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Kenraali Jokisen eväät Hornetien lisävuosille 

USA:n ampumaharjoitus Bold Quest 2019 ja maavoimien tulenkäyttö Rovajärvellä. 
Harjoitusta johti tuore ilmavoimien komentaja Pasi Jokinen, joka oli sitä ennen 
Pääesikunnan valmiuspäällikkönä valmistellut harjoituksen.

        
Venäjä on tykistöaseiden johtava suurvalta. Tämä on pakottanut Yhdysvaltain asevoimat 
lisäämään huomattavasti rakettitykistöä ja muuta kauaskantavaa aseistusta, ja samalla 
supistamaan ilmavoimien kalustoa.                

Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Pasi Jokinen kertoi 
Keskisuomalaiselle (8. 6.) Hornet-monitoimihävittäjien elinkaaren 
jatkamisen enintään viidellä vuodella maksavan tuplasti sen mitä vuonna 
2014 arvioitiin sen hetkisillä tiedoilla, Nyt elinkaaren jatkaminen maksaisi 
2,4 miljardia.

”Laskelman mukaan hintaa kasvattaa se, että elinkaaripäivitysten lisäksi 
Horneteihin olisi lisävuosien takia hankittava uusia ilmataisteluaseita.” 
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Reilun 2 miljardin nokituksella komentaja pyrki tukemaan suunnitelmaa 
ostaa Hornetin korvaaja mahdollisimman pian. Ja ilman julkista 
keskustelua hankkeen huonosta valmistelusta ja hankittavan suorituskyvyn
vanhentuneisuudesta ja käytön rajoituksista.

”Jokisen eväät” on yksi kohtaus HX-hankenäytelmästä, jolla kenraalit 
painostavat Sanna Marinin hallitusta ostamaan uudet hävittäjät vuoden 
2021 aikana silmät ummessa luottaen kenraalien sanaan.

Kenraalien sanat ovat olleet raamatullista laatua. Ilmavoimauskovainen 
uskoo, muut epäilevät. Epäilijöitä leimataan epäisänmaallisiksi pakanoiksi,
jotka eivät ymmärrä, että Suomea pitää puolustaa hinnalla millä hyvänsä, 
vaikka ei edes tiedetä mitä rahalla saa ja mitä ostoksella tehdään. 

Miksi tällä ostoksella on tulenpalava kiire, vaikka käytössä oleva laite on 
vielä ihan hyvässä kunnossa.

Miksi kenraalit hokevat vuoron perään, että laite menee aivan pian 
epäkuntoon, vaikka muu todistusaineisto kertoo päinvastaista.

Ilmavoimauskovaisten lahkoon houkutellaan päättäjiä, joilla ei ole tietoa 
kaukovaikutteisten tykistöaseiden tulivoiman suorituskyvyistä, jotka 
saadaan kymmeniä kertoja halvemmalla kuin ilmasta laukaistavat.

Esimerkiksi Kanada on näyttänyt jo vuosia, ettei Hornetien korvaajilla ole 
sotilaallista kiirettä: se on perunut F-35-koneiden hankinnan 
kustannussyistä ja lentää päivitetyillä Horneteilla ainakin vuoteen 2032 
asti.

Ennen päivitysten aloittamista Kanadan parlamentti julkisti kesäkuussa 
2016 tutkimuksen, jossa todettiin Horneteilla voitavan lentää 8000 tuntia. 
Selvityksessä oli mukana 77 konetta, joista neljällä oli lennetty yli 7000 
tuntia, 46:lla oli lennetty yli 6000 tuntia, lopuilla 5000 - 5900 tuntia, 
yhdellä alle 4000.
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Miksi suomalaiskoneilla – yli kymmenen vuotta Kanadan koneita 
nuoremmilla – ei voisi lentää pidempään, kuin mitä kenraalit haluavat?
Tietenkin voi, mutta sitä kenraalit eivät halua. Siksi he tuovat asiaan uusia 
kiemuroita sotkeakseen päättäjien päät.

Nyt oli kenraalimajuri Pasi Jokisen vuoro hämmentää puurot ja vellit 
sekaisin.

