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TIIVISTELMÄ 
Ilmatiedustelun merkitys on kasvanut huimasti kriisinhallintaoperaatioissa. Määränsä puoles-
ta tiedustelukalusto ei kuitenkaan riitä lisääntyneisiin tiedustelupyyntöihin. Yhtenä ratkaisuna 
kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon on kokeiltu tavanomaisesta poikkeavan kaluston käyt-
töä tiedustelutehtäviin. Ilma-aluksen sensoreita on käytetty ensimmäistä kertaa poikkeavalla 
tavalla tilannekuvan luomiseen Irakin sodassa 2003. Tavanomaisesta poikkeavasta tieduste-
lusta (NTISR) ei ole säädetty doktriinia ja sille löytyy monta toisistaan poikkeavaa määritel-
mää. Tutkimuksen ongelmana on, että käsite on epäselkeä ja aihe liitetään usein muiden kä-
sitteiden alle (lähitulituki ja tavanomainen ilmatiedustelu). Lisäksi yksittäiset lähteet eivät 
yksinään kerro riittävän selkeästi, mitä NTISR tarkoittaa. Tutkimuksen tavoitteena on kartoit-
taa, mitä NTISR-käsite tarkoittaa, miten käsitettä on hyödynnetty ilma-aluksissa ja mikä on 
hävittäjän soveltuvuus kyseiseen toimintaan. 
 
Työssä on käytetty tutkimusmenetelmänä laadullista käsiteanalyysia. Menetelmällä määrite-
tään tutkimuksen käsitteen kriittiset ominaispiirteet ja verrataan niitä sen lähikäsitteisiin. Ai-
neistonhankintamenetelmä perustuu internetistä etsittyihin valmiisiin ja tuotettuihin doku-
mentteihin. Tutkimus käsittelee pääosin Yhdysvaltojen asevoimia, koska muista maista läh-
deaineistoa löytyy aiheesta vähän. 
 
Tutkimuksen keskeisin tulos on, että NTISR on tiedustelutoimintaa, jossa tavanomaisesta 
poikkeavalla kalustolla kootaan tietoa taistelukentästä suunnitellusti, tilapäisesti tai kokeile-
malla. NTISR-käsite jakautuu kolmeen osaan, jotka ovat: NTISR, armed overwatch ja armed 
surveillance. NTISR-termi tarkoittaa tavanomaisesta poikkeavan kaluston käyttöä strategisen 
ja operatiivisen tason tiedusteluun. Armed overwatch ja armed surveillance ovat taktisen ta-
son tiedustelutehtäviä. Armed overwatch ja surveillance -tehtävät esiintyvät usein lähitulitu-
kitehtävien kanssa. Tavanomaisesta poikkeavaan tiedusteluun käytetään taktisia aluksia. Ta-
vanomaisesta poikkeava tiedustelu tapahtuu usein armed overwatch ja surveillance -tehtävän 
muodossa. Maalinosoitukseen ja tiedusteluun tarkoitetun sensorin lisäksi hävittäjästä on löy-
dyttävä datalinkkijärjestelmä.  
 
Kirjoittajan johtopäätökset ovat, että erityyppiset ilma-alukset kykenevät suorittamaan tavan-
omaisesta poikkeavia tiedustelutehtäviä, mikäli ne on varustettu oikeilla järjestelmillä. Tästä 
johtuen NTISR-toimintakyvyn kannalta sensorin suorituskyky on ilma-aluksen suorituskykyä 
kriittisempi. Hävittäjän soveltuvuuteen vaikuttavat enemmän sensorijärjestelmien riittävä 
suorituskyky kuin itse koneen ominaisuudet. Hävittäjä siis soveltuu NTISR-toimintaan, mi-
käli se ei hankaloita muun tehtävän suorittamista. 
AVAINSANAT 
NTISR, maalitiedustelu, sotilaallinen tiedustelu, kriisinhallinta, hävittäjä, maalinosoituslait-
teet 
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LYHENTEET 

 

AESA = Active, Electronically Scanned Array 

ATP = Advanced Targeting Pod 

ASR = Air Support Request 

CAS = Close Air Support 

CVIC = Aircraft Carrier Intelligence Centre 

GEOINT = Geospatial Intelligence  

HUMINT = Human Intelligence 

IED = Improvised Explosive Device 

ISR = Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (USA) 

ISTAR = Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (UK) 

IMINT = Imaging Intelligence 

JSTARS = Joint Surveillance and Target Attack Radar Systems 

JTAC = Joint Terminal Attack Controller 

LITENING = Laser Infrared Targeting and Navigation 

MASINT = Measurement and Signal Intelligence 

MND-SE = Multinational Defence Southeast 

NTISR tai non-traditional ISR = Non-Traditional Intelligence, Surveillance and Reconnais-

sance 

OIF = Operation Iraq Freedom 

OEF = Operation Enduring Freedom 

PED = Process, Exploit and Disseminate 

ROVER = Remotely Operated Video-enhanced Receiver  

SIGINT = Signal Intelligence 

TAC RECCE = Tactical Reconnaissance 

UAV = Unmanned Aerial Vehicle 

USAF = United States Air Force 

USMC = United States Marine Corps 
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HÄVITTÄJÄN SOVELTUVUUS NTISR-TOIMINTAAN KRIISINHALL INTAOPE-

RAATIOSSA 

 

 

1 JOHDANTO 

 

Kriisinhallinnasta on muodostunut yksi länsimaisen sotilaallisen voiman kehityssuunta, jonka 

suorituskykyä on pyritty muokkaamaan yhä enemmän sen vaatimusten mukaiseksi1. Vuonna 

2004 hyväksytyn Euroopan Unionin yleistavoitteen mukaan, EU pyrkii kehittämään kriisin-

hallinnassa käytettäviä sotilaallisia voimavarojaan2. Tällä tarkoitetaan joukkojen parempaa yh-

teistoimintakykyä, valmiutta lähettää joukkoja nopeasti operaatioalueelle sekä kykyä ylläpitää 

joukkoja kyseisellä alueella3. Myös puolustusvoimien yksi kolmesta päätehtävästä on kan-

sainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuminen4.  

 

Tulevaisuudessa kriisinhallintaoperaatioiden toimintaympäristöjen arvioidaan olevan yhä 

haastavampia5. Mahdollisia haasteita on arvioitu olevan isäntämaan tuen puuttuminen, nopea 

kaluston kuluminen ja avoimen vihamielinen väestö joukkoja kohtaan6. Informaation merkitys 

tämänkaltaisessa ympäristössä korostuu. Operaatiot ovat taktisella tasolla yhä riippuvaisempia 

ilmatiedustelusta7. Ilmatiedustelulla on pyritty viimeaikaisissa sotilasoperaatioissa jatkuvan ja 

                                            
1 Pirkkalainen, Jarkko: Ilmavoimien kansainvälisen valmiusyksikön tehtävät ja suorituskyvyt kriisinhallintaope-
raatiossa vuonna 2020, Esiupseerikurssi nro 62:n tutkielma, Maanpuolustuskorkeakoulu 2010, s. 1. TLL IV vi-
ranomaiskäyttö. 
2 General Affairs and External Relations Council: Headline Goal 2010, s. 2, 
http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/2010%20Headline%20Goal.pdf, 2004, 18.2.2013. 
3 Suomen ulkoasiainministeriö: EU:n sotilaallinen kriisinhallinta, 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=34631&contentlan=1&culture=fi-
FI#Suomen_osallistuminen, 2012, 4.8.2012. 
4 Puolustusministeriö: Laki puolustusvoimista, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070551, 2007, 
21.6.2012. 
5 Valtioneuvoston kanslia: Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009, Yliopistopaino, Helsinki, 2009, s. 
52. 
6 Sama 
7 Major General Sams, Ronald F., USAF: Testimony On Air Force Fiscal Year 2005 ISR Programs, Department 
of the Air Force, US Senate, 2004, s. 1, http://www.fas.org/irp/congress/2004_hr/040704sams.pdf, 18.2.2013. 
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yhtenäisen tilannekuvan luomiseen8. Tiedusteluresurssit ovat kuitenkin rajoitetut, eikä niillä 

pystytä vastaamaan kaikkien tarpeisiin. 

 

Yhtenä ratkaisuna kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon Yhdysvaltojen ilmavoimat, yhdessä 

merijalkaväen kanssa, ovat keksineet tavanomaisesta poikkeavan kaluston käytön tiedustelu-

tehtäviin. Nykyaikana ilma-alusten maalinosoituslaitteet ja muut sensorit tuottavat riittävän 

tarkkaa kuvaa, jotta sitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi maavoimien tilannekuvan kehittämi-

seen9. Tavanomaisesta poikkeavan tiedustelun (NTISR)10 tehokkuutta on kokeiltu muun mu-

assa Iraq Freedom (OIF) ja Enduring Freedom (OEF) -operaatioissa11. Virallisten tietojen mu-

kaan, Yhdysvaltojen merijalkaväen F-18D Hornetien ja AV-8B Harrierien osuus tämänkaltai-

sista tehtävistä oli noin 95%12. Kokemuksia hävittäjien käytöstä tiedustelutehtäviin on myös 

ISAF-joukoilla Afganistanissa13. Mielipiteet ilma-alusten suoriutumisesta kyseisistä tehtävistä 

ovat jakautuneet puolin ja toisin, mutta yhdestä asiasta asiantuntijat ovat kuitenkin varmoja - 

NTISR on ollut hävittäjien piilevä potentiaali jo vuosia, mutta sille ollaan vasta nyt tekemässä 

jalansijaa hävittäjätaktiikassa14. 

 

Ilmavoimissa on myös tutkittu hävittäjien käyttöä kansainvälisissä tehtävissä. Valtioneuvoston 

turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa (2004) selonteossa mainitaan, että Hornet-kalustoa voi-

daan käyttää 2010-luvulta lähtien myös ilmasta maahan -toimintaan15. Jarkko Pirkkalainen kä-

sittelee EUK-tutkielmassaan Hornetin mahdollisia tehtäviä tulevaisuuden kriisinhallintaope-

raatiossa. Pirkkalaisen tutkimuksen johtopäätökset hävittäjien tehtävistä ovat yhteistoiminnan 

ja tiedustelutehtävien lisääntyminen sekä ei-kineettisten voimakeinojen16 yleistyminen. Toisin 

sanoen, kansainvälisissä operaatioissa hävittäjien tehtävät voivat poiketa radikaalisti alkupe-

räisestä suunnitellusta päätehtävästä. 

