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Tervetuloa Kaivopuiston 2021 lentonäytökseen Helsin-
kiin! Toivomme voivamme osaltamme tuoda viihdyttä-
vän ja turvallisen tapahtuman kaikkien nautittavaksi.

Olen ylpeä voidessani olla osa tämän viikon Eurofighter 
tiimiä kutsuessani Suomen liittymään osaksi poliittista, 
sotilaallista ja teollista yhteis-
työtä Iso-Britannian, Saksan, 
Italian ja Espanjan kanssa.

Me uskomme, että Suomel-
la on kerran sukupolvessa 
–mahdollisuus vahvistaa Eu-
roopan turvallisuus- ja puo-
lustusyhteistyötä valitsemalla 
Eurofighterin korvaamaan F-18 
Hornetit.

Tämä tarjous tuo mukanaan 
mahdol l isuuden hyödyntää 
neljän Eurofighter-kumppani-
maan yhteisiä sotilaallisia ja 
teollisia etuja, ja antaa Suo-
melle kyvyn toimia itsenäisesti 
ylläpitäen ja halliten itse omia 
lentokoneitaan.

Elämme jännittävää aikaa Eu-
rofighter-kumppanuudessa. 
Saksan ilmavoimat sitoutui äskettäin 38 uuden hävit-
täjän hankintaan ja Iso-Britannia sitoutui markkinoi-
den edistyneimmän tutkan kehittämisen rahoitukseen  
osana HX-kampanjaa.

Tämä kumppanimaiden yli 7 miljardin euron suuruinen 
investointi on voimakas merkki sitoutumisesta säilyttää 
Eurofighterin asema Euroopan puolustuksen selkäran-
kana aina 2060-luvulle ja sen jälkeen.

Suomelle tarjoamamme Eurofighterin standardi tulee 
hyötymään kaikista näistä kumppanimaiden tekemistä 
investoinneista.

Tämä Suomen 2021 Kaivopuiston lentonäytös –julkai-
sun erikoisnumero tarjoaa sinulle luettavaa suomalaiselle 

teollisuudelle osoittamastamme 
tarjouksesta, joka tuo Suomeen 
tuhansia korkean koulutus- ja 
ammattitason työpaikkoja niin 
kauan kuin Eurofighter on Suo-
messa to iminnassa. Pääset  
tutustumaan markkinoiden par-
haaseen uuteen tutkaan, joka on 
tulossa Eurofighterin maailman-
laajuisen laivueen käyttöön, ja 
kuulemaan joiltakin toimitusket-
jumme tuhansista yrityksistä sii-
tä, miten ne hyötyvät Eurofighte-
rista jo tänään.

Toivottavasti pystyt käyttämään 
hyväksesi mahdollisuuden vie-
ra i l la Eurof ighter in es i t te ly-
alueellamme Kaivopuistossa ja 
keskustel la ti imimme kanssa 
Suome l l e  ta r joamastamme 
jännit tävästä tulevaisuudesta 
–unohtamatta tietenkään Ku-

ninkaallisten Ilmavoimien Typhoon näytöslentäjän usko-
matonta näytöstä perjantai-iltana!

Toivotan kaikille turvallista ja nautittavaa lentonäytöstä.

Andrea Thompson
Toimitusjohtaja – Europe & International,  

BAE Systems
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Eurofighter on jo nyt kaikkien aikojen 
menestyksekkäin eurooppalainen puolus-
tushanke. Mutta jos joku kuvittelee, että 
Eurofighter on saavuttanut kehityskaarensa 
huipun, hän on pahasti väärässä. Paras on 
vielä edessä, kuten vuosi 2020 osoitti.

Marraskuussa Saksa ilmoitti korvaavansa 
nykyiset Tranche 1  koneensa Quadriga-oh-
jelmassa. Saksan parlamentin marraskuus 
sa julkistaman sopimuksen mukaan maa 
tilaa 38 uutta Eurofighter Typhoon -konetta 
Luftwaffen käyttöön. Koneet rakennetaan 

uusimpien standardien mukaan ja varuste-
taan E-Scan Mk1 -tutkalla. Tämä on jatkoa 
E-Scan-tutka asennukselle Espanjan ja 
Saksan Eurofighter-koneisiin sekä kesällä 
ilmoitetulle E-Scan Mk2 -version kehitystyöl-
le. Tämä vahvistaa entisestään Eurofight-
er-ohjelmaa.

Sopimus on vahva osoitus Saksan aiko-
muksesta edistää Luftwaffen suorituskykyä 
sekä luottamuksesta ja sitoutuneisuudesta 
Eurofighter-ohjelmaan, koneen ja sen  
suorituskyvyn sekä eurooppalaisen  

 
 
 
puolustusteollisuuden tukemiseen. 
Saksa aikoo korvata myös koko 
Tornado-kalustonsa uusilla koneilla. 
Uskon vakaasti, että Eurofighter on maan 
kannalta paras valinta. Tarjoamme Saksalle 
tietoa ja tukea heidän arviointiaan varten ja 
odotamme mielenkiinnolla yksityiskohtaisia 
keskusteluja siitä, miten heidän vaatimuk-
sensa voidaan täyttää.

PARAS ON    

VIELÄ EDESSÄ

Eurofighter GmbH:n 
toimitusjohtaja Herman 
Claesen kertoo, miten 
Euroopan ilmavoimien tulevat 
vaatimukset ja 

Eurofighter Typhoonin suorituskyvyn 
parannukset liittyvät toisiinsa. 

Uusien koneiden valmistamisen tarve 
ei kuitenkaan lopu siihen. Saimme myös 
Espanjan hallitukselta tarjouspyynnön 
F-18-kaluston korvaajasta, joka alkaa 
lähestyä elinkaarensa loppua. Sekä Saksa 
että Espanja ovat osoittaneet suurta 
luottamusta ja sitoutumista Eurofighter-oh-
jelmaan alusta asti ja ovat kumpikin osa 
tulevaisuuttamme.

VIENTIMARKKINOIDEN ARVIOINTI
Keskustelut nykyisten asiakkaiden kanssa 
kaluston täydentämisestä jatkuvat, ja olem-
me myös läpäisseet testilennot Suomessa 
ja Sveitsissä. Nämä varmistivat Eurofighter 
Typhoonin vahvan suorituskyvyn ja kumpikin 
potentiaalisista asiakkaista on todennut, 
että verrattain pieni tukitoimintojen tarve 
alentaa suoraan käyttökustannuksia.

Yleisiin tarjouskilpailuihin osallistuminen 
tarkoittaa aina toimimista erittäin kilpaillus-
sa ympäristössä. Eurofighterilla on tarjota 
vahva tuote – ei pelkästään suorituskyvyn 
kannalta, vaan myös poliittisesti, jota ennen 
kaikkea taloudelliselta kannalta tukee uskot-
tava teollisuus.

Eurofighter-ohjelmassa on alusta alkaen 
ollut kyse neljän maan yhteistyöstä, ja 
ratkaisuissa on aina haettu optimaalista 
tasapainoa poliittisten tekijöiden, riippumat-
tomuuden, budjettivaatimusten ja operatii-
visen kyvyn välillä. Sen vuoksi Eurofighter 
on todellinen roolimalli eurooppalaiselle 
puolustusyhteistyölle.

Meitä halutaan verrata muihin koneisiin, 
mutta tässä helposti ohitetaan se tosiasia, 
että Eurofighter-ohjelma on paljon muu-
takin. Siinä sulautuvat toisiinsa poliittiset, 
teolliset ja operatiiviset suhteet. Käyttäjil-
lämme on enemmän vastuuta kalustostaan 
ja ilmavoimamme tekevät paljon yhteistyötä 
keskenään. Näin ostajamaasta tulee osa 
yhteistyöhön perustuvaa Eurofighter-eko-
systeemiä. 

KEHITTYVÄ SUORITUSKYKY
Uutta konetta koskevat sopimukset ovat 
vain yhtälön yksi puoli – toinen puoli on 
suorituskyky. Tässäkin suhteessa meillä on 
parhaillaan meneillään useita kehitysoh-
jelmia. Eurofighter pystyy jo nyt kuljet-
tamaan vaikuttavan valikoiman ilmasta 
ilmaan- ja ilmasta maahan  aseistusta. 
Sen lisäksi tulemme esittelemään Euro-
fighter Typhoon-kaluston ensimmäisen 
E-Scan-tutkan. Se on yksi tehokkaimmis-
ta ja suorituskykyisimmistä markkinoilla 
olevista ilmataistelututkista. Se parantaa 
huomattavasti asejärjestelmämme suori-
tuskykyä.

Viime vuonna ilmoitimme koneen pitkän 
aikavälin kehitystä (LTE) koskevasta tutki-
muksesta, joka varmistaa, että kone säilyy 
NATOn ilmapuolustuksen selkärankana vuo-
teen 2060 ja sen jälkeenkin. LTE-tutkimus 
on muotoutumassa, ja olemme aloittamassa 

asiakkaidemme kanssa keskustelut tehtävä-
järjestelmän parannusten yksityiskohdista. 
Ne lisäävät lentokoneen tiedonkäsittelyka-
pasiteettia, nopeuttavat uusien suoritusky-
kyjen tuomista koneeseen ja parantavat 
käyttöliittymää uusia teknologioita hyödyn-
tämällä.

Tämä kaikki kehitystyö tapahtuu seuraa-
van sukupolven ilmataistelujärjestelmää 
ajatellen. Eurofighter toimii tulevaisuuden 
hävittäjän kasvualustana, mutta se myös 
toimii saumattomasti seuraavan sukupolven 
ilmataistelujärjestelmän kanssa. Tavoit-
teemme on tarjota paras mahdollinen ilma-
taistelukyky hyödyntämällä innovatiivisia 
teknologioita, jotka suojaavat maitamme ja 
tukevat Euroopan hyvinvointia tulevaisuu-
dessa.

KEHITTYVÄ E-SCAN
Olemme edistyneet huomattavasti E-Scan 
-tutkan kehittämisessä. Se tarjoaa aivan 
uudentasoisen suorituskyvyn – luokkansa 
laajin havaintoalue tarjoaa huomattavia etuja 
sekä ilmataistelussa että toimittaessa maa-
maaleja vastaan. Suurikokoinen ja  tehoinen 
tutka tarjoaa lentäjille paljon kattavamman 
kuvan kuin muut vastaavat ratkaisut.

Ensimmäinen vakiomallisella E-Scan-tut-
kalla ja uusimmalla P3Eb-asejärjestelmäs-
tandardilla varustettu Kuwaitin tilaama tuo-
tantokone lensi joulukuussa 2019, ja koneen 
koelento-ohjelma saatiin päätökseen tämän 
vuoden maaliskuussa.

E-Scan-tutkan kehitys- ja testausohjelma 
on jo nyt tiivis, ja vuoden 2020 kuluessa on 
saavutettu teknisen valmiuden välitavoit-
teita. E-Scan saatiin tuotantoon Kuwaitin 
ja myöhemmin Qatarin ilmavoimien tilausta 
varten, minkä lisäksi se on perustana en-
simmäisille toteutuksille Saksan ja Espanjan 
ilmavoimien Eurofightereissa.

YHTEISTYÖ KAIKEN YTIMENÄ
Toimiva yhteistyö on aina ollut ja se on 
edelleen koko olemassaolomme ydin. Euro-
fighter on jo nyt kaikkien aikojen menestyk-
sekkäin eurooppalainen puolustusohjelma, 
ja se on esikuva yhteistyölle kaikkialla 
Euroopassa.

Kumppanimaat uskovat, että Euroopan 
turvallisuus ja vahva puolustus ovat tärkeitä 
asioita, ja Eurofighter Typhoon  ohjelmalla 
on tämän tavoitteen tukemisessa tärkeä 
rooli. Kaikki nämä neljä maata ovat sitou-
tuneet voimakkaasti NATOn toimintaan ja 
pitävät puolustus- ja turvallisuusyhteistyötä 
muiden Euroopan maiden kanssa äärimmäi-
sen tärkeänä.

Eurofighter-ohjelma tuo taloudellista 
hyötyä kumppanimaille ja niiden teollisuu-
delle, mutta se myös muovaa poliittisia 
kumppanuussuhteita – suhteita, jotka tuot-
tavat hyötyä kaikille osapuolille ja lujittavat 
Euroopan asemaa maailmanlaajuisena 
toimijana erityisesti turvallisuudessa. 
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Kaikki muuttuu. Uhat muuntuvat ja monis-
tuvat. Tekniikka kehittyy ja tietojen määrä 
lisääntyy räjähdysmäisesti. Sotimisen tavat 
ja puolustettavat alueet vaihtelevat. Niinpä 
kysymys kuuluukin: Miten Eurofighter 
Typhoon sopii tähän kaikkeen? 

Vastaus on yksinkertainen: Myös  
Eurofighter kehittyy jatkuvasti. 

Tarkemmin sanoen Eurofighterin tule-
vaisuutta koskevat ideat muotoutuvat ja 
tärkeimmät toteutettavat tavoitteet selkeyty-
vät. Kehittyvä Eurofighter varmistaa monta 
asiaa: Euroopan valtioiden operatiivisen 
omavaraisuuden, keskeisen suunnitte-
luosaamisen säilymisen ja puolustusteol-
lisuutemme perustan sekä kaikki niiden 
mukanaan tuomat taloudelliset edut. Jokai-
nen Euroopassa käytetty euro jää tukemaan 
eurooppalaista taloutta. 

Vastaavasti Eurofighterin kehitys tuottaa 
parhaan mahdollisen teknologisen kehityk-
sen alueen ilmatilan turvallisuuden kannalta. 
Lisäksi se on kustannustehokas tapa saa-
vuttaa tulevaisuuden ilmataistelujärjestelmän 
(FCAS) vaatima kyky ja samalla varmistaa 
yhteensopivuus kehittyvien kuudennen 
sukupolven järjestelmien kanssa. 

Mikä on tilanne tällä hetkellä? 
Eurofighter Typhoonilla on tärkeä rooli 
Euroopan turvallisuuden varmistamisessa. 
Euroopan ilmatilaa puolustaa tällä hetkellä 
yli 500 konetta ja lisämyynnistä on realistisia 
odotuksia, sillä useat Euroopan maat ovat 
osoittaneet kiinnostuksensa Eurofighterin 
mahdollisuuksiin oman maansa ja koko 
Euroopan puolustuksessa. 

Jo nyt Eurofighter on Euroopan suurin ja 
menestynein puolustusalan yhteistyöohjel-
ma. Se on synnyttänyt yli 100 000 korkeaa 
koulutusta vaativaa työpaikkaa 400 yrityk-
sessä eri puolilla Eurooppaa. 

Eurofighter on myös osoittanut opera-
tiivisen toimivuutensa esimerkiksi operaa-
tio Shaderin yhteydessä Syyrian ja Irakin 
taivaalla sekä ilmavalvontatehtävissä Baltian 
maissa. Palaute käyttäjiltä on ollut erittäin 
positiivista. Heidän mielipiteensä on selkeä 
ja kiistaton. Eurofighterin toimintakyky on 
kehittynyt jatkuvasti Paveway IV-, Storm 
Shadow-, Meteor- ja Brimstone II  ohjusten 
integroimisen ja vaiheittaisen kehitysohjel-
man ansiosta. 

Lähitulevaisuuden suunnitelmassa on 
E-Scan-tutkan integroiminen ja seuraava 
kehitysvaihe, P4E-versio. Eurofighterin 
lentokelpoisuus ja toimintakyky 2060-lu-
vulle asti vaatii myös P4E-vaiheen jälkeisen 
kehityksen selvittämistä. Ja sitä teemme 
parhaillaan.

Tulevien tarpeiden selvittäminen
On loogista jatkaa Eurofighterin kehitystä, 
mutta kukaan ei voi ennakoida tarkasti, 
mitä vuonna 2050 ja sen jälkeen tarvitaan. 
Kukaan ei tiedä, millainen uhkaympäristö 
silloin on. 

