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Publifor® HVM

      Anti-Terror System
       Crash-tested surface-mounted

       hostile vehicle mitigation

Betafence’s mobile barrier is ideal for any public event where there are large flows of people from 

sports events, concerts, outdoor festivities, airports and international train stations.

To help channel the flow of people and keep them safe in these areas, Betafence Publifor® HVM 

is a mobile, multi-purpose security barrier that can be quickly deployed for a high level of security, 

creating a secure cordon around sensitive locations i.e. perimeter check points and to help slow 

down vehicle speeds by way of a chicane.

Resistant to impact 
The robust metal frame of the Publifor® HVM barrier is filled with concrete, sand or water. This 
mass provides the mobile barrier with exceptional robustness and guarantees a high level of 
protection. The unique tooth and pin mechanism ensures that the barrier stays upright in the event 
of significant impact. In addition, the large rubber bottom surface provides enhanced grip and 
therefore extreme firmness of the barrier seat.

The high impact strength of the Publifor® HVM barrier has been tested and approved to a 
classification of V / 7200 [N2A] /64/90:3.5. using 15 units linked together (please note, the test was 
conducted with concrete fill).

Rapidly deployable 

Its fast installation is a unique feature of the Publifor® HVM barrier. In just one hour, 25 meters 

of Publifor® HVM elements can be installed. After positioning with a forklift, they are filled with 

concrete, sand or water and inserted with the steel pins. The elements have a flat surface on the 

impact side and an inclined surface on the protective side. The design flexibility of the system allows 

wedges to be easily formed to accommodate differences in level from road to paved foot paths.

Aesthetic structure 

Depending on the level of risk or the specified use and application, an assembly using the Betafence 

fencing or polycarbonate panels can be incorporated to give an added anti-climb element to the 

Publifor® HVM system, adding visual security and potential advertising space to the panels.

Additional fencing enhances the level of security and/or privacy, with a clean and robust appearance.

NIEDRIG HOCH

Security level

HIGHLOW

Applications

PUBLIC 
SPACES & BUILDINGS EVENTS

Functionalities

ANTI-RAM  DISSUASION 

Your partner in permanent and mobile perimeter security solutions
We at Betafence have successfully secured some of the most trying environments in the world where the threat 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)
T:  +358 (0) 9 3540 7080 (office)

jarno.kauhanen@betafence.com
www.betafence.com/en/betafence-projects

Protection for Professionals

www.finnprotec.fi



MONITOIMI-
TYÖKALU

MERCEDES-BENZ UNIMOG

Mercedes-Benz Unimogit ovat jo 
vuosikymmeniä kuuluneet eri puolilla 

maailmaa niin kansallisten puolustusvoimien 
kuin erilaisten siviilikäyttäjien työkaluihin. 
Tarvittaessa yhdellä ja samalla ajoneuvolla 

voi tehdä lukuisia erilaisia tehtäviä. Suomen 
Sotilas tutustui Suomenkin puolustusvoimia 

palvelevaan jokapaikanhöylään ja sen historiaan.

■ TEKSTI: SEPPO SALMI
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M
aailmalla Unimog on 
muodostunut käsit-
teeksi. Se on oman 
alansa ikoni, jolla ei 
ole todellisia, oman-
tasoisiaan kilpailijoita. 
Sen monipuolisuus ja 
joustavuus ovat vuosi-
en varrella kehittyneet 

itse asiassa käsittämättömiin mittoihin, 
joille tuskin löytyy vertaista sen enempää 
sotilas- kuin siviilipuoleltakaan.

Unimog-mallisto koostuu kahdesta 
perusmallista. Maastokuorma-automal-
listo on tarkoitettu miehistön ja kalus-
ton kuljettamiseen vaativissa olosuhteis-
sa normaalin tieverkon ulkopuolella. Sen 
tärkeimpiä käyttökohteita ovat erilaisten 
kuljetustehtävien ohella esimerkiksi palo- 
ja pelastustehtävät, mutta se sopii alustak-
si periaatteessa myös mihin tahansa muu-
hunkin tehtävään, jossa tarvitaan hyvää 
maastoliikkuvuutta ja monipuolisia mah-
dollisuuksia käyttää erilaisia voiman ulos-
ottojen kautta tehonsa saavia lisälaitteita.

Mallisarjan todellinen tuhattaituri on 
työlaiteajoneuvomallisto, joka jatkaa Uni-
mogin alkuperäisen idean jalanjäljillä. 
Unimogit on joskus määritelty ”autotrak-

toreiksi” niiden alkuperäisen maatalo-
uskäytön perusteella. Olihan Unimogien 
suunnittelun johtoajatuksena nimen-
omaan maatalouden tuotannon tehosta-
minen korvaamalla hitaat maataloustrak-
torit tehokkaammilla, nopeammilla ja 
monipuolisemmilla työlaiteajoneuvoilla.

Omintakeinen rakenne
Unimogien perusideaa ja teknistä raken-
netta voi sanoa vähintäänkin omintakei-
seksi – ja näin pelkästään positiivisessa 
mielessä. Laitteiden selkärangan muo-
dostaa perinteinen tikapuurunko. Työlai-
teajoneuvomallistossa kiertojäykkä runko 
on yläpinnaltaan suora ja päällirakenne 
voidaan tarvittaessa kiinnittää siihen suo-
raan ilman apurunkoa. Maastoautomal-
listossa runko on sen sijaan taivutettu, 
eli se on vaihteiston kohdalla pudotet-
tu alaspäin. Runko on joustava ja kierty-
miskykyinen, mikä matalalle sijoittuvan 
painopisteen ohella parantaa maastoajo-
ominaisuuksia.

Unimogien peruskonseptiin on alus-
ta lähtien kuulunut kytkettävä neliveto, 
joka on perusta hyvälle maastoliikkumis-
kyvylle ja suurelle vetovoimalle. Molem-

missa mallistoissa moottori on sijoitet-
tu ohjaamon alapuolelle eikä siis lyhyen 
konepeiton alle. Vaihteisto ei ole suo-
raan moottorin jatkeena vaan lyhy-
en kardaaniakselin päässä lähempä-
nä  taka-akselia. Maastoliikkumiskyvyn 
parantamiseksi ja esteiden ylittämisen 
helpottamiseksi etu- ja takapään ta-
sauspyörästöt on sijoitettu auton pitkit-
täislinjaan nähden epäsymmetrisesti.

Molemmat akselit on jousitettu kier-
rejousin ja iskunvaimentimin. Maasto-
automallistossa rungon jousto-ominai-
suudet on optimoitu niin, että akselien 
kiertymät on saatu maksimoitua, mikä 
mahdollistaa mahdollisimman suu-
ret pyörien sisään- ja ulosjoustot. Mo-
lemmissa mallisarjoissa peruskonsep-
ti on 4x4, mutta myös 6x6-malleja on 
valmistettu. Ne eivät kuulu enää Euroo-
passa myytävään Euro 6 -mallistoon, 
mutta niitä valmistetaan edelleen Euro 

3–5 -päästönormit täyttävinä versioina 
muille markkina-alueille. Kaikki mallit 
varustetaan aina ykköspyörillä eli pari-
pyörävaihtoehtoja ei valikoimaan kuulu.

Edistyksellinen voimansiirto
Euroopassa myytävässä Unimog-mal-
listossa moottorivalikoimaan kuuluu 
maantiekuorma-automallistosta kaksi 
tuttua ja entuudestaan koeteltua Euro 
6 -normin täyttävää perusmoottoria. 
Näistä pienempi on 5,1-litrainen suora 
neloskone, joka on tarjolla sekä maas-
tokuorma-auto- että työlaiteajoneu-
vomallistoon. Tarjolla olevista mootto-
reista suurempi on 7,7-litrainen suora 
kuutonen, jota saa työlaiteajoneuvomal-
liston järeimpiin malleihin. Se, että työ-
laiteajoneuvomallistoon on tarjolla suu-
remmat moottoritehot, johtuu siitä, että 
työtehtävästä ja varustelusta riippuen 

n Ylärivi vas.: Hyvät maastoajo-
ominaisuudet perustuvat siihen, 
että maavara on riittävän suuri ja 
pyörien pitkien sisään- ja ulosjous-
tojen ansiosta ne säilyttävät maa-
kosketuksensa pahoissakin pai-
koissa.

n Ylärivi oik.: Nykymalleissa rengas-
paineen säädölle on tarjolla kolme 
esimääritettyä pikavalintaa, jotka 
voidaan valita napin painalluksella.

n Alarivi vas.: Hydrostaattiveto 
mahdollistaa työlaiteajoneuvojen 
käytön myös järjestelyvetureina. 
Enimmillään 1 000 tonnin junamas-
saa voidaan ohjata paraatipaikalta 
veturin etukulmalta.

n Alarivi oik.: Suomi on tullut Uni-
mogeille tutuksi jo tuotekehitys- ja 
testivaiheessa, sillä Mercedes-Benz 
on pitkään tehnyt talvitestejään 
Suomen Lapissa.

Unimogien peruskonseptiin on alusta lähtien 
kuulunut kytkettävä neliveto.

n Eräs Unimogeille tyypillinen tekni-
nen ratkaisu ovat portaaliakselit, joissa 
 akselilinja sijaitsee pyörännapalinjan ylä-
puolella.
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voiman ulosottojen kautta työlaitteille otetta-
vat tehomäärät voivat olla maastoautomallis-
toa selvästi suuremmat.

Moottorin jatkeena, tosin lyhyen kardaa-
niakselin päässä, on sähköpneumaattinen 
8-vaihteinen vaihteisto. Koko voimansiirto 
vaihteistojen osalta on integroitu yhdeksi ko-
konaisuudeksi siten, että samassa paketissa 
ovat sekä päävaihteisto, lisävaihteistot, suun-
nanvaihtaja että jakovaihteisto, josta voima 
välitetään akseleille. Vaihteistopaketti on pai-
nojakauman optimoimiseksi sijoitettu moot-
torista erilleen lähemmäs taka-akselia. Sekä 
jakovaihteiston välitasauspyörästössä että 
molemmilla vetävillä akseleilla on tasauspyö-
rästön lukot. Vaihteiston synkronoitu suun-
nanvaihtaja nopeuttaa ajosuunnan vaihta-
mista.

Unimogien normaalia suurempi maava-
ra on suurelta osin myös käytössä olevien 
portaaliakseleiden ansiota. Kokonaan kote-

loidussa akselistossa voima tuodaan tasaus-
pyörästöstä vetoakseleilla pyörännavan ylä-
puolelle, josta se hammasvälityksen avulla 
siirretään navan kautta pyörään. Näin akselit 
on saatu sijoitettua pyörännapojen yläpuolel-
le, mikä kasvattaa maavaraa.

Jarruina kaikissa malleissa on paineilma-
käyttöiset levyjarrut tarvittaessa ABS-järjes-
telmän poiskytkentätoiminnolla ja kuormi-
tuksen mukaan automaattisesti toimivalla 
jarruvoiman säädöllä (ALB). Renkaiden pitoa 
vaativissa olosuhteissa voidaan lisätä rengas-
paineen säätöjärjestelmällä, joka nykyisin si-
sältää nappia painamalla valittavat esiasetuk-
set ”katu”, ”hiekka” ja ”huonokuntoinen tie”.

 Maastoon tehty
Unimogin maastokuorma-automallisto 
koostuu nykyisin kahdesta vaihtoehtoises-
ta mallista, joita ovat U 4023 ja U 5023. Mo-

Työlaiteajoneuvot U 216 U 218 U 318 U 423 / U 423 pitkä U 427 / U 427 pitkä U 430 / U 430 pitkä U 527 / U 527 pitkä U 530 / U 530 pitkä

Akseliväli 2800 mm 2800 mm 3000 mm 3000 / 3600 mm 3150 / 3600 mm 3150 / 3600 mm 3350 / 3900 mm 3350 / 3900 mm

Moottori (Euro VI) Rivi-4 / 5,1 litraa Rivi-4 / 5,1 litraa Rivi-4 / 5,1 litraa Rivi-4 / 5,1 litraa Rivi-6 / 7,7 litraa Rivi-6 / 7,7 litraa Rivi-6 / 7,7 litraa Rivi-6 / 7,7 litraa

Teho kW (hv) 115 (156) 130 (177) 130 (177) 170 (231) 200 (272) 220 (299) 200 (272) 220 (299)

Vääntö Nm/rpm¹ 650/1200-1600 750/1200-1600 750/1200-1600 900/1200-1600 1100/1200-1600 1200/1200-1600 1100/1200-1600 1200/1200-1600

Rengaskoko  
pienin / suurin

295/60 R22.5 / 
425/75 R20

295/60 R22.5 / 
425/75 R20

315/80 R22.5 / 
425/75 R20

335/80 R20 / 
445/70 R24

335/80 R20 / 
445/70 R24

335/80 R20 / 
445/70 R24

305/70 R22.5 / 
495/70 R24

305/70 R22.5 / 
495/70 R24

Sallittu kokonais-
massa 

10 t 10 t 11 t 13,8 t / 14,0 t 14,0 t / 14,0 t 14,0 t / 14,0 t 16,5 t / 16,5 t 16,5 t / 16,5 t

Lähestymiskulma  
(suuret pyörät)

25° 25° 27° 33° 33° 33° 35° 35°

Kääntöympyrä 12,6 m 12,6 m 13,7 m 13,7 / 16,5 m 14,3 / 16,5 m 14,3 / 16,5 m 15,1 / 16,9 m 15,1 / 16,9 m

UNIMOGIN 
PARHAIMPIIN 
OMINAISUUKSIIN

kuuluu mahdollisuus 
käyttää useita voiman 
ulosotoilta käyttövoi-
mansa saavia laitteita sa-
manaikaisesti. Kuljettajil-
ta loppuvat kädet ennen 
kuin koneilta kapasi-
teetti.

Unimog-työlaiteajoneuvot

MAANPUOLUSTUKSEN JA TURVALLISUUDEN OSTO-OPAS 1/2019MAANPUOLUSTUKSEN JA TURVALLISUUDEN OSTO-OPAS 1/2019
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lemmissa perustekniikka 4-sylinterisine 
rivimoottoreineen ja päämittoineen on 
sama olennaisimman keskinäisen eron 
ollessa suurimmassa sallitussa kokonais-
massassa, joka järeämmässä versiossa on 
pikkuveljeään reilut neljä tonnia suurem-
pi. Tästä johtuen myös pyöräkoot ja kään-
töympyrän halkaisijat poikkeavat hieman 
toisistaan.

Maastokuorma-automallisto jos mikä 
on suunniteltu toimimaan nimenomaan 
offroad-olosuhteissa. Moottorin jäähdy-
tin on nostettu puskurin yläpuolelle suo-
jaisaan paikkaan, ja kaikki tärkeimmät 
varusteet on sijoitettu mahdollisimman 
korkealle ja suojattu mekaanisesti. Lyhy-
et ylitykset molemmissa päissä mahdollis-
tavat noin 44 asteen kohtaus- ja 51 asteen 

jättökulmat. Ylityskulma on suurimmil-
laan 34 astetta.

Sylinteritilavuudeltaan 5,1-litrainen 
nelikko kehittää 170 kilowatin eli 231 he-
vosvoiman tehon. 8-vaihteisen päävaih-
teiston yhteydessä on peruutusvaihteita 
valinnan mukaan joko kuusi tai kahdek-
san, ja tarjolla on myös alennusvaihteis-
to, joka tuplaa vaihteiden määrän. Näillä 
eväillä auto kykenee kiipeämään 100 pro-
sentin eli 45 asteen nousua. Alaspäin tul-
taessa kallistusta voi olla enimmillään 44 
astetta. Matalalla sijaitsevan painopis-
teen ansiosta sivukallistuksen maksimi on 
– päällirakanteen tyypistä tietysti hieman 
riippuen – puolestaan 38 astetta. 