HX-hankejohtaja, entinen ilmavoimien komentaja kenraalimajuri evp 
Lauri Puranenkin on antanut elinkaaren jatkamiseen kierteleviä vastauksia.
Hän toi esiin sen, kuinka suomalaiset koneet ovat harjoitelleet 
ilmataistelua niin paljon, että siitä johtuva rakenteiden väsyminen syö 
elinkaarta enemmän kuin muilla mailla.

Hän ei maininnut, että tuo ongelma korjattiin MLU2 päivityksen 
yhteydessä vuosina 2012-2016. 

Ensimmäinen Hornet-päivitys tehtiin 2004-2010. Pääasiassa näillä 
päivityksillä lisättiin asejärjestelmiä, muun muassa JASSM-
rynnäkkötäsmäohjus, uusi ilmataisteluohjus ja paljon muuta. Nämä 
”päivitykset” olivat asejärjestelmien parannuksia ja lisäyksiä.

Suomen historian suurimmasta kaupasta ei ole tehty edes kustannus-
hyötyanalyysia. Jo pelkkä kenraalien tarjouspyyntö kummastuttaa.

Professori Eero Lehto paljasti, että pienillä teknisillä eroilla voidaan päätyä
kymmeniä miljardeja kalliimpaan ratkaisuun ja siksi valtiontalouden 
tarkastusviraston tulisi selvittää asiaa.

Jokisen hämäävä lausunto paljastaa kuitenkin merkittävän totuuden koko 
HX-hankkeen perustavoitteesta.

Kenraali on oikeassa siinä, että kun on tarkoitus lisätä uusia aseita 
koneeseen, niin hinta voi olla mikä tahansa.

Muilta osin kenraalin arvio on asiantuntijalausuntona kelvoton, aivan 
kuten Purasenkin selitykset.
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Pelkkä koneiden lentokelpoisuuden turvaaminen maksaisi noin 4 
miljoonaa konetta kohden eli yhteensä 250 miljoona. Silti sitäkään 
kustannusta ei tarvita edes 10 vuoden jatkolle, koska koneet ovat olleet 
huomattavasti vähemmällä käytöllä kuin amerikkalaiset ja kanadalaiset. 
USA:ssa Horneteilla lennetään yhtä konetta kohden noin 300 tuntia 
vuodessa, Suomessa noin 100 tuntia.

Kustannustaso on peräisin USA:n vuonna 2002 aloittamista tutkimuksista. 
Tuolloin kehitettiin Hornetin elinkaaren ensimmäinen lentotoiminnan 
jatkamisohjelma, jossa selvitettiin erityisesti lentotukialuksien 
katapulttinousun ja vaijerilaskeutumisen aiheuttamat rasitukset 
koneelle. Valmistajan lupaama lentotuntimäärä oli 6000 tuntia 
lentotukialuksilla ja12 000 tuntia maakentillä, joista ilmavoimat on 
lentänyt.

Eräiden Kanadan Hornetien lentotuntitaulukkoa huhtikuulta 2016. Korkein 
tuntimäärä näistä koneista oli ylärivillä näkyvä 6555. Kaikista 77 koneesta 
eniten oli lennetty yhdellä: 7320 tuntia. Tunnit on lennetty ennen mitään 
elinkaaripidennyksiä.

Ilmavoimat on saanut vuosien varrella hyvin tarkat tiedot amerikkalaisilta. 
Näin ollen vuonna 2014 kenraalien arvioimat 1, 2 miljardin Hornetien 
elinjakson suorituskyvyn päivityskulut ovat sisältäneet paljon uusia 
asejärjestelmiä.

Vuonna 2014 oli käytössä myös Kanadan parlamentille tehty selvitys, josta
käy ilmi, että Suomen 62 Hornetin lentorungon päivitys vuoteen 2025 
saakka maksaisi nykyarvoltaan noin 210 miljoonaa euroa.
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Olennaisinta kuitenkin on, että USA:n ja Kanadan Hornetien lentotunnit 
ovat paljon suuremmat kuin Suomen koneiden. Tällä hetkellä Suomen 
koneilla pitäisi teoreettisesti lentää vielä lähes 20 vuotta, jotta päästäisiin 
pohjoisamerikkalaisiin lukemiin ennen päivityksen aloittamista.

