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1. JOHDANTO

Poikkeuksellisissa kuljetuksissa CIA oli usein käyttänyt yksityisyrityksiltä ja tilauslentoyhtiöiltä
vuokrattuja lentokoneita. Siviililentokoneilla on mahdollista päästä paikkoihin, joissa 
sotilaskoneisiin suhtauduttaisiin epäluuloisesti. Siviili-ilmailun ansiosta CIA välttyy antamasta 
valtioiden vaatimia tietoja valtiollisista lennoista tai sotilaslennoista.

Useimmat näistä yrityksistä ovat niin kutsuttuja pöytälaatikkoyhtiöitä: ne ovat olemassa vain 
teoriassa (esimerkiksi postilokero-osoitteessa) tai niillä on vain yksi työntekijä, joka on yleensä
lakimies. Nämä pöytälaatikkoyhtiöt näyttävät omistavan muutamia lentokoneita, joita ostetaan 
ja myydään systemaattisesti. Jokaisen kaupan jälkeen lentokoneet rekisteröidään uudelleen, 
jotta niitä ei voida jäljittää.

Hyvä esimerkki peitetoimintaoperaatioista on Premier Executive -yhtiön tapaus. Premier 
Executiven toimipaikkaosoite on postilokero Washingtonin ulkopuolella. Yritys omisti kaksi 
lentokonetta, Gulfstream V:n and Boeing 737:n, joita CIA käytti poikkeuksellisiin kuljetuksiin. 
Molemmat lentokoneet kuuluivat toiselle pöytälaatikkoyhtiölle, Steven Expressille. Steven 
Expressillä on Tennesseessä toimipaikkaosoite, jossa ei ole lainkaan vastaavia toimitiloja. 
Steven Express siirtyi erään lakimiehen haltuun jälleen yhden pöytälaatikkoyhtiön, Devon 
Holdingin, nimissä. Lakimies oli Devon Holdingin ainoa edustaja ja työntekijä.

Tämänkaltaisen peitetoiminnan avulla CIA:n lentokoneet pystyvät hävittämään jälkensä ja 
poistamaan kaikki merkit lentokoneeseen liittyvistä laittomista toimista.

Näin tapahtui esimerkiksi marraskuussa 2004, kun The Sunday Times1 raportoi, että
Yhdysvallat vuokrasi Gulfstream V -suihkukoneen kuljettaakseen vankeja Guantánamoon ja 
muihin Yhdysvaltojen sotilastukikohtiin. Kahden päivän kuluttua Premier Executive hankkiutui 
eroon lentokoneesta ja myi sen toiselle pöytälaatikkoyhtiölle, Bayard Foreign Marketingille. 
Yrityksen johtajan, Leonard Bayardin, nimi ei ole koskaan ollut julkisissa rekistereissä.

Toinen kone, Boeing 737, myytiin jälleen yhdelle ilman tiloja ja www-sivuja toimivalle 
pöytälaatikkoyhtiölle, Keeler and Tate Managementille, jolla ei ollut muuta omaisuutta kuin 
kyseinen Boeing 737 -lentokone.

Premier Executive puolestaan lopetettiin vuonna 2005.2

Toisinaan CIA:n käyttämät pöytälaatikkoyhtiöt ovat riippuvaisia todellisista yhtiöistä, joilla on 
tilat ja työntekijöitä (niin kutsutut operatiiviset yhtiöt). Näiden yhtiöiden on määrä tukea 
pöytälaatikkoyhtiöitä, ja ne toimittavat CIA:n lentokoneisiin kaiken tarvittavan logistiikan 
(lentäjät, ateriapalvelut, tekninen tuki). Joissakin tapauksissa operatiiviset yhtiöt ovat suoraan 
kytköksissä CIA:han. Yksi esimerkki tästä on Aero Contractor, yritys, jota New York Times3

kuvaa "keskustiedustelupalvelun salaisen lentoliikenteen tärkeimmäksi kotimaan keskukseksi".
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New York Timesissa järjestelmää kuvataan tarkasti:
"Tuhansien lentotietojen, lentokoneiden rekisterinumeroiden ja yritysasiakirjojen analysointi sekä entisten 
CIA:n virkamiesten ja lentäjien haastattelut osoittavat, että tiedustelupalvelu omistaa ainakin 26 lentokonetta, 
joista kymmenen on ostettu vuoden 2001 jälkeen. Tiedustelupalvelu on salannut omistussuhteensa seitsemän 
pöytälaatikkoyhtiön verkostolla. Yrityksillä ei näytä olevan työntekijöitä eikä toimintaa lentokoneiden 
omistusta lukuun ottamatta.

