nopeudella 
titaanin massatehokkuus (Em) on noin 
1,6 nuoliammuksia vastaan, kun taas 
ultraluja teräs pystyy vain 1,3 tehokkuu-
teen. Nämä massatehokkuusarvot on 
suhteutettu tavanomaiseen pehmeään 
homogeeniseen panssariteräkseen eli 
RHA:han, jonka massatehokkuus on täl-
löin tasan 1,0. Tämäkin on tärkeää ym-
märtää valittaessa oikeaa suojamateri-
aalia tilanteen ja uhan mukaan.

n Kirjoittaja on 38-vuotias materiaalitek-
niikan diplomi-insinööri. Hän on suoritta-
nut varusmiespalveluksen Panssariprikaa-
tissa vuonna 1998 ja PsRUK 212 -kurssin. 
Parhaillaan Janhunen on vapaa tutkija, eri-
koisosaamisalueenaan ballistinen suojaus 
ja terminaaliballistiikka. Tällä hetkellä Jan-
husen päätutkimuskohteena ovat ballisti-
set suojakypärät.
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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 
50.000 subscribers and our web pages are read by thousands 
of people every week. Actually, we have outgrown some 
major Finnish publications in the digital sphere, which 
makes us an attractive platform for digital marketing for 
defence and security related products and services.

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

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

2/2018 Guide is due in August 2018. Material deadline 8.6.2018.

www.facebook.com/suomensotilas
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Onko työpisteesi 
ensiapuvalmius riittävä 
ja riskit huomioiva?

Tuotteet, joilla jokainen 
osaa antaa ensiapua.

CEDERROTH 
ENSIAPU

www.cederroth.com
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Suomen Sotilas on maamme suurin ja vanhin  riippumaton 

sotilasaikakausjulkaisu. Vuosikerta  sisältää kuusi  lehteä – yhteensä yli 500 
sivua täyttä asiaa maanpuolustuksesta, sotataidosta, sotilastekniikasta, 

sotahistoriasta ja turvallisuudesta.

Tilaa nyt:
www.suomensotilas.fi

tai soita (03) 4246 5334
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DIGI 1
Sponsoroitu tarina (1 500-2 000 merkkiä ja 1-2 kuvaa) Suomen Sotilaan Facebook-sivulla ja Twitterissä, Facebook-
näyttötakuu vähintään 6 000 näyttöa, sisältää toimitustyön.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erikoisratkaisuissa ota yhteyttä myyntiimme jo  
kampanjan suunnitteluvaiheessa.

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

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

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

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

Advertoriaalien hinnat erikseen sovitusti.

Maanpuolustuksen Osto-opas on työpaikalle  
toimitettu messuosasto

1/1
sivun mainos 
186 x 272 mm

1/4
sivun yritys-

tieto
90 x 134 mm

+

1 850 €

1/4
sivun  

yritystieto
90 x 134 mm

+
1/2

sivun mainos
186 x 134 mm

1 095 €

1/4
sivun  

yritystieto
90 x 134 mm

1/4
sivun mainos 
90 x 134 mm

+

585 €

n Hinnasto / mainokset
Opas 2/2018 ilmestyy elokuussa 2018 
aineistopäivä on 8.6.2018 

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

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

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

Osto-oppaan ilmoittajien käytettävissä on Suomen Sotilaan Facebook-
yhteisö, joka on kasvanut jo yli 50 000 seuraajaan. Nettisivuillamme juttuja 
käy lukemassa tuhannet ihmiset joka viikko. Itseasiassa yhteisömme on 
sosiaalisessa mediassa ohittanut koossa jo monet valtakunnallisetkin 
julkaisut, kuten Kauppalehden, Taloussanomat ja Suomen Kuvalehden. 
Näin ollen voimme tarjota huomattavan suuren näkyvyyden erityisesti 
puolustus- ja turvallisuusalan ilmoittajille. Tarjoamme monipuoliset ja 
kilpailukykyisesti hinnoitellut pakettiratkaisut digimarkkinointiin:

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

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

50 %:n alennuksella.

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

www.facebook.com/suomensotilas
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Arvoisa  
osto-oppaan lukija, 
Kädessäsi oleva Maanpuolustuksen ja Turvallisuuden 
Osto-Opas on tarkoitettu puolustus- ja rajaviranomai-
sille ja muillekin turvallisuudesta vastaaville viran-
omaisille työkaluksi, kun harkitaan ja tehdään han-
kintoja oman toimialan tarpeisiin. 
  
Kaikki oppaassa mainostavat yritykset ovat vakava-
raisia, luotettavia toimittajia ja edustavat alansa pa-
rasta asiantuntemusta. 
  
Kun etsit yksikkösi tarvitsemia tuotteita ja palvelu-
ja, löydät ne varmasti ja luotettavasti tämän oppaan 
avulla 
  
Varsinainen Osto-opas koostuu kahdesta osasta. 
  
