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C
NN raportoi syyskuussa, että Yhdysvaltojen lai-
vaston lentäjät ovat kuvanneet useitakin videoi-
ta, joissa näkyy oudosti ja valtavalla nopeudella 
liikkuvia lentäviä soikion muotoisia kohteita, jot-
ka on kuvattu kehittyneillä infrapunasensoreil-

la. Yksityinen järjestö ”The Stars Academy of Arts and 
Science” julkaisi videot joulukuussa 2017 ja maaliskuus-
sa 2018, mutta nyt Yhdysvaltojen laivasto on ensimmäi-
sen kerran myöntänyt, että videot ovat aitoja ja peräisin 
heiltä.

Viranomaiset eivät tosin edelleenkään tiedä, mitä vide-
oilla näkyvät asiat ovat. Syynä videoiden aitouden vahvis-
tamiselle on laivaston mukaan se, että lentäjäkoulutukses-
sa olevia kannustetaan raportoimaan tunnistamattomista 
ilmiöistä ilmassa. Nämä ilmiöt voivat olla ilma-operaati-
oille ja lentäjille vaaraksi.

”Useiden vuosien ajan lentäjämme eivät raportoineet 
tällaisia kohtaamisia, koska pelkäsivät leimautumista. 
He pelkäsivät myös termejä ja teorioita siitä, mitä näis-
sä videoissa on tai ei ole”, kertoi laivaston tiedottaja Joe 
Gradisher. Ainoa keino selvittää, mitä nämä ”uniden-
tified aerial phenomena” -ilmiöt ovat, on Gradisherin 
mukaan se, että lentäjiä kannustetaan raportoimaan 
niistä.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon myönsi 
vuonna 2017, että sillä on huippusalainen, ufoja tutki-
va ohjelma. Pentagon kertoi ohjelman päättyneen vuonna 
2012, kun viranomaiset siirsivät huomion ja rahoituksen 
muihin painopistealueisiin. Rahoituksen loppumisesta 
huolimatta viranomaiset ovat kertoneet jatkaneensa epä-
tavallisten ilmahavaintojen ja epäilyttävien esineiden tut-
kimusta muiden työtehtäviensä ohella.

ILMIÖN VOI AIHEUTTAA JOPA ALUMIINISILPPU

SKEPTIKKO-LEHTI kysyi Suomen Ilmavoimien viestin-
täkeskuksen tiedotuspäällikkö Joni Malkamäeltä, on-
ko Ilmavoimissa havaittu oudosti ja valtavalla no-
peudella ilmassa liikkuvia tunnistamattomia esineitä. 
Onko niistä olemassa samanlaista videomateriaalia kuin 
Yhdysvalloissa? Miten Suomessa lentäjiä ohjataan rapor-
toimaan tunnistamatomista ilmiöistä ilmassa? Onko yksi-
kään lentäjä raportoinut mystisistä ilmiöistä ja jos on, on-
ko selityksiä löytynyt?

”Ilmavoimat vastaa ilmatilan valvonnasta ja alueellisen 
koskemattomuuden turvaamisesta. Tätä tehtävää toteut-
taessamme valvomme ja tunnistamme kaikki ilmatilaam-
me saapuvat lentävät kohteet. Kohde tunnistetaan ensisi-
jaisesti Ilmavoimien johtokeskusten teknisin valvontatoi-
menpitein yhteistyössä siviililennonjohtoelimien kanssa. 
Tarvittaessa kohde tunnistetaan operatiivisen päivystys-
koneen toimenpitein”, Malkamäki vastasi.

”Vuosikymmenten saatossa ilmavalvonnan suoritus-
kyky ja tunnistetun ilmatilannekuvan laatu ovat paran-
tuneet dramaattisesti sensori- ja valvontateknologian ke-
hittymisen myötä. Nykyään kohteen tunnistamiseen on 
käytettävissä useita toisistaan riippumattomia teknisiä 
keinoja. Visuaalinen havainnointi on edelleen yksi käy-
tettävistä havaintomenetelmistä myös sotilasilmailussa. 
Kokonaisuutena Suomen ilmatilan valvontaan käytettävä 
valvontatekniikka on maailman mittakaavassakin erittäin 
kehittynyttä.”

Malkamäki kertoi, että Ilmavoimille on raportoitu eri-
laisista valoilmiöistä noin 1-2 kertaa vuodessa, nykyään 
harvemmin. Tyypillisin havainnoista tiedusteluja esittävä 
taho on aiheesta kirjoittava median edustaja. Lähes aina 
Ilmavoimille esitettyjen kysymysten kohteet liittyvät il-
makehän ilmiöihin tai ihmisen toimintaan, kuten esimer-
kiksi avaruusromun palamiseen, kantorakettien tai ohjus-
ten laukaisuun tai omasuojaheitteiden kuten soihtujen 
käyttöön. Myös tutkahäirintään käytettävä alumiinisilppu 
voi aiheuttaa poikkeavia ilmiöitä esimerkiksi säätutkissa.

Valvontatietoja pystytään tarkastelemaan myös jäl-
keenpäin, näin pystytään vertailemaan tunnistetus-
sa ilmatilannekuvassa olleita kohteita ilmoitettuihin 
havaintoihin.

”Ilmavoimien toimintakulttuuri on avoin. Tästä esi-
merkkinä on muun muassa korkealla tasolla oleva len-
toturvallisuus, jonka ylläpitäminen ja kehittäminen no-
jaa vahvasti avoimeen raportointikulttuuriin. Emme 
salaa tietoja ilmatilassamme tehdyistä havainnoista. 
Ilmavoimissa ei ole organisaatiomuistissa olevalta ajalta 
tehty ns. ufo-havaintoja.”

Malkamäen mukaan tarvittaessa Ilmavoimat ohjaa hei-
hin yhteydessä olleen ulkopuolisen havainnoitsijan ole-
maan yhteydessä esimerkiksi paikallisiin tähtitieteellisiin 
yhdistyksiin, joilla on käytössään erikoistekniikkaa, ku-
ten taivasta laaja-alaisesti kuvaavia revontulikameroita. 
”Tätäkin kautta havainnot ovat saaneet joskus selityksen.”

Suomen Ilmavoimissa ei ufo-havaintoja ole tehty.

USA:n laivasto myönsi 
ufo-videot aidoiksi

RISTO K. JÄRVINEN

SKEPTIKKO  23