Kahluusyvyys on perusvarustukses-
sa 0,8 metriä, mutta sijoittamalla moot-

Maastokuorma-autot U 4023 U 5023

Akseliväli 3850 mm 3850 mm

Moottori (Euro VI) Rivi-4 / 5,1 litraa Rivi-4 / 5,1 litraa

Teho kW (hv) 170 (231) 170 (231)

Vääntö (Nm/rpm)-¹ 900/1400 900/1400

Rengaskoko pienin / suurin 335/80 R20 / 405/70 R24 365/80 R20 / 455/70 R24

Sallittu kokonaismassa 10,3 t 14,5 t

Lähestymis-/jättökulma 44° / 51° 44° / 51°

Kääntöympyrä 16,2 m 16,6 m

Kahluusyvyys (vakio/valinnainen) 0,8 / 1,2 m 0,8 / 1,2 m

torin ilmanoton ohella myös vaihteis-
ton, akselien ja portaalien huohottimet 
ylös, sitä voidaan kasvattaa 1,2 metriin. 
Maastoautomallistoon tarjolla on myös 
miehistöohjaamo, ja maantiellä auton 
huippunopeus on kuorma-autoille tyy-
pillinen 89 kilometriä tunnissa.

Voimaa lisälaitteille
Unimogin maastoautomallistossa on 
monipuoliset voiman ulosottomahdol-
lisuudet. Vaihtoehtoisia vaihteistou-
losottoja on kaksin kappalein, ja nyt 
tarjolla on ensi kertaa myös moottori-
voiman ulosotto, joka avaa uusia mah-
dollisuuksia esimerkiksi sammutus-

vesi-  tai hydrauliikkapumppujen 
käyttöön. Lisävarusteena on saa-
tavissa hydrauliikkajärjestelmä 
kaikenlaisten laitteiden ja tehon-
kuluttajien tarpeisiin. Tällaisia 
voivat olla esimerkiksi lumiaura,  

etukuormaaja tai vaikkapa keulan 
vintturi. Normitetut pistokeliitän-

nät löytyvät keulasta ja perästä.
Eri puolilla autoa olevat val-

miiksi määritetyt kiinnityspis-
teet – kuten etupään kiinnitys-
levy 1,5 tonnin painoon asti 
– nopeuttavat ja helpottavat 
työlaitteiden vaihtamista, ja ne 

tarjoavat kiinnityspisteen mitä 

moninaisimmille päällirakenteille ja toi-
milaitteille. 

Työmuurahainen vailla vertaa
Unimogin työlaiteajoneuvomal listo   
koostuu kahdeksasta perusmallista 
(U 216–U 530). Hieman liioitellen sitä 
voidaan pitää pienenä teknisenä ihmee-
nä, sillä sen yli 70-vuotisen kehityskaaren 
aikana sille on kehitetty uskomattoman 
monipuoliset käyttömahdollisuudet.

Maastoautomallistoon verrattuna 
moottoritehot nousevat 6-sylinterisen 
version myötä enimmillään 220 kilowat-
tiin eli 300 hevosvoimaan. Päävaihteisto 
on maastomallien tapaan 8-vaihteinen, 
ja siihen on normaalin ”maastolaati-
kon” lisäksi saatavissa myös ryömintä-
vaihteisto, joka antaa käyttöön kahdek-
san erittäin hidasta ajonopeutta niin 
eteen- kuin taaksepäin. Näin vaihteis-
ton toiminta-alueet jakaantuvat kol-
meen eri osaan. Enimmillään käytössä 
voi siis olla kahdeksan vaihdetta eteen- 
ja taaksepäin normaaliajoon, samoin 
kahdeksan hitaamman alueen vaihdetta 
eteen- ja taaksepäin erilaisiin työajoihin 
sekä vielä kahdeksan ryömintävaihdetta 
molempiin suuntiin. Pykälien kokonais-
määrä voi siis olla 24 + 24.

Tämän lisäksi portaattoman nopeu-
densäätelyn mahdollistamiseksi mo-
nenlaisissa työtehtävissä tarjolla on 
hydrostaattiveto, jolla voidaan ajaa no-
peusalueella 0–50 kilometriä tunnissa. 
Kuin sokerina pohjalla mekaanisesta ve-
dosta hydrostaattivetoon ja päinvastoin 
voidaan siirtyä milloin tahansa ajon ai-
kana – ilman nykäyksiä ja ajoneuvoa py-
säyttämättä.

Työlaiteajoneuvomallisto voidaan 
haluttaessa varustaa myös nelipyörä-
ohjauksella, jossa kääntyvät takapyö-

Kahluusyvyys 
on perusvarus-
tuksessa 0,8 
metriä, mutta sitä 
voidaan kasvattaa 
1,2 metriin. 

12
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rät osallistuvat aktiivisesti auton oh-
jaamiseen. Varsinainen erikoisuus on 
mahdollisuus vaihtaa meille tuttu va-
semmanpuoleinen ohjaus oikeanpuo-
leiseen tai päinvastoin sananmukaisesti 
käden käänteessä. Käytännössä se ta-
pahtuu veivaamalla ohjauspyörä kaik-
kine hallintalaitteineen ja polkimineen 
ohjaamon laidasta toiseen. Vain keski-
konsolin painikkeet ja joystick-sauvaoh-
jaimet jäävät paikalleen. Näin erilaisissa 
työtehtävissä – kuten katujen pesussa tai 
piennarten niittämisessä – kuljettajalle 
tarjoutuu ohjaamon suurten ikkunapin-
tojen kautta aina paras mahdollinen nä-
kökenttä työlaitteisiin ja työkohteisiin.

n Työlaiteajoneuvoihin on saatavissa mahdollisuus hallintalaitteiden puolen vaihtami-
seen tarpeen niin vaatiessa. Toimenpiteeseen ei suinkaan kulu puolta päivää vaan pikem-
minkin pari minuuttia.

Parempi kuin Sveitsin  
armeijan linkkuveitsi
Kaikkien tuntemien Victorinox-linkka-
reiden huippumallissa voi olla peräti 33 
eri työkalua. Unimog laittaa siitä vähän 
paremmaksi, sillä sen työlaiteajoneu-
vomallistolle on valmistajan mukaan 
mahdollista määritellä noin tuhat eri-
laista työtehtävää. Lienee helpompi yrit-
tää kuvitella, mitä sillä ei voi tehdä kuin 
mitä sillä voi tehdä.

Unimogin työlaiteajoneuvomalliston 
käyttömahdollisuudet erilaisissa työteh-
tävissä ympäri vuoden ovatkin lähes ra-
jattomat, sillä koko ajoneuvokonsep-
ti on alusta pitäen suunniteltu erilaisia 
työlaitteita silmällä pitäen. Eri laitetoi-
mittajien kanssa on vuosien varrella ke-
hitetty yksilöllisiä järjestelmäratkaisuja, 

jotka parantavat kaluston tuottavuutta 
ja kohottavat käyttöastetta.

Lisälaitteita varten ajoneuvossa on 
kiinnityspisteet niin keulassa kuin pe-
rässä kuten myös ajoneuvon sivuilla. 
Päällirakenteet, kuten lava tai vaikkapa 
koukkulaite, voidaan kiinnittää suoraan 
runkoon tai lavan rungon kuulakiinni-
tyspisteisiin. Neljään standardoituun 
pistorasiaan ohjaamossa ja sen ulko-
puolella voi kytkeä sähkötehon kulutta-
jia ja lisälaitteita ilman erillistä johtojen 
vetämisen tarvetta.

Tarjolla on useita erilaisia mekaani-
sia ulosottoja sellaisiin tehtäviin, jois-
sa tehontarve on suuri. Eräs näistä on 
etupään ulosottoakseli, joka ottaa voi-
mansa suoraan moottorilta. Peräti 160 
kilowatin tehoinen ulosotto pyörit-
tää esimerkiksi lumilinkoa mallikkaas-
ti. Lisäksi tarjolla on myös moottori- ja 
vaihteistoulosotot. Moottorivoimanot-
to käyttää teholaitehydrauliikkaa, mutta 
sitä voidaan käyttää myös tehoa vaativi-
en laitteiden käyttämiseen hydrostaat-
tivedon yhteydessä. Vaihteistovoiman 
ulosotto mahdollistaa puolestaan taval-
listen hydraulipumppujen käyttämisen 
esimerkiksi nostureiden tai vastaavien 
laitteiden kanssa.

Maastokuorma-automalliston ta-
paan myös työlaiteajoneuvomalliston 
suurin ajonopeus maantiellä on 89 kilo-
metriä tunnissa.

Pesee ja linkoaa…
Kaikenlaisen kuljettamisen, kippaami-
sen, nostamisen, kuormaamisen, har-

jaamisen, pesemisen, linkoamisen, au-
raamisen, hiekoittamisen ja niittämisen 
ohella Unimog sopii myös vaikkapa 
push back -traktoriksi lentokentille pus-
kemaan koneita terminaalista platalle 
tai järjestelyveturiksi siirtelemään vau-
nuja ratapihoilla ja teollisuuslaitoksis-
sa. Näissä molemmissa riittävän suuren 
veto- ja työntövoiman varmistaa nimen-
omaan hydrostaattiveto, josta voidaan 
haluttaessa ilman vetokatkosta siirtyä 
manuaalivaihteistolle. Näin järjestelmä 
mahdollistaa tehokkuuden ja taloudelli-
suuden optimoinnin kaikissa tilanteissa.

Unimogien käyttäminen veturin kor-
vikkeena rautateillä ei ole mikään uusi 
keksintö, vaan se juontaa juurensa jo 
1960-luvulle. Laite asetetaan kiskoil-
le ajamalla se kiskojen suuntaisesti sel-
laiseen paikkaan, jossa rautapyörät voi-
daan laskea kiskoille ja nostaa ajoneuvo 

niiden varaan. Ne pitävät sen kiskoilla 
samalla, kun moottorin tai hydrostaatti-
vedon voima siirretään kiskoihin auton 
omien pyörien kautta. Suurin junamas-
sa – sanan varsinaisessa merkityksessä – 
voi olla jopa 1 000 tonnia.

Maailmanlaajuinen verkosto
Yli 70-vuotisen historiansa aikana Uni-
mogit ovat kuuluneet olennaisena osa-
na useiden maiden puolustusvoimien 
kalustoon. Tänä päivänä yli 80 maan ar-

meijat käyttävät niitä – mukaan lukien 
Suomi. Ensimmäiset Unimogit meille 
saatiin jo vuonna 1955. Nykyisin Puolus-
tusvoimiemme kalustokantaan kuuluu 
alun toistasataa Unimogia, joista kaik-
ki ovat maastokuorma-autoja. Ne on si-
joitettu suurimpiin joukko-osastoihin, 
ja niitä käytetään pääasiassa kuljetus-, 
evakuointi-, hinaus- ja pioneeritehtä-
vissä.

Varsinkin sotilaskäytössä laajalla 
kansainvälisellä jälkimarkkinaverkos-
tolla voi olla suuri merkitys silloin, kun 
kalustoa käytetään esimerkiksi rauhan-
turva- tai kriisinhallintatehtävissä eri 
puolilla maailmaa. Unimogin huolto- ja 
varaosaverkoston kerrotaan käsittävän 
yli 650 palvelupistettä yli 130 maassa, 
mikä takaa hyvät mahdollisuudet kalus-
ton kunnossapitoon silloinkin, kun toi-
mitaan kotipesän ulkopuolella.

Tänä päivänä yli 80 maan 
armeijat käyttävät niitä 
– mukaan lukien Suomi.
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L
okakuussa 1944 alkaneen ke-
hitystyön ensimmäinen he-
delmä syntyi tasan kaksi 
vuotta myöhemmin, kun en-
simmäinen prototyyppi oli 
valmis testiajoa varten.

Daimler-yhtiön sen ai-
kainen johto osoitti uutuut-

ta kohtaan vain vähäistä kiinnostusta, 
mutta projektia vietiin määrätietoises-
ti eteenpäin, ja sille saatiinkin pian voit-
tajavaltioiden valvontaviranomaisten 
hyväksyntä. Tuotannon aloittamiseksi 
Friedrich kääntyi Erhart & Söhne -nimi-
sen metallialan yrityksen puoleen. Pian 
yhteistyön tuloksena syntyi ajoneuvo, 
jonka mullistavaa alustatekniikkaa käy-
tetään vielä tämän päivänkin Unimo-
geissa.

Uudenlaista suorituskykyä
Uudenmallisen maatalousajoneuvon 
huippunopeus oli 50 kilometriä tunnis-
sa, mikä oli tuplaten perinteiseen trak-
toriin verrattuna. Molemmat akselit 
olivat jousitetut, ja niissä oli iskunvai-
mentimet. Auto oli jokapyörävetoinen, 
ja molemmilla akseleilla oli tasauspyö-
rästön lukot kuten myös jarrut.

Runkorakenne periytyi sen ajan hen-
kilö- ja kuorma-autoista, ja kaksipaik-
kainen ohjaamo oli katettu ja varustet-
tu verhoilluin istuimin. Kantavuutta oli 

UNIMOGIN SEITSEMÄN VUOSIKYMMENTÄ
n Kuva yllä: Unimo-
gin ensimmäinen 
prototyyppi oli oma-
na aikanaan tekni-
sesti niin edistyksel-
linen, että osa siinä 
olleista ratkaisuista  
on käytössä myös 
nykypäivän ajoneu-
voissa.

n TEKSTI: SEPPO SALMI

Toisen maailmasodan jälkeen sodan hävinnyt Saksa oli 
vaikeassa tilanteessa. Pulaa oli käytännössä kaikesta – 
myös ruuasta. Tuon ajan haasteet innostivat Daimler-
Benz AG:n lentomoottorisuunnittelusta pitkään 
vastannutta Albert Friedrichiä kehittämään uuden 
moottoriajoneuvotyypin, jolla maataloustuotannon 
tehokkuutta saataisiin parannettua. 

tarjolla 1 000 kiloa, ja voiman ulosotto-
jen käyttämiä työlaitteita voitiin kiinnit-
tää keulan ja perän ohella myös auton 
sivuille.

Yleismaailmallinen 
moottorilaite
Maaliskuussa 1946 projektissa alus-
ta asti mukana ollut Hans Zabel keksi 
tuotenimen Unimog, joka tulee sanois-
ta Universal Motor Gerät. Vapaasti kään-

nettynä se tarkoittaa yleismaailmallista 
moottorilaitetta.

Vuonna 1950 Unimogien tuotan-
to siirtyi Daimler-Benzille, ja vuoteen 
1954 mennessä maatalouden tarpeisiin 
suunniteltuun ”autotraktoriin” voitiin 
kytkeä peräti 66 erilaista maataloudes-
sa käytettävää työlaitetta. Niistä ajoista 
alkaen tekninen kehitys ja Unimog ovat 
kulkeneet rinta rinnan siten, että takana 
on jo 30 eri mallisarjaa ja noin 400 000 
valmistettua ajoneuvoa.
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AJ:n 15 000 tuotteen valikoimasta löydät myös EPA SPCC -sääntöjen 
mukaiset, kokoontaitettavat vuotosuoja-altaat. Verkkokaupassamme 
on eri kokoja ja malleja eri käyttötarkoituksiin. Suurempia kokoja on 
saatavana tilauksesta.

010 32 888 50       ajtuotteet.fi
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S
veitsin neljä moottorivenekomppaniaa pe-
rustettiin vuonna 1941. Silloisen partioveneen 
tyyppimerkintä oli P 41. Vuonna 2004 neljästä 
komppaniasta muodostettiin yksi komppania, 
Motorbootkomppanie 10, jolla on käytössään 
kaksitoista vuoden 1980 partiovenettä P 80.

