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TIIVISTELM.A
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittaa:
-Mitka Clausewitzin sotataidon periaatteista on nahty keskeisiksi Yhdysvaltain maavoimissa toisen
maailman sodan jalkeen?
-Miten ja miksi Clausewitzin sotataito levisi Yhdysvaltoihin rinnastettuna samaan aikaan vaikuttaneisiin
muihin sotateoreetikoihin?
-Miten Clausewitzin sotataidon periaatteet nakyivat Yhdysvaltain sotataidossa toisen maailmansodan
ja 1970-luvun lopulla alkaneen armeijan reformin valisena aikana?
-Miten Clausewitzin sotataeoria alkoi vaikuttaa sotataidon reformissa ja kuinka se tuli nakymaan seka
ohjesaannoissa etta taistelukentalla?
Tutkimus on tyypiltaan kuvaileva ja analysoiva kirjallisuustutkimus, jossa lahtokohdaksi on valittu
Yhdysvaltain nakokulma. Se on rajattu kasittelemaan maasotataitoa niilta osin, kun se koskee taistelun
suunnittelua ja johtamista seka niihin keskeisesti liittyvia Clausewitzin sotataidon periaatteita. Sotateorian
leviamisen ja vaikutuksen lisaksi tyossa on pyritty selvittamaan myos miten Clausewitzin sotateoriaa on tulkittu
niin sotien tutkimuksissa kuin kenttaohjesaantojen perustana. Reformiin liittyvassa Korean, Vietnamin ja
Jorn Kippurin sotien tutkimuksissa tama nakyy erilaisina lahestymiskantoina. Kenttaohjesaantoja tutkittaessa
on keskitytty sisaltoanalyysiin.
Reformia edeltavana aikana Clausewitzia oli tutkittu lahinna sodan poliittis-strategisen tason teoriana Yhdys
valloissa. Reformissa Clausewitzin sotateorian nahtiin antavan vastauksia kaikkiin sotataidon kysymyksiin.
Muutoksen alkuunpanevina voimina voidaan pitaa Michael Howardin ja Peter Paretin Sodasta-kirjan uutta
kaannosta ja eversti Harry Summersin Vietnamin sodan tutkimusta, jotka nostivat teorian myos sotilaiden
tietoisuuteen.
Uusi Clausewitzilainen operatiivinen ilma-maataisteluoppi esiteltiin ensimmaisen kerran vuonna 1982.
Upseeristoa alettiin kouluttaa clausewitzilaiseen pragmatismiin jo sisallissodasta lahtien juurtuneen
jominilaisen periaateajattelun sijaan. Uusi oppi testattiin Persianlahden sodassa. Muutosta ei olla
hyvaksytty taysin ilman kritiikkia.
Keskeisen lahdemateriaalin muodostaa Howardin ja Paretin On War, Military Review'n artikkelit vuosilta
1945 - 1997, Summersin tutkimukset, Yhdysvaltain maavoimien sotakorkeakoulun ja komentajaja yleisesikuntakorkeakoulun opinnaytetyot seka maavoimien kenttaohjesaannot vuosilta 1956 - 1993.
Lahdemateriaalin kirjavuudesta johtuen ulkoiseen ja sisaiseen lahdekritiikkiin on kiinnitetty erityista huomioita.
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CLAUSEWITZ JA YHDYSVALTAIN SOTATAITO

1

JOHDANTO

1.1

Tutkimuksen yleinen tausta

Sotataidon tutkimus sai Yhdysvalloissa uutta vauhtia armeijan reform issa 1970-luvun lopulla. Erityisesti Vietnamin ja Jorn Kippurin sodat herattivat maan huomaamaan, etta silta puuttui seka taistelukykyinen armeija
etta toimiva taisteluoppi. Enaa ei uskottu mahdollisuuteen pysayttaa
Varsovan liiton hyokkays Keski-Euroopassa, silla ydinaseeseen perustuva puolustus ei ollut uskottava. Toisen maailmansodan jalkeen ydinase
oli syrjayttanyt tavanomaisen sotataidon kehittamisen, ja nyt oli tarve
loytaa uusia ratkaisuja. Sotataitoa kehitettaessa Clausewitz ja Sun Tzu
nousivat sotateoreetikoista keskeisimmiksi vaikuttajiksi Jominin rinna lle .
Jominilainen periaateajattelu oli levinnyt ja vakiinnuttanut asemansa Yhdysvalloissa jo sisallissodan aikana. Ennen sotataidon reformia Clausewitzia oli tutkittu ennen kaikkea sodan poliittis-strategisen tason teoriana. Reformiin liittyen Clausewitzin sotateorian nahtiin antavan vastauksia miltei kaikkiin sotataidon kysymyksiin 1 .

2
Preussilaista kenraalia Carl von Clausewitzia on pidetty yleisesti yhtena
merkityksellisempana lansimaisena sotateoreetikkona . Clausewitzin tarkein tutkimustyo on koottu vuonna 1832 julkaistuun teokseen Vom
Kriege. Teos on filosofinen tutkimus sodan luonteesta. Clausewitzin ajatukset perustuvat paaosin Fredrik Suuren ja Napoleonin taisteluiden tutkimiseen. Hanen havaintonsa sodasta ovat niin perustavaa laatua olevia, etta suurin osa niista on sailyttanyt merkityksensa viela nykypaivanakin.

1.2

Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelma seka
tutkimuksen merkitys

Tutkimusongelmana oli selvittaa miten operatiivis-taktisessa sotataidossa vaikuttavat Clausewitzin periaatteet ovat nakyneet Yhdysvaltain
maavoimien sotataidossa toisen maailmansodan jalkeen.

Alatutkimusongelmat olivat seuraavat:
Mitka Clausewitzin sotataidon periaatteista on nahty keskeisiksi
Yhdysvaltain maavoimissa toisen maailmansodan jalkeen? Miten ne
perustuvat Clausewitzin elamaan ja hanen aikakautensa sodankuvaan?
Miten ja miksi Clausewitzin sotataito levisi Yhdysvaltoihin rinnastettuna samaan aikaan vaikuttaneiden muiden teoreetikoiden sotataitoihin?
Miten Clausewitzin sotataidon periaatteet nakyivat Yhdysvaltain sotataidossa toisen maailmansodan ja 1970-luvun lopulla alkaneen
armeijan reformin valisena aikana?
Miten Clausewitzin sotateoria alkoi vaikuttaa sotataidon reformissa ja
kuinka se tuli nakymaan seka ohjesaannoissa etta taistelukentalla?
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Tyon painopiste on 1970-luvun lopulla alkaneessa armeijan reformissa,
jossa Clausewitzin sotataito alkoi vasta varsinaisesti vaikuttaa Yhdysvaltain maavoimien sotataitoon. Maavoimissa suoritettu sotateorioiden
ja sotahistorian tutkimus loi pohjan clausewitzilaisen ilma-maataisteluopin kehittamiselle. Taisteluoppi testattiin Persianlahden sodassa.
Clausewitzin sotateorian tutkimuskenttina kaytettiin muun muassa
Korean, Vietnamin ja Jorn Kippurin sotia. Sodissa menestysta tai menestymattomyytta pyrittiin selvittamaan clausewitzilaisesti. Toisaalta
niista etsittiin Clausewitzin periaatteiden nakymista. Eri sodissa katsantokanta muuttui tarpeiden mukaan. Tyossa on pyritty havainnollistamaan sita nakokantaa, jolla Yhdysvaltain maavoimat nakivat
Clausewitzin sotateorian toimivaksi. Periaatteiden paremman ymmartamisen ja niiden nykypaivana toimivuuden arvioimisen taustaksi on selvitetty myos Clausewitzin ajan sodan kuvaa, hanen elamaansa seka kirjallista tuotantoa.

Reformia edeltavalta ajalta Yhdysvaltain sotataidon juuret juontavat aina sisallissodan aikaan. Jotta syntyisi oikea kuva sotateorian perinteesta on ollut tarpeellista selvittaa myos muiden sotateoreetikkojen vaikutusta. Jominin sotateorian voimakas vaikutus ja samankaltaisuus
Clausewitzin teorian kanssa heijastuu toisen maailmansodan ja
1970-luvun valiseen aikaan. Taisteluopeista loytyy clausewitzilaisia piirteita, vaikka tuona aikana Clausewitzin sotateorialla ei ollut juuri vaikutusta Yhdysvaltain maavoimissa.

Ty6ssa tarkastellaan Clausewitzin sotateorian ja nykyaikaisen taisteluopin seka sodan suhdetta toisiinsa. Se auttaa ymmartamaan kokonaisvaltaisemmin Clausewitzin merkitysta taman paivan sotataidossa. Toisaalta se antaa kuvan, miten Yhdysvaltain sotataidon reformissa muodostettiin uusi clausewitzilainen, operatiivinen taisteluoppi kayttamalla
hyvaksi sotateorioita ja sotahistorian tutkimusta.
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Tutkimus on tyypiltaan kuvaileva ja analysoiva kirjallisuustutkimus, jonka lahdemateriaalista paaosa on englanninkielista. Tutkittaessa taisteluopeista ja kenttaohjesaannoista clausewitzilaisuuden todellista ilmenemista kaytetaan menetelmana sisaltoanalyysia. Tutkimusasetelma on
liitteessa 1.

1.3

Tutkimuksen viitekehys

1.3.1

Aikaisemmat tutkimukset ja tutkimuksen keskeinen
lahteisto

Submessa ei ole aikaisemmin tehty tutkimusta Clausewitzin vaikutuksesta Yhdysvaltain sotataitoon. Kapteenit Kim Mattsson ja Pekka Saariaho ovat laatineet vuonna 1995 Maanpuolustuskorkeakoulun yleisesikuntaupseerikurssilla diplomityot Yhdysvaltain 1990-luvun alun sotataidosta. Saariaho selvittaa diplomityossaan sotateorioiden vaikutusta
taisteluoppiin. Han kasittelee sodankaynnin yleisia periaatteita ja operatiivisen suunnittelun perustekijoita arvioiden niiden alkuperaa Jominin ja
Clausewitzin sotateorioista. Dosentti Pekka Visuri on kirjoittanut eraita
Clausewitziin liittyvia artikkeleita sotilasalan aikakauslehdistoon viitaten
niissa myos Yhdysvaltain Clausewitz-tutkimukseen.

Tassa tutkimuksessa kasiteltava Clausewitzin sotataito perustuu
Michael Howardin ja Peter Paretin englanninkielisen kaannoksen
On War -tarkennukseen vuodelta 1984. Samaa tyota on kaytetty myos
Yhdysvaltain armeijan Clausewitz-tutkimuksissa lahteena. Alkuperaistekstien rinnalla historiantutkijat ovat kayttaneet edella mainittua tai
Werner Hahlwegin saksankielista tulkintaa, koska niiden katsotaan olevan tarkimmat kaytossa olevat julkaisut2. Howardin ja Paretin kirjassa
on otettu huomioon Hahlwegin laatima tyo. Toisena lahteena on kaytetty
Hans Gatzken vuonna 1943 julkaistua kaannostyota Carl von
Clausewitz: Principles of War.
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Clausewitzin sotateorian arvioinnissa on kaytetty apuna muun muassa
Raymond Aronin, Michael Handelin, Michael Howardin ja Peter Paretin
julkaisemia kirjoja ja lehtiartikkeleita. Heita kaikkia pidetaan merkittavina Clausewitz-tuntijoina, ja juuri heidan opastuksellaan Yhdysvaltain armeija on opetettu ymmartamaan vaikeaselkoista sotateoreetikkoa.

Clausewitzin sotataidon leviamiseen Yhdysvaltoihin ja sen ilmenemiseen liittyvaa tutkimusaineistoa on hankittu useista kirjallisuus- ja lehdistolahteista. Selkeimmin Clausewitzin sotataitoa taistelukentalla on
tutkinut Harry Summers Vietnamin ja Persianlahden sotia kasittelevissa
kirjoissaan. Sotataitoa, sotahistoriaa ja henkilohistoriaa kasitteleva materiaali sisaltaa yleensa vahan tietoa aihealueesta. Tama johtuu
Clausewitziin kohdistuneesta vahaisesta mielenkiinnosta reformia edeltaneena aikana.

Lehtiartikkeleiden luotettavuuden takia lahteena on kaytetty paaosin
vain Military Review'n kirjoituksia vuosilta 1945 - 1997. Lehden artikkelit
ovat paaosin amerikkalaisten upseerien ja taisteluopin kirjoittajien tekemia. Yksittaisten lahteiden luotettavuutta on varmennettu arvioimalla
kirjoittajan asemaa. Keskeista tutkimusmateriaalia ovat olleet myos
Yhdysvaltain maavoimien Sotakorkeakoulun seka Komentaja- ja yleisesikuntakorkeakoulun aiheeseen liittyvat opinnaytetyot.

Tutkimuksessa kaytettyjen Yhdysvaltain kenttaohjesaantojen (vuosilta
1956 - 1993) on katsottu antavan riittavan kuvan sotataidon teorioiden
kaytosta ohjesaannoissa tarkasteluajanjaksona. Kun ohjesaantojen
muutokset ovat olleet minimaalisia ja taisteluopin periaatteet on useimmiten kopioitu sanatarkasti eri tason taisteluohjesaantoihin, eivat ajanjaksojen puuttuvat ohjesaannot ole merkittavasti vaikuttaneet tyon
lopputulokseen. Lahdemateriaalin kirjavuuden takia ulkoiseen ja sisaiseen lahdekritiikkiin on kiinnitetty erityista huomiota .
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1.3.2

Kasitteiden maarittely

Keskeisia kasitteita tutkimuksessa ovat armeijan reformi, sotataito, sodan strateginen, operatiivinen ja taktinen taso seka doktriini.

Tassa tutkimuksessa kasiteltavalla Yhdysvaltain armeijan reformilla
tarkoitetaan 1970-luvun lopulla alkanutta ja koko 1980-luvun jatkunutta
armeijan kehittamisjaksoa. Reformissa maavoimille kehitettiin uusi operatiivinen ilma-maataisteluoppi ja presidentti Reagan in varusteluohjelman avulla maan armeija varustettiin huippumodernilla kalustolla.

Sotataito jaetaan tavallisimmin strategiaan, operaatiotaitoon ja taktiikkaan3. Carl von Clausewitzille sotataito oli taitoa kayttaa olemassa olevia keinoja taistelussa. Siihen sisaltyivat laajasti kasiteltyna myos taistelujoukon perustaminen, varustaminen ja kouluttaminen. Clausewitzin
mielesta sotataitoa kuvasi parhaiten termi sod an toteuttaminen, johon
kuuluivat taisteluiden suunnittelu ja toteuttaminen. Clausewitzin sotataito jakautui strategiaan ja taktiikkaan. Hanelle taktiikka oli oppi asevoimien kaytosta taistelussa. Strategian han maaritteli taisteluiden kaymiseksi sodan paamaaria varten. 4

Myes Yhdysvalloissa sotataito jaettiin strategiaan ja taktiikkaan aina
vuoteen 1982 saakka, jolloin operaatiotaito otettiin kayttoon. Sen jalkeen sotataidon kolme tasoa ovat toimineet osittain paallekkain. Operatiivisen sotataidon tason kayttoonottoa kasitellaan alaluvussa 5.3.2.

Strateginen taso on tietoa ja taitoa kayttaa asevoimia ja muita kansallisia voimavaroja kansallisten paamaarien turvaamiseen rauhan, konfliktien seka sodan aikana. Operatiivinen taso kasittelee sotatoimien ja
operaatioiden (campaigns, major operations) suunnittelua ja toteuttamista strategisten ja/tai operatiivisten paamaarien saavuttamiseksi.
Se liittaa kansalliset tavoitteet taktiseen joukkojen kayttoon taistelukentalla. Operaatiotaito ratkaisee milloin, missa ja minka takia paajoukot
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tulevat taistelemaan. 5 Clausewitzin sotateorian strategisen tason nahdaan vastaavan lahinna operatiivista tasoa Yhdysvalloissa 6 .
Taktiikka on tietoa ja taitoa voittaa taisteluita (battle) seka yhteenottoja
(engagements) kaytettavissa olevin keinoin. Se ymmarretaan myos nopeaksi ja dynaamiseksi taistelukentan ongelmien ratkaisuksi. 7

Clausewitzin ja Yhdysvaltain sotataito-kasitteet vastaavat toisiaan, kun
otetaan huomioon tasojen oikea suhde. Molempien lahtokohtana on tavoite, joka jakaantuu alatavoitteisiin. Kysymys on sodan , sotatoimen tai
taistelun suunnittelusta ja toteuttamisesta niin, etta olemassa olevilla
keinoilla saavutetaan tavoitteet eri tasoilla. Clausewitzin teorian tavo in
Yhdysvalloissa on paadytty kasitykseen, etta joukon suuruus ei maarita
joukon luonnetta, vaan tarkoitus, mihin sita kaytetaan.

Yhdysvalloissa maavoimien taisteluopilla ymmarretaan kenttaohjesaanto FM 100-5:ssa julkaistua doktriinia. Nykyisin taisteluopin periaatteet sitovat kaikkia aselajeja ja puolustushaaroja yhteisoperaatioiden toteuttamisessa. Doktriinilla ymmarretaan niita perusperiaatteita, joiden
mukaan asevoimat ohjaavat toimintaansa kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 8

1.3.3

Tutkimuksen rajaukset

Tutkimuksen lahtokohdaksi on valittu Yhdysvaltain nakokulma. Tyossa
kasitellaan sotataitoa niilta osin kuin se koskee taistelun suunnittelua ja
toteuttamista seka niihin keskeisesti liittyvia Clausewitzin sotataidon periaatteita. Esille on nostettu niita asioita, jotka Yhdysvalloissa on todettu
toimiviksi nykyaikaisella taistelukentalla. Sodan operatiivista ja taktista
tasoa ei ole eroteltu toisistaan, silla suurin osa Clausewitzin periaatteista soveltuu taistelukentan kaikille sotataidon tasoille. Toisaalta tyossa
kasitellaan myos Clausewitzin teoriasta sodan luonnetta ja sodan poliit-
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tis-strategista tasoa, silla Yhdysvaltain tutkimusten mukaan niiden on
havaittu vaikuttavan keskeisesti taistelukentalla. Kun verrataan
Clausewitzin ja Yhdysvaltain sotataidon kasitemaarittelyja toisiinsa, tama on aivan luonnollista.

Sotataidon tarkastelussa on keskitytty maavoimien sotataitoon, kasittelematta sotaa alemmantasoisia kriiseja . Tyossa ei ole myoskaan korostettu Varsovan liiton sotataitoa erikseen, silla sen perusteet ovat hyvin
tunnettuja, ja se ei olisi tuonut tyohon uutta sisaltoa. Vaikka myos
Yhdysvaltain ilmasodankaynnin taisteluoppi perustuu Clausewitzin periaatteisiin, se on rajattu pois, koska tyo olisi laajentunut liikaa. Toisaalta
ilma- ja merisota samoin, kuin ydinsota, olivat Clausewitzille vieraita tekijoita taistelukentalla.
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2

CLAUSEWITZIN AIKAKAUDEN SODAN KUVA JA
HANEN SOTATEORIANSA KESKEISET
PERIAATTEET

2.1

Kenraali Carl von Clausewitz

Pyrittaessa ymmartamaan preussilaisen kenraali Carl von Clausewitzin
sotateorian periaatteita ja niiden taustoja seka arvioimaan niiden toimivuutta nykypaivan sotataidossa on tutustuttava hanen elamaansa ja
aikakauden sodankuvaan. Clausewitzin 40-vuotinen, monipuolinen sotilasura hovissa, taistelukentalla, esikunnissa ja sotakouluissa seka kokemukset Napoleonin sodista olivat omiaan muokkaamaan nakokantoja
sotataidon teoriaan.

Vuonna 1780 syntynyt Clausewitz osallistui jo 13-vuotiaana Reininmaan
sotaretkeen Ranskaa vastaan. Hanen seuraavat viisi vuottaan kuluivat
pienessa varuskuntakaupungissa Neuruppinissa, jossa hanella oli mahdollisuus tutustua perusteellisesti sotahistoriaan Fredrik Suuren veljen
Prinssi Henrin kirjastossa . Eteenpainpyrkiva Clausewitz paasi vuonna
1801 oppilaaksi Berliinin Yleiseen Sotakouluun kaksivuotiselle kurssille.9

Sotakoulun johtajana toimi kenraali Gerhard von Scharnhorst, joka tunnettiin Preussissa poikkeuksellisen energisena, oppineena ja lahjakkaana upseerina. Clausewitzin ja Scharnhorstin valille muotoutui voimakas
isa-poika-suhde. Vuonna 1803 Clausewitz valmistui luokkansa priimuksena, saaden kiitosta erityisesti teravan arvostelukykynsa ja perinpohjaisten matematiikan ja sotatieteen tietojensa ansiosta. 10 Hanet nimitettiin prinssi Augustin adjutantiksi. Tehtavan tuomat saannolliset vierailut
hovissa olivat Clausewitzille todellista sosiaalisen ja ammatillisen kasvun aikaa. 11
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Preussin liittoutuminen Venajan kanssa vuonna 1806 johti maan sotaan
Ranskaa vastaan. Napoleonin sotajoukot loivat maan armeijan hajalleen
Jenan ja Auerstedtin taisteluissa ja marssivat Berliiniin, josta kuningas
oli paennut lta-Preussiin venalaisten joukkojen suojiin. 12 Clausewitz
osallistui sotaan prinssin adjutanttina krenatooripataljoonassa, joka joutui antautumaan ranskalaisille. Sotavankeuden aikana han pystyi liikkumaan vapaasti Pariisissa ja tutustumaan maan kulttuuriin, seka tasa-arvon etta liberalismin oppeihin. Tilsitin rauhassa Preussi jai ranskalaisten
miehittamaksi vuonna 1807. Clausewitz oli saanut jo toisen kerran henkilokohtaisesti kokea Preussin erinomaisena pidetyn armeijan tappion
Ranskan vallankumousarmeijalle. 13

Sodan jalkeen Clausewitz tyoskenteli seka Scharnhorstin alaisena
Preussin yleisesikunnassa uudistamassa armeijaa etta Berliinin Yleisen
Sotakoulun opettajana vuoteen 1811 asti. Tyossaan han osallistui operatiivis-taktisen tason ohjesaantojen valmistamiseen. Vuonna 1810 hanet nimitettiin kruununprinssi Fredrik Wilhelm IV:n sotilasopettajaksi. 14
Paattaessaan prinssin sotilasopetuksen vuonna 1812 Clausewitz kokosi
20 vuoden sotilaskokemuksensa ja historian tuntemuksensa tutkielmaansa Sodankaynnin periaatteet 15 .

Vuonna 1811 Napoleon pakotti Preussin antamaan maan tukialueeksi
hyokkaykselle Venajaa vastaa. Clausewitz siirtyi 30 muun upseerin mukana palvelemaan Venajan tsaari Aleksanteri l:sta. Napoleonin tappiollisen sotaretken aikana han osallistui muun muassa Borodinon ja Beresinan suurtaisteluihin esikuntaupseerina. 16 Heikon venajan kielen taitonsa
vuoksi han pystyi toimimaan lahinna vain neuvonantajatehtavissa. 17

Preussin armeijan irtautuessa Napoleonin "Suuresta armeijasta" ja liittyessa sotaan Ranskaa vastaan Clausewitz otti osaa muun muassa
Uitzenin suurtaisteluun. Kuningas otti hanet takaisin Preussin armeijaan
rauhanteon yhteydessa vuonna 1814. 18 Han toimi esikuntapaallikkona
seka Preussin Legioonassa etta Ill Armeijakunnassa (Ill AK) . Kun
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Napoleonin satapaivainen keisarius kukistettiin Belgian Waterloossa kesakuussa vuonna 1815, 111 AK osallistui taisteluun suojaamalla liittoutuneiden vasempaa siipea Lignyssa ylivoimaista vihollista vastaan. 19

Napoleonin kukistuttua Preussiin hovin ja armeijan konservatiivien epaluuloisuus piti myos Clausewitzin sivussa armeijan tarkeimmista tehtavista20. Ensimmaisten rauhan vuosien aikana Clausewitz palveli kenraali
Gneisenaun esikuntapaallikkona Preussin sotavoimissa Reininmaalla.
Gneisenau oli Scharnhorstin jalkeen merkittavin sotilas Preussin uutta
armeijaa muodostettaessa. Epailykset nationalismista ja radikalismista
johtivat kuitenkin heidan molempien siirtoon Berliiniin vuonna 1818. Samana vuonna Clausewitz maarattiin 38-vuotiaana Berliinin Yleisen Sotakoulun johtajaksi. Hallinnollisessa tehtavassa han ei voinut juurikaan
vaikuttaa koulun opetukseen. Han yritti useita kertoja siirtya mukaan poliittiseen elamaan. 21

Seuraavien 12 vuoden aikana Clausewitz omistautui sodan teore~ttisen
taustan tutkimiselle ja kirjoittamiselle 22 . Aloittaessaan vuonna 1830
uudistaa kirjoituksiaan kokemuksistaan Napoleonin sodista han sai ensin siirron tykiston tarkastajaksi ja sitten Gneisenaun johtaman Preussin
itarintaman esikuntapaallikoksi. Puolalaisten kapina Venajaa vastaan ja
Ranskan vallankumous lisasivat sodan uhkaa Euroopassa. Han kuoli
kuitenkin kesken tehtavaansa Venajalta levinneeseen koleraan 51 vuoden ikaisena marraskuussa 1831. Hanelta jai jalkipolville merkittava Hegelin filosofian savyttama tutkielma-aineisto, joka oli koottu 40-vuotisen
sotilasuran ja sotahistorian tutkimuksen kokemuksista. 23
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2.2

Sodan kuva Euroopassa Clausewitzin aikakautena

Clausewitzin sotataidossa kaksi merkittavinta vaikuttajaa olivat Preussin
kuningas Fredrik II Suuri (hallitsija 1740 - 1786) ja Ranskan keisari
Napoleon Bonaparte (hallitsija 1799 - 1815). Clausewitzille niin Fredrik
Suuri kuin Napoleonkin merkitsivat aikakausien sotilaallista neroutta ja
sotataidon tutkimusten lahtokohtaa . 24

Jotta pystyttaisiin ymmartamaan ja arvioimaan Clausewitzin sotateoriaa,
on tunnettava hanen aikansa sodan kuva. On muistettava, etta
Clausewitz tutki sotaa ennen kaikkea Preussia varten, eika pyrkinyt luomaan sotataitoon mitaan yleispatevaa ohjetta. Seuraavassa kuvataan
aikakauden sodan keskeisia piirteita ja muutoksia .

2.2.1

Fredrik Suuren sotataito

Euroopan ammattiarmeijoiden valilla ei ollut paljonkaan eroja aseissa,
taktiikassa ja huollon organisoinnissa 1700-luvun loppupuolella. Sodassa armeijat pyrittiin keskittamaan yhteen ratkaisutaisteluun. Koska
jalkavaen tehtavana oli maksimoida piilukkokivaarien tulen teho, taisteluun kaytiin pataljoonat rinnakkain linjataktiikalla (lineaaritaktiikalla).
Taktiikka kehittyi puolustukselliseksi ja passiiviseksi. Huonot yhteysmahdollisuudet, puutteet tiedustelussa ja aseiden tehottomuus eivat
mahdollistaneet armeijan jakamista pieniin osastoihin. Ratsuvaki toimi
miekoin varustettuna iskuportaana. Sodankaynnin menestys riippuikin
paaosin johtamistaidosta. 25

Armeija huollettiin linnoituksilla suojatuista ruoka- ja ammusmakasiineista, jotka oli sijoitettu todennakoiselle taistelualueelle valmiiksi. Huonot tieyhteydet ja kuormastot rajoittivat armeijan liikkuvuutta sitoen sen
huoltotiestoon. Lisaksi elainten rehuntarve rajoitti sotatoimiajan maaliskuusta syyskuuhun. Niin kauan kuin hyokkayksen liike jatkui,
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joukot pystyivat hoitamaan elintarvikehuollon valloitetulta alueelta.
Huollon vaikeuden vuoksi vihollisen taisteluvoiman tuhoaminen ei ollut
keskeista, vaan joukkojen eristaminen huollosta. Jokainen selustaan
jaanyt linnoitus oli vallattava tai vahintaan piiritettava. 26

Ammattiarmeijan yllapito oli kallista, ja hyvin harjoitetun joukon menettaminen taistelussa oli vaikeasti korvattavissa. Teoreetikkojen ajatuks issa voitto oli armeijalle lahes yhta tuhoisa kuin tappio . Taten taistelua
pyrittiin valttelemaan. Armeijat noudattivat taistelukentalla shakkimaisia
saannollisia ryhmityksia ja liikkeita .27

Fredrik II Suuri peri isaltaan armeijan, jossa taistelutekniikka opetettiin
aarimmaisen kovalla aksiisikoulutuksella. Ulkomaisista sotilaista koostuvassa armeijassa kuria ja yhteenkuuluvuutta saatiin luotua vain pakkokeinoilla. Preussin armeijan sotilaiden latausnopeus oli kolminkertainen
mu ihin nahden. Aksiisikoulutuksella oli saavutettu myos hyva taktinen
liikkuvuus, taito vaihtaa nopeasti marssiryhm ityksesta taisteluryhmitykseen ja henkinen lujuus . Taktinen yksikko, pataljoona, pysty i tulittamaan
paikallaan ollessaan, edetessaan ja peraantyessaan. Suuria tappioitakin
karsineena joukko toimi kuin kello. Fredrik saattoi keskittya strategian
kehittamiseen. 28

Preussin armeija poikkesi aikalaisistaan toim ien sisalinjoilla 29 useiden
armeijoiden valissa. Fredrik usko i poikkeuksellisesti, etta strategisena
tavoitteena oli vihollisen voimien tuhoaminen, eika vain maakappalee n
valtaus tai sen puolustam inen . Paattavainen hyokkays vihollisen maaperalle antoi Preussille aloitteen ja voiton. Liikkuvuus oli ajan oloissa
voiton avain. Vihollisarmeijoiden yhtyminen oli estettava , ja ne oli lyotava yksi kerrallaan. Taktikkona han pyrki siirtamaan tulen vihollisen heikoimpaan kohtaan: sivustaan tai selustaan. 30 Hanen mielestaan nalka
uuvutti miehia varmemmin kuin rohkeus. Han tahdensikin, miten tarkeaa
ol i vihollisen joukkojen naannyttaminen nalkaan pakottamalla ne erilleen
taydennyspaikoista .31

14
Fredrik kaytti taisteluissaan menestyksekkaasti yllatysta, harhauttamista
ja voimien keskittamista . Jalkavakijoukkojen suuntaamisessa han kaytti
hyvaksi maastoa, pimeytta ja vihollisen tahystyksen katvealueita. Tykiston tuli pyrittiin keskittamaan yhteen murtokohtaan, ja ratsuvakea kaytettiin tiedusteluun, sivustojen suojaamiseen, harhauttamiseen ja takaaajoon. Ratsuvaki muodosti iskuvoimallaan keskeisen voiton avaimen
taistelussa. 32

Fredrikin strategia ja taktiikka olivat aina hyokkayksellis ia. Han asettui
puolustukseen vain, kun vihollinen oli ylivoimainen kaikilla tahoilla. Halukkuus ryhtya taisteluun erotti hanet aikansa muista sotilasjohtajista.
Fredrik osallistui hallituskautenaan menestyksekkaasti ltavallan perimyssotaan vuosina 17 40 - 17 48 ja seitsenvuotiseen sotaan vuosina
1756 - 1763. ltavallan perimyssodassa Preussi valtasi ilman varoitusta
salamahyokkayksella Silensian ja kaksinkertaisti maa-alueensa. Seitsenvuotisessa sodassa Preussi taisteli nelja kertaa vaestorikkaampaa
ltavallan, Ranskan, Venajan ja Saksin liittoa vastaan Englannin rahojen
turvin. Loistokkaan puolustussodan ansiosta Preussi saastyi taydelliselta tuhoutumiselta. Sen armeija sailytti sodan jalkeen vakiintuneet menetelmat ja perinteet. Kun Fredrik Suuren voitokasta sotataitoa alettiin tutkia huolella Euroopan eri maissa, linjataktiikka juurtui entista syvemmalle eri armeijoihin. 33

2.2.2

Napoleonin sotataito

Viela vuonna 1791 Ranskassa julkaistu arme ijan ohjesaanto perustu i
suoraan Preussin sotataitoon. Ranska oli kuitenkin ensimmainen va ltio,
joka irtautui perinteisesta linjataktiikasta vallankumouksen myota. 34
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Pelko itsevaltiutta vastaan nousevasta vallankumousaallosta johti Euroopan valtiot liittoon Ranskaa vastaan vuodesta 1792 alkaen. Sotamenestyksen myota Ranskan tasavalta julisti sodan paamaaraksi vastavallankumouksen torjumisen ja myohemmin vallankumouksen levittamisen
Eurooppaan. Sen armeijan ennennakematon menestys perustui pitkalti
yleiseen asevelvollisuuteen , yhteisen uhkan nostattamaan taistelutahtoon ja kyvykkaiden upseerien mahdollisuuteen nousta armeijan johtoon. Keisari Napoleon Bonaparte nousi Brumairen kaappauksella valtaan vuonna 1799 ja hallitsi maata sotaisasti vuoteen 1815 asti. 35

Sadan laajetessa Ranska julisti vuonna 1793 yleisen asevelvollisuuden
saaden kokoon samana vuonna 600 000 miehen armeijan, joka organisoitiin joukko-osastoiksi. Talloin sota muodostui totaaliseksi koskien koko kansaa. Sotilaiden suuri maara mahdollisti entista suurempien riskien
ottamisen, entista useammin osallistumisen taisteluihin ja levittaytymisen entista laajemmalle toiminta-alueelle. 36

Vallankumouksen suurta armeijaa ei voitu nopeasti kouluttaa linjataktiikan tasmallisyyteen, silla vapaat sotilaat eivat sopeutuneet kuriin. Pi tkan kehityksen myota linjataktiikan mukainen ryhmitys jai vain yhdeksi
ryhmitysvaihtoehdoksi ja rinnalle otettiin toiminnan vapaus. Rintamaan
ryhmitettiin riviin sadan miehen levyisia ja yhdeksan miehen syvyisia
pataljoonia. Painopiste luotiin ryhmittamalla pataljoonat kolonniksi perakkain. Kolonnassa huonosti koulutetut joukot saivat toisistaan psykologista tukea. Jalkavaen toiminnassa painokas liike meni tulen edelle. 37
Ranskan kyky ryhmittya nopeasti marssin jalkeen kolonnista linjaksi moninkertaisti armeijan taistelukyvyn 38 .