                                            
8 Chizek, Judy G.: Military Transformation - Intelligence, Surveillance and Reconnaissance; Foreign Affairs, De-
fence and Trade and Division, 2003, s. 5, http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a469293.pdf, 18.2.2013. 
9 Captain Bucklew, KW: Non-Traditional Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance - A Challenge to 
USMC Fixed Wing Tactical Aircraft, Marine Corps University, 2009, s. 1, 
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a517761.pdf, 18.2.2013. 
10 NTISR = Non-traditional intelligence, surveillance and reconnaissance 
11 LCDR Hewlett, Christopher S.: An analysis of non-traditional intelligence, surveillance and reconnaissance 
(NTISR) for the future of naval aviation, Marine Corps University, 2009, s. 4, http://www.dtic.mil/cgi-
bin/GetTRDoc?AD=ADA51034, 18.2.2013. 
12 Sama 
13 Tanner, Samantha: Changing combat conditions and sensors driving Non-traditional ISR, 17.5.2011. Artikkeli 
on tutkijan hallussa.  
14 Major General Sams (2004), s. 4. 
15 Valtioneuvoston kanslia: Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2004, Edita Prima OY, Helsinki, 2004, s. 
7. 
16 Kohteeseen ei vaikuteta aseilla  
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Sotilaallisella kriisinhallinnalla  tarkoitetaan tässä tutkimuksessa: 

”Sotilaallisin keinoin tapahtuvaa kriisinhallintatoimintaa (rauhanturvaamista). Toi-

minta tähtää ensisijaisesti vakauden ja turvallisuuden palauttamiseen ja säilyttämiseen 

kriisialueella, tavoitteena edellytysten luominen yhteiskunnan muiden toimintojen 

käynnistämiseksi.”17  

 

Sotilaallisessa kriisinhallinnassa tiedustelujärjestelmä tuottaa kansainvälisten operaatioiden 

tarvitseman tilannekuvan, tiedustelu- ja valvontatiedot sekä ennakkovaroituksen erityisesti 

joukkojen omasuojan parantamiseksi. Tehtäviä toteutetaan myös strategisen tason päätöksen-

teon tueksi18. Suomessa sotilastiedustelu jakautuu strategiseen, operatiiviseen ja taktiseen tie-

dusteluun19. 

 

Tässä tutkimuksessa hävittäjällä  tarkoitetaan 4.-5. sukupolven kiinteäsiipistä taistelualusta, 

joka pystyy suorittamaan monimuotoisia lentotehtäviä operaatioalueella (monitoimihävittäjä). 

Yhdysvaltojen kongressin määritelmän mukaan hävittäjän päätehtävä on ilmasta ilmaan -

toiminta, mutta sillä voi olla myös osittain ilmasta maahan -kykyä muidenkin tehtävien suorit-

tamiseen20. Hävittäjiä käytetään yleensä paikallisen ilmaherruuden saavuttamiseksi21. 

 

Ilma-alusten sensoreita on käytetty ensimmäistä kertaa poikkeavalla tavalla tilannekuvan ra-

kentamiseen Irakin sodassa (OIF)22. Tavanomaisesta poikkeava tiedustelu (NTISR) on siis kä-

sitteenä uusi. Samasta käsitteestä puhutaan eri termeillä ja sille löytyy monta toisistaan poik-

keavaa määritelmää. Tutkimukseni ongelmana on, että käsite on epäselkeä ja aihe liitetään 

usein muiden käsitteiden alle (lähitulituki ja tavanomainen ilmatiedustelu). 

                                            
17 Suomen ulkoasiainministeriö: Keskeisiä käsitteitä liittyen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaan, 
http://www.formin.fi/public/?contentid=70031&contentlan=1&culture=fi-FI , 2012, 18.2.2013. 
18 Kenttäohjesääntö, Yleinen osa 2008: Puolustusjärjestelmän toiminnan perusteet, Edita Prima OY, Helsinki 
2007, s. 41. 
19 Sama, s. 40. 
20 O’Rourke, Ronald: Tactical Aircraft Modernization – Issues for Congress, Congressional Research Service, s. 
2, http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL33543.pdf, 2009, 18.2.2013. 
21 Sama 
22 Lieutenant Colonel Shaw, Wayne L.: NTISR in Division TACP Operations, Air Land Sea Bulletin (ALSB), No. 
2007-3, 2007, s. 7. 
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Tutkimukseni pääkysymyksenä on: 

- Mikä on hävittäjän soveltuvuus NTISR-toimintaan? 

 

Alakysymykset ovat:  

- Mitä NTISR tarkoittaa ilma-alusten näkökulmasta ja mitkä ovat käsitteen kriittiset 

ominaispiirteet? 

- Minkä tyyppisiä ilma-aluksia on käytetty NTISR-toimintaan ja mitkä ovat niiden yh-

teneväisyydet toisiinsa nähden? 

 

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa, mitä NTISR-käsite tarkoittaa, miten käsitettä on 

hyödynnetty ilma-aluksissa ja mikä on hävittäjän soveltuvuus kyseiseen toimintaan. 

 

Tutkimusstrategiani on laadullinen tutkimus ja tutkimusmenetelmänä laadullinen käsiteana-

lyysi. Tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan oma kiinnostus ottaa käsitteestä selvää ja miten 

sitä on hyödynnetty eri ilma-aluksissa sekä hävittäjissä. 

 

Käsitteen ymmärtämiseksi ja ongelman ratkaisemiseksi, käsite tulee purkaa pienempiin ja pa-

remmin ymmärrettäviin osiin. Käsitteen määrittäminen lähtee liikkeelle yleisestä tasosta ede-

ten progressiivisesti aina yhä syvemmälle käsitteen merkityksestä. Tässä tutkimuksessa käsi-

tettä tarkastellaan ensin yleiseltä näkökannalta, siirtyen käsitteen soveltamisesta käytäntöön, 

eli hävittäjiin. NTISR-käsitteen soveltamista hävittäjiin voi tuskin tutkia ennen kuin ymmär-

rämme ensin käsitteen merkityksen. Käsiteanalyysi sopii menetelmänsä puolesta tämänkaltai-

sen filosofisen analyysin tekoon.23 

 

Käsiteanalyysi on yksi keinoista löytää käsitteelle yhdenmukaista määrittelyä tai ymmärrys-

tä24. Käsiteanalyysillä pyritään ymmärtämään siihen liitettyjä merkityksiä ja selkeyttämään sen 

suhdetta lähikäsitteisiin25. Lopputuotoksena syntyy määritys käsitteen kriittisistä ominaispiir-

teistä. Kriittisillä ominaispiirteillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellaisten piirteiden tunnis-

tamista käsitteelle, jotka tekevät käsitteestä omalaatuisen ja erottavat sen lähikäsitteistä26. 

Kriittiset ominaispiirteet ovat käsitteen teemoittelua, joka on työn laadullinen analyysi.  

                                            
23 Wikipedia: Käsiteanalyysi, http://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4siteanalyysi, 2012, 15.11.2012. 
24 Vaittinen, Heidi: Toiminnallinen identiteetti – Käsiteanalyysi Walkerin ja Avantin mukaan, Toimintaterapian 
pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, 2009, s. 5. 
25 Puusa, Anna KTT: Käsiteanalyysi tutkimusmenetelmänä, Premissi, 4/2008, s. 36. 
26 Sama 
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Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmän eri vaiheet ovat27:   

1. Käsitteen erilaisten tulkintatapojen tarkastelu 

2. Lähikäsitteiden tarkastelu 

3. Kriittisten ominaispiirteiden määrittäminen  

4.  Malliesimerkkien laatiminen 

 

Tutkimusaiheen lähikäsitteet ovat lähitulituki (CAS) ja tavanomainen ilmatiedustelu (ISR)28. 

Käsitteet on valittu siksi, että tavanomaisesta poikkeava tiedustelu kulkee usein käsi kädessä 

lähitulitukitehtävien kanssa ja se on ilmatiedustelun (ISR) alakäsite. Lisäksi monissa lähteissä 

NTISR-käsite menee sekaisin näiden kahden käsitteen kanssa.   

 

Malliesimerkeissä tarkastellaan eri ilma-alusten käyttötapoja tiedusteluun, mitkä täyttävät 

NTISR-käsitteen ominaispiirteet. Tarkoituksena on kartoittaa sotilasoperaatioissa esiintyneen 

NTISR-toiminnan yleisimmät muodot eri ilma-alustyypeillä. Tavanomaisesta poikkeavalle 

tiedustelulle ei ole julkaistu doktriinia, joka määräisi tietyt tehtävät kullekin ilma-alustyypille. 

Tästä syystä malliesimerkit ovat apuna tutkiessa hävittäjälle soveltuvia NTISR-tehtäviä. 

 

Työn aineistonhankinta perustuu valmiisiin ja tuotettuihin dokumentteihin. Lähdeaineistona 

käytetään esimerkiksi tutkielmia, kuvia, asiakirjoja, aikakausilehtiä ja mediatekstejä29. Lähde-

aineistot ovat pääasiassa internetistä etsittyjä tutkimuksia ja artikkeleita. Työni käsittelee pää-

osin Yhdysvaltojen asevoimia, koska muista maista aiheesta löytyy vähän lähdeaineistoa. 

 

Tutkittavaa aihetta tarkastellaan ilmaoperaation näkökulmasta. Tämä ilmenee työssä siten, 

että pohdin kuinka NTISR-käsite soveltuu ilma-aluksiin. Lopussa näkökulma täsmentyy hävit-

täjällä suoritettavaan NTISR-tehtävään. Tarkoituksena on löytää vastaus, mitä NTISR tarkoit-

taa sotilasilma-alusten näkökulmasta ja sopisiko hävittäjä muiden ilma-alusten tavoin tämän-

kaltaiseen toimintaan.   

 

                                            
27 Sama 
28 CAS = Close Air Support, ISR = Intelligence Surveillance and Reconnaissance 
29 Humanistien tiedekunta: Valmiit dokumentit ja tuotetut dokumentit, Jyväskylän yliopisto, 
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/aineistonhankintamenetelmat/valmiit-
dokumentit-ja-tuotetut-dokumentit, 2012, 15.8.2012. 
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Kuva 1. Tutkimuksen viitekehys. Kuvassa näkyvät läh ikäsitteet, joista ISR on 

NTISR:n yläkäsite. CAS puolestaan kulkee usein käsi  kädessä NTISR-tehtävien 

kanssa. Vasemmalla näkyvät eri tiedonkeruutavat. 

