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Kolmannen maailmansodan alku… 

• Miten suursota syttyy? 
• NATO: 

• Saksan ydinase on punainen vaate NL:lle (Bidwell) 

• NL haluaa nöyryyttää USA:a, jotta se voi toimia vapaasti kolmannessa maailmassa 
(Hackett) 

• Saksojen yhdistyminen on NL:lle liian kova pala purtavaksi (CIA, DoD) 

• VL: 
• Kiinan hyökkäys 

• Jokin typerä kriisi kolmannessa maailmassa, johon sotkeudutaan. 

 
 



Kolmannen maailmansodan alku… 

• Skenaarion perusteet: 
• 1) Saksojen yhdistymisen aika: 

• Itä-Saksan dissidentit ovat luoneet kontakteja länteen. DDR rankaisee tätä katkaisemalla 
yhteyden Berliiniin. Länsi-Saksa taas vaatii yhteyttä Berliiniin. 

• 5.11.1990 Itä-saksalaiset rajavartijat jättävät osin paikkansa ja pakolaisaalto länteen 
alkaa. DDR yrittää peittää tämän mutta väkivaltaisuudet ja ammuskelu ja rajan 
sulkeminen väkisin leviävät maailman tietoon. 

• 2) Sota kiihtyy Afganistanissa. 
• Kiina on alkanut tukemaan sissejä Pakistanin ja CIA:n lisäksi. 

• 3) Iran on kaaoksessa 
• Iranissa käydään jatkuvaa riitaa kuka johtaa maata. 

• 4) Kansallisuuskiistoja kotimaassa 
• Azerbaijanissa on kaaos, jota NL hillitsee lähettämällä joukkoja alueelle. 

 



Kolmannen maailmansodan alku… 

• Skenaarion perusteet: 
• 5) Nicaraguan sota kiihtyy 

• ”Contrat” kiihdyttävät toimintaansa ja Nicaragua saa koko ajan lisää tukea Kuubasta ja 
NL:sta. Sota on levinnyt Hondurasin puolelle. 

• 6) Kuuba on taas marssilla 
• Venäläiset kaatavat aseita Kuubaan. 

• 7) Kreikka ja Turkki tukkanuottasilla 
• Kreikka on antanut USA:n tukikohtaoikeuksien loppua. Joukot on sijoitettu Italiaan ja 

Turkkiin. 

• Kreikka vihjailee alkavansa selvittämään asioita Turkin kanssa Kyproksesta. 

• 8) USA ja Kiina lähentyvät 
• Kiina on signaloinut olevansa kiinnostunut yhteistyöstä USA:n kanssa. 

 

 

 



Kolmannen maailmansodan alku… 

• Skenaarion perusteet: 
• 9) Kaaos Filippiineillä 

• Marcoksen kuolema on aiheuttanut valtatyhjiön. Sissisodat ja kaaos kasvavat koko ajan. 

• 10) Intia ja Pakistan sodassa 
• Intia on hyökännyt Pakistanin ydinreaktoria vastaan. 

• Pakistan on hajoamassa. 

• Intia on sotatilassa sisäisten levottomuuksien vuoksi. 

 



Lähtölaskenta maailmanloppuun 

• 15.10.1990: USA määrää 100,000 reserviläistä aseisiin pelottaakseen NL:a 
lisäämästä sotilaallista voimaa Väli-Amerikassa. Asialistalla on Nicaraguan 
valloitus ja Kuuban pelottelu sekä yleisen mielipiteen tuki sodalle. 

• 16.10.1990: NATO:n massiivinen REFORGER syyssotaharjoitus alkaa. 

• 1-9.11.1990: NL lopettaa Kauko-Idän massiivisen harjoituksensa mutta 
jättää joukot sodanaikaisiin asemiinsa. Lännen sotilaspiirit nostavat 
valmiuttaan vastatakseen NATO:n haasteeseen. 

• 10.11.1990: CIA tiedottaa VL:n liikekannallepanohankkeista. NL:n 
ydinohjussukellusveneet lähtevät satamistaan samoin kuin 
laivastoyksikötkin. Liikkuvat mannertenväliset ydinohjukset siirretään 
pesistään maastoon. NL ilmoittaa Ranskalle ettei se pidä Ranskaa 
vihollisenaan eurooppalaisessa sodassa. 



Lähtölaskenta maailmanloppuun 

• 12.11.1990: VL joukkojen valmiustaso nostetaan sodan uhan tasolle. 
USA:n presidentti pyytää ja saa hätätilajulistuksen kongressilta. Maa 
aloittaa täyden liikekannallepanon. NATO aloittaa sotavalmistelut. 

• 15.11.1990: NATO saa valmiiksi OPLAN:in. 

• 16.11.1990: NL ilmoittaa kieltoalueen merillä bastioneittensa 
ympärille ja ilmoittaa tuhoavansa kaikki alueelle tulevat. 

• 17.11.1990: CIA ilmoittaa että VL on täydessä taisteluvalmiudessa. 

• 18.11.1990: NATO ilmoittaa ”Reinforced Alert”. 

• 20.11.1990: VL aloittaa sotatoimet 0600. NATO julistaa ”General 
Alert”. 

 

 



Poliittiset tavoitteet 

• USA - Poliittiset perustavoitteet: Globaali maailmanvalta 
• 1) Ylläpidä ja tue NATO:a sekä muita liittolaissuhteita eri puolella maailmaa 

• 2) Säilytä liittolaisten territoriaalinen koskemattomuus 

• 3) Pyri saavuttamaan nämä tavoitteet ilman ydinaseiden käyttöä 

 

• USA - Poliittiset mahdollisuudet: 
• Neutraloi NL:n vaikutusvalta sen Euroopan ulkopuolella oleviin liittolaisiin 

•  Varsovan liitto voisi jopa hajota tavoitteiden onnistuessa… 

 



Poliittiset tavoitteet 

• NL - Poliittiset perustavoitteet: Kansallinen olemassaolo 
• 1) Ylläpidä Euroopan satelliittivaltiot neutraloimalla Länsi-Saksa. 

• 2) Tämä vaatii sotilaallisen miehityksen ainakin osassa Länsi-Saksaa. 

• 3) Sodan on oltava lyhyt ja konventionaalinen. 

• 4) Tämä vaatii nopean voiton ja välittömästi aloitetun tulitauon. 

 

• NL - Poliittiset mahdollisuudet: 
• Länsi-Saksan miehitys johtaisi todennäköisesti NATO:n hajoamiseen. 

•  Yhdysvaltojen vaikutusvalta Euraasiassa voisi romahtaa… 

 



Sotilasstrategiat – Keski-Eurooppa 

• USA 
• Pysäytä NL:n hyökkäykset mahdollisimman aikaisin 
• Luo reservit läpimurtojen pysäyttämiseksi 
• Estä ilmavoimalla NL:n ilmavoimien toiminta ja säilytä omien komento-, 

ilmapuolustus- ja ydinasejärjestelmien toimintakyky 
• Hanki ilmaherruus ja tue omien maajoukkojen toimintaa 

• NL 
• Turvaa Saksojen välinen raja 
• Miehitä ainakin osa Länsi-Saksaa 
• Valloita Länsi-Saksan Pohjanmeren satamat 
• Hyökkää Juutlantiin pakottaaksesi Tanska antautumaan ja hajota NATO:n 

yhtenäisyys 
 



Sotilasstrategiat – Norja ja Atlantti 

• USA 
• Tuhoa NL:n strateginen ohjusreservi omilla suto-operaatioilla ohjussukellusveneitä 

vastaan 
• Siirrä merijalkaväkeä Norjaan tueksi (UK/Dutch/US) 
• Pidä lentotukialukset ja merijalkaväki reservissä ja käytä niitä opportunistisesti 
• Suojaa omia meri- ja ilmareittejä Atlantin yli. 

• NL 
• Hanki ilmayliherruus Pohjois-Norjassa 
• Eliminoi NATO:n ennakkovaroitusjärjestelmät Pohjois-Norjassa 
• Kontrolloi Pohjois-Norjan rannikkoa 
• Siirrä ohjussukellusveneet turvallisiin bastioneihin Atlantilla ja Arktisella merellä. 
• Kontrolloi jos voit tai ainakin estä NATO:a toimimasta Norjan merellä ja Barentsin 

merellä 
• Tuhoa vihollisen ohjussukellusveneitä omilla ydinsukellusveneillä. 



Sotilasstrategiat – Etelä-Eurooppa 

• USA 
• Tuhoa NL:n laivasto Välimerellä 

• Tue NATO:n eteläistä sivustaa, jos sinne hyökätään 

• Hyökkää Balkanilla vähentääksesi NL:n painetta Saksassa 

• NL 
• Vähennä USA:n kykyä iskeä omaan kotimaahan 

• Estä NATO:n pääsy Mustalle Merelle 

• Puolusta Traakiassa ja Itä-Turkissa 



Sotilasstrategiat – Intian valtameri 

• USA 
• Tuhoa NL:n Intian Valtameren laivasto-osasto 

• Ylläpidä laivaston valmiusosastoa alueella 

• Siirrä lentotukialus Tyynelle Merelle. 

• NL 
• Estä Irania ja Irakia aloittamasta sotaa ja pysäytä jos näin käy 

• Tuhoa USA:n joukkoja yleisesti 

• Vältä hyökkäysoperaatioita, jotta USA ei saa tekosyytä siirtää joukkoja 
pysyvästi alueelle 



Sotilasstrategiat – Tyynimeri 

• USA 
• Tuhoa NL:n sukellusveneitä 

• Estä NL:n hyökkäys Japaniin 

• Painosta NL:a hyökkäämällä Etelä-Kuriileille 

• NL 
• Neutraloi Japani ja estä USA:n käyttämästä sen ilmapuolustusta 

• Hyökkää Aleuteilla, Alaskassa ja Hawaiilla olevia kohteita vastaan 

• Tuhoa USA:n laivoja ja hanki meriherruus Othoskan merellä sekä Japanin 
merellä.  



Keski-Euroopan taistelut 

• VL:n hyökkäyssuunnitelma perustuu NATO:n ja VL:n joukkojen 
hälytystasoon ja mobilisoinnin tasoon. 

• NATO:n lisäjoukot on suurimmalta osalta saapuneet paikalle ja joukot 
on hajautettu sota-ajan asemiinsa. REFORGER on käyty läpi, joten 
joukot on harjoitettu tehtäviinsä ja valmiustaso on hyvä. 