Tekniikan kehitys mahdollisti tykiston keventamisen liikkuvaksi ja sen
lukumaaran lisaamisen . Tulivoiman kasvaessa myos pienemmat joukot
pystyivat sitomaan vihollista . Jalkavaki voitiin keskittaa ratkaisevan iskun antoon. Napoleon ryhmitti tykistonsa rykmenteiksi kayttaen hevosvetoisen tykiston liikkuvuutta hyvaksi. Esimerkiksi Borodinon taistelussa
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Venajan sotaretkella han keskitti 200 tykkia yhteen avaten vihollisriveihin aukkoja kolonnien liiketta varten .39

Ranskassa teollisuus ja maatalous muutettiin sodan ajan tarpeita vastaavaksi. Yleisestikin tuotannon taso Euroopassa nousi niin, etta armeijat saattoivat toivoa elavansa operaatioalueeltaan hankkimillaan tuotteilla. Tama vapautti suuren osan armeijan kompeloa kuormastoa ja lisasi
samalla liikkuvuutta. Toisaalta tiedustelemalla vankkurireitit huolellisesti
Ranskan armeija pystyi jarjestamaan aseita ja vaatteita varten huoltokolonnat emamaastaan. Napoleon liikutti armeijaansa aikaisin syksylla,
jolloin han saattoi olla varma sadon saatavuudesta joukkojen kaytt66n
myos vihamielisilla alueilla. Kukin yhtyma elatti itsensa ostoilla ja pakko-otoilla. Varsinaiset sotatarvikkeet kuljetettiin huoltokolonnina yhtymien perassa. 40

Armeijan jakaminen suuriin joukkoyhtymiin oli yksi tarkeimmista muutoksista. Omat aselaji- ja toimialajoukot sisaltava noin 15000 miehen divisioona pystyi kaymaan taistelua itsenaisesti. Vuoden 1805 jalkeen Napoleon otti kayttoon myos kahdesta kolmeen divisioonaa kasittavan itsenaisen armeijakunnan. Uudistus paransi ratkaisevasti suuren armeijan
johtamiskykya ja lisasi sen liikkuvuutta .41

Napoleon oli mestaristrategi. Koska hanen armeijansa elivat maasta ja
tiet alkoivat parantua, han uskalsi liikkua ja kykeni liikkumaan nopeasti.
Vaikka armeija oli suuri, Napoleon antoi itse kaskyt jokaiselle armeijakunnalle marssitien tarkkuudella. Han hahmotteli suunnitelmansa esikuntansa hankkimien tietojen perusteella. Suunnittelua helpotti entista
tarkempien karttojen kayttoonotto . Sotaretken jarjestamista edelsi yksityiskohtainen tutkimustoiminta. Ratsuvaki supistettiin, ja se sai uusia
tehtavia reservina ja takaa-ajon suorittajana. Lisaksi sen tarkea tehtava
oli taktinen ja strateginen tiedustelu. 42
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Napoleonin yhtymat marssivat omia tarkoin tiedusteltuja ja suunniteltuja
reitteja vihollismaahan. Vihollinen ei voinut tietaa tarkoin, mihin paahyokkays tuli suuntautumaan. Toisaalta Napoleon maarasi tarkoin ajallisesti ja paikallisesti hetken, jolloin armeijakuntien oli iskettava kootussa
muodossa vihollista vastaan. Han kaytti sisalinjaa taitavasti hyvakseen
keskittaakseen voimansa ja taistellakseen yhta vihollisarmeijaa vastaan
kerrallaan. 43

Napoleonilla oli tapana kayttaa vahvaa armeijakuntaa etujoukkona, joka
sitoi vihollisen. Silla aikaa muut armeijakunnat liikehtivat tasmallisesti
pakottaakseen vihollisjoukot erilleen toisistaan, iskeakseen niiden sivustaan, saartaakseen ne tai antaakseen niille viimeisen tuhoavan iskun. Sotaliikkeet muodostuivat keskeisiksi Napoleonin sotataidossa.
Vastustajien linjataktiikan mukainen joukkojen ryhmittaminen, porrasmainen eteneminen ja voimien keskittaminen vaati avointa maastoa ja
runsaasti aikaa. Napoleon pystyi suorittamaan hyokkayksen nopeasti
myos murtomaastossa. 44 Hanen menestyksen tarkea taustatekija oli
myos hanen oma lahjakkuutensa. Tavaton tyotarmo, tarkkuus, hyva
muisti ja itsetunto seka taito kasitella joukkoja psykologisesti oikein takasivat sen, etta kaikki tottelivat hanta. 45

2.3

Clausewitzin sotateorian keskeiset periaatteet

Fredrik Suuren ja Napoleon Bonaparten menestyksen takana oli sotilaallinen nerous, jolla he romuttivat vanhoja perinteisia sodankaynnin
periaatteita pystyen kayttamaan hyvaksi vastustajiensa heikkouksia.
Clausewitz oppi molemmilta johtajilta eraita sotateoriansa keskeisia periaatteita. Frederik Suurelta Clausewitz omaksui

rajoitetun sodan ja tarpeen rajoitetuista tavoitteista
poliittisen valvonnan arvon sodan toteuttamisessa
paamaarat ja keinot tavoitteita asetettaessa
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miten sotia ja milloin sota oli lopetettava
aktiivisen puolustuksen edut
milloin on vaihdettava hyokkays puolustukseksi 46
armeijan korkean koulutustason ja kurin merkityksen seka
hyvan liikkuvuuden merkityksen yllatyksessa. 47

Napoleonilta han omaksui

totaalisen sodan teorian
huollon kriittisen merkityksen
saalimattoman hyokkayksen
joustavuuden merkityksen
sotilaallisen nerouden kasityksen ja
vihollisen taydellisen fyysisen ja moraalisen tuhoamisen, jolloin taisteluista muodostui tuhoamistaisteluita. 48

Clausewitz kokosi myos muita menestystekijoita ajan sotataidosta. Molemmilla sotapaallikoille oli luonteenomaista hyokkayksellisyyden korostaminen seka menestyksen hyvaksikaytto saalimattomalla takaa-ajolla.
Sisalinjoilla toimiessaan he pystyivat harhauttamista, nopeutta seka voimien ajallista ja paikallista keskittamista hyvaksikayttaen muodostamaan taistelukentalle suhteellisen ja ratkaisevan ylivoiman. Heidan sotatoimissaan korostuivat myos sivusta- ja se lustaiskut seka reservien
kayton merkitys. Napoleonin Venajan sotaretken kohtaloksi koitui aktiivinen puolustus, joka oli Clausewitzin mukaisesti hyokkaysta vahvempi
taistelulaji. Armeijan hyokkays kulminoitui ennen, kuin se saavutti tavoitteensa. 49

Clausewitzilla oli sotateoriassaan kymmenia sotaan keskeisesti vaikuttavia tekijoita. Seuraavat periaatteet ovat kuitenkin sailyneet konkreettisuudellaan tarkeina myos taman paivan taistelukentalla. Yhdysvalloissa
ne on todettu joko tappion syyksi tai menestyksen avaimiksi sotia analysoitaessa.
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Politiikka, tavoitteet ja keinot seka sodan kolmiyhteys. Clausewitzin suurin panos sodan opiskelulle oli oivallus politiikan keskeisyydesta
sodassa 50 . Sota oli pelkastaan politiikan jatkamista toisin keinoin. Tasta
johtuen poliittinen tarkoitus osoitti sodan paamaaran ja siihen liittyen
kaytettavissa olevien keinojen seka vaadittavien ponnistusten suuruuden. 51 Clausewitz naki tavoitteen sod an peruskysymyksena kaikilla tasoilla. Kenenkaan ei pitanyt aloittaa sotaa tietamatta tavoitteita ja keinoja niihin. Joskus poliittiset ja sotilaalliset tavoitteet olivat samoja, kuten esimerkiksi vihollisen maakunnan valtaus . Kun poliittinen tavoite ei
maarittanyt kayttokelpoista sotilaallista tavoitetta, oli valittava sotilaallinen tavoite, jota voitiin hyodyntaa rauhanneuvotteluissa. 52

Clausewitzin mukaan tavoitteen arvon tuli maarittaa sallittavat uhraukset. Kun yrityksen kustannukset ylittivat poliittisen tavoitteen arvon, siita
oli luovuttava. 53 Sotateorian tuli luoda perusta, joka yllapiti tasapainoa
sodan kolmiyhteyden kansan, hallituksen ja armeijan valilla, jolloin armeija sai kaiken tarvittavan tuen sodan toteuttamista varten 54 .

Vihollisen tuhoaminen. Clausewitzin teoriassa sota oli myos haikailematonta vakivaltaa ja sen tarkoitus oli tuhota vastustajan ta isteluvoimat.
Jos armeija halusi saavuttaa taydellisen voiton, vihollisen voimien tuhoaminen oli tarkoituksenmukaisin toimenpide j a maan valtaaminen ainoastaan seuraamus siita. Niin kauan kuin vihollista ei oltu kukistettu, oli
pelattava, etta se kukistaisi vastapuolen armeijan. Voitto oli kuitenkin
saavutettavissa myos murtamalla vihollisen taistelumoraali. 55 Clausewitz
varasi voiton kasitteen taktista tasoa varten, kun taas sodan ja strategian tavoite ei ollut voitto, vaan rauha 56 .

Henkiset tekijat ja komentajan nerous. Clausewitzin mukaan sodan
ilmapiiri muodostui vaarasta, fyysisesta rasituksesta, tiedustelusta,
muutoksesta ja hankauksesta. Ne muodostivat yhdessa yleisen kitkatekijan. Kitkaa pystyttiin vastustamaan parhaiten taistelukokemuksen
avulla. 57 Han nosti henkiset voimavarat yhdeksi sotaan vaikuttavista
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tarkeimmista tekijoista. Komentajan nerous, sotajoukon kokemus, rohkeus ja isanmaallinen henki olivat ratkaisevassa asemassa taistelukentalla. Sotajoukolta vaadittiin taitoa ja taistelukuntoa. Komentajaksi kehittyminen vaati opiskelua, sotahistorian ja sotateorian hallitsemista seka
oman armeijan kyvyn tuntemusta etta vihollisen oikeaa analysointia. Komentajan tarkeita ominaisuuksia olivat kyky toimia epavarmuuden alaisena, oivalluskyky (Coup d · oeil) ja paattavaisyys seka kyky oppia taistelukentalla. Vain suuri komentaja pystyi yksinkertaistamaan taistelukentan tapahtumista oleellisen seka tekemaan oikeita ja nopeita ratkaisuja.
Han ei menettanyt uskoaan taistelussa edes tappion hetkella. 58

Tiedustelu. Clausewitz ei arvostanut tiedustelua, mutta han ei myos-

kaan sulkenut silmiaan tiedon tarpeelta. Han naki tiedustelun vaikutuksen seka fyysisena etta psyykkisena tekijana. Taistelussa suurin osa
tiedoista oli ristiriitaisia, epavarmoja ja vaaria. Sotilaiden pelkuruus vain
lisasi tiedon valheellisuutta, ja lisaksi ihminen oli taipuvainen nakemaan
asiat mieluummin huonossa kuin hyvassa valossa. Epavarmuuden tila
vaati komentajilta suurta valikoimiskykya ja paattavaisyytta, jotka vain
asioiden ja ihmisten tuntemus seka harkinta saattoivat luoda. 59

Tiedustelu on muuttunut tekniikan kehittymisen myota valttamattomaksi
tiedon lahteeksi sodassa . Komentaja voi tulla toimintakyvyttomaksi pyrkiessaan loytamaan asiallista tietoa arkipaivaisesta tiedontulvasta. Tiedon ylitarjonta tai sen puute voi aiheuttaa vakavia viiveita
paatoksenteossa. Toisaalta suuri tiedonvalityskyky voi johtaa tilanteeseen, jossa taistelukentan paatoksia tehdaan liian korkealla tasolla ymmartamatta esimerkiksi henkisia tekijoita.

Keskeiset operatiivis-taktiset periaatteet. Clausewitz maaritteli teks-

teissaan eraita operatiivis-taktisen sotataidon keskeisia periaatteita, jotka ovat sailyttaneet merkityksensa viela nytkin taistelukentalla.
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Naita olivat
yksinkertaisuus ja suoraviivaisuus
numeerinen ylivoima
yllatys
voiman keskittaminen ja taloudellinen kaytto
painopiste
kulminoituminen
reservi ja
menestyksen hyvaksikaytto. 60

Periaatteiden tarkempi sisalto on koottu liitteeseen 2.

Yksinkertaisuus ja suoraviivaisuus. Clausewitz havaitsi, etta toimintojen yksinkertaisuus ja suoraviivaisuus olivat aina kulkeneet kasi kadessa menestyksekkaan toiminnan kanssa . Taistelukentalla fyysisten ja
psyykkisten tekijoiden seka sattuman myota vaikeudet kasaantuivat ja
synnyttivat hankausta . Ainoastaan harjoittelulla ja sotakokemuksella
opittiin tuntemaan hankaus seka tiedettiin milloin ja miten se oli voitettavissa. Mita yksinkertaisempaa ja suoraviivaisempaa toiminta taistelukentalla oli, sita vahemman esiintyi hankausta. 61

Numeerinen ylivoima. Clausewitz arvioi numeerisen ylivoiman yhdeksi
voiton perustekijoista. Se merkitsi aikakauden taistelussa miesmaaran
kautta vastustajaa suurempaa tuli- ja iskuvoimaa seka reservien kautta
komentajalle toiminnan vapautta. Taistelussa saatavilla olevat joukot oli
kaytettava silla taidolla, etta jopa ehdottoman ylivoiman puuttuessa suhteellinen ylivoima saavutettiin ratkaisevassa paikassa . Esimerkiksi Napoleon pystyi hankkimaan useita kertoja suhteellisen ylivoiman hyodyntamalla olosuhteita ja kayttamalla sisalinjoja lyodakseen lyhyessa ajassa vihollisarmeijat ennen niiden yhtymista. 62

Voimien taloudellinen kaytto ja saavutettavien tavoitteiden asettaminen
mahdollistavat suhteellisen ylivoiman hankkimisen. Taman paivan
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taistelukentalla sen hyodyntamisen perustekijoita ovat tiedustelu, taistelunjohtokyky, liikkuvuus ja suoja. Suhteellinen ylivoima on enemmankin
operatiivinen tekija, silla se riippuu alueen laajuudesta, maaston kaytettavyydesta ja kaytettavissa olevasta ajasta. Yllatys ja nopeus ovat sen
avaintekijoita. Asevaikutuksen merkitys on kasvanut koko ajan taistelukentalla. Tasta johtuen numeerista ylivoimaa tarkeammaksi tekijaksi on
noussut kokonaistaisteluvoiman ylivoima.

Yllatys. Yllatys oli Clausewitzin sotataidossa keskeinen tekija niin fyysisena kuin psyykkisena vaikutuksena hyokkayksessa . llman sita suhteellisen ylivoiman hankkiminen ratkaisevassa kohdassa oli tuskin mahdollista. Joukkojen salatulla ja nopealla liikkeella aikaansaatu yllatys antoi
komentajalle aloitteen ja toimintavapauden taistelussa. Vihollisen yllattaminen sodan taktisella tasolla oli mahdollisempaa kuin strategisella
tasolla. Sen sijaan strateginen yllatys saattoi johtaa sodan loppumiseen
yhdella iskulla. 63

Nykyaan myos strateginen yllatys on tullut entista mahdollisemmaksi
tiedustelun, liikekannallepanon nopeuden, liikkuvuuden ja huollon joustavuuden seka kasvaneen tulivoiman etta parantuneen aseteknologian
myota. Erityisesti ilmasodankaynnin, ydinaseen ja erikoisjoukkojen myota strategisesta yllatyksesta on tullut kiintea osa sodankayntia.

Voiman keskittaminen ja taloudellinen kaytto. Clausewitzin aikana
sota ratkaistiin useimmiten yhdessa taistelussa. Tuolloin oli tarkeaa tavoitella vain yhta ratkaisevaa tavoitetta voimalla ja paattavaisyydella.
Voimat oli pidettava keskitettyna, ja toisarvoisissa suunnissa vihollinen
oli sidottava pienilla voimilla taisteluun. Taistelun ulkopuolella joukot
saattoivat olla erillaan, kunhan niiden yhtyminen tapahtui taistelun aikana.64

23
Menestyksekas taistelu vahvempaa tai samanvahvuista vihollista vastaan vaatii voiman keskittamista. Suurta tulivoimaa vastaan keskittaminen johtaa kuitenkin suuriin tappioihin . Taman vuoksi keskittamisen tulee tapahtua ajallisesti ja paikallisesti. Nopea ll a keskittamisella hankittu
suhteellinen ylivoima vihollisen painopistetta vastaan mahdollistaa nopean menestyksen ja tappiollisen kulutustaistelun valttamisen. Oikea
toiminta vaatii armeijalta korkeaa koulutuksellista tasoa ja alijohtajien
kykya toimia itsenaisesti ylemman johdon tarkoituksen mukaisesti.

Painopiste. Clausewitzille painopiste oli kaiken voiman ja liikkeen keskus, josta toiminta riippui. Se saattoi olla vihollisen fyysinen tai psyykkinen tekija, johon kaikki voima oli keskitettava. Ratkaisutaistelussa painopiste iski painopistetta vastaan. Kun vihollinen oli heitetty kerran pois
tasapainosta, sille ei saanut antaa aikaa tointua. Hyokkays toisensa jalkeen oli suunnattava sen painopisteeseen. 65

Taistelukentta sisaltaa yha enemman toiminnan kannalta kriittisia kohteita kaluston teknistymisen takia. Niihin kohdistuvat iskut sekoittavat
ratkaisevasti vastustajan kykya jatkaa taistelua. Tallaiset tekijat voivat
muuttua taistelun aikana, jolloin tilanteen seuranta ja hyva reagointikyky
korostuvat. Tilanteen arvioinnin yksi perusasioista on kyeta tunnistamaan seka vihollisen etta omat painopisteet. Taistelusuunnitelman tulee
tahdata vihollisen painopisteen lamauttamiseen ja oman painopisteen
suojaamiseen. Taman paivan taistelukentalla sotaa ei valttamatta enaa
ratkaista kulutustaistelulla. Molemmat osapuolet voivat menettaa taistelukykynsa oikea-aikaisella toiminnalla painopisteita vastaan.

Kulminoituminen. Clausewitz havaitsi, etta taistelun johtajan oli ymmarrettava kulminoituminen menestyakseen hyokkayksessa tai puolustuksessa. Hyokkays saattoi kulminoitua esimerkiksi tappioiden ja epaonnistuneen huollon vaikutuksesta. Talloin kesken hyokkayksen voimasuhteet vaihtuivat puolustajan eduksi. Jos hyokkays ei saavuttanut tavoitetta kulminoitumista ennen, se oli pysaytettava hyvin puolustettavalle
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alueelle, kunnes uusia voimia saataisiin kootuksi. Puolustaja taas pyrki
aktiivisella toiminnallaan nopeuttamaan vihollisen hyokkayksen kulminoitumista, havaitsemaan oikean hetken ja siirtymaan vastahyokkaykseen kulminoitumisen tapahtuessa .66

Kulminoituminen on ennen kaikkea operatiivisen sotataidon kasite, silla
sen syntymiseen vaikuttavat keskeisesti alueen laajuus, kuluva aika seka oman ja vihollisen toiminnan tavoitteen saavuttamista hidastavat tekijat. Kulminoitumiseen liittyy keskeisesti voimien taloudellinen kaytto,
voimien ajallinen ja paikallinen keskittaminen seka aloitteen hankkiminen. Alueellinen aktiivinen puolustustaistelu on hyva esimerkki kulminoitumisen hyvaksikaytosta nykypaivan taistelukentalla.

Reservi. Clausewitz kiinnitti erityista huomiota reservin varaamiseen ja
oikeaan kayttoon. Jos armeija varasi joukkoja reserviksi, niilla tuli olla
erityinen tarkoitus taistelussa. Han oli nahnyt maita haviamassa sotato imia, vaikka niilla oli viela strategiset reservit kayttamatta. Clausewitz jakoi reservit strategisiin ja taktisiin reserveihin ja naki niilla seka hyokkayksellisen etta puolustuksellisen kayton. Reservi oli taistelun ratkaiseva
elementti, jolla oli seka fyysinen etta psyykkinen merkitys omiin ja vihollisen joukkoihin. 67

Clausewitzin maarittamat reservin kayttoperiaatteet ovat vielakin ajankohtaisia. Reservi on komentajan ainoa keino sailyttaa toiminnan vapaus taistelukentalla. Siita on tullut yksi vastatoiminnan paamaali. Reservia pyritaan suojaamaan ja toimeenpanoa helpottamaan ryhmityksella,
panssaroinnilla ja liikkuvuudella. Lisavaatimukseksi on tullut tarve uuden reservin jatkuvasta muodostamisesta . Sotaa ei ratkaista enaa yhdessa ratkaisutaistelussa, vaan sotatoimi, operaatio tai taistelu voi kestaa viikkoja.

Menestyksen hyvaksikaytto. Clausewitzin sotateoriassa taistelun tarkea tavoite oli voiton varmuus menestysta hyvaksikayttamalla .

25
Ainoastaan voitetun vihollisen takaa-ajo takasi voiton hedelmat ja mahdollisti vihollisen todellisen tuhoamisen. Kun vihollinen oli saatu pois tasapainosta, sille ei saanut antaa aikaa jarjestya uudelleen. Menestyksen hyvaksikaytossa keskeista oli liikkuvan reservin varaaminen. 69

2.4

Clausewitzin kirjallinen tyo sotateorian perustana

Clausewitzin sotataidon periaatteet on parhaiten tutkittavissa kahdesta
tutkielmasta: Sodasta ja Sodankaynnin periaatteista. Monet hanen ideoistaan voidaan jaljittaa aina vuoden 1804 sotakokemuksiin asti. Vaikka
han alkoi kirjoittaa paateostaan Sodasta jo vuonna 1816 Coblenzissa ,
niin viela heinakuussa vuonna 1827 muistiinpanoissaan han totesi olevansa tyytymaton 11 vuoden tyohonsa ja piti tarpeellisena paivittaa koko tyo uudelleen. 70 Seuraavan kolmen vuoden aikana han tarkisti vain
muutaman kappaleen keskittyen paaosin vuosien 1796 - 1799 Italian sotaretken, 1806, 1812 ja 1813 - 1815 sotaretkien historian kirjoittamiseen. Ennen teoksensa viimeistelya han halusi tarkistaa miten teoriat
toimivat kaytannossa. 71

"Sodasta". Sodasta ei koskaan valmistunut huolimatta Clausewitzin
runsaasta kirjoitusajasta. Muistiinpanoissaan han mainitsee: "Kasikirjoituksen nykyista muotoa ei voida pitaa muuna kuin kokoelmana materiaalista, josta sodan teoria tulisi valmistaa. Olen edelleen tyytymaton
suurimpaan osaan tekstista ja voin todeta kirjan 6 (puolustus) olevan
vain luonnos. Kirja 7 oli tarkoitettu kasittelemaan hyokkaysta ja kirja 8
sotasuunnittelua. Ainoastaan kirja 1 (sodan luonne) on valmis." Nykymuodossaan kirja 2 kasittelee sodan teoriaa, kirja 3 strategiaa ja kirja 4
taistelua seka kirja 5 sotajoukkoja. 72

Hanen vaimonsa Marie ja lankonsa Kreivi Friedrich van Br0hl kokosivat
sinetoidyt muistiinpanot ja jarjestivat kasikirjoituksen julkaisua varten .
Clausewitzin paatutkielma Varn Kriege (On War, Sodasta) julkaistiin
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ensimmaisen kerran vuonna 1832 noin 1000-sivuisena kirjana.
Lisatakseen teoksen yhdenmukaisuutta julkaisijat lisasivat sekaiseen ja
raskaaseen tyohon kommenttejaan seka modifioivat sita halunsa mukaan. Samain on tapahtunut myos myohemmille julkaisuille. 73
Clausewitzin ristiriitainen maine on perustunut saksankieliseen kolmanteen painokseen, jota aikalaiset ovat voimakkaasti manipuloineet.
1800-luvun tutkijat etsivat mielellaan teksteista periaatteita, jotka johtaisivat komentajan oikeaan ratkaisuun joka tilanteessa. 74

Clausewitz ei kirjoittanut teostaan sotaoperaatioiden ohjesaannoksi,
vaan sodan filosofiseksi arvioinniksi. Kirjoitusten tarkoituksena oli kasvattaa ajattelua ja ohjata tulevia komentajia itseopiskelussa. Hanen ajatuskehittelynsa kulmakivena oli historiallinen nakemys, joka otti huomioon ajan erikoisolosuhteet. Aikakauden rationalistiselle ajattelutavalle
tallainen teoretisointi oli taysin vierasta. Teksteissa ei pyritty voitonkaavojen tai kayttokelpoisten menettelytapojen etsimiseen, kuten ajan yleinen makusuunta olisi vaatinut. Erityisesti Clausewitz pyrki kaikessa tutkimustyossaan erottamaan muodon ja hengen. 75

Sodasta-teoksen keskeneraisyys nakyy siina, etta tekstissa hypitaan
kesken asian sotataidon eri tasoilla. Tyosta puuttuu loogisuutta ja jarjestelmallisyytta. Se on sekava ja vaikeatajuinen. Kirja onkin luettava
kokonaan useita kertoja, jotta syntyisi yleiskuva Clausewitzin ajatuksista. Lukeminen on enemmankin oppimisprosessi oivaltamisen kautta,
kuin valmiin opin omaksumista. 76

"Sodankaynnin periaatteet". Clausewitzin aikaisempi tutkimus Sodankaynnin periaatteet poikkeaa edellisesta huomattavasti, silla se on muodoltaan miltei ohjesaanto, sisaltaen vain vahan pohdintoja. Tutkielmassa han kokosi sotilaallisen kokemuksensa ohjenuoraksi 16-vuotiaalle
Preussin prinssi Fredrik Vilhelm IV:lle paattaessaan sotilasopettajan
tehtavaansa vuonna 1812. Sodankaynnin periaatteissa han maaritteli
taktiselle tasolle 13 puolustuksen, 14 hyokkayksen, 8 joukkojenkayton
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ja 17 maastonkayton periaatetta. Strategisella tasolla han kokosi 16
yleista, 8 puolustuksen ja 3 hyokkayksen periaatetta. Lisaksi han kas itteli lyhyesti erillisena ajan merkitysta sodassa. 77 Clausewitz pyrki kertomaan prinssille miten Preussin armeijan tuli sotia. Clausewitz ei kuitenkaan selvasti nimennyt periaatteita, vaan ne sisaltyvat sotataidon kerrontaan. Teosta on virheellisesti pidetty Clausewitzin paatyona sodankaynnin periaatteista . Huomioitaessa tutkielman laatimisajankohta, havaitaan etta Clausewitzin paatyo sedan tutkimuksessa oli viela edessapain. Keskeisimmat Sodankaynnin periaatteet on koottu liitteeseen 3.
Ne on huomioitu myos edella alaluvussa 2.3 mainituissa periaatteissa.

Sodasta muodostaa vain neljanneksen Clausewitzin painetusta historian
tutkimusaineistosta. 78 Merkittava maara Clausewitzin kirjoitelmia on jaanyt myos julkaisematta. Opiskellessaan sedan historiaa ja teoriaa
Clausewitz kirjoitti laajasti politiikasta ja kulttuuriaiheista nimimerkilla
Carl Schwarz. Lisaksi toisen maailmansodan jalkeen kirjoituksia on oletettu joutuneen venalaisten kasiin Saksan armeijan arkistoista. Viela
1960-luvulla Clausewitzin papereita on loytynyt yksityisista kokoelmista
lsosta-Britanniasta, Saksasta ja Sveitsista. Ne ovat sisalta11eet osia
Clausewitzin seka sotilaallisesta etta muusta tutkielma-aineistosta. 79

Clausewitzin aikakaudelta nousi myos toinen sotateoreetikko maailman
maineeseen. Kenraali Antoine-Henri Jominilla ja Clausewitzilla oli monia
yhtalaisia kasitteita taktiikassa. Tama on selvaa, silla molemmat kirjoittivat Napoleonin sotien kokemuksista. Jomini julkaisi tyonsa luettuaan
ensin Clausewitzin Sodasta-teoksen. Han arvosteli tyossaan voimakkaasti Clausewitzin tyon merkitysta . Yhdysvaltain operatiivis-taktisessa
sotataidossa on vaikea erottaa sotataidon periaatteiden alkuperaa, jollei
taustoja tunneta syvallisemmin. Kun Clausewitz keskittyi paaasiassa sedan korkeampaan teoriaan ja strategiaan (miten kansat kayvat sotaa),
Jomini keskittyi enemman taktiikkaan ja alemman tason strategiaan
(miten armeijat toteuttavat operaatioita ja yksittaisia taisteluita). Tarkein
ero oli, etta Jomini laati teoksensa kaytettavaksi taistelukentan
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ohjesaantona. Clausewitzin mukaan sodassa ei ollut saantoja eika lakeja, jotka olisivat toimineet oppaina taistelussa. Sodassa monet tiet johtivat menestykseen. Han halusi opettaa sotataitoa sodan ymmartamisen
kautta . Jomini taas opetti sotataitoa periaatteiden kautta. Jomini pyrki
teoksessaan osoittamaan, etta sotataito pystytaan muokkaamaan matemaattisiin malleihin. Han halusi komentajien tulevaisuudessa soveltavan
sodan periaatteita, kuten Napoleon oli tehnyt, kuitenkin valttaen Napoleonin virheita. 80

Clausewitzin sotateorian periaatteita ymmartaakseen lukijan on tarkeaa
heijastaa niita ajan sodan kuvaan ja Preussin tilanteeseen. Monet Clausewitzin vaittamista tuntuvat meista itsestaan selvilta. Tama johtuu ennen kaikkea siita, etta nama selviot ovat juuri hanen ajatuksistaan lahtoisin.

