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TIIVISTELMÄ 

 

Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin vuoden 2003 maaliskuussa aloittaen Irakin sodan. Irakin tavan-

omaiset asevoimat kukistuivat kolmessa viikossa. Sota muuttui pian kumoukselliseksi, mikä 

yllätti Yhdysvallat ja sen asevoimat. Tutkimustehtävänä oli selvittää, miten yhdysvaltalais-

joukkojen taktiset käyttöperiaatteet kehittyivät Irakin sodassa vuosina 2004–2008. 

 

Tutkimus toteutettiin laadullisella otteella pyrkien ymmärtämään ilmiötä muutoksien taus-

talla. Tutkimusstrategiaksi valittiin tapaustutkimus, ja vertailtaviksi tapauksiksi vuosien 2004 

ja 2008 Bagdadin taistelut. Analyysi toteutettiin aineistolähtöisenä sisällönanalyysinä. Tut-

kimuksen tärkein aineisto kerättiin yhdysvaltalaisista ohjesäännöistä sekä tutkimusrapor-

teista. Sitä täydennettiin artikkeleilla ja historiateoksilla. 

 

Vuoden 2004 Bagdadin taisteluissa tärkeimmiksi taktisiksi käyttöperiaatteiksi nousivat sen-

soritiedustelu, ratsiat, suorituskykyjen yhdistetty käyttö, taistelua tukevien elementtien alis-

taminen sekä koulutustehtävät. 

 

Välivuosina havaittiin, että ohjesääntöjä tuli päivittää, mikä johti uuden ohjesäännön julkai-

suun vuonna 2006. Lopputuotteena oli Field Manual 3-24 – Counterinsurgency, joka pyrki 

ratkaisemaan sodassa havaittuja ongelmia. Näitä olivat muun muassa sensoritiedustelun ra-

joitukset ja henkilötiedustelun puute, liiallinen voimankäyttö, tukikohtien sijoittelu, johta-

miskulttuuri sekä operaatioon valmistava koulutus. Osa näistä koki muutoksia jo ennen oh-

jesäännön julkaisua. 

 

Vuoden 2008 Bagdadin taisteluissa uusiksi taktisiksi käyttöperiaatteiksi nousivat taistelutilan 

eristäminen, vartioasemien perustaminen, operointi pimeällä ja henkilötiedustelu. Partiointi 

ja suorituskykyjen yhdistetty käyttö pysyivät lähes samoina. 

 

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että taktisista käyttöperiaatteista partiointi, ratsiat ja 

suorituskykyjen yhdistetty käyttö pysyivät melko samanlaisina tarkastelujakson alusta lop-

puun. Suurimmat muutokset kokivat tiedustelutoimiala, tukikohtien ja joukkojen sijoittelu 

toiminta-alueelle, ratsioiden painottuminen pimeän aikaan sekä joukkojen käyttö taistelutilan 

eristämiseen. Ohjesäännön vaikutus tähän on selvästi nähtävissä. Kuitenkin yksittäisten käyt-

töperiaatteiden kehittämisen sijasta tärkeämpää on sen vaikutus operaatioiden suunnitteluun 

ja johtamiseen. Vaikuttaa siltä, että ohjesääntö ja sen pohjalta annettu koulutus onnistui sito-

maan eri toimijat ja operaatiolinjat paremmin yhteen. Se toi taisteluoperaatioihin pitkäjäntei-

syyttä esittämällä yhdysvaltalaisille uusia näkökulmia vastakumouksellisuuteen. Täten yh-

dessä muiden toimijoiden kanssa vihollinen onnistuttiin puhdistamaan Bagdadin asuinalu-

eilta osana pitkän aikavälin vakauttamista. 

 

 

Avainsanat: Irakin sota, Yhdysvallat, taktiset käyttöperiaatteet, kumouksellisuus, vastakumouksellisuus 
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YHDYSVALTALAISJOUKKOJEN TAKTISTEN 

KÄYTTÖPERIAATTEIDEN KEHITTYMINEN IRAKIN SODASSA 

 

1 TUTKIMUSPERUSTEET 

 

1.1 Aihealueen esittely 

 

Vuoden 2001 New Yorkin terrori-iskujen jälkeen Yhdysvaltain presidentti George W. Bush 

argumentoi, että hyökkäykset osoittivat Yhdysvaltojen haavoittuvuuden. Tämä haavoittuvuus 

yhdistettynä Irakin antipatioihin yhdysvaltalaisia kohtaan, sen haluun saada haltuunsa joukko-

tuhoaseita ja sen historiaan terroristien tukemisesta teki Irakin aseistariisunnan uudeksi priori-

teetiksi. Marraskuussa 2002 YK:n turvallisuusneuvosto vaati Irakia päästämään asetarkastajat 

maahan. Irak hyväksyi tarkastajien saapumisen. Yhdysvallat ja Iso-Britannia väittivät, että Irak 

pyrkii tarkoituksellisesti häiritsemään tarkastajien työtä ja että maa ei suostu yhteistyöhön.1 Yh-

dysvallat aloitti joukkojen siirrot Kuwaitiin syyskuussa 20022. Koalition hyökkäys alkoi 

21.3.2003 aloittaen Irakin sodan, joka päättyi virallisesti vuoden 2011 joulukuussa, kun Yh-

dysvallat veti joukkonsa pois Irakista3. 

 

                                                 
1 Blake, G. Henry, Woods, John E., Chambers, Richard L., Khadduri, Majid & Kennedy, Hugh.: Iraq. Encyclope-

dia Britannica, January 11, 2021. [https://www.britannica.com/place/Iraq], luettu 10.3.2021. 
2 Rayburn, Joel D. & Sobchak, Frank K.(eds.): The U.S. Army in the Iraq War, Volume 1 Invasion – Insurgency – 

Civil War, 2003-2006. West Point Books, Carlisle Barracks 2019a, s. 62. 
3 Rayburn, Joel D. & Sobchak, Frank K (eds.).: The U.S. Army in the Iraq War, Volume 2: Surge and Withdrawal, 

2007-2011. West Point Books, Carlisle Barracks 2019b, s. 557. 
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Yhdysvallat lähti sotaan niin kutsutulla shock and awe -doktriinilla. Irakin sodassa doktriini 

tarkoitti käytännössä sitä, että vihollinen pyrittiin lamauttamaan ja pakottamaan antautumaan 

massiivisella tulenkäytöllä ja ideaalitilanteessa välttää maajoukkojen taistelut kokonaan. Har-

lan Ullmanin, yhden doktriinin luojista, mukaan doktriini keskittyy vihollisen taistelutahdon 

tuhoamiseen fyysisten joukkojen tuhoamisen sijasta4. Sodan alkuvaiheessa doktriini näytti toi-

mivan, sillä Bagdad vallattiin noin kolmessa viikossa5. 

 

Tilanne alkoi heiketä vuonna 2004. 28.3.2004 koalition joukot sulkivat Al Hawza -nimisen sa-

nomalehden, joka oli shiiajohtaja Moqtada al-Sadrin omistuksessa. Tämä johti lähes 20 000 

ihmisen mielenosoituksiin Bagdadissa seuraavina päivinä. Tilanne kärjistyi sunnuntaina 

4.4.2004, kun saattuetehtävässä ollut joukkue (1. Ratsuväkidivisioona, 1. Prikaati) joutui väijy-

tetyksi Sadr Cityn kaupunginosassa Bagdadissa. Tilanteen muutos oli merkittävä, sillä alueella 

ollut edellinen rykmentti oli menettänyt yhden sotilaan yhdeksän kuukauden rotaationsa aikana. 

Pelkästään edellä mainitussa taistelussa kärsittiin kahdeksan sotilaan tappiot. Taistelu johti 80 

päivän kiivaisiin taisteluihin Mahdin Armeijaa6 vastaan Sadr Cityssä ja Bagdadin alueella.7 

 

Sota jatkui epätavanomaisena aina sen päättymiseen asti vuonna 2011. Sodan luonteen muutos 

tavanomaisesta epätavanomaiseen pakotti Yhdysvallat muokkaamaan strategiaansa ja taktiikoi-

tansa. Joulukuussa 2006 Yhdysvallat julkaisi uuden ohjesäännön, Field Manual 3-24:n. Ohje-

sääntö otti yksinomaan kantaan vastakumoukselliseen sodankäyntiin. Edellisen aihealueen oh-

jesäännön julkaisusta oli kulunut 20 vuotta8. On huomionarvoista, että komppania-prikaati -

tasoille tarkoitettu FM 3-24.2 julkaistiin vasta huhtikuussa 20099. 

 

                                                 
4 Chan, Sue: Iraq faces massive U.S. missile barrage. Columbia Broadcasting System, 24.1.2003. 

[https://www.cbsnews.com/news/iraq-faces-massive-us-missile-barrage/], luettu 24.5.2021. 
5 History.com Editors: Baghdad falls to U.S. forces. A&E Television Networks, 9.4.2019, päivitetty 7.4.2020. 

[https://www.history.com/this-day-in-history/baghdad-falls-iraq-war], luettu 24.5.2021. 
6 Stanford University: Mapping Militant Organizations: Mahdi Army. Päivitetty toukokuussa 2019. 

[https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/mahdi-army/], luettu 9.3.2022. Mahdin Armeijaa (myös 

Jaysh al-Mahdi, JAM) pidettiin yhtenä vaarallisimpana ryhmittymänä Irakissa. Se perustettiin vuonna 2003 ja sen 

johtajana toimi Moqtada al-Sadr. Ryhmän jäsenet olivat shiiamuslimeja. Ryhmän alkuperäinen tavoite oli pakottaa 

koalition joukot pois Irakista. Vuosien varrella tavoitteet muuttuivat enenevissä määrin poliittisiksi.  
7 Rayburn et al. (2019a), s. 284–285. 
8 Field Manual 3-24 – Counterinsurgency. Headquarters, Department of the Army, Washington DC 2006, s. fore-

word. 
9 Field Manual 3-24.2 – Tactics in Counterinsurgency. Headquarters, Department of the Army, Washington DC 

2009, s. ix. 
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10.1.2007 presidentti George W. Bush julkaisi uuden Irakin strategian. Sodan johtoon asetettiin 

uusi komentaja, kenraali David Petraeus, ja joukkoja lisättiin noin 30 000 sotilaalla. Lähesty-

mistapaa muutettiin: suurista tukikohdista ja ajoneuvopartioinnista siirryttiin pienempiin, ha-

jautettuihin tukikohtiin ja jalkapartiointiin. Tällä pyrittiin vastaamaan paremmin paikallisten 

pelkoon turvallisuustilanteesta.10 Tämä uusittu strategia, The Surge, oli merkittävässä asemassa 

sodan kannalta. Taistelut jatkuivat, mutta tilanne alkoi hiljalleen parantua. Tämä on nähtävissä 

esimerkiksi radikaalisti pienentyneissä tappioluvuissa11. 

 

Sodan loppupuolen suurin taistelujen sarja käytiin jälleen Sadr Cityssä vuonna 2008. Yhdys-

valtojen joukot olivat uusien taktisten ajatusten myötä saartaneet Sadr Cityn tarkastuspisteillä12. 

23.2.2008 shiiakapinalliset aloittivat raketti-iskunsa, jotka sisälsivät koordinoituja hyökkäyksiä 

lähinnä paikallisarmeijan tarkastuspisteitä vastaan. Yhdysvallat aloitti oman hyökkäyksensä 

kaupunginosan valtaamiseksi yhdessä paikallisarmeijan kanssa. Taistelu päättyi Mahdin Ar-

meijan tappioon ja Sadr Cityn haltuunottoon koalition ja paikallisarmeijan toimesta 10.5.2008. 

Kaupunginosan menetys tarkoitti kapinallisille turvasataman menettämistä, mikä vaikeutti mer-

kittävästi koalitionvastaisten operaatioiden toteuttamista.13 

 

Bagdadissa vuosina 2004 ja 2008 käydyt taistelut ovat tutkimuksen kannalta oleellisia, sillä ne 

edustavat sodan eri aikakausia. Vuonna 2004 Yhdysvallat ei ollut taktisella tasolla valmis epä-

tavanomaiseen sotaan, mutta taktisia käyttöperiaatteita lähdettiin kehittämään ja muuttamaan 

taistelusta saatujen havaintojen perusteella. Kehitys kulminoitui uusittuun strategiaan ja ohje-

sääntöön vuodenvaihteessa 2006–2007. Ne toivat mukanaan uusia käyttöperiaatteita, lisää 

joukkoja ja erilaista ajattelutapaa. Tämä kehitys on nähtävissä vuoden 2008 Sadr Cityn taiste-

lussa, jossa edellä mainitut muutokset laitettiin haastavaan testiin. 

 

                                                 
10 Biddle, Stephen; Friedman, Jeffrey & Shapiro, Jacob: Testing the Surge. International Security, Volume 37, 

Issue 1 2012, s. 7–8. 
11 Ibid. s. 7. 
12 Rayburn et al. (2019b), s. 369–370. 
13 Ibid. s. 378–380. 
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Irakin sotaa on yleisellä tasolla tutkittu varsinkin Yhdysvalloissa paljon, mutta taktisten käyt-

töperiaatteiden kehittämisen näkökulmasta ei ole löytynyt laajempaa tutkimusaineistoa. Sen 

tutkiminen on mielenkiintoista siksi, että tutkimustuloksia on mahdollista hyödyntää myös tu-

levaisuuden konflikteissa. Sen lisäksi on mielenkiintoista tutkia ja oivaltaa syy-seuraussuhteita, 

joita taisteluista on löydettävissä. RANDin (yhdysvaltalainen tutkimuslaitos) mukaan myös tu-

levaisuuden konfliktit tulevat olemaan luonteeltaan vastakumouksellisia, mikä puoltaa aihealu-

een tutkimista14. 

 

1.2 Tutkimustilanne 

 

Yhdysvaltojen maavoimat on tehnyt Irakin sodasta kaksiosaisen historiantutkimuksen, nimel-

tään The U.S. Army in the Iraq War, joka kuvaa sodan eri vaiheita komentajien silmin. Teokset 

esittelevät sodan eri vaiheet ja pyrkivät arvioimaan komentajien tärkeitä päätöksiä ja niiden 

vaikutuksia. Teoksen kirjoittajien mukaan he ovat myös kyenneet jäljittämään monia päätöksiä 

taktiselle tasolle ja päättelemään, kuinka strategiset päätökset vaikuttivat taistelukenttään15. 

Teos tarjoaa hyvin seikkaperäisen selostuksen sodan kulusta ja sen merkkipaaluista, ja on suu-

ressa roolissa tämän tutkimuksen kannalta. 

 

The Surge -strategiaa on varsinkin Yhdysvalloissa tutkittu runsaasti. Tutkimukset ja artikkelit 

keskittyvät enimmäkseen siviiliyhteiskuntaan tai strategiselle tasolle, jolloin ne eivät sovi tä-

män tutkimuksen aiheeseen ja näkökulmaan.16 Merkittäviä tutkimuksia taktisten käyttöperiaat-

teiden näkökulmasta ei ole löytynyt.  

 

                                                 
14 Cohen, Raphael S.; Nathan Chandler, Shira Efron, Bryan Frederick, Eugeniu Han, Kurt Klein, Forrest E. Mor-

gan, Ashley L. Rhoades, Howard J. Shatz, & Yuliya Shokh: The future of warfare in 2030: Project Overview and 

Conclusions. RAND Corporation, Santa Monica 2020, s. 50. 
15 Rayburn et al. (2019a), s. xxxi. 
16 Esimerkkejä löytyneestä tutkimusaineistosta ovat: Shultz, Richard: The Irreducible Minimun: an Evaluation of 

Counterterrorism Operations in Iraq; Al-Rahim Francke, Rend: Seven Months into the Surge: What does it mean 

for the Iraqis?; Serwer, Daniel & Parker, Sam: Iraq After the Surge: Options and Questions; Antonia Bruce: Was 

the Surge Strategy Right?; Hoffman, Frank & Crowther, Alexander: Strategic Assessment and Adaptation: The 

Surges in Iraq and Afghanistan. Samankaltaisia tutkimuksia ja artikkeleita löytyy runsaasti, mutta niiden arvo 

tämän tutkimuksen kannalta on vähäinen. Ne antavat kuitenkin hyvän kuvan Yhdysvaltalaisten strategiasta. 
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Antti Rajahalme on yleisesikuntaupseerin diplomityössään tutkinut sotahistoriallisesta näkö-

kulmasta Yhdysvaltojen maavoimien doktriinin muutosta. Työssään hän tutkii kehitystä vuo-

sina 1991–2008 ja käsittelee myös Irakin sotaa.17 Hänen työnsä keskittyy suurempiin kokonai-

suuksiin, tässä tapauksessa doktriiniin. Rajahalmeen työ laajentaa ymmärrystä yhdysvaltalai-

sesta doktriinillisesta ajattelusta. 

 

Aron Kalmus on tutkinut Irakin sodan vaikutusta Yhdysvaltain yhtymien taktiikkaan vuonna 

2009 julkaistussa diplomityössään18. Tutkimus on tehty sotahistoriallisesta näkökulmasta, ja on 

melko yleisluontoinen. Kalmuksen tutkimusaihe on hyvin lähellä tämän tutkimuksen aihetta. 

Se ei ole kuitenkaan ongelma, sillä tämä tutkimus lähestyy aihealuetta eri näkökulmasta. Tämä 

tutkimus sekä Rajahalmeen ja Kalmuksen tutkimukset voidaan nähdä tietynlaisena jatkumona 

toisilleen. Rajahalmeen tutkittua yhdysvaltalaista doktriinia ja Kalmuksen tutkittua yhtymäta-

son taktiikkaa on kokonaisuutta luonnollista täydentää taktisten käyttöperiaatteiden näkökul-

masta. 

 

Edellisten lisäksi myös Pekka Pulkkinen on pro gradu -tutkielmassaan tutkinut Irakissa tapah-

tuneen epäsymmetrisen sodankäynnin vaikutusta Yhdysvaltain maavoimiin ja merivoimiin19. 

Näkökulmana hänellä oli tutkielmassaan varusteiden, koulutuksen, organisaatioiden sekä dokt-

riinin kehitys. Pulkkisen tutkielma ohjaa osaltaan tämän tutkielman suuntaamista taktisiin käyt-

töperiaatteisiin. 

 

Taktiikan laitoksen julkaisussa Taistelun kuva muutoksessa – taistelukentästä taistelutilaan on 

lyhyesti tutkittu nykyaikaisia taistelussa ja sodassa esiintyviä tekijöitä. Tutkimuksessa sivutaan 

myös toista Irakin sotaa. Tutkimus ottaa lyhyesti kantaa perinteisiin taktisiin periaatteisiin, ku-

ten suojaan ja liikkeeseen, mutta tarjoaa näkökulmia myös esimerkiksi siviiliväestön rooliin 

nykyaikaisessa taistelutilassa.20 Kyseinen tutkimus ei ole merkittävässä asemassa tähän tutki-

mukseen nähden, mutta tarjoaa hyviä näkökulmia aiheeseen. 

 

                                                 
17 Rajahalme, Antti: Yhdysvaltain maavoimien operatiivisen doktriinin muutos ilma-maataisteluopista vastaku-

moukselliseen sodankäyntiin. Yleisesikuntaupseerikurssi 57:n diplomityö, Maanpuolustuskorkeakoulu 2016.  
18 Kalmus, Aron: Irakin sodan vaikutus Yhdysvaltain yhtymien taktiikkaan vuosina 2003–2008. Yleisesikuntaup-

seerikurssi 54:n diplomityö, Maanpuolustuskorkeakoulu 2009. 
19 Pulkkinen, Pekka: The long, small war – kokemukset epäsymmetrisestä sodasta Irakissa vuosina 2003–2008. 

Maisterikurssi 3:n pro gradu -tutkielma, Maanpuolustuskorkeakoulu 2014. 
20 Huttunen, Mika; Kostiainen, Keijo; Lalu, Petteri; Nisula, Kari & Tähtinen, Janne: Taistelun kuva muutoksessa 

– taistelukentästä taistelutilaan. Maanpuolustuskorkeakoulu, Taktiikan laitos, Julkaisusarja 4: Nro 2/2009, Edita 

Prima Oy, Helsinki 2009. Suojaustaso IV. 
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Yhdysvaltalainen tutkimuslaitos RAND on tutkinut varsinkin Bagdadin vuoden 2008 taisteluja 

runsaasti sekä tuottanut esimerkiksi lessons learned -raportteja. Nämä RANDin tutkimukset 

ovatkin yksiä tämän tutkimuksen päälähteistä. Näitä ovat esimerkiksi The U.S Army and the 

Battle for Baghdad sekä The 2008 Battle of Sadr City. Nämä tutkimukset luovat kokonaisval-

taisen kuvan kyseisestä taistelusta tunnistaen onnistumisia, mutta myös epäonnistumisia, joita 

yhdysvaltalaisjoukot kokivat. Tutkimukset osoittavat myös selkeää kritiikkiä joukkojen toimin-

nasta. Tutkimuksia on hyödynnetty varsinkin neljännessä pääluvussa. 

 

1.3 Tutkimustehtävä 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten yhdysvaltalaisjoukkojen taktiset käyttöperiaatteet 

kehittyivät Irakin sodassa vuosina 2004–2008. Tavoiteltavassa loppuasetelmassa tutkijan ym-

märrys aseellisen suurvallan taktisista käyttöperiaatteista ja niiden muutoksesta on syventynyt 

sekä Sotataidon laitokselle on tuotettu yksityiskohtaisempaa tietoa toimivista ja toimimatto-

mista taktisista käyttöperiaatteista vastakumouksellisen sodankäynnin viitekehyksessä. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selittää, miten yhdysvaltalaiset taistelivat Bagdadissa vuonna 

2004, kuinka taistelusta saadut havainnot jalostuivat päivitetyiksi taktisiksi käyttöperiaatteiksi 

ja miten nämä näkyivät vuoden 2008 Bagdadin taisteluissa. 

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on seuraava: 

- Miten yhdysvaltalaisjoukkojen taktiset käyttöperiaatteet kehittyivät Irakin sodassa vuo-

sina 2004–2008? 

Päätutkimuskysymyksestä johdetaan seuraavat alatutkimuskysymykset: 

- Mitkä olivat yhdysvaltalaisjoukkojen Bagdadissa vuonna 2004 käyttämät taktiset käyt-

töperiaatteet? 

- Mitkä olivat havainnot taktisten käyttöperiaatteiden soveltuvuudesta ja miten ne näkyi-

vät Field Manual 3-24:ssä? 

- Mitkä olivat yhdysvaltalaisjoukkojen Bagdadissa vuonna 2008 käyttämät taktiset käyt-

töperiaatteet? 
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Tutkimusongelmaa lähestytään neljällä vaiheella, jotka muodostavat tutkimusraportin päälu-

vut. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään vuoden 2004 Bagdadin taisteluissa yhdysvaltalais-

joukkojen käyttämät taktiset käyttöperiaatteet. Vaiheella vastataan ensimmäiseen alatutkimus-

kysymykseen. Tällä vaiheella luodaan lähtökohta tutkimuksen keskiössä olevalle kehittymi-

selle. 

 

Toisessa vaiheessa selvitetään Yhdysvaltojen tekemät havainnot taistelussa käytössä olleiden 

taktisten käyttöperiaatteiden soveltuvuudesta, ja vastataan toiseen alatutkimuskysymykseen. 

Vaihe on oleellinen, koska taistelusta kerätyt havainnot ovat yhdysvaltalaisesta näkökulmasta 

katsottuna tärkeä osa kehitystä ja varsinkin muutoksen alullepanoa.  

 

Kolmannessa vaiheessa selvitetään vuoden 2008 Bagdadin taisteluissa yhdysvaltalaisjoukkojen 

käyttämät taktiset käyttöperiaatteet. Vaiheen kannalta huomionarvoisia asioita ovat uusi ohje-

sääntö, FM-3-24 – Counterinsurgency, ja uusi strategia, The Surge. Taistelu sijoittuu aikaja-

nalla sodan loppuosaan, jolloin sitä voidaan pitää eräänlaisena käyttöperiaatteiden kehityksen 

huippuna. Vaihe vastaa kolmanteen alatutkimuskysymykseen. 

 

Neljännessä vaiheessa vertaillaan taktisten käyttöperiaatteiden kehittymistä sodan alkuvai-

heesta sodan loppuhetkille. Vertailu muodostaa tutkimuksen johtopäätökset ja vastauksen pää-

tutkimuskysymykseen. Alatutkimuskysymyksiin vastataan niille tarkoitettujen päälukujen joh-

topäätösosuuksissa.  

 

1.4 Käsitteet ja määritelmät 

 

Tässä alaluvussa esitellään tärkeimmät tutkimuksessa käytettävät käsitteet ja määritelmät. 