• NL ei voi ottaa riskiä, että se juoksuttaa kouluttamattomia reserviläisiä 
suoraan länteen. Taistelu aloitetaan korkean valmiuden joukoilla ja 
mobilisointi tehdään muille joukoille aikataulun mukaisesti. Koska 
Euroopassa olevia joukkoja ei ole riittävästi lähetetään toinen 
strateginen porras (NL:n länsiosien sotilaspiirin korkean valmiuden 
joukot) länteen heti, jotta joukkoja on käytössä riittävästi.  



Keski-Euroopan taistelut 

• Sota alkaa Itä-Euroopassa olevilla ensimmäisen portaan joukoilla. 

• NATO pyrkii ottamaan VL:n joukot vastaan mahdollisimman edessä ja 
hidastamaan niitä taistelemalla koko Saksan alueella. NATO ei saa hyökätä 
VL:n alueelle. 

• D+0 37 divisioonaa vyöryy länteen Saksan rajan yli. Painopiste on Belgian 
armeijakunnan alueella NATO:n pohjoisen ja eteläisen armeijaryhmien 
välissä (NORTHAG/SOUTHAG). 

• D+1 Ranska aloittaa liikekannallepanon ja siirtää saman tien armeijansa 
Saksaan. 

• D+3 VL hyökkää Itävaltaan ja D+4 Itävalta liittyy NATO:n komentoketjuun. 

 

 

 

 



Keski-Euroopan taistelut 

• Ensimmäisellä viikolla rintamalinja liikkuu vähän. 

• NATO:n linja pitää pohjoisessa ja keskellä mutta antaa periksi paljon 
Etelä-Saksassa. 
• Belgian armeijakunta on kärsinyt kovia tappioita ja USA:n III Army Corps tekee 

vastahyökkäyksen Fulda Gapissa lievittääkseen painetta. 

• D+7 Ranskan armeija alkaa ottamaan rintamavastuuta Baijerissa Nurnberg-
Stuttgart linjalla.  

• Itävallan armeija on lähes tuhottu ja Italialaiset ovat ottamassa 
rintamavastuuta Itävallassa. 

• D+6 NATO antaa luvan taistella VL:n alueella ja iskeä Neuvostoliittoon. 



Keski-Euroopan taistelut 

• NL ilmatoiminta keskittyy NATO:n ydinaseiden tuhoamiseen 

• NL doktriinin mukaisesti NL ilmavoimien tehtävä on pyrkiä tuhoamaan 
NATO:n ydinaseita, joten hyökkäykset keskitetään ydinasekykyisten 
lentojoukkojen lentokentille. 

• NATO keskittyy VL:n ilmavoimien tuhoamiseen hyökkäämällä lentokentille. 

• D+3 päivänä kumpikin puoli on menettänyt 8-10 lentokenttää ja 960 
lentokonetta. Samana päivänä NATO:n ilmatoiminta keskittyy maavoimien 
tukemiseen. 

• D+4 NATO:n ilmavoimat (ja merivoimien koneet) määrätään hidastamaan 
toisen strategisen portaan tuloa. 



Keski-Euroopan taistelut 

• D+7 VL lisää hyökkäystempoa pyrkien luomaan läpimurron ennen toisen 
strategisen portaan tuloa. 

• Läpimurto saavutetaan Kasselissa, jota USA:n III Army Corps yrittää 
puolustaa. Samalla ranskalaisten rintama alkaa pettää ja VL:n joukot 
pääsevät Müncheniin (D+10). 
• Italialaiset pääsevät mukaan taisteluun pysäyttäen VL:n läpimurron etelässä. 

• VL:n painopiste on Göttingen-Paderborn-Giessen-Fulda ja D+12 alkaen he 
alkavat saavuttaa tuloksia.  
• Hollannin armeijakunta ja Belgian armeijakunta joutuvat perääntymään hyvässä 

järjestyksessä mutta tarvikkeet lopussa. 
• VL:n hyökkäystä häiritsee III Army Corpsin vastahyökkäys heidän kylkeensä (8. 

mekanisoitu divisioona). 

• Samaan aikaan taistelut Tanskassa kiihtyvät, kun NATO vahvistaa 
Juutinmaata… 
 
 
 



Keski-Euroopan taistelut 

• NATO:n seuraava kriisi on kohdata toisen strategisen portaan tulo D+22 … 
D+26 välisenä aikana 

• VL:n akilleenkantapää on heidän logistiikkansa puute. Loppuun ajettuja 
joukkoja ei käytännössä täydennetä vaan ne korvataan taistelussa 
seuraavalla portaalla. Tarkoitus on sitten täydentää joukot kunnolla jos/kun 
aikaa on suurhyökkäyksen pysähdyttyä. 

• Nyt NATO saa lepoaikaa seuraavan portaan saapumiseen asti. III Army 
Corps käyttää tämän ajan hyökäten Kasselissa pohjoiseen syvemmälle VL:n 
joukkojen kylkeen. 
• Hyökkäys tuhoaa 7 divisioonaa mutta se pysähtyy, kun toinen strateginen porras 

saapuu ilmaiskujen myöhästyttävänä. Hyökkäyksen todellinen tarkoitus on kuitenkin 
pakottaa VL käyttämään tuoreita joukkojaan täyttämään tuhoutuneiden yksiköiden 
jättämiä ”aukkoja”. 



Keski-Euroopan taistelut 

• VL muuttaa painopistettä etelä-Saksaan pyrkien aggressiivisesti 
läpimurtoon toisen strategisen portaan tuloa odotellessa. 

• VL keskittääkin Kesselin sijasta 29 divisioonaa etelä-Saksaan murskatakseen 
siellä vastarinnan ja saavuttaakseen läpimurron ja pääsyn Reinille. 
Hyökkäys alkaa Stuttgartissa (D+21). 
• VL onnistuu saartamaan läpimurron jälkeen 4 ranskalaista divisioonaa Stuffgartiin. 
• Muu osa armeijaa perääntyy Ranskan 3. armeijan mukaantulosta huolimatta 

viivyttäen koko matkan Reinille (D+22). Venäläiset ylittävät Reinin ja pääsevät Eifelin 
kukkuloille, jonne NATO saa heidät pysäytettyä. 

• Samalla VL sallii ansaan jääneiden ranskalaisten irtautua Stuttgartista ja ajaa 
Ranskaan osoittaakseen halua tehdä rauha Ranskan kanssa. Näin he pyrkivät 
tekemään kiilaa NATO:n sisällä. 

• Italialaiset hyökkäävät tämän kiilan kylkeen etelästä mutta eivät voi pysäyttää VL:n 
massiivista suurhyökkäystä.  
 

 



Keski-Euroopan taistelut 

• VL:n toisen portaan saapumisen myötä D+24 VL aloittaa joukkojen 
uudelleenorganisoinnin. 

• 5 divisioonaa siirretään tukemaan taistelua Etelä-Saksaan, 5 
divisioonaa siirretään tukemaan taistelua Pohjois-Saksaan ja 3 
pidetään reservinä odottamassa sopivaa tilaisuutta… 

• Tämä tilaisuus tulee heti koska NATO keskittää kaikki reservinsä 
etelään estääkseen rintaman täydellisen hajoamisen… 

 

 

 

 

 

 



Keski-Euroopan taistelut 

• NATO:n rintama murtuu Pohjois-Saksassa kun kolmas strateginen 
porras liittyy leikkiin D+35 joulupäivänä 

• VL tekee kaksi hyökkäystä pohjoisessa: 
• 1) D+26 VL murskaa Hollannin armeijakunnan joka vetäytyy Weser-joelle 

muttei pysty pitämään sitä hallussaan. Heidän huoltoaan pyritään vielä 
estämään ilmaiskuin ja ballistisin ohjuksin. 

• 2) D+33 VL hyökkää toisen ja kolmannen strategisen portaan joukoin 
tuhotakseen Iso-Britannian armeijakunnan ja USA:n 3 Army Corpsin. VL 
hyökkäys onnistuu ja NATO ei pääse vetäytymään. Kumpikin armeijakunta 
tuhoutuu D+36. 

 

 

 



Keski-Euroopan taistelut 

• Kesselin verinen taistelu sitoo kaikki VL:n toisen ja kolmannen strategisen 
portaan joukot niin hyvin että NATO:n muut joukot ehtivät perääntyä 
Reinin taakse. 

• NATO alkaa rakentaa uutta puolustusta Reinille. 
• Hollantilaiset räjäyttävät padot D+40 ja näin Amsterdamin itäpuoliset alueet joutuvat 

tulvan alle. Tämän takana jäljellejääneet hollantilaiset varustautuvat pysäyttämään 
hyökkäyksen Amsterdamiin. 

• VL:n joukot saavuttavat Luxemburgin, jonka armeijasta ei ole vastusta. 
• Ranska siirtää kaikki joukkonsa NATO:n komentoon D+35. 

• VL alkaa tuhota tätä hyökkäämällä Vosgeeseilla Mesellen joen vartta 
pohjoiseen saartaakseen Bonnin. He laskevat että Ranska ei käytä taktisia 
ydinaseita omalla maaperällään. Ranska ei käytä ydinaseita. 

 
 

 



Keski-Euroopan taistelut 

• NATO:n rintamalinja on Amsterdam-Dusseldorf-Verdun ja kummankin 
puolen täydennysjoukot ovat marssimassa taisteluun seuraavalle 
kierrokselle. 

• NATO saa käyttöönsä USA:n seuraavan armeijakunnan D+41 ja se tulee 
rintamalle D+48. Sen myötä tulivoima on 1.3:1.0 NATO:n eduksi. 

• NL on lähettämässä rintamalle neljännen (D+46) ja viidennen (D+54) 
strategisen portaan, jotka muuttavat voimasuhteiksi 1.0:1.56. 

• Toisaalta D+40 VL:n ilmavoimien tappiot ovat sitä luokkaa, että 
taistelulentojen määrää on pakko vähentää rajusti ja joukkoja säästettävä 
todella tärkeisiin tehtäviin. Samalla ilmayliherruus Länsi-Saksan yllä siirtyy 
NATO:lle… 



Keski-Euroopan taistelut 

• NATO:n komentaja joutuu tekemään päätöksen: hyökkäys vai 
puolustus. 

• Hän päättää hyökätä, koska: 
• NATO:lla on ilmayliherruus. Ilmatukea siis riittää. 

• VL on keskitetty lähes kokonaan Bonnin ympärille. 

• CENTAG:ia (etelä-Saksa) vastassa olevat VL joukot on ajettu loppuun. 

• VL eteläisellä sivustalla ei ole VL joukkoja ollenkaan. 