Uudesta hyvasta kaannostyosta huolimatta Clausewitz-tutkijat ovat laatineet Sodasta-teoksen ymmartamisen helpottamiseksi lukuohjeita Yhdysvalloissa. Sen lisaksi, etta ohjeet koskevat kirjan alalukujen lukemisjarjestysta, ne kertovat miten asioita olisi ymmarrettava. Toisaalta ohjeissa nostetaan esille valmiiksi periaatteita, jotka ovat myos nykyaan
relevantteja. Tallaisia ohjeita ovat kirjoittaneet esimerkiksi professorit
Bernard Brodie ja Michael Handel. Ohjeet tasoittavat osaltaan teoreettiseen kirjaan kohdistuvaa vastustusta.

Yhdysvalloissa Clausewitzin sotateoria on nahty myos jossain maarin
sopimattomana modernia sodankayntia ajatellen. Tahan voivat olla syyna vallalla oleva liikesodankayntiin suuntautuneisuus ja viela voimakkaasti taustalla vaikuttava periaateajattelu. Kuitenkin on samaan aikaan
nahty, etta sod an henkiset tekijat, kolmiyhteys ja poliittinen ohjaus tulevat sailyttamaan asemansa tulevaisuudessakin. Sodasta-kirjalla tu lee
olemaan edelleenkin arvoa erityisesti poliitikoille, strategikoille ja operatiivisen tason korkeammille komentajille. Se antaa eritoten vastauksia
tekijoihin, jotka tulisi huomioida sotaan osallistumisesta paatettaessa) 81
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3

SOTATEORIOITA LEVIAA YHDYSVALTOIHIN

3.1

Sotateorian asema suurvallan sotataidossa

Eri tutkijat ovat useissa teoksissa todenneet, etta amerikkalaiset eivat
ole koskaan olleet filosofisesti suuntautuneita ihmisia, vaan ennemminkin mekaanisesti ajattelevaa kansaa, joka inhoaa puhdasta teoriaa. 82
Toisen maailmansodan jalkeisena aikana sotatieteen tai -taidon tutkimus on perustunut paaosin matematiikkaan, systeemianalyysiin ja tietokoneiden kaytt66n. Lanchesterin lait ovat olleet keskeisessa asemassa
tutkimuksessa. Myes materiaalinen ylivoima ja sotatekniikka ovat usein
ohittaneet sotateorioiden ja sotahistorian opit. Sotateorioiden valittamat
sodankaynnin periaatteet on kuitenkin omaksuttu jo Yhdysvaltain sisallissotaa edeltavalta ajalta, ja Euroopan sotia on seurattu tarkoin. Sotateorioiden ja sotahistorian tutkimukset ovat varsinaisesti astuneet kuvaan vasta 1980-luvun alussa, jolloin puhtaat matemaatikot ovat saaneet paljon arvostelua osakseen. 83

Koska teoriat eivat ole kiinnostaneet, suurin osa amerikkalaisista sotilaista ja siviileista on ollut tietamattaankin joidenkin tarkeimpien vaikuttajien, kuten kenraali Emory Uptonin ja paroni Antoine Henri Jominin
oppilaita talla vuosisadalla. Heidan periaatteensa ovat olleet niin syvalla
opetuksessa ja asenteissa, etta niita on pidetty itsestaan selvyyksina.
Hyvin kuvaavaa on myos professori Edward Mead Earlen arvio Yhdysvaltain panoksesta sotataitoon kirjassaan Maker of Modern Strategy:
"Yhdysvaltain tarkein panos sodalle on ollut taktiikassa ja teknologiassa
mieluummin kuin strategiassa. Meristrategikko Alfred Thayer Mahania
voidaan pitaa ainoana merkittavana amerikkalaisena sotateoreetikkona." Nykyaan Yhdysvaltain maavoimien sotataito perustuu useiden teoreetikoiden ja tutkijoiden havaintojen synteesiin. Vaikuttajina ovat olleet
ainakin Sun Tzu, Clausewitz, Jomini, Fuller, Liddell Hart ja Upton, kun
mainitaan vain kuuluisimpia .84
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3.2

Jomini ensimmaisena merkittavana vaikuttajana

Meristrategikko Alfred Mahanin isa Dennis Hart Mahan oli Yhdysvaltain
sisallissotaa edeltavana aikana merkittava sotataidon vaikuttaja Yhdysvalloissa. Valmistuttuaan vuonna 1824 priimuksena West Pointista han
lahti Ranskaan opiskelemaan sotataitoa neljaksi vuodeksi. Paaaineina
hanella olivat tykistotaktiikka, sotatekniikka ja sotataito. Erityisesti han
syventyi Napoleonin taisteluihin ja Jominin tutkimuksiin. Palattuaan
West Pointiin han toimi koulutustaan vastaavilla aloilla professorina
vuoteen 1871 saakka. 85

Dennis Hart Mahania voidaan pitaa salamasodan amerikkalaisena profeettana. Opetuksessaan han korosti erityisesti liikkuvuutta ja huoltoa
menestyksen avaimina. Napoleonin ajan sodan kuvan mukaisesti liikkuvuus oli keino aloitteen tempaamiseksi vastustajalta ja tie voittoon. Liikkuvuuden myota huollon merkitys korostui. Mahanin kouluttamista sotilaista sanotaankin tulleen ennemmin huoltomiehia kuin strategikkoja.
Yhdysvaltain sisallissodassa seka etela- etta pohjoisvaltioiden johtajat
taistelivat jominilaisilla opeilla. Historioitsijoiden kuvausten mukaan ei
ale kaukaa haettu nakyma kenraali ratsastamassa miekka toisessa ja
Jominin teas toisessa kadessa taisteluun. 86 Mahan juurrutti aikanaan jominilaisen periaateajattelun Yhdysvaltain upseeristoon.

3.3

Clausewitzin vaikutteiden leviaminen SaksanRanskan sodan jalkeen Yhdysvaltoihin

Yhdysvaltain sisallissodan jalkeen armeijassa merkittavaksi vaikuttajaksi nousi kenraalimajuri Emory Upton, jolla on edelleenkin kulttiasema
maavoimissa. Upton kirjoitti omakatisesti armeijan taktisen doktriinin uudelleen ja sai armeijan vakuuttuneeksi sen kayttokelpoisuudesta. Han
oli valittomasti sodan jalkeen yksi tarkeimpia armeijan uudistajia.
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Elaessaan han julkaisi kaksi teosta: Jalkavakitaktiikka (Infantry Tactics)
seka Aasian ja Euroopan armeijat (The Armies of Asia and Europe) . Molemmat kirjat toivat uusia oppeja Euroopasta Yhdysvaltain armeijan kehittamista varten. Hanen tarkeimpana teoksenaan pidetaan kuitenkin
kuoleman jalkeen julkaistua Yhdysvaltain soti laspolitiikkaa (The Military
Policy of the United States). Ottaen huomioon Mahanin vaikutuksen ennen sotaa Uptonilla oli hyvat mahdollisuudet kehittaa jominilaista sotataitoa amerikkalaisempaan muotoon. Han taisteli nelja vuotta sisallissodassa paatyen 26-vuotiaana divisioonan komentajaksi. 87

Jominin merkittavinta tyota Sotataito (Summary of Art of War) vuodelta
1838 pidettiin aina vuosien 1870 - 1871 Saksan-Ranskan sotaan asti
tarkeimpana sodan oppikirjana Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Jominin
murskaava arvostelu Clausewitzin tyota kohtaan lienee vahentanyt merkittavasti kiinnostusta Clausewitziin tuona aikana. Lukuunottamatta joitain henkilokohtaisia tutustumisia Clausewitzin Sodasta sailyi tuntemattomana aina vuoteen 187 4 saakka Yhdysvalloissa. 88 Sodan jalkeen kiinnostus suuntautui kuitenkin Preussin hyvaan sotamenestykseen ja
Helmut von Moltken kautta levinneisiin clausewitzilaisiin teorioihin. Kun
Kenraali Emory Upton vieraili Berliinissa sodan jalkeen tutustumassa
Preussin armeijaan, Clausewitzin teorioita levisi myos Yhdysvaltoihin.
Tarkeimpia Preussista omaksuttuja asioita olivat tilanteen arviointiprosessi, sotatoimen suunnittelujarjestelma, yleisesikunnan toimintaperiaatteet, sotakorkeakoulun opetusmenetelmat, sodan suhde politiikkaan
ja talouselamaan seka tehokas liikekannallepanojarjestelma. 89 Preussilaisella koulutusmallilla oli suuri vaikutus seka merivoimien etta maavoimien sotakorkeakouluihin, jotka perustettiin vuosina 1884 ja 1903 90 .

Clausewitzin sotateoria vaikutti myos sotaministeri (Secretary of War)
Elihu Rootin kautta Yhdysvaltain sotilasdoktriinin muotoutumiseen vuodesta 1899 alkaen. Root nosti englantilaisen sotahistorian professorin
Spencer Wilkinssonin kirjan The Brain of an Army Uptonin teoksen rinnalle tarkeimmaksi perusteokseksi armeijaa kehitettaessa. Wilkinsson
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oli harras Clausewitz-tutkija, joka pystyi muotoilemaan vaikeatkin teoriat
niin, etta sotilaat kokivat ne omikseen. Clausewitzin vaikutus levisi sotataidon poliittis-strategiselle tasolle. Voimakas vaikutus jatkui ensimmaiseen maailmansotaan asti. 91

Vaikka Saksan-Ranskan sodan jalkeen Jominin merkitys himmenikin Euroopassa, se sailytti paikkansa Yhdysvalloissa. Monet Jominin kirjoittamat periaatteet vakiintuivat Yhdysvaltain sotataitoon . Kenttaohjesaanto
FM 100-5:ssa (Field Manual 100-5) loytyy selkeita yhtalaisyyksia
Jominin periaatteisiin aina vuoteen 1944 asti, ja selkea vaikutus yltaa
nykypaivaan asti periaateajatteluna. 92 Professori Bernard Brodie totesi
kirjoituksissaan 1970-luvulla Jominin vaikutuksen sailyneen muuttumattomana Yhdysvalloissa sisallissodasta lahtien. Teoriat, jotka vaikuttivat
ensimmaisen maailmansodan sotanayttamoilla, olivat tuolloin saavuttaneet myos sotakoulujen opetuksen. 93 Viime aikoihin asti suurin osa ammattisotilaista on pitanyt Jominin tyota Clausewitzin tyota parempana
pelkastaan ymmarrettavyydenkin vuoksi 94 .

3.4

Fullerin sodankaynnin yleisten periaatteiden
kayttoonotto maavoimissa

Yhdysvalloissa kaytossa olevat sodankaynnin yleiset periaatteet otettiin
kayttoon maavoimien harjoitusohjesaannossa (Army Training
Regulation) vuonna 1921. Periaatteet olivat peraisin englantilaiselta sotateoreetikko kenraalimajuri John Fredrick Charles Fullerilta ensimmaisen maailmansodan ajalta. Han julkaisi luettelon yksinkertaisista sodankaynnin periaatteista sotilasaikakauslehti Royal United Service
Institution journal vuoden 1916 helmikuun numerossa. 95 Samoja Jominin
maarittelemia periaatteita oli opetettu sotakorkeakoulussa jo 1800-luvun
lopulla ja ne oli kirjattu omassa muodossaan maavoimien kenttapalveluohjesaantoon (US Army Field Service Regulation) vuonna 1904J96
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Sodankaynnin yleiset periaatteet olivat

paamaara (objective)
hyokkayksellisyys (offensive)
keskittaminen (mass)
voimien taloudellinen kaytto (economy of force)
liikkuvuus (movement)
yllatys (surprise)
salaaminen ja varmistaminen (security)
yksinkertaisuus (simplicity) ja
yhteistyo (cooperation).

Nyt Yhdysvalloissa kaytossa olevista periaatteista luettelo poikkeaa ainoastaan kahden kasitteen merkityksen laajentumisena. Liikkuvuus on
muutettu sotaliikkeeksi (maneuver) ja yhteistyo yhdistetyksi johdoksi
(unity of command). 97

Fulleria on yleisesti pidetty yhtena salamasodankaynnin johtavista teoreetikoista. Han oli Napoleonin sotataidon harras ihailija ja tutkija. Tutkimuksissaan han perehtyi erityisesti henkilohistoriaan ja komentajien
merkitykseen sodassa. Salamasodan kehittelyssa han pyrki paivittamaan Napoleonin sotataitoa yhdistamalla taisteluliikkeet ja taistelu yhdeksi jakamattomaksi kokonaisuudeksi. Paneutuessaan Napoleonin sotataitoon han perehtyi samalla Clausewitzin teksteihin, joista han omaksui keskeisia periaatteita. Fullerin mielesta Clausewitzin merkittavin panos sotateorialle oli havainto sodan ja politiikan suhteesta. Muistelmissaan toisesta maailmansodasta Fuller kertoo havainneensa liittoutuneiden komentajien taydellisen tietamattomyyden Clausewitzin opeistaJ 98
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3.5

Clausewitzin sotateorian leviaminen englanninkieliseen
maailmaan

Clausewitzin sotateorioista puhuttaessa on muistettava, etta niita on arvostettu etenkin sodan filosofian ja sodan ylimman tason tutkimuksina.
Clausewitzin paateos Sodasta julkaistiin ensimmaisen kerran vuonna
1832. Vaisun alkukiinnostuksen jalkeen Saksan sotamenestys Ranskaa
vastaan nosti hanen suosionsa huipulle. Menestyksen seurauksena kirjan neljas painos ilmestyi vuonna 1880. Clausewitzin suurta suosiota ilmensi hyvin Colmar von der Goltzin alkusanat kirjassa Das Volk im
Waffen: "Sotilas, joka Clausewitzin jalkeen kirjoittaa sodasta, riskeeraa
joutuvansa verratuksi runoilijaan, joka Goethen jalkeen yrittaa kirjoittaa
Faustia ja Shakespearen jalkeen Hamlettia." 99 Saksassa Clausewitzin
teorioita on arvostettu nykypaivaan asti, vaikka Saksan salamasotateoreetikot omaksuivatkin keskeisia periaatteita sodan operatiiviselle tasolle Liddell Hartin, Fullerin ja Tuhatsevskin tutkimuksista ennen toista
maailmansotaa. Arvostus ei ole ollut kuitenkaan aina kritiikitonta. 100

Ensimmaisen englanninkielisen kaannoksen Sodasta julkaisi englantilainen eversti J.J. Graham vuonna 1874. Preussin sotamenestyksen jalkeen kaannos teki lahinna vain Clausewitzin nimen, mutta ei itse varsinaista teoriaa tutuksi lukeneiden henkiloiden piirissa. Teorian sisalto oli
useimmiten vaarinymmarretty . 101 Kirjasta painettiin tarkistettu painos
vuosina 1908, 1911, 1918, 1938 ja 1949, ja ne perustuivat saksankieliseen Vom Kriege -teoksen kolmanteen painokseen. Kirjaan osoitettu vahainen kiinnostus nakyy selvasti pitkasta painovalista vuosien 187 4 ja
1908 valilla . Toisaalta kirjan kokonaismyynti jai myos mitattomaksi. Sotilasopetusta varten laadittiin myos pienikokoinen kolmiosainen lyhennelma lsossa-Britanniassa. Nama eversti F.N. Mauden julkaisemat punaiset kirjaset tekivat lahinna Clausewitzin teorian tutuksi useimmille englantilaisille ja amerikkalaisille sotilaille. 102
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Buurisodan (1899 - 1902) ja ensimmaisen maailmansodan valinen aika
oli ensimmainen Clausewitzin sotateorian merkittava kausi englanninkielisessa maailmassa. Tama koski vahintaankin lsoa-Britanniaa. Se nakyi sotilasaiheisissa kirjoituksissa lyhyina nimettomina lainauksina myos
Yhdysvalloissa. Kirjoitukset kasittelivat sodan poliittis-strategista tasoa
ja teoria oli useimmiten vaarinymmarretty. 103 Vuodesta 1914 alkaen
Clausewitzin suosio romahti anglosaksisessa maailmassa. Ensimmaisen
maailmansodan mielettomyys kulutustaisteluineen kulminoitui
Clausewitzin teorioihin tai paremminkin niiden ymmartamattomyyteen.
Hanta pidettiin yleisesti verenjanoisen preussilaisuuden profeettana.
Ehka voimakkaimmin Clausewitzia vastaan hyokkasi kapteeni Basil
Liddell Hart, joka oli jo tuolloin arvostettu sotateoreetikko. Hanen kasityksensa Clausewitzin opin vaaryydesta hyvaksyttiin laajalti lannessa
toiseen maailmansotaan asti. Vasta vanhempana Liddell Hart alkoi ymmartaa paremmin Clausewitzin teoriaa ja oikaisi virhekasityksiaan kirjoissaan . 104

Henkilo, joka teki merkittavan tyon levittaakseen Clausewitz-vaikutusta
Yhdysvaltoihin maailmansodan aikana, oli Edward Mead Earle. Han jarjesti vuonna 1940 strategian seminaarin, johon osallistui seka amerikkalaisia etta maahanmuuttaneita saksalaisia historioitsijoita. Seminaari
keskittyi miltei taysin Sodasta-teoriaan, ja se loi merkittavan pohjan
Clausewitzin ymmartamiselle "oppineiden" keskuudessa maailmansodan
jalkeen. Seminaarin seurauksena Earle julkaisi merkittavan teoksen Makers of Modern Strategy vuonna 1943. 105

Osittain Liddell Hartin suuren arvostuksen seurauksena Yhdysvaltain
maavoimissa ei opiskeltu virallisesti Clausewitzin periaatteita ennen
vuotta 1943. Tuolloin Yhdysvalloissa ilmestyi ensimmainen kaannos Sodasta. Kirjan toimitti professori O.J. Matthijs Jolles, joka pyrki korjaamaan Grahamin kaannostyon virheellisyyksia. Kuitenkin molempien henkiloiden kaannokset perustuivat vaaristeltyyn alkulahteeseen, jossa alkuperaista vuoden 1832 kasikirjoitusta oli muutettu) 106
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On sanottu, etta toinen maailmansota sodittiin suuressa mittakaavassa
Clausewitzin periaatteilla. Yhdysvaltain hyvaa menestysta maailmansodassa pyrittiin selittamaan myos Clausewitzin ja meristrategikko Mahan in teorioiden hyvalla tuntemisella. Tahan on ollut vaikea osoittaa suoraa vaikutusta. Tiedetaan kuitenkin, etta Clausewitzin poliittis-strateginen sotateoria vaikutti eraiden merkittavien kenraalien ajatteluun. Naita
olivat Wedemeyer, Palmer ja Eisenhower. Sitakin merkittavampi uusi
Clausewitz-keskustelu alkoi Japaniin pudotetuista ydinpommeista. Ydinaseen kayttofilosofiaa taisteluaseena pyrittiin selvittamaan Napoleonin
sodista nousseen sotateorian perusteella 1950 - 1960-luvuilla. 107

Sodan jalkeen myos sotilaiden ammattilehdisto pyrki vaikuttamaan sotateorioiden kiinnostavuuteen artikkeleissaan. Military Review'n huhtikuun
1956 numerossa prikaatinkenraali Paul M. Robinett selvitti sotahistorian
ja -teorioiden opiskelun merkitysta upseerina kehittymiseen seka opetti
keinoja kriittiseen sotataidon tutkimukseen. Hanen kirjallisuusluettelossaan Clausewitzin Sodasta kuului niihin perusteoksiin, jotka upseerin
tuli lukea 5 - 10 ensimmaisen palvelusvuotensa aikana. 108

Tama lienee jaanyt vuosien varrella kuitenkin vain hartaaksi toiveeksi.
Vuosien 1945 - 1996 Military Review'n artikkeleissa seka kirjallisuudessa on nahtavissa, miten vaikeaa sotilaiden oli ymmartaa Clausewitzia.
Sodasta-teoksen tutkiminen johti turhautumiseen. Hyvana esimerkkina
voidaan kuvata kenraali George Pattonin muistelmia hanen palvellessaan nuorena upseerina Fort Sheridanissa vuonna 1910. Patton oli ollut
erittain kiinnostunut sotahistoriasta ja yritti lukea Clausewitzin teosta
Sodasta. Jo muutaman sivun lukemisen jalkeen han turhautui kirjaan,
jonka sisalto oli piiloitettu tekstiin ja jota oli muutenkin vaikea ymmartaa. Myohemmissa vaiheissa Martin Blumensonin kirjassa The Patton
Papers 1885 - 1940 Patton ei palaa Clausewitziin uudelleen. 109 Komentajakaudellaan Patton oli erittain kiinnostunut Sir Basil Liddell Hartin sotateoreettisesta ajattelusta. Liddell Hartin ja Sun Tzun teoriat ovat
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nousseet uudelleen esiin taisteluoppia kehitettaessa 1990-luvulla liikesodankaynnin suuntaan. 110

Toisen maailmansodan loppuun mennessa professorien nostama
Clausewitz-kiinnostus kohdistui lahinna sotateorian poliittis-strategiselle
tasolle. Operatiivis-taktiselle sotataidon tasolle Clausewitzin ajatukset
levisivat enemmankin epasuorasti Jominin, Uptonin, Fullerin ja Liddel
Hartin valityksella. Operaatiotaitoon ja sodan luonteen tutkimiseen ei
maavoimissa kiinnitetty erityista huomiota. Clausewitzin taktisen tason
periaatteet yhtyivat aiemmin omaksuttuihin jominilaisiin periaatteisiin, ja
Sodasta oli vaikeasti ymmarrettava filosofisena teoksena. Nain ollen on
ymmarrettavaa, etta sotilaiden keskuudesta ja kenttaohjesaannoista oli
vaikea loytaa viitteita Clausewitzista .
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4

YHDYSVALTAIN SOTATAITO TOISEN MAAILMANSODAN
JALKEEN

4.1

Ydinase vaikuttaa sotataidon kehittamiseen

Sampo Ahto kirjoitti sotataitoa kasittelevassa artikkelissaan: "Suurten
sotien jalkeen voittajat pitavat itsestaan selvana, etta he ovat voittaneet, koska heilla oli parempi sotataito ja he olivat moraalisestikin olleet
oikeammalla asialla 111 ." Nain tapahtui myos Yhdysvalloissa toisen maailmasodan jalkeen. fsotataidon kehitystyota jarrutti sedan voitto, ydinaseen suoma etulyontiasema ja sotavasymys seka sedan aiheuttama
heikko taloudellinen tilanne~ Taman seurauksena sotilaallinen ajattelu
lahestulkoon lamaantui melkein sukupolven ajaksi. Yhdysvaltain sotilaallisen doktriinin muutokset koskivat lahinna ydinaseiden ja tavanomaisten asevoimien valista suhdetta Yhdysvaltain ja sen liittolaisten
puolustuksessa Keski-Euroopassa. Tama heijastui sotataidon eri tasoille tarpeena tai tarpeettomuutena kehittaa sotataitoa. 112

Ydinasemonopolin aikakaudella 1945 - 1955 lahtokohta doktriinin kehittelyssa oli Neuvostoliiton hyokkaysuhka tavanomaisin asevoimin LansiEurooppaa vastaan. Viela vuoden 1952 lopulla mahdollisen sedan arvioitiin olevan pitkakestoinen ja se arvioitiin kaytavan toisen maailmansodan keinoin. 113 Nailla opeilla maa otti osaa vuosina 1950 - 1953 Korean
sotaan. Massiivisen kostoiskun kaudella 1953 - 1961 Pohjois-Atlantin
liiton (Nato) puolustus perustettiin ydinaseen varaan, jolloin tavanomaista sotataitoa ei tarvinnut kehittaa. 114

Tata seurasi joustavan vastatoiminnan kausi, jolloin Natolla tuli olla kaytossa riittavan tehokkaat, tavanomaisin asein varustetut joukot. Tavoitteena oli kyky vastata vastustajan erilaisiin sotilaallisiin toimiin muullakin kuin ydinaseella. 115 Kun Vietnamin sod an aikana kehitettiin voimakkaasti erikoisjoukkojen taistelua 1960- ja 1970- luvuilla, tavanomaisen
sodankaynnin vaatima sotataito jai koulutuksessa taka-alalle. Samaan
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aikaan ydinaseiden merkityksen korostaminen Naton puolustusratkaisuna alensi merkittavasti sotilaallisen koulutuksen ja tavanomaisen aseistuksen kehittamisen tarvetta. Se alensi myos joukkojen taistelumoraalia
Keski-Euroopassa. 116

Kylman sodan jatkuessa Vietnamin, Jorn Kippurin ja Afganistanin sotien
havainnot pakottivat Yhdysvallat aloittamaan armeijan uuden kehittamisen. Tata auttoi presidentti Reagan in vuonna 1981 aloittama varusteluohjelma. Maavoimissa se nakyi uuden kaluston myota liikkuvuuden,
tulivoiman ja suojan parantumisena. Samalla myos havaittiin, etta armeijalla ei ollut lainkaan toimivaa taisteluoppia tulevaa sodan kuvaa
varten . Uuden taisteluopin kehittamisen osatekijoiksi otettiin myos sotahistoria ja sotateoriat. 117

4.2

Clausewitzin periaatteiden nakyminen maavoimien
taisteluopeissa ennen 1970-lukua

Yhdysvaltain maavoimissa ei tapahtunut merkittavia muutoksia sotataidossa ennen armeijan reformin alkamista 1970-luvun lopulla. Kaytettavat periaatteet juonsivat juurensa 1800-luvulla omaksutuista teorioista.
Sotataito oli tekniikkapainoitteista, ja Clausewitzin sotateorialla ei ollut
juuri merkitysta. Sotateoriaa enemman toimintaa ohjasivat kylman sodan ja ydinaseen asettamat rajoitukset poliittis-strategisella tasolla seka
asetelmiltaan poikkeavat Korean ja Vietnamin sodat.

Yhdysvaltain osalta toinen maailmansota oli paaasiassa kulutussodankayntia, jossa keskityttiin massiiviseen tulenkayttoon. Vastustajaa kulutettiin tulella ja tyonnettiin jarjestelmallisesti levealla rintamalla taaksepain . 118 1950- ja 1960-lukujen taisteluopeissa ja kenttaohjesaannoissa
sodan vaikutus nakyi selvasti. Tulivoimaa ja ydinaseen merkitysta korostettiin. Ohjesaannoissa keskityttiin paaosin joukkojen kayttoperiaatteiden kuvaamiseen ja varsinaiset sotataidon periaatteet jaivat kaikilla
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ohjesaantotasoilla ja taistelulajeissa periaatteellisiksi julistuksiksi. Niiden syvempaa sisaltoa ei edes pyritty kertomaan taisteluesimerkein valaistuna.119 Yhdysvaltain maavoimien kaytossa olevia Fullerin sodankaynnin yleisia periaatteita kaytettiin taisteluiden suunnittelussa tarkastuslistana. Jominilaisella periaateajattelulla oli maavoimissa edelleen
vahva asema. 12 ° FM 100-5:n (1956) sodankaynnin yleiset periaatteet on
liitteessa 4.

Sodankaynnin ja sotataidon periaatteet sailyivat paaosin muuttumattomina toisesta maailmansodasta reformiin asti. Kun seka Clausewitz etta
Jomini olivat kirjoittaneet samoja periaatteita aikansa sodista, oli esimerkiksi vuoden 1956 taisteluopista (FM 100-5) helppo loytaa
Clausewitzinkin sotataidon keskeisia ajatuksia:

ratkaisevat ja saavutettavissa olevat tavoitteet
vihollisen sotavoiman tuhoaminen ja sen taistelutahdon murtaminen
tilanteenarviointiprosessi
tavoitteiden ja keinojen suhde
hyokkayksen ja puolustuksen suhde
hyokkays ratkaisevana taistelulajina
aktiivinen ja syva puolustus
toimintojen yksinkertaisuuden vaatimus
voimien ajallinen ja paikallinen keskittaminen
ylivoiman vaatimus
voimien taloudellinen kaytto
yllatyksen merkitys taistelussa
reservien merkitys ja kaytto taistelussa seka
takaa-ajon merkitys voiton varmistajana. 121

Myos muita keskeisia Clausewitzin sotateorian piirteita nakyi ohjesaannoissa. Sotataidossa kasitettiin olevan vain taktinen ja strateginen taso.
Divisioona- ja prikaatitason ohjesaannot olivat taktisen ja taisteluteknisen tason ohjesaantoja, jotka eri vuosina olivat vain kopioita
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aikaisemmista ohjesaannoista korostaen tulivoiman merkitysta kaikessa
toiminnassa. 122

Taisteluopeissa puolustus, viivytys ja hyokkays nahtiin kiinteasti toisiinsa kuuluvina osina sotatoimissa. Puolustustaistelua pidettiin valttamattomyytena ainoasfaan myohempaa hyokkaysta varten. Puolustusmuotoina kaytettiin seka liikkuvaa etta alueellista puolustusta. Reservien varaamista ja oikeaa kayttoa korostettiin eri ohjesaannoissa. 123

Muutokset taisteluopissa 1960-luvulla johtuivat ydinaseen kayttomahdollisuuden lisaantymisesta. Talloin alettiin korostaa laajoja vastuualueita, joukkojen hajauttamista ja liikkuvuutta. Voiman keskittaminen ol i
tarkoitus toteuttaa ajallisesti ja paikallisesti nopeutta hyvaksikayttaen.
1950-luvulla divisioonassa kayttoonotettua taisteluosastokokoonpanoa
kehitettiin edelleen . 124

Taisteluopeissa maastonkohtien valtaaminen hyokkayksen tavoitteena
nahtiin Clausewitzin mukaisesti toisarvoisena ja vain vihollisen voimien
tuhoamista helpottavana apukeinona. Hyokkaystavoissa tarkeimpina
muotoina olivat koukkaus ja saarrostus, joihin paavoiman iskulla pyrittiin. Rintama- ja lapimurtohyokkayksilla oli tarkoitus sitoa vihollinen taisteluun ja jakaa vihollisvoimat osiin. Nopeutta ja kulutussodan valttamista korostettiin erityisesti. Paahyokkays suoritettiin kapealla alueella voimakkaan tulivalmistelun jalkeen. Tulivalmisteluun voitiin liittaa myos
taktisen ydinaseen kaytto. llmavoimien rooli maataistelun tukemisessa
oli keskeinen. Samain kuin Clausewitz, taiste luoppi korosti selustaan tai
sivustaan tapahtuvan yllattavan hyokkayksen ja takaa-ajon merkitysta.
Toisaalta saarrostuksiin ja menestyksen hyvaksikayttoon liittyvien sotaliikkeiden korostaminen oli selvasti jominilaista alkuperaa. Sotataidon
keskeiset periaatteet olivat muotoutuneet itsestaan selvyyksiksi taisteluopissa.125
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Toisesta maailmansodasta 1970-luvun lopulla alkaneeseen reformiin asti Yhdysvaltain maavoimien taisteluoppi perustui jominilaiseen periaateajatteluun, jonka perusteet oli tutkittu Napoleonin sodista. Sotataidosta oli helppo loytaa Clausewitzinkin maarittelemia periaatteita, vaikka
hanta ei juuri arvostettukaan kyseisena ajanjaksona sotilaiden keskuudessa Yhdysvalloissa.
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5

CLAUSEWITZIN UUSI TULEMINEN YHDYSVALTAIN
SOTATAIDON REFORMISSA

5.1

Sotateoriat osaksi sotataitoa

Yhdysvaltojen kyvyttomyys voittaa Vietnamin sota asetti jopa liittolaisten keskuudessa kyseenalaiseksi Yhdysvaltojen taistelukyvyn. Maan armeija ei ollut havinnyt yhtaan merkittavaa taistelua, mutta oli havinnyt
kuitenkin sodan. Tappioita ei ollut pystynyt estamaan edes tekninen ylivoima eika riittava motivaatio. Sodan jalkeen aihe oli niin arka, etta rehellista tutkimusta ei voitu suorittaa. Seuraavaksi Jorn Kippurin sota Lahi-idassa vuonna 1973 osoitti aseteknologian kasvaneen tuhovoiman ja
nosti pelon Varsovan liiton mahdollisuudesta yllatyshyokkayksella lyoda
Naton joukot Keski-Euroopassa. Viimeisen heratyksen armeijan reformin
aloittamiselle antoi Neuvostoliiton suorittama Afganistanin miehitys
vuonna 1979. Todellisena pelkona oli, etta Neuvostoliitto saattaisi hyokata ilman varoitusta myos strategisesti tarkeille Persianlahden oljyalueille.126

Sotataidon kehittamisessa lahtokohtana oli rakentaa uudistettu operatiivis-taktisen tason taisteluoppi: doktriini (FM 100-5) tulevaisuuden taistelukenttaa varten. Taisteluoppia varten oli huomioitava muuttunut uhkakuva, uudistettu kansallinen sotilasstrategia, historia ja saadut kokemukset, sodankaynnin muuttunut luonne seka teknologian kehittyminen.
Ohjesaanto tarkoitettiin maavoimien upseerien ajattelun pohjaksi osana
kaikkien puolustushaarojen yhteista doktriinia. Kirjan perusteella eri
puolustushaarojen ja aselajien oli tarkoitus laatia omat taisteluohjesaantonsa. 127

Maavoimien doktriini oli ollut jaljessa kentalla tapahtuvasta kehityksesta
1970-luvun alkuun asti. Silla ei ollut juuri lainkaan toimintoja ohjaavaa
vaikutusta. Vuonna 1973 perustettiin Yhdysvaltain maavoimien Koulutus- ja doktriiniesikunta (U.S. Army Training and Doctrine Command
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(TRADOC)) Fort Monroeen Virginiaan. Sen vastuulle tulivat maavoimien
koulutuksen johtaminen, doktriini ja kehittamisohjelmat. Uuden operatiivisen doktriinin valmistelu aloitettiin maavoimien esikuntapaallikon johdolla ja TRADOCin komentajan ohjauksella. Tarvittava perustutkimus
suoritettiin maavoimien Sotakorkeakoulussa (War College, Carlisle
Barracks, Pennsylvania). TRADOCin ensimmaisen komentajan kenraali
William DePuyn mielesta toisen maailmansodan sotakokemukset Euroopasta olivat huomattavasti tarkeampia kuin kokemukset Koreasta tai
Vietnamista. Han arvosti etenkin Saksan taistelukykya. DePuyn aikana
taisteluopin (FM 100-5/1976) keskeiseksi tekijaksi muotoutuikin optimaalinen tulenkaytto taistelukentalla. 128

TRADOCin uusi, enemman toimintoja ohjaava taisteluoppi esiteltiin ensimmaisen kerran vuonna 1976. Taisteluoppi laadittiin ensisijaisesti ohjeeksi Keski-Euroopan etupainoista ja matalaa puolustusta varten. Uusi
taisteluoppi nahtiin paluuna entiseen tulivoimakeskeiseen kulutussodankayntiin, ja se jai puhtaasti taktis-teknisen tason ohjesaannoksi. Tama
johti noin puolen vuosikymmenen mittaiseen keskusteluun periaatteiden
oikeellisuudesta. Talloin maavoimissa syntyi kiistoja tavanomaisten
joukkojen mahdollisuuksista torjua Varsovan liiton hyokkayskiilat. Useat
kenraalit olivat Euroopassa vakuuttuneita mahdollisuuksista pysayttaa
panssarein ja lentokonein vihollisen ensimmaisen aallon hyokkays. Myohemmin kiista kehittyi koskemaan sita, pystytaanko myos toinen ja kolmas hyokkaysporras pysayttamaan. Vuonna 1977 TRADOCin uudeksi
komentajaksi tuli Keski-Euroopasta kenraali Don Strarry, joka pyrki hakemaan ongelmiin ratkaisua tutkimalla muun muassa lsraelin sotataitoa_ 129

Uuden taisteluopin suunnittelun keskeiseksi tekijaksi muodostui kysymys: miten kuluttaa vihollisen toista ja kolmatta porrasta, ennen kuin se
ehtisi taisteluun? Tehokkaimpana valineena tehtavaan pidettiin ilmavoimia .130 Natossa korostettiin tarvetta kehittaa puhtaasti puolustuksellinen, omaan alueeseen sidottu strategia. Vuonna 1976 rajoitetusti
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kaytetty uusi ajattelu tuotiin ensi kerran esiin vuoden 1982 doktriinissa
ilma-maataisteluopin (Air-Land Battle) nimella. Sita alettiin soveltaa Euroopassa nimella FOFA: Follow-on-Forces-Attack. Talloin pyrkimyksena
oli laajentaa taistelualuetta itaan ja kuluttaa vihollista syvalla alueella
paaosin kauaskantavilla aseilla. 131 Sotataidon kannalta tarkeinta oli kuitenkin, etta ilma-maataisteluoppi tarkoitti Yhdysvaltain armeijan paluuta
taistelukentalla testattuihin todellisiin sodankaynnin periaatteisiin 132 .