Näitä lentokoneita, joiden ohella käytetään säännöllisesti yksityisiä tilauslentoja, käyttävät tiedustelupalvelun 
valvomat tai siihen kytköksissä olevat todelliset yhtiöt, kuten muun muassa Aero Contractors ja kaksi 
floridalaista yhtiötä, Pegasus Technologies ja Tepper Aviation." 4

Lisäksi CIA vuokraa muissa tapauksissa lentokoneita tavallisilta tilauslentoyhtiöiltä, kuten 
Richmor Aviationilta. Richmor Aviation on yksi vanhimmista tilauslento- ja 
lennonhallintayhtiöistä. Richmor Aviation omistaa Gulfstream IV N85VM:n, jota käytettiin 
Abu Omarin sieppauksessa. 

Tämän sekavan verkoston turvin on myös mahdollista vaihtaa yksittäisten lentokoneiden 
rekisterinumeroita (kuten Richmor Aviationin Gulfstream V, jonka rekisterinumero oli aluksi 
N379P, sitten N8068V ja lopuksi N44982). 

Väitetään, että poikkeuksellisiin kuljetuksiin on käytetty 51:tä lentokonetta, mutta 
Yhdysvaltojen ilmailuhallinnon5 asiakirjojen mukaan rekisterinumeroita olisi 57. Ilmeni, että
joitakin niistä on käytetty useampaan kertaan.

CIA:n käyttämiksi väitettyjen 51 lentokoneen joukossa on muun muassa

o 26 pöytälaatikkoyhtiöille rekisteröityä lentokonetta, jotka toisinaan saavat tukea 
operatiivisilta yrityksiltä

o kymmenen "CIA:n kanta-asiakaskoneiksi" tarkoitettua lentokonetta, jotka omistaa
Blackwater USA, CIA:n ja Yhdysvaltojen asevoimien merkittävä "salainen toimittaja". 
Se tarjoaa henkilöstöä, koulutusta ja ilmailulogistiikkaa. Tässä tapauksessa välikätenä ei 
käytetä pöytälaatikkoyhtiöitä.

o Muut 15 lentokonetta vuokrataan tilapäisesti yksityisyrityksiltä, joilla on CIA:n lisäksi 
muitakin asiakkaita.

2. MUKANA OLEVAT YHTIÖT

Pöytälaatikkoyhtiöt6, 

o CROWELL AVIATION TECHNOLOGIES, INC
o PATH CORPORATION
o RAPID AIR TRANS, INC.
o STEVENS EXPRESS LEASING, INC
o AVIATION SPECIALTIES, INC
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8 "Aero Contractors, joka toimii Johnstonin lentokentältä sinisestä lentokonehallista käsin, vuokrasi suihkukoneet noin 
vuoden ajaksi vuoden 2002 tai 2003 paikkeilla Massachusettsissa sijaitsevalta Premierr Executive Transport Services 
-yhtiöltä, Blowers totesi. (...) Aero Contractors lopetti vuokraamisen Premier Executivelta noin vuosi sitten. Aero 
Contractors ei enää tarjoa asiakkailleen suihkukoneita, vaan vuokraa niiden sijasta potkuriturbiinikoneita." 
http://www.newsobserver.com/news
9 Pegasus Technologies, Inc. http://sss-mag.com/rfss/intro.html

o DEVON HOLDING AND LEASING, INC
o BAYARD FOREIGN MARKETING, LLC.
o KEELER & TATE MANAGEMENT, LLC

• Luettelon kaksi viimeistä yhtiötä ovat korvanneet Premier Executive Transport 
Services inc:n sen jälkeen, kun Premier myi Boeing 737:n ja Gulfstreamin 
Bayardille ja Keelerille. Myöhemmin Premier lopetettiin.

Operatiiviset yhtiöt

o AERO CONTRACTORS, LTD. (POHJOIS-CAROLINA)

Aero Contractorsin perusti vuonna 1979 Air America -yhtiön entinen lentäjä Jim 
Rhyne. CIA käytti Air Americaa Vietnamin sodan aikana. New York Timesin mukaan 
Aero Contractorsin lentäjät ovat "terrorismin torjunnassa käytettyjä vaiteliaita 
kuljettajia, jotka lähetetään rutiinimaisesti salaisiin tehtäviin Bagdadiin, Kairoon, 
Taškentiin ja Kabuliin". New York Times lisää: "Aero Contractors on todellisuudessa
keskustiedustelupalvelun salaisen lentoliikenteen tärkein kotimaan keskus".7

Yhdysvaltain ilmailuhallinnon (FAA) mukaan Aero Contractors todellakin vuokraa 
lentokoneensa eli Boeing 737:n (N 4476S, entinen N313PI), pöytälaatikkoyhtiö
Premier Executive Transportilta8. Aero Contractorsilla ei ole www-sivustoa eikä se 
mainosta toimintaansa. Kaikki varat saadaan CIA:lta, Yhdysvaltojen asevoimilta ja 
muilta viranomaisilta. Aero Contractors on kuitenkin todellinen yhtiö, jolla on toimitilat 
ja 80 työntekijää.