• Hänen suunnitelmansa on ajaa amerikkalainen armeijakunta suoraan 
Frankfurtiin ja sieltä Kasselin kautta Leipzigiin. Motitetaan koko VL 
asevoimat Saksassa ja sitten otetaan Berliini haltuun! 

 
 

 

 

 



Keski-Euroopan taistelut 

• NATO luo 1st Allied Armyn, joka toteuttaa hyökkäyksen alkaen D+40 ja liittäen 
siihen käyttöön saatavia reservejä maasta ja voimasta riippumatta. 

• Hyökkäys alkaa amerikkalaisella ja ranskalaisella armeijakunnalla mutta siihen 
kuuluu lopulta yhteensä 16 divisioonaa USA:sta, Ranskasta, Iso-Britanniasta ja 
Saksasta. 

• VL ei käytännössä voi kääntää armeijaansa 180 astetta ilman huoltoa ja 
logistiikkaa, joten hätätilanteessa yritetään hidastaa hyökkäystä käyttämällä 
kemiallisia aseita (D+46).  

• D+48 hyökkäys etenee Frankfurtiin ja uhkaa saartaa 4 VL:n divisioonaa työntyen 
syvemmälle itään kohti Fuldaa. 

• D+50 VL käyttää uudestaan kemiallisia aseita pakottaen Brittiläisen 
armeijakunnan perääntymään mutta sekavassa tilanteessa kaksi VL divisioonaa 
menee Reinin yli jääden brittien saartamiksi muodostaen Bonnin taskun. 

 



Keski-Euroopan taistelut 

• VL syöttää lisää joukkoja taisteluun mutta pyrkiessään saartamaan Reinin 
länsipuolella Saksassa olevat NATO-joukot itseasiassa työntää lisää 
joukkoja ansaan. 

• Tilanne on hyvin sekava koska kumpikin puoli hyökkää koko ajan. 
• VL hyökkää Reinin länsirantaa saartaakseen saksalaiset Ruhrin alueella 
• VL joukkoja on Reinin itärannalla saksalaisten selustassa 
• VL torjuu italialaisten etelästä tulevaa hyökkäystä 
• VL torjuu Tanskasta tulevaa sivustahyökkäystä 
• NATO:n panssarikiila ajaa Frankfurtissa joukkojen keskelle 

• NATO alkaa käyttää kemiallisia aseita D+50 tukeakseen toimintaansa, joten 
NL:n sotilasjohto antaa läntisen rintaman komentajalle oikeuden käyttää 
kemiallisia aseita niin kuin katsoo parhaakseen. 

 



Keski-Euroopan taistelut 

• NATO:n vastahyökkäys muuttaa suurhyökkäykseksi D+53 kun 
italialaiset saadaan liittymään hyökkäykseen, joka suuntautuu kohti 
Madgeburgia DDR:ssä. 

• NATO:n hyökkäys etenee nopeasti ja VL joutuu siirtämään yksittäisiä 
divisioonia lännestä pysäyttääkseen hyökkäyksen ja odottaessaan 
tukea. 

• Samaan aikaan NATO:n ilmavoimat häiritsevät VL:n logistiikkaa ja 
liikettä. VL ei pysy NATO:n tahdissa ja hyökkäys karkaa käsistä.  

• Samalla VL:n huoltotilanne muuttuu kriittiseksi ja joukot pysähtyvät. 
 

 



Keski-Euroopan taistelut 

• D+57 VL alkaa käyttää kemiallisia aseita massiivisessa skaalassa 
pysäyttääkseen NATO:n 

• VL luo kolme kemiallista ”vallihautaa” 
• 1) Saksojen väliselle rajalle luodaan este, jotta NATO:n hyökkäys pysähtyisi sen 

eteen. 

• 2) Muncheniin luodaan este italialaisten pysäyttämiseksi. 

• 3) Juutinmaan yli luodaan este tanskan sivustahyökkäyksen pysäyttämiseksi. 

• VL päättää käyttää kemiallisia aseita yhä enemmän ja enemmän 
hidastaakseen NATO:n liikettä.  



Keski-Euroopan taistelut 

• D+61 kaikkiaan 9 NATO divisioonaa marssii Itä-Saksaan. 

• NATO jää asemiin Elbelle (D+64) ja VL joukot ovat motissa. Motti ei 
ole tiivis mutta NATO pystyy estämään lähes kaikkien täydennysten ja 
huollon liikkeen, joten joukot on käytännössä neutraloitu. 

• VL horisontissa on kuitenkin kuudes strateginen porras, johon kuuluu 
23 divisioonaa kauko-idästä. Sota jatkuu… 

 

 



Etelä-Euroopan taistelut 

• NATO:n strategiana oli vahventaa Etelä-Saksassa olevia voimia 
italialaisilla, mikäli VL hyökkäisi Itävaltaan. 

• VL hyökkäys Itävaltaan johti siihen että italialaiset miehittivät Itävallan 
länsiosan välittömästi ja Itävalta siirtyi NATO:n komentoon D+4. 
• Italian joukkojen kärkenä oli 4 prikaatia Alpini ja näiden perässä kaksi 

armeijakuntaa muita joukkoja. Siirtyminen Saksaan pysähtyi, kun NL Spetsnaz 
joukot katkoivat Alppien läpi vievät tunnelit.  

• Lisäksi alueella oli erittäin kova lumisade, joten joukot pääsivät Insbrukiin 
vasta D+10. 

 

 



Etelä-Euroopan taistelut 

• Italialaisten varsinaiseksi tehtäväksi muodostui taistella Munchenissä. 
• Italialaiset jatkoivat marssiaan liittäen joukkoihinsa Itävallan armeijan jäänteitä ja 

he saavuttivat Münchenin D+20. Italian 4 Armeijakunta saavutti Insbrukin D+26. 

• NL ei ennakkotiedoistaan huolimatta reagoinut ennen kuin D+17, jollin 2 
unkarilaista divisioonaa siirrettiin pysäyttämään italialaiset. Näitä vahvennettiin 
vielä kahdella NL laskuvarjodivisioonalla, jotka taistelivat Münchenissä D+26 
alkaen Alpini prikaateja vastaan. 
• Sekava katutaistelu johti siihen että unkarilaiset divisioonat taistelivat Münchenin 

eteläpuolella apuun tulevia Italian neljättä ja viidettä armeijakuntaa vastaan. 
• D+30 italialaiset olivat vakauttaneet rintaman Salzburg –München akselilla. VL ei jättänyt 

asiaa tähän vaan vielä unkarilainen divisioona lähetettiin taisteluun. 
• Italialaisten taistelua tuettiin raskaasti ilmasta mutta VL ei juurikaan tukenut omaa 

taisteluaan.  

  



Etelä-Euroopan taistelut 

• VL ajatus hyökkäyksen jatkamiseksi sortui huonoon 
selustavarmistukseen. 

• Tässä vaiheessa päätettiin panna peliin 3 uutta unkarilaista 
divisioonaa. Niiden marssi läpi Itävallan epäonnistui kun selustaan 
jääneet Itävallan armeijan rippeet katkoivat logistiikan huolimatta 
sisäministeriön (MVD) joukoista.  
•  Marssi hidastui/pysähteli ja italialaiset ehtivät kaivautua. 

• D+41 VL joukot oli pysäytetty ja ne alkoivat kuluttaa italialaisia pyrkien 
pitämään painetta yllä. Samaan aikaan italialaiset suoristivat rintaman 
valloittaen Salzburgin ja Münchenin kokonaan. 

 



Etelä-Euroopan taistelut 

• Italialaisten sotaonni kääntyi kun VL otti kemiallisen aseen käyttöön 
yllätyksellisesti. 

• D+42 Italialaiset lähtivät työntämään VL joukkoja pois Etelä-Saksasta. 5. 
Armeijakunta sitoi VL joukot ja 4. Armeijakunta koukkasi etelästä. 
• Unkarilaisten tilanteen romahtaessa siirryttiin taistelukaasujen käyttöön, mikä tuli 

italialaisille täytenä yllätyksenä. Kahdelle italialaiselle panssariprikaatille tuli 70% ja 
75% tappiot. Tämä pysäytti hyökkäyksen kokonaan. 
• Tuhoutuneet panssariprikaatit yhdistettiin saman tien yhdeksi prikaatiksi. 

• Italialaiset aloittivat uuden hyökkäyksen D+51 työntyen itään kunnes D+53 
he saivat käskyn valloittaa Madgeburg DDR:ssä tuekien sivustallaan USA:n 
vastahyökkäystä. D+56 kahdeksan italialaista prikaatia oli ylittänyt Tonavan 
Regensburgissa ja he olivat Nürnbergin laitamilla…   



Atlantin taistelu 

• Kummankin puolen tavoitteet perustuivat laivastojensa 
vahvuuksiin. 

• NATO:lla oli kaksi tavoitetta: 
• Ensiksi, suojella kuljetusreittejä yli Atlantin, jotta sota Euroopassa on tuettu. 
• Toiseksi, tuhota NL:n ohjussukellusveneet bastioneissaan (ja muutama Yankee 

Atlantilla).  

• NL:n tavoitteena oli suojella ohjussukellusveneitä bastionissa 
Arktiksella rakentamalla syvä puolustus miinoittein, suto-pinta-aluksin 
ja sukellusvenein. 
• Kuubassa olevilla joukoilla oli tarkoitus tehdä sabotaasia ja mahdollisesti 

häiritä merenkulkua. 
 



Atlantin taistelu 

• Taistelu Atlantista alkoi Karibianmerellä. 

• NL:n pinta-alusosasto hyökkäsi Panaman kanavaa vastaan D+2 ja 
vahingoitti sitä viikoksi. 
• USA tuhosi laivasto-osaston samana päivänä. 

• USA tuhosi Il-38 merivalvontakoneet Nicaraguassa pommituksin. 
• USA:n Venezuelan ja Kolumbian yhteinen voimannäyttö vakuutti Nicaraguan ettei 

kannata ryppyillä. 

• Kuuban ikivanha laivasto pysyi kotisatamassaan. 

• NL miinoitti USA:n satamia New Orleans, Galveston ja Houstonissa. 
• Satamat suljettiin raivauksen ajaksi 
• D+7 NL sukellusveneet siirrettiin Atlantille. 



Atlantin taistelu 

• NATO:n hyökkäys alkoi ripeästi. 