Taisteluoppi kasitteli selkeasti sodan operatiivista tasoa. Siina otettiin
myos ensimmaisen kerran kayttoon operatiivinen taso kasitteena. Vuoden 1982 doktriinia seurasivat vuosina 1986 ja 1993 uudet ohjesaannot ,
joissa ilma-maataisteluoppia kehitettiin eteenpain. Sotataidon periaatteet ja niiden soveltaminen olivat luettavissa suoraan taisteluopista. Ne
kopioitiin edelleen prikaati-armeijakuntatason ohjesaantoihin, miltei sanatarkasti.

Yhdysvallat ei ollut perinteisesti kasvattanut strategikkoja armeijaansa,
vaan maassa oli korostettu tekijoita ajattelijoiden sijaan . Reformiin liittyen 1980-luvun alussa Yhdysvaltain maavoimien Komentaja-ja yleisesikuntakorkeakouluun (U.S. Army Command and General Staff College :
USACGSC) Fort Leavenforthiin Kansasiin perustettiin maavoimien operaatiotaidon opetusta varten jatkotutkinto-osasto (School for Advanced
Military Studies:SAMS). Peruskurssin jalkeen valikoidut oppilaat jatkoivat lisavuoden opiskellen sodan teorioita ja doktriineja, aselajien ja puolustushaarojen yhteistoimintaa, monikansallisia yhteisoperaatioita seka
operaatiotaitoa. 133

Sotateorioiden tutkimuksessa kaiken ylapuolelle nousivat Sun Tzun Sotataito ja Clausewitzin Sodasta. Kirjoista etsittiin vastauksia kysymyksiin
sodan ja politiikan suhteesta ja paamaarista seka erityisesti keinoista
niiden tayttamiseksi. Tutkimustoiminnan myota Michael Howardin ja
Peter Paretin uusi Sodasta -kaannos otettiin kayttoon yhtena sotilasstrategian, doktriinin ja teorian perusteoksena 134 . Meri- ja ilmavoimien
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sotakorkeakouluissa se tuli opetusohjelmiin vuosina 1976 ja 1978 seka
vasta vuonna 1981 maavoimien sotakorkeakouluissa. Sotakoulujen oppilaat tutkivat yksittaisten operatiivis-taktisen sotataidon periaatteiden
nakymista ja toimimista eri sodissa ja Clausewitzin ajatuksia sodan
luonteesta ja lainalaisuuksista. Samalla he oppivat Clausewitzin sotateoriaa ja tuottivat uutta opetusmateriaalia maavoimien kaytt66n. Tutkimustoiminta tuotti myos suoraa materiaalia uuden taisteluopin kirjoittajille. Ohjesaannoissa Clausewitzin sotataidon periaatteet otettiin kaytt66n selvemmin vuodesta 1982 alkaen. Tutkitut periaatteet tulivat nakymaan Persianlahden sodan suunnitelmissa ja niiden toteuttamisessa.

135

Sotataidon kehittamiseen liittyen korkeinta operaatiotaidon opetusta
alettiin antaa maavoimien Sotakorkeakoulussa (Carlisle Barracks). Harjoittelu tapahtui tietokonesimulaatioiden ja sotapelien avulla. Vuonna
1981 kouluun sijoitettiin eri tehtaviin joukko historioitsijoita, joiden merkitys nahtiin tarkeana operaatiotaidon syvemman ymmartamisen opettamisessa . Sotahistorioitsijoista eversti Harry G. Summers julkaisi vuonna
1982 merkittavan kirjan On Strategy. Kirjassa han toi erinomaisesti esille sodan periaatteiden ja eri tasojen ymmartamisen Vietnamin sodan ja
Clausewitzin sotateorian valossa . Myohemmin han julkaisi myos kirjan
Persianlahden sodasta. 136 Summersin herattama Clausewitz-kiinnostus
sodan poliittis-strategisella tasolla laajeni maavoimissa myos operatiivis-taktisen sotataidon tutkimukseksi.

Tutkimustoiminnan myota Clausewitzin vaikutus levisi myos sotataidon
poliittiselle tasolle . Marraskuussa 1984 puolustusministeri Caspar W.
Weinberger esitteli uuden Clausewitzin teoriaan perustuvan poliittis-sotilaallisen doktriinin. Doktriinin mukaan oli ratkaistava kuusi peruskysymysta, ennen kuin Yhdysvaltain armeijan kaytosta ulkomailla tehtaisiin
paatoksia. Asiat olivat seuraavat:

Yhdysvaltain armeijaa ei tule lahettaa taisteluun merten taakse, ellei
se liity elintarkeasti kansallisiin tai maan liittolaisten etuihin.
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Kaytettavissa oleva voima on mitoitettava annettavan tehtavan mukaisesti. Jos maa ei ole valmis takaamaan tarvittavia resursseja, ei
sotaan ole syyta osallistua lainkaan.
Paatosta tehtaessa on oltava selvat poliittiset ja sotilaalliset tavoitteet
seka on tiedettava kuinka armeija pystyy ne tayttamaan .
Jos olosuhteet ja tavoitteet muuttuvat konfliktin aikana, niiden on
myos heijastuttava tarkennuksina armeijan vaatimuksiin.
Ennen kuin armeijaa kaytetaan taisteluun, on saatava varmuus kansan ja kongressin tuesta.
Yhdysvaltojen armeijan kaytto kriisin ratkaisemiseksi tulee olla viimeinen kaytettavissa oleva keino.

Doktriini toimi ohjeena korkeimman poliittisen ja strategisen tason paatoksenteossa menestyksekkaasti Persianlahden sodan aikana. 137

5.2

Korean, Vietnamin ja Jom Kippurin sodat
Clausewitzin sotateorian tutkimuskenttina

Sotataidon reformiin liittyen Clausewitzin sotateorian tutkimuskenttina
kaytettiin muun muassa Korean, Vietnamin ja Jorn Kippurin sotia. Sodissa menestysta tai menestymattomyytta pyrittiin selvittamaan clausewitzilaisesti. Toisaalta niissa selvitettiin Clausewitzin periaatteiden nakymista ja toimivuutta. Eri sodissa katsantokanta muuttui tarpeiden mukaan. Tarkastelu liikkui sodan poliittis-strategisen tason kautta operatiivis-taktisiin periaatteisiin ja sodan luonteeseen. Sotien tarkastelu tapahtui kuitenkin aina selvasti sotataidon ylemmalla tasolla , niin kuin
Clausewitzkin oli tehnyt. Luvussa on pyritty havainnollistamaan myos sita nakokantaa, jolla Yhdysvaltain maavoimat nakivat Clausewitzin sotateorian toimivaksi. Jotta Clausewitzin periaatteiden sisallosta ei tulisi
turhaa toistoa, ne on laitettu kappaleiden loppuun sulkeisiin vahvennetulla tekstilla. Aikaisemmin mainitsemattomat nakokannat on kuitenkin
sijoitettu tekstin yhteyteen.
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Yhdysvaltain kommunismin patoamispolitiikka ja dominoteorian mukainen ajattelu kylman sedan alussa johti maan strategiselle puolustuskannalle Neuvostoliittoon nahden. Maa valmistautui totaaliseen sotaan ja
mahdolliseen ydinsotaan Keski-Euroopassa. Kun tarkeinta oli valttaa
supervaltojen yhteenotto, sodat Koreassa ja Vietnamissa Neuvostoli iton
liittolaisia vastaan kaytiin operatiivisella tasolla puolustussotina. Politiikka esti hyokkayksen suoraan Neuvostoliiton tukemaa maata vastaan .
Neuvostoliiton romahtamisen jalkeen sotilaallinen ajattelu palasi takaisin kylmaa sotaa edeltaneeseen strategisen hyokkayksen malliin. Nain
uusi suunta heijastui Persianlahden sodassa operatiivisena hyokkayssotana .138 (politiikan johtava rooli)

5.2.1

Korean sota

Korean sotaa oli tutkittu jo Clausewitzin poliittis-strategisen tason sotateorian kannalta sedan jalkeen. Sotataidon reformin aikana sotakoulujen
oppilaat tutkivat opinnaytetoissaan sotaa lahinna operatiivis-taktisen sotataidon kannalta. Luvussa kasitellyt periaatteet on liitetty tapahtumakerrontaan, jotta lukijalle muodostuisi oikea kuva, milla tasolla
Clausewitzin periaatteita tutkittiin ja miten ne nahtiin toimiviksi.

Kylman sedan seurauksena Yhdysvallat joutui ensimmaisen kerran tekemisiin rajoitetun sedan ja rajoitettujen tavoitteiden kanssa Korean sodassa. Se joutui myos pohtimaan keskeisena ongelmana sotilaallisen ja
poliittisen johdon suhdetta. Sadan jalkeen kaksi arvostettua tutkijaa
Bernard Brodie ja Robert Osgood perehdyttivat teoksissaan sotilasjohtajat ja poliittisen historian tutkijat sedan ja politiikan olemukseen
Clausewitzin sotateorian nakokulmasta. 139

Korean sota oli seka puolustushaarojen yhteinen etta liittoutuneiden yhteisoperaatio paattyen neuvotteluratkaisuun. Se kaytiin toisen
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maailmansodan armeijalla ja sotataidolla, jolloin taisteluita ratkaistiin
voimakkaalla tulen keskittamisella ja joukkojen etenemisella paaosin
rintamassa. llmavoimilla oli merkittava osuus tulenkaytossa syvalla alueella. Toisen maailmansodan loistavien voittojen jalkeen Yhdysvallat
koki Korean sodan rajoitetun voiton todellisuudessa havioksi. Samalla
se keskittyi vaariin asioihin hakiessaan oppia sodasta. Vasta sotataidon
reformiin liittyva tutkimus nosti 1980-luvulla Korean sodan yhdeksi operatiivis-taktisen sotataidon opetusesimerkiksi. Sita kaytettiin rajoitetun
sodan mallina lahdettaessa Persianlahden sotaan vuonna 1990. 140

Operatiivisella tasolla kiinnostus kohdistui erityisesti kenraalien
MacArthur ja Ridgwayn sotatoimiin. Ridgwayn 8. Armeijan (8 .A) toiminta
tammi - huhtikuussa vuonna 1951 Kiinan ja Pohjois-Korean joukkojen
lyomiseksi Yalu-joen taakse ilmentaa hyvin Clausewitzin operatiivis-taktisessa sotataidossa olevien menestystekijoiden kayttoa. Toisaalta sodassa naytteli keskeista osaa myos Clausewitzin mainitsemat poliittisstrategiset tekijat.

Sotatoimissa ilmenivat seuraavat keskeiset Clausewitzin sotataidon periaatteet:

strategisen yllatyksen merkitys
sodan ja politiikan yhteys
sodan kolmiyhteys
rajoitettu sota rajoitettuine tavoitteineen
saavutettavien tavoitteiden ja keinojen oikea maarittaminen
kulminoituminen
aktiivinen puolustus
taistelulajien oikea kaytto
hyokkays ratkaisevana taistelulajina
komentajan nerous
henkiset tekijat sodassa
aloite
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-

vihollisen tuhoaminen

-

voimien taloudellinen kaytto

-

voiman keskittaminen

-

menestyksen hyvaksikaytto takaa-ajolla

-

sodasta oppiminen ja

-

toiminnan yksinkertaisuus.

8. Armeijan paapiirteiset ryhmitystasat syyskuun 1950 ja huhtiku un
1951 valisena aikana on kuvassa 1.

KOREAN SOTA

Jian
YK-joukkojen
ryhmitystasa
marraskuussa 1950

Unsan

•
•

Won·

•

---

-

-

8.A:n ryhmitystasa
25.1.1951

Lahde: Ridgway:The War in Korea

Kuva 1. Korean sota .
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Korea jaettiin huhtikuussa vuonna 1948 Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain
valvonta-alueisiin. Yhdysvallat lopetti miehityksen ja aloitti joukkojen ve
tamisen alueelta saman vuoden syksylla. Sen ilmoittaessa tammikuussa
1950, etta Etela-Korea ei kuulu sen puolustusvyohykkeeseen, Pohjois
Korea aloitti yllatyshyokkayksen hetkella, jolloin Yhdysvaltojen armeija
fdsfs
ddd

oli valmistautumaton sotaan.
I Miltei koko niemimaa oli Pohjois-Korean joukkojen hallussa, kun kenraa1

,, \ \ Ii MacArthur suoritti merikoukkauksen lnchoniin iskien syvalle vihollisen
J_)
selustaan ja katkaisten vihollisen tarkeimmat yhteydet pohjoiseen. Sota
oli lahella loppua yhdella iskulla. (strateginen yllatys) 141
Kenraali MacArthurin menestyksekkaan Inchon-Soul sotatoimen jalkeen
Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) alainen monikansallinen 8. Armeija
eteni Yalu-joelle Pohjois-Koreaan asemiin syksylla 1950. Hyokkays oli
ohittanut kuitenkin kulminaatiopisteensa, jolloin hyokanneiden divisioo
nien oli mahdotonta jarjestaa tehokasta puolustusta.
• Marraskuussa Kii
nan armeija liittyi sotaan ja aloitti vastahyokkayksen lyoden 8. Armeijan
asemistaan pohjoisessa. Sodan luonne muuttui olennaisesti, silla sota
toimien vieminen Kiinan maaperalle ei ollut pelkastaan riski Kiinan nu
meerisesti suuremman armeijan takia, vaan sen pelattiin ajavan maan
Neuvostoliiton kanssa liittosuhteeseen ja levittavan sodan Keski-Eu
rooppaan. Alkujaan sotaan oli liitytty estamaan kommunismin leviamisen
jatkuminen. Nyt sodan paamaarat muotoiltiin uudelleen. Pohjois- ja Ete
la-Korean yhdistaminen poistettiin tavoitteesta. (rajoitettu sota, poliit
tinen ohjaus, saavutettavat tavoitteet, hyokkays ratkaisevana tais
telulajina ja kulminoituminen) 1 42

8. Armeijan komentajan kuoltua onnettomuudessa kenraali Ridgway otti
komennon sekasortoisessa tilanteessa ja sai MacArthurilta tehtavaksi
estaa laajeneva pako ja mahdollistaa Etela-Korean sailyminen ja turval
lisuus. Han tiesi, etta sota oli epasuosittu Yhdysvalloissa.
llman koti
•
maan tukea sota olisi voitettava nopeasti ja se olisi tehtavissa
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ainoastaan ottamalla nopeasti aloite haltuun ja aloittamalla vastahyokkays. (sodan kolmiyhteys) 143

Ridgway saapui ensimmaista kertaa 8. Armeijan esikuntaan Taeguun
noin 300 kilometria rintaman selustaan joulukuun lopulla. Esikunnassa
ei tiedetty armeijan tarkkaa ryhmitysta, johon kuului kolme armeijakuntaa ja yhteensa 350 000 miesta. Myos kiinalaisten joukkojen toiminta oli
esikunnalle epaselvaa. Joukkoihin oli levinnyt kasitys, etta he olivat pian jattamassa niemimaan. Saadakseen palautettua armeijalle taistelukyvyn ja luottamuksen Ridgway suunnitteli vetavansa joukot Soulin etelapuolelle puolustukseen Han-joen taakse. Etela-Korean siviilit olivat rakentamassa jokilinjalle linnoitettua puolustusasemaa. (taistelulajien oi-

kea kaytto) 144

8. Armeijan tiedustelujarjestelma ei toiminut lainkaan, joten tilannekuvan yllapito oli mahdotonta. Ollakseen varma, etta tulevat tehtavat eivat
olisi armeijalle ylimitoitettuja, Ridgway suoritti huolellisen kartta- ja lentotiedustelun alueella seka liikkui joukkojen keskuudessa. Sotilaista ei
oltu pidetty huolta kovissa olosuhteissa, ja joukot eivat olleet tietoisia
minka takia he taistelivat. Riittavan tykistovoiman puuttuessa Ridgway
aloitti lisatykiston jarjestelyt Yhdysvalloista. Han oli toisen maailmansodan aikana palvellessaan maahanlaskujoukoissa oppinut johtamaan
taisteluita edesta. Nyt han siirsi komentopaikkansa etulinjaan pois esikunnasta ja vaihtoi divisiooniin hyokkayshenkisemmat uudet nuoret komentajat. (tiedustelu, paamaara ja keinot niiden saavuttamiseksi) 145

Tutustuttuaan tilanteeseen han paatti aloittaa taktisen hyokkaystoiminnan vihollisen ryhmityksen selvittamiseksi. Kaikkien joukkojen oli aloitettava valittomasti yotaisteluiden ja marssien harjoittelu seka kaiken tulivoiman tehokkaan kayton suunnittelu. Clausewitzin tavoin Ridgway ymmarsi taktisen menestyksen perustaksi operatiiviselle menestykselle .
Han ymmarsi myos Clausewitzin ajatuksen: "Mahtava kapteeni tarvitsee
myos mahtavan armeijan." Nain alettiin kiinnittaa huomiota taktisten
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yksikoiden taistelukunnon ja taistelutahdon parantamiseen. (aloite,
koulutus ja henkiset tekijat) 146

Kiinalaiset aloittivat uudenvuodenaattona seuraavan suurhyokkayksen
rintaman lansiosassa paaosin kahden tien suunnassa kohti Soulia. Yhdysvaltain armeijakuntien valissa olleet Etela-Korean armeijan asemat
pettivat ja pakottivat koko rintaman vetaytymaan. Ridgwayn kaskyn mukaan viivytyksella oli tuotettava viholliselle mahdollisimman suuret tappiot. Kiinalaiset valtasivat 4. tammikuuta Soulin. Joukkojen aikeista hyokata etelaan Han-joelle ei ollut tietoa. Sen sijaan Pohjois-Korean armeija hyokkasi kahdella armeijakunnalla rintaman keskiosassa Wonjun tasalla. Kiinalaisten hyokkays pysahtyi tammikuun lopussa saavuttamatta
heikosti valmisteltua puolustusasemaa tai tavoitteitaan. Aktiivinen viivytystaistelu, voimakas keskitetty tulenkaytto ja huoltoyhteyksien kasvaminen olivat aiheuttaneet kiinalaisten hyokkayksen kulminoitumisen.
8. Armeija oli joutunut vetaytymaan noin sata kilometria viivytystaistelun
aikana. (aktiivinen puolustus) 147

Vihollisen valmistellessa toimiaan Ridgeway maarasi vastahyokkayksen
aloitettavaksi tammikuun puolivalissa. Han aloitti sodankaynnin, jonka
vastahyokkaykset koostuivat tarkasti koordinoiduista ja rajoitetut tavoitteet sisaltavista hyokkayksista itseluottamuksen lisaamiseksi. Tarkein
tehtava oli tuhota vihollisvoimaa ja pitaa se pois tasapainosta. Nain estettaisiin kiinalaisia aloittamasta uutta paahyokkaysta ja vallattaisiin menetetty Etela-Korean alue takaisin.

Armeijakuntien laajalla alueella aloitetut taktiset hyokkaykset laajennettiin lisajoukoilla portaittain operatiivisiksi hyokkayksiksi ja tulenkaytto
maksimoitiin etenemiseen. Viholliselle ei annettu aikaa toipua, vaan menestysta hyodynnettiin reservien suorittamalla takaa-ajolla. Paahyokkays suunnattiin Soulin ohi vihollisen yhteyksille, jolloin se pakotettiin luopumaan kaupungista ilman varsinaista taistelua. Hyokkayksen oikea sivusta suojattiin armeijakunnan hyokkayksella, joka kilpistyi ylivoimaisen
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vihollisen edessa. Taman jalkeen sivustassa otettiin linjapuolustuksen
sijaan kayttoon uusi puolustusperiaate, jossa joukot pitivat tarkeat
maastonkohdat hallussaan ja murrot lyotiin vastahyokkayksilla takaisin.

(menestyksen hyvaksikaytto takaa-ajolla) 148

Hyokkayksen painopiste oli vihollisen massoittuneet joukot. Niiden saattaminen epatasapainoon vaati suurta tulivoimaa, joka toteutettiin tykistolla ja ilmavoimilla. Ridgway ymmarsi myos Jominin operatiivisten linjojen merkityksen. Han valtasi avainalueita, joille ryhmittyi puolustukseen
sulkien vihollisen yhteydet selustaan. Tarkeaa oli, etta ~rmeijan huolto
pysyi hyokkayksen mukana, jolloin hyokkays ei ajautunut kulminaatiopisteeseen. Joukkojen etenemisen tuli paattya aina puolustuskelpoiseen maastoon siten, etta tulituki ylti alueelle. (vihollisen tuhoaminen,

painopiste ja kulminoituminen) 149

Joukkoja kaytettiin sivustalla taloudellisesti ja voima keskitettiin paahyokkayksen suuntaan. Lopulta armeija hyokkasi 11 divisioonalla noin
sadan kilometrin rintamalla maaliskuun alkupuolella. Menestyksekkaan
hyokkayksen jalkeen armeija ryhmittyi puolustukseen edulliselle alueelle
maiden rajalle. 150 (voimien taloudellinen kaytto ja voiman keskitta-

minen)

Kenraali Ridgwayn toiminta osoitti taitoa yhdistaa sod an strateginen,
operatiivinen ja taktinen taso palvelemaan sodan paamaaraa. Kun
MacArthur ei antanut hanelle selkeaa kaskya sotilaallisine paamaarineen, han valitsi itse paamaarat eri tasoille. Han pyrki hankkimaan jokaisella sodan tasolla aloitteen ja toiminnan vapauden. Taktisella tasolla han ohjasi armeijansa tulivoiman vihollisen haavoittuvaa painopistetta
vastaa. Yksinkertaisella ja realistisella suunnitelmallaan Ridgway siirsi
armeijan lyhyessa ajassa operatiivisesta puolustuksesta hyokkaykseen.
Tama oli vaativa toimenpide ottaen huomioon, etta armeija oli vetaytymassa lyotyna ja silla oli heikko taistelutahtoJ 151
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Korean sedan pitkittyessa Yhdysvaltain kansa ja sotilasjohto alkoivat
vastustaa sotaa. Tasta huolimatta kenraali Ridgway sai toiminnan vapauden ja kenraali MacArthurin tayden tuen. Toisin kuin Vietnamissa
Etela-Korean kansa koki amerikkalaiset vapauttajina Japanin miehitysvallan alta. Sota kaytiin molemmin puolin paaosin tavanomaisin menetelmin eika sissisotana . Ridgway oli Clausewitzin ihannoima voimakastahtoinen ja alykas komentaja , joka ymmarsi kayttaa kaikkia sodankaynnin keskeisia periaatteita joustavasti eri sotataidon tasoilla. (johtami-

sen ykseys ja komentajan nerous) 152

5.2.2

Vietnamin sota

Vietnamin sota oli niin traumaattinen kokemus Yhdysvalloille, etta vakava tutkimus sedan syiden ja seurauksien etsimiseksi aloitettiin vasta
1980-luvulla sotataidon reformin aikana. Talloin sedan tutkimuksiin
Clausewitzin sotataidon kannalta vaikuttivat kaksi erityista asiaa: Sodasta-kirjan uusi kaannos ja historioitsija eversti Harry Summersin kiinnostus asiaan. Summers julkaisi arvostetun kirjan On Strategy: The
Vietnam War, jossa han kasitteli sotaa erityisesti seuraavien
Clausewitzin periaatteiden valossa:

sedan ja politiikan suhde
sedan kolmiyhteys
sotataidon ja moraalisten tekijoiden merkitys
rajoitetun sod an luonne, sen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi
voimien ajallinen ja paikallinen keskittaminen seka painopiste
hyokkayksellisyys ratkaisevana taistelulajina
yllatyksen ja aloitteen merkitys
voimien taloudellinen kaytto
johtamisen ykseys ja yhteistoiminta seka
sodasta oppiminen.
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Clausewitzin sotateorian kyky selvittaa sodan epaonnistumista poliitt isstrategisen sotataidon tason kautta oli lahtokohta, josta sotateorian
suosio alkoi Yhdysvalloissa ja levisi kasittelemaan myos operatiivis-taktista sodan tasoa. Vietnamin sotaan liittyvan Clausewitz-tutkimuksen
myota Yhdysvallat oppi ymmartamaan erityisesti sodan luonteen ja
ylemman sotataidon tason seka henkiset tekijat oikein. Tama tuli nakymaan vuoden 1986 taisteluopissa ja Persianlahden sodassa selvasti.
Luku selvittaa Yhdysvaltain Clausewitz-tutkimusta, siten kuin Harry
Summers sen toi esille omassa tyossaan. Periaatteet on sidottu tapahtumakerrontaan, jotta lukijalle selviaa paremmin oikea lahestymiskanta
sotateoriaan.

Kun ranskalaiset 1954 vetaytyivat Vietnamista, Yhdysvallat ei halunnut
sitoutua taysivaltaisesti sotaan, vaan aloitti ainoastaan taloudellisen ja
sotilasneuvonantoa sisaltavan avun Etela-Vietnamille 153 . Kriisin laajeneminen johti kuitenkin Yhdysvaltain osallistumiseen sotaan taysimittaisesti vuosina 1964 - 1972. Pelkona oli Kiinalta samanlainen reaktio kuin
Korean sodan aikana. Tasta johtuen armeija lahti tayttamaan sodan tavoitteita strategisena puolustussotana. 154 Vietnamin sodan strategiaa
paatettaessa vaikuttamassa olivat myos Korean sodan sisapoliittiset
heijastukset, jatkuva usko ilmavoimien tehokkuuteen ja mieltymys yksinkertaisiin ratkaisuihin. Paattajiin oli levinnyt kasitys, etta ydinase oli
muuttanut sodan luonteen ja tehnyt sotateorioista turhia. (sodan poliittinen ohjaus) 155

Yhdysvalloissa kansa tunsi Vietnamin sodan lahinna presidenttien Nixon
ja Johnson sodaksi. Poliitikot unohtivat kansan tuen merkityksen, lahtien sotaan ilman silta saamaa oikeutusta. Presidentti Johnsonin elamakerran mukaan kansaa ei voitu mobilisoida, silla se olisi vaarantanut hanen suuren sosiaaliohjelmansa. Materiaalisesti armeijalla ei ollut ongelmia, mutta sodan pitkittyessa Yhdysvaltain kansan mielipide kaantyi sotaa vastaan, jolloin armeija menetti ratkaisevan moraalisen tuen. (sodan kolmiyhteys) 156
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Clausewitz varoitti henkiloista, jotka poistivat kaikki moraaliset tekijat
sotateoriasta ja muuttivat kaiken muutamaksi matemaattiseksi kaavaksi.
Yhdysvalloissa teknologia oli saanut erityisen vallan sotataidosta, jolloin
keskityttiin vain materiaan, huomioimatta tarkeimpana itse sodan toteuttamista ja paamaaraa. Vietnamin sodan aikana sotilasstrategia ydinsotaa varten oli kirjoitettu siviilien eika sotilaiden toimesta . Sodan strategisen tason vaarinymmartaminen johti entista enemman sotatekniikan korostamiseen tukahduttaen tavanomaisen sotataidon kehittamisen. (paa-

maarat ja keinot niiden saavuttamiseksi seka sodan henkiset tekijat) 1s?

Yhdysvallat tuki Etela-Vietnamin hallitusta, joka pyrki keskittamaan valtaa omiin kasiinsa . Vietnamin kansa koki Yhdysvallat epamielyttavan
korruptoituneen ranskalaisperaisen hallitusjarjestelman puolustajaksi. 158
Etela-Vietnamiin oli syntynyt kommunistinen kansallinen vapautusrintama Vietkong, joka sai Pohjois-Vietnamista tukea. Vietkong oli saanut
mallin toiminnalleen Pohjois-Vietnamin alueelta toimineesta kommun istisesta Vietminh-jarjestosta, joka oli menestyksekkaasti taistellut sissisodan keinoin Ranskaa vastaan. Kun vuonna 1964 Yhdysvallat valitsi
aktiivisemman roolin Vietkongin murskaamiseksi ja rauhan palauttamiseksi, Pohjois-Vietnam oli jo aloittanut vakinaisen armeijan yksikoiden
lahettamisen Etela-Vietnamiin. Pohjois-Vietnam naki sodan vallankumouksena . Sen tavoitteena oli koko maan valtaaminen_,./ 159
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Vietkongin toiminta-alueet, Pohjois-Vietnamin tavanomai sten hyokkaysten suuntautuminen (Ho Chi Minh -reitti) ja Yhdysvaltain armeijakun tien
vastuualueet nakyvat kuvassa 2.
VIETNAMIN SOTA
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Kuva 2: Vietnamin
sota
.