Suomalaisten Hornetien lentotunnit konetta kohden olivat vuonna 2014 
alle 4000 tuntia ja nyt reilut 4000 tuntia.

Suomen Hornetien näin vähäisellä lentorasituksella ei pitäisi olla mitään 
tarvetta normaalin huollon ja kulumisen ylittäviin päivityskustannuksiin 
itse koneiden osalta.

Rasittavassa tukialuskäytössä olleita amerikkalaisia Horneteja ryhdyttiin 
tosissaan päivittämään elinkaaren jatkamiseksi vasta reilun 7000 
lentotunnin jälkeen - pääosin uusimalla asejärjestelmiä.

Tässä se ongelma onkin. Koneilla voi lentää vielä pitkään, mutta 
asejärjestelmät vanhenevat ilmavoimien upseerien mielestä käsiin. Toisin 
sanoen lentäjät haluavat heti vaihtaa käyttöönsä markkinoille tullut uusi 
laite. Jatkuva aseiden uusimisen kilpajuoksu on ikuinen, olipa konetyyppi 
mikä tahansa. 

  Venäjän MiG-31K vuonna 2018 ja 
hypersoninen Kinzhal-ohjus, jonka väitetään lentävän kymmenkertaisella äänen 
nopeudella noin 2000 kilometriä. Suomi ei voi ainakaan lähiaikoina ostaa Yhdysvalloilta 
vastaavaa asetta, koska sitä ei ole olemassa. Alakuvassa on USA:n hypersonisten 
kokeilujen testiohjus X-51A Wayverider. USA:ssa myönnetään Venäjän olevan paljon 
edellä tässä huipputeknologiassa.
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 X-51A

Ohjusaseet vanhenevat yhä nopeammin noin 7 - 10 vuodessa ja niiden 
hinta nousee vuosittain 10 prosenttia. Yhä pidemmälle ja yhä nopeammin 
lentävät ohjukset maksavat yhä enemmän vuotuisen kallistumisen lisäksi.
Ohjuksia ei voi ostaa kerralla kymmenien vuosien tarpeeksi, vaan niitä 
ostetaan kymmenen vuoden välein.

Kenraali Pasi Jokisen maininta turvaluokitellusta tiedosta koskee juuri 
asejärjestelmiä. Jo vuoden 2014 tarkastelussa olisi pitänyt ilmoittaa mikä 
osuus kuluista on uusista asejärjestelmistä johtuvaa.

Arvattavasti kaikki. 

Jokisen mainitsema ilmataisteluaseiden uusinta on lavea määritelmä, joka 
pitää sisällään monia järjestelmiä ja laitteita.

Esimerkiksi Hornetin monitoimitutka on koneen tärkein asejärjestelmiä 
ohjaava sotavaruste. Jos halutaan siihen pienikin suorituskykylisäys, pitää 
hankkia uusi laite. Suomalaisissa koneissa on Hughes-yhtiön tutka APG-
73, joka on niin mainio, että eräs lentäjä on tarinan mukaan todennut: 
”Tällä uudella laitteella isoäitinikin voittaisi ilmataistelun.”

Mitähän lentäjän isoäiti sanoisi uudesta Raytheon-yhtiön APG-79-
tutkasta?

Hornetien suorituskyvyn korvaaminen ja lisääminen on puhtaasti 
asejärjestelmähanke, jossa lentokoneella itsellään on vähäisempi merkitys. 
Kuten Lauri Puranen on todennut, koneet eivät ole vanhentuneet, vaan 
aseet vanhenevat liian nopeasti.
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Lentokoneiden massaostoa halunnut puolustusministeri Jussi Niinistö 
korosti esiselvityksen julkistamistilaisuudessa 11.6.2015 aseiden osuutta 
uushankinnassa: Suomen valtion juuri ostamien JASSM-risteilyohjusten 
tulee olla sopivia myös uusiin ostettaviin hävittäjälentokoneisiin.