• Amerikkalaiset seuraavat rutiininomaisesti Yankeeta ja he hyökkäsivät 
heti veneiden kimppuun sodan alkaessa. D+0 tuhottiin kolme 
ohjussukellusvenettä ja D+2 loputkin oli tuhottu. 
• NL oli tässä vaiheessa 3xSSGN ja 8xSSN Atlantilla. 

• USA hyökkäsi heti bastioneja vastaan ja menetti kaksi 
ydinsukellusvenettä (silkkaa ylimielisyyttään). 
• Bastioni osoittautuikin paljon vaarallisemmaksi kuin oli oletettu. 

 

 



Atlantin taistelu 

• Ensimmäiset kaksi viikkoa käytiin merisotaa Norjan merellä. 

• NL:n bastioneja tuhottiin järjestelmällisesti merivalvontakoneiden 
merimaaliohjuksin sekä ydinsukellusveneiden koordinoiduilla 
hyökkäyksillä. 
• NL:n miinat soittautuivat erittäin vaarallisiksi ja ne upottivat bastioneihin 

tunkeutuvia ydinsukellusveneitä. 

• Samaan aikaan 4 amerikkalaista lentotukialusta tuki operaatioita 
Tanskassa, pommitti Kuolan niemimaata ja tuhosi aluksia vetäytyen 
sitten Norjan vuonoihin. 

 

 



Atlantin taistelu 

• Huono sää haittasi merioperaatioita D+19 … D +30 

• Tyypillisesti iskuja ei voi tehdä ilman maalittamista, joka vaatii 
havainnoinnin ja tiedon missä kohteen pitäisi olla. 
• Lentotukialuksia ei lähetetä pesistään ilman tarkkaa tietoa. 

• Alukset olivat haavoittuvimmillaan satamien lähettyvillä. 
• NL agentit selvittivät Forrestal CV:n liikkeet Norfolkista ja lähettiv’t 

ydinsukellusveneen odottamaan. 

• Uhka vuonon edustalla olevasta sukellusveneestä oli ainainen huoli. 

 



Atlantin taistelu 

• Kumpikin puoli alkoi miettimään sukellusvenesotaansa D+31. 
• NATO:n sukellusveneet olivat seuraavasti: 

• Arktiksen jään alla: 14 (USA) 
• Barentsin meri: 4 (USA) 
• Norjanmeri: 13 (USA) 
• Grönlannin meri: 4 (USA) 
• GIUK: 5 (USA) 
• Biskajan lahti: 7 (Ranska/Portugali) 
• Skagerrak: 7 (Norja), 3 (Iso-Britannia) 

• Kaikki NL ohjussukellusveneet oli tuhottu Huippuvuorten länsipuolelta ja 
sen itäpuoli oli liian vahvasti miinoitettu. 
• NATO lopetti iskut Bastioneihin ja vetäytyi Huippuvuoret – Nordkapp linjalle 9 

sukellusveneen rintamana. 



Atlantin taistelu 

• Kumpikin puoli alkoi miettimään sukellusvenesotaansa D+31. 

• Miinat olivat olleet erinomainen ase NATO:n sukellusveneitä vastaan ja 
suojelemaan bastioneja. Toisaalta NL oli kuluttamassa kaikki merimiinansa 
D+36 päivään mennessä 
• Päiväkulutus 300 merimiinaa! 

• Samalla mietittiin voitaisiinko siirtyä hyökkäykseen. Muutama 
kauppalaivoja upottava ydinsukellusvene voisi pakottaa NATO:n 
vetäytymään taaksepäin ja näin helpottaa painetta bastioneissa. 
• NL sukellusveneet toimivat aktiivisimmin Iberian merellä mikä huoletti NATOa mutta 

oikeasti kyseessä oli yksi Sierra SSN.  

• Selustassa olevien sukellusveneiden määrää on vaikea/mahdotonta 
arvioida ja pienikin määrä voi tuntua ”suurelta”. 

 

 



Barentsin meren taistelu 

• Atlantin taistelu päättyi D+35 kun taistelu muuttui Barentsin meren 
ja Itämeren taisteluksi. 

• NATO oli ottanut haltuunsa Norjan meren D+35 ja valmistautui 
jauhamaan Kuolan niemimaan puolustusta D+36 alkaen. 
• D+37 NATO tuhosi useita kohteita Kuolan niemimaalla mukaan luettuna 

ydinvoimalan, jonka tuhoutuminen aiheutti enemmän säteilyä kuin Tšernobyl. 
• Diplomaattinen fallout oli vielä suurempi… 

• Iskut lopetettiin pian sillä Murmanskin ilmapuolustus oli erittäin vahva. 

 

 



Itämeren taistelu 

• NATO:n suurhyökkäys D+43 johti merivoimien siirtymiseen 
hyökkäyksen tueksi aluksi Pohjanmerelle ja siitä Itämerelle. 

• D+50 NATO siirti Ruotsin itärannikkoa pitkin miinanraivaajia ja 
ohjusveneitä Itämerelle raivaamaan reitti sukellusveneille mutta VL:n 
40 ohjusvenettä ajoivat alukset pian pois. 

• Itämeren taistelut kulminoituivat kahteen tavoitteeseen: 
• NATO pyrki tukemaan taisteluita Itämerellä ja DDR:ssä. 

• VL toimitti saattueina tarvikkeita saarretuille joukoille.   



Harhautuksen jalo taito 

• Merisodan tärkein hyökkäyksellinen voima oli lentokoneiden 
massahyökkäys merimaaliohjuksin. 

• Tämän vuoksi NL pyrki huijaamaan NATO:n laivoja ja koneita ansoihin 
lentotukialusten voiman vähentämiseksi. 
• D+50 puolivalmis lentotukialus Leonid Breznev hinattiin merelle ansaksi. Lisäksi 

proomuja oli sidottu vaikuttamaan saattoaluksilta. Lähettyvillä oli tutkavalvontakone 
ja hävittäjät olisivat iskeneet hyökkääjien kimppuun. NATO uskoi maalin oikeaksi 
mutta iskikin sukellusveneellä. 

• D+62 NL houkutteli lentotukialusosaston lähelle Norjaa ja kierrätti kaksi rykmenttiä 
pommikoneita Suomen yli päästäkseen yllättämään alukset. Suunnitelma 
epäonnistui ja kostoksi oli tarkoitus iskeä samaa reittiä risteilyohjuksin Kuolan 
niemimaalle (D+64). Suomen hallitukselle oli tarkoitus kertoa asiasta kun koneet 
olisivat matkalla. 
 

 



Piratismia ja muita lieveilmiöitä 

• Merisodan perinteisempiä ilmiöitä esiintyi koko sodan ajan: 
• D+14 Espanjan lipun alla ollut neuvostoalus levitti miinoja Atlantilla. 

• D+54 Spetsnaz yksikkö tuhosi Panaman kanavan sulkuja estäen sen toiminnan 
kolmeksi viikoksi. 

• Suuri osa juonista epäonnistui, koska Castro ei halunnut joutua 
sotaan. D+29 hän puhui radiossa ja mobilisoi reservejä ja hän salli NL 
käyttävän aluettaan tihutöihin mutta varsinainen tuki puuttui. 
• Samalla amerikkalaiset välttivät provosoimasta häntä. 



Ydinsota merellä 

• Ydinaseiden käyttöä harkittiin Atlantin taisteluissa muutamia kertoja. 

• NATO:lla pelkona oli liian hyvä sotaonni. Epäiltiin, että NL voisi iskeä 
ydinaseilla lentotukialuksia vastaan tasoittaakseen puntteja. 
• D+48 NL komentaja pyysi lupaa ydiniskuun lentotukialuksia vastaan mutta se 

kiellettiin, koska sotaonni oli yleisesti ottaen myönteinen. 

• D+50 NATO:n laivaston komentaja uskoi että kemiallisten aseiden käytön 
vuoksi ydiniskun kynnys oli laskenut ja siksi olisi varauduttava iskemään heti 
kun on syytä olettaa NL aikovan iskeä. Pyyntö kiellettiin. 

• D+58 Lentotukialuksen komentaja pyyti käyttää ydinasetta viimeisenä 
apuna, jos vihollisen massamainen merimaali-isku olisi tulossa. Pyyntö 
kiellettiin. 

 



Tanska ja Itämeri sodassa 

• Tanskan kohtalo muuttui politiikan pelinappulasta NATO:n Varsovan 
Liiton sydämeen osoittavaksi pistooliksi sodan kuluessa. 

• NATO:n suunnittelu lähti tosiasiasta, että maayhteyttä Tanskaan ei 
voitu ylläpitää mitenkään sodan kuluessa…  

• Samalla lähdettiin siitä että Kielin kanavaa ei pystyttäisi pitämään 
puolustuslinjana Tanskan heikon armeijan ja vähäisten 
saksalaisjoukkojen avulla…  



Tanska ja Itämeri sodassa 

• Tanskan kohtalo muuttui politiikan pelinappulasta NATO:n Varsovan 
Liiton sydämeen osoittavaksi pistooliksi sodan kuluessa. 

• Toisaalta Tanskan menetys olisi poliittisesti mahdotonta hyväksyä (NATO:n 
yhteneväisyys) ja sotilaallisesti se hankaloittaisi NATO:n asemaa: 
• Tanskan lentokentät mahdollistavat ilmaiskut Englannin Kanaalin satamiin. 
• NATO menettäisi Pohjanmeren ilmaherruuden  
• VL koneet pääsisivät hyökkäämään Benelux-maihin kiertäen NATO:n 

ilmapuolustuksen. 
• Norjan asema muuttuisi hyvin tukalaksi ja muutkin Pohjoismaat menetettäisiin lähes 

varmasti saman tien. 

• Tanska tarjoaa NATO:lle myös selviä etuja: 
• Tarjoaa loistavan paikan iskeä NL joukkojen sivustaan. 
• Tarjoaa loistavan lähtöalustan tehdä maihinnousuja Puolaan ja Itä-Saksaan.  
• Itämeren yli on helppo lentää Baltiaan ja NL sydänmaille. 

 



Tanska ja Itämeri sodassa 

• Tanskan puolustuksen lukko on Juutinmaa, jonka puolustusta 
päätettiin vahventaa heti sodan alettua. 

• VL hyökkäyksen alettua puolalaiset määrättiin hyökkäämään 
Tanskaan. Puolalaiset ottivat rintamavastuun D+1 ja pääsivät pian 
Kielin kanavalle. Samalla Hampuri valloitettiin D+5. 
• NATO vahvensi Tanskaa heti (D+5) merijalkaväkidivisioonalla (II MAF), joka 

tekisi maihinnousun Tanskaan Ebsjergiin Irlannin mereltä. D+8 suunnittelu oli 
saatu valmiiksi ja siirtyminen alkoi. Maihinnousu alkaisi D+11. 

