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TIIVISTELMÄ 

 

Kylmän sodan jälkeen Nato pyrki vastaamaan kansainvälisiin turvallisuusuhkiin oman alu-

eensa ulkopuolella. Suurista kenttäarmeijoista luovuttiin, ja maavoimien rooli muuttui merki-

tyksettömämmäksi. Nato ja sen jäsenmaat keskittyivät pienten joukkojen siirtämiseen kauaksi 

oman alueen ulkopuolelle. Ilma-aseesta tuli tärkeä osa sotilasoperaatioita, ja sotilaalliset krii-

sinhallintatehtävät ohjasivat kansallisten asevoimien kehitystä. Yhdysvaltoja lukuun ottamat-

ta Nato-maat supistivat merkittävästi puolustusmenojaan, ja Natosta tuli riippuvainen Yhdys-

valtojen sotilaallisista suorituskyvyistä. Vuonna 2014 Venäjä valtasi Krimin niemimaan, ja 

aloitti sotilasoperaation Itä-Ukrainassa sekä vuotta myöhemmin Syyriassa. Venäjä näytti alu-

eellisen voimapolitiikan paluun Itä-Eurooppaan. Naton tuli varautua Venäjän muodostamaan 

sotilaalliseen uhkaan Itä-Euroopassa. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten länsimainen sodan kuva muuttui Venäjän soti-

lasoperaatioiden seurauksena. Sotilaallista voimaa tarkasteltaessa tutkimuksessa keskityttiin 

konventionaalisiin toimintatapoihin asevoimien käytössä. Tutkimusmenetelminä käytettiin 

teoriasidonnaista sisällönanalyysia sekä aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimuksen läh-

deaineisto koostui Naton julkaisuista sekä länsimaisista tutkimuksista, raporteista ja artikke-

leista. Lähdeaineisto jaoteltiin tutkimuskysymysten perusteella. Analyysi toteutettiin vertaa-

malla länsimaista sodan kuvaa ennen Venäjän sotilasoperaatioita, ja tämän päivän länsimaista 

sodan kuvaa keskenään. 

 

Venäjän aggressioiden vuoksi Nato hyväksyi uuden valmiussuunnitelman, ja lisäsi läsnäolo-

aan Itä-Euroopassa. Baltian maihin sekä Puolaan sijoitettiin pysyviä monikansallisia patal-

joonan taisteluosastoja, ja ilmavalvontaa lisättiin Itä-Euroopassa. Nato kasvatti nopean toi-

minnan joukkojensa määrää, ja perusti erittäin nopean toiminnan joukot sotilaallisen voiman 

kasvattamiseksi nopeasti Naton alueella. Nato alkoi uudelleen toteuttaa suuria sotaharjoituk-

sia Euroopassa. Euroopan jäsenmaat kasvattivat puolustusmenojaan, ja paransivat sotilaalli-

sia suorituskykyjään. 

 

Tutkimustulosten mukaan länsimainen sodan kuva muuttui Venäjän sotilasoperaatioiden seu-

rauksena. Länsimaiseen sodan kuvaan muotoutui ajatus sotilaallisesta uhkasta Itä-

Euroopassa. Venäjä osoitti, että se kykenee sotatoimiin ilman strategista ennakkovaroitusta, 

jonka vuoksi asevoimien valmiudesta tuli entistä tärkeämpää. Asevoimilla tuli valmistautua 

myös oman alueen puolustamiseen, johon tarvitaan kaikkien puolustushaarojen suorituskyky-

jä. Tämän vuoksi maavoimien sotilaallisista suorituskyvyistä tuli aiempaa tärkeämpiä. On 

huomioitava, että länsimaisen sodan kuvan muutoksen analysointi vertailevana tutkimuksena 

perustuu induktiiviseen päättelyyn, mikä tekee tutkimuksesta jossain määrin subjektiivisen. 

AVAINSANAT 
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LÄNSIMAISET JOHTOPÄÄTÖKSET VENÄJÄN SOTILASOPERAA-

TIOISTA UKRAINASSA JA SYYRIASSA 

 

 

1 JOHDANTO 

 

1.1 Aihealueen esittely 

 

Kylmän sodan päätyttyä, ja Neuvostoliiton sekä Varsovan liiton hajoamisen myötä laajamit-

tainen sotilaallinen uhka poistui länsimaisista uhkakuvista. Tämän seurauksena länsimaissa 

jouduttiin miettimään asevoimien tehtävät uudelleen. Kylmän sodan aikana toteutetut satojen 

miljardien panostukset kansallisiin asevoimiin tuli arvioida sekä perustella uudestaan sotilaal-

lisen uhkan heikkenemisen seurauksena.1  

 

Pian kylmän sodan päättymisen jälkeen alkanut Persianlahden sota näytti, että sotilaalliset uh-

kat eivät ole poistuneet kansainvälisestä turvallisuusajattelusta. Uusiksi uhkakuviksi muodos-

tuivat Persianlahden sodan kaltaiset alueelliset sodat ja niitä pienemmät sodat, kuten sisällis-

sodat, jotka voisivat horjuttaa kansainvälistä vakautta ja näin vaikuttaa kansainväliseen turval-

lisuuteen. Muut kylmän sodan jälkeisen ajan sotilaalliset uhkat olivat edellisiä vähemmän uh-

kaavia, mutta entistä laajempia. Tämä toi ongelmansa sotilaallisen voiman käyttöön sotilaalli-

siin uhkiin varauduttaessa.2  

 

Yhteistä länsimaista uhkakuvaa ei kuitenkaan syntynyt 1990-luvulla. Keskustelu keskittyi uu-

siin sotiin, humanitaaristen kriisien ennaltaehkäisyyn sekä yhteistyövaraiseen turvallisuuteen. 

Terrorismi oli osana tätä keskustelua, mutta ei niin suuressa roolissa kuin vuoden 2001 jäl-

keen. Vuoden 2001 syyskuun terrori-iskut Yhdysvaltoihin toivat uuden näkökulman siitä, 

                                                 
1 Raitasalo, Jyri & Joonas Sipilä: Sota – Teoria ja todellisuus, näkökulmia sodan muutokseen. Strategian laitos, 

julkaisusarja 1: strategian tutkimuksia No 24, 2008, s. 43. 
2 Raitasalo, Jyri & Joonas Sipilä: Muuttuva sota. Maanpuolustuskorkeakoulu, Strategian laitos, 2005, s. 105. 
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minkälainen uusi länsimainen sotilaallinen uhka voisi olla. Terrorismista tuli yksi tärkein kan-

sainväliseen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä länsimaissa.3  

 

Neuvostoliiton hajottua Venäjä ei muodostanut samanlaista sotilaallista uhkaa länsimaille 

kuin Neuvostoliitto. Venäjästä tuli pikemminkin Naton kumppani 1990-luvun maailmanjär-

jestyksessä, ja Boris Jeltsinin valtakaudella Venäjällä puhuttiin jopa Natoon liittymisestä. 

2000-luvulla tähän ajatteluun tuli muutos, ja Venäjällä Naton laajentuminen koettiin uhkana 

Venäjän turvallisuudelle.4  Samanaikaisesti Venäjän puolustusmenoja kasvatettiin ja ne olivat 

moninkertaiset vuosikymmenen lopulla verrattuna 1990-luvun puolustusmenoihin5.  

 

Vuosituhannen alussa Venäjällä aloitettiin keskustelu uudesta sotilasreformista. Georgian sota 

vuonna 2008 vei ajatuksen sotilasreformista toteutuksen tasolle Georgiassa huomattujen Ve-

näjän asevoimien puutteiden vuoksi. Toisen maailmansodan jälkeen Venäjän asevoimissa on 

toteutettua useampia sotilasreformeja, mutta nykyistä voidaan pitää kaikista laaja-alaisimpana. 

Vuoteen 2020 ulottuva sotilasreformi koskee Venäjän asevoimien kaikkia tärkeimpiä osa-

alueita, kuten henkilöstörakennetta, organisaatiota, johtamisjärjestelmää, koulutusta ja sosiaa-

lisia etuuksia.6 

 

Sotilaallisen uhkan heikennyttyä länsimaisissa uhkakuvissa kylmän sodan päätyttyä tarve suu-

rille reserviläisarmeijoille ja sodan ajan puolustusvoimille poistui7. Useat Naton jäsenmaat 

lakkauttivat yleisen asevelvollisuuden 2010-luvun loppuun mennessä, ja valikoiva varusmies-

palvelus pysyi ainoastaan Norjassa, Tanskassa, Turkissa ja Kreikassa. Myöhemmin Liettua pa-

lautti valikoivan varusmiespalveluksen vuonna 2016. Uusista jäsenmaista asevelvollisuuden 

on säilyttänyt ainoastaan Viro.8  

 

Kylmän sodan päättymisen jälkeen asevoimien tehtäviä pyrittiin uudistamaan nopeatempoisil-

la ja pienimuotoisilla sotilasoperaatioilla, joissa uusi ja korkea teknologia on suuressa roolis-

sa. Samanaikaisesti kansallisten asevoimien määrärahat laskivat useissa länsimaissa.9 Tekno-

                                                 
3 Paronen, Antti & Olli Teirilä: Vihatkoot kunhan pelkäävät, näkökulmia terrorismiin ilmiönä. Maanpuolustus-

korkeakoulu, Strategian laitos, julkaisusarja 2: tutkimusselosteita nro 51, 2014, s. 1011. 
4 Hyytiäinen, Mika: Tuleva sota, nykyhetki ennakointien valossa. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, 

julkaisusarja 2: tutkimusselosteita nro 4, 2018, s. 42. 
5 Sama, s. 5051. 
6 Rautala, Ari: Venäjän sotilasreformi, asevoimien uusi ilme. Maanpuolustuskorkeakoulu, Strategian laitos, jul-

kaisusarja 4: työpapereita, No 51, 2014, s. 28. 
7 Hyytiäinen (2018), s. 43. 
8 Sama, s. 47. 
9 Raitasalo & Sipilä (2005), s. 206. 
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logian merkitystä korosti Yhdysvalloissa voimistuva käsite sodankäynnin vallankumouksesta. 

Yhdysvallat käytti miljardeja dollareita sodankäynnin vallankumouksen luomiseksi.10 Naton 

eurooppalaisten jäsenvaltioiden asevoimien tavoitteena oli seurata Yhdysvaltojen esimerkin 

mukaisesti. Eurooppalaisten asevoimien puolustusmenojen pienentäminen kuitenkin jatkui, ja 

vuonna 2005 ainoastaan kuusi Naton jäsenmaata käyttivät Naton tavoitteeksi asettaman 2 pro-

senttia bruttokansantuotteestaan puolustusmenoihinsa. Vuoden 2008 talouskriisi syvensi eu-

rooppalaisten Naton jäsenmaiden puolustusbudjettien pienenemistä.11 Tämä vaikutti osaltaan 

siihen, ettei Venäjän sotilasoperaatio Georgiassa noussut länsimaissa tekijäksi, joka olisi vai-

kuttanut länsimaisten asevoimien kehittämiseen. Leikkaukset puolustusmenoista vaikuttivat 

myös länsimaisen aseteknologian kehitystyöhön. Telakaluston, tykistöaseiden sekä ilmator-

junta-asejärjestelmien kehittäminen pysähtyi käytännössä kokonaan. Entistä pienemmät ar-

meijat ja puolustusmenojen leikkaukset aiheuttivat maavoimien kaluston korvaamisen entistä 

halvemmilla vaihtoehdoilla. Taistelupanssarivaunujen lukumäärää vähennettiin ja esimerkiksi 

Hollannissa niistä luovuttiin kokonaan.12 

 

Vuonna 2014 Venäjä vaikutti Itä-Euroopan turvallisuustilanteeseen valtaamalla Krimin nie-

mimaan ja liittämällä sen osaksi Venäjää. Vuodesta 2015 alkaen Venäjä on tukenut Syyrian 

hallitusta Syyrian sodassa useiden länsimaiden tukiessa Syyrian kapinallisia. Tämän tutki-

muksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisen muutoksen Venäjän sotilasoperaatiot ovat ai-

heuttaneet länsimaisessa sodan kuvassa. 

 

1.2 Tutkimustilanne 

 

Viime vuosina länsimaiseen sodan kuvaan kohdistuvat tutkimukset Maanpuolustuskorkeakou-

lussa ovat keskittyneet enimmäkseen Yhdysvaltojen asevoimiin. Nämä ovat olleet pääasiassa 

strategian ja sotahistorian tutkimuksia. Kattavasti länsimaisen sodan kuvan kehitystä kylmän 

sodan jälkeen käsittelee Jyri Raitasalon väitöskirja Constructing war and military power after 

the cold war, the role of the United States in the shared western understandings of war and 

military power in the post-cold war era13. Väitöskirja on vuodelta 2005, joten siinä ei ole pys-

tytty huomioimaan Venäjän sotilasoperaatioiden vaikutusta länsimaiseen sodan kuvaan. 

 

                                                 
10 Sama, s. 117. 
11 Hyytiäinen (2018), s. 4647. 
12 Sama, s. 4849. 
13 Raitasalo, Jyri: Constructing war and military power after the cold war, the role of the United States in the 

shared western understandings of war and military power in the post-cold war era. Maanpuolustuskorkeakoulu, 

Strategian laitos, julkaisusarja 1: strategian tutkimuksia No 21, 2005. 
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Venäjän Ukrainan sotilasoperaatiota käsitteleviä tutkimuksia on kirjoitettu Maanpuolustus-

korkeakoulussa jo useampia. Näistä mainittakoon Jarkko Koistisen diplomityö Georgiasta 

Ukrainaan – Venäjän sotataito ja taistelupotentiaali aseellisissa konflikteissa vuodelta 

201714. Syyriaa koskevia Venäjän sotilasoperaatioita käsitteleviä tutkimuksia on Maanpuolus-

tuskorkeakoulussa kirjoitettu vähemmän. Näistä esimerkkinä Valtteri Riehunkankaan diplo-

mityö Venäjän sotilasoperaatio Syyriassa – Tarkastelu Venäjän ilmavoimien kyvystä tukea 

maaoperaatioita vuodelta 2017, jossa käsitellään Venäjän ilmavoimien käyttöä Syyriassa15. 

Tutkimukset eivät kuitenkaan käsittele, miten länsimainen sodan kuva on muuttunut Venäjän 

sotilasoperaatioiden seurauksena. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on täyttää muodostunut tutkimusvaje länsimaisesta sodan ku-

vasta, koska länsimaisessa uhkakuvakeskustelussa Venäjä on noussut jälleen sotilaalliseksi 

uhkaksi, johon on kyettävä vastaamaan tarvittaessa sotilaallisesti. 

 

1.3 Näkökulma, tutkimustehtävä ja rajaukset 

 

Tutkimuksen teoria pohjautuu sodan kuvan käsitteeseen, joka perustuu konstruktivismiin. 

Kylmän sodan aikana perinteiset kansainvälisten suhteiden teoriat, kuten realismi ja liberalis-

mi pohjautuivat näkemykseen, jossa valtiot kilpailevat vallasta sekä näkemykseen valtioiden 

välisestä epätasa-arvoisesta vallanjaosta, joka määrittää valtioiden välisen tasapainon. Nämä 

teoriat eivät kyenneet keskittymään valtioiden tai toimijoiden välisiin suhteisiin. Konstrukti-

vismin näkemyksenä on, että sosiaalinen maailma on ihmisten rakentama. Poliittiset päättäjät 

sekä kansalaiset rakentavat kansainvälisiä suhteita teoillaan ja vuorovaikutuksellaan.16 Raita-

salon mukaan konstruktivismi ei sinänsä ole kansainvälisen politiikan teoria, vaan ”teoreetti-

nen viitekehys yhteisten merkitysten ja tulkintojen sosiaalisen rakentumisen ymmärtämiseksi 

ja selittämiseksi”17.  

 

Konstruktivismi näkee maailman sosiaalisesti rakentuneena. Tämä näkemys perustuu todelli-

suuden ja tiedon luonteeseen, joita kutsutaan tutkimuskielellä ontologiaksi ja epistemologiak-

                                                 
14 Koistinen, Jarkko: Georgiasta Ukrainaan – Venäjän sotataito ja taistelupotentiaali aseellisissa konflikteissa. 

Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, diplomityö, Helsinki, 2017. 
15 Riehunkangas, Valtteri: Venäjän sotilasoperaatio Syyriassa – Tarkastelu Venäjän ilmavoimien kyvystä tukea 

maaoperaatioita. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, diplomityö, Helsinki 2017. 
16 Theys, Sarina: Introducing Constructivism in International Relations Theory.  

E-IR Foundation, 2018, s. 1. 
17 Raitasalo, Jyri: Turvallisuusympäristön muutos ja Suomen puolustus. Maanpuolustuskorkeakoulu, Strategian 

laitos, julkaisusarja 1: strategian tutkimuksia No 23, Helsinki, 2008, s. 10. 
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si.18 Ontologinen kysymys onkin, onko sosiaalisilla rakenteilla objektiivinen olemassaolo. 

Tällöin sosiaaliset rakenteet ovat yhteisesti koettuja ilmiöitä, jotka kohtaavat sosiaalisen ra-

kenteen toimijoita olemassa olevina sosiaalisina tosiasioina.19 Konstruktivismin tavoitteena 

on osoittaa, että erilaisilla ontologisilla lähtökohdilla on olennainen merkitys siihen, kuinka 

sosiaaliset toimijat selittävät todellisuutta20. Epistemologinen kysymys on, voiko näistä sosi-

aalisista rakenteista saada objektiivisen tiedon21. Wendtin mukaan konstruktivismia tulisi tul-

kita kapeasti ontologiana ennemmin kuin laajasti epistemologiana22.  

 

Konstruktivismi menee yli aineellisen todellisuuden sisällyttämällä ideoiden ja uskomusten 

vaikutuksen kansainvälisiin suhteisiin. Tällöin materiaaliset rakenteet saavat merkityksensä 

sosiaalisten suhteiden ymmärryksen kautta.23 Wendtin antaman esimerkin mukaisesti Iso-

Britannian 500 ydinasetta koetaan Yhdysvalloissa vähemmän uhkaavana kuin Pohjois-Korean 

viisi ydinasetta, koska Yhdysvaltojen kansainväliset suhteet Iso-Britanniaan ovat ystävällis-

mieliset, toisin kuin suhteet Pohjois-Koreaan24.  

 

Konstruktivismin mukaan sosiaaliset toimijat ja sosiaaliset rakenteet muuttuvat vastavuoroi-

sesti. Sosiaaliset toimijat voidaan nähdä kykynä toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. 

Sosiaaliset rakenteet ovat osana kansainvälistä järjestelmää, jotka koostuvat materiaalisista 

sekä ideologisista elementeistä. Palaten Wendtin esittämään esimerkkiin Yhdysvaltojen ja 

Pohjois-Korean suhteista, vihamielisyys perustuu yhteiseksi koettuihin sosiaalisten toimijoi-

den välisiin vuorovaikutuksiin, joiden sosiaalinen suhde edustaa intersubjektiivista rakennetta. 

Näillä sosiaalisilla toimijoilla on kyky muuttaa tai vahvistaa sosiaalisia suhteitaan. Se riippuu 

viime kädessä näiden sosiaalisten toimijoiden ideologiasta toisiaan kohtaan, ja niiden muuttu-

essa tämä sosiaalinen suhde voi muuttua ystävämieliseksi.25 Tämän vuoksi konstruktivismi 

merkitsee sitä, että todellisuus on aina rakenteilla oleva muuttuja, ja muutokset perustuvat 

kansainvälisten toimijoiden välisiin suhteisiin26. 

 

Materiaalisten kykyjen vertaaminen on aina suhteellista. Se on mahdollista, mikäli toimijat 

pyrkivät vastaamaan toistensa materiaalisiin kykyihin samanlaisilla kyvyillä. Esimerkiksi me-

                                                 
18 Theys (2018), s. 1. 
19 Wendt, Alexander: Constructing International Politics. Article in International Politics, 1995, s. 75. 
20 Wendt, Alexander: Social Theory of International Politics. Cambridge University Press, Cambridge Studies in 

International Relations: 67, USA, New York, 1999, s. 6. 
21 Wendt (1995), s. 75. 
22 Wendt (1999), s. 41. 
23 Theys (2018), s. 1. 
24 Wendt (1995), s. 73. 
25 Theys (2018), s. 1. 
26 Sama, s. 1. 
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kanisoidussa sodassa ratkaisevassa roolissa ovat panssarivaunujen ja panssarintorjunta-

aseiden määrä sekä laatu. Mikäli konventionaalisilla asevoimilla pyritään taistelemaan sissiso-

taa käyvää asymmetrista vastustajaa vastaan, on materiaalisten kykyjen vertailu merkitykse-

töntä. Materiaalisten kykyjen vertailu voi olla merkityksellistä tietyissä toimijoiden välisissä 

suhteissa, mutta ne ovat riippuvaisia toimijoiden identiteetistä ja intressistä.27 Materiaalisia 

kykyjä voidaan siis ymmärtää yhteisten merkitysten ja tulkintojen perusteella. Sodan tutki-

muksessa materiaaliset kyvyt ovat yleensä tutkimuksen kohteena. Yhteisten tulkintojen perus-

teella voidaan ymmärtää, minkälaista sotilaallista voimaa ja suorituskykyä pidetään kulloinkin 

tehokkaana ja käyttökelpoisena.28 

 

Konstruktivismi olettaa, että toimijat voivat omata useita identiteettejä, jotka rakentuvat sosi-

aalisessa kanssakäymisessä muiden toimijoiden kanssa29. Toimijoiden identiteettien jatkuva 

rakentuminen koostuu materialistisista kyvyistä ja niiden yhteisesti koetuista merkityksistä, 

joiden avulla toimijoita voidaan verrata muihin. Kansainvälisessä järjestelmässä vallitseva so-

siaalinen ja materiaalinen rakenne ohjaa toimijoiden identiteettien rakentumista.30 

 

Identiteetit auttavat ymmärtämään toimijoiden intressejä kansainvälisessä politiikassa. Esi-

merkiksi pienen valtion identiteetin mukaiset intressit voivat erota suuren valtion intresseistä. 

Pieni valtio saattaa pyrkiä turvaamaan omaa asemansa, kun taas suuri valtio saattaa pyrkiä 

valta-asemaan maailmanpolitiikassa ja maailmantaloudessa, joihin liittyy sotilaallisen voiman 

kasvattaminen tai ylläpitäminen. Lähtökohtaisesti toimijat toteuttavat identiteettinsä mukaisia 

intressejä.31 Ilman intressejä identiteetillä ei ole motivoivaa voimaa, ilman identiteettiä intres-

seillä ei ole suuntaa. Valtioiden identiteettiä ohjaavat historialliset ja kulttuuriset seikat, joten 

valtioiden intressien todellista luonnetta on vaikea ymmärtää. Konstruktivismin avulla näitä 

intressejä pyritään ymmärtämään, jolloin niitä voidaan yleistää.32 Intressit määräytyvät kul-

loinkin vallitsevan kansainvälisen sosiaalisen ja materiaalisen rakenteen mukaan, joka kertoo 

toimijan roolin kansainvälisessä järjestelmässä33. 

 

                                                 
27 Barkin, Samuel: Realism, Constructivism, and International Relations Theory. University of Florida, Depart-

ment of Political Science, Exerpted from chapters 3 and 4 of Realists Constructivism: Rethinking International 

Relations Theory, Gainesville, FL, 2009, s. 5. 
28 Raitasalo (2008), s. 15. 
29 Theys (2018), s. 2. 
30 Raitasalo (2008), s. 15. 
31 Theys (2018), s. 2. 
32 Wendt (1999), s. 231–233. 
33 Raitasalo (2008), s. 15. 
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Identiteettien ja intressien avulla voidaan ymmärtää toimijoiden käytännön toimia. Toiminnat 

ovat yhteydessä toimijoiden materiaalisiin kykyihin. Materiaalisten kykyjen avulla toimijat 

voivat toteuttaa identiteettiensä ja intressiensä mukaista toimintaa. Toiminnoilla on vaikutusta 

yhteisiin tulkintoihin todellisuudesta. Toiminnat myös muokkaavat käsitystä materiaalisesta 

rakenteesta sekä toimijoiden identiteetistä ja intresseistä. Toimintojen perusteet tulevat ole-

massa olevasta sosiaalisesta ja materiaalisesta rakenteesta, mutta samalla toiminnat myös 

muokkaavat tätä rakennetta.34  

 

Yleisesti ottaen konstruktivismi voidaan jakaa tavanomaiseen ja kriittiseen konstruktivismiin. 

Sodan kuvaa voidaan tarkastella näiden koulukuntien välimaastossa, jolloin ei tukeuduta ai-

noastaan toiseen näkemykseen. Tavanomaisessa konstruktivismissa pyritään selvittämään, 

mikä saa toimijat toimimaan niin kuin ne toimivat. Toimijoiden identiteetin ilmentymisen en-

nustamisen mahdollistamiseksi pyritään löytämään toimijoiden väliset suhteet muihin toimi-

joihin, toimijoiden sosiaaliset normit ja kiinnostuksen kohteet. Tällöin on mahdollista ymmär-

tää toimijoiden intressejä kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. Kun toimijan identiteetit 

muuttuvat, tavanomaisessa konstruktivismissa pyritään selvittämään, mitkä tekijät aiheuttivat 

identiteetin muutoksen.35 

 

Kriittisessä konstruktivismissa pyritään selvittämään, miten toimijoiden identiteetteihin usko-

taan, eikä niinkään siihen, mitkä ovat identiteettien vaikutukset toimijoiden intresseihin. Kriit-

tisessä konstruktivismissa keskitytään toimijoiden identiteettien rakentamiseen, joka luodaan 

kirjallisella tai puhutulla viestinnällä muiden toimijoiden välillä. Viestintä on tärkeässä roolis-

sa kriittisessä konstruktivismissa, koska se rakentaa sekä kykenee muuttamaan sosiaalista to-

dellisuutta ja näin ollen toimijoiden intressejä.36 

 

Sodan selittävänä kysymyksenä konstruktivismi pyrkii ratkaisemaan, miksi toimijat ryhtyvät 

sotaan keskenään. Tähän päästäkseen on ymmärrettävä sosiaalisia suhteita ja rakenteita, jotta 

voidaan arvioida, onko sota mahdollinen.37 Sosiaalisten suhteiden ja rakenteiden muuttuessa 

toimijat saattavat kokea toisensa sotilaallisena uhkana. Materiaalisten kykyjen, eli sotaa tar-

kastellessa sotilaallisten kykyjen kehittäminen voi aiheuttaa muutoksia toimijoiden sosiaali-

siin suhteisiin, mikä voidaan kokea yhtä lailla sotilaallisesti uhkaavana. Muutokset eivät vält-

tämättä johda suoranaisesti sotaan, mutta ne voivat vaikuttaa toimijoiden varautumiseen mah-

                                                 
34 Raitasalo (2008), s. 15–16. 
35 Theys (2018), s. 2. 
36 Sama, s. 2. 
37 Wendt (1995), s. 77. 
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dollisiin sotatoimiin. Tällöin toimijat arvioivat toistensa sotilaallisia kykyjä, ja pyrkivät tämän 

perusteella kehittämään omia kykyjään, jotta mahdollisiin sotatoimiin kyetään vastaamaan. 

Sotilaallisten kykyjen kehittämisellä ja ylläpitämisellä voidaan pyrkiä myös sotaa estävään 

vaikutukseen sen pelotevaikutuksen vuoksi. 

 

Nykypäivän käsitys sodasta valtioiden välisenä asevoimin käytävänä taisteluna on muotoutu-

nut jo vuosisatoja sitten. Kuitenkin yhteiset ymmärrykset sodan luonteesta muuttuvat aikojen 

kuluessa. Konstruktivismi pyrkii ymmärtämään näitä muuttuvia yhteisiä tulkintoja sodasta ja 

sotilaallisen voiman käytöstä. Ne antavat merkityksensä sille, mitä asevoimilla ja asejärjes-

telmillä tulee saada aikaiseksi.38  

 

Raitasalon ja Sipilän mukaan ”sodan kuvalla tarkoitetaan kansainvälisessä järjestelmässä 

kulloinkin vallitsevia yhteisiä käsityksiä asevoiman käytön luonteesta, tarpeesta ja mahdolli-

suuksista sekä tehokkaista asevoimien käyttöperiaatteista ja toimintamalleista”. Sodan kuval-

la pyritään siis ymmärtämään tehokkaiksi koettujen asevoimien kehittämiseen, ylläpitämiseen 

ja käyttämiseen liittyviä yhteisiä ymmärryksiä. Nämä yhteiset ymmärrykset määrittävät sen, 

kuinka toimijat varautuvat sotaan.39 

 

Sodan kuvaa rakennetaan jo käytyjen sotien kokemusten ja johtopäätösten perusteella. Sotien 

kokemukset ja johtopäätökset ovat kaikkien käytössä, jolloin sodan kuvaa voidaan rakentaa 

myös muiden käymistä sodista, esimerkiksi mahdollisen vastapuolen sotatoimista. Niiden pe-

rusteella voidaan määrittää, mikä on asevoimien kehittämisen tarkoitus, minkälaiseen sotaan 

varaudutaan, ja kuinka sotia käydään.40 Historiallisten kokemusten tarkastelu luo sodan kuvan 

tarkastelun epistemologisen kysymyksen, jolla pyritään selvittämään kokemusten ja johtopää-

tösten objektiivinen tieto. Ontologisen kysymyksen avulla tämä objektiivinen tieto voidaan 

muuttaa yhteisiksi käsityksiksi, joiden avulla määritetään vallitsevaa sodan kuvaa.41 Se kuinka 

sodan kuvaa rakennetaan muiden toimijoiden historian kokemusten kautta, on riippuvainen 

toimijoiden välisistä suhteista. Liittolaisten kokemusten kautta asevoimia voidaan kehittää 

kykeneviksi yhteisiin operaatioihin. Mahdollisen sodan vastapuolen kokemusten kautta ase-

voimia voidaan kehittää niin, että vastapuolen sotilaallisiin kykyihin kyetään vastaamaan. 

 

                                                 
38 Raitasalo (2008), s. 10. 
39 Raitasalo & Sipilä (2008), s. 7–8. 
40 Sama, s. 8. 
41 Barkin (2009), s. 10. 
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Asevoimat ja asevoimien käyttö ovat valtioiden väline estämään toisten valtioiden ja ei-

valtiollisten toimijoiden uhkaavat toimenpiteet. Asevoimien toimintaa ohjaavat valtioiden po-

liittiset tarpeet. Suurvaltioiden toiminnassa asevoimilla voidaan toteuttaa toimia omien rajojen 

ulkopuolelle poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Asevoimien käyttö on yhteydessä toimi-

joiden identiteettiin kansainvälisessä sosiaalisessa järjestelmässä sekä vallitsevaan kansainvä-

liseen turvallisuusympäristöön, joka määritetään yhteisten ymmärrysten kautta. Tällöin ase-

voimien käytön perusteita ei ainoastaan muuteta turvallisuusympäristön muutoksen johdosta, 

vaan yhteisten ymmärrysten kautta luodun turvallisuusympäristön sääntöjen kautta määrite-

tään asevoimien käytön säännöt. Sodan kuvan kannalta asevoimat ja niiden kehittäminen ovat 

merkittävässä roolissa toimijoiden identiteetin rakentamisessa. Asevoimien uskottavuus pe-

rustuu yhteisiin ymmärryksiin tehokkaista sotilaallisista kyvyistä, joista syntyvät asevoimien 

tehokkaat käyttöperiaatteet ja toimintamallit.42 

 

Asevoimien käytön tarkoitusta määräävät sotilaalliset uhkat, joiden perusteella asevoimien 

käyttöä ja kehittämistä suunnitellaan43. Uhkien määrittelyn monimuotoisuudesta kertoo Yh-

distyneiden kansakuntien (YK) vuonna 2004 julkaisemasta raportista, jossa YK jakaa uhkat 

kuuteen kategoriaan. YK:n määrittelemistä uhkista tässä tutkimuksessa keskitytään sodan ku-

van tarkastelussa valtioiden välisiin sotiin, maiden sisäisiin turvallisuusongelmiin sekä terro-

rismiin.44 Sotilaallisia uhkia voidaan arvioida perinteisellä kaavalla uhka = tahto x kyky, jol-

loin on otettava huomioon, kuinka mahdollisena ja vakuuttavana uhkaa pidetään45. Tahto on 

riippuvainen toimijoiden välisistä sosiaalisista suhteista, ja kyky koetaan materiaalisena, eli 

tässä tapauksessa sotilaallisena kykynä sotatoimien toteuttamiseksi. Sosiaaliset suhteet mene-

vät yli materiaalisen kyvyn, kuten aiemmin esitellystä Wendtin esimerkistä voidaan todeta. 

Kuitenkin materiaaliset kyvyt ovat vaikuttamassa uhkien todelliseen kykyyn, jota arvioidaan 

sosiaalisten suhteiden merkitysten kautta. 

 

Sotilaallisilla suorituskyvyillä pyritään vastaamaan vallitseviin sekä tulevaisuuden sotilaalli-

siin uhkiin. Ne ovat sidoksissa asevoimien tehokkaisiin käyttöperiaatteisiin ja toimintamallei-

hin. Valtiot kohdistavat asevoimilleen resursseja, ja asevoimien tehtävänä on muuttaa resurssit 

tehokkaiksi sotilaallisiksi suorituskyvyiksi. Sotilaalliset suorituskyvyt koostuvat kolmesta 

                                                 
42 Raitasalo (2008), s. 810; Raitasalo & Sipilä (2005), s. 114. 
43 Raitasalo & Sipilä (2008), s. 9 & 329. 
44 United Nations: A more secure world: Our Shared Responsibility. United Nations Department of Public In-

formation, Collective Security, Report of the Secretary-General’s High-level Panel on Threats, Challenges and 

Change, 2004, s. 2. 
45 Seppälä, Pekka: Uhka Käsitteenä. Maanpuolustuskorkeakoulu, Strategian laitos, Julkaisusarja 3, Strategian 

asiatietoa, No 16, 2011, s. 1. 
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elementistä. 1) Strategisista resursseista, joita ovat absoluuttinen puolustusbudjetti, puolustus-

budjetti suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, asevoimien koulutustaso, asevoimien tutki-

mus, harjoitustoiminta ja käytössä olevat asejärjestelmät. 2) Asevoimien muuntautumiskyvys-

tä, joka on yhteydessä strategisiin resursseihin. Se koostuu sotilaskoulutuksen laajuudesta ja 

korkeatasoisista yhteistoimintaharjoituksista. 3) Taistelukyvystä, joka koostuu erilaisista ase-

voimien käyttämistä teknologioista, ja niiden integroitumisesta vallitseviin asevoimien käytön 

tavoitteisiin.46  

 

Tässä tutkimuksessa sodan kuvan yhteisiä käsityksiä tarkastellaan länsimaisesta näkökulmas-

ta. Länsimainen sodan kuva perustuu yhteisten länsimaisten yhteiskunta-arvojen omaavien 

toimijoiden käsityksiin sodan luonteesta. Lähtökohtaisesti länsimaiset yhteiskunta-arvot 

omaavat toimijat eivät koe toisiaan sotilaallisena uhkana, joten ne pyrkivät yhteisten merkitys-

ten kautta muodostamaan yhteistä sodan kuvaa. Yhteisistä yhteiskunta-arvoista huolimatta 

länsimaisten toimijoiden välillä on eroja, jotka vaikuttavat toimijoiden sodan kuvan muodos-

tamiseen. Eroavaisuuksia voivat olla toimijoiden välillä niiden sosiaaliekonomisissa sekä 

geopoliittisissa asemissa kansainvälisessä politiikassa, jotka vaikuttavat toimijoiden identitee-

tin luomiseen ja näin intresseihin.  Tämän vuoksi näitä yhteisiä tulkintoja on pyrittävä yleis-

tämään, ja toimijoiden eroavaisuudet on nähtävä yhteisen sodan kuvan luomisen kannalta 

merkityksettöminä. 

