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Matti aHOLa ■ kuvat kirjoittajan kokoelma

Kadetista kansliapäälliköksi

KADETTIKURSSIN PÄÄTYTTYÄ pääosa meistä siirrettiin Kauhavalta Poriin saamaan 
jatkokoulutusta Fouga -kalustolla ennen sen ajan taistelukoneisiin siirtymistä. Gullstenin 
Jokke ja Korpin Kari siirtyivät kuitenkin suoraan Luonetjärvelle Hämeen lennostoon jos-
tain meille muille tuntemattomasta syystä.

Elämä hymyili nuorille lentoupseereille. Lentokoulutus oli tiivistä ja se sisälsi paljon 
lentoja Turusta ja Helsingistä merialueille sekä erittäin mielenkiintoisen sarjan yhteis-
toimintaa laivaston kanssa. Harjoittelimme suurten lento-osastojen hyökkäyksiä suojattu-
ja saattueosastoja vastaan Rauman–Uudenkaupungin edustalla. Merivoimat loivat Turun 
Yliopiston avustuksella matemaattisia malleja optimiryhmityksen löytämiseksi ilmahyök-
käyksiä vastaan. Lentämisessä oli ensimmäistä kertaa vahva operatiivinen maku, vaikka 
Fougan todellinen aseistus nyt ei oikeaan rynnäkkötehtävään olisi soveltunutkaan.

Ensimmäinen vuosi vierähti nopeasti ja joukkoomme liittyi seuraavalta kadettikurs-
silta uusia lentäjänalkuja. Oli meidän vuoromme jättää Pori kesällä 1967. Pellisen Pekka 

 ■ Lentokoulutusryhmä Porissa opettajineen.
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ja Nurmisen Perra suuntasivat Tampereelle johtokeskustehtäviin, Oksasen Kimmo valitsi 
Teknillisen Korkeakoulun taistelunjohtotehtävän sijaan ja itse suuntasin Luonetjärvelle. 

Todellinen hävittäjälentokoulutus käynnistyi lennostosta johtuen kohdallani Gnat-ka-
lustolla. Hyppy harjoituskoneesta suoraan yksipaikkaiseen, suorituskykyiseen hävittäjään 
oli henkisesti suuri, mutta antava. Kone liikkui kuin tehokas urheiluauto täysin kaasuvivun 
liikettä seuraten. Se oli lentämisen riemua. Operatiivinen vastuualue laajeni merialueen 
vaihtuessa Pohjois- Suomeksi. Lappi tuli tutuksi ilmasta lukuisten harjoitusten ja ampu-
maleirien ansiosta. Isänmaan koko pieneni näin konkreettisesti ainakin lentäjän silmissä.

Elämään sisältyi myös perheen perustaminen. Menin naimisiin juuri ennen Luonetjär-
velle siirtymistä Keski-Porin kirkossa. Vuosia tällä tiellä tulee täyteen 45 tänä syksynä. 
Ensimmäinen lapsi syntyi kunnon upseeriperheen tavoin ollessani opettajakurssilla Kau-
havalla. Seuraavan vuoro tuli kapteenikurssin aikana, joista molemmista ajoituksista kuu-
lee vieläkin napinaa kotijoukoilta.

Palkkiona valmiusohjaajan kelpuutuksesta saimme istua Gnatin ohjaamossa eri tuki-
kohdissa kymmeniä ja taas kymmeniä tunteja milloin Turussa, Helsingissä tai Ivalossa. 
Useimmiten kuitenkin kotitukikohdassa. Säännöllistä hävittäjäpäivystystä ei tuolloin vielä 
harjoitettu, vaan valmiutta kohotettiin aina johonkin rajantakaiseen tilanteeseen liittyen. 
Toimin siinä sivussa jatkokoulutuslentueen päällikkönä, joten lentotunteja kertyi todella 
mukavasti. Olin vapaa-aikana vielä lennonopettajana siviilipuolella, oppilaana mm. tv-
toimittaja Risto Makkonen. Ei minua juuri kehuttu kotona jatkuvasta luistamisesta lasten 
kasvatuksessa.