• Samaan aikaan taistelut jatkuivat Kielin kanavalla D+7 alkaen ja tappioita 
kärsineet puolalaiset odottivat lisävahvistuksia D+11 alkaen. 

 



Tanska ja Itämeri sodassa 

• Kilpajuoksu Tanskasta alkoi D+11… 

• 2 NL:n ilmakuljetteista prikaatia pudotettiin Ebsjergiin, jossa ne välittömästi kohtasivat USA:n 
merijalkaväen, joka oli tekemässä omaa helikopterimaihinnousuaan Ebsjergin lentokentälle.  
• Lisäksi sää oli kehno, joka rajoitti kummankin puolen toimintaa ja aiheutti onnettomuuksia. 

• Amerikkalaisten maihinnousuosasto (46 alusta ml. Coral Sea CV) joutui NL laivaston ilmavoimien 
yllättämäksi 8 lentorykmentin (152 leko) merimaaliohjushyökkäyksessä. 27 alusta upposi! 
• Amerikkalaiset olivat tukeneet maihinnousua neljällä CVBG:llä mutta aikataulutustoheloinnin vuoksi ne eivät 

ehtineet taisteluun… 
• Tappioiden kova määrä johtuu yllätyksestä. Valemaaleja ja harhautuksia käyttävällä osastolla tehdyssä 

toistetussa kokeessa tappiot olisivat olleet vain 4 alusta! 

• D+13 VL oma maihinnousu Juutinmaan itäpuolelle tuhottiin samoin. Laivaston jalkaväen prikaatin 
maihinnousu epäonnistui suurin tappioin (2+1 DDG, 7+7 upotettua/vaurioitunutta 
maihinnousualusta) suurin NATO:n tappioin (10 menetetty 30:stä Tornadosta).  
• Seuraavana päivänä tehty uusi yritys johti 2 aluksen vaurioitumiseen. 



Tanska ja Itämeri sodassa 

• Kielin kanavan ylitys ja marssi Tanskaan onnistui VL joukoilta suurin 
tappioin… 

• Rintamalinja oli tässä vaiheessa (D+15) sellainen että NATO piti 
Tanskan rajaa lännessä ja VL oli edennyt 50km syvyyteen idässä. 

• VL päätti vetäytyä, lyhentää rintamalinjaa ja vaihtaa kuluneet joukot 
uusiin odottaen parempaa tilaisuutta (D+18).  
• Loppuun ajetut puolalaiset joukot olivat seuraavat: puolalainen 

laskuvarjodivisioona (35%), puolalaiseen ja neuvostoliittolaiseen 
panssaridivisioonaan (65%/65%). 



Tanska ja Itämeri sodassa 

• Samalla NATO alkoi suunnitella Tanskan käyttöä hyökkäykseen ja 
suunnitteli suurhyökkäystä VL sivustaan. 
• Brittien mobile force prikaati ja kaksi amerikkalaista merijalkaväkiprikaatia (5 

MAB ja 7 MAB) toimisivat reservinä. 

• Hyökkäys alkoi D+29 kun 387 leko-suoritusta jyräsi NL 20. 
Panssaridivisioonan, joka joutui vetäytymään Logumskloskteriin. 
Seuraavana päivänä (D+30) koko Tanska oli vapautettu. 
• NL reagoi lähettämällä avuksi kaksi divisioonaa (D+30) muttei ehtinyt estää 

NATO:a pääsemästä yli Kielin kanavan (D+33). 

 

 



Tanska ja Itämeri sodassa 

• Jouluaattona (D+34) NATO vahvensi Tanskaa merijalkaväellään mutta 
maihinnousua häirittiin erittäin kovasti. 

• 36 alusta (I MAF) maihinnousu Ebsjergiin onnistui mutta  Oscar-luokan 
sukellusveneestä ammutuilla merimaaliohjuksilla vaurioitettiin Belleau 
Woodia (LHA 3).  

• Kaksi tuntia myöhemmin 80 pommittajaa iski alueelle mutta 
ohjuspuolustuksen valmius ja harhamaalien vuoksi tappiot olivat vain 2+1 
alusta. 15 pommittajaa tuhoutui ja 18 hävittäjää tuhoutui NATO:n 
menettäessä 28 hävittäjää. 

• Rintamalla D+34 ja D+36 päivinä VL vastahyökkäys saatiin pysäytettyä ja 
vahvennettuna amerikkalaisilla NATO sai yliotteen Tanskan rintamalla. 



Tanska ja Itämeri sodassa 

• NATO:n voittokulku oli hyvin lyhytaikainen sillä NL kolmas strateginen 
porras saapuisi toiminta-alueelle D+40. 

• NATO:n moraali oli matalalla, koska Saksan menetys ja VL läpimurto 
vaikuttivat varmalta. Huonoa moraalia torjuakseen päätettiin hyökätä 
Tanskasta käsin VL joukkojen sivustaan! 
• Alemmat komentajat ylipuhuttiin operaatioon joka tyssäsi alkuunsa ja NATO:n 

lyhytaikainen DDR:N valloitus päättyi nopeasti vetäytymiseen Kielin ja Lyypekin 
kanavien väliin tehtävälle puolustuslinjalle… 

• Samaan aikaan (D+43) suunniteltiin myös raidia Rangers pataljoonan 
maihinlaskun tukemiseksi Bremerhavenin haltuunottoon 72 tunniksi. 
Tarkoitus oli tehdä ansa NL pommikoneille, jotka olisi tuhottu NATO:n 
hävittäjäansassa. 
• Suunnitelmaa ei toteutettu yleisen tilanteen huononemisen vuoksi. 

 



Tanska ja Itämeri sodassa 

• NL kolmas strateginen portaan Tanskan rintamalle asetetut joukot 
aloittivat hyökkäyksensä D+45 tarkoituksenaan murskata Tanskan 
rintama kerralla. 

• 8 divisioonan hyökkäys tuhosi Brittien Mobile Forcen ja Tanskan 1. 
Juutinmaan prikaatin mutta Saksan 6. Panssarikrenatööridivisioona 
pääsi pakenemaan vaikka oli 4 divisioonan saartama. 

• Joukot ryhmitettiin uudelleen I MAF ja II MAF ympärille Kielin 
kanavalle. VL hyökkäys ei päässyt läpi ja D+50 rintamalinja oli 
stabiloitunut. 
• VL aloitti kemiallisten aseiden käytön D+49 mutta kylmä sää vähensi 

hyökkäyksen tehoa oleellisesti.  



Tanska ja Itämeri sodassa 

• NATO:n massiivinen vastahyökkäys Keski-Euroopassa muutti Tanskan 
rintaman dynamiikkaa, nyt NATO:n oli tarkoitus painostaa VL:a luomalla 
pohjoiseen hyökkäys saartorenkaan luomiseksi. 

• USA:n 82. Laskuvarjodivisioona saapui Tanskaan vahventamaan joukkoja ja 
auttamaan seuraavassa hyökkäyksessä. 

• NATO:n hyökkäys alkoi D+52 ja D+53 NL lähetti neljä divisioonaa 
pysäyttämään hyökkäyksen. Samaan aikaan kemiallisilla iskuilla pyrittiin 
hidastamaan etenemistä. 
• VL alkoi kuitenkin vetäytymään D+54 Elbelle ja siirsi joukkoja hyökkäystä vastaan 

taistelujen muuttuessa yhä katkerammiksi. D+55 VL onnistui pysäyttämään NATO:n 
Lyypekin kanaalille. 

• D+56 VL teki massiivisen kemiallisen esteen, jolla se katkaisi Tanskan 
taistelujoukoista. Tämä käytännössä esti etenemisen ja D+58 hyökkäykset lopetettiin 
Lyypekin kanavalla ja kumpikin puoli alkoi keräämään voimia… 

 



Tanska ja Itämeri sodassa 

• Tanskan taistelujen rajuus ja mukana olleiden joukkojen määrä oli 
oleellisesti enemmän kuin ”sen olisi pitänyt olla”. 

• NL oli hyvin herkkä NATO:n toimille Itämerellä. Jokainen liike aiheutti 
liioitellun vastatoimen. 

• Tanska koettiin selvästi uhkaavaksi sivustaksi. Tällöin pelkkä uhka 
koetaan vaarallisempana ja voimia käytetään tällöin helposti liikaa.  
• Avoimeksi kysymykseksi jää miten merisota Itämerellä olisi vaikuttanut 

tunteisiin? Taistelut olivat kummallekin puolelle kalliit jo nyt? Entä jos olisi 
osuttu hermoon? 

• Kumpikin puoli käytti merimiinoja paljon mutta niiden tarkoitus oli lähinnä 
häiritä vihollista. Olisiko voitu rakentaa esteitä? Luoda mahdollisuuksia? 

 



Pohjois-Norjan sota 

• Pohjois-Norjan sota oli ennen muuta ilmavoimien sota, jota 
varjostivat huono sää ja logistiikan vaikeudet. 

• Sota alkoi D+Päivänä NL ilmahyökkäyksillä NATO:n ennakkovaroitus- ja 
sensorijärjestelmiä vastaan Vardössa, North Cape ja Kautokeinossa. 
Näiden lisäksi iskettiin lentokentille Kirkenes, Banak ja Altassa. 
• Ensimmäiset kolme viikkoa kumpikin puoli pyrki tuhoamaan toistensa 

ilmavoimien tukijärjestelmiä. Pimeys ja huono sää haittasivat toimia ja NL 
menetykset olivat 25% vahvuudesta ensimmäisenä viikkona (D+6). 

• NL loukkasi jatkuvasti Suomen ilmatilaa. 



Pohjois-Norjan sota 

• D+7 NATO oli ryhmittänyt 5 CVBGtä Islannin eteläpuolelle ja siirti 
niistä neljä Norjan vuonoihin piiloon tarkoituksenaan pehmittää NL 
joukkoja Kuolan niemimaalla. 

• Lentotukialuksien lentokoneita tuettiin vielä B-52 pommituksin, jotka 
kärsivät suuria tappioita NL ilmapuolustuksesta. 
• NATO pommitti myös jonkun verran NL maajoukkoja. 

• NATO ei saanut lentää Suomen yli. 

• Independent CV torpedoitiin vuonossa D+14. 

 
 

 



Pohjois-Norjan sota 

• NL tavoitteena oli toteuttaa helppo ja turvallinen maahyökkäys, 
jolla otettaisiin Norja haltuun ja saataisiin NATO:N CVBG:t ajettua 
pois Euroopasta merelle. 