Tiedämme jo nyt, että Eurofighter tarjoaa 
valtavan kasvupotentiaalin, sekä tietoliiken-
neyhteyksien että nykyisten ja tulevien sen-
sorien hyödyntämisessä. Tämä merkitsee, 
että kone säilyy tulevina vuosikymmeninä 
yhtä toimintakykyisenä kuin se on nyt. 

Mitä pitemmälle projektissa mennään, 
sen epämääräisemmiksi yksityiskohdat 
muuttuvat. On kuitenkin mahdollista hah-
mottaa jo nyt tiettyjä perusominaisuuksia, 
joita kehittyviin uhkiin vastaaminen edellyt-
tää. Näitä ominaisuuksia ovat taistelukentän 
tilannekuva, yhteentoimivuus, tietoliiken-
neyhteydet, monipuolinen tulivoima ja 
kybertorjuntakyky. Jos nämä ominaisuudet 
ovat tulevaisuuden komentajien perusvaa-
timuksina, seuraavaksi pitää kysyä mitä 
tarvitaan, että niistä tulee vaatimusten sijaan 
todellisia suorituskykyjä? 

Lentäjän näkökulmasta voidaan sanoa, 
että monimutkaisissa ilmataistelutilanteis-
sa tarvitaan 360 asteen aikasidonnaista 
tilannekuvaa taistelukentästä. Yhteyksiä 
tarvitaan taktisia operaatioita, päätöksente-
koa sekä tietojen ja kuvien jakamista varten. 
Koska tiedot ovat niin merkittävässä ase-
massa, tarvitaan lisäksi vahvaa kyberturvaa. 
Ja loppujen lopuksi tarvitaan edelleen myös 
monipuolista ja skaalautuvaa tulivoimaa. 

Eurofighterin valmistautuminen tulevaan 
edellyttää tiettyjä mahdollistavia tekijöi-
tä – joista monet ovat vaatimuksia kaikelle 
tulevalle kalustolle, ei vain Eurofighterille. 

Se tarkoittaa koneen oman prosessori-
tehon nostamista, jotta se selviää uudesta 
tekniikasta ja yhä suuremmasta tietomää-
rästä, jota entistä hienostuneemmat anturit 
keräävät sekä itse koneesta että koneen 
ulkopuolelta, kuten eteen sijoitetulta    

KAIKKI  
MUUTTUU

Kehittyvä Eurofighter on järkevä monestakin syystä, 
kertoo Typhoon-lentäjä ja kouluttaja Daniel Krueger. 
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koneen uudelta dataverkolta ja runsaasti 
käsittelytehoa. Tämän vuoksi on sovittava 
yhteisestä perustasosta, mukaan luettuna 
turvallisuuden kannalta kriittiset osat. 

Prosessoriteho ja sensorit tarjoavat 
tietoja, jotka parantavat huomattavasti 
taistelukentän tilannekuvaa, mutta nämä 
tiedot pitää pystyä myös esittämään. Yk-
sinkertaistetusti sanoen uusien sensorien 
täysimääräiseen hyödyntämiseen tarvitaan 
suurikokoinen näyttö. 

Sukupolvet 
Eurofighterin kehitys muuttuu jatkuvasti. 
Kone säilyy käytössä ja toimintakykyisenä 
vuoteen 2060 asti ja sen jälkeenkin, ja sillä 
on tärkeä rooli tulevaisuuden taistelukentällä 
mahdollisen tulevaisuuden ilmataistelujärjes-
telmän rinnalla. 

Erilaisia teknologioita, ideoita ja ratkai-
suja nousee esiin tälläkin hetkellä, sillä näitä 
kuudennen sukupolven taistelujärjestelmiä 
voi kehittää Eurofighterissa. Esimerkki 
tällaisesta on suurikokoinen ohjaamonäyttö. 
Sen sijoittaminen Eurofighteriin antaa teolli-
suuskumppaneille mahdollisuuden hankkia 
kokemuksia tällaisen tekniikan integroimi-
sesta ja siirtää tämän osaamisen kuuden-
nen sukupolven hävittäjään. 

Muita esimerkkejä ovat hyvin nopeat 
tietoverkot ja moniydinprosessorit: ne ovat 

kumpikin avaintekijöitä, joiden Eurofighteris-
ta saatuja kokemuksia voi hyödyntää näiden 
ominaisuuksien tuomisessa tulevaisuuden 
järjestelmään. 

Yhteinen ydin ja sisäänrakennettu 
joustavuus
Vaikka kansallisissa vaatimuksissa on 
yhä laajempi yhteisten vaatimusten pohja, 
kunkin maan ilmavoimilla voi silti olla omia 
erityistarpeitaan. Tämä on normaalia, ja 
Eurofighter on jo aiemmin osoittanut oman 
joustavuutensa, mitä voikin pitää yhtenä sen 
vahvuuksista. 

Sen vuoksi on tärkeää, että kaikki ko-
neeseen tehtävät muutokset ovat mahdol-
lisimman hyvin skaalautuvia. Aluksi valtiot 
sopivat yhteisestä perustasosta, ja tämä 
vaihe on parhaillaan meneillään. Yksi ajatus 
nykyisen kehityssuunnitelman taustalla on 
tunnistaa yhteiset kehityspolut ja tutkia, 
miten ne ovat skaalattavissa. 

Tähän liittyy myös aiempaa suurem-
pi keskinäinen riippuvuus. Esimerkiksi 
E-Scan-tutkan tulo antaa lentäjälle tarkem-
mat maalitiedot ja siten paremmat mahdolli-
suudet käyttää koneen aseistusta. Kaikkien 
mahdollisten aseyhdistelmien kuljettamiseen 
tarvitaan kuitenkin aerodynamiikan  
muutoksia.  

lennonjohtajalta. Se tarkoittaa myös kykyä 
käsitellä, esittää ja jakaa tietoja. Se tar-
koittaa kykyä kuljettaa monenlaisia aseita 
ja usein myös niiden käyttämistä samalla 
lennolla. 

Näiden kineettinen vaikutus tulee olla 
skaalattavissa. Lentäjän täytyy pystyä va-
litsemaan aseita lentokoneen tykistä jopa 1 
000 kg:n pommiin ja laukaisemaan erilaisia 
aseita tarpeen mukaan. 

Mitä tämä tarkoittaa suorituskyvyn 
kannalta? 

TIETOYLIVOIMA
Aloitetaan lopullisesta tavoitteesta: tietoyli-
voimasta. Sitä jokainen lentäjä ja komentaja 
tarvitsee voidakseen säilyttää etulyöntiase-
mansa vastustajaan. 

Mitä se tarkoittaa? Kiistanalaisessa il-
matilassa tehtävät operaatiot muuttuvat yhä 
monimutkaisemmiksi erilaisine keskenään 
yhteydessä olevine kalustoineen ja erilaisista 
skenaarioista tulee yhä dynaamisempia. 
Tehokas operoiminen tässä uudessa ym-
päristössä edellyttää, että käytettävissä on 
riittävät tiedot ja että käyttäjä on asemassa, 
jossa voi käyttää niitä ensimmäisenä. Se 
ei onnistu ilman tietoliikenneyhteyksiä. Eri 
toimijoiden ilmassa, maalla, merellä ja ava-
ruudessa on pystyttävä ”keskustelemaan” ja 
jakamaan tietoja keskenään. 

Tarvitaan kyky olla yhteydessä päättäjien 
kanssa ja antaa heille taktisesti järkevien 
päätösten tekemisessä tarvittavat tiedot. 
Nopeasti. Siis sekunneissa. 

Tietoylivoima merkitsee myös tarkempaa 
maalinmääritystä. Mitä tarkemmat tiedot, 
sen parempi aseen vaikutus on. Siihen 
pääseminen puolestaan edellyttää tietojen 
fuusiota – lentäjälle annetaan joka hetki 
KAIKKI parhaat mahdolliset tiedot. Tämä on 
helposti sanottu, mutta tilanteen saavutta-
minen onkin sitten melkoinen prosessi.

On siis olemassa selkeä tarve parantaa 
Eurofighterin laskentatehoa, jotta uudes-
ta anturitekniikasta saataisiin täysi hyöty 
irti. Tähän liittyen suunnitelmissa on myös 
ohjaamon uudistaminen – tässäkin halutaan 
hyödyntää E-Scan-tutkan ja muiden uusien 
sensorien koko potentiaali. Nämä ovat 
välttämättömiä vaiheita varmistettaessa, 
että Eurofighterin roolia voiman tuottajana 
voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella 
tavalla. 

TULIVOIMA JA OPERATIIVINEN 
JOUSTAVUUS
Seuraavana vuorossa ovat tulivoima ja 
operatiivinen joustavuus. Mahdollisimman 
lyhyt reaktioaika tehtävän suorittamisen 
aikana edellyttää, että lentäjä pystyy 
maksimoimaan ja optimoimaan koneen 
tarjoamat mahdollisuudet. Eurofighterissa 
on jo nyt vaikuttava asevalikoima, mutta 
tulevaisuudessa tutkimme myös mahdolli-
suuksia elektronisiin hyökkäyksiin ja muihin 
tehtävärooleihin. Se antaa huomattavasti 
laajemman ja skaalautuvamman vaikutus-
alueen. 

Tavoitteena on toiminnaltaan mahdolli-
simman joustava Eurofighter, joka pystyy 
kuljettamaan enemmän hyötykuormaa ja 
jonka lento-ominaisuudet asettavat sille 
mahdollisimman vähän rajoitteita. Loppujen 
lopuksi tavoitteena on, että koneen 
siipien alle voi ripustaa 
kaiken sen, mitä 
kunkin tehtävän 
suorittamiseen 
tarvitaan. 

Tutkimme myös 
mahdollisuutta suurentaa koneen 
mukanaan kuljettamien ohjusten määrää. 
Se tarkoittaa vaikkapa kokoonpanoa, jossa 
on jopa 16 ilmataisteluohjusta ja lisäksi 14 
ilmasta maahan  asetta. Sellaisessa Eu-
rofighterissa hyödynnetään koneen kaikki 
kyvyt. 

Lentäjänä uskon, että tulevaisuudessa 
vaatimuksena on kone, jolla on kuin nyrk-
keilyhanskat käsissään. Kaikki sensorit on 
hyvä olla olemassa, mutta koneen täytyy 
pystyä myös iskemään kovaa. 

Tämän joustavuuden ansiosta myös 
lentäjällä on enemmän aikaa käytettävis-
sään taistelukentällä. Jotta tämän kehitys 
olisi mahdollista, tutkimme erilaisia tapoja 
suurentaa polttoainekuormaa uusilla laajen-
netun toimintasäteen säiliöillä ja useammilla 
välitankkausasemilla. 

Tämä maksimoisi Eurofighterin tu-
livoiman ja antaisi silti mahdollisuuden 
hyödyntää koneen kaikkia kykyjä. Mikään 
ei muuttaisi Eurofighterin ylivoimaisia omi-
naisuuksia – erinomaista työntövoiman ja 
painon suhdetta sekä tehoa ja ketteryyttä. 

Tiivistetysti sanoen suurempi asekuorma 
ja kyky kuljettaa monipuolisempia aseita 
parantaa operatiivista joustavuutta. Se on 
yksi syy siihen, miksi lentäjät haluavat Euro-
fighterin lentämään vierelleen. 

Lisäksi on parannuksia, jotka pidentävät 
lentokoneen käyttöikää sekä lentotunneissa 
että lentovuosissa mitattuna. 

SENSORITEKNIIKAN HYÖDYNTÄ-
MINEN
Muita tärkeitä osa-alueita ovat nopeampi 
sensorien hallinta, omasuojavarustus ja 
parempi taistelukentän tilannekuva. Se tar-
koittaa moniydinprosessoreita, nopeita tie-
toverkkoja, omasuojajärjestelmän (Defensive 
Aids Sub-System) parempaa hyödyntämistä 
sekä uusia ohjaamoteknologioita, kuten 
suurempaa näyttöä ja pian integroitavaa 
uutta Striker 2  kypäränäyttöä. Selvitämme 
myös sovelluspohjaisen ohjelmoinnin mah-
dollisuuksia koneessa. 

Sovelluspohjainen ohjelmointi tarkoittaa 
tehtäväarkkitehtuurin uudistamista niin, että 
siihen voi tehdä sovelluspohjaisia laajennuk-
sia. Se antaisi kunkin maan omille asiantun-
tijoille mahdollisuuden tehdä ohjelmia  

koneeseen maakohtaisten vaatimusten 
mukaisesti. 

Tämä joustavuus on otettu huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa. Kaikki laajennukset 
toteutetaan skaalattavina lisäyksinä, joita 
asiakasvaltiot voivat valintansa mukaan 
ottaa käyttöön joko kokonaan tai osittain 
kansallisten vaatimustensa mukaisesti.

On kuitenkin selvää, että uuden senso-
ritekniikan, kuten E-Scan-tutkan, täysimää-
räinen hyödyntäminen vaatii paljon kaistaa 

FAKTOJA JA LUKUJA: 
 
 623 tilattua konetta – Euroopan laajin puolustusalan yhteistyöohjelma 
 Yli 525 000 lentotuntia 
 Käytettävyys 97% Unified Protector 2011 operaation aikana (Libya) 
 Käytettävyys 99,4% Baltian ilmavalvontatehtävän 2015 aikana 
 Toiminnassa parhaillaan Baltian ja Lähi-idän taivaalla 
 Yli 300 vuosittaista lentotuntia konetta kohti 
 Eurofighter on NATOn eurooppalaisen ilmavalvonnan (Quick Reaction   
 Alert)  toiminnan selkäranka 
 Taistelukokemusta Libyan, Syyrian ja Iranin ilmatilasta 
 Ison-Britannian ilmavoimat lensi yli 10 000 tuntia ja pudotti yli 800   
 täsmäammusta tehtävälennoilla operaatio Shaderin aikana 
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Kun valtiot hankkivat uusia hävittäjäkoneita, 
kampanja ei rajoitu kilpailevien koneiden 
ominaisuuksien vertailuun. On toki tärkeää, 
että tarjottava tuote on kilpailukykyinen, 
mutta valintaa ei tehdä pelkästään vertaile-
malla taistelulentokoneiden suoritusarvoja 
keskenään.

Jokainen hankintapäätös on suuren 
mittakaavan kansallinen investointi, ja sen 
vuoksi hallitukset odottavat siihen kuuluvan 
myös ostajamaahan suuntautuvia investoin-
teja maan oman teollisuuden tukemiseksi. 
Tarjouksen tästä osasta käytetään nimitystä 
teollinen yhteistyö. 

Tässä tapauksessa Eurofighter on laa-
tinut tarjouksensa Suomelle käyttäen poh-
jana asiakkaan laatimia suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että sotilaskaluston 
hankinta tuottaa konkreettisia taloudellisia 
etuja suorina investointeina sekä uusina ja 
pysyvinä työpaikkoina. 

Puolustusvoimien asettama budjetti 
sopimukselle on 10 miljardia euroa. Lisäksi 
ohjelmaan kuluu tavoite teollisen yhteys-
työn ohjelmasta, jonka arvo on noin 30 
prosenttia hankintahinnasta. Suomi haluaa 
siis hankinnan tuottavan miljardien eurojen 
arvosta etuja Suomen teollisuudelle. 

”Eurofighter-yhteenliittymän laatima 
tarjouspaketti itse asiassa ylittää tämän 
tavoitteen selvästi”, Dickson kertoo. ”Paketti 
koostuu 60 erilaisesta hankkeesta, joista 
kukin on kehitetty Suomen liike-elämän 
kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. 
Meillä oli ajatuksia siitä, millaista kapasi-
teettia voisimme tarjoa, mutta Suomen 
teollisuuden korkean osaamistason ansiosta 
oli järkevää laatia ja räätälöidä paketteja tar-
peiden mukaan yhdessä heidän kanssaan.”