Aero Contractors on seuraavien pöytälaatikkoyhtiöiden operatiivinen yhtiö:

§ STEVENS EXPRESS LEASING, INC
§ PREMIER EXECUTIVE TRANSPORT SERVICE
§ AVIATION SPECIALTIES, INC
§ DEVON HOLDING AND LEASING, INC

o PEGASUS TECHNOLOGIES, INC 

Pegasus Technologies toimii CIA:n lentokoneiden ilmailutekniikan 
(ilmailuelektroniikka) sekä sensori- ja sähköjärjestelmien parissa. Tähän kuuluu 
oletettavasti huippusalaisia koodiviestintä- ja pimeänäköjärjestelmiä.9
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o TEPPER AVIATION

Tepper Aviation on CIA:n valvonnassa oleva tai jollakin tavalla siihen kytköksissä
oleva yhtiö.10

Amnesty Internationalin raportin mukaan Tepper Aviationin epäillään osallistuvan 
kuljetusoperaatioihin yhdellä tai useammalla koneellaan.11

Yhtiö toimii Floridan Bob Sikes -lentokentältä. Euroopan tukikohta on Rein–Main 
Saksassa.

Tepper käyttää kolmea pöytälaatikkoyhtiö Rapid Air Transille kuuluvaa Lockheed-
konetta: N2189M, N4557C ja N8183J. 

o RICHMOR AVIATION

Gulfstream IV -suihkukoneen omistaja (ja Boston Red Soxin osakas) Philip H. Morse 
vahvisti Globe and Tribune12 -sanomalehdelle, että hänen yksityissuihkukonettaan 
vuokrattiin useita kertoja CIA:lle13. FAA:n mukaan lentokoneen omistaa Assembly 
Pointe Aviation Inc., jonka ainoa työntekijä on nimeltään Morse. Vuokraava yhtiö on 
hudsonilainen Richmor Aviation. Suihkukoneen rekisterinumero on N85VM, joka 
myöhemmin muutettiin N227SV:ksi (Abu Omarin sieppaus). Morse on sitä mieltä, että
Richmor Aviation vuokrasi hänen konettaan CIA:lle noin kolmen vuoden ajan.14

o BLACKWATER USA:N TYTÄRYHTIÖT

Kyseinen yhtiö on CIA:n ja Yhdysvaltojen asevoimien tärkeä toimittaja. Se tarjoaa 
henkilöstöä ja koulutusta sekä ilmailupalveluita kahden tytäryhtiönsä kautta:
• AVIATION WORLDWIDE SERVICES, INC. (FLORIDA)
• PRESIDENTIAL AIRWAYS (FLORIDA)

Molemmat yhtiöt lentävät espanjalaisilla laajarunkoisilla CASA C-212 matkustaja- ja 
rahtikoneilla. Niillä kuljetetaan laskuvarjojoukkoja ja ne voivat käyttää lyhyitä ja 
päällystämättömiä kiitoratoja. Euroopassa näiden koneiden tukikohta on Maltalla.

3. CIA:N LENTOJEN PYSÄHDYKSET EUROOPASSA
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Vuoden 2001 lopun ja vuoden 2005 lopun välisenä aikana lennot, joihin osallistui CIA:n 
suoraan tai epäsuorasti käyttämiä koneita, pysähtyivät Euroopan lentokentille yli 
1 000 kertaa. Tiedossa olevien poikkeuksellisten kuljetusten (Abu Omar, Maher Arar, Khaled 
el-Masri, Ahmed al-Giza ja Mohamed al-Zari) lisäksi ei ole kiistattomia todisteita siitä, että
näillä lennoilla olisi kuljetettu vankeja. Monien lentoreittien ja joidenkin määrävaltioiden 
(Afganistan, Irak, Jordania, Egypti, Libya, Marokko, Uzbekistan, Guantánamo) perusteella on 
kuitenkin ainoastaan johdonmukaista olettaa, että näin tapahtui useita kertoja.