• Maasota alkoi D+18 kun  divisioonaa ylitti Norjan rajan kolmannen 
jäädessä turvaamaan Murmanskia. Kolmas divisioona liittyi 
myöhemmin vahvistamaan hyökkäystä. 

• Eteneminen tapahtui vuoristossa yhtä tietä pitkin norjalaisten 
tuhotessa siltoja ja väijyttäessä ja viivyttäessä hyökkääjää. 
• NATO vahvensi Norjaa Kanadalaisella CAST prikaatilla ja Iso-Britannian ja 

Hollannin merijalkaväen yhteisellä prikaatilla. 

 



Pohjois-Norjan sota 

• Neuvostojoukkojen eteneminen oli erittäin varovaista ja he pyrkivät 
välttämään tappioita. 

• NL saavutti Banakin lentokentän D+27 ja kaksi divisioonaa siirrettiin 
Suomen rajalle mahdollisesti oikaisemaan norjalaisten taakse D+31. 

• Hyökkäys eteni ilman koukkausta Altaan D+37 ja lopulta D+42 
Skitbotnille, johon hyökkäys pysäytettiin ja NL joukot alkoivat 
linnoittautua. 

• NL ilmavoimat tekivät muutaman pommitusiskun kärsien suurimmat 
tappiot D+47 Bodon ja Ekenesin pommituksissa, joissa 50% koneista 
menetettiin. 

 



Pohjois-Norjan sota 

• Hyökkäyksen pysähdyttyä (D+42) aloite siirtyi käytännössä 
kokonaan NATO:lle. 

• NATO aloitti vastahyökkäyksen D+54 koukkaamalla meriteitse 
neuvostojoukkojen selustaan (6 MAB ja UK/NL prikaati) norjalaisten ja 
kanadalaisten painostaessa etulinjassa.  
• Operaatio onnistui hyvin ja D+64 yksi NL divisioona oli kokonaan saarrettu ja 

toinen oli vaikeuksissa. 

 

 



Pohjois-Norjan sota 

• Kumpikin puoli voitti Pohjois-Norjan taistelut. 

• NL tavoitteena oli pitää NATO kaukana Murmanskista. NATO:n 
tavoitteena oli iskeä Neuvostoliittoon, joka onnistui sekin. 

• Käytännössä Kuolan niemimaa oli niin hyvin linnoitettu ettei NATO:n 
ilmaiskuilla ollut merkitystä suhteessa hyökkääjän tappioihin. 
• Esim D+8 8 kpl B-52 tuhoutui epäonnistuneessa iskussa. 

• D+37 24 konetta (32sta) menetettiin iskussa, jossa ydinreaktori tuhoutui ja 
yhdelle alueelle tuli paljon säteilyä. 

• Risteilyohjuksien tarkkuutta ei voitu selvittää koska NATO:n koneita ei saatu 
alueelle selvittämään osuttiinko. 

 



Pohjois-Norjan sota 

• Pohjois-Norjan sodan suurimmaksi kysymykseksi jää kannattiko se? 

• NATO olisi voinut lähettää koneitaan tukemaan Tanskaa ja/tai Keski-
Eurooppaa. 

• NL olisi varmastikin saanut paremman tehon iskiessään NATO:n 
aluksiin Pohjanmerellä. 

• Koko NL maahyökkäys oli täysin turha eikä oikeastaan saavuttanut 
mitään. 

 

 



Etelä-Euroopan taistelut 

• Varsovan liiton seuraavat kemialliset hyökkäykset eivät tuottaneet 
odotettua tulosta. 

• D+57 NL käytti kemiallisia aseita erottaakseen italialaisten etenevät 
taistelujoukot huolto ja tukijoukoistaan kemiallisella iskulla.  
• Tällä kertaa joukot olivat valmistautuneet ja tappiout olivat 2%. 

• Iskuja jatkettiin ja italialaisten hyökkäysnopeus hidastui ja he 
saavuttivat DDR ja Tsekkoslovakian rajat ”vasta” D+63. 
• Unkarilaisten joukot saivat kärsivät vielä kovia tappioita D+64 ja samaan 

aikaan Italialaiset ja amerikkalaiset saattoivat VL joukot Saksassa valtavan 
suureen mottiin. 

 



Välimeri sodassa 

• Välimeren sodan oletettiin olevan lyhyt mutta intensiivinen. 

• NATO:n tavoitteena oli tuhota NL:n laivasto Välimerellä ja estää NL 
joukkojen tuleminen alueelle. Tämä toi tarkoitus toteuttaa seuraavasti: 
• Hyökätä ja tuhota kaikki NL laivat heti. 

• Miinoittaa merialueita NL sukellusveneiden liikkeiden rajoittamiseksi. 

• Valmistautua tukemaan Kreikkaa ja Turkkia risteilyohjuksin ja pommituksin. 

• NL oli altavastaaja, joten sen tavoitteena on välttää tuhoutuminen: 
• Aiheuttaa tappiota NATO:lle. 

• Pitkittää sotaa. 

• Katkaista Suezin kanava. Tämä oli toteutettu ennen sotaa miinoittamalla salaa 
kanava, jolloin se katkesi D+Päivänä. Kanava saatiin auki vasta D+43 päivänä. 

 

 



Välimeri sodassa 

• Välimeren sota kesti kymmenen päivää (D+0 … D+10) 
• NL upotti NATO:n aluksia seuraavasti: 

• D-0 Lentotukialus Eisenhower torpedo-osuma. Ei voi toimia 24h, senjälkeen jatkaa 
toimintaa kunnes pääsee korjattavaksi D+27 Piraeukseen. 

• D+1 Lentotukialus Clemenceau upotetaan ja Foch vahingoittuu. 
• D+2 LST-1179 upotetaan, merijalkaväkeä kuolee samalla. Wasp (LHD-1) vaurioituu ja 

on korjattavana D+9 asti. 
• D+3 Lentotukialus Kennedy torpedoidaan ja se on poissa pelistä kuusi tuntia. 
• D+5 AOE Detroit upotetaan 

• NL:lla oli välimerellä muutama kaksi osastoa, yhteensä: 1xSlava CG, 
1xUdaloy DD, 1xMoskva, 2xKara CG, 3xKrivak FF ja 10 apualusta.  
• Ne yrittivät vältellä taistelua pysytellen lähinnä Libyan vesillä. 2 ydinsukellusvenettä 

upotti ne ajaen alukset pakoon tai upottaen kaikki (D+10 mennessä). 



Mustanmeren taistelut 

• Mustanmeren taisteluiden tarkoitus oli lisätä painetta NL:a kohtaan 
ja vähentää riskiä maihinnoususta Turkkiin. 

• Sodan alussa NL:lla oli Sava/Sverdlov ryhmä, 21 FF G ja 14 SS. 

• Turkin laivasto ja USA:n ilmavoimat käytännössä tuhosivat alukset 
ensimmäisen kymmenen päivän kuluessa.  
• NL ilmavoimat siirrettiin Mustalta mereltä tukemaan Keski-Euroopan taistelua 

D+13.  

• NL siirti pinta-alukset turvaan D+24. Tämän jälkeen Mustalla merellä 
operoitiin käytännössä vain sukellusvenein. 

 



Sota Balkanilla 

• Balkanin sota on oppiesimerkki miten vastahyökkäys sekoittaa koko 
pakan. 

• NL on verrattain vähän hyökkäyskykyistä sotilasvoimaa eteläisissä VL 
maissa. Tämän vuoksi niitä on aluksi vahvistettava. 
• D+0 päivänä NL päättää siirtää 5 divisioonaa Odessan Sotilaspiiristä 

Bulgariaan. Ne saapuvat perille D+5. 
• NL ilmavoimien reservejä siirretään Unkariin (D+4) ja Bulgariaan (D+6). 

• Alkuperäisen suunnitelman mukaan joukot pommittavat NATO:n 
joukkoja Italiassa, Kreikassa ja Turkissa kunnes D+14 ne saavat käskyn 
siirtyä puolustukseen, koska Odessan sotilaspiiristä siirretään 5 
divisioonaa tukemaan sotaa Saksassa. 



Sota Balkanilla 

• NATO:n laivastot tuhoavat Neuvostoliiton Välimeren laivueen yhdessä 
päivässä (D+0). Osa aluksista hakee turvaa neutraaleista satamista. 
• NL ei pysty enää seuraamaan eikä näin maalittamaan CVBG eikä BBBG 

osastoja Välimerellä. 

• Tämän seurauksena NATO:n laivat voivat liikkua lähes ilman vastusta 
koko Välimeren alueella ja käyttää sitä tukialueenaan, joista ampua 
risteilyohjuksia ja lähettää lentokoneita VL alueelle. 



Sota Balkanilla 

• Välimeri ja Etelä-Eurooppa muuttuu NATO:n pommikoneiden 
lähtöalustaksi, jota kautta he hyökkäävät NL infrastruktuuria vastaan (sillat, 
rautatiesolmut). 
• Täältä laukaistiin iskut NL avaruusjoukkoja vastaan.  
• Tonavan siltojen tuhoaminen Romanian ja Bulgarian välillä 

• Bulgarian pommitus 
• Keskittyy lentokenttiin ja ilmapuolustuksen neutralointiin sekä komentokeskusten 

kaatamiseen. 
• Bulgarian vuoristosolien pommitukset miinoitteilla (D+13) hidastavat hyökkäyksiä ja 

mahdollistivat NATO:n vastahyökkäyksien.  

• Seuraava askel oli Mustameri, jossa ilmatorjunta oli oleellisesti vahvempi. 
• D+13 NATO:lla katastrofi menetti 38 lentokonetta tuhotessaan CG, FFG, DDG ja AO. 
• Lentotukialus Kennedyllä ei ollut käytännössä ollenkaan lentokoneita sodan lopussa. 



Sota Balkanilla 

• Turkin ja Kreikan hyökkäys oli täysin odottamaton. 
• Turkin ja Kreikan yhteishyökkäys alkoi D+15 Bulgariaan ja D+21 Oltiin Burgasin 

kaupungissa.  

• D+24 NATO:n suurhyökkäys alkoi, kun 2 kreikkalaista ja 2 turkkilaista 
armeijakuntaa hyökkäsi yhtä aikaa Bulgariaan. Syntyi läpimurto ja Bulgarialaiset 
vetäytyivät Sofia-Varna linjalle (D+26). 
• NL pyyti Romaniaa auttamaan Bulgariaa mutta nämä viivyttivät asiaa. 
• Unkarilla oli kädet täynnä Itävaltaa, joten lisäapua saatiin sieltä hitaasti ja tipoittain. 
• 2 saarrettua bulgarialaista divisioonaa antautui hyökkäyksessä. 