Aakkosellinen yrityshakemisto 
Oppaan sivulla 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_1_2018.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_1_2018.
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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52 53ANTENNIT JA TARVIKKEET AKUT, PARISTOT JA VIRTALÄHTEET • ALUESUOJAUS  

Suojaamme 
omaisuutesi 
laadukkailla 
aidoilla ja 
porteilla. 

Toimitamme 
myös erilaisia 
kulunhallinnan 
ratkaisuja alkaen 
yhden portin 
ohjauksesta 
aina kokonaisiin 
kulunhallinta-
järjestelmiin.

TEKNOINFRA OY  
www.teknoinfra.fi     p. 010 3266 140
Puusepäntie 11, FI-04360 Tuusula

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).

maahantuoja:

LAATUA  & POWERIA

energy
energy@flinkenberg.fi

7·2017                     65

www.sepura.com/SC21

LARGE, SUNLIGHT-VISIBLE SCREEN 

The largest on any TETRA hand-held 
radio, for easy apps use and screen  
clarity in all conditions 

ERGONOMIC KEYPAD 
Well-spaced, hard-capped keys with 
haptic response for accurate data entry, 
even with gloved hands

BEST-IN-CLASS AUDIO 

Directional speaker provides outstanding 
sound quality, even in the noisiest 
environments

ACCESSORY RE-USE

Compatible with all STP and SC20 
batteries, as well as RAC- and sRAC-
based accessories 

UNIQUE NOTIFICATION BAR

Gives rapid access to favourite features, 
indicates missed calls and messages,  
and clearly shows changed states such 
as speaker mute

UNIQUE SMART MENUS

Allow customisable presentation of 
features and hundreds of soft key 
functions 

UNIQUE WATER-PORTING

Expels liquid, maintaining clear 
communication even in heavy 
downpours

LOCATION-BASED SERVICES

Via GPS and BeiDou2; RFID tag supports 
tracking of pool-issue radios EXTENDED OPERATIONAL RANGE 

Class 3 (2.7W) RF transmission power 
and exceptional receive sensitivity for 
unrivalled coverage 

ENHANCED APPS CAPABILITY

New Sepura SmartApps support 
integration with body-worn devices

SC21

OPTIMISED FOR COVERT USE

With streamlined contours and a wide 
range of covert accessories

Pieni ja tehokas Tetra-uutuus Sepuralta

Niittyläntie 5, FI-00620 HELSINKI
Tel. +358 9 685 0920
www.insalko.fi

Field Mobile TetraFlex® FMT

Damm Field Mobile TetraFlex®  
on 2- kantoaallon TETRA-  
järjestelmä joka on rakennettu  
19” räkkiin.

Kun tarvitset luotettavan ja kokeneen  
kumppanin ratkaisemaan projektisi,  
pyydä meidät apuun.
Olemme tottuneita toimittamaan  
räätälöityjä ratkaisuja nopealla  
toimitusajalla.

Oy Insalko Ab
puh: +358-9-685 0920
insalko@insalko.fi www.damm.dk

Tutustu FinnSec-messuilla 
osastollamme 6e15

www.sepura.com/SC21

137 x 194 mm (3 palstaa)

n Osto-Opas 2/2018 ilmestyy  
elokuussa 2018

Voit varata ilmoitustilan jo nyt: 

Aarno Suorsa 
puh. 044 055 33 20 

aarno.suorsa@suomensotilas.fi
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ENSIHOIDON TUOTTEET • ENSIHOITO-, ENSIAPU- JA TURVALLISUUSVARUSTEET, OPASTEET, LIIKENTEENOHJAUSTUOTTEET • 

JOUSIKOMPONENTIT • KONESUOJAIMET JA TURVALLISUUSVARUSTEET
 ASEIDEN  JA PATRUUNOIDEN VALMISTUS • ASEIDEN KORJAUS JA HUOLTO • EMP- JA HÄIRIÖSUOJAUS

Ratkaisut EMP/HEMP-, Tempest-suojauksiin, kaiuttomiin EMC- ja
Wireless-kammioihin sekä huoltoon.

BEYOND MEASURE.™

HÄIRIÖSUOJAUSTEKNOLOGIAN EDELLÄKÄVIJÄ, 
SUOJAUSTASO 40 GHz asti (120 dB)

euinfo@ets-lindgren.com | tel. +358-2 8383 300 | Offices Worldwide | ets-lindgren.com

X X / X X -  © X X X X ETS-L indgr en v#
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ETS-L_Ad_HlfP_RF.indd   1 6/8/2017   8:43:45 AM

WWW.SAKO.FI DEFENCE & SECURITY senop.fi

40°, 50° and 60° FOV
Night Vision Goggles

Sulkulaitteet
liikenteenohjaukseen

Väliaikainen liikenteenohjaus 
onnistuu kaikissa 
toimintaympäristöissä 
ammattilaisille suunniteltujen 
tuotteidemme avulla.