 

Kriisinhallinta-alue on tutkittavan käsitteen toimintaympäristö. Kriisinhallintaoperaatioksi 

katsotaan tässä tutkielmassa sellainen toimintaa, joka tapahtuu vieraan valtion alueella rauhan 

palauttamiseksi sotilaallisin keinoin. Toiminta tapahtuu kansainvälisen rauhanturvajoukkojen 

yhteistoiminnan siivittämänä. Ympäristö on kotimaasta poikkeava ja vihollinen on ei-

valtiollinen toimija. Ympäristö ei ole työn tutkimuskohteena, vaan se on lähtöasetelma tutki-

mukselle. On kyseenalaista, että tutkimukseni aiheen kaltaisen lentotehtävän suorittaminen 

olisi mahdollista laajamittaisessa valtioiden välisessä sodassa, koska NTISR-tehtävä vaatii 

melkoisesti toiminnanvapautta onnistuakseen (ilmaherruus). Viimeaikaisissa kriisinhallinta-

operaatioissa hävittäjillä on ollut usein toiminnan vapaus kohdealueella, jolloin ne ovat kyen-

neet suorittamaan vapaasti monimuotoisia lentotehtäviä. 

 

Tiedustelu on laaja-alainen käsite, johon kuuluu monia eri osa-alueita ja toimijoita. Tässä tut-

kimuksessa tarkastellaan tavanomaisesta poikkeavan tiedustelutoiminnan (NTISR) sovelta-

mista ilma-aluksiin ja yhä tarkemmin hävittäjiin. NTISR-tehtävät ovat työssä rajoitettu ilmasta 

maahan -toimintaan, joten ilmakomponentin tiedustelua ei oteta työssä huomioon. 
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2 NTISR-KÄSITTEEN MONIMUOTOISUUS 

 

NTISR, on lyhenne, joka tulee sanoista ”non-traditional intelligence, surveillance and recon-

naissance”30. Suomeksi tämä on ”tavanomaisesta poikkeava tiedustelu”. Tiedustelulla tarkoi-

tetaan kykyä löytää uutta ja hyödyllistä tietoa vihollisesta, kohteesta tai ympäristöstä parem-

man tilannekuvan luomiseksi31. Tiedustelutieto (intelligence) voidaan nähdä toiminnan loppu-

tuotokseksi.  

 

Valvonnalla ja havainnoinnilla (surveillance and reconnaissance) tarkoitetaan ilmatilan, ava-

ruuden, maan- ja merenpinnan kohteiden järjestelmällistä tarkkailua32. Tiedonkeruun pääme-

netelmät ovat henkilötiedustelu (HUMINT), kuvaustiedustelu (IMINT), signaalitiedustelu 

(SIGINT) ja mittaustiedustelu (MASINT)33.  

 

Valvonta (surveillance) on ympäristön tiedustelua ilman, että se kohdistuisi mihinkään tiet-

tyyn kohteeseen. Valvontatehtävät ovat usein passiivisia ja pitkäkestoisia. Sitä voidaan luon-

nehtia voimavaraksi, joka voidaan tarpeen tullen ottaa käyttöön. Havainnointi (reconnaissan-

ce) puolestaan on aktiivista tiedustelua, joka kohdistuu tiettyyn kohteeseen varsin lyhyenä ja 

tarkkaan määriteltynä ajanjaksona34. 

  

Tarkastellaan valvonnan (surveillance) ja havainnoinnin (reconnaissance) eroa esimerkin 

avulla. Valvonta voi tukea havainnointia; tiedustelukone on havainnut valvontatehtävässä 

kaksi epäilyttävää ajoneuvoa kohdealueella ja pyytää tukea saadakseen tarkempaa tietoa näistä 

kahdesta ajoneuvosta. Kohdealueelle lähetetään FLIR-kameralla35 varustettu hävittäjä havain-

noimaan ajoneuvojen toimintaa. 

 

Ensinnäkin NTISR ei tarkoita tehtävää, vaan jo pitkän aikaa laiminlyötyä toimintakykyä36. Se 

ei tarkoita pelkästään ilma-alusten käyttöä tiedusteluun, vaan kaikkien mahdollisten resurssien 

                                            
30 Böhm, Matti: Ilmavoimien hävittäjäohjaajan tietovaatimukset virka-aputehtävissä, Esiupseerikurssi nro 63:n 
tutkielma, Maanpuolustuskorkeakoulu 2011, s. 25. TLL IV Viranomaiskäyttö. 
31 Valpolini, Paolo: ISR in Afganistan - SR Easier than I, Armada INTERNATIONAL, 2/2010, 2010, s. 1. 
32 Böhm (2011), s. 25. 
33 Chizek (2003), s. 2. Katso lyhenteiden avaukset kappaleesta: LYHENTEET. 
34 Price, Stephen C. Jr.: Close ISR Support – Re-Organizing the Combined Forces Air Component Commander’s 
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Processes and Agencies, Master’s thesis, Naval Postgraduate 
School, 2009, s. 4, http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA514334, 18.2.2013. 
35 FLIR = Forward Looking infrared  
36 Lieutenant Colonel Hill, Lewis D.: An Airman’s View of NTISR, Air Land Sea Bulletin (ALSB), No. 2007-3, 
2007, s. 5. 
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(ihmiset ja järjestelmät) hyväksikäyttöä, jotka eivät ole varsinaisesti suunniteltuja hyödynnet-

täväksi tiedustelua varten37. Toimintaan käytettävät toimijat ovat luonteeltaan taktisia38.  

 

Erään määritelmän mukaan NTISR tarkoittaa henkilöiden ja järjestelmien käyttöä tieduste-

luun, jotka eivät kuulu tiedustelun tavanomaisiin keinoihin39. Tämän mukaan tavanomaisesta 

poikkeava tiedustelu voisi tarkoittaa muun muassa tullin, lehdistön, ei-valtiollisten toimijoi-

den, johtajien tai sotilaiden hyödyntämistä tiedon keräämiseen. Toisin sanoen ”jokainen on 

sensori”40. Jotkut ymmärtävät NTISR:n myös toimintatapana, jossa aikaisemmin keksityn tie-

dustelulaitteen ominaisuuksia käytetään tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Esimerkiksi sa-

telliittikuvaa käytetään alueen viljelmien laskemiseen, mistä voidaan tehdä johtopäätöksiä 

alueen vakaudesta. Näin voidaan löytää uutta tietoa tai varmistaa vanhaa uusin keinoin41. 

 

2.1 NTISR-käsitteen soveltaminen ilma-aluksiin 

 

Tutkimuksen lähtöasetelmana oli, että NTISR on käsitteenä epäselkeä ja termin käyttö jakau-

tuu Yhdysvaltojen puolustushaarojen ja aselajien välillä42. Käsitteestä ei ole säädetty doktrii-

nia, joten eri osapuolet näkevät sen eri tavalla, riippuen heidän ymmärryksestään käsitteen 

käyttötarkoitukselle43. Tavanomaisesta poikkeavan tiedustelun käyttötarkoitukset voivat olla 

hyvinkin eriluonteisia. Esimerkiksi maavoimien partiojoukot voivat pyytää ilmatiedustelua44 

vihollispartioiden paikantamiseen. Puolestaan tukikohdan tiedusteluyksiköiden tarve NTISR-

tehtävälle voi olla esimerkiksi rakennuksen kuvaaminen ilmaoperaation suunnitteluvaiheessa. 

Eri käyttöperiaatteiden takia tiedusteluyksiköt ovat käyttäneet käsitteestä yleisesti termiä 

”NTISR”, kun taas maajoukkojen tiedustelutuen kyselijät ovat valinneet sopivimmiksi ter-

meiksi ”armed surveillance” tai ”armed overwatch”45. 

 

                                            
37 JWFC Joint Training Division: Intelligence Operations at the Operational Level, Joint Warfighting Center, 
2011, s. 6. Materiaali tutkijan hallussa. 
38 LCDR Griend, Nicholas A. Vande: Non-traditional Intelligence, Reconnaissance and Surveillance Electronic 
Intelligence for the Operational Electronic Warfare Officer, Naval War College, 2012, s. 3, 
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA564229, 18.2.2013. 
39 JWFC Joint Training Division (2011), s. 7. 
40 Major Gordon, David J.: A tasking construct for non-traditional intelligence, surveillance and reconnaissance, 
Air University, Maxwell Air Force base, 2009, s. 3, http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA540123, 
18.2.2013. US Army concept, ES2 = Every Soldier a Sensor. 
41 Sama 
42 Lieutenant Colonel Shaw (2007), s. 7. 
43 Sama, s. 9. 
44 Pyytävät ilmatukea, ASR = Air Support Request 
45 Lieutenant Colonel Shaw (2007), s. 8. 
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Ensimmäisen tulkinnan (tiedustelukanavien) mukaan NTISR tarkoittaa ilma-alusten käyttöä 

tilannekuvan luomiseksi johtoportaan päätöksenteon ja operaatioiden suunnittelun tueksi46. 

Tämän näkemyksen mukaan NTISR on vastalääke tavanomaisen tiedustelun (ISR) riittämät-

tömyyteen tai se on vain nopeimmin käyttöönotettava resurssi kyseisenä hetkenä47. Tavan-

omaisesta poikkeavan kaluston hyödyntäminen voi ilmetä esimerkiksi maalinosoituslaitteiden, 

aktiivisen tutkan tai passiivisen tutkavaroitusjärjestelmän tuottaman tiedon keräämisenä48. 

Sensorin tuottama data tallentuu ja se tulkitaan tiedusteluyksiköissä49. Ajallisesti tämä on pit-

käaikaisempi prosessi, joten tieto jaetaan vasta materiaalin käsittelyn jälkeen. 

 

Tulkinnan mukaan NTISR on aselavettien kyky suorittaa tiedustelutehtäviä strategisella ja 

operatiivisella tasolla50. NTISR-toiminnan tuloksena johtoportaan päätöksenteko on nopeam-

paa ja viholliseen pystytään vaikuttamaan lyhyemmässä ajassa51. NTISR-toiminta on siis il-

matiedustelua (ISR) tavanomaisesta poikkeavalla kalustolla. 

 

Toisen tulkinnan (maavoimien) mukaan NTISR on yhteistoimintaa ja maajoukkojen tilanne-

kuvaa kehittävä kyky ilma-aluksissa. Ajatuksena on yhtenäisen tilannekuvan luominen, joka 

tukee maavoimien partioita operaatioalueella52. Tämän käsityksen mukaan NTISR-toimintaa 

kutsutaan termillä ”armed overwatch” tai ”armed reconnaissance”. Toisessa tulkintamallissa 

NTISR-kykyyn kuuluu muitakin järjestelmiä kuin pelkkä sensori. NTISR-toimintakyky on eri 

järjestelmien summa, joka muodostaa seuraavanlaisen kaavan53: 

 

NTISR = ATP w/VDL + ROVER + JTAC w/radio, w = with 

 

ATP (Advanced Targeting Pod) tarkoittaa maalinosoituslaitetta, joka pystyy erilaisten senso-

reiden avulla tallentamaan kuvamateriaalia. 