Erikoinen operatiivinen lento sattui kohdalleni Viron Paldiskin laivastoasemalla sattu-
neeseen räjähdysonnettomuuteen liittyen. Lähdin hälytyksen perusteella säteilymittaus-
lennolle Gnatilla Suomenlahdelle Aitovuoren johtamana. Otin näytteitä ohjeiden mukai-
sesti eri korkeuksista kansainvälisessä ilmatilassa useiden kymmenien minuuttien ajan. 
Koneessa ei ollut mitään säteilynilmaisimia, joten toiminta tapahtui taistelunjohtajan ja 
Säteilyturvakeskuksen opastamana. Polttoaine kului vähiin ja ilmoitin ettei takaisinpääsy 
ollut enää mahdollista. Helsingissä ei ollut teknillistä päivystystä näytesuodattimien avaa-
miseksi ja niinpä minut ohjattiin Hallin tukikohtaan illalla lennonjohdon ollessa jo suljet-
tuna. Rullasin lennonjohdon luona olevalle seisontapaikalle, sammutin koneen ja kiipesin 
ulos. Soitin vartiopuhelimella PU:lle ja ilmoitin tarvitsevani säteilymittaria ja teknillistä 
henkilöstöä avaamaan suodattimet. Polkupyörämies toi mittarin, joka ei tietenkään toimi-
nut, koska sen patterit olivat turvonneet pilalle. Mahdolliset säteilyt jäivät siis mittaamatta. 
Lennonjohdon alakerrasta löysin yllättyneen seurueen, joka oli juhlimassa koelentäjien 
lähtöä Sotakorkeakouluun. He eivät tietenkään olleet kuulleet hälytyskoneen tuloa. Yhte-
yskone saapui noutamaan suodattimia, jotka irroitettiin sekalaisen joukon voimin konees-
tani. Juhlijat, Pertti Tolla, Mikko Järvi ja Matti Antikainen tarjosivat minulle lasin konjak-
kia, kun tehtäväni oli päättynyt. Koneeni jäi Halliin, kiipesin yhteyskoneeseen ja veimme 
näytteet STUK:n edustajalle Helsinkiin. Säteilymittaustuloksista en kuullut sen koomin.

Jokaiselle lentäjälle vaikea valinta osui kohdalleni kapteenikurssin jälkeen. Pyrkiäkö 
Sotakorkeakouluun vai jatkaako hyvässä vauhdissa olevaa laivuepalvelua lentäjänä ja len-
tueen päällikkönä. Tuon ajan hengen mukaan ei laivueeseen ollut asiaa enää Sotakorkea-
koulun jälkeen – täysin virheellinen ajattelutapa ilmavoimien kannalta. Systeemi muutet-
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tiinkin myöhemmin siten, ettei laivueenkomentajaksi ollut enää juuri mahdollisuutta ilman 
ye-tutkintoa. Valitsin Sotakorkeakoulun, mikä tiputti minut Draken-koulutuslistalta. Seinä 
näytti nousevan vastaan ilmailun uralla. Luovutin lentueeni Gullstenin Jokelle, muutimme 
Helsinkiin ja edessä oli parin vuoden jakso, jota vaimoni Lissu muistelee vieläkin haikeu-
della. Työaika oli ”säännöllinen”, viikkojen ohjelmat olivat etukäteen tiedossa ja voimme 
suunnitella elämää lasten kanssa ilman aikatauluyllätyksiä.

Esikuntavaihe alkoi

Sotakorkeakoulun jälkeen löysin itseni Lapin lennostosta Rovaniemeltä. Onneksi poruk-
ka oli pääosin tuttua jo Luonetjärven ajoilta. Gullstenin Jokke oli laivueen komentajana ja 
Komulaisen Esa tiedustelupuolella, joten operaatiopäällikkönä oli helppo aloittaa. Sotilas-
läänin ja sotilaspiirien väki tuli tutuksi kertausharjoituksia junaillessa ja yhteistoimintaa 
harjoitettaessa. Aika kului nopeasti työn merkeissä. Lentäminen jäi valitettavan vähäisek-
si. Myös yhteistoiminta siviiliviranomaisten kanssa oli antoisaa. Pohjoisen poliisilaitokset 
ja tiepiirien johto tulivat tutuiksi valmiussuunnitelmia laadittaessa. Meillä on tässä suh-
teessa hieno yhteiskunta, minkä sain todeta moneen kertaan myöhemminkin virkaurallani.