Tarjouksen tulee olla vakuuttava, ja siksi 
BAE Systemsin johtama ja Airbusin, Leonar-
don, MBDA:n, Rolls-Roycen sekä EuroJetin 
tukema Eurofighter-kampanja päätti ottaa 
mukaan vain hankkeita, joiden tuottama 
työ on varmaa.

”Joidenkin kilpailijoidemme tarjouk-
seen voi sisältyä mahdollisuus osallistua 
erilaisiin tarjouksiin, mutta jokainen mei-
dän tarjoamastamme 63 hankkeesta tar-
koittaa todellista, varmistettua työtä. Vies-
timme Suomen teollisuudelle on, että he 
pääsevät oikeasti kokoamaan 70 lentoko-
neen moottoria, koneiden tukitoiminnot ovat 

heidän vastuullaan ja he saavat osallistua 
suunnitteluun. Olemme sitoutuneet Suomen 
teollisuuteen ja vakuutamme, että Suomi on 
mukana kaikissa vaiheissa suunnittelusta, 
kehittämisestä, käytöstä ja tukitoiminnoista 
aina koneen tulevaan kehitystyöhön asti.” 

”Hyvä esimerkki tästä on ECRS Mk2  
tutkan kehitysohjelma – Euroopan edistyk-
sellisin tutkaohjelma. Tarjoamme Suomen 
teollisuudelle mahdollisuutta olla mukana 
tutkan kehittämisessä.”

Näiden viimeisten kolmen vuoden 
aikana kehitetyt hankkeet on suunnitellut 
tiimi, johon kuului noin 20 asiantuntijaa eri 
aloilta, kuten mekaniikkasuunnittelusta, 
kybertekniikasta ja tehtäväjärjestelmistä. 
Tätä ydintiimiä täydennettiin tarvittaessa 
muilla asiantuntijoilla. Joidenkin hankkeiden 
taustalla olivat Puolustusvoimien tarpeet, ja 
toiset syntyivät teollisuuden kanssa käytyjen 
keskustelujen tuloksena. 

”Olemme olleet tiiviimmin tekemisissä 
teollisuuden ja Puolustusvoimien kanssa 
kuin aiemmissa kampanjoissa. Tarjoamam-
me mahdollisuus koota 70 moottoria Suo-
messa on iso asia. Tämä on ensimmäinen 
kerta, kuin EuroJet siirtää tällaista osaamis-
ta yhtiön ulkopuolelle. Lisäksi tarjoamme 
hyvin syvällisen pääsyn koneen järjestel-
miin sekä mahdollisuuden tehtävädatan ja 
järjestelmän yleisten tietojen itsenäiseen 
hallintaan.”

Dickson lisää, että kaikki 63 hanketta 
valittiin pitkäaikaista yhteistyötä ajatellen. 
”Jätimme tarkoituksella pois lyhytaikaiset, 

vain kolme tai neljä vuotta kestävät hank-
keet. Sen sijaan olemme laatineet hankkei-
ta, joiden vaikutus on yli 20 vuotta. Teolliset 
kumppanimme voivat luottaa siihen, että he 
ovat mukana tukemassa konetta koko sen 
elinkaaren ajan. Itse asiassa osaan hank-
keista kuuluu Eurofighterin tulevaa kehitys-
työtä, mikä voi avata mahdollisuuksia olla 
mukana tulevien tuotteiden kehitystyössä.”

Toinen tarjouksemme olennainen piirre 
on kutsu liittyä laajaan Eurofighter-perhee-
seen. ”Viestimme on, että valitsemalla Eu-
rofighterin luotte vahvemmat siteet neljään 
valtioon ja kuuteen suureen eurooppalai-
seen yhtiön, joiden yhteenlaskettu ostovo-
lyymi on noin 40 miljardia euroa joka vuosi.”

Kuinka suuri merkitys teollisella yhteis-
työllä on lopulliseen päätökseen? ”Itse kone 
on tietenkin äärimmäisen tärkeä monille 
sidosryhmille Suomessa. Ei kuitenkaan ole 
epäilystäkään siitä, että poliitikot, media 
ja suuri yleisö ymmärtävät myös työpaik-
kojen ja teollisen yhteistyön merkityksen. 
Mielestäni teollinen ohjelma on hyvin tärkeä 
Suomen taloudelle ja suomalaisille. Kun olen 
keskustellut asiasta poliitikoiden ja alan jär-
jestöjen kanssa, he ovat kaikki olleet hyvin 
kiinnostuneita työpaikoista, osaamisesta ja 
muusta, mitä voimme Suomelle tarjota.”

”Se onkin tärkeä viesti Eurofighter-tii-
miltä Suomelle – tulette itse huolehtimaan 
tästä koneesta sekä käyttämään ja suun-
nittelemaan koneen tulevaisuutta. Tämä 
on täysin teidän omassa, itsenäisessä 
hallinnassanne.” 

Suomi tekee uusia hävittäjiä koskevan hankintapäätöksensä tulevina 
kuukausina. Tarkoituksena on korvata ikääntyvä F-18-kalusto, ja 
Eurofighter Typhoon on mukana kilpailussa. Kampanjatiimi toimitti 
lopullisen tarjouksensa (Best and Final Offer, BAFO) huhtikuun  
lopulla, ja yksi tarjouksen tärkeimmistä elementeistä koskee 
taloutta laajemmin. Tässä haastattelussa BAE Systemsin Suomen-
kampanjatiimissä tärkeässä roolissa ollut Ross Dickson kertoo, mitä 
Eurofighterin valinta voisi tarkoittaa Suomen teollisuudelle.

TÄYSOSUMA 
TALOUDELLISEEN    
     MAALIIN

MITÄ HALUTAAN
Suomi korvaa F-18-kalustonsa, ja toimitukset halutaan vuosina 2025–2030. 

TÄHÄNASTINEN PROSESSI
Vastaus tarjouspyyntöön jätettiin vuonna 2019, vastaus tarkentavaan tarjouspyyntöön 2020 ja 
lopullinen tarjous (Best and Final Offer, BAFO) huhtikuussa 2021.

MITÄ SEURAAVAKSI?
Päätöstä odotetaan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.
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"Minulle sanottiin, ettei minusta 
koskaan tulisi lentäjää,  
kertoo lentäjäkapteeni James Sainty

Kapteeni James Sainty on kokenut Eurofighter Typhoon 
-lentäjä. Viimeisten viiden vuoden aikana hän on ollut lentäjänä 
mukana kahdessa Red Flag -harjoituksessa Las Vegasissa 
ja kahdessa operaatiossa Irakissa ja Syyriassa, toiminut 
Falklandinsaarilla kolme kertaa ja kahdesti Omanissa Magic 
Carpet -harjoituksessa. Tänä vuonna hänet valittiin  
Typhoon-esityslentäjäksi.

Mikä sai sinut ryhtymään lentäjäksi? 
”Olen halunnut lentäjäksi aina siitä lähtien, 
kun olin yhdeksänvuotias ja isäni vei minut 
Sunderlandin ilmailunäytökseen. Koko 
ilmailunäytös oli mahtava kokemus, mutta 
eniten nautin Red Arrows  taitolentoryh-
män esityksestä. (Eurofighter Typhoon ei 
ollut tuolloin vielä palveluskäytössä) Olen 
ollut koukussa lentämiseen siitä lähtien, ja 
vanhempani kannustivat minua. Liityin Bri-
tannian ilmavoimien Air Cadets  nuoriso-oh-
jelmaan 13-vuotiaana ja olin mukana heidän 
242. laivueensa toiminnassa Cramlingtonis-
sa aina siihen asti, kun 18-vuotiaana astuin 
ilmavoimien palvelukseen. Kadettiaikana 
aloitin purjelennon ja liityin 645. vapaaeh-
toiseen purjelentolaivueeseen Topcliffessä. 
Lensin paljon ja lopulta ryhdyin opettamaan 
muita oppilaita. Itse asiassa lensin yksinlen-
toja jo ennen kuin osasin ajaa autoa!
Koko koulunkäynnin ajan minulla oli vain 
yksi tavoite – halusin lentää suihkukoneita. 
Alun perin halusin tulla Harrier-lentäjäksi, 
mutta kun ne poistettiin palveluskäytöstä, 
siirsin tavoitteeni Eurofighter Typhooniin.”

Miten RAF-urasi alkoi?
”Aloitin upseerikoulutuksen vuonna 2009 
Cramwellissa. Valmistumisen jälkeen palve-
lin 84. laivueessa Kyproksella ja pääsin tu-
tustumaan Griffin-helikopterilla lentämiseen. 
Erityisen mieleenpainuva kokemus oli tulla 
pelastusharjoituksessa heitetyksi mereen ja 
poimituksi helikopterin kyytiin.
Kun palasin Britanniaan, aloitin lentokou-
lutuksen Grob Tutor alkeiskoulukoneella 
RAF:n 57. laivueessa Wytonissa. Sen jäl-
keen siirryin kohti nopeita suihkukoneita 72. 
laivueessa lentäen Tucano-kalustolla. Siellä 
valmistuin lentäjäksi.
Seuraava asemapaikkani oli Southamptonin 
yliopiston lentolaivue. Tein samaa työtä kuin 
jo lapsena purjekoneella, mutta nyt opetus-
välineenä oli Grob Tutor. Sen jälkeen siirryin 
koulutukseen Hawk T2  kalustolla Valleyn 
lentotukikohdassa vuonna 2014. Tänä 
aikana olin kiinnitettynä Typhoon-esikun-
taan kuuden kuukauden ajan, ja se vahvisti 
tavoitteeni päästä lentämään Typhoonia. 
Taktisten aseiden koulutuksen jälkeen 
siirryin lentämään Eurofighter Typhoon-ka-
lustolla vuonna 2015.”

Onko sinulla muistoja ensimmäisestä 
Typhoon-lennostasi?
”On. Lensin ensimmäinen lentoni kaksipaik-
kaisella koneella (nykyään oppilaat aloittavat 
lentämällä yksin, mikä on uskomatonta) 
Brucie-nimisen lentäjän kanssa. Kun va-
pautin jarrut kiitotien päässä ja kone alkoi 
kiihdyttää, ajattelin: ”Vau, onpa tämä no-
pea!” Sitten Brucie sanoi: ”Ota seuraavaksi 
maksimiteho käyttöön.” Minulla oli käytössä 
vasta 70 prosenttia tehosta. Sen jälkeen 
kokemus oli vähän kuin The Fast and the 
Furious -elokuvassa ilokaasupainikkeen 
painamisen jälkeen: kaikki sumeni.  © Geoffrey Lee, Planefocus Ltd
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täjää sen ominaisuksien rajoilla matalalla 
lentokorkeudelle yleisön edessä.
Lentäminen Sunderlandin ilmailunäytök-
sessä voi olla minulle lähes surrealistinen 
kokemus. Minun täytyy varmaan nipistää 
itseäni, että uskon sen olevan totta. Menin 
näytökseen nyt jo edesmenneen isäni 
kanssa 21 vuotta sitten ja ihailin Red Arro-
wsia – ja nyt esiinnyn siellä itse Typhoonil-
la, kotiyleisöni edessä. Se on uskomaton 
etuoikeus.”

Onko esityksessä jokin osa-alue, johon 
olet erityisesti keskittynyt?
”Esitykseni pyrkii esittelemään koneen 
kiihtyvyyttä ja sitä, kuinka suuri tehore-
servi koneella on. Esittelen koneen kykyä 
kiihdyttää lentonopeutta ja yhdistän siihen 
hyvin lähellä yleisöä tehtyjä liikkeitä. Siitä 

syntyy paljon ääntä ja toivottavasti todella 
vaikuttava esitys.”

Oletko ottanut esitykseen vaikutteita 
aiemmista esityksistä vai näkyykö siinä 
pitkälti oma kädenjälkesi?
”Olen käyttänyt osia muutamasta esityslen-
nosta, esimerkiksi sisääntulon vuoden 2016 
esityksestä, mutta olen lisännyt niihin omat 
mausteeni. Lisäksi siinä on osia Jim Peter-
sonin vuoden 2019 esityksestä, erityisesti 
nopea tynnyriliike. Itse esitykseen tuo-
mistani asioista voisi mainita liikkeen, jota 
kutsun ”Derry-suorakulmioksi”. Se alkaa 
Derry-käännöksellä ja koostuu suorakaiteen 
muodossa tehdyistä kierteistä, tapahtuu 
hyvin lähellä yleisöä ja toivottavasti näyttää 
hienolta maasta katsottuna.”

Millainen sää on optimaalinen esityksen 
kannalta?
”Toimin pari vuotta sitten varalentäjänä 
Jim Petersonin perjantai-illan esityksessä 
Sunderlandin ilmailunäytöksessä. Auringon 
laskiessa valo on mielestäni parhaimmillaan, 
sillä se tuo hyvin esiin moottorien tuotta-
mat jälkipolttimien lieskat. Se näyttää aivan 
uskomattomalta.
Hyviä ovat myös päivät, jolloin kosteus on 
suuri. Silloin koneella voi luoda omia pilviä 
lentämällä käännöksiä suurilla kohtauskul-
milla. On todella näyttävää, kun Typhoon 
katoaa omaan pilveensä.”

Millaisia valmisteluja kulissien takana 
tapahtuu kuukautta ennen esityskau-
den alkua?
”Esitykset alkavat helmikuussa. Ensim-
mäiset esityslennot tehdään 5 000 jalan 
korkeudessa ja varmistetaan, että olen 
sisäistänyt liikkeet ja noudatan korkeus- ja 
nopeusrajoituksia. Vähintään kuusi esitystä 
on lennettävä 5 000 jalassa, ennen kuin 
voin turvallisesti tuoda esityksen matalam-
malle. Lentokorkeutta lasketaan ensin 1 
500 jalkaan ja sitten 1 000 jalkaan niin, että 

kummassakin korkeudessa lennetään 
kuusi lentoa. Vasta sitten saan 

luvan lentää matalalla.
Siihen kuuluu koko 

lennon suorit-
taminen 

vähintään 500 jalan korkeudessa taitolen-
to-osuuksissa. Matalin sallittu lentokorkeus 
on 100 jalkaa ja korkeimmillaan lennän noin 
4 000 jalassa.
Saman aikaan teen paljon lentoja simulaat-
torissa mentorini Mark Longin kanssa. Hän 
oli vuoden 2016 esityslentäjä. Hän istuu 
simulaattorissa kanssani, tarkkailee lento-
liikkeitäni ja varmistaa, että ne toteutetaan 
oikein ja turvallisesti. Turvallisuuteen kiinni-
tetään tietenkin paljon huomiota.”

Onko esityslentäminen fyysisesti vaa-
tivaa?
”Esitykseni kestää noin kahdeksan mi-
nuuttia – poltan hieman alle kolme tonnia 
polttoainetta ja teen useita 9 G:n liikkeitä. 
Joten kyllä, kokonaisen esityksen jälkeen 
olen fyysisesti uupunut. En haluaisi lentää 
juurikaan yli kahdeksan minuutin ohjelmaa.”

Millainen on päiväohjelmasi esityskau-
della?
”Ilmailunäytöksissä on käytössä kaksi 
konetta – meillä on varakone mahdollisten 
ongelmien varalta. Esityspäivänä mekaani-
kot alkavat jo varhain valmistella konetta, 
käyvät läpi tarkistuslistojaan ja varmistavat, 
että kaikki on turvallista. Minulla on aamulla 
jonkin verran aikaa PR-tilaisuuksille, minkä 
jälkeen siirryn lentokentälle.
Esityksen jälkeen kaikki riippuu ohjelmasta. 
Annan kenties nimikirjoituksia tai teen muu-
ta PR-työtä. Joskus minun on lennettävä 
esitys jossakin toisessa tapahtumassa. Sil-
loin tarvitsen noin kaksi ja puoli tuntia aikaa 
maassa ennen uutta nousua. Saan lentää 
enintään kolme esitystä päivässä.”