Katso kaikki tuoteryhmät 
osoitteesta turvakauppa.com

Suomen Turvakauppa Oy
Asessorinkatu 13
20780 Kaarina
myynti@turvakauppa.com
02 438 4350

METALLIKOMPONENTIT 
KUSTANNUSTEHOKKAASTI
Meconetilla on yli 75 vuoden kokemus tuotesuunnitte-
lusta, valmistuksesta ja toimitusketjun hallinnasta. 
Kehitämme teknologiaamme jatkuvasti, jotta voimme 
tarjota asiakkaillemme kustannustehokkaita ratkaisuja. 
Haasta meidät ja pyydä tarjous!

p. 0207 699 300
myynti@meconet.net
www.meconet.net

SYVÄVETO

JOUSET

PROTOVALMISTUS

MEISTO

KONESUOJAT

Alikeravantie 30
04250 Kerava
puh: 020 719 1950
www.safirma.fi
myynti@safirma.fi
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56 57KONTTORIT, VARASTOT, TEOLLISUUS KONTTIRATKAISUT

n Osto-Opas 
2/2018 ilmestyy 
elokuussa 2018
Voit varata  
ilmoitustilan jo nyt: 

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

R A P I D  D E P L O Y M E N T  
C O M M A N D  C E N T E R

W W W . C O M M 7. F I

Säilytyskaappi 
Style  

299,-
Ilm. alv
Tuotenro: 10213

Kippikontti

425,-  
Ilm. alv
Tuotenro: 305012

Pumppukärry 
alk.

299,-  
Ilm. alv

A J  T U O T T E E T      T Y Ö T I L AT

AJ Tuotteet on erikoistunut toimiston, koulun, varaston ja teollisuuden 
kalustamiseen. Jo 40 vuoden ajan olemme olleet mukana tekemässä 
työtiloista parempia. Meiltä löydät edullisesti tuhansia laadukkaita 
tuotteita ja useita toimivia ratkaisuja – moniin eri tarpeisiin. Tutustu 
tuotteisiimme osoitteessa ajtuotteet.fi.

010 32 888 50       ajtuotteet.fi

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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Nestor Cables kehittää ja valmistaa turvallisuus- ja puolustustarkoituksiin 
valokaapeleita ja tarvikkeita, jotka mahdollistavat väliaikaisen kaapeliverkon  
rakentamisen sisä- ja ulkotiloihin nopeasti ja luotettavasti.  
Kaapelit ovat kevyitä, ja ne voidaan pakata rinkkaan,  
jolloin ne voidaan kuljettaa vaikeakulkuisiinkin  
maastoihin. 
Kehitämme tuotteitamme yhteistyössä  
Puolustusvoimien kanssa, joten ratkaisumme  
sopivat erittäin hyvin suomalaisiin olosuhteisiin. 

Uutuustuote! Uuden kaapelinlevityslaiteen avulla  
kaapelin kuljetus maastoon käy vieläkin nopeammin

Nestor Cables Oy
www.nestorcables.fi 
info@nestorcables.fi  
Puh. 020 791 2770 

Valokaapeliverkko 
kätevästi maastoon

maanpuol.indd   1 8.6.2017   17:10:23

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

rakennustelineet

Laatikot 
• Alumiiniset yleiskäyttöiset laatikot
• 19” sääsuojatut laitekotelot 

(tärinävaimentimin)
• Muoviset kaasutiiviit laatikot
• Tiiviysluokat IP67 saakka

Euroopan laajin valikoima
Ammattikäyttöön

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

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

 Turvallinen ratkaisu
ASP-huoltokuilun kannet

suurin pituus 30 metriä

leveys: 600–1150 mm

kantavuus: 500 kg/metri

valmistettu ruiskuvaletusta alumiinista

lukitus haluttuun kohtaan

helppo asentaa uuteen sekä jo olemassa olevaan kuiluun

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

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

TEHOKKAAT KORJAAMORATKAISUT

Pyydä  
tarjous!

R A SK A A N K A L US T O N KO R JA A M O T
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n Osto-Opas 
2/2017 ilmestyy  
elokuussa 2017
Voit varata  
ilmoitustilan jo nyt: 

Aarno Suorsa 
puh. 044 055 33 20 
aarno.suorsa@suomensotilas.fi    ARWELL-TEKNIIKKA OY, Kiurunkuja 5, 21210 RAISIO

     Puhelin 0207 199900      sales@arwell.fi    www.arwell.fi

Nyt entistäkin parempi!
Nyt entistäkin parempi!

POLARIS.FI

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

UUTUUS!
SPORTSMAN
“BIG BOSS“ 
570 EPS 6X6

Nyt entistäkin parempi!
Nyt entistäkin parempi!

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

SPORTSMANSPORTSMAN
“BIG BOSS“ 
570 EPS 6X6

POLARIS.FI

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

RANGER 570 
CABIN 4X4

SATOI TAI PAISTOI!