Pohjois-Vietnam lienee oppinut Korean sodasta, etta tavanomainen
hyokkays Et~la-Vietnamia vastaan johtanee Yhdysvaltain massiivisiin
vastatoimiin . Tasta johtuen sota aloitettiin sissihyokkayksilla minimoiden
voimien kayttoa rajalla ja Saigonin ymparistossa . Sodan aikana amerikkalaiset pyrkivat ymmartamaan sodan luonteen myos Maon opeista seka
loytamaan oikean taktiikan englantilaisten menestyksekkaista Malesian
vastasissioperaatioista. Sodan keskeisia vaikuttavia tekijoita ei kuitenkaan tunnistettu . Yhdysvallat omaksui strategian , joka ei kohdistanut
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sotatoimia mitaan Pohjois-Vietnamin painopistetta vastaan. Se naki sodan vastavallankumouksena, mutta samalla se naki Vietkongin vihollisen painopisteena, johon kaikki voima suunnattiin. Vietkongin voittaminen nahtiin keinona sodan voittamiseksi. Sen seurauksena joukkojen
tarve Pohjois-Vietnamin vakinaista armeijaa vastaan pyrittiin minimoimaan. Pohjois-Vietnam sita vastoin iski onnistuneesti myos liittokunnan
painopistetta, hataraa yhteistoimintaa vastaan, kuten myohemmin kerrotaan. (painopiste ja voimien taloudellinen kaytto) 160

Kun armeijalta puuttuivat operatiivisen tason tavoitteet ja sodan luonne
vaikeutti operatiivisen ja taktisen tason taitojen kayttoa, sota muuttui
naannytyssodaksi. Hyvana esimerkkina sodan luonteen vaikutuksesta
operatiivisen tason sodan johtoon oli amerikkalaisen armeijakunnan komentajan lausunto, kun hanelta kysyttiin mielipidetta juuri julkaistusta
operaatiokaskysta: "En koskaan lue niita, silla ne ainoastaan hammentavat minua." (tavoitteellisuus} 161

Taktisella tasolla sotaa kaytiin amerikkalaisten arvioiden mukaan erikoisolosuhteissa. Koska vastustaja ei ollut tavanomaista sotaa kayva
joukko, jouduttiin taistelumenetelmat luomaan varsin pitkan ajanjakson
kuluessa. Sodasta tuli paaosin kevyesti aseistettujen joukkue- ja komppaniatasoisten joukkojen sota. Jalkavaen tarkeimpana tehtavana oli etsia ja paikantaa vihollisen joukot, jotka pyrittiin sitten tuhoamaan voimakkaalla ilmavoimien ja tykiston tulella. Koska tappiot pyrittiin pitamaan alhaalla, vastustajan suuria osastoja lahdettiin etsimaan yleensa
vain joukkueilla. Sissit taas yrittivat estaa suuret tappiot toimimalla
mahdollisimman hajautetusti ja kaivautumalla maahan. 162

Kun Vietkong sitoi ja hairitsi vastustajaa sissisodankaynnilla, PohjoisVietnamin vakinainen armeija pyrki saamaan ratkaisun aikaan tavanomaisella sodankaynnilla keskittaen joukot hyokkaykseen Kamputsean
puolelta. Pohjois-Vietnam siirtyi strategisiin suurhyokkayksiin aina huomioiden tarkasti poliittisen ilmaston ja kansan mielipiteen vaihtelut

60
Yhdysvalloissa. Ensimmaisen kerran tama tapahtui laajamittaisesti Yhdysvaltojen joukkojen siirtojen ollessa viela kesken. Taistelut paattyivat
amerikkalaisen 1. Ratsuvakidivisioonan (1.Cavalry Division) lyodessa
Pohjois-Vietnamin joukot marraskuussa 1965 la Orang laakson kymmenen paivan taisteluissa . Talloin olisi voitu olettaa Yhdysvaltain kayttavan menestysta hyvakseen ja aloittavan hyokkayksen, mutta patoamispolitiikka esti sodan laajentamisen Pohjois-Vietnamiin. Kun strateginen
hyokkays ei ollut mahdollista, Yhdysvallat olisi voinut hyokata taistelukentan eristamiseksi. Armeija keskittyi kuitenkin Etela-Vietnamin alueen
vastasissisodan "etsi ja tuhoa" -operaatioihin. Talla tavoin sodan vaarin
ymmartaminen ja poliittiset rajoitukset kahlitsivat menestyksen hyvaksikayttoa seka uusien operatiivisten ideoiden kayttoonottoa. (menestyksen hyvaksikaytto ja sodasta oppiminen) 163

Kuitenkin samaan aikaan vuoden 1962 taisteluopissa (FM 100-5) luki:
"Hyokkayksellisyys on valttamatonta ratkaisevien tulosten saavuttamiseksi ja toimintavapauden mahdollistamiseksi. Se mahdollistaa komentajalle aloitteen. Aloitteella komentaja maaraa tahtonsa viholliseen nahden: valitsemalla taistelupaikan ja taistelun kulun, kayttamalla hyvaksi
vihollisen heikkouksia ja nopeasti muuttuvia tilanteita seka valmiudel la
kohdata odottamattomia tilanteen kehityksia. Komentaja voi olla pakotettu puolustustaisteluun. Sen tulee kuitenkin olla tilapainen vaihe, kun
odotetaan mahdollisuutta hyokkayksen aloittamiseen tai kun keskitetaan
joukkoja tarkeimmille alueille. Jopa puolustuksessa komentaja etsii jokaista tilaisuutta hankkia aloite ja paasta ratkaiseviin tuloksiin hyokkayksella." Taisteluoppi ei antanut ratkaisua strategisen tason ongelmiin,
jotka taas rajoittivat alemman tason soveltamista sodassa. 164

Pohjois-Vietnam jatkoi sissisodankayntia ja taktisia hyokkayksia vastustajan voiman kuluttamiseksi. Se yritti sodan ratkaisua kayttamalla Yhdysvaltain kansan mielialaa ja syksyn 1968 presidentinvaaleja hyvakseen suorittamalla saman vuoden kevaalla laajamittaisen Tet-hyokkayksen. Hyokkayksen aikana Vietkongin sissit iskivat asutuskeskuksiin.
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Joukkojen keskittaminen amerikkalaisten tulivoimaa vastaan johti noin
100 000 miehen tappioihin . 165 Tet-hyokkayksen aikana Etela-Vietnamissa toimivat sissit lyotiin niin ratkaisevasti, etta Pohjois-Vietnamin oli
kaytava loppu aika sodasta paaosin tavanomaisilla joukoilla. Yhdysvallat kuitenkin edelleen oletti kayvansa taysin uudenlaista sotaa, mihin
van hat sodan saannot eivat soveltuneet. (aloite ja voiman keskittaminen) 166

Clausewitz kirjoitti, etta kun poliittinen aloite sodassa oli pienemman
valtion kasissa, sen tuli hyokata. Kun puhuttiin vihollisen tuhoamisesta,
oli keskitettava kaikki henkiset ja fyysiset voimat sen toteuttamiseksi.
Jokaista sotaa ei tarvinnut sotia toisen osapuolen romahtamiseen asti.
Kun toisen osapuolen sodan motiivi ja henkinen jannite oli heikko, saattoi pienikin tappio aiheuttaa sodasta luopumisen . 167

Pohjois-Vietnam karsi kovia tappioita vakinaisen armeijansa strategisissa hyokkayksissa, mutta ne vaikuttivat kuitenkin amerikkalaisten taistelutahtoon seka Vietnamissa etta kotona. Samaan aikaan myos korruptoitunut Etela-Vietnamin hallitus menetti kansan luottamuksen lopullisesti. Vuonna 1972 Presidentti Nixonin aloitettua tehtavassaan EtelaVietnamissa aloitettiin sodan "Vietnamisointi"-ohjelma, jolla ryhdyttiin
siirtamaan taisteluvastuu Etela-Vietnamin armeijalle. 168

Clausewitz kirjoitti liittolaissuhteesta sodassa seuraavasti: "Toinen maa
saattoi tukea liittolaistaan, mutta ei koskaan ottanut asiaa niin vakavasti
kuin omaansa. Maa saattoi lahettaa suhteellisen suuren armeijan liittolaisensa avuksi, mutta jos jotain meni vikaan, auttaja pyrki vetaytymaan
mahdollisimman pienin tappioin sodasta." 169 Nain kavi myos Etela-Vietnamin ja Yhdysvaltain liiton suhteen.

Vuonna 1972 solmitun La Celle-Saint-Cloud -sopimuksen perusteella
Yhdysvallat vetaytyi taistelutoimista sodan edelleen jatkuessa 170 . Pohjois-Vietnam oletti oikean hetken tulleen ja hyokkasi maaliskuussa
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12 divisioonalla Etela-Vietnamiin karsien jalleen noin 100 000 miehen
tappiot. Jo kolmannen kerran Pohjois-Vietnam keskitti joukkonsa laajamittaisesti ylivoimaista tulivoimaa vastaa. Tilanteesta olisi voinut kehittya strateginen tappio Pohjois-Vietnamille, mutta Yhdysvallat ja EtelaVietnam eivat vielakaan osanneet kayttaa menestysta hyvakseen. Vastaavassa tilanteessa vuonna 1975 hyokkays ei enaa epaonnistunut,
vaan Pohjois-Vietnam valtasi koko maan salamasodan periaatteella
suoritetulla suurhyokkayksella. (menestyksen hyvaksikaytto ja voiman keskittaminen) 171

Clausewitzin mukaan yllatys voitiin saada aikaan myos henkisella tasolla, jolloin komentaja onnistui tahdollaan toimimaan odottamattomasti vihollista vastaan 172 . Vietnam in sodassa nain tapahtui esimerkiksi Tethyokkayksessa ja la Drangissa. Tet-hyokkayksessa Pohjois-Vietnam
pystyi odottamattomasti nakemaan poliittisen tilanteen kehittymisen Yhdysvalloissa ja kayttamaan sita hyvaksi. Vuonna 1965 Pohjois-Vietnam
tulkitsi vaarin amerikkalaisten taistelutahdon ja kyvyn torjua hyokkays
kesken joukkojen siirron. (yllatys) 173

Kuten Clausewitz oli kirjoittanut ja Yhdysvallatkin sai kokea, sodassa
kaikki oli yksinkertaista, mutta yksinkertaisin asia oli vaikeaa. Vaikeudet
kertautuivat ja aiheuttivat hankauksen, joka ei ollut sotaan tottumattomalle ajateltavissa. Lukemattomat ennalta-arvaamattomat pienet tapahtumat heikensivat yleista suorituskykya niin, etta asetetut tavoitteet jaivat saavuttamatta. Hankaus oli tekija, joka erotti todellisen sodan paperilla kaytavasta sodasta. (yksinkertaisuus) 174

Vietnamin sodassa Yhdysvalloilta puuttui taysin yhtenainen johtamisrakenne . Puolustushaarat sotivat omaa sotaansa, ja sotilasjohtajat saivat
kaskynsa milloin poliitikoilta, milloin sotilailta. Johtamista ohjasi pitkalti
Yhdysvaltain sisapolitiikka. Tama ei mahdollistanut suunnitelmallista ja
pitkajanteista tavoitteellista toimintaa sodan aikana. Jo Clausewitz oli
kiinnittanyt huomiota yhtenaisen johtajuuden ratkaisevuuteen armeijan
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tayden taisteluvoiman jarjestamisessa, ja se nakyi myos ajan taisteluopissa. (johtamisen ykseys) 175

Vietnamissa armeijan paallysto oli muodostettu seka Korean sodan etta
toisen maailmansodan veteraaneista. Sotien kokemukset eivat kuitenkaan suoraan palvelleet vastasissitaktiikan luomisessa. Edelleen rotaatio upseereilla kesti puoli vuotta ja joukoilla 13 kuukautta. Vaikka Yhdysvaltain joukot osallistuivat taistelutoimiin kahdeksan vuotta, rotaa t iojarjestelma ei mahdollistanut toiminnan kehittamista. Uusille tulokkaille
olosuhteet olivat niin vieraat, etta taidot eivat kehittyneet missaan vaiheessa riittaviksi laajamittaisiin hyokkayssotatoimiin. Yhdysvaltain armeija osoitti kuitenkin taitonsa puolustustaistelussa. (sodasta oppiminen) 176

5.2.3

Jorn Kippurin sota

Vuoden 1973 sota Lahi-ldassa oli Yhdysvalloissa eras paatekija, joka
kaynnisti ja oli ohjaamassa maavoimien reformia . Sodasta huomioitiin
erityisesti sen lyhytkestoisuus, kiivaus, aseteknologian tuhovoima ja
suuret tappiot. Panssarivaunun ja lentokoneen arvioitiin aluksi jopa menettaneen merkityksensa sodassa vasta-aseiden vaikutuksesta. Vaikka
Siinain niemimaalla kaytiin sodan paataistelut, Yhdysvalloissa tutkittiin
enemman Golanin kukkuloiden taisteluita. Ne edustivat paremmin Varsovan liiton mahdollista hyokkaysta Keski-Euroopassa . Golanin taisteluista tuli Siinain tavoin eras malli Yhdysvaltain liikkuvalle aktiiviselle
puolustukselle. Sadan ensimmaiset opetukset nakyivat selvasti vuoden
1976 taisteluopissa, jossa keskityttiin taistelukentan ja tulivoiman kuvaamiseen seka esiteltiin ensimmaisen kerran ilma-maataisteluoppia. 177

Myohemmin sotaa tutkittiin Sun Tzun ja Liddell Hartin hyokkayssodan
teorian ja Clausewitzin aktiivisen puolustuksen teorian kannalta. Saadut
opit tulivat nakymaan 1980-luvun taisteluopeissa. Jorn Kippurin sota oli
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osaltaan muovaamassa Yhdysvaltain moneen sotateoreetikkoon perustuvaa sotataitoa reformin yhteydessa. Taman luvun tarkoitus on selventaa tapahtumakerrontaan sitoen miten sotakoulujen opinnaytetoissa
nahtiin Clausewitzin aktiivisen puolustuksen sotateorian toimivan Jorn
Kippurin sodassa Golanilla . Toisaalta siina kuvataan Sun Tzun liikesodankaynnin ilmenemista sodassa. Aktiivinen puolustus ja liikesodankaynti hyokkayksessa muodostivat ilma-maataisteluopin rungon.

lsraelin sotataito perustui merkittavasti englantilaisen Sir Basil Liddell
Hartin periaatteisiin. Niista keskeisia olivat

epasuora lahestyminen
ajallisesti ja paikallisesti yllattavat iskut
vihollisen organisaation, huollon ja moraalin sekoittaminen syvin lapimurroin panssarivoimilla seka
strategisen hyokkayksen ja taktisen puolustuksen yhdistelma.

Periaatteet juurtuivat israelilaisten komentajien kayttoon. 178 Vuosien varrella yha useammat israelilaiset korkeassa asemassa olevat upseerit tutustuivat henkilokohtaisesti Liddell Hartiin, joka teki jopa virallisen vierailun lsraeliin vuonna 1960. 179

Liddell Hartin mukainen liikesodankaynti perustui Sun Tzun teoriaan ,
jonka ensimmainen kasky oli hyokata vihollisen heikkouksia vastaan ja
valttaa sen vahvoja kohtia. Vihollisen heikot kohdat olivat usein sen sivusta ja selusta, johtamisjarjestelma, tulenkayttojarjestelma tai huolto.
Liikesodankaynnissa lopullinen paamaara oli vihollisen taistelutahdon
murtaminen, eika ainoastaan sen fyysinen tuhoaminen. Paamaaraan pyrittiin ilmeisesti yhta paljon psykologisella , moraalisella ja fyysisella vaikutuksella. 180
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Golanin kukkulat vastasivat matalana puolustusvyohykkeena Naton
Keski-Euroopan puolustustilannetta. Vuoden 1967 jalkeisen miehityksen
aikana Israel oli rakentanut alueen itaosaan puolustuslinjaksi Purppuralinjan ( Purple Line) panssarikaivantoineen, betonilinnoitteineen ja erillisine tahystysasemineen. Alueiden valille oli rakennettu teita puolustuksen painopisteen muuttamista varten. 181

Syyrian sotataito perustui Neuvostoliitosta saatuun oppiin ja kalustoon.
Tyypillista oli hyokkayksen aloitus murskaavalla tulivalmistelulla, jonka
jalkeen laajalla rintamalla alkanut hyokkays keskittyi kahteen lapimurtoon. Ensimmaisessa portaassa hyokkasi kolme vahvennettua jalkavakidivisioonaa ja toisessa portaassa kaksi panssaridivisioonaa. Syyria ajatteli pystyvansa murtamaan eteentyonnetyn puolustuksen, ennen kuin liikekannallepano tuottaisi puolustajalle laajat reservit. Jordan-joen sillat
olisi saavutettava 24 tunnissa. Joen jalkeiset operaatiot olivat huonosti
suunniteltuja, silla Golanin valtaaminen nahtiin jo riittavaksi menestykseksi sodassa. (ratkaisevat tavoitteet) 182

Syyria aloitti hyokkayksen Golanilla ja Egypti Siinailla samaan aikaan 6.
lokakuuta. Se yllatti israelilaiset, joiden liikekannallepano oli viela kesken.183 Voimasuhteet kehittyivat Golanin alueella aluksi Syyrian eduksi
miesvahvuudessa 1: 10, panssarivaunuissa 1 :7, tykistossa 1 :25 ja panssarintorjunta-aseissa 1 :50. 184 (strateginen yllatys ja voiman keskittaminen)
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Purppuralinja, syyrialaisten hyokkaysten suuntautuminen ja lsraeli n vastahyokkayksen etenemistasat nakyvat kuvassa 3.
JOM KIPPURIN SOTA GOLANILLA 1973
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Kuva 3: Jorn Kippurin sota Golanilla 1973.

Hyokkaysalu~en pohjoisosassa Syyria ei pystynyt valtaamaan Purppura linjan linnoitt~ita eika tarkeaa Kuneitran kaupunkia. Se paatti puhdistaa
ne jalkikateen paastyaan operatiivisiin tavoitteisiinsa jopa strategisesti
tarkealle Jordan-virralle. Jatkuvilla painopisteen muutoksilla seka vastahyokkayksilla Israel pystyi tehokkaasti kuluttamaan vihollista ja pysayttamaan eten~vat hyokkayskiilat kuusi kilometria ennen virtaa.

185

H uoli-

matta syyrial~isten pimeatoimintakyvyn edusta israelilaisten koulutustaso, pienten yksikoiden itsenaisyys ja uhrautuvuus auttoivat pysayttamaan hyokkaajan. Keskeinen merkitys taiste iun onn istumiselle oli syvalle vihollisalueelle ulotettu ilmavoimien lahitulituki .

186

(aktiivinen
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puolustus, kulminoituminen, painopiste ja voimien taloudellinen
kaytto)

Reservien saapuessa alueelle aloite siirtyi yksittaisten taktisten voittojen kautta lsraelille ja laajeni operatiivisiksi hyokkayksiksi. Syyria oli
kyennyt jarjestamaan 7 - 15 kilometria syvan puolustuslinjan, jota vastaan rintamahyokkaykset aiheuttivat suuria tappioita. Ratkaisu loytyi
maahanlaskutaktiikasta panssaritaktiikan tukena. Vasta noin 40 kilometria Damaskoksesta syyrialaiset saivat lsraelin armeijan pysaytettya irakilaisten ja jordanialaisten tuella 15. lokakuuta. 187 (aloite, sodasta oppiminen ja menestyksen hyvaksikaytto)

Golanin taistelut ilmensivat hyvin Clausewitzin sotataidon periaatteita.
Alueella ei ollut tilaa liikesodankayntiin, ja molemmilla osapuolilla oli ollut kuusi vuotta aikaa valmistella puolustusta. Israel tunsi taydellisesti
maaston, tulialueet ja etaisyydet. 188 Sen onneksi joukkojen keskittamisen sijaan syyrialaiset hyokkasivat laajalla rintamalla hajoittaakseen ja
heikentaakseen lsraelin puolustuskykya, samalla itse menettaen yllatyksen ja nopeuden tuoman edun . Syyrialaisten murtokohdat olivat ennakoitavissa, joten israelilaiset pystyivat keskittamaan voimansa tehokkaasti niihin . Toisaalta myos syyrialaisten taistelutekniset virheet hidastivat etenemista . lsraelin armeija pystyi pitamaan paaosan puolustuslinjan tarkeista maastonkohdista ja kuluttamaan vihollista vastahyokkayksilla, jolloin syyrialaisten hyokkays kulminoitui, ennen kuin se paasi
operatiivisiin tavoitteisiinsa. 189 (kulminoituminen, puolustajan edut ja
voiman keskittaminen)

Jo Atlantin valli ja Maginot-linja olivat osoittaneet, etta jaykka linnoituksiin perustuva puolustus ei olisi toimiva ratkaisu. Clausewitz oli havainnut linnoitusten ja asutuksen merkityksen aktiivisessa puolustustaistelussa huoltokeskuksena, vihollisen selustayhteyksien vaikeuttajana, viivytysasemana ja tukialueena. 190 Hanen mukaansa komentajalla, jonka
linnoitus oli ohitettu, oli viisi vaihtoehtoa toimia:

68

lahettaa osa joukosta takaa-ajoon ja puolustaa toisella osalla linnoitusta
siirtaa koko voima etukateen kiertavan vihollisen eteen
hyokata vihollisen sivustaan
sekoittaa vihollisen huoltoa linnoituksesta kasin ja
miehittaa vihollisen hyokkaysreitti, jolloin vihollisen huoltoyhteydet
katkeaisivat. 191

Golanilla Israel oli pakotettu linnoituspuolustukseen miesvahyyden ja
alueen vahaisen syvyyden vuoksi. Vaikka linnoitteet saarrettiinkin nopeasti, ne pystyivat jatkamaan taistelua. Syyrialaiset eivat pystyneet puhdistamaan asemia ennen lsraelin vastahyokkaysta. Asemat toimivat tahystyspaikkoina ja mahdollistivat epasuoran tulen kayton taydennyksia
vievia kuljetuksia vastaan seka osallistuivat vihollisen lyomiseen sitomalla tarkeiden joukkojen liikkeita. 192

Syyrialaisten heikkoutena oli kykenemattomyys muodostaa tilanteen
mukaan painopisteita taistelussa. Tahan vaikutti etenkin kankea johtamisjarjestelma. Myoskaan menestysta ei osattu hyodyntaa irtiolevilla reserveilla. lsraelin armeijalla oli aina varattuna taktinen reservi, jolla se
pystyi riistamaan paikallisesti aloitteen itselleen. Massamaisesti hyokkaavien syyrialaisten ruuhkautuessa israelilaiset pystyivat liikkuvalla
taktiikalla, joustavalla johtamisella ja voimien taloudellisella kaytolla
muuttamaan painopistetta kesken taistelun seka saarrostavilla hyokkayksilla lyomaan vihollisen. Kuitenkin lsraelin armeijan menestyksen tarkeimmat tekijat olivat panssarimiehistojen korkea koulutustaso ja henki
seka kyky oppia ja kehittaa toimintaa sedan aikana. (reservi, menestyksen hyvaksikaytto ja painopiste) 193

Jorn Kippurin sota tarjosi Yhdysvalloille ajankohtaisen esimerkin kahden
merkittavimman sotataidon teoreetikon periaatteiden toimivuudesta ta istelukentalla ja antoi uusia mahdollisuuksia Keski-Euroopan puolustuk-
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sen suunnitteluun. Sadan sotataidolliset periaatteet alkoivat nakya selvernrnin vasta Yhdysvaltain vuoden 1982 ja 1986 taisteluopeissa, ja sota otettiin sotataidon historialliseksi rnalliesirnerkiksi vuoden 1993 taisteluoppiin. Osin historiallisten syiden takia Yhdysvaltain taisteluopissa
kasiteltiin saarretun tai ohitetun joukon tehtavana vain rnurtauturnista
paavoirnien yhteyteen, vaikka tarkea tehtava olisi ollut aktiivinen toirninta vihollisen sivustoja vastaan. Ohitettu joukko olisi voitu nahda rnyos
reservina vihollisen syvyydessa, jolloin silla olisi asernansa puolesta ollut hyva yllatysrnahdollisuus viholliseen nahden. 194

Korean, Vietnamin ja Jorn Kippurin sotien Clausewitz-tutkirnus auttoi
rnaavoirnia yrnmartamaan sodan todellista luonnetta. Ydinaseen kayttoon ja Korean sodan rajoitettuun luonteeseen liittyva Clausewitz-keskustelu oli aktivoinut poliittis-strategisen sotataidon tason vaikuttajia jo
1950-luvulla. Summersin Vietnarn-tutkimuksen rnyota rnyos rnaavoirnien
oli helppo ornaksua Clausewitzin teoria kayttoon. Se antoi ainoana teoriana vastauksia sodan tappiolle.

Maailrnansotien seurauksena Yhdysvalloissa oli ollut vaikea asennoitua
oikein rajoitettuun sotaan rajoitettuine tavoitteineen. Korean ja Vietnarnin sodissa poliittisen ja sotilaallisen johdon seka kansan valilla oli ollut
syva kuilu. Sotien strategisten tavoitteiden ja taktisen toirninnan valilta
oli puuttunut yhteys. Myoskaan koulutetun ja hyvin rnotivoituneen sotilaan ja arrneijan arvoa ei oltu yrnrnarretty. Toisaalta operatiivis-taktisen
tason periaatteiden syvallisernpi loytarninen ja taito kayttaa niita hyvaksi
operaatioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa selvisi vasta tutkirnuksen kautta. Sadat osoittivat eri taistelulajien oikean kayton aktiivisessa
puolustussodassa. Hyokkays palasi ratkaisevaksi taistelulajiksi rnyos
strategis-operatiiviselle tasolle. Jorn Kippurin sodan kokernuksien perusteella oivallettiin laajentaa taistelualue vihollisen alueelle. Tutkirnukset
loivat perusteet ilma-maataisteluopin kehittarniselle. Tarkeat sodankaynnin havainnot valittyivat taisteluopin kautta koulutukseen rnaavoirnissa
ja testattiin Persianlahden sodassa.
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5.3

Clausewitzilaisuus alkaa nakya Yhdysvaltain
maavoimien kenttaohjesaannoissa

5.3.1

Vuoden 1976 aktiivisen puolustuksen
taisteluoppi

Yhdysvaltain maavoimien Koulutus- ja doktriiniesikunnan vuonna 1976
julkaisema taisteluoppi (Field Manual (FM) 100-5) oli puolustuksellinen
ja luonteeltaan kulutussodan mukainen. Toiminnan paamaara oli "tappaa" mahdollisimman paljon vihollisia mahdollisimman nopeasti niin, etta vastustaja luopuisi toiminnastaan. Nopeus ja tulen keskittaminen olivat ainoita keinoja valttaa materiaalisesti ylivoimaisen vihollisen kulutussodan kohteeksi joutuminen. Doktriinissa keskityttiin kuvaamaan tulivoiman ja erilaisten asejarjestelmien merkitysta. Siina ei kasitelty ydinaseen merkitysta eika tavanomaista sotataitoa juuri lainkaan. 195

Taisteluopissa ja sen perusteella laadituissa taisteluohjesaannoissa rinnastettiin ensi kerran vihollisen ja oma organisaatio seka toiminta eri
taistelulajeissa. Tama loi tarkeaa pohjaa ilma-maataisteluopin kehittamiselle. Lista sodankaynnin yleisista periaatteista oli jatetty pois. Aikaisemmin se oli toiminut vain tarkastuslistana sotilaallisessa suunnittelussa. Nyt periaatteita oli sivuhuomautuksina piilotettuna tekstiin. Operatiivisen sotataidon tutkimus oli vasta alkamassa maavoimissa ohjesaannon julkaisuajankohtana. FM 100-5 jai taysin taktisen tason ohjesaannoksi. Siina olevat periaatteet nakyivat edelleen miltei sanatarkkoina
kopioina seka prikaatitason etta divisioonatason kenttaohjesaannois.. 196

sa.

Toiminnan lahtokohtana oli taistelu alivoimaisena. Aselajien ja puolustushaarojen toimintaan kiinnitettiin erityista huomioita. Clausewitzin mukaisesti nahtiin, etta jos pienempi joukko aikoisi voittaa suuremman, sen
olisi hyokattava. Divisioonan komentajan oli valmistauduttava keskittamaan viidesosalle vastuualuettaan kuudesta kahdeksaan raskasta
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pataljoonaa ottaakseen vastaan 20 - 25 pataljoonan lapimurron. Raskailla divisioonilla tuli olla suoja, tulivoima ja liikkuvuus taistella vihollisen molempia portaita vastaan. Loput alueesta oli hallittava ilmavoim illa
ja keveilla ilmakuljetteisilla joukoilla seka helikoptereilla. Paatoksen vo imien keskittamisesta tuli olla ajallinen ja pa ikallinen. 197

Puolustuksessa vihollista oli heikennettava kaikella tulella. Oma keskitetty hyokkays oli suunnattava vihollisen syvyyteen tykistoa, il matorjuntaa, komento- ja huoltopaikkoja seka viestijarjestelmia vastaan heti kun
mahdollista. Taman jalkeen sekasortoon joutunut taisteluvo ima voitaisiin
tuhota. Edellytyksena nahtiin, etta hyokkaava joukko valttelisi liikesodankaynnin mukaisesti vihollisen voimapesakkeita edetessaan kohti selustan kohteita. Muilta osin puolustuksen ja hyokkayksen vanhat muodot
olivat sailyttaneet asemansa. 198

Vuoden 1976 taisteluopissa ei varattu taktisia reserveja vastahyokkayksia varten lainkaan , vaan tehtavaan oli tarkoitus kayttaa taistelusta irti
olevia joukkoja lapimurtokohdan sivustoilla tai syvyydessa. Joukkojen
siirroissa ja tulituessa nahtiin helikopterien osuus tarkeana . Reservien
varaamiseen ei nahty edes mahdollisuutta, silla kaikkien aseiden tulivoima oli tarpeen vihollisen tuhoamiseksi. Komentajien taito kayttaa voimia
taloudellisesti korostui joukkojen vahyyden takia. 19 9

Taisteluopin seurauksena komentajan tehtava ei ollut suinkaan operaatioiden toteuttaminen, vaan joukkojen keskittaminen taisteluun. Sen jalkeen taktisen tason johtajat voisivat ratkaista sodan lopputuloksen . Aktiivisen puolustuksen periaate nahtiin epaonnistuneena. Sen keinoilla ei
uskottu pystyttavan torjumaan Varsovan liiton hyokkayskiiloja. Arvoste li joiden mukaan liikesodankaynti mahdollisti torjunnan onnistumisen . 2 00

Ohjesaannon julkaisuajankohtana Clausewitz-tutkimus ei ollut viela alkanut maavoimissa. Taisteluoppi sisalsi vain vahan clausewitzilaisia
piirteita, kuten voiman keskittaminen ja hyokkays alivoimaisena.

72
Kirjan sisaltoa verrattaessa sotateoreetikkojen operatiivis-taktiseen sotataitoon huomataan, etta se ei juuri ohjannut taistelun suunnittelua ja
toteuttamista heidan periaatteillaan. Se ei opastanut operaatiotaitoa eika sodankaynnin yleisten periaatteiden soveltamista. Clausewitzin korostamien reservienkin varaaminen oli saanut vaistya rintamassa tarvittavan tulivoiman tielta. Jorn Kippurin sodan vaikutus nakyi selvasti ohjesaannossa taistelukentan uutena nakemisena, tulivoiman korostamisena, sodan kulkuna ja Sun Tzun liikesodankaynnin ensimmaisina piirteina.