 

                                            
46 Sama, s. 7. 
47 Major Gordon (2009), s. 2. 
48 Major Smith, Matthew: Dispelling the Non-traditional ISR Myth, the Journal of the JAPCC (Joint Air Power 
Competence Centre), JAPCC Journal Edition 5, 2007, s. 43, 
http://www.japcc.de/fileadmin/user_upload/journal/ed_05/JAPCC_Jounal_07_Edition_5.pdf, 18.2.2013. 
49 Lieutenant Colonel Hinote, Clint: Centralized Control and Decentralized Execution – A Catchphrase in Crisis, 
Air University, 2009, s. 41, 
http://aupress.au.af.mil/digital/pdf/paper/ap_0006_hinote_centralized_control_decentralized_execution.pdf, 
18.2.2013. PED = Process, Exploit and Disseminate - Toimintatapa tiedon tulkitsemisesta. 
50 Sama 
51 Lieutenant Colonel Morse, John: Non-Traditional Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR), 3rd An-
nual NTISR Summit, 2012, s. 4. Dia-esitys, joka on tutkijan hallussa. 
52 Sama 
53 Lieutenant Colonel Shaw (2007), s. 8. 
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VDL (Video Data Link) on videodatalinkki, jonka avulla ilma-aluksen lentäjä pystyy lähettä-

mään vastaanottajalle maalinosoituslaitteen tuottaman kuvamateriaalin lähes reaaliajassa. 

 

ROVER (Remotely Operated Video-enhanced Receiver) on vastaanottolaite, jolla muodoste-

taan yhteys ilma-aluksen ja vastaanottajan välille. Yhteys muodostetaan videodatalinkin avul-

la54. 

 

JTAC (Joint Terminal Attack Controller) on Yhdysvaltojen asevoimien valtuutettu henkilö, 

joka ohjaa taistelukoneen toimintaa lähitulitukitilanteessa tai muussa ilmaoperaatiossa55. 

JTAC käyttää ROVER-tiedonsiirtolaitetta, joka on yhteydessä hävittäjään videodatalinkin vä-

lityksellä. JTAC antaa käskyjä lentäjälle radion välityksellä. 

 

Kaavan perusteella NTISR-toiminta ei olisi mahdollista, mikäli poistaisimme minkä tahansa 

komponentin tästä kaavasta. Tulkinnan mukaan NTISR on yhteistoiminnan muoto, mikä tar-

koittaa sensorin tiedon lähettämistä maajoukoille lähes reaaliajassa. Ilma-aluksen NTISR-

kykyyn ei kuulu siis pelkästään sensori, jota voidaan käyttää tavanomaisesta poikkeavalla ta-

valla, vaan edellytyksenä on myös tiedon lähettäminen eteenpäin datalinkin välityksellä. Tie-

dustelutietoa ei täten käsitellä, vaan se lähetetään ”raakana” vastaanottajalle. Kirjoittajan hen-

kilökohtainen havainto on, että käsite on luonteeltaan taktisempi näkemys NTISR-

toiminnasta. Kuva lähetetään välittömästi sitä kyselevälle joukolle, kun taas tiedustelukanavil-

le tallenne luovutetaan vasta tukikohtaan palattua. Kumpi näistä kahdesta on sitten oikeasti 

NTISR-tehtävä? 

 

Alun perin NTISR-käsite on lähtenyt liikkeelle käyttämällä ilma-aluksia ensimmäisen tulkin-

nan tapaan, eli tiedustelutehtäviin taistelukentällä. Aikanaan kuitenkin havaittiin ilma-alusten 

kyky lähettää reaaliaikaista tilannekuvaa myös muidenkin tarpeisiin, jonka seurauksena syntyi 

ajatus toisesta näkemyksestä, yhteistoimintamallista56. Yhteistoimintamalli jakautuu kahteen 

eri osa-alueeseen57:  

- Armed surveillance, joka tarkoittaa tilannekuvan lähettämistä maajoukoille silloin, kun 

ne eivät ole taistelukosketuksessa. Tällä estetään vihollisen mahdollisuus omien jouk-

kojen väijytykseen. 

                                            
54 Yhdysvaltojen asevoimien käyttämä järjestelmä 
55 Department of Defence: Close Air Support, Joint Publication 3-09.3, 2009, s. 10, 
http://www.fas.org/irp/doddir/dod/jp3_09_3.pdf, 18.2.2013. 
56 Lieutenant Colonel Hinote (2009), s. 40. 
57 Sama, s. 41. 
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- Armed overwatchilla tarkoitetaan tilannekuvan luomista taistelutilanteessa oleville 

joukoille. Tällöin tehtävänä on luoda kuva siitä, missä viholliskohteet sijaitsevat. 

 

 

Kuva 2. NTISR käsitteen eri näkemykset. 58 

 

Molemmat tulkinnat toiminnasta kuuluvat siis saman käsitteen alle. NTISR-käsitteellä on siis 

kolme eri alalajia; NTISR, armed surveillance ja armed overwatch59.  Tämän kappaleen tul-

kintojen perusteella NTISR on tavanomaisesta poikkeavien sensorien käyttöä tilapäiseen, ti-

lanteenmukaiseen tai suunniteltuun tiedusteluun niin operaatio-, kuin taktisellakin tasolla60. 

 

Lisäksi NTISR-tehtävät voidaan nähdä päälentotehtävänä, lisätehtävänä tai päälentotehtävän 

ohella tapahtuvana sivutoimintana61. Lisätehtävällä tarkoitetaan päätehtävän jälkeen tullutta 

ylimääräistä käskyä. 

 

2.2 Ilmatiedustelu 

 

NTISR juontaa juurensa käsitteestä ISR (intelligence, surveillance and reconnaissance)62. Kä-

sityksenä ISR tarkoittaa toimintaa, jolla kootaan sensoreiden ja muiden järjestelmien avulla 

                                            
58 Sama. TAC RECCE = Tactical Reconnaissance. 
59 Grant, Rebecca: Armed Overwatch, AIR FORCE Magazine, Vol. 91, No. 12, 2008, s. 44. 
60 Major Smith (2007), s. 42. 
61 Canadian Air Force Doctrine and Training Division: Canadian Forces Aerospace Sense Doctrine, Canadian 
Forces Aerospace Warfare Centre, 2012, s. 31, http://www.rcaf-
arc.forces.gc.ca/CFAWC/CDD/Doctrine/Pubs/Operational/402_Series/B-GA-402-000-FP-001.pdf, 21.8.2012. 
62 Lieutnant Colonel Hinote, Clint: Armed Overwatch – Key to Successful COIN Operations in Urban Terrain, 
Air Land Sea Bulletin (ALSB), No. 2008-1, 2008, s. 10. 
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tietoa taistelukentästä sen hetkisten sekä tulevaisuuden operaatioiden tueksi63. ISR:llä ymmär-

retään kaikenlaisen aineiston yhdistämistä, evaluoimista sekä analysoimista tarkan ja tärkeän 

tiedon saavuttamiseksi operaation suunnittelun tai toteutuksen kannalta64.  

 

Sotilastiedustelu voidaan jakaa strategiseen, operatiiviseen tai taktiseen tiedusteluun65. Tie-

dusteluun käytettävät järjestelmät vaihtelevat miljardien arvoisista satelliittijärjestelmistä kan-

nettaviin videokameroihin66. Tiedusteluresurssien yhdistämisellä pyritään saamaan mahdolli-

simman paljon tietoa kohteesta. Eri lähteistä muodostetaan yhtenäinen ja ymmärrettävä tilan-

nekuva taistelukentästä67. Käsite tunnetaan myös nimellä ISTAR, joka on Britannian asevoi-

mien käyttämä termi68. 

 

ISR-operaatioita voidaan pitää nelivaiheisena prosessina, jotka ovat: tiedustelun koordinointi, 

tiedon kerääminen, tiedon prosessointi ja tiedon jakaminen69. Toinen toimintamalli on PED-

prosessi, jonka eri osa-alueet ovat tiedon prosessointi, havainnointi ja tiedon jakaminen70. 

Ideologia pysyy kuitenkin kahdessa prosessissa samana. ISR-operaatioon ei kuulu pelkästään 

itse tiedon hankkiminen, vaan yhtä tärkeää on myös tiedon käsittely ja liittäminen yhteiseen ti-

lannekuvaan. 

 

On havaittavissa, että NTISR ja ISR määritelmät ovat hyvin samanlaiset. Seuraavasta kuvasta 

ilmenee käsitteiden suhde toisiinsa. Kuva esittää ilmatiedustelun eri osa-alueita ja mittausme-

netelmiä. NTISR-toiminta on esitetty kuvassa nimellä ”Fighter Recce Pod”. Kuva havainnol-

listaa, miten NTISR on kytköksissä tilannekuvan luomisessa muiden tiedusteluresurssien 

kanssa71. Kuvassa esitetään vain ilma-alusten eri tiedusteluosa-alueita. 

 

                                            
63 Department of Defence: Department of Defence Dictionary of Military and Associated Teams, Joint Publica-
tion 1-02, 2010 (As amended through 31 January 2011), s. 183, http://ra.defense.gov/documents/rtm/jp1_02.pdf, 
18.2.2013. 
64 Secretary of the Air Force: Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Operations, US Air Force Doctrine 
Document 2-5.2, 1999, s. 11, http://www.fas.org/man/dod-101/usaf/docs/afdd/afdd2-5-2.pdf, 18.2.2013. 
65 Defence Intelligence Agency: What is military intelligence, http://www.dia.mil/history/, 2013, 18.2.2013. 
66 Best, Richard A. Jr.: Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Programs - Issues for Congress, Foreign 
Affairs, Defence and Trade Division, 2005, s.1, http://fpc.state.gov/documents/organization/66506.pdf, 
18.2.2013. 
67 Canadian Air Force Doctrine and Training Division (2012), s. 14. 
68 Wikipedia: C4ISTAR, http://en.wikipedia.org/wiki/C4ISTAR#cite_note-0, 2013, 18.2.2013. ISTAR = Intelli-
gence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance. 
69 Canadian Air Force Doctrine and Training Division (2012), s. 31. 
70 Price (2009), s. 4. PED = Process, Exploit and Disseminate. 
71 Chizek (2003), s. 6. 
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Kuva 3. Kuvassa näkyy ilmatiedustelun eri muodot.  72 

 

Kuvasta voidaan havaita, että NTISR-toimintakykyä voidaan käyttää kaikilla eri mittausalueil-

la (radar, optical, radio-frequency). Kykyä voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen riippuen 

siitä, minkälaisilla järjestelmillä ilma-alus toimii. Maalinosoitusjärjestelmän hyödyntäminen 

rajoittuu kuitenkin keskipitkälle etäisyydelle. Kirjoittajan havainto on, että maalinosoituslaite 

ei voi korvata täysin muita tiedustelujärjestelmiä.  