Veneet ovat olleet jo miltei loppuun ajettu-
ja, ja Sveitsissä todettiin vuoden 2010 alussa tar-
ve uusia veneet vastaamaan nykyistä tekniikkaa. 

Suomessa upseeristipendiaatteina olleet Sveitsin upseerit 
olivat tutustuneet Suomen rannikkojääkäreiden käyttämiin 
aluksiin, ja he olivat todenneet näiden sopivan pienin muu-
toksin hyvin Sveitsin tarpeisiin. 

Suomi voitti Armasuissen kautta tehdyn tarjouskilpailun. 
Veneiden toimittaja on suomalainen Marine Alutech.

Ensimmäinen 0-sarjan vene (Patruillenboot) P 16 tuli 
Sveitsiin vuonna 2016. Marine Alutech teki alukseen Sveitsin 
vaatimusten mukaiset muutokset. Tärkeimpiä vaatimuksia 
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n Neljän sukupolven 
partioveneitä Lucerne-
järvellä: partioveneet 
URI, 41, 80 ja 16.

SVEITSIN UUDET 
PARTIOVENEET 
SUOMESTA

Sveitsi uusii moottorivene-
komppaniansa alukset. Tiukan 
kansainvälisen tarjouskilpailun 
jälkeen toimittajaksi on valittu 
suomalainen Marine Alutech.

■ TEKSTI: SEPPO HAARIO, E VERSTILUUTNANT TI E VP
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oli se, että reserviläisten (Milizsoldaten) 
pitää pystyä käyttämään venettä. Aluk-
sen miehistöön kuuluu päällikkö, kul-
jettaja, tutkamittaaja, viestiyhteysmies 
ja ampuja. Kaikki osaavat tehdä toisten-
sa tehtäviä. Aluksen komentaja on ar-
voltaan Wachtmeister (ryhmänjohtaja, 
alikersantti).

Parasta Suomesta
Alus edustaa uusinta digitaalista tek-
niikkaa, ja siinä on pimeänäkölaitteet, 
sveitsiläinen uusi tutka, 12,7 mm:n ko-

serästä. Peruskoulutus ja teoreettinen 
koulutus annetaan Bruggin varuskun-
nassa. Tämän jälkeen varusmiehet siir-
tyvät Vierwaldstätterjärvelle entiseen 
Vitznaun linnakkeeseen, joka on muu-
tettu venemiesten (Bootschütze) koulu-
tuskeskukseksi. Täällä koulutus kestää 
11 viikkoa.

Venemiesten vuosittaiset kertaushar-
joitukset järjestetään vuorottain Sveitsin 
suurilla järvillä: Bodenjärvi, Geneven-
järvi ja Lago Maggiore. Kaikki ammun-
nat aluksien konekivääreillä tapahtuvat 
Vierwaldstätterjärvellä Vitznaun tuki-
kohdan läheisyydessä. Ampumaetäisyy-
det vaihtelevat 100–1 000 metrin välillä. 

Suomessa saman valmistajan venei-
tä käytetään rannikkojääkäreiden kul-
jetukseen ja rantautumisiin. Veneeseen 
mahtuu hyvin 15 jääkäriä varusteineen. 
Suomen veneissä ei ole keittiötä eikä 
WC-tiloja.

Viznaun koulutuskeskus
Vitznaun salainen linnake rakennettiin 
osana Sveitsin mittavaa linnakejärjestel-
mää varsin nopeasti vuosina 1941–1943. 
Linnakkeeseen kuului ainoana Sveitsin 
linnakkeista kelluvat kulkuesteet Vier-
waldstätterjärven kapeimmalla kohdalla 
Vitznaun ja Ennetbürgen välillä. Linnak-
keen vahvistuksena oli myös aseistettuja 
P 41 -partioveneitä. 

Linnakkeella järjestettiin viimeinen 
kertausharjoitus vuonna 1990. Vuosi-
na 1991–1993 linnake muutettiin ve-
nemiesten koulutuskeskukseksi. Uusi 
koulutuskeskus Nas Vitznau vihittiin 
käyttöön 7.7.1994.

Kaikki Sveitsin partioveneet kuuluvat 
Bruggin varuskunnalle. Tutustuin tors-
taina 14.9.2017 venemiesten Vitznaun 
koulutuskeskukseen varuskunnan pääl-
likön eversti André Güssin johdolla. Al-
kuperäinen linnake on rakennettu kal-
lioon varsin taitavasti, ja sitä on vaikea 
havaita ulkoapäin. 

Suomen Sotilas Sveitsissä
Suomen Sotilaalle esiteltiin vanha lin-
nake ja sen muuttaminen venemiesten 
koulutuskeskukseksi. Teimme pienen 
ajelun P 80 -partioveneellä, ja lähtö sa-
tamasta kovan myrskyn ja isojen aalto-
jen aikana oli varsin mielenkiintoinen. 

nekivääri ylhäällä asetornissa (ampuja 
on sisällä), keittiö ja WC. Aluksessa on 
sisäiset radioyhteydet miehistön kesken 
sekä ulkoiset yhteydet sotilas- ja siviili-
viranomaisille. Veneitä voidaan kuljet-
taa kuorma-autoilla järveltä toiselle, ku-
ten aikaisempiakin veneitä.

Partioveneiden tehtäviin kuuluu jär-
vialueiden tarkkailu, tiedustelu ja varti-
ointi. Veneet toimivat yhteistyössä po-
liisin ja rajavartiolaitoksen kanssa. Yksi 
vene voi olla esimerkiksi kansainvälisten 
konferenssien aikana naamioituna ran-
taan, ja sillä on yhteydet muihin venei-
siin mahdollisia tarkastuksia varten. Ve-
neet avustavat myös armeijan sukeltajia 
ja ilmavoimien lentäjiä heidän pelastus-
harjoituksissaan.  

Sveitsi on ollut erittäin tyytyväinen 
ensimmäiseen 0-sarjan alukseen. Yh-
teistyö Marine Alutechin kanssa on su-
junut hyvin, ja kaikki toiveet on täy-
tetty. Sveitsi tulee saamaan vuosina 
2018–2019 lisää veneitä, lopullinen lu-
kumäärä on neljätoista. 

Venemiesten ja reserviläisten 
koulutus
Varusmiesten koulutus uuteen venee-
seen aloitetaan vuonna 2019. Kertaus-
harjoituksissa koulutetaan kaikki par-
tiovene P 80 -koulutuksen saaneet 
uudelleen.

Veneisiin koulutetaan vuosittain va-
rusmiehiä vain heinäkuun saapumi-

Sveitsi on ollut 
erittäin tyytyväinen 
ensimmäiseen 
0-sarjan alukseen.
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n Kirjoittaja uuden partiovene 
P 16:n kannella.
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Alusta komentavan varusmiesalikersan-
tin johdolla se onnistui hyvin. Tässäkin 
veneessä on vauhtia ja voimaa.

Tutustuin venesuojassa uuteen P 16 
-partioveneeseen, jonka vierellä oli en-
simmäinen partiovene P 41. Veneiden 
ero on valtava. Toinen edustaa toisen 
maailmansodan tekniikkaa ja toinen 
suomalaista huippuosaamista ja nyky-
tekniikkaa.

Sain Sveitsin asevelvollisista vene-
miehistä erittäin positiivisen kuvan. 
Kaikki olivat hyvin motivoituneita, reip-
paita, osaavia ja kohteliaita. 

n Vitznaun linnakkeen ruokasalissa Oberwachtmeister Vogel, Bruggin varuskunnan 
päällikkö André Güss ja kirjoittaja.
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U
usi Patria 6x6 polveutuu 
selkeästi isoveljestään Pat-
ria AMV 8x8:sta. Teknisesti 
se pohjautuu alustaraken-
teiltaan samoihin kom-
ponentteihin kuin AMV, 
mutta akseleita on yksi vä-
hemmän.

  Uusi panssariajoneuvo on valmis-
tajan mukaan suunniteltu monikäyt-
töiseksi ja modulaariseksi kuljetusajo-
neuvoksi. Tarjolla olevilla optioilla sitä 
voidaan kasvattaa lähemmäs AMV:tä. 
Saatavana on esimerkiksi erilaisia bal-
listisia- ja miinasuojatasoja sekä ase- ja 

omasuojajärjestelmiä. Tarjolla on muun 
muassa Patrian oma 120 mm:n Nemo-
kranaatinheitinjärjestelmä.

Kasvanut kokonaismassa
Päämitoiltaan Patria 6x6 vastaa likipi-
täen edeltäjäänsä. Suurin mahdollinen 
kokonaismassa on kuitenkin 24 ton-
nia eli reilusti enemmän kuin edeltä-
jässään. Kantavuutta voi varustuksesta 
riippuen olla jopa 8,5 tonnia.

  Suuri kantavuus mahdollistaa pa-
remman suojauksen. Panssaroidun ajo-
neuvon suojaus täyttää STANAG-luoki-

tuksen tason 4, mikä tarkoittaa suojausta 
jopa raskasta konekivääritulta vastaan. Mii-
nasuojaustason kerrotaan olevan huippu-
luokkaa jo perustasossaan, mutta optiona 
sitä voidaan nostaa jopa 10 kilon miinoilta 
suojaamiseen.

  Uusi Patria 6x6 täyttää NATO-vaati-
mukset ja sopii siten esimerkiksi rauhan-
turvaoperaatioihin. Valmistaja lupaa ajo-
neuvoille koko elinkaaren aikaisen teknisen 
tuen. Mahdollisten vientikauppojen toteu-
tuessa loppukokoonpano ja varustelu voi-
daan tarvittaessa tehdä myös kohdemaissa.

  Miehistönkuljetusajoneuvossa on 2-3 
hengen miehistön lisäksi istumapaikat 
kymmenelle taistelijalle – käyttötarkoituk-
sesta ja teknisestä erittelystä hieman riip-
puen. Ajoneuvo on suunniteltu yksinkertai-
seksi ja käyttökustannuksiltaan edulliseksi. 
Muun muassa kuljettajan paikan kerrotaan 
olevan niin kuorma-automainen, että kul-
jettajien on helppo omaksua nopeasti oh-
jaamon toiminnot.

Voimalinja
Moottorina uudessa vaunussa on viisisy-
linterinen ja 400-hevosvoimainen ahdettu 
dieselmoottori. Lienee selvää, että merkki 
on Scania, sillä viisisylinterisiä moottoreita 
ei nykyisin ole tarjolla juurikaan muilla val-
mistajilla.

  Toisaalta valinta on luonnollinen ja en-
nen kaikkea järkevä, sillä AMV:ssä on alus-
ta asti käytetty ainoastaan Scanian modu-
laarisen moottoriperheen kuusisylinterisiä 
moottoreita. Scanian V8-versiot ovat puo-
lestaan huolehtineet menosta ja metelistä 
CV90-vaunusarjassa, josta Suomen vaunui-
hin Patria valmisti aikanaan tornit ja Hägg-
lunds alavaunun.

  Tyyppimerkintä 6x6 kertoo, että kaik-
ki kolme akselia ovat vetäviä. Perusversios-
sa kaksi etummaista ovat ohjaavia, mutta 
optiona tarjotaan myös takimmaisen ak-
selin ohjausta. Pyöränripustuksissa käyte-
tään kaikkien pyörien erillisjousitusta pääl-
lekkäisin kolmiotukivarsin ja kierrejousin. 
Valinnaisena tarjotaan hydropneumaattis-
ta jousitusta. Jarruina ovat paineilmaohja-
tut hydrauliset levyjarrut ABS-toiminnolla.

Edeltäjänsä seuraaja
Patrian uuden panssaroidun miehistönkul-
jetusajoneuvon perusidea on tuoda edel-
täjänsä perusajatus tämän ajan tarpeisiin 
muokattuna. Se on suunniteltu tarjoamaan 
monipuolista kuljetuskapasiteettia ja mo-
dulaarisella rakenteellaan mahdollisuuden 
mukauttaa ominaisuuksia asiakkaiden tar-
peisiin. Ehkäpä erityisen luonteva valinta se 
olisi niille asiakkaille, joilla on jo käytössään 
AMV-kalustoa.

PATRIA 6x6 ■ TEKSTI: SEPPO SALMI

AMV:N 
PIKKUVELI

Patria esitteli kesäkuussa 
Eurosatory 2018 -näyttelyssä 
uuden kolmiakselisen 
miehistönkuljetusajoneuvonsa. 
Mallimerkinnällä Patria 6x6 
esitelty uusi panssaroitu 
kuljetusajoneuvo on tarkoitettu 
pikkuhiljaa ikääntyvien Pasi-
Sisujen korvaajaksi.

Pituus 7,5 m

Leveys 2,9 m

Korkeus 2,5 m

Kokonaismassa 
(max.) 

24 000 kg

Kantavuus 
(max.) 

8 500 kg

Moottori 294 kW (400 hv)/ 
1 870 Nm

Vaihteisto 7-vaihteinen  
automaatti

Huippunopeus yli 100 km/h

Uintikyky valinnainen

Kahluusyvyys 1,5 m

Toimintamatka yli 700 km

PATRIA 6x6
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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 

Voit tilata myös 
sähköpostitse  
asiakaspalvelu@
jaicom.com
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Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa.

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: __________________________________

Tilaa nyt  
Suomen Sotilas
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Laitteiden liitettävyys erilaisiin puolustusjärjestelmiin tiedonkeruun, valvonnan sekä kommunikaation lisäämiseksi 
kasvattaa myös liittimille asetettavia vaatimuksia.

ympäristön asettamat vaatimukset. 
ODU on yksi johtavista liitinvalmista-
jista, jolla on vuosikymmenten koke-
mus teollisuuden liitäntäteknologian 
ratkaisuista. Palvelut kattavat suunnit-
telun ja tuotekehityksen, sekä kaikki 
tuotantoprosessin vaiheet materiaalin 
työstöstä liitinten kokoonpanoon ja 
kaapelisarjojen valmistukseen asti. 

ODU AMC (Advanced Military Con-
nector) on pikalukitteinen liitinsarja, 
joka sopii puolustusvoimien vaati-
vien olosuhteiden lisäksi myös eri 

ODU AMC-liittimellä luotettava  
tiedonsiirto kaikkiin  
sovelluksiin

www.sahkolehto.fi

viranomaiskäyttöihin. ODU AMC-
liittimien suunnittelun ja tuotekehi-
tyksen lähtökohtana ovat käyttäjien 
vaatimusten mukaisesti mekaaniset 
ominaisuudet kuten keveys, kestävyys 
ja pieni koko yhdistettynä varmoihin 
ja nopeisiin tiedonsiirto-ominaisuuk-
siin. AMC-liittimet ovat saatavilla 
Push-Pull, Break-Away tai kierrelu-
kitteisena. Sähkölehto toimii ODU 
partnerina kehittämässä ratkaisuja 
asiakkailleen. 

Lue lisää sahkolehto.fi.

Saksalainen liitinvalmistaja ODU on 
vastannut markkinoiden tarpeisiin 
ja panostanut liittimien tiedonsiirto-
ominaisuuksien kehittämiseen. Siir-
rettävän tiedon määrä ja tiedonsiirron 
nopeus vaativat liittimiltä uusia säh-
kömekaanisia ominaisuuksia, jotka 
pitää ratkaista siten, että liittimen sig-
naalin laatu pysyy luotettavana koko 
liittimen eliniän ajan. Vaativa toimin-
taympäristö asettaa liittimelle mekaa-
nisia vaatimuksia. Tärinästä, kosteu-
desta, pölystä, öljystä, kemikaaleista ja 
lämpötilavaihteluista huolimatta nii-
den ominaisuudet eivät saa heikentyä.