Mikä sai sinut ryhtymään esityslentä-
jäksi?
”Se antoi mahdollisuuden esitellä ilmavoi-
mia ja Typhoon-kalustoa. Viimeisten viiden 
vuoden aikana olen saanut paljon arvokasta 
kokemusta etulinjaoperaatioista. Olen ollut 
mukana kahdessa Red Flag  harjoituksessa 
Las Vegasissa ja palvellut kahdesti ope-
raatioissa Irakissa ja Syyriassa. Olen ollut 
Falklandinsaarilla kolme kertaa ja Omanissa 
kahdesti Magic Carpet  harjoituksessa. 
Lisäksi olen ollut Langleyssa Yhdysvaltain 
itärannikolla. Tänä aikana minulla on ollut 
onni tulla valituksi mukaan maailman par-
haisiin kuuluviin harjoituksiin. Nyt minulla on 
mahdollisuus innostaa ihmisiä ja saada hei-
dät mukaan tähän toimintaan. Se on valtava 
etuoikeus. Lisäksi se antaa minulle mahdol-
lisuuden lentää suihkuhävittäjää sen kykyjen 
äärirajoilla matalilla lentokorkeuksilla. Olen 
varma, että se on parhaita lentosuorituksia, 
mitä olen koskaan tehnyt.” 

Mitä ajattelet itse koneesta? 
”Eurofighter Typhoon on uskomattoman 
kyvykäs kone. Jo sinä aikana, kun olen 
itse koneella lentänyt, siihen on tuotu uusia 
kykyjä. Siihen on nyt integroitu täysin Storm 
Shadow -risteilyohjus, Brimstone - ja Pa-
veway IV -täsmäpommit, ja olemme aloitta-
neet myös lennot Meteor-ohjuksen kanssa.
Se on nopea ja uskomattoman tehokas 
kone, joka voi kuljettaa mukanaan suuren 
kuorman pommeja ja ilmasta ilmaan  aseis-
tusta. Sen ansiosta kone pystyy raivaamaan 
tiensä kohteeseen, osumaan maaliin ja 
taistelemaan itsensä pois kohteesta. Se 
on nyt todellinen monitoimikone, joka on 
saavuttanut täyden potentiaalinsa viimeisten 
kolmen–neljän vuoden aikana. Se on todella 
vaikuttava lentokone.”

Entä millaista on olla koneen  
ohjaamossa lentäjänä?
”Kone on hyvin helppo lentää, sillä sen 
on pakko olla. Meillä ei enää ole mukana 
suunnistajia, joten lentäjä on enemmänkin 
anturien käyttäjä. Silloin on eduksi, jos ei 
tarvitse huolehtia koneella lentämisestä. On-
neksi koneessa onkin runsaasti automatisoi-
tuja järjestelmiä, jotka helpottavat lentäjän 
työtä. Esimerkiksi lento-ohjaimia voi käyttää 
huoletta: voin siirtää ohjaimet mihin tahansa 
asentoon missä tahansa nopeudessa, eikä 
kone anna minun ylirasittaa itseään missään 
tilanteessa. Voin siirtää kaasuvipuja vasem-
malla kädelläni kuinka paljon tahansa liikoja 
huolehtimatta, sillä en koskaan pysty kuor-
mittamaan moottoreita likaa. Ja kone antaa 
minulle tehoa aina kun sitä tarvitsen.
Moottorit ovat hyvin luotettavia ja erittäin 
tehokkaita.”

Miksi Typhoon on mielestäsi niin  
vaikuttava lentonäytöksissä?
”Uskoisin, että se johtuu yksinkertaisesti 
raa’asta voimasta – koneen työntövoima-
suhde on yli yksi. Se on niin kevyt ja teho-
kas, että moottorit jälkipolttimilla se pystyy 
kiihdyttämään pystysuoraan ylös, mikä on 
uskomaton näky.
Kyky 9 G:n liikkeisiin yhdessä raa’an nopeu-
den kanssa tarkoittaa, että esityslennon voi 
pitää katsojien lähellä. Teho riittää liikkeiden 
tekemiseen hyvin lähellä katsojia, katsojat 
saavat esitykseen hyvän näkymän ja koneen 
ääni on todella vaikuttava.”

Miten neuvoisit ihmisiä, jotka harkitse-
vat uraa ilmavoimissa?
”Ennen kaikkea antaisin sen neuvon, ettei 
pidä kuunnella ihmisiä, jotka sanovat, ettei 
se kannata tai ettei sinusta ole siihen. Sitä 
ei koskaan tiedä. Jaksa uskoa itseesi ja pyri 
tavoitteeseesi. Niin minä tein – jotkut sanoi-
vat minullekin, ettei minusta koskaan tule 

lentäjää. En kuunnellut heitä vaan jatkoin 
yrittämistä ja onnistuin.
Marssi vain värväystoimistoon ja kerro heille 
urasuunnitelmistasi. He antavat mielellään 
neuvoja ja tietoja siitä, miten pitää toimia.”

Mitkä ovat mielestäsi Typhoon-lentäjän 
tärkeimmät ominaisuudet?
”Tärkein on mielestäni motivaatio. Typhoo-
nin lentämiseen liittyy paljon lukemista, 
tutkimista ja opiskelua niiden 7–8 vuoden 
aikana, jonka taistelulentäjäksi tuleminen 
kestää. Sinä aikana on paljon opittavaa, 
paljon luettavaa ja paljon ulkoa opeteltavia 
tarkistuslistoja.
Eikä se lopu siihen, kun sinusta tulee 
taistelulentäjä. Kun olet päässyt Typhoonin 
ohjaamoon, voit tavoitella ylennyksiä – kah-
den tai neljän koneen parven johtajaksi. Sen 

jälkeen 
voit tavoitella lisää 
pätevyyksiä lento- tai asekou-
luttajana. Joudut jatkuvasti lukemaan 
lisää ja opettelemaan uusia asioita konees-
ta. Siksi motivaatio on mielestäni kaikkein 
tärkeintä.
Muita tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvä kun-
to ja priorisointikyky. Ohjaamossa tapahtuu 
koko ajan paljon, joten on tärkeää pystyä 
priorisoimaan asioita. Täytyy pystyä hallit-
semaan monia erilaisia tehtäviä samanaikai-
sesti ja varmistamaan, että valitsee oikeat 
tehtävät oikeaan aikaan.
Tietenkin lentäminen on myös fyysisesti 
vaativaa, sillä hävittäjäkone pystyy jopa 9 
G:n liikkeisiin ja tekemään kierteitä hyvin 
nopeasti. Usean 9 G:n liikkeen tekeminen 
on fyysisesti hyvin rasittavaa.
Mitä paremmassa kunnossa olet, sen pa-
remmin kestät tällaisia voimia.”

Mikä osa-alue työssäsi innostaa sinua 
eniten? Mistä pidät eniten valitsemas-
sasi roolissa? 
”Pidän erityisesti siitä, kun olen osa tiimiä ja 
toimin yhdessä laivueen kanssa. Esitys-
lentojen ohella olen kouluttaja, ja oppi-
laiden edistymisen seuraaminen on aina 
miellyttävää. On hienoa seurata, kun he 
pääsevät lentämään ensimmäistä kertaa, 
ja nähdä heidän hymyilevät kasvonsa, 

kun he palaavat lennolta, ja kuulla heidän 
puhuvan siitä, kuinka mahtavaa se oli ja 
kuinka tehokkaalta kone tuntui. Myöhemmin 
pääsen sitten näkemään heidän valmis-
tuvan operatiiviseen toimintaan valmista-
vasta koulutuksesta ja näen, kuinka hyviä 
heistä on tullut ennen heidän lähtemistään 
etulinjapalvelukseen. On todella innostavaa 
nähdä heidän oppineen jotakin jakamastani 
kokemuksesta.
Yksi kaikkein palkitsevimmista asioista on 
lähtö etulinjapalvelukseen tai harjoitukseen. 
Silloin pääsee toimimaan todella motivoitu-
neen tiimin kanssa.”

Oletko esityslentoyksikössä osa valta-
vaa tiimiä?
”Kyllä. Emme ole mitään ilman mekaanik-
koja, logistiikkahenkilöstöä, tavaran- ja pal-

velun-
toimittajia 
tai PR-tiimiä – on 
valtava määrä ihmisiä, 
joita ilman esityksistämme ei 
tulisi mitään. Esityslentäjän on oltava täysin 
tietoinen siitä, että hän edustaa esitykses-
sään koko tiimiä.
Ja jokainen tiimissä haluaa onnistua ja 
saada esityksen toteutumaan. Lentäjän 
tehtävänä on vain toteuttaa se. Ilman näitä 
kaikkia tärkeitä tekijöitä hän ei voisi lentää.”

Mitä odotat eniten esityskaudella?
”Odotan innolla pääseväni esityskiertueel-
le, tapaamaan yleisöä ja tekemään RAF:n 
Typhoon-kalustoa tunnetuksi. On hienoa 
ajatella, että voin saada uuden sukupolven 
innostumaan samalla tavalla kuin itse in-
nostuin 9-vuotiaana. On myös äärimmäisen 
jännittävää päästä lentämään suihkuhävit-
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Heti Saksan ja Espanjan uutisen jälkeen 
Iso-Britannia teki sopimuksen Mk2-version 
kehittämisestä Ison-Britannian ilmavoimien 
(RAF:n) Eurofighter Typhoon  koneisiin.

Eurofighter World haastatteli David Hulmea, 
joka vastaa E-Scan-sopimusten hankinnoista 
ja toimituksista sekä peruskehitysohjelmasta 
E-Scan-tutkajärjestelmän integroimiseen. 
Hulmen rooliin kuuluvat myös tarjoukset ja 
kampanjat tulevissa ohjelmissa, joihin kuuluu 
myös Eurofighter Common Radar System 
(ECRS)  ohjelma. Se koostuu E-Scan-tutkan 
kolmesta versiosta (Mk 0, Mk1 ja Mk2) ja 
mahdollisesta päivityksestä tällä hetkellä 
käytössä olevaan MSCAN-tutkaan.

Mikä on nykyinen tilanne?

"Olemme äskettäin varmistaneet sopimuk-
sen 126 espanjalaista ja saksalaista konetta 
käsittävästä jälkiasennusohjelmasta. Tätä 
sopimusta ennen tutka oli kuulunut jo 
Kuwaitiin ja Qatariin toimitettavien tuotanto-
koneiden varustukseen.

Lisäksi Iso-Britannia on äskettäin sitoutunut 
merkittävään kehitysohjelmaan E-Scan-tut-
kan elektronisen sodankäynnin kykyjen 
parantamiseksi Mk2-ohjelman puitteissa.

Näin ollen kaikkiaan viiden maan ilmavoi-
mat suunnittelevat käyttävänsä Eurofighter 
Typhoon  konetta E-Scan-tutkan kanssa, 
ja siitä on neljä vahvistettua tuotanto-oh-

jelmaa. Lisäksi neuvottelemme vakavasti 
nykyisten ja tulevien asiakkaiden kanssa 
sekä uusia koneita että jälkiasennuksia kos-
kevista vaatimuksista, joihin kuuluvat myös 
E-Scan-kyvyt.

Hyvässä vauhdissa olevan peruskehitysoh-
jelman tavoitteena on ECRS Mk0  version 
toimittaminen. Sen lisäksi meneillään on 

muita merkittäviä kehitysohjelmia ECRS-tut-
kan tulevien Mk1- ja Mk2-versioiden kehit-
tämiseksi.

Jos ajatellaan Eurofighter-ohjelman tule-
vaisuutta seuraavan kymmenen vuoden 
aikana, koneen pääasiallisen anturijärjes-
telmän jatkuva kehitys- ja parannustyö 
muodostaa tärkeän osan kaikista kehitys-
ohjelmistamme. 

Tutkaversioiden vaiheittainen käyttöönotto 
ja niihin liittyvät suorituskykyparannukset 
jatkuvat kasvavien tuotantositoumustemme 
tukena. Ensimmäisiä tällaisia asiakkaitamme 
ovat Kuwait ja Qatar ja pian niiden jälkeen 
Espanja ja Saksa."

Mikä on E-Scan-kyvyn merkitys?

Perustason E-Scan-kyvyn eli CAP-
TOR-E-tutkan integroiminen on olennainen 
tekijä koko Eurofighter-järjestelmän toimin-
takyvyn parantamisessa. Se on jo itsessään 
huomattava parannus toimintakykyyn, mutta 
E-Scan on myös katalyytti, joka kiihdyttää 
monien muiden Eurofighterin järjestelmien 
kehitystyötä. E-Scan-tutkan integrointi on 
jo nyt käynnistänyt monenlaisia parannuk-
sia koneen muihin järjestelmiin, erityisesti 
avioniikka-, tehonsyöttö- ja jäähdytysjärjes-
telmiin.

Jotta E-Scanin tiettyjä ominaisuuksia voi 
täysin hyödyntää, myös pitkän aikavälin 
LTE-kehitysohjelmassa on monia element-
tejä, jotka E-Scan-integraatio mahdollistaa 
tai joita se tukee. Niitä ovat esimerkiksi 
ohjaamon päivitykset, parannetut tehtävätie-
tokoneet ja nopeat tietoverkot.

E-Scan-tutka pystyy esimerkiksi omak-
sumaan huomattavasti enemmän tietoja 
ympäristöstä. Koneen on tietenkin pystyttä-
vä määrittelemään, mitä tietoja se käsitte-
lee, mitä se tallentaa, mitä se lähettää ulos 
datasiirtoyhteyden kautta ja niin edelleen.

Kuinka hyvä Eurofighterin E-Scan on?

Se on maailman huippuluokkaa. Eurofight-
erin E-Scan on uskomattoman tehokas; se 
pystyy suoriutumaan useasta toiminnosta 
samanaikaisesti ja entistä itsenäisemmin. 
Sen monipuoliset ilmasta ilmaan- ja ilmasta 
maahan  toiminnot tuovat Eurofighterille 
lisää toimintakykyjä ja tukevat entistä moni-
puolisempia tehtäviä, mikä parantaa koneen 
monikäyttöisyyttä ja tehokkuutta.

Tehtävädata on tässä suhteessa tärkeässä 
asemassa, sillä se parantaa Eurofighterin 
monien toimintojen kautta E-Scan-tutkan 
konfiguroitavuutta. Operatiiviselta kannalta 
tämä tarkoittaa, että koneen varustaminen 
tulevaa tehtävää ja toimintaympäristöä  
varten nopeutuu.  

E-SCAN LAAJENTAA 
EUROFIGHTERIN  HORISONTTIA

Eurofighter Jagdflugzeug GmbH sai äskettäin tilaukset E-Scan 
Mk1  tutkan kehittämisestä, toimittamisesta ja integroimisesta 
126 saksalaiseen ja espanjalaiseen Eurofighter Typhoon  
koneeseen. Se on tähän mennessä suurin uuden sukupolven 
elektronisesti skannaavan tutkan, CAPTOR-E:n, tilaus. 
Eurofighterin E-Scan-järjestelmästä vastaava johtaja  
David Hulme kertoo uutisen laajemmista vaikutuksista ja 
E-Scan-ohjelmasta yleensä. 
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Sopimus on tervetullut kaikille Eurofight-
er-ohjelmaan yhteydessä oleville tahoille, 
sillä se osoittaa jatkuvaa luottamusta tuot-
teeseen sekä sen mahdollistavaan kansain-
väliseen yhteistyöhön ja rakenteeseen sen 
taustalla.

Kaikki kumppanimaat ja niiden teollisuus 
hyötyvät ohjelmasta ja saavat oman osansa 
työstä, ja koko Eurofighter-hanke ottaa taas 
merkittävän askeleen eteenpäin.

Ohjelma on myös huomattavan laaja. Päi-
vitysohjelman on arvioitu kestävän vuodet 
2022–2032, ja se muodostaa pääosan 
Eurofighter-yhteistyökumppaniyritysten ja 

tutkatoimittajien meneillään olevasta työstä. 
Se on äärimmäisen tärkeää teollisuutemme 
vakauden ja jatkuvuuden kannalta.