 

2.3 Lähitulituki 

 
Lähitulituki  (CAS)73 tarkoittaa kiinteä- tai pyöriväsiipisten ilma-alusten käyttöä viholliskoh-

teita vastaan, jotka ovat omien joukkojen läheisyydessä. Vihollisjoukkojen läheisyys ei ole 

tarkasti mitattu matka, vaan se on suhteellinen käsite mahdollisesta uhasta. Uhka arvioidaan 

ottamalla huomioon vihollisen nopeus, liike, määrä sekä tulivoima. Toiminta vaatii tarkkaa 

suunnittelua puolustushaarojen välillä, jotta toiminta olisi tehokasta ja turvallista omille jou-

koille. Tehtävän suunnittelu luokitellaan operatiivisen tason toiminnaksi. Lähitulitukitehtävän 

suorittaminen puolestaan on sidottu tiukasti taktiseen tasoon.74   

 

Lähitulitukitehtäviä toteutetaan maajoukkojen tueksi. Lähitulituki antaa maa-, meri- ja erikois-

joukoille toimintamahdollisuuksia vihollista vastaan tilanteissa, joissa maasto, etäisyys, tilan-

ne tai vihollistyyppi on epäsuotuisa omien joukkojen toimintamahdollisuuksien kannalta. Lä-

                                            
72 Dr Karlo, Kopp: Network Centric Warfare Fundamentals, Defence Today APR5, 2006. Materiaali on tutkijan 
hallussa. 
73 CAS = Close Air Support 
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hitulitukea voidaan antaa ajasta ja paikasta riippumatta, kun vihollisjoukkoja on havaittu omi-

en joukkojen läheisyydessä.75 

 

Lähitulitukea antava ilma-alus on yhteydessä tukea tarvitseville maajoukoille radion ja data-

linkin välityksellä. Maassa toimivaa yhteyshenkilöä kutsutaan Yhdysvaltojen asevoimissa ni-

mellä JTAC76, joka on valtuutettu henkilö johtamaan ja myöntämään ilma-aluksen tarjoamaa 

tulivoimaa taistelukentän etulinjassa. Vihollisen paikantamiseen JTAC käyttää tarvittaessa 

apunaan ilma-aluksen maalinosoituslaitteen77 muodostamaa videokuvaa (erityisesti tilanteissa, 

jossa tarkkaa vihollisen sijaintia ei ole tiedossa). Toimintaa varten ilma-aluksessa tulee olla 

datalinkkiyhteys, joka pystyy lähettämään videokuvaa taistelukentällä toimivalle yhteyshenki-

lölle.78 

 

Teknisesti lähitulitukitehtävä alkaa siitä, kun omat joukot havaitsevat läheisyydessään vihol-

lisjoukkoja ja pyytävät ilma-aluksen tulitukea alueen vihollisia vastaan. Tehtävä on yleensä 

päättynyt, kun tulituki on annettu ja ilma-alus poistuu kohdealueelta (mikäli se on koskaan al-

kanut, jos ilma-alus ei kykene vaikuttamaan viholliseen)79. JTAC voi kuitenkin CAS-tehtävän 

jälkeen pyytää ilma-alusta jäämään asemaansa ja lähettämään videokuvaa kohdealueelta. 

Pyyntöön saattaa olla syynä muun muassa uudet uhkatekijät tai lähitulituen tuhovaikutuksen 

arvioiminen (BDA)80. Tässä ei ole kuitenkaan enää kyse lähitulituesta, vaan armed overwatch 

-tehtävästä, jonka kirjoittaja totesi kuuluvan NTISR-toiminnan alalajiksi81. 

 

Tavanomaisesti poikkeavan tiedustelun (NTISR) ja lähitulituen (CAS) välillä on ideologisesti 

selkeä ero, vaikka ne aikaisempien havaintojen perusteella sitoutuvat useasti yhteen. Irakissa 

(Operation Endruing Freedom) Yhdysvaltojen merivoimien hävittäjien ilmatehtävistä (ATO)82 

lähes 100 % (julkisista lentotehtävistä) ovat olleet ”NTISR/X-CAS” -tehtäviä. Termillä tarkoi-

                                                                                                                                        
74 Department of Defence (2009), Chapter 1, s. 1. 
75 Sama, s. 3. 
76 JTAC = Joint Terminal Attack Controller, on maasta toimiva henkilö 
77 ATP = Advanced Targeting Pod 
78 Department of Defence (2009), Chapter 1, s. 2. 
79 Lieutnant Colonel Hinote (2008), s. 10. 
80 BDA = Battle Damage Assessment 
81 Lieutnant Colonel Hinote (2008), s. 10. Artikkelissa kirjoittaja toteaa, että reaaliaikaisen videokuvan lähettä-
minen maajoukoille on Armed Overwatch -tehtävä. Hän kuitenkin mainitsee, että tämä ei sovi (NT)ISR-
käsitteeseen, koska termi ei sovi kaikille sitä kyseleville elimille (armed overwatch on terminä kuvaavampi). Epä-
selväksi tässä näkökannassa tekee sen, että sama henkilö kirjoittaa myöhemmin omassa teoksessaan (Lieutenant 
Colonel Hinote Clint, USAF: Centralized Control and Decentralized Execution – A Catchphrase in Crisis?, Air 
University, 2009, s. 41), että Armed overwatch, kuten myös Armed reconnaissance, ovat molemmat NTISR-
käsitteen alle kuuluvia termejä. Olettaen, että nuorempi julkaisu (2009) pitää paikkansa, ymmärretään tässä tut-
kielmassa Armed overwatch:n kuuluvan NTISR-käsitteen alle (katso Kuva 1.). Lisäksi monet muut lähteet käyt-
tävät tämäntyyppisestä toiminnasta nimeä NTISR.  
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tetaan tilannetta, jossa aseistettu hävittäjä lähetetään maajoukkojen partioalueelle etsimään 

mahdollisia uhkatekijöitä (armed surveillance). Ilma-alus lähettää ilmasta käsin maalinosoi-

tuslaitteen videokuvaa maajoukoille (jos käytössä vastaanotinlaite, ROVER). Tällä varmiste-

taan, etteivät maajoukot joudu yllätyksen kohteeksi partioalueella. Havaitut kohteet voidaan 

tarkistaa maajoukkojen toimesta, jolloin tehtävä on edelleen NTISR-toimintaa (armed over-

watch). Hävittäjä voi kuitenkin tarpeen tullen vaikuttaa kohteeseen, jolloin tehtävä muuttuu 

välittömästi lähitulitueksi (CAS). Tehtävän vaihto ei vaadi hävittäjän järjestelmien puolesta 

erityisiä toimenpiteitä: Jos ilma-alus lähtee lähitulitukitehtävään, löytyy siitä jo valmiiksi vaa-

dittavat järjestelmät NTISR-toimintaan.83 

 

Johtopäätös käsitteiden (CAS ja NTISR) liittymäpinnoista toisiinsa on, että NTISR voidaan 

nähdä myös varsinaisen lentotehtävän ohella tapahtuvana oheistoimintana. Lentotehtävä voi 

olla esimerkiksi lähitulituen (CAS) antaminen omille joukoille, jonka aikana lentäjän on käs-

ketty kerätä kuvamateriaalia84. Tehtävien rajat ovat epäselvät silloin, kun maajoukon tilanne-

tietoisuutta parannetaan toiminta-alueella, sillä kummassakin tilanteessa maajoukkoja voidaan 

tueta tilannekuvalla. Käytännössä ero tehtävien välille muodostuu vasta tehtävän päätyttyä. 

Mikäli ilma-alus ei vaikuta kineettisesti viholliseen, kyseessä on NTISR-tehtävä85. Vastaavasti 

kyse on lähitulituesta, jos kohteeseen vaikutetaan ilmasta käsin. Toiminnallisesta näkökulmas-

ta katsottuna, CAS ja NTISR -tehtävät ovat usein yhteen sidotut. Tästä syystä on vaikea erot-

taa, onko NTISR-toiminta maalinosoitusta vai tiedustelua86. 

 

2.4 Tavanomaisesta poikkeava kalusto ja tiedustelu 

 

Kirjoittajan johtopäätökset ovat, että NTISR tarkoittaa yleisesti toimintaa, missä käytetään 

kaikkia voimavaroja tiedusteluun. Pohjimmiltaan käsite on yksi sotataidon ajattelumalli, jossa 

painotetaan innovatiivista ajattelua ja säännönmukaisuuden rikkomista. NTISR-ajattelu pai-

nottaa jo olemassa olevan järjestelmän hyödyntämistä tiedusteluun, mihin sitä ei ole alun pe-

rin suunniteltu käytettäväksi. NTISR-toiminta voi tarkoittaa myös tiedustelujärjestelmän omi-

naisuuksien käyttöä uudella tavalla. Tämä voi olla esimerkiksi satelliitin ottaman kuvan hyö-

                                                                                                                                        
82 ATO = Air Tasking Order. Yhdysvaltojen puolustushaarojen yhteistoimintaan käytetty toimintamenetelmä, 
jonka avulla nimitetään tehtävät tärkeysjärjestyksessä jokaiselle ilma-alukselle. 
83 Kreisher, Otto: New Roles – Strike fighter pilots find ways to counter one of the deadliest threats in Iraq, Sea-
power, Vol. 50, No. 5, 2007, s. 26. 
84 Waghorn, Neil: Non-traditional Airborne ISR - Immediate Battlefield Intelligence at a Fraction of the Cost, 
Defence iQ, 2011, http://www.defenceiq.com/air-forces-and-military-aircraft/articles/non-traditional-airborne-
isr-immediate-battlefield/, 10.7.2012. 
85 Tarkemmin armed overwatch tai armed surveillance. Katso termien erot Kuvasta 2. 
86 LCDR Hewlett (2009), s. 19. 
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dyntämistä alueen vakauden arvioimisessa laskemalla muun muassa peltojen ja asuntojen 

määrää alueella. 