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

info@championdoor.com | championdoor.com

Hangar doors 
for air force use
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PELASTUS-, SUKELLUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEET • SUOJALAUKUT, SUOJA- JA TURVALAITTEET, SOTILASVARUSTEET JA 

-TEKSTIILIT
OVET • OVI- JA PORTTIAUTOMATIIKKA • PAINEILMATYÖKALUT

Mesvac Oy, Jorvaksen myllytie 5, 02420 Jorvas, 
Puh. 010 836 3000, Huolto 010 836 3100, Faksi 010 836 3099      www.mesvac.fi 

Täyden palvelun ovitalo Mesvac tarjoaa maan kattavan 
palveluverkostonsa kautta Suomen laajimman valikoiman 
palo-ovia. E- ja EI-luokitelluilla ja tarkkaan testatuilla 
tuotteillamme suojaat omaisuutesi palon kohdatessa 
tehokkaasti ja turvallisesti, jolloin vältyt turhilta vahingoilta.

Tuotteemme voidaan asentaa erittäin vaativiinkin kohteisiin, 
mikä antaa suunnittelijoille uudenlaisen vapauden – 
paloturvallisuudesta tinkimättä!

Tutustu laajaan tuotevalikoimaamme osoitteessa: 
www.mesvac.fi.

Käyttöoviksi soveltuvat EI120-paloluokan
Mesvac Firewall -palonosto-ovet

Suomen laajin 
palo-ovivalikoima!

Soita numeroon 010 836 3000 niin kerromme 
Sinulle lisää, tai tutustu osoitteessa www.mesvac.fi.

UUTUUS!

MESVAC PALO-OVITUOTTEET  PALOLUOKAT

Palorullaovet, kangas  E 120, EI 60, EI 120

Palorullaovet, lamelli  EI 30, EI 60, EI 90, EI 120

Paloliukuovet  EI 30, EI 60, EI 120

Palonosto-ovet  EI 60, EI 120

Savuverhot

• 750Nm Max. 
avausmomentti.

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

1/2” Akkumutteriväännin W5152
UUTUUS!

www.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

®
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TURVAJÄRJESTELMÄT

TarraT joTka
pysyväT

www.exxi.fiPuh. (09) 350 5530

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

 

 

   

 

   

 

 

EFORE DC & AC UPS 
Robustit kotimaiset powerit - Ei puhaltimia 

Akkuvarmennetut monijännitekaapit ja –räkit 
12VDC, 24VDC, 48VDC, 230VAC 
 

EMP suojatut kaapit 
 

Komentopaikka laitesuojat, C4ISTAR MIL ajoneuvot 

Efore Oyj 
Linnoitustie 4B, 02600 Espoo 
Puh. 09 478 466, info@efore.com 
www.efore.com 

Testattu tärinänkesto vaativissa sovelluksissa - COTS & jousipeti 

Myös 
etätunnisteet

HENKILÖ-
KORTIT JA 

TARVIKKEET

Myynti ja tiedustelut:
mail.fi @idemia.com

- Täyttää Katakrin vaatimukset; rakenteellinen 
turvallisuus/F 208.0/korotettu (III) ja korkea (II) taso

- Kaso Oy on Puolustusvoimien puitesopimustoimittaja 
(puitesopimus 1/HH2013/LSHR)

Kaso kassakaapit 
E2-300-sarja/Euro II/60 min

S

uomalaista turvallisuusosaam
ist

a.70 VUOTTA

Kaso Oy
Lyhtytie 2, PL 27, 00751 Helsinki 
Puh. 010 271 3700, fax 09-386 0021
E-mail: myynti@kaso.fi  •  www.kaso.fi 

Go to www.3M.EU/Military for more information. 3M Science. Applied to life.™

Introducing
3M™ PELTOR™ Tactical Earplug, TEP-200 EU

The 3M™ PELTOR™ Tactical Earplug helps protect your 
hearing, and can help improve situational awareness and 
communications in challenging environments. Integrated 
with level-dependent technology, the TEP-200 EU helps 
provide hearing protection in noise and situational 
awareness in quiet environments. Ear pieces also include a 
small antenna to allow audio signals to be received 
wirelessly from a neckloop accessory (accessory sold 
separately). IP68.

More information: 
3M Communication Product Speacialist, Tel. 09-5252 529

Small, Smart and Effective 
Hearing Protection

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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WWW.SOS-ASU.COM

yksilöidysti
räätälöidyt liivit

SOS-ASU KY
Koulukatu 38 A1

90100 OULU
info@sos-asu.com

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

yhdistää automaattisesti videokuvan muihin tietokanaviin
mahdollistaa kaksisuuntaisen liitettävyyden ulkopuolisiin järjestelmiin
mikä tahansa valvomokokonaisuuteen liitetty sensorijärjestelmän tapahtuma 
käynnistää automaattisesti ja viiveettömästi tilannekuvan
automatiikan ansiosta normaalista poikkeavat tilanteet näkyvät välittömästi valvomon monitoreissa
tilannekuva on käytettävissä paikasta ja päätelaitteesta riippumatta
tilannelähtöiset automaattiset toimintaohjeet nopeuttavat merkittävästi tilanteiden haltuunottoa.