Eurofighter-kumppanimaiden saaminen 
E-Scanin käyttäjiksi on tärkeää myös 
toisessa mielessä. Se lähettää Espanjan ja 
Saksan asiakkailtamme viestin siitä, että he 
luottavat E-Scan-kykyyn ja ovat sitoutuneet 
Eurofighter Typhoon  kalustonsa päivittä-
miseen. Eurofighter Jagdflugzeug GmbH 
keskittyy samalla tavalla toteuttamaan 
vastaavan päivitysohjelman Ison-Britannian 
ja Italian kanssa, ja yhtiön jatkuva inves-
tointi ECRS-kehitysohjelmaan tukee tätä 
aikomusta."

Mikä on E-Scan-ohjelman tämänhetki-
nen tilanne?

"Keskitymme varmistamaan Kuwaitin käyt-
töönotto-ohjelman onnistumisen ensi vuon-
na. Kehitys- ja tuotanto-ohjelmat etenevät 
suunnitelmien mukaan.

Tuotantolinjat ovat täydessä käytössä ja 
tutkia toimitetaan parhaillaan lentokoneisiin 
asennettaviksi. Useita toiminnallisia kehitys-
ohjelmia on meneillään koelento-ohjelman 
puitteissa, mutta itse laitteisto on valmis ja 
vakaa."   

Se maksimoi koneen joustavuuden ja 
mukautuvuuden käyttäjän tarpeisiin. Siksi 
tutkasta on useita eri versioita, joilla on kul-
lakin tietyt ominaisuudet ja vahvuudet. Niitä 
voi entisestään hienosäätää ja konfiguroida 
loppukäyttäjän tehtävädatan avulla."

Mihin eri versioita tarvitaan?

"Eri asiakkailla on erilaisia operatiivisia vaati-
muksia, ja siksi tutkasta on eri versioita.

Vaikka ECRS-tutkasta on eri versioita, niillä 
on kaikilla yhteinen integrointiohjelma ja 
asejärjestelmäratkaisu. Yhteisen ohjelman 
ansiosta Eurofighter pystyy vastaamaan eri 
asiakkaiden vaatimuksiin ilman kohtuuttomia 
kustannuksia, joita erilaiset vaatimukset 
ja niiden erilliset kehitysohjelmat herkästi 
tuottaisivat. Tämä toimintamalli antaa meille 
tarvittavan joustavuuden, jotta pystymme 
vastaamaan asiakkaiden erilaisiin vaatimuk-
siin ja heidän tarvitsemiinsa erityiskykyihin 
heidän edellyttämässään ajassa.

Itse asejärjestelmä – avioniikka, ohjaamo, 
moottori, jäähdytys, rakenne, tukiratkaisu – on 
laadittu tukemaan kaikkia näitä vaatimuksia. 
Se on Eurofighterin kehittämä plug and play  
konsepti. Yksi yhteinen rajapinta ja infrastruk-
tuuri, jossa voi käyttää monia tutkaversioita.

Monimutkaisten vaatimusten ja ohjel-
mien toteuttaminen kumppanuuksien ja 
yhteistyön kautta johtavien eurooppalaisten 

ilmailualan toimijoiden kanssa on Euro-
fighter Jagdflugzeug GmbH:n toiminnan 
ydintä. Tuemme ja toteutamme kansallisia 
erillisvaatimuksia tinkimättä kansainvälisen 
yhteistyön eduista."

Mitä eroja eri versioiden välillä on?

"Yksityiskohdista en voi puhua, mutta jo-
kainen E-Scan-versio on räätälöity tiettyjen 
operatiivisten vaatimusten mukaan.

ECRS Mk0 on perustuote. Se on vakiolait-
teisto, jonka toimintakyvyt on toteutettu 
peruskehityssopimuksen mukaisesti.

ECRS Mk1 ja ECRS Mk2 ovat parhaillaan 
työn alla olevia kehitysversioita. Niissä 
on Mk0-versiota täydentäviä laitteisto- ja 
ohjelmistopäivityksiä, joiden avulla järjes-
telmän toimintakykyä voidaan parantaa 
entisestään."

Mikä on E-Scan-ohjelman tulevaisuus?

"E-Scan-tutka ja sen mukanaan tuoma 
tekniikka parantaa huomattavasti toimin-
takykyä, mutta se voi tarjota myös paljon 
muuta. ECRS-ratkaisuissa on paljon potenti-
aalia, ja ne antavat mahdollisuuden tutkia ja 
toteuttaa erilaisia parannuksia Eurofighterin 
operatiivisiin kykyihin. Parhaillaan kehitteillä 
olevat kyvyt auttavat varmistamaan Euro-
fighterin operatiivisen tehokkuuden tulevina 
vuosikymmeninä."

Entä nykyinen tutka?

"Kalustossa tällä hetkellä käytettävä 
MSCAN-tutka säilyy jatkossakin, ja siihen 
on suunnitteilla tulevaisuudessa useita 
ominaisuuspäivityksiä, jotka varmistavat 
operatiivisten kykyjen säilymisen. Olennaista 
on, että MSCAN säilyy operatiivisena vaihto-
ehtona osana ECRS-ohjelman kautta kehi-
tettävää yhteistä asejärjestelmäratkaisua."

Mitä peruskehitysohjelmassa  
parhaillaan tapahtuu?

"Peruskehitysohjelman tulos on E-Scan-ky-
vyn integrointi Eurofighter Typhooniin. 
ECRS ja tulevat kehitysohjelmat perustuvat 
tämän ohjelman tuloksena syntyvään tuot-
teeseen. Peruskehitysohjelman tuottama 
vakiolaitteisto on tyyppinimeltään ECRS 
Mk0, ja sen kehitystyö on valmis. Toimin-
nallinen kehitys etenee kohti käyttöönottoa 
ensi vuonna."

Kuinka merkittävä uusi sopimus  
Saksan, Espanjan ja Ison-Britannian 
kanssa on?

"Se on hyvin selkeä askel eteenpäin. 
Kyseessä on huomattava investointi itse oh-
jelmaan, minkä lisäksi se tukee Eurofighter 
Typhoonin toimintakykyjen laajennussuun-
nitelmaa. Erityisesti se vahvistaa Eurofighter 
Typhoonin tulevaa roolia Eurofighter-kump-
panimaiden ilmavoimissa.

Raffael Klaschka, Eurofighter Strategic 
Marketing

E-Scan-tutka avaa Eurofighter Typhoo-
nille oven tulevaisuuden toimintaympäris-
töön. Tämä tutka on koneen tärkein anturi, 
ja siihen tehtävät parannukset ja uusien 
ominaisuuksien lisäykset parantavat koko 
asejärjestelmän tehokkuutta tehtävien 
suorittamisessa. Tällaisia ominaisuuksia 
ovat esimerkiksi suurempi havaintoalue, 
tehokkaampi tutka ja automatisoitu moniti-
latoiminto. Laajempi havaintoalue ja kaikkien 
anturien älykäs yhdistäminen vähentävät 
lentäjän työkuormaa ja parantavat tilanne-
kuvaa.

Monikeilaisuus takaa hyvin tarkan 
maalinseurannan ja antaa lentäjälle täyden 
vapauden valita haluttu toimintaetäisyys ja 
tehdä taktisia päätöksiä. Laaja havaintoalue 
parantaa lentäjän mahdollisuuksia lähestyä 
vihollista säilyttäen täyden tilannekuvan. 
Tiivistetysti voidaan sanoa, että vaikka 
Captor-E ja E-Scan-tutkan kaikkia mahdol-
lisuuksia ei ole vielä kartoitettu, jo nyt on 
selvää, että se on mullistava uutuus.  

Se antaa Eurofighter-lentäjälle selvän 
taktisen edun ja yhdessä koneen luontaisen 
tehokkuuden ja ketteryyden kanssa tekee 
Eurofighterista kyvykkään toimijan myös 
tulevaisuudessa.

AIR-TO-SURFACE
•  Detection and Tracking of moving 

ground targets
•  Improving Situational Awareness 

over multiple domains
•  Fully automated reducing pilot 

workload

WIDE FIELD OF REGARD
•  +-100 Degrees “Look over the 

Shoulder” capability
•  Adjustable antenna position 

reducing Radar Cross Section
•  Increased Survivability

SAR (SYNTHETIC APERTURE 
RADAR)
•  Creation of SAR images
•  Available to all participants of 

Battlespace via Data-Link
•  High Resolution Imagery

TRACKING TARGETS
•  Multiple Target tracking
•  Multi-Domain
•  Mission Data configurable

E-SCAN: OPERATIIVINEN MERKITYS
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Ensisijainen 
Asejärjestelmä
Quadriga-sopimus tarjoaa  
pitkäaikaista nostetta  
Eurofighterille  

Saksa on vahvistanut ensisijaiseksi asejärjes-
telmäkseen Eurofighter Typhoonin, kommen-
toi Airbusin taistelulentokonejärjestelmistä 
vastaava johtaja Kurt Rossner maan päätöstä 
korvata käytössään olevat Tranche 1 -tuotan-
toerän koneensa Quadriga-ohjelmassa. 

”Tämä on todella voimakas viesti avai-
nasiakkaaltamme”, toteaa Kurt, joka on myös 
Eurofighterin hallintoneuvoston puheenjohtaja. 
”Se osoittaa heidän arvostavan suoritusky-
kyämme. Tämä kertoo heidän olevan hyvin 
tyytyväisiä lentokoneisiimme, sillä he olisivat 
voineet lykätä tilausta tai jopa valita toisen 
koneen.” 

Hän uskoo, että Eurofighterin käyttöikää 
pidentävä sopimus vahvistaa Euroopan puo-
lustuksen teollista perustaa ja Eurofighterin 
vientikampanjoita Sveitsissä ja Suomessa. 
Lisäksi sopimus vauhdittaa tulevaisuuden 
suorituskyvyn kehitystyötä. 

Saksan parlamentin marraskuussa julkis-
tamassa sopimuksessa maa tilaa 38 uutta 
Eurofighter Typhoon -konetta Luftwaffelle. 
Koneet rakennetaan uusimpien standardien 

mukaan ja varustetaan E-Scan Mk1 -tutkalla. 
Tämä vahvistaa entisestään Eurofight-

er-ohjelmaa ja on jatkoa sopimukselle, jossa 
asennetaan E-Scan-tutka Espanjan Ejército 
del Airen ja Saksan Luftwaffen Typhoon-ko-
neisiin sekä kesällä ilmoitetulle E-Scan Mk2 
-version kehitystyölle. 

Rossnerin mukaan päätöksellä on laaja 
vaikutus, koska Quadriga on osoitus alku-
peräisen avainasiakkaan luottamuksesta. Se 
merkitsee tuotannon jatkumista ja on samalla 
positiivinen merkki siitä, että suorituskyvyn 
kehittämistä pidennetään ajallisesti, koska 
Saksa on nyt sitoutunut Eurofighteriin ainakin 
2050–2060-luvuille asti. 

”Saksan ilmavoimat on hyvin vakaa 
ekosysteemi ja Quadrigan myötä koneiden 
kaavaillaan palvelevan sitä vähintään 30 tai 40 
vuoden ajan”, hän sanoo. ”Tämä tarkoittaa, 
että meidän on kasvatettava Eurofighterin 
suorituskykyä heidän odotuksiaan vastaavak-
si. Odotamme innolla pääsevämme kehit-
tämään konetta niin, että se vastaa Saksan 
ilmavoimien tulevia tarpeita sekä heidän teh-

täviensä vaatimuksia ja heidän kohtaamaansa 
uhkaympäristöä. Eurofighter tulee olemaan 
tärkeä osa tulevaisuuden ilmataistelujärjestel-
mää (FCAS) ja tekemään osansa järjestelmien 
järjestelmässä. Tämä tarkoittaa sitä, että mei-
dän täytyy kasvattaa koneen suorituskykyä 
vastaamaan FCAS-ympäristön vaatimuksia.” 

VAIKUTUS TEOLLISUUTEEN 
Ennen Quadrigan allekirjoittamista Euro-
fighter-yhteistyökumppanit, Airbus Germany, 
Airbus Spain, BAE Systems ja Leonardo, 
suunnittelivat yhdessä siirtymän Tranche 3 
-tuotantoerän hävittäjän valmistuksen päätty-
misen ja seuraavan alkamisen välillä. 

Quadriga sai alkunsa vuonna 2020 
Airbusin tiloissa Manchingissa Saksassa, 
jossa noin 100 ihmistä alkoi suunnittelun, 
valmistelun ja hankinnan pitkän tähtäimen 
hankkeessa. Kun ensimmäiset suuret kom-
ponentit tulevat koottavaksi, työntekijöiden 
määrä kasvaa noin 200–250:een. Vuonna 
2023 Airbus alkaa valmistella jälleen viimeistä 
kokoamisvaihetta ja kasvattaa tiimin kokoa 

entisestään. Manchingin Eurofighter-tiimin 3 
000 työntekijästä noin 150–200 työskentelee 
yksinomaan Quadrigaan liittyvien tehtävien 
parissa. 

Oleellista ei kuitenkaan Rossnerin mukaan 
ole pelkkä työpaikkojen määrä. ”Se on mää-
rällinen tekijä, mutta laadulliset tekijät ovat 
tärkeämpiä. Työntekijät ovat ylpeitä siitä, että 
saavat työskennellä tämän ohjelman parissa 
ja tehdä uutta lentokonetta.”

”Tällä hetkellä Manchingissa tehdään 
erinomaista työtä Qatariin ja Kuwaitiin vie-
tävien rungon keskiosien valmistamisessa. 
Me kuitenkin haluamme toimittaa kokonaan 
uudenlaisia koneita. Siinä tarvitaan erilaista 
ajattelutapaa. Se antaa syyn olla ylpeä, ja 
siksi Quadriga tuo tuotantolaitokseen aivan 
uutta virtaa.” 

Vaikka kokoamisen viimeisen vaiheen työt 
alkavat vasta vuonna 2023, tuotantoprosessi 
on alkanut titaanin ja muiden tarvittavien me-
tallien hankkimisella. ”Jokaista konetta varten 
on erittäin yksityiskohtainen suunnitelma. 
Kaikki teollisen tuotannon yhteistyökumppa-

nit aloittivat pitkän tähtäimen suunnittelun jo 
ennen kuin sopimus oli allekirjoitettu, koska 
emme halunneet tuotannon pysähtyvän sen 
jälkeen, kun Kuwaitin ja Qatarin hävittäjät 
on saatu valmiiksi. Olemme jo sulauttaneet 
suunnitelmamme osaksi tuotannon jatkuvuus-
suunnitelmaa.” 

TEHOA VIENTIIN 
Rossnerin mukaan se, että Saksa on päätynyt 
jälleen Eurofighteriin, on voimakas viesti 
myynnin kannalta. ”Jos täysin vakuuttunut ja 
tyytyväinen asiakas hankkii saman tuotteen, 
se osoittaa asiakkaan olevan tyytyväinen 
suorituskykyyn, tuotetukeen ja kaikkeen 
muuhunkin. Tilanne vastaa sitä, että asiakas 
ostaa toistamiseen saman merkkisen auton 
– se kertoo selkeästi hänen olevan merkkiin 
tyytyväinen.”

Sopimus on valtava osoitus tuesta Euro-
fighterille, jopa jossakin mielessä suurempi 
kuin vientiasiakkaan saaminen, koska se 
on osa jatkumoa ja siten hyvin myönteinen 
merkki. 
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Kuva: Kurt Rossner, taistelulentokoneista vas-
taava johtaja, Airbus Defence and Space GmbH 
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aerodynamiikan pitkittäisvakavuutta ja mah-
dollistaa uusien asejärjestelmien integroinnin.” 