 

Kumouksellisuuden on yhdysvaltalaisessa sotilaskirjallisuudessa määritelty olevan organisoi-

tua, pitkittynyttä poliittissotilaallista kamppailua, jonka tarkoituksena on heikentää senhetkisen 

hallinnon tai poliittisen auktoriteetin valtaa ja laillista asemaa samalla kasvattaen vastakumouk-

sellisen elementin valtaa21. Vastakumouksellisuuden taas määritellään olevan hallinnon johta-

mia sotilaallisia, puolisotilaallisia, poliittisia, taloudellisia, psykologisia ja kansalaistoiminnal-

lisia keinoja, joilla pyritään tuhoamaan kumoukselliset elementit22. 

 

                                                 
21 Field Manual 3-24 – Counterinsurgency, s. 1-1. 
22 Ibid. s. 1-1. 
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Taktinen käyttöperiaate tarkoittaa Jyri Kosolan mukaan tilanteen, maaston ja olosuhteiden hyö-

dyntämistä joukon käytössä23. Tämän tutkimuksen kontekstissa pelkästään näiden elementtien 

”hyödyntäminen” on rajoittunutta, sillä organisaatio voi joutua muuttamaan taktisia käyttöpe-

riaatteita myös esimerkiksi vihollisen toiminnan johdosta. Tällöin ne eivät ole tilanteen, maas-

ton tai olosuhteiden hyödyntämistä, vaan niistä johtuvaa pakottautumista. Esimerkkinä olosuh-

teiden hyödyntämisestä toimii teknologinen ylivoima, joka mahdollisti yhdysvaltalaisten to-

teuttaa pimeäoperaatioita, koska vihollisen pimeänäkökyky oli hyvin rajoittunut. Toisaalta yh-

dysvaltalaiset joutuivat vihollisen toiminnan vuoksi perustamaan pieniä tukikohtia ympäri ope-

raatioalueitaan, jotta vihollisen liikettä kyettiin rajoittamaan ja saavutettua menestystä hyödyn-

tämään. 

 

Tämä voidaan osittain nähdä myös proaktiivisen ja reaktiivisen toiminnan kautta. Pääsääntöi-

sesti toiminta on ollut Kosolan määritelmän mukaista hyödyntämistä, kun yhdysvaltalaiset ovat 

proaktiivisesti tehneet jotain, joka on pakottanut vihollisen reagoimaan. Vastavuoroisesti sil-

loin, kun on jouduttu toimimaan reaktiivisesti vihollisen aloitteen jälkeen, on jouduttu taktisia 

käyttöperiaatteita muokkaamaan pakottautumisen kautta. 

 

Brigade Combat Team (BCT) tarkoittaa prikaatin taisteluosastoa. Prikaatin taisteluosasto sisäl-

tää normaalisti kahdesta viiteen taistelevaa pataljoonaa ja osia divisioonan tukielementeistä. 

Tukielementtejä ovat esimerkiksi tykistöpatteristo, viestikomppania, huoltokomppania, pionee-

ripataljoona ja ilmatorjuntayksikkö. Tämän tarkoituksena on luoda itsenäiseen taisteluun kyke-

nevä joukko.24 

 

1.5 Viitekehys, näkökulma ja rajaaminen 

 

Tutkimuksen näkökulmana on taktisten käyttöperiaatteiden kehittyminen. Valittu näkökulma 

lisää ymmärrystä yhdysvaltalaisjoukkojen taktisesta käytöstä Irakin sodassa ja siitä, millaisia 

muutoksia yhdysvaltalaisjoukkojen taktiset käyttöperiaatteet ovat kokeneet sodan aikana. Tämä 

näkökulma on valittu siksi, että siitä on tehty melko vähän tutkimusta. Aihealueen tutkimus 

keskittyy pääsääntöisesti strategisiin tai taisteluteknisiin asioihin. Vastakumouksellisessa so-

dankäynnissä mielenkiintoista onkin juuri asevoimien käyttämien taktiikoiden ja käyttöperiaat-

teiden eroavaisuudet tavanomaiseen sodankäyntiin verrattuna. 

                                                 
23 Kosola, Jyri: Vaatimustenhallinnan opas. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotatekniikan laitos, Julkaisusarja 5: No 

12, Helsinki 2013, s. 91. 
24 McGrath, John J.: The Brigade: A History – Its Organization and Employment in the US Army. Combat Studies 

Institute Press, Fort Leavenworth 2004, s. 110. 
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Kenttäohjesääntö 3.1 määrittelee taktiikan olevan tehtävän toteuttamiseen asetettujen resurs-

sien ja keinojen optimaalista suunnittelua ja sovellettua käyttöä päämäärien saavuttamiseksi 

taistelussa25. Taktisten käyttöperiaatteiden voidaankin tulkita olevan eräänlainen linkki taktii-

kan teorian ja taistelemisen eli taisteluteknisen tason26 välillä. Tämä ketju luo tämän tutkielman 

viitekehyksen. Viitekehyksessä siis osaltaan strategisen ja operatiivisen tason tavoitteet ja so-

tataito luovat pohjan käytössä olevalle taktiikalle. Taktisella tasolla taas pohditaan, kuinka olo-

suhteita, tilannetta ja maastoa hyödyntämällä (tai niiden rajoitteisiin reagoimalla) eli millä tak-

tisilla käyttöperiaatteilla taistelussa saavutetaan menestystä, joka jälleen parhaalla mahdolli-

sella tavalla tukisi ylempien tasojen tavoitteita. 

Tutkimus rajataan käsittelemään taisteluita samalta toiminta-alueelta vuosina 2004 ja 2008. Ra-

jauksen perusteena on olosuhteiden, kuten maaston, pysyminen mahdollisimman samoina ver-

tailtavissa operaatioissa, kuitenkin mahdollistaen vertailun ennen ja jälkeen vuoden 2007 dokt-

riininmuutoksen. Toiminta-alueen painopisteenä on Bagdad ja sen kaupunginosa Sadr City (ai-

kaisemmin Saddam City), joka oli shiiaryhmä Mahdin Armeijan hallussa vuodesta 200327. 

 

Tarkasteltavat kohteet ovat kaksi Bagdadin taistelua vuosilta 2004 ja 2008. Tarkasteluun raja-

taan Bagdadissa tarkasteluajanjaksona palvelleet yhdysvaltalaisjoukot. Näistä tärkeimmät ovat 

1. Prikaati, 3. Brigade Combat Team ja Task Force 1-6 IN. Näistä ensimmäinen otti osaa vuo-

den 2004 taisteluihin ja kaksi jälkimmäistä vuoden 2008 taisteluihin.  Saman joukon tutkiminen 

koko aikarajauksen sisällä ei joukkorotaation vuoksi ole mahdollista.  

 

Toimijoista rajataan pois myös Irakin uudelleenrakennetut paikallisarmeijan joukot ja poliisi 

sekä paikallisväestö, elleivät ne ole olleet merkittävässä asemassa vihollisen tai yhdysvaltalais-

ten taktisissa ratkaisuissa. Ne eivät siis ole tutkimuksen keskiössä, mutta niitä voidaan käsitellä 

osana tärkeitä tapahtumia ja ratkaisuja. 

 

                                                 
25 Kenttäohjesääntö 3.1: Maaoperaatiot. Pääesikunta 2016, s. 77. Suojaustaso IV. 
26 Ibid. s. 77. 
27 Rayburn et al. (2019a), s. 182. 
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Toiminnallisesti tutkimus rajataan käsittelemään sotilaallisia, aseellisella voimalla suoritettuja 

operaatioita ja näitä tukevaa koulutusta. Irakissa tehtiin sodan hyökkäysvaiheen jälkeen huma-

nitääristä ja uudelleenrakennustyötä ja vaikka nekin ovat vastakumouksellisen sodan osa-alu-

eita, eivät ne ole olennainen osa vihollisuuksia ja taktiikan muuttumista. Tutkija tiedostaa, että 

ne saattavat olla roolissa vihollisuuksien taustalla ja osana kansan luottamuksen voittamista, 

mutta ne kuuluvat osaksi Yhdysvaltojen vastakumouksellisen sodan strategiaa, eivätkä osaksi 

taistelevien joukkojen taktiikkaa. 

 

1.6 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena. Jussi Metterin mukaan laadullinen lähestymis-

tapa pyrkii kuvaamaan jotain toimintaa, ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä tai antamaan teoreet-

tisesti mielekäs tulkinta jostakin ilmiöstä osallistuvien henkilöiden tulkintojen kautta28. Juha 

Varto kuvailee laadullista tutkimusta tutkimustavaksi, joka pitää varsinaisena tutkimuskoh-

teena merkityksiä, jotka viittaavat ainutkertaisiin elämismaailman ilmiöihin29. Jorma Kananen 

näkee laadullisen tutkimuksen ilmiön kuvaamisena, ymmärtämisenä ja tulkinnan antamisena. 

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ilmiön syvälliseen ymmärtämiseen.30  

 

Kanasen ja Metterin tulkinnat laadullisesta tutkimuksesta ovat hyvin lähellä toisiaan. Varton 

kuvaus on typistetympi, mutta siitäkin on löydettävissä samoja piirteitä. Tässä tutkimuksessa 

laadullinen tutkimusote korostuu pyrkimyksenä ymmärtää ilmiötä. Ilmiönä on vihollisen ja yh-

dysvaltalaisjoukon välinen vuorovaikutus, taisteleminen, joka johti yhdysvaltalaisjoukkojen 

taktisten käyttöperiaatteiden muutoksiin sodan edetessä. 

 

                                                 
28 Huttunen, Mika & Metteri, Jussi: Ajatuksia operaatiotaidon ja taktiikan laadullisesta tutkimuksesta. Maanpuo-

lustuskorkeakoulu, Taktiikan laitos, Julkaisusarja 2: Taktiikan asiatietoa, Edita Prima Oy, Helsinki 2008, s. 34. 
29 Varto, Juha: Laadullisen tutkimuksen metodologia. Tammer-Paino Oy, Tampere 1992, s. 118. 
30 Kananen, Jorma: Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammatti-

korkeakoulun julkaisuja -sarja, Juvenes Print, Tampere 2014, s. 18. 
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Tutkimusstrategiaksi tutkimukseen on valittu tapaustutkimus. Tapaustutkimuksessa on tarkoi-

tuksena tutkia syvällisesti vain yhtä tai muutamaa kohdetta tai ilmiökokonaisuutta. Jyväskylän 

yliopiston mukaan tutkittava tapaus voi olla hyvin monenlainen. Usein tapaus ymmärretään 

jollain tavoin rajautuneeksi kokonaisuudeksi tai yksiköksi. Tapaustutkimus pyrkii tuottamaan 

valitusta tapauksesta yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa. Se ei pyri sinällään yleistettävyy-

teen. Kuitenkin pyrkiessään ymmärtämään ja tulkitsemaan syvällisesti yksittäisiä tapauksia nii-

den erityisessä kontekstissa, se hakee tietoa ilmiöön liittyvän toiminnan dynamiikasta, meka-

nismeista, prosesseista ja sisäisistä lainalaisuuksista tavalla, jolla tutkimuksen tuloksilla voi-

daan osoittaa olevan laajempaa merkitystä ja siten jonkinlaista yleistettävyyttä tai siirrettä-

vyyttä.31 

 

Tähän tutkimukseen on valittu kaksi tapausta, jotka ovat vuosien 2004 ja 2008 Bagdadin tais-

telut. Kun tutkittavat tapaukset on valittu samalta alueelta, kuten tässä tutkimuksessa Bagdadin 

kaupungista, pysyvät monet taustalla vaikuttavat tekijät mahdollisimman vakioina. Näitä ovat 

esimerkiksi kaupungin väestö, väestön rakenne sekä kaupungin kaavoitus. Valittaessa kaksi ta-

pausta täysin eri alueilta muuttujien määrä kasvaa, eivätkä tapaukset ole välttämättä vertailta-

vissa keskenään. Tässä tutkimuksessa kyetään tutkimaan tapaukset toisistaan riippumatta sisäl-

lönanalyysin menetelmin, jotka on kuvattu teorian ja käytännön tasolla alempana. 

 

Antti Eskolan mukaan tutkimusaineistona käytettävä kirjallinen materiaali on jaettavissa kah-

teen luokkaan: yksityisiin dokumentteihin ja joukkotiedotuksen tuotteisiin32. Tuomen ja Sara-

järven mukaan yksityisillä dokumenteille tarkoitetaan esimerkiksi puheita, kirjeitä, päiväkir-

joja, muistelmia ja sopimuksia ja joukkotiedotuksen tuotteilla sanoma- ja aikakauslehtiä, elo-

kuvia sekä radio- ja televisio-ohjelmia33. 

 

Tutkimuksen aineistona käytetään molempia lähdeluokkia, mutta pääosa lähdemateriaalista on 

yksityisiä dokumentteja, kuten oppaita ja ohjesääntöjä, kirjoja sekä tutkimusraportteja. Lähde-

materiaali on enimmäkseen ulkomaalaista, sillä Suomessa Irakin sotaa on tutkittu tästä näkö-

kulmasta melko vähän. Lähdeaineisto on pääosin yhdysvaltalaista, jolloin lähteiden kriittinen 

tarkastelu korostuu. Lähdekritiikin näkökulmasta tässä tutkimuksessa tutkijan on huolehdittava, 

että lähteet ovat relevantteja, valideja ja reliaabeleja. 

                                                 
31 Jyväskylän yliopisto: Tapaustutkimus. [https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelma-

polku/tutkimusstrategiat/tapaustutkimus], luettu 10.2.2022. 
32 Eskola, Antti: Sosiologian tutkimusmenetelmät II. WSOY, Helsinki 1975, s 104. 
33 Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Hansaprint Oy, Vantaa 2013, s. 84. 

Ks. myös s. 103: Dokumentteja voivat olla myös esimerkiksi kirjat, artikkelit, haastattelut, puheet ja miltei mikä 

tahansa kirjalliseen muotoon saatettu materiaali. Terminä dokumentti on siis hyvin väljä. 
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Relevanssi tarkoittaa lähteen asiaankuuluvuutta kyseiseen tutkimukseen, validiteetti lähteen 

merkityksellisyyttä sekä tarkoituksenmukaisuutta ja reliabiliteetti lähteen luotettavuutta34. Ka-

nasen mukaan tutkijan kannattaa dokumenttien luotettavuutta arvioidessaan pohtia seuraavia 

kysymyksiä: kuka, miksi, kenelle, milloin, tavoitteet ja mitä on tarkoitettu. Hänen mukaansa 

dokumentista pois jätetty tieto on usein tärkeämpää kuin siihen sisällytetty tieto.35 Tässä tutki-

muksessa käytettävien lähteiden ollessa pääasiassa yhdysvaltalaisia, Kanasen esille tuoma nä-

kökulma korostuu lähteiden laatua arvioidessa. 

 

Tutkimuksen lähdeaineiston analyysi toteutetaan sisällönanalyysinä. Sisällönanalyysillä pyri-

tään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä muodossa36. Käytännössä se tarkoittaa, 

että aineisto pelkistetään, ryhmitellään ja abstrahoidaan eli sille luodaan teoreettiset käsitteet37. 

Tuomen ja Sarajärven mukaan aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä pyritään luomaan tutki-

musaineistosta teoreettinen kokonaisuus. Analyysiyksiköt valitaan aineistosta tutkimuksen teh-

tävänasettelun mukaisesti.38 Tutkijan omilla mielipiteillä ja kokemuksilla ei teoriassa pitäisi 

olla mitään merkitystä tässä analyysimenetelmässä analyysiyksiköiden valikoituessa aineiston 

sisältä, mutta täydellistä objektiivisuutta on reaalimaailmassa mahdoton toteuttaa. 

 

Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysi toteutetaan tutkimustehtävän mukaisiin vaiheisiin sidot-

tuna seuraavalla tavalla. Ensimmäisen vaiheen tutkimusaineisto analysoidaan aineistolähtöi-

sellä sisällönanalyysillä. Aineisto pelkistetään, ryhmitellään ja käsitteellistetään. Analyysin 

lopputuotteena on ymmärrys vuoden 2004 Bagdadin taisteluissa käytetyistä taktisista käyttöpe-

riaatteista. Vaihe tuottaa vastauksen ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen. 

 

Toisessa vaiheessa analysoidaan vuoden 2004 taisteluista syntyneet havainnot aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin menetelmin. Analyysin lopputuotteena on ymmärrys yhdysvaltalaisten tun-

nistamista taktisten käyttöperiaatteiden kehittämistarpeista sekä tapahtuneista muutoksista ja 

vastaus toiseen alatutkimuskysymykseen. 

 

                                                 
34 Huttunen et al. (2008), s. 66. 
35 Kananen (2014), s. 90. 
36 Tuomi et al. (2013), s. 103. 
37 Ibid. s. 108–113. 
38 Ibid. s. 95. 
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Kolmannen vaiheen analyysimenetelmä on myös aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Vaiheen 

analyysin lopputuotteena on ymmärrys vuoden 2008 taisteluissa käytetyistä taktisista käyttöpe-

riaatteista eli vastaus kolmanteen alatutkimuskysymykseen. 

 

Päätutkimuskysymykseen vastataan vertailemalla analyysien tuloksia, eli etsimällä eroavai-

suuksia ja samankaltaisuuksia taisteluissa käytetyistä taktisista käyttöperiaatteista. Vertailu 

muodostaa tutkimuksen johtopäätökset. 

 

Tuomen ja Sarajärven mukaan yleinen ongelma sisällönanalyysissä on, että näitä analyysipro-

sessin mukaisesti järjestettyjä aineistoja esitellään tutkimuksen tuloksina, vaikka sisällönana-

lyysi on vain työkalu kerätyn aineiston järjestämiseksi johtopäätöksien tekemistä varten39. 

Haaste otetaan huomioon johtopäätöksiä laadittaessa. 

 

1.7 Lähdeaineiston esittely ja lähdekritiikki 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tärkeimmät lähteet, pohditaan niiden merkitystä sekä tun-

nistetaan niiden vahvuudet ja heikkoudet. Yleisesti voidaan todeta, että lähteiden määrä vaih-

telee suuresti tutkimuksen käsittävän ajanjakson välillä. Esimerkiksi vuoden 2004 taisteluista 

on kirjoitettu melko vähän, kun taas vuoden 2008 taisteluista dokumentaatiota on tehty paljon. 

Tutkimuksen aikana haasteeksi muodostui kirjallisuuden painottuminen strategisten asioiden 

käsittelyyn sekä politiikkaan. Analyysiä varten on kuitenkin saatu kerättyä riittävä aineisto. Ai-

neiston kapeus pitää kuitenkin ottaa huomioon johtopäätöksiä muodostettaessa. 

 

Yksi tutkimuksen päälähteistä on The U.S Army in the Iraq War. Kokonaisuus muodostuu kah-

desta osasta, ja sen tarkoituksena on ollut kertoa Yhdysvaltain maavoimien kokemuksista Irakin 

sodassa vuosina 2003–2011. Teos lähestyy sotaa sotateatterin komentajan ja hänen alaistensa 

näkökulmasta. Teoksen tekijät ovat pyrkivät arvioimaan komentajien tavoitteita, ja miten ko-

mentajien päätökset ovat mukailleet vallitsevaa tilannetta. Monet komentajien päätökset ovat 

kirjoittajien mukaan jäljitettävissä taktisen tason toimintaan, jolloin on voitu päätellä, kuinka 

strateginen tahtotila välittyi muutoksiksi taistelukentällä.40 

                                                 
39 Tuomi et al. (2013), s. 103. 
40 Rayburn et al. (2019a), s. xxxi. 
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Sisällönanalyysin menetelmin teoksesta on löydettävissä tärkeimmät muutoskohdat esimer-

kiksi vihollisen toiminnassa eri aikakausina. Teos on erinomainen lisäämään tutkijan yleisym-

märrystä aiheesta, sillä se on kirjoitettu hyvin yksityiskohtaisesti. Kirjoittajien mukaan teosten 

kirjoittajat ovat nauttineet täyttä akateemista vapautta kirjoittaessaan tätä historiantutkimusta41. 

Lopulta, teos on kuitenkin yhdysvaltalaisen sotakorkeakoulun tekemä, mikä täytyy pitää mie-

lessä lähteen todistusarvoa arvioitaessa. 

 

Toinen päälähde on Field Manual 3-24 – Counterinsurgency. Teos on Yhdysvaltojen maavoi-

mien kirjoittama ohjesääntö vastakumouksellisiin operaatioihin ja niiden toteuttamiseen. Ohje-

sääntö käsittelee yleisellä tasolla vastakumouksellisia operaatioita, eikä ota kantaa esimerkiksi 

taistelutekniikkaan. Siitä on kuitenkin havaittavissa sodan ensimmäisten vuosien vaikutus. Yh-

dysvaltalaiset olivat jättäneet vastakumoukselliset doktriinit huomiotta Vietnamin sodan jäl-

keen42, ja joutuivat reagoivaksi osapuoleksi sodan muuttuessa tavanomaisesta vastakumouksel-

liseksi. Tutkimuksen kannalta olennaisimpia lukuja ovat luvut yksi (Insurgency and counterin-

surgency), neljä (Designing counterinsurgency campaigns and operations), viisi (Executing 

counterinsurgency operations) ja kuusi (Developing host-nation security forces). 

 

Ohjesääntö voidaan luokitella primäärilähteeksi, sillä se on asevoimien virallinen asiakirja. 

Tässä tapauksessa kyseinen ohjesääntö on tutkimuksen kannalta kriittinen, sillä siinä kulminoi-

tuu kaikki julkaisuun asti tehdyt havainnot ja muutostarpeet, joita joukot ovat sota-alueella teh-

neet. Se määrittelee, kuinka Yhdysvaltojen tulisi käydä vastakumouksellista sotaa kaikilla jouk-

kotasoilla. Ohjesäännöissä huono asia on toki se, että voidaanko näyttää toteen, että todellisuus 

on vastannut teoriaa. Ohjesääntöä itsessään on myös kritisoitu siitä, että se lähestyy vastaku-

mouksellisuutta liian ympäripyöreästi, eikä anna selviä vastauksia kohdattaviin ongelmiin. 

 

Tutkimuksen kannalta tärkeitä lähteitä ovat kenraali Petraeusin omat kirjoitukset, kuten Lear-

ning Counterinsurgency: Observations from Soldiering in Iraq, joka oli kirjoitettu Military Re-

view -lehteen. Artikkelissa hän analysoi Irakissa tehtyjä virheitä, jotka pyrittiin korjaamaan tu-

levassa ohjesäännössä. Artikkeli on olennainen tutkittaessa ennen FM 3-24:n julkaisua tehtyjä 

havaintoja ja muutoksia joukkojen toiminnassa. 

 

                                                 
41 Rayburn et al. (2019a), s. ix. 
42 Field Manual 3-24 – Counterinsurgency, s. vii. 
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Anthony H. Cordesman on teoksessaan The Iraq War: strategy, tactics and military lessons 

tutkinut Irakin sotaa taktiikan näkökulmasta. Teoksessa on käsitelty Yhdysvaltojen toimia hy-

vin laajasti eri puolustushaarojen näkökulmasta, mutta maajoukkoja koskevat osuudet ovat hyö-

dynnettävissä tässä tutkimuksessa. Teos on aiheeseen kriittisesti ja asioita kaunistelematta lä-

hestyvä teos. 

 

Toimittaja David Finkelin romaani The Good Soldiers (suom. Pataljoona 2-16) kertoo yhdys-

valtalaispataljoonan elämästä huhtikuusta 2007 huhtikuuhun 2008. Pataljoonan rotaation loppu 

ajoittuu vuoden 2008 Sadr Cityn taisteluiden alkuun. Kriittisellä analyysillä teoksesta on löy-

dettävissä taktisiin käyttöperiaatteisiin viittaavia kirjoituksia. Pulitzer-palkitun Finkelin teos ei 

ole tutkimuksen kannalta suuressa roolissa, mutta se on hyvä teos taustoittamaan yhdysvalta-

laissotilaiden elämää vuosien 2007 ja 2008 Bagdadissa. Teos perustuu toimittajan omiin ha-

vaintoihin ja sotilaiden kertomuksiin, joiden todenperäisyyden Finkel kertoo tarkastaneensa vi-

rallisista lähteistä. 
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2 TAISTELUT BAGDADISSA VUONNA 2004 

 

2.1 Taustaa 

 

Vuoden 2004 keväällä koalition suurimpia huolenaiheita olivat Moqtada al-Sadr ja hänen joh-

tamansa Mahdin Armeija. Yhdysvaltalaisten oli määrä siirtää valta väliaikaiselle Irakin halli-

tukselle kesäkuussa 2006, ja al-Sadria joukkoineen pidettiin suurimpana uhkana vallanvaih-

dolle. Tässä vaiheessa al-Sadrin joukot olivat muun muassa soluttautuneet paikalliseen poliisiin 

sekä hallintoportaisiin.43 

 

Paine vallan luovuttamiselle irakilaisille oli suuri, sillä Yhdysvallat halusivat saavuttaa poliit-

tista menestystä ennen lokakuussa 2004 järjestettäviä Irakin presidentinvaaleja. Tämän vuoksi 

yhdysvaltalaiset olivat tehneet suunnitelmia al-Sadrin organisaation tuhoamiseksi, mutta odot-

tivat vielä varman tiedustelutiedon saamista sekä oikeaa hetkeä operaation toteuttamiseksi. 