A. Tutkimusmenetelmä

Tutkimustulokset saatiin vertaamalla Eurocontrolin (Euroopan ilmatilaa valvova virasto) 
tietoja Yhdysvaltojen ilmailuhallinnon (FAA) tietoihin. FAA säilyttää tiedot kaikista 
Yhdysvalloista lähtevistä ja sinne saapuvista lentokoneista.

Tutkimuksessa keskityttiin lentokoneisiin, jotka kuuluvat jollakin tavoin CIA:han kytköksissä
oleville lentoyhtiöille tai ovat olleet niiden käytössä ja joilla on viime vuosina lennetty usein 
Euroopassa.

FAA:n tietojen ansiosta pystyimme 32 rekisterinumeron perusteella jäljittämään lentokoneen 
omistavan lentoyhtiön ja sen pääkonttorin. Kävi ilmi, että monet lentokoneet kuuluivat 
pöytälaatikkoyhtiöille, joilla ei ollut toimitiloja tai henkilökuntaa ja joilla oli 
postilokero-osoitteet, jotka puolestaan liittyivät muihin CIA:n johtamiin yhtiöihin. Jotkut 
lentokoneista kuuluvat suoraan CIA:han kytköksissä oleville yhtiöille, tai sitten CIA on 
vuokrannut koneet tavallisilta liikeyrityksiltä.

Eurocontrolilta saatujen lentopäiväkirjojen mukaan seurannassa olleet lentokoneet ovat 
11. syyskuuta jälkeen pysähtyneet Euroopassa 1080 kertaa ja lentäneet hyvin usein 
eurooppalaisten kenttien välillä määränpäänään Aasia, Lähi-itä ja Afrikka.

CIA:n lentojen reitit ja määrämaat (muun muassa Afganistan, Irak, Jordania, Egypti, Libya, 
Marokko, Turkmenistan, Uzbekistan ja Azerbaidžan) osoittavat, että lentoja on saatettu 
käyttää myös vankikuljetuksiin.

Tämän vahvistavat epäsuorasti tiedossa olevat poikkeukselliset kuljetukset (Abu Omar, Maher 
Arar, Khaled el-Masri, Ahmed al-Giza ja Mohamed al-Zari), sillä kussakin tapauksessa 
käytettiin luettelossamme olevia lentokoneita.

B. Muutamia esimerkkitapauksia

Gulfstream IV N85VM-N227SV

• Koneen omistaa Richmor Aviation, jonka omistajat ovat itse myöntäneet 
vuokranneensa koneen CIA:lle useita kertoja. Abu Omar kuljetettiin kyseisellä
koneella Ramsteinista Kairoon helmikuussa 2003. Kone teki 11. syyskuuta 2001 ja 
vuoden 2005 lopun välillä noin 80 pysähdystä eurooppalaisilla lentokentillä.
Alkuvuodesta 2004 Gulfstream IV on pysähtynyt Romaniassa kolmesti: kaksi kertaa se 
oli tullut Jordaniasta ja kolmannella kerralla se oli lentänyt Guantánamosta 
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Marokon Casablancaan, josta se palasi Washingtoniin 13. huhtikuuta.
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Boeing 737 N313P

• Koneen rekisteröi aluksi Stevens Express Leasing Inc, ja myöhemmin Premier 
Executive Transport Services rekisteröi sen uudelleen. Vuosina 2003–2004 kone 
laskeutui Afganistanista tullessaan kerran Puolaan ja kahdesti Romaniaan. Ei ole mitään 
syytä olettaa, että kone pysähtyi polttoainetäydennystä varten.

Erityisesti voidaan mainita, että N313P lensi 22. syyskuuta 2003 Kabulista Szymanyn 
lentokentälle, joka sijaitsee Koillis-Puolassa lähellä Szczytnon kaupunkia. Szymanyyn 
laskeuduttuaan kone lensi lounaaseen kohti Romaniaa. Eurocontrolin tietojen mukaan 
kone lähti pian Bukarestista Rabatiin, Marokkoon. Seuraavana iltana (23. syyskuuta) se 
lähti asiakirjojen mukaan Rabatista klo 20.10 ja saapui Guantánamon 
laivastotukikohtaan aamunkoitteessa 24. syyskuuta.

Boeing 737 N368CE

• Pöytälaatikkoyhtiö Premier Aircraft Managementin omistaman N368CE:n päivittäiset 
lentoreitit olivat Frankfurt–Ašgabat (Turkmenistan) ja Frankfurt–Bagdad. 
Kesä–marraskuussa 2005 Frankfurtista lähtenyt kone laskeutui noin 50 kertaa A
šgabatiin ja 16 kertaa Bagdadiin. Samana aikana lentokone pysähtyi 112 kertaa useilla 
eurooppalaisilla lentokentillä.