Liittimiltä vaaditaan usein helppoa 
virheetöntä ja nopeaa liittämistä, 
varmaa lukitusta sekä pitkää elinikää 
(auki-kiinni liitäntöjä). Normaalisti 
dataliitokset tehdään esim. standardi 
USB- ja RJ45- liittimillä. Näitä liitti-
miä ei ole alun perin suunniteltu vaa-
tiviin käyttöihin, joten niiden suojaus-
luokka tai kestävyys liitäntäkertojen 
kasvaessa ei yleensä riitä. Standardilii-
tinten integroinnissa olemassa oleviin 
liitinrunkoihin joudutaan tekemään 
merkittäviä kompromisseja liittimen 
koon, painon, käytön ja kustannusten 
suhteen.

Tämän vuoksi ODU on kehittänyt 
ODU AMC – liitinsarjaan tiedonsiir-
toprotokollat täyttävät liitinrakenteet. 
Näiden liitinsarjojen avulla saavute-
taan erinomaisten tiedonsiirto-omi-
naisuuksien lisäksi kaikki teollisen 



Emme kaipaa syyllisiä, mutta kuollutta 
nuorta Suomen sotilasta jäi kaipaamaan 
moni. Onnettomuustutkintaraportin 
valmistuttua Suomen Sotilas ottaa kypärän 
päästä ja kääntää katseen eteenpäin. 
Julkistamme omiin ja alan tutkijoiden 
tekemiin tutkimuksiin pohjautuvia havaintoja 
kypäristä ja niiden mahdollisuuksista tarjota 
parempaa suojaa tulevaisuudessa. Oikea 
tieto suojavarusteista auttaa valitsemaan 
oikeat välineet oikeisiin tilanteisiin. Väärä 
tieto… tappaa. Tiedon piilottelu tai 
vaikeneminen väärässä paikassa voi johtaa 
turhiin vammautumisiin ja jopa kuolemaan. 

SUOJASTA
OIKEA TIETO VOI PELASTAA... 
JA TIETÄMÄTTÖMYYS TAPPAA

Totuus

Puolustusvoimien 
suojavarusteet ja 
vuoden 2005 Rovajärven 
heitinonnettomuus

■ TEKSTI: JUKKA JANHUNEN

T
urvallisuus ensin, sanotaan Puolustusvoi-
missakin usein. Ja näin onkin. Puolustus-
voimiamme ei voi syyttää turvallisuuden 
väheksymisestä. Todellisuudessa mikään ta-
voitteellisesti toimiva ja tuottava organisaa-
tio ei kuitenkaan voi toimia siten, että se lait-
taa aina turvallisuuden edelle. Turvallisuus 

on keskeinen näkökulma, mutta sillekään ei saa antaa 
liikaa roolia, muuten tehokas toiminta estyy. Toimin-
taan liittyy aina riskejä. 

Viime kädessä oikeita välineitäkin tärkeämpi tur-
vallisuuden tekijä on oikea toiminta. Se on mahdollista 
taata koulutuksessa vain riittävällä määrällä riittävän 
osaavaa henkilöstöä. Lisäksi tarvitaan tietysti oikean-
laiset varusteet. 

Suomen Sotilas on takavuosina kiinnittänyt huo-
miota turvallistamiseen eli näennäiseen turvallisuu-
den parantamiseen tekemällä hankintoja, jotka eivät 
välttämättä vastaa itse uhkiin, suojamateriaalien, ku-
ten kypärien kehitykseen, ja erilaisiin valmistusmate-
riaaleihin komposiitin vaihtoehtoina. Lisäksi olemme 
suunnanneet katseemme Puolustusvoimien henkilös-
törakenteen vinoumaan eli siihen, että juuri kentällä 
kouluttavia, valvovia ja turvallisuutta ylläpitäviä ker-
santteja ja luutnantteja on liian vähän, mutta evers-
tiluutnantteja sitten kyllä riittää. Osaavan nuoren 
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kenttä kouluttajavoiman tarve vain kas-
vaa, kun Puolustusvoimissa koulutetaan 
yhä hajautetumpia taktiikoita. Myös tur-
vallisuuden lisääminen edellyttää lisää 
opettavia ja valvovia silmiä kentälle.

Toimme aikoinaan myös esille kak-
soislatauksen estolaitteen, jollaista Suo-
messa ei onnettomuuden tapahtuma-
hetkellä käytetty, vaikka sellainen oli 
kehitetty Neuvostoliitossa jo ennen so-
tia ja se tuli sotavuosina lähes kahdek-
san vuosikymmentä sitten suomalaisil-
lekin tutuksi. 

Keskeisimmälle turvallisuusongel-
malle – henkilöstörakenteen vinoumalle 
– ei ole tehty mitään, ja komposiitti val-
taa alaa suojauksessa entisestään. Kak-
soislatauksen estolaite sentään on han-
kittu. 

Mutta sitä ennen jonkun piti kuolla.

Oppia tapahtuneesta
Jotta väärinkäsityksiä ei syntyisi, allevii-
vaamme vielä: seuraavilla sivuilla emme 
väitä, että kukaan vastuullinen henkilö tai 
mikään organisaatio olisi syypää nuoren 
miehen kuolemaan ja vammautumisiin. 
Emme myöskään väitä, että komposiit-
tikypärät olisivat olleet meillä tai muual-
la väärä kehityssuunta tai virhehankinta 
varsinkaan heitinmiehistöjen kaltaisille 
normaaleille taistelujoukoille. On nimit-
täin muistettava – kuten jo edellä viitta-
simme – että täydellistä turvallisuutta ei 
voi tavoittaa muutoin kuin lopettamal-
la koko toiminta. Lisäksi on muistettava, 
että turvallisuus ei ole ilmaista ja kukaan 
ei voi väittää perustellusti, etteikö Puo-
lustusvoimissa panostettaisi käytettävis-
sä oleviin määrärahoihin nähden kylliksi 
palvelusturvallisuuteen. 

Mitä tällä jutulla siis etsitään, jos 
ei syyllisiä? Ratkaisuja tulevaisuuteen. 
Suojavaruste- ja materiaalikehitys on 
huimaa, ja menneisyydestä voi aina op-
pia, kun kehitetään uutta. Haluamme 
siis jakaa oikeaa tietoa siitä, mitä suo-
javarusteissa on tapahtunut viime vuo-
sina ja kuinka niillä voidaan vastata 
turvallisuusuhkiin rauhan ajan palve-
luksessa ja taistelukentällä.

Rovajärvi joulukuussa 2005
Rovajärven ampuma-alueella tapah-
tui 2.12.2005 kranaatinheitinonnetto-
muus, jossa yksi varusmies kuoli ja vii-

si loukkaantui vakavasti. 19.12.2017 
päivätyn tuoreen tutkintaselostuk-
sen B3/2005Y mukaan heitinryh-
män miehillä oli päällään Puolus-

tusvoimien kovapanosammunnoissa 
tuolloin käytetty ballistinen standar-
disuojavarustus eli komposiittikypärä ja 

sirpaleliivit. Raportista selviää edelleen, 
että menehtyneen varusmiehen kypä-
rään kohdistui voimakas isku ja kypä-
rä jousti niin paljon, että päähän välittyi 
tappava isku.

Komposiitit ovat metalleja herkem-
piä muun muassa mekaaniselle rasituk-
selle, kemikaaleille ja lämmölle. Näihin 
kypärä ja sen käyttäjä törmää kuitenkin 
sotaväessä helposti päivittäin. Kypärien 
päällä istuskellaan, ne sotkeutuvat hel-
posti öljyyn, saavat iskuja ja altistuvat 
erilaiselle kulutukselle.

Modernin ballistisen kypärän tehtä-
vänä on pään suojaaminen sirpaleilta 
ja luodeilta. Ei riitä, että projektiili py-
sähtyy kypärään, vaan pään on kyettä-
vä ottamaan isku vastaan ilman pysy-
viä vammoja. Pää on kaikista ihmisen 
kehon osista herkin vammautumisel-
le. Siksi ballistinen kypärä on kuulunut 
sotilaan taisteluvarustukseen jo yli sata 
vuotta. 

Modernin ballistisen kypärän 
tehtävänä on pään suojaaminen 
sirpaleilta ja luodeilta. 

n Kaksoislatauksen estolaite otettiin 
käyttöön Suomessa vasta vuoden 2005 
onnettomuuden jälkeen.

n Venäläinen Sfera-S-kypärä on yksi testaa-
mistamme moderneista metallisista suoja-
varusteista.
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Ballististen kypärien traumaa kä-
sitellään yleensä lähinnä tieteellisen 
tason julkaisuissa, joita mekin käy-

tämme omien tutkimustemme rin-
nalla lähteinämme. Suomen Sotilaassa 

olemme viime vuosina pyrkineet kansan-
tajuistamaan asiaa muun muassa moder-
neja suojavarusteita käsitelleissä testi- ja 
asiantuntija-artikkeleissamme. Tämänkin 
kirjoituksemme tarkoituksena on nimen-
omaan antaa helppotajuista, mutta sy-
välliseen asiantuntemukseen perustuvaa 
tietoa, ja avata sen pohjalta keskustelu bal-
lististen kypärien turvallisuudesta kan-
sanomaisella tasolla. Samalla haluamme 
muistuttaa, että rakettitieteestä ei ole kyse. 
Toivomme tässäkin asiassa avoimuutta ja 
rehellisyyttä ylilyönteihin sortumatta. Vain 
näin turvallisuutta voidaan parantaa. To-
tuutta piilottelemalla se heikkenee.

Ei tässä syyllistä kaivata…
Vielä kerran, tämänkään kirjoituksemme 
tarkoituksena ei ole etsiä syyllisiä vaan 
ratkaisuja. Haluamme osaltamme auttaa 
viranomaisia ja päätöksentekijöitä löytä-
mään turvallisempia ratkaisuja tällä ker-
taa nimenomaan pään ballistiseen suo-

jaukseen. Puolueetonta ja realistista 
tietoa eri materiaalien dynaamises-
ta käyttäytymisestä ballistisen iskun 
aikana.

Usein sanotaan, että mikä tahansa ky-
pärä on parempi kuin ei laisinkaan ky-
pärää. Monelle kypärää työssä tai pal-
veluksessa käyttävälle tuleekin helposti 
liiallinen turvallisuuden tunne kypärän 
leukahihnaa kiristäessään, vaikka leuka-
hihnan ja kypärän välissä ei olisi hitusen 
vertaa tietoa siitä, miten eri materiaalit 
käyttäytyvät. Tarvitseeko käyttäjän tietää-
kään, kunhan päättäjät tietävät? Mutta tie-
tävätkö he?

Ainakin suojavarustehankinnoista ja 
niiden käyttötavoista erilaisissa tehtävis-
sä päättävien olisi nimittäin tuiki tärkeää 
tietää, mitä kypärä pysäyttää, mistä mate-
riaalista se on valmistettu ja miten se käyt-
täytyy ballistisen iskun aikana. Eli mikä 
materiaali sopii parhaiten mihinkin teh-
tävään.

Tieto lisää turvaa
Tiedon on perustuttava puolueettomiin 
ja luotettaviin tosiasioihin, jotka voidaan 
näyttää toteen milloin tahansa käytän-
nön koeammunnoin. Tutkimustieto on 
tutkimustietoa ja markkinointimateriaali 
markkinointimateriaalia. On muistettava, 
että turvallisuusyrityskin on vain liikeyri-
tys, ja se elää armottomilla markkinoilla, 
jossa täytyy tehdä kauppaa tai tuhoutuu.

On päivänselvä asia, että kukaan ei pa-
huuttaan valmista kypäriä, joiden käyt-

täjäturvallisuus on huono. Käyttäjä-
turvallisuus on kaikille ballististen 
suojavälineiden valmistajille aina etusi-
jalla. Mutta jos asiakas ei osaa ostaa tai 
käyttää ostamaansa tai ei ymmärrä, mi-
hin suojaus riittää, niin se on sitten asi-
akkaan ongelma.

On myös syytä ymmärtää, että ihme-
varusteita ei ole. Mikä tahansa ballisti-
nen suojaväline voi pettää ja aiheuttaa 
käyttäjälleen eriasteisia vammoja, vaik-
ka siihen iskeytyvä projektiili pysähtyi-
si eikä läpäisyä syntyisi. Oleellisinta on 
ymmärtää, miten käytettäväksi ja mihin 
varuste on tarkoitettu. Huono yhdes-
sä voi olla paras toisessa ja päinvastoin. 
Kaikki alan valmistajat yrittävät varmas-
ti tehdä parhaansa markkinoilla olevil-
la materiaaleilla. Kyse on vain siitä, että 

tiedostamme eri ballististen suojamate-
riaalien hyvät ja huonot puolet.

Oikea kalu oikeaan paikkaan
Käyttökohde määrää tietenkin kypäräl-
tä vaadittavat ominaisuudet. Otetaan 
esimerkiksi sirpaleiden tai jopa tiettyjen 
luotien pysäyttämiseen tarkoitetut bal-
listiset sotilaskypärät ja pyöräilykypärä. 

Sirpaleen tai luodin ollessa kyseessä 
ballistiseen kypärään kohdistuu pieni-

massainen mutta nopea isku. Iskualue 
on myös hyvin paikallinen. Pyöräily-
kypärällä tai muulla iskusuojakypäräl-
lä taas haetaan suojaa suurimassaista 
ja matalanopeuksista iskua vastaan, esi-
merkiksi törmäystä pää edellä katuun.

Iskusuojakypärässä kuorimateriaa-
lin halutaan säilyvän ehjänä sisällä ole-
vien pehmusteiden vaimentaessa iskun. 
Ballistisissa kypärissä pääasiassa kuo-
rimateriaali sitoo energian itseensä, jo-
ten jonkinasteiselta painaumalta ei voi 
välttyä, kun materiaali muuttaa muoto-
aan. Iso kysymys on, osuuko ballistisen 
kypärän takapinta (takapinta tarkoittaa 
siis sisäpintaa, se on ikään kuin takapin-
ta siihen iskeytyvästä projektiilista eli ul-
koa katsoen) päähän vai ei. Se, kuinka 
tässä onnistutaan, riippuu pysäytettä-
vän projektiilin ominaisuuksista ja ky-
pärän materiaalista.

n Kuvan titaani-
panssaroidulla 
soturilla on 
päässään STSh-
81  Sfera -kypä-
rä ja vartalon 
suojana Polib-
rus Amulet-7- 
titaaniliivit.

n Kaksi Puolustusvoimien käytössä 
olevaa komposiittikypärämallia. Mo-
derneimpien kypärien (taustalla) suo-
jaavuus on jopa entistä huonompi, 
joskin samalla on saavutettu parem-
pi ergonomia. Suoja on aina komp-
romissi, ja suojavarusteet tulee valita 
käyttotarkoituksen mukaan.

...trauman keston suhteen modernit erikoismetalli-
kypärät ovat paljon parempia kuin komposiitti.

Metallien huono puoli 
on komposiittirakenteita 
suurempi paino.

NEL JÄÄ ERI MALLIA 
OLEVAT PELTIPOTAT

ilmatorjuntatykin asemissa 
valmiina käyttöön silloin ker-
ran, siellä jossain. Perintei-
nen teräspeltikypärä ei anna 
sen parempaa suojaa kuin 
komposiittikypäräkään, mut-
ta modernit titaani-, teräs- ja 
alumiinikypärät ovatkin tois-
ta maata.