Tässä vaiheessa päätös operaation aloittamisesta oli varattu Yhdysvaltain puolustusministeri 

Donald Rumsfeldille itselleen.44 

 

Maaliskuun 2004 lopulla al-Sadrin omistama lehti, Al Hawza, julkaisi artikkelin, jossa vertail-

tiin Saddam Husseinin hallintoa koalition väliaikaishallintoon. Yhdysvaltalaiset määräsivät 

lehden julkaisun lopetettavaksi. Taustalla tässä oli se, että yhdysvaltalaiset olivat kokeneet leh-

den yllyttäneen paikallisia väkivaltaan jo kuukausien ajan. Maaliskuun 28. päivä koalition jou-

kot lukitsivat lehden toimituksen ovet, mikä johti seuraavina päivinä noin 20 000 ihmisen suu-

ruisiin mielenosoituksiin Vihreän vyöhykkeen45 ulkokehällä. Yhdysvaltalainen vartio-osasto 

avasi tulen uhkaavaa väkijoukkoa kohden surmaten kaksi irakilaista, mikä nosti jännitteitä en-

tisestään.46 

 

                                                 
43 Rayburn et al. (2019a), s. 283. 
44 Ibid. s. 283–284. 
45 GlobalSecurity.com: Green Zone. [https://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/baghdad-green-

zone.htm], luettu 22.2.2022. Green Zone eli Vihreä vyöhyke oli Bagdadin keskustassa sijaitseva tukikohta, jossa 

sijaitsi hallintoelimiä, kuten koalition johto. Alueen sisällä sijaitsi muun muassa Saddam Husseinin entinen presi-

dentin palatsi. 
46 Rayburn et al. (2019a), s. 284. 
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3. huhtikuuta Yhdysvaltojen erikoisjoukot toteuttivat Fallujan kaupungissa ratsian, jossa pidä-

tettiin yksi al-Sadrin alijohtajista. Tämä yhdessä mielenosoittajien surmaamisen ja Al Hawzan 

sulkemisen kanssa johti väkivaltaiseen vastareaktioon al-Sadrin joukoilta. 4. huhtikuuta al-Sadr 

aloitti koordinoidun hyökkäyksen koalition joukkoja vastaan keskisessä ja eteläisessä Irakissa. 

Bagdadissa isku osui ajallisesti huonoon kohtaan, sillä Yhdysvaltojen 1. Ratsuväkidivisioona 

oli juuri päässyt alueelle ja oli vaihtamassa tehtäviä alueelta lähtevän 1. Panssaridivisioonan 

kanssa.47 

 

1. Ratsuväkidivisioonan komentajan, kenraalimajuri Peter Chiarellin, vastusteluista huolimatta 

divisioona oli joutunut jättämään panssarikalustonsa Yhdysvaltoihin ja joutui tyytymään 

HMMWV-partioajoneuvoihin. Divisioona ei ollut täten hyvin varustettu Bagdadin kaupunki-

toimintaympäristöön. 4. huhtikuuta yksi divisioonan joukkueista oli saattamassa jätevesiajo-

neuvoja Sadr Cityn läpi. Mahdin Armeijan joukot väijyttivät osaston sekä tukkivat kadut lie-

sillä, ilmastointilaitteilla ja romulla. Yhdysvaltalaiset tarvitsivat panssarivaunuilla varustetun 

osaston päästäkseen näistä barrikadeista läpi, ja lopulta saarrettu joukkue saatiin pelastettua. 

Toimintaympäristö oli kuitenkin muuttunut merkittävästi: 1. Panssaridivisioonan alainen 2. 

Panssaroitu Ratsuväkirykmentti menetti Sadr Cityssä yhdeksän kuukauden rotaationsa aikana 

vain yhden sotilaan siinä missä tässä väijytyksessä 1. Ratsuväkidivisioonan 1. Prikaati menetti 

kahdeksan sotilasta haavoittuneina ja kaatuneina. Bagdadin ja Sadr Cityn taisteluiden voidaan 

katsoa alkaneen. 

 

2.2 Vallitseva doktriini 

 

Vuoden 2002 tammikuussa Yhdysvaltain puolustusministeri Donald Rumsfeld kertoi tulevai-

suuden visioistaan koskien Yhdysvaltain asevoimia. Hänen mielestään niiden piti olla jousta-

via, mukautumiskykyisiä ja keveitä. Ne olisivat integroituja joint-joukkoja48, jotka olisivat lä-

hetettävissä nopeasti kaukaisille sotanäyttämöille ja jotka toimisivat yhteistyössä ilma- ja me-

rikomponenttien kanssa tehdäkseen vihollista vastaan nopean iskun. Kyseisten joukkojen tuot-

taminen olisi Rumsfeldin mukaan mahdollista vain täydellisellä muutoksella niin ajatteluta-

vassa kuin kyvykkyyksissä varsinkin maavoimissa.49 

                                                 
47 Rayburn et al. (2019a), s. 284. 
48 Joint Publication 3-0: Joint operations. Joint Chiefs of Staff, 2018, s. GL-11. [https://www.jcs.mil/Por-

tals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp3_0ch1.pdf?ver=2018-11-27-160457-910]. Joint-joukon määritellään olevan 

joukko, joka koostuu kahden tai useamman puolustushaaran elementeistä. Nämä joukot voivat olla toisiinsa liitet-

tyjä tai toiselle alistettuja. Ne operoivat määritelmän mukaan yhden yhteisen komentajan alla. 
49 Fitzgerald, David: Learning to forget. Stanford University Press, Stanford 2013, s. 109. 



18 

Ennen Irakin sotaa vallitsevan doktriinin historia ulottuu 1960-luvulle, jolloin kenraali William 

Westmoreland totesi tulevaisuuden taistelukentän olevan sellainen, jossa vihollisen joukot pai-

kannetaan, niitä seurataan ja maalitetaan lähes viiveettömästi datalinkkien, tietokoneavusteisen 

tiedusteluanalyysin ja automatisoidun ammunnanhallintajärjestelmän avulla50. David Fitzge-

rald argumentoi, että Westmorelandille tietokoneet vaikuttivat olevan clausewitziläisen sodan 

kitkan poistaja taistelukentältä51. Toisaalta teknologiset kehitysaskeleet, kuten täsmäammukset 

ja kehittyneemmät sensorit, antoivat viitteitä siitä, että Vietnamin sodassa havaittuja rajoitteita 

olisi mahdollista korjata52. 

 

Fitzgeraldin mielestä maavoimien tärkeimmät opit Vietnamista keskittyivät kysymyksiin inter-

ventioista sekä kumouksellisen sodan välttelyyn. Hänen mukaansa samaan aikaan kuitenkin 

sodan teknologiset edistysaskeleet viehättivät asevoimia.53 Luotto teknologiaan oli myös avain-

asemassa Vietnamin sodan toteutuksessa54. Fitzgeraldin mielestä oli selvää, että Westmorelan-

din visio automatisoidusta taistelukentästä sopi teknologisen päättäväisyyden narratiiviin ja sai 

vahvistusta 1980-luvun täsmäammuksiin perustuvassa AirLand Battle -doktriinissa55. 1990-lu-

vun puoliväliin mennessä narratiivi oli edelleen muuttunut ”teknologiseen triumfiin” ja puhut-

tiin sodankäymisen vallankumouksesta56. 

 

Vuonna 1996 Yhdysvaltojen National Defense University julkaisi tutkimuksen nimeltä Shock 

and Awe: Achieving Rapid Dominance. Tutkimuksen tekijöinä olivat Harold Ullman ja James 

Wade Jr. He argumentoivat ”nopean hallinnan” joukkojen puolesta, jotka kykenisivät voitta-

maan vastustajansa sekä fyysisellä tuhoamisella että halvaannuttamalla vihollisen kyvyn tais-

tella taktisella ja strategisella tasolla vaikuttamalla sen tilannetietoon ja -ymmärrykseen. Shock 

and awesta tuli uusi lisäys Yhdysvaltojen sotilasdoktriiniin. Ajatuksena oli, että jonkin teon, 

esimerkiksi ohjusiskun, psykologinen vaikutus oli yhtä tärkeä kuin teko itse. Täten tuhoamalla 

vihollisen tärkeimmät kohteet saataisiin koko järjestelmä romahtamaan. Tämä lähestymistapa 

ei myöskään ollut yhtä rajoittunut ilmavoimiin, vaan kaikki puolustushaarat orientoitaisiin tätä 

tavoitetta kohti. Shock and awe oli perustana Irakin sodan suunnittelulle.57 

 

                                                 
50 Fitzgerald (2013), s. 110. 
51 Ibid. s. 110. 
52 Ibid. s. 110. 
53 Ibid. s. 111. 
54 Ibid. s. 111. 
55 Ibid. s. 111. 
56 Ibid. s. 111. 
57 Ibid. s. 111–112. 
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Tutkimuksen tekijät havaitsivat teoriassa myös puutteita. Yksi niistä oli maailmassa esiintyvä 

epävarmuus, johon taktinen ja teknologinen ylivoima ei kyennyt tuomaan selvyyttä. He tunnis-

tivat riskin, jossa Yhdysvaltojen asevoimien vaikuttavuus ja teknologinen etumatka ajaisivat 

vihollisen strategiaan, jolla Yhdysvaltojen taisteluvoima kierrettäisiin tai tehtäisiin tehotto-

maksi. Tähän liittyen Ullman ja Wade argumentoivat, että paradoksaalisesti maailman mahta-

vimman asevoiman suurin ongelma saattaa olla sen oma inertia. He eivät myöskään kyenneet 

tuottamaan selkeitä vastauksia teorian käytöstä kompleksisissa skenaarioissa, joihin he itse viit-

tasivat termillä ”operations other than war” (muut kuin sotaoperaatiot).58 

 

Fitzgeraldin mielestä uusi doktriinillinen ajattelu luo optimistisen kuvan tulevaisuuden sodan-

käynnistä ottamatta huomioon aikaisempien konfliktien virheitä. Teknologisen ylivoiman näh-

tiin tekevän sodankäynnistä puhdasta sekä loogista ja teknologian innovaatioiden tekevän his-

torian opetukset ajasta, paikasta, tilasta ja kontekstista turhiksi. Hän perustelee tämän Balkanin 

ja Somalian vähillä vaikutuksilla doktriiniin, vaikka nämä konfliktit olivat hyvin viimeaikaisia. 

Hän argumentoi, että doktriinin tekijät sivuuttivat sodankäynnin muutokset, jotka eivät sopineet 

yhdysvaltalaiseen tapaan käydä sotaa.59 

 

Muutostyö alkoi Rumsfeldin tilaamilla arvioilla, joiden tarkoituksena oli muuntaa Yhdysvaltain 

asevoimat kevyemmäksi ja tappavammaksi joukoksi. Näiden arvioiden tarkoituksena oli myös 

haastaa asevoimien senhetkiset oletukset. Rumsfeld itse näki muutostyön byrokraattisena tais-

teluna instituutionallista inertiaa vastaan.60 Asevoimat näkivät osan muutoksista, kuten lisään-

tyneen iskukyvyn sekä tarkan maalittamiskyvyn tervetulleina lisinä, mutta ongelman muodos-

tivat mahdollisesti pienentyvät joukkomäärät. Rumsfeld halusi muuttaa asevoimien näkökul-

man uhkalähtöisestä strategiasta kyvykkyyteen perustuvaksi strategiaksi. Toisin sanoen Yhdys-

vallat miettisivät enemmänkin, mitä he kykenevät tekemään viholliselle kuin mitä vihollinen 

kykenisi tekemään heille. Tämä tarkoitti myös näkökulman muuttumista reaktiivisesta ennalta-

ehkäiseväksi voimankäytöksi. Käytännössä kyvykkyysnäkökulma keventäisi joukkoja, vähen-

täisi joukkojen määrää taistelukentällä ja johtaisi tavoitteen mukaisesti lyhyempiin sotiin, jol-

loin myös kansan tuki voitaisiin turvata kyseisille konflikteille.61 

 

                                                 
58 Fitzgerald (2013), s. 112. 
59 Ibid. s. 113. 
60 Ibid. s. 114. 
61 Ibid. s. 115–116. 



20 

Maavoimien joukkoja alettiin organisoida suurista ja vaikeasti keskitettävistä divisioonista mo-

dulaarisiksi prikaateiksi. Nämä prikaatit turvautuisivat keveisiin ja nopeisiin pyöräajoneuvoihin 

(Stryker) ja olisivat täten nopeasti siirrettävissä kriisialueelle. Maavoimat olivatkin tehneet jo 

omia muutoksiaan ennen Rumsfeldin muutosohjelmaa osana Army 2010 -suunnitelmaa. Suun-

nitelma keskittyi liikkumiskyvyn, tarkan vaikuttamisen, jokaisen ulottuvuuden suojaan sekä in-

formaatioylivoimaan. Osana muutosvastarintaa tutkija Steven Metz argumentoi, että muutos 

sopi paremmin ilma- ja merivoimille, koska niiden tehtäviä oli kohteiden tuhoaminen. Maavoi-

missa ja merijalkaväessä tilanne olisi ongelmallisempi, koska niiden tehtävät olivat moninai-

sempia.62 

 

David Fitzgerald argumentoi, että vaikka joukkomuutoksia tehtiinkin, niin maavoimien dokt-

riini pysyi lähes muuttumattomana ja konservatiivisena muutosohjelmasta huolimatta. Maavoi-

mien pääohjesäännöt, FM 1 The Army ja FM 3-0 Operations (molemmat vuodelta 2001) näki-

vät yhä maavoimien päätehtävän olevan ”kansakunnan sotien voittaminen” sekä ”nopea, rat-

kaiseva voitto”.63 

 

Yhdysvaltojen doktriinin voidaan todeta keskittyneen vahvasti perinteisten, tavanomaisten so-

tien voittamiseen nopealla aikataululla. Ottaen huomioon vastakumouksellisten sotien luon-

teen, doktriini ei sinällään valmistanut asevoimia Irakin haasteisiin kovinkaan hyvin. Pelkäs-

tään sodan nopeaan voittamiseen tähtäävä mentaliteetti sinällään toimii kumouksellisen ja vas-

takumouksellisen konfliktin periaatteita vastaan, sillä ne ovat usein hyvin pitkittyneitä konflik-

teja. Esimerkiksi Malaijan, Algerian ja Vietnamin konfliktit viime vuosisadalta todistavat, että 

nopeaa ratkaisua vastakumouksellisissa operaatioissa on vaikea saavuttaa. Doktriini luo pohjan 

myös asevoimien koulutukselle, jota käsitellään seuraavassa alaluvussa. 

 

2.3 Koulutus 

 

Yksi näkökulma joukkojen käyttöperiaatteiden tutkimiseen on selvittää, kuinka heidät on kou-

lutettu. Tällöin voidaan pohtia, millaisiin tehtäviin sotilaita ollaan lähettämässä. The U.S Army 

Heritage and Education Center on tutkinut peruskoulutukseen (eng. Basic Combat Training) 

käytettyä aikaa ja ajan jakoa eri koulutusaiheisiin vuosien 1918 ja 2019 välisenä aikana.64 Yksi 

vertailujakso tutkimuksessa on ollut vuodet 2002 ja 2007, ja niiden välillä on huomattavia 

                                                 
62 Fitzgerald (2013), s. 116–117. 
63 Ibid. s. 117–118. 
64 Crane, Conrad; Lynch, Michael; Sheets, Jessica; Reilly, Shane: Learning the Lessons of Lethality: The Army’s 

Cycle of Basic Combat Training, 1918-2019. U.S. Army War College, Carlisle 2020. 
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muutoksia. Tässä luvussa tullaan käsittelemään vuoden 2002 aineistoa, sillä se antaa kuvan 

siitä, miten ennen Irakin sotaa haluttiin sotilas peruskouluttaa. Vuoden 2007 aineisto käsitellään 

omana kokonaisuutenaan tämän tutkielman neljännessä pääluvussa. 

 

Vuoden 2000 peruskoulutukseen käytetty aika on kuvattu liitteestä yksi löytyvästä taulukosta. 

Koulutuksen kokonaisaika oli 645,5 tuntia, joista 274 tuntia (42%) kului varuskuntapalveluk-

seen. Varuskuntapalveluksen ajasta 181 tuntia kului hallintoon ja orientoitumiseen, mikä on 

huomattavan suuri määrä. Tämä on 28% koko peruskoulutuskauden tuntikehyksestä.65 

 

Peruskoulutuskaudesta 27% eli 174,5 tuntia kului sotilaan yksilöllisten taitojen kehittämiseen. 

Tämä osuus sisältää taisteluensiavun, fyysisen koulutuksen, viestikoulutuksen, suojautumisen 

CBRN-aseilta, suunnistamisen ja kartanluvun, marssit ja leiriytymisen sekä yksilön taktisten 

taitojen koulutuksen. Näistä painopisteessä oli fyysinen koulutus, johon käytettiin 74 tuntia. 

Toinen tärkeä osa tätä koulutuskokonaisuutta olivat yksilön taktiset taidot, joiden opettamiseen 

käytettiin 43 tuntia.66 

 

Kolmas koulutuskokonaisuus oli sotilaan tappavuus. Tämä kokonaisuus koulutettiin 117:ssä 

tunnissa. Se sisälsi pistinkoulutuksen, lähitaistelua, eri asejärjestelmiin totuttautumista, käsikra-

naattikoulutuksen sekä rynnäkkökiväärin käyttö- ja ampumakoulutusta. Tämän kokonaisuuden 

selkein painopiste oli rynnäkkökiväärin käytössä, sillä sitä koulutettiin 81 tuntia. Koulutustun-

neissa mitattuna toiseksi tärkeimmäksi koettiin pistimen käytön koulutus, johon käytettiin 13 

tuntia.67 

 

Neljäs kokonaisuus oli yhteisharjoittelu, jota tehtiin 80 tuntia. Tämä sisälsi kaksi alakohtaa: 

maastoharjoitukset sekä muut yhteiset asiat. Maastoharjoitukset saivat kokonaisuudesta 72 tun-

tia ja muut yhteisharjoitukset kahdeksan tuntia.68 Valitettavasti lähteet eivät ota kantaa esimer-

kiksi maastoharjoitusten opetusohjelmiin. On oletettavaa, että ne ovat sisältäneet aikaisemmin 

opetettujen taitojen soveltavaa harjoittelua, kuten Suomessakin on tapana tehdä. 

 

                                                 
65 Crane et al. (2020), s. 65. 
66 Ibid. s. 65. 
67 Ibid. s. 65. 
68 Ibid. s. 65. 
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Vuoden 2002 alokaskauden opetusohjelma on hyvin tavanomainen. Siitä ei nouse esille mitään 

merkittävällä tavalla normaalista poikkeavaa. Painopiste on selvästi ollut yksittäisen taistelijan 

taitojen opettamisessa, mikä on normaalia alokaskauden toimintaa. Nimenomaan opetusohjel-

man tavanomaisuus onkin tästä ajanjaksosta huomioitava asia. Tavanomaisuudessaan sen ope-

tuskohteet valmistavat alokkaan tavanomaisen sodan jatkoharjoitteluun. On toki mahdollista, 

että kumouksellisuutta ja vastakumouksellisuutta on jollain tasolla käsitelty, mutta valitettavasti 

se ei lähteestä ilmene. Painopisteessä vastakumouksellinen toimintaympäristö ei kuitenkaan ole 

otsikoiden perusteella missään nimessä ollut. 

 

2.4 Tiedustelu 

 

Sodan alkuvaiheessa Yhdysvalloilla oli selkeitä ongelmia tiedustelutiedon hankkimisessa ja tie-

dusteluverkon luomisessa. Heidän kehittyneet tekniset järjestelmänsä olivat toimineet hyvin 

Irakin asevoimia vastaan sodan hyökkäysvaiheessa vuonna 2003, mutta samat järjestelmät eivät 

kyenneet vastaamaan muuttuneen tilanteen haasteisiin. Väkijoukkoon sulautuneen vihollisen 

löytäminen kyseisillä järjestelmillä ei ollut mahdollista. Väestön todettiin olevan pääasiallinen 

tiedustelutiedon lähde edellisten vastakumouksellisten sotien tapaan.69 Henkilötiedustelu (hu-

man intelligence) kuitenkin vie paljon aikaa toimiakseen tehokkaasti. Väestön luottamus on 

voitettava ensin, jotta tiedustelutietoa saadaan kerättyä ja jotta se olisi mahdollisimman luotet-

tavaa. 

 

Väestön luottamus oli kuitenkin alkuvuosina heikkoa, sillä yhdysvaltalaisjoukot eivät täysin 

ymmärtäneet esimerkiksi kulttuurierojen tuomia haasteita. He saattoivat suorittaa kotietsintöjä 

koirien avustamana ja paikallisten muslimien mielestä ”likaisten” eläinten tuominen heidän ko-

teihinsa oli nöyryyttävää. Kulttuurierojen vuoksi näitä asioita alettiin ajan myötä opettaa rotaa-

tiokoulutuksessa ja kulttuurineuvonantajia sijoitettiin jopa pataljoonatasolle avustamaan jouk-

koja.70 Kulttuurin aiheuttamien ongelmien myötä tiedustelutiedon saaminen väestöltä luonnol-

lisesti vaikeutuu. 

 

                                                 
69 Barry, Ben: Harsh Lessons: Iraq, Afghanistan and the Changing Character of War. The International Institute 

for Strategic Studies, Oxon 2017, s. 77–78. 
70 Ibid. s. 77–78. 
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Toinen vuorovaikutuksessa ongelmia tuottanut seikka oli tulkkien ja kieliasiantuntijoiden vä-

häinen määrä sodan alkuaikoina. Paikallisia kyettiin palkkaamaan tulkin tehtäviin kyseisen on-

gelman poistamiseksi, mutta paikalliset tulkit olivat usein haavoittuvaisia uhkailua ja pelottelua 

vastaan. Heidän taustojaan oli myöskin vaikea tutkia luotettavasti, mikä saattoi lopulta vaikeut-

taa joukkojen toimintaa tiedon mahdollisesti vuotaessa viholliselle.71 

 

Sotajoukolle on itsestään selvää, että viholliseen vaikuttaakseen sen on kyettävä ensin paikan-

tamaan ja maalittamaan se. Todellisuus kuitenkin oli, että vihollisen toimintatapojen ollessa 

täysin totutusta poikkeavia, ei tiedustelujärjestelmä kokonaisuudessaan ollut valmistautunut tä-

män tyyliseen operointiin. Suurimpana ongelmana lienee ollut vihollisen kyky piiloutua tiedus-

telulta, mikä tavanomaiseen sodankäyntiin tottuneelta asevoimalta vaati mukautumista ja pit-

käjänteistä työtä.  

 

2.5 Ratsiat 

 

Vuoden 2003 loppupuolella havaittiin, että suuret operaatiot, kuten Peninsula Strike, tuntuivat 

vieraannuttavan paikalliset ihmiset yhdysvaltalaisista sotilaista. Taustalla suuressa operaatiossa 

oli ajatus sunnialueiden valtaamisesta ja viholliselementtien tuhoamisesta, jonka jälkeen pai-

kallisten kanssa toimiminen olisi helpompaa ja turvallisempaa. Suuret operaatiot kuitenkin lo-

petettiin, kun esimerkiksi viattomien miesten pidätykset aiheuttivat kitkaa yhdysvaltalaisten ja 

paikallisten välille.72 

 

Kenraaliluutnantti Ricardo Sanchez ohjasi joukkonsa toteuttamaan tarkkoja ratsioita vahvistet-

tuja kapinalliskohteita vastaan73. Sanchezin ohjaus alkoi näkyä hiljalleen joukkojen operaati-

oissa, sillä tammikuussa 2004 everstiluutnantti Troy Perryn komentaman 3BCT:n operaatioista 

vain 35% oli taistelutehtäviä ja nekin olivat kohdennettuja iskuja tiettyjä viholliskohteita vas-

taan. Loput tehtävät olivat muuttuneet uudelleenrakentamiseksi, hallinnoksi ja muiksi ei-taiste-

lutehtäviksi.74 

 

 

                                                 
71 Barry (2017), s. 77. 
72 Wright, Donald P. & Reese, Timothy R.: On Point II: Transition to the New Campaign. Combat Studies Institute 

Press, US Army Combined Arms Center, Kansas 2008, s. 121–122. 
73 Ibid. s. 122. 
74 Ibid. s. 122. 
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2.6 Suorituskykyjen yhdistetty käyttö 

 

Sodan hyökkäysvaiheessa panssarivaunut olivat olleet olennainen osa hyökkäyksen onnistu-

mista. Tilanne ja toimintaympäristö olivat kuitenkin muuttuneet hyökkäysvaiheesta merkittä-

västi. Vihollisella ei enää ollut panssarivaunuja, joita vastaan taistella, vaan se toteutti jalkaväen 

taistelua. Keinovalikoimaan kuuluivat muun muassa väijytykset ja räjähdeiskut. 