 

Tässä tutkimuksessa länsimaista sodan kuvaa edustaa sotilasliitto Nato. Nato koostuu euroop-

palaisista jäsenmaista sekä Yhdysvalloista ja Kanadasta. Naton päätehtävänä on jäsenmaiden-

sa kollektiivinen puolustus ja demokraattisen rauhan ylläpitäminen Euroatlanttisella alueel-

la.47 Nato on länsimaisia liberaalidemokraattisia yhteiskunta-arvoja edustava turvallisuusyh-

teisö, joka on onnistunut lisäämään vaikutusvaltaansa länsimaisessa politiikassa kylmän sodan 

päättymisen jälkeen. Jäsenmaiden keskinäinen riippuvuus perustuu yhteisten merkitysten ja 

tulkintojen sekä yhteisten identiteettien olemassaoloon. Lisäksi Nato pyrkii näiden yhteisten 

merkitysten ja tulkintojen avulla länsimaisen liberaalidemokraattisen yhteiskuntajärjestelmän 

identiteetin rakentamiseen tekemällä yhteistyötä eri valtioiden ja toimijoiden kanssa.48 

 

                                                 
46 Tellis, Ashley J, Janice Bially, Christopher Layne & Melissa McPherson: Measuring National Power in the 

Postindustrial Age. Rand Corporation, 2000, s. 133–159. 
47 Nato: NATO in focus. An introduction to the transatlantic Alliance. Public Diplomacy Division, Brussels, Bel-

gium, 2013, s. 6. 
48 Mölder, Holger: NATO’s Role in the Post-Modern European Security Enviroment, Cooperative Security and 

the Experience of the Baltic Sea Region. Baltic Security & Defence Review, Volume 8, 2006, s. 7–18. 
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Länsimaisen turvallisuuden näkökulmasta Nato on pyrkinyt integroimaan useita maita länsi-

maiseen yhteiskuntajärjestelmään etenkin kylmän sodan jälkeen. Tästä kertovat Naton laajen-

tuminen maihin, jotka eivät lähtökohtaisesti omaa länsimaisia yhteiskunta-arvoja sekä yhteis-

toiminta vastaavien maiden kanssa. Lisäksi Nato pyrkii tarjoamaan määritelmän liberaalide-

mokraattisen identiteetin turvallisuuden legitiimisestä merkityksestä, eli kuinka länsimaihin 

kohdistuvia sotilaallisia uhkia käsitellään laillisesti oikein.49 

 

Näiltä osin Naton käsitys sodan kuvasta voidaan katsoa edustavan laaja-alaisesti länsimaisia 

käsityksiä sodan kuvasta. Onhan Naton tulkinnat asevoimien tehokkaista käyttöperiaatteista ja 

toimintamalleista ohjanneet tietyiltä osin Natoon kuulumattomien maiden asevoimien kehitys-

tä. Tästä kertoo esimerkiksi kriisinhallintaoperaatioiden merkityksen korostuminen länsimais-

sa kylmän sodan päättymisen jälkeen50. Naton näkökulmasta sodan kuvan kokonaisuuksia 

voidaan katsoa Naton jäsenmaiden tekemien poliittisten päätösten perusteella, ja kuinka Nato 

toteuttaa kollektiivisen puolustuksen tavoitettaan yhteisiin käsityksiin liittyen. 

 

Tutkimustehtävänä tässä pro gradu -tutkielmassa on tutkia, miten länsimainen sodan kuva 

muuttui Venäjän Ukrainassa ja Syyriassa toteuttamien sotilasoperaatioiden perusteella. Län-

simaista sodan kuvaa ja sotilaallisia suorituskykyjä tarkasteltaessa Yhdysvallat on nostettu 

Naton jäsenmaista esille länsimaisen johtoasemansa vuoksi51. Tutkimuksen keskeisin käsite 

on aiemmin määritelty sodan kuva. Muut käsitteet on määritelty pääluvuissa. 

 

Länsimaisen sodan kuvan tutkimus antaa suomalaiselle sotataidolle mahdollisuuden ymmär-

tää minkälaiseen sotaan Suomen kanssa samanlaiset yhteiskunta-arvot omaavat toimijat val-

mistaututuvat. Tämä antaa mahdollisuuden suomalaisen sodan kuvan rakentamiselle osana 

länsimaista sodan kuvaa. Etenkin Venäjän sotilasoperaatioiden vaikutus länsimaiseen sodan 

kuvaan on Suomen kannalta merkityksellistä. Historian kokemukset ja Suomen geopoliittinen 

asema Venäjän naapurimaana ovat ohjanneet suomalaisen sodan kuvan muodostumista läpi 

vuosien. 

 

Tutkimustehtävään vastaamiseksi tutkimuksessa selvitetään ensimmäiseksi, minkälainen oli 

länsimainen sodan kuva vuonna 2014 ennen kuin Venäjä aloitti Ukrainan sotilasoperaation. 

                                                 
49 Gheciu, Alexandra: NATO, liberal internationalism, and the politics of imagining the Western security com-

munity. ResearchGate, article in International Journal, Toronto, Ont, 2019, s. 38–39. 
50 Lohela, Tiia: Nato tänään. Puolustusvoimien tutkimuslaitos, Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen julkaisuja 4, 

Riihimäki, 2016, s. 11. 
51 Raitasalo & Sipilä (2005), s. 121. 
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Aikatarkastelu toteutetaan kylmän sodan jälkeen vuodesta 1991 vuoteen 2014. Aikatarkaste-

lun aikana keskitytään länsimaihin kohdistuviin sotilaallisiin uhkiin, länsimaiden sotilasope-

raatioiden johtopäätöksiin ja kokemuksiin sekä sotilaallisiin suorituskykyihin. Näiden perus-

teella syntyy vuoden 2014 länsimainen käsitys asevoiman käytön luonteesta, tarpeesta ja mah-

dollisuuksista sekä tehokkaista asevoimien käyttöperiaatteista ja toimintamalleista. 

 

Tämän jälkeen tutkimuksessa selvitetään, mikä oli länsimainen näkemys Venäjän sotilasope-

raatioista Ukrainassa ja Syyriassa. Sotilasoperaatioiden tarkastelussa keskitytään Venäjän ase-

voimien konventionaaliseen käyttöön kyseisissä operaatioissa länsimaisiin lähteisiin perustu-

en. Venäjän toiminnasta selvitetään, kuinka se sotii Ukrainassa ja Syyriassa sekä mitä sotilaal-

lisia suorituskykyjä se käyttää kyseisissä operaatioissa. Olettamuksena on, että Venäjän sosi-

aaliset suhteet länsimaihin muuttuivat sotilasoperaatioiden vuoksi. Tällöin länsimaiden johto-

päätökset ja kokemukset Venäjän sotilasoperaatioista voidaan nähdä mahdollisen sodan vas-

tapuolen näkökulmasta. Venäjän sotilasoperaatiot luovat siis länsimaille sotilaallisen uhkan, 

johon länsimaiden on pyrittävä vastaamaan.  

 

Seuraavaksi tutkimuksessa selvitetään, minkälainen on länsimainen sodan kuva tänään. Tar-

kastelussa keskitytään Venäjän Ukrainassa ja Syyriassa toteuttamien sotilasoperaatioiden vai-

kutukseen Natoon ja sen jäsenmaiden asevoimin. Tässä vaiheessa tarkastellaan ainoastaan si-

tä, kuinka Venäjän sotilasoperaatiot Ukrainassa ja Syyriassa vaikuttavat länsimaiseen sodan 

kuvaan. Naton sanallisen viestinnän kautta pyritään päättelemään, mitkä Naton ja sen jäsen-

maiden toimenpiteet ovat suora seuraus Venäjän sotilasoperaatioihin Ukrainassa ja Syyriassa. 

Naton ja sen jäsenmaiden toimenpiteiden, ja etenkin sotilaallisten suorituskykyjen kehittämi-

sen perusteella voidaan päätellä, minkälainen on länsimainen käsitys asevoiman käytön luon-

teesta, tarpeesta ja mahdollisuuksista sekä tehokkaista asevoimien käyttöperiaatteista ja toi-

mintamalleista tänään. 

 

Analyysin ja induktiivisen päättelyn avulla pyritään vastaamaan tutkimustehtävään vertaamal-

la länsimaista sodan kuvaa ennen Ukrainan kriisiä, tänään vallitsevaan länsimaiseen sodan 

kuvaan. Vertailussa keskitytään siihen, miten länsimaiset johtopäätökset ja kokemukset Venä-

jän sotilasoperaatioista muuttivat länsimaisia käsityksiä tehokkaista sotilaallisista suoritusky-

vyistä sekä asevoimien käytön luonteesta, tarpeesta, ja niiden tehokkaista käyttöperiaatteista 

sekä toimintamalleista. Tutkimuksen viitekehys on esitelty kuvassa 1. 
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Kuva 1: Tutkimuksen viitekehys. 

 

Tutkimustehtävään vastaamiseksi tutkimukselle on määritetty yksi päätutkimuskysymys ja 

kolme alatutkimuskysymystä. Päätutkimuskysymys on: 

 

- Miten länsimainen sodan kuva on muuttunut Ukrainan kriisin ja Syyrian sodan seurauksena?  

 

Alatutkimuskysymykset ovat: 

 

- Minkälainen oli länsimainen sodan kuva ennen Ukrainan kriisiä?  

- Minkälainen on länsimainen näkemys Venäjän sotilasoperaatioista Ukrainassa ja Syyriassa? 

- Minkälainen on länsimainen sodan kuva tänään? 

 

Länsimaat rajataan tässä tutkimuksessa näkökulman mukaisesti Nato-maihin. Yhdysvallat 

nostetaan Naton jäsenmaista esille, koska Yhdysvaltojen asema länsimaisessa sodankäynnissä 

on ylitse muiden52. Asevoimien tarkastelu rajataan koskemaan Nato-maiden ja Venäjän ase-

voimia sekä asevoimien konventionaalista käyttöä. Ajallinen rajaus on vuodesta 1991 vuoden 

2019 loppuun.  

 

 

                                                 
52 Sama, s. 121. 
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1.4 Tutkimusmenetelmät ja tutkielman rakenne 

 

Tutkimusmenetelminä tässä tutkimuksessa käytetään laadullista teoriasidonnaista sisällönana-

lyysia sekä aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissa sodan 

kuvan teoria toimii analyysin apuvälineenä. Tutkimusprosessin alussa luodaan esitieto tutkit-

tavasta ilmiöstä, mikä on hermeneuttisen tutkimuksen kannalta välttämätöntä.53 Esitieto han-

kitaan tutkimuksista ja artikkeleista, jotka liittyvät länsimaisen sodan kuvan kehitykseen kyl-

män sodan jälkeiseltä ajalta vuoteen 2014 sekä Venäjän sotilasoperaatioihin ja niiden välittö-

miin vaikutuksiin länsimaiseen sodan kuvaan.  

 

Tutkimuksessa on taustalla vaikuttamassa määrällisiä asioita, jotka vaikuttavat tiedon analy-

sointiin54. Määrällisiä asioita ovat asevoimien joukkomäärät, kalustomäärät ja puolustusme-

not. Asevoimien vahvuuksia ja kalustomääriä tarkastellessa keskitytään kylmän sodan ajan 

jälkeisen ajan muutokseen, koska kylmän sodan jälkeisellä ajalla asevoimien vahvuuksia on 

länsimaissa pienennetty55. Puolustusmenojen muutosta tarkastellaan kylmän sodan lopulta 

vuoteen 2019, jolloin pystytään analysoimaan sodan kuvan muutoksen vaikutusta kansallisten 

asevoimien puolustusmenoihin. 

 

Tutkimuksen tieto kerätään erilaisista julkaistuista dokumenteista, joiden keräämistä ohjaa 

tutkimuksen näkökulma ja sodan kuvan teoria. Näin aineistolla pyritään vastaamaan tutkimus-

tehtävään. Aineisto jaetaan asiakirjoihin, tutkimuksiin, kirjallisuuteen, pöytäkirjoihin, artikke-

leihin sekä raportteihin. Aineistolla pyritään saavuttamaan saturaatio, jolloin tutkimuksen läh-

deaineisto alkaa toistaa itseään. Tällöin lähdeaineiston voidaan katsoa olevan riittävän laa-

jaa.56 Tutkijan tietämys tutkittavasta ilmiöstä kehittyy tutkimuksen kuluessa, minkä perusteel-

la syntyy tutkimukseen vaikuttavia tekijöitä, joihin pitää perehtyä tarkemmin57.  

 

Tiedon analysoinnilla pyritään vastaamaan tutkimukselle määritettyihin tutkimuskysymyksiin 

mahdollisimman objektiivisesti58. Analysoinnissa havaintoja pelkistetään. Pelkistämistä ohjaa 

                                                 
53 Huttunen, Mika & Jussi Metteri (toim.): Ajatuksia operaatiotaidon ja taktiikan laadullisesta tutkimuksesta. 

Maanpuolustuskorkeakoulu, Taktiikan laitos, julkaisusarja 2, Taktiikan asiatietoa, Edita Prima Oy, Helsinki, No 

1, 2008, s. 24 & 52. 
54 Sama, s. 35. 
55 Raitasalo & Sipilä (2008), s. 337 
56 Rantapelkonen, Jari & Lotta Koistinen: Pohdintoja sotatieteellisistä käsitteistä. Maanpuolustuskorkeakoulu, 

Sotataidon laitos, julkaisusarja 2: tutkimusselosteita nro 1, Helsinki, 2016, s. 67. 
57 Aaltola, Juhani & Raine Valli: Ikkunoita tutkimusmetodeihin, näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen 

teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. PS-kustannus, Juva, 2007, s. 78. 
58 Rantapelkonen & Koistinen (2016), s. 23. 
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tutkimuksen sodan kuvan teoria ja näkökulma aineiston tarkastelussa. Tällöin aineistoista saa-

daan useita havaintoja, jotka liittyvät tutkimustehtävään. Analysoitava aineisto pysyy tutkijan 

hallinnassa, ja aineistosta löydetään tutkimustehtävän kannalta oleellinen tieto. Havainnoista 

etsitään tutkimustehtävän kannalta yhdistävät sekä eroavat tekijät, jotka kootaan osaksi koko-

naisuutta. Lopulta havaintojen määrä pyritään pelkistämään mahdollisimman pieneksi havain-

tojen joukoksi, koska tällöin havainnot saadaan linkitettyä itse tutkimustehtävään.59 Tiedon 

analysointiin käytetään Excel-ohjelmaa, johon tutkimuksessa käytetty aineisto kerätään, luoki-

tellaan ja teemoitetaan. Ohjelmassa on välilehtiä tutkimuskysymyksittäin, jolloin tiedon analy-

sointivaiheessa aineisto saadaan linkitettyä keskenään osaksi kokonaisuutta. 

 

Tiedon tulkinnassa pyritään arvoituksen ratkaisemiseen analysoinnin perusteella tehdyistä ha-

vainnoista. Tiedon tulkintavaiheessa analysointia ei täysin unohdeta, vaan analysoinnin perus-

teella yritetään löytää lisää havaintoja, jotka auttavat arvoituksen ratkaisemisessa.60 Tulkintaa 

tapahtuu myös analysointivaiheessa. Tulkinta perustuu pääosin tutkijan omaan ajatteluun ai-

heesta, jolloin tutkimustehtävä, sodan kuvan teoria, näkökulma ja tutkimuskysymykset ohjaa-

vat ajatteluprosessia.61 Tässä on otettava huomioon tutkijan subjektiivisuus tarkasteltavaa il-

miötä tulkittaessa. Tämän takia tulkinnan perusteella tehdyt johtopäätökset tulee perustella 

selkeästi.62  

 

Ensimmäisen vaiheen tieto kerätään tutkimusmenetelmäkirjallisuudesta, aiemmista opinnäyte-

töistä ja väitöskirjoista sekä muista aihealueeseen kuuluvista tutkimuksista. Ensimmäisessä 

vaiheessa lähdeaineistosta pyritään löytämään tutkimuksen primaarilähteet. Tutkimusta tuke-

vat lähteet kootaan lähdeaineistoon luvuittain. 

 

Ensimmäisen vaiheen lähdeaineiston perusteella luodaan tutkimuksen johdanto. Johdannon 

tieto analysoidaan laadullisen sisällönanalyysin keinoin pelkistäen aiemman tutkimuksen, tut-

kimusmenetelmäkirjallisuuden ja länsimaista sodan kuvaa käsittelevien tutkimusten perusteel-

la. 

 

Toisessa vaiheessa vastataan ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen. Toisen vaiheen tieto ke-

rätään Naton huippukokousten oppaista, Naton puolustusministerien kokousten pöytäkirjoista 

ja strategisista konsepteista vuosien 1991–2014 aikana. Lähteitä tuetaan erilaisilla ulkomaisil-

                                                 
59 Alasuutari, Pertti: Laadullinen tutkimus 2.0. Vastapaino, Inprint, Riika, 2011, s. 3843. 
60 Sama, s. 4446. 
61 Huttunen & Metteri (2008), s. 56. 
62 Rantapelkonen & Koistinen (2016), s. 3. 
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la ja kotimaisilla tutkimuksilla sekä artikkeleilla, jotka käsittelevät länsimaista sodan kuvaa 

vuosina 1991–2014. 

 

Toisessa vaiheessa tutkimusmenetelmänä käytetään teoriasidonnaista sisällönanalyysia. Pel-

kistämisen tuloksena syntyneiden tulkintojen perusteella kirjoitetaan toinen luku, jossa käsi-

tellään länsimaisen sodan kuvan kehittymistä kylmän sodan jälkeen vuoteen 2014. Toinen lu-

ku luo perustan länsimaisesta sodan kuvasta ennen Venäjä sotilasoperaatiota Ukrainassa. Toi-

sessa vaiheessa tutkimuksen taustalla on määrällisiä tekijöitä, jotka kertovat vallitsevasta so-

dan kuvasta. Näitä määrällisiä tekijöitä analysoidaan sekä tulkitaan, jotta ensimmäiseen ala-

tutkimuskysymykseen pystytään vastaamaan mahdollisimman tarkasti. 

 

Kolmannessa vaiheessa vastataan toiseen alatutkimuskysymykseen. Tieto kerätään Venäjän 

sotilasoperaatioita Ukrainassa sekä Syyriassa käsittelevistä länsimaisista tutkimuksista, artik-

keleista ja raporteista. 

 

Kolmannessa vaiheessa käytetään laadullista sisällönanalyysia, joka perustuu länsimaisiin tut-

kimuksiin, artikkeleihin, ja raportteihin koskien Venäjän sotilasoperaatioita Ukrainassa ja 

Syyriassa. Pelkistämisen jälkeen muodostuneista tulkinnoista kirjoitetaan kolmas luku. Luvun 

tarkoituksena on selvittää, minkälainen on länsimainen näkemys Venäjän sotilasoperaatioista, 

joka luo muutoskohdan länsimaisessa sodan kuvassa. Myös kolmannessa vaiheessa käsitel-

lään määrällisiä tekijöitä Venäjän asevoimia tarkasteltaessa. 

 

Neljännessä vaiheessa vastataan kolmanteen alatutkimuskysymykseen. Luvun tieto kerätään 

Naton huippukokousten oppaista vuoden 2014 jälkeen sekä Naton jäsenmaiden asevoimia 

koskevista tutkimuksista, jotka käsittelevät Natoa vuoden 2014 jälkeen. Luvun lähdeaineistoa 

tuetaan Natoa ja Naton jäsenmaita käsittelevillä artikkeleilla ja raporteilla vuoden 2014 jäl-

keen. 

 

Neljännessä vaiheessa käytetään teoriasidonnaista sisällönanalyysia. Pelkistämisen kautta 

muodostuneiden tulkintojen avulla vastataan kolmanteen alatutkimuskysymykseen ja kirjoite-

taan neljäs luku. Neljännen luvun tarkoituksena on selvittää, minkälainen länsimainen sodan 

kuva on tänään. Myös neljännessä vaiheessa käsitellään määrällisiä tekijöitä Nato-maiden 

asevoimia tarkastellessa. 
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Viidennessä vaiheessa vastataan päätutkimuskysymykseen aikaisempien vaiheiden perusteella 

syntyneiden tulkintojen avulla vertaamalla länsimaista sodan kuvaa ennen Ukrainan kriisiä ja 

länsimaista sodan kuvaa vuonna 2019 keskenään. Viidennessä vaiheessa pyritään induktiivi-

sen ajattelun kautta löytämään uutta tietoa, jolla pystytään paikkaamaan syntynyt tutkimusvaje 

koskien länsimaisen sodan kuvan muutosta Venäjän sotilasoperaatioiden johdosta. Myös vii-

dennessä vaiheessa tutkimusmenetelmänä käytetään teoriasidonnaista sisällönanalyysia. 

 

1.5 Lähdeaineisto 

 
Lähdeaineisto ohjaa tutkimusta, eikä lähdeaineistoa valita valmiiksi tutkimuksen alussa. Näin 

ollen aiempi tietämys ja teoria aiheesta eivät vaikuta tiedon analyysiin ja sen pohjalta tehtäviin 

johtopäätöksiin, koska laadullisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti tutkijan oma tietoi-

suus aiheesta kehittyy tutkimusprosessin aikana.63 Lähdemateriaali kootaan, luokitellaan ja 

teemoitetaan tutkimuksen eri vaiheisiin. Lähdeaineisto rakentuu sodan kuvan teorian ja tutki-

muksen näkökulman kautta, joiden perusteella arvioidaan, onko lähdeaineisto tutkimukseen 

soveltuvaa. 

 

Lähdeaineisto jaetaan primaari- ja sekundaarilähteisiin. Primaarilähteisiin kuuluvat Naton vi-

ralliset asiakirjat, strategiset konseptit, huippukokousten oppaat sekä puolustusministerien ko-

kousten pöytäkirjat ja muut Naton julkaisema materiaali. Sekundaarilähteitä ovat tutkimuskir-

jallisuus, artikkelit ja raportit. Primaarilähteet muodostavat tutkimuksen rungon, jota tuetaan 

sekundaarilähteillä. 

 

Lähdeaineiston luotettavuutta ja käytettävyyttä tutkimuksessa arvioidaan koko tutkimuspro-

sessin ajan. Sekundaarilähteiden luotettavuudessa keskitytään julkaisijan ja kirjoittajan ase-

maan sekä arvostukseen tieteenalalla. Sekundaarilähteiden ikä huomioidaan jokaisessa vai-

heessa, joskin on huomioitava, että kylmän sodan päättyneellä aikakaudella on voitu julkaista 

dokumentteja, jotka ovat käytettävissä tutkimuksen toisen vaiheen aikana. Tutkimuksen läh-

dekritiikki jaotellaan ulkoiseen ja sisäiseen lähdekritiikkiin. Ulkoisen lähdekritiikin tarkoituk-

sena on selvittää lähteen aitous ja lähteen soveltuvuus tutkimukseen. Sisäisen lähdekritiikin 

tarkoituksena on selvittää, mitä varten lähde on tehty ja mitä julkaisulla on pyritty saavutta-

maan.64 Lähdeaineiston käytettävyyttä arvioidaan tutkimustehtävän, sodan kuvan teorian, nä-

                                                 
63 Sama, s. 5; Aaltola & Valli, (2007), s. 70.  
64 Huttunen & Metteri (2008), s. 67. 
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kökulman ja tutkimuskysymysten kautta. Lähdeaineistosta pyritään löytämään tutkimuksen 

kannalta merkittävät tiedot lähteiden luokittelun kautta. 
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2 LÄNSIMAISEN SODAN KUVAN KEHITYS KYLMÄN SODAN 

JÄLKEEN 

 

Vuonna 1989 alkanut poliittinen muutosprosessi Euroopassa johti Varsovan liiton lopettami-

seen, jota seurasi Neuvostoliiton hajoaminen vuoden 1991 lopulla. Euroopan turvallisuusti-

lanne muuttui oleellisesti, sillä Venäjä ei kyennyt kilpailemaan Yhdysvaltojen kanssa sotilaal-

lisesti eikä taloudellisesti, mikä vaikutti Naton toimintaan. Sotilaallisen kahtiajaon päätyttyä 

Nato aloitti rakenteensa ja politiikkansa muutostyön, jolla pyrittiin vastaamaan 1990-luvun 

uuteen turvallisuustilanteeseen. Natolla oli edessään uudet uhkakuvat, jotka olivat aiempaan 

kaksinapaiseen maailmanjärjestykseen perustuneeseen vastakkainasetteluun verrattuna vähäi-

sempiä. Samalla Nato pyrki säilyttämään kollektiivisen puolustuksen perustehtävänään jä-

senmaiden turvallisuuden varmistamiseksi.65  

 

Vuosikymmenet Naton puolustussuunnittelua ohjasivat Neuvostoliiton ja Varsovan liiton 

muodostamat uhkakuvat. Sotapelien perusteella Nato oli kehittänyt sotilasrakennettaan, jotta 

mahdollinen Neuvostoliiton ja Varsovan liiton hyökkäys kyetään torjumaan.66 Neuvostoliiton 

hajottua ja kylmän sodan päätyttyä tämä uhka hälveni. Neljänkymmenen vuoden ajan kehitty-

nyt puolustussuunnittelu kahden sotilasmahdin vastakkainasetteluna oli tullut päätökseen. Oli 

aika Naton puolustusajattelun muutokselle.67  

 

2.1 Muuttuneet uhkakuvat 

 

Jo vuoden 1990 Lontoon huippukokouksessa Varsovan liiton jäsenille julistettiin, että liit-

toumat eivät olleet enää uhka toisilleen68. Seuraavan vuoden marraskuussa Naton uusi strate-

ginen konsepti huomioi muuttuneen turvallisuustilanteen Euroopassa ja joukkoja suunniteltiin 

vähennettävän niin, että liiton turvallisuudesta pystytään huolehtimaan mahdollisimman pie-

nin joukoin69. Sotilaallista rakennetta muutettiin, ja Naton rauhan ajan joukkoja oli määrä su-

                                                 
65 Lagerstam, Karl: Naton muutos, Tutkimus Naton sotilaallisen rakenteen kehittämiseen vaikuttaneista tekijöistä 

kylmän sodan jälkeen. Maanpuolustuskorkeakoulu, Strategian laitos, julkaisusarja 1: strategian tutkimuksia No 

22, Helsinki, 2005, s. 103; Salomaa, Markku: Puhutaan Natosta. Docendo Oy, 2015, s. 75. 
66 Hyytiäinen (2018), s. 42. 
67 Rekkedal, Nils Marius: Nykyaikainen sotataito, sotilaallinen voima muutoksessa. Maanpuolustuskorkeakoulu, 

Edita Prima Oy, Helsinki 2006, s. 204. 
68 Nato: North Atlantic Council, 1990. https://www.nato.int/docu/comm/49-95/c900706a.htm, luettu 22.8.2019. 
69 Nato: The Alliance’s New Strategic Concept 1991. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23847.htm?, luettu 22.8.2019. 
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pistaa 25 prosenttia. Sotilaallinen rakenne otettiin käyttöön vuonna 1994, mikä perustui ennen 

Neuvostoliiton hajoamista vallinneeseen turvallisuustilanteeseen.70  

 

Vuoden 1991 strateginen konsepti korosti Naton rauhanomaista luonnetta ja sen pyrkimystä 

toimia Euroopan turvallisuustilanteen vakauttajana71. Tästä huolimatta kylmän sodan jälkeen 

Naton suunnitelmien mukaan Yhdysvaltojen tuli nopeasti tukea Euroopan joukkoja yhdeksällä 

divisioonalla. Tällöin Yhdysvaltojen voimassa olleessa strategiassa yhtenä skenaariona oletet-

tiin, että Venäjä ja Valko-Venäjä toteuttavat yhteisen hyökkäyksen Puolaa ja Liettuaa vastaan. 

Naton oli kyettävä vastaamaan tähän uhkaan vastahyökkäyksellä.72  

 

1980- ja 1990-lukujen taitteessa Nato ja Varsovan liitto pyrkivät parantamaan kansainvälistä 

turvallisuustilannetta. Liittoumat allekirjoittivat vuonna 1990 tavanomaisten aseiden vähen-

tämistä koskevan TAE 1 -sopimuksen. Sopimuksella määrättiin aseiden määrän vähentämi-

sestä Atlantilta Uralille. Sopimus tuli voimaan marraskuussa 1995. Ennen sopimuksen täys-

määräistä voimaantuloa sopimuksen osapuolet siirsivät kalustoaan sopimusalueen ulkopuolel-

le, millä pyrittiin välttämään kaluston tuhoaminen.73 Sopimuksessa määrättiin maaryhmäkoh-

taiset hyökkäykselliseksi katsottujen aseiden enimmäismäärä, millä pyrittiin estämään sotilas-

liittojen kyky yllätyshyökkäyksiin ja laajoihin sotatoimiin Euroopassa. Sopimuksessa puhu-

taan maaryhmäkohtaisista määristä, koska Varsovan liitto oli jo hajoamassa.74  

 

Vuoden 1990 huippukokouksen päätösten perusteella syntyi Naton uusi aikakausi, ja Euroo-

pan turvallisuustilanne haluttiin säilyttää vakaana myös tulevaisuudessa. Lontoon huippuko-

kouksessa alulle pantu Naton rakenteen ja politiikan muutos pyrki turvallisuussiteiden vakiin-

nuttamiseen yhteistyöohjelman välityksellä Natoon kuulumattomien Keski- ja Itä-Euroopan 

valtioiden kanssa.75 Tämä tuki Naton uuden strategisen opin periaatetta, jossa laaja turvalli-

suus perustuu yhteistyöhön eri maiden kanssa. Samalla uusi strateginen oppi säilytti kollektii-

visen puolustuksen Naton tehtäväkentässä.76 

 

Kylmän sodan jälkeen Naton yhdeksi sotilaalliseksi uhkamalliksi muodostui Turkin eteläinen 

raja, jolla hyökkääjinä toimisivat Irak sekä Syyria. Sotapelit osoittivat, että alueelle lähetetyt 

                                                 
70 Lagerstam (2005), s. 51 & 104. 
71 Salomaa (2015), s. 72. 
72 Lagerstam (2005), s. 186. 
73 Sama, s. 179. 
74 Salomaa (2015), s. 116. 
75 Nato, (1990). 
76 Nato (1991). 
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Naton kaksi armeijakuntaa eivät ehdi ajoissa taistelualueelle. Syntyi tarve vahvoille nopeasti 

käytettävissä oleville joukoille.77 Sotilaallisen uhkan sijainti muuttui idästä myös muille alu-

eille, mutta sotilaallinen kokonaisvoima ei yltänyt kylmän sodan aikaisiin sotilaallisiin uhka-

kuviin. Tähän sotilaalliseen uhkakuvaan vastaamiseksi ei vaadittu Naton sotilaallisen paino-

pisteen muutosta, jotta uhkaan pystyttiin vastaamaan mahdollisimman tehokkaasti. 

 

Euroopan voimaryhmän alueelle muodostettiin vuoden 1991 strategisen konseptin mukaisesti 

välittömän sekä nopean toiminnan joukot. Välittömän toiminnan joukot koostuivat maa-, me-

ri- ja ilmavoimien joukoista, ja niiden toiminta perustui suurilta osin niitä edeltäneeseen Na-

ton liikkuvaan osastoon. Välittömän toiminnan joukot perivät liikkuvan osaston tehtävät sekä 

osia sen joukoista. Välittömän toiminnan joukkojen suorituskykyvaatimuksena oli, että niiden 

tuli olla maavoimien käytettävissä 72 tunnin kuluessa käskystä. Nopean toiminnan joukot 

muodostuivat nopean toiminnan armeijakunnasta ja sitä tukevista ilma- ja merivoimien yksi-

köistä. Nopean toiminnan joukoilla oli neljä keskeistä päätehtävää, joista tärkeimpänä pidet-

tiin voimannäyttöä mahdolliselle hyökkääjälle. Muut tehtävät olivat paikallisten joukkojen 

vahventaminen, tarvittaessa tavanomaiset taistelutehtävät ja kriisinhallintatehtävät.78 

 

Vuonna 1991 Yhdysvallat liittyi Persianlahden sotaan. Sota oli Yhdysvaltojen johtaman liit-

touman kannalta onnistunut, ja sodan kokemukset ohjasivat kylmän sodan jälkeisen ajan län-

simaista sodan kuvaa etenkin Yhdysvalloissa.79 Kylmän sodan päättymisen jälkeen Yhdysval-

lat oli aloittanut asevoimiensa vahvuuden supistamisen ja asevoimien kehityksessä panostet-

tiin korkean teknologian kehittämiseen. Persianlahden sota osoitti, että valtioiden väliset soti-

laalliset uhkakuvat eivät poistuneet Neuvostoliiton ja Varsovan liiton hajottua, joten perinteis-

ten asevoimien kehitystyötä ei tarvinnut täysin unohtaa.80  

 

Persianlahdella Yhdysvallat otti käyttöönsä uusia ja kehittyneitä asejärjestelmiä, joilla Yhdys-

valtojen johtama liittouma saavutti edun vastustajaan nähden81. Tämä näkyi erityisesti ilma-

voimien käytössä Yhdysvaltojen johtaman liittouman hyökkäyksen valmisteluvaiheessa82. 

Persianlahden sota vahvensi teknologian merkitystä sodankäynnissä 1990-luvun alussa eten-

                                                 
77 Lagerstam (2005), s. 196. 
78 Sama, s. 7374. 
79 Raitasalo & Sipilä (2005), s. 115. 
80 Raitasalo & Sipilä (2008), 45. 
81 Raitasalo (2005), s. 199. 
82 Rekkedal (2006), s. 298. 
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kin Yhdysvalloissa. Alkoi uuden teknologian ja jo olemassa olevaa teknologian kehittäminen. 

Yhteisoperaatiokyky, täsmäiskukyky sekä kaukovaikuttaminen olivat kehityksen kohteensa. 83  

 

Kaikki ajattelu pohjautui jo voimassa olevaan sodankäynnin vallankumouksen ideaan84. So-

dankäynnin vallankumouksen tarkoituksena oli muuttaa sodankäyntiä niin, että asevoimat, 

joilla on korkeaa teknologiaa nousevat ylivoimaiseksi vastustajaansa nähden85. Tästä voidaan 

päätellä, että Persianlahden sota ohjasi asevoimien tehokkaita käyttöperiaatteita ja toiminta-

malleja, sillä tulevaisuuden sodissa vastustajat olisivat aseteknologiassa länsimaita jäljessä. 