Tulevaisuuden operatiivinen keskus – saatavillasi jo tänään!

Mirasys videonhallintajärjestelmä mahdollistaa kameramalliriippumattoman 
ratkaisun: tuhansia tuettuja IP-kameroita  mukaanlukien 360-kamerat ja 
lämpökamerat sekä kaikki analogiset kamerat. Suomalaisia Mirasys-
videonhallintaratkaisuja toimitetaan yli 40 maahan. Kumppaneidemme 
sertifioidut Mirasys-asiantuntijat palvelevat ammattitaitoisesti niin myynti-, 
käyttöönotto-, käyttökoulutus- kuin ylläpitotilanteissa erinomaisella Mirasys–
asiantuntemuksellaan.

Valitse markkinajohtaja – miksi tyytyä vähempään.

Älykäs Mirasys VMS -alusta tarjoaa viiveetöntä ja virheetöntä tilannekuvaa
Uusista operatiivisista keskuksista hallitaan niin automaatioon kuin turvallisuuteen liittyvät tapahtumat. 
Automaattisesti ja keskitetysti, mobiilisti ja virtuaalisesti.

Mirasysin uusi älykäs “Smart Event Management” –integraatioalusta:

Mirasys Oy, Atomitie 5 C, 00370 Helsinki  puh. 09 2533 3300  myynti@mirasys.fi  www.mirasys.fi

www.malux.fi 
info@malux.fi
(019) 574 5700

Nyt uudet ATEX puhelimet ja tabletit meiltä, valikoimasta 
löytyy tavallisesta gsm puhelimesta älypuhelimeen 1 ja 2  
tilaluokkaan. Tablettien vaihtoehtoina on Windows tai 
Android käyttöjärjestelmällä 1 ja 2 tilaluokkaan.
Nyt myös viestintälaitteet ajoneuvoihin ja yhteensopivat 
antenni/mikrofoni ratkaisut.

Maluxilta saa Motorolan VIRVE- , UHF- ja VHF –
radiopuhelimien käsi- ja ajoneuvoterminaaleja.

Motorolan ammattiradiopuhelimet ovat  
voimakastehoisia, akunkestoltaan pitkiä,  
vedenpitäviä ja sopivia Suomen ankariin  
lämpötiloihin.  

n Osto-Opas 
2/2018 ilmestyy 
elokuussa 2018
Voit varata  
ilmoitustilan jo nyt: 

Aarno Suorsa 
puh. 044 055 33 20 
aarno.suorsa@suomensotilas.fi
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Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa.

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

Täytä ja lähetä  
oheinen kuponki 

tai soita tilaus  
(03) 4246 5334 

tai faxaa (03) 4246 5341

Voit tilata myös 
sähköpostitse  
asiakaspalvelu@ 
kustantajapalvelut.fi

SA
-K

U
VA

Posti- 
maksu 

maksettu

KUSTANNUS OY
SUOMEN MIES

00003  HELSINKI

Vastauslähetystunnus
nro 5007541

 KYLLÄ KIITOS!
Tilaan Suomen Sotilaan 
kestotilauksena edulliseen  
72 € hintaan

Tilaajan tiedot:
Nimi: ________________________________________

Osoite: ______________________________________

Postinro: _____________________________________

Postitoimipaikka: _____________________________

Puh. nro _____________________________________

Sähköposti: __________________________________
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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

A J  T U O T T E E T      T Y Ö T I L AT

Meiltä löydät edullisesti tuhansia 
laadukkaita tuotteita ja useita toimivia 
ratkaisuja – moniin eri tarpeisiin.

010 32 888 50     ajtuotteet.fi

Ariki Oy on palveleva asiantuntijayritys, 
jonka avulla kriittiset turvatarkastukset 
ja kulunvalvonnan tehostaminen 
hoituvat juuri oikealla tavalla. 
Sovitamme huipputekniikan täydelliseksi 
kokonaisuudeksi, johon kuuluvat 
järjestelmien toimitusten lisäksi myös 
huolto, koulutus ja konsultointi.