 

Bagdadin toimintaympäristössä korostuivat jalkaväen ja panssarivaunujen yhteistoiminta. Toi-

mintaympäristön pakottaminen olemaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa paikallisen väestön 

kanssa puolsi jalkaväen roolia kaupungin kaduilla75. Jalkautunut sotilas kykenee vuorovaiku-

tukseen (niin rauhanomaiseen kuin vihamieliseenkin) ihmisten kanssa, mutta panssarivaunu-

miehistön jäsen ei panssarivaunun sisältä siihen kykene. Kaupunkiympäristö eroaa erämaasta 

ja aavikosta myös kolmiulotteisuutensa vuoksi. Vihollinen on pääsääntöisesti hyvin lähellä 

omia joukkoja, jolloin panssarivaunu ei välttämättä kykene vaikuttamaan viholliseen lyhyen 

ampumaetäisyyden vuoksi. Lähitaistelu ajoikin jalkaväen tehokkuuden kehittämiseen. Tämä 

sisälsi muun muassa tarkka-ampujien käyttöönottoon ja uuden kaluston, kuten kiväärien, yö-

tähtäimien sekä etäisyysmittareiden hankkimiseen. Ongelmaksi muodostui kuitenkin jalkavä-

kitaistelijan ja -joukon liikkeen hidastuminen lisääntyneen kaluston ja suojalevyjen painon 

vuoksi.76 

 

Vaikka vastustajalla ei vakauttamisvaiheessa ollut enää panssarivaunuja, olivat yhdysvaltalais-

ten panssarivaunut olennaisessa asemassa jalkaväen taistelun tukemisessa. Niiden tulivoima 

kykeni helposti vaikuttamaan vihollisen pesäkkeisiin ja rakennuksiin linnoittautuneisiin jouk-

koihin. Vaunut tarjosivat myös tarvittaessa suojaa jalkaväelle panssarinsa ansiosta.77 Lähdema-

teriaalin perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että panssarivaunut eivät aktiivisesti osallistuneet 

päivittäiseen operointiin, vaan olivat enemmänkin komentajien reservejä. 

 

Omasuojan lisäksi Yhdysvaltain asevoimat pyrkivät estämään sivullisten uhrien syntymistä hei-

dän tulenkäyttönsä vuoksi. Tämä tarkoitti rajoittavien voimankäytön säädösten käyttöönottoa. 

Pyrkimys siviiliuhrien minimoimiseen puolsi myös täsmäaseiden käyttöä. Kyseisiä aseita olivat 

esimerkiksi ohjautuvat tykistön ammukset ja raketit sekä miehittämättömistä ilma-aluksistakin 

laukaistavat Hellfire-ohjukset.78 

                                                 
75 Barry (2017), s. 86. 
76 Ibid. s. 86. 
77 Ibid. s. 87. 
78 Ibid. s. 87. 
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2.7 Taistelun tukeminen 

 

Irakissa taistelua tukevia joukkoja, kuten ilmakomponenttia sekä informaation, valvonnan, 

maalittamisen ja tiedustelun (ISTAR79) järjestelmiä käytettiin aikaisemmista käyttötavoista 

poiketen. Normaalisti nämä suorituskyvyt ovat armeijakunnan ja sitä suurempien organisaatioi-

den käytössä, kun taas Irakissa niitä alistettiin rutiininomaisesti divisioonille sekä prikaateille. 

Tämä luonnollisesti nosti alemman tason joukkojen kyvykkyyksiä näillä osa-alueilla. Tämä 

mahdollisti myös painopisteen luomisen tietyille alueille ja myös sen muuttamisen tilanteen 

muuttuessa.80 

 

Joukkojen johtaminen oli myös toteutettu normaalista poikkeavasti. Tavanomaisessa sodassa 

esikuntien on kyettävä liikkumaan joukon mukana taisteluiden edetessä suuntaan tai toiseen. 

Vuoden 2004 Irakissa käynnissä oli operaation vakauttamisvaihe ja tällaisessa tilanteessa esi-

kunnalla ei ole tarvetta siirtyä jatkuvasti joukkojen mukana. Tämä puolsi staattisten komento-

paikkojen perustamista tukikohtiin. Tämä mahdollisti komentajan ja esikunnan työskentelyn 

hyvissä olosuhteissa, mikä tehosti esikunnan toimintaa ja täten joukkojen tukemista. Staattisuus 

mahdollisti myös erinomaiset johtamisyhteydet eri joukkotasoilla. Esikuntien koko suureni sa-

malla, kun alaisille alistettiin ylempien johtoportaiden ilmakomponentti- ja ISTAR-

kyvykkyyksiä.81 

 

Pataljoonien ja sitä pienempien yksiköiden esikunnat pysyivät kuitenkin suhteellisen tavan-

omaisina. Nekin olivat yleensä staattisia omissa tukikohdissaan, mutta niiden piti yhä kyetä 

liikkumaan joukon mukana. Esimerkiksi hyökkäystehtävää kapinallisten tuhoamiseksi oli yhä 

kyettävä johtamaan etulinjoista, jotta komentaja kykeni arvioimaan tilannetta, muokkaamaan 

suunnitelmia ja ylläpitämään joukkojen taistelutahtoa. Komentajilla oli siis oltava kyky liikkua 

taistelukentällä keinolla millä hyvänsä, kuten helikoptereilla ja panssaroiduilla ajoneuvoilla.82 

 

                                                 
79 NATO C3 Agency: The Coalition interoperable ISTAR system concept of employment. Operations Working 

Group, Hague 2007, s 2–3. ISTAR tulee lyhenteistä intelligence, surveillance, target acquisition and reconnais-

sance. Järjestelmä voi sisältää esimerkiksi kyvykkyydet tutkavalvontaan ja -kuvantamiseen, optisen ja infrapuna-

alueen kuvantamiseen sekä elektroniseen tukeen. Järjestelmä voidaan sijoittaa esimerkiksi kiinteisiin kohteisiin 

maan pinnalla tai taivaalla ja avaruudessa liikkuviin laitteisiin. 
80 Barry (2017), s. 59. 
81 Ibid. s. 59. 
82 Ibid. s. 60. 
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Esikuntien staattisuutta puolsi kaksi asiaa: yhteyksien laatu ja vihollisen kyvykkyydet. Johta-

misyhteydet ovat luonnollisesti elintärkeitä kaikessa taistelunjohtamisessa, ja tukikohdat mah-

dollistivat suuret datansiirtonopeudet sekä turvalliset ja luotettavat yhteydet83. Tämä mahdol-

listi ajantasaisen tilannekuvan tuottamisen ylemmälle johtoportaalle, mikä oli taas avainase-

massa tilanneymmärryksen luomisessa. Vihollisen kyvykkyydet taas mahdollistivat kiinteiden 

johtamispaikkojen luomisen, sillä se ei omannut kyvykkyyksiä esimerkiksi johtamisyhteyksien 

häirintään tai tiedusteluun84. Se kykeni vaikuttamaan tukikohtiin kineettisesti, kuten raketti-is-

kuilla, mutta niillä ei ollut yhdysvaltalaisjoukkojen johtamistoimintaan juuri mitään vaiku-

tusta85. 

 

2.8 Koulutustehtävät ja joukkojen sijoittelu 

 

Vuosina 2003 ja 2004 Yhdysvallat ottivat käyttöönsä siirtymästrategian, mikä tarkoitti turval-

lisuuden ylläpitovelvoitteen siirtämistä irakilaisille viranomaisille mahdollisimman nopeasti. 

Tämä oli tarkoitus toteuttaa siten, että yhdysvaltalaisjoukot siirretään muutamiin suurempiin 

tukikohtiin kaupunkien laitamille ja samalla rakennetaan Irakin turvallisuusjoukkoja.86 

 

Siirtymästrategian mukaisesti suuri osa maassa olevista yhdysvaltalaissotilaista keskittyi Irakin 

poliisin ja asevoimien kouluttamiseen. Tämä oli pois paikallisväestöä suojaavista ja kumouk-

sellista vihollista vastaan taistelevista joukoista. Joukkomäärää vähennettiin vuosien 2003 ja 

2004 vaihteessa merkittävästi. Joukkoja oli ollut Irakissa 192 000, mutta vähennyksien jälkeen 

maahan jäi 102 000 sotilasta. Taustalla strategian lisäksi toiminnassa ja joukkovähennyksissä 

oli ajatus siitä, että sotilaat näyttäisivät miehitysjoukolta, mikä lisäisi paikallisten vihaa Yhdys-

valtoja kohtaan. Yhdysvallat uskoi kykenevänsä kouluttamaan irakilaisjoukot ottamaan vastuu 

taistelusta. Joukkovähennykset ja koulutustehtäviin keskittyminen kuitenkin loi olosuhteet, 

jossa kumouksellisuus keräsi voimaa, mikä lopulta teki yhdysvaltalaisten työstä selvästi vaike-

ampaa.87  

 

 

 

                                                 
83 Barry (2017), s. 60. 
84 Ibid. s. 60. 
85 Ibid. s. 60. 
86 Ibid. s. 29. 
87 Ibid. s. 46. 
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2.9 Johtopäätökset 

 

Toisen pääluvun tarkoituksena oli tuottaa vastaus ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen eli 

selvittää, mitkä olivat yhdysvaltalaisjoukkojen Bagdadissa vuonna 2004 käyttämät taktiset 

käyttöperiaatteet. 

 

Lähtökohdat nousevan kumouksellisuuden torjumiseen tai estämiseen eivät olleet parhaat mah-

dolliset. Vakauttamisvaihetta ei oltu suunniteltu riittävällä tavalla, eikä kumouksellisuuden 

nousua odotettu tapahtuvan. Vaikka vastuu maan uudelleenrakentamisen suunnittelusta on mo-

nella eri taholla, niin asevoimien olisi tullut tunnistaa kumouksellisuuden synty jo sen alkuvai-

heessa, jolloin siihen olisi mahdollisesti kyetty reagoimaan tehokkaammin. Toki parhaassa ta-

pauksessa sitä olisi osattu odottaa ja toimenpiteitä sen synnyn estämiseksi tehdä jo varhaisessa 

vaiheessa. 

 

Sotataidollisesti Yhdysvaltain asevoimat olivat myös hankalassa tilanteessa. Kumouksellisuu-

den noustessa vuonna 2004 siihen ei oltu asevoimissakaan varauduttu eikä vastakumouksellisia 

taktiikoita ja tekniikoita harjoiteltu. Edellisestä vastakumouksellisesta sodasta eli Vietnamin 

sodasta oli kulunut aikaa jo vuosikymmeniä, eikä yhdysvaltalainen vastakumouksellinen sota-

taito ollut tässä välissä kokenut suuria muutoksia. Edellisen sodan traumat olivat johtaneet sii-

hen, ettei ohjesääntöjä systemaattisesti päivitetty eikä niiden sisältämiä asioita harjoiteltu. Ase-

voimat oli rakennettu puhtaasti tavanomaisen sodan voittamiseen. 

 

Tätä johtopäätöstä tukee esimerkiksi koulutuksen sisältö, vaikkakin varsinaisen rotaatiokoulu-

tuksen sisältöön ei lähdeaineisto otakaan kantaa. Siitä huolimatta Bagdadiin maaliskuussa 2004 

rotatoineet joukot eivät ole voineet merkittävää vastakumouksellista koulutusta saada rotaatio-

koulutuksessaan, sillä kumouksellisuus itsessään oli tässä vaiheessa alkutekijöissään Irakissa, 

jolloin saatuja oppeja ei ole ehditty viemään joukkojen koulutukseen. 

 

Yhdysvaltojen tavanomaiseen taisteluun kehitetyt asevoimat sisälsivät korkean teknologian tie-

dustelujärjestelmän, joka luottaa erilaisiin sensoreihin. Nämä sensorit olivat asennettuna esi-

merkiksi satelliitteihin, lentokoneisiin ja helikoptereihin. Tiedustelu painottui siis lentävien lait-

teiden tuottamaan kuvaan. Tämä kuitenkin muodostui ongelmalliseksi Bagdadin kaltaisessa 

kaupunkiympäristössä, jossa vihollinen kykenee helposti piiloutumaan rakennuksiin. Kumouk-

sellisuudessa yhtenä piirteenä oli myös taistelijoiden naamioituminen siviileiksi, mikä jälleen 

vaikeutti merkittävällä tavalla heidän tunnistamista muusta väestöstä. 
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Luonnollisesti tiedustelutiedon puute vaikeuttaa viholliseen vaikuttamista. Tämä korostui yh-

dysvaltalaisten operoinnissa, sillä yksi yleisimmistä tavoista käyttää joukkoja oli suorittaa tie-

dustelutiedon pohjalta ratsioita. Niiden tavoitteena oli saada kiinni tai tappaa vihollisen tärkeitä 

henkilöitä, kuten johtajia. Näillä kohdistetuilla ratsioilla onnistuttiin paremmin iskemään halut-

tuun kohteeseen ilman sivullisia uhreja tai merkittävää haittaa sotilaiden ja väestön välisiin suh-

teisiin. Ennen vuotta 2004 suoritetuissa suuren kokoluokan pidätysoperaatioissa nimittäin huo-

mattiin aiheutettavan kohtuutonta haittaa syyttömille siviileille, mikä vaikeutti jälleen yhteis-

työtä paikallisten kanssa. Siirtyminen tiedustelutiedon pohjalta varmistettuja kohteita vastaan 

tehtäviin iskuihin vaikuttaa olleen positiivinen muutos. 

 

Yleensä ihmisten kiinniottaminen ja niiden ohessa suoritetut kotietsinnät tuottivat lisää käyttö-

kelpoista tiedustelutietoa, jota kyettiin käyttämään jälleen uusia kohteita vastaan iskemiseen. 

Muutenkin muun teknisen tiedustelujärjestelmän ollessa melko tehoton, Henkilötiedustelun 

rooli korostui. Tämä kuitenkin vaati luottamuksen rakentamisen paikallisväestön ja sotilaiden 

välille, mikä osoittautui vaikeaksi toteuttaa. Vuonna 2004 kumouksellisten ote väestöstä oli 

pääsääntöisesti vahva, mikä näkyi siten, että ihmiset eivät välttämättä uskaltaneet antaa tietoa 

yhdysvaltalaisjoukoille, vaikka olisivat näin halunneet tehdäkin. Tämänkaltaisen tiedusteluver-

kon luominen vaatiikin paljon aikaa ja tuloksia alettiin saada vasta seuraavina vuosina. 

 

Väestön tuen ja luottamuksen rakentamista ei helpottanut se, että yhdysvaltalaisjoukot olivat 

alueella läsnä hyvin ajoittaisesti. Läsnäolo perustui lähinnä partioihin, saattueisiin tai muuhun 

toimintaan esimerkiksi Irakin turvallisuusjoukkojen kanssa. He eivät olleet jatkuvasti väestön 

keskuudessa. Yksi syy tämän takia oli päätös operoida suurista tukikohdista. Joukot lähtivät 

suorittamaan tehtävän ja palasivat sen jälkeen takaisin tukikohtien muurien sisäpuolelle. 

 

Luonnollisesti vuorovaikutus väestön kanssa on tällöin vähäisempää ja lyhytaikaisempaa. Ku-

ten jo mainittu, niin tällä tavoin toimiessa myös saavutettu menestys usein menetettiin joukko-

jen palattua tukikohtiinsa, jolloin väestö on taas avoin kumouksellisten propagandalle ja pelot-

telulle. Pitkäaikaista menestystä oli vaikea saavuttaa. 
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Pitkittyneeseen kaupunkisotaan joutuessa yhdysvaltalaisjoukot saivat hyvää kokemusta kysei-

sestä toimintaympäristöstä. Joukot huomasivat nopeasti, että perinteiset panssarivaunujoukot 

eivät yksinään kykene toimimaan suuren kaupungin kaduilla useastakin syystä. Ensinnäkin ta-

voiteltaessa väestön tukea ja vuorovaikutusta ei panssarivaunumiehistö ole kovin tehokas kes-

kustelemaan paikallisten kanssa kadulla. Toisaalta panssarivaunut eivät myöskään kykene tais-

telutilanteessa kattamaan kaikkia kolmiulotteisen taistelukentän katveita. 

 

He alkoivatkin operoimaan siten, että tehtävät suoritettiin pääosin jalkaväellä. Vuorovaikutus 

oli selvästi helpompaa paikallisten kanssa, ja jalkaväki kykeni tähystämään selvästi laaja-alai-

semmin kuin panssarivaunu tai muu taisteluajoneuvo. Jalkaväki kykeni myös luonnollisesti ole-

maan ketterämpi liikuttaessa esimerkiksi rakennuksissa tai rakennusten välisillä kujilla. Jalka-

väen ongelmana taas oli sen tulivoiman riittämättömyys linnoittautuneita vihollisia vastaan, 

jolloin panssarivaunuille löydettiin jälleen käyttötarkoitus. Se kykenee tähystämään ja vaikut-

tamaan pitkältäkin etäisyydeltä katujen suuntaisesti ja tuhoamaan rakennuksiin linnoittautu-

neen vihollisen. 

 

Taistelua tukevien elementtien käyttöperiaatteet olivat myös muokkautuneet tavanomaisesta. 

Havaittiin, että tukikohtiin sijoitetut kiinteät komentopaikat kykenevät tukemaan taisteluja sel-

västi tavanomaisia, joukon mukana siirtyviä komentopaikkoja tehokkaammin. Tukemiskykyyn 

vaikutti mahdollisuudet rakentaa korkean tiedonsiirtokapasiteetin yhteyksiä näihin kiinteisiin 

tukikohtiin. Vastaavat yhteydet eivät olisi olleet mahdollisia langattomilla johtamisvälineillä, 

jotka joukoilla olisi ollut mukana liikkuvilla komentopaikoilla. Toisena vaikuttimena oli myös 

vihollisen olematon kyky vaikuttaa yhdysvaltalaisten johtamisyhteyksiin. Järjestely mahdollisti 

siis välittömät johtamisyhteydet tuettaviin joukkoihin, mikä luonnollisesti tehostaa esimerkiksi 

ilmatuen tai lisäjoukkojen pyytämistä taistelualueelle. 

 

Organisaatioiden näkökulmasta myös muut taistelua tukevat joukot, kuten ilmatukijoukot ko-

kivat muutoksia. Näitä kyvykkyyksiä alistettiin normaalista poiketen alajohtoportailla, kuten 

prikaateille. Nopean tuen saaminen taistelussa on olennaista joukon selviytymisen kannalta, 

jolloin tämä muutos on ollut varmasti tärkeä. Se on lyhentänyt yhdessä hyvien johtamisyhteyk-

sien kanssa viivettä tulipyynnöstä vaikutukseen, jolloin sekä tuettavan joukon taistelunkestä-

vyys on parantunut että kumouksellisia taktiikoita käyttävään viholliseen on kyetty vaikutta-

maan ennen kuin se on ehtinyt irtautua alueelta. 
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Tärkeimmät tunnistetut Kosolan määritelmän mukaiset taktiset käyttöperiaatteet yhdysvalta-

laisjoukoille ovat täten olleet partiointi, ratsiat, jalkaväen käyttö, sensoritiedustelu (ja siirtymi-

nen henkilötiedusteluun), panssarikaluston käyttö reservinä, operointi suurista tukikohdista, 

taistelun johtaminen kiinteistä komentopaikoista sekä taistelua tukevien joukkojen alistaminen. 

 

Tiedustelussa yhdysvaltalaisilla oli selkeä teknologinen ylivoima, jota voidaan tulkita tilanteen 

hyödyntämisenä. Sensoreiden oltua Bagdadin toimintaympäristössä normaalia tehottomampia, 

voidaan henkilötiedustelun käynnistäminen ja sen roolin kasvu taas tulkita olosuhteisiin rea-

gointina. Suuriin tukikohtiin palaaminen oli perusteltu joukkojen omasuojan kannalta oleel-

liseksi, jolloin on taas reagoitu tilanteeseen ja olosuhteisiin. Tukikohdista tehdyt partiot pyrki-

vät osaltaan vakauttamaan aluetta, mutta toisaalta niillä pyrittiin myös tietoisesti etsimään vi-

hollista. Molemmista näkökulmista katsottuna partioinnilla on reagoitu olosuhteisiin, kuten 

heikkenevään turvallisuustilanteeseen. Partioiden toteuttaminen jalkaväellä ja kevyillä ajoneu-

voilla taas on selkeä reagointi maastoon eli kaupunkiympäristöön. Panssarivaunujen oltua kan-

keita, ne siirrettiin reserviksi, mutta käytettiin taistelussa silloin, kun jalkaväen tulivoima ei 

ollut riittävä, jolloin reagoitiin jälleen maastoon ja tilanteeseen. 

 

Taistelun johtaminen kiinteistä komentopaikoista taas on olosuhteiden hyödyntämistä, sillä 

kiinteät, nopean tiedonsiirtokyvyn omaavat yhteydet mahdollistivat tehokkaamman taistelun-

johtamisen. Tähän liittyvät tukielementit, jotka alistettiin alemmille johtoportaille. Niiden alis-

taminen voidaan nähdä sekä reagoimisena tilanteeseen eli havaittuun liian pitkään vasteaikaan 

että olosuhteiden hyödyntämisenä eli esimerkiksi organisaation kykyyn toimia ad hoc -kokoon-

panoissa. 
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3 TEHDYT HAVAINNOT JA MUUTOKSET SEKÄ FIELD MANUAL 

3-24 

 

3.1 Jälleenrakentaminen 

 

Petraeusin yhtenä havaintona oli, että varsinaiset siviiliasioiden joukot (Civil Affairs) eivät ol-

leet riittäviä toteuttamaan yksinään mittavia uudelleenrakennus- ja valtionrakennusprojekteja, 

vaan jokaisen toimijan piti tehdä oma osuutensa88. Hän hyödynsi joukkojensa ammattitaitoa eri 

Irakin hallinnonalojen auttamiseksi. Esimerkiksi siviiliasiapataljoonan viestiaselajin tiimi sai 

vahvennukseksi viestipataljoonan joukkoja ja he toimivat yhteistyössä Irakin viestintäministe-

riön kanssa. Vastaavanlaisesti muita Irakin hallinnonosia ja siviiliasiapataljoonan tiimejä tuet-

tiin muilla aselajijoukoilla. Tällä tavoin saatiin suurempi määrä tavanomaisiakin joukkoja aut-

tamaan uudelleenrakennustyössä.89 

 

Jälleenrakentamisesta Petraeus huomasi, että oli tarpeen rakentaa instituutioita eikä pelkästään 

joukkoja. Havainnon hän teki yhdestä koalition päätehtävistä: Irakin turvallisuusjoukkojen jäl-

leenrakentamisesta. Ensin pääpaino oli Irakin asevoimien ja poliisin taistelujoukkojen kehittä-

misessä. Vaikka ne olivatkin asioita, joita irakilaiset välttämättömästi tarvitsivat turvallisuusti-

lanteen parantamiseksi, huomattiin pitkän tähtäimen onnistumisen kannalta tärkeämpää raken-

taa instituutiot, jotka tukevat poliisia ja asevoimia. Havaintona oli, että esimerkiksi vastuumi-

nisteriöiden huonous vesittää pataljoonien ja prikaatien kehitystyön, jos ne eivät maksa sotilai-

den ja poliisien palkkoja ajallaan tai valitsevat työntekijät poliittisin eivätkä ammatillisin vai-

kuttimin.90 Tämä alleviivasi amerikkalaisille neuvonantajatiimien sijoittamisen tärkeyttä myös 

ylempiin johtoportaisiin eli ministeriöihin. Niitä oli sijoitettu jo aikaisemmin poliisin ja asevoi-

mien joukkoyksiköihin ja -osastoihin.91 

 

 

 

 

                                                 
88 Petraeus, David H.: Learning Counterinsurgency: Observations from Soldiering in Iraq. Military Review, Jan-

uary – February 2006, s. 6. 
89 Ibid. s. 7. 
90 Ibid. s. 7. 
91 Ibid. s. 8. 
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3.2 Muut kuin taistelutehtävät 

 

David Galulan92 mukaan vastakumouksellisten strategioiden täytyy myös muodostaa poliitti-

nen ympäristö, joka auttaa vähentämään tukea kapinallisille sekä vähentämään heidän omaksu-

mansa ideologian vetovoimaa93. Petraeusin mukaan joillain Irakin sunnialueilla tällaisen poliit-

tisen ilmapiirin muodostaminen on todennäköisesti tärkeämpää kuin taisteluoperaatiot, koska 

oikeat poliittiset aloitteet saattavat heikentää kapinallisille annettua apua ja turvapaikkoja. 