Tulevaisuuden taisteluympäristön, jossa 
Quadrigan mukainen standardikone toimii, 
osalta Eurofighter vähentää Rossnerin mu-
kaan myös seuraavan sukupolven hävittäjien 
teknologiaan liittyviä riskejä. ”Jos uusi hävittä-
jä, kuten Tempest tai 

FCAS, pitäisi suunnitella alusta alkaen, 
jonkin osa-alueen epäonnistuminen olisi hyvin 
todennäköistä. Kun pohjana on Eurofighterin 
kaltainen vakaa kone, voi siihen toteuttaa tek-
nologiaa parantavia ohjelmia ilman riskiä. Mitä 
tulee esimerkiksi kommunikaatioon, voi kehittää 
kommunikaation suorituskykyä järjestelmien 
järjestelmän muiden osien kanssa ja lisätä sen 
Eurofighterin kaltaiselle vakaalle alustalle. 

Eurofighterista voi ottaa oppia ja siirtää 
teknologiaa, jota on jo testattu vakaalla alus-
talla, tulevaisuuden taistelulentokonejärjestel-
mään, Tempestiin tai FCAS:iin. Insinööreille se 
on loistava koealusta, ja samalla Eurofighterin 
suorituskyky paranee, mikä varmistaa sen 
siirtymisen osaksi uuden sukupolven järjestel-
mäympäristöä.”

Rossnerin mukaan lyhyellä aikavälillä 
Eurofighter keskittää voimansa seuraavaan 
potentiaaliseen asiakkaaseen: Espanjaan. 
Eurofighter on esittänyt tarjouksen Espanjan 
ilmavoimien Kanarian saarille sijoitettujen 
F-18-hävittäjien korvaamisesta. Espanja suun-
nittelee vahvistavansa nykyistä kalustoaan 
hankkimalla 20 uutta Eurofighter Typhoon 
-hävittäjää hankkeessa, jota kutsutaan koodi-

nimellä Halcon. Airbus neuvottelee parhaillaan 
Espanjan hallituksen kanssa tarjouksestaan, 
ja osapuolten odotetaan allekirjoittavan sopi-
muksen 20 hävittäjästä vuonna 2021. 

”Quadriga osoittaa Espanjalle, miten asia 
etenee”, Rossner toteaa. ”Me haluamme 
myös tarjota teollisuuden tuotannolle entistä 
enemmän pitkäjänteisyyttä varmistamalla lisää 
vientisopimuksia Sveitsin ja Suomen kanssa.”

Saksan osalta seuraava suuri tavoite on 
valmistella tarjous kaluston Tornado-hävittäji-
en korvaamisesta Eurofightereilla.

Lopuksi on tarkoituksena luoda teknolo-
gian kehityssuunnitelma, LTE-suunnitelma. 
Jos saamme LTE-sopimuksen solmittua, 
voimme paitsi toimittaa Quadriga-koneet, 
myös mahdollistaa niihin jälkikäteen asen-
nettavat lisäohjelmat, jolloin 10–15 vuoden 
kuluessa nämä koneet muuttuvat paljon 
korkeamman tason hävittäjiksi. Tämän vision 
pohjalta me pystymme kasvamaan 2060-lu-
vulle asti. 

Osa-alueita, joiden suhteen suorituskykyä 
voidaan kasvattaa, ovat tehtävät, aseet ja 
avioniikka, ja AMK ja vastaavat ovat kaikki 
jälkikäteen asennettavissa. Hyvä puoli on se, 
että lähtökohtana on hävittäjä, joka on val-
miiksi huippuluokkaa perustason suoritusky-
kynsä suhteen.”   

”Ohjelma on vahvasti elossa. Sopimus 
toimii selkeänä viestinä potentiaalisille vienti-
maille, kuten Suomelle, Sveitsille, Egyptille ja 
Bangladeshille, että ne voivat luottaa siihen, 
että tämä hävittäjä palvelee käyttäjiään vielä 
2060-luvullakin. Se kertoo, että olemme luo-
tettava kumppani pitkäaikaiseen yhteistyöhön. 
Uskon, että sopimuksesta on valtavasti hyötyä 
vientiponnisteluissa.” 

KORONAN AIHEUTTAMIA PAINEITA 
Eurofighterin puheenjohtaja kertoo, että yh-
teenliittymän yhteistyökumppanit ovat tehneet 
tiivistä yhteistyötä kuluneen 12 kuukauden 
ajan. Hän katsoo sen johtuvan monista 
tekijöistä, mutta vuonna 2020 yksi nousi ylitse 
muiden: koronavirus. ”Kriisi koettelee meitä ja 
osoittaa toden teolla, pystymmekö työsken-
telemään yhdessä. Mielestäni yhteisömme 
on selvinnyt koetuksesta ja on nyt paljon 
yhtenäisempi ja vahvempi.” 

Hänen mukaansa edessä häämöttää 
kuitenkin jo uusia haasteita. Pandemia on vai-
kuttanut Eurooppaan tuntuvasti ja pakottanut 
hallitukset varaamaan ennennäkemättömän 
paljon rahaa kotimaan talouden ja terveyden-
huollon tukemiseen. 

”Tulevat budjetit ovat meille suuri riski. 
Paine puolustusbudjettien pienentämistä 
kohtaan on väistämättä suurempi koro-
naviruksen vuoksi, ja siksi teollisuuden 
toimijoiden välisten suhteiden täytyy olla 
nykyistäkin paremmat. Ohjelman suori-

tuskyvyn täytyy parantua ja hinnan muuttua 
kohtuullisemmaksi, ja tähän päästään vain, 
jos neljä Eurofighter-yhteistyökumppania 
tekevät entistä tiiviimpää yhteistyötä ja mää-
rittelevät arvonsa ja tavoitteensa yhdessä. 
Olemme erittäin halukkaita ryhtymään tähän 
ja työskentelemään käsi kädessä yhtenä tii-
minä – teollisuuden toimijoiden ja valtioiden 
kanssa.” 

Maaliskuussa 2020 koko Eurofighter Enter-
prise sopi ohjelman 10-vuotissuunnitelmasta. 
Tämä edesauttaa Rossnerin mukaan keskei-
sellä tavalla tulevaa yhteistyötä. ”Suunnitelma 
toimii lähtökohtana suunnittelulle ja yhteisym-
märrykselle. Se on yhteinen suunnitelma – ei 
teollisuuden toimijoiden suunnitelma eikä 
ydinvaltioiden suunnitelma vaan yhteinen 
suunnitelma, joka sisältää yhteiset tavoitteet ja 
yhteisen etenemissuunnitelman. Se on tärkeä, 
koska se auttaa meitä olemaan kustannuste-
hokkaita ja nopeita.” 

Tilanteessa, jossa budjetteihin kohdistuu 
väistämättä paineita, osaaminen ja henkinen 
omaisuus ovat Rossnerin mukaan vahvoja 
argumentteja Eurofighteriin sijoittamisen 
puolesta. Hän kertoo Eurofighterin kaltaisen 
ohjelman takaavan ydinvaltioiden teknisen 
tietopohjan säilymisen. ”Vuosikymmenten 
kuluessa useissa maissa kerryttämäämme 
osaamista voidaan ylläpitää tuotantosopimus-
ten jatkuvuudella, toimintakyvyn parannusten 
kehittämisellä ja pitkäjänteisellä kehitystyöllä 
(Long Term Evolution, LTE).” 

EVOLUUTIOTARINA 
Rossnerin mukaan Eurofighter-teollisuuskump-
paneille on haasteena osoittaa asiakkaille, 
sekä vienti- että kumppanivaltioille, että ne 
voivat toimittaa uutta suorituskykyä entistä pa-
remmin. ”Meidän täytyy kehittää suorituskykyä 
nopeammissa ja lyhyemmissä jaksoissa. 

Meillä ovat nyt käytössä kahden vuoden 
jaksot, mutta tulevaisuudessa meidän täytyy 
toimittaa täysi suorituskyvyn parannuspaketti 
12 kuukauden jaksoissa.” 

Keskeinen alue tulee olemaan laskenta-
teho ja avioniikka uuden ohjelmistoarkkiteh-
tuurin käyttöönoton myötä. ”Meidän täytyy 
kehittää ohjelmistoarkkitehtuuria helpommin 
käsiteltäväksi ohjelmistokokoonpanoksi. Mei-
dän täytyy myös olla valmiita omaksumaan 
erilaisia tehtäviä.!

Ison-Britannian Centurion-hankkeessa 
tehtiin hyvää työtä Tornado-hävittäjien tehtä-
vien siirtämisessä Eurofighterille. Nyt meidän 
täytyy valmistautua samaan Saksassa, 
sillä seuraava suuri tilaisuus tulee olemaan 
sopimus Tornadon korvaamisesta. Meidän 
täytyy kyetä siirtämään Tornadon tehtävät 
Eurofighterille, mikä edellyttää lisää aseistusta 
ja suorituskykyä. 

Saksassa me osoitamme myös, että me 
voimme entisestään parantaa erinomaista 
lentosuorituskykyä ja koneen kykyä kuljettaa 
vakaasti erilaisia aseita. Tätä parannusta 
kutsutaan nimellä Aerodynamic Modification 
Kit (AMK). Se parantaa entisestään koneen 
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Mitä Quadriga-sopimus merkitsee BAE 
Systemsille ja Isolle-Britannialle? 

Quadriga on monella tasolla merkittävä Isol-
le-Britannialle. Talouden kannalta katsot-
tuna se pitää yllä Eurofighter Typhoon-tuo-
tantomme kysyntää 2020-luvun puoliväliin 
asti, mikä edesauttaa korkean osaamista-
son työpaikkojen säilymistä. Työllistämme 
suoraan yli 5 000 tekniikan, tuotannon ja 
tukitoimien ammattilaista, jotka työskente-
levät Eurofighter Typhoonin parissa Isos-
sa-Britanniassa, ja ylläpidämme lisäksi 
10 000:ta työpaikkaa koko Britannian 
taloudessa. 

Quadriga on myös hyvin selkeä 
merkki siitä, että Eurofight-
er-kumppanuusmaat, tässä 
tapauksessa Saksa, tukevat 
täysin Eurofighter Typhoonia. 
Tämä tilaus tehtiin, koska Saksa, 
Espanja ja Iso-Britannia ovat 
sitoutuneet elektronisesti keilaavan 
tutkan kehittämiseen. Se on uusi 
luottamuksen osoitus ohjelmalle. 

Kaikki tämä antaa selvän viestin Euro-
fighter Typhoonin pitkäikäisyydestä, ja se 
on vahva merkki nykyisille ja potentiaalisille 
asiakkaillemme. 
Saksa on sanonut, että se odottaa nyt 
näkevänsä Eurofighter Typhoonin toiminnas-
sa 2060-luvulle asti, ja tiedämme monien 
muiden toimijoiden uskovan sen palvelevan 
ainakin vielä toiset 30 vuotta ja väistämättä 
parantavan kapasiteettia. 

Mitä tämä merkitsee BAE Systemsille 
ohjelman suhteen? 

Quadrigalla on välitön positiivinen vaikutus 
Samlesburyn Eurofighter Typhoon-tuo-
tantolaitoksellemme, jossa tuotamme yli 
kolmasosan kunkin hävittäjän tärkeimmistä 
komponenteista, sillä se ylläpitää tuotantoa 
2020-luvun puoliväliin asti. 

Mitä Quadriga merkitsee Eurofighter 
Typhoonin suorituskyvyn kehitykselle? 

Saksan Quadriga-tilaus on mahdollisuus 
monipuolistaa Eurofighter Typhoonin suo-
rituskykyä tilauksen koon ja ydinkumppa-

nimaan pitkäaikaisen sitoutumisen vuoksi.  
Se varustaa Saksan ilmavoimat edistyneellä 
elektronisesti keilaavalla tutkalla, tekee sen 
laitteistoista ja ohjelmistoista aikaa kestäviä 
sekä kehittää ja integroi teknologiaa, joka 
tekee siitä täydellisesti yhteentoimivan 
kumppanin mille tahansa tulevaisuuden 
taistelulentokoneelle. 

Tämä kehittää ja ylläpitää ydinvalmiuksia ja 
taitoja, jotka ovat elintärkeitä asiakkaidem-
me nyt ja tulevaisuudessa tarvitsemamme 
suorituskyvyn kannalta.

Minkä viestin uskot Quadriga-sopimuk-
sen lähettävän vientimarkkinoille? 

Kaikki tilaukset ovat tärkeitä, mutta kun 
ydinkumppanimaa jatkaa investointia, se 
lähettää hyvin voimakkaan viestin sekä 
nykyisille että potentiaalisille asiakkaille. Se 
kertoo, että me uskomme edelleen täysin 
Eurofighter Typhooniin, luotamme siihen ja 
aiomme yhä kehittää sitä. En usko, että sen 
positiivisempaa viestiä voisi ollakaan.
 
Quadriga on Eurofighter Typhooniin kohdis-
tuva luottamuslause, joka kertoo, että Euro-
fighterit tulevat olemaan Saksan ilmavoimi-
en selkäranka aina 2060-luvulle asti. 

BAE Systems johtaa Eurofighter-kampan-
jaa Suomessa ja tiedämme, että Suomen 
ja Saksan välillä on jo läheiset sotilaalliset 
suhteet. Saksan sitoumus merkitsee Suo-
melle, että heillä on rinnallaan kumppani, 
joka on sitoutunut pitkäjänteisesti. Sama 
pätee Sveitsiin, jossa kumppanimme Airbus 
Germany valmistelee Eurofighterin tarjousta 
Air 2030 -kilpailussa. 

Mitä seuraavaksi? 

Mitä Quadrigaan tulee, olemme yhteen-
liittymässämme valmistautuneet tähän 

sitoumukseen jo jonkin aikaa, ja sekä 
tuotantotiimimme että toimitusket-
jumme ovat valmiina aloittamaan 
työt vuoden 2021 alusta. Mitä tulee 
Eurofighter Typhooniin tehtäviin 
tulevaisuuden investointeihin, näim-
me vastikään brittiläisen asiakkaan 
sitoutuvan sen elektronisesti keilaa-
van tutkan kehittämiseen. Lisäksi 

Ison-Britannian hallitus on sitoutunut 
nostamaan investointejaan puolus-

tukseen ja turvallisuuteen. 
Nykyinen Eurofighter Typhoon on aivan 

eri kone kuin se, jota käytettiin 20 vuotta 
sitten, ja nyt suunnittelemme koneen pitkän 
tähtäimen kehitystä yhdessä ydinkump-
panivaltioiden kanssa. Pitkän tähtäimen 
kehitystutkimuksen (Long Term Evolution) 
kautta selvitämme kunkin asiakkaan kansal-
lisia vaatimuksia varmistaaksemme, että ne 
saadaan täytettyä ketterästi ja että koneet 
toimivat yhdessä tulevaisuuden taistelujär-
jestelmien kanssa. 

Millainen mieliala ohjelmassa vallitsee? 

Huolimatta meidän kaikkien kohtaamis-
ta haasteista neljä kumppanimaata ovat 
todella yhdistäneet energiansa vuonna 2020 
tukeakseen Quadrigaa yhdessä. Tämä on 
ollut intensiivisen toiminnan aikaa, koska 
me kaikki ymmärrämme Quadrigan tärke-
yden – eikä vähiten siksi, että se on niin 
voimakas viesti. Olemme todella tyytyväisiä 
työhön ja sen tuloksiin.  

Kaikkia Eurofighter-yhteistyökumppaneita hyödyttää osallistua 38 Eurofighter 
Typhoon - hävittäjän tuottamiseen Saksan ilmavoimille Quadriga-sopimuksen 
puitteissa. Haastattelemme seuraavaksi BAE Systemsin eurooppalaisesta ja 
kansainvälisestä ilmailuliiketoiminnasta vastaavaa toimitusjohtajaa Andrea 
Thompsonia siitä, mitä asia merkitsee Isolle-Britannialle. 

Tehoa kumppaneille   
ympäri Eurooppaa  
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PROJECT QUADRIGA

ANDREA 
THOMPSON
Toimitusjohtaja, eurooppalainen ja  
kansainvälinen ilmailuliiketoiminta,  
BAE Systems 
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On Board Eurofi ghter :
Fly-by-wire technology and more.