JASSM-ohjuksia USA antaa kytkeä vain omiin koneisiinsa, joten Niinistö 
puhui amerikkalaisten pussiin. Toisaalta ohjukset vanhenevat ennen 
vaihtoa.  Uusiksi ohjuksiksi USA tarjoaa todennäköisesti JSM-ohjuksia, 
joilla ammutaan 800 kilometrin päähän, 500 kilometriä pidemmälle kuin 
vanhoilla JASSM-ohjuksilla. 

Puolustusministeri ei siis tiennyt, että JASSM-ohjukset, joita lausunnon 
aikaan ei ollut edes maassa, ovat pilalla 2030. Ne ovatkin pian 
hukkainvestointi, kun hankinta-aika venyi 18 vuoteen. 

Samassa tilaisuudessa Jussi Niinistö teki paljastuksen amerikkalaisten 
eduksi: “2020-luvulla maailmalla on vain kolme valtiota, joilla on 
sarjatuotannossaan Suomen valtiolle soveltuvia hävittäjiä: Kiina, Venäjä ja 
Yhdysvallat, joten valintamme on helppo ja yksinkertainen.”

Niinistö paljasti lähes kaiken mitä oli jo esiselvityksen aikana päätetty. 
Hän harhautti vain siinä, että puhui hävittäjistä, kun halutaan pommittajia.

Yhdysvaltain maavoimien tykistö ampuu.

Kauaskantoista tulivaikutusta kenraalit lähtivät hankkimaan 2000-luvun 
alussa Hornet-lavetilta ammuttavilla ohjuksilla. Ajatus oli itänyt 
vuosikausia, nyt uskottiin siihen liikenevän rahaa.
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Puolustusvoimien perusteellinen iskukykytutkimus suositti sitä vastoin 
tuon kyvyn hankkimista raskailla raketinheittimillä, jotka olivat 
kustannustehokkaita.

Hornet-aseiden vuoksi ovat vuonna 2007 Hollannista käytettyinä ostetut 
amerikkalaisvalmisteiset raketinheittimet yhä vailla 300 kilometriin 
kantavia ohjuksia kesällä 2020. 

Horneteihin saatiin JASSM-ohjusrahat Suomea tehokkaasti 
velkaannuttaneen Jyrki Kataisen hallituksen päätöksellä helmikuussa 
2012.

  Nykyaikaisen rakettitykistön perinteet alkavat 1400-luvun 
Euroopasta. Aselaji kehittyi toisen maailmansodan aikana erityisesti Saksassa ja 
Neuvostoliitossa, käyttöön otettiin V1-ohjukset (”lentävä pommi”) ja ”Stalinin urut” (kevyet 
raketinheittimet).

Hornetien valinta pommien ja risteilyohjusten laukaisulavetiksi oli 
poliittinen päätös, tarkoituksena lisätä siteitä Yhdysvaltoihin, aseiden 
myyjämaahan.

Hankinnan takana oli Yhdysvaltain asevoimaa ihaileva kolmikko: amiraali 
Juhani Kaskeala, puolustusministeriön poliittinen virkamies Pauli 
Järvenpää ja Hornet-lentäjä, silloinen eversti Jarmo Lindberg. Poliitikot 
nukkuivat hankinnan aikana, eivätkä ymmärtäneet sen kauaskantoisia, 
kalliita seurauksia.

Kustannustehokkuuden näkökulmasta kolmikko ja Kataisen hallitus 
tekivät Suomen historian kalleimman epäonnistuneen asekaupan: 
valtavalla rahamäärällä saadaan mitättömän vähän suorituskykyä.
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Tätä vähäistä suorituskykyä jouduttaisiin lisäksi käyttämään olosuhteissa, 
joissa koneiden selviytymiskyky olisi heikko, koska jo niiden 
tukeutumisalueille lakaistuja ohjuksia ja raketteja ei kyetä torjumaan. Jos 
koneet evät pääse edes lentoon, kalliit kyvyt on ostettu turhaan. Jos 
pääsevät, vastassa on maailman tehokkaimmat ilmatorjunta-aseet.