Ilma-alusten NTISR-toiminta on yksinkertaisimmillaan lentotehtävä, jossa lentäjä käyttää il-

ma-aluksen maalinosoituslaitetta vihollisen, ympäristön, henkilön, paikan tai muun kohteen 

seuraamiseen ja valvomiseen87. NTISR-käsitteen termit ovat tämän tutkimuksen perusteella 

NTISR, armed overwatch ja armed surveillance. Ne eroavat hieman toimintatason ja tehtävän 

luonteen osalta. Armed overwatch ja surveillance -tehtävissä ilma-alus lähettää sensorin muo-

dostamaa reaaliaikaista kuvaa datalinkin välityksellä tiedustelutukea pyytävälle joukolle. Puo-

lestaan NTISR-tehtävässä sensorin kuva tallentuu järjestelmään ja se prosessoidaan vasta len-

non päätteeksi. Tämänkaltaisia tiedustelulentoja suoritetaan yleensä operaatioiden suunnitte-

lun hyväksi. NTISR-tehtävät ovat operatiivisen ja strategisen tason tiedustelua. Kaksi muuta 

tehtävää kuuluvat taktisen tason tiedusteluun, jotka ovat usein sidoksissa lähitulitukitehtäviin. 

 

NTISR-termi tarkoittaa tavanomaisesta poikkeavan kaluston käyttöä tavanomaiseen tiedus-

teluun. Armed overwatch ja armed surveillance puolestaan kulkevat usein käsi kädessä lähitu-

litukitehtävän kanssa ja on selkeästi tavanomaisesta poikkeavampaa tiedustelutoimintaa. 

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella kaikki kolme termiä täyttävät saman käsitteen omi-

naispiirteet. Armed overwatch ja armed surveillance -tehtävissä sensori on maalinosoituslaite. 

NTISR-tehtävässä tiedustelujärjestelmä voi olla myös jokin muukin laite, kuten esimerkiksi 

aktiivinen tutka tai passiivinen tutkavaroitusjärjestelmä. Useimmiten kyseessä on kuitenkin 

maalinosoituslaite, joka voidaan kiinnittää erillisenä järjestelmänä ilma-aluksen ripustimeen. 

 

Kansainvälisesti hyväksyttyä termiä NTISR:lle saa vielä odottaa, mutta tällä hetkellä eri vari-

aatioiden yhtenäistä määritelmää kuvaa parhaiten Yhdysvaltojen ilmavoimien ”NTISR Func-

tional Concept”, minkä mukaan88: 

”NTISR on tiedustelutoimintaa (ISR), jossa kootaan tavanomaisesta poikkeavin 

sensorein tietoa taistelukentästä suunnitellusti, tilapäisesti tai kokeilemalla, yh-

tenäisen tilannekuvan luomiseksi operaatiotason tehtäviin.”  

 

Tämä on tutkimuksen käsitteen kriittinen ominaispiirre, joka erottaa sen muista käsitteistä. 

Poikkeuksena määritelmään on, että NTISR-toiminta kuuluu myös taktisen tason tehtäviin.

                                            
87 Bucklew (2009), s. 2. 
88 LCDR Griend (2012), s. 3. 
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3 KÄSITTEEN SOVELTAMINEN SOTILASILMA-ALUKSIIN 

 

Nykyään ilmasodankäynnissä tiedustelu- ja taistelulavettien välillä on merkittävän suuri kes-

kinäisriippuvuus89. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut riittämätön tiedustelulavettien lu-

kumäärä, sillä ilman riittävää maalitietoa taistelulavetin iskukyky heikkenee tai ainakin iskun 

todennäköisyys pienenee. Taistelu- ja tiedustelukyvyn yhdistäminen samaan ilma-alukseen 

olisi ihannetilanne. Miehittämättömän tiedustelukoneen aseistamista on ensimmäistä kertaa 

tutkittu operatiivisessa käytössä 1990-luvulla Jugoslavian hajoamissotien aikaan. MQ-1 Pre-

dator tiedustelulennokki varustettiin kahdella Hellfire-ohjuksella, jolloin se kykeni itsenäisesti 

havaitsemaan, lukitsemaan ja vaikuttamaan kohteisiin. Hajoamissotien aikaisten iskukykytut-

kimusten pohjalta kehitettiin MQ-9 Reaper, joka on varsinaisesti ensimmäinen suunniteltu 

miehittämätön ilma-alus, joka kykenee myös ilmaiskujen suorittamiseen90. Sama kehitystyö 

on saanut jatkumoa myös miehitettyjen ilma-alusten saralla91. Tosin tiedustelu- ja taisteluky-

vyn yhteensovittaminen on jatkunut miehitetyissä ilma-aluksissa päinvastaisesti, eli taistelula-

vetista tehdään tiedustelukelpoinen. 

 

Sotilasilma-alukset luokitellaan92. 

- Hävittäjiin 

- Pommikoneisiin 

- Rynnäkkö- ja maataistelukoneet 

- Kuljetuskoneisiin 

- Tankkereihin 

- SAM (Special Air Mission) 

- CSAR/SOF (Combat Search And Rescue) 

- Special 

- Helikoptereihin 

- Harjoituskoneisiin 

 

Useilla eri ilma-alustyypeillä on taistelukokemusta NTISR-toiminnasta. Tiedustelutehtäviin 

on käytetty muun muassa hävittäjiä, rynnäkkö- ja pommikoneita sekä helikoptereita. Seuraa-

                                            
89 Major Gordon (2009), s. 4. 
90 Sama. Tarkemmin ottaen MQ-1 Predatoria on käytetty NATO-operaatioissa Bosniassa ja Jugoslaviassa (Ope-
ration Allied Force). 
91 Sama 
92 Federation of American Scientists: Military Aircraft and Aircraft Equipment Tutorials, 
http://www.fas.org/programs/ssp/man/miltutorials/aircraft.html#air, 2013, 18.2.2013. 
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vissa kappaleessa tarkastellaan eri ilma-alusten NTISR-tehtäviä viimeaikaisissa ilmaoperaati-

oissa. 

 

3.1 Maalinosoitukseen ja tiedusteluun käytettävä sensori 

 

Nykyään jokainen Yhdysvaltojen ilmavoimien taistelukentällä oleva hävittäjä on varustettu 

ilmasta maahan -tiedusteluun ja maalinosoitukseen tarkoitetulla kuvaa muodostavalla senso-

rilla93. Sensorin kuvaa pystytään lähettämään datalinkin avulla94. Moderneja maalinosoitus-

laitteita edustavat Lockheed Martinin Sniper ATP ja Northrop Grummanin LITENING Pod.95 

Modernit maalinosoituslaitteet sisältävät laseretäisyysmittarin, laserosoituksen, laserpisteha-

vainnon, inertiayksikön, päivä- ja lämpökameran sekä GPS-paikantimen96.   

 

Lockheed Martinin AN/AAQ-33 Sniper ATP97 on tällä hetkellä laajimmin käyttöönotettu 

maalinosoituslaite Yhdysvaltojen ilmavoimissa98. Käyttäviä konetyyppejä ovat muun muassa 

F-15, F-16, F-18, Harrier GR7/9, A-10C, B-1, B-52 ja CF-18. Maalinosoituslaite on ollut ope-

ratiivisessa käytössä Irakissa (OIF, OEF) ja Afganistanissa. Yhdysvaltojen ilmavoimat ovat 

tehneet Sniper ATP:sta Lockheed Martinin kanssa viiden vuoden tilaussopimuksen, aloittaen 

syyskuussa 201299.  

 

LITENING100 Podilla on kaksi eri valmistajaa, jotka ovat Yhdysvaltojen Northrop Grumman 

ja Israelin RAFAEL. Podin käyttäjäkunta on määrällisesti ja kansainvälisesti laajempi kuin 

Sniperin. LITENING Podia käyttävät mallit ovat esimerkiksi AV-8B Harrier II, EA-6B Prow-

ler, F-15E, F-16, F/A-18, F/A-18E/F, MiG-21, SU-30MKI, JAS-39 A-D Gripen, Panavia Tor-

nado ja Eurofighter Typhoon101. LITENING Pod102 on otettu käyttöön myös Suomen ilma-

voimien F-18 Horneteissa MLU2-päivityksen yhteydessä103. 

                                            
93 Hebert, Adam J.: Spooling up in Afganistan, AIR FORCE Magazine, Vol. 92, No. 10, 2009, s. 26. Väite pitää 
tuskin täysin paikkansa. Se antaa kuitenkin viitettä siitä, mikä on maalinosoituslaitteiden merkitys taistelukentällä 
94 Böhm (2011), s. 24. TLL IV Viranomaiskäyttö. 
95 Sama 
96 Defence Industry Daily Staff: LITENING Strikes as USAF Splits Future Targeting Pod Orders, 2013, 
http://www.defenseindustrydaily.com/ATP-SE-LITENING-Strikes-as-USAF-Splits-Future-Targeting-Pod-
Orders-06614/, 18.2.2013. 
97 ATP = Advanced Targeting Pod 
98 Lockheed Martin: Sniper Pod, 2013, http://www.lockheedmartin.com/us/products/Sniper.html, 18.2.2013. 
99 Khan, Noman: Lockheed receives USAF Sniper ATP sustainment contract, Asian Defence, 2012, 
http://www.asian-defence.com/2012/09/lockheed-receives-usaf-sniper-atp.html#.UKYCaWckVAY, 18.2.2013. 
100 LITENING = Laser Infrared Targeting and Navigation 
101 Defence Industry Daily Staff (2013). Internet-artikkeli. 
102 AN/AAQ-28 LITENING AT Block 2 pod. 
103 Defence Industry Daily Staff: Finland Buys LITENING AT Pods, Defence Industry Daily, 2008, 
http://www.defenseindustrydaily.com/finland-buys-litening-at-pods-04475/, 18.2.2013. MLU2-päivitys pitäisi li-
sätä Suomen Horneteihin A-tunnuksen (F/A-18). 
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Suurin osa podien käyttäjistä on hävittäjiä (F-kirjaimiset mallit), mutta muissakin ryhmissä, 

kuten pommikoneissa (B-kirjaimiset) ja rynnäkkökoneissa (A-kirjaimiset) maalinosoituslait-

teet ovat laajassa käytössä. 

 

3.2 Helikopterit 

 

Kaakkois-Irakin väkivaltaisuuksien eskaloituminen vuonna 2005 kulminoitui tienvarsipommi-

iskujen määrän kasvuun liittolaisten toiminta-alueella. Tuohon aikaan tiedustelukoneet104, ei-

vät kyenneet tukemaan maajoukkoja 24-tunnin valvonnalla. Lisäksi UAV-lennokkien105 sen-

sorin suorituskyky ei riittänyt tuottamaan korkealaatuista kuvaa yöaikaan. Alkuvuodesta 2006, 

tiedustelun (ISR) jättämien aukkojen paikkaamiseen käytettiin Yhdysvaltojen laivaston SH-

60B Seahawk helikoptereita. Helikopterit nousivat yöaikaan lentotukialukselta ja valvoivat 

FLIR-kameralla epäilyttävää toimintaa kohdealueella. Lentäjät olivat jatkuvasti yhteydessä 

JTAC:iin ja ilmoittivat radiolla kohteista, jotka saattaisivat olla uhka liittouman joukoille. 