• Bulgarian tilanne oli lähes toivoton mutta lopulta täydennykset pelastivat 
tilanteen: 
• 2 romanialaista divisioonaa korvasi tappiot 
• NL lähetti yhden divisioonan koska Bulgaria kieltäytyi useammista joukoista. 

• D+34 Tilanne stabiloitui. 



Sota Balkanilla 

• Seuraava kriisi oli NL hyökkäys itä-Turkkiin D+29 Erzurumin kentän 
valloittamiseksi. 

• Operaation tavoitteena oli valloittaa Erzurumin lentokenttä, jotta NL 
pääsevät pommittamaan Incirlikin kenttää. Tämä kenttä on tärkeä, sillä 
USA:n F-111 pommittajat käyttävät Incirlikia lähtöalustanaan iskuille NL 
alueelle.  
• Samalla lisätään painetta Turkkia kohtaan, jotta paine Bulgariaa vastaan vähenisi.  
• Horasan valloitettiin D+41. 

• Itä-Turkki on vuoristoa, joten eteneminen oli erittäin hidasta. 
Vauhdittaakseen hyökkäystä käytettiin kemiallisia aseita D+51 ja Erzurum 
saavutettiin D+60.  
• Hyökkäys pysähtyi turkkilaisten kiivaaseen vastarintaan, huonoon säähän ja 

mahdottomaan maastoon. 
• Turkkilaiset tuhosivat Erzurumin lentokentän täydellisesti D+67-70 päivinä. 



Sota Balkanilla 

• NL päätti tuoda lisää taistelujoukkoja etelään ja ajaa NATO pois 
Bulgariasta. 

• NL kuljetti meriteitse joukkoja Varnaan Bulgariassa (86 MRD) NATO:n 
kiivaasta ilmapommituksesta huolimatta.  

• Amerikkalaiset lähettivät BB Iowan alueelle torjumaan hyökkäystä 
Burgasin edustalla (D+42). Foxtrot luokan sukellusvene torpedoi sen 
mutta alus ei uponnut ja laiva hinattiin Turkkiin. 
• Amerikkalaiset käyttivät ilmatukena myös strategisia pommittajia (B-1). 

 



Sota Balkanilla 

• Varsinainen hyökkäys tehtiin rannikkotietä pitkin kohti Turkin rajaa.  

• Se alkoi D+42 kuuden divisioonan voimin ja aluksi vain turkkilaisia vastaan, 
jotta kreikkalaiset eivät tukisisi Turkkia. 
• Romanialaiset tulivat avuksi D+45 ja amerikkalaiset tukivat turkkilaisia lähettämällä 

merijalkaväkeä tueksi samana päivänä (7 MAB) 
• Läpimurtoa ei saavutettu, joten NL lähetti 2 lisädivisioonaa taisteluun. 

• D+49 NL saavutti vihdoinkin läpimurron Bargasissa, joten amerikkalaiset 
helikopterikuljettivat merijalkaväkensä tukkiakseen aukon.  
• Samalla Neuvostoliittolaiset tekivät meri-ilma-maa-hyökkäyksen, jossa laivaston 

jalkaväkiprikaati ja kaksi laskuvarjorykmenttiä tekivät laskuvarjohyökkäyksen 
yhdistettynä maihinnousuun ja maavoimien tukevaan hyökkäykseen.  

• Operaatio epäonnistui täysin, koska amerikkalaisten laivaston ilmavoimat tuhosivat 
amfibioalukset. 

 



Sota Balkanilla 

• NATO:n sotaonni romahti ja alettiin huolestua Turkin ja Kreikan 
armeijoiden tappiosta läpimurron ollessa lähes selvä. 

• Kaikeksi huipuksi neuvostoliittolaiset agentit selvittivät lentotukialus 
Eisenhowerin sijainnin ja D+54 he väijyttävät sen SS-12 ballistisin ohjuksin 
(12 kpl). 5 ohjusta osui ja tukialus tarvitsi 6-8 kuukauden telakoinnin 
USA:ssa. 

• D+55 NATO:n eteläinen komentaja hankki lupaa taktisten ydinaseiden 
käyttöön kymmenelle pommille.  Lupaa ei heltynyt eikä hän saanut lisää 
maajoukkoja eikä lentokoneita. Hän sai vain käskyn pitää rintama seuraavat 
5 päivää.  
• Samana päivänä romanialaiset aloittivat 5 divisioonan siirron kohti Burgasiin… 

• NATO:n puolustus lepäsi tässä vaiheessa amerikkalaisten B-52 strategisten 
pommittajien iskuihin. 

 



Sota Balkanilla 

• Turkkilaisten tilanne muuttui kriittiseksi D+60 Burgasissa, kun 6 
heidän divisioonaansa jäi satimeen kaupunkiin. 

• Merievakuointia suunniteltiin käyttämällä B-52:a tulirenkaana 
irtautumisen aikana. 

• NL pyrkivät haittaamaan evakuointia (D+62) ampumalla 
tykistöohjuksilla satamaa ja myöhemmin itse kaupunkia kemiallisilla 
aseilla (D+63). 

• Burgasin romahtaessa Turkin raja ylitettiin D+61 ja NATO:n eteläisten 
joukkojen komentaja keskittyi puolustamaan Istanbulia. Toisaalta 
Neuvostoliiton hyökkäys alkoi tässä vaiheessa menettää tehoaan. 

 



Sota Balkanilla 

• NATO sai siis kunnolla turpaansa mutta… 
• VL moraali ei ole Moskovasta johdettu. Mailla on omat agendansa ja niiden 

välisiä kiiloja voi käyttää hyväksi kuten NL käytti Turkin ja Kreikan kiistaa 
omaksi edukseen. 
• VL ei tuntunut toimivan paineen alla. Riidat ja omat agendat tulivat pintaan kun tilanne 

alkoi heikentyä. 

• NL ylireagoi iskuihin kotimaahansa. Hyökkäys Itä-Turkkiin oli hölmöilyä ja 
joukkojen siirto Bulgariaan osoitti tarpeen olla menettämättä ”omaa maata”. 

• Risteilyohjuksilla pystytään hyökkäämään laajoille alueille. Niiden iskuilla on 
selvästi merkitystä. 

• Laivan löytäminen mereltä on edelleen vaikeaa. 



Sota Aasiassa 

• Tyynimeri oli NL:lle selkeästi toisarvoinen sotanäyttämö. 

• NL tavoitteena oli kaikin keinoin välttää kahden rintaman sota, joten 
politiikka meni yli sotilaallisista ”mahdollisuuksista”. 
• Pitää Japani passiivisena ja neutraalina, jos voi. 

• Taistella ainoastaan USA:n joukkoja vastaan ettei aiheuteta diplomaattisia 
kiistoja ja/tai sotaa. 
• Primääritavoitteena Pohjois-Korean suitsinta ettei tule sotaa. 

• Pitää Kiina tyytyväisenä. 

• Säilyttää omat ohjussukellusveneet ja tuhota USA:n ohjussukellusveneet. 

 

 



Sota Aasiassa 

• Tyynimeri oli USA:lle selkeästi toisarvoinen sotanäyttämö. 

• USA:n tavoitteet Aasiassa olivat keskenään ristiriidassa.  
• Ensiksi he haluavat Japanin olevan aktiivisesti mukana sodassa, koska sen 

asevoimat ovat hyvä tuki Yhdysvalloille, jonka voimista suurin osa on 
Euroopassa.  

• Toiseksi he haluavat Japanin välttävän aktiivista roolia sodassa, koska sen 
ehjänä oleva talousmahti on elintärkeä pitkäaikaisessa sodassa. 

• Lisäksi amerikkalaiset pyrkivät lähentymään Kiinaa diplomaattisesti 
saadakseen sen olevan potentiaalinen uhka NL:lle. 

 

 



Sota Aasiassa 

• NL:n sotilaspotentiaalin häiritseminen on USA:n tärkein tavoite 
Tyynellä merellä. 

• NL:n joukkojen tuhoaminen ja painostus hyökkäyksellä ovat 
sotilaallisesti tärkeitä mutta käytännössä mahdottomia. 
• Vladivostok ja Petropavlovsk on linnoitettu vahvasti ja mahdotonta 

neutraloida ohjuksin ja ilmaiskuin. 

• USA:n kohteet olivat pääosin taloudellisia kohteita, joilla on 
pitkäaikainen vaikutus. 
• Komsomosk on Amurissa valmistetaan hävittäjäkoneita ja sukellusveneiden 

osia. 
• Khabarovskissa on elintärkeä työstökoneiden valmistustehdas. 

 
 

 



Sota Aasiassa 

• Tyynenmeren sota alkoi hiljaisesti kummankin puolen kootessa 
joukkojaan. 

• USA:lla on 4 tukialusta Tyynellämerellä ja sinne on siirtymässä kaksi 
tukialusta lisää Intian valtamereltä. Lisäksi alueelta löytyy kaksi 
taistelulaivaa. 

• NL hivuttaa samaan aikaan ohjussukellusveneitään Othovskin meren 
bastioniin. 



Sota Aasiassa 

• Myös ensimmäiset taistelut Etelä-Aasiassa ovat varovaisia. 

• Sodan aluksi (D+2 … D+4) Yhdysvallat upottaa muutaman NL laivan 
Intian valtamerellä. Niitä oli seurattu koko ajan.  

• Muutama jäljellejäänyt sukellusvene yrittää häiritä 
kauppamerenkulkua sodan jatkuessa. 

• NL avaa pelin pommittamalla Iranin öljykohteita (D+10) häiritäkseen 
öljykuljetuksia ja lähettämällä joitain sotilaita Pohjois-Iraniin vähäksi 
aikaa. Tämä sohaisu ei vaikuta NATO:n suunnitteluun. 



Sota Aasiassa 

• Japani yrittää pysytellä puolueettomana. 
• Aluksi USA taistelee NL vastaan käyttäen Japanissa olevia lentotukikohtia 

tiedustelukoneittensa lähtöalustoina. Japani ilmoittaa tämän olevan 
diplomaattinen loukkaus ja USA:a lopettamaan tämän. 
• USA siirtää operaatiot Koreassa oleviin tukikohtiin. 

• USA käyttää suurimman osan ensimmäisestä viikosta miinoittamalla 
offensiivisesti ja defensiivisesti ja siirtämällä joukkoja voidakseen aloittaa suto-
operaatiot. 