Lappi vaihtui Keski-Suomeen – pyynnöstäni. Ilmavoimien esikuntaura alkoi. Ensim-
mäinen ikävä kokemus oli Rissalan DO-onnettomuus. Pellisen Pekka hälytti päivystäjänä 
minut apuun operaatiokeskukseen. Koko yö kului puhelimessa raportteja ja selvityksiä 
vastaanottamassa. Mediakin oli herkeämättä kimpussa. Melkoinen oppitunti kriisinhallin-
nasta. Helpompi tapaus oli ensimmäinen lentokonekaappaus, jonka viranomaistoimia jou-
duin ohjaamaan ilmavoimien päivystäjänä. Kaapattu kone lensi Helsingin ja Oulun väliä ja 
ilmavoimien hävittäjät seurasivat sitä jatkuvasti. Lennostojen komentajat olisivat halunneet 

 ■ Gnat-ohjaajat sotaharjoitukseen lähdössä (vas. kirjoittaja ja Jouko Gullsten).
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johtaa toimintaa, mutta pidin langat ilmavoimien komentajan käskystä käsissäni, mikä ai-
heutti melkoista närää majuri – eversti akselilla. Tilannehan päättyi sittemmin onnellisesti.

Yksi vuosi kului Yhdysvaltain ilmavoimien yliopistossa Alabamassa. Opiskelijan elämä 
oli helppoa perheenkin kannalta. Ohjelmat olivat etukäteen tiedossa koko vuoden osalta. 
Opiskelu oli mielenkiintoista. Paras anti oli päästä ”sisään” suurvallan edustajien tavasta 
ajatella ja ratkaista ongelmia ja käyttää asevoimaa tarvittaessa. Ero oli melkoinen siihen 
saakka oppimaani puolustukselliseen ajattelutapaan nähden. Kurssin pääaihe oli ilmaope-
raatioiden suunnittelu ja taktisen tason suoritus. Työharjoittelun suoritin muutaman viikon 
ajan Pohjois-Dakotassa Strategisten ilmavoimien B-52- ja Minuteman III -tukikohdissa. Se 
oli kosketus globaaliin sodankäyntiin. Pommikonerykmentin ensisijaiset hyökkäyskohteet 
olivat Kuolan alueella ja hyökkäyksiä harjoiteltiin Pohjoisnavan ylitse simulaattorilla, ml. 
Neuvostoliiton ilmapuolustuksen läpäiseminen kohdealueelle saavuttaessa. Ohjuskohteita 
ei minulle koskaan kerrottu, mutta päivystys laukaisukeskuksessa oli todella mielenkiin-
toista 16-merkkistä käskyä odotellessa ja valmiusharjoituksia läpikäydessä. Eipä löytynyt 
vastaavia kokemuksia kotimaasta. Kurssilta sain monta elinaikaista ystävää, joista osaan 
törmäsin positiivisessa mielessä myöhemminkin virkaurallani.

Kotimaahan palattuani otin vanhat hommat vastaan Pellisen Pekalta. Komulaisen Esa 
oli siirtynyt ilmavoimien tiedustelupäälliköksi, joten oli taas helppo jatkaa tutussa porukas-
sa. Pekan kanssa ehdimme kritisoida hidasta ylenemiskiertoa, kun saman kurssin maavel-
jet ajoivat jo ohitsemme. Kritiikki ei auttanut.

Operatiivinen tilanne Suomenlahdella muuttui entistä aggressiivisemmaksi. Neuvos-
toliiton koneet loukkasivat Suomen ilmatilaa toistuvasti ja törkeästi Hangon ja Helsin-
gin välisellä alueella. Jokunen kone tunkeutui jopa sisämaahan ja kävi kuvaamassa uusia 
tutka-asemiamme. Rissalasta ei ehditty reagoida tapahtumiin riittävän nopeasti. Niinpä 
hävittäjäpäivystys aloitettiin säännöllisinä päivystyskomennuksina Turussa, Helsingissä 
ja Utissa. Puolan tilanne kiristi tunnelmia entisestään Suomenlahdella. Pirkkalan valmis-
tuminen vauhditti hävittäjäkaluston lisähankintoja. Satakunnan lennosto sai Draken-hä-
vittäjät Suomenlahden tilanteen rauhoittamiseksi. Ilmatilan loukkaukset päättyivät, kun 
reagointinopeutemme parani Etelä-Suomen rannikkoalueella.