5.3.2

Clausewitzin sotateoria vuosien 1982 ja 1986
ilma-maataisteluopeissa

Vuonna 1982 julkaistiin uusi kenttaohjesaanto FM 100-5 (Operations).
Siina maavoimien taisteluoppi (ilma-maataisteluoppi) esitettiin aikaisempaa selkeammassa muodossa. Ohjesaanto oli kirjoitettu kayttaen yle isempia termeja kuin koskaan vuoden 1939 jalkeen oli tehty. Se sisalsi
kolme suoraa lainausta Clausewitzin tekstista ja huomattavan maaran
Clausewitzin kayttamia periaatteita. Ne oli helppo tunnistaa kirjassa Sodasta kaytetyista sananmuodoista. 201

Myes Fullerin maarittelemat sodankaynnin yleiset periaatteet palautettiin ohjesaantoon. Doktriini julisti kyseiset periaatteet valttamattomiksi
sotilaallisessa ajattelussa, suunnittelussa ja sotatoimen toteutuksessa.
Ensimmaisen kerran periaatteita kasiteltiin perusteellisesti puuttuen niiden sisallon yksityiskohtiin ja pyrkien todella selventamaan lukijalle niiden merkitysta. Doktriini alkoi myos muuttua enemman hyokkaykselliseksi, liikesodankayntia korostavaksi, taisteluopiksi. Samalla siina nakyi
ohjesaannon uusi operatiivinen luonne. Se nosti lisaksi uutena asiana
esille sodan henkisen puolen seka korosti hyvin koulutettua armeijaa ja
tehokkaita johtajia Clausewitzin periaatteiden mukaisesti. Taisteluoppi
ilmaisi, miten maavoimien operaatiot tuli suunnitella ja toteuttaa. Se

73
muuttui toimintaohjeesta enemmankin Clausewitzin periaatteiden mukaiseksi oppikirjaksi. 202

Kenttaohjesaannon ensimmaisessa luku kasitteli maavoimien haasteita.
Clausewitziin perustuva Vietnamin sodan tutkimus nakyi siina suorina
lainauksina, joissa korostuivat seka sodan kolmiyhteys: kansa - hallitus
- armeija etta sotilaallisen toiminnan perimmaisen tarkoituksen uusi loytaminen Yhdysvaltain maavoimissa:
"Ei ale olemassa mitaan yksinkertaista kaavaa sodan voittamiseksi.
Vihollisen armeijan lyominen taistelussa ei aina takaa voittoa ... Sotaa
ei voida voittaa ilman kansallista tahtoa ja armeijaa, joka on sovitettu
tavoitteisiin .. ."203
"Kaiken sotilaallisen toiminnan tulee liittya suorasti tai epasuorasti
taisteluun. Tavoite mita varten sotilas varvataan, vaatetetaan, aseistetaan ja harjoitetaan, seka mita varten sotilas nukkuu, syo, juo ja
marssii on yksinkertaisesti se, etta han taistelee oikeassa paikassa
oikeaan aikaan." 204
Vuoden 1982 taisteluoppi kasitteli Clausewitzin sotateorian tavoin politiikkaa sodan korkeimpana tasona seka sodan alempia tasoja tavoitteiden ja keinojen avulla 205 . Sotataidon operatiivinen taso otettiin ensimmaisen kerran kayttoon suurten yhtymien operaatioiden ja sotatoimien
suunnittelussa ja toteutuksessa. Se liitti kansalliset tavoitteet taktiseen
joukkojen kayttoon taistelukentalla. Tutkimusten perusteella Korean ja
Vietnamin sotien suurimmat ongelmat olivat juuri johtuneet strategisen
ja taktisen tason valisen yhteyden puuttumisesta. Kenttaohjesaannossa
operatiivista ja taktista tasoa ei selvasti erotettu toisistaan armeijakunnan ja divisioonan tasoilla. Se opasti sodan molempia tasoja samoilla
periaatteilla. 206

FM 100-5 maaritteli Clausewitzin tavoin hyokkayksen ja puolustuksen
kahdeksi paataistelulajiksi. Taaksepain suuntautuvat operaatiot ja selustaoperaatiot olivat osa puolustustaistelua. Clausewitz ei nahnyt eroa
sodan strategisella tasolla puolustuksen ja hyokkayksen valilla .
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Kuitenkin sodan alemmilla tasoilla ratkaiseva voitto oli saavutettavissa
vain hyokkayksella. Yhtymat siirtyivat sotatoimen aikana joustavasti
puolustuksesta viivytykseen ja edullisessa tilanteessa ratkaisevaan
hyokkaykseen. Vastaavalla tavalla kenttaohjesaannossa kasiteltiin sodan operatiivista tasoa. 207

Miltei suorat lainaukset osoittavat ilma-maataisteluopin hyokkayksen perusperiaatteiden pohjautuvan Sun Tzun ja Liddell Hartin sotataitoon.
Hyokkaykselle oli ominaista epasuora lahestyminen, vihollisen painopisteen valttaminen seka iskeminen vihollisen heikkoihin kohtiin sivustassa
ja selustassa. Taistelun tavoitteeksi oli maaritetty vihollisen voiman tuhoaminen. Myos yllatyksen seka aloitteen merkitysta korostettiin Clausewitzin mukaisesti. Taisteluopin aktiivisen puolustuksen keskeiset periaatteet pohjautuivat selvasti hanen sotataitoonsa. 208

FM 100-5:ssa kuvattiin seuraavasti ilma-maataisteluopin mukaista taistelun tai sotatoimen toteutusta:
"Maavoimien operatiivinen doktriini on ilma-maataisteluoppi, jossa
kaikkien operaatioiden tavoitteena on tuhota vastustajan joukot. Taisteluopin mukaiset operaatiot perustuvat ei-lineaarisiin taisteluihin,
joissa vihollisvoimia vastaan hyokataan koko alueen syvyydessa kayttaen hyvaksi tulta ja liiketta. Aloitteen hankkiminen ja hallussapitaminen on keskeinen tekija. Vihollinen saatetaan epatasapainoon voimakkailla aloitteellisilla iskuilla yllattavista suunnista ja taistelua jatketaan niin, ettei vihollinen ehdi tointua iskuista. Paras tulos saavutetaan kohdistamalla iskut kriittisiin kohteisiin, joiden menetys heikentaa
olennaisesti vihollisen toimintakykya. Taisteluopin perustekijat ovat
aloite, syvyys, nopeus ja synkronointi. Komentajan tulee laatia operaatiosuunnitelma niin, etta han valttaa vihollisen painopistetta ja iskee heikkoihin kohtiin. Joukkojen tulee iskea sivustoihin ja selustaan
paikkoihin, joissa vihollinen on vahiten valmistautunut ja suora-ammuntatuli on tehokkainta. Tallaisia paikkoja ovat reservit, tykisto, johtamispaikat ja huoltomuodostelmat."209
Clausewitz toi esille, etta sisalinjat olivat edullisempia strategisella kuin
taktisella tasolla johtuen suuremmista etaisyyksista. Kun hyokkaaja ryhmitti joukkonsa tarkoituksena saartaa kaikki puolustavat joukot ja
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edetakseen niiden keskustan painopisteeseen samankeskisesti, puolustaja toteutti vastahyokkayksensa keskustasta sotanayttamon reunoja
kohti epakeskisesti. Clausewitzin ajan yleinen kaytanto oli pyrkia ratkaisemaan sota yhdessa paataistelussa joukkojen keskittamisella.
Napoleon kaytti hyvakseen sisalinjoja lyoden vastustajansa erilliset armeijat ennen kuin ne ehdittiin keskittaa ylivoiman saamiseksi. Clausewitzille sisalinjojen kaytto oli tilannesidonnainen mahdollisuus. Jomini
pyrki laatimaan taistelukentalle saantoja ja toi periaatteen selvemmin
esille teoriassaan. 210

Vuoden 1982 taisteluoppi selvitti sisalinjojen kayttoa operaatiotaidossa
kayttaen mallina vuoden 1918 Tannebergin taistelua 211 . Sisalinjojen
kaytto on nykyaan mahdollista etenkin laajoilla sotatoimialueilla, ja niiden merkitys tulee kasvamaan liikesodankaynnin aikakaudella. Armeija,
joka pystyy keskittamaan voimansa, saavuttamaan keskeisen aseman
sotanayttamolla ja siirtamaan voimaansa vastustajaansa nopeammin,
voi hyodyntaa sisalinjojen suomaa etua parhaiten taistelukentalla.

Koko sotanayttamolla oli laajat alueet operoida. Clausewitz antoi puolustajalle mahdollisuuden valttaa hyokkaajan keskitettyja iskuja vetaytymalla ja kayttamalla alueen syvyytta hyvakseen. Tavoitteena oli pirstoa
vihollisen voimat. Nain menetellen hyokkaaja tuskin pystyi saavuttamaan puolustajan elintarkeaa voimakeskusta. 212 Clausewitzille numeerinen ylivoima, rohkeus ja koulutus olivat samantasoisia taktisen tason
hyokkayksessa ja puolustuksessa. Sen sijaan maaston suoma etu, yllatysmahdollisuus ja hyokkaysmahdollisuus useasta eri suunnasta suosivat puolustajaa seka strategisella etta taktisella tasolla . Lisaksi strategisella tasolla puolustajaa suosi sotanayttamon maaston valinta, kansan
tuki ja moraalisten tekijoiden hyvaksikaytto. 213
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Clausewitzin mukaan puolustustaistelu voitiin toteuttaa neljalla tavalla:

Puolustaja hyokkaa silloin, kun maahantunkeutuja saapuu sotanayttamolle.
Puolustaja etenee rajan laheisyyteen asemaan ja odottaa hyokkaajan
saapuvan, mutta hyokkaa ensin.
Kuten edella, mutta hyokkaa maahantunkeutujan hyokattya ensin.
Puolustaja odottaa ja vetaytyy sisamaahan heikentaen etenevaa vihollista seka odottaa, kunnes se uupuu ja aloittaa vastatoimet.

Clausewitz piti viimeista vaihtoehtoa tehokkaimpana puolustusmuotona
ja hyokkaysta ratkaisevana taistelulajina strategisen tason puolustussotatoimessa. Han hyvaksyi alueellisen puolustustaistelun, jos kansan ja
armeijan fyysinen ja psyykkinen kestavyys oli riittava, maa ja maasto
olivat siihen edulliset seka sotatoimen paatavoite oli ajan voittaminen.
Viivytys, taistelupaikan valinta, kaytettavissa olevat joukot, aika ja hyokkays olivat Clausewitzin mielesta strategisen puolustuksen keskeisimmat tekijat. 214

Yhdysvallat ei voinut omaksua Clausewitzin tehokkainta puolustusmuotoa kehittaessaan taisteluoppia Keski-Eurooppaa varten, koska operaatioalue oli matala. Puolustuksesta vastasi Naton Keski-Euroopan voimaryhma AFCENT (Alied Forces Central Europe), jonka monen kansallisuuden armeijakunnat oli ryhmitetty linjaan Lansi-Saksan itarajalle. Mikali Varsovan liitto olisi hyokannyt, jo sadan kilometrin murto Juutinmaalle olisi eristanyt Tanskan AFCENTista. Toisaalta edellista syvemmat murrot keskeisilla alueilla olisivat romahduttaneet koko puolustuksen. Joukkojen puutteen ja taloudellisten ongelmien takia Natolla ei ollut myoskaan muodostettuna riittavia operatiivisia reserveja sotatoimialueen syvyyteen. 215 Lansi-Saksassa 30 prosenttia vaestosta ja 25 prosenttia teollisuudesta sijoittui sadan kilometrin sisalle itarajasta. Taman
takia aktiiviset sotatoimet oli ulotettava viho llisen alueelle. 216 lsraelin
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toiminta Golanilla Jorn Kippurin sodan aikana tarjosi ratkaisulle toimivan
esimerkin.

Siirtyminen aktiivisesta puolustuksesta ilma-maataisteluopin mukaiseen
puolustukseen vaati myos maavoimilta organisaatio- ja kalustomuutoksia. Yhtymien tuli kyeta toimimaan joustavasti operatiivisen puolustuksen eri tehtavissa. Perusyhtymina toimi raskaita ja keveita divisioonia.
Ne varustettiin uusilla M1-taistelupanssarivaunuilla, M2-rynnakkopanssarivaunuilla, paremmalla tykistojarjestelma ja taisteluhelikoptereilla.
Uudistukset mahdollistivat komentajille uuden doktriinin soveltamisen. 217

Clausewitz rohkaisi puolustajaa toimimaan vihollisen selustayhteyksia
vastaan seka suorittamaan yllakoita ja harhautuksia vihollisen alueelle.
Sama vaatimus esiintyi Sodasta-teoksen kolmessa eri kohdassa. llmaisu "Yllattava, voimakas hyokkayksen aloitus on koston valkehtiva miekka ja puolustuksen suurin hetki" 218 ilmensi ilma-maataisteluopissa aloitteen haltuunottamista puolustustaistelussa ja siirtymista ratkaisevaan
taistelulajiin: hyokkaykseen. Kyseiset periaatteet oli otettu kayttoon
myos taisteluopissa. 219

Taisteluopin puolustus sisalsi seka reagoivia etta ennakoivia hyokkayksellisia toimia. Niiden tavoiteena oli vahentaa viholliselta aloitetta taistelussa. Kun vihollinen pysaytettiin reagoivilla keinoilla, ajoissa tehdyt
vastahyokkaykset takasivat mahdollisuudet taydelliseen voittoon. Taistelun reagoivan vaiheen tuli paattya yleiseen vastahyokkaykseen. 220

Toiminta vaati reservien jatkuvaa muodostamista ja yllapitoa. Komentajan keskeinen ongelma oli paattaa, miten toimia vihollisen reserveja
vastaan ja milloin kayttaa omia reservejaan. Reservin tarkoitukseksi
maaritettiin komentajan toimien joustavuuden sailyttaminen. Toisaalta
todettiin, etta reserveja ei saa kayttaa ripotellen taktisesti. Ne tuli kayttaa keskitetysti tarkeimman taistelun tukemiseen. 221 Periaatteita kasiteltiin laajasti, ja ne olivat lahes suoria lainauksia Clausewitzin sotataidos-
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ta. Vuoden 1976 taisteluopissa reservin muodostamista ei oltu nahty
lainkaan tarpeelliseksi.

Vuoden 1982 taisteluopissa puolustussotatoimen tarkoitus oli maaritelty
seuraavasti:

aiheuttaa vihollisen hyokkayksen epaonnistumisen
voittaa aikaa
omien joukkojen keskittaminen muualle
olennaisen maaston valvonta
kuluttaa vihollisen joukkoja ennen hyokkaysta ja
pitaa taktiset, strategiset ja poliittiset tavoitteet hallussa. 222

Clausewitzin mukaan puolustuksen tarkoituksena oli tuhota hyokkaaja
seka fyysisesti etta psyykkisesti. Muuten taisteluopin paamaarat yhtyivat hanen periaatteisiinsa. Vaatimalla, etta joukot valvoivat aluetta sen
sijaan, etta pitivat sita hallussaan, kenttaohjesaanto yllapiti mahdollisuutta vetaytymiseen ja valtti operatiivisia rajoituksia vastuualueellaan.
Taaksepain suuntautuvat sotato imet liittyivat menestyksekkaaseen puolustukseen, kuten myos Clausewitz oli kirjoittanut. Tallaisilla operaatioilla voitettiin aikaa seka valtettiin taistelua epasuotuisissa olosuhteissa ja
tilanteissa tai saatettiin vihollinen epasuotuisaan tilanteeseen. 223

Luonnehtiessaan ideaalista puolustusta kenttaohjesaanto s iteerasi
Clausewitzia suoraan:
"Hyokkayksen alussa puolustaja luopuu aloitteesta. Han kayttaa hyvakseen valmisteltuja asemia ja maastontuntemusta hidastaakseen
hyokkaysta ja iskeakseen vihollista yllattavilla vastahyokkayksilla. Hanen ei tarvitse lyoda vihollisen kaikkia joukkoja, vaan riittaa etta han
tuhoaa vihollisen kyvyn jatkaa hyokkaysta." 224
Koko voiman ajallinen ja paikallinen keskittaminen taistelukentalla nahti in puolustajan mahdollisuutena torjua ylivo imainen vihollinen.
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Puolustajan oli saatava hyokkaaja toimimaan toisarvoisia kohteita vastaan kayttamalla hyvakseen harhautusta, salaamista, suojaamista ja sotaliikkeita. Nain puolustaja kulutti vihollisen voimaa ja saattoi sen pois
tasapainosta. Kayttamalla maastoa hyvaksi ja vaikuttamalla hyokkaajaan koko syvyydessa puolustaja rikkoi hyokkaajan kyvyn yllapitaa hyokkaysta. Siten hyokkaaja ei pystynyt kayttamaan taistelussa tulitukea,
suuntaamaan lisavoimia ja huoltamaan joukkojaan. Puolustajan koottua
voimansa vastahyokkaysta varten hyokkaaja oli ylittanyt kulminaatiopisteensa. Talloin hyokkaaja voitiin tuhota sivustoihin ja selustaan suuntautuvilla hyokkayksilla. Puolustajan tarkein tehtava oli estaa vihollista
hyodyntamasta sille edullista tilannetta ja hankkia nopeasti aloite. 225

Clausewitzin teorian mukaisesti hyokkays oli sodan ratkaiseva muoto.
Hyokkayksen operatiivisiksi perustekijoiksi maaritettiin keskittaminen,
yllatys, nopeus, joustavuus ja rohkeus. 226 Toisaalta taas agressiivinen
liike, tulivoima ja tehokas syva hyokkays olivat ratkaisevia takaamaan
aloitteen, jonka hetkellinenkin menettaminen saattoi vaarantaa koko
operaation onnistumisen. Aloitteen pitamiseksi hyokkaajan oli jatkuvasti
toimittava vihollista nopeammin. Keskittamisessa korostettiin nopeaa
hetkellista keskittamista . Liikkeita, jotka paljastivat hyokkayskohteen tai
-ajan oli valtettava. Keskittamisen onnistumisen perustekijat olivat liikkuvuus, nopeus, suojaisuus ja harhautus. Minimoidakseen riskit komentajien oli hajoitettava voimansa pieniin yksikoihin, jotka eivat olleet arvokkaita maaleja. Hyokkaysjoukot voitiin keskittaa useaa tieta ratkaisevalla hetkella. Suunnitelmien tuli olla yksinkertaisia. 227 Hyokkayksessa
menestyksen hyvaksikaytto oli rohkeaa hyokkayksen jatkamista ja takaa-ajoa vihollisen vetaytyvien joukkojen tuhoamiseksi. 228

Kokonaisuutena taisteluopin perusteoria pohjautui Clausewitzin periaatteisiin . Puolustus nahtiin vahvempana taistelulajina, mutta hyokkays oli
ratkaiseva taistelulaji. Hyokkayksellisyys oli osa aktiivista puolustusta ja
reservit saivat keskeisen aseman molemmissa taistelulajeissa. Menestys perustui nopeuteen, yllatykseen, keskittamiseen ja voimien taloudel-
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liseen kayttoon. Moraaliset tekijat nousivat jalleen merkittavaan asemaan taistelukentalla. Hyokkayksessa otettiin kayttoon keskeisia periaatteita Sun Tzun sotateoriasta. Kuitenkin Clausewitzin periaatteet vihollisen tuhoamisesta ja takaa-ajon merkityksesta voiton taydentajana
sailyivat hyokkayksen perustekijoina.

Muuttuva toimintaymparisto pakotti doktriinin uudistamiseen vuonna
1986. Uusi taisteluoppi oli jo selvasti operatiivisen tason ohjesaanto, joka sisalsi paljon sotahistorian esimerkkeja. Clausewitzilaisuus sailyi
tekstissa, mutta suorat lainaukset muokattiin uuteen muotoon, ja muutenkin tekstin ymmarrettavyyteen kiinnitettiin huomiota. Samalla keskeiset operatiiviset sodan periaatteet kirjoitettiin ohjesaantoon operatiivisen suunnittelun perustekijoina, jotka olivat sotatoimien suunnittelua ohjaavia avainkasitteita. Naita olivat

painopiste (Center of Gravity)
operaatiolinjat (Lines of Operation) ja
kulminaatiopisteet (Culminating Points).

Perustekijoista painopiste ja kulminoituminen olivat Clausewitzin periaatteita. Operaatiolinjat oli Jominin periaate. Vuoden 1993 taisteluopissa perustekijoihin lisattiin viela Jominin kasite ratkaisevat pisteet
(Decisive Points). Jominin periaateajattelu nakyi taisteluopissa taistelukentalla huomioitavina perusperiaatteina. 229 Clausewitzin sotataitoon perustuvat operatiivisen suunnittelun perustekijat vuoden 1986 taisteluopissa on esitetty liitteessa 5.

Historian ja sotateorian tutkimisen yhteydessa painopisteelle oli loydetty
merkitys sodan kaikilla tasoilla. Se saattoi olla seka fyysinen etta psyykkinen tekija, josta kaikki toiminta oli riippuvaista. Voiman keskittaminen
ja painopiste nahtiin taisteluopissa Clausewitzin tavoin osittain erillisina
kasitteina. Kun Clausewitz oli nahnyt paataistelun painopisteen iskuna
painopistetta vastaan, taisteluoppi korosti oman painopisteen suojaa-
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mista ja vihollisen painopisteen tuhoamista. Nama eivat sulkeneet toisiaan pois. Sen sijaan taisteluopissa huomioitiin myos liikesodankaynnin
idea. Pelkastaan painopisteiden loytaminen ja niiden muuttumisen seuraaminen vaati oman ja vihollisen armeijan erinomaista tuntemista ja
tiedustelujarjestelman toimimista.

Clausewitzin maarittelema kulminoituminen nahtiin operatiivisen sodankaynnin keskeisena tekijana. Hyokkayksessa taistelujoukon oli saavutettava tavoite tai ryhmityttava edulliselle alueelle puolustukseen ennen
sen toiminnan kulminoitumista. Puolustuksessa aktiivisuudella oli tarkoitus jouduttaa vihollisen hyokkayksen kulminoitumista. Kulminoituminen
sitoi hyokkayssotatoimessa painopisteen muuttamisen, voiman keskittamisen ja joukkojen taloudellisen kayton eri taistelulajien kautta toisiinsa.
Siella, missa hyokkayksella ei ollut etenemismahdollisuuksia, voitiin
puolustaa tai viivyttaa. Toisaalta suunnassa, jossa oli hyokkaysedellytyksia, jatkettiin hyokkaysta. Komentajat ja taistelun suunnittelijat tuli
kouluttaa tunnistamaan kulminoitumiseen vaikuttavat tekijat.

Periaatteet eivat olleet enaa irrallisia kasitteita, vaan ne oli sidottu todelliseen toimintaymparistoonsa. Taisteluopin hyokkayksessa nakyi entista selvemmin myos liikesodankaynnin idea. Taistelukentan haasteet
valmistauduttiin kohtaamaan korostamalla inhimillisen tekijan ja koulutuksen merkitysta taistelukentan kaikilla tasoilla. Komentajien oli tunnistettava fyysisten ja psyykkisten tekijoiden vaikutus. Sodan kuvaan kuului luonnollisena tekijana hankaus, joka teki yksinkertaisesta monimutkaisen, kuten Clausewitz oli esittanyt. 230

Military Review'n 3/1986 artikkelissa everstiluutnantti Archie Galloway
totesi vuoden 1986 taisteluopin sisaltavan ainakin 25 Clausewitzin periaatetta pelkastaan luvuissa 2 - 5. 1980-luvun ilma-maataisteluopissa
(1982 ja 1986) nakyi kuitenkin selvasti, etta sita ei oltu muotoiltu vain
Clausewitzin periaatteiden perusteella, vaikka se pohjautuikin suurimmalta osalta hanen ajatuksiinsa. Muiden teoreetikkojen vaikutus juonsi
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juurensa aina sisallissodasta sotataidon reformiin asti. Taisteluoppi oli
yhdistelma ainakin Jominin, Clausewitzin ja Sun Tzun periaatteista. 231

5.4

Clausewitzilainen sotataito Persianlahden sodassa

Yhdysvallat paasi soveltamaan kehittamaansa ilma-maataisteluoppia
kaytannossa sotatoimen suunnittelussa ja toteuttamisessa Persianlahden sodassa 1990 - 1991. Varsinainen taistelu muodostui kuitenkin lahinna kulutussodaksi, jota asetekniikka hallitsi. Pelkastaan olosuhteet ja
maasotatoimen lyhyt kesto seka vihollisen vastatoimien lamautuminen
muuttivat toiminnan lahinna taistelutekniikaksi. Paatokset maasodan toteuttamisesta tehtiin jo paljon ennen kuin ilmasodan vaikutuksista saatiin tietoa tai teknisesta ja moraalisesta ylivoimasta havaintoja. Sodassa
valmistauduttiin kohtaamaan kokenut, hyvin varustettu ja voimakas vastustaja , jolloin myos tappiot olisivat muodostuneet suuriksi. Nain ollen
sotatoimen suunnitteluun keskityttiin huolella. 232

Tassa luvussa tarkastellaan Persianlahden sotaa siten kuin Harry
Summers ja sotakoulujen oppilaat tarkastelivat sita omissa tutkimuksissaan clausewitzilaisen taisteluopin kayton ja sen toimivuuden kannalta.
Painopiste on laitettu Clausewitzin sotataidon kayttoon paahyokkayksen
suorittaneen VII Armeijakunnan (AK) operaatiossa. Se ilmentaa hyvin
sod an operatiivis-taktista tasoa. Koko liittoutuman ja VI I Armeijakunnan
toiminnasta on loydettavissa ainakin seuraavat Clausewitzin periaatteet:

rajoitettu sota rajoitettuine tavoitteineen
sodan kolmiyhteys
sodan ja politiikan suhde
sodan henkiset tekijat
johtamisen ykseys
hyokkays ratkaisevana taistelulajina
yllatyksen ja aloitteen merkitys
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Yhdysvaltain armeija oli valmistanut kasikirjan lrakin operaatiotaidosta
ja taktiikasta lrakin ja lranin sodan perusteella ennen sotaa. Se anto i oikeansuuntaiset perusteet operaatioiden suunnittelulle. lrak kaytti Persianlahden sodassa seka staattista (jalkavakijoukot) etta dynaamista
(panssari- ja panssarijalkavakijoukot) puolustusta . Jalkavakidivisioonat
oli ryhmitetty linjapuolustukseen Kuwaitin etelaosaan ja osin sen lansipuolelle. Asemien eteen oli rakennettu vahvat estekaivannot ja miinoitteet. Aktiivisen puolustuksen ideana oli saada hyokkaaja iskemaan puolustukseen harkitusti jatettyihin aukkoihin. Puolustuksen syvyyteen oli
ryhmitetty raskaita yksikoita, jotka olisivat pystyneet hidastamaan murtoa riittavasti. Talloin reservissa olleet raskaat yhtymat olisivat voineet
iskea murtoon paasseen vihollisen sivustoihin ja lyoda sen. Mikali murto
olisi ollut divisioonan voimaa suurempi, vastahyokkays olisi tehty armeijakunnalla. Menestyksen avaimina nahtiin vastahyokkaykset. 234

lrak oli ryhmittanyt Kuwaitin lansipuolelle VII AK :n Wadi al Batinista Ianteen. Sen seitsemasta divisioonasta viisi oli paaosin Liittouman VII AK:n
hyokkaysalueella. Hyokkaysalueen itaosassa irakilaisdivisioonan ryhmitysalue oli noin kymmenen kilometria levea, kun taas lannessa ryhmitysalue oli noin 35 kilometria Ieve a ja huonosti valmisteltu. I rakin johto kuvitteli hyokkayksen tulevan suoraan kohti Kuwaitia. Sen VII AK :lla oli
panssaridivisioona varattu taktiseksi reserviksi puolustusryhmityksen
taakse. Operaatioalueen reservina toimi kahden panssaridivisioona n
vahvuinen Jidah-armeijakunta. Lisaksi Tasavaltalaiskaartin armeijakunta
toimi koko sotatoimialueen reserv ina Etela-lrakin alueella. Siihen kuu lui
Tawakalna-panssarijalkavakidivisioonan seka Medina- ja Hammurabipanssaridivisioonien lisaksi keveita divisioonia ja erikoisjoukkodivisioona. 23s

Doktriinin mukaisesti yksi sodan tarkea tavoite oli paasta nopeaan ratkaisuun mahdollisimman pienin tappioin. Pitkaan jatkettu ilmasota nahtiin voimasuhteiden muuttamisen paakeinona ja keinona kuluttaa lrak in
puolustus kulminaatiopisteeseen . Voimasuhteita tasoitettiin myos
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harhautuksella, jolla annettiin kuva tulevasta maihinnoususta. Sen vuoksi lrak joutui sitomaan huomattavan voiman rannikon puolustamiseen
Kuwait Cityssa. Molemmat osapuolet nakivat Etela-lrakiin ryhmitetyt Tasavaltalaiskaartin raskaat divisioonat sodan operatiivisena painopisteena. Clausewitzin mukaisesti taistelu tuli toteuttaa iskemalla painopisteella painopistetta vastaan. Toisaalta Tasavaltalaiskaartin tuhoamisen
nahtiin mahdollistavan myos lrakin nopean saamisen neuvottelupoydan
aareen. Tasavaltalaiskaarti oli ainoa Saddam Husseinin merkittava iskuvoima, jolla lrakin armeija olisi pystynyt aiheuttamaan suuria tappioita
liittoutumalle lyhyessa ajassa. Sen tuhoamisesta muodostettiin selkea
operatiivinen tavoite VII AK :lle . 236 (kulminoituminen, painopiste, reservi, tavoitteellisuus ja harhautus)

Tasavaltalaiskaarti oli linnoittanut Etela-lrakin aluetta viisi kuukautta,
jolloin sen lyominen vaati maataistelun suorittamista. VII AK:n sotatoimen tarkoituksena oli keskittaa ratkaisevat voimat operatiivista painopistetta vastaan. Liike suunnattaisiin ohi lrakin puolustuksen paavoimien kayttaen hyvaksi liikkuvuutta. Etulihja tuli lapaista voimien keskittamisella (voimasuhde 8: 1). Koukkauksen tarkoitus oli myos saada lrakin
reservit hyokkaamaan epaedulliseen, harjoittelemattomaan suuntaan,
jolloin syntyisi liikkeella olevien joukkojen kohtaamistaistelu. Tahan irakilaiset eivat olleet harjaantuneet. Talloin liittouman tekninen ylivoima
ampuma- ja tahystysetaisyyksissa pystyttaisiin parhaiten kayttamaan
hyvaksi. Psykologinen shokki tulisi hajoittamaan lrakin taistelutahdon .
Maaoperaation onnistumisen edellytys oli ilmavoimien kayton tehokas
yhteensovittaminen tavoitteiden mukaan operaation jokaisessa vaiheessa. 237 Toiminnassa ilmenivat operatiivisen suunnittelun perustekijat, jotka perustuvat Clausewitzin , Jominin ja Sun Tzun oppeihin. (voiman
keskittaminen ja henkiset tekijat)

Paahyokkayksessa VII AK:n iskuvoima koostui neljasta raskaasta divisioonasta ja panssaroidusta ratsuvakirykmentista (armoured Cavalry
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Regiment). Sen vasemmalla puolella hyokkaavan XVIII ilmakuljetusarmeijakunnan (Airborne Corps) tehtavana oli suojata sivustaa, katkaista
I rakin huoltoyhteydet ja pysayttaa irtautuvat voimat Eufratin laaksossa.
Varsinaiset tukihyokkaykset tuli suorittaa Kuwaitin eristamiseksi maan
lansi- ja etelaosissa, jolloin arabijoukot pystyisivat vapauttamaan Kuwait
Cityn miehityksesta. Liittouman sisapolitiikka johti viimehetkisiin joukkojen siirtoihin paa- ja tukihyokkayksen valilla, jolloin suunniteltu joukkojen keskittaminen epaonnistui paahyokkayksen suunnassa. 238 (isku vihollisen selustaan, voimien taloudellinen kaytto ja voimien keskittaminen)

Paatokset joukkojen siirroista vahensivat paaiskun mahdollisuutta onnistua Tasavaltalaiskaartin lyomisessa. Toisaalta tukevan hyokkayksen
suunta vahvistui niin, etta se olisi voinut menestya paahyokkaysta paremmin. Talloin Tasavaltalaiskaartin divisioonat olisivat saattaneet suorittaa vastahyokkayksen vahvempaa tukihyokkaysta vastaan ja mahdollisuus suojata Kuwait City olisi vaarantunut. Tasavaltalaiskaarti olisi siirtynyt pois paaiskun alueelta, jolloin operatiivisen painopisteen ja sen
kautta tavoitteen saavuttaminen olisi vaarantunut. 239

Liittouman VI I AK aloitti hyokkayksen ilmaoperaation paatyttya 24. helmikuuta iltapaivalla. Tykiston ja raketinheittimiston voima keskitettiin tulivalmisteluihin lrakin tykistoa ja ensimmaisen portaan jalkavakidivisioonia vastaan. 240 Hyokkaysryhmityksen vasemmalla sivulla hyokkasi kaksi
panssaridivisioonaa (1.PsD ja 3.PsD) kapeassa ryhmityksessa kiertaen
lannen kautta jalkavakidivisioonien puolustusasemat. Oikealla sivustalla
1. Jalkavakidivisioona (1.JvD) mursi aukot lrakin puolustusasemiin, josta 1. Panssaridivisioona (1.PsD)(I-Br) loi lrakin taktisena reservina olevan panssaridivisioonan. 241

87
Karttakuva liittouman hyokkayksen edistymisesta 24. - 25.2.1991 on ku vassa 4.
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Kuva 4: Maasotatoimet Persianlahdella 24 . - 25 .2 .1991.