• Toimitusjohtaja Tuula Kanerva 
tuula.kanerva@ariki.fi 
+358 207 659 360 

• Myynti Jarmo Saari 
jarmo.saari@ariki.fi 
+358 207 659 361 

• Tekninen tuki Teemu Koskinen 
teemu.koskinen@ariki.fi 
+358 207 659 362 

Yhteystiedot:

www.ariki.fi 

Sinimäentie 8 B, 02630 Espoo
Puhelin: +358 207 659 360
info@ariki.fi 

    ARWELL-TEKNIIKKA OY, Maskuntie 226, 21250 MASKU
     Puhelin 0207 199900      sales@arwell.fi    www.arwell.fi

NIEDRIG HOCH

Security level

NIEDRIG HOCH

Opening/closing 
speed

LOW HIGHFASTSLOW

Applications Functionalities

Jarno Kauhanen, Sales Manager Finland
M:  +358 (0) 40 822 3056 / T:  +358 (0) 9 3540 7080
jarno.kauhanen@betafence.com

Faldivia® 
speed folding gate 
(trackless)

powered by

Faldivia AD 1_4 Page.indd   1 12/14/2017   10:32:45 AM

POLARIS.FI

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

RANGER XP 1000 / 
RANGER DIESEL 6X6 CREW

KULJETUKSEEN 
MAASTOSSA

POLARIS.FI
MILITARY.POLARIS.COM

• Vahvaa erikoisosaamista vaativaan maastoon
• Monipuolinen muunneltavuus/varustelu erikoiskäyttöön

RANGER DAGOR

AMMATTIKÄYTTÖÖN.
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EFORE DC & AC UPS 
Robustit kotimaiset powerit - Ei puhaltimia 

Akkuvarmennetut monijännitekaapit ja –räkit 
12VDC, 24VDC, 48VDC, 230VAC 
 

EMP suojatut kaapit 
 

Komentopaikka laitesuojat, C4ISTAR MIL ajoneuvot 

Efore Oyj 
Linnoitustie 4B, 02600 Espoo 
Puh. 09 478 466, info@efore.com 
www.efore.com 

Testattu tärinänkesto vaativissa sovelluksissa - COTS & jousipeti 

Ratkaisut EMP/HEMP-, Tempest-suojauksiin, kaiuttomiin 
EMC- ja Wireless-kammioihin sekä huoltoon.

BEYOND MEASURE.™

HÄIRIÖSUOJAUSTEKNOLOGIAN 
EDELLÄKÄVIJÄ, SUOJAUSTASO             
40 GHz asti (120 dB)

euinfo@ets-lindgren.com | tel. +358-2 8383 300 | Offices Worldwide | ets-lindgren.com

X X / X X -  © X X X X ETS-L indgr en v#

Co
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ETS-L_Ad_1_4_RF.indd   1 6/8/2017   8:43:15 AM

Onko työpisteesi 
ensiapuvalmius 
riittävä ja riskit 
huomioiva?

Tuotteet, joilla jokainen 
osaa antaa ensiapua.

• Ensiapuasemat
• Silmänhuuhtelu
• Ensiapulaukut
• Palovammatuotteet
• Haavanhoito
• Opasteet

CEDERROTH 
ENSIAPU

www.cederroth.com

Onko työpisteesi 
ensiapuvalmius 

Tuotteet, joilla jokainen 
osaa antaa ensiapua.

• Ensiapuasemat
• Silmänhuuhtelu
• Ensiapulaukut
• Palovammatuotteet
• Haavanhoito
• Opasteet

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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Field Mobile TetraFlex® FMT

Damm Field Mobile TetraFlex®  
on 2- kantoaallon TETRA-  
järjestelmä joka on rakennettu  
19” räkkiin.

Kun tarvitset luotettavan ja kokeneen  
kumppanin ratkaisemaan projektisi,  
pyydä meidät apuun.
Olemme tottuneita toimittamaan  
räätälöityjä ratkaisuja nopealla  
toimitusajalla.

Oy Insalko Ab
puh: +358-9-685 0920
insalko@insalko.fi www.damm.dk

www.malux.fi 
info@malux.fi
(019) 574 5700

Nyt uudet ATEX puhelimet ja tabletit meiltä, valikoimasta 
löytyy tavallisesta gsm puhelimesta älypuhelimeen 1 ja 2  
tilaluokkaan. Tablettien vaihtoehtoina on Windows tai 
Android käyttöjärjestelmällä 1 ja 2 tilaluokkaan.
Nyt myös viestintälaitteet ajoneuvoihin ja yhteensopivat 
antenni/mikrofoni ratkaisut.

Maluxilta saa Motorolan VIRVE- , UHF- ja VHF –
radiopuhelimien käsi- ja ajoneuvoterminaaleja.

Motorolan ammattiradiopuhelimet ovat  
voimakastehoisia, akunkestoltaan pitkiä,  
vedenpitäviä ja sopivia Suomen ankariin  
lämpötiloihin.  

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

•  Starttiakut

•  AGM akut

•  Marine akut

•  Paikallisakut

•  NiMH akut

•  Li-Ion akut

•  Varaajat

•  Teholähteet

•  Paristot

•  Verkkolaitteet

•  Virrantasaajat

•  Paristopitimet

•  Käsivalaisimet

•  Taskulamput

•  Invertterit

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

energy energy@flinkenberg.fi

•  

Espoo | Helsinki | Helsinki/Vantaa | Hämeenlinna | Joensuu | Jyväskylä | 
Kokkola | Kotka | Kuopio | Lahti | Lappeenranta | Mikkeli | Oulu | Pori | 
Rovaniemi | Seinäjoki | Tampere | Tornio | Turku | Tuusula | Vaasa | Vantaa

22 myymäläämme ympäri 
Suomen palvelevat Sinua kaikissa 

työvaate- ja jalkinetarpeissa.