Lockheed N2189M

• Entisen CIA:n lentäjän perustaman pöytälaatikkoyhtiön Tepper Aviationin omistaman 
ja Yhdysvaltojen salaisen palvelun käyttöön annetun N2189M:n lentoreitit ovat myös 
mielenkiintoista luettavaa. Kone on 11. joulukuuta 2001 jälkeen tehnyt 70 laskua
Eurooppaan, 17 Taškentiin (Uzbekistan) ja 29 Bakuun (Azerbaidžan). Euroopan 
ulkopuolella määränpäänä ovat olleet muun muassa Egypti (kolme kertaa) ja Jordania 
(kahdeksan kertaa).

Samoja kenttiä käytti toinen Tepper Aviationin kone, Hercules-130 N8183J (16 lentoa 
Frankfurtista Bakuun, 10 lentoa Taškentista Frankfurtiin). 

Gulfstream V N379P-N8068V-N44982

• Premier Executiven (CIA:n tärkein pöytälaatikkoyhtiö) kone, jonka rekisterinumeroa 
on muutettu kolmesti, jotta konetta ei voitaisi jäljittää.

Tällä koneella Ahmed Agiza ja Mohammed al-Zari lennätettiin joulukuussa 2001 
Tukholmasta Kairoon. Kesäkuussa 2003 se lensi Kabulin, Varsovan ja Rabatin välillä ja 
kuukautta myöhemmin sitä käytettiin paluulennolla Kabulista Varsovaan.
Kaiken kaikkiaan lentokone teki 145 pysähdystä Euroopassa vuoden 2001 lopun ja 
kesäkuun 2005 välillä. Euroopan ulkopuolella määrämaina olivat useimmiten 
Uzbekistan, Egypti, Jordania, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Pakistan, Marokko, 
Georgia, Afganistan, Gambia, Algeria, Libanon, Azerbaidžan, Libya ja Guantánamo. 
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Syyria: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18289.htm
Afganistan: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/sa/721.htm
Turkmenistan: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41714.htm
Irak: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61689.htm

(Esittelijä jakaa kattavat tiedot kaikista CIA:n käyttämistä lentokoneista.)

C. Päätelmät

Eurocontrolilta 32 valvotusta lentotunnuksesta saatujen tietojen perusteella voidaan todeta, 
että:
1. kaikkia lentokoneita käyttivät CIA:han kytkeytyvät tai sen valvomat yhtiöt
2. lentokoneet tekivät kaiken kaikkiaan 1080 pysähdystä Euroopassa
3. niissä määrämaissa, jotka voidaan yhdistää myös vankikuljetuksiin, rekisteröitiin 

vuoden 2001 lopun ja vuoden 2005 lopun välisenä aikana seuraavat pysähdykset:
a. Jordaniassa 70 
b. Azerbaidžanissa 70 
c. Turkmenistanissa 52
d. Egyptissä 50
e. Uzbekistanissa 46
f. Irakissa 40
g. Afganistanissa 37
h. Marokossa 40
i. Libyassa 14
j. Guantánamossa 11.

4. On syytä korostaa, että monissa mainituista valtioista kidutus ja vangitseminen ilman 
oikeudenkäyntiä ovat yleinen käytäntö. Entinen CIA:n agentti Bob Baer totesi 
haastattelussaan New Statesmanille15: "Jos haluat, että heitä kidutetaan, lähetä heidät 
Syyriaan. Jos haluat jonkun katoavan – niin ettei häntä nähdä koskaan enää – lähetä
hänet Egyptiin".16 Kidutusta käsittelevä YK:n erityisraportoija Manfred Nowak korosti 
yleiskokoukselle laatimassaan viimeisimmässä raportissa, että jotkut maat, muun 
muassa Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska ja Ruotsi olivat rikkoneet 
kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia karkottamalla terroristeiksi epäiltyjä henkilöitä
sellaisiin maihin kuin Egypti, Syyria, Algeria ja Uzbekistan, joissa heitä hyvin 
todennäköisesti kidutetaan.17 Yhdysvaltain ulkoministeriö ilmaisi hiljattain huolensa 
joistakin mainituista maista (Georgia, Marokko, Azerbaidžan, Egypti, Uzbekistan, 
Jordania, Syyria, Afganistan, Turkmenistan ja Irak). Kustakin maasta laadituissa 
ihmisoikeuksia koskevissa raporteissa ministeriö arvioi erityisen kriittisesti kidutuksen 
käyttöä, mielivaltaisia pidätyksiä ja vankien asemaa18.
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