Armeijakunnan komentaja pyrki kaikin keinoin varmista maa n nopean
voimien keskittamisen Tasavaltalaiskaartia vastaan. Kuitenkin painopistesuunnan divisioonien eteneminen pysaytettiin oiden ajaksi, koska

alkumenestyksesta huolimatta 1. Jalkavakidivisioona ei ollut ehtinyt
raivata lrakin puolustuslinjaan riittavasti aukkoja ja toisaalta joukot eivat olleet harjoitelleet raivaamista yolla,

-

komentaja ei halunnut yolla tapahtuvien operaatioiden vaarantavan
Tasavaltalaiskaartia vastaan suoritettavaa keskitettya hyokkaysta
•• •

••

••

•

seuraavana pa1vana Ja

-

yon pimeydessa ohitetut irakilaisjoukot olisivat saattaneet hyokata
huoltoyhteyksia ja toisen portaan joukkoja vastaan vaarantaen hyokkayksen jatkon.
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Yon aikana vihollista kulutettiin tykiston ja taisteluhelikoptereiden tulella. Koko hyokkayksen aikana taistelu ulotettiin syvalle vihollisen taaempia portaita vastaan epasuoralla ja helikoptereiden seka rynnakkokoneiden tulella. 242

Lapimurron jalkeen suunnitelmana oli keskittaa kolme divisioonaa
(1.PsD, 3.PsD ja 1.RvD) ratkaisevaan iskuun kolmea Tasavaltalaiskaartin divisioonaa ja Jidah-armeijakunnan osia vastaan 26 .2. yolla. Kun
paaisku tavoitti Tawakalna-divisioonan asemat, 1. RvD oli edelleen
operaatioalueen reservina, jolloin sen tilalle kaskettiin 1. Jalkavakidivisioona. Se sai tehtavakseen hyokata 3. PsD :n ja 1. PsD:n (I-Br) valista
Kuwait-Bashra tiella olevaan tavoitteeseen . (reservit ja menestyksen
hyvaksikaytto)

Kun 3. PsD oli sitoutunut taisteluihin Tawakalna-divisioonan kanssa ryhmityksen keskella ja 1. JvD:n hyokkays edistyi, armeijakunnan komentaja paatti ratkaista taistelun kaksipuolisella saarrostuksella. VI I AK: lie
uudelleen alistettu 1. RvD toteutti pohjoisen pihtiliikkeen. Samaan aikaan 1. PsD sitoutui taisteluihin Medina-divisioonan kanssa. Divisioonat
loivat vastassa olleen Tasavaltalaiskaartin ja etenivat tavoitetasalle 27.
- 28.2. yon kuluessa. Armeijakunnan hyokkays paattyi 89 tuntia sen alkamisesta. 243
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Karttakuva liittouman hyokkayksen edistymisesta 26 . - 27.2.1991 on ku vassa 5.
Maasotatoimet Persianlahdella 26.-27 .2.1991
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Kuva 5: Maasotatoimet Persianlahdella 26 . - 27 .2.1 991 .

lrakin armeijan puolustustaistelun epaonnist umista voidaan tarkastell a
Clausewitzin mainitsemien puolustajan etujen perusteella. Niita o li vat
yllatys , maaston hyvaksikaytto , keskitetyt vastahyokkaykset , ope raat ioalueen voima, kansan antama tuki ja moraalisten tekijoiden hyva ksikaytto . Ainoa yllatys, johon lrak pystyi, oli Kuwaitin valtaus. Liitt ouma esti
muut yllatyksen mahdollisuudet teknisella ylivoimallaan. Ott aen huomi oon, etta taistelut kaytiin aavikolla, lrakin joukot oli ryhmitetty ja naam ioitu hyvin taktisella tasolla . Silla oli kaytossaan strategiset, operatiiviset
ja taktiset reservit vastahyokkayksia varten . Niiden kaytto kuitenkin epaonnistui viestiyhteyksien katkeamisten, ilmahyokkaysten lamauttavan
vaikutuksen, vastustajan nopeuden ja yllatyksen seurauksena . Tama
taas mahdollisti liittoumalle aloitteen hallussapidon koko maataistelu n
ajan . Koska lrakin puolustustaistelu tapahtui vieraalla maaperalla , se
joutui rakentamaan pitkat ja haavoittuvat huolto- ja viestiyhteydet .
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Myoskaan Kuwaitin kansa ei miehityksen aikana siirtynyt kannattamaan
miehittajan valtaa. Saddam Hussein ei kyennyt saamaan arabimaailmaa
taakseen, ja lrakin joukot olivat huonosti huollettuja. Lisaksi liittouman
psykologinen sodankaynti heikensi moraalia. lrak ei voinut kayttaa puolustajan etuja hyvakseen olosuhteista johtuen. 244 (puolustajan edut ja
aloite)

Liittouman sotataito oli kulutussodankaynnin ja liikesodankaynnin sekoitus. Joukkoja kaytettiin taisteluopin mukaisesti kaavamaisesti. Liike tapahtui kankeasti, mutta yksinkertaisesti. lrakin tiedustelu- ja johtamisjarjestelman lamauttamisen jalkeen yllatyksen suomaa etua voitiin kayttaa kaikilla tasoilla hyvaksi. Kun toimintaa verrataan sodan yleisiin periaatteisiin ja Clausewitzin sotataidon periaatteisiin, havaitaan, etta ainoa
tekija jossa liittouma epaonnistui, oli selkea voiman keskittaminen.

5.5

Kohti uutta taisteluoppia

Vuoden 1993 taisteluoppi ilmensi ajattelun muutosta uudessa tilanteessa. Varsovan liitto ja Neuvostoliitto olivat luhistuneet, ja Persianlahden
sota oli nostanut Yhdysvallat ehdottomaksi sotilaalliseksi mahtitekijaksi.
Laajamittaisen sodan rinnalle nostettiin uusina uhkatekijoina erilaiset
sotaa alempiasteiset kriisit, joihin armeijan tulisi kyeta vastaamaan.
Taisteluoppi muuttui sotataidolliselta sisalloltaan hyvin vahan, kun sita
verrataan vuosien 1982 ja 1986 taisteluoppeihin. Se korosti kuitenkin
vahvempaa aselajien ja puolustushaarojen yhteistoimintaa sotatoimissa.
Tavoitteena oli tehda ilma-maataisteluopin teoriasta entista konkreettisempi luomalla tarvittavat tukijarjestelmat ja kouluttamalla joukot toimimaan taisteluopin mukaisesti.

Taisteluoppi koostui reformin aikana tutkituista sotateorioiden ja sotahistorian periaatteista, jotka rinnastettiin omiin kokemuksiin Persianlahden sodassa. Clausewitziin verrattuna tarkeina asioina korostettiin
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sodan luonteen ymmartamista ja politiikan johtavaa roolia sodassa.
Kulminaatiokasite otettiin kayttoon uutena asiana myos puolustuksessa.
Se tarkoitti hetkea, jolloin puolustajalla ei ollut enaa kykya vastahyokkaykseen tai menestyksekkaaseen puolustukseen. Persianlahden sodassa
liittouma oli ajanut lrakin armeijan puolustuksen kulminaatiopisteeseen
ennen ratkaisevan maahyokkayksen aloittamista. 245

TRADOCin 20. vuosipaivan seminaareissa 30.6. - 1.7.1993 luotiin katseita tulevaisuuteen. Seminaareihin osallistuivat kaikki keskeiset maavoimien sotilasjohtajat. Esimerkiksi TRADOCin doktriiniosaston esikuntapaallikkon sijainen prikaatinkenraali Maggart korosti esityksessaan,
etta tulevaisuuden taisteluopin tulee poistaa ajatukset taistelukentan lineaarisuudesta ja lineaarisodankaynnista. Uudet uhkakuvat vaativat
joustavaa taisteluoppia, joka kuvaa ennemmin kuinka ajatellaan eika mita ajatellaan. 246 Lausunto kuvasi hyvin jo operatiivisessa doktriinissakin
1980-luvulta alkaen esille tullutta tarvetta kouluttaa operatiivisista sodanjohtajista clausewitzilaisia ajattelijoita eika jominilaisten periaatteiden toteuttajia.

Pian vuoden 1993 taisteluopin julkaisun jalkeen ilmestyi Yhdysvaltain
maavoimien esikuntapaallikon kenraali Gordon Sullivanin teas, jossa
esiteltiin suuntalinjat armeijan tulevalle kehittamiselle. Uuden operatiivisen doktriinin kehitystyon ohjaamiseksi TRADOC julkaisi asiakirjan
TRADOC Pamphlet 525-5: Force XXI Operations. Sen nakemyksen mukaan tulevaisuudessa armeija tulisi maaraltaan supistumaan, mutta samalla kalustoltaan entisestaan paranemaan. Armeijan tulisi pystya toimimaan tehokkaasti selkeassa sotatilanteessa seka sotaa alempiasteisessa kriisissa. Kaikessa toiminnassa keskeista tulisi olemaan nopeus ja
i nformaatiosodankayn nin voittaminen. 247
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Force XXl:ssa tulevaisuuden sodankaynnissa nahtiin tietoylivoiman takaavan edun niin tulenkaytossa, liikkeessa kuin kokonaistoiminnan tempossakin. Taisteluoppi perustui liikesodankayntiin, mutta se oli hyvin tulivoimapainotteinen. Sotaa tultaisiin kaymaan koko alueen syvyydessa
samanaikaisesti, eika kuten aikaisemmin perakkaisina taistelusarjoina.
Joukkojen maaran nahtiin myos vahenevan taistelukentalla. Vastaava
tilanne oli ollut myos Clausewitzin aikakaudella. Rintamalinjoja ei ollut,
vaan armeijat johdettiin sotaliikkeilla taktisiin taisteluihin.

Force XXl:ssa yleisen sodankaynnin periaatteiden kaytettavyytta jatoteuttamismahdollisuuksia tarkasteltiin tekniikan sallimissa rajoissa. Operatiiviset johtajat suunniteltiin koulutettavan jo olemassa olevien simulaattoreiden avulla sopeutuviksi ja luoviksi ongelman ratkaisijoiksi kayttaen hyvaksi reformin aikana koottua operaatiotaidon historiantietoa.
Johtajat tuli kouluttaa ja harjoittaa suunnittelemaan seka toteuttamaan
itsenaisia operaatioita ylemman komentajan toiminta-ajatuksen mukaisesti. Toiminnan tuli olla monipuolista ja aloitteellista. Johtajien tuli samaan aikaan hallita riskit ja kayttaa hyvaksi kaikkia mahdollisuuksia nopeasti muuttuvissa tilanteissa. 248

Vasta kehittelyn alla oleva Force XXI oli yksi nakemys uuden taisteluopin sisallosta. Kehitysohjelmassa taktisen ja operatiivisen tason johtajien osuus jai vahemmalle huomiolle. Persianlahden sodan ja tulevaisuuden taistelukentan perusteella hyvin koulutetuilta operatiivis-taktisen
tason johtajilta puuttuivat johtamisen vaatimat tukijarjestelmat, joihin nyt
oltiin laittamassa paapaino.

Syksylla 1995 laadittiin maavoimien sotakorkeakoulun strategian opettajien toimesta tutkimus, jossa selvitettiin uudistuvan doktriinin vaikutusta
sodankaynnin yleisiin periaatteisiin. Aiemmasta yhdeksan periaatteen
luettelosta hyokkayksellisyys oli vaihdettu aloitteeseen, joka toiminnan
vapautta lisaamalla mahdollisti tapahtumien valvonnan ja eri menettelytapojen kayton. Yhdistetty johto oli korvattu vaikutuksen yhtenaisyydella
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ja yksinkertaisuus selvyydella. Taisteluliikkeet oli jatetty pois ja tilalle oli
tullut orkestrointi, jossa resurssit pyrittiin sovittamaan paikkaan ja ajankohtaan, jossa niista saatiin suurin hyoty. Voiman keskittaminen oli
muuttunut kohteisiin keskittymiseen. Nain vanhat ajattomat periaatteet
muutettiin palvelemaan uusia uhkakuvia ja tulevaisuuden taistelukenttaa. Niiden sisalto ei muuttunut juuri lainkaan. 249

Maavoimien reformin yhteydessa Military Review'n artikkelit olivat muuttuneet kasittelemaan sotatekniikan sijasta paaosin operaatiotaitoa. Tulevaisuuden taistelukenttaa tarkasteltaessa mielenkiinto palasi takaisin
tekniikkaan. On selvaa, etta yha teknisempien tiedustelu-, johtamis- ja
taistelujarjestelmien hallitseminen tulee viemaan myos taistelun suunnittelijoiden seka komentajien koulutus- ja toiminta-ajasta suuremman
osan. Toisaalta Yhdysvalloissa kuitenkin luotiin 1980-luvulla operatiivisten johtajien koulutusjarjestelma, joka tullee sailyttamaan asemansa pitkalle tulevaisuuteen. Tutkitut tosiasiat ovat puhuneet sotataidon hallitsemisen puolesta, ja se nakyy myos vaatimuksina johtajakoulutuksessa.
Suursodat tulevat edelleen olemaan kuitenkin kansojen sotia, joissa perinteisella sotataidolla on ratkaiseva merkitys.

Sotataidon reformin aikana Yhdysvaltain maavoimissa tapahtui selkea
Clausewitzin sotateoriaan huumaantuminen. Se tuntui antavan vastauksia kaikentasoisiin sotataidon ongelmiin. Military Review'n artikkeleissa
on kuitenkin jo viitteita, etta oppia aletaan kyseenalaistaa. 250 Yhdysvaltain armeijaa on koulutettu sukupolvien ajan periaateajattelulla. Muutos
clausewitzilaiseen pragmatismiin ei tule tapahtumaan nopeastU
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6

YHDISTELMA

Vietnamin ja Lahi-idan (1973) sotien seurauksena Yhdysvalloissa havahduttiin tosiasiaan, etta silta puuttui seka toimintakykyinen armeija etta toimiva taisteluoppi. Toisen maailmansodan jalkeen ydinaseeseen
perustuva sotilasstrategia ja perinteisesta mallista poikkeavat sodat olivat rajoittaneet tavanomaisen sotataidon kehittamista. Armeija karsi
luottamuspulasta niin maan sisalla kuin liittolaistenkin keskuudessa.
Afganistanin sodan syttyminen vuonna 1979 kaynnisti lopullisesti armeijan reformin.

Reformissa maavoimien operatiivis-taktisen sotataidon perustaksi luotiin
vuonna 1982 uudistettu doktriini, kenttaohjesaanto FM 100-5. llma-maataisteluopiksi kutsuttu doktriini muovattiin seka sotahistorian etta sotateorian tutkimuksista, jotka toteutettiin maavoimien tarkeimmissa sotilasopetuslaitoksissa. Korean ja Vietnamin sodissa merkittava ongelma oli
ollut strategisten tavoitteiden ja taktisten taisteluiden valilta puuttuva
yhteys. Se oli heijastunut sodan kolmiyhteyden puuttumisena. Kayttoon
otettiin operatiivinen taso sotataitoon. Operatiivisen sotataidon tutkimuksissa sotateoreetikoista keskeisimmiksi vaikuttajiksi nousivat
Clausewitz ja Sun Tzu . Molempien sotateoriat kasittelivat keskeisia operatiivisen sotataidon perustekijoita, joihin perustui onnistuneen
operaation tai sotatoimen suunnittelu ja toteuttaminen. Sotahistorian ja
sotateorian opetusta lisattiin merkittavasti operaatiotaidon opetuksen
perustana sotilasopetuslaitoksissa.

Jo Yhdysvaltain sisallissodasta lahtien maan armeijaan oli juurrutettu
vahva jominilainen periaateajattelu operatiivis-taktiselle sotataidon tasolle. Se oli sailynyt sotatekniikkaa korostavan armeijan suosiossa .
Clausewitz oli reformia edeltavana aikana vaikuttanut lahinna sodan poliittis-strategisella tasolla. Teoria oli kiinnostanut lahinna enemman professoreita kuin sotilaita. Reformin tutkimusten myota Clausewitzin sotateorian nahtiin antavan vastauksia kaikkien sotataidon tasojen ongel-
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miin. Tarkeimmiksi Clausewitzin opeiksi todettiin sodan henkisten tekijoiden ymmartaminen, sodan kolmiyhteys ja sodan poliittinen ohjaus.
Operatiivis-taktisella tasolla keskeisiksi periaatteiksi nostettiin

yksinkertaisuus ja suoraviivaisuus
numeerinen ylivoima
yllatys
voiman keskittaminen ja taloudellinen kaytto
painopiste
kulminoituminen
reservi ja
menestyksen hyvaksikaytto.

Ne muodostivat keskenaan toisistaan riippuvaisen menestystekijoiden
ryhman. Kasitteista painopiste ja kulminoituminen nostettiin sotatoimien
suunnittelua ohjaaviksi perustekijoiksi. Upseeristoa alettiin kasvattaa
clausewitzilaiseen pragmatismiin uuden taisteluopin avulla vuodesta
1982 lahtien. Yhta tarkeaa kuin erilaisten periaatteiden omaksuminen oli
oppia ymmartamaan ja ajattelemaan sodan luonnetta ja lainalaisuuksia.

Clausewitzin uuteen tulemiseen vaikutti erityisesti professorien Michael
Howardin ja Peter Paretin kirjoittama uusi On War-kaannos vuonna
1976 ja eversti Harry Summersin onnistunut Vietnamin sodan tutkimus
On Strategy vuonna 1981. Aikaisemmin Clausewitzin lukemista oli haitannut filosofisen Sodasta-teoksen vaikea ymmarrettavyys. Reformissa
historioitsijat pyrkivat tasoittamaan vastustusta laatimalla Clausewitz in
kirjaa varten lukuohjeita. Ohjeet neuvoivat kirjan lukemisjarjestyksen ja
nostivat esille periaatteita, jotka ovat viela nytkin toimivia ta istelukentalla .

Lahi-idan sodan kokemukset toivat Yhdysvaltain sotataitoon lsraelin sotataidosta myos Sun Tzun sotateorian vaikutuksen. Sun Tzu ja Clausewitz koettiin samanhenkisiksi pragmatismin edustajiksi jominilaisen
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periaateajattelun vastapainona. Uudessa taisteluopissa Clausewitzin
teoria muodosti yleisen perustan ja aktiivisen puolustuksen rungon. Sun
Tzun periaatteet muodostivat hyokkaysteorian perustan. Jominilaiset
periaatteet jaivat edelleen taisteluoppiin taistelukentan valttamattomyyksina. Persianlahden sota osoitti, etta kehitys oli kulkenut oikeaan suuntaan. Armeija ei ku,i tenkaan ollut viela valmis Sun Tzun liikesodankayntiin.

Clausewitzin uusi tuleminen ei ole ollut kritiikitonta. Teoria on nahty sodan operatiivis-taktisella tasolla jopa sopimattomana modernia liikesodankayntia ajatellen. Sen merkityksen on nahty sailyvan kuitenkin sodan poliittis-strategisella tasolla ja sodan henkisten tekijoiden osalta tulevaisuudessakin. Tulevaisuuden taisteluopin luonnoksessa, Force
XXl:ssa, sotatekniikka valtaa alaa perinteiselta sotataidolta. Samaan aikaan kuitenkin korostetaan operatiivisten sodanjohtajien kouluttamista
reformissa opittujen sotateorian periaatteiden mukaisesti. Nayttaa silta,
etta Yhdysvalloissa on ymmarretty Clausewitzin tarkein periaate. Tu levaisuuden joustavan taisteluopin on kuvattava ennen kaikkea kuinka
ajatellaan eika mita ajatellaan. Tutkimusraportissa esitetyt keskeiset tapahtumat Clausewitzin ja Yhdysvaltain kannalta on koottu liitteeseen 6.J
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OPERATIIVIS-TAKTISESSA SOTATAIDOSSA VAIKUTTAVIA
CLAUSEWITZIN KESKEISIA PERIAATTEITA

Clausewitz maaritteli teksteissaan eraita keskeisia sodankaynnin operatiivis-taktisen tason periaatteita, jotka ovat sailyttaneet merkityksensa
myos nykypaivan taistelukentalla. Naita ovat seuraavat periaatteet:

YKSINKERTAISUUS JA SUORAVIIVAISUUS

-ldeat ovat sodassa enimmakseen niin yksinkertaisia ja helposti kasitettavia, ettei niiden keksiminen viela suinkaan todista sotapaallikon kykya. Paaasia onkin niiden suorituksen vaikeus.

-Sodassa kaikki on yksinkertaista, mutta juuri tama yksinkertaisuus on
mita vaikeinta. Vaikeudet kasaantuvat ja synnyttavat hankausta. Sotakokemuksella ja harjoittelulla opitaan tuntemaan hankaus ja tiedetaan
milloin ja miten se on voitettavissa.

-Hyokkayksessa moniosainen isku vaatii aikaa enemman, eika tana aikana johonkin osaan kohdistuva vastahyokkays saa hairita toimintaan
valmistautuvaa kokonaisuutta. Aktiivinen vihollinen ei suo mahdollisuutta laajoihin toimintayhdistelmiin. On edettava suoraan paamaaraan.J
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NUMEERINEN YLIVOIMA

-Strategiassa ja taktiikassa numeerinen ylivoima on yksi voiton perustekijoista. Se tasapainottaa taistelussa kaikkia muita vaikuttav ia tekijoita.
Tasta johtuen niin paljon joukkoja kuin mahdollista pitaisi vieda ratkaisevalla hetkella taisteluun.

-Saatavilla olevat joukot on kaytettava silla taidolla, etta jopa ehdottoman ylivoiman puuttuessa suhteellinen ylivoima saavutetaan ratkaisevassa paikassa . Suhteellinen ylivoima on useimmiten perustunut
oikeaan arviointiin ja sopivaan suunnitteluun alusta alkaen. Tama on
johtanut tarkoituksenmukaiseen joukkojen jarjestykseen ja paattavaisyyteen uhrata toisarvoiset suunnat olennaisten puolesta.

-Ylivoima vaatii rohkeutta pitaa paaosa joukoista yhdessa. Armeijan on
etsittava kaikenlaista suhteellista ylivoimaa. Mita rajoitetumpi sen kokonaisvoima on, sita rajoitetumpi tavoite ja toiminnan kesto silla taytyy olla.

YLLATYS

-Yllatys on keskeinen tekija onnistuneessa hyokkayksessa. llman sita
suhteellisen ylivoiman hankkiminen ratkaisevassa kohdassa on tuskin
mahdollista.

-Vihollinen voidaan yllattaa hyokkayksella, suunnitelmalla ja joukkojen
ryhmityksen sijainnilla . Joukkojen salatulla ja nopealla liikkeella aikaansaatu yllatys antaa komentajalle toimintavapauden ja aloitteen taistelussa.
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-Vihollisen yllattaminen sodan taktisella tasolla on mahdollisempaa kuin
strategisella tasolla . Taktisella tasolla yllatyksen vaikutus on suurempi,
jos se toteutuu vihollisen sivustassa tai selustassa. Sekasorto vastustajan joukoissa alentaa samalla sen moraalia .

-Taistelun alussa, kun joukot ovat viela keskitetyssa muodossa, yllatyksella on vahemman merkitysta. Taistelun loppuvaiheessa se voi merkita
ratkaisua.

-Suurilla etaisyyksilla yleensa aina jokin liike pysyy salassa vahintaan
paivan ta i paivia erityisesti, jos kyseessa on ollut vain osa sotavoimaa
ja toiminta on ollut luonteeltaan laajaa . Yllatys ja aloite ovat paljon tarkeampia ja tehokkaampia sodan strategisella kuin taktisella tasolla. Kun
taktinen aloite ja yllatys johtavat harvoin tarkeaan voittoon, st rategise ll a
tasolle ne saattavat johtaa sodan loppumiseen yhdella iskulla.

-Pieni armeija saa suurimman yllatyksen edun hyokkaamalla yolla. Puolustajaa heikompi maastontuntemus on hyokkaajan suuri riski. Yolla
suoritettava hyokkays vaatii yksinkertaisempia valmisteluja ja keskitetympia muotoja kuin vastaava paivalla tehty hyokkays.

VOIMAN KESKITTAMINEN JA TALOUDELLINEN KAYTTO

-Strategiassa ei ole korkeampaa ja yksinkertaisempaa saantoa olemassa kuin pitaa joukot keskitettyina .

-Joukkoja ei pitaisi irrottaa paavoimista tai pitaa irti taistelusta, ellei tarve ole ratkaiseva ja kiireinen.

-Voiman keskittaminen koostuu tulivoimasta, iskukyvysta seka paikallisesta ja ajallisesta ylivoimasta ratkaisukohdassa.J

4
-Tarkeaa on tavoitella vain yhta suurta ratkaisevaa tavoitetta voimalla ja
paattavaisyydella. Ratkaisevaa tavoitetta varten joukot on pidettava
keskitettyna, ja toisarvoisissa suunnissa vihollinen on sidottava pienilla
voimilla taisteluun. Armeija ei voi koskaan olla riittavan vahva ratkaisevassa paikassa.

-Taistelun ulkopuolella joukot voivat olla erillaan, kunhan niiden yhtyminen tapahtuu taistelun aikana.

-Keskittaminen on ainoa tapa samankokoisella tai heikommalla armeijalla taistella voitokkaasti vihollista vastaan.

-Keskitetty muoto vie loistaviin tuloksiin, mutta vahemman keskitetty
sailyttaa varmemmin saavutuksensa.

PAINOPISTE

-Painopiste on kaiken voiman ja liikkeen keskus, josta toiminta riippuu.
Sita vastaan on keskitettava kaikki voima.

-Painopiste voi olla paakaupunki, sita suojaava armeija tai sen osa, sodan johtaja ja kansan suosio tai liittouman valiset siteet.

-Vihollisen taisteluvoiman tuhoaminen on helpoin tapa vaikuttaa painop i steesee n.

-Kun vihollinen on heitetty pois tasapainosta, sille ei saa antaa aikaa
tointua, vaan hyokkays toisensa jalkeen on suuntauduttava painopisteeseen.

5

KULMINOITUMINEN

-Jokainen hyokkayssotatoimi saavuttaa ennemmin tai myohemmin tilan,
jossa sen voima ei enaa ylita vihollisen voimaa ja nain saattaa vaarantua vihollisen vastahyokkaykselle ja tappiolle.

-Jos hyokkays ei saavuta tavoitetta ennen kulminoitumista, hyokkaajan
on pysahdyttava hyvin puolustettavalle alueelle .

-Kulminoituminen on yhta tarkea niin hyokkaajalle kuin puolustajallekin.
Puolustustaistelussa pyritaan aktiivisella toiminnalla nopeuttamaan vihollisen hyokkayksen kulminoitumista, havaitsemaan oikea hetki ja siirtymaan vastahyokkaykseen sen tapahtuessa.

-Syita kulminoitumiseen ovat muun muassa heikko huolto, joukkojen sitoutuminen suojaamaan selustayhteyksia ja sivustoja seka epaedull inen
maasto, tappiot, fyysisen vasymys ja reservien kuluminen.

RESERVI

-Reservi mahdollistaa varautumisen vihollisen yllattavaan toimintaan ja
odottamattomiin tilanteisiin. Silla voidaan taydentaa taisteluissa kuluneita joukkoja ja muuttaa painopistetta seka mahdollistaa menestyksen hyvaksikaytto.

-Ainoastaan jaljella olevilla joukoilla komen taja pystyy kaantamaan tapahtumien kulkua taistelun aikana.

-Jos komentaja muodostaa strategisen reservin, vaikka han ei ole riittavan voimakas ratkaisevassa paikassa, han on tehnyt virheen. Maat ovat
havinneet sotatoimia, vaikka niilla on ollut viela reservit kayttamatta.J
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-Jos armeija pitaa reserveja, niilla tulee olla erityinen tarkoitus. Mita
yleisempi se on, sita hyodyttomampia reservit ovat.

-Mita pitempaan rintamaan joukot ryhmitetaan, sita matalampi on puolustuksen syvyys ja samalla on vahemman reserveja kaytossa. Selustassa olevat joukot ovat aina taisteluun saatavilla, jolloin niita voidaan
kayttaa taistelun uusintaan samassa paikassa tai uuden taistelun aloittamiseen toisessa paikassa.

-Kun vihollinen hyokkaa yhdessa kohdassa rintamaa, se samalla etsii
mahdollisuutta saarrostaa puolustajaa sivustasta. Linjassa olevat joukot
on helppo kiertaa. Sen sijaan selustassa olevat joukot voivat torjua vihollisen saarrostusyritykset maastoon tukeutuen.

-Jos puolustajalla on paljon reserveja, ainoastaan osa niista on pidettava suoraan rintaman takana ja loput on sijoitettava viistosti rintaman
taakse. Tasta asetelmasta ne voivat hyokata saartavan vihollisen sivustaan. Puolustuksen etulinjaan tulee ryhmittaa vain 2/3 - 1/2 joukoista ja
loput sijoittaa reserviin.

-Armeija puolustaa ainoastaan saadakseen vihollisen ryhmittymaan
hyokkaykseen, jonka jalkeen se aloittaa oman hyokkayksensa reservissa olevilla joukoilla.

-Hyokkaajan on varattava reservi iskujen uusimiseen ja tappion hetkella
estamaan taistelusta luopuminen seka mahdollistamaan vetaytyminen.

-Tarkeaa on tietaa, voivatko reservit saapuessaan ryhtya taisteluun.
Usein uhrataan vereksia voimia taisteluihin, joiden tulos ei enaa ole korjattavissa. Joskus taas laiminlyodaan ratkaisun kaantaminen toiseen
suuntaan, kun se viela hyvin kavisi painsa.
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-Mita pienempi osa sotavoimista on todella taistellut ja mita suurempi
osa on pelkastaan reservina olemalla myotavaikuttanut ratkaisuun, sita
vahemman mahdollisuuksia vastustajalla on uusilla voimilla riistaa voittoa kasistamme. Taistelussa ratkaisee myos lopulta reservien suhteellinen kuluminen molemmin puolin.

-Varmin tie voittoon on sellaisella sotapaallikolla ja sellaisella sotajoukolla, jotka parhaiten ovat oppineet saastamaan taistelussa voimia ja aina kayttamaan hyvakseen voimakkaiden reservien avulla aikaansaatua
moraalista vaikutusta.

MENESTYKSEN HYVAKSIKAYTTO

-Tarkein tavoite on voiton varmuus, jolla varmistetaan vihollisen ajaminen pois taistelukentalta.

-Vahan merkittava voitto voidaan muuttaa ratkaisevaksi voitoksi energisella vihollisen takaa-ajolla. Ainoastaan voitetun vihollisen takaa-ajo takaa voiton hedelmat.

-Kun vihollinen on saatu pois tasapainosta, ei sen saa antaa jarjestya
uudelleen. Menestyksen hyvaksikaytossa on keskeista liikkuvan reservin varaaminen.

Lahde: Howard, Michael - Paret, Peter: On War.
Gatzke, Hans: Carl von Clausewitz: Principles of War.

Kapteeni Risto Kolstelan diplomityon

LIITE 3
1(10)

CARL VON CLAUSEWITZ: SODANKAYNNIN PERIAATTEET

Kaannos ja lyhennelma on peraisin Hans W. Gatzken kirjasta Principles
of War vuodelta 1943 . Se perustuu Clausewitzin prinssi Fredrik Vilhelm
IV:lle laatimaan sodan tutkielmaan The Most Important Principles for the
Conduct of War to Complete my Course of Instruction of His Royal
Highness the Grown Prince vuodelta 1812. ltse tutkielma sisaltaa myos
lyhyita taisteluesimerkkeja, joilla Clausewitz on pyrkinyt lisaamaan periaatteidensa ymmartamista .