METALLIKOMPONENTIT 
KUSTANNUSTEHOKKAASTI
Meconetilla on yli 75 vuoden kokemus tuotesuunnitte-
lusta, valmistuksesta ja toimitusketjun hallinnasta. 
Kehitämme teknologiaamme jatkuvasti, jotta voimme 
tarjota asiakkaillemme kustannustehokkaita ratkaisuja. 
Haasta meidät ja pyydä tarjous!

p. 0207 699 300
myynti@meconet.net
www.meconet.net

SYVÄVETO

JOUSET

PROTOVALMISTUS

MEISTO

- Täyttää Katakrin vaatimukset; rakenteellinen 
turvallisuus/F 208.0/korotettu (III) ja korkea (II) taso

- Kaso Oy on Puolustusvoimien puitesopimustoimittaja 
(puitesopimus 1/HH2013/LSHR)

Kaso kassakaapit 
E2-300-sarja/Euro II/60 min

S

uomalaista turvallisuusosaam
ist

a.70 VUOTTA

Kaso Oy
Lyhtytie 2, PL 27, 00751 Helsinki 
Puh. 010 271 3700, fax 09-386 0021
E-mail: myynti@kaso.fi  •  www.kaso.fi 
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www.nestorcables.fi 
info@nestorcables.fi  
Puh. 020 791 2770

Mittarikuja 5, 90620 Oulu  
PL 276, 90101 Oulu 

Siirrettävät valokaapeliyksiköt
―——

Erikois- ja kenttävalokaapelit
―——

Kaapelikelat
―——

Kuituliittimien puhdistussarjat
―——

Kytkentäkaapelit
―——

Kytkentäkotelot

maanpuolostoopsa.indd   1 9.6.2017   13:50:59

Mesvac Oy, Jorvaksen myllytie 5, 02420 Jorvas, 
Puh. 010 836 3000, Huolto 010 836 3100, Faksi 010 836 3099      www.mesvac.fi 

Täyden palvelun ovitalo Mesvac tarjoaa maan kattavan 
palveluverkostonsa kautta Suomen laajimman valikoiman 
palo-ovia. E- ja EI-luokitelluilla ja tarkkaan testatuilla 
tuotteillamme suojaat omaisuutesi palon kohdatessa 
tehokkaasti ja turvallisesti, jolloin vältyt turhilta vahingoilta.

Tuotteemme voidaan asentaa erittäin vaativiinkin kohteisiin, 
mikä antaa suunnittelijoille uudenlaisen vapauden – 
paloturvallisuudesta tinkimättä!

Tutustu laajaan tuotevalikoimaamme osoitteessa: 
www.mesvac.fi.

Käyttöoviksi soveltuvat EI120-paloluokan
Mesvac Firewall -palonosto-ovet

Suomen laajin 
palo-ovivalikoima!

Soita numeroon 010 836 3000 niin kerromme 
Sinulle lisää, tai tutustu osoitteessa www.mesvac.fi.

UUTUUS!

MESVAC PALO-OVITUOTTEET  PALOLUOKAT

Palorullaovet, kangas  E 120, EI 60, EI 120

Palorullaovet, lamelli  EI 30, EI 60, EI 90, EI 120

Paloliukuovet  EI 30, EI 60, EI 120

Palonosto-ovet  EI 60, EI 120

Savuverhot

Uuden sukupolven 
videonhallintajärjestelmä Mirasys VMS V8. 

Äärimmäistä skaalautuvuutta, 
joustavuutta ja luotettavuutta.

Mirasys Oy, Atomitie 5 C, 00370 Helsinki puh. 09 2533 3300 
myynti@mirasys.fi www.mirasys.fi

No Limits!

F O R  T H O S E 
W H O  W A N T  M O R E

•  H I G H - E N D  S Y S T E M 

P L AT F O R M S

•  S Y S T E M  I N T E G R AT I O N

•  T U R N K E Y  S O L U T I O N S

•  L I F E C Y C L E 

M A I N T E N A N C E 

S O L U T I O N S

W W W . M O R E H O U S E . F I

Myös 
etätunnisteet

HENKILÖ-
KORTIT JA 

TARVIKKEET

Myynti ja tiedustelut:
mail.fi @idemia.com
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3M™ PELTOR™ Comtac XPI –
Älykkäitä ratkaisuja helppoon viestintään
• Sotilas- ja poliisikäyttöön suunniteltu 