Muita tärkeitä tekijöitä politiikan lisäksi ovat taloudellinen elpyminen, koulutus, diplomaattiset 

aloitteet naapurivaltioihin sekä peruspalveluiden tuottaminen. Taloudellisen elpymisen hän nä-

kee tärkeäksi, koska se vähentää työttömyyttä ja sitä kautta työttömien palkkaamista kapinal-

lissotilaiksi. Koulutus lisää jälleen työllistymismahdollisuuksia sekä antaa keinon löytää tietoa 

oman yhteisön ulkopuolelta, mikä taas pienentää riskiä omaksua kapinallisten narratiivia. Hy-

vät suhteet ja aloitteet naapurivaltioiden kanssa pienentäisivät ulkomaalaisten taistelijoiden 

maahantuloa.94 

 

Vaikka muut kuin taistelutehtävät ovatkin lähtökohtaisesti rajattu tämän tutkimuksen ulkopuo-

lelle, on yllä oleva Galulan ja varsinkin Petraeusin pohdinta hyvä nostaa esille niiden suorasta 

vaikutuksesta taistelutehtäviin. Esimerkiksi vihollistaistelijoiden määrän laskeminen vaikuttaa 

suoraan omien taistelutehtävien ja tappioiden määrään, joista ensimmäisen väheneminen vä-

hentää infrastruktuuriin tehtyjä vahinkoja, mikä taas pitää paikalliset ihmiset edes hieman tyy-

tyväisempinä. Tällä taas voi olla seurannaisvaikutuksia esimerkiksi tiedustelutiedon saatavuu-

dessa ja luotettavuudessa, mikä jälleen auttaa tulevissa tehtävissä. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Marlowe, Ann: David Galula: His Life and Intellectual Context. Strategic Studies Institute, US Army War 

College 2010. s. 1–3. David Galula (1919–1967) oli ranskalainen sotateoreetikko. Hänen pääjulkaisunsa olivat 

Pacification in Algeria (1963) ja Counterinsurgency Warfare (1964). Galulan kirjoitukset jäivät hänen elinaika-

naan muiden ranskalaisten sotateoreetikoiden, kuten Roger Trinquierin ja Charles Lacheroyn varjoon. Hän nousi 

tunnetuksi yhdysvaltalaisen Field Manual 3-24:n kirjoittamisen yhteydessä. Kenraali David Petraeusin mukaan 

Galulan Counterinsurgency Warfare oli FM 3-24:n päälähteitä. 
93 Galula, David: Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. Frederick A. Praeger, Inc, New York City 

1964, s. 69–70 ja 92. 
94 Petraeus (2006), s. 9. 
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3.2.1 Voimankäyttö 

 

Dennis Faulknerin mukaan Yhdysvaltojen maavoimat kokee ratkaisevansa kaikki ongelmat 

hyökkäyksellisin keinoin, vaikka teoriat tai käytäntö osoittaisi ne huonoiksi ratkaisuiksi. Tämä 

johti siihen, ettei ymmärretty liiallisen voimankäytön vaikuttavan negatiivisesti yhteistyömah-

dollisuuteen paikallistoimijoiden kanssa. Hän väittää aggressiivisten keinojen olleen tuettuja 

pataljoonien ja prikaatien komentajien toimesta.95 Komentajien ajattelutapa operaatioiden me-

nestyksen määrittelemisestä oli hänen mukaansa myös vääristynyt, sillä menestys määriteltiin 

kuolleiden tai kiinniotettujen vihollissotilaiden lukumäärillä96. 

 

Kenraali David Petraus tuo voimankäyttöön toisen näkökulman. Taistelutehtävä suunnitellessa 

on otettava huomioon myös kansan vastareaktio. Petraus lisää yhtälöön kaatuneiden vihollisso-

tilaiden vuoksi kumoukselliseen osapuoleen liittyvät ihmiset. Hän käyttää esimerkkinä kenraali 

John Galvinin pohdintaa vuodelta 1986: ”Jos asevoimien toiminta aiheuttaa 50:n kapinallisen 

kuoleman, joka aiheuttaa 200:n ennen neutraalin kansalaisen liittymisen kapinallisiin, voiman-

käyttö on ollut haitallista.”97 

 

Tutkimusaineiston pohjalta on vaikea osoittaa, kuinka hyvin nämä havainnot ovat siirtyneet 

käytäntöön, mutta teorian tasolla havainto on ollut järkevä ja oikeanlainen. Voimankäyttö lo-

pulta kulminoituu taistelukentällä yksittäiseen sotilaaseen, mutta tämänkaltainen havainto antaa 

mahdollisuuden myös komentajille ja operaatioiden suunnittelijoille vaikuttaa voimankäyttöön 

omalta osaltaan. Operaatioiden suunnittelija voi muuttaa aggressiivisiksi tarkoitetut partioinnit 

esimerkiksi rauhanturvaamistehtäväksi paikallisella torilla. Tämä olisi siis yksi tapa vaikuttaa 

joukkojen käyttöperiaatteisiin ja aggressiivisuuteen. Tehtävätyyppiä muuttamalla joukko olisi 

jälleen lähempänä paikallisväestöä tiedustelutietoa keräämässä ja luottamusta rakentamassa 

olettaen, että esimerkiksi torilla läsnäolo ei provosoi vihollista hyökkäämää toria ja siellä asi-

oivaa väestöä kohtaan sotilaiden läsnäolon seurauksena. 

 

 

 

                                                 
95 Faulkner, Dennis W.: A view from the teeth in the war of the flea an analysis of U.S. Army tactics in Iraq. Naval 

Postgraduate School 2007, s. 32. 
96 Ibid. s. 31. 
97 Petraeus (2006), s. 6. 
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3.2.2 Tukikohdat 

 

Tukikohtien perustamisessa ja käytössä periaatteeksi oli muodostunut suuret tukikohdat, kuten 

Bagdadissa sijaitseva Camp Liberty. Camp Liberty oli tukikohtana valtava. Vuonna 2004 siellä 

operoi 16 000 yhdysvaltalaista sotilasta ja tukikohta jatkoi kasvamistaan sodan edetessä.98 Kou-

lutuksessa tukikohtien sijoittelusta ei oltu keskusteltu. Faulknerin rotaation ensimmäisten kah-

den kuukauden jälkeen pataljoona- ja komppaniatason johtajat puhuivat pienempien tukikoh-

tien perustamisen puolesta. Nämä tukikohdat perustettaisiin lähemmäs operaatioalueita. Tämä 

jäi kuitenkin turvallisuustilanteen vuoksi toteuttamatta.99 

 

Faulknerin mukaan vuosien 2004 ja 2005 strategia perustui vihollisen löytämiseen ja tuhoami-

seen paikallisten luottamuksen voittamiseksi. Taistelevat joukot orientoituivat tätä tehtävää var-

ten kuitenkin siten, että joukkojen oma turvallisuus oli turvattu. Tämä toimintatapa vahvisti 

ajatusta siitä, että joukot pysyisivät suurissa tukikohdissa ja siirtyisivät niistä käsketylle toi-

minta-alueelle.100 

 

Sotataidollisesti niin pienillä kuin suurillakin tukikohdilla on omat etunsa ja haittansa. Esimer-

kiksi joukon omasuojan kannalta Bagdadin kaltaisessa toimintaympäristössä on helppo perus-

tella joukkojen paluu suuriin tukikohtiin tehtäviensä jälkeen, jolloin joukko ei ole pieninä osas-

toina ympäri kaupunkia alttiina vihollisen hyökkäyksille. Kuitenkin suhteuttaessa tämänkaltai-

nen joukkojen käyttö vastakumouksellisen sodan tavoitteisiin, ei toiminta tue tavoitetta tehok-

kaasti. Myöhemmin yhdysvaltalaiset muuttivatkin toimintatapojaan, jotta toiminta olisi jälleen 

tavoitetta tukevaa ja tarkoituksenmukaista, jolloin voida todeta Faulknerin ja muiden nuorem-

pien upseereiden argumentoinnin olleen oikeansuuntaista. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 GlobalSecurity.com: Camp Liberty. [https://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/camp-victory-n.htm], 

luettu 24.2.2022. 
99 Faulkner (2007), s. 32. 
100 Ibid. s. 30. 
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3.2.3 Tiedustelu 

 

Petraeusin mukaan tiedustelu on avain menestykseen. Tarkka tiedustelutieto mahdollistaa 

”eristä ja koputa” -tehtävät, joita hänen joukkonsa suoritti Irakissa. Tällä hän viittaa myös kom-

menttiinsa voimankäytöstä.101 Hyvällä tiedustelulla voimankäyttöä voidaan mahdollisesti vä-

hentää ja vähentämällä voimankäyttöä vähennetään voimankäytön haittavaikutuksia. 

Petraeusin mukaan tiedusteluverkon luominen on kuitenkin hyvin haastavaa, sillä esimerkiksi 

kaupunkiympäristöissä tiedon pitää olla hyvin tarkkaa, jotta kohde löydetään. Tiedusteluverkon 

luominen vaatii kaikkien tiedonkeruun ja analysoinnin toimijoita. Petraeus korostaa henkilö-

tiedustelun tärkeyttä.102 

 

Kuten on jo aikaisemminkin todettu, henkilötiedusteluverkon luominen vie paljon aikaa. Tä-

män vuoksi yhdysvaltalaiset olivatkin selvästi epäedullisessa asemassa vihollisuuksien nous-

tessa vuonna 2004. Petraeusin havainto tiedonkeruusta onkin oleellinen, sillä yhdysvaltalaiset 

eivät selvästi saaneet riittävästi tarkkaa tietoa perinteisillä sensoreillaan.  

 

3.3 Koulutus 

 

Vuosina 2004–2005 koulutuksen painopiste ei ollut juurikaan muuttunut aikaisemmasta. Kou-

lutuksessa pääpainona oli yhä taisteleminen ja vihollisen tuhoaminen, eikä niinkään muut kuin 

taistelutehtävät.103 Faulknerin mielestä koulutuksessa oli useita epäkohtia: 1) Joukko koki 

useita muutoksia organisaatiossa ja käytettävässä doktriinissa Afganistanin ja Irakin komen-

nusten välissä. 2) Joukko ei saanut riittävää ohjausta koulutukseen ylemmiltä tahoilta. 3) Tak-

tisia menestystekijöitä johdettiin suoraan taistelutehtävistä ja niitä sovellettiin harjoitusjouk-

koon. 4) Menestystekijöiksi laskettiin vain vihollisen paikantamiseen ja tuhoamiseen liittyvät 

asiat. 5) Kulttuurin ja paikallisten olojen ymmärtämistä ei pidetty yhtä tärkeänä kuin vihollisen 

toimintatapojen ymmärtämistä. 6) Yhteistä ymmärrystä Irakin tilanteesta ei ollut. 7) Johtajien 

ajatusmaailman muokkaaminen ei ollut tärkeysjärjestyksessä korkealla.104 

 

                                                 
101 Petraeus (2006), s. 6. 
102 Ibid. s. 6. 
103 Faulkner (2007), s. 28. 
104 Ibid. s. 28–29. 
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Johtajien vaihtaminen uusiin jopa viikkoja ennen komennuksen alkua on luonnollisesti ongel-

mallista joukon suorituskyvyn kannalta, sillä johtaja ei opi kunnolla tuntemaan joukkoaan ja 

sen kyvykkyyksiä, kuten joukkokaan ei opi tuntemaan johtajaansa. Ongelman tuottaa myös 

doktriinitason muutokset: jos joukko on tottunut toimimaan Afganistanissa tietyllä tavalla ja 

uusi toimintatapa onkin täysin erilainen, on uuden oppiminen ja vanhan poisoppiminen vaikeaa. 

Koulutettavien asioiden muokkaaminen lienee ollut suurempi ongelma nimenomaan Afganis-

tanissa aikaisemmin olleilla joukoilla, eikä niinkään muilla joukoilla. Toisaalta täysin kokemat-

tomilla joukoilla ei ole mitään kokemuspohjaa, jonka päälle rakentaa uusia asioita, mikä on 

myös ongelma. 

 

Joukko ei Faulknerin mukaan saanut juurikaan ohjeita koulutusaiheista ja koulutuksen järjestä-

misestä ennen komennustaan. Tämä viitannee siihen, että sodan alkuvuosina ei järjestelmällistä 

lessons learned -järjestelmää ollut tai ainakaan sen havaintoja ei jalkautettu seuraavaksi ope-

raatioalueelle rotatoiville joukoille. Faulknerin joukko aloitti rotaationsa syksyllä 2005, jota 

edelsi vuoden koulutusaika. Tällöin vuosien 2003 ja 2004 taisteluista olisi pitänyt olla jo sel-

keitä havaintoja hyvistä ja huonoista toimintatavoista. 

 

Faulknerin havainnot 3–5 voidaan sitoa myös edelliseen koulutuksen ongelmakohtaan. Hänen 

havainnoistaan käy ilmi, että koulutus keskittyi nimenomaan niin sanottuihin koviin menetel-

miin eli taistelutehtäviin ja pehmeät menetelmät, kuten vuorovaikutus paikallisten kanssa, luot-

tamuksen rakentaminen ja heidän suojelunsa jätettiin toisarvoisiksi. Tässä näkyy Yhdysvaltojen 

sodan alkuvaiheen suurin ongelma: varsinaisen yhteisen strategian ja sen toimeenpanon puute. 

 

Faulknerin havaintoja tukee myös majuri Matthew R. Hoverin ajatukset koulutuksesta ja sodan 

suunnittelusta. Hänen mielestään vaiheen neljä, eli vakauttamisen, suunnittelu niin strategisella 

kuin operatiivisella tasollakin epäonnistui, mikä näkyi joukkojen koulutuksessa105. Hänen mu-

kaansa asevoimat eivät halunneet toteuttaa vakauttamisoperaatiota ja vältteli maan uudelleen-

rakennusta kaikin keinoin. 

 

                                                 
105 Hover, Matthew R.: The occupation of Iraq: a military perspective on lessons learned. International review of 

the Red Cross, Vol. 94 Number 885, 2012, s. 340. 
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Tämä näkyi siten, että vaiheita 1–3 suunniteltiin selvästi tarkemmin kuin neljättä vaihetta. 

Suunnittelu ei täten ottanut riittävästi huomioon etnisiä ja uskonnollisia jännitteitä, kulttuu-

rieroja, Irakin taloutta, mahdollisuutta kumouksellisuuteen, kuinka taktisen tason joukkoja ra-

hoitetaan sekä hallinnon jatkuvuutta.106 Ben Barryn mukaan ongelmaksi ei sinällään muodos-

tunut huono suunnittelu, vaan epäonnistuminen muuttuneiden olosuhteiden huomaamisessa ja 

niihin nopeasti reagoimisessa107. 

 

Suunnittelun puutteiden vuoksi taktisen tason joukot epäonnistuivat harjoittelussaan miehitystä 

ja vakauttamista varten108. 3. Jalkaväkidivisioonan after action reportin mukaan he eivät harjoi-

telleet siviili-sotilasyhteistyötä, jollaisia tehtäviä he lopulta päätyivät toteuttamaan109. Koulu-

tuksessa otettiin huomioon esimerkiksi kulttuuriasioita, joiden pääpainona oli paikallisten louk-

kaamisen välttäminen. Koulutus olisi kuitenkin Hoverin mielestä voinut painottua vakautta-

mista tukeviin asioihin, kuten heimojärjestelmään, uskontoon, neuvottelutekniikoihin, kulttuu-

rillisiin tapoihin ja paikallisiin johtamisrakenteisiin.110 

 

David Petraeus nostaa koulutuksen osalta tärkeäksi asiaksi nuorempien johtajien eli lähinnä 

joukkueen johtajien ja ryhmän johtajien koulutuksen. Hänen mukaansa koulutuksessa on tär-

keää laittaa johtajat erilaisiin harjoitustilanteisiin, joissa he oppivat toimimaan haastavissa, no-

peissa ja epäselvissä tilanteissa. Esimerkkitilanteena hän käyttää nopean tarkastuspisteen pe-

rustamistehtävää, jossa alikersantin tulee ryhmineen kyetä pysäyttämään nopeasti lähestyvä 

ajoneuvo muutenkin, kuin ampumalla auton tuulilasin läpi.111 

 

Oikealla koulutuksella nuoremmat johtajat, jotka nopeita tilanteita kentällä kohtaavat, kykene-

vät tekemään mahdollisimman oikeita ratkaisuja. Toimintaympäristön kompleksisuudesta joh-

tuen oikeiden ratkaisuiden tekeminen on tärkeään, koska yhdelläkin virheellä voidaan vaarantaa 

pitkän aikavälin työ strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

                                                 
106 Hover (2012), s. 341. 
107 Barry (2017), s. 46. 
108 Hover (2012), s. 342. 
109 Third Infantry Division (Mechanized) After Action Report. [https://www.globalsecurity.org/military/library/re-

port/2003/3id-aar-jul03.pdf] 
110 Hover (2012), s. 343. 
111 Petraeus (2006), s. 9. 
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Koulutustilanne parani vuoden 2006 alussa, kun Irakin Tajiin perustettiin pieni koulu kenraali 

George Caseyn toimesta. Koulun nimi oli Counterinsurgency Academy ja se piti viiden päivän 

kursseja komentajatason henkilöille. Koulun toiminnan tavoitteena oli muuttaa tavanomaisen 

sodan ajatusmaailma kohti vastakumouksellisen sodan voittamista. Koulun silloinen komen-

dantti, eversti Chris Short, totesi, että aikaisemmin osa komentajista ymmärsi, kuinka vastaku-

mouksellista sotaa käydään ja osa ei. Hänen näkemyksensä mukaan komentajan huono toiminta 

johti yksikön huonoon toimintaan ja päinvastoin. Kurssi pyrki täten varmistamaan, että jokai-

nen komentaja ymmärsi, kuinka toimia oikein.112 Kurssille osallistujat kokivat kurssin hyväksi 

ja näkökulmia avaavaksi. Ainoa kritiikki koulutusta kohtaan oli se, että sen olisi pitänyt tapah-

tua jo ennen Yhdysvalloista Irakiin lähtöä.113 

 

3.4 Johtaminen 

 

Johtamistoiminta ja -käyttäytyminen on ollut ainakin Faulknerin joukossa ongelmallista. Ris-

kien ottamista vältettiin ja joukon omasuojaa korostettiin taktisten voittojen kustannuksella. 

Korkeamman tason johtajat eivät ottaneet huomioon alempien johtajien ideoita, jos ne eivät 

tuoneet välittömiä hyötyjä esimerkiksi joukon omasuojaan ja turvallisuuteen. Yksiköiden pääl-

liköt olivat myös huonoja ehdottamaan taktiikoiden, tekniikoiden tai toimintatapojen muutok-

sia. Yksiköiden päälliköt olivat huolissaan siitä, miten heidän käyttämät taktiikkansa nähtäisiin 

ylemmillä johtamistasoilla.114  

 

Faulknerin kertomus viittaa johtamisen kankeuteen, joka on yleistä suurten maiden asevoimilla. 

Kankeus ja jopa pelko oman uran jatkumisesta aiheuttaa sen, että asioista ei uskalleta puhua 

eikä uutta uskalleta yrittää. Jäljelle jää oppikirjojen ja perustaistelumenetelmien mukainen toi-

minta, mikä ei toimi kaikissa ympäristöissä ja selvästi ei toiminut Irakin vastakumouksellisessa 

sodassa. Kuten Faulkner itsekin on todennut, heidän taktiikkansa olivat enemmänkin vastater-

rorismia kuin vastakumouksellisuutta115. 

 

                                                 
112 Ricks, Thomas E.: U.S. Counterinsurgency Academy Giving Officers A New Mindset. Washington Post, 

21.2.2006, s. 1. [https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/02/20/AR2006022001303.html], 

luettu 4.11.2021. 
113 Ibid. s. 2. 
114 Faulkner (2007), s. 36. 
115 Ibid. s. 35–36. 
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Faulknerin kokemukset sotivat myös Petraeusin tekemiä havaintoja vastaan. Petraeus toteaa, 

että johtajien tulee olla joustavia ja mukautumiskykyisiä. Hänen mukaansa monessa Irakissa 

koetuissa onnistumisissa ovat avainasemassa olleet nuoret johtajat, jotka ovat olleet innovatii-

visia, aloitteellisia, päättäväisiä ja rohkeita.116 Petraeus korostaakin johtajien antamaa esimerk-

kiä. Jos yksikön päällikkö suosii kineettisiä operaatioita ei-kineettisten kustannuksella, toden-

näköisesti hänen alaisensa tekevät samoin. Ongelmana tässä on menetetyt mahdollisuudet esi-

merkiksi suhteiden luomisessa paikallisiin tai jälleenrakentamisessa.117 Aikaisemmin esitetty 

eversti Shortin lausunto viittaa samaan, Petraeusin esille tuomaan ongelmaan. 

 

3.5 FM 3-24 

 

Edellisestä vastakumouksellisuudesta kertovan oppaan julkaisusta oli kulunut maavoimissa ai-

kaa 20 vuotta ja merijalkaväessä 25 vuotta. Field Manual 3-24: Counterinsurgency julkaistiin 

lopulta 15.12.2006 täyttämään tämä doktrinaalinen kuilu.118 Oppaan kirjoittaminen alkoi vuo-

den 2005 lopussa kenraali Petraeusin johdolla Fort Leavenworthissä. Erikoista oppaan kirjoit-

tamisessa oli se, että sen luonnos julkaistiin julkiseen jakoon kommentointia varten. Tämä oli 

ennenkuulumatonta maavoimissa ja merijalkaväessä.119 Ohjesäännön sisältö perustuu aikai-

sempiin virallisiin ja väliaikaisiin ohjesääntöihin, mutta erityisesti aikaisemmista vastakumouk-

sellisista sodista saatuihin oppeihin.120 

 

Yhdysvaltojen ongelmana sodan alkuvuosina oli yhteisen strategian puuttuminen. Se vaihteli 

divisioonittain Irakin eri alueilla. Täten komentajilta puuttui ymmärrys siitä, mitä vastaku-

mouksellinen doktriini tarkoittaa ja miten se eroaa muista doktriineista (esimerkiksi shock and 

awe). Dennis Faulkner argumentoi, että ymmärryksen puutteen vuoksi Irakissa toteutettiinkin 

enemmän vastaterrorismia kuin vastakumouksellisuutta.121 Uusi ohjesääntö ja strategia olivat 

siis selvästi tulleet tarpeeseen. 

 

 

 

                                                 
116 Petraeus (2006), s. 9. 
117 Ibid. s. 10. 
118 Field Manual 3-24 – Counterinsurgency, s. foreword. 
119 Cohen, Raphael S.: A Tale of Two Manuals. PRISM, Vol 2. No. 1 (12/2010), s. 88. 
120 Field Manual 3-24 – Counterinsurgency, s. vii. 
121 Faulkner (2007), s. 30. 
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3.5.1 Johtaminen 

 

FM 3-24 käsittelee johtamista vastakumouksellisuudessa luvussa seitsemän. Luvussa painote-

taan johtajan etiikkaa ja kulttuurinäkökulmaa. Eettisesti oikeiden ratkaisujen tekemistä pidetään 

erittäin tärkeänä, jotta paikallisväestön tuki voidaan saavuttaa ja säilyttää122. Tämä vaatii myös 

alaisten kouluttamista ja heidän toimiinsa puuttumista tilanteen niin vaatiessa. Tätä ohjesääntö 

korostaa erityisesti kulttuuriasioiden osalta. Sen mukaan huonosti koulutetun tai paikallisväes-

tön kanssa tottumattoman joukon käyttö on usein haitallista123. 