SFERA-S-TERÄSKYPÄRÄN 
SIVULEVYIHIN

tuli pelkät matalat painaumat, 
kun siihen osui 150 metrin pääs-
tä koeampumamme 7,62x39 
rynnäkkökiväärin normaalila-
tauksella liikkeelle laukaistu 
luoti. Olisiko moderni teräs- tai 
hybridikypärä hintansa väärti  
suojan lisä myös rauhan ajan 
 kovapanosammunnoissa?
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TAK T I I K K A & T E K N I I K K A

Osuma tornissa
Ballistiseen kypärään kohdistuvassa is-
kussa voidaan erottaa liikkeessä kak-
si vaihetta. Ensin tapahtuu kypärän ta-
kapinnan paikallinen pullistuma (ajassa 
satoja mikrosekunteja), jonka dynaami-
nen maksimiarvo ei saa ylittää kypärän 
takapinnan ja pään välistä etäisyyttä. 
Tällöin kypärän kuoren materiaaliva-
linnat ovat avainasemassa. Vasta myö-
hemmin alkaa koko kypärän liike päätä 
vasten, josta voidaan käyttää termiä ky-
pärän bulkkiliike (puhutaan millisekun-
neista). Tällöin kypärän sisusrakenteet, 
eli valjaat ja pehmusteet, pääsevät teke-
mään vaimennustyötä niiden puristues-
sa kasaan.

Kypärän traumaan (takapinnan pul-
listuma) voidaan vaikuttaa lähinnä vain 
valitsemalla oikea ballistinen kuorima-
teriaali ja/tai asettamalla kypärä tar-
peeksi etäälle päästä – siis käytännös-
sä suurentamalla kypärän ulkomittaa. 
Komposiittikypärien ongelmana on se, 
että vaadittava turvallinen etäisyys ky-
pärän takapinnan ja pään välillä on 
kohtuuttoman suuri tietyillä iskumuut-

tujilla. Esimerkiksi keskiverto kom-
posiittikypärä pysäyttää kyllä 9 mm:n 
pehmeän ytimen sisältävän luodin am-
muttuna konepistoolista, mutta suurin 
dynaaminen takapinnan pullistuma eli 
trauma voi olla jopa viisi senttiä. Tämä 
on selkeästi liikaa, takapinta on silloin 
aivoissa. Minulle on muun muassa ai-
koinaan sanottu, että poliisin käyttämä 
9 mm:n luoti ammuttuna pistoolista ai-
heuttaa kotimaisessa komposiittikypä-
rässä noin 35 mm:n takapinnan pul-
listuman. Tämäkin on liikaa. Suomen 
Sotilas on myös testannut ballistisin ko-
kein painaumia, ja havainnot tukevat 
saamiani tietoja.

Kuten totesimme, on päivän selvää, 
että kukaan ei pahuuttaan valmista ky-
päriä, joiden käyttäjäturvallisuus on 
riittämätön. Edellä kuvattu takapinnan 
pullistuma vain on nykyisten polymee-
rikuitukomposiittien materiaaliomi-
naisuus ballistisessa iskussa. Edelleen 
on muistettava, että komposiittikypä-
rä antaa kuitenkin valtavan paljon pa-
remman suojan kuin pelkkä kenttälak-
ki. Komposiittikypärän tehtävähän ei 
yleensä ole suojata luodeilta, vaan iskul-
ta ja sirpaleilta, jotka ovat taisteluken-
tällä yleisin päähän kohdistuva uhka. 
Kaksoislatauksen räjähdys heittimen 
putkessa on uhka, jota vastaan kukaan 
ei lupaa varmaa suojaa millään kypäräl-
lä. Kaikelta ei voi suojautua.

Komposiitit
Komposiiteilla on erinomainen massa-
tehokkuus pehmeäytimellisiä projektii-
leja vastaan, mutta niiden ongelmana on 
edellä selittämämme liiallinen takapin-
nan trauma kypäräsovelluksissa. Ballis-
tiset komposiittikypärät delaminoituvat 
ja taipuvat liikaa iskun aikana. Tämä on 
iso ongelma, josta harva käyttäjä tietää. 
Delaminoituminen tarkoittaa kuitukan-
gaskerrosten irtoamista toisistaan. Näin 
komposiitti sitoo energiaa tehokkaas-
ti, trauman kustannuksella. Se kestää, 
mutta siinä lähes kiinni oleva suojattava 
kohde – pää – ei. Komposiittirakenteil-
le iskussa tyypillinen takapinnan trau-
ma ei ole ongelma paneelisovelluksissa, 
kuten vaikkapa ajoneuvon lisäsuojauk-
sessa, joissa itse paneeli sijaitsee etäällä 
suojattavasta kohteesta. Tässä kompo-
siittimateriaalit loistavat.

Kypärien käyttäjäturvallisuus on ai-
hepiiri, josta ei keskustella tarpeeksi ja 
josta käyttäjä – tai asiakas – ei usein saa 
tarpeeksi tietoa. Ballististen kypärien 

On myös paljon tapauksia, joissa 
komposiittikypärä on pysäyttänyt Ka-
lashnikovin (5,45 tai 7,62x39) luodin. 
Nämä ovat rajatapauksia, joille löy-
tyy aina selitys iskumuuttujista. Ennen 
kaikkea Yhdysvalloissa näistä tilanteis-
ta on osattu ottaa kaikki ilo irti ja kehut-
tu kypärän kestävän AK:n osuman. Näin 
ei ole! 

Eräs valmistaja käytti silmämääräi-
sesti noin kaksi senttiä paksua kompo-
siittikuorta kypärässään. Se alkaa olla jo 
aika painava muna. Kypärän ballistinen 
kuori pysäytti kyllä valmistajan kerto-
malla tavalla 7,62x39-väljyisen pehme-
än lyijy-ytimen sisältävän luodin, mutta 
takapinnan trauma oli järkyttävä. Osu-
man aiheutti ballistisesta savesta muo-
toiltuun päähän syvän kämmenen ko-
koisen painauman. Valmistajan videolla 

nämä osumat olivat selviytymiskykyisiä 
(survivable) ja kerrottiin myös, että soti-
las pystyy säilyttämään taistelukykynsä 
osuman jälkeen. Siihen ei tarvita profes-
soritason henkilöä toteamaan, että ky-
seinen sotilas olisi ollut kaikkea muuta 
kuin taistelukykyinen.

Metallinen vaihtoehto
Materiaaliryhmistä metallit ovat käy-

tännössä ainoa vaihtoehto polymeeri-
kuitukomposiiteille ballistisen kypärän 
suojakuoren materiaaleina. Metallisia 
kypäriä valmistetaan titaanista, teräk-
sestä ja alumiinista. Eivät nekään mi-
tään ihmekypäriä ole, mutta trauman 
keston suhteen modernit erikoismetalli-
kypärät ovat paljon parempia kuin kom-
posiitti. Tämä havainto on tullut Suo-
men Sotilaan lukijoille selväksi viime 
vuosina julkaisemistamme tutkimus-
raporteista. Mutta onko tieto levinnyt 
käyttäjille – turvallisuusviranomaisille?

Metallista valmistetun suojakuoren 
hyviin ominaisuuksiin kuuluu jäykkyys 
ja myös se, että metallit sitovat energi-
aa eri tavalla kuin komposiittirakenne, 
mikä johtaa alhaiseen traumatasoon. 

Metallien huono puoli on kompo-
siittirakenteita suurempi paino ja hinta. 

n Uuden tyylisuuntauksen komposiittiky-
pärissä suojauspinta-ala jää melko vähäi-
seksi. Se ei välttämättä ole aina väärä kehi-
tyssuunta. On tilanteita ja tehtäviä, joissa 
ergonomia ja sen mahdollistama nopeus, 
parempi johdettavuus ja taistelunkestä-
vyys tuo taistelijalle enemmän suojaa kuin 
suoja-arvon ja kannettavan varustuksen 
painon kasvattaminen.

Hybridikypärät osoittavat, 
että komposiitit ovat 
kaikkea muuta kuin turhia.

BRIT TISOTILAAT

kantoivat noin 50 kilon kuor-
maa partioidessaan Afganis-
tanissa, pelkästään ballistinen 
suoja painoi 15 kiloa. Siihen 
päälle vielä ase, ampumatar-
vikkeet ja reppu täynnä tava-
raa, niin 50 kiloa tulee täyteen. 
Rauhaanpakottamisoperaati-
oissa länsimaiden poliittisten 
päätöksentekijöiden tappion-
sietokyky on niin alhainen, 
että suojaa on kiusaus  kasvat-
taa jopa taistelijoiden toimin-
takyvyn kustannuksella.

käyttäjäturvallisuudessa onkin tältä osin 
parantamisen varaa. 

Markkinamiesten puheet
Usein kun kerrotaan ballistisen kypärän 
pysäyttäneen ylivoimaisen projektii-
lin käyttäjän selvitessä vähin vammoin, 
unohdetaan kertoa, että tapahtuman 
todellinen selittävä tekijä on esimerkik-
si iskukulma tai ampumaetäisyys eikä 
kypärän ominaisuudet. Nykyisin uuti-
soinneissa on lähes aina kyseessä kom-
posiittikypärä, sillä ne edustavat suu-
rinta osaa kaikista ballistisista kypäristä 
maailmanlaajuisesti. Jotkut valmistajat 
ja tahot ottavat tällöin kaiken irti tapah-
tumista ja unohtavat kertoa koko totuu-
den. Tätä tapahtuu erityisesti Yhdysval-
loissa. 

35
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Nykyiset ballistiset titaani- ja alumiiniky-
pärät ilman visiiriä painavat hieman pääl-
le kaksi kiloa. Hyväkuntoisella taistelijal-
la ei ole sen suurempia ongelmia pysyä 
taistelukykyisenä tämän painoisen kypä-
rän kuin kevyemmän komposiittisenkaan 
kanssa 24/7. Painoakin oleellisempi teki-
jä on painon jakautuminen ja muu ergo-
nomia. Kypärä ei esimerkiksi saa rajoittaa 
liikaa taistelijan aistien käyttöä. Hyvä esi-
merkki tästä ovat laajasti testaamamme 
venäläiset Sfera-titaani- ja -teräskypärät. 
Painon vaikutusta käyttöergonomiaan 
on pienennetty ja suojaavuutta paran-
nettu kääremäisellä – munankuorimai-
sella – muodolla, mutta samalla kypärän 
käyttäjällä on oltava jonkinlainen audio-
järjestelmä korvissaan taistelutilan hal-
litsemiseksi ja johdettavuuden takaami-
seksi. Venäläiset sotilaat ovat todistetusti 
pitäneet 2,5-kiloisia Sfera-titaanikypäriä 
päässään hyvinkin pitkiä aikoja soties-
saan muun muassa Tšetšeniassa. Erikois-
varustus, kuten painava ja kallis kypärä, 
on helposti perusteltu valinta, kun suo-
jataan osaavaa, kovakuntoista ja kallista 
ammattisotilasta.

Lopulta tärkeintä on kuitenkin käyt-
tötaito ja tottumus. Kypärän ja muunkin 
henkilökohtaisen ballistisen suojavarus-
teen käyttöön on totuteltava nousu-
johtoisesti. Armeijan harjoituksis-
sa niiden käyttöä tulee harjoitella. 
Se ei riitä, että kantaa pelkkiä tais-
teluliivejä. Miehet ja naiset on 
opetettava ymmärtämään pään 
suojaamisen merkitys. Ballistiset 
liivit pitää myös olla päällä inserttei-
neen. Esimerkiksi brittisotilaat kantoi-
vat noin 50 kilon kuormaa partioidessaan 
Afganistanissa, pelkästään ballistinen 
suoja painoi 15 kiloa. Siihen päälle vielä 
ase, ampumatarvikkeet ja reppu täynnä 
tavaraa, niin 50 kiloa tulee täyteen. Onnis-
tuu kovakuntoisilta miehiltä ammattiar-
meijassa ja taatusti heikentää silloinkin 
miesten suorituskykyä. Suojan käyt-
tö taistelukentällä onkin aina komp-
romissi. Kun suoja kasvaa, niin liik-
kuvuus heikkenee. Mutta voisiko 
parempi suojaus olla paikallaan ai-
nakin rauhan aikana staattisissa 
tehtävissä, kuten kovapanosam-
munnoissa? Toki pitää muistaa, 

että täydellistä suojaa ei voi saavuttaa 
eikä heittimellä tai tykillä työskentely-
kään ole kevyttä. Varusteiden on oltava 
ergonomisia niin rauhan kuin sodan ai-
kana ja mieluiten samanlaisia, jotta nii-
hin totutaan rauhan ajan koulutuksessa. 
Ballistisissa sovelluksissa tärkeitä teki-
jöitä ovat käyttäjäturvallisuus ja keve-
ys tinkimättä ballistisesta suojasta. Toki 
käyttömukavuus on yksi tärkeimmis-
tä asioista. Epämukavaa kypärää ei ku-
kaan pidä, jolloin päähän laitetaan pi-
kemmin vaikka pipo, joka suojaa sekin 
– mutta siis vain kylmältä. Käytettävyyt-
tä ei tule aliarvioida. Epämukava suoja-
varuste, jota ei käytetä tai joka väsyttää 
taistelijan ennen aikojaan, on vaarallisin 
suojavaruste, vaikka se olisi testipenkis-
sä kuinka hurja suojaväline.

Kyllä, kaikki suojavarusteet ovat epä-
miellyttäviä ja painavia. Kyllä, ergono-
mia on tärkeää, mutta sotilaaksi ei yk-
sinkertaisesti kelpaa, jos ei jaksa kantaa 
edes kypärää päässään. Talvella olisi li-
säksi tärkeää, että kypärän alle mahtui-
si lämmintä ilman, että potta nousee 

pään yläpuolelle ja otsa huutaa nap-
pia… Oletteko koskaan nähneet kova-
panosammunnoissa sellaista näkyä? 
Pää jäässäkään ei voi taistella. Saksalai-
set kokeilivat sitä aikanaan itärintamal-
la, ei toiminut.

Hybridikypärät
Metallista valmistettujen ballististen 
suojakypärien tehokkuutta voidaan pa-
rantaa tukemalla metallikuori takapin-
nastaan (sisäpuolelta) polymeerikuitu-
komposiitti-linjauksella. Näitä kypäriä 
kutsutaan hybridikypäriksi. Tämän kal-
taiset kypärät edustavat alansa huippua. 
Komposiitin avulla kasvatetaan metal-
lin ballistista suorituskykyä jäykistämäl-
lä rakennetta.

Eräs venäläinen valmistaja kertoo 
omien alumiini-aramidi-hybridikypä-
riensä mahdollistavan ei-läpäisevästä 
ballistisesta iskusta selviämisen ilman 
aivotärähdystä. Lainaten suoraan val-
mistajaa: ”Kun sellainen osuma, joka ei 
läpäise kypärää, tapahtuu, tärähdysvai-

kutus ei ylitä sallittua enimmäisarvoa – 
toisin sanoen se ei saavuta aivotäräh-
dyskynnystä.” Kyllä valmistajat tietävät, 
mihin heidän tuotteensa kykenee ja mi-
hin ei. Lukija voi katsoa netistä kypärien 
koeammuntavideoita tai asia voidaan 
viime kädessä myös havainnollistaa.

Titaani-aramidi-hybridikypäriä saa 
EU-alueelta Itävallasta. Toinen alue on 
Venäjä, josta saa titaani-aramidi- ja alu-
miini-aramidi-hybridikypäriä. Voi sanoa 
helposti, että nämä hybridit ovat par-
haimpia ballistisia kypäriä, mitä on tar-
jolla maailmanlaajuisesti. Tämä on pel-
kää tosiasiaa, ei myyntipuhetta. Suomen 
Sotilas tai minä emme saa senttiäkään 
yhdeltäkään kypärän valmistajalta.