• NL käyttää ensimmäisen viikon pitämällä joukkoja hälytystilassa ja vie 
ohjussukellusveneensä turvaan Othoskin merelle. 

• CVN Nimitz torpedoidaan D+3 ja se joudutaan hinaamaan Hawaiille korjattavaksi. 
Matkalla sitä ammutaan vielä pommikoneiden merimaaliohjuksilla (D+6), joten 
aluksi käydään korjaamassa laivaa Guamilla. 

 



Sota Aasiassa 

• USA aloittaa lopulta operaatiot NL laivaston tuhoamiseksi. 

• Ilmavoimien ja risteilyohjusten iskuilla pommitetaan NL ilmavoimien 
ja merivoimien tukikohtia. 

• Lentotukialuksien on tarkoitus mennä lähemmäs Vladivostokia kun 
sukellusveneistä ei enää ole uhkaa mutta tarvitaan syötti että kala käy 
koukkuun.  
• USA siirtää lentotukialuksensa ja taistelulaivansa lähelle Japania (D+15). 
• NL vastaa sukellusveneiden ja pommikoneiden yhteisiskulla (D+16). Aluksi 

sukellusveneen salvo osuu Kitty Hawkiin CV ja Lincolniin CV ja sitten 10 
rykmentin (200+ pommikonetta) merimaaliohjusisku perään. Elektroninen 
häirintä pelastaa päivän mutta Kitty Hawkiin osuu lisää ohjuksia. 



Sota Aasiassa 

• Pahasti kärsineet amerikkalaiset tukialukset hinataan Japaniin korjattavaksi, joten 
NL päättää että japanilaiset ovat valinneet puolensa (D+26). 

• NL aloittaa ballistisilla ohjuksilla (SS-12), joilla he iskevät Chitoseen, Atsugiin, 
Misawaan Japanissa ja useisiin Koreassa oleviin tukikohtiin. Kitty Hawkin osuma 
pistää sen pois pelistä ainakin vuodeksi. 

• Japanin hallitus päättää siirtyä NATO:n puolelle, kutsuu kaikki reserviläiset (200K) 
aseisiin ja lähettää 5 divisioonaa Hokkaidoon. 

 



Sota Aasiassa 

• Japanin tultua mukaan sotaan sota etenee ”sovitun kaavan 
mukaan”. 

• NL ilmapuolustusta rouhitaan: 
• D+20 … D+30 : USA menettää 100 lentokonetta. 

• D+30 … D+40 : USA menettää 70 lentokonetta. 

• NL rouhii Japanin ilmapuolustusta: 
• D+42: NL menettää 83 konetta ja USA 30 konetta hyökkäyksessä Chitoseen ja 

Misawaan. 

• Sodan loppuessa D+64 noin 50% Vladivostokin ilmapuolustuksesta oli 
tuhottu. 

 
 



Sota Aasiassa 

• Maataisteluita käytiin vain Kuriileilla. 

• Pääosa maatoiminnasta oli erikoisjoukkojen sabotointitehtäviä mutta 
USA:n merijalkaväki teki pataljoonan helikopterimaahanlaskun 
yhdelle saarelle Kuriileilla (D+42). 

 



Sota Aasiassa 

• Tyynen meren sotanäyttämön jatkon määräsi Euroopan sota 

• Sekä NL että USA halusivat siirtää joukkoja Eurooppaan sodan jatkuessa: 
• NL pyrki estämään tämän usuttamalla Pohjois-Korean hyökkäämään etelään D+43 ja 

tarkoitus oli aloittaa sotatoimet D+46. 
• Samalla hyökättiin Aleuteilla olevaa lentotukialusta vastaan D+48 paineen luomiseksi. 

Tukialukseen ei osuttu mutta saattoalukset kärsivät tappioita.  

• NL alkoi siirtämään nykyaikaisia koneita Eurooppaan D+50 alkaen. Tämän jälkeen 
pudotussuhde putosi 1:4 koska puolet hyvistä koneita ei enää ollut käytössä. 

• D+53 alettiin miettimään taktisen ydinaseen käyttämistä kolmen lentotukialuksen 
osastoa vastaan. Tätä ei pidetty eskalaationa, koska taistelu tapahtui merellä. Optiota 
ei kuitenkaan käytetty, sillä ballistisilla ohjuksilla voitiin jatkaa iskuja lentotukikohtia 
vastaan. Tätä pidettiin turvallisimpana vaihtoehtona. 

 

 



Sota Aasiassa 

• Tyynen meren sotanäyttämön jatkon määräsi Euroopan sota 

• Sekä NL että USA halusivat siirtää joukkoja Eurooppaan sodan 
jatkuessa: 
• USA valmistautui siirtämään joukkoja D+44 alkaen Eurooppaan. Riita Euroopan ja 

Tyynenmeren komentajien välillä jatkui kunnes se sovittiin D+47 ja ilmasillan järjestelyjä 
soviteltiin D+48. Lopulta koneet pääsisivät perille D+56.  

• Samalla riideltiin lentotukialuksista, joita ei haluttu luovuttaa Eurooppaan. 

 



Sota Aasiassa 

• Korean sota jatkui D+62 alkaen. 

• Pohjois-Korean hyökkäys alkoi D+62 mutta Etelä-Korean joukot olivat 
valmiita ottamaan hyökkäyksen vastaan… 

• Kiina päätti olla puolueeton… 



Rauhanteko 

• Vuonna 1988 tehdyssä sotapelissä laajennettiin edellisten vuosien 
skenaariota niin, että mietittiin onko rauha mahdollinen ja miten 
kumpikin puoli saataisiin hyväksymään ja toteuttamaan rauha tai ainakin 
tulitauko. 

• Kelloa siirrettiin D+64  D+75 ja samalla roolipelattiin kolme tilannetta: 
• NATO voitolla 

• NL voitolla 

• Tasapeli 

• Kysymys siis on: Kuinka sotilaallinen tilanne vaikuttaa sodan päättymiseen. 
• Peli ratkottaisiin seminaarina 



Sotilaallinen tilanne 

• Sotilaallinen tilanne Saksan ulkopuolella oli sotapelien mukainen: 
• Pohjois-Korean hyökkäys on pysäytetty ja rintamalinja on suunnilleen sotaa 

edeltävällä linjalla (DMZ). 

• Pohjois-Norjan operaatiot ovat pysähtyneet talvisään ja logististen ongelmien 
vuoksi. 

• Tyynellä Merellä USA miettii maihinnousulle kohdetta ja NL vetää joukkojaan 
Eurooppaan, joten joukkojen voimasuhteet pysyvät samoina. 

• Traakiassa NL hyökkäys on pysähtynyt, koska Saksan tilanne vaatii kaikki 
heidän reservinsä. 



Poliittiset asenteet sodan aikana 

• Asenteet ja näkökulmat eivät todellakaan olleet ”realistisia” eivätkä 
”oikeita”. 

• NL mielestä he ovat käytännössä jo voittaneet sodan, miksei NATO tajua 
asiaa? 
•  Käytännössä johtaisi USA:n globaalin aseman romahdukseen 

• USA:n mielestä sotaa edeltävä asetelma on ”minimivaatimus” rauhalle. 
•  Käytännössä johtaisi Varsovan Liiton loppuun. 

• NATO on aito liittouma ja monille jäsenmaille vuosia kestävä globaali sota 
oli kauhistus. Liittouman yhteneväisyys usein koetuksella. 
•  Ei ymmärretty mihin mennään kun liitytään sotilasliittoon. 

• Sodan aikana poliittisia päämääriä ei missään vaiheessa mietitty 
uudelleen eikä niitä muutettu ”realistisiksi” tai mietitty niiden 
geostrategisia seurauksia… 



Turvallisuuspoliittinen päätöksenteko 

• Kummankin puolen voitto johtaa aggressiivisempiin tavoitteisiin ja 
dogmaattiseen neuvotteluihin mutta tasapelissä ollaan valmiimpia 
kuuntelemaan erilaisia vaihtoehtoja. 

• NATO voitolla 
•  USA ajoi ehdotonta sotaa-edeltävää rajaa ja NATO oli valmis myönnytyksiin. 

• NL voitolla 
•  Hylättiin ”Fortress America” ajatukset 
•  Sodan jatkuminen EI haittaa USA:n kotimaata, jatketaan vaan sotaa. 

• Tasapeli 
•  ”Kaikki on pöydällä.” 

• USA halusi aina olla voitolla ennen neuvotteluja, NL taas halusi päättää 
sodan nopeasti ollessaan voitolla… 

 



Sotilaspoliittinen päätöksenteko 

• Sodanjohdossa politiikka ajaa aina sotilaallisen toiminnan yli. 

• Oikeassa maailmassa joukkojen sijainti ja käyttö ei ole optimoitua: 

• D+75 USA:n pääasiallisena tavoitteena oli voittaa sota Keski-
Euroopassa ja varustautua neutraloimaan NL:n seitsemäs strateginen  
porras. 
• Hyökkäys ei ollut realistista, koska portaan saapumisen ja oman operaation 

välinen aikaikkuna olisi ollut kapea ja mahdollisesti häviämässä… 
• Toimintavapaus olisi voitu saavuttaa siirtämällä joukkoja merkistöttömiltä 

sektoreilta. Poliittisista syistä (NATO:n yhtenäisyys) tämä oli mahdotonta. 
• Vaihtoehtoisesti ydinaseita olisi voitu käyttää tulivoiman lisäämiseksi. Sekin oli 

poliittisesti mahdotonta. 
 
 



Sotilaspoliittinen päätöksenteko 

• Sotilaallinen tilanne on toisaalta aina pakko ottaa huomioon 
poliittisia päätöksiä (tavoitteita) mietittäessä. 

• D+75 USA:n tärkein sotilaallinen ongelma on miettiä keinoja, kuinka 
NATO pystyy sotimaan saavuttaakseen aikamäärän D+2 vuotta, jolloin 
lännen sotateollisuus saavuttaisi lopullisesti yliotteen. 



Sotilaspoliittinen päätöksenteko 

• Sotilasjohdon sisällä on pystyttävä miettimään oikea ratkaisu tähän 
ongelmaan. 

• Painopisteen valinta on yksi tapa pyrkiä saavuttamaan tämä etu: 
• Eurooppa: ”sotilaallinen ongelma”, ”akuutti kriisi” 

• Eurooppa on koko sodan ratkaisualue, kaikki voimat sinne 

• Tyyni meri