 

Johtajien tulee olla myös tietoisia toimintaympäristöstään, kuten väestöstä, topografiasta, talou-

desta, historiasta ja kulttuurista. Ymmärtämällä toiminta-alueensa tilanteen he kykenevät myös 

arvioimaan jatkuvasti sen muutoksia. Ohjesäännön mukaan osana toimintaympäristön ja -alu-

een analyysiä johtajien tulee myös ottaa vastuu kaikista henkilöistä kyseisellä alueella. Tämä 

tarkoittaa sitä, että johtaja tuntee paikallisväestön, ymmärtää heidän motivaattorinsa ja välittää 

heidän tarpeistaan. Aito välittäminen ja empatia toimivat hyvinä aseina kumouksellisuutta vas-

taan.124 

 

Ohjesääntö painottaa mukautumista ja ketteryyttä johtajien ominaisuuksina. Heidän tulee kyetä 

suorittamaan monenlaisia tehtäviä aina taistelemista uudelleenrakentamiseen ja välillä muutos 

tehtävien välillä tapahtuu muutamassa tunnissa. Heidän tulee kyetä tekemään muuttuvissa tak-

tisen tason tilanteissa oikeita päätöksiä komentajan tahdon täyttämiseksi. Usein tämä tilanteet 

ovat stressaavia ja epäselviä. Kuitenkin mukautumiskykyiset johtajat kykenevät arvioimaan 

muuttuvan tilanteen nopeasti, tunnistamaan sen tärkeimmät tekijät tai ominaisuudet ja päättä-

mään parhaan tavan toteuttaa annettu tehtävä.125 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 Field Manual 3-24 – Counterinsurgency, s. 7-5. 
123 Ibid. s. 7-1–7-2. 
124 Ibid. s. 7-2. 
125 Ibid. s. 7-3. 
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3.5.2 Informaatio-operaatiot osana muuta operointia 

 

Ohjesääntö painottaa informaatio-operaatioiden tärkeyttä osana kaikkia muita loogisia operaa-

tiolinjoja (Logical Line of Operation)126. Se pitää sitä jopa ratkaisevana LLO:na, koska sillä 

voidaan luoda otolliset olosuhteet muiden operaatiolinjojen onnistumiselle. Pääosa luetelluista 

informaatio-operaatioiden kategorioista liittyy strategisten tavoitteiden edistämiseen liittyviin 

toimenpiteisiin tai isäntämaan kanssa tehtävään yhteistyöhön, mutta tärkeänä elementtinä lista-

taan jokaisen sotilaan osallistuminen informaatio-operaatioihin. Jokaisen sotilaan teot nähdään 

tärkeämpinä kuin puheet, jolloin informaatio-operaatioita suoritetaan jokapäiväisessä toimin-

nassa väestön parissa.127 

 

Olennaisena osana informaatio-operaatioita nähdään niiden synkronointi eri osa-alueiden kes-

ken. Viesti tulee räätälöidä kyseisen alueen väestön huolien mukaisesti. Onnistumisista, kuten 

projektien suorittamisesta tai turvallisuustilanteen parantamisesta tulee viestiä128 kaikissa mah-

dollisissa medioissa. Parhaimmillaan viestinnällä kyetään vaikuttamaan kumouksellisuuden 

juurisyihin sekä auttamaan paikallishallinnon legitimiteetin luomisessa.129 

 

3.5.3 Sotilasoperaatiot 

 

Ohjesäännössä nähdään pienemmät organisaatiot, kuten pataljoonat ja sitä pienemmät osastot 

tehokkaimpina yksiköinä toteuttamaan vastakumouksellisia operaatioita. Asia perustellaan 

sillä, että pienemmät yksiköt pääsevät lähemmäksi väestöä ja täten kykenevät turvaamaan heitä 

paremmin sekä saamaan paremmin laadukasta tiedustelutietoa. Tämä taas johtaa vähintään yhtä 

joustavaan, ellei jopa joustavampaan toimintaan kuin mihin vihollinen kykenee. Suuremmat 

organisaatiot, kuten prikaatit ja divisioonat nähdään enemmänkin synkronointiesikuntina. Pri-

kaati- ja divisioonaoperaatioita ei kuitenkaan poissuljeta keinovalikoimasta.130 

 

                                                 
126 Field Manual 3-24 – Counterinsurgency, s. 5-8–5-10. Eri operaatiolinjoja voivat olla esimerkiksi taistelutehtä-

vät, paikalliset turvallisuusjoukot, peruspalvelut, hallinto sekä taloudellinen kehitys. Operaatiolinjojen toimet py-

ritään yhdistämään loogiseksi kokonaisuudeksi yhteistä tavoitetta silmällä pitäen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi toi-

menpiteiden ajallista synkronoimista tiettyihin välitavoitteisiin sitoen. Ks. s. 5-3 ja Glossary-6. 
127 Ibid. s. 5-8. 
128 Finkel, David: Pataljoona 2–16. WSOY, Juva 2010, s. 39. Ks. myös s. 82–84. 
129 Field Manual 3-24 – Counterinsurgency, s. 5-8.  
130 Ibid. s. 5-12. 
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Liitteessä kaksi on ote ohjesääntöön sisällytetystä esitysluettelosta taisteluoperaatioiden kehit-

tämistä varten. Luettelossa mainitaan esimerkiksi ympäristön tunteminen, riittävän tarkasti oh-

jatut voimankäytön säännökset, väestön reaktion huomioiminen operoinnissa, vihollisen tärkei-

siin henkilöihin vaikuttaminen, tukialueisiin vaikuttaminen sekä alueiden hallussa pitäminen. 

Huomionarvoista on niiden painottuminen väestön suojeluun, jota ohjesääntö yleisesti koros-

taa.131 

 

Huomattavaa on, että luettelo sisältää selkeästi asioita, joita ei ole määrätietoisesti vuoden 2004 

Bagdadin taisteluissa lähteiden perusteella toteutettu. Kulttuuriasioista onkin jo todettu, että ne 

eivät sodan alkuvaiheessa merkittävällä tavalla kuuluneet koulutukseen. Vuonna 2004 parti-

ointi oli yksi päätehtävistä Bagdadiin sijoitetuilla joukoilla, mutta partiointi alkoi ja päättyi suu-

riin tukikohtiin, joihin vetäydyttiin tehtävän suorittamisen jälkeen. Alueita ei siis pidetty hal-

lussa kovin pitkiä aikoja. Tämä mahdollisti kumouksellisen osapuolen vallata alue aina takaisin 

partiotehtävien välillä, mikä vähensi operaatioiden vaikutusta tai jopa teki ne merkityksettö-

miksi. 

 

3.5.4 Clear, hold, build -lähestymistapa 

 

Clear, hold, build (CHB) -lähestymistapa tarkoittaa alueen puhdistamista, pitämistä ja rakenta-

mista. Se on yksi neljästä132 FM 3-24:n mainitsemista vastakumouksellisuuden esimerkkilähes-

tymistavoista. CHB:n tärkeimpinä tavoitteina on luoda turvallinen fyysinen ja psykologinen 

ympäristö, luoda hallinnolle kontrolli väestöstä sekä saada väestön tuki. Väestön tukea voidaan 

ohjesäännön mukaan mitata esimerkiksi osallistujamäärillä hallinnon perustamiin ohjelmiin tai 

vastakumouksellisen osapuolen väestöltä saaman tiedustelutiedon määrällä.133 

 

Lähestymistavan mukaisesti vastakumoukselliset operaatiot aloitetaan kontrolloimalla tärkeim-

piä alueita. Turvallisuus ja vaikutusvalta leviää tämän jälkeen ulospäin. Lähestymistavassa kaa-

van mukaisesti puhdistetaan, pidetään ja rakennetaan yksi alue, kylä tai kaupunki, jonka jälkeen 

menestystä vahvistetaan levittäytymällä seuraaville alueille. Lähestymistapa pyrkii luomaan ta-

voitteidensa mukaisesti pitkäaikaisen ja tehokkaan isäntävaltion hallinnon ja läsnäolon, joiden 

avulla kyetään takaamaan väestön turvallisuus ja täyttämään sen perustarpeet. Menestys vah-

vistaa isäntävaltion legitimiteettiä.134 

                                                 
131 Field Manual 3-24 – Counterinsurgency, s. 5-12. 
132 Ibid. s. 5-23–5-25. Muut lähestymistavat ovat combined action, limited support sekä pattern of transition. 
133 Ibid. s. 5-18. 
134 Ibid. s. 5-18. 
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CHB:n aikana suoritettavat päätehtävät ovat väestön jatkuva turvaaminen, kumouksellisten eli-

minointi, politiikan etusijan vahvistaminen, lakien valvominen sekä isäntävaltion instituutioi-

den rakentaminen. Ohjesääntö painottaa, että CHB:n mukaiset tehtävät vaativat aikaa, resurs-

seja ja pitkäjänteisyyttä. Kaikki operaatiot vaativat yhteistyötä ja yhteistä visiota siviilikom-

ponentin, tiedusteluelinten ja turvallisuusjoukkojen välillä. Johdonmukaiset informaatio-ope-

raatiot tulee myös sisällyttää kaikkeen toimintaan.135 

 

Ohjesäännön mukaan väestön tuen voittamiseksi seuraavien vaatimusten tulee täyttyä: 

- vastakumoukselliset joukot ovat selvästi ylivoimaisia kumouksellisiin nähden 

- vastakumouksellinen osapuoli omaa riittävät ei-sotilaalliset resurssit peruspalveluiden 

tuottamiseksi ja väestön kontrolloimiseksi 

- kumoukselliset joukot on puhdistettu alueelta 

- kumouksellisen osapuolen organisaatio, sen infrastruktuuri ja tuki on poistettu alueelta 

- isäntävaltion läsnäolo on perustettu kumouksellisen osapuolen vaikutusvallan korvaa-

miseksi ja väestö myös tukee isäntävaltiota.136 

 

Operaation puhdistusvaiheessa (eng. clear137) sotilasjoukko tuhoaa, ottaa kiinni tai pakottaa vi-

hollisen perääntymään käsketyltä alueelta. Ohjesäännön mukaan tehokkaimmillaan tämä puh-

distustehtävä aloitetaan eristä ja etsi -operaatioilla. Tällaisen operaation tarkoituksena on häiritä 

vihollista ja pakottaa heidät reagoimaan vastakumouksellisen osapuolen liikkeisiin. Komenta-

jien tulee käyttää pienten joukkojen hyökkäystehtävien yhdistelmiä tämänkaltaisessa operaati-

ossa. Erilaisia hyökkäyksellisiä tehtäviä voivat olla esimerkiksi partiointi, väijytykset ja koh-

distetut ratsiat.138 

 

                                                 
135 Field Manual 3-24 – Counterinsurgency, s. 5-18. 
136 Ibid. s. 5-18. 
137 Ibid. s. 5-19. Clear-tehtävää ei sellaisenaan tunnisteta suomalaisessa tehtävämäärittelyssä. FM 3-90 määrittelee 

taktisen tehtävän seuraavasti: clear is a tactical mission task that requires the commander to remove all enemy 

forces and eliminate organized resistance within an assigned area. Tehtävässä siis poistetaan vihollisen joukot tai 

eliminoidaan organisoitu vastarinta tietyltä alueelta. Suomalaisessa taktiikassa lähimpänä vastaavaa on lyöminen, 

jonka Kenttäohjesääntö 3.1 määrittelee olevan vastustajan pakottamista väistymään tai sen saattamista kyvyttö-

mäksi jatkamaan aikaisempaa toimintaa. Defeat on taas tehtävä, jossa vihollinen tehdään väliaikaisesti tai pysy-

västi toimintakyvyttömäksi, mikä vastaa pitkälti suomalaista lyödä-tehtävää. Suomalaisen termistön puutteen 

vuoksi tässä tutkimuksessa käytetään clear-sanan suomennoksena puhdistusta, joka kuvaa toiminnan sisältöä 

melko tarkasti. 
138 Ibid. s. 5-19. 
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Ohjesääntö pitää hyökkäyksellisiä operaatioita kuitenkin vain toiminnan alkuna eikä lopputi-

lana. Varsinaisen vihollisen poistuttua tai tuhouduttua alueelta, tulee poistaa kumouksellisten 

infrastruktuuri. Tällä tavoin kyetään estämään kumouksellisten palaaminen alueella ja rekry-

toinnin jatkaminen. Tämä pitää kuitenkin tehdä siten, että sillä on mahdollisimman pieni vai-

kutus väestöön. Sotilasjoukon rooli tulee olemaan tässäkin vaiheessa vielä suuri, kunnes aika-

naan paikallinen hallinto, oikeusistuimet ja poliisivoimat saavat itsensä perustettua alueelle.139 

 

Jos kumouksellisia ei saada kokonaan tuhottua alueelta ja ne jakautuvat esimerkiksi pienempiin 

ryhmittymiin, niiden uudelleenpääsy puhdistetuille alueille tulee estää. Näin ne eivät kykene 

rakentamaan uusia organisaatioita ja rakenteita alueelle. Tässä ohjesääntö korostaa vastaku-

mouksellisen osapuolen aktiivisuutta. Sen tulee heti tukialueiden perustuttua pysyä liikkuvana 

ja muodostaa jatkuva läsnäolo alueelle. Hyökkäys- ja vakauttamisoperaatioita tulee jatkaa, jotta 

toimintamahdollisuudet tuleviin toimiin säilyvät. Tällaisia operaatioita ovat muun muassa alu-

eiden eristäminen, partiointi sekä turvallisuusjoukkojen ja hallinnon edustajien jalkauttaminen 

alueelle.140 

 

Eristämisen ohjesääntö perustelee siten, että sillä kyetään katkaisemaan ulkopuolinen tuki ku-

mouksellisille sekä tappamaan tai ottamaan kiinni vihollistaistelijoita. Partiointi taas on tärkeää, 

koska sillä kyetään maalittamaan, häiritsemään, eliminoimaan sekä karkottamaan vihollistais-

telijoita. Edustajistolla taas pyritään turvaamaan väestön tuki sekä luomaan toimintaedellytyk-

siä tulevalle alueen kehittämiselle.141 

 

Puhdistusvaiheen teoreettisia elementtejä on selvästi ollut havaittavissa yhdysvaltalaisjoukko-

jen toiminnassa vuoden 2004 Bagdadissa. Partiointi ja kohdistetut ratsiat ovat tuolloin olleet 

selvästi yleisimmät tavat käyttää joukkoja. Ongelmana on kuitenkin ollut ikään kuin pitkäjän-

teisen suunnittelun ja tavoitteellisuuden puute, sillä taistelutehtävien tavoitteena näyttää olleen 

vain vihollisen eliminointi tai kiinni ottaminen. Teorian muut elementit ovat taistelemisen lo-

massa unohtuneet. 

 

                                                 
139 Field Manual 3-24 – Counterinsurgency, s. 5-19. 
140 Ibid. s. 5-19. 
141 Ibid. s. 5-19. 
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Puhdistusvaiheeseen liittyy selkeästi lähestymistavan seuraavaakin vaihetta tukeva alueen eris-

täminen ja kumouksellisten vaikutusvallan uudelleenlisäämisen estäminen. Tämä on ollut 

vuonna 2004 toiminnan suurin heikkous. Omat joukot eivät olleet väestön silmissä läsnä, sillä 

he operoivat suurista tukikohdista käsin. Tukikohtaansa palaavalla joukolla ei kyetä eristämään 

asuinalueita, jolloin kumoukselliset kykenevät palaamaan alueelle ja tekemään vastakumouk-

sellisen osapuolen työn turhaksi. 

 

Ohjesäännön mukaan CHB-operaation pitämisvaiheen (eng. hold) toteuttavat ideaalitilanteessa 

isäntävaltion turvallisuusjoukot. Vaiheen onnistuminen riippuu kahdesta pääkohdasta. Ensim-

mäinen on se, kuinka tehokkaasti ja jatkuvasti väestö saadaan turvattua. Toinen pääkohta on 

hallinnon vallan kasvattaminen paikallistasolla. Hyökkäykselliset operaatiot kumouksellisia 

vastaan jatkuvat tässäkin vaiheessa, mutta painopiste kohdistuu väestöön.142 

 

Tässä vaiheessa tärkeää on infrastruktuurin haltuunotto ja turvaaminen, sillä resurssit ovat aina 

rajalliset. Priorisoidessa kohteiden turvaamista tulee ottaa huomioon niiden merkitys vakauteen 

sekä todennäköisyys joutua hyökkäyksen kohteeksi. Nämä kohteet tulee paikantaa jo hyvissä 

ajoin suunnitteluvaiheessa.143 

 

Tässäkin vaiheessa informaatio-operaatiot koetaan erittäin tärkeiksi. Pääkohderyhmiksi määri-

tellään väestö, kumoukselliset, vastakumoukselliset sekä alueelliset ja kansainväliset yleisöt. 

Informaatiovaikuttamisen tulee kertoa, että hallituksen ja vastakumoukselliset joukot tulevat 

pysymään alueella, kunnes tavoitteet on saavutettu. Vastaavasti kumouksellisia tulee käskeä 

antautumaan tai poistumaan alueelta. Näillä informaatio-operaatioilla ja muulla operoinnilla 

pyritään jälleen vahvistamaan läsnäoloa alueella sekä saamaan väestö omalle puolelle.144 

 

Lähestymistavan rakentamisvaihe sisältää niin väestön tuen syventämistä kuin palveluiden ja 

infrastruktuurin rakentamistakin. Jälkimmäisiä voi ohjesäännön mukaan olla esimerkiksi jät-

teenkeräyspalvelut, kaivojen poraaminen, koulujen ja vastaavien laitosten rakentaminen sekä 

paikallisten turvallisuusviranomaisten kouluttaminen. Näillä toimilla vastakumouksellisen osa-

puolen pyrkii voittamaan väestön luottamuksen. Näiden toimien lisäksi jatkuvat tarvittaessa 

myös taisteluoperaatiot, jotta väestö kokee olonsa turvalliseksi ja uskaltaa tukea niin paikallis-

hallintoa kuin vastakumouksellista osapuolta.145 

                                                 
142 Field Manual 3-24 – Counterinsurgency, s. 5-19. 
143 Ibid. s. 5-19. 
144 Ibid. s. 5-20. 
145 Ibid. s. 5-20–5-21. 
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Tämä tutkimus ei syvenny tämän tarkemmin CHB-lähestymistavan kahteen jälkimmäiseen vai-

heeseen, sillä ne eivät ideaalitilanteessa sisällä merkittäviä taistelutehtäviä. Tärkeimmät taiste-

lutehtävät suoritetaan puhdistusvaiheessa ja sotilaskomponentin rooli pienenee aina vaiheesta 

seuraavaan. Tutkimuksen rajauduttua taisteluoperaatioihin, muut vaiheet eivät siis ole kovin 

olennaisia tutkimuksen kannalta. Muiden vaiheiden olemassaolo on kuitenkin tärkeää tausta-

tietoa, sillä ne liittävät ensimmäisen vaiheen toiminnot kokonaisuuteen ja auttavat ymmärtä-

mään, miksi tietynlaisia operaatioita tai tehtäviä on alueella tehty. 

 

3.6 Johtopäätökset 

 

Kolmannen pääluvun tarkoituksena oli tuottaa vastaus toiseen alatutkimuskysymykseen eli sel-

vittää, mitkä olivat havainnot taktisten käyttöperiaatteiden soveltuvuudesta ja miten ne näkyivät 

Field Manual 3-24:ssä. 

 

Selkeä havainto sodanjohdolta oli, että siviili- ja sotilaskomponentit eivät tukeneet toisiaan riit-

tävällä tavalla suurten tavoitteiden saavuttamisessa. Pitkään siviilikomponentti teki erillisesti 

omia tehtäviään ja sotilaskomponentti keskittyi yksin vihollisen etsimiseen ja tuhoamiseen. En-

simmäinen johtopäätös taktisten käyttöperiaatteiden soveltumisesta on siis, että ne olivat ikään 

kuin lokeroituina omaan maailmaansa, joka ei täysin kätellyt muiden sodan osa-alueiden 

kanssa. Tätä pyrittiin korjaamaan uudessa ohjesäännössä, joka toi mukanaan clear, hold, build 

-lähestymistavan. 

 

Sotilaskomponentin eristäytymistä omaan maailmaansa korostaa Dennis Faulknerin tekemät 

havainnot, joiden mukaan maavoimat koki ratkaisevansa sodan heille ominaisella tavalla eli 

vihollisen tuhoamalla. David Petraeus kuitenkin toi voimankäyttöön yhdysvaltalaisille uusia 

näkökulmia, jotka ottivat toimintaympäristön kokonaisvaltaisemmin huomioon. Asia kytkey-

tyy myös tiedustelusta tehtyihin havaintoihin. Alkuvuosina sensoritiedustelulla saatua tietoa ei 

pidetty riittävänä määrältään tai laadultaan ja tiedustelu alkoikin painottua henkilötiedusteluun. 

Tässä voimankäytöllä oli myös roolinsa: liiallisella voimankäytöllä väestö vieraannutettiin so-

tilaista ja tiedustelutietoa ei heiltä saatu. 
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Yhdysvaltalaiset olivat pitkään tukeutuneet suuriin tukikohtiin, kuten Bagdadin alueella ole-

vaan Camp Libertyyn. Selkeänä havaintona oli niiden soveltumattomuus jatkuvaan läsnäoloon 

ja siviilien turvaamiseen. Suuriin tukikohtiin tehtävän jälkeen palaaminen antoi viholliselle 

mahdollisuuden ottaa menettämänsä alueet takaisin haltuunsa ja jatkaa väestöön vaikuttamista. 

Asia kuitenkin korjaantui vuosien varrella taistelutukikohtien perustuessa Bagdadiin. 

 

Yksi selkeä epäkohta oli sotaan valmistava koulutus, jota useat henkilöt ovat kritisoineet. Suu-

rimpana ongelmana oli, että se ei valmistanut sotilaita muihin kuin koviin taistelutehtäviin. 

Kulttuuriasioita koulutettiin myös, mutta havaintojen perusteella ilmeisen riittämättömästi. 

Vaikka koulutus ei olekaan itsessään taktinen käyttöperiaate, niin sen tärkeyttä niiden luojana 

ja mahdollistajana lienee turha korostaa. Koulutus on tärkeää kaikilla tasoilla, niin prikaatin 

komentajan kuin yksittäisen jalkaväkitaistelijan osalta. Prikaatin komentajan koulutus mahdol-

listaa oikeiden taktiikoiden ja käyttöperiaatteiden valinnan organisaatiotasoilla, joilla tehtäviä 

joukoille suunnitellaan. Tähän pyrki muun muassa George Caseyn Counterinsurgency Aca-

demy. Yksittäisen sotilaan koulutus taas mahdollistaa vuorovaikutuksen paikallisten kanssa ja 

suunniteltujen tehtävien toteuttamisen tehokkaasti ja suotuisin lopputuloksin. 

 

Koulutuksen puute ja sen keskittyminen Irakin sodan näkökulmasta vääriksi koettuihin asioihin 

osittain johti koko ohjesäännön luomiseen. Asevoimien suuntaa haluttiin muuttaa varsinkin 

strategisella ja operaatiotaidollisella tasolla lähes täysin. FM 3-24 ei tarjoa hirveän paljoa tak-

tisen tasan johtajille. Tilanne korjattiin vuonna 2009 ilmestyneellä FM 3-24.2:lla, joka nimen-

omaan keskittyy taktisen tasan toimintaan. Kyseinen ohjesääntö ei kuitenkaan ollut vielä käy-

tössä tämän tutkimuksen aikarajauksen sisällä. 

 

FM 3-24 korostaa johtajien roolia eettisenä ja moraalisena esitaistelijana sekä häneltä vaaditta-

via kykyjä, kuten oma-aloitteisuutta, ketteryyttä päätöksenteossa ja mukautumiskykyä. Nämä 

vaatteet ovat kuin suoraan vastauksena Faulknerin esittämään kritiikkiin kaavoihin kangistumi-

sesta ja uskalluksen puutteesta. 

 

Ohjesääntö ottaa voimakkaasti kantaa informaatio-operaatioiden toteuttamiseen kaikilla ta-

soilla. Tämä on yksi asia, joka on muuttunut selvästi sodan alkuvuosista. Tärkeimmät muutok-

set ovat jokaisen taistelijan sitouttaminen osaksi informaatioulottuvuutta ja informaatioulottu-

vuuden lisääminen kaikkeen operointiin. Tämä on yksi selvä joukkojen käyttöperiaatemuutos 

verrattuna vuoden 2004 tilanteeseen, jolloin vastaavaa jokaisen taistelijan vastuuta informaa-

tiovaikuttamisesta ei tuntunut olevan. 
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Yksi asia, joka ei sinällään muuttunut vuosien varrella oli pienillä organisaatioilla operoiminen. 

Muutamia suuria yhteisoperaatioita lukuun ottamatta yhdysvaltalaiset käyttivät joukkueen, 

komppanian ja pataljoonan kokoisia osastoja päivittäisessä toiminnassa. Tämä nähtiin toimi-

vana tapana käyttää joukkoja. Tätä toimintatapaa jatkettiin myös vuonna 2008. Tässä tulee kui-

tenkin muistaa suurten organisaatioiden, kuten prikaatin taisteluosastojen rooli esimerkiksi eris-

tämistehtävissä. Pienten joukkojen rooli on ymmärrettävissä esimerkiksi partiointitehtävissä, 

jos alueella jätettävän jalanjäljen kanssa on tarpeen tasapainoilla. Pienempi organisaatio kyke-

nee yhtä lailla olemaan alueella läsnä kuitenkaan vaikuttamatta suurelta miehitysjoukolta. Pie-

net joukot eivät kuitenkaan kykene eristämään alueita tehokkaasti, jolloin suurempien joukko-

jen operaatioita yhä tarvitaan. 

 

FM 3-24 näyttäytyy yhdessä muiden havaintojen kanssa olevan eniten linkki sotilasjoukon päi-

vittäisen toiminnan ja sodan tai operaatioalueen tavoitteiden saavuttamisen välillä. Monia oh-

jesäännön asioita on nimittäin tehty jo vuodesta 2004, mutta toiminnan ja tavoitteiden välinen 

suhde tuntuu olleen hämärtynyt. Yhdysvaltalaiset sotilaat yhtä lailla partioivat ja tekivät ratsi-

oita, mutta tapa ja aggressiivisuus, joilla ne tehtiin eivät tuolloin tukeneet sodan isompaa kuvaa. 