Jos HX-hanke toteutuu kenraali Lindbergin, ja häntä puolustusvoimain 
komentajana seuranneen Timo Kivisen suunnitelmien mukaisena, niin 
rahantuhlaus ilma- ja avaruusaseisiin jatkuu yhä kiivaampana ilman 
vastinetta maanpuolustukselle.

Jopa ilmataisteluohjusten laaja hankinta on nykyaikana arveluttavaa. 

Ilmasota-asiantuntija eversti evp Ahti Lappi on korostanut, että 
hävittäjätorjunnalla on viime vuosikymmenien aikana sotatoimissa tuotettu
vain 0-3 prosenttia pudotustappioista, kun maasta laukaistava ilmatorjunta 
on koneiden pääsurmaaja. ”Ilmataisteluja ei ole nähty muualla kuin 
elokuvissa.”

Toisenlaisen vaihtoehdon kauaskantoisten asejärjestelmien merkityksessä 
antaa keväällä 2020 julkaistu, Yhdysvaltain sotilaallisen ykkösnyrkin, 
merijalkaväen varustelusuunnitelma 2030-luvulle (Force Design 2030`). 
Noin 180 000 sotilaan merijalkaväki on hyvin vertailukelpoinen Suomen 
puolustusvoimien kokoluokkaan.

Toteuttaessaan USA:n vuoden 2018 kansallista puolustusstrategiaa, 
merijalkaväen komentaja kenraali David Berger haluaa luopua kokonaan 
panssarivaunuista, vähentää isoja kuljetuskoneita ja taisteluhelikoptereita 
sekä pudottaa F-35-hävittäjien ostettavaa määrää noin 50 koneella, jotta 
näistä saatavilla 12 miljardin dollarin säästöillä voitaisiin tehostaa kauaksi 
kantavaa tulivoimaa.

Kaukovaikutteisen tulivoiman lisäämiseksi merijalkaväki 
kolminkertaistaa rakettitykistön määrän 21 patteriin ja lisää 
miehittämättömien ilma-alusten (UAV) määrää kaksinkertaisesti.
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Venäläinen Tornado S raskas raketinheitin ampuu pisimmillään 120 kilometriin. Alakuvan 
Iskander-ohjus yltää 400 - 500 kilometriin. Näitä aseita Hornet ja sn korvaaja on kyvytön 
torjumaan. Suomella ei ole mitään asetta niiden torjuntaaan.

Suomessa jotkut kenraalit, kuten Pasi Jokinen, uskovat yhä ilma-aseen 
ihmeitä tekevään voimaan. Sama usko oli vallalla Yhdysvalloissa vielä 
viime vuosiin saakka. Nyt USA:n asevoimat ovat maavoimien johdolla 
ryhtyneet panostamaan kaukovaikutteisiin tykistöaseisiin. Hankintalistalla 
on paljon ohjuksia ja raketteja sekä pitkälle ampuvia raskaita 
automaattitykkejä.

Tämän muutoksen pohjana on USA:n asevoimien havahtuminen Kiinan ja 
Venäjän lukumäärältään ja tuliteholtaan ylivoimaisten tykistöaseiden 
uhkaan.

Tämä uhka on tekemässä myös F-35-monitoimihävittäjän elämästä lyhyen.
USA:n laivaston vuoden 2021 budjettisuunnitelmat kertovat tarpeesta 
saada uusi seuraavan sukupolven hävittäjä tukialuskäyttöön. 
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Laivastoa on arvosteltu siitä, että lentotukialukset ovat muiden suurien 
aluksien lailla kasvavan ohjusuhan alla. CSBA-tutkimuslaitoksen raportti 
esittää vakavimpana uhkana Kiinan merimaaliohjukset, joiden kantama on 
noin 3000 kilometriä. Jotta turvattaisiin laivaston ilmavoiman suorituskyky
tukialuksilla, pitäisi kehittää uusi hävittäjä, jonka jatkuva operointikyky 
yltäisi tukialukselta 1800 kilometrin päähän. Tämä matka on 
kaksinkertainen verrattuna F-35-hävittäjän kykyyn.