Lisäksi siviileille ja omille joukoille aiheutuvaa vaaraa pystyttiin vähentämään parantuneen 

tiedustelu- ja johtamisjärjestelmäkyvyn sekä täsmäaseiden ja kaukovaikutteisten asejärjestel-

mien kehittymisen vuoksi86.  

 

Persianlahden sota osoitti, että Yhdysvaltojen johtama monikansallinen liittouma pystyi toi-

mimaan yhdessä ja saavuttamaan menestystä.  Liittouman operaation onnistumiseen vaikutti 

osaltaan kaluston merikuljetusten onnistuminen, mikä johti Yhdysvalloissa siihen, että strate-

gisen liikkuvuuskyvyn parantamista tutkittiin ja kuljetuskyvyn kehittämistä jatkettiin. Lager-

stamin mukaan merikuljetusten merkitys Persianlahdella on voinut vaikuttaa siihen, että Nato 

ei halunnut merkittävästi vähentää laivastovoimaansa kylmän sodan jälkeen.87  

 

Persianlahden sodan jälkeen länsimainen uhkakuva-ajattelu ei enää kohdistunut Naton aluee-

seen. Uudet sotilaalliset uhkakuvat käsittivät sellaiset alueelliset ja niitä pienemmät sodat Na-

ton alueen ulkopuolella, joilla on vaikutusta globaaliin turvallisuustilanteeseen.88  

 

Joukkotuhoaseet ja niiden kantolaitteet olivat levinneet Lähi-itään sekä Pohjois-Afrikkaan. 

Joukkotuhoaseilla olisi jo tuolloin voinut vaikuttaa Naton alueelle.89 Tämä oli huomioitu vuo-

den 1991 Naton strategisessa konseptissa90. Rosvovaltioiden ja terroristien pyrkimykset koet-

tiin suurimmaksi uhaksi. Joukkotuhoaseiden leviäminen niille muodostaisi globaalin ongel-

man.91 

 

                                                 
83 Raitasalo & Sipilä (2008), s. 5. 
84 Sama, s. 5. 
85 Raitasalo (2008), s. 5758. 
86 Raitasalo & Sipilä (2005), s. 110. 
87 Lagerstam (2005), s. 227. 
88 Raitasalo & Sipilä (2005), s. 105. 
89 Lagerstam (2005), s. 200. 
90 Nato (1991). 
91 Raitasalo & Sipilä (2008), s. 6. 
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Suoran sotilaallisen uhkan hävittyä vuonna 1991 oli Natolle vielä epäselvää, mihin tarkoituk-

seen sotilaallista voimaa tullaan käyttämään ja minkälaisia sotilaallisia voimia se edellyttää. 

Naton olemassa olon oikeutta kyseenalaistettiin uhkakuvien muuttuessa, mutta Nato selvisi 

tästä epävarmuuden ajasta. Yhdysvaltojen tavoitteena taas oli säilyttää oma maailmanlaajui-

nen johtoasemansa Neuvostoliiton hajottua ja se halusi muokata kansainvälistä turvallisuus-

ympäristöä omilla asevoimillaan.92 Yhdysvalloille Naton säilyminen oli tärkeää, sillä Naton 

avulla Yhdysvallat säilytti välittömät yhteydet Eurooppaan. Uhkakuvien muuttuessa kaikki 

Nato-maat eivät kokeneet uhkia samalla tavalla, eikä yhteistä uhkakuvaa ei syntynyt. Persian-

lahden positiiviset kokemukset vaikuttivat länsimaalaiseen sodan kuvaan, ja sodankäynnin 

vallankumous oli etenkin Yhdysvalloissa keskiössä asevoimien kehittämisessä. Muuttuneet 

uhkakuvat veivät turvallisuusajattelun Naton oman alueen ulkopuolelle. 

 

2.2 Naton toiminta liittouman alueen ulkopuolella 

 

Kylmän sodan jälkeen sotilaallisista kriisinhallintatehtävistä sekä sotilaallisista operaatioista 

liittokunnan ulkopuolella tuli entistä tärkeämpi osa länsimaista asevoimien käyttöä. Kriiseihin 

piti pystyä puuttumaan entistä kauempana kriisien syntypaikoilla.93 Naton sotilaallinen pää-

paino siirtyi liittokunnan Euroopan alueen puolustamisesta oman alueen ulkopuolelle, ja Nato 

pyrki vaikuttamaan turvallisuusuhkiin maailmanlaajuisesti94. Uusien uhkien katsottiin tulevan 

Naton alueen ulkopuolelta, joihin on kyettävä vastaamaan ympäri maailman95. Naton asevoi-

mien kehittäminen oli kylmän sodan aikana perustunut laajamittaisen sodan uhkaan, ja tähän 

tarkoitukseen tarkoitetuilla asevoimilla tuli vastata muuttuneen turvallisuustilanteen vuoksi 

pienempiin paikallisiin konflikteihin.96 

 

Naton poliittiset perusteet kriisinhallintaoperaatioiden toteuttamiseksi julkaistiin Oslossa 

vuonna 1992 Naton ulkoministereiden tapaamisessa97. Tapaamisessa julistettiin Naton olevan 

valmis kriisinhallintaoperaatioihin ja valmis antamaan tukensa YK:n kriisinhallintaoperaatioi-

hin Euroatlanttisella alueella98. Jugoslavian hajoamissodat määrittivät Naton roolia kansainvä-

                                                 
92 Salomaa (2015), s. 2930. 
93 Raitasalo & Sipilä (2005), s. 203–204. 
94 Hyytiäinen (2018), s. 43. 
95 Lohela (2016), s. 64. 
96 Raitasalo & Sipilä (2005), s. 112–113. 
97 Nato: Handbook 2006. Public Diplomacy Division, Nato, 2006, s. 143–144. 
98 Nato: Ministerial Meeting of the North Atlantic Council in Oslo 4 June 1992. 
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lisenä rauhanturvatoimijana. Positiivisten kokemusten kautta kansainväliset järjestöt tukivat 

Naton toimia ja kollektiivinen turvallisuusjärjestelmä vaikutti löytäneen uuden muotonsa.99  

 

Vuonna 1994 Naton valmistelutyön tuloksena kollektiivista puolustusta ja Naton alueen ulko-

puolisia kriisinhallintatehtäviä ei erotettu toisistaan100. Naton kontekstissa jäsenmaiden osal-

listuminen jaettiin karkeasti kollektiivisen puolustuksen operaatioihin sekä muihin kriisinhal-

lintaoperaatioihin, jotka eivät koske kollektiivista puolustusta101. Naton 1990-luvun kriisinhal-

lintaoperaatioilla pyrittiin luomaan turvallisuusympäristö, jolloin konfliktin jälkeinen tilanteen 

vakauttaminen olisi mahdollista. Paikallisten ja alueella olevien kansainvälisten kriisinhallin-

tajoukkojen välisessä yhteistoiminnassa kehitysavun antaminen oli tärkeää rakentavien suh-

teiden jatkamiselle, mistä tuli keskeinen piirre nykyaikaista kriisinhallintaa.102 

 

Jugoslavian hajoamissodan yhteydessä alkaneet etniset ihmisoikeusrikkomukset saivat Naton 

puuttumaan tapahtumien kulkuun muiden kansainvälisten järjestöjen epäonnistuttua tilanteen 

rauhoittamisessa. Naton hallinto teki monia ennennäkemättömiä päätöksiä, joilla mahdollis-

tettiin Nato-maiden asevoimien käyttö operaatiossa.103 Vuosina 1992–1995 Nato vahvisti 

esimerkiksi YK:n kauppasaartoa Adrianmerellä sekä lentokieltoaluetta Bosnia ja Hertsegovi-

nassa104. 

 

Naton historian ensimmäinen sotatoimi oli vuonna 1994, kun Naton hävittäjät ampuivat alas 

neljä serbien sotilaskonetta, jotka rikkoivat serbien lentokieltoa Bosnia ja Hertsegovinan yllä. 

Bosnia ja Hertsegovinassa vuonna 1995 toteutettu ilmapommitusoperaatio Delibrate Force oli 

Naton ensimmäinen laajempi sotilasoperaatio.105 Ilmapommituksilla vaikutettiin serbijoukko-

jen tukikohtiin ja johtamisjärjestelmiin. Ilmapommitukset sekä diplomaattinen toiminta johti-

vat aselepoon ja myöhemmin Yhdysvalloissa solmittuun Daytonin rauhansopimukseen joulu-

kuussa vuonna 1995.106 Daytonin rauhansopimuksen toteutumiseen vaikutti suurilta osin Na-

ton sotilaallinen suorituskyky sekä Natoon kuulumattomien maiden kanssa tehty yhteistyö. 

Operaatio näytti, että Nato on suorituskyvyltään valmis vastaamaan kylmän sodan jälkeisiin 

                                                 
99 Salomaa (2015), s. 228. 
100 Lagerstam (2005), s. 210. 
101 Nato (2006), s. 44. 
102 Eadie, Pauline & Wyn Rees: The evolution of military power in the west and asia, security policy in the post-

Cold War era. Routledge, New York, 2016, s. 36. 
103 Sama, s. 46. 
104 Nato (2006), s. 143–144. 
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turvallisuusuhkiin ja Naton merkitys kansainvälisen turvallisuuden takaajana on ensiarvoisen 

tärkeää.107  

 

Daytonin rauhansopimuksen jälkeen joulukuussa 1995 YK antoi Natolle vuoden kestäneen 

mandaatin rauhanturvaamisoperaatiolle Bosnia ja Hertsegovinassa, ja sen nimenä oli Impele-

mentation Force (IFOR). IFOR-operaation tarkoituksena oli valvoa rauhansopimuksen toteu-

tumista.108 Operaatio oli Nato-johtoinen, mutta siihen osallistui myös Natoon kuulumattomia 

maita. Kaikkiaan Nato-maiden IFOR-operaation vahvuus oli noin 60 000 sotilasta.109 Euroop-

palaisista jäsenmaista operaatioon osallistui 30 000 sotilasta, joista suurin osa tuli Britanniasta 

ja Ranskasta110. 

 

Naton eurooppalaisten jäsenmaiden asevoimat olivat kylmän sodan aikaisia massa-armeijoita, 

mikä vaikeutti maiden osallistumista kriisinhallintaoperaatioon. Tämä aiheutti eurooppalais-

ten jäsenmaiden asevoimien muutoksen kohti kriisinhallintaan soveltuvia asevoimia, jotka 

olisivat joukkorakenteeltaan pienempiä, mikä mahdollistaisi asevoimien tehokkaamman käy-

tön kriisinhallintatehtävissä.111 

 

IFOR-operaatio vankisti edelleen Naton roolia kylmän sodan jälkeisenä turvallisuustoimija-

na112. Naton kriisinhallintaoperaatio Bosniassa päätti Naton sisäisen kriisin sen tarpeellisuu-

desta kylmän sodan jälkeisessä maailmanjärjestyksessä. Bosnian kriisinhallintaoperaation ai-

kana Nato sai luotua länsimaisen identiteetin, jolla se näytti yhteisöllisyytensä muulle maail-

malle. Tämä yhteisöllisyys ei näkynyt ainoastaan sitoutumisena tiettyihin arvoihin ja normei-

hin, vaan sen kykynä toimia kriisin aikana ja saavuttaa yhteiset päämäärät.113 Yhteisöllisyys 

oli ensiarvoisen tärkeää länsimaisen sodan kuvan muodostamiseksi. Se helpotti yhteisten uh-

kakuvien määrittelyä, ja kuinka asevoimia suunnitellaan käytettävän sotilaallisia uhkia vas-

taan. 

 

IFOR-operaation päätyttyä YK antoi Natolle 18 kuukauden mandaatin uudelle kriisinhallinta-

operaatiolle Bosniassa, joka kantoi nimeä Stabilisation Force (SFOR). Nato-johtoinen SFOR 

aloitti toimintansa samana päivänä, kun IFOR-operaation mandaatti päättyi joulukuussa vuon-
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na 1996. Naton ulko- ja puolustusministerit katsoivat, että pitääkseen tilanteen rauhallisena 

alueella tarvittiin edelleen sotilaallista voimaa, mutta ei välttämättä niin paljoa kuin IFOR-

operaation aikana.114 

 

SFOR-operaation aloitusvahvuudeksi muodostui 32 000 henkilöä, joka koostui pääasiassa Na-

to-maiden joukoista, mutta myös Natoon kuulumattomien maiden joukoista. Myöhemmin ti-

lanteen tultua entistä rauhallisemmaksi joukkojen määrää pienennettiin ja joukkojen vahvuus 

oli noin 19 000 henkilöä.115 SFOR edusti kestävää sitoutumista kriisinhallintaoperaatioihin 

kuten edeltäjänsä IFOR, sillä NATO-maat, joilla on kansalliset asevoimat, osallistuivat ope-

raatioihin. SFOR lopetti toimintansa 2004 ja kriisinhallintaoperaatiota Bosniassa jatkoi Eu-

roopan Unioni (EU).116 

 

Naton kannalta merkittäväksi sotakokemukseksi muodostui vuoden 1999 Kosovon sota, jonka 

perusteella pyrittiin muodostamaan tulevaisuuden länsimaista sodan kuvaa117. Maaliskuussa 

1999 Nato aloitti 78 päivää kestäneen ilmapommitusoperaation, joka pantiin täytäntöön Ko-

sovossa alkaneen humanitaarisen katastrofin pysäyttämiseksi. Konfliktia pyrittiin ensin ratkai-

semaan kansainvälisesti diplomaattisin keinoin, siinä onnistumatta.118  

 

Ilmapommitusoperaatio kantoi nimeä Operation Allied Force (OAF), ja se oli Naton tulevan 

strategisen konseptin mukainen, sillä Jugoslavian liittokunnan presidentti Slobodan Milošević 

kieltäytyi kansainvälisestä avusta Kosovon konfliktin ratkaisemiseksi rauhanomaisin keinoin. 

Ilmapommituksia voidaan pitää vastauksena kesäkuussa vuonna 1995 serbijoukkojen toteut-

tamaan noin 7 000 bosnialaisen joukkomurhaan.119  

 

Myöhemmin tammikuussa 1999 Račakin kylässä Kosovossa serbijoukot surmasivat 40 albaa-

nialaista siviiliä. Nato ei enää voinut olla puuttumatta Kosovon tapahtumiin.120 Naton suorit-

tama ilmaoperaatio pakotti serbit lopettamaan ihmisoikeusloukkaukset albanialaisia kohtaan. 

Nato saavutti alueella nopeasti ilmaherruuden, ja kykeni konfliktin rauhoittamiseen ilman mit-

tavia maavoimien joukkoja. Toisaalta maajoukkojen käyttöön ei ollut poliittista tahtoa, koska 
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Kosovon maasto olisi tehnyt sen hetkisten maajoukkojen käytön hankalaksi. Tämän myötä 

Yhdysvalloissa alkoi kevyiden nopeasti siirrettävien maajoukkojen kehittäminen.121  

 

Vaikka 78 päivää kestänyt ilmapommitusoperaatio oli lopulta menestys, oli sen alun perin tar-

koitus lopettaa konflikti aiemmin. Ilmapommitusoperaatio taittui jossain vaiheessa tehotto-

maksi ja päämäärättömäksi, mihin vaikuttivat operaation kannalta huonot sääolosuhteet, yllät-

tävän joustavaksi muotoutunut vastustaja sekä Yhdysvaltojen ja Naton poliittisten päättäjien 

epäröinti siitä, kuinka sotilaallista voimaa voidaan tehokkaimmin käyttää serbejä vastaan. Il-

maoperaation tehokkuudessa länsimaat ottivat askeleen taaksepäin, kun verrataan Kosovon 

ilmaoperaatiota Yhdysvaltojen liittouman toteuttamaan Persianlahden sodan ilmaoperaati-

oon.122  

 

Serbien ilmatorjuntaohjusten tuhoamisessa epäonnistuttiin, koska serbit pitivät ohjuksensa 

valmiustilassa, jolloin ne eivät säteilleet, ja näin ne välttyivät paljastumiselta.  Serbit yrittivät-

kin tuhota Naton ilma-aluksia matalammassa ilmatilassa. Serbien ilmatorjuntakyky pakotti 

Naton pommittajien lentämään yli 15 000 jalan korkeudessa, ja johtuen Kosovon vuoristoises-

ta maastosta niin korkealta pommittajien oli vaikea havaita liikkuvia kohteita vinossa kulmas-

sa.123  

 

Liikkuvien vihollisjoukkojen tuhoaminen oli yksi Naton ilmaoperaation pettymyksistä. Lisäk-

si Naton maajoukkojen puuttuminen mahdollisti serbien tankkien ja panssaroitujen ajoneuvo-

jen pitämisen ilmasuojassa, jolloin ne säästyivät tappioilta ja serbit kykenivät jatkamaan ih-

misoikeusloukkauksia haluamillaan alueilla. Nato pyrki välttämään siviilitappioita, mikä vai-

keutti ilmaoperaatiota entisestään. Serbijoukot käyttivätkin siviilejä usein suojanaan, ja media 

oli vaikuttamassa siihen, että siviilitappioiden välttäminen tuli osaksi kansainvälistä oletta-

musta sen hetkiselle sodan kuvalle.124 

 

Kosovon ilmaoperaatiossa toteutettiin joukko taistelukasteita uudenaikaisille asejärjestelmille 

ja sotakoneille. Ilmaoperaatio oli ensimmäinen, jossa olivat mukana kaikki kolme sen hetkistä 

Yhdysvaltojen raskasta pommikonetta B-52, B-1 ja B-2. Ne toteuttivat noin 11 000 taistelu-

suoritusta 23 000:sta operaation aikana. Etenkin B-2:n pitkään odotettu taistelukaste tapahtui 
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heti operaation ensimmäisenä yönä. Lisäksi lennokkien käyttö oli suurempaa kuin koskaan ai-

kaisemmin, ja ne kykenivät ensimmäistä kertaa lähettämään reaaliaikaista videokuvaa taiste-

lukentältä suoraan johtamispaikoille. Operaatiossa käytettiin myös avaruustoimintaympäristöä 

enemmän kuin koskaan aiemmin käyttämällä yli 50:tä eurooppalaista satelliittia esimerkiksi 

tiedusteluun.125  

 

Naton ilmaoperaatio Kosovossa oli isoin Euroopassa sitten toisen maailmansodan, ja se oli 

Naton suurin sotatoimi sekä ensimmäinen humanitaarisia tavoitteita varten toteutettu operaa-

tio Naton ulkopuolisen maan sisäisten ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi se oli pisin Yhdys-

valtojen sotatoimi sitten Vietnamin sodan, ja se tuli maksamaan yli 3 miljardia Yhdysvaltain 

dollaria. Naton ilmaoperaatio Kosovossa näytti, että vaikka ilmakomponentin käytöllä ei yksin 

voiteta tulevaisuuden sotia, on sen käyttö kehittynyt valtaisasti verrattuna muihin sotataidolli-

siin elementteihin.126  

 

Naton tulevaisuuden sodan kuva näyttäytyi ilmavoimien ylivoimaisessa käytössä maavoimien 

osuuden pienentyessä. Omat tappiot pyritään ja pystytään pitämään vähäisinä, eivätkä väkival-

taisuudet enää koskisi siviiliväestöä taistelualueella.  Persianlahden sodan tavoin edelleen kat-

sottiin, että teknologinen ylivoima verrattuna vastustajaan ratkaisee tulevaisuuden sodat.127 

Tästä on pääteltävissä, että Persianlahden sodan johtopäätökset olivat ohjanneet asevoimien 

käyttöperiaatteita vajaan vuosikymmenen aikana. Ilma-aseen rooli konfliktien ratkaisijana oli 

edelleen kiistaton osa länsimaista sodan kuvaa, ja kehittyneen teknologian takia omien ja si-

vullisten tappiot kyettiin pitämään pienenä, mikä helpotti sotatoimien perustelua kansainväli-

sesti. 

 

Kosovon ilmaoperaatio näytti, että Natolla on edelleen tarvetta sodankäyntikyvylle Euroopas-

sa. Jatkossa joukkojen ja esikuntien tulee olla nopeasti siirrettäviä. Myös tiedustelu- ja yhteis-

toimintakyvyllä on merkittävä asema nykyaikaisissa sotilaallisissa uhkissa.128 

 

Kosovon ilmaoperaation jälkeen tehdyt tilastot osoittivat, että Nato oli Kosovossa lähes täysin 

riippuvainen Yhdysvaltojen suorituskyvystä. Yhdysvallat toteutti jopa 70 prosenttia kaikesta 

lentotoiminnasta Kosovossa. Eurooppalaisilla jäsenmailla oli pulaa täsmäpommeista ja ilma-

tankkauslentokoneista. Lisäksi eurooppalaiset olivat yhdysvaltalaisia jäljessä ennakkovaroi-
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tus-, tiedustelu-, valvonta-, viestiyhteys- ja yöoperaatiokyvyissä.129 Ilman Yhdysvaltojen suo-

rituskykyä eurooppalaisilla Nato-mailla ei olisi ollut kykyä Kosovon kriisin ratkaisemisek-

si130.  

 

Nato-johtoinen rauhanturvaamisoperaatio Kosovo Force (KFOR) aloitti toimintansa Kosovos-

sa kesäkuussa 1999 ilmaoperaation jälkeen131. Tällä kertaa Nato aloitti rauhanturvaamisope-

raation ilman YK:n päätöstä. Tämä vaikutti eurooppalaisten Nato-maiden osallistumiseen, sil-

lä monet maat katsoivat, että YK:n päätös olisi pakollinen operaation toteuttamiseksi.132 

KFOR-operaation alkuperäinen vahvuus oli noin 50 000 henkilöä, ja siihen osallistui myös 

Natoon kuulumattomia maita. Tilanteen rauhoituttua Nato vähensi operaatioon osallistuneita 

joukkoja vuosi vuodelta. Kosovon tilanteessa tapahtui takaisku vuonna 2004, kun albanialais-

ten ja serbien välillä oli jälleen vihamielisyyksiä, ja tuolloin myös KFOR-joukot joutuivat 

hyökkäysten kohteeksi. Tuolloin Nato kasvatti joukkojaan välittömästi 2500 henkilöllä.133 

 

Nato julisti puolustuskykyaloitteen toimeenpanemisesta vuoden 1999 Naton huippukokouk-

sessa Washingtonissa. Sen tavoitteena oli Naton yhteisten suorituskykyjen yhteensovittami-

nen, jotta tulevaisuuden monikansalliset tehtävät voidaan suorittaa.134 Puolustuskykyaloitteen 

tarkoituksena oli lisätä Naton eurooppalaisten jäsenmaiden asevoimien sotilaallisia suoritus-

kykyjä135. Yhdysvallat pyrki tuomaan teknologisen sodankäynnin osaksi Naton eurooppalaisia 

jäsenmaita, koska ne olivat jääneet auttamatta kauaksi Yhdysvaltojen sotilaallisista suoritus-

kyvyistä. Eurooppalaisia jäsenmaita kohtasi resurssipula asevoimien kehittämiseksi, koska 

asevoimien teknologisen kehityksen lisäksi eurooppalaisten jäsenmaiden tuli kehittää asevoi-

miaan paremmin oman alueen ulkopuolella toteutettaviin operaatioihin, joiden kysyntä oli 

kasvanut 1990-luvun loppuun mennessä.136  

 

Naton strateginen konsepti uusittiin vuonna 1999. Se sitoutti liittolaiset yhteisen puolustuksen 

lisäksi Euroatlanttisen alueen tasapainon ylläpitämiseen. Se käsitti useita poliittisia osia, esi-

merkiksi eurooppalaisten jäsenmaiden asevoimien valmiuksien kehittämisen, Naton laajentu-

                                                 
129 Rekkedal (2006), s. 204. 
130 Raitasalo (2005), s. 293. 
131 Nato (2006), s. 149. 
132 Hillison (2009), s. 23. 
133 Nato (2006), s. 150151. 
134 Nato: Nato Summit, Press Release, 1999.  https://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-064e.htm, luettu 

22.8.2019. 
135 Raitasalo & Sipilä (2008), s. 50. 
136 Sama, s. 49. 



30 

 

misen sekä yhteistyön Natoon kuulumattomien maiden kanssa.137 Uusi strateginen konsepti 

määritti kriisinhallinnan yhdeksi Naton päätehtäväksi. Tämä sitoutti jäsenmaat tehokkaaseen 

konfliktien ehkäisyyn sekä osallistumaan aktiivisesti kriisinhallintaan138. 

 

Kesäkuussa 2000 hyväksytyssä Naton sotilasstrategiassa kollektiivista puolustusta tarkennet-

tiin, eikä liittouma valmistautunut pelkästään idästä tulevaan hyökkäykseen. Tulevaisuudessa 

Naton tuli varautua puolustamaan aluettaan kaikista suunnista.139 Sotilaalliset uhkat olivat 

siirtyneet Naton alueen ulkopuolelle, ja uhkiin vastaamiseksi oman alueen puolustamiseen 

suunnitellut armeijat eivät soveltuneet.140 

 

Kollektiivisen puolustuksen tarkennus sekä kokemukset 1990-luvun Naton kriisinhallintateh-

tävistä nousivat puheenaiheeksi vuoden 2002 Naton ulkoministerien kokouksessa. Ulkominis-

terit olivat sitä mieltä, että Naton asevoimia tulisi kehittää entistä liikkuvimmiksi, jotta Naton 

tehtävät pystytään tulevaisuudessa täyttämään.141 Tämä mahdollistaisi jatkossa Naton toimin-

nan Euroatlanttisen alueen ulkopuolella142. 

 

2.3 Terrorismin vastainen sota ja aika sen jälkeen 

 

Yhdysvaltoihin kohdistuneet terrori-iskut 11. syyskuuta vuonna 2001 ajoivat Naton kohti ter-

rorismin vastaista sotaa. Alle vuorokausi iskujen jälkeen Nato otti ensimmäistä kertaa sen his-

toriassa käyttöön artikla 5:n, mikä tarkoitti iskujen kohdistuneen koko liittoumaa vastaan. 

Kaikki jäsenmaat tuomitsivat terrorismin sen kaikissa muodoissa.143 Artikla 5:stä on päätetty 

Pohjois-Atlantin sopimuksessa, jonka mukaan osapuolet sopivat aseellisen hyökkäyksen yhtä 

tai useampaa jäsenmaata vastaan Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa olevan hyökkäys kaikkia 

jäsenmaita vastaan. Tällöin jokainen jäsenmaa on oikeutettu käyttämään yksilöllisen tai kol-

lektiivisen puolustuksen oikeuttaan, jolloin muut jäsenmaat ovat määrättyjä sotilaallisen avun 

antamiseen.144 
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Artikla 5:n käyttöönotto laajensi Naton kollektiivista puolustusta. Artikla 5 oli luotu Neuvos-

toliiton muodostamaa uhkaa vastaan, ja se otettiin käyttöön Neuvostoliiton hajottua terrorijär-

jestön suorittaman iskun tuloksena. Artikla 5 ei ollut tarkoitettu enää ainoastaan valtioiden vä-

liseen sodankäyntiin, vaan sitä voitiin käyttää myös ei-valtiollisten toimijoiden vihamielistä 

toimintaa vastaan.145 Ensimmäistä kertaa Naton olemassaolon historiassa liittouma käytti 

joukkojaan, ja muita toimiaan tukeakseen artikla 5:n mukaista operaatiota. Yhdysvaltojen 

pyynnöstä liittouma tuki Yhdysvaltojen ilmatilan valvontaa sekä osallistui terrorismin vastai-

seen toimintaan Välimerellä. Lisäksi Nato esitti useita poliittisia aloitteita sekä käytännön 

toimenpiteitä, joihin liittyi myös globaalien toimijoiden kanssa toteutettavan yhteistyön edis-

täminen. Nämä toimenpiteet edesauttoivat Natoa taistelussa terrorismia vastaan.146 

 

Terrorismi nousi Yhdysvaltoihin kohdistuneen terrori-iskun jälkeen yhdeksi tärkeimmistä tur-

vallisuuteen vaikuttavista kansainvälisistä uhkista. 1990-luvulla Nato-maiden asevoimat oli-

vat keskittyneet oman alueen ulkopuolella toteutettaviin tehtäviin. Se mahdollisti välittömän 

siirtymisen terrorismin vastaiseen sotaan kauas liittokunnan alueen ulkopuolelle.147 Yhdysval-

tojen johtama sotilasoperaatio Enduring Freedom johti Taliban-hallinnon ja laajojen terroris-

tiverkostojen syrjäytymiseen Afganistanissa. Operaatioon osallistui lukuisia Nato-maita, jotka 

tukivat operaatiota omilla joukoillaan ja kalustollaan.148  

 

Sotilasoperaatio jatkoi 1990-luvun tuttua agendaa, ja Taliban-hallinto kukistettiin ilmavoi-

mien sekä erikoisjoukkojen käytöllä ja paikallisten tuella149. Erikoisjoukkoja käytettiin maa-

linosoitustehtäviin ilmavoimien joukoille, jotka toteuttivat varsinaisen vaikuttamisen kohtei-

siin. Edellisen vuosikymmenen sotilasoperaatioiden tapaan maajoukkojen massamaiseen käyt-

töön ei ollut tarvetta sotatoimien toteuttamiseen ilmavoimien suuren tulivaikutuksen vuok-

si.150  

 

Vuonna 2002 Prahan huippukokouksessa päätettiin Naton toiminta-alueen laajentamisesta 

maailmanlaajuiseksi. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin terrorismin torjuntaan sotilaallinen 

konsepti, ja rauhankumppanuusohjelmiin liitettiin yhteistyö terrorismia vastaan.151  
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Kokouksessa päätettiin myös uudesta toimintakykysitoumuksesta, joka sitoutti jäsenmaita ke-

hittämään Naton tärkeimpiä suorituskykyjä152. Eurooppalaisten jäsenmaiden sotilaallisten suo-

rituskykyjen kehittäminen oli Naton yhteisoperaatioiden onnistumisen kannalta tärkeää. Kuilu 

Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten Naton jäsenmaiden asevoimien välillä oli muodostunut suu-

reksi, koska Yhdysvaltojen katsottiin käyttäneen jopa 50 prosenttia enemmän varoja asevoi-

miinsa eurooppalaisiin Naton jäsenmaihin verrattuna. Yhdysvaltojen yrityksestä huolimatta 

eurooppalaiset jäsenmaat eivät lisänneet merkittävästi varoja asevoimiensa kehittämiseen.153  

 

Naton joukkoihin päätettiin aloittaa Nato Response Force (NRF), eli nopean toiminnan jouk-

kojen kehittäminen, joiden tuli saavuttaa operatiivinen valmius vuonna 2006154. Samalla teh-

tiin päätös välittömän toiminnan joukkojen lakkauttamisesta. NRF-joukkojen toiminta-alue on 

maailmanlaajuinen, ja tehtäväkokoonpano luodaan tehtävän mukaan. NRF käyttää jo Naton 

joukkorakenteessa olevia joukkoja, ja sen tehtävät voivat liittyä liittouman kollektiiviseen 

puolustukseen tai kriisinhallintatehtäviin. Tärkeimpinä vaatimuksina NRF-etujoukon tulee ol-

la kolmen vuorokauden valmiudessa toiminta-alueelle siirtymiseksi, ja koko NRF-joukon tu-

lee olla toiminta-alueella 7–30 vuorokauden kuluttua käskystä. NRF-joukon perustaminen oli 

pääosin eurooppalaisten jäsenmaiden vastuulla, sillä Yhdysvalloilla oli tähän käyttöön sovel-

tuvat sotilaalliset suorituskyvyt.155  

 

Vuonna 2003 Nato siirtyi ensimmäistä kertaa Euroopan alueen ulkopuolelle, kun se otti johto-

vastuun rauhanturvaamisoperaatiossa Afganistanissa. Se oli nimeltään International Security 

Assistance Force (ISAF).156 ISAF-operaation tavoitteena oli vapauttaa Afganistan vuosikym-

menien autoritaarisesta hallinnosta, joka oli luonut kasvualustan terroristijärjestöille157. Nato 

pyrki auttamaan Afganistania turvallisuuden ylläpitämiseksi, ja tukemaan Afganistanin uuden 

hallituksen vallan laajentamiseksi koko maahan. Lisäksi tavoitteena oli luoda ympäristö va-

paille ja oikeudenmukaisille vaaleille, tehdä Afganistanista oikeusvaltio sekä auttaa Afganis-

tania valtion jälleenrakentamisessa.158  

 

ISAF-operaatio on Naton huomionarvoisin toimi terrorismia vastaan159. Edellisten operaatioi-

den tapaan joillain eurooppalaisilla Naton jäsenmailla oli vaikeuksia saada riittävästi joukkoja 
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sekä sotilaallisia suorituskykyjä toiminta-alueelle. Tämä johtui kylmän sodan aikaisista ase-

voimista, jotka keskittyivät oman alueen puolustamiseen, eikä liittouman toteuttamiin operaa-

tioihin kaukana liittouman alueen ulkopuolella.160  

 

Ongelma oli esillä IFOR-operaatiossa lähes vuosikymmen aikaisemmin. Tämä kertoo siitä, et-

tä sodan kuvan muutos, ja sitä kautta asevoimien tehtävien sekä rakenteiden muutos vie ai-

kansa. Muutosta saattaa hidastaa se, että sotilaallisten uhkien heikennettyä valtioiden asevoi-

miin käytetyt resurssit ovat vähäisempiä.  

 

ISAF-operaatio vankisti kriisinhallintaoperaatioiden merkitystä liittouman tehtävissä entises-

tään. Nato jatkoikin rakenteidensa sekä voimavarojensa kehittämistä liittouman ulkopuolisiin 

kriisinhallintaoperaatioihin.161 

 

YK:n turvallisuusneuvosto oli epäillyt Irakin rikkovan aseistariisuntavelvoitteita ja omistavan 

sopimusten vastaisia joukkotuhoaseita. Tämä aiheutti Natossa keskustelun toimenpiteistä Ira-

kin suhteen. Samanaikaisesti Turkki pyysi Pohjois-Atlantin neuvoston sopimuksen artikla 4:n 

mukaisia neuvotteluja Irakin uhkan kasvettua. Lopulta Nato toteutti toimenpiteitä Turkin puo-

lustuksen tehostamiseksi.162 

 

Vuonna 2003 yhdysvaltalaisjohtoinen sotilasoperaatio Iraqi Freedom aloitti toimintansa, jonka 

tavoitteena oli syrjäyttää Saddam Hussein vallasta163. Irakin sota todisti jälleen ilmavoimien 

sekä teknologian merkityksen nykyaikaisessa sodankäynnissä. Yhdysvaltojen johtama liit-

touma kykeni valtaamaan Irakin kolmen viikon hyökkäysoperaatiolla, jota edesauttoi hyök-

kääjälle edullinen maasto sekä huomattavasti heikommat vastustajan asevoimat. Itse sotatoi-

mien jälkeinen tilanteen vakauttaminen vaatisi hyökkäysoperaatiota mittavammat joukot.164  

 

Yhdysvaltojen sotatoimet aiheuttivat kritiikkiä Naton sisällä erityisesti Saksan ja Ranskan 

osalta. Se osoitti, että Yhdysvalloilla ei ole valtaa määritellä yksin toimenpiteitä turvallisuus-

uhkien ratkaisemiseksi.165 Kritiikki loi epävarmuutta Naton päätehtävän eli kollektiivisen 

puolustuksen täyttämiseen tulevaisuudessa166.  