Samanaikaisesti seahawkit lähettivät datalinkin välityksellä FLIR-kameran kuvaa lentotuki-

alukselle, missä videokuva tallennettiin tiedusteluyksiköiden (CVIC)106 analysoitavaksi.107 

 

Tiedusteluyksikön tekemät analyysit osoittivat, että Seahawkin NTISR-kyvystä oli korvaama-

ton apu tiedusteluaukkojen paikkaamisessa ja he toivoivat niiden jatkavan tehtävien suoritta-

mista tulevaisuudessakin. Tieto menestyksekkäästä toiminnasta ei kuitenkaan kulkenut riittä-

vän ylös johtoportaassa, joten helikopterien laajamittainen käyttö osana NTISR-toimintaa 

unohdettiin.108 

                                            
104 Global Hawk, Scan Eagle ja muut miehittämättömät ilma-alukset. 
105 UAV = Unmanned Aerial Vehicle 
106 CVIC = Aircraft Carrier Intelligence Center 
107 LCDR Hewlett (2009), s. 11. 
108 Sama 
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3.3 Rynnäkkökoneet 

 

Kuusi Saksan ilmavoimien Panavia Tornadoa osallistui vuonna 2006 ISAF-joukkojen kriisin-

hallintaoperaatioon Afganistanissa, tukikohtanaan Mazar-e-Sarifin lentokenttä Pohjois-

Afganistanissa. Saksassa Tornadojen alkuperäinen päätehtävä oli vihollisen ilmapuolustuksen 

lamaannuttaminen109, mutta Afganistanissa paikallisesta ilmapuolustuksesta ei muodostunut 

merkittävää uhkatekijää ISAF-joukoille. Rotaation aikana suurin osa lentueen tehtävistä oli 

luonteeltaan maajoukkojen tukemista tilannekuvan välittämisellä. Tornadot varustettiin tie-

dustelua varten Rafaelin suunnittelemalla LITENING-podilla. Rotaation päätyttyä vuonna 

2010, lentue oli suorittanut 7872 tuntia tiedustelulentoja110 julkisesti raportoiduista 8 107 len-

totunnista. Lennoista 4508 tuntia oli armed overwatch -lentotehtäviä. Kriisinhallintaoperaati-

ossa aseellinen vaikuttaminen oli vähäistä.111 

 

3.4 Strategiset pommikoneet 

 

Strategiset pommikoneet eivät sovi päätehtävänsä puolesta kriisinhallintaympäristöön. Kui-

tenkin pitkällä toiminta-ajalla ja oikeanlaisella sensorilla varustettu pommikone voi olla teho-

kas apuväline sotilaallisessa kriisinhallinnassa.112 

 

Afganistanin kansainvälisellä kriisinhallinta-alueella pommikoneen päätehtävät olivat usein 

tilanteenmukaisia lähitulitukitehtäviä. Yhdysvaltojen B-52:t olivat kuitenkin hyödyntäneet 

siirtymävaiheen päivystysalueelle taltioimalla videokuvaa epäillyistä alueista. Tiedustelut pal-

jastivat muun muassa kapinallisten aseen salakuljetusväyliä ja unikkopeltoja.  Päivystysalueel-

la B-52:t suorittivat lähitulitukitehtäviä, minkä lisäksi ne kykenivät tukemaan maajoukkoja 

lähettämällä maalinosoituslaitteen muodostamaa videokuvaa. Laskeuduttuaan miehistö luo-

vutti tallennetun videomateriaalin tukikohdan tiedusteluyksikön analysoitavaksi.113 

 

Afganistanissa tehokas maalinosoituslaitteen käyttö mahdollisti monen eri tiedustelutason tu-

kemisen114. Pommikoneen toiminnassa ilmeni kaikki tavanomaisesta poikkeavan tiedustelun 

                                            
109 SEAD = Suppression of Enemy Air Defence 
110 “intelligence gathering sorties” 
111 Golz, Alexander & Büttner: “Immelman” looks to the future, Combat Aircraft, Vol. 13, No. 3 European Edi-
tion, 2012, s. 83.  
112 Major Gordon (2009), s. 2. 
113 Sama 
114 Ainakin operatiivisen ja taktisen tason tiedustelun 



        21 

näkökulmat. Meno- ja paluulento hyödynnettin NTISR-tehtävän muodossa. Päivystysalueella 

pommikoneet suorittivat lähitulituen lisäksi armed overwatch ja surveillance -tehtäviä. Tämä 

ei olisi ollut mahdollista ilman siiven alle kiinnitettyä maalinosoituslaitetta, eli LITENING AT 

-järjestelmiä115. 

 

3.5 Tutkan ja maalinosoituslaitteen yhteiskäyttö 

 
Yhdysvalloissa tutkitaan F-15C -torjuntahävittäjään asennetun AESA-tutkan116 ja maalinosoi-

tuslaitteen yhteiskäytön tehokkuutta. Tutkaa käytetään kohteen paikantamiseen suurilta etäi-

syyksiltä, jonka jälkeen maali tunnistetaan visuaalisesti maalinosoituslaitteella. Kahden järjes-

telmän yhteiskäytön tavoitteena on havaita ja tunnistaa vaikeissa olosuhteissa niin tavallisia 

kuin epäsymmetrisiä kohteita. Tämä kyky on Yhdysvaltojen asevoimien mukaan ollut taiste-

luilma-aluksissa heikolla tasolla. Tutkijat uskovat, että suorituskyky voidaan asentaa moniin 

neljännen (F-15 ja F-16) ja viidennen (F-22 ja F-35) sukupolven hävittäjiin.117  

 

Tunnistettavia maaleja ovat esimerkiksi risteilyohjukset, matkustajakoneet tai miehittämättö-

mät ilma-alukset118. Hezbollah-kapinallisten UAV-lennokit ovat käytännön esimerkki maalis-

ta. Viime vuosina lennokit ovat tunkeutuneet luvatta Israelin ilmatilaan useita kertoja, jolloin 

Israelin ilmavoimien hävittäjät ovat joutuneet etsimään ja tuhoamaan matalalla ja pienellä no-

peudella lentäviä lennokkeja119.  

 

3.6 Käsitys tiedustelu- ja taistelulavetista fuusioituvat 

 

Kehittyneiden sensori- ja kommunikaatiojärjestelmien sovittaminen taistelukykyiseen ilma-

alukseen yhdistävät käsitykset taistelu- ja tiedustelulavetista120. Tutkielmassa todettiin aikai-

semmin, että tavanomaisesta poikkeava tiedustelu on ilma-aluksen sensorin hyödyntämistä 

toimintaan, mihin sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi. Edellisen kappaleen päätelmät osoitta-

vat, että ilma-alukseen voidaan myös lisätä järjestelmä, joka tekee siitä tiedustelulavetin. Tä-

ten ilma-alukset voivat suorittaa yhtäaikaisesti taistelu- ja tiedustelutehtäviä121. NTISR-

toiminnan kehittäminen ilma-aluksissa on keskittynyt pitkälti maalinosoituslaitteiden käyt-

                                            
115 Major Gordon (2009), s. 2. 
116 AESA = Active, Electronically Scanned Aray 
117 sama, s. 58 
118. Fulghum, Daid A.: Night Eyes – F 15C carries an experimental AESA radar and sniper pod combination, 
AVIATION WEEK & SPACE TECHNOLOGY, Vol. 173, No. 31, 2011, s. 57. 
119 Fantz, Ashley: Hezbollah claims it sent drone over Israel, but expert calls it 'rinky-dink', CNN, 2012, 
http://edition.cnn.com/2012/10/11/world/meast/israel-hezbollah-drone/index.html, 14.11.2012. 
120 Major Gordon (2009), s. 25. 
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töön, joita pystytään asentamaan hyvinkin erilaisiin koneisiin. Kirjoittajan johtopäätös on, että 

ilma-alusten NTISR-toiminnalla ja maalinosoituslaitteiden käytöllä on vahva yhteys toisiinsa. 

Nykyaikaisia maalinosoituslaitteita ovat Northrop Grummanin LITENING AT ja Lockheed 

Martinin Sniper ATP. Maalinosoitusjärjestelmiä on asennettu eniten hävittäjiin, mutta niitä 

käytetään myös helikoptereissa (Seahawk), pommikoneissa (B-1 ja B-52) ja rynnäkkökoneissa 

(Panavia Tornado).  

 

Eri ilma-alusten NTISR-tehtäviä yhdisti maajoukkojen tukeminen maalinosoituslaitteen sen-

sorin muodostamalla kuvalla. NTISR-tehtävät eivät juuri poikkea toisistaan, vaikka ilma-

aluksilla on toisiinsa nähden hyvin erilaiset ominaisuudet. Eriävistä ominaisuuksista huolimat-

ta ne pystyivät suorittamaan samankaltaisia tehtäviä. 