Uuden Venäjän hypersonisen Tsirkon-ohjuksen väitetään kuljettavan noin 40 kilometrin 
korkeudessa yhdeksänkertaisella äänen nopeudella 400 kiloa räjähdettä arviolta 800 
-1500 kilometrin päähän. Se voidaan laukausta maalavetilta, laivasta tai sukellusveneestä.
Miten sellainen torjutaan? Sitä ei vielä tiedetä.  Koska HX-hankkeesta saatavalla 
suorituskyvyllä ei ole käyttöä Suomen ilmapuolustuksessa, ehdottaako kohta joku, että 
pitäisi ostaa yksi B-1-pommittaja ja siihen muutama ydinpommi?

”Puolustuskykymme on pitkälti raskaan tykistön varassa ja 
ammustuotannon pysyminen omissa käsissä on tärkeää”, korosti syksyllä 
2014 puolustusministeriön ylijohtaja, insinöörikenraalimajuri Jukka Juusti 
Aamulehdessä. 

Se oli silloin. Nyt Juusti kansliapäällikkönä tekee osansa tykistön varassa 
olevan puolustuskyvyn lisärapauttamiseksi hätiköidessään Hornetien 
seuraajaa. Valtioneuvosto jatkoi hänen virkaansa vuodella yli eläkeiän, 
jotta Juusti paimentaisi HX-hankeen pikaiseen päätökseen.

Tykistön merkitys taistelukentän ratkaisijana tulee korostumaan 
entisestään.
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Kenraali Jarmo Lindberg totesi valitulle yleisölle keväällä 2019, että 
Suomella on yli 800 kenttätykkiä ja ”niille loputon määrä murkuloita”.  
Lindbergin mukaan Suomella on Puolan jälkeen Euroopan suurin 
kenttätykistö ja Suomi on suurin israelilaisten lennokkien käyttäjä 
Euroopassa, vaikka sitä ei ”hirveästi mainosteta”.

”On ostettu näitä kaikkein moderneimpia raketteja ja raketinheittimiä 
Yhdysvalloista ja koeammuttu niitä Suomesta.” 

Kannattaako ylpeillä, että aseilla on vasta koeammuttu, vaikka järjestelmä 
on ollut maassa jo 13 vuotta.

Suomeen 20 vuotta myöhässä tilattuja israelilaisia tykistön lentoratatutkia 
Lindberg kuvasi siten että, kun vastustaja ampuu, tutkat näkevät, mistä se 
ammus lähti ja ”voimme lähettää sinne ohjuksen”. 

Minkä ohjuksen herra kenraali? On vain Hornetien JASSM-ohjuksia, eikä 
niitä kannata käyttää yhden tai kahden tykin tuhoamiseen.

Kenraalimajuri Pasi Jokinen (vas.) raskaan raketinheittimen miehistön kanssa
Rovajärvellä Yhdysvaltain Bold Quest – ampumaharjoituksessa 2019. 
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  Bold Quest-harjoituksen 
(varsinainen) johtaja Rovajärvellä oli amerikkalainen Joint Staff-esikunnan 
operational manager Michael Stifflett, entinen tykistöupseeri.

Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Petri Hulkko antoi (HS 
12.2.2020) myös väärän todistuksen siitä kuinka hyvin maavoimat on 
varustettu sotaa varten – eli ne eivät ole jäämässä ilmavoimien ja 
merivoimien suurhankintojen jalkoihin. 

Vastaavanlainen maavoimaylistys nähtiin 25 vuotta sitten, kun kenraalit 
kehuivat sodan ajan joukkoja olevan yli 500 000. No, miehiä oli, yli 
puolelta puuttui silti koulutus ja aseistus. Armeija oli vain paperilla. Nyt 
maavoimien etulinjan taistelujoukkojen vahvuus on 61 000.