Air Brake Actuator
drives the air brake which 
supports the braking 
process of the aircraft 

after landing.

Filter Package Units
fi lter the hydraulic fl uid to 
insure the exact operating of 
the hydraulic equipment.

Rudder Actuator
drives the rudder surface 
with fl y-by-wire technology. 

Outboard Actuator 
(2 per A/C) drives the 
outboard fl aperon surface 
with fl y-by-wire technology. 

Main Landing Gear
Side Stay
locks and supports 
the main landing gear 
strut in the extended 
position.

Nose Landing Gear 
Retraction Actuator
controls the retraction and 
extension of the nose 
landing gear.

Engine Driven 
Hydraulic Pump

(2 per A/C) supplies 
fl uid power to each 

of the two independent 
hydraulic systems.

Nose Landing Gear
is a telescopic type 
landing gear with 
shock absorber 
integrated in the 
main fi tting.  

Inboard Actuator 
(2 per A/C) drives the 
inboard fl aperon surface 
with fl y-by-wire technology.

Foreplane Actuator 
(2 per A/C) drives the 
foreplane surface with
fl y-by-wire-technology.

Aircraft Mounted Accessory 
Drive (AMAD) Gearbox 
(2 per A/C) transmits 
power for driving the aircraft 
hydraulic and electrical power 

generation system and 
main engine starting.

Eurofighterin myönteinen taloudellinen 
vaikutus tärkeimpiin teollisiin yhteistyökump-
paneihin on hyvin tunnettu ja dokumentoitu. 
Alempana toimitusketjussa Eurofighterin 
kanssa työskentely on muuttanut merkittä-
västi kaikenkokoisia yrityksiä, myös pieniä 
mikroyrityksiä, avaten avaa niille uusia 
mahdollisuuksia ja luoden arvokkaita suhteita 
sekä jakaen tietoa ja kokemusta. Tulokse-
na on vahva, integroitu toimitusketju, joka 
hyödyttää paikallisia talouksia sekä valmis ja 
kykenevä tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin.  

Saksa:  
LIEBHERR-AEROSPACE

Eurofighter-ohjelmaan kuulumisen arvo pe-
rustuu muuhunkin kuin varsinaiseen tuotanto-
työhön ja sen tarjoamiin ja ylläpitämiin suoriin 
työpaikkoihin. Liebherr-Aerospace & Transpor-
tation SAS:n toimitus- ja kaupallinen johtaja 
Nicolas Bonleux kertoo, että se on kasvattanut 
hänen yrityksensä osaamista merkittävästi ja 
avannut ovia muillekin mahdollisuuksille.

Liebherr kehittää, valmistaa ja huoltaa 
lentokoneiden ohjaus- ja käyttöjärjestelmiä, 
laskutelineitä, ilmaliikenteen hallintajärjestelmiä, 
koneiden elektroniikkaa sekä avaruusteollisuu-
den vaihteita ja vaihdelaatikoita. Se toimittaa 
Baijerin Lindenbergistä Eurofighterille monen-
laisia tarvikkeita ja palveluita, muun muassa 
nokkatelineitä ja pääohjaimia. 

Yrityksen suhde ohjelman kanssa alkoi 
jo vuonna 1982 pääohjaimen kehittämisellä 
brittiläiseen ohjelmaan nimeltä Experimental 
Aircraft Programme (EAP), josta muodostui 
pohja myöhemmille Eurofighterin laatuvaati-
muksille. 

Liebherr alkoi kehittää laitteistoa myös 
muille yhtiöille kumppanimaista. Bonleux’n 
mukaan ohjelma on ollut yhtiölle erittäin 
menestyksekäs ja on jatkossakin tärkeässä 
roolissa. 

Hän kertoo: ”Kun huomioidaan Eurofighter 
GmbH:n vuonna 2018 tekemä markkina-ana-
lyysi 150–200 hävittäjän lisätilauksesta, 
yhtiömme, ja erityisesti asiakaspalvelumme, 
myynti ja työpaikat on turvattu Eurofighter 
Typhoonin myötä myös tulevina vuosikymme-
ninä.” 

Eurofighter-projektiin kuulumisen hyötyjä 
ei voi aliarvioida. Bonleux kertoo: ”Monikan-
salliseen eurooppalaiseen hävittäjäohjelmaan 
kuuluminen tarjoaa ensiluokkaisen tilaisuuden 
kerätä osaamista ja tietoa.” 

Asiantuntemusta ei kerry vain tekniikasta, 
tuotannosta ja palveluista vaan myös projek-
tinhallinnasta ja siitä, mitä Bonleux kuvailee 
”erilaisten kulttuurien väliseksi vaihtokaupaksi”. 

Hän lisää: ”Tiivis yhteistyö samaan tavoit-
teeseen tähtäävän projektin parissa on hyvin 
vaativaa mutta myös hyvin hedelmällistä. Eu-
rofighter tarjosi mahdollisuuden kehittää ainut-
laatuista teknologiaa ja tietotaitoa osa-alueilla, 
joilla olemme ylivertaisia – voimansiirrossa, 
hydrauliikassa, ohjauksessa ja laskutelineissä. 

Kuuden viime vuosikymmenen aikana 
sotilas- ja siviili-ilmailusta ja erityisesti Euro-

fighter-ohjelmasta kerryttäneensä asiantun-
temuksen ja kokemuksen pohjalta Liebherr 
pystyy tarjoamaan teknologioita seuraavan 
sukupolven taistelulentokoneisiin. 

”Teknologisen ja muun osaamisen lisäksi 
Eurofighter on antanut meille tilaisuuden kehit-
tää sotilaallista yhteistyötä muiden eurooppa-
laisten toimittajien ja maiden kanssa.”

Iso-Britannia:  
PRP OPTOELECTRONICS

Osallistuminen Eurofighter-ohjelman tiimiin on 
mahdollistanut toisen tason (Tier 2) tavaranto-
imittajan PRP Optoelectronicsin kasvun ja keh-
ityksen, ja nykyään se on kiinteä osa toimialaa. 
Vuonna 1989 perustettu brittiläinen yritys on 
maailman johtava optoelektronisten näyttöjen 
suunnittelija ja valmistaja. Yhtiö suunnittelee, 
kehittää ja valmistaa erilaisia LED-valo moot-
tori- ja näyttösovelluksia. PRP on valmistanut 
LED-varoitusvaloja ja -katkaisimia Eurofighter 
Typhoon -hävittäjien ohjaamoihin lähes 20 
vuoden ajan. Se on kehittänyt ohjelmalle oman 
varoitusvalojärjestelmän. Paneeliin kuuluu 
28-otsikkoinen näyttö, jossa on 24 täysin 
ohjelmoitavaa kaksiväristä ilmoitusotsikkoa, 
joihin mahtuu ylä- ja alarivi, ja kolme kiinteää 
selitysotsikkoa, kaikki sovitettuna hyvin pie-
neen tilaan. 

PRP:n suunnittelema näyttöjärjestel-
mä sisältää useita uusia ominaisuuksia, ja 
LED-näyttömoduulit käyttävät sekä analogista 

että digitaalista sovelluskohtaista mikropiiritek-
nologiaa. Vuonna 2018 yritys juhlisti tärkeää 
merkkipaalua, kun se valmisti tuhannennen 
Eurofighter-ohjelmaa varten räätälöidyn 
LED-näytön. 

PRP siirsi vuonna 2014 pääkonttorinsa 
Northamptonshiren Towcesteristä Wiltshiren 
Swindoniin. Tänä vuonna yritys on laajentanut 

liiketoimintaansa molemmissa toimipaikoissa, 
ja sen henkilöstö on kasvanut 35 henkeen.

Toimitusjohtaja Kevin Peart kertoo, että 
10–15 näistä työpaikoista ylläpidetään Euro-
fighteriin liittyvällä työllä. Yhtiön osallistumises-
ta Euroopan laajuiseen projektiin on seurannut 
muitakin tärkeitä hyötyjä. Kuten Peart selittää, 
Eurofighter on ”kiinteä osa toimialaa”. 

Eurofighter Typhoon – ohjelman merkitys puolustusteollisuuden toimitusketjulle 
ei perustu pelkästään sen luomiin työpaikkoihin ja mahdollisuuksiin. Eurofighter-
kumppaniyhtiöt hallinnoivat teollisia toimijoita, jotka työllistävät yli 100 000 ihmistä 
toimitusketjun eri osissa, mikä rikastuttaa teknologista osaamista koko Euroopan 
alueella. 

Ketjureaktio
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Nicolas Bonleux, toimitusjohtaja ja kaupallinen 
johtaja, Liebherr-Aerospace & Transportation 
SAS. 



Hän lisää: ”Olemme rakentaneet vahvoja 
yhteyksiä muihin yrityksiin: General Dynami-
csiin, GE:iin, Korry-Esterlineen ja Ultra Elect-
ronicsiin. Keskustelemme jatkuvasti palve-
luistamme ja kehitämme ja parannamme niitä 
voidaksemme viedä teknologiaamme muillekin 
alustoille ympäri maailman.” 

Nykyään PRP tarjoaa monenlaisia 
LED-näyttöjä avaruusteollisuudelle ja jatkaa 
uusien markkinoiden ja tuotteiden kartoitta-
mista muilla sektoreilla. Yrityksen mukaan sen 
jatkuvasti kasvava ja monipuolinen tuotetar-
jonta tähtää laatuun, huipputeknologiaan ja 
korkeaan asiakastyytyväisyyteen. Tutkimus- ja 
tuotekehitystyö yhtiön kustomoitujen monoliit-
tisten RGB-puolijohteiden ja UVC-vedenpuh-
distusjärjestelmien parissa jatkuu. 

Peart, josta tuli toimitusjohtaja vuonna 
2015 yrityskaupan jälkeen, lisää: ”Yrityksenä 
olemme erittäin ylpeitä kuulumisesta Eurofight-
er-perheeseen, jossa työskentelemme tiiviisti 
yhteistyökumppaniyritysten kanssa ja saamme 
valveutuneelta asiakaskunnaltamme tunnus-
tusta sitoutumisestamme tiukkoihin laatustan-
dardeihin ja erinomaiseen palveluun.” 

Espanja:  
CESA (HÉROUX-DEVTEK)

CESAn, joka toimii nykyään nimellä 
Héroux-Devtek Spain, historia kulkee käsi 
kädessä Eurofighter Typhoonin tarinan 
kanssa. Yritys perustettiin huhtikuussa 1989 
CASAn hydrauliikkalaiteosaston oheisyrityk-
senä, ja sen synty liittyi suoraan Eurofight-
er-ohjelman aloittamiseen. Alusta asti yhtiön 
toiminta on keskittynyt virtausmekaanisiin 
(hydrauliikka, paineilma ja polttoaine) ja 
laskutelinekomponentteihin. 

Yrityksen pääkonttori on Getafessa, ja 
vuodesta 2007 sillä on ollut tuotantolaitos 
Sevillassa.  Vuonna 2018 yrityksen osti maa-
ilman kolmanneksi suurin laskutelinevalmista-
ja, kanadalainen konserni Héroux-Devtek. 

Nykyään se valmistaa ja huoltaa laajaa 
komponenttien ja järjestelmien kirjoa. 
Luettelo on vaikuttava ja monipuolinen. Se 
osallistuu 36 vaihdettavan yksikön valmis-
tukseen ja tekee yhteistyötä BAE Systemsin, 
Alenia Aermachin, Airbus DS GmbH:n ja 
SAU:n kanssa sekä Eurojetin osalta Liebherr 
Aerospacen, Safranin, ACMA:n, Microtecni-
can ja ITP:n ja Avion kanssa. 

Tähän työkenttään kuuluvat primaariset 
ja sekundaariset lennonohjausjärjestelmät, 
koneen laskutelinejärjestelmä ja moottori. 
CESAn toimitusjohtaja José Leal kertoo 

José Leal, toimitusjohtaja, 
CESA 

yhteistyön ja halki Euroopan rakennettujen 
vahvojen suhteiden olevan keskeisessä roo-
lissa ohjelman toteuttamisessa. 

Hän sanoo: ”Tähän ohjelmaan kuuluva 
yhteistyö eurooppalaisten kollegoidemme 
kanssa rakentuu teknisellä puolella kunkin 
yhteistyökumppanin kykyjen ja kapasiteetin 
kunnioittavalle tunnistamiselle ja teollisella 
puolella neljän maan teollisen ohjeistuksen 
seuraamiselle. Tämän pohjalta olemme 
lähteneet kehittämään yhteistyötä muissakin 
ohjelmissa kaikkien Eurofighter-ohjelman 
yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tämä 
lisäyhteistyö on välttämätöntä, jotta voimme 
kasvaa ja kehittää vankan toimitusketjun ja 
suhteita, jotka takaavat vahvat valmiudet. 
Tämä hyödyttää yhteisiä asiakkaitamme, 
joita ovat kaikki lentäjät ja maahenkilökunta 
Eurofighteria käyttävissä maissa.” 

Parhaimmillaan noin puolet CESAn 
työntekijöistä työskenteli Eurofighterin pa-
rissa. Nykyäänkin ohjelma edustaa 10–15:tä 
prosenttia yrityksen myynnistä. Ohjelma on 
toiminut katalyyttinä uusille mahdollisuuksille 
sekä Euroopassa että muualla maailmassa. 

Lealin mukaan taidot, jotka ovat kehit-
tyneet Eurofighterin myötä ja vahvistuneet 
muissa ohjelmissa, ovat ”vahva perusta” 
yhtiön osallistumiselle muihin sotilaallisiin ja 
kaupallisiin ilmailuohjelmiin. 

Ne ovat myös nostaneet yhtiön tärkeään 
asemaan tulevaisuuden eurooppalaisten 
puolustuslentokonehankkeiden ja tarvittavien 

uusien teknologioiden kehittämisessä. 
Leal lisää: ”Olemme ylpeitä saadessam-

me olla osa Eurofighter-tiimiä ja toivomme 
olevamme tulevaisuudessakin merkittävä osa 
eurooppalaista avaruus- ja puolustusyhtei-
söä.” 

 

Italia:  
AEREA 

Enrico Poliero kuvailee Eurofighteria ”täydel-
liseksi esimerkiksi siitä, miten hedelmällistä 
ja tehokasta eurooppalainen yhteistyö voi 
parhaimmillaan olla” – eikä vain kumppani-
maille vaan koko toimitusketjulle. 

AEREAn pääjohtaja toteaa: ”Ohjelma on 
kehittänyt vuosien aikana loistavia teknisiä 
standardeja ja korkean tason yhteistyötä. 
Sen myötä kumppanimaat ovat voineet 
jakaa osaamistaan toisilleen ja laajentaa 
asiaankuuluvien toimialojensa valmiuksia ja 
asiantuntemusta.” 

Polieron mukaan tiedonjako ja kas-
vupolku ovat olleet erittäin hyödyllisiä 
AEREAn kaltaisille pk-yrityksille, sillä ne ovat 
vauhdittaneet niiden kehitystä ja antaneet 
niille kaupallisen etulyöntiaseman. Nykyään 
yhtiö, jonka otti 1970-luvulla haltuunsa Eng. 
S. Mantovani, on toimialajohtaja kuljetus- ja 
laukaisujärjestelmien alalla. 

Poliero kuvailee sitä näin: ”Se on 
maailmanlaajuinen peluri, joka kykenee 
suunnittelemaan, kehittämään, tuottamaan 
ja toimittamaan korkean suorituskyvyn 
järjestelmiä Eurofighteriin ja samalla kas-
vattamaan kapasiteettiaan ja laajentumaan 
kansainvälisesti.” 

Yhtiön mantra jatkuvasta investoinnista 
teknologiaan ja insinöörityöhön yhdistetty-
nä ohjelmasta saatuun kokemukseen ovat 
edesauttaneet sitä kehittämään onnistu-
neesti huipputeknologiaprojekteja, kuten 
paineilmaulostyöntöä. 