Hybridikypärät osoittavat, että kom-
posiitit ovat kaikkea muuta kuin turhia. 
Niitä, kuten mitä tahansa materiaalia, 
tulee käyttää oikein halutun lopputulok-
sen saavuttamiseksi. Ballistisen kypärän 
ensisijaiseksi suojamateriaaliksi poly-
meerikuitukomposiittia ei tulisi käyttää 
liiallisen trauman vuoksi tietyillä isku-
muuttujilla.

n Eri materiaaleista valmistettuja venäläisiä erikoiskypäriä. Venäläiset kypärät eivät tulisi Suomessa 
kyseeseen, mutta niistä voi oppia paljon. Joka tapauksessa on muistettava, että raskaimmat erikois-
tehtäviin tarkoitetut kypärät soveltuvat vain erikoistehtäviin. Painavimmat kypärät lyhentävät nii-
den kantajien tehollista toiminta-aikaa ja saattavat rajoittaa vaarallisesti esimerkiksi näkyvyyttä. Kun 
paino kasvaa, kasvaa helposti myös hinta. Elektroniikalla voidaan parantaa johdettavuutta, mutta 
sekään ei ole ilmaista eikä vikaantumisvapaata.

STSH-81 SFERA

Sferan oikeanpuoleinen titaaninen si-
vulevy on ottanut kaksi osumaa, jois-
sa simuloidaan 200 metrin ampumae-
täisyyttä. Molemmat menivät selkeästi 
läpi. Luodit ovat taivuttaneet titaania 
puhtaasti. Lyijyn säteittäisestä virtauk-
sesta titaanin pinnalla on vain pieniä 
merkkejä.

MOSKOVAN 
ALUEEN

OSN Saturn -erikois-
yksikön sotilaita 
päässään alumiini-
hybridikypärät.

Epämukava suojavaruste, jota ei käytetä tai joka väsyttää taistelijan ennen aikojaan, on 
vaarallisin suojavaruste, vaikka se olisi testipenkissä kuinka hurja suojaväline.
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Metallia vai komposiittia? 
Ballistisia kypäriä testataan tyypillisesti 
kahdella menetelmällä: ampumalla nii-
tä luodeilla ja sirpalesimulanteilla. Luo-
dit ovat tyypillisesti pistoolikaliipereita 
ja sirpaleet Naton tai Venäjän standardin 
mukaisia. Nato-standardin tylppäkärki-
set sirpaleet painavat 1,1 grammaa ja ve-
näläiset karkaistut haulit 1,05 grammaa. 
NII Stali -terästutkimusinstituutti kertoi 
aikoinaan minulle, että venäläinen stan-
dardi on ankarampi, koska haulin keski-
määräinen tilastollinen poikkipinta-ala 
läpäisyn yhteydessä on pienempi kuin 
Nato-standardin mukaisessa sirpalees-
sa. Aika monimutkainen lause, mutta 
juuri näin he asian ilmaisivat. Suomek-
si ympäripyöreä hauli on osuessaan jok-
seenkin aina yhtä pieni, jolloin energiaa 

kohdistuu enemmän pienemmälle pin-
ta-alalle.

Polymeerikuitukomposiittikypäris-
tä sanotaan usein niiden olevan hyviä 
sirpaleita vastaan mutta huonoja luo-
teja vastaan liiallisen trauman vuoksi. 
Pääsääntöisesti näin on. Täytyy muis-
taa, että kyseessä on Nato-standardin 
mukainen sirpale. Käytännön elämäs-
sä kypärään iskevän projektiilin muo-
to, mekaaniset ominaisuudet ja iskuno-
peus vaikuttavat siihen, pysähtyykö se 
vai ei. Komposiitin rakenne ja tapa, mil-
lä se sitoo itseensä energiaa, aiheuttaa 
kohtuuttoman suuren trauman mones-
sa tapauksessa. Käyttäjällä on suuri riski 
vammautua tai menehtyä.

Metallikypärien puolella titaaniky-
pärät ovat hyviä sekä sirpaleita että luo-
teja vastaan, jos titaaniseoksen vetolu-
juus pidetään alle 840 megapascalissa. 
Tällöin se käyttäytyy hyvin eikä mur-
ru hauraasti (lisää aiheesta kiinnostu-
neille suosittelemme muun muassa 
Suomen Sotilaan testiraportteja viime 

kimmautusominaisuudet. Myös trau-
mataso on teräskypärillä erittäin alhai-
nen. 

Alumiinikypärillä on myös alhai-
nen traumataso, ja alumiini materiaali-
na pärjää hyvin sirpalesimulantteja vas-
taan. Myös hyvin läpäisevien pistoolin 
luotien torjunta onnistuu markkinoilla 
olevilta kypäriltä. Alumiiniset hybridiky-
pärät ovat halpoja, ja kevyempinä myös 
käyttömukavuus on hyvä. Ne ovat erin-
omainen vaihtoehto komposiittikypä-
rille, ennen kaikkea taholle, jolla ei ole 
paksua lompakkoa.

Optimiratkaisu
Täydellistä vaihtoehtoa ei siis ole. Ergo-
nomia kärsii tai hinta tahtoo karata kä-
sistä. Optimaalinen tilanne ballististen 
kypärien markkinoilla olisi se, että ky-
päränvalmistaja pystyisi tarjoamaan 
kypäriä valmistettuna eri materiaaleis-
ta. Tällöin käyttäjä voisi itse valita omat 
vaatimuksensa täyttävän kypärän.

Komposiittikypärillä on tänään lähes 
maailmanlaajuinen valta-asema, ja siksi 
valmistajia, jotka kykenevät tarjoamaan 
vaihtoehtoisen suojamateriaalin, on to-
della harvassa. EU-alueelta Itävallasta 
saa titaanikypäriä, mutta harvalla on va-
raa niihin. Toisaalta, kannattaako pään 

suojauksessa säästellä? Se on vähän 
sama asia kuin säästäisi renkaissa au-
ton käyttökustannuksissa. Tietysti totta 
on sekin, että on ihan eri asia varustaa 
pienempi joukko rauhan ajan harjoitte-
luun tai vaikkapa kriisinhallintaan kuin 
varustaa liikekannallepantava monisa-
tatuhatpäinen kenttäarmeija. Määrän 

n SSh-40-teräskypärä on ottanut kaksi 
 läpäisemätöntä 9 mm osumaa. Viistouskul-
mat ovat riittäneet pysäyttämään tai kim-
mauttamaan luodit.

vuosien numeroissa). Titaanikypärien 
huono puoli on niiden hinta ja kompo-
siittikypäriä suurempi paino. Venäläiset 
erikoisjoukot käyttävät edelleen titaa-
nikypäriä niiden traumaturvallisuuden 
vuoksi ja myös siksi, että titaanikypä-
rillä on kohtalaisen hyvät kimmautus-
ominaisuudet. Titaani on tietysti myös 
painonsa puolesta terästä mukavam-
pi. Moni venäläinen erikoisjoukkojen 
taistelija saa kiittää hengestään titaa-
nikypärän hyviä ominaisuuksia. Täytyy 
myös mainita, että Euroopassa jotkut 
erikoisyksiköt käyttävät titaanikypäriä – 
järkevää!

Teräs ja alumiini
Teräksestähän potat tehtiin ennenkin. 
Nyt täytyy kuitenkin täsmentää sen ver-
ran, että emme tarkoita teräskypärillä 
niitä vanhoja noin millimetrin ainevah-
vuisia maailmansotien aikaisia teräs-
peltikypäriä, vaan ainevahvuudeltaan 
2-3 millimetriä paksuja, hyvin läpäise-
viä pistoolin luoteja vastaan tarkoitet-
tuja teräksisiä kypäriä, jollaisia olemme 
testanneet Suomen Sotilaassa aikaisem-
min. Niiden suojaominaisuudet yllät-
tivät. Painavia teräskypärät ovat, mutta 
yllättävän ergonomisia.

Teräksisen erikoiskypärän avulla 
päästään lähimmäs rynnäkkökiväärin 
luodin pysäyttämistä, mutta ilman ta-
kapinnan tuentaa ne ovat huonoja sir-
paleita vastaan. Tämä johtuu lujan te-
räksen käytöstä, joka ei tykkää tylpistä 
projektiileista, kuten Naton sirpalesi-
mulantista. Luoteja vastaan luja teräs 
on mitä mainioin, ja sillä on erinomaiset 

Titaanikypärien huono 
puoli on niiden hinta 
ja komposiittikypäriä 
suurempi paino.

ITÄNAAPURIN 
ELIIT TIÄ

FSB:n Alfa-sotilaita 
Altyn-titaanikypärät 
päässä.

lisäksi näitä erottaa se, kuinka suuri on 
tappion sietokyky. Ensin mainitussa se 
on lähellä nollaa, jälkimmäisessä se voi 
olla hyvinkin korkea.

Venäjällä saa komposiitista, teräkses-
tä, titaanista ja alumiinista valmistettuja 
ballistisia kypäriä eli lähes kaikkea mah-
dollista pään suojaamiseen. Asiakkaalla 
on tällöin mahdollisuus valita hinnan, 
suorituskyvyn ja käyttömukavuuden 
väliltä optimaalinen kypärä. Meillä ve-
näläisen kypärän hankinta ei tule ky-
seeseen monestakaan syystä, mutta on 
ainakin hyvä tietää, mikä on teknises-
ti mahdollista ja minkälaista pottapäätä 
voi tulla vastaan. Suomen Sotilaan testi-
havaintojen mukaan aika kovia pähki-
nöitä purtavaksi, kun parhaimmillaan 
pitää osua naamaan, jos haluaa rynkyl-
lä tai sirpaleilla vaikutusta vaunun luu-
kusta kurkistelevaan päähän. Pitkää ko-
nekiväärin patruunaa (esim. 7,62x54R 
tai 7,62x51 NATO) uskoo yhä joka kypä-
räpää.

Uudessa kotimaisessa taistelijanky-
pärässä on edistyksellinen vaihdettava 
ballistinen suojakuori. Kysyimme, voi-
siko kypärää saada erilaisilla kuorimate-
riaaleilla. Emme saaneet ikinä vastausta 
kysymykseen, tai ylipäätään mihinkään 
kysymykseen. Tiedustelimme asiaa noin 
puolitoista vuotta sitten. Ainakin ballis-

Uudessa kotimaisessa 
taistelijankypärässä on 
edistyksellinen vaihdettava 
ballistinen suojakuori.
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tinen titaani- ja alumiinikuori olisivat 
hyvä lisä komposiitin rinnalle. Titaani-
kuorellinen uusi taistelijankypärä oli-
si erinomainen vaihtoehto erikoisjää-
käreillemme ja kriisinhallintatehtävissä 
palveleville sotilaille. Ja tietysti kranaa-
tinheittimistön ja tykistön ampuma-
leirien tuliasemiin. Eikö Suomen tulisi 
tarjota sotilailleen parasta ainakin näin 
rauhan aikana? Kotiyleisö ei oikein kes-
tä sinkkiarkkuja rauhan aikana. Ehkä-
pä metalliset kuorimateriaalit saadaan 
vielä joskus kypäriin ehkäisemään me-
tallisen kokovartalokuoren palvelukses-
ta kotiutuspakkauksena. Mutta pitää-
kö vielä jonkun kuolla ennen kuin tämä 
otetaan edes harkintaan?

Mitään ei näytä tapahtuvan, tai aina-
kaan siitä ei ole tullut meidän korviimme 
tietoa. Noin yleisellä tasolla Suomessa 
saa valtavan huonosti tietoa puolustus-
välineteollisuudelta huolimatta asialli-
sista tiedusteluista. Sähköposteihin ei 
vastailla, puhelimessa onkin yhtäkkiä 

vastaaja päällä, kun soittaa uudestaan 
puolen tunnin päästä. Siitä johtuen il-
maan jää paljon arvuuteltavaa. Tämä 
on hyvin ikävä tapakulttuuri Suomessa. 
Salailu voi joskus lisätä turvallisuutta, 
mutta useammin se lisää vain turvalli-
suuden tunnetta, joka taas saattaa sitten 
tiukan tullen heikentää turvallisuutta… 
No, ehkä kyse on vain kiireestä ja vähäs-
tä henkilöstöstä?

Mitä ja keille?
Metallien muovaus- ja muokkaustek-
niikka on asia, jonka osaaminen ei syn-
ny aivan hetkessä. Jos esimerkiksi vain 
komposiittimateriaaleihin keskittynyt 
yritys haluaa laajentaa liiketoimintaan-
sa ballististen metallituotteiden puolelle, 
on oppimiskäyrä pitkä. Ei sitä noin vain 
mennä syvävetämään titaania tai ylipää-
tään mitään metallia. Tarvitaan koneet 
ja osaaminen. Kestää vuosia ennen kuin 
päästään sarjavalmistukseen kelpaavaan 

tuotteeseen. Mahdollinen väliaikainen 
kypärätarve olisi pakko täyttää jo ole-
massa olevilta valmistajilta, jos esimer-
kiksi Suomessa jokin taho tekisi päätök-
sen hankkia oikeasti traumaturvallisia 
kypäriä. Tämä saattaisi olla edessä sikä-
likin, että kotimaisella tuotteella ei kovin 
helposti tavoitettaisi riittäviä sarjoja hin-
nan pitämiseksi alhaalla.

Poliisille kaavailtiin joskus vuonna 
2004 titaanikypäriä, mutta hanke kaa-
tui johonkin. Palaute koekäyttöön han-
kituista titaanikypäristä oli: ”Sillä kolhii 
itsensä.” 

Sääli, sillä juuri niitä poliisi olisi tar-
vinnut kipeästi.

Kävin 15 vuotta sitten keskustelua 
ballistisista kypäristä Poliisin Tekniik-
kakeskuksen kanssa ja komposiittikypä-
rän huono traumaturvallisuus todettiin 
yhteistuumin. Titaanikypärien hankinta 
poliisille oli ajankohtainen Vihdin am-
pumatapauksen yhteydessä. Poliisi 
pyysi titaanikypäriä partioille ja aivan 

oikeutetusti. Vaikka suuri osa titaaniky-
päristä ei pysäytä rynnäkkökiväärin luo-
tia läheltä ja kohtisuoraan ammuttuna, 
ovat ne erinomaisia järjestäytyneen ri-
kollisuuden käyttämiä hyvin läpäiseviä-
kin pistoolikaliiperin luoteja vastaan. Eli 
juuri sitä, mitä jokainen poliisi tarvitsisi 
komposiittikypärän sijaan. Poliisit ovat 
jatkuvan väkivallan uhan kohteena, ja 
heille pitäisi pystyä hankkimaan paras-
ta. Raha ei saisi olla esteenä. Mitä yhteis-
kunnalle maksaa aivoinvalidisoitunut 
vuodepotilas ja hukkaan heitetty kallis 
koulutus?

Vihdin tapauksen jälkeen, vuonna 
2016, Itä-Uudenmaan poliisi sai hankit-
tua 108 843 eurolla titaanikypäriä ja nii-
den tarvikkeita.

Kypärien karmivasta hinnasta ker-
too se, että edes tällä rahalla ei saa ko-
vin montaa titaanikypärää. Esimerkiksi 
kansallisen turvallisuuden näkökulmas-
ta vaikkapa Helsinki-Vantaan lentoken-
tän turvaamiseen tarvitaan noin 50 polii-
sia. Reilulla sadalla tuhannella eurolla ei 
saa edes sitä määrää kypäriä.

Markkinajohtaja jyrää
Myös kriisinhallintatehtävissä ja erityi-
sen vaarallisissa tehtävissä – vaikkapa 
kranaatinheittimen tuliasemissa – pal-
veleville varusmiehille tulisi tarjota pa-
rasta. Rahoja tuskin riittäisi varustamaan 
koko rauhan ajan määrävahvuutta, pu-
humattakaan sodan ajan tarpeesta, eikä 
siihen olisi tarvettakaan. 