Myös Hulkko mahtaili luvuilla: ”Meillä on ylivoimaisesti Euroopan suurin
tykistö. Ruotsilla on 24 kenttätykkiä, Norjalla samoin 24. Meillä on tuhat. 
Sen lisäksi meillä on niihin ampumatarvikkeita.”  Tässä Hulkko harhautti 
oikein olan takaa.

Euroopan ja maailman suurin ja monipuolisin tykistö on Venäjällä, jolla on
moninkertaisesti kaikki tykistöaseet kauaskantavine ohjuksineen ja 
raketteineen, jotka Suomelta ja muulta Euroopalta puuttuvat. 

Kauaskantoiset tykistöaseet puuttuvat myös Yhdysvalloilta. Hälyttävän 
heikko tilanne paljastui joulukuussa 2019 julkaistussa RAND-
tutkimuslaitoksen tykistötutkimuksessa.
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Yhdysvalloissa tykistön kehitys pysähtyi, kun maavoimien tulituki 
uskottiin lentokoneiden varaan 1990-luvulla. Sama virhe on tehty 
Suomessa. Erona on, että Yhdysvallat ryhtyy korjaamaan virhettä, Suomi 
jatkaa ja suurentaa virhettä vieläpä uusilla miljardihankinoilla.

Ilman tykistöaseiden tukea maavoimat ovat vihollisen armoilla. Venäjän 
kykyihin verrattuna, Yhdysvallat on nyt huolissaan kenttätykistönsä ja 
ilmatorjuntatykistönsä heikosta tilasta.

Hornet-hävittäjien hankintapäätös 1992 romutti kalleutensa vuoksi 
maavoimien tulevaisuuden ja erityisesti tykistön tulivoiman.  Suomen 
itsenäisyyden turvannut, maailman parhaita ampumamenetelmiä käyttävä 
tykistömme ajettiin ilmavoimien kustannuksella alennustilaan, jossa se nyt
on.

Komentaja Hulkon ”tuhannen ja yhden tykin” tarina kelpaa vain 
propagandaksi rintamalle lähetettävien miesten mielialan kohottamiseksi. 
Kenraalit tietävät väitteet valheellisiksi, mutta se ei haittaa; he itse ovat 
kaikki hyvässä turvassa kymmenien metrien syvyisissä maanalaisissa 
suojissaan.

Suomella on noin 700 toimivaa tykkiä. Lisäksi on lähelle ampuvia 
kranaatinheittimiä ja kauaksi yltäviä raketinheittimiä (kantama lähes 300 
km). Raskaat raketinheittimet (22 kpl) hankittiin käytettynä 14 vuotta 
sitten, mutta Hornetien varustamisen kalleuden vuoksi niihin ei ole voitu 
ostaa ammuksia.

  Rovajärven BQ-ammunnoissa pommituksia teki 
muun muassa Etelä-Karolinasta tullut Yhdysvaltain merijalkaväen rynnäkkölentolaivue 
251:n Hornet ja sen amerikkalainen lentäjä.
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Raketinheittimet ovat selvästi tehokkaampia ja halvempia kuin Hornetit. 

Esimerkiksi JASSM-tyyppisten ohjusten laukaisu raketinheittimillä on 
kustannukseltaan vain hyvin pieni osa siitä, mitä niiden laukaisu ilmasta 
maksaa. Raketinheitin ampuu tarvittaessa joka hetki, lentokone silloin 
tällöin.

Yhtä raketinheitintä kohden riittää 3 varusmiestä, kun yhtä Hornetia 
kohden tarvitaan 500 miestä ja lentäjä, jonka koulutus maksaa yli 10 
miljoonaa euroa. Käytettyjä raketinheittimiä saa sata yhtä uutta hävittäjää 
kohden.

Tykistön pääkalusto – noin 500 tykkiä – on 122 millin vedettävä haupitsi, 
joka on otettu käyttöön Neuvostoliitossa 1963. Näiden tykkien varassa on 
maavoimien päävoimien, taisteluosastojen, selviytymiselle välttämätön 
tykistöllinen turva.