kuulonsuojain 

• Soveltuu käytettäväksi kaikkiin 
sotilasradioihin

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

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

kanssa, saadaan kupusuojainten 

3M Peltor comtac XPI ad FI 90x134mm.indd   1 7.12.2015   8:28:49

DEFENCE & SECURITY senop.fi

COMMAND POST • TACTICAL SHELTER • ELECTRONIC WARFARE PLATFORM 
COMMS SHELTER • SURVEILLANCE STATION • SERVER STATION • WEAPON STATION

arcticarctic

KONESUOJAT

Alikeravantie 30
04250 Kerava
puh: 020 719 1950
www.safirma.fi
myynti@safirma.fi

WWW.SAKO.FI

WWW.SOS-ASU.COM

yksilöidysti
räätälöidyt liivit

SOS-ASU KY
Koulukatu 38 A1

90100 OULU
info@sos-asu.com

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

Sulkulaitteet
liikenteenohjaukseen

Väliaikainen liikenteenohjaus 
onnistuu kaikissa 
toimintaympäristöissä 
ammattilaisille suunniteltujen 
tuotteidemme avulla.

Katso kaikki tuoteryhmät 
osoitteesta turvakauppa.com

Suomen Turvakauppa Oy
Asessorinkatu 13
20780 Kaarina
myynti@turvakauppa.com
02 438 4350

www.sahkolehto.f i 

Pistokeliittimet ja kaapelisarjat 
ODU AMC- tulevaisuuden taistelijalle  

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

Toimitamme 
myös erilaisia 
kulunhallinnan 
ratkaisuja alkaen 
yhden portin 
ohjauksesta 
aina kokonaisiin 
kulunhallinta-
järjestelmiin.

TEKNOINFRA OY  
www.teknoinfra.fi     p. 010 3266 140
Puusepäntie 11, FI-04360 Tuusula

TarraT joTka
pysyväT

www.exxi.fiPuh. (09) 350 5530

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

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

rakennustelineet

Laatikot 
• Alumiiniset yleiskäyttöiset laatikot
• 19” sääsuojatut laitekotelot 

(tärinävaimentimin)
• Muoviset kaasutiiviit laatikot
• Tiiviysluokat IP67 saakka

Euroopan laajin 
valikoima

Ammattikäyttöön

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

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

n Osto-Opas 
2/2018 ilmestyy 
elokuussa 2018
Voit varata  
ilmoitustilan jo nyt: 

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

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).



Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa.

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

Täytä ja lähetä  
oheinen kuponki 

tai soita tilaus  
(03) 4246 5334 

tai faxaa (03) 4246 5341

Voit tilata myös 
sähköpostitse  
asiakaspalvelu@ 
kustantajapalvelut.fi

SA
-K

U
VA

Posti- 
maksu 

maksettu

KUSTANNUS OY
SUOMEN MIES

00003  HELSINKI

Vastauslähetystunnus
nro 5007541

 KYLLÄ KIITOS!
Tilaan Suomen Sotilaan 
kestotilauksena edulliseen  
72 € hintaan

Tilaajan tiedot:
Nimi: ________________________________________

Osoite: ______________________________________

Postinro: _____________________________________

Postitoimipaikka: _____________________________

Puh. nro _____________________________________

Sähköposti: __________________________________

For over 30 years, FLIR has been a leader in CBRNE detection. FLIR helps safeguard 
people and property by providing tools that see and sense harmful substances. FLIR 
detection devices help you be prepared, so when the need arises, you are ready to take 
fast, decisive action. Before anything can happen. Learn more at flir.com/suomensotilas

Authorized Distributor in Finland 
Phone: +358 (0)9 554 334 
Email: sales@finnprotec.fi

 WHEN YOU NEED TO BE RIGHT,

EVERY  TIME.

identiFINDER R100 
 Personal Radiation 

Detector

Fido X2  
 Handheld Explosives 

Detector
IBAC 2  
Bio-Threat Detection 
& Collection

Griffin G460 
Mobile GC/MS



KALUSTOA JA HUOLTOA 
VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN

mateko.fi
Mateko Oy Kari Halmela
Turkkirata 31 Puh: 040 9010 700
33960 Pirkkala S-posti: kari.halmela@mateko.fi

KALUSTOA JA HUOLTOA
Mateko Oy toimittaa kalustoa vaativiin olosuhteisiin. Kaluston toiminnan takaa Matekon  
koko Suomen kattava huoltoverkosto, jonka perustana on 5 omaa korjaamoa Espoossa,  
Haminassa, Pirkkalassa, Seinäjoella ja Oulussa. Omien korjaamoiden lisäksi verkostoa on  
täydentämässä tiheä sopimushuoltajaverkosto.

VUOKRAUS
Lyhytaikaiseen tarpeeseen Mateko Oy myös vuokraa kalustoa, pääsääntöisesti maarakennus-
koneita, mutta muunkin kaluston vuokraus on mahdollista. Vuokra-aika voi olla 1 kk – 60 kk.