Modernin titaanikypärän ollessa ky-
seessä puhuttaisiin kuitenkin vain muu-
taman kymmenen miljoonan euron 
menoerästä koko rauhan ajan määrä-
vahvuuden varustamisessa ja siihenhän 
ei olisi edes tarvetta. Pienempikin kypä-
rämäärä riittäisi. Sellainen olisi saatta-
nut pelastaa heitinmiehen. Alumiinisia 
hybridikypäriä saa huomattavasti edul-
lisemmin. Niiden hinta pyörii kompo-
siittikypärien tasolla ilmansuunnassa 
itä, vaan kun sieltä ei voi ostaa...

Komposiittikypärä on aivan riittävä 
vaihtoehto tavalliselle sodan ajan armei-
jan liikekannallepantavalle taistelijalle. 
Ainoastaan ehkä Yhdysvaltain armeijal-
la olisi varaa hankkia kaikille sotilailleen 
titaanikypärät. Mutta tätä tuskin tullaan 
ikinä näkemään komposiittikypärien 
markkinavallasta johtuen.

Puhutaan asiasta… ja asiaa
Haluan näin lopuksi vielä toiston ja lu-
kijan kyllästymisenkin uhalla painottaa, 
että tämän kirjoituksen tarkoituksena ei 
ole syyttä suotta haukkua tiettyä materi-
aaliryhmää tai valmistajaa ja viedä toisil-
ta liiketoimintaideaa. 

Tarkoituksemme on vain jakaa tut-
kittua materiaalitietoutta turvallisuuden 
parantamiseksi. Fysiikan lakeihin emme 
voi kukaan vaikuttaa. Velvollisuutemme 
on ne kertoa sellaisina kuin ne ovat.

Suomen Sotilaan mielestä hyvä ja 
edullinen traumaturvallinen kypärä oli-
si alumiini-hybridikypärä tai titaani-hy-
bridi, jos rahaa löytyy. Rahaa on varmasti 
kaikilla tahoilla vähän, mutta tarve trau-
maturvallisille kypärille on kova, vaikka 
siitä vaietaan. Päättävien tahojen tulee 
siksi tiedostaa eri materiaaleista valmis-
tettujen ballististen kypärien ominai-
suudet. Tämän jälkeen ei voi enää sanoa, 
että emme me tienneet. Näyttäähän ra-
haa riittävän kovin kyseenalaisiin Me-
rivoimien alushankintoihinkin. Niiden 
rinnalla tämäkin hankinta olisi katoavan 
pieni kuluerä.

Ballistisien kypärien käyttöturvalli-
suus on asia, josta täytyy saada puhua 
ilman, että kokee sohaisseensa ampi-
aispesää tai täytyy pelätä jälkipyykkiä. 
Tämän artikkelin kritiikki tuntuu var-
masti ikävänä rinnanpistona joidenkin 
ihmisten kohdalla. Tosiasia on se, että 
aina ei voi miellyttää kaikkia puhuessaan 
asiasta ja varsinkaan puhuessaan asiaa. 
Kuten eräs Arnold-etuniminen kuului-
sa näyttelijä asian sanoi: ”Mitä järkeä on 
aina olla kiva ja mieliksi kaikille?”

Kenenkään ei pitäisi joutua kärsi-
mään tai menehtyä tiedonpuutteen seu-
rauksista. Loppujen lopuksi kyseessä on 

ihmisen herkimmän ruumiinosan 
suojaaminen. Jalasta voi luu 

murtua, ja se paranee. Pää ei 
kestä juuri mitään. Olisiko jo 

aika antaa parasta niille, jot-
ka sitä eniten tarvitsevat?

Vai pitääkö vielä jon-
kun kuolla?

n SSSh-94 Sfera-S -kypärän sivu-
levyihin ammuttiin yhteensä nel-
jä osumaa. Tämän kypärän kanta-
ja olisi ainakin päänsuojan osalta 
selvinnyt todennäköisesti elossa 
vuoden 2005 onnettomuutta vas-
taavasta tilanteesta. Teräs- ja hybri-
dikypärät olisivat tutkimisen arvoi-
nen vaihtoehto tiettyihin tehtäviin 
Suomenkin puolustusvoimissa.

Mitä yhteiskunnalle 
maksaa aivoinvalidi-
soitunut vuodepotilas?
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Defence and Security Buyer’s Guide Rate card

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

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

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

Our digital community in Facebook has grown to over 
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

2/2019 Guide is due in August  2019 , Material deadline 14.6.2019.

www.facebook.com/suomensotilas
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VASTUULLISEN
JOURNALISMIN
PUOLESTA

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi meistä ja muusta maailmasta 
luotettavan tiedon pohjalta. Vastuullisen journalismin merkistä tiedät, 

että tämä lehti noudattaa Journalistin ohjeita.

vastuullistajournalismia.fi

Suomen Sotilas • 100 vuotta vastuullista journalismia
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KIINNOSTUITKO?
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 sähkö-
postilla osoitteeseen  
ostoopas@suomensotilas.fi

Erikoisratkaisuissa ota yh-
teyttä myyntiimme jo  
kampanjan suunnitteluvai-
heessa.

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

Advertoriaalit:
Yritys voi ostaa oppaasta tilaa myös omalle advertoriaalille 
(tekstimainos).

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 mediatiedot

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

1/4
sivun  

yritystieto
90 x 134 mm

+

+

1/2
sivun mainos
186 x 134 mm

1/2
sivun mainos
90 x 272 mm

1 095 €

1 095 €

1/4
sivun  

yritystieto
90 x 134 mm

1/4
sivun mainos 
90 x 134 mm

+

585 €

2/2019 ilmestyy elokuussa 2019,  
aineistopäivä 14.6.2019

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 49 ja 69 ovat kaikki yritykset nimen-
sä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. 
  
Aakkosellinen toimialahakemisto 
Oppaan sivuilla 50–51 ovat kaikki yritysten ilmoituk-
set toimialansa mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Et-
siessäsi tarkoitukseesi oikeaa tuotetta tai palvelua 
hae se tästä hakemistosta. 
  
Molemmissa hakemistoissa on yrityksen nimen pe-
rään merkitty kaksi sivunumeroa, joista ensimmäi-
nen ohjaa toimialan mukaisille mainossivuille ja 
jälkimmäinen numero aakkosellisille tuote- ja palve-
lusivuille. 
  
Osto-oppaan nettiversio on osoitteessa www.suo-
mensotilas.fi/pdf/Opas_1_2019.pdf. Sieltä löyty-
vät myös linkit kaikkien mainostajien kotisivuille. 
 Kannattaa käydä tutustumassa. 
 

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

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

Providers Directory 
pages 49 and 69 list all the companies in an 
alphabetical order. 

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

The Defence and Security Buyer’s Guide is found on 
the Web at www.suomensotilas.fi/pdf/Opas_1_2019.
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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Electrolux Professional Oy
Tehokkaat pesulakoneet 
alhaisilla käyttökustannuksilla ja 
kattavalla huoltoliikeverkostolla.

maahantuoja:

LAATUA  & POWERIA

energy

Tutustu tuotteisiimme: www.sako.fi 

n Osto-Opas 
2/2019 ilmestyy 
elokuussa 2019
Voit varata  
ilmoitustilan jo nyt: 

Aarno Suorsa 
puh. 044 055 33 20 
aarno.suorsa@suomensotilas.fi
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Liikennemerkit,
kilvet ja opasteet

Valikoimissamme on valmiina 
satoja varoitus-, kielto-, 
opastus- ja muita kilpiä useina 
eri kokoina sekä 
materiaaleina.

Oma tuotanto mahdollistaa 
nopeat ja joustavat toimitukset 
kaikille merkinnöille.
Autamme myös oikean kilven 
valinnassa ja sen sisällön 
toteuttamisessa.

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

Varo
tulenarkaa

Tupakointi
kielletty

Hengenvaara

Alueella 
tallentava
kamera-
valvonta

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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KONESUOJAT

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

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

Suomen
Turvakilvet Oy
turvakilvet.fi

Kokemusta
Kaikkien parhaaksi

    ARWELL-TEKNIIKKA OY, Maskuntie 226B,
  21250 MASKU

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

NEXT GEN TACTICAL HEADSETS  
DESIGNED TO PRESERVE,  
PROTECT, AND ENHANCE.

MAVERICK DEFENSE 
IS OTTO’S EXCLUSIVE  
DISTRIBUTOR  
TO THE FINNISH  
ARMED FORCES

+

WWW.OTTOFEDMIL.COM  |  WWW.MAVERICKDEFENCE.COM

OY SIKA FINLAND AB • INDUSTRY
Kai Winqvist • 040 590 6692

www.sika.fi

SIKA® HIGH PERFORMANCE 
SEALANTS AND ADHESIVES

Direct Glazing & Backfilling Ballistic Glass

Final Seam 
Sealing

Body Sealing

Sealing of Compartment Lining

Weapons Transport
Container Bonding

Body Armor Assembly Bonding

Sikaflex®

Sikaflex®

Sikaflex®
Sikaflex®

Sikaflex®

Sikaflex®

Sika ilmoitus 90x134 mm_2018.indd   1 14.12.2018   13.28.08
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atmarine.fi   autrosafe.fi

Palveluksessa maalla ja merellä

Navigointi- ja 
kommunikointilaitteet

Konehuonelaitteet

Integroidut palo- ja 
kaasuilmoitinjärjestelmät

Säiliömittaus- ja lastausvarret 
teollisuudelle

Turvavalaistusjärjestelmät

Poistumisopasteet,  
turva- ja yhdistelmävalot

Erikoiselektroniikka 
puolustusvoimille

Marine Solutions

Maanpuol osto-oppas1-2/19-90x134-atmarine .indd   1 5.12.2018   7.52

info@championdoor.com | championdoor.com

Hangar doors 
for air force use

ERIKOISOVET

O V I T E K N I I K K A A 
Y L I  5 0  V U O D E N  A J A N

www.forssanmetallityot.fi

TERÄSOVET

TAITTO-OVET

LIUKUOVET

TURVAOVET

ERIKOISLUUKUT

PALO-OVET

• 750Nm Max. 
avausmomentti.

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

1/2” Akkumutteriväännin W5152
UUTUUS!

www.koneboss.fi

FOREST EXTINGUISHER

MAASTOPELASTUSKÄRRY
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U R S U I T ®

D R Y S U I T S

Safety & comfort for extreme conditions - 

Since 1964

u r s u i t . c o m

PIMEÄ LÄMPÖ

-Pimeänäkölaitteet
-Pimeänäkötähtäintuoteperhe
-Pimeänäkölaitteet ja ajonhallinta panssaroiduille ajoneuvoille
-Lämpötähtäintuoteperhe
-Ajoneuvo- ja alustakohtaiset digitaaliset pimeänäkölaitteet ja lämpötähtäimet
-Lämpötähtäimet ammunnanhallintajärjestelmiin
-SWIR-järjestelmät
-Räätälöidyt tuotteet kolmansille osapuolille

THEON SENSORS on tänä päivänä yksi johtavista yrityksistä kannettavien pimeänäkö- ja 
lämpökamerajärjestelmien alalla. Yli 70 000 järjestelmää on käytössä tai sopimuksen alla 
puolustussektorilla, poliiseilla ja rajavartiolaitoksilla ympäri maailmaa.

Pääkonttori sijaitsee Ateenassa, toimistot Abu Dhabissa ja Singaporessa sekä tuotantotiloja 
on Keski- ja Kauko-Idässä. THEON SENSORS on vakiinnuttanut asemansa yhtenä 
innovatiivisimmista ja nopeimmin kehittyvistä valmistajista pimeänäkö- ja 
lämpökamerajärjestelmäalalla maailmassa.

Kaikki tuotteet on suunniteltu ja valmistettu talon sisällä kokeneen ja pätevän ryhmän 
avulla, jolla on käytössä kaikkein kehittyneimmät optiset, mekaaniset ja elektroniset 
työkalut.

TÄRKEIMMÄT TUOTELINJAT:

LAITEVALMISTAJA PIMEÄNÄKÖ-, LÄMPÖ- JA SWIR-LAITTEILLE

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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TAKTINEN TIEDONSIIRTO

Säteilyturvallisuutta.Kattavasti.

Taktiset henkilödosimetrit gamma-, beta- 
ja neutronannosmittaukseen

S
Sotilas- ja viranomaiskäyttöön sopivat  
spektrometriset etsintä- ja identifiointilaitteet

Monipuoliset säteilynvalvontajärjestelmät  
aluksiin, lentokoneisiin ja ajoneuvoihin

Kestävät ja helposti käsiteltävät  
monikäyttömittarit kriisitilanteisiin

www.mirion.com

OUTDOOR PERFORMANCE
    AT WORK

MERRELL FINLAND P. 09-2290010

MRL_AD_210x297_TACTILE.indd   1 22.02.18   13:32

Bittium  
Tactical Wireless  
IP Network™

Bittium Tough SDR Handheld™ and 
Bittium Tough SDR Vehicular™ radios

Bittium Tough Comnode™  
– Versatile IP communication device

www.bittium.com  
defense@bittium.com

Field-proven tactical 
IP communication
Outstanding data performance 
across the battlefield

Maverick Defence Oy  |  www.maverickdefence.com 
sales@maverickdefence.com  |  +358400354911.

» Taistelijan varusteet
» Thermal- ja pimeänäkö
» Asevarusteet
» Kommunikaatio ja kuulosuojaus
» Tiedustelu ja tarkkailu
» UAV/ROV-lentolaitteet ja robotit
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66 67TÄHYSTYS, PIMEÄNÄKÖ JA LÄMPÖKAMERAT • VAROITUSNAUHAT JA VIEMÄRINSULKUTUOTTEET • VARUSTEHUOLTOTAKTISET JA VA-VALAISIMET, KUIVAPUKUJEN TESTAUSLAITTEET JA HENGITYSILMAKOMPRESSORIT • TARRAT JA TARRATULOSTIMET • 
TEKNISET KALUSTEET JA TURVAJÄRJESTELMÄT

Taktiset valaisimet pinnalle ja pinnan alle

MilTest Oy • info@miltest.fi • 040 5464 243

Kun haluat jutella asiantuntijan kanssa tarroista tai 
tulostimista, soita Exxiin! (09) 350 5530, www.exxi.fi

TARROJA 

TEOLLI-

SUUTEEN

UUTUUS:
BRADY M611
Tulostaa tarrat  
suoraan 
puhelimesta! 

TARRAT JOTKA 
PYSYVÄT

Kaso Oy
Lyhtytie 2, 00750 Helsinki

Puh. 010 271 3700
myynti@kaso.fi  |  www.kaso.fi

• kassakaapit

• paloturvakaapit

• dataturvakaapit

• turvaovet

• pankkiturvatuotteet

• ohutlevytuotteet

• huollot ja asennukset

• lukitusjärjestelmät

Fused night vision and thermal imaging 
extend operational capability in low light 
and urban operations to give tactical 
advantages and enhanced situational 
awareness. 

At the forefront of Fused Night Vision is 
British company Thermoteknix Systems Ltd.  
For further information on this cutting edge 
technology, please contact Thermoteknix 
official partners, Maverick Defence Oy.

See what you’ve been missing...