Maavoimien taistelijat on pakko lähettää surman suuhun monta kertaa 
heikommilla selviytymisen mahdollisuuksilla kuin vastustajansa. Turva on 
heikko, koska tykin tulivoima on vähäinen: ammus on pienikokoinen ja se 
kantaa vain vaivaiset 14 kilometriä. Yleiset 155 millin perustykit idässä ja 
lännessä ampuvat lähes kolme kertaa pidemmälle ja niiden kranaatit ovat 
kaksi kertaa painavampia, siis kaksi kertaa tuhoisampia.

Suomalainen taistelija on koko ajan tuliuhan alla, kun vastustaja voi 
rauhassa 14 kilometrin takaa ampua raskailla aseilla suomalaisia. 
Parhaimmillaan esimerkiksi venäläiset yltävät yli 300 kilometrin päähän. 
Miten paljon taistelijalle on valehdeltava vastustajasta, jotta hän uskaltaa 
luottaa oman raskaan tulen suojaavaan tehoon?

Vain suuremmista 155 millin ammuksista voidaan tehdä moneen 
soveltuvia älyammuksia, jotka ovat sodankäynnin nykyaikaa ja 
tulevaisuutta – niitä on mahdoton torjua ja ne osuvat aina maaliin. Ne ovat 
kustannustehokkain tulivoima. Tykistöllä on pulaa näistä ammuksista, ja 
ennen kaikkea niitä ampuvista automaattitykeistä sekä lentoratatutkista. 
Yhden hävittäjän hinnalla saa parikymmentä lentoratatutkaa, mutta niihin 
ei ole ollut varaa, vaikka niiden käyttöarvo taistelukentällä on kymmeniä 
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kertoja suurempi kuin yhden hävittäjän. Taistelun kulun voi ratkaista 
lentoratatutka.

Ohjuksia ja raketteja maavoimiin kuuluva ilmatorjunta ei pysty torjumaan, 
eikä niitä pystytä torjumaan Horneteillakaan. Maavoimien toinen suuri 
heikkous onkin ilmatorjunnan vakavat puutteet koko Suomessa.

Pääkaupunkiseutu on suojaton, kun sen turvana ollut korkeatorjuntaan (20 
km) pystyvä venäläinen Buk-M1-ohjusjärjestelmä poistettiin poliittisista 
syistä. Nyt kykyä pyritään hankkimaan uudelleen, jos vain rahaa riittää.

Bukin tilalle ostettiin Lindbergin johdolla suorituskyvyltään paljon 
kehnompi, vain viiden kilometrin torjuntaan pystyvä, 
amerikkalaisnorjalainen Nato-yhteensopiva NASAMS. Noin 600 
miljoonan kokonaiskaupassa saatiin vain 70 ilmatorjuntaohjusta, joista 
puolet Horneteihin – maavoimien ilmatorjuntaupseerit pettyivät jälleen.

Kenraalit huijasivat eduskuntaan, kun hankittiin torjuntahävittäjäksi 
pommikone. Reilun kolmen miljardin euron hankinnalta näyttänyt ostos 
muuttuu elinkaarensa aikana reilun 20 miljardin menoksi. Pahinta tietysti 
on, että Hornetit eivät pysty turvaamaan suomalaisten terveyttä ja henkeä 
siltä uhkalta, jonka nimissä ne hankittiin.

Kenraalit näyttävät haluavan jatkaa vanhoja virheitä uusien lentokoneiden 
ja niiden aseiden hankinnassa. Summat ovat vain paljon suurempia. Sanna 
Marinin hallituksen soisi ymmärtävän, että hankinnan lykkääminen olisi 
eduksi maanpuolustukselle ja kansantaloudelle.

Vuoden 2015 esiselvityksen väittämä Horneteista ”ilmapuolustuksen 
perustana” ei vastaa vuoden 2020 todellisuutta, sanoo eversti Lappi. 
Suoremmin sanottuna esiselvityksen väite on valheellinen.

Pentti Sainio  Kirjoittaja Bold Quest -ampumaharjoituksessa keväällä 2019 Rovajärvellä. 
Takana raskas raketinheitin, joka ampui yhden koeraketin 70 kilometrin päähän.