 

Viimeaikaisissa ilmaoperaatioissa tavanomaisesta poikkeavat tiedustelutehtävät ovat olleet 

yksipuolisesti kuvaustiedustelua (IMINT). Kuitenkin maalinosoituslaitteiden lisäksi NTISR-

tehtäviin kehitetään muitakin järjestelmiä, jotka ovat mahdollisesti kokeilukäytössä lähitule-

vaisuuden sotilasoperaatioissa. Esimerkiksi aikaisemmassa kappaleessa tutkittiin, miten ilma-

aluksen aktiivisen tutkan SAR-kuvaa122 voisi hyödyntää tiedusteluun.123

                                                                                                                                        
121 LCDR Hewlett (2009), s. 21. 
122 SAR = Synthetic Aperture Radar 
123 LCDR Hewlett (2009), s. 21. 
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4 HÄVITTÄJÄN NTISR-TOIMINTA KRIISINHALLINTAOPE-

RAATIOSSA 

 
4.1 Yhteistoiminnan välttämättömyys hävittäjän NTISR-kyvyn määrittelyssä 

 

Tiedustelutehtävien vaatimukset vaihtelevat hyvin paljon tehtävän luonteen mukaan124. Tut-

kimuksen perusteella NTISR-toimintakyvyn yksi merkittävimmistä tekijöistä on ilma-aluksen 

kommunikointi- ja tiedonsiirtokyky; eli voidaanko tietoa lähettää reaaliajassa vai pitääkö tie-

don jakamista odottaa tukikohtaan paluuseen saakka125. Ilman datalinkkijärjestelmää armed 

surveillance ja overwatch -tehtävien toteuttaminen olisi johdonmukaisesti mahdotonta126. Yh-

teistoimintakyky ei ole välttämätöntä, mikäli sensorin tuottama kuva saadaan tallennettua ja 

purettua lennon päätteeksi. Kuitenkin julkisten tietojen mukaan, Irakissa vuonna 2009 Yhdys-

valtojen ilmavoimien 150 päivittäisestä lentotehtävästä noin puolet oli armed overwatch -

tehtäviä127. Vuodesta 2011 alkaen myös Alankomaiden ilmavoimien hävittäjien (F-16) pää-

tehtävä Afganistanissa on ollut armed overwatch -lentotehtävä128. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 

maavoimien partioiden ja ajoneuvosaattueiden tukemista tiedustelulla129. Hävittäjät saivat pal-

jon positiivista palautetta yhteistyökumppaneilta monipuolisen datalinkkijärjestelmänsä 

(PRISM) ansiosta130. NTISR-toiminta on siis usein sidoksissa maajoukkojen toiminnan kans-

sa, joten hävittäjän yhteistoimintakyky heikkenisi huomattavasti yhteyden puuttuessa131. Joh-

topäätöksenä datalinkkijärjestelmä on hävittäjän NTISR-toimintakyvyn elinehto. Tätä varten 

hävittäjään täytyy olla asennettuna maalinosoitukseen ja tiedusteluun tarkoitettu sensori, jonka 

muodostamaa videokuvaa pystytään välittämään lähes reaaliajassa 132. 

                                            
124 Major Gordon (2009), s. 10. 
125 Sama 
126 Hebert (2009), s. 25. 
127 Sama. Tarkemmin ottaen tehtävät olivat tienvarsipommien etsintöjä maavoimien saattueille. Counter-IED 
Missions. IED = Improvised Explosive Device 
128 Kromhout, Gert: Volkel Vipers – Flying with Royal Netherlands Air Force F-16s, Combat Aircraft Monthly, 
Vol 14, No. 2, 2013, s. 81. Päätehtävät ovat artikkelin mukaan reconnaissance ja armed overwatch.  
129 Sama, s. 82. 
130 Major Smith (2007), s. 43. Lähteen mukaan, Afganistanissa Alankomaiden F-16 -koneet ovat olleet Belgian 
F-16 -koneita hyödyllisempiä, koska Belgian hävittäjistä puuttuu yhteensopiva datalinkkijärjestelmä. 
131 Katso tutkielmasta s. 10. Kaava: NTISR =ATP w/VDL + ROVER + JTAC w/radio 
132 Captain Pratte, Kevin “Gunner”: Sensor Packaging – Making the Most of NTISR, Air Land Sea Bulletin 
(ALSB), No. 2007-3, 2007, s. 11. Tässä lähteessä todetaan myös samoin.  
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4.2 Alusperusteisesta sensoriperusteiseen tiedusteluun 

 
”The future force will define ISR needs by sensor or type of intelligence needed rather than 

the platforms that carry the sensors or the medium in which they operate.”133 

 

Yhdysvaltojen asevoimissa tiedustelutoimintaa kehitetään palvelemaan yhä tehokkaammin 

toiminnassa olevia joukkoja. Toisin sanoen, tiedustelu ei saa olla vain operaatioiden suunnit-

teluun tarkoitettu työkalu. Tavanomaiset tiedustelukoneet eivät ole suunniteltuja taktisen tason 

tiedustelutehtäviin, joten kykyä pitäisi hankkia myös taistelukoneisiin. Tiedustelun tulisi siir-

tyä ilma-alusten käytöstä täysin sensorikäyttöiseen tiedusteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että tu-

levaisuudessa ilmatukipyynnöt134 tehdään ilma-aluksen (esimerkiksi JSTARS E-8C) sijaan 

tarvitseman sensorin perusteella.135 Tiedustelutehtävät (ISR) perustuvat siis ilma-aluksen si-

jasta sensorin kykyihin136. 

 

Nykyään tiedusteluun ja maalinosoitukseen suunniteltu sensori pystytään asentamaan opera-

tiivisessa käytössä olevaan ilma-alukseen ilman, että sillä vaikutetaan koneen muihin ominai-

suuksiin137. Esimerkiksi Sniper ATP -maalinosoitusjärjestelmä kiinnitetään yhteen F-15C 

Eaglen ripustimista, ohjelmoidaan koneen järjestelmään ja se on käyttövalmis138. 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella eri ilma-alukset pystyvät suorittamaan samankaltaisia tie-

dustelutehtäviä, jos ne vain ovat varustettu oikeilla järjestelmillä. Eri maiden kokemukset 

NTISR-toiminnasta osoittavat, että hävittäjillä tehdään yleensä armed surveillance ja over-

watch -tehtäviä. Kyseiset tehtävät olivat yleisimpiä myös muillakin ilma-aluksilla. Tästä voi-

daan johtopäätöksenä todeta, että hävittäjän tiedustelutehtävissä sensorin ominaisuudet ja nii-

den oikea käyttötapa korostuvat. Esimerkiksi kokemukset maalinosoituslaitteen käytöstä laa-

jalla valvonta-alueella hakuammunta-tyyppisesti ovat tuottaneet heikkoja etsintätuloksia139. 

Jälkeenpäin valvontatehtäviin on suunniteltu tiedustelureitit140, jotka ovat tehneet kohteiden 

etsinnästä huomattavasti tehokkaampaa. 

 

                                            
133 The Secretary of Defence: Quadrennial Defence Review Report, Pentagon, Washington DC, 2006, s. 55, 
http://www.defense.gov/qdr/report/report20060203.pdf, 18.2.2013. 
134 ASR = Air Support Request 
135 The Secretary of Defence (2006), s. 55. JSTARS = Joint Surveillance Target and Attack Radar Systems. 
136 Sama.. 
137 Fulghum (2011), s. 59. 
138 Sama. Lähteen mukaan järjestelmä on käyttövalmis 90 päivässä. Hinta on teoriassa 1-2% tavanomaisen tie-
dustelusensorin asennuskustannuksista. Lähteessä on havaittavissa myyntipuhetta, mutta mielestäni se kuitenkin 
kertoo järjestelmän varsin nopeasta ja kustannustehokkaasta käyttöönotosta. 
139 Captain Pratte (2007), s. 11. Tiedusteluun käytettiin AC-130 Spectrea. 
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4.3 Johtopäätökset 

 

Tavanomaisesta poikkeava tiedustelu on tiedustelutoimintaa, jossa kootaan tavanomaisesta 

poikkeavin sensorein tietoa taistelukentästä suunnitellusti, tilapäisesti tai kokeilemalla, yhte-

näisen tilannekuvan luomiseksi. Tiedustelutoiminnan pitää määritelmän lisäksi olla yhdistetty 

taktisen tason toimintaan. Tämä tarkoittaa, että armed surveillance ja overwatch -tehtävien 

suorittaminen on nykypäivänä erittäin tärkeää. Tutkimuksen perusteella ne ovat myös kaikista 

yleisimpiä NTISR-tehtäviä. Tämän vuoksi maalinosoitukseen ja tiedusteluun tarkoitetun sen-

sorin lisäksi hävittäjästä on löydyttävä datalinkkijärjestelmä. 

 

NTISR-toiminnan kannalta sensorin suorituskyky on kriittinen. Eri ilma-alukset pystyvät suo-

rittamaan samoja tiedustelutehtäviä, huolimatta niiden eroavista suorituskyvystä ja ominai-

suuksista. Hävittäjän määritelmän mukaan sitä käytetään pääosin ilmanherruuden saavuttami-

seen, mutta oikeilla järjestelmillä ja toimintamenetelmillä mikään ei estäisi sitä sopimasta ta-

vanomaisesta poikkeavaan tiedustelutoimintaan. 

 

Hävittäjän NTISR-toiminta on muiden ilma-alusten tavoin usein armed surveillance tai over-

watch -tehtävä. Surveillance tarkoitti tiedustelua passiivisina ajanjaksoina, jolloin etsitään 

tienvarsipommeja partioreiteiltä, vihollisen epäilyttävää toimintaa ja vältytään omien maa-

joukkojen väijytyksiltä. Esimerkiksi vuonna 2006 Baghdadissa Yhdysvaltojen asevoimien 

kaupunkipartioiden yläpuolelle asetettiin usein päivystämään ilmavoimien F-16, joka maa-

linosoituslaitteellaan etsi ennustetuilta paikoilta kapinallisten kranaatinheitinyksiköitä ja va-

roitti niistä omille joukoille sekä tarvittaessa käytti aseellista voimaa kapinallisia vastaan141. 

Overwatch puolestaan tarkoitti tiedustelua aktiivisina ajanjaksoina, jolloin kosketuksessa ole-

vaa joukkoa tuettiin sensorin lähettämällä tilannekuvalla taistelukentästä. Edellinen esimerkki 

olisi ollut overwatch-tehtävä, jos partiojoukko olisi joutunut kapinallisten kranaattitulen väijy-

tykseen ja F-16 olisi ilmakuvalla paikantanut kapinallisten sijainnin.  

 

Kriisinhallintatehtävissä hävittäjillä tehdään usein lähitulitukitehtäviä, jotka kulkevat usein 

käsi kädessä NTISR-toiminnan kanssa. Tutkimuksen perusteella hävittäjä sopii tavanomaises-

ta poikkeavaan tiedusteluun, mikäli se ei rajoita muita hävittäjän tehtäviä. Tiedustelu on usein 

                                                                                                                                        
140 Search Patterns 
141 Tirpak, John A.: Eyes of the Fighter, AIR FORCE Magazine, Vol. 89, No. 1, 2006, s. 40. 
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hävittäjän toinen päätehtävä tai päätehtävän ohella tapahtuvaa oheistoimintaa142. Lisäksi hä-

vittäjän tulisi lähitulitukitehtävien takia olla monitoimihävittäjä, joka kykenee ilmasta maahan 

-toimintaan ja tarvittaessa muuttamaan itsensä lyhyessä ajassa itsensä tiedustelukoneeksi. 

 

 

 

                                            
142 Major Gordon (2009), s. 22. Tutkielmassa puhutaan päätehtävän ja NTISR-toiminnan päällekkäisyydestä, jo-
ka on yksi haaste lentäjän ylikuormittumiselle. Tästä syystä suunnittelu ja vakioidut toimintamenetelmät olisivat 
hyvin tärkeitä tehtävien yhteensovittamisen onnistumisen kannalta. 
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