I2 Only 

Fused
I2/Thermal

Tel:  +358400354911
Web: www.maverickdefence.com

ClipIR® Clip On 
Thermal Imager*

FuseIR® Fused Night
Vision Monocular

*ClipIR® is not for sale or use in USA

FUSED NIGHT VISION

Fus

Fusion 2.indd   1 11/12/2018   15:54:06

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! 
Jenna Metsänperä 040 847 3298 
jenna.metsanpera@hygio.fi | www.hygio.fi 

Hygio - otsonointikaappi desinfioi varusteet raikkaiksi 

Hygio - kaappi desinfioi ja poistaa hajut vaatteista sekä           
varusteista. Laitteen käyttö on  helppoa, nopeaa ja tehokasta. 

Voit käsitellä esimerkiksi seuraavia tuotteitasi: 

  Luotiliivit  Jalkineet 

  Kypärät   Elektroniikkaa 

  Työasut  Radiopuhelimet                                      

Työturvallisuus | Hajun poisto | Desinfiointi | Varustehuolto |  Säästöt 

Ota Hygio – kaappi osaksi päivittäistä varustehuoltoa  

ja paranna yksikkösi työhyvinvointia!  
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68 AAKKOSELLINEN YRITYSHAKEMISTO • PROVIDERS DIRECTORY VIDEOKAMERAT JA VIDEOVALVONTAJÄRJESTELMÄT • VIESTINTÄLAITTEET  

DAHUAN TUOTEKEHITYS  
EI TUNNE RAJOJA.

Suunnittelemme
 kanssasi vaativimmatkin  
kameravalvontakohteet. 

Ota yhteyttä!  
 

Petri Hyvönen 
Dahua tuotepäällikkö, 

FSM Oy 
 

petri.hyvonen@fsm.fi  
020 755 9541

www.fsm.fi
 

Maanpuolustuksen_osto-opas_02-18_Dahua_2.indd   1 11.12.2018   13.57.02

Radiossa on mahdollisuus saada kaksi taajuusaluetta: 
P25 ja 700/800MHz tai VHF vai UHF/FR1. Radio tehty 
suojausluokalle IP68 (2m/4hr) ja vaativille 
käyttölämpötiloille -30°C / +60°C. Se on testattu 
MILITARY STANDARDS 810 C, D, E, F & G mukaisesti. 

Radiossa WLAN tuki ja mahdollisuus GPS/GLONASS 
paikannukseen. Radion saa näytöllä tai ilman. 

Ota yhteyttä niin kerromme lisää: (019) 574 5703 tai 
www.malux.fi

Motorolan SRX2200 
sotilasradiopuhelin 
yhteistoimintatehtäviin
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Verkkokaupastamme löydät yli 15 000 
tuotetta varastoon, teollisuuteen ja 
toimistoon. Tutustu koko valikoimaan 
osoitteessa ajtuotteet.fi

010 32 888 50       ajtuotteet.fi

Tarvikkeet  
turvallisempaan  
työympäristöön

AJ:n 15 000 tuotteen valikoimasta 
löydät myös EPA SPCC -sääntöjen 
mukaiset, kokoontaitettavat vuoto- 
suoja-altaat. Katso ajtuotteet.fi.

010 32 888 50      ajtuotteet.fi

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

atmarine.fi   autrosafe.fi

Palveluksessa maalla ja merellä

Navigointi- ja 
kommunikointilaitteet

Konehuonelaitteet

Integroidut palo- ja 
kaasuilmoitinjärjestelmät

Säiliömittaus- ja lastausvarret 
teollisuudelle

Turvavalaistusjärjestelmät

Poistumisopasteet,  
turva- ja yhdistelmävalot

Erikoiselektroniikka 
puolustusvoimille

Marine Solutions

Maanpuol osto-oppas1-2/19-90x134-atmarine .indd   1 5.12.2018   7.52

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

Bittium  
Tactical Wireless  
IP Network™

Bittium Tough SDR Handheld™ and 
Bittium Tough SDR Vehicular™ radios

Bittium Tough Comnode™  
– Versatile IP communication device

www.bittium.com  
defense@bittium.com

Field-proven tactical 
IP communication
Outstanding data performance 
across the battlefield

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

championdoor.com

Toimintavarma kaikissa olosuhteissa
Vähäinen huollon tarve – alhaiset elinkaarikustannukset
Verkkokangas takaa ilmanvaihdon ja läpäisee valoa
Ovi voidaan varustaa myös läpinäkyvällä pvc-ikkunalla
tai murtosuojatulla kankaalla (luokka 3)

Varastojen moottoritoimiset sääsuojaovet

Electrolux Professional Oy
Tehokkaat pesulakoneet 
alhaisilla käyttökustannuksilla ja 
kattavalla huoltoliikeverkostolla.
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energy energy@flinkenberg.fi

•  

ERIKOISOVET

O V I T E K N I I K K A A 
Y L I  5 0  V U O D E N  A J A N

www.forssanmetallityot.fi

TERÄSOVET

TAITTO-OVET

LIUKUOVET

TURVAOVET

ERIKOISLUUKUT

PALO-OVET

DAHUAN TUOTEKEHITYS  
EI TUNNE RAJOJA.

Suunnittelemme
 kanssasi vaativimmatkin  
kameravalvontakohteet. 

Ota yhteyttä!  
 

Petri Hyvönen 
Dahua tuotepäällikkö, 

FSM Oy 
 

petri.hyvonen@fsm.fi  
020 755 9541

www.fsm.fi
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M A A S T O O N  •  U R H E I L U U N  •  M A A N T I E L L E  •  V E S I L L E

Pettämättömän laadukasta tekniikkaa kovaan 
käyttöön maailman johtavalta GPS-valmistajalta.

www.garmin.fi

sh.429 - 479€

sh. 649€

sh. alkaen 2399€ sh. 849€

GPSMAP 66 -sarja

GPSMAP 1022xsv

sh. 449€

sh. 649€

m
en
oy
05

12
20

18

GPSMAP 276cx

VIRB Ultra tactix Bravo

Foretrex 701  
Ballistic Edition

suomsot_ostoop1-2019-garmin.indd   1 11.12.2018   8.33

Kirjan hinta 29 euroa + postituskulut. 
Kirjaa voi tilata sähköpostitse osoitteesta: 
asiakaspalvelu@jaicom.com tai puhelimitse: 
(03) 4246 5334.

TILAA NYT
Majuri Timo Liene kertoo tässä kirjassa ainutlaatui-
sesta 17 vuotta kestäneestä urastaan koti- ja ulko-
mailla sotilastiedustelun analyysitehtävissä kenttä- 
ja toimisto-olosuhteissa. Se kertoo yhden miehen 
tarinan yhden miehen perspektiivistä, ja sellaise-
naan se on ainutlaatuinen kurkistus salaisuuksien 
verhoamaan sotilastiedustelun analyysitoiminnan 
maailmaan, jossa yhdistyvät kaikkien tiedustelun 
osa-alojen hankkimat tiedot.
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DESINFIOIVA JA HAJUJA POISTAVA                                             
OTSONOINTIKAAPPI                                             

Hygio a40 otsonointikaapppi 

Mitat:  1900 x 550 x 650 (k x l x s) mm 

Vakiovarusteet: 
 - 3 lankakoria  - 3 vaateripustinta                     
 - 3 ripustusoksaa - 1 vaatetanko 
 - avaimet  - säädettävät jalat 
Ohjelmavalinnat: 
 - 10min - 30min - 1h                                                              
Lisätiedot: 

- Ei tarvitse ilmastointiliitäntää.  
- Ilmatiivis, suljettu prosessi neutraloi otsonin 
hapeksi ohjelman lopussa: Ei otsonin tuoksua 
laitteen käyttöpaikassa. 

Hygio Oy       Jenna Metsänperä 

Teollisuustie 1     040 847 3298 

25460 Salo       jenna.metsanpera@hygio.fi   www.hygio.fi           

Kaso Oy
Lyhtytie 2, 00750 Helsinki

Puh. 010 271 3700
myynti@kaso.fi  |  www.kaso.fi

• kassakaapit

• paloturvakaapit

• dataturvakaapit

• turvaovet

• pankkiturvatuotteet

• ohutlevytuotteet

• huollot ja asennukset

• lukitusjärjestelmät

Radiossa on mahdollisuus saada kaksi taajuusaluetta: 
P25 ja 700/800MHz tai VHF vai UHF/FR1. Radio tehty 
suojausluokalle IP68 (2m/4hr) ja vaativille 
käyttölämpötiloille -30°C / +60°C. Se on testattu 
MILITARY STANDARDS 810 C, D, E, F & G mukaisesti. 

Radiossa WLAN tuki ja mahdollisuus GPS/GLONASS 
paikannukseen. Radion saa näytöllä tai ilman. 

Ota yhteyttä niin kerromme lisää: (019) 574 5703 tai 
www.malux.fi

Motorolan SRX2200 
sotilasradiopuhelin 
yhteistoimintatehtäviin

NEXT GEN TACTICAL HEADSETS  
DESIGNED TO PRESERVE,  
PROTECT, AND ENHANCE.

MAVERICK DEFENSE 
IS OTTO’S EXCLUSIVE  
DISTRIBUTOR  
TO THE FINNISH  
ARMED FORCES

+

WWW.OTTOFEDMIL.COM  |  WWW.MAVERICKDEFENCE.COM

Maverick Defence Oy  |  www.maverickdefence.com 
sales@maverickdefence.com  |  +358400354911.

YOUR PARTNER 
IN DEFENCE AND 

AEROSPACE
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The Thermoteknix range of helmet 
mounted and hand-held TiCAM® thermal 
imagers and NiCAM® NVG’s includes 
monocular and biocular devices for military 
and civilian applications.  

Building entry, search & rescue, border 
security, target acquisition, counter 
drug operations, wildlife monitoring, 
VIP protection and general situational 
awareness in low light and complete 
darkness.

Tel:  +358400354911
Web: www.maverickdefence.com

TiCAM® 90

TiCAM® 1000C

MORE THAN JUST AN IMAGE

TiCAM® 600

®

TiCAM® 90

Thermal Imaging.indd   1 13/12/2018   13:02:36

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

OUTDOOR PERFORMANCE
    AT WORK

MERRELL FINLAND P. 09-2290010

MRL_AD_210x297_TACTILE.indd   1 22.02.18   13:32

Kuivapukujen testauslaitteistot
- kemikaalipuvuille
- sukelluspuvuille
- pintapelastuspuvuille
- pelastuspuvuille
Myös räätälöitynä kohteeseen.

Voivalantie 26 C, 20780 Kaarina
info@miltest.fi  •  040 5464 243

www.miltest.fi

Hengitysilmakompressorit
- myynti
- huolto
- varaosat
- ilma-analyysit
- ostamme ja myymme
  myös käytettyjä koneita

Säteilyturvallisuutta.Kattavasti.

MBD-2TMSPIR-ExplorerTM

RDS-110VTM

www.mirion.com

AJONEUVON

SAMMUTUSPEITE
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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.

KONESUOJAT

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

Tutustu tuotteisiimme: www.sako.fi 

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

www.sika.fi

SIKA-TUOTTEET
TUULIVOIMALOIHIN
SERTIFIOIDUT 2K TUOTERATKAISUT
NOPEAAN LAPOJEN HUOLTOON

Sika ilmoitus 90x134 mm_2018.indd   2 14.12.2018   13.28.10
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Veho Hyötyajoneuvot ja Mercedes-Benz 
– luotettavaa kumppanuutta.

Veho Erikoisajoneuvot
Lommilanrinne 3, 02740 Espoo
puh. 010 569 3684

Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu 
+ 16,69 snt/min. (sis. alv. 24 %). 

Hinta sama kiinteästä 
verkosta/matkapuhelimesta.

Suomen suurin autoalan toimija, perheyhtiö Veho, on perustettu Mercedes-Benzin maahantuontiin vuonna 1939, 
josta lähtien olemme kasvaneet henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen laajaksi palveluverkostoksi. Mercedes-Benzin 
sotilas ajoneuvomallistosta löytyy kuljetusratkaisut niin logistiikkaan kuin taistelualueelle, maastohenkilöautoista 
aina järeisiin maastokuorma-autoihin ja panssaroituihin erikoisajoneuvoihin. 
     Veho Hyötyajoneuvojen palveluverkosto kattaa 16 omaa huoltokorjaamoa, joita täydentää laaja itsenäisten 
valtuutettujen korjaamoiden verkosto. Sotilasajoneuvojen huoltoon vaadittavat tiukat laatustandardit, varaosien 
oma keskusvarasto Suomessa ja yhteistyö Huoltovarmuus keskuksen kanssa varmistavat autojen toiminnan 
myös kriisitilanteissa. Puolustusvoimille Mercedes-Benz on ollut luotettava kumppani jo vuosikymmenien ajan 
– niin Suomessa kuin rauhanturvatehtävissä ympäri maailman. Tutustu lisää www.vehotrucks.fi

Suomen
Turvakilvet Oy
turvakilvet.fi

Varoituksia
Kaikkien parhaaksi

Liikennemerkit,
kilvet ja opasteet

Valikoimissamme on valmiina 
satoja varoitus-, kielto-, 
opastus- ja muita kilpiä useina 
eri kokoina sekä 
materiaaleina.

Oma tuotanto mahdollistaa 
nopeat ja joustavat toimitukset 
kaikille merkinnöille.
Autamme myös oikean kilven 
valinnassa ja sen sisällön 
toteuttamisessa.

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

Varo
tulenarkaa

Tupakointi
kielletty

Hengenvaara

Alueella 
tallentava
kamera-
valvonta

www.sahkolehto.f i 

Pistokeliittimet ja kaapelisarjat 
ODU AMC- tulevaisuuden sotilaalle

Tärkeimmät ominaisuudet:
• kevyt ja pienikokoinen
• push-pull-, break-away- tai kierrelukitus
• 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 Kun haluat jutella asiantuntijan kanssa tarroista tai 

tulostimista, soita Exxiin! (09) 350 5530, www.exxi.fi

TARROJA 

TEOLLI-

SUUTEEN

UUTUUS:
BRADY M611
Tulostaa tarrat  
suoraan 
puhelimesta! 

TARRAT JOTKA 
PYSYVÄT



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 

Voit tilata myös 
sähköpostitse  
asiakaspalvelu@
jaicom.com

SA
-K

U
VA

Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa.

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: __________________________________

Tilaa nyt  
Suomen Sotilas
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Veho Hyötyajoneuvot ja Mercedes-Benz 
– luotettavaa kumppanuutta.

Veho Erikoisajoneuvot
Lommilanrinne 3, 02740 Espoo
puh. 010 569 3684

Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu 
+ 16,69 snt/min. (sis. alv. 24 %). 

Hinta sama kiinteästä 
verkosta/matkapuhelimesta.

Suomen suurin autoalan toimija, perheyhtiö Veho, on perustettu Mercedes-Benzin maahantuontiin vuonna 1939, 
josta lähtien olemme kasvaneet henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen laajaksi palveluverkostoksi. Mercedes-Benzin 
sotilas ajoneuvomallistosta löytyy kuljetusratkaisut niin logistiikkaan kuin taistelualueelle, maastohenkilöautoista 
aina järeisiin maastokuorma-autoihin ja panssaroituihin erikoisajoneuvoihin. 
     Veho Hyötyajoneuvojen palveluverkosto kattaa 16 omaa huoltokorjaamoa, joita täydentää laaja itsenäisten 
valtuutettujen korjaamoiden verkosto. Sotilasajoneuvojen huoltoon vaadittavat tiukat laatustandardit, varaosien 
oma keskusvarasto Suomessa ja yhteistyö Huoltovarmuus keskuksen kanssa varmistavat autojen toiminnan 
myös kriisitilanteissa. Puolustusvoimille Mercedes-Benz on ollut luotettava kumppani jo vuosikymmenien ajan 
– niin Suomessa kuin rauhanturvatehtävissä ympäri maailman. Tutustu lisää www.vehotrucks.fi
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