Tekniikkaa, joka on jo käytössä puo-
lustusohjelmissa ja jolla on mahdollista 
parantaa Eurofighterin ulostyöntöjärjestel-
mää, Poliero kuvailee ”selkeäksi esimerkik-
si” AEREAn osuudesta koneen jatkuvaan 
paranteluun. 

AEREAn historia ulottuu vuoteen 1927. 
Vuodesta 2016 se on toiminut Milanon poh-
joispuolella Turatessa sijaitsevissa huippu-
luokan toimitiloissa. 

Poliero kertoo: ”Eurofighter on meille 
edelleen tärkeä sopimus. Ohjelman alkuvai-
heessa meille annettiin tiettyjen hävittäjän 
asejärjestelmän avainkomponenttien alkupe-
räisen valmistajan asema. 

Näiden päävastuualueiden lisäksi olem-
me mukana monien muiden varusteiden, 

kuten ohjusten laukaisulaitteiden ja ulkoisten 
polttoainesäiliöiden, työnjakoprojekteissa. 

Osallistumisemme ohjelmaan ulot-
tuu myös huoltovälineiden tarjoamiseen, 
asiakkaan ampumatarvikehenkilökunnan 
kouluttamiseen ja huoltokorjaus-, uudis-
tus- ja parannustöihin (Maintenance Repair, 
Overhaul and Upgrade, MRO&U).” 

Polieron mukaan Eurofighter tuli liiketoi-
minnan kannalta ”täydelliseen aikaan”. Hän 
lisää: ”Osallistumisemme on osunut täydel-
lisesti yksiin AEREAn strategian kanssa ja 
tukenut merkittävästi yhtiön kasvua sekä 
liikevaihdon että osaamisen suhteen. 

Viime vuosina olemme saatelleet eläk-
keelle ensimmäisiä ohjelman käynnistysvai-
heessa mukaan tulleita kollegoitamme. 

He kaikki ovat ylpeitä roolistaan eu-
rooppalaisen avaruusteollisuuden historian 
merkittävässä vaiheessa ja panoksestaan 
uusien mahdollisuuksien luomisessa nyt 
toimeen tarttuvien insinöörien uudelle suku-
polvelle, jonka silmissä siintävät tulevaisuu-
den ohjelmat.” 

Poliero lisää: ”Uskomme tosissamme 
yhteistyöohjelmien viitearvoon, jonka 

 
 Eurofighter niin tehokkaasti asetti, ja tuem-
me sitä. Yksi päätavoitteistamme on luoda 
uusia tulevaisuuteen suuntautuneita yhteis-
työkumppanuuksia, jotta voimme tarttua 
kehitysmahdollisuuksiin erityisesti seuraavan 
sukupolven eurooppalaisten alustojen ja 
niiden säilytystilasta laukaisu- ja ulostyöntö-
vaatimusten suhteen.”  
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Kevin Peart, toimitusjohtaja, PRP Optoelectronics 

Enrico Poliero, pääjohtaja, AEREA 



ENSIMMÄISESSÄ OSASSA HE 
TARKASTELEVAT EUROFIGHTERIN 
TULEVAISUUDEN ROOLIA.
”Eurofighter Typhoon on tärkeässä ja opera-
tiivisesti merkittävässä roolissa tulevaisuu-
den toimintaympäristössä – sitä en epäile 
lainkaan”, kertoo Raffael Klaschka. ”En sano 
tätä vain Eurofighter GmbH:ssa hankkimani 

aseman vuoksi tai 
entisen Eurofighter 
Typhoon -lentäjän 
näkökulmasta. Olen 
vakuuttunut Euro-
fighterin keskeisestä 
roolista useistakin eri 
syistä. 

Selvyyden vuoksi: 
Ajatus siitä, että Eu-
rofighter korvattaisiin 
jollain toisella hävit-
täjällä tai menettäisi 
keskeisen asemansa 
FCAS-järjestelmän 

käyttöönoton myötä, ei kestä lähempää 
tarkastelua. Sanoisin jopa, että seuraavien 
FCAS-järjestelmien suunnitteluun osallis-
tuvat Euroopan maat eivät saa niistä irti 
kaikkea hyötyä sen paremmin kehityksen 
kuin operatiivisen toimintakyvyn suhteen 
ilman Eurofighteria.” 

”Eurofighter tulee olemaan skaalautuvan 
asevaikutuksen, suuren tarkkuuden ja jous-
tavuutensa vuoksi olennainen osa FCAS-jär-
jestelmiä. Se kykenee FCAS-järjestelmään 
kuuluvana miehitettynä alustana lisäämään 
merkittävästi tehtävien tehokkuutta.” 

Millainen rooli Eurofighterin kaltaisella 
hävittäjäkoneella siis on tulevaisuuden 
toimintaympäristössä?
”Tulevaisuuden taisteluympäristössä 
hävittäjäkoneilla on edelleen keskeinen 
rooli muiden miehitettyjen ja miehittämät-
tömien koneiden rinnalla”, Klaschka sanoo. 
”Jos poistaa FCAS-yhtälöstä miehitetyn, 
taistelukäytössä testatun hävittäjän, jää 
toimintakykyyn aukko, jota on vaikeaa tai 
mahdotonta täyttää välineillä, jotka on suun-
niteltu monipuolisten tehtävien sijaan hyvin 
tarkkarajaisiin erikoisoperaatioihin.” 

”Vakautusoperaatioista ja lähitulituesta 
 erittäin intensiivisiin dynaamisiin sotatoimiin 
näemme monenlaisia skenaarioita, jotka 
vaativat hyvin monialaista toimintakykyä. 
Suuri hyötykuorma ja elektroninen sodan-
käynti mainitaan usein tässä yhteydessä, 
mutta jopa Eurofighterin konetykki voi olla 
hyvin tehokas ase joissakin skenaarioissa. 
Kyse on mukautuvuudesta ja joustavuudes-
ta skaalautuvan asevaikutuksen ja koneen 
suorituskyvyn suhteen. Lyhyesti sanottuna 
monipuoliselle toimintakyvylle tulee olemaan 
tarve, jonka Eurofighterin kaltainen miehitet-
ty taistelulentokone täyttää täydellisesti.” 

Eurofighter-kollega Daniel Krueger on 
samaa mieltä: ”On selvää, että tulevaisuutta 
suunniteltaessa Eurofighterilla on kykyjä,  

Raffael Klaschka

Tehtävänä tulevaisuus:  

Eurofighter ja FCAS
Raffael Klaschka on entinen Eurofighter-lentäjä, joka palveli Saksan 
ilmavoimissa 18 vuotta. Nykyään hän on Eurofighterilla strategisen 
markkinoinnin johtajana. Hänen kollegansa Daniel Krueger on 
kokenut Eurofighter-lentäjä ja asekouluttaja. Tässä Eurofighter Worldin 
erikoisartikkelien sarjassa he tarkastelevat Eurofighterin asemaa seuraavan 
sukupolven hävittäjien rinnalla tulevaisuuden toimintaympäristössä.
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jotka sopivat erittäin hyvin kokonaiskuvaan 
ja täydentävät sitä. Kukaan ei tiedä täysin, 
koska FCAS saavuttaa 100 prosentin täyden 
operatiivisen toimintakyvyn. Me kuitenkin 
tiedämme, että Eurofighter edesauttaa sen 
tapahtumista ja tarjoaa jatkossakin merkittä-
vän työpanoksen osana kalustoa, kun FCAS 
saapuu.” 

Miten Euroopan maat, jotka kohtaavat 
merkittäviä rahoituspaineita korona-
viruskriisin seurauksena, kykenevät 
perustelemaan sekä Eurofighter-päivi-
tyksen että FCAS:n kehityksen? 
”Kyse ei ole joko kehittyneestä Eurofight-
erista tai FCAS-järjestelmästä”, toteaa 
Klaschka. ”Väittäisin, että todella tehokasta 
FCAS-järjestelmää ei voi saada investoimat-
ta myös Eurofighterin kehitykseen. Ensin-
näkin investointi Eurofighterin teknologiaan 
tekee siitä kypsymisalustan tulevaisuuden 
taistelujärjestelmälle. Teknisenä mahdol-
listajana Eurofighter auttaa vähentämään 
FCAS:n kehitykseen liittyviä riskejä.” 

Daniel huomauttaa, että on vielä muu-
takin. ”Jatkoinvestoinnit Eurofighterin kehit-
tämiseen tuottavat valtavia etuja tiettyjen 
sotilaallisten toimintojen voiman moninker-
taistuessa. Esimerkiksi huippunopean tieto-
verkon asentaminen Eurofighter-laivastoon 
voidaan tehdä melko helposti ja edullisesti. 
Se yhdistettynä uusiin kommunikaatiolait-
teisiin mahdollistaa yhteydet monenlaisiin 
joukkoihin ja välineisiin.” 

Miehet ovat yhtä mieltä siitä, että Euro-
fighter-investointien lopettaminen kävisi pal-
jon kalliimmaksi kuin ne varat, jotka tarvitaan 
sen keskeisen aseman turvaamiseen tulevai-
suuden toimintaympäristössä. Lopettamisen 
myötä nimittäin menetettäisiin mahdollisuuk-
sia, taitoja, teknologian kypsymistä ja koko 
järjestelmän tuleva toimintakyky.  

EUROFIGHTERIN KESKEINEN ROOLI 
Eurofighterilla tulee olemaan keskeinen rooli tulevina vuosikymmeninä minkä tahansa uuden 
FCAS-järjestelmän (Future Combat Air System) rinnalla tulevaisuuden toimintaympäristössä, 
toteaa Raffael Klaschka. Se on ainoa looginen päätelmä, jonka voi tehdä kokonaiskuvaa 
tarkastelemalla, pääasiassa näistä syistä: 

 Risteyskohta: Kun ajattelee eri alustoja, joita eurooppalaisia FCAS-ratkaisuja kehittävät 
maat tällä hetkellä käyttävät, Eurofighter Typhoon on yhteinen nimittäjä. Tämä tar-
koittaa sitä, että vaikka päätyisimme useampaan tai yhteen suureen eurooppalaiseen 
FCAS-ohjelmaan, Eurofighter tulee olemaan keskeinen ja tärkeä komponentti. 

 Määrä: Eurofighter on suurin yhden konetyypin laivue, johon kuuluvia koneita on lähes 
500 ympäri Eurooppaa. Vaikka joitakin tietysti poistuu käytöstä ajan myötä, Quadrigan 
kaltaiset korvaavat tilaukset nostavat kokonaismäärää. Lyhyesti sanottuna Eurofighter 
dominoi eurooppalaisia markkinoita määrällään ja tekee niin myös tulevina vuosina. 

 FCAS:n vaiheittainen kehitys: FCAS-järjestelmien kehitys tulee olemaan kumuloituva 
kehityskulku, jossa osa sen uusista teknologioista kypsyy olemassa olevilla alustoil-
la, kuten Eurofighterissa. Meillä ei ole varaa ylenkatsoa olemassa olevia ja testattuja 
konetyyppejä uusien teknologioiden kypsyttelyssä. 

 Operatiivinen ikä: Kun katsoo nykyisten Eurofighterin käyttäjämaiden suunnitelmia 
Typhoonin operatiivisesta iästä, voi olla hyvin varma, että näemme Eurofighterin lentä-
vän ainakin vielä 2060-luvulla. 
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Mitkä olivat mielestäsi NETMAn vuoden 
2020 kohokohdat? 

Aloitimme vuoden yritysten ja neljän kump-
panimaan hyvin positiivisella kokouksella 
Garmischissa. Ohjelman suunnittelu- ja 
päätöksentekokokous määritti koko loppu-
vuoden sävyä, koska se paransi ryhmä-
henkeä ja auttoi arvokkaiden suunnitelmien 
päivittämisessä. 
Koronaviruspandemian alkaessa kehitimme 
uuden työskentelymallin, jolla suojellaan 
henkilökuntamme terveyttä ja ylläpidetään 
NETMAlta odotettua suorituskykyä. 
Kesällä NETMAan nimitettiin neljä uutta 
johtajaa: toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, 
operatiivinen johtaja ja kaupallinen johtaja. 
Nimitykset toivat NETMAan uusia taitoja 
ja valtavasti kokemusta, mutta edellyttivät 
myös toimia tiedon ja jatkuvuuden säilyttä-
miseksi. 
Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, marras-
kuussa hyväksyttiin Quadriga-hanke, jossa 
toimitetaan 38 uutta hävittäjää korvaamaan 
Saksan Tranche 1 -kehitysversion hävittä-
jät. Sopimus on yksi Eurofighter-ohjelman 
viime vuosien tärkeimmistä tapahtumista. 
Investointi tulee koko Eurofighter Typhoon 
-yhteisön kannalta strategiseen ajankohtaan 
ja edesauttaa yrityksen menestystä monin 
tavoin. 
Näitä ovat yrityksille tärkeä tuotannon 
jatkuvuus, vientimahdollisuuksien paranta-
minen, ratkaisut teknologian vanhentumisen 
tuomiin haasteisiin, sillan rakentaminen kohti 
hävittäjän tulevaa kehitystä ja lopuksi NA-
TO-liittolaisten palvelu täyttämällä Saksan 
operatiiviset tarpeet. 

Mitä keskeisiä mahdollisuuksia ja 
haasteita odotat vuodelta 2021 ja sen 
jälkeiseltä ajalta? 

Myös 2021 on Eurofighter-ohjelmalle stra-
tegisesti tärkeä vuosi, ja tulossa on useita 
merkittäviä haasteita. Yksi Eurofighter-kon-
sortion kannalta keskeisimmistä tavoitteista 

on solmia Halcon-sopimus 20 uudesta 
koneesta Espanjan kanssa. Se on jatkumoa 
Saksan kanssa solmitulle Quadriga-sopi-
mukselle, ja sen saavuttaminen edellyttää 
täyttä sitoutumista kaikilta valtiollisilta ja 
teollisilta yhteistyökumppaneiltamme. 
Yleisesti ottaen uskon, että meidän täytyy 
ponnistella kaikin voimin tukeaksemme jat-
kossakin Eurofighterin vientikampanjoita ja 
-mahdollisuuksia. Ne ovat elintärkeitä Euro-
fighter-yhteisön voimistamiselle ja asejärjes-
telmän kilpailukyvylle. Tietysti meidän täytyy 

jatkossakin selviytyä fyysisesti ja henkisesti 
koronaviruksesta, joka on tuottanut paljon 
vaikeuksia niin vapaa-ajalla kuin työssäkin. 
Lopuksi haluaisin alleviivata sitä, että 
meidän täytyy työskennellä aitona tiiminä – 
valtioiden, teollisuuden, NETMAn, Euro-
fighterin ja Eurojetin muodostamana tiiminä 
– enemmän kuin koskaan ennen, jotta 
Eurofighter-ohjelma menestyy jatkossakin. 
Minulle ’aito tiimi’ ei tarkoita vain hyvää 
suorituskykyä, vaan myös reiluutta ja läpinä-
kyvyyttä.  

Kesällä 2020 NATO 
Eurofighter and Tornado 

Management Agency  
(NETMA) nimitti uuden  

toimitusjohtajan. Kun 
Miguel Ángel Martín 

Pérez otti ohjat käsiinsä, 
yksi hänen ensimmäisistä 

tehtävistään oli allekirjoittaa 
Quadriga-sopimus, joka 

jatkaa Saksan ilmavoimi-
en Eurofighter Typhoon 

-laivueen modernisaatiota. 
Tässä Eurofighter Worldin 

numerossa kysymme  
häneltä, mitkä olivat vuo-

den 2020 kohokohtia ja 
mitä seuraavan 12 kuukau-

den aikana tapahtuu. 

Miguel Ángel Martín 
Pérez, toimitusjohtaja, 
NATO Eurofighter and 
Tornado Management 

Agency (NETMA) 

NETMAn uusi toimitusjohtaja odottaa  

innolla vuoden  2021 haasteita 

392021 · EUROFIGHTER WORLDN E T M A38 2021 · EUROFIGHTER WORLD N E T M A