Taktisen tason yleiset puolustusperiaatteet:

1. Joukot on pidettava suojassa aina, kun v ihollisen hyokkays on mahdollinen.

2. Kaikkia joukkoja ei pida sitoa kerralla taisteluun, silla ainoastaan jaljella olevilla joukoilla pystytaan kaantamaan tapahtumien kulkua taistelun aikana.

3. Mita pidempaan rintamaan joukot ryhmittyvat, sita matalampi on puolustuksen syvyys. Selustassa olevat joukot ovat aina taiste luun saatav il la, jolloin niita voidaan kayttaa taistelun uusintaan samassa paikassa ta i
uuden taistelun aloittamiseen toisessa paikassa.

4 . Kun vihollinen hyokkaa yhdessa kohdassa rintamaa , se samalla etsii
mahdollisuutta saarrostaa puolustajaa sivustasta. Linjassa olevat joukot on helppo kiertaa. Sen sijaan selustassa olevat joukot voivat torjua
vihollisen saarrostusyritykset maastoon tukeutuen.J

2
5. Jos puolustajalla on paljon reserveja, ainoastaan osa niista on pidettava suoraan rintaman takana. Loput reserveista on sijoitettava viistosti
rintaman taakse. Tasta asetelmasta ne voivat hyokata saartavan vihollisen sivustaan.

6. Tarkein puolustuksen periaate on sailyttaa aina aktiivisuus hyokkaamalla rintamassa ja sivustoilta, vaikka vihollinen hyokkaisikin puolustajaa vastaan. Armeija puolustaa ainoastaan saadakseen vihollisen ryhmittymaan hyokkaykseen, jonka jalkeen se aloittaa oman hyokkayksensa reservissa olevilla joukoilla.

7. Puolustaja voi aloittaa hyokkayksen jo vihollisen hyokatessa tai kun
se on viela marssilla. Toisaalta vihollisen hyokatessa, puolustaja voi vetaytya, jolloin vihollinen joutuu sille tuntemattomalla maaperalle. Tal loin
sita vastaan hyokataan joka sivulta. Puolustuksen etulinjaan tu lee ryhmittaa vain 2/3 - 1/2 joukoista, ja loput sijoittaa reserviin.

8. Jos puolustajalla on 2 divisioonaa joukkoja, toinen niista jatetaan reserviksi. Jos kaytossa on kolme divisioonaa, on reserviin jatettava vahintaan yksi divisioona jne.

9. Paikoissa, joissa puolustaja on passiivinen, pitaa linnoittaa erittain
hyvin.

10. Tavoitteena tu lee olla hyokkays vihollisen suurta kolonnaa vastaan
ja sen taydellinen tuhoaminen. Jos puolustajan tavoite on matala ja vihollisella se on korkea, tulee puolustaja myos luonnollisesti saamaan
huonomman osan siita.

11. Kun puolustussuunnitelmaan on asetettu korkea tavoite, sita on
myos tavoiteltava kaikella mahdollisella voimallaj
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12. Tarkeaa on tavoitella vain yhta suurta ratkaisevaa tavoitetta voimalla ja paattavaisyydella.

13. Vihollista vastaan on hyokattava odottamattomaan aikaan ja odottamattomassa paikassa. Kaikki edella mainitut periaatteet kuuluvat olennaisesti aktiiviseen puolustustaisteluun.

Taktisen tason yleiset hyokkaysperiaatteet

1. Hyokkaysta varten on valittava vihollisesta vain yksi kohta, johon
keskitetaan ylivoima. Muualla vihollinen sidotaan taisteluun. Tama on
ainoa tapa samankokoisella tai heikommalla armeijalle taistella voitokkaasti vihollista vastaan . Mita heikompi hyokkaaja on, sita vahemman
sen on kaytettava voimiaan vahemman tarkeissa paikoissa.

2. Hyokkayksen paaisku tulee suunnata vihollisen sivustaan, hyokkaamalla samaan aikaan edesta ja sivustasta tai kokonaan hyokkaamalla
vihollisen selustaan. Ainoastaan kun hyokkaaja katkaisee vihollisen vetaytymistien, se voi olla varma suuresta menestyksesta voiton jalkeen.

3. Vaikka hyokkaaja olisi voimakas, sen tulee keskittaa voimat yhteen
kohtaan. Vihollisen taydellinen saarrostaminen vaatii suunnattomat fyysiset ja psyykkiset voimat ja se on harvoin mahdollista . Sen sijaan vihollisen vetaytymistien katkaisu yhdesta kohdasta on mahdollista.

4. Yleisesti ottaen tarkein tavoite on voiton varmuus, jolla varmistetaan
vihollisen ajaminen pois taistelukentalta. Vahan merkittava voitto voidaan muuttaa ratkaisevaksi voitoksi energisella vihollisen takaa-ajol la.
Hyokkayksen kohteeksi on valittava se kohta vihollisarmeijasta, jonka
tappio tuo meille suurimman menestyksen.
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5. Kun vihollisella on riittavasti joukkoja ryhmityksensa sivustassa siten,
etta se voi puolustautua joka suuntaan, hyokkaajan on iskettava sivustaa vastaan samankeskeisesti joka sivulta.

6. Tama vaatii hyokkaajaa ryhmittamaan rintamaan enemman joukkoja
kuin puolustajan. Hyokkaajan on kuitenkin varattava reservia iskujen
uusimiseen sivustalla. Toisaalta reservia tarvitaan tappion hetkella estamaan taistelusta luopuminen.

7. Aivan kuten puolustuksessakin, hyokkaajan on valittava vihollisesta
kohde, jonka lyominen takaa hyokkaajalle ratkaisevan edun.

8. Hyokkaysta ei pida keskeyttaa, niin kauan kun voimia on viela jaljella.

9. Pitkia yhtenaisia linjoja on valtettava, silla ne johtavat vain rinnakkaisiin hyokkayksiin, jotka eivat nykyaan enaa ole mahdollisia. Jokainen divisioona tekee erilliset hyokkaykset syvassa hyokkaysmuodossa.

10. Komentajille vain osoitetaan hyokkayssuunta, kohde vihollisesta
tavoitteena ja voitto paamaarana. Komentajia ei pida laittaa vastuuseen
hyokkayksen menestymisesta, koska se tekee heista eparoivia. He ovat
vastuussa siita, etta joukot ottavat osaa taisteluun kaikin voimin.

11. Vaikka erillinen armeijakunta karsii tappion taistelussa, se sitoo silti
vihollisjoukkoja. Tai loin vihollisen joukot joutuvat levittaytymaan, ja sen
voimat kuluvat antaen muille omille joukoille mahdollisuuden hyokkaykseen.

12. Hyokkayksen paras ase on yllatyshyokkays. Mita lahemmaksi sita
paastaan, sita onnekkaampia ollaan. Yllatys on mahdollista hyokkaamalla yolla vihollisen selustaan tai sivustaan odottamattomasti tai etenemalla hyokkaykseen odottamattoman nopeasti.J
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13. Pieni armeija saa suurimman yllatyksen edun hyokkaamalla yolla.
Puolustajaa heikompi maastontuntemus on kuitenkin niin suuri riski, etta
tallainen hyokkays toteutetaan vain epatoivoisessa tilanteessa. Tallainen hyokkays vaatii yksinkertaisempia valmisteluja ja keskitetympia
muotoja kuin vastaava paivalla tehty hyokkays.

Periaatteet joukkojen kaytosta

Clausewiz on koonnut tutkielmaan yhteensa kahdeksan periaatetta koskien tykiston, jalkavaen ja ratsuvaen kayttoa taistelukentalla ajan sotataidon mukaisesti (vrt.luku 1).

Maastonkayton periaatteet

Tutkielma sisaltaa yhteensa 17 periaatetta maastonkaytosta, jotka
edesauttavat puolustustaistelun onnistumista. Keskeisimpia maastonkayton periaatteita ovat seuraavat:

- Maasto antaa sodassa kaksi etua. Se on este tai hidaste vihollisen
etenemiselle estaen joukkojen joustavan liikuttamisen. Toisaalta maastoesteet mahdollistavat puolustajan ryhmittymisen suojaan.

- Puolustajalle jokaisella maastoesteella edessa on suuri arvo. Koskaan
ei saa kuitenkaan luottaa liiaksi maaston voimaan, eika olla taysin passiivinen. Jos maasto on niin hyva, etta vihollinen ei voi lyoda puolustajaa, se todennakoisesti kiertaa alueen ja jattaa parhaan maaston hyodyttomaksi .

- Kaikki maastoesteet ovat hyodyllisia ainoastaan vihollisen hidastamiseen, jolla voitetaan aikaa vihollisen lyomiseksi muualla hyokkayksella.J

6
- Puolustajan on edullista turvata sivustassa maastoesteeseen, koska
nain tarvitaan vahemman joukkoja. Maastoesteesta huolimatta selustaan on varattava vahva reservi.

Strategisen tason yleiset periaatteet

1. Sodalla on kolme peruspaamaaraa:

vallata ja tuhota vihollisen sotavoimat
ottaa hallintaan vihollisen voiman lahteet ja materiaali
voittaa julkinen mielipide.

2. Jotta ensimmainen tavoite saavutetaan, paaoperaatio on suunnattava
vihollisen armeijan paavoimia vastaan tai vahintaan tarkeaa osaa sen
voimista. Ainoastaan lyomalla nama voimat voidaan kaksi muuta tavoitetta saavuttaa.

3. Hyokkays on suunnattava paikkaan, johon vihollisen voima on keskittynyt: tarkeat kaupungit, suuret varastot ja suuret linnoitukset. Matkalla
tavoitteeseen hyokkaajan tulee kohdata vihollisen paavoimat tai vahintaan huomattava osa siita.

4. Myonteinen julkinen mielipide on hankittavissa suurilla voitoilla ja vihollisen paakaupungin valtaamisella.

5. Ensimmainen ja tarkein saanto on kayttaa kaikki voima tavoitteen
saavuttamiseksi. Mita suurempi voitto saavutetaan, sita nopeammin karsimys loppuu. Tietoisuus menestyksista nostaa kansan moraalia.

6. Toinen saanto on keskittaa kaikki voimat ratkaisupaikkaan ja olla
heikko sivusuunnassa.
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7. Kol mas saanto on olla hukkaamatta yhtaan aikaa. Yllatyksella on
suurempi merkitys strategiassa kuin taktiikassa. Se on menestyksen
suuri a vain.

8. Neljas saanto on menestyksen hyvaksikaytto kaikella voimalla. Ainoastaan voitetun vihollisen takaa-ajo takaa voiton hedelmat.

9. Ensimmainen saannoista toimii perustana kolmelle muulle periaatteelle.

10. Pienella valtioilla ei ole varaa valloitussotaan, mutta puolustusso-

dassa silla on hyvat mahdollisuudet.

11. Taktisen tason paahyokkayksessa on aina pyrittava myos saarta-

maan vihollisen voimat. Tama tehdaan, koska hyokkaajan voima on suurempi samankeskisessa hyokkayksessa kuin rintamahyokkayksessa ja
koska talla tavoin vihollisen vetaytymistiet ovat ainoastaan katkaistavissa.

Jos vastaavasti siihen pyritaan koko sotanayttamolla, vihollista saarrostavat yksittaiset rivistot ja armeijat ovat useammassa tapauksessa liian
kaukana ottamaan osaa yhteen ja samaan taisteluun. Vihollinen tulee
havaitsemaan taman ja kaantymaan ja lyomaan armeijan osat yksitellen
kayttaen sisalinjan etua hyvakseen.

Edellisten perusteella strategisella tasolla vihollisen saartama sivusta
on parempi kuin sivusta, jota sen vastustaja saartaa. Tama patee erityisesti, kun joukot ovat tasavakisia tai heikompia vastustajan kanssa. Vihollisen vetaytymistien katkaisu strategisella koukkauksella on erittain
tehokas. Mutta sama vaikutus on saatavissa aikaan myos taktisella
koukkauksella.
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12. On olemassa tilanne, jossa strateginen hyokkays vihollisen sivustaan on yhta voitokas kuin vastaava taktisessa hyokkayksessa. Kun vihollisen toiminta on riippuvainen suurista varastoista, ei ole viisasta
hyokata paavoimalla vihollisen paavoimaa vastaan, vaan hyokata hanen
huoltotukikohtiaan vastaan.

13. Joukkojen huollolla on ratkaiseva merkitys sotatoimille, silla se mahdollistaa vain rajoitetun joukkojen keskittamisen. Toisaalta se maaraa
operaatiolinjalta myos sotanayttamon sijainnin.

14. Huolto toteutetaan pakko-ottoina sotatoimialueelta. Tata varten armeija tarvitsee enemman toiminta-aluetta kuin aikaisemmin. Nykyaan divisioonat ja armeijakunnat siirtyvat taisteluun itsenaisesti marssien rinnatusten tai peratysten riittavan lahella toisiaan ottaakseen osaa samaan taisteluun.

15 . Siina tapauksessa, etta sotatoimialueelta ei loydy ratkaisevampaa
kohdetta, on armeija suunnattava viljavimmalle alueelle. Ainoastaan vihollisen paavoimat, paakaupunki ja aseistus ovat edellista kohdetta tarkeampia .

16. Vaikka sotatoimialueen huoltomahdollisuudet nayttavat riittavilta,
viisas komentaja valmistelee huoltomakasiineja selustaansa yllattavia
tilanteita varten.

Strategisen tason puolustusperiaatteet

1. Poliittisesti puolustussota on sota itsenaisyyden turvaamiseksi. Strategisesti se on sotatoimi, jossa taistelun rajoitetaan sotatoimialueelle,
jonka puolustaja on tata varten valmistellut. Talla alueella toteutettavien
eri taistelulajien taistelut eivat muuta sodan luonnettaj
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2. Strategisen tason puolustus valitaan, kun vihollinen on ylivoimainen .
Talloin etuina ovat valmistellut linnoitukset, maasto, maastoesteet,
maaston tuntemus ja alueen kartat. Kun toiminta on hyvin suunniteltu ja
valmisteltu, puolustaja tekee myos vahemman virheita. Toisaalta pieni
toiminta-alue rajoittaa myos hyokkaajan mahdollisuuksia operoida puolustajaa vastaan.

3. Hyokkayksessa, niin kuin puolustuksessakin, on tavoiteltava korkeaa
tavoitetta: vihollisen armeijan tuhoamista joko taistelulla tai tehden vastustajan toimintamahdollisuudet mahdottomiksi. Puolustussodankaynti
ei ale pelkastaan tapahtumien odottamista. On odotettava ainoastaan,
jos se tuo ratkaisevan edun taistelussa. Tyynta myrskyn edella vihollisen kootessa uusia joukkoja iskuun on vaarallisin hetki puolustajalle.

4. Linnoitusten tarkoitus on sitoa huomattavat vihollisjoukot saartojoukoiksi, jolloin puolustajalla on tilaisuus lyoda sen muut joukot. Sen tahden hyokkaajaa vastaan on parempi taistella linnoitusten takana kuin
edessa.

5. Suuret joet, joihin on vaikea rakentaa siltoja, muodostavat luonnollisen puolustuslinjan. Vihollisen ylittaessa jokea sita vastaan on iskett ava
joka suunnalta, ennen kuin se ehtii levittaytymaan.

6 . Vuoret muodostavat luonnollisen puolustuslinjan. Puolustaja voi ryhmittaa joukkonsa sen taakse, jattaen vuorille kevyita etuvartioasemia.
Vihollisen joutuessa jakamaan voimansa vuorien ylittamiseen edullisista
paikoista, sen joukot voidaan tuhota yksi kerrallaan. Toinen ryhmitystapa on miehittaa itse vuoret pienilla osastoilla ja lyoda lapimurtautuneet
vihollisosastot reservien vastahyokkayksilla.

7. Vuoristosodankaynnissa kaikki riippuu alempien komentajien taidosta
ja sotilaiden moraalista. Paikallinen nostovaki sopii hyvin vuoristosodankayntiin, silla taistelu kaydaan pienissa osastoissaJ
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8. Lopuksi on huomattava , etta vaikka strateginen puolustus on vahvempi kuin hyokkays, sen pitaa palvella vain ensimmaisen tarkean voiton saavuttamista. Jos voittoa ei seuraa rauha valittomasti, lisamenestysta voidaan saavuttaa vain hyokkayksella.

Strategisen tason hyokkaysperiaatteet

1. Strateginen hyokkays tavoi.ttelee sodan paamaaraa, vihollisen tuhoamista suoraan, kun taas puolustus epasuoraan. Taman vuoksi hyokkays on strategisen tason paaperiaate.

2 . Puolustajan on helpompi taydentaa joukkoja ja varusteita taisteluiden
aikana. Hyokkaajan on jarjestettava toimivat huoltotiet ja kuljetukset
hyokkayssuuntaan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

3 . Hyokkaajan on aina nahtava taydellisen oman tuhon mahdollisuus.
Hanen on organisoitava operaatiolinjaansa vahvoja asemia, joiden
kautta han voi vetaytya lyodylla armeijalla. Tallaisia ovat linnoitukset ja
linnoitetut leirit. Suuret joet mahdollistavat takaa-ajavan vihollisen hetkellisen pysayttamisen. Tata varten jokien ylitykset on varmennettava
sillanpaaasemilla.

Lahde: Gatzke, Hans: Carl van Clausewitz: Principles of War.

Kapteeni Risto Kolstelan diplomityon

LIITE 4
1(3)

FULLERIN SODANKAYNNIN YLEISET PERIAATTEET
(Principles of war)

Yleista
Sodankaynnin periaatteet ovat perustotuuksia, jotka hallitsevat sodassa . Niiden oikea soveltaminen on erityisen tarkeaa johtamisessa ja sotatoimien menestyksellisessa suorittamisessa. Jonkin periaatteen soveltamisaste vaihtelee tilanteen seka terveen arvostelukyvyn ja terveen
jarjen mukaan.

PAAMAARA (objective)
Jokaisella sotatoimella (sotilaallisella toimenpiteella) taytyy olla ratkaiseva ja saavutettavissa oleva paamaara. Sodan lopullisena sotilaallisena paamaarana on vihollisen sotavoiman tuhoaminen ja vihollisen taistelutahdon murtaminen . Jokaisen sotatoimen paamaaran taytyy edistaa
taman paamaaran saavuttamista. Jokaisen valitavoitteen pitaa olla sellainen, etta sen saavuttaminen suoranaisimmin, nopeimmin ja taloudellisimmin edistaa sotatoimen tarkoitusta. Sen taytyy sallia tehokkaimpien
ja tehtavaan soveltuvimpien keinojen kaytto. Paamaaran maarittamisen
taytyy perustua kaytettavissa oleviin valineisiin, viholliseen ja sotatoimialueen olosuhteisiin. Jokaisen sotatoimen toisarvoisten paamaarien taytyy edistaa tarkeimman paamaaran saavuttamista.

HYOKKAYKSELLINEN TOIMINTA (offensive)
Vain hyokkayksellisella toiminnalla saavutetaan ratkaisevia tuloksia.
Hyokkayksellinen toiminta sallii komentajan kayttaa aloitetta haikailematta hyvakseen ja saa vihollisen taipumaan hanen tahtoonsa. Komentaja voi olla pakotettu puolustukselliseen toimintaan, mutta se on sall ittua vain harkinnan perusteella valittuna valiaikaisena keinona
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odotettaessa tilaisuutta hyokkaykselliseen toimintaan tai tarkoituksena
saastaa voimia rintamaosassa, jossa ei pyrita ratkaisuun. Myos puolustuksessa komentaja kayttaa hyvakseen jokaista tilaisuutta temmatakseen aloitteen ja saavuttaakseen ratkaisevia tuloksia hyokkayksellisella
toiminnalla.

YKSINKERTAISUUS (simplicity)
Yksinkertaisuusvaatimuksen taytyy olla kaiken sotilaallisen toiminnan
perustana. Yksinkertaisinkin suunnitelma on tavallisesti taistelussa vaikeasti toteutettavissa.

YHDISTETTY JOHTO (unity of command)
Tayden taisteluvoiman ratkaisevan tehokas kayttaminen vaatii yhdistettya johtoa. Yhdistetty johto merkitsee kaikkien voimien samaan paamaaraan suuntautuvien toimintojen yhtenaisyytta.

KESKITTAMINEN (mass)
Ratkaisukohdassa taytyy kayttaa suurinta taisteluvoimaa. Keskittaminen
on suoritettava tilanteen vaatimusten mukaan kriittisimpana hetkena tarkeimpaan paikkaan. Keskittamisperiaatteen oikea soveltaminen muiden
sodankayntiperiaatteiden kanssa antaa yleensa lukumaaraisesti pienille
voimille mahdollisuuden saavuttaa ratkaisevia tuloksia taistelussa. Keskittaminen on yleensa mies- ja tulivoiman summa, mutta se ei ole yksinomaan riippuvainen lukumaarasta; keskittamisen vaikutusta voivat lisata
ylivoimainen aseistus, taktiikka ja moraali.

VOIMIEN TALOUDELLINEN KAYTTO (economy of force)
Muualla kuin ratkaisukohdassa taytyy kayttaa vahinta mahdollista voimaa. Keskittamisen saavuttamiseksi tarkeille alueille toisarvoisilla alueilla kaytetaan hyokkayksia rajoitetuin paamaarin, puolustusta, harhauttamista tai myos liiketta taaksepain.
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TAISTELULIIKKEET (maneuver)
Taisteluliikkeita taytyy kayttaa korvaamaan joukkojen taisteluvoimaa.
Taisteluliikkeet tarkoittavat voiman kayttamista siten, etta vihollinen
saatetaan epaedulliseen asemaan. Useimmiten taisteluliikkeet ovat
mahdollisia vain tehokkaan tulivoiman kayton liittyessa niihin.

YLLATYS (suprise)
Yllatys voi ratkaisevasti siirtaa taisteluvoiman tasapainon sen komentajan hyvaksi, joka saavuttaa sen. Yllatys tarkoittaa vihollisen lyomista
sellaisena ajankohtana, sellaisessa paikassa ja sellaisella tavalla, etta
vihollinen kohdataan valmistautumattomana. Tarkeaa ei ale, etta vihollinen ei saa mitaan tietoja, mutta tarkeaa on, etta vihollinen saa tiedot Iiian myohaan voidakseen suorittaa vastatoimenpiteensa tehokkaasti. Yllatys voidaan saavuttaa nopeudella, salaamisella, harhauttamisella, valineiden ja menettelytapojen vaihtelevalla kaytolla seka kayttamalla
maastoa, joka nayttaa kelvottomalta. Keskittaminen on erityisen tarkeaa
yllatysperiaatteen haikailemattoman kayttamisen optimiin pyrittaessa.

SALAAMINEN JA VARMISTAMINEN (security)
Salaaminen ja varmistaminen on tarkeaa muita sodankaynnin periaatteita sovellettaessa. Siihen kuuluvat toimenpiteet, jotka ovat valttamattomia yllatyksen estamiseksi, toimintavapauden sailyttamiseksi, ja vihollisen estamiseksi saamasta tietoja omista joukoista .

Lahde: FM 100-5/1956:n ohjesaantosuomennos, PE:n Ohjeststo asiak
n:o 148/Sb sal/21.6.1956. s. 33 - 36.

Kapteeni Risto Kolstelan diplomityon

LIITE 5
1(2)

CLAUSEWITZIN SOTATAITOON PERUSTUVAT OPERATIIVISEN
SUUNNITTELUN PERUSTEKIJAT VUODEN 1986 TAISTELUOPISSA

Painopiste. Painopiste on avainkasite kaikelle operatiiviselle suunnittelulle. Se on ominaisuus, kyky tai sijainti, josta taistelujoukot saavat toiminnan vapauden, fyysisen voiman tai taistelutahdon. Clausewitz maaritteli sen kaiken voiman ja liikkeen keskustaksi, josta kaikki riippui.
Kaikkien sotatoimien tulisi kohdistua sita kohti. Taktisella tasolla painopiste voi olla esimerkiksi tarkea vihollisen komentopaikka tai maaston
avainkohta. Painopiste on selvemmin sovellettavissa kuitenkin operatiivisella tasolla, jossa se saattaa olla vihollisen voimien keskittyma, kahden ryhmityksen valialue, elintarkea komentopaikka, huoltokeskus tai
tarkeat viestiyhteydet. Operatiivinen painopiste voi olla myos abstraktisempi kuten liittoutuman koheesio tai vihollisen avainkomentajan henkinen tasapaino. Sadan strategisella tasolla painopiste saattaa olla taloudelliset voimavarat tai tarkea alue, armeijan huoltokyky tai maan elintarkea alue tai poliittinen ja kansallinen sedan tuki. Huomattavaa on myos,
etta painopiste voi muuttua taistelun aikana. Olennainen osa operaatiotaitoa on tunnistaa vihollisen painopiste ja laatia suunnitelma, jolla suojataan oma painopiste ja tuhotaan vihollisen painopiste.

Kulminaatiopisteet. Jokainen hyokkayssotatoimi saavuttaa ennemmin
tai myohemmin tilan, jossa sen voima ei enaa ylita vihollisen voimaa ja
nain saattaa vaarantua vihollisen vastahyokkaykselle ja tappiolle. Kaikilla sodan tasoilla hyokkayksessa tulee saavuttaa ratkaisevat tavoitteet
ennen kuin hyokkays kulminoituu. Jos se ei ale mahdollista hyokkaajan
on pysahdyttava hyvin puolustettavalle alueelle ja jatkettava, kun hyokkayskyky on saatu palautettua. Kulminaatiopisteet ovat yhta tarkeita
hyokkaajalle kuin puolustajallekin. Puolustaistelussa pyritaan
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nopeuttamaan vihollisen hyokkayksen kulminoitumista, havaitsemaan
oikea hetki ja siirtymaan vastahyokkaykseen sen tapahtuessa.
Hyokkayksessa strategisella ja operatiivisella tasolla kulminoituminen
voi johtua heikosta huollosta ja joukkojen sitoutumisesta suojaamaan
selustayhteyksia seka sivustoja. Hyokkaaja menettaa myos voimaansa
epaedullisessa maastossa ja fyysisen vasymyksen kautta taistelutahdon
madaltumisesta. Puolustajan taistelutahto taas saattaa nousta viholliselle menetetyn maaston vuoksi.

Taktisella tasolla hyokkays voi kulminoitua vihollisen puolustuksen lapaisemattomyyteen, polttoaineen tai ampumatarvikkeiden loppumiseen,
taistelujoukon vasymiseen, tappioihin seka kaluston menetyksiin, joita
ei voida korvata. Taktisen hyokkayksen kulminoitumiseen vaikuttaa
myos keskeisesti omien ja vihollisen reservien kaytto . Sotahistoriaa tukittaessa kulminoituminen taktisella tasolla on johtunut useimmiten ylimitoitetuista tavoitteista ja sodankaynnin periaatteiden kuten keskittaminen, yllatys, nopeus, joustavuus ja rohkeus laiminlyonneista. Hyokkayksen kulminoitumisen jalkeen taistelujoukkojen menestyksekas puolustustaistelu on usein mahdotonta.

Lahde: FM 100-5 vuodelta 1986 .

Kapteeni Risto Kolstelan diplomityon

LIITE 6
1(3)

YHDYSVALLAT JA CLAUSEWITZIN SOTATEORIA,
KESKEISIA TAPAHTUMIA

-1812: Clausewitz laatii tutkielman Sodankaynnin periaatteet.
-1832: Clausewitzin Sodasta julkaistaan ensimmaisen kerran.
-1828 - 1871: Dennis Hart Mahan juurruttaa Jominin periaateajattelua
West Pointissa Yhdysvaltain upseeristoon.

-1870-71: Saksan-Ranskan sota nostaa Clausewitzin sotateorian
kiinnostuksen huippuunsa. Sadan jalkeen Yhdysvaltain armeijan reform in yksi
keulahahmo kenraali Emory Upton vierailee Preussissa ja tuo
Clausewitz-vaikutteita mukanaan.

-1874: Englantilainen eversti Graham kaantaa ensimmaisena englannin
kielelle Clausewitzin Sodasta. Eversti Maude julkaisee siita myohemmin
sotilasopetusta varten lyhennelman .

-1899: Sotaministeri Elihu Root nostaa englantilaisen professori Spencer
Wilkinssonin Clausewitzin sotateoriaan perustuvan kirjan
The Brain of an Army armeijan reformin yhdeksi perusteokseksi.

-1917- Ensimmaisen maailmansodan kulutustaisteluiden syyksi nostetaan
Clausewitzin sotateoria. Anglosaksisessa maailmassa Clausewitzin suosio
romahtaa.

-1921: Fullerin muotoilemat sodankaynnin yleiset periaatteet otetaan kayttoon
Yhdysvaltain maavoimissa.

-1940: Professori Edward Mead Earle pitaa strategian seminaarin
Yhdysvalloissa. Keskeisin teorialahtokohta on Clausewitzin Sodasta-teos.

-1943: Professori Matthijs Jolles kaantaa ensimmaisena Clausewitzin Sodasta
Yhdysvalloissa.
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-1945 - 1973:Toisen maailmansodan jalkeen ydinase ja kylmasota jahmettavat
tavanomaisen sotataidon kehittamisen. Menestyksekas Korean sota koetaan
todellisuudessa tappiona. Vietnamin sota vie uskon Yhdysvaltain armeijan
taistelukykyyn. Jorn Kippurin sota herattaa Yhdysvallat huomaamaan, etta
silta puuttuu seka toimiva armeija etta taisteluoppi.

-1950 - 1960-luvuilla: Kaydaan vilkas keskustelu Clausewitzin sotateorian
pohjalta ydinaseen kayttomahdollisuudesta taisteluaseena. Kylman sodan
seurauksena Korean sota kaydaan rajoitettuna sotana. Sota herattaa
clausewitzilaisen keskustelun sodan ja politiikan suhteesta. Tapahtumat
aktivoivat Clausewitzin sotateorian kayton sodan poliittis-strategisella tasolla.

-1962: Professori Peter Paretin innostamana kaynnistetaan Clausewitzprojekti Yhdysvalloissa. Sen tarkoitus on koota keskeinen Clausewitz-kirjallisuus
englannin kielelle.

-1973: Maavoimiin perustetaan Koulutus- ja doktriiniesikunta (TRADOC).
-1976: Maavoimissa julkaistaan epaonnistunut aktiivisen puolustuksen
taisteluoppi. Professorit Michael Howard ja Peter Paret julkaisevat uuden
ja helpommin ymmarrettavan Sodasta-kaannoksen.

-1979: Neuvostoliitto miehittaa Afganistanin, jonka seurauksena armeijan
reformia nopeutetaan.

-1981: Presidentti Reagan kaynnistaa suuren varusteluohjelman. Clausewitzin
Sodasta otetaan opetusohjelmaan maavoimien sotakorkeakoulussa sotateorian
perusteoksena. Tutkimus- ja opetustoiminnan tehostamiseksi kouluun palkataan
ryhma historioitsijoita. Eversti Harry Summers julkaisee Vietnamin sodasta
tutkimuksen On Strategy, jossa han onnistuneesti selvittaa Vietnamin sotaa
Clausewitzin sotateorian mukaisesti. Kirja aktivoi Clausewitzin sotateorian
tutkimuksen maavoimissa. Maavoimien Komentaja- ja yleisesikuntakorkeakouluun perustetaan jatkotutkinto-osasto (SAMS) operaatiotaidon
opetusta varten. Sotakouluissa kaytetaan Korean, Vietnamin ja Jorn Kippurin
sotia sotateorioiden tutkimuskenttina.

-1982: Maavoimissa julkaistaan Clausewitzin sotateoriaan pohjautuva
operatiivinen ilma-maataisteluoppi.
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-1984 - 1986: Clausewitzin teoriaan perustuva Weinberger-doktriini julkaistaan
ohjaamaan sodan poliittis-strategista tasoa. llma-maataisteluoppia kehitetaan
eteenpain vuoden 1986 doktriinissa.

-1990 - Yhdyvallat soveltaa ilma-maataisteluoppia menestyksekkaasti
Persian lahden sodassa. Varsovan liiton romahtaminen muuttaa
sotilaallisia uhkakuvia. Vuoden 1993 taisteluoppi ja Force XXl-suunnitelma
alkaa muuttaa armeijaa uusien vaatimusten mukaiseksi.