                                                 
160 Eskola (2008), s. 96101. 
161 Lohela (2016), s. 4243. 
162 Nato (2006), s. 23. 
163 Sama, s. 23. 
164 Lagerstam (2005), s. 240. 
165 Raitasalo & Sipilä (2005), s. 109. 
166 Rekkedal (2006), s. 205. 

 



34 

 

 

Yhdysvaltalaisjohtoisen sotilasoperaation päätyttyä Nato on pyrkinyt eri tavoin auttamaan Ira-

kin turvallisuustilanteen vakauttamista. Vuonna 2004 Nato käynnisti koulutusoperaation Ira-

kissa kouluttaakseen sotilas- sekä siviilihenkilöstöä, ja auttanut Irakia rakentamaan asevoimi-

aan oman maan turvaamiseksi. Tavoitteena oli, että Irakin hallitus pystyy mahdollisimman 

nopeasti itse luomaan vakaan turvallisuusympäristön maahan.167  

 

Koulutusoperaatio on toteutettu huomattavasti pienemmin resurssein verrattuna Naton aikai-

sempiin kriisien jälkeisen ajan vakauttamistoimiin, ja Naton arvo alueella on melko pieni. 

Koulutusoperaation aloittamiseen vaikutti Irakin väliaikaishallituksen pyyntö avunannosta, ja 

siihen osallistuu eri tehtäviin vain muutama sata henkilöä.168 

 

Naton ja Venäjän suhde muuttui merkittävästi terrorismin vastaisen sodan alkaessa, koska 

Venäjä pystyi vaikuttamaan maihin, joiden katsottiin tukevan terrorismijärjestöjen toimin-

taa169. Vuonna 2002 luodulla Nato-Venäjä-neuvostolla pyrittiin löytämään ratkaisut yhteisten 

turvallisuusuhkien ratkaisemiseksi. Neuvosto keskittyi esimerkiksi terrorismin vastaiseen so-

taan, joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen sekä yhteisen ohjuspuolustuksen toteuttami-

seen.170 Venäjä tarjosi apua yhdysvaltalaisjohtoisen Enduring Freedom -operaatioon Afganis-

tanissa sekä vuonna 2003 Välimerellä toteutettavaan terrorismin vastaisen toiminnan operaa-

tioon171. Vuonna 2003 Nato ja Venäjä päättivät ensimmäisestä huomattavasta yhteistä puolus-

tusta parantavasta projektista, kun osapuolet sopivat alueellisen ohjuspuolustusjärjestelmän 

perustamisesta, joka toteutettaisiin yhteisrahoituksella172.  

 

Vuonna 2008 Naton ja Venäjän suhteet kokivat kolauksen. Venäjä irrotti Abhasian ja Etelä-

Ossetian Georgiasta viiden päivän sotilasoperaatiolla. Venäjä olisi pystynyt koko Georgian 

valtaamiseen, mutta Nato keskeytti kriisin kärjistymisen poliittisella puuttumisella tapahtu-

mien kulkuun.173 Sotilasoperaatio perustui Georgian pyrkimyksiin siirtyä kohti länttä ja Nato-

jäsenyyttä. Venäjän toteuttama operaatio jäädytti Georgian toimet Natoon liittymiselle, ja 

myös Ukraina luopui vuonna 2010 Nato-jäsenyyden toimenpiteistä.174 
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Kylmän sodan jälkeinen turvallisuusympäristön muutos oli vaikuttamassa siihen, että Venäjän 

toimia ei koettu kaikissa Naton jäsenmaissa uhkaavina175. Nato keskittyi edelleen jo käynnissä 

oleviin operaatioihin, mutta Georgian konfliktin jälkeen Naton ja Venäjän suhteet muuttuivat 

huonommiksi. Tämä näkyi osapuolien toisiaan koskevassa viestinnässä. Venäjä koki Naton 

toimet Kosovossa uhkana asemalleen YK:n turvallisuusneuvostossa. Naton ohjuspuolustusoh-

jelma katsottiin Venäjällä pyrkimyksenä vaikuttaa Venäjän ydinaseiden vastaiskukykyyn. Na-

to taas koki Venäjän Zapad-harjoituksien vuosina 2009 ja 2013 olevan riski Naton ja Venäjän 

kumppanuussuhteille. Vuoden 2012 huippukokouksessa kumppanuus Venäjän kanssa muuttui 

strategisesti tärkeäksi yhteistyöksi.176  

 

Vuoden 2001 terroristi-iskut vaikuttivat Yhdysvaltojen haluun liiton yhteiselle ohjuspuolus-

tushankkeelle. Yhdysvallat koki liittouman pelotevaikutuksen heikenneen, kun taas Euroopas-

sa pelotevaikutukseen luotettiin edelleen.177 Yhteinen ohjuspuolustushanke oli yksi harvoista 

kollektiivisen puolustuksen edistämisen toimista kylmän sodan päättymisen jälkeen178. Tarve 

perustui ydinaseohjelmien kehitykseen valtioissa, jotka pyrkivät parantamaan mahdollisuuksi-

aan maailmanpolitiikassa179. Vuoden 2002 Naton huippukokouksessa sovittiin ohjuspuolus-

tustutkimuksesta, joka keskittyi teknilliseen toteutukseen, hankkeen kuluihin ja hankkeen vaa-

timaan aikaan. Ohjuspuolustushankkeella oli tarkoitus vastata kaikkiin ohjusuhkiin.180  

 

Vuonna 2009 Yhdysvallat veti mannertenvälisten ohjusten torjuntajärjestelmän osia Puolasta 

ja Tšekistä. Naton strategiseksi ohjuspuolustukseksi Itämerelle sijoitettiin strategisia aseita, 

joilla suojattiin Baltian maat yllätysiskuilta. Suunnitelman mukaan Yhdysvaltojen oli tarkoi-

tuksena tuoda Itä-Euroopan merialueille Aegis-tutkia sekä SM-3-ohjuksia, joiden operatiivi-

nen toimintasäde on 700 kilometriä ja torjuntakatto 500 kilometriä. Vuonna 2015 Itä-

Euroopan merialueille ja Euroopan Nato-maihin oli tarkoitus sijoittaa saman ohjustyypin ke-

hittyneempi versio, joka kykenee lyhyen- ja keskikantaman ohjusten torjuntaan. Vuonna 2018 

järjestelmällä oli tarkoitus kyetä torjumaan pitkän keskimatkan ohjuksia, ja vuonna 2020 jär-
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jestelmän tulee kyetä mannertenvälisten ohjusten torjuntaan, joka kattaa koko Euroopan.181 

Ohjuspuolustushanke kertoi siitä, ettei Nato voinut keskittyä ainoastaan globaalien turvalli-

suusuhkien ratkaisemiseen alueensa ulkopuolella. Kollektiivisen puolustuksen toteutumiseksi 

Naton täytyi tehdä toimenpiteitä myös oman alueensa sisällä. 

 

Arabikevään innoittamat mielenosoitukset aloittivat Libyan kriisin 16. helmikuuta vuonna 

2011. Mielenosoitukset ulottuivat lopulta koko Libyaan, ja ne uhkasivat Muammar Gaddafin 

yli 40 vuoden hallitsijakautta. Gaddafin turvallisuusjoukot vastasivat mielenosoituksiin am-

pumalla aseettomia mielenosoittajia. Tästä huolimatta mielenosoitukset eivät loppuneet, vaan 

ne kasvoivat entisestään ja lopulta ne laajenivat aseelliseen kapinaan. YK raportoi, että vuoro-

kauden aikana mielenosoitukset vaativat 200 uhria.182 17. maaliskuuta Gaddafi ilmoitti kan-

sallisessa radiolähetyksessä, että hän ei anna armoa ihmisille, jotka vaativat hallinnon vaihta-

mista183.  

 

Gaddafin ilmoituksen seurauksena YK:n turvallisuusneuvosto päätti lentokieltoalueen mää-

räämisestä Libyan ylle, ja hyväksyi kaikki tarvittavat toimet siviilien suojelemiseksi. Tämän 

jälkeen Ranska, Britannia ja Yhdysvallat aloittivat ilmaiskut Libyan hallinnon kukistamiseksi. 

Nato otti operaatioon johtoonsa vain päiviä ilmaiskujen alettua YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöksen mukaisesti. Operaatio kantoi nimeä Operation Unified Protector (OUP). Naton ope-

raatio toteutettiin pääosin ilmaiskuin merijoukkojen osallistuttua merisaarron toimeenpanemi-

seen. Aluksi ilmaoperaatiolla tuhottiin Libyan ilmatorjuntajärjestelmät Yhdysvaltojen sotilaal-

lisin suorituskyvyin, jotta lentokieltoalueen toimeenpano kyetään toteuttamaan. Seuraavaksi 

ilmaoperaation pääpaino siirtyi Libyan hallituksen komento- ja johtamisjärjestelmiin. Vaikka 

ilmaoperaatio oli suuressa roolissa Libyan operaatiossa ei operaatio olisi onnistunut ilman ka-

pinallisten maajoukkoja.184 Nato tuki kapinallisia aselähetyksin, joilla he pystyivät taistele-

maan hallintoa vastaan. Lopulta kapinalliset surmasivat Gaddafin kahden kuukauden Naton 

operaation jälkeen ilman tuomioistuimen päätöstä.185  
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YK:n ihmisoikeusneuvosto julkaisi raportin, jonka mukaan Nato oli syyllinen 60 siviilin kuo-

lemaan 7 kuukauden operaatiossa. Vertailuna Kosovon 78 päivän ilmaoperaatioissa surmansa 

sai 400–500 siviiliä, joten siviiliuhrien määrä oli pienentynyt huomattavasti osana länsimaista 

sodankäyntiä. Tähän vaikutti parantunut tiedustelukyky sekä täsmäpommien kehittyminen ja 

yleistyminen.186  

 

Libyan operaatio näytti aiempien Naton operaatioiden tapaan sen, että eurooppalaiset Naton 

jäsenmaat eivät olisi kyenneet operaation toteuttamiseen ilman mittavaa Yhdysvaltojen panos-

ta187. Naton yrityksistä huolimatta eurooppalaiset jäsenmaat eivät olleet tarvittavilta osin pa-

rantaneet asevoimiensa käyttöperiaatteita soveltuviksi liittouman alueen ulkopuolisiin tehtä-

viin.  

 

Nato päätti Libyan operaation osallistumatta Libyan operaation jälkeiseen turvallisuustilanteen 

vakauttamiseen, mikä nähtiin operaation suurimpana epäonnistumisena. Libyan epävakaa ti-

lanne saattaa vaikuttaa yleisesti Persianlahden turvallisuustilanteeseen.188 

 

2.4 Asevoimien muutos 

 

Kylmän sodan jälkeen Nato-maiden asevoimien joukkojen määrät pienentyivät merkittävästi, 

mutta asevoimat muuttuivat teknologiakeskeisimmiksi, mikä johti joukkojen laadun parane-

miseen. Puolustusmenojen leikkaukset eivät mahdollista yhtä aikaa suurten asevoimien ylläpi-

toa, ja uusien asejärjestelmien ostoa sekä kehittämistä. Tulevaisuudessa asevoimien keskinäi-

set sodat tullaan käymään entistä pienemmillä joukoilla.189  

 

Heti kylmän sodan päätyttyä Nato ilmoitti jäsenmaidensa asevoimien joukkojen määrän vä-

hentyneen maavoimissa 30 prosenttia, merivoimissa 32 prosenttia ja ilmavoimissa 42 prosent-

tia190. Kokonaisuudessaan Nato-maiden asevoimien joukkojen määrä oli kylmän sodan lopulla 

vuonna 1990 lähes 5,8 miljoonaa. Vuoteen 1995 mennessä määrä tippui yli miljoonalla, mistä 

lähes puolet koostui Yhdysvaltojen joukkojen vähenemisestä. Vuonna 2005 se tippui hieman 
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yli 3,8 miljoonaan.191 Vuonna 2014 Naton joukkojen kokonaismäärä oli reilu 3,2 miljoo-

naa192. Nato-maiden asevoimien joukkojen määrän kehitys on esitelty liitteessä 1. 

 

Kylmän sodan aikana Yhdysvallat valmistautui siirtämään 11 divisioonaa Euroopan alueelle 

tilanteen niin vaatiessa. 2000-luvun alkuun tultaessa määrä tippui viiteen divisioonaan. Yh-

dysvaltojen toiminta Naton alueen ulkopuolella vaikutti yhdysvaltalaisjoukkojen vähentämi-

seen Euroopassa.193 Yhdysvaltojen kannatti kuitenkin säilyttää joukkojaan Euroopassa, koska 

tämä helpotti Yhdysvaltojen maailmanlaajuista toimintaa194. Tästä huolimatta Yhdysvallat 

siirsi joukkojaan vuosi vuodelta pois Euroopasta. Vuonna 2014 jäljellä oli enää kaksi maa-

voimien prikaatia, toinen Italiassa ja toinen Saksassa.195  

 

Nato-maiden maavoimien kokonaismäärän väheneminen Euroopassa oli merkittävää kylmän 

sodan päättymisen jälkeen. Vuonna 1991 Euroopan alueella oli lähes miljoonan vahvuiset Na-

to-maiden maavoimien joukot. Vuonna 2000 määrä oli reilut 700 000, ja vuonna 2010 alle 

puoli miljoonaa.196 

 

Useat Nato-maat ovat luopuneet asevelvollisuusarmeijoista. 2010-luvulle tultaessa varus-

miespalveluksen säilyttivät ainoastaan Viro, Norja, Tanska, Turkki ja Kreikka. Viroa lukuun 

ottamatta maiden asevoimat perustuivat valikoivaan asevelvollisuuteen.197 Asevelvollisuus-

armeijoista luopuminen kertoi valtioiden asevoimien tehtävän muutoksesta kohti oman alueen 

ulkopuolella toteutettavia kansainvälisiä tehtäviä198. 

 

Naton eurooppalaiset jäsenmaat ovat turvautuneet kylmän sodan jälkeen Yhdysvaltojen soti-

laalliseen suorituskykyyn, mikä vaikutti asevoimien suuriin supistuksiin Euroopassa199. Eten-

kin maavoimien suorituskykyä on heikennetty huomattavasti. Esimerkiksi Saksa luopui liki 90 

prosentista panssarikalustostaan vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi puolustusmenojen leikkauk-

                                                 
191 Nato: Financial and Economic Data Relating to Nato Defence. Public Diplomacy Division, Press Release, 

2011, s. 9. 
192 Nato: Defence Expenditure of NATO Countries (2011-2018). Public Diplomacy Division, Press Release, 

2019a, s. 11. 
193 Lagerstam (2005), s. 7273. 
194 Sama, s. 244. 
195 Hyytiäinen (2018), s. 52. 
196 Boston, Scott, Michael Johnson, Nathan Beauchamp-Mustafaga & Yvonne K. Crane: Assessing the Conven-

tional Force Imbalance in Europe, Implications for Countering Russian Local Superiority, Rand Corporation, 

Research Report, 2018, s. 4. 
197 Hyytiäinen (2018), s. 47. 
198 Raitasalo & Sipilä (2008), s. 142. 
199 Salomaa (2015), s. 43. 
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silla oli merkitystä maavoimien suorituskykyjen kehityksen pysähtymiseen, mikä koskee eten-

kin tykistöä ja ilmatorjunta-aseita.200  

 

Vuoden 2012 huippukokouksessa Nato päätti uuden joukkorakenteen muodostamisesta vuo-

teen 2020 mennessä, jonka avulla sotilaallisiin uhkiin pystytään vastaamaan mahdollisimman 

taloudellisesti. Smart Defence -konseptissa tulevaisuuden joukot kykenevät toteuttamaan yh-

teisoperaatioita yhteensopivien doktriinien ja johtamisjärjestelmien avulla.201 Konsepti roh-

kaisi jäsenmaita keskinäiseen yhteistyöhön etenkin suorituskykyjen kehittämisessä. Vuonna 

2014 Naton suorituskykyvajeita olivat yhteinen tiedustelu- ja valvontakyky sekä ohjuspuolus-

tus.202 

 

Vuonna 1990 noin 90 prosenttia Nato-maiden taistelevista maajoukoista oli toimintavalmiu-

dessa kahdessa vuorokaudessa. Kylmän sodan päättymisen jälkeen valmius laski ja esimerkik-

si vuonna 1997 samaisista joukoista enää noin 35 prosenttia oli alle kuukauden toimintaval-

miudessa. Tämän jälkeen valmiuden heikentyminen oli hitaampaa, mutta muutos kylmän so-

dan aikaiselle valmiudelle oli merkittävä, mikä näkyi Nato-maiden kaikissa puolustushaarois-

sa.203  

 

Kylmän sodan aikana suuret sotilaalliset harjoitukset olivat välttämätön osa Naton valmistau-

tumista Neuvostoliiton ja Varsovan liiton muodostamaan suursodan uhkaan Euroopassa. So-

taharjoituksilla varmistettiin, että joukot ylläpitävät taistelutaitojaan, asevoimat harjoittavat 

yhteistoimintaansa sekä doktriinejaan ja harjoitusten avulla testattiin uutta teknologiaa.204  

 

Kylmän sodan päättyminen merkitsi Naton suurien sotaharjoitusten päättymistä Euroopassa. 

Vuonna 1993 päättyi Yhdysvaltojen viimeinen sotaharjoitusten sarja Return Forces to Germa-

ny (REFORGER)  FTX Certain Challenge, joita järjestettiin Baijerissa. Kollektiivisen puo-

lustuksen harjoituksiin tuli yli vuosikymmenen kestänyt tauko, kunnes vuonna 2002 Nato jär-

jesti Cannon Cloud ja Strong Resolve -harjoitukset.205  

 

                                                 
200 Hyytiäinen (2018), s. 4849. 
201 Nato: NATO 2012 Chicago Summit Guide. Chicago, USA, 2012, s. 6972. 
202 Lohela (2016), s. 2122. 
203 Lagerstam (2005), s. 59. 
204 Heuser, Beatrice, Tormod Heier & Guillaume Lasconjarias: Military Exercises: Political Messaging and Stra-

tegic Impact. Nato Defence College, Research Division, NDC Forum Papers Series, Rome, Italy, 2018, s. 

353354. 
205 Sama, s. 3. 
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Kylmän sodan jälkeisellä aikakaudella Naton sotaharjoitukset keskittyivät rauhankumppa-

nuusohjelman mukaisiin kriisinhallintaharjoituksiin, NRF-joukon harjoituksiin ja kumppa-

nuusmaiden kanssa toteutettuihin harjoituksiin. Vuonna 2013 Naton puolustusministerit päät-

tivät, että Naton sotaharjoitusohjelmaa uudistetaan. Päätöksen pohjalta luotiin monivuotinen 

koulutusaikataulu, jolla varmistettaisiin Naton ja sen kumppanimaiden toimintakyky.206 

 

Osa Naton ajatusta laajan turvallisuusjärjestelmän kehittämiseksi oli Naton laajeneminen. 

Tämä ajatus vei Naton rajaa aina kauemmaksi itään, ja entisten Varsovan liiton jäsenmaiden 

alueille. Ensimmäisen laajenemiskierroksen aikaan vuonna 1999, jolloin Puola, Tšekki ja Un-

kari tulivat Naton jäseniksi, Yhdysvallat joutui vakuuttelemaan, että laajeneminen ei ole 

suunnattu Venäjää vastaan.207 Samana vuonna Venäjä ryhtyi sotaan Tšetšeniaa vastaan uuden 

presidenttinsä Vladimir Putinin johdolla, ja Venäjän toimet koettiin lähialueilla turvallisuutta 

heikentävänä tekijänä. Tämän vuoksi vuonna 2004 Baltian maat liittyivät Natoon.208 Samana 

vuonna Natoon liittyi Baltian maiden lisäksi Bulgaria, Romania, Slovenia ja Slovakia209. 

Kolmannen kerran Nato laajeni vuonna 2009, kun jäseniksi liittyivät Albania ja Kroatia210. 

 

Puolustusmenoja tarkastellaan yleensä sen osuudesta bruttokansantuotteeseen. Kylmän sodan 

jälkeen puolustusmenot vähentyivät huomattavasti Nato-maissa.211 Puolustusmenojen leik-

kaukset johtuivat suoran sotilaallisen uhkan häviämisestä kylmän sodan päättyessä. Tämä an-

toi Nato-maille mahdollisuuden siirtää varoja pois asevoimilta muun yhteiskunnan tarpei-

siin.212  

 

Nato-maiden puolustusmenojen osuus suhteutettuna bruttokansantuotteeseen lähti laskuun 

1980-luvun lopulla. Ensimmäisen kerran kylmän sodan jälkeen Nato-maiden yhteenlasketut 

puolustusmenot nousivat vuonna 2001. Nousuun vaikuttaa Yhdysvaltojen merkittävä osuus 

koko Naton puolustusbudjetista, sillä Yhdysvallat kasvatti huomattavasti puolustusmenojaan 

vuosina 2001–2009. Samanaikaisesti muiden Nato-maiden keskiarvolliset puolustusmenot 

jatkoivat hidasta laskuaan.213  

 

                                                 
206 Nato: Nato Encyclopedia. Nato Public Diplomacy Division, Nato Headquarters, Brussels, Belgium, 2016a, s. 

255. 
207 Salomaa (2015), s. 41. 
208 Hyytiäinen (2018), s. 43. 
209 Hillison (2009), s. 2. 
210 Lohela (2016), s. 45. 
211 Lagerstam (2005), s. 60. 
212 Sama, s. 273. 
213 Nato (2011), s. 5–6. 
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Yhdysvaltojen puolustusmenojen kasvaminen vuosina 2001–2009 perustuu Yhdysvaltojen 

lähdettyä kiivaasti terrorismin vastaiseen sotaan. Näinä vuosina sotatoimet ja pitkittyneet ope-

raatiot söivät varoja. Esimerkiksi OIF-operaatio vei noin 0,6 prosenttia koko Yhdysvaltojen 

puolustusbudjetista vuosina 2003–2006.214  

 

Vuoden 2002 Prahan huippukokouksessa Naton jäsenmaiden puolustusmenojen viitearvoksi 

määritettiin 2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tästä huolimatta vuonna 2007 ainoastaan 

kuusi Nato-maata ylsi yli 2 prosentin puolustusbudjettiin.215 Vuonna 2014 enää kolme Nato-

maata pääsivät 2 prosentin tavoitteeseen, sotilasmahti Yhdysvallat, Britannia ja Kreikka216. 

Nato-maiden puolustusbudjetin pienentyminen sai Naton entistä riippuvaisemmaksi Yhdys-

valtojen suorituskyvystä, koska 75 prosenttia Naton kehittyneistä aseista, viestijärjestelmistä 

ja strategisesta kuljetuskyvystä olivat Yhdysvaltojen omistuksessa217. Nato-maiden puolus-

tusmenojen kehitys on liitteessä 2. 

 

2.5 Johtopäätökset 
 

Vuosina 1991–2014 sotilaallisten uhkien merkittävä muutos on ollut vaikuttamassa siihen, 

minkälainen länsimaisen sodan kuva oli ennen Venäjän Ukrainan sotilasoperaatiota. Uudet so-

tilaalliset uhkat koettiin kylmän sodan aikaiseen turvallisuustilanteeseen verrattuna vähäisem-

pinä. Vuoteen 2014 tullessa yhteisten uhkakuvien määrittelystä liittouman sisällä oli tullut en-

tistä vaikeampaa, koska liittouman alkuperäisen tarkoituksen mukainen sotilaallinen uhka oli 

kadonnut jo yli kaksivuosikymmentä sitten.  

 

Sotilaalliset uhkat olivat vähentyneet Euroopan alueella, ja niiden painopiste oli siirtynyt kau-

aksi Naton alueen ulkopuolelle. Lisäksi sotilaallisesti uhkaavien valtioiden ja toimijoiden ko-

ettiin olevan sotilaallisilta suorituskyvyiltään länsimaita jäljessä, mikä mahdollisti esimerkiksi 

ilmaoperaatioiden vapaan toteuttamisen. Naton alueelle kohdistuviksi mahdollisiksi sotilaalli-

siksi uhkiksi koettiin terrorismi ja ohjushyökkäykset. 

 

Venäjän sotilasoperaatio Georgiassa vaikutti Naton lähialueen sotilaallisiin uhkiin, sillä Venä-

jä näytti hyökkäyskykynsä lähialueillaan, ja valmiutensa käyttää asevoimiaan omien intres-

siensä mukaisesti. Naton uhkakuva-ajattelussa Venäjän toimet olivat yllättäviä. Ennen 

                                                 
214 Hillison (2009), s. 67. 
215 Sama, s. 34. 
216 Nato (2019a), s. 8. 
217 Lohela (2016) 
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Georgian konfliktia sotilaallisten uhkien sijainti oli muuttunut maailmanlaajuiseksi. Tämän 

vuoksi kaikissa Nato-maissa Venäjän toimet eivät vaikuttaneet sotilaalliselta uhkalta liittou-

malle. Nato pyrki jatkamaan yhteistyötä Venäjän kanssa, mutta Naton ja Venäjän suhteet 

muuttuivat Georgian sodan jälkeen huonommiksi.  

 

Suoran sotilaallisen uhkan poistuttua Euroopasta ja Naton lähialueilta vaikutti siihen, minkä-

laiseksi Nato-maiden asevoimien kehitys muotoutui kylmän sodan jälkeen. Tämä mahdollisti 

sotilaallisen voiman vähentämisen Nato-maissa, ja muut jäsenmaat eivät suunnanneet resurs-

sejaan asevoimien kehittämiseen samalla tavalla kuin Yhdysvallat. Nato oli entistä riippuvai-

sempi Yhdysvaltojen sotilaallisesta suorituskyvystä, mikä näkyi Naton sotilas- ja kriisinhallin-

taoperaatioissa. 

 

Aikatarkastelun aikana toteutetut Yhdysvaltojen liittoumien ja Naton sotilasoperaatiot muok-

kasivat asevoimien käyttöperiaatteita, ja ilmavoimien sekä teknologian merkitys kasvoi osana 

länsimaista sodan kuvaa.  Näiden sotataidollisten elementtien kehittäminen ei vaikuttanut ai-

noastaan asevoimien tehokkaiksi koettuihin käyttöperiaatteisiin. Niillä pystyttiin myös välttä-

mään omia tappioita ja siviiliuhreja. Tämä muodostui tärkeäksi osaksi länsimaisen sodan ku-

van käsitystä.  

 

Massamaiset maavoimat soveltuivat paremmin oman alueen puolustamiseen kuin kaukana to-

teutettaviin sotilasoperaatioihin. Maavoimien osalta keskityttiin nopeasti liikuteltavien jouk-

kojen kehitykseen, ja Naton sotilasoperaatioissa maavoimien käyttö perustui erikoisjoukkojen 

toimintaan, millä lähinnä tuettiin ilma-aseen käyttöä. Nato-maiden asevoimien keskittyessä 

oman alueen ulkopuolisiin operaatioihin oman maan puolustamiseen koettuihin suoritusky-

kyihin pystyttiin tekemään leikkauksia, mikä näkyi erityisesti maavoimien suorituskyvyssä.  

 

Sotilaallisen voiman vähentämiseen on liittynyt myös Nato-joukkojen valmiuden laskeminen. 

Naton alueella ja sen läheisyydessä sotilaallisten uhkien muodostuminen koettiin epätodennä-

köisenä, ja niiden muodostumisesta uskottiin saavan strateginen ennakkovaroitus, johon ehdi-

tään reagoimaan. Lisäksi sotilaallisten uhkien siirryttyä globaaleiksi valmiusjoukoilla oli tar-

koitus kyetä vastaamaan kriiseihin välittömästi niiden syntypaikoilla. Joukoille oli tärkeää, et-

tä ne kykenivät liikkumaan nopeasti kaikkialle maailmassa. Tästä kertoi NRF-joukkojen pe-

rustaminen ja kehittäminen.  
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Valmiuden heikkenemisestä ja sen siirtymistä kohti Naton alueen ulkopuolella suoritettavia 

operaatioita kertoo suurien sotaharjoitusten merkittävä väheneminen Euroopassa, koska Eu-

roopassa tapahtuvan suursodan uhkaa pidettiin pienenä. Tämän vuoksi Euroopassa ei enää ol-

lut tarvetta suurille kollektiivista puolustusta koskeville harjoituksille.  

 

Naton kykyyn vastata nopeasti konflikteihin kaikkialla maailmassa korostui Yhdysvaltojen 

suorituskyky osana Naton toimintaa. Kuitenkin uhkakuvan muuttuessa Yhdysvallat kykeni 

muuttamaan omien asevoimiensa painopistettä, ja Yhdysvallat vähensivät merkittävästi läsnä-

oloaan Euroopassa. Euroopan turvallisuusympäristön vakaana pitämisen toimenpiteitä olivat 

ennemmin Naton laajeneminen, yhteistyö Natoon kuulumattomien maiden kanssa sekä rau-

hankumppanuusohjelmat.  
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3 VENÄJÄN SOTILASOPERAATIOT UKRAINASSA JA SYYRI-

ASSA 

 

”Venäjän Federaatio katsoo oikeudekseen käyttää Asevoimia, muita joukkoja ja elimiä torju-

akseen Venäjään ja (tai) sen liittolaisiin kohdistuvan hyökkäyksen, rauhan ylläpitämiseen (pa-

lauttamiseen) YK:n turvallisuusneuvoston ja muiden kollektiivisen turvallisuuden rakenteiden 

päätöksen mukaisesti ja lisäksi suojellakseen Venäjän Federaation rajojen ulkopuolella ole-

via kansalaisiaan kansainvälisen oikeuden yleisesti hyväksyttyjen normien ja Venäjän Fede-

raation solmimien kansainvälisten sopimusten mukaisesti.”218 

 

Venäjä vaikutti Itä-Euroopan turvallisuuspoliittisen tilanteen muutokseen vuonna 2014 val-

taamalla Krimin niemimaan. Ukraina pyrki kasvattamaan yhteistyötään länsimaiden, ja erityi-

sesti EU:n kanssa, mikä ei sopinut Venäjälle. Venäjä onnistui painostamaan Ukrainaa, ja län-

simaistumisen sijaan Ukraina ilmoitti kehittävänsä yhteistyötä Venäjän kanssa. Tämän ilmoi-

tuksen myötä Kiovassa alkoivat mielenosoitukset, joihin Venäjä vastasi sotilaallisesti.219  

 

Venäjällä oli useita syitä Ukrainan länsimaistumisen, ja mahdollisen Nato-jäsenyyden pysäyt-

tämiseksi. Venäjä kokee Ukrainan kuuluvan osaksi Venäjää historiallisista syistä. Baltian 

maiden liityttyä Natoon oli Nato tullut jo noin 160 kilometrin päähän Pietarista. Tämän vuoksi 

oli entistä tärkeämpää, että Ukraina toimisi etupiirinä Venäjän alueelliselle koskemattomuu-

delle.220 Venäjä kokee Naton laajentumisen vuoksi olevansa vihollistensa ympäröimä. Lisäksi 

Sevastopolissa sijaitseva Venäjän laivastotukikohta oli strategisesti tärkeä Venäjälle sen olles-

sa Venäjän Mustanmeren laivaston perusta. Sevastopolista Venäjällä on paras yhteys Välime-

relle.221 

 

Venäjän vuoden 2010 sotilasdoktriinin mukaisesti Venäjä voi käyttää asevoimiaan suojellak-

seen kansalaisiaan myös Venäjän rajojen ulkopuolella. 1.3.2014 presidentti Putinin määräämä 

mandaatti asevoimien käytöstä Ukrainassa vie sotilasdoktriinin ajattelun pidemmälle mandaa-

tin koskiessa myös niin kutsuttuja maanmiehiä, ja Sevastopolin laivastotukikohdan henkilös-

töä.222  

                                                 
218 Suomennos lainattu teoksesta Venäjän sotilasdoktriinin käännös, 2014, s. 7. 
219 Lohela (2016), s, 60. 
220 Berzinš, Jānis: Russia's New Generation Warfare in Ukraine, Implications for Latvian Defence Policy. Na-

tional Defence Academy of Latvia, Center of Security and Strategic Research, Riga, 2014, s. 25. 
221 Granholm, Niklas, Johannes Malminen & Gudrun Persson: A Rude Awakening, Ramflications of Russian Ag-

gression Towards Ukraine, FOI, Stockholm, 2014, s. 25–26. 
222 Sama, s. 26. 
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Venäjä on testannut Ukrainan sotilasoperaatiossa asevoimiensa suorituskykyä, jota on paran-

nettu vuonna 2008 alkaneen asevoimien reformin hengessä. Venäjän aloittama sotilasoperaa-

tio oli osoitus siitä, että Venäjä on valmis käyttämään asevoimiaan omien strategisten tavoit-

teidensa saavuttamiseksi.223  

 

Vuonna 2015 Venäjä aloitti sotilasoperaation Syyriassa. Venäjä tukee sotilasoperaatiolla Syy-

rian hallitusta ja presidentti Bašar al-Assadia. Venäjän kiinnostus Syyrian operaatioon liittyy 

Venäjän ainoaan Välimeren laivastotukikohtaan Syyrian Tartousissa sekä sen pyrkimykseen 

estää Terrorismin leviäminen Venäjälle. Venäjä pyrkii myös vaikuttamaan, ettei länsimaiden 

valta leviäisi Lähi-idässä.224 On huomioitava, että Venäjä ja Yhdysvallat sotivat Syyriassa Isi-

siä vastaan, joten Venäjällä on länsimaiden kanssa myös yhteisiä intressejä Lähi-idässä225.  

 

Syyrian sotilasoperaatiossa Venäjä on käyttänyt etenkin ilmakomponenttia tukiessaan halli-

tuksen maajoukkoja. Venäjän toimilla hallitus on saanut vakautettua tilanteensa sen ensin me-

netettyä alueita ennen Venäjän apuun tuloa.226 Syyrian sotilasoperaatio perustuu Ukrainan so-

tilasoperaation tavoin Venäjän sotilasreformin mukaisen asevoimien sotilaallisen suoritusky-

vyn testaamiseen. 

 

3.1 Venäjän maaoperaatiot 

 

Venäjän sotilasoperaatioissa on havaittavissa, että Venäjä tavoittelee mahdollisimman pienillä 

joukoilla maksimaalista sotilaallista ja diplomaattista tulosta. Tästä kertoo erikoisjoukkojen 

korostettu käyttö.227 Ukrainasta saatujen havaintojen perusteella Venäjä käyttää erikoisjouk-

kojaan operaation alkuvaiheessa luodakseen hyökkäysedellytykset päävoimia varten. Erikois-

joukoilla otetaan operaation alkuvaiheessa operatiivisesti tärkeitä kohteita haltuun, ja myö-

hemmässä vaiheessa erikoisjoukkojen käyttö painottuu tiedustelutehtäviin.228 Tämä toiminta 

näkyi erityisesti Krimin valtaamisessa. Esimerkkinä operaation alkuvaiheessa tunnuksettomat 

venäläiset erikoisjoukot valtasivat Krimin parlamentin, ja nostivat Venäjän lipun salkoon. 

                                                 
223 Kesseli, Pasi: Venäjän Asevoimat Muutoksessa - Kohti 2030-lukua. Maanpuolustuskorkeakoulu, julkaisusarja 

1: tutkimuksia nro 5, Helsinki, 2016, s. 19. 
224 Riehunkangas (2017), s.1. 
225 Postma, Foeke Johan: Show of Force: Russian Intervention in the Syrian Civil War, Mediterranean Academy 

of Diplomatic Studies, University of Malta, Malta, 2016, s. 55. 
226 Kainikara, Sanu: In the Bear’s of Shadow, Russian Intervention in Syria. Air Power Development Centre, Na-

tional Library of Australia, Commonwealth of Australia, 2018, s. 94. 
227 Fainberg, Sarah: Russian Spetsnaz, Contractors and Volunteers in the Syrian Conflict. Russie.Nei.Visions, 

No. 105, Ifri, 2017, s. 7. 
228 Kesseli (2016), s. 305–306. 



46 

 

Hieman myöhemmin tunnuksettomat venäläiset erikoisjoukot piirittivät Belbekin lentoken-

tän.229 Tämänkaltainen erikoisjoukkojen käyttö näkyi myös Itä-Ukrainassa230. 

 

Erikoisjoukkojen saatua haltuun useita operaation kannalta tärkeitä kohteita alue turvataan 

tuomalla raskaampia jalkaväkiyksiköitä alueelle231. Erikoisjoukkojen ajoneuvokalustossa pe-

rustetaan nopeuteen, eikä niinkään tulivoimaan. Krimin operaatiossa joukoilla oli käytössään 

BTR-80-, BTR-82- ja Tigr-kalustoa.232   

 

Syyriassa Venäjän erikoisjoukkojen tehtäviin kuuluu muun muassa tiedustelutehtävät, tiedus-

telutietojen kokoaminen sekä tulenjohtaminen, joka perustuu usein Syyrian armeijan toimit-

tamiin tietoihin. Erikoisjoukkoja on käytetty taisteluissa jihadisteja vastaan, jotta Syyrian hal-

linnon tilanne ollaan saatu vakautettua. Erikoisjoukot ovat toimineet yhteistoiminnassa ilma-

voimien kanssa.233  

 

Syyriassa venäläiset palkkasotilaat ovat taistelleet Syyrian hallinnon rinnalla. Virallisesti ve-

näläiset palkkasotilaat ovat Syyriassa omasta tahdostaan.234 Ryhmä Wagnerin palkkasotilaat 

ovat olleet tärkeässä roolissa Syyrian maaoperaation taistelutehtävistä, joihin osallistumisesta 

Venäjä on siirtänyt pääasiassa vastuun liittolaisilleen. Palkkasotilaista on tullut Venäjän joh-

dossa oleva hyökkäyksellinen maayksikkö ja on todennäköistä, että palkkasotilaiden käyttö tu-

lee pysyväksi osaksi venäläistä sodankäyntiä.235 

 

Venäjä on pyrkinyt parantamaan maajoukkojensa taistelupotentiaalia kehittämällä pataljoo-

nien taisteluosastoja. Prikaateista muodostettavilla pataljoonan taisteluosastoilla päästään no-

peaan operatiiviseen käytettävyyteen, koska koko prikaatin ei tarvitse olla taisteluvalmiina 

operaation aloittamiseksi.236  
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231 Granholm, Malminen & Gudrun (2014), s. 41. 
232 Kofman ym. (2017), s. 25. 
233 Fainberg (2017), s. 15. 
234 Russel, Martin: Russia in the Middle East, From Sidelines to Centre Stage. European Parlament, Members' 

Research Service, European Union, 2018, s. 4. 
235 Adamsky, Dmitry: Moscow´s Air Campaign, Russian Lessons for the Art of Strategy. Russie.Nei.Visions, 

No.109, Ifri, 2018, s. 29. 
236 Deni, John R.: Current Russia Military Affairs, Assessing and Countering Russian Strategy, Operational Plan-

ning, and Modernization. U.S. Army War College, Strategic Studies Institute, Conference Executive Summaries, 

2018, s. 29. 



47 

 

Venäjä aloitti maajoukkojen laajemman käytön Itä-Ukrainassa kesällä 2014, koska separatisti-

joukot eivät kyenneet yksin taistelemaan ukrainalaisjoukkoja vastaan. Venäjän maajoukoilla 

vallattiin keskeisiä alueita takaisin separatisteille.237 Venäjä kykeni nopeasti kahdeksan patal-

joonan taisteluosaston keskittämiseen Itä-Ukrainaan, jotka olivat muodostettu välittömän 

valmiuden joukko-osastoista läntisen sotilaspiirin alueelta. Pataljoonan taisteluosastojen ka-

lustona toimi ainakin modernisoidut T-72B3-taistelupanssarivaunut sekä BMD-2-

maahanlaskupanssarivaunut ja MTLB-kuljetuspanssarivaunut.238  

 

Venäjä on muodostanut tilapäisiä pataljoonan taisteluosastoja myös yhdistelemällä eri joukko-

osastojen joukkoja. Näin Venäjä on saanut ryhmitettyä nopeasti uusia iskukykyisiä joukkoja 

vanhoihin asemiinsa tappioista huolimatta. Nämä joukot ovat muodostettu sekä läntisen että 

pohjoisen sotilaspiirin joukko-osastoista. Tilapäisiä pataljoonan taisteluosastoja on pystytty 

muodostamaan etenkin syksyllä ja talvella. Keväisin joukkojen muodostamisessa on ollut on-

gelmia, ja tällöin palvelukseen on jouduttu käskemään tilapäisesti kantahenkilökuntaa, jotta 

Ukrainassa olevia joukkoja on saatu rotatoitua.239 

 

Venäjän asetoimitukset ovat olleet tärkeässä osassa siinä, että Syyrian hallitus on saanut kään-

nettyä taisteluita hyväkseen240. Syyrian kokemukset ja johtopäätökset ovat näyttäneet Venäjäl-

le, että vuonna 2011 modernisoitu T-72B3-taistelupanssarivaunun tulikyky ei ollut oleellisesti 

parantunut, mikä johti päivitetyn T-72B3M-mallin käyttöön vuonna 2016. Uusi malli antoi 

paremman suojan tuli-iskuilta, ja siinä oli ylimääräisiä irrotettavia panssareita kaupunkikäyt-

töön.241 

 

Venäjän T-90-taistelupanssarivaunu antoi Syyrian hallituksen joukoille paremman suojan Yh-

dysvaltojen varustamien opposition joukkojen panssarintorjuntaohjuksia vastaan, mikä vaikut-

ti positiivisesti hallituksen joukkojen taistelumoraaliin242. Syyrian kokemukset T-90A-

taistelupanssarivaunun suojasta koettiin riittämättömiksi, mikä johti T-90M-mallin kehityk-

seen243. 
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Venäläisten epäsuoran tulen käyttö on painottunut kevyen ja raskaan raketinheittimistön tu-

lenkäyttöön osana maaoperaatiota. Itä-Ukrainassa Venäjän epäsuoran tulen käyttö on tapahtu-

nut suurilta osin Venäjän puolelta, ja sillä on tuettu sekä separatisteja että pataljoonan taiste-

luosastojen taistelua.244 Ukrainassa ja Syyriassa Venäjä on käyttänyt BM-21-, BM-27- ja BM-

30-järjestelmiä. Itä-Ukrainassa ainakin BM-27- sekä BM-30-järjestelmät ovat käyttäneet 

kuorma-ammuksia osana operaatioita, ja Syyriassa kuorma-ammuksia on käytetty ainakin 

BM-30-järjestelmässä.245 Lisäksi ainakin Syyriassa Venäjä on tukenut pääsuunnan taistelua 

TOS-1-järjestelmällä246.  

 

Itä-Ukrainan ja Syyrian kokemusten perusteella 122mm sekä 152mm tykistö eivät ole olleet 

tarpeeksi tehokkaita hyvin linnoitettuja asemia sekä teräsbetonista valmistettuja rakennuksia 

vastaan. Tämä vuoksi Venäjä on taas ottamassa käyttöön 203mm ja 240mm tykistöä. 240mm 

tykistön harjoituksissa on käytetty Smelchak-laserohjattuja ammuksia. Näillä ammuksilla pys-

tytään vaikuttamaan kaupunkitaisteluissa tarkasti tärkeisiin kohteisiin.247  

 

Venäjän vastatykistötoiminta on ollut merkittää ainakin Itä-Ukrainassa. Venäjän vastatykistö-

toiminta on aiheuttanut tappioita etenkin Ukrainan vedettävälle epäsuoran tulen kalustolle, 

koska ne eivät ole pystyneet vaihtamaan tuliasemiaan tarpeeksi nopeasti tulitehtävien jäl-

keen.248 Kesselin mukaan Venäjä käyttää Itä-Ukrainassa edistyksellisiä konventionaalisia ty-

kistön ja raketinheittimistön ampumatarvikkeita. Kehittyneen maalinosoitus- ja tulenjohtoky-

vyn kanssa ne muodostavat jopa 85 prosenttia tappioista, ja yhdellä tuli-iskulla voidaan saada 

jopa pataljoonan kokoinen yksikkö taistelukyvyttömäksi.249 Rakennetulla alueella epäsuoran 

tulen käyttö aiheuttaa herkästi siviilitappioita alueelle jääneille siviileille, ja vaurioittaa infra-

struktuuria250.  

 

Tulenjohtamisessa Venäjä on seurannut länsimaiden kehitystä, ja painottanut lennokkien käyt-

töä251. Itä-Ukrainassa tulenjohtamiseen on käytetty Venäjän uutta lennokkikalustoa. Lenno-

keilla tuetaan maajoukkojen taistelua reaaliaikaisella maalittamisella raketinheittimistölle ja 

tykistölle. Venäjä on pystynyt käyttämään lennokkejaan melko vapaasti, koska Ukrainan kyky 
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lennokkien käytön estämiselle on ollut olematonta.252 Pääasiassa operatiivisen tason lennok-

keja on käytetty Itä-Ukrainassa raketinheitinjärjestelmien tulenjohtamiseen. Keskimatkan len-

nokkeja on käytetty BM-27- sekä BM-30-järjestelmien kanssa, jolloin havainnosta vaikutuk-

seen on päästy alle 15 minuutin. Lyhyen matkan lennokkeja on käytetty BM-21-järjestelmän 

kanssa. Todella lyhyen kantaman lennokkeja on käytetty vauriotiedusteluun tuli-iskujen jäl-

keen.253  

 

Samankaltaista lennokkien käyttöä on havaittavissa myös Syyrian operaatiossa254. Isisin vas-

taisessa taistelussa on käytetty pitkän kantaman Forpost- ja Orlan-10-lennokkeja, joiden käy-

töllä Isisin kohteita on saatu tuhottua. Lennokkien käytön tehokkuus tulenjohtamisessa perus-

tui siihen, että venäläisiä sotilaita oli sijoitettuna Syyrian hallituksen joukkoihin, jolloin tulen-

johtokyky on ollut parempaa.255  

 

Syyriassa koekäytettiin ohjautuvia ammuksia varten kehiteltyä laserohjausta käyttävää Kras-

nopol-lennokin prototyyppiä tulenjohtamisessa vuonna 2017. Sitä käytettiin onnistuneesti pai-

kallaan olevien ja liikkuvien maalien, kenttälinnoitteiden sekä yksittäisten rakennusten tu-

hoamisessa.256  

 

Venäjän Itä-Ukrainan maaoperaatioissa on ollut havaittavissa erilaisia harhautustoimenpiteitä, 

mikä on Venäjälle tyypillistä. Koko operaatio alkoi Venäjälle normaalilla valmiustarkastuk-

sella, joka kohdistui läntiseen sotilaspiiriin. Valmiusharjoitukseen liittyvät joukkojen siirrot 

mahdollistivat Venäjän erikoisjoukkojen kuljettamisen Krimille huomaamatta. Harhautuksen 

lisäksi operaation myöhemmässä vaiheessa joukkojen siirroilla estettiin Ukrainan vastahyök-

käykset tuomalla merkittävä sotilaallinen voima Ukrainan rajalle pelotevaikutukseksi. Krimin 

valtaamisessa Venäjä peitteli osallistumisensa tunnuksettomilla erikoisjoukoilla. Itä-

Ukrainassa operaation alkuvaiheessa oli olennaista separatistijoukkojen tukeminen. Esimerk-

kinä harhautusoperaatioista mainittakoon Venäjän valkoisten rekkojen saattue, joita Venäjä 

väitti käyttävänsä humanitäärisen avun antamiseen Ukrainalle. Huomion keskittyessä valkoi-

siin rekkoihin Venäjä kykeni tuomaan joukkoja Ukrainaan muilta rajanylityspaikoilta.257 
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Venäjä teki omia johtopäätöksiään Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten käymistä Persianlahden 

sodista, joiden perusteella Venäjä pyrki kehittämään maajoukkojensa elektronisen sodankäyn-

nin kykyä. Ukrainassa Venäjä on häirinnyt monin eri keinoin lähes jatkuvasti Ukrainalais-

joukkojen taktisen tason johtamisjärjestelmäyhteyksiä. Krimin valtaamisen aikana erikois-

joukkojen operaatiota tuettiin häiritsemällä matkapuhelinyhteyksiä venäläisistä merialuksista. 

Itä-Ukrainassa häirintä on kohdistunut ukrainalaisjoukkojen datalinkkeihin lennokkien avulla, 

joissa on Leyer-3-häirintälaite. Ukrainassa ja Syyriassa Venäjä on paikantanut epäsuoran tulen 

maaleja elektronisen sodankäynnin avulla, mikä on mahdollistanut epäsuoran tulen tarkan 

käytön. Molemmissa sotilasoperaatioissa Venäjä on kyennyt häiritsemään vastapuolen tiedus-

telu- ja valvontakykyä sekä johtamisjärjestelmiä.258 

 

Venäjä on tuonut molempiin sotilasoperaatioihin myös elektronisen sodankäynnin järjestel-

miä, joilla Venäjä väittää olevan kyvyn strategisen tason laitteiden, kuten satelliittien sekä il-

mavalvontakoneiden häirintään. Venäjä toi Krimille Murmansk-BN pitkän matkan 

-häirintäjärjestelmän, ja Ukrainassa sekä Syyriassa on ollut havaintoja Venäjän Krasukha-

4-järjestelmästä. Näillä järjestelmillä Venäjä on todennäköisesti halunnut esitellä länsimaille 

sotilaallisia suorituskykyjään.259 

 

3.2 Venäjän ilma-aseen käyttö operaatioissa 

 

Venäjän ilma-aseen käyttöperiaatteiden kehitys on perustunut länsimaiden toteuttamiin soti-

lasoperaatioihin kylmän sodan päättymisen jälkeen. Venäjä pyrkii ilma-aseen käytöllä ilma-

herruuden saavuttamiseen, ja mahdollistaakseen kokonaisvaltaiset sotatoimet taistelualueel-

la.260 Asevoimien reformilla on pyritty parantamaan ilmavoimien johtamiskykyä kaksinker-

taistamalla esikunnan henkilöstö. Vuoden 2012 jälkeen Venäjän ilmavoimat ovat saaneet lu-

kuisia uusia koneita sekä kalustoa on modernisoitu.261 

 

Venäjän ilma-aseen käyttö on ollut Ukrainassa vähäistä, koska Venäjä pyrkii kieltämään osal-

lisuutensa alueen taisteluihin. Myös epävarmuus oman ilmapuolustuksen toiminnasta elektro-

nisen häirinnän alla on vaikuttanut varovaisuuteen ilmakomponentin käytössä.262  
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Krimin valtaamisessa Venäjä käytti helikoptereita erikoisjoukkojensa kuljettamiseen. Joukot 

tuotiin alueelle MI-8-kuljetushelikoptereilla, joita suojattiin MI-35M-taisteluhelikoptereilla.263 

Kuljetushelikoptereiden tulosta alueelle Venäjä oli ilmoittanut. Taisteluhelikoptereiden tuo-

minen Krimille toi venäläisille tehokkaan lähitulituen, joka pystyi toimimaan myös yöllä.264  

 

Itä-Ukrainassa Venäjän ilmakomponentti on keskittynyt lennokkien käyttöön, joita on tulen-

johtamisen lisäksi käytetty myös tiedusteluun. Taktisen tason lennokkien käyttö on ollut mer-

kittävää Venäjän osallistuttua taisteluihin Itä-Ukrainassa. Tämä on johtanut siihen, että ukrai-

nalaisjoukot ovat olleet lähes jatkuvan valvonnan alla.265 Operatiivisessa käytössä erittäin pit-

kän kantaman lennokkeja käytetään Ukrainan rajalla sekä Ukrainan pohjoisrannikolla, ja pit-

kän kantaman lennokkeja ukrainalaisjoukkojen selustassa266. 

 

Venäjä aloitti Syyrian operaation käyttämällä ilmavoimiensa suorituskykyä infrastruktuuriin, 

ja taisteluiden syvyydessä oleviin kohteisiin. Tällä testattiin ja varmistettiin asejärjestelmien 

tarkkuutta sekä tehokkuutta. Ensimmäisen kuukauden aikana Venäjä suoritti useita iskuja, joi-

ta venäläinen media uutisoi onnistuneiksi. Venäjä pyrki alusta alkaen kasvattaa iskujen luku-

määrää taistelussa Isisiä vastaan. Myöhemmin Venäjä tuki Syyrian hallituksen joukkoja osal-

listumalla aktiivisesti maajoukkojen kärjen tukemiseen tuhoamalla Isisin puolustusasemia.267 

Tällöin Venäjä siirsi ilmaoperaation painopistettä maajoukkojen tukemiseen uusilla tarkoilla 

ja kehittyneillä asejärjestelmillä268. 

 

Venäjä on lisännyt Syyrian operaation aikana lennokkien käyttöään, ja ensimmäisten kahden 

vuoden aikana niiden käyttö kasvoi yli kaksinkertaiseksi. Operaation alkuvaiheessa lentosuo-

rituksia oli noin 400 kuukaudessa, mutta lokakuussa 2017 lentosuorituksia tuli noin 1 000 

taistelussa Isisiä vastaan. Kaikkiaan ensimmäisten kolmen vuoden aikana lentosuorituksia tuli 

23 000 ja lentotunteja 140 000.269 Epäsuoran tulen käyttöön liittyvien toimien lisäksi lennok-

keja on käytetty muun muassa vihollisen joukkojen tiedusteluun270 ja elektroniseen häirin-

tään271.  
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Riehunkankaan mukaan lennokkeja on käytetty erityisesti kärjen taistelun tukemiseen tavoit-

teiden alueella, ja se on ollut ratkaisevassa roolissa Syyrian hallituksen joukkojen taisteluiden 

onnistumiselle. Selustan ja sivustojen suojaamiseen resurssit eivät ole olleet riittävät, mikä on 

johtanut sivustauhkaan Syyrian hallituksen joukoille varsinkin peitteisessä maastossa.272  

 

Venäjän merivoimien lennokkien käyttö perustuu maamaalien paikantamiseen, ja ilmavoi-

mien tukemiseen keski- ja lyhyenmatkan Forpost- sekä Orlan-10-järjestelmillä273.  

 

Lennokkien lisäksi Venäjä on käyttänyt Syyriassa tiedusteluun ainakin IL-20- ja Tu-214R-

tiedustelukoneita. Kattavasta ilmasta tapahtuvasta tiedustelusta huolimatta vihollisen liikkeis-

tä ei ole aina saatu riittävästi tietoa. Tällöin Syyrian hallituksen hyökkäystoimet ovat joissain 

tapauksissa tapahtuneet vaillinaisin vihollistiedoin.274  

 

Syyrian operaation alussa Venäjä oli tuonut alueelle ainoastaan vanhanaikaisia Mi-24P-

taisteluhelikoptereita, jotka pääasiallisesti suojasivat venäläistukikohtia, ja osallistuivat vain 

harvoin taisteluihin. Taisteluhelikopterien käyttö lisääntyi vuodesta 2016 taistelussa Isisiä vas-

taan, ja Venäjä toi operaatioalueelle Mi-35MS-, Mi28N- ja Ka-52S-taisteluhelikoptereita.275  

 

Venäjän helikopterit ovat toimineet Syyriassa pareittain matalilla korkeuksilla, käyttäen erilai-

sia taisteluliikkeitä, jotta niiden havaitseminen, tai niihin vaikuttaminen maasta vaikeutuisi. 

Lisäksi helikoptereiden toimintakykyä on parannettu. Mi-28N- sekä Ka-52-taisteluhelikopterit 

omaavat pimeännäkökyvyn, joka vähentää helikoptereiden kokemaa maauhkaa, koska operaa-

tioita voidaan toteuttaa myös pimeällä. Taisteluhelikoptereiden kehitetyt omasuojajärjestelmät 

ovat parantaneet koptereiden suojaa hakeutuvia asejärjestelmiä vastaan. Lisäksi taisteluheli-

koptereiden parannettu tähtäämiskyky mahdollistaa koptereiden tarkan tulenkäytön myös liik-

keestä, mikä luo suuremman uhkan maajoukoille.276 Taisteluhelikopterien tulivoimaa on py-

ritty parantamaan, ja Venäjä testasi Syyriassa uutta Ka-52-taisteluhelikopterissa ollutta Vikhr-

Ms-täsmäasetta sekä päivällä että yöllä277. 

 

Sotilasreformin uudistamilla Venäjän ilmavoimilla oli vain vähän taistelukokemusta ennen 

Syyrian operaatiota. Venäjän ilmavoimat on näyttänyt, että se pystyy muuttamaan taisteluiden 
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aikana taktiikkaansa. Aluksi Venäjän ilmaiskut tapahtuivat venäläisille tyypilliseen tapaan pa-

reittain. Myöhemmin venäläiset koneet alkoivat toimia yksittäin, jotta iskettävien kohteiden 

lukumäärä saatiin kasvatettua päivää kohden. Tämän jälkeen iskujen lukumäärää kasvatettiin 

entisestään tekemällä kolme tai neljä iskua yhdellä lentosuorituksella.278 

 

Venäjän Su-24MS- ja Su-25S-koneet olivat varustettu uudella SVP-24 Gefest-tähtäin- ja na-

vigointilaitteella, jolla pommien käytön tarkkuus piti olla verrattavissa täsmäaseiden tarkkuu-

teen. Tämän vuoksi koneet eivät lentäneet alle neljän kilometrin korkeudessa, ja ne käyttivät 

pääsääntöisesti pommeja, joiden käyttö oli epätarkkaa, koska näin korkealta edes uusi tähtäin-

laite ei pystynyt takaamaan alle 12 metrin tarkkuutta. Iskun jälkeinen vauriotiedustelu toteutet-

tiin lennokeilla ja tarvittaessa isku toteutettiin uudestaan viidessä tai kuudessa minuutissa sa-

malla koneella.279 

 

Su-24MS-koneet ovat käyttäneet 250 kilogrammaisia sirpalepommeja, ja Su-25SM-koneet 

500 kilogrammaisia pommeja tai rypälepommeja. Venäläisiin kohdistuvan ilmauhkan vähäi-

syyden vuoksi samaa taktiikkaa on voitu käyttää myös Su-30SM-hävittäjillä, joita on käytetty 

pommittajien tapaan 250 ja 500 kilogrammaisilla pommeilla. Syyrian operaation alkuvaihees-

sa ainoa Venäjän ilma-alus, joka käytti täsmäaseita oli Su-34. Se käytti KAB-500S-

asejärjestelmää, joka hakeutuu kohteeseen GLONASS-satelliittipaikanninjärjestelmän avul-

la.280 

 

Syyriassa venäläisissä hävittäjissä on ollut käytössä moderneja R-771-1-keskimatkan ilmasta 

ilmaan -ohjuksia, joissa on aktiivinen tutkapää. Tämä on parantanut venäläiskoneiden ilma-

taistelukykyä, jossa kohde on näkökentän ulkopuolella.281 

 

Venäjä on käyttänyt strategisia pommittajia Syyriassa, joista ydinasekykyisiä Tu-160- sekä 

Tu-95MS-pommittajia, ja niiden käyttämiä risteilyohjuksia testattiin ensimmäistä kertaa tais-

teluissa. Pommittajien iskut tapahtuivat yleensä yhden tai kahden pommittajan voimin, ja ne 

ampuivat vain muutaman ohjuksen.282 Pommittajat käyttivät uusia Kh-101- sekä modernisoi-

                                                 
278 Lavrov (2018b), s. 2–3. 
279 Sama, s. 2–4. 
280 Sama, s. 3–4. 
281 Lavrov (2018a), s. 16. 
282 Sama, s. 16. 
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tuja Kh-555S-risteilyohjuksia283. Tu-95MS-pommittaja kykeni yli 7 000 kilometrin toimintaan 

yhdellä ilmatankkauksella284.  

 

Venäjä jatkoi sen yleisimmin käyttämän pitkän matkan pommittajan Tu-22M3:n elinkaarta 

Syyrian kokemusten perusteella. Pommittajaa modernisoidaan, jonka jälkeen se pystytään va-

rustamaan Kinzhal-ohjuksilla. Tällä Venäjä pystyy parantamaan pitkän matkan ilmaoperaatio-

kykyään lisäämättä konemääräänsä.285  

 

Venäjän merivoimien ilmajoukkojen käyttö Syyriassa on ollut mittavaa. Merivoimien lentäjiä 

on käytetty Syyriassa saadakseen taistelukokemusta, ja heidän lentonsa on tapahtunut Su-

24M-pommittajilla sekä Su-30M-hävittäjillä.286 

 

Vuoden 2016 marraskuussa Venäjän ainoa lentotukialus Admiral Kuznetsov tuotiin Syyriaan 

ja se operoi alueella alle kaksi kuukautta. Sen käyttö oli melko vähäistä verrattuna Venäjän 

lentotukikohdista suoritettuihin lentoihin. Lentotukialukselta operoi Su-33- sekä MiG-

29K/KUB-hävittäjiä, Ka-27-helikoptereita, Ka-29-kuljetushelikoptereita ja Ka-52-

taisteluhelikoptereita. Lentotukialuksen toimintaa seurattiin Venäjällä tarkkaan, sillä sitä käy-

tettiin ensimmäistä kertaa koskaan taisteluissa. Tällä pyrittiin demonstroimaan, että lentotuki-

alukset ovat Venäjälle tarpeellisia.287 

 

Admiral Kuznetsovin käyttö Syyriassa epäonnistui kuitenkin pahasti. Hävittäjien laskeutumis-

järjestelmän kanssa oli ongelmia, ja kaksi Venäjän hävittäjää tuhoutui laskeutumisonnetto-

muuksissa. Ammustäyttö koettiin myös pieneksi isomman operaation toteuttamiseksi, ja Ad-

miral Kuznetsovilta toiminut ilmajoukko siirrettiin Khmeimimin lentotukikohtaan. Lentotuki-

aluksen taistelukaste osoitti, että sen käytettävyys ja henkilöstön osaaminen eivät olleet riittä-

vällä tasolla.288  

 

 

 

 

 

                                                 
283 Lavrov (2018b), s. 6. 
284 Sama, s. 23. 
285 Lavrov (2018a), s. 16. 
286 Lavrov (2018b), s. 24. 
287 Sama, s. 24. 
288 Sama, s. 24. 
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3.3 Kauaskantoisten asejärjestelmien käyttö 

 

Venäjän sotilasreformin yhtenä prioriteettina on ollut puolustuksen kehittäminen. Venäjän ke-

hittynyt Anti-Access and Area Denial (A2/AD)289 -kyky on luonut Yhdysvalloille ja sen liitto-

laisille korkean tason konventionaalisen sodankäynnin uhkan Euroopassa. Venäjän ilmapuo-

lustukseen on laitettu lyhyessä ajassa paljon resursseja, ja sen taso niin koulutuksen, valmiu-

den sekä kaluston osalta on parantunut.290 On todennäköistä, että Venäjä on satsannut riittävän 

määrän resursseja A2/AD-kyvyn kehittämiseksi, eikä siihen jatkossa käytettäisi niin paljoa re-

sursseja291. 

 

Venäjän A2/AD-kyvyn käyttö operaatioissa perustuu mahdollisen kolmannen osapuolen vä-

liintulon estämiseen, mikä Venäjän ajattelussa tarkoittanee usein Natoa tai pelkästään Yhdys-

valtoja. Ukrainan sotilasoperaatiossa Venäjä toi konfliktialueen lähistölle S-300-

ilmatorjuntaohjusjärjestelmän ja Pantsir-hybridijärjestelmän. Lisäksi merialueelta mahdolli-

sesti tapahtuvaan väliintuloon Venäjä varustautui Bastion-P-meritorjuntaohjuksilla.292  

 

Ilmapuolustuksella on väliintulon lisäksi mahdollisuus vaikuttaa vastustajan ilma-aseen käyt-

töön. Kesselin mukaan Venäjän limittäinen ja tiheä taistelukentän ilmapuolustus esti Ukrainan 

ilma-aseen käytön. Tähän vaikutti Ukrainan puuttuva kyky Venäjän ilmapuolustuksen lamaut-

tamiseksi elektronisella sodankäynnillä. Kaikkien Nato-maiden ilmavoimat eivät ole valmis-

tautuneet tällaiseen Venäjän suorituskykyyn.293  

 

Ukrainan sotilasoperaatiossa Venäjä varusti separatisteja keskipitkän kantaman Buk-M1-

ilmatorjuntajärjestelmällä294. Separatistien ja Venäjän puolelta käytetyn ilmatorjunnan takia 

Ukraina joutui rajoittamaan ilma-aseensa käyttöä omalla maaperällään. Ukrainan ilmavoimat 

ei pystynyt vaikuttamaan maataisteluihin, eikä se kyennyt tukemaan omia joukkoja ilmakulje-

tuksin.295  

 

                                                 
289 Vuonna 2016 Naton kenraali Breedlove kuvaili, että A2/AD on uusi tapa käyttää jo olemassa olevia sotilaalli-

sia suorituskykyjä, jossa yhdistetään ilmatorjuntajärjestelmiä sekä meri- ja maakohteisiin tarkoitettuja risteilyoh-

juksia vihollisen toiminnanvapauden alueelliseen kiistämiseen. Nato: Questions and answers. 21.1.2016b, 

[https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_127395.htm?selectedLocale=en], luettu 6.4.2020. ks. myös liite 3. 
290 Frühling, Stephan & Guillaume Lascronjarias: Nato, A2/AD and the Kaliningrad Challenge. Survival, Global 

Politics and Strategy, Routledge, Published online, 2016, s. 100. 
291 Shield (2018), s. 237. 
292 Kesseli (2016), s. 25. 
293 Sama, s. 387. 
294 Kofman ym. (2017), s. 44. 
295 Riehunkangas, (2017), s. 143. 
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Venäjä on tuonut Syyriaan parhaita ilmapuolustuksen aseitaan, kuten S-300- ja S-400-

ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Niillä Venäjä on pyrkinyt vaikuttamaan Yhdysvaltojen ja Isra-

elin koneiden operoimiseen Syyriassa. Venäjä on kuitenkin vain harvoin maalittanut muiden 

maiden ilma-aseita, ja näin ollen Venäjän ilmapuolustuskyky Syyriassa on ennemmin ollut 

symbolinen, eikä Syyriassa ole tullut varsinaista sotilaallista vastakkainasettelua Venäjän ja 

Yhdysvaltojen kanssa. Ilmatorjuntaohjusjärjestelmien tuominen Syyriaan on toiminut en-

nemminkin kalustoesittelynä mahdollisille järjestelmien ostajille. Lisäksi tällä mahdollistettiin 

venäläisten sotilaiden kierrättäminen Syyriassa.296 Vuonna 2017 Turkki ilmoittikin, että se 

olisi ostamassa Venäjän S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä, mikä ei miellyttänyt kaikkia Na-

to-jäseniä297.  

 

Venäjän ilmapuolustuskyky rajoittui Syyrian operaation alkuvaiheessa lentotukikohtien suo-

jaamiseen Pantsir-C1S-ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä, ja lisäsuojaa tarjosi S-300-

ilmatorjuntaohjusjärjestelmän meriversio.298 Vuonna 2015 Turkin F-16-hävittäjä ampui alas 

Venäjän Su-24M-hävittäjän. Venäjä reagoi välittömästi, ja toi Syyriaan ensimmäiset S-400-

ilmatorjuntaohjusjärjestelmät vain kaksi päivää Su-24M-hävittäjän alas ampumisen jälkeen.299 

Vuotta myöhemmin Venäjä toi S-300V4-ilmatorjuntaohjusjärjestelmänsä Tartuksen tukikoh-

taansa300. 

 

Heti Syyrian operaation alusta alkaen Venäjä on tuonut strategisen tason asejärjestelmiään 

Syyriaan, joiden käyttöä näytettäisiin koordinoitavan Moskovasta. Ilmakomponentin lisäksi 

kyseisiä asejärjestelmiä ovat muun muassa laivasta ja sukellusveneestä laukaistavat Kalibr-

risteilyohjukset.301 Venäjä on toteuttanut pitkän kantaman ohjusiskuja Kaspianmereltä, missä 

etäisyys kohteeseen on ollut noin 1 500 kilometriä. Presidentti Putin kommentoi Venäjän me-

dian uutisoimia ohjusiskuja näytökseksi Venäjän sotilaallisesta suorituskyvystä, ja Venäjän 

kyvystä tuhota täsmäaseilla kaikki haluamansa kohteet. Uutisoinnilla oli merkitystä kansalli-

sen hyväksynnän saamiseksi Venäjältä, ja huomautus maailmalle, että Venäjän sotilasreformi 

on onnistunut.302  

 

                                                 
296 Weiss, Andrew S. & Nicole Ng: Collision Avoidance: Lessons from U.S. and Russian Operations in Syria. 

Carnegie, Endowment For International Peace, Washington, 2019, s. 3. 
297 Russel (2018), s. 7. 
298 Lavrov (2018b), s. 25 
299 Sama, s. 8. 
300 Sama, s.25. 
301 Jane's: Russia Learns Military Lessons in Syria. IHS Jane's Military and Security Assessments Intelligence 

Centre, 2017, s. 6. 
302 Postma (2016), s. 78–79. 
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Kaspianmeren lisäksi Venäjän merivoimat ovat käyttäneet risteilyohjuksia Välimereltä. Meri-

voimien kauaskantoisten asejärjestelmien käyttö on ollut merkittävää Syyriassa, ja lokakuusta 

2015 tammikuuhun 2018 merivoimat suorittivat yli 100 risteilyohjusiskua maamaaleihin 

huomattavilta etäisyyksiltä. Venäjä on kehittänyt satelliittinavigointijärjestelmäänsä, mikä 

mahdollistaa täsmäaseiden tehokkaamman käytön. Kaikki maalta, mereltä ja ilmasta ammut-

tavat risteilyohjukset sekä mannertenväliset ballistiset ohjukset käyttävät uutta satelliittinavi-

gointijärjestelmää. Järjestelmää käytetään myös lennokkien ja johtamisjärjestelmien yhteyk-

sissä.303 Kauaskantoisten täsmäaseiden käyttö on edustanut arviolta alle 5 prosenttia Venäjän 

suorittamista iskuista Syyriassa. Täsmäaseiden käyttö on kuitenkin osoittanut tehokkuutensa 

osana konventionaalista sodankäyntiä, joilla pystytään tukemaan maaoperaatiota.304 

 

3.4 Johtopäätökset 

 

Länsimainen näkemys Venäjän sotilasoperaatioista Ukrainassa ja Syyriassa nostaa lähteiden 

mukaan esille asioita, joihin länsimaiden on pyrittävä vastaamaan. Kylmän sodan jälkeen en-

nen Krimin kriisiä länsimaat eivät kokeneet sotilaallista uhkaa valtiolta tai muulta taholta, jo-

ka omaa moderneja sotilaallisia suorituskykyjä, ja kykenee esimerkiksi kiistämään länsimai-

den ilmaherruuden tavoittelun.  

 

Venäjän sotilasoperaatiot Ukrainassa ja Syyriassa poikkeavat merkittävästi toisistaan. Ukrai-

nassa Venäjä pyrkii kieltämään osallisuutensa konfliktiin, ja välttämään ilma-aseensa käyttöä 

keskittyen erikoisoperaatioihin sekä maaoperaatioihin. Syyriassa Venäjä tukee Syyrian halli-

tuksen joukkoja ilma-aseella ja kauaskantoisilla ohjuksilla. Syyriassa Venäjä on käyttänyt 

myös erikoisjoukkojaan ja palkkasotilaita. Molemmissa sotilasoperaatioissa korostuu venäläi-

nen tapa maajoukkojen käytön merkityksestä operaation onnistumiseksi. Vaikka Syyriassa ei 

ole mittavissa määrin käytetty Venäjän maajoukkoja, niin Syyrian kokemusten perusteella 

Venäjä testaa kykyään maajoukkojen operaatioiden tukemiseksi. 

 

Lähialueillaan Venäjä pyrkii peittämään mahdolliset sotatoimensa järjestämillään valmiushar-

joituksilla, jotta se saa ryhmitettyä joukkonsa mahdollisen konfliktialueen läheisyyteen. Erilai-

set harhautustoimenpiteet näkyvät koko sotilasoperaation ajan.  

 

                                                 
303 Lavrov (2018a), s. 19–20. 
304 Adamsky (2018), s. 20–28. 
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Yllätyksen saamiseksi erikoisjoukko-operaatioita voidaan käyttää ensimmäisinä taistelevina 

joukkoina, jolloin erikoisjoukot pyrkivät valtaamaan strategisesti tärkeitä kohteita mahdollis-

taakseen päävoimien hyökkäyksen, jonka jälkeen ne siirtyvät tiedustelu- ja tulenkäyttötehtä-

viin. Erikoisjoukot liikkuvat hyvän liikkuvuuden omaavilla ajoneuvoilla, joiden suoja ja tuli-

voima eivät ole suuressa merkityksessä. Mahdollisuuksien mukaan erikoisjoukkojen toimintaa 

tuetaan taisteluhelikoptereilla lähitulitukena. Kiistääkseen osallisuutensa taisteluihin Venäjä 

voi käyttää myös palkkasotilaita alueiden valtaamiseen osana maaoperaatiota.  

 

Venäjä siirtää A2/AD-kykyjään konfliktialueen läheisyyteen estääkseen kolmannen osapuolen 

puuttumisen konfliktiin, ja estääkseen vastustajan ilma-aseen käytön alueella. Ilmapuolustuk-

seen käytetään ainakin Pantsir-, S-300- ja S-400-järjestelmiä ja meripuolustukseen Bastion-P-

järjestelmää. Estääkseen vastustajan ilmatoiminnan konfliktialueella taistelevien joukkojen 

tukena käytetään Buk-M1-ilmatorjuntajärjestelmää, ja hävittäjät on varustettu 

R-771-1-keskimatkan ilmasta ilmaan -ohjuksilla. Ilmatorjuntajärjestelmien ja hävittäjien il-

masta ilmaan -suorituskyvyn avulla Venäjä pyrkii saavuttamaan konfliktialueen ilmaherruu-

den mahdollistaakseen oman ilma-aseensa käytön konfliktialueella. 

 

Kauaskantoisilla asejärjestelmillä maalta, mereltä ja ilmasta pyritään konfliktin alkuvaiheessa 

strategisesti elintärkeiden kohteiden tuhoamiseen, ja vastustajan sotilaallisen voiman lamaut-

tamiseen. Tämän jälkeen kauaskantoisilla asejärjestelmillä tuetaan maahyökkäystä. Kauaskan-

toisten asejärjestelmien käytössä korostuu satelliittinavigointijärjestelmää käyttävät risteilyoh-

jukset, joita voidaan käyttää pitkiltä etäisyyksiltä. Mereltä käytetään Kalibr-risteilyohjuksia. 

Tu-160- ja Tu 95MS-pommittajat käyttävät Kh-101- sekä Kh-555-risteilyohjuksia, ja 

Tu-22M3-pommittaja Kinzhal-ballistisia ohjuksia. Täsmäaseet luovat Venäjälle strategisen 

sodankäyntikyvyn, jota tuetaan hypersonisilla asejärjestelmillä305, esimerkiksi Iskander-M 

-maasta maahan -järjestelmällä306. 

 

Lennokin käyttö on jatkuvaa päävoimien hyökkäyksen alkaessa, ja niillä tuetaan kärjen taiste-

lua. Käytössä on ainakin Forpost- ja Orlan-10-lennokit. Lennokkeja käytetään etenkin tulen-

johtamiseen eri asejärjestelmille sekä tiedusteluun että vauriotiedusteluun. Lisäksi lennokkeja 

voidaan käyttää elektroniseen häirintään vastustajan syvyydessä. Ilmasta tapahtuvaan tieduste-

luun käytetään myös IL-20- ja Tu-214R-tiedustelukoneita, jotka pystyvät toimimaan pitkiltä 

etäisyyksiltä. 

                                                 
305 Sama, s. 28. 
306 Frühling (2016), s. 101. 



59 

 

 

Venäjä häiritsee jatkuvasti vastustajan tiedustelu-, valvonta- ja johtamisyhteyksiä monin eri 

keinoin ainakin taktisella tasolla. Taktisen tason häirintää käytetään merialuksista ja lennok-

kiin asennetulla Leyer-3-järjestelmällä. Häirintä on aktiivista erikoisjoukko-operaation aikana 

yllätyksen ja epätietoisuuden aiheuttamiseksi vastustajan toiminnassa. Venäjä käyttää myös 

elektronisen sodankäynnin järjestelmiä, joilla voi olla kyky strategisen tason tiedustelu-, val-

vonta- ja johtamisyhteyksien häirintään. Näitä järjestelmiä ovat ainakin Murmansk-BN- ja 

Krasukha-4-järjestelmät. 

 

Päävoimien maahyökkäys toteutetaan välittömän valmiuden joukoista koostetuilla pataljoonan 

taisteluosastoilla, joiden kalusto muodostetaan operaatioalueen mukaiseksi. Pataljoonan tais-

teluosastoissa on lähtökohtaisesti oltava ilmatulenjohtokyky. Päävoimien hyökkäyksen pysäh-

tyessä toteutetaan massiivinen tuli-isku vastustajan lyömiseksi, ja tämän jälkeen päävoimien 

hyökkäystä jatketaan. Päävoimien hyökkäyksen jatkuvana epäsuoran tulen tukena käytetään 

raketinheitinjärjestelmiä ja kehittynyttä tykistöä. Käytettävinä raketinheitinjärjestelminä toi-

mivat BM-21-, BM-27- ja BM-30-raketinheittimet. Kaupunkialueilla korostuu 

TOS-1-järjestelmän käyttö. Parhaan vaikutuksen mahdollistamiseksi epäsuoran tulen yksiköt 

käyttävät edistyksellisimpiä ampumatarvikkeitaan. Vastatykistöjärjestelmät ovat osana pää-

voimien hyökkäystä, joilla lamautetaan tai tuhotaan vastustajan tykistövoima.  

 

On huomioitava, että Venäjä on todennäköisesti saavuttanut poliittiset päämääränsä pataljoo-

nan taisteluosastojen käytöllä, jolloin sillä ei ole ollut tarvetta pääjoukkojen taistelulle. Patal-

joonan taisteluosastot eivät länsimaisesta näkökulmasta välttämättä luo pitkäkestoista sotilaal-

lista uhkaa taisteluiden yllätyksellisen aloittamisen jälkeen, mutta Venäjällä on suuret pääjou-

kot, joiden taistelulle Ukrainassa ei ole ollut tarvetta. Pataljoonan taisteluosastojen käyttämi-

nen on merkki maajoukkojen merkityksestä venäläisessä sodankäynnissä. 

 

Ilma-aseen lähitulituki maajoukoille on jatkuvaa niin taisteluhelikopterien kuin hävittäjien 

toimesta. Taisteluhelikopterien käyttö tapahtuu pareittain mahdollisimman suuren suojan ja 

tulivoiman mahdollistamiseksi. Ainakin Mi-28N-, Mi-35M- ja Ka-52-taisteluhelikopetereita 

käytetään maajoukkojen lähitulitukena niiden pimeätoimintakyvyn vuoksi.  

 

Hävittäjien ja pommittajien tuli-iskut pyritään toteuttamaan korkealta maajoukkojen taktisen 

tasan ilmatorjuntajärjestelmien ulottumattomista pommeilla ja täsmäaseilla. Pommeja käyttä-

vät Su-24MS-, Su-25SM- sekä Su-30SM-koneet ja täsmäaseita Su-34-koneet. Yksittäiset ko-
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neet vaikuttavat useaan kohteeseen yhdellä iskulla. Varmistaakseen vaikutuksen vauriotiedus-

teluun käytetään lennokkia, ja sama kone toteuttaa iskun uudelleen alle kuudessa minuutissa, 

mikäli haluttuun vaikutukseen ei päästy.  

 

Venäjä siirtää joukkojaan taisteluiden aikana ilma- ja maakuljetuksilla nopeasti operaatioalu-

eelle. Operaatiossa korostuu voimien taloudellinen käyttö, ja joukkoja pyritään kierrättämään 

tietyin väliajoin, jotta tappioista huolimatta hyökkäävä voima olisi riittävää. Konfliktin pitkit-

tyessä pataljoonan taisteluosastoja voidaan myös yhdistellä eri varuskunnista, jotta hyökkäys-

voima säilyisi riittävänä. 
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4 LÄNSIMAINEN SODAN KUVA TÄNÄÄN 

 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti huolen etenkin Naton Itä-Euroopan jäsenmaissa. Puola 

pyysi Naton jäsenmaita artikla 4:n mukaiseen turvallisuuskonsultaatioon, jossa käsiteltiin Uk-

rainan tilannetta.307 Alun perin vuoden 2014 Naton Walesin huippukokouksessa odotettiin 

pääasiassa käsiteltävän ISAF-operaation päättymisen jälkeiseen yhteistoimintakyvyn ja val-

miuden ylläpitoon liittyviä asioita.  Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti kollektiivisen puolus-

tuksen ja turvallisuuden kokouksen keskiöön.308  

 

Walesin huippukokouksessa globaalia turvallisuustilannetta kuvailtiin vaaralliseksi ja ennalta-

arvaamattomaksi. Venäjän toimet Ukrainaa vastaan haastoivat koko Euroopan vapauden ja 

rauhan perusperiaatteet. Nato tuomitsi Venäjä toimet Ukrainassa, ja keskeytti kaiken siviili- 

sekä sotilasyhteistyön Venäjän kanssa, mutta jätti poliittisen keskusteluyhteyden vuoropuhe-

lulle Ukrainan tilanteen parantamiseksi.309 Tämä oli tilanne myös vuoden 2018 Brysselin 

huippukokouksessa310.  

 

Nato on osoittanut tukensa Ukrainalle, ja pyrkinyt auttamaan Ukrainaa puolustuksen kehittä-

misessä. Keskeisiä tuen kohteita ovat humanitäärinen avunanto, ja tehokkaiden puolustus- se-

kä turvallisuusrakenteiden luominen.311 

 

Vuoden 2016 Varsovan huippukokouksessa Nato koki Venäjän sotilasoperaation Syyriassa 

olevan uhka liittoumalle. Nato vaati Venäjän keskeyttämään hyökkäykset Syyrian kapinallisia 

sekä siviilejä kohtaan, ja kohdistamaan hyökkäyksensä Isisiä vastaan. Naton mielestä Syyrian 

konfliktiin hallituksen ja kapinallisten välillä olisi löydyttävä poliittinen ratkaisu.312 Nato-

johtajat kertoivat reagoineensa Syyrian tilanteeseen tehostamalla pelote- ja puolustuskyky-

ään313.  

 

                                                 
307 Nato: Nato Wales Summit Guide, 2014a, s. 162–163. 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20141008_140108-

SummitGuideWales2014-eng.pdf, luettu 28.1.2020. 
308 Lohela (2016), s. 6–7. 
309 Nato (2014a), s. 1–3. 
310 Nato: Nato Summit Guide Brussels, 2018a, s. 44. 

[https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_07/20180718_180711-summit-guide-brussels.pdf], 

luettu 28.1.2020. 
311 Nato: Comprehensive Assistance Package for Ukraine. Nato, Fact Sheet, 2016c, s. 1–2. 
312 Nato: Nato Summit Guide Warsaw, 2016d, s. 24. 

[https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160715_1607-Warsaw-Summit-

Guide_2016_ENG.pdf], luettu 28.1.2020. 
313 Nato (2018a), s. 54. 
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Naton tuli olla valmis sopeutumaan jatkuvasti muuttuvaan turvallisuustilanteeseen. Walesin 

huippukokouksessa käsiteltäviä asioita olivat muun muassa Naton valmius kollektiivisen puo-

lustuksen ja suorituskykyjen parantamiseksi, jotta Nato olisi edelleen valmis kohtaamaan 

kaikki turvallisuushaasteet, puolustusmenojen pitäminen vähintään sen hetkisellä tasolla, Ve-

näjän suhteet, ja yhteistyön lisääminen Ukrainan sekä muiden kumppanuusmaiden kanssa.314 

Ukrainan tapahtumat toivat Naton päätehtävän takaisin kohti kollektiivista puolustusta. Nato 

alkoi toteuttamaan uudelleen kylmän sodan jälkeen vähentyneitä sotaharjoituksia, ja sotilaal-

lista toimintaa tehostettiin Itä-Euroopan jäsenmaissa.315  

 

4.1  Valmiuden kehittäminen 

 

Naton johtajat hyväksyivät Walesin huippukokouksessa uuden valmiussuunnitelman (Rea-

diness Action Plan, RAP) hyväksymisen. Valmiussuunnitelman myötä Naton joukot olisivat 

paremmin koulutettuja ja varustetuttuja, jotta Nato olisi valmis vastaamaan Euroopan muuttu-

neeseen turvallisuustilanteeseen aiempaa tehokkaammin.316 Valmiussuunnitelmalla pyrittiin 

vastaamaan Venäjän sotilaallisiin toimiin sekä muihin kollektiivista turvallisuutta uhkaaviin 

toimiin nopeasti laajalla alueella. Lisäksi sillä pyrittiin parantamaan Naton kollektiivisen puo-

lustuksen toimeenpanoa.317 Naton Varsovan huippukokouksessa vuonna 2016 Valmiussuun-

nitelmaa kuvailtiin merkittävimmäksi parannukseksi Naton kollektiiviseen puolustukseen sit-

ten kylmän sodan. Valmiussuunnitelma sisältää varmuustoimenpiteitä, kuten Naton itäpuolel-

la tehostuneen ilma-, maa- ja meritoiminnan sekä kollektiiviseen puolustukseen keskittyneet 

sotaharjoitukset tulivat jälleen osaksi Naton harjoitustoimintaa. Näillä toimenpiteillä Nato 

pyrki vahvistamaan puolustustaan estääkseen mahdollisen Itä-Euroopan jäsenmaihin kohdis-

tuvan hyökkäyksen. Toimenpiteitä kuvailtiin suoraksi vastaukseksi Venäjän toimille Ukrai-

nassa.318  

 

Valmiussuunnitelman myötä NRF-joukkojen määrä nostettiin 40 000:een 13 000:sta. Naton 

joukkorakenteeseen perustettiin erittäin nopean toiminnan joukot (Very High Readiness Joint 

Task Force, VJTF). Sen vahvuus on noin 20 000 sotilasta, joista maavoimien osuus on noin 5 

000 sotilasta. Lisäksi merivoimien toimintaa tehostettiin.319  

 

                                                 
314 Nato (2014a), s. 1. 
315 Lohela (2016), s. 60. 
316 Nato (2014a), s. 2. 
317 Lohela (2016), s. 9. 
318 Nato (2016d), s. 81–82. 
319 Sama, s. 81–82.  
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VJTF-joukot ovat osa NRF-konseptia, ja ne muodostuvat ilma-, maa-, ja merivoimien sekä 

erikoisjoukkojen suorituskyvyistä. Joukkorakenne muodostetaan tehtävän mukaisesti, ja soti-

laiden määrä on 3 000–5 000 sotilasta tehtävästä riippuen. VJTF-joukkojen kalusto on varas-

toituna Baltian maihin ja Romaniaan. VJTF-joukkojen esikuntia on sijoitettuna Baltiaan, Ro-

maniaan ja Puolaan, mutta VJTF-joukkojen johto on Naton operaatioesikunnalla. VJTF-

joukkojen suorituskykyvaatimuksena on pystyä siirtymään mille tahansa Naton toiminta-

alueelle 48 tunnissa. VJTF-joukot ovat NRF:n keihäänkärki, joita käytetään Naton alueen 

puolustamiseen, ja niillä on oltava kyky Venäjän mahdollisen hyökkäyksen pysäyttämisek-

si.320  

 

VJTF-joukot ovat valmiudessa kotimaassaan, josta ne siirtyvät harjoituksiin tai operaatioihin. 

VJTF-joukkojen johto- ja jäsenmaat vaihtuvat vuosittain. VJTF-joukkojen ensimmäinen har-

joitus toteutettiin vuonna 2015 Puolassa. Myöhemmin samana vuonna VJTF-joukot osallis-

tuivat 36 000 sotilaan vahvuiseen Trident Juncture -harjoitukseen, mikä toteutettiin pääasiassa 

Italiassa, Portugalissa ja Espanjassa.321  

 

Vuoteen 2015 tultaessa Naton käytettävissä olevat joukot ovat valmiusjoukkoja ja täydennys-

joukkoja. Valmiusjoukoilla pyritään vastaamaan välittömästi kriisien alkuun ja välittömän 

valmiuden joukot ovat 0–2 vuorokauden toimintavalmiudessa. Tämän jälkeen joukot ovat 

portaittain toimintavalmiudessa ja Naton puolustuksen pääjoukkojen muodostamisaika on yk-

si vuosi. Puolustuksen pääjoukkoja käytetään vain artikla 5-tehtäviin.322  

 

Yhdysvaltojen asevoimien suorituskyky siirtää joukkoja toiminta-alueelle on merkittävämpi 

kuin Naton omien joukkojen. Yhdysvaltojen ilmavoimien tulee kyetä ryhmittämään kaikkialle 

maailmassa kahden vuorokauden aikana kaksisataa lentokonetta, ja viidessätoista vuorokau-

dessa tuhat lentokonetta. Maavoimien osalta Yhdysvaltojen on pystyttävä ryhmittämään kaik-

kialle maailmassa neljässä vuorokaudessa prikaatin ja 30 vuorokaudessa viisi divisioonaa.323 

 

Vuonna 2015 Nato perusti kuusi monikansallista Nato Force Integration Unitia (NFIU), jotka 

sijoitettiin pysyvästi Baltian maihin, Bulgariaan, Puolaan ja Romaniaan. Kaksi NFIU-joukkoa 

perustettiin myöhemmin Unkariin ja Slovakiaan. NFIU:t ovat pieniä esikuntia, joiden tehtävä-

nä on mahdollistaa yhteistyön koordinointi operaatioissa ja sotaharjoituksissa VJTF-joukkojen 

                                                 
320 Salomaa (2015), s. 104–116. 
321 Nato (2016d), s. 82. 
322 Salomaa (2015), s. 115. 
323 Sama, s. 104. 
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sekä kansallisten asevoimien kanssa.324 NFIU:n tärkeinä tehtävinä on tarjota laajaa suunnitte-

lutukea Naton joukkojen nopealle siirtämiselle toiminta-alueen itäosiin sekä tarjota tukea kol-

lektiiviseen puolustussuunnitteluun. NFIU suunnittelee osana operaatiovarautumista logistisen 

verkkokannan, kuljetusreitit ja operaatiota tukevan infrastruktuurin yhdessä isäntämaan kans-

sa. NFIU koostuu noin 40:stä monikansallisesta Naton henkilökunnasta.325 NFIU-joukkojen 

toiminnalla pyrittiin varmistamaan VJTF-joukkojen ja lopun NRF-joukon saaminen Itä-

Eurooppaan ilman erillistä logistista suunnittelua.  

 

Venäjän yllätyksellinen hyökkäys Krimille näytti, että Venäjän sotatoimista ei välttämättä 

saada strategista ennakkovaroitusta. Tämän vuoksi Natolla tulisi olla taisteluvalmiita joukkoja 

ja esikuntia Itä-Euroopassa, jotta muuttuviin tilanteisiin kyettäisiin reagoimaan. RAND:n to-

teuttamien sotapelien perusteella Naton tulisi sijoittaa pysyvästi Itä-Eurooppaan kolme meka-

nisoitua prikaatin taisteluryhmää, joista kaksi tulisi sijoittaa Baltian maihin.326 Varsovan 

huippukokouksessa Nato päätti niin sanotun eteentyönnetyn läsnäolon (Enhanced Forward 

Presence, EFP) toteuttamisesta, jonka tarkoituksena oli lisätä Nato-joukkoja Itä-Euroopassa. 

Tämä päätös johti neljän monikansallisen pataljoonan taisteluosaston sijoittamiseen Baltian 

maihin ja Puolaan.327  

 

Taisteluvalmiiden ja suorituskykyisten pataljoonan taisteluosastojen johdossa toimivat Iso-

Britannia, Saksa, Kanada ja Yhdysvallat. Pataljoonan taisteluosastojen koot vuonna 2019 oli-

vat noin 1 100 – 1 500 sotilasta, ja joukkojen kokonaismäärä oli noin 5 000 sotilasta. Viroon 

on sijoitettuna yksi panssaripataljoona ja yksi mekanisoitu jalkaväkikomppania, joiden taiste-

luvoima ja tukiosat koostuvat taistelupanssarivaunujoukoista, mekanisoiduista joukoista, epä-

suoran tulen yksiköistä, ilmapuolustus, tiedustelu-, pioneeri- ja huoltoelementeistä sekä esi-

kunnasta. Latviaan on sijoitettuna yksi mekanisoitu jalkaväkipataljoona, kolme mekanisoitua 

jalkaväkikomppaniaa ja panssarivaunukomppania. Taisteluosaston taisteluvoima ja tukeminen 

koostuvat Viron elementtien lisäksi tarkka-ampujajoukkueista, ilmatulenjohtajista ja panssa-

rintorjuntajoukoista. Liettuaan on sijoitettuna neljä mekanisoitua jalkaväkikomppaniaa, joiden 

taisteluvoima koostuu mekanisoiduista joukoista ja elektronisen sodankäynnin elementtejä, 

tukielementtejä sekä esikuntajoukkoja. Puolaan sijoitettu taisteluosasto koostuu yhdestä me-

                                                 
324 Nato (2016d), s. 83. 
325 Nato: Nato Force Integration Units (NFIU), [https://shape.nato.int/operations/nato-force-integration-units], 

luettu 28.1.2020. 
326 Lohse (2016), s. 57–58. 
327 Nato (2016d), s. 2. 
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kanisoidusta ratsuväkipataljoonasta, raketinheitinpatterista, ilmatorjuntajoukoista, panssari-

tiedustelujoukoista ja tukielementeistä.328  

 

EFP-joukot ovat pysyvästi sijoitettuna isäntämaihinsa, ja ne toimivat yhteistoiminnassa kan-

sallisten asevoimien kanssa. Mahdollisen konfliktin vuoksi EFP-joukoille on varattu tarvittava 

infrastruktuuri ja logistiikka, jotta joukot saadaan ryhmitettyä nopeasti tarvittavalle alueelle 

sekä lisävoimien saapumisen mahdollistamiseksi. EFP-joukkoja vahvennetaan tarvittaessa 

VJTF-joukoilla, muilla NRF-joukoilla, korkean valmiuden joukoilla sekä puolustuksen pää-

joukoilla. Taisteluosastot ovat Naton alaisuudessa, ja niiden johtaminen tapahtuu koillisen 

alueen monikansallisten joukkojen esikunnasta Szczcin kaupungista Puolassa. Taisteluosasto-

jen harjoitustoimintaa johdetaan ja koordinoidaan koillisen monikansallisen divisioonan esi-

kunnasta Elblagista Puolassa. Nämä toimenpiteet olivat merkki muille, että hyökkäys ketä ta-

hansa Nato-jäsentä vastaan olisi hyökkäys koko liittoumaa vastaan ja hyökkäykseen vastattai-

siin koko liittouman voimin.329  

 

Nato lisäsi läsnäoloaan myös koillisella alueellaan Varsovan huippukokouksen päätöksellä. 

Maajoukkojen osalta Naton läsnäolo perustuu Romanian johtaman monikansallisen prikaatin 

ympärille Craiovassa. Prikaati on Naton koillisen multikansallisen divisioonan alaisuudessa, 

joka saavutti operatiivisen valmiuden vuonna 2017. Divisioonan myötä Naton harjoitustoi-

minta ja Nato-joukot kasvoivat Naton koillisella alueella. Ilmavoimien osalta Nato-maat ovat 

vahvistaneet Romanian ja Bulgarian ilmavoimien suorituskykyä. Lisäksi Nato on lisännyt läs-

näoloaan Mustallamerellä.330 Toimet vastasivat Venäjän Krimin valtaamiseen ja toimimiseen 

Mustallamerellä.   

 

Ukrainan kriisin seurauksena Nato on lisännyt ilmavalvontaansa Naton itäosissa. Vuonna 

2004 kaikilla uusilla Naton jäsenmailla ei ollut riittäviä suorituskykyjä omaavia ilmavoimia 

ilmavalvonnan toteuttamiseksi. Tämän vuoksi Nato-maat, jotka omasivat ilmavalvontakyvyn, 

ottivat vastuun Naton alueen itäosan ilmavalvonnasta Šiaulin lentotukikohdasta Liettuasta. 

Vuonna 2014 Nato alkoi toteuttaa ilmavalvontaa myös Ämarin lentotukikohdasta Virosta. Na-

ton ilmavalvonta on täysin puolustuksellinen konsepti, jonka tarkoituksena on kyetä nopeasti 

reagoimaan mahdollisiin aggressioihin Naton alueella vuorokauden ympäri vuoden jokaisena 

päivänä.331  

                                                 
328 Nato: NATO’s Enhanced Forward Presence, Nato, Fact Sheet, 2019b, s. 1–2. ks. myös liite 4. 
329 Nato (2018a), s. 29–30. 
330 Sama, s. 30. 
331 Nato (2016d), s. 112–114. 
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Myös Naton Airborne Warning & Control System (AWACS) -toiminta lisääntyi Ukrainan 

kriisin myötä. AWACS:ia käytetään ilma-, maa- ja merialueiden valvontaan. Naton käyttämä 

Boeing 707:n runkoon tehty E-3-koneen mallit pystyvät operoimaan noin kahdeksan tuntia yli 

yhdeksän kilometrin korkeudessa, ja ilmatankkauskyvyn vuoksi ne kykenevät lentämään kau-

emminkin. Ympärisäteilevän tutkan ansiosta se kykenee lentoalusten havaitsemiseen noin 400 

kilometrin etäisyydeltä. Maa- ja merialueiden valvontakyky on noin 310 000 neliökilometriä. 

AWACS:n keräämät tiedot voidaan välittää suoraan maa-, ilma- ja merijoukoille.332  

 

Valvonnan tehostamisella pyrittiin mahdollisen ennakkovaroituksen saamiseksi Venäjän toi-

mille, ja taistelunjohtokyvyn parantamiseksi mahdollisen konfliktin aikana. On huomioitava, 

että Venäjän hyökkäys Itä-Ukrainaan alkoi suurella valmiusharjoituksella, jolloin joukot olivat 

ryhmittyneenä Ukrainan läheisyyteen. Valvontakyvyllä parannetaan painopisteen muodosta-

misen kannalta Venäjän joukkojen ja tärkeiden asejärjestelmien siirtojen havaitsemista. 

 

Brysselin huippukokouksessa päätettiin valmiusaloitteen (NATO Readiness Iniative, NRI) 

käynnistämisestä, joka takaisi korkean valmiuden taistelukykyisten joukkojen käytettävyyden 

Naton tehtävissä. NRI jatkaa Naton valmiuden, kollektiivisen puolustuksen ja pelotevaikutuk-

sen tehostamista.333 Vuoteen 2020 mennessä valmiusaloitteen mukaisesti Natolla tulisi olla 30 

päivän käyttövalmiudessa 30 pataljoonaa, 30 lentolaivuetta ja 30 merialusta, jotka koostuvat 

Nato-maiden kansallisista joukoista. Kyse ei ole uusista joukoista, vaan valmiuden tehostami-

sesta jo olemassa olevissa joukoissa.334  

 

Valmiusaloitteen mukaisten pataljoonien koko on 600 – 1 000 sotilasta, joten ne ovat merkit-

tävä parannus Naton sotilaallisen valmiuden kannalta jo vahvistuneiden NRF-joukkojen ja 

EFP-joukkojen lisäksi335. Suurin osa NRI-joukoista tulevat suurimmista Nato-maista, kuten 

Yhdysvalloista, Ranskasta, Saksasta, Italiasta ja Iso-Britanniasta. Kaikki asevoimat omaavat 

Nato-maat osallistuvat NRI-joukkojen perustamiseen, vaikka ne eivät saavuttaisi pataljoonan 

                                                 
332 Nato (2018a), s. 131–133. 
333 Nato: Brussels Summit Declaration, 11.7.2018b, 

[https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm], luettu 6.2.2020. 
334 Nato: NATO Readiness Iniative. North Atlantic Treaty Organization, 2018c. 
335 Davis Ian: NATO declares readiness iniative, while Secretary General plays down ”serious differences” with-

in the alliance: A review of the NATO Defence Ministers meeting, Brussels 7-8 June 2018. NATO WATCH, 

Briefing Paper No.63, 2018, s. 2. 
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kokoisia joukkoja. NRI-joukot ovat oman valtionsa alaisuuteen, kuten kaikki Nato-joukot ja 

niitä voidaan käyttää myös kansallisiin toimiin.336  

 

Yhdysvallat reagoi nopeasti Krimin tapahtumiin vahvistaen Baltian alueen ilmatilavalvontaa 

15 F-15-hävittäjällä maaliskuun alussa vuonna 2014. Samaan aikaan Yhdysvallat lisäsi meri-

toimintaansa Mustallamerellä. Viikko myöhemmin Yhdysvallat siirsi Italiasta 12 F-16-

hävittäjää Puolaan vastauksena Venäjän toimille Krimillä. Huhtikuun lopussa Yhdysvallat 

siirsi noin 150 vahvuisia maajoukkoja Baltian maihin ja Puolaan. Vuoden 2015 maaliskuussa 

Yhdysvaltalaisjoukkoja siirrettiin Bulgariaan ja Romaniaan. Lisäksi Yhdysvallat aloittivat so-

taharjoitustoiminnan Itä-Euroopassa. Harjoituksiin kuuluivat erikoisjoukko-operaatiot, lähitu-

litukiharjoitukset, mekanisoitujen joukkojen toiminta ja ohjuspuolustusharjoittelu. Lisäksi 

Yhdysvallat harjoittelivat pataljoonan taisteluosaston ja ratsuväkirykmentin nopeaa siirtämistä 

Itä-Eurooppaan.337  

 

Vuonna 2018 yhdysvaltalaisjoukkoja oli Euroopassa noin 74 000, ja ne koostuivat pysyvistä 

sekä rotatoivista joukoista. Rotatoivien joukkojen kiertoa lisättiin vuoden 2014 jälkeen vas-

tauksena Venäjän aggressioille Ukrainassa. Vuodesta 2014 Yhdysvaltojen Euroopan sotatoi-

mialueen päämaja (United States European Command, USEUCOM) on ollut pääroolissa Na-

ton pelotevaikutuksen kehittämishankkeissa.338  

 

Yhdysvallat näytti sotilaalliset valmiutensa vastata nopeasti globaaleihin turvallisuusongel-

miin. Euroopan turvallisuus on Yhdysvalloille tärkeää sen kumppanuussuhteiden takia Euroo-

pan valtioiden ja EU:n kanssa. Tämän vuoksi Yhdysvallat ei voi luottaa ainoastaan Natoon, 

vaan pelotevaikutuksen lisäämiseksi Yhdysvallat näytti kykynsä sotilaallisen voiman lisää-

miseksi Itä-Euroopassa. 

 

Walesin huippukokouksessa päätettiin valmiussuunnitelman mukaisesta kollektiiviseen puo-

lustukseen tähtäävästä harjoitustoiminnan tehostamisesta. Tähän kuului etenkin VJTF-

joukkojen valmiuden testaamiseen suunnitellut lyhyen varoitusajan harjoitukset.339 Brysselin 

                                                 
336 Fiorenza, Nicholas: NATO imroves force readiness. Jane’s, 4.12.2019a, 

[https://www.janes.com/article/93011/nato-improves-force-readiness], luettu 7.2.2020. 
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Service, CRS, In Focus, 2019, s. 2. 
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huippukokouksessa harjoitustoiminnan tehostamista jatkettiin, ja sen tavoitteena oli Naton 

tiedustelun, strategisen tietoisuuden ja päätöksenteon parantaminen. Toimet olivat välttämät-

tömiä, jotta turvallisuushaasteisiin pystytään jatkossakin vastaamaan riittävällä nopeudella, ja 

kaikkia liittolaisia pystytään auttamaan mahdollisten kriisien aikana.340  

 

Harjoitustoiminta keskittyi vuosina 2014–2015 Baltian maihin ja Puolaan, mutta myös muissa 

Euroopan jäsenmaissa toteutettiin harjoituksia. Pääpainona oli kaikkien puolustushaarojen 

toiminta nimenomaan Naton itäosissa.341 Vuosina 2016–2019 Nato järjesti vuosittain noin 

100 sotaharjoitusta, joiden pääpaino oli kaikkien puolustushaarojen toiminnassa, yhteisope-

raatiokyvyssä, joukkojen siirroissa ja päätöksenteossa342.  

 

Sotaharjoituksilla on valmiuden tehostamisen lisäksi myös tarkoitus lisätä pelotevaikutetta 

Euroopassa. Nato halusi näyttää, että kollektiivinen puolustus on liittouman päätehtävä, ja että 

Nato kykenee nopeaan yhteistoimintaan kaikissa jäsenmaissaan mahdollista hyökkääjää vas-

taan. 

 

4.2 Nato-maiden puolustusmenot ja asevoimat 

 

Walesin huippukokouksessa todettiin, että Yhdysvaltojen puolustusbudjetti kattoi 73 prosent-

tia koko liittouman puolustusbudjetista. Ranska, Saksa ja Iso-Britannia taas kattoivat 50 pro-

senttia Euroopan jäsenmaiden puolustusbudjetista, mistä on pääteltävissä, että useat jäsenmaat 

eivät omaa riittäviä sotilaallisia suorituskykyjä liittouman kollektiivisen puolustuksen toteut-

tamiseksi. Liittouman välttämättömien suorituskykyjen osalta oltiin edelleen riippuvaisia 

etenkin Yhdysvaltojen suorituskyvystä. Näitä suorituskykyjä olivat muun muassa tiedustelu- 

ja valvontakyky, ilmatankkauskyky, ballistinen ohjuspuolustus ja ilma-alusten elektronin so-

dankäynti.343 

 

Liittouman kahden prosentin puolustusmenotavoite ei kuitenkaan ole tae sille, että valtioiden 

koko puolustusbudjetti käytetään liittouman toiminnan edistämiseksi, mutta se on merkki sii-

                                                 
340 Nato (2018b). 
341 European Leadeship Network: Major NATO and NATO-related exercises conducted since 2014 in Central 

Europe and adjacent areas. 2016, s. 1–3. 
342 Nato: Key NATO & Allied Exercises. North Atlantic Treaty Organization, Fact Sheet, 2016e, s. 1; Nato: Key 
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tä, että valtiot ovat poliittisesti sitoutuneita kollektiiviseen puolustukseen344. Esimerkiksi Yh-

dysvaltojen noin 3,4 prosentin puolustusbudjetista verrattuna bruttokansantuotteeseen menee 

vain pieni osa Naton kollektiivisen puolustuksen toteuttamiseen, koska Yhdysvaltojen puolus-

tusbudjetilla katetaan koko asevoimien toiminta ympäri maailman345.  

 

Nato koki Venäjän aggressioiden Ukrainassa ja Syyriassa olevan uhka liittoumalle, ja etenkin 

Itä-Euroopan jäsenmaat ovat nostaneet huomattavasti puolustusbudjettejaan. Vuoden 2018 

Yhdysvaltojen kansallisessa puolustusstrategiassa julistettiin Venäjän olevan yksi Yhdysvalto-

jen pääuhkista, ja Yhdysvallat on sijoittanut noin 16 miljardia Yhdysvaltojen dollaria Naton 

kollektiiviseen puolustukseen. Tämän myötä Yhdysvallat on lisännyt läsnäoloaan sekä varas-

toinut materiaaliaan Euroopassa, jotta yhdysvaltalaisjoukkoja voidaan tarvittaessa siirtää no-

peasti mahdollisille konfliktialueille.346 Yhdysvallat koki, että paras tapa Venäjän uhkaan vas-

taamiseksi on panostaa Naton kollektiiviseen puolustukseen Euroopassa.  

 

Vuonna 2018 Yhdysvaltojen osuus koko liittouman puolustusbudjetista oli laskenut 67 pro-

senttiin, joten Kanada ja Euroopan Nato-jäsenmaat olivat onnistuneet hieman pienentämään 

puolustusmenojen kuilua Yhdysvaltoihin verrattuna347. On huomioitava, että Yhdysvaltojen 

bruttokansantuotteen osuus kaikkien Nato-maiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta oli 

noin 50 prosenttia vuonna 2018, joten Yhdysvaltojen puolustusbudjetin osuus verrattuna brut-

tokansantuotteeseen on merkittävä, vaikka kaikkien Nato-maiden puolustusbudjetti olisi 2 

prosenttia verrattuna bruttokansantuotteeseen.348  

 

Brysselin huippukokouksessa todettiin, että Nato-jäsenet, joiden puolustusbudjetti oli alle 

vaadittavan kahden prosentin tason pyrkivät nostamaan puolustusbudjettiaan seuraavan kym-

menen vuoden aikana, jotta kollektiivisen puolustuksen suorituskykytavoitteet kyetään täyt-

tämään.349 Vuodesta 2014 Kanadan ja Euroopan jäsenmaiden yhteenlasketut puolustusmenot 

kasvoivat neljänä vuotena peräkkäin, ja julkistetun arvion mukaan puolustusmenot kasvoivat 

myös vuonna 2019. Vuoden 2019 arvion mukaan vaadittuun kahden prosentin puolustusme-

noihin suhteessa bruttokansantuotteeseen pääsi yhdeksän maata, Yhdysvallat, Bulgaria, 

Kreikka, Iso-Britannia, Romania, Puola ja Baltian maat. Belgiaa, Kroatiaa, Albaniaa Iso-

                                                 
344 Sama, s. 172. 
345 Belkin, Paul: Assessing NATO’s Value. Congressional Research Service, CRS report, 2019, s. 7. 
346 Fabian, Billy, Mark Cunzinger, Jan Van Tol, Jacob Cohn & Gillian Evans: Strengthening the Defence of 

Nato’s Eastern Frontier. CSBA, Center for Strategic and Budgetary Assessments, Washington, 2019, s. iii. 
347 Nato (2018a), s. 310. 
348 Nato: The Secretery General’s Annual Report 2018. Nato Public Diplomacy Division, Brussels, 2019d, s. 35. 
349 Nato (2018a), s. 310. 
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Britanniaa ja Yhdysvaltoja lukuun ottamatta kaikki maat ovat kasvattaneet puolustusmenojaan 

suhteessa bruttokansantuotteeseen vuodesta 2014. Puolustusmenojen kasvu on merkittävää 

etenkin Itä-Euroopan jäsenmaissa, joiden puolustusmenot olivat vuonna 2014 selvästi alle Na-

ton virallistaman kahden prosentin tavoitteen.350 Puolustusmenojen tarkempi tarkastelu on liit-

teessä 2. 

 

Venäjän muodostama sotilaallinen uhka Itä-Euroopassa vaikutti Euroopan Nato-jäsenmaiden 

panostukseen kansallisien asevoimien ja Naton kollektiivisen puolustuksen tehostamiseksi. 

Tämä näkyy konkreettisesti haluna siirtää kansallisia varoja puolustusbudjettien kasvattami-

seen. 

 

Naton jäsenmaiden puolustusbudjetin kasvulla pyritään parantamaan joukkojen suorituskykyä, 

valmiutta ja yhteistoimintaa liittouman yhteisissä operaatioissa. Tämän avulla joukkojen kyky 

reagoida ja siirtyä nopeasti mahdolliselle konfliktialueelle paranee. Lisäksi joukot ovat varus-

tettu uusimmilla ja tehokkaimmilla suorituskyvyillä. Parannukset vaikuttavat suoraan kollek-

tiivisen puolustuksen haasteisiin muuttuneessa turvallisuusympäristössä, ja ne ovat osa Naton 

puolustussuunnittelua.351 

 

Venäjän toteuttamien Ukrainan ja Syyrian sotilasoperaatioiden aiheuttaman turvattomuuden 

tunteen lisäksi Nato-maat ovat lisääntyneessä määrin mukana Euroatlanttisen alueen turvalli-

suutta lisäävissä operaatioissa, jotka kuluttavat määrärahoja.352. Lisäksi vaikka kaikki Nato-

maat eivät lähettäisi joukkojaan yhteisiin operaatioihin, niin kaikki Nato-maat osallistuvat 

operaation kuluihin353.  

 

Walesin huippukokouksessa Nato-jäsenet virallistivat, että vähintään 20 prosenttia valtioiden 

puolustusmenoista käytetään nykyaikaisten suorituskykyjen hankkeille354. Kaikkien liittolais-

ten tulee varmistaa, että maa-, meri- ja ilmavoimien suorituskyvyt ovat riittävällä tasolla kol-

lektiivisen puolustuksen toteuttamiselle, ja kansallisten asevoimien kyky toteuttaa liittouman 

yhteisoperaatioita ovat Naton standardien sekä doktriinien mukaisia.355 Vuoden 2019 arvion 

mukaan tähän tavoitteeseen ylsi 19 Nato-maata, ja mediaaniniksi muodostui 21,53 prosenttia. 

                                                 
350 Nato: Defence Expenditure of NATO countries (2013-2019). Public Diplomacy Division, Press Release, 

2019e, s. 2–3. 
351 Nato (2019c), s. 35. 
352 Sama, s. 34. 
353 Nato (2018a), s. 310. 
354 Nato (2014a), s. 173. 
355 Nato (2018a), s. 310. 
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Suorituskykyhankkeen osuutta puolustusmenoista laskivat ainoastaan Ranska, Iso-Britannia, 

Viro ja Albania.356  

 

Vuonna 2018 Euroopan Nato-jäsenmaiden yhteenlaskettu puolustusbudjetti oli noin 282 mil-

jardia Yhdysvaltojen dollaria, ja henkilöstömäärä oli noin 1,8 miljoonaa henkilöä. Yhdysval-

tojen puolustusbudjetti oli samana vuonna noin 685 miljardia Yhdysvaltojen dollaria, ja hen-

kilöstömäärä oli noin 1,3 miljoonaa henkilöä. Euroopan Nato-jäsenmaiden suuret henkilöstö-

kustannukset vievät suuren osan puolustusbudjetista, mikä vaikuttaa kollektiivisen puolustuk-

sen suorituskykyjen kehittämiseen.357  

 

Suorituskykyhankkeella pyritään varmistamaan, että Nato ei olisi täysin riippuvainen Yhdys-

valtojen tärkeistä sotilaallisista suorituskyvyistä. Nato-maiden on pystyttävä kehittämään kan-

sallisien asevoimiensa suorituskykyjä niin, että ne vastaavat Venäjän muodostamaan uhkaan 

Itä-Euroopassa. Venäjän Ukrainassa ja Syyriassa käyttämät kehittyneet asejärjestelmät vaati-

vat sotilaalliset suorituskyvyt, joihin ei kylmän sodan päättymisen jälkeen ole Nato-

operaatioissa kaukana Naton toiminta-alueen ulkopuolella tarvinnut varautua. 

 

Nato-maiden asevoimien joukkojen yhteenlaskettu lukumäärä ei ole enää vähentynyt sitten 

vuoden 2016, jonka jälkeen määrä on ollut pienessä nousussa358. Lisäksi ainakin Liettua on 

palauttanut valikoivan varusmiespalveluksen vuonna 2016359. 

 

4.3 Taistelukyvyn kehittäminen 

 

Nato jatkoi ohjuspuolustushankkeen toteuttamista suunnitellulla tavalla Venäjän aggressioi-

den jälkeen. Vuonna 2016 Nato ilmoitti, että se oli saavuttanut ohjuspuolustuksen toimintaky-

vyn, jolla se pystyy suojaamaan Euroopan väestöä ja Nato-joukkoja mahdollisilta ohjushyök-

käyksiltä Naton eteläosissa. Tavoitteena oli edelleen, että koko Naton aluetta kyetään suoje-

lemaan ohjusiskuilta. Vuonna 2016 Romaniaan sijoitettiin Aegis Ashore 

-ohjuspuolustusjärjestelmä, ja Vuonna 2018 järjestelmä tuli sijoittaa Puolaan.360 Puolaan sijoi-

                                                 
356 Nato (2019d), s. 2–3. 
357 Belkin (2019), s. 8–9. 
358 Nato (2019e), s. 12. ks. myös liite 1. 
359 Hyytiäinen (2018), s. 47. 
360 Nato (2018a), s. 78–79. 
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tettava SM-3 BLK IIA -järjestelmä on tarkoitettu keski- ja keskipitkän matkan ohjuksien tor-

juntaan361.  

 

Walesin huippukokouksessa Nato painotti, että ohjuspuolustusjärjestelmä ei ole uhka Venäjäl-

le. Sillä pyritään Euroopan suojelemiseen Euroatlanttisen alueen ulkopuolelta tapahtuvaan oh-

jusuhkaan.362 Yhdysvaltojen vuoden 2019 ohjuspuolustuskatsauksessa Venäjän pitkän kanta-

man ohjuskyky koettiin uhkana Yhdysvalloille ja Natolle. Katsauksessa mainitaan Venäjän 

kehittyvä A2/AD-kyky sekä suorituskykyiset risteilyohjukset, joita Venäjä on käyttänyt Syyri-

assa vuodesta 2015.363 Naton ohjuspuolustushanke ei ole suora vastaus Venäjän aggressioille. 

On kuitenkin huomionarvoista, että Venäjän käyttämät pitkän kantaman ohjusjärjestelmät 

Syyriassa ovat vaikuttamassa Yhdysvaltojen arvioon Venäjän ohjusuhkasta Itä-Euroopassa.  

 

Romania ja Puola tekivät vuosina 2017 ja 2018 sopimukset Patri-

ot-ohjuspuolustusjärjestelmän hankkeesta364. Patriot-järjestelmä on suunniteltu lennokkeja, 

ilma-aluksia, risteilyohjuksia sekä lyhyen kantaman ja taktisen tason ballistisia ohjuksia vas-

taan365. 

 

Romanian sopimuksen arvo on 3,9 miljardia Yhdysvaltojen dollaria, jolla se saa seitsemän 

Patriot-ohjuspuolustusjärjestelmää. Sopimukseen kuuluu 56 Patriot MIM-104E Guidance En-

hanced Missile TBM (GEM-T) -ohjusta, 168 Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) -ohjusta 

ja muut tarvittavat lisäosat.366 Vuonna 2019 Romania teki 85 miljoonan Yhdysvaltojen dolla-

rin arvoisen sopimuksen, jolla se hankkii kolme Patriot-ohjuspuolustusjärjestelmää aiemman 

sopimuksen lisäksi367.  

 

Puola ottaa sopimuksen mukaan vastaan 208 PAC-3-ohjusta, 16 M903-laukaukaisuasemaa, 

neljä AP/MPQ-65-tutkaa, neljä ohjausasemaa sekä varaosat ja laitteistot. Sopimus on arvol-

                                                 
361 United States Department of Defence: 2019 Missile Defence Review. Office of the Secretary of Defense, 

Washington D.C., 2019, s. 69. 
362 Nato (2014a), s. 255. 
363 United States Department of Defence (2019), s. 18. 
364 Sama, s. 71. 
365 DW: US and Poland strike $10,5 billion missile defense deal. 18.11.2017, [https://www.dw.com/en/us-and-

poland-strike-105-billion-missile-defense-deal/a-41433719], luettu 1.2.2020. 
366 Judson, Jen: It’s Official: Romania signs deal to buy US missile defense system. Defense News, 29.11.2017, 

[https://www.defensenews.com/land/2017/11/30/its-official-romania-signs-deal-to-buy-us-missile-defense-

system/], luettu 1.2.2020. 
367 Lazar, Valeriu: Defence Minister: Romania Has Purchased The Thrid Lot Of Patriot Missiles Worth USD 

85m. Romania Journal.ro, 17.3.2019, [https://www.romaniajournal.ro/society-people/defence-minister-romania-

has-purchased-the-third-lot-of-patriot-missiles-worth-usd-85m/], luettu 1.2.2020. 
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taan 10,5 miljardia Yhdysvaltojen dollaria.368 Lisäksi Puolalla on hanke keskimatkan ilmator-

juntajärjestelmän hankkimiseksi 2020-luvulla369.  

 

Vuonna 2017 Liettua allekirjoitti sopimuksen NASAMS-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän hank-

kimisesta, joka on kehitetty lyhyen ja keskimatkan ilmapuolustukseen. NASAMS-järjestelmä 

on käytössä useissa Nato-maissa.370  

 

Lisäksi useilla Nato-mailla on merialuksissaan sensorijärjestelmiä ohjushyökkäyksiä vastaan, 

joita päivitetään Naton yhteisen ohjuspuolustuksen parantamiseksi371. Hankkeet parantavat 

Naton itäalueen ilma- ja ohjuspuolustuskykyä. Venäjän sotatoimet Syyriassa ovat osoittaneet 

Venäjän ohjuskyvyn lisäksi ilma-aseen käytön tehokkuuden, johon on pystyttävä vastaamaan. 

Ilmatorjuntajärjestelmillä pystytään vaikuttamaan myös lennokkeihin, mutta on otettava huo-

mioon, että Venäjä on käyttänyt Ukrainan ja Syyrian operaatioissa mittavan määrän lennokki-

kalustoaan, joten ilmatorjuntaohjusten käyttäminen lennokkeja vastaan ei välttämättä olisi re-

surssien tehokasta käyttöä. Tämän vuoksi Venäjän lennokkien suorituskykyä ei kyetä täysin 

kiistämään. 

 

Nato on pyrkinyt vastaamaan Venäjän elektronisen sodankäynnin uhkaan tekemällä vuonna 

2019 sopimuksen elektronisen sodankäynnin harjoitusjärjestelmästä italialaisen korkean tek-

nologian monialayrityksen Leonardon kanssa. Sopimuksen arvo on noin 180 miljoonaa euroa. 

Harjoitusjärjestelmä on osana Naton varautumista operaatioihin, joissa voidaan olettaa vihol-

lisen häiritsevän Nato-joukkojen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmäyhteyksiä. Naton 

järjestämissä sotaharjoituksissa kyseisellä järjestelmällä pyritään simuloimaan vihollisen käyt-

tämää elektronisen sodankäynnin kykyä, jolloin joukot voivat harjoitella toimintaansa viholli-

sen tätä kykyä vastaan niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Lisäksi Leonardo valmistaa elekt-

ronisen sodankäynnin kykyjä muun muassa monikansallisen Eurofighter Typhoon 

-hävittäjään.372 

 

Yhdysvalloilla on käynnissä elektronisen sodankäynnin hankkeita, mitkä näkyvät erityisesti 

yhdysvaltalaisten ilma-alusten elektronisen sodankäynnin kehittämisessä. Useiden länsimai-

                                                 
368 DW (2017). 
369 Szopa, Maciej: Poland to spend USD 133 Billion on Modernization of the Armed Forces. New F-16 to Be 

Ordered. Defence24.com, 14.10.2019, [https://www.defence24.com/poland-to-spend-133-billion-on-

modernization-of-the-armed-forces-new-f-16-to-be-ordered], luettu 2.2.2020. 
370 Raytheon: Missile Defence Update, Keeping Europe Safe. Raytheon Company, 2018, s. 7–10. 
371 United States Department of Defence (2019), s. 71. 
372 Leonardo: Leonardo signs deal worth around €180M to upgrade NATO’s electronic warfare training equip-

ment. Chief Stakeholder Office – Media Relations, Press Release, 2019, s. 1–2. 
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den käyttämiin ilma-aluksiin on pyritty tuomaan moderneja elektronisen sodankäynnin järjes-

telmiä, jotta Venäjän elektronisen sodankäynnin uhkan pystytään vastaamaan. Samalla ilma-

alusten elektronisen sodankäynnin kyvyillä pyritään suojautumaan Venäjän A2/AD-kyvyltä.373 

 

Venäjän A2/AD-kyky näyttäytyi Krimin valtaamisen aikana tehokkaana tapana estää kolman-

nen osapuolen puuttumasta konfliktiin. Keinovalikoima tähän kykyyn vastaamiseksi on kui-

tenkin laaja ja monipuolinen. Epäsuoria vastatoimenpiteitä ovat pysyvien joukkojen sijoitta-

minen A2/AD-suorituskyvyn vaikutuspiiriin, lentokäytävien käyttäminen, jotka ovat tutkien ja 

ohjusten ulottumattomissa, logistiikan kapasiteetin ja nopeuden kehittäminen sekä sotilaalli-

nen pelotekyky.374  

 

Naton EFP-joukot ovat pysyvästi sijoitettuina Itä-Eurooppaan. Lisäksi Nato tarkensi logistii-

kan vaatimuksia Ukrainan konfliktin seurauksena, jotta se vastaa RAP:n vaatimuksia joukko-

jen ja kaluston nopealle siirtämiselle monikansallisissa operaatioissa.375 Lisäksi vuonna 2015 

Naton puolustusministerit hyväksyivät uuden logistisen esikunnan perustamisesta, jotta jouk-

kojen siirrot voidaan toteuttaa nopeasti liittouman alueella tarvittavilla välineillä.376  

 

Suorat vastatoimenpiteet A2/AD-kykyä vastaan voidaan jakaa passiivisiin ja aktiivisiin vasta-

toimenpiteisiin. Passiivisia toimenpiteitä voivat olla naamiointi, tutkassa näkymättömien jär-

jestelmien käyttäminen ja harhautustoimenpiteet. Aktiiviset vastatoimenpiteet jaetaan 

ei-kineettiseen ja kineettiseen vaikuttamiseen. Ei-kineettistä vaikuttamista on elektroninen so-

dankäynti, jota kykyä Nato käytti jo kylmän sodan aikana ilma-aluksissaan. Kineettisessä vai-

kuttamisessa asejärjestelmillä voidaan vaikuttaa A2/AD-järjestelmiin suoraan tai sen tutka- ja 

havainnointijärjestelmiin, mikä vaikuttaa A2/AD-järjestelmien suorituskykyyn. Kineettiseen 

vaikutukseen liittyy tiedustelujärjestelmien kyky paikantaa A2/AD-järjestelmiä, jotta niihin 

kyetään tarvittaessa vaikuttamaan.377  

 

Venäjän A2/AD-kyky ei välttämättä täysin pysty estämään Naton puuttumista Venäjän ag-

gressioihin Naton alueella, mutta todellisen uhkan se aiheuttaa. Tämän vuoksi edellä mainittu-

                                                 
373 Hoehn, John R.: U.S Airborne Electronic Attack Programs: Background and Issues for Congress. Congres-

sional Research Service, CRS Report, 2019, s. 1–18. 
374 Dalsjö, Robert, Christofer Berglund & Michael Jonsson: Burstin the Bubble, Russian A2/AD in the Baltic Sea 

Region: Capabilities, Countermeasures, and Implications. FOI, 2019, s. 45–46. 
375 Nato: Nato Encyclopedia 2018. Nato Public Diplomacy Division, Nato Headquarters, Brussels, Belgium, 

2018e, s. 330–333. 
376 Brooke-Holland, Louisa: NATO’s Military Response to Russia: November 2016 update. House of Commons 

Library, Briefing Paper, 2016, s. 10. 
377 Dalsjö ym. (2019), s. 47–50. 
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jen toimenpiteiden lisäksi Naton jäsenmaiden on kehitettävä kykyä vaikuttaa Venäjän 

A2/AD-kykyyn, jotta esimerkiksi VJTF-joukkojen siirtäminen mahdollisessa konfliktissa Na-

ton alueen itäosiin 48 tunnissa on mahdollista. 

 

Venäjän sotilasoperaatio Ukrainassa on näyttänyt, että Naton tulee pystyä vastaamaan myös 

maauhkaan. Venäjä kykenee nopeasti maajoukkojensa käyttöön sen lähialueilla, johon vas-

taamiseksi vaaditaan suorituskykyisiä maajoukkoja, joilla on epäsuoran tulen kyky ja panssa-

riaseita. Lisäksi Venäjän kyky kiistää ilmatilan vapaa käyttö konfliktialueella, joten kylmän 

sodan jälkeisen ajan Naton ilma-aseen korostettu käyttö operaatioissa ei enää yksin pysty rat-

kaisemaan konfliktia, vaan maajoukkojen suorituskykyä tuli parantaa.   

 

Puola hankki vuonna 2017 modernisoituja Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja, ja noin prikaa-

tin vahvuiset EFP-joukot omaavat taistelupanssarivaunuja, kevyempiä panssariaseita ja tykis-

töä378. Liettua pyrkii kehittämään maajoukkojansa hankkimalla 89 Bo-

xer-panssariajoneuvoa379 sekä 220 Javelin-panssarintorjuntaohjusta. Venäjä käyttää Ukrainan 

kokemusten perusteella panssariaseita pataljoonan taisteluosaston päähyökkäysvoimana, joten 

panssarintorjuntakyvyn parantaminen on oleellinen osa Naton puolustusta Venäjän lähialueen 

jäsenmaissa. Baltian maiden maavoimien suorituskyky ei yksin ole riittävä pysäyttämään Ve-

näjän yllätyshyökkäystä, joten on ensiarvoisen tärkeää, että muut Nato-maat ovat tuoneet suo-

rituskykyisiä maajoukkoja Baltian maihin.380 EFP-joukkojen myötä Baltian maissa oli vuonna 

129 taistelupanssarivaunua, 280 panssariajoneuvoa ja 32 telatykkiä, mutta ei lainkaan raketin-

heittimiä381. Puola on tehnyt mittavan asevoimiensa kehittämishankkeen vuosille 2021–2035. 

Hankkeen yhtenä tavoitteena on panssariajoneuvojen ja panssarintorjuntakaluston määrän 

kasvattaminen uudella kalustolla.382  

 

Tykistön osalta Naton jäsenmaat pyrkivät päivittämään suorituskykyjään, jotta ne ovat yhteen-

sopivia monikansallisissa operaatioissa. Bulgaria ja Tšekki miettivät ratkaisuja omien tykistö-

järjestelmien kehittämiseksi. Tšekki on toteuttamassa tykistönsä nykyaikaistamisohjelmaa ja 

suunnittelee 155mm telatykistön sekä 120mm kranaatinheitinajoneuvojen hankkimista. Lisäk-

si Tšekki on modernisoimassa raketinheitinkalustoaan.383 

                                                 
378 Boston ym. (2018), s. 6 
379 Fiorenza, Nicholas: Lithuania receives first Boxer armoured vehicles. Jane’s, 3.7.2019b, 

[https://www.janes.com/article/89674/lithuania-receives-first-boxer-armoured-vehicles], luettu 2.2.2020. 
380 Lohse (2016), s. 52. 
381 Boston ym. (2018), s. 9. 
382 Szopa (2019). 
383 Guest, Tim: Beefing Up NATO’s Artillery. European Securtiy and Defence, 9.5.2019, [https://euro-

sd.com/2019/05/articles/13157/beefing-up-natos-artillery/] luettu 2.2.2020. 
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Liettua on tehnyt sopimuksen saksalaisen aseteollisuuden organisaation kanssa 21:n 155mm 

panssarihaupitsin (155m 52-calibre SP PzH Panzerhaubitze) ostamisesta, joiden kantama on 

noin 40 kilometriä. Ensimmäiset panssarihaupitsit saapuivat Liettuaan vuonna 2016. Vuonna 

2017 Liettua teki sopimuksen Nato Support and Procurement Agencyn (NSPA) kanssa hankit-

tujen telatykkien kehittämishankkeesta, jonka osa-alueina ovat muun muassa pimeäntoiminta-

kyky, automaattinen latausjärjestelmä ja panssaroinnin parantaminen. Unkari teki vuonna 

2018 sopimuksen samojen saksalaisten telatykkien hankkimisesta modernisoidakseen tykistö-

ään.384 

 

Viro, Norja, Puola ja Turkki ovat tehneet sopimukset eteläkorealaisen K9 Thunder 155mm 

-panssarihaupitsien hankkimisesta. Sopimusten mukaan Viro hankkii 12 K9-

panssarihaupitsia. Norja parantaa tykistövoimaansa ensimmäistä kertaa 50 vuoteen hankki-

malla 24 panssarihaupitsia. Puola hankkii 120 K9-telatykin rungolla olevaa 

KRAB-järjestelmää, ja Turkki rakentaa itse 300 K9-järjestelmää.385 

 

Yhdysvallat toteuttaa mittavaa tykistön ja raketinheitinjärjestelmien kehittämishanketta. 

Vuonna 2019 Pentagon varasi 20 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria tykistön kehittämishank-

keelle, jolla pyritään tykistön kantaman parantamiseksi. 67 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria 

käytetään tykistön tehokkuuden hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on saavuttaa tykistöllä 

jopa yli 70 kilometrin kantama Naton tulevaisuuden operaatioiden onnistumiseksi.386  

 

Tykistön päivittäminen tela-alustaiseksi ja tykistön kantaman parantaminen vastaavat Venäjän 

tehokkaaseen vastatykistötoimintaan, mikä on ollut nähtävissä Itä-Ukrainassa. Tela-

alustaisella tykistöllä kyetään tekemään nopeasti tuliasemamuutoksia vastatykistötoiminnan 

väistämiseksi, ja tehokkaan kantaman tykistö on Venäjän vastatykistötutkien ulottumattomis-

sa.  

 

4.4 Johtopäätökset 

 

Venäjä oli aloittanut asevoimiensa uudistamisen ennen Ukrainan kriisiä, mutta Venäjän soti-

laallisten suorituskykyjen kehittämistä ei koettu Natossa uhkaavana, eikä sosiaalisiin suhtei-
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siin tältä osin tullut muutoksia. Lopulta Venäjän sotilasoperaatiot muuttivat Naton ja Venäjän 

sosiaalisia suhteita, mikä on nähtävissä Naton tuomitsevassa viestinnässä Venäjän sotilasope-

raatioita kohtaan. Lisäksi Naton päätöksissä on tuotu ilmi, mitkä toimenpiteet ovat olleet suo-

ria vastauksia Venäjän aggressioihin. Sosiaalisten suhteiden muutos, ja Venäjän sotilaalliset 

suorituskyvyt muodostivat länsimaille sotilaallisen uhkan, johon oli kyettävä vastaamaan. Na-

ton johtopäätökset ja kokemukset Venäjän sotilasoperaatioista ovat vaikuttaneet siihen, min-

kälainen länsimainen sodan kuva on tänään. 

 

Venäjän nopeat toimet Ukrainassa ilman strategista ennakkovaroitusta nostivat valmiuden tär-

keäksi osaksi länsimaista sodan kuvaa. Jatkuvan tilannekuvan ylläpitämiseksi Nato toteuttaa 

tehostettua ilmavalvontaa alueensa itärajoilla. Joukkojen valmiuden ja erilaisiin tilanteisiin 

varautumisen kehittämiseksi, Nato järjestää vuosittain useita sotaharjoituksia myös kumppa-

nuusmaidensa kanssa. Yhteisten sotaharjoitusten voidaan katsoa parantavat yleisesti länsimai-

den asevoimien valmiutta.  

 

Tehokkaista sotilaallisista kyvyistä kertoo asevoimien valmius vastata nopeasti alkaviin kon-

flikteihin omalla alueellaan. Vuoden 2014 jälkeen Nato on tehnyt useita päätöksiä valmiuden 

kehittämiseksi, joista viimeisimpänä NRI-joukot kasvattavat Naton kuukauden operatiivisessa 

käyttövalmiudessa olevien joukkojen määrän yli 70 000:een. 

 

Lisäksi sotilaallisesti uhanalaisiin suuntiin on sijoitettuna pysyviä joukkoja, joilla on oltava 

kyky vihollisen hyökkäyksen pysäyttämiseksi. Pysyvillä joukoilla mahdollistetaan aikavoitto 

lisäjoukkojen saamiseksi konfliktialueelle. Lisäjoukkojen alueelle saamiseksi kuljetuskalus-

tolla tulee olla kyky vihollisen mahdollisen A2/AD-kyvyltä suojautumiseen. Korkea valmius 

vaatii pysyviä joukkoja ja valmiusjoukkoja kaikista puolustushaaroista. 

 

Tämän päivän länsimainen sodan kuva vaatii moderneja sotilaallisia suorituskykyjä, mitkä 

vaativat valtioilta resursseja. Useat Nato-maat käyttävät omasta bruttokansantuotteestaan noin 

2 prosenttia puolustusmenoihin, joista keskimäärin yli 20 prosenttia käytetään nykyaikaisten 

suorituskykyjen hankkeille. Asevoimien suorituskykyjen hankkeilla pyritään luomaan kyvyt 

tulevaisuuden sotilaallisia uhkia varten. Valtioiden asevoimille antamat resurssit kertovat soti-

laallisten uhkien merkityksestä valtioiden turvallisuudelle myös tulevaisuudessa. 

 

Tehokkaina sotilaallisina suorituskykyinä pidetään kykyä puolustautua vihollisen ohjushyök-

käyksiltä sekä ilma-aseelta. Ohjuspuolustusjärjestelmien hankinnoilla on tarkoitus kyetä vas-
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taamaan kaikkiin ohjusiskuihin. Naton yhteisen ohjuspuolustushankkeen lisäksi useat jäsen-

maat ovat kehittäneet omia ohjuspuolustuskykyjään ohjuspuolustuksen kokonaisuuden saavut-

tamiseksi. Järjestelmillä on kyky myös ilmapuolustukseen, ja lisäksi esimerkiksi Liettua on 

hankkinut uusia ilmapuolustusjärjestelmiä. 

 

Asevoimilla tulee olla kyky toimia vihollisen elektronisen sodankäynnin vaikutuksen piirissä. 

Varautumiseen liittyy sotaharjoitustoiminta, jossa simuloidaan vihollisen elektronista vaikut-

tamista, jotta oma toiminta ei lamaudu, ja elektroniselta vaikuttamiselta kyetään suojautu-

maan. Lisäksi elektronisen sodankäynnin järjestelmiä kehitetään, etenkin ilmakaluston osalta 

vihollisen mahdollisen A2/AD-kyvyltä suojautumiseksi ja siihen vaikuttamiseksi. 

 

Tämän päivän käsitys uskottavista asevoimista perustuu kaikkien puolustushaarojen tehok-

kuuteen. Länsimaisten johtopäätösten ja kokemusten perusteella Venäjän sotilasoperaatioista 

maavoimien merkitys on kasvanut, jotta mahdolliseen maasotaan vihollisen mekanisoitua jal-

kaväkeä vastaan kyetään puolustautumaan. Tällöin maavoimien suorituskyvyssä korostuvat 

mekanisoidut joukot, panssarintorjunta ja tykistö. Joukkojen on oltava liikkuvia, jotta viholli-

sen epäsuoralta tulelta kyetään suojautumaan. Vihollisen vastatykistötoiminnalta suojautumi-

sessa korostuu tykistön liikkuvuus, jota kyetään parantamaan hankkimalla tela-alusteisia ty-

kistöjärjestelmiä. Maavoimien merkityksen kasvamisesta saattaa kertoa lisäksi Nato-maiden 

asevoimien joukkomäärän pienentämisen pysähtyminen, koska mekanisoidussa taistelussa ko-

rostuu taistelevien maajoukkojen ja niitä tukevien joukkojen määrä. 
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5 LÄNSIMAISEN SODAN KUVAN MUUTOS VENÄJÄN UKRAI-

NAN JA SYYRIAN SOTILASOPERAATIOIDEN SEURAUKSE-

NA 

 

5.1 Johtopäätökset 

 

Venäjän aloittaessa Ukrainan sotilasoperaation Nato näytti nopealla reagoinnilla Venäjän toi-

miin kykynsä adaptoitua muuttuneisiin turvallisuustilanteisiin. Kollektiivisen puolustuksen 

tavoite ja Euroopan jäsenmaiden turvallisuus eivät olleet jääneet Naton tehtäväkentän ulko-

puolelle. Tämän vuoksi tehostuneet toimet jäsenmaiden turvallisuuden varmistamiseksi Eu-

roopassa pystyttiin päättämään varsin nopeasti. Lisäksi uusi turvallisuustilanne vaati muutok-

sia länsimaisten asevoimien sotilaallisiin suorituskykyihin, jonka vuoksi länsimaissa yhteisesti 

koetut asevoimien tehokkaat käyttöperiaatteet ja toimintamallit muuttuivat. Sodan kuvan 

muutoksen analysointi on esitelty liitteessä 5. 

 

Naton ja Venäjän sosiaaliset suhteet muuttuivat Venäjän suorittamien sotilasoperaatioiden 

seurauksena. Kylmän sodan jälkeen Naton suhteet Venäjään olivat ystävällismieliset. Nato se-

kä Venäjä pyrkivät sotilaalliseen yhteistyöhön, mikä näyttäytyi Nato-Venäjä-neuvoston perus-

tamisena, ja yhteistyönä terrorismin vastaisessa sodassa 2000-luvulla. Venäjän sotilasoperaa-

tio Georgiassa vuonna 2008, ja siitä alkanut asevoimien reformi vaikuttivat negatiivisesti Na-

ton ja Venäjän suhteisiin, mikä näkyi molempien osapuolien viestinnässä, jossa osapuolet 

syyttivät toisiaan sotilaallisen uhkan muodostamisesta. Yhteistyötä kuitenkin jatkettiin pienin 

muutoksin, ja tilanne koettiin ohimenevänä vaiheena Naton ja Venäjän suhteissa.  

 

Venäjän sotilasoperaatio Ukrainassa näytti, että Venäjä on edelleen valmis asevoimiensa käyt-

töön omien intressiensä mukaisesti. Venäjän aggressiivisuus ja kehittyneet asevoimat koettiin 

sotilaallisena uhkana Itä-Euroopassa, ja Nato toteutti useita toimenpiteitä, joiden kerrottiin 

olevan suora vastaus Venäjän sotatoimiin. Nato keskeytti yhteistyön Venäjän kanssa, mutta 

jätti oven auki poliittiselle vuoropuhelulle sosiaalisten suhteiden palauttamiseksi. 

 

Kylmän sodan päättymisen jälkeen sotilaalliset uhkat olivat siirtyneet Euroopasta Naton alu-

een ulkopuolelle. Naton alueeseen kohdistuneiden sotilaallisien uhkien koettiin olevan terro-

rismi ja ohjushyökkäykset. Asevoimien tehokkaina käyttöperiaatteina ja toimintamalleina pi-

dettiin kykyä projisoida joukkoja, ja toimia kaukana oman alueen ulkopuolella. Sotilaallisiin 
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uhkiin tuli kyetä puuttumaan jo niiden syntypaikoilla. Naton ja Venäjän muuttuneet sosiaaliset 

suhteet toivat sotilaallisen uhkan Itä-Eurooppaan, jonka vuoksi Naton oman alueen sotilaalli-

sesta puolustamisesta sekä sotilaallisesta valmiudesta tuli aikaisempaa tärkeämpää.  

 

Koska kylmän sodan jälkeen sotilaallinen painopiste oli siirtynyt Naton alueen ulkopuolelle, 

sotilaallisen uhkan muodostumisesta Euroopassa uskottiin saatavan strateginen ennakkovaroi-

tus, minkä avulla sotilaallisiin uhkiin ehditään reagoimaan. Valtaamalla Krimin niemimaan 

Venäjä näytti kykynsä sotilaallisiin toimiin yllättävästi ilman strategista ennakkovaroitusta, 

minkä vuoksi Naton tuli panostaa lähialueensa tilannekuvan muodostamiseen ja toimintaym-

päristötietoisuuteen, mikä näkyy etenkin korostuneena ilmavalvontana Naton alueen itäosissa.  

 

Venäjän yllättävät toimet vaikuttivat Länsimaisten asevoimien valmiuden kehittämiseen, jotta 

Venäjän mahdollinen hyökkäys Itä-Euroopassa kyetään torjumaan. Kylmän sodan jälkeen Na-

ton jäsenmaat luopuivat oman alueen sotilaallisen puolustamisen ajatuksesta, keskittyen lä-

hinnä kriisinhallintaoperaatioihin ja sotilaallisiin operaatioihin Naton alueen ulkopuolella. Li-

säksi Yhdysvallat siirsi joukkojaan pois Euroopasta, ja pysyvä sotilaallinen voima väheni Eu-

roopassa. Vuoden 2014 jälkeen Nato on tehnyt toimenpiteitä, jotta Venäjän yllättävältä hyök-

käykseltä Naton alueen itäosissa voidaan puolustautua. Baltiaan ja Puolaan sijoitettiin moni-

kansallisia pataljoonan taisteluosastoja, joilla on kyky Venäjän yllätyksellisen hyökkäyksen 

pysäyttämiseksi. 

 

Kylmän sodan jälkeen Naton jäsenmaiden asevoimien valmius tarkoitti lähinnä niiden kykyä 

siirtyä nopeasti Naton alueen ulkopuolelle, ja valmiudessa olevien joukkojen määrä laski jat-

kuvasti. Vuoden 2014 jälkeen Nato on taas lisännyt valmiudessa olevien joukkojensa määrää, 

ja perustanut uudet erittäin nopean valmiuden joukot. Valmiudessa olevia joukkoja valmis-

taudutaan käyttämään koko Naton alueella, mutta pääasiallisena suuntana on Naton itäpuoli-

nen alue. Tästä kertoo valmiudessa olevien joukkojen materiaalin sijoittamisesta Baltian mai-

hin ja Puolaan. Lisäksi Naton joukkorakenteeseen luotujen uusien esikuntien yhtenä tehtävänä 

on tarvittaessa mahdollistaa valmiudessa olevien joukkojen nopea siirtäminen Naton alueen 

itäosiin. 

 

Valmiudessa olevien joukkojen määrän lisäksi Nato-maiden asevoimien joukkomäärä vähen-

tyi kylmän sodan jälkeen vuosi vuodelta, koska sotilaalliset uhkat eivät koskeneet enää suo-

raan länsimaisia valtioita, ja oman alueen puolustamiseen vaadittavista massamaisista armei-

joista voitiin luopua. Lisäksi useat Nato-maat luopuivat varusmiespalveluksesta. Vuoden 2016 
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jälkeen Nato-maiden asevoimien joukkomäärä on ollut pienessä nousussa, ja ainakin Liettua 

on palauttanut valikoivan varusmiespalveluksen. Nämä asiat kertovat ainakin siitä, että ase-

voimien joukkomäärä on saavuttanut kriittisen pisteen sotilaallisen uhkan palattua Itä-

Eurooppaan. 

 

Kylmän sodan jälkeen länsimaita koskevien sotilaallisten uhkien koettiin olevan sotilaallisilta 

suorituskyvyiltään länsimaita jäljessä, ja etenkin Yhdysvallat korosti teknologisen ylivoiman 

merkitystä tulevaisuuden sotilasoperaatioissa. Koska uhkaavien valtioiden ja toimijoiden soti-

laallisten suorituskykyjen katsottiin olevan länsimaita heikompia, ei länsimailla Yhdysvaltoja 

lukuun ottamatta ollut tarvetta tai halua sotilaallisien suorituskykyjensä laajamittaiselle kehit-

tämiselle. Vuoden 2014 jälkeen länsimaat olivat jälleen tilanteessa, jossa sotilaallisella uhkalla 

Euroopassa on tehokkaat sotilaalliset suorituskyvyt. Tähän vastatakseen länsimaiden tuli pa-

nostaa sotilaallisiin suorituskykyihin aiempaa kokonaisvaltaisemmin. 

 

Länsimaisilla valtioilla ei ollut tarvetta kohdentaa resursseja asevoimiensa tarpeisiin kylmän 

sodan jälkeen, koska valtiot eivät kokeneet omaan alueeseensa suoraan kohdistuvaa sotilaal-

lista uhkaa, mihin tulisi kyetä sotilaallisesti vastaamaan. Kylmän sodan jälkeen Naton jäsen-

maiden puolustusmenot laskivat tasaisesti, ja vuonna 2014 ainoastaan kolme maata pääsivät 

Naton tavoitteeksi asettamaan tavoitteeseen kahden prosentin puolustusmenoista suhteessa 

bruttokansantuotteeseen. Vuonna 2019 Naton kahden prosentin tavoitteeseen pääsi jo yhdek-

sän maata, ja puolustusmenot näyttävät olevan yleisesti nousussa. Tämä kertoo valtioiden tar-

peesta kohdentaa asevoimilleen resursseja sotilaallisten suorituskykyjen kehittämiseksi. Li-

säksi Naton tavoitteena on, että sen jäsenmaat käyttävät puolustusmenoista 20 prosenttia ny-

kyaikaisten suorituskykyjen hankkeelle. Vuonna 2019 Naton jäsenmaat käyttivät puolustus-

menoistaan keskiarvollisesti yli 21 prosenttia kyseiseen hankkeeseen. 

 

Yhdysvallat on sotilaallisilta suorituskyvyiltään ylitse muiden. Yhdysvaltojen bruttokansan-

tuote on ylivertainen muihin maihin verrattuna, ja Yhdysvallat käyttää tästä lähes neljä pro-

senttia puolustusmenoihinsa. Kylmän sodan jälkeen muiden länsimaiden supistaessa puolus-

tusmenojaan Natosta tuli riippuvainen Yhdysvaltojen sotilaallisista suorituskyvyistä. Naton 

jäsenmaat pystyivät luottamaan siihen, että Yhdysvaltojen panoksella sotilaallisiin uhkiin pys-

tyttiin vastaamaan Naton alueen ulkopuolella. Vuoden 2014 jälkeen Yhdysvallat on hieman 

pienentänyt puolustusmenojaan, ja muiden Nato-maiden keskityttyä jälleen Eurooppaa koh-

taavaan sotilaalliseen uhkaan nostamalla puolustusmenojaan, on sotilaallinen kuilu Yhdysval-
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tojen ja muiden Nato-maiden välillä pienentynyt. Yhdysvaltojen asema on kuitenkin edelleen 

merkittävä taloudellisesti ylivoimaisen asemansa vuoksi. 

 

Kylmän sodan jälkeisen valmiuden laskun myötä kollektiivisen puolustuksen sotaharjoitukset 

vähentyivät merkittävästi, ja Naton järjestämät sotaharjoitukset keskittyivät lähinnä kriisinhal-

lintaoperaatioiden toteuttamiseen. Vuoden 2014 jälkeen valmiuden noustessa taas tärkeäksi 

osaksi länsimaisia asevoimia Natolle tuli tarve järjestää kollektiivisen puolustuksen sotahar-

joituksia sotilaallisten suorituskykyjen kehittämiseksi, ja sotaharjoitusten vuosittainen määrä 

kasvoi huomattavasti. Vuoden 2014 jälkeen Nato on järjestänyt satoja sotaharjoituksia, joihin 

on osallistunut myös Natoon kuulumattomia maita. Niissä on harjoiteltu erilaisia skenaarioita 

Naton valmiuden ja yhteistoimintakyvyn parantamiseksi. Suuri osa sotaharjoituksista on to-

teutettu nimenomaan Naton itäosissa. 

 

Ennen vuotta 2014 Naton alueen sotilaalliseksi uhkaksi oli muotoutunut ohjusisku Naton alu-

een ulkopuolelta. Naton yhteinen ohjuspuolustushanke oli yksi harvoja kollektiivisen puolus-

tuksen toimenpiteitä kylmän sodan jälkeen. Vuoden 2014 jälkeen ohjuspuolustushanketta jat-

kettiin suunnitellusti, mutta Venäjän ohjusiskut Syyriassa ovat vaikuttaneet siihen, että jotkin 

Itä-Euroopan Naton jäsenmaat ovat hankkineet ohjuspuolustusjärjestelmiä Venäjän muodos-

taman ohjusuhkan vuoksi. Naton ohjuspuolustushankkeella ei Naton mukaan kyetä vaikutta-

maan Venäjän ohjuksiin, joten niitä vastaan puolustautuakseen Naton itäosien maiden on pi-

tänyt hankkia kykyjä risteilyohjusten ja lyhyen sekä taktisen tason ballistisia ohjuksia vastaan. 

 

Ilmatorjuntakyvyn kehittämiselle ei kylmän sodan päättymisen jälkeen löytynyt länsimaissa 

tarvetta todellisen ilmauhkan poistuttua Euroopasta Neuvostoliiton ja Varsovan liiton hajoa-

misen myötä. Syyrian sotilasoperaatiossa Venäjä on näyttänyt ilma-aseensa suorituskyvyn, jol-

la Venäjä on kyennyt strategisten kohteiden tuhoamiseen ja maaoperaation tukemiseen. Tä-

män johdosta länsimaissa on vuoden 2014 jälkeen kehitetty asevoimien ilmatorjuntakykyä, 

josta kertoo ilmapuolustusjärjestelmien hankkiminen, joilla kyetään puolustautumaan moni-

puolisesti ilmauhkaan. 

 

Sotilaallisista suorituskyvyistä elektronisen sodankäynnin kehittämistä ei myöskään koettu 

tarpeellisena kylmän sodan jälkeen. Venäjä on käyttänyt sekä Ukrainassa että Syyriassa elekt-

ronisen sodankäynnin kykyjä häiritäkseen taktisella tasolla vihollisen tiedustelu-, valvonta- ja 

johtamiskykyjä. Tämän vuoksi vuoden 2014 jälkeen länsimaiden on pitänyt valmistautua toi-

mimaan vihollisen elektronisen vaikuttamisen piirissä, mistä kertoo Naton hankkimat elektro-
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nisen sodankäynnin harjoitusjärjestelmät, joilla voidaan kuvata vihollisen käyttämää elektro-

nista häirintää. Lisäksi länsimaista elektronisen sodankäynnin kykyä on pyritty parantamaan, 

mikä on nähtävissä ainakin länsimaisten ilma-alusten elektronisen sodankäynnin järjestelmien 

kehittämisenä, joilla vihollisen moderneja asejärjestelmiä kyetään häiritsemään. 

 

Sotilaallisten uhkien siirryttyä kylmän sodan jälkeen Euroopan ulkopuolelle Naton jäsenmaat 

eivät enää kokeneet omaa valtiota, tai Naton aluetta vastaan muodostuvaa maauhkaa. Maauh-

kan poistuessa länsimaisten asevoimien maavoimat eivät olleet enää niin merkityksellisiä, ei-

vätkä valtiot panostaneet maavoimiensa sotilaallisten suorituskykyjen laajamittaiseen kehit-

tämiseen. Venäjä on näyttänyt Ukrainan sotilasoperaatiossa käyttävänsä mekanisoituja patal-

joonan taisteluosastoja, joiden hyökkäykseen liittyy voimakas epäsuoran tulen käyttö. Tämän 

vuoksi länsimaissa tuli tarve maavoimien suorituskykyjen kehittämiselle. Maajoukkojen osal-

ta tehokkaiksi sotilaallisiksi suorituskyvyiksi muodostuivat liikkuvuus, suoja ja tulivoima. 

Etenkin epäsuoran tulen osalta länsimaat hankkivat moderneja liikkuvia järjestelmiä sekä epä-

suoran tulen järjestelmien kantamia pyrittiin kehittämään. 

 

Kylmän sodan jälkeisenä aikana ennen vuotta 2014 maajoukkojen käyttö Naton sotilasoperaa-

tioissa perustui erikoisjoukkotoimintaan, joita käytettiin maalinosoitukseen ilmaiskujen to-

teuttamiseksi. Asevoimien tehokkaana käyttönä pidettiin ilmavoimien suorituskykyä, jonka 

avulla sotilasoperaatioita voitiin toteuttaa kaukana oman valtion ulkopuolella. Lisäksi ilma-

operaatioilla vältyttiin omilta tappioilta, ja kehittyneiden asejärjestelmien avulla säästyttiin 

myös siviilitappioilta. Ilmavoimien lisäksi merivoimien suorituskykyjä kyettiin käyttämään 

Naton alueen ulkopuolisissa operaatioissa ainakin logistiikan mahdollistamiseksi. Vuoden 

2014 jälkeen maavoimat nousivat osaksi asevoimien tehokkaita käyttöperiaatteita. On huomi-

oitava, että ilma-, ja merivoimien suorituskyvyt ovat edelleen tärkeä osa uskottavia asevoimia. 

Maavoimien roolin muututtua entistä merkityksellisemmäksi, tehokkaat asevoimat koostuvat 

kaikkien puolustushaarojen tehokkaista suorituskyvyistä. 

 

Naton ja Yhdysvaltojen johtamissa sotilasoperaatioissa kylmän sodan jälkeen länsimaat pys-

tyivät toimimaan melko vapaasti maa-, ilma- ja merialueilla. Vastustajat eivät ole omanneet 

kykyjä länsimaisten asevoimien toiminnan laajamittaiseen rajoittamiseen. Venäjä on näyttänyt 

Ukrainan ja Syyrian sotilasoperaatioissa omaavansa kyvyn länsimaisten asevoimien alueelli-

sen toiminnanvapauden rajoittamiseen. Venäjän A2/AD-kyvyn vuoksi länsimaiden tuli kehit-

tää ratkaisuja tältä kyvyltä suojautumiseksi, ja osiltaan ratkaisujen kehittäminen on vielä kes-
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ken. Kuitenkin osaksi uskottavia länsimaisia asevoimia muodostui kyky toimia vihollisen 

A2/AD-kyvyn vaikutuspiirissä. 

 

Länsimaisen sodan kuvan muutos palautti Naton jäsenmaiden kollektiivisen puolustamisen 

Naton turvallisuusajattelussa keskiöön. Länsimaille sodan kuvan muutos tarkoitti aiempaa 

suurempaa panostusta asevoimiensa sotilaallisen suorituskyvyn laajamittaiseen kehittämiseen, 

jotta modernit sotilaalliset suorituskyvyt omaavan Venäjän uhkaan kyetään vastaamaan.  

 

Sodan kuva on pysyvä prosessi, johon muutos kuuluu jatkuvana osana. Kylmän sodan jälkeen 

länsimainen sodan kuva muokkaantui yli kahdenkymmen vuoden ajan ennen Krimin kriisiä. 

Tuolloin länsimaisten asevoimien tehokkaiksi koetut käyttöperiaatteet ja tehokkaat sotilaalli-

set suorituskyvyt olivat erilaisia, mitä ne ovat nykyään. Vei aikansa, kunnes kylmän sodan jäl-

keiset asevoimat olivat vakiinnuttaneet paikkansa länsimaisessa yhteiskuntajärjestelmässä. 

Tällä hetkellä länsimaisen sodan kuvan muutos on vielä kesken. Tätä kirjoittaessa Krimin 

kriisin syttymisestä on kulunut hieman yli kuusi vuotta. Länsimaiset johtopäätökset Venäjän 

sotilasoperaatioista muokkaavat länsimaista sodan kuvaa vielä tulevaisuudessa, kunnes se 

kohtaa uuden käännekohdan. 

 

5.2 Tutkimuksen arviointi 

 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, kuinka länsimainen sodan kuva muuttui Venäjän Ukrai-

nan ja Syyrian sotilasoperaatioiden seurauksena. Tutkimuskysymykseen vastattiin laajan län-

simaisen lähdeaineiston perusteella, joiden luotettavuus arvioitiin lähdettä käytettäessä. 

Aiempi tutkimuskirjallisuus loi pohjan tutkimuksessa käsiteltävistä aiheista. Tärkeimmät läh-

teet koostuivat Naton julkaisuista, joiden voidaan katsoa olevan tämän tutkimuksen kannalta 

luotettavia. On kuitenkin huomioitava, että Naton julkaisut käsittelevät Naton toimia subjek-

tiivisesti sekä melko kritiikittömästi, mutta tutkimuksen tarkoituksena ei ollut käsitellä sitä, 

kuinka tehokkaita Naton toimet ovat olleet. Hermeneuttisen tutkimusotteen vuoksi lähdeai-

neistona jouduttiin käyttämään sekundaarilähteinä uutisartikkeleita etenkin viimeisimpien so-

tilaallisten suorituskykyjen hankkeiden osalta. Sekundaarilähteiden paikkansapitävyys pyrit-

tiin varmistamaan vähintään kahdesta itsenäisestä lähteestä. 

 

Tutkimuksen rakenne oli toimiva tutkimuskysymykseen vastaamisen kannalta eikä siihen tar-

vinnut tehdä missään vaiheessa muutoksia. Vertailu kyettiin toteuttamaan ensimmäisen ja 

kolmannen alatutkimuskysymyksen välillä. Länsimaisen sodan kuvan selvittämiseen ennen oli 



85 

 

käytettävissä kattavasti tutkimuskirjallisuutta, joita tutkimuksessa pystyi hyödyntämään. Tämä 

oli tärkeää tutkimuksen objektiivisuuden kannalta. Kuitenkin monet Naton päättämät toimet 

vuoden 2014 jälkeen on juuri toimeenpantu tai ne ovat vasta toteutumassa, jonka vuoksi nii-

den todellista merkitystä länsimaiseen sodan kuvaan on vaikea analysoida objektiivisesti. Li-

säksi vertailun toteutuksessa on otettava huomioon, että vaikka vertailu pohjautuu aiemmissa 

alatutkimuskysymyksissä käytettyihin lähteisiin ja niistä tehtyihin analyyseihin on vertailu teh-

ty induktiivisen päättelyn pohjalta, mikä on aina subjektiivista. 

 

Venäjän sotilasoperaatioista länsimaista lähdemateriaalia oli kattavasti saatavilla. Venäjän so-

tilasoperaatioita käsiteltiin hyvin yleisellä tasolla, mikä oli sodan kuvan tutkimuksen kannalta 

riittävää. On huomioitava, että Venäjän sotilasoperaatioiden vaikutus länsimaiseen sodan ku-

vaan perustui tutkijan subjektiiviseen ajatteluun, joka ohjasi sitä, minkälaiseksi tämän päivän 

länsimainen sodan kuva muodostui. 

 

Rajauksiin tehtiin tutkimuksen aikana vain pieniä muutoksia, jotka olivat lähinnä ajallisia tar-

kennuksia tutkimuksen lopussa. Tutkimus pystyttiin tekemään näiden rajausten puitteissa. 

Länsimaiden rajaus Naton jäsenmaihin helpotti yhteisten tulkintojen analysointia, mutta vuo-

den 2014 jälkeen tehokkaiksi koettujen sotilaallisten suorituskykyjen osalta tutkimus keskittyi 

suurilta osin Naton itäosan jäsenmaihin.  

 

Suurimmat muutokset koskivat tutkimuksen teoriaa, jota muodostettiin vielä tutkimuksen 

loppuvaiheessa. Näkökulma ohjasi tutkimusta alusta alkaen, jolloin teorian muodostaminen 

tutkimusprosessin aikana ei vaikuttanut tutkimuksen tekemiseen. Teorian avulla tutkimuksen 

alussa luotiin sosiaalisten suhteiden sekä identiteettien merkitys sodan kuvaan, jotka ovat 

taustalla läpi tutkimuksen, jolloin niihin ei tarvinnut palata päälukujen tarkastelussa. Teoria 

oli tutkimuksessa ohjaavana, eikä tutkimus pyrkinyt testaamaan sodan kuvan teoriaa, jolloin 

muutokset teoriaan tutkimusprosessin aikana eivät vaikuttaneet merkittävästi tutkimuksen 

paikkansapitävyyteen. 

 

Tutkimuksen aikana nousi esille asioita, jotka voisivat olla hedelmällisiä jatkotutkimukselle. 

Länsimaisten asevoimien valmius on noussut Venäjän sotilasoperaatioiden johdosta, joten Na-

ton päätöksenteon tutkiminen nopeassa tilannekehityksessä voisi tuoda länsimaiseen sodan 

kuvan tutkimiselle lisäarvoa. Lisäksi länsimaat tulevat kehittämään järjestelmiä Venäjän 

A2/AD-kykyyn vastaamiseksi, joiden tutkimus sodan kuvan kannalta voisi olla tulevaisuudes-

sa tarpeellista. 
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Yliluutnantti Samuli Heinäsen pro gradu -tutkielman        LIITE 1 

 

Nato-maiden asevoimien joukkomäärä tuhansissa 

  Vuosi 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Maa                         

Albania           10 6,7 6,2 5,8 6,8 6,8 6,8 

Belgia   106 47 42 40 34 31 30 29 28 27 26 

Bulgaria         43 30 27 25 25 25 25 25 

Kanada   87 70 58 63 55 66 70 70 68 70 69 

Kroatia           16 15 15 15 15 15 15 

Tsekki       52 25 24 20 22 23 24 25 25 

Tanska   31 27 24 21 18 17 17 17 17 17 18 

Viro         5 5 6,3 6 6,1 6 6,2 6,3 

Ranska   548 502 394 357 234 207 205 208 208 208 208 

Saksa   545 352 319 246 246 179 177 178 180 182 182 

Kreikka   201 213 205 135 128 108 104 106 105 107 108 

Unkari       50 24 20 18 17 18 18 19 20 

Italia   493 435 381 314 193 184 178 176 175 174 178 

Latvia         6 5 4,6 4,8 5,2 5,5 5,9 5,9 

Liettua         11 8 9 12 12 14 14 16 

Luxemburg 1,3 1,3 1,4 1,4 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 

Montenegro                 1,5 1,5 1,5 

Hollanti   104 67 52 50 48 41 41 40 40 39 42 

Norja   51 38 32 18 20 21 21 21 20 20 21 

Puola       191 150 100 99 99 102 105 110 119 

Portugali 87 78 68 40 43 31 28 30 28 27 29 

Romania       73 69 66 65 65 63 62 73 

Slovakia         15 14 12 12 12 12 12 12 

Slovenia         6 7 6,8 6,6 6,5 6,3 6,2 6,3 

Espanja   263 210 144 120 131 122 122 121 118 117 121 

Turkki   769 805 793 501 495 427 385 359 417 444 436 

Iso-Britannia 308 233 216 201 198 169 141 140 157 157 153 

Yhdysvallat 2181 1620 1483 1377 1427 1338 1314 1301 1308 1323 1338 

Yhteensä 5775 4698 4505 3842 3579 3232 3124 3092 3172 3221 3261 

 

Nato-maiden asevoimien joukkomäärän kehitys387. 
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Nato-maiden puolustusmenojen osuus BKT:sta 

Maa Vuosi 

1990-

1994* 

1995-

1999* 

2000-

2004* 2007 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Albania           1,35 1,16 1,1 1,11 1,17 1,26 

Belgia   1,9 1,5 1,3 1,1 0,98 0,92 0,91 0,9 0,91 0,93 

Bulgaria         2,4 1,32 1,26 1,26 1,24 1,48 3,25 

Kanada   1,8 1,3 1,2 1,3 1,01 1,2 1,16 1,44 1,31 1,31 

Kroatia           1,84 1,78 1,62 1,67 1,59 1,68 

Tsekki       2 1,5 0,95 1,03 0,96 1,04 1,13 1,19 

Tanska   1,9 1,7 1,5 1,3 1,15 1,11 1,15 1,15 1,3 1,32 

Viro         1,7 1,93 2,02 2,07 2,03 2 2,14 

Ranska   3,3 2,9 2,5 2,4 1,82 1,78 1,79 1,78 1,82 1,84 

Saksa   2,1 1,6 1,4 1,3 1,18 1,18 1,19 1,23 1,24 1,38 

Kreikka   3,9 4,1 3,2 2,7 2,21 2,3 2,38 2,34 2,48 2,28 

Unkari       1,6 1,3 0,86 0,92 1,02 1,05 1,15 1,21 

Italia   2 1,9 2 1,4 1,14 1,07 1,18 1,21 1,21 1,22 

Latvia         1,5 0,94 1,04 1,45 1,59 2,08 2,01 

Liettua         1,2 0,88 1,14 1,48 1,72 1,98 2,03 

Luxemburg   0,7 0,7 0,7 0,6 0,38 0,44 0,4 0,52 0,51 0,56 

Montenegro                 1,35 1,39 1,66 

Hollanti   2,3 1,8 1,5 1,5 1,15 1,13 1,16 1,15 1,21 1,36 

Norja   2,8 2,2 1,9 1,5 1,55 1,59 1,73 1,71 1,73 1,8 

Puola       1,8 1,8 1,85 2,22 1,99 1,89 2,02 2 

Portugali   2,3 2,1 1,7 1,4 1,31 1,33 1,27 1,25 1,43 1,52 

Romania         1,5 1,35 1,45 1,4 1,72 1,82 2,04 

Slovakia         1,5 0,99 1,12 1,12 1,1 1,22 1,74 

Slovenia         1,5 0,97 0,93 1,01 0,98 1,01 1,04 

Espanja   1,6 1,3 1,2 1,2 0,92 0,92 0,81 0,9 0,92 0,92 

Turkki   2,8 3,2 3,2 1,8 1,45 1,39 1,46 1,52 1,85 1,89 

Iso-Britannia   3,7 2,7 2,3 2,5 2,16 2,05 2,11 2,11 2,13 2,14 

Yhdysvallat   4,6 3,3 3,4 4,2 3,73 3,52 3,52 3,31 3,3 3,42 

Keskiarvo     2,51 2,15 1,91 1,68 1,38 1,41 1,43 1,46 1,55 1,68 

Keskiarvo 

suhteutettuna 

maiden 

BKT:hen   3,5 2,7 2,6 2,8 2,59 2,48 2,49 2,4 2,42 2,52 

* Vuosien keskiarvo                     

 

Nato-maiden puolustusmenojen osuuksien kehitys bruttokansantuotteesta388. 
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Esimerkkejä Venäjän A2/AD-kyvystä389. 
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Battlegroup led by the United Kingdom, 
operating with Estonian forces in Tapa, Estonia 

Contributor Troops Forces 

United King-
dom 800 

•1 x Armoured battalion with main battle tanks and armoured 
fighting vehicles 
• Supported by self-propelled artillery and air defence assets, engi-
neers, an intelligence, surveillance and reconnaissance group and 
logistic support elements 

France 330 

• 1 Mechanized infantry company (3 mechanized platoon 
(VBCI), 1 heavy armoured platoon (LECLERC), 1 engineer 
platoon, 1 artillery element) 
• National support element 
• Logistics elements (movement, maintenance, medical) ; 
• Signal element ; 
• Staff officers integrated in battlegroup in Tapa and eFP HQ 
in Tallinn. 

Denmark 3 Support to brigade headquarters 

Iceland 1 1 x Strategic communications civilian 

Approximate total troop number: 1134 

   Battlegroup led by Canada, 
operating with Latvian forces in Adazi, Latvia 

Contributor Troops Forces 

Canada 525 

• 1 x Mechanised infantry battalion with armoured fighting 
vehicles 
• Combat support company 
• Support elements 
• Contribution to battlegroup headquarters 

Albania 21 Mobility explosive ordnance disposal engineers 

Czech Republic 55 1 x Mortar platoon and support element 

Italy 166 

1 x Mechanised infantry company/ Mountain troop 
company with armoured fighting vehicles, Joint Terminal Air 
Controllers and sniper teams, mortar and anti-tank unit 

Montenegro 10 
1 x Combat engineer squadron, contribution to battlegroup 
headquarters 

Poland 
Up to 
200 

1 x Tank Company, national contribution to battlegroup HQ, 
support elements 

Slovakia 
Up to 
152 

• Mechanised infantry company 
• Contribution to battlegroup headquarters 
• Support elements 

Slovenia 33 

• 1 x Engineer platoon 
• 1 x Tactical Air Control Party team 
• Contribution to battlegroup headquarters 

Spain 350 

• 1 x Mechanised infantry company with tanks and armoured 
fighting vehicles 
• Mobility engineers and support elements 
• Logistic elements 
• Contribution to battlegroup headquarters 

Approximate total troop number: 1512 
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Battlegroup led by Germany, 
operating with Lithuanian forces in Rukla, Lithuania 

Contributor Troops Forces 

Germany 560 
1 x Armoured infantry company, combat service, combat 
service support 

Belgium 262 
1 x Armoured infantry company with national support 
element and staff officers for battlegroup headquarters 

Czech Republic 35 
• 1 x Electronic warfare element 
• Support elements 

Iceland 1 Public Affairs Civilian 

Netherlands 270 
1 x Mechanised infantry company with armoured fighting 
vehicles 

Norway 120 
1 x Armoured infantry company with armoured fighting 
vehicles 

Approximate total troop number: 1248 

   Battlegroup led by the United States, 
operating with Polish forces in Orzysz (Bemowo Piskie), Poland 

Contributor Troops Troops 

United States 857 
1 x Armoured cavalry squadron with combat service and 
support enablers 

Croatia 80 
f-propelled rocket launcher battery (4 x SPRL 122mm 
“VULKAN”) 

Romania 120 1 x Ground-based air defence battery and support elements 

United King-
dom 140 Light Reconnaissance squadron equipped with Jackal 

Approximate total troop number: 1197 

   Approximate total troop number for all four battlegroups: 5091 

 

EFP-joukot vuonna 2019390. 
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Länsimaisen sodan kuvan muutos 

  2014 Tänään 

Länsimaiden ja Venä-

jän sosiaaliset suhteet Yhteistyö Naton kanssa 

Yhteistyö keskeytettiin, Venä-
jä koettiin sotilaallisena uhka-
na Itä-Euroopassa 

  

 

  

Sotilaalliset uhkat 

Kaukana Naton alueen ulko-
puolella (Terrorismi ja ohjus-
hyökkäykset) 

Aiemman lisäksi myös Itä-
Euroopassa 

  
Sotilaallisilta suorituskyvyiltä 
länsimaista jäljessä Modernit asevoimat 

  Strateginen ennakkovaroitus 
Ei strategista ennakkovaroi-
tusta 

  Toiminnanvapaus 

Venäjä kykenee alueellisen 
toiminnanvapauden kiistämi-
seen 

  
 

  

Sotilaalliset suoritus-

kyvyt 

Tilannekuvan muodostaminen 
ja toimintaympäristötietoisuus 
osana sotilas- ja kriisinhallinta-
operaatioita 

Tilannekuvan muodostaminen 
ja toimintaympäristötietoisuus 
jatkuvaa Naton lähialueella 

  
Asevoimien määrä laski vuosi 
vuodelta 

Asevoimien lasku pysähtynyt, 
jopa pienessä kasvussa 

  

Ainoastaan Yhdysvalloilla halu 
kehittää nykyaikaisia sotilaalli-
sia suorituskykyjä 

Useat Naton jäsenmaat pa-
nostivat sotilaallisten suori-
tuskykyjen hankkeisiin 

  Puolustusmenot laskivat  
Puolustusmenot ovat nousus-
sa 

  Sotaharjoitukset vähäisiä 

Useita kollektiivisen puolus-
tuksen sotaharjoituksia vuo-
sittain 

  Yhteinen ohjuspuolustushanke 

Itä-Euroopan Nato-maat 
hankkivat omia ohjuspuolus-
tusjärjestelmiä 

  Ei tarvetta ilmatorjuntakyvylle 
Ilmatorjuntakyvyn parantami-
nen 

  
Ei tarvetta elektronisen sodan-
käynnin kyvylle 

Elektronisen sodankäyntiky-
vyn kehittäminen 

  

Maavoimien rooli pieni (ei tar-
vetta taistelukyvyn kehittämi-
selle) 

Maavoimat osana tehokkaita 
sotilaallisia suorituskykyjä 
(taistelukyvyn kehittäminen) 

  
 

  

Asevoimien käyttö 

Valmiudessa olevat joukot pie-
niä, joita valmistaudutaan käyt-
tämään kaukana Naton alueen 
ulkopuolella 

Valmiudessa olevien joukko-
jen määrä kasvoi, valmistau-
dutaan käyttämään Naton 
alueella. 

  
Ei tarvetta pysyville joukoille 
Euroopassa 

Pysyvät monikansalliset jou-
kot Itä-Euroopan jäsenmaihin 

  Ilmavoimien merkitys suuri 
Kaikki puolustushaarat osana 
tehokkaita asevoimia 

 

Analyysi länsimaisen sodan kuvan muutoksesta. 