 

Tällöin ei vielä puhuttu puhdistamisesta, pitämisestä ja rakentamisesta, vaan keskityttiin puh-

taasti vihollisen tuhoamiseen. Toisin sanoen keskityttiin tämän lähestymistavan puhdistamis-

vaiheeseen ilman, että oltaisiin tavoitteellisesti edetty kohti seuraavia vaiheita ja lopulta parem-

paa menestystä. Luonnollisesti tähän vaikuttaa jo toisen pääluvun johtopäätöksissä esitetyt on-

gelmat sodan vakauttamisvaiheen suunnittelun heikkouksista ja kumouksellisuuden nousun 

huomaamatta jäämistä. 

 

FM 3-24 tuo siis yhteen kokonaisuuden, jossa yhdistyvät niin siviilikomponentin kuin sotilai-

den toiminta kohti yhteistä tavoitetta. Se tekee sen yhdistelemällä aikaisempien vuosien koke-

muksia, mutta tuomalla myös uusia ajatuksia yhdysvaltalaiseen tapaan toimia. Esimerkiksi Da-

vid Galulan vaikutus on ohjesäännössä huomattavissa. 
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Kuten mainittu, yhdysvaltalaiset tekivät oikeitakin asioita. Uusi ohjesääntö kuitenkin syventää 

ja yhdistää eri toimintatapoja. Aikaisemmin on esimerkiksi saatettu partioida ja tunnistaa vihol-

linen. Siihen on vaikutettu, jonka jälkeen on palattu tukikohtaan. Kuitenkin uuden ohjesäännön 

mukaisesti alue pitää eristää, jonka jälkeen esimerkiksi partioinnilla vihollinen etsitään ja tuho-

taan. Sen jälkeen alueelle jätetään sotilaita esimerkiksi perustamalla pieni etu- tai taistelutuki-

kohta ja alue pidetään hallussa. Vihollisen uudelleenpääsy alueelle estetään olemalla jatkuvasti 

läsnä ja esimerkiksi fyysisesti eristämällä alue omaksi lokerokseen, kuten vuosina 2007 ja 2008 

Bagdadissa tehtiin. Tämän jälkeen voidaan aloittaa uudelleenrakennustyö ja estää väestön ajau-

tuminen kumoukselliseen liikkeeseen pitkällä aikavälillä. 
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4 SADR CITYN TAISTELU 2008 

 

Vuoden 2008 Sadr Cityn taistelu käytiin 23.3.-10.5.2008146. Syyt taistelun taustalla ovat moni-

naiset, mutta syynä sille esitetään olleen Irakin hallituksen suunnittelema operaatio Basran kau-

punkiin, jossa tavoitteena oli tuhota al-Sadrin kannattamat joukot. Toisaalta epäillään, että al-

Sadrin joukkojen aloittama hyökkäys Bagdadissa oli täysin ennalta suunniteltu ilman Basran 

operaation selvää vaikutinta hyökkäyksen takana.147 

 

Taistelu alkoi 23. maaliskuuta 2008 al-Sadrin joukkojen epäsuoran tulen hyökkäyksillä Vihre-

älle vyöhykkeelle. Mainittakoon, että viimeisten kuuden kuukauden aikana epäsuoran tulen is-

kuja ei juuri ollut tapahtunut. Vihreälle vyöhykkeelle ammuttiin ensimmäisten viiden päivän 

aikana 91 erillistä epäsuoran tulen keskitystä, jotka sisälsivät yhteensä 344 Vihreälle vyöhyk-

keelle osunutta rakettia ja kranaatinheittimen kranaattia. Tätä ajanjaksoa (23.3.-28.3.2008) kut-

sutaan myös sadristien hyökkäysvaiheeksi. Saman aikaisesti epäsuoran tulen iskujen kanssa 

sadristit hyökkäsivät kaikille 11:lle Sadr Cityn tarkastuspisteelle, jotka olivat Irakin turvalli-

suusjoukkojen miehittämiä. Olosuhteet taistelun alkuvaiheessa olivat koalition näkökulmasta 

haastavat, sillä hiekkamyrskyt vaikeuttivat sensoreiden ja ilma-asejärjestelmien käyttöä. Sadr 

Cityyn julistettu ulkonaliikkumiskielto piti sadristit poissa näkyviltä yöaikaan kiinnijäämisen 

pelossa. Valoisan aikaan he kykenivät piiloutumaan hiekkamyrskyihin ja paikalliseen väestöön, 

jolloin tuhoutumisen tai kiinnijäämisen riski oli pienempi.148 

 

Irakin hallituksen suunnittelema Basran hyökkäys alkoi 25. maaliskuuta. Al-Sadr jatkoi hyök-

käyksiään ja perui noin seitsemän kuukautta aikaisemmin julistamansa tulitauon. Koalition 

joukkojen komentaja David Petraeus raportoi silloiselle puolustusministeri Robert Gatesille, 

että ”tällä viikolla olemme siirtyneet yhteiskunnan rakentamisesta takaisin sodankäyntiin”.149 

 

 

 

 

 

                                                 
146 Rayburn et al. (2019b), s. 372 ja 379. 
147 Rayburn et al. (2019a), s. 372. 
148 Ibid. s. 372–373. 
149 Ibid., s. 373. 
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4.1 Vallitseva doktriini ja The Surge 

 

The Surge (suom. hyöky) alkoi helmikuussa 2007150. Se lisäsi yhdysvaltalaisten joukkomäärää 

Irakissa noin 30 000:lla151. RANDin tutkimuksen mukaan samaan aikaan vastakumouksellisen 

doktriinin tulkinta muuttui selvästi kohti väestön turvallisuuden luomista152. Tämä viittaa sel-

västi FM 3-24:n teemoihin, joita käsiteltiin edellisessä luvussa. Vuoden 2007 tammikuussa ken-

raali David Petraeus oli sanonut, että jos hän ottaisi vastaan työ Irakissa olevien joukkojen ko-

mentajana, niin hänen operaatioidensa pääpaino olisi nimenomaan irakilaisten turvaami-

sessa153. 

 

Petraeus oli myös sanonut, että yhdysvaltalaisjoukot tulisivat tekemään hänen alaisuudessaan 

täyskäännöksen edelliseen toimintaan nähden. Maavoimien taisteluyksiköt Bagdadissa tulisivat 

muuttamaan pois suurista tukikohdista ja siirtymään naapurustoihin. Hänen mukaansa päivisin 

saadut voitot hävittiin yöaikaan, kun joukot palasivat tukikohtiinsa ja tämän asian tuli muuttua. 

Kolme viidestä lisäprikaatista suunnattaisiin Bagdadin alueelle ja ne jatkaisivat tiettyjen asuin-

alueiden eristämistä toisistaan betonimuureilla.154 

 

Jo aikaisemmin aloitettu asuinalueiden eristäminen liittyy samaan aikaan Irakissa käynnissä 

olleeseen sunnien ja šiiojen väliseen sisällissotaan, joka oli ollut käynnissä jo pitkään. Yhtenä 

yhdysvaltalaisten saavuttaman menestyksen pääsyynä pidetäänkin Anbarin heräämistä (eng. 

Anbar Awakening), joka alkoi vuonna 2006155. Siinä sunniheimot nousivat Irakin al-Qaidaa 

vastaan ja alkoivat liittoutua yhdysvaltalaisjoukkojen kanssa156. 

 

Voidaan siis todeta, että kenraali Petraeusin, uuden ohjesäännön kirjoittajaryhmän jäsenen, joh-

dossa yhdysvaltalaiset siirtyivät toteuttamaan ohjesäännön mukaisia operaatioita. The Surge -

strategia tarjosi käyttöön viisi ylimääräistä prikaatia, joilla toteuttaa paljon joukkoja sitouttavia 

eristysoperaatioita. Taustalla vaikutti kuitenkin koko ajan eri uskonsuuntausten välinen sisäl-

lissota, jota yhdysvaltalaiset osasivat hyödyntää taistelussa kumouksellisia vastaan. 

 

                                                 
150 Johnson, David & eds.: The U.S. Army and the Battle for Baghdad. RAND Corporation, Santa Monica 2019, 

s. 130. 
151 Ibid. s. 124. 
152 Ibid. s. 130. 
153 Ibid. s. 130. 
154 Ibid. s. 130. 
155 Biddle et al. (2012), s. 8. 
156 Johnson et al. (2019), s. 127. 
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4.2 Koulutus 

 

Vuoden 2007 koulutusohjelma oli kokenut selkeitä muutoksia verrattuna vuoden 2002 koulu-

tusohjelmaan. Luvussa kaksi esitettyihin koulutushavaintoihin on vaikea liittää suoria syy-seu-

raussuhteita, mutta tuntikehykset olivat joka tapauksessa muuttuneet. Ensinnäkin koulutuksen 

kokonaisaika oli noussut 645,5:stä 733:een tuntiin, mikä tarkoittaa 87,5:n tunnin lisäystä157. 

Koulutusviikkoja oli yhä yhdeksän. 

 

Varuskuntapalveluksen kokonaistuntikehys pieneni 11%:a, joka tarkoittaa noin 45:tä tuntia. 

Huomioitavaa on, että varuskuntapalvelukseen sisältyvä hallinto ja orientaatio sai koulutusai-

kaa vain 11,5 tuntia, kun vuonna 2002 se oli 181 tuntia. Toisaalta muut varuskuntatehtävät 

saivat huomattavasti lisäaikaa: vuonna 2002 siihen oli varattu 44 tuntia ja vuonna 2007 191,4 

tuntia.158 Aineisto ei tarkenna, mitä esimerkiksi muut varuskuntatehtävät pitävät sisällään, eikä 

alkuperäislähdettä ole saatavilla. Dennis Faulknerin vuosina 2004–2005 tekemät koulutusha-

vainnot, jotka esiteltiin luvussa 3.4., ovat saattaneet korjaantua tänä aikana esimerkiksi yleisinä 

oppitunteina, jotka eivät näy muissa koulutuskokonaisuuksissa. On myös mahdollista, että 

vuonna 2006 perustetun Counterinsurgency Academyn opit olisivat ainakin osittain siirtyneet 

peruskoulutukseen. Tälle pohdinnalle ei toisaalta ole lähdeaineistossa mainintoja puolesta eikä 

vastaan. 

 

Sotilaan yksilöllisten taitojen koulutus menetti vuonna 2007 painopisteasemansa. Tunnit laski-

vat noin 35:lla (vuonna 2002 174,5 tuntia ja vuonna 2007 139,7 tuntia). Käytännössä tämä tar-

koitti sitä, että fyysinen koulutus, viestikoulutus ja suojautuminen kemiallisilta aseilta pysyivät 

lähes muuttumattomia. Taisteluensiapua lisättiin seitsemällä tunnilla, suunnistamista ja kartan-

lukua 7,5:llä tunnilla, marssimista ja leiriytymistä vähennettiin 5,5:llä tunnilla ja yksilön taktiset 

taidot poistettiin kokonaan (vuonna 2002 43 tuntia).159 

 

Tappavuuden kokonaisuutta lisättiin noin 26:lla tunnilla (vuonna 2002 117 tuntia ja vuonna 

2007 143,2 tuntia). Sen alaisista aiheista käsikranaattikoulutus, lähitaistelu ja pistinkoulutus 

pysyivät lähes muuttumattomina. Tärkeimmät lisäykset tulivat eri asejärjestelmiin totuttautu-

miseen (vuonna 2002 yhdeksän tuntia ja vuonna 2007 noin 22 tuntia) sekä rynnäkkökiväärin 

käyttökoulutukseen (vuonna 2002 81 tuntia ja vuonna 2007 noin 101 tuntia).160 

                                                 
157 Crane et al. (2020), s. 65. 
158 Ibid. s. 65. 
159 Ibid. s. 65. 
160 Ibid. s. 65. 
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Vuonna 2006 suomalainen peruskoulutuskausi kesti kuusi viikkoa ja koulutusaikaa oli 315 tun-

tia. Yhdysvaltalaisella peruskoulutuskaudella koulutusaikaa oli 733 tuntia eli 418 tuntia enem-

män. Koulutusaika oli yhdeksän viikkoa eli kolme viikkoa pidempi. Mielenkiintoista on huo-

mata, kuinka lähellä koulutusaiheiden painotus on prosentuaalisesti molemmissa järjestelmissä.  

 

Liikuntakoulutusta Suomessa on ollut noin 11,7 % ja Yhdysvalloissa 10%. Ampumakoulutuk-

seen varattiin Suomessa 17,6% koulutusajasta ja Yhdysvalloissa 14%. Tämän lisäksi yhdysval-

talaisilla oli 3% varattu eri asejärjestelmiin totuttautumiseen eli ampumakoulutuksen voidaan 

nähdä vieneen 17% koulutusajasta. Yhdysvaltalaiset eivät ole eritelleet varsinaista taistelukou-

lutusta omassa opetusohjelmassaan, mutta kenttäharjoituksiin varattiin 17% koulutusajasta ja 

Suomessa varsinainen taistelukoulutus sai 16,7% koulutusajasta. Tästä on eritelty pois marssi-

koulutus, joka Suomessa sai 7% koulutusajasta ja Yhdysvalloissa vain yhden prosentin.161 

 

4.3 Tilannekuvan luominen 

 

Tilannekuvan luominen on olennaista kaikissa sotatoimissa, oli kyseessä sitten talvisodan vii-

vytystaistelut tai nykyaikainen kumouksellinen operaatio. Vihollisen liikkeiden ja aikeiden sel-

vittäminen on kriittistä omien operaatioiden onnistumisen kannalta, mutta myös omien sotilai-

den henkien varjelemisessa. 

 

Vuoden 2008 Sadr Cityn taistelua edeltävän vuoden aikana Yhdysvallat loivat moniulotteisen 

tiedusteluverkon, jossa tietoa tuottivat useat eri komponentit, kuten esimerkiksi maajoukot, 

miehittämättömät ilma-alukset ja erilaiset tutkat. Tiedusteluverkon käytössä hyödynnettiin niin 

maastoa, olosuhteita kuin tilannettakin. 

 

Siviiliväestön tilanne oli muuttunut huomattavasti vuonna 2007. Anbarin herääminen oli levin-

nyt Bagdadiin ja siviiliväestö oli alkanut vastustaa terroristijärjestöjen, kuten Al-Qaidan toi-

mintaa. Tämä johti paikallisiin sopimuksiin eri järjestöjen ja yhdysvaltalaisjoukkojen välillä162. 

Sopimukset hyödyttivät molempia osapuolia. Yhdysvaltalaiset tarjosivat paikallisille taisteli-

joille esimerkiksi lääkintähuoltoa, joka paikallisilta puuttui ja vastineeksi he saivat tärkeää tie-

dustelutietoa Al-Qaidan joukkojen liikkeistä ja olinpaikoista, mikä auttoi maalittamisproses-

sia163. 

                                                 
161 Peruskoulutuskauden koulutussuunnitelma. EC9471/4.5.2006. 
162 Johnson et al. (2019), s. 132. 
163 Ibid. s. 132–133.  
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Paikallisilla järjestöillä ei myöskään ollut aina riittävää tulivoimaa Al-Qaidan joukkojen tu-

hoamiseen, jonka vuoksi he antoivat tietojaan yhdysvaltalaisille. Yhdysvaltalaiset kykenivät 

tällöin lyömään vihollisen joukot suurella tulivoimallaan.164 Tällä tavoin kyettiin siis hyödyn-

tämään vallitsevaa tilannetta eli paikallisväestön tyytymättömyyttä yhteistä vihollista kohtaan. 

Tässä on lisäksi nähtävissä jo vuosia käynnissä ollut henkilötiedusteluverkon rakentamistyö, 

joka alkoi vihdoin tilanteen muuttuessa tuottaa tuloksia. 

 

Sinällään yhdysvaltalaisten tiedustelusensoreissa tai -järjestelmässä ei ole mitään erityistä tai 

mullistavaa. Sen sijaan oleellista on sen käyttöperiaate. Sensorit alistettiin prikaatin johtoon, 

jotta tilannekuva olisi mahdollisimman reaaliaikaista, ja johtoportaita tiedustelutiedon ja sen 

käyttäjän välillä olisi mahdollisimman vähän165. Tämä mahdollistaa viholliseen vaikuttamisen 

heti havainnon teon jälkeen, jolloin maali ei ehdi kadota ennen ampumisluvan saamista. 

 

Tiedustelujärjestelmän käytössä mukauduttiin maaston tuomiin reunaehtoihin. Kaupunkiympä-

ristössä, jossa rakennuskanta on melko korkeaa ja hyvin tiivistä, on maajoukkojen vaikea tuot-

taa tietoa perinteisin menetelmin, kuten tähystystiedustelulla. Ongelma pyrittiin ratkaisemaan 

teknologian turvin eli käyttämällä korkealla ilmassa olevia sensoreita, kuten satelliitteja, heli-

koptereita ja miehittämättömiä ilma-aluksia. Maaston katveet saatiin tällä tavoin pienemmiksi, 

ja laitteilla kyettiin tähystämään laajempia alueita. Vihollisen kaukovaikuttamisen keinot rajau-

tuivat lähinnä kranaatin- ja raketinheittimiin, joista varsinkin raketinheittimet tarvitsevat isot 

tuliasema-alueet rakettien lentoradan vuoksi. Tulee kuitenkin huomioida, että sensoreiden on-

gelmat olivat samoja kuin jo vuonna 2004 eli niiden kyvyttömyys tuottaa tietoa rakennusten 

sisältä. 

 

Maastoa hyödynnettiin tässä tapauksessa siten, että pitkälle ulottuvalla ilmatiedustelulla kyet-

tiin valvomaan todennäköisiä raketinlaukaisupaikkoja ja ampuviin osastoihin vaikuttamaan lä-

hes välittömästi. Tiedustelujärjestelmää käytettiin siis hyvin aktiivisesti ja myös aggressiivisesti 

siihen liitetyn tulenkäyttökomponentin vuoksi. Huomattavaa on kuitenkin, että samoja asioita, 

kuten tulenkäytön elementtien alistamista, tehtiin jo aikaisempina vuosina. Tässä kohtaa järjes-

telmä ja sen käyttäjät lienevät kehittyneet paremmalle tasolle, minkä vuoksi asiaa painotetaan 

lähdemateriaalissa.  

                                                 
164 Johnson et al. (2019), s. 135. 
165 Johnson, David E., M. Wade Markel, & Brian Shannon: The 2008 Battle of Sadr City: Reimagining Urban 

Combat. RAND Corporation, Santa Monica 2013, s. xviii. 
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4.4 Vartioasemat ja partiointi 

 

Turvallisuustilanteen ylläpito voidaan Irakin sodan kontekstissa ymmärtää saavutetun menes-

tyksen ylläpitämisenä. Toisin sanoen turvallisuustilanteen ylläpidolla estetään turvallisuuden 

laskeminen toiminta-alueella. Hyödyntääkseen taisteluissa saavutettua menestystä yhdysvalta-

laisjoukot perustivat Irakin turvallisuusjoukkojen kanssa yhteisiä vartioasemia (Joint Security 

Station)166. Ne sijoitettiin kriittisiin liikenteen solmukohtiin, joissa paikallisten liikettä voitiin 

seurata ja täten myös vihollistaistelijoiden liikettä rajoittaa (kuva C2-lähteestä liitteeksi). 

 

Toinen tärkeä tapa ylläpitää turvallisuustilannetta ja samalla luoda näkyvyyttä omille joukoille 

oli partiointi toiminta-alueella. Yksi tavoite partioinnilla oli estää raketinlaukaisuoperaatiot, 

jotka olisivat onnistuessaan luoneet pelkoa niin sotilaisiin kuin siviileihin, mutta myös paran-

taneet vihollistaistelijoiden taistelumielialaa. 

 

Partioita toteutettiin siten, että joukkueen vahvuinen joukko oli toteuttamassa jatkuvasti par-

tiotehtävää omalla vastuualueellaan. Task Force 1-6:n joukkueet saattoivat täten olla 10–12 

tuntia partiossa, 4–6 tuntia vartioasemalla ja loput vuorokaudesta käytettiin huoltoon ja seuraa-

van tehtävän valmisteluihin.167 

 

Yhtenä partioinnin taustasyynä on läsnäolon näyttäminen. Läsnäolon kautta pyrittiin vaikutta-

maan paikallisväestön mielipiteisiin ja samalla rajoittamaan vihollisen toimintamahdollisuuk-

sia. Tähän liittyi myös tukikohtaverkoston uudistaminen. Tämä liittyy suoraan kenraali Petra-

eusin lausuntoihin saavutetun menestyksen menettämisestä yön aikana ja läsnäolon puutteeseen 

operoitaessa suurista tukikohdista. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
166 Johnson et al. (2013), s. xii. 
167 Ibid. s. 85. 
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4.5 Taistelutilan eristäminen 

 

Yhdysvaltalaisjoukot toteuttivat taistelutilan eristämistä läheltä ja kaukaa. Kaukoeristämisessä 

Bagdadia ympäröivät alueet otettiin haltuun, jolloin estettiin vihollistaistelijoiden ja vihollisen 

kaluston kuljettaminen Bagdadiin tai Bagdadista168. Ennen The Surgen tuomia joukkolisäyksiä 

kenraali Caseyn joukot suorittivat joitain taktisen tason operaatioita Bagdadia ympäröiville alu-

eille, mutta näiden operaatioiden luonne muuttui lisäjoukkojen saapuessa. Kenraali Odierno 

nimittäin käytti kaikkien viiden prikaatin taisteluosaston yhdistelmiä toteuttaakseen voimak-

kaampia näillä tärkeillä kaupunkia ympäröiville alueilla.169 

 

Lähieristämisessä rakennettiin 4 metriä korkea muuri eri asuinalueiden ympärille. Sadr Cityn 

eristäminen oli aloitettu vuonna 2007. Muurien rakentamisella oli kaksi päätavoitetta: ohjata 

väestön liikkeet vartioasemien kautta, jolloin vihollinen oli helpompi löytää sekä vaikeuttaa 

ajoneuvojen liikettä. Adhamiyah:n kaupunginosan eristämisen jälkeen VBIED-iskut (Vehicle 

Borne Improvised Explosive Device) vähenivät dramaattisesti170. Liikkeen kanavoitumisen 

vuoksi räjähdeajoneuvot eivät päässeet kohdealueilleen, joita olivat esimerkiksi torit ja yhdys-

valtalaisjoukot. 

 

Eristämisen taustalla oli ollut omien sotilaallisten tavoitteiden, kuten vihollistaistelijoiden liik-

keen estämisen lisäksi myös väestön suojelemiseen liittyvä näkökulma. Vuodesta 2005 alkaen 

sunnit ja šiiat olivat alkaneet eriytyä omiin kaupunginosiinsa sisällissodan seurauksena. Beto-

nimuurien rakentaminen kaupunginosien välillä auttoi pitämään eri uskontokuntiin kuuluvat 

erillään toisistaan ja auttoi vähentämään väkivaltaa FM 3-24:n teemojen mukaisesti.171 

 

RAND katsoo tutkimuksessaan alueiden eristämisen toisistaan ja Anbarin heräämisen siihen 

liittyvine sopimuksineen ja saatuine tiedustelutietoineen olleen olennaisena osana vihollisuuk-

sien ja uhrimäärien laskussa vuoden 2007 jälkimmäisestä puoliskosta alkaen.172 

 

 

                                                 
168 Johnson et al. (2019), s. 133. 
169 Ibid. s. 134. 
170 Johnson et al. (2013), s. 10. 
171 Johnson et al. (2019), s. 129. 
172 Ibid. s. 126–129. 
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4.6 Operointi pimeällä 

 

3-4 BCT:n edeltäjän, 2-82 BCT:n, komentaja eversti Farris lanseerasi termit ”päivätyö” ja ”yö-

työ”. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että päivisin kerättiin tiedustelutietoa, partioitiin, autettiin 

kaupungin jälleenrakentamisessa ja öisin suoritettiin rynnäkköjä ja ratsioita päivällä kerätyn 

tiedustelutiedon pohjalta173. 