Siirryin uusiin tehtäviin Ilmavoimien Viestikoulun kautta Helsinkiin. Työ operatiivisel-
la osastolla jatkui ilmapuolustustoimistossa tutussa seurassa Simolan Antin kanssa. Peli-
kentäksi laajeni koko puolustusvoimat ja puolustusvoimien johto tuli tutuksi. Operatiivisia 
suunnitelmia uusittiin ja puolustusvoimien organisaatiota kehitettiin – jälleen. Hävittäjä-
uusinta käynnistyi Ilkka Halosen johdolla ja sain olla toimikunnan ensimmäinen sihteeri. 
Tarkoituksena oli uusia vanhentunut kalusto kylmän sodan periaatteiden mukaisesti ts. 
yksi laivue idästä ja kaksi lännestä. Onneksi tämä alkuperäisajatus kaatui sittemmin Neu-
vostoliiton romahtamisen myötä.

Komentajana

Jokaiselle upseerille joukko-osaston komentajuus on uran huippukokemus. Minun koh-
dalleni sattui Karjalan lennosto, joka on ilmavoimien hävittäjäperinteen vaalija. Lisätun-
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netta antoi vielä se, että isäni palveli molemmat sodat lennoston perinnelaivueessa. Val-
miusyhtymän komentajan tehtävä oli monipuolinen ja todella mielenkiintoinen. Silloisen 
vastuualuejaon mukaisesti yhteistyökumppaneina olivat pohjoisessa Halosen Ilkka ja ete-
lässä Koskelon Heikki. Hienoja upseereita molemmat. Sain myös takaisin kosketuksen 
ilmailuun. Lensin tyyppikoulutuksen Hawkiin ja Piper Chieftainiin, josta muodostuikin 
loppu-urani pääasiallinen lentotyökalu. Karjalan lennosto vastasi myös yhteydenpidosta 
Neuvostoliiton ilmavoimiin. Vuosittaiset laivuevierailut antoivat oman lisänsä arkielämään. 
Kohdalleni sattui myös mieleenpainuva tapahtuma johtaa viimeistä suomalaisdelegaatiota 
Neuvostoliittoon elokuussa 1991. 

Kaikki hyvä päättyy aikanaan. Siirtyminen ilmavoimien esikuntapäälliköksi merkitsi 
paluuta koko ilmavoimia koskevien ongelmien ratkomiseen. Pääesikunta muodostui tie-
tenkin ilmavoimien suunnasta katsottuna kaiken kehityksen jarruksi. Olen työskennellyt 
virkaurallani yli kymmenen vuotta Kaartin korttelissa ja lähes kymmenen vuotta tiiviissä 
yhteistoiminnassa Pääesikunnan kanssa, mikä on poikkeuksellisen paljon upseerin uralla. 
Kun vertailuaineistona on laaja kansainvälinen kosketus ulkomaiseen yleisesikuntaup-
seerijoukkoon, ei suomalaista ye-koulutusta juurikaan voi kehua. Tulos on eurooppalaisit-
tain sieltä häntäpäästä. Puolustushaarakohtaisesta ajattelusta ei meillä päästä eroon, mikä 
vaikeuttaa kaikkea yhteistoimintaa. Iloinen asia oli ilmavoimien hävittäjähanke, joka eteni 
kaikilla rintamilla tosiasioihin perustuen ja päätyi todella ainutlaatuisen onnistuneeseen 
lopputulokseen ei vain ilmavoimien vaan koko puolustushallinnon kannalta. Saimme par-
haan ajateltavissa olleen operatiivisen suorituskyvyn todella kustannustehokkaaseen hin-
taan. Kun hankkeen toteutus vielä eteni juuri sovitulla tavalla ja alkuperäisen budjetin 
puitteissa, ei lopputulokseen voi olla kuin tyytyväinen.

Puolustushaaran komentajuus on tietenkin virkauran kruununjalokivi. Minulle se osui 

 ■ Läksiäispuheet Moskovassa. taustalla apulaissotilasasiamiehemme, majuri ari Puheloinen.