 

Pimeäoperointi perustui yhdysvaltalaisjoukkojen teknologiseen ylivoimaan. Vihollisen pimeä-

näkökyky oli olematon ja se perustui olemassa oleviin valonlähteisiin. Yhdysvaltalaisjoukot 

omasivat taas erinomaisen kyvyn nähdä, osoittaa ja vaikuttaa maaleihin kaikissa valaistusolo-

suhteissa. Yhtenä esimerkkinä on pioneerijoukkueen taistelu 26.3.2008, jossa vihollinen yritti 

toteuttaa tuliylläkön eräällä vartioasemalla. Yhdysvaltalaisten RG-31-ajoneuvossa oli Gyro-

cam-niminen tähystin, joka sisälsi päiväkameran, pimeätähystimen, lämpökameran ja tässä 

taistelussa tärkeimmäksi välineeksi muodostuneen infrapunaosoittimen. Infrapunaosoittimella 

kyettiin osoittamaan maaleja joukkueen muille asejärjestelmille ja Apache-taisteluhelikopte-

reille, jotka olivat tulleet tukemaan taistelua.174 

 

Pimeäoperoinnissa oli kyse olosuhteiden hyödyntämisestä. Oli todettu, että vihollinen ei ky-

kene tehokkaasti toteuttamaan operaatioitaan pimeässä, jolloin oli järkevää ajoittaa omat vaati-

vammat operaatiot pimeän aikaan. Näitä vaativampia operaatioita olivat esimerkiksi rynnäköt 

ja ratsiat, joissa oli tarkoituksena joko ottaa kiinni tai tappaa tiedustelun kautta selvitettyjä vi-

hollisjohtajia. Yhdysvalloilla oli vaikeuksia keskittää suuria joukkoja yksittäisiin taisteluihin, 

jolloin oli pakko turvautua teknologiseen ylivoimaan. Valoisan aikaan tätä teknologista ylivoi-

maa ei kyetty hyödyntämään täysimääräisesti. 

 

4.7 Suorituskykyjen yhdistetty käyttö ja kaukovaikuttaminen 

 

Eri suorituskykyjen yhdistäminen vaikuttaa muuttuneen hieman vuodesta 2004. Tuolloin jou-

koilla oli käytössään enimmäkseen panssaroituja HMMWV-ajoneuvoja sekä Stryker-miehis-

tönkuljetusajoneuvoja, mutta nyt niiden panssaroinnin havaittiin tarjoavan riittämättömän suo-

jan vihollisen aseita, kuten IED:itä vastaan175. 2. Ratsuväkirykmentti oli esimerkiksi menettänyt 

                                                 
173 Johnson et al. (2013), s. 36. 
174 Ibid. s. 45. 
175 Johnson et al. (2019), s. 139. Ks. Johnson et al. (2013), s. 58–59. 
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kuusi Stryker-ajoneuvoa ensimmäisen taisteluviikon aikana. Tämä johti siihen, että joukko otti 

käyttöönsä M1 Abrams -taistelupanssarivaunut sekä M2 Bradley -rynnäkköpanssarivaunut, joi-

den panssari riitti IED- ja RPG-iskuja vastaan.176 Tässä kohtaa lähdeaineisto ei juurikaa käsit-

tele jalkaväkeä, mutta sen rooli tuskin on muuttunut aikaisemmasta. Jalkaväellä kuitenkin lo-

pullisesti kyetään ottamaan alueita haltuun ja tunkeutumaan paikkoihin, joihin ajoneuvoilla ei 

pääse, kuten rakennuksiin tai ahtaille kaduille. 

 

Huomattavaa on Sadr Cityn taistelussa käytetyt joukkojen määrät. Jos vuonna 2004 joukot ope-

roivat pääsääntöisesti joukkue- tai komppaniakoossa, niin vastaavasti vuoden 2008 taisteluun 

otti osaa useampi suurempi joukko, kuten Task Force 1-2 Stryker Cavalry Regiment (1-2 SCR), 

Task Force 1-68 Combined Arms Battalion (1-68 CAB) ja osia Task Force 1-6 IN:stä177. Näistä 

joukoista 1-68 CAB oli osa 3-4 BCT:tä, johon oli tässä vaiheessa alistettu myös 1-2 SCR. 1-6 

IN taas oli osa ylemmän johtoportaan reserviä.178 

 

Tämä viittaa muutoksiin joukkojen käytön suunnittelussa operaatioihin liittyen. Sadr Cityn ope-

raation koko viittaa myös tavoitteellisempaan toimintaan, jolla vihollinen puhdistetaan eriste-

tyltä alueelta runsasta voimaa ja suurta joukkomäärää käyttäen. Operaation määrätietoisuutta 

tukee myös prikaatin taisteluosastolle alistettujen ilmatukielementtien määrä. Sille alistettiin 

kaksi ilmavoimien Predator-lennokkia, kaksi maavoimien Shadow-lennokkia, kuusi Apache-

taisteluhelikopteria, ilmavoimien kiinteäsiipisiä tulitukikoneita ja tykistöä, joka oli pääsääntöi-

sesti ohjuskalustoa ampuvaa raketinheitintä179. 

 

Epäsuoran tulen käyttö perinteisessä mielessä oli Bagdadin alueella melko vähäistä. Suurim-

pana syynä tähän oli pelko sivullisista uhreista180. Esimerkiksi yksi 1-68 CAB:n (Combined 

Arms Battalion) komppanioista oli jättänyt 120 millimetriset kranaatinheitinajoneuvonsa Camp 

Tajiin, koska he eivät olisi käyttäneet niitä. Pelko sivullisista uhreista ja tätä kautta paikallisvä-

estön myötämielisyyden menettämisestä oli suuri.181 Yleisesti kranaatinheittimistöllä oli kui-

tenkin vielä käyttötarkoituksensa, sillä sitä käytettiin ainakin yöaikaan taistelukentän valai-

suun182. 

 

                                                 
176 Johnson et al. (2019), s. 139. 
177 Johnson et al. (2013), s. 48. 
178 Ibid. s. xxx–xxxi. 
179 Ibid. s. 48. 
180 Ibid. s. 37. 
181 Ibid. s. 37. 
182 Ibid. s. 38. 
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Perinteisen tykistön ja kranaatinheittimistön sijasta yhdysvaltalaiset alkoivat siis käyttää ohjuk-

sia, jotka osuivat suuremmalla todennäköisyydellä maaliinsa ja täten vähensivät vaaraa sivulli-

sille. Asejärjestelmänä käytettiin MLRS-raketinheitintä (Multiple Launch Rocket System) ja 

siitä laukaistavaa ohjusta. Näitä täsmäohjuksia käytettiin esimerkiksi vihollisjoukkojen ko-

koontumisissa, jotka saattoivat tapahtua kaduilla tai muualla korkean sivullisuhririskin alu-

eilla183. 

 

Jos epäsuoran tulen käyttö oli rajoittunutta, niin ilma-asetta sen sijaan käytettiin erittäin paljon 

kaukovaikuttamiseen. Yhdysvalloilla oli tarve tuoda ilma-aseen käyttö taktiselle tasolle. Tämä 

tarkoitti ilmatulenjohtopartioiden asettamista komppaniatasolle. Tämän mittakaavan ilma- ja 

maajoukkojen integraatiota ei oltu Yhdysvalloissa aikaisemmin toteutettu. Tällä tavalla ilma-

aseen tuki saatiin nopeasti ja joustavasti tarvitsijansa käyttöön.184 

 

4.8 Johtopäätökset 

 

Neljännen pääluvun tarkoituksena oli tuottaa vastaus kolmanteen alatutkimuskysymykseen eli 

selvittää, mitkä olivat yhdysvaltalaisjoukkojen Bagdadissa vuonna 2008 käyttämät taktiset 

käyttöperiaatteet. 

 

Yksi suurimmista yhdysvaltalaisjoukkojen kokemista muutoksista vuosien 2004 ja 2008 väli-

senä aikana on tapa suhtautua käsillä olevaan ongelmaan kokonaisvaltaisesti. Sodan alkuvuo-

sina keskityttiin pitkälti viholliseen vaikuttamiseen, mutta prioriteetiksi näyttää muuttuneen vä-

estön turvallisuus ja sitä kautta saadut menestystekijät. Väestön suojelun näkökulma onkin sel-

västi havaittavissa uudessa ohjesäännössä. 

 

Vuoteen 2008 mennessä tiedustelujärjestelmä oli sensoritiedustelullaan pysynyt melko saman-

laisena kuin aikaisemminkin. Tuloksia saatiin varsinkin epäsuoran tulen kohteiden tieduste-

lussa omilla vastatykistötutkilla. Huomioitavaa tiedustelujärjestelmän toimivuudessa on se, että 

sodan alkuvuosia käsittelevät lähteet kokevat sensoritiedustelun olleen epäonnistunutta ja teho-

tonta. Vuosia 2007 ja 2008 käsittelevät lähteet taas tuntuvat korostavan sensoritiedustelun mer-

kitystä, vaikka toiminta-alueessa ei ole tapahtunut muutoksia. 

 

                                                 
183 Johnson et al. (2013), s. 80. 
184 Barry (2017), s. 91. 
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Mahdollisia selityksiä eroaville kannoille ovat esimerkiksi sensorioperaattoreiden, tieduste-

luanalystien ja aseiden käyttäjien kehittyminen omissa työtehtävissään tai näiden välisen tie-

donvälityksen kehittyminen. Toinen näkökulma tähän muutokseen on myös vihollisen toimin-

tatapojen mahdolliset muutokset. Jos vihollinen on esimerkiksi alkanut suosia epäsuoran tulen 

aseita vuotta 2008 kohti mentäessä, niin on luonnollista, että vastatykistötutkat ovat olleet tär-

keämmässä asemassa kuin aikaisemmin. 

 

Toisaalta henkilötiedustelu nosti merkitystään tarkastelujakson loppupuolella. Alkuvuosina 

luottamusta sotilasjoukon ja väestön välillä ei ollut, mutta vuodesta 2006 alkaen muuttunut ti-

lanne Anbarin heräämisen ja luotujen sopimuksien puitteissa kasvatti ihmisiltä saadun tiedon 

määrää merkittävästi. Tämä taas auttoi kohteisiin vaikuttamisessa. Lähteiden perusteella on vai-

kea arvioida, minkä laatuista tämä noussut luottamus oli. Toisaalta henkilötiedustelun näkökul-

masta sillä ei ole merkitystä, oliko saatu tieto onnistuneen vastakumouksellisuuden ansiota vai 

tehtyjen sopimusten kautta ostettua. Tiedustelujärjestelmä oli joka tapauksessa alkanut hyödyn-

tämään uusia tapoja kerätä tietoa, jolloin sen käyttöperiaatteiden voidaan katsoa myös muuttu-

neen.  

 

Tiedustelutiedon pohjalta toimiminen voidaan jakaa kahteen pääsuuntaukseen: kaukovaikutta-

miseen maaleihin, joihin pitää vaikuttaa nopeasti sekä maajoukkojen vaikuttamiseen, joka ta-

pahtui pääsääntöisesti pimeän aikaan. Kaukovaikuttamisen voidaan nähdä olevan vihollisen 

toiminnasta johtuva tapa käyttää asejärjestelmää, sillä sen päämaalit, kuten kadulla havaittu 

vihollisjoukko tai tuliasemassa oleva epäsuoran tulen asejärjestelmä kykenee irtautumaan ja 

piiloutumaan nopeasti. Tällöin siihen tulee kyetä vaikuttamaan mahdollisimman nopeasti ja 

tarkasti ja tähän toimintaan ohjukset ovat tehokkaita aseita. Tämä johtaa siihen, että maalitta-

misen ja tulenkäytön ketjun on oltava ollut tehokas ja nopea. 

 

Maajoukkoja taas käytettiin vähemmän aikakriittisiin maaleihin, kuten kotonaan tai turvata-

lossa sijaitsevaan vihollisen johtohenkilöön. Tieto kohteesta oli saatettu saada paikalliselta vä-

estöltä. Yhdysvaltalaisjoukot kykenivät sitten muun muassa teknologisen ylivoimansa kautta 

toteuttamaan ratsiat tehokkaammin pimeän aikaan. Johtopäätöstä tukee esimerkiksi eversti Far-

risin lausunnot tiedustelutiedon keräämisestä päivisin ja kohteita vastaan iskemisestä öisin. 
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Suorituskykyjä yhdisteltiin myös vuoden 2008 taisteluissa, mutta yleisemmin kuin aikaisem-

min. Tähän vaikutti merkittävästi vihollisen kyvykkyyksien lisääntyminen, jolloin kevyemmät 

ajoneuvot eivät tarjonneet omille joukoille riittävää omasuojaa. Partioajoneuvot ja panssaroidut 

miehistönkuljetusajoneuvot korvattiin raskaammin panssaroiduilla rynnäkkö- ja taistelupans-

sarivaunuilla. Jalkaväki kuitenkin säilytti oman roolinsa kaupunkialueen taistelussa. 

 

Yksi tärkeimmistä kokonaisvaltaista lähestymistä tukevista toimista oli kuitenkin alueiden eris-

täminen, puhdistaminen ja hallussapito alueelle sijoitetuilla joukoilla. Kaupunkialue oli todettu 

vaikeaksi toimintaympäristöksi, koska se tarjoaa viholliselle mahdollisuuden piiloutua ja liik-

kua lähes huomaamatta alueelta toiselle. Voidaan kuitenkin argumentoida, että eristämällä alu-

eita betonimuurilla maastosta luodaan itselle suotuisa, selvästi rajattu toimintaympäristö. Liik-

keen kanavoiduttua muutaman tarkastus- ja vartiopisteen kautta ihmisten liikkumista, niin vi-

hollisen kuin myötämielisten, kyetään valvomaan ja kontrolloimaan. Tämä rajattu alue voidaan 

siten puhdistaa partioin ja ratsioin, jonka jälkeen alueelle sijoitetut joukot kykenevät helpom-

min ylläpitämään turvallisuutta ja luomaan mahdollisuudet muille toimenpiteille, joita CHB-

lähestymistapa pitää sisällään lopullisen vakauden luomiseksi. 

 

Toimenpiteiden yhdistelmä voidaankin tulkita siten, että ensin muokattiin taistelumaasto itselle 

suotuisaksi, jonka jälkeen maaston tuomat mahdollisuudet hyödynnettiin ja vastaavasti viholli-

sen toimintamahdollisuudet kiistettiin. Näin luotiin tilanne, jossa kyettiin puhdistamaan alue 

ilman vihollisen kykyä tehdä ratkaisevia vastaiskuja tilanteen kumoamiseksi. Alue puhdista-

malla ja turvallisuustilanne lisäjoukoilla vakauttamalla taas luotiin olosuhteet, joissa paikallis-

väestöön kyetään vaikuttamaan ja jälleenrakennusprosessi aloittamaan esimerkiksi sodan sivii-

likomponentit toimesta.   
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5 POHDINTA 

 

5.1 Johtopäätökset ja pohdinta 

 

Tutkimuksen tavoitteena ja päätutkimuskysymyksenä oli selvittää, miten yhdysvaltalaisjoukko-

jen taktiset käyttöperiaatteet kehittyivät Irakin sodassa vuosina 2004–2008? Tutkimustehtävä 

oli tarkoitus täyttää luomalla kolme alatutkimuskysymystä, joihin vastattiin niille osoitetuissa 

pääluvuissa, jotka olivat pääluvut kaksi, kolme ja neljä. Näiden vastauksien synteesillä tuote-

taan vastaus päätutkimuskysymykseen. 

 

Kuten aikaisemminkin on jo osittain argumentoitu, vaikuttaa siltä, että osa taktisista käyttöpe-

riaatteista ei merkittävällä tavalla kehittynyt tai muuttunut vuosien 2004 ja 2008 välillä. Käyt-

töperiaatteet, kuten alueella partiointi ja tukielementtien integrointi alajohtoportaisiin pysyivät 

hyvin samankaltaisina sodan tarkasteluvälin aikana. Tiedustelu ja ratsiat taas kokivat muutoksia 

toteuttamistavoissa. Tiedustelu kykeni rakentamaan henkilötiedusteluverkon, josta saatiin hy-

viä tuloksia tarkastelujakson loppuvaiheessa. Ratsioiden toteuttaminen taas painottui viimei-

sinä vuosina pimeän aikaan. 

 

Yhtenä suurena poikkeuksena voidaan yksilöidä joukkojen sijoittelu alueelle. Alkuvuosina jou-

kot palasivat muutamiin suuriin tukikohtiinsa tehtävän suorittamisen jälkeen, mutta tästä luo-

vuttiin ennen vuoden 2008 Bagdadin taisteluja. Tähän liittyy toinen merkittävä muutos aikai-

sempaan eli joukkojen käyttö alueiden eristämiseen. Nimenomaan näiden kahden käyttöperi-

aatteen ja partioinnin yhdistelmä vaikuttaa olleen tärkeässä roolissa alueiden vakauttamisen ja 

strategian toimeenpanon kanssa. Alueiden eristäminen, puhdistaminen ja sen jälkeen läsnäolon 

varmistaminen olivat toimivia ratkaisuja alueiden vakauttamisen ja väkivaltaisuuksien vähen-

tämisen näkökulmasta. 

 

Luonnollisesti yhdysvaltalaisten strategian toimeenpanoon liittyivät myös muut alueella vai-

kuttaneet tekijät, kuten Anbarin herääminen. On siis vaikeaa arvioida, mikä oli yhdysvaltalais-

ten strategian ja taktiikan muutoksen aito vaikutus turvallisuustilanteen parantumiseen ja Bag-

dadissa saavutetun menestyksen saavuttamiseen. 
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Yhdysvaltojen käymät sodat Irakissa ja Afganistanissa vaikuttivat selvästi peruskoulutuskau-

den koulutukseen. Vuoden 2007 koulutusohjelmassa orientaatio ja hallinto oli menettänyt val-

taosan koulutusajasta, kun samalla sotilaan tappavuutta lisäävää koulutusta lisättiin, kuten myös 

esimerkiksi taisteluensiapukoulutusta. Tappavuuden koulutus piti sisällään muun muassa li-

sääntyneet rynnäkkökiväärin käytön koulutuksen sekä eri asejärjestelmiin totuttautumisen. 

 

Pohdittaessa taktisten käyttöperiaatteiden kehittymistä onkin yksittäisten käyttöperiaatteiden 

sijasta tärkeämpää pohtia niiden yhdistelmien muodostamaa kokonaisuutta. Tässäkin asiassa 

holistisesta näkökulmasta kokonaisuus on suurempi kuin osiensa summa. Yksittäiset uudistetut 

käyttöperiaatteet, kuten eristäminen ei sinällään olisi toiminut, jollei siihen olisi yhdistetty 

muuta toimintaa. Tällöin voidaan argumentoida, että tärkein tarkasteluajanjaksona kehittynyt 

asia onkin vastakumouksellisten operaatioiden suunnittelu ja johtaminen. 

 

Irakin sotaa edeltävää suunnittelua ja varsinkin vakauttamisvaihetta koskevaa suunnittelua oli 

Yhdysvalloissa kritisoitu paljon. Asevoimien väitettiin toteuttavan terrorisminvastaisia operaa-

tioita vastakumouksellisten operaatioiden sijasta. Väite vaikuttaa perustellulta tutkimustulosten 

valossa. Partiointi ja ratsiat ovat aggressiivisia tehtäviä vihollisen löytämiseksi ja tuhoamiseksi 

tai kiinniottamiseksi. Tämänkaltaiset käyttöperiaatteet eivät vahvista väestön ja asevoimien vä-

listä suhdetta strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ne eivät tuottaneetkaan pitkän aikavälin 

menestystä, vaan pahimmillaan vieraannuttivat väestön yhdysvaltalaisista. Tämä taas johti tie-

dustelun vaikeutumiseen ja jopa lisäsi vihollistaistelijoiden määrää. 

 

Sen sijaan muuttamalla lähestymistapaa yhdysvaltalaiset alkoivat saavuttaa selkeitä tuloksia. 

He loivat eristämällä, puhdistamalla ja vakauttamisella mahdollisuudet väestöön vaikuttami-

selle esimerkiksi jälleenrakennusprojektien ja paikallishallinnon uudelleenmuodostamisen 

kautta. Clear, hold, build -lähestymistapaa ja sen loogisesti yhdisteleviä sotilaallisia toimenpi-

teitä voidaan pitää onnistuneena tapana toteuttaa vastakumouksellisuutta Bagdadin kaltaisessa 

toimintaympäristössä. Kyseisessä lähestymistavassa pääpaino on nimenomaan siviilikom-

ponentin toiminnassa. Sotilasoperaatiot ovat ainakin teoriassa vain ensiaskeleet kyseisen stra-

tegian toteuttamisessa ja niillä luodaan onnistumisen edellytykset siviilikomponentin toimin-

nalle. 
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5.2 Luotettavuuden arviointi 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuudessa korostuu lähteiden laatu ja alkuperä. Tärkeää olisi 

päästä käsiksi primäärilähteisiin, jotta ne sisältäisivät mahdollisimman vähän muiden ihmisten 

tulkintaa. Tutkimuksessa käytetyt lähteet ovat pitkälti yhdysvaltalaista tutkimusta, historiankir-

joitusta tai sotaan osallistuneiden henkilöiden laatimia artikkeleita. Vaikka esimerkiksi RAND 

Corporation väittää olevansa riippumaton toimija, niin silti tutkimukset ovat osin rahoitettu Yh-

dysvaltain asevoimien toimesta. On siis mahdollista, että rahoittajalla on ollut omat vaikutti-

mensa tutkimustulosten osalta. Kyseisissä tutkimuksissa on toisaalta esitetty myös runsaasti 

kritiikkiä Yhdysvaltain asevoimien toiminnasta, mikä taas luo kuvaa, että tutkimukset on tehty 

vapain käsin. Combat Studies Instituten tutkimuksia luotettavuusongelma koskee konkreetti-

semmin sen ollessa suoraan asevoimien alainen laitos. 

 

Lähteiden esittämät asiat on pyritty aina mahdollisuuksien mukaan vahvistamaan toisista läh-

teistä, jotta tiedon luotettavuus paranisi. Valitettavasti taktisista käyttöperiaatteista on Irakin 

sotaan liittyen dokumentoitu julkisissa palveluissa kovin vähän. Taktiikan julkaisuissa pää-

paino on ollut selvästi hyökkäysvaiheen operoinnissa, jossa käytiin menestyksekästä tavan-

omaista sotaa. Poikkeuksena tähän ovat kuitenkin primäärilähteiksi luokiteltavat ohjesäännöt, 

joita on hyödynnetty vuoden 2008 taisteluiden tutkimiseen.  

 

Lähdeaineiston määrä ja laatu on kuitenkin ollut riittävä laadullista analyysiä ja johtopäätöksien 

muodostamista varten. Yhtenä uhkakuvana tutkimuksen luotettavuudelle oli tutkijan omat sub-

jektiiviset ennakkokäsitykset aiheesta, jotka muodostuivat suurilta osin aihealueeseen tutustu-

misen aikana. Yhdysvaltalaisjoukkojen toiminnasta tehdyt teokset tuntuivat olleen hyvin kriit-

tisiä, ja pelkona oli saman asenteen siirtyminen tutkijaan itseensä. Tutkija on kuitenkin par-

haansa mukaan pyrkinyt säilyttämään objektiivisuuden tutkittavaa aihetta kohtaan ja toteutta-

maan tutkimuksen lähdeaineiston ehdoilla. 

 

5.3 Jatkotutkimustarpeet 

 

Tämä tutkimus on keskittynyt taktisen tason toimintaan ottamatta juurikaan kantaa taistelutek-

niikkaan. Taistelutekniikka on kuitenkin lopulta se taso, jolla yksittäiset sotilaat, aseet ja laitteet 

vaikuttavat vihollisen vastaaviin asioihin. Olisikin mielenkiintoista ja myös tätä tutkimusta täy-

dentävää tutkia, miten taistelutekniikka esimerkiksi jalkaväen tai panssarijoukkojen osalta on 

muuttunut vastaavalla vertailujaksolla. 
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Taistelutekniikkaan liittyen tuli myös tutkia FM 3-24.2:n eli vastakumouksellisuuden taktisen 

tasan ohjesäännön jalkautuminen käytäntöön. Ohjesääntö julkaistiin vuonna 2009 eli sen opit 

olisivat ehtineet käytäntöön vielä toisen Irakin sodan puitteissa. Toisaalta aihetta voitaisiin tut-

kia myös Afganistanin hieman erilaisessa toimintaympäristössä. 

 

Yleisestikin koulutus on yksi mielenkiintoinen asia, johon tämä tutkimus ei perusteellisesti sy-

ventynyt. Joitain johtopäätöksiä kyetään tekemään peruskoulutuskauden koulutusohjelman pe-

rusteella, mutta toteumaa ei kyetty todentamaan. Vielä tärkeämpää olisi tutkia operaatiokoh-

taisten rotaatiokoulutuksien opetusohjelmia ja niiden toteutumia. Niistä olisi mahdollista saada 

tätä tutkimusta täydentävää tietoa eri näkökulmasta. 

 

Vastaavasti tämän tutkimuksen toistamisen toisin menetelmin voisi tuoda aiheeseen tarkempaa 

tietoa taktisten käyttöperiaatteiden toteutumisesta. Menetelmällisenä ongelmana tässä tutki-

muksessa on se, että sisällönanalyysi tuottaa teemoja ottamatta kantaa teemojen yleisyyteen. 

Tässä tutkimuksessa ei siis tule ilmi, ovatko jotkin käyttöperiaatteet olleet selvästi toisia ylei-

sempiä ja miksi näin on ollut. Syitä voisi olla monia, kuten helppous, toimintaympäristön aset-

tamat rajoitukset ja mahdollisuudet sekä kustannustehokkuus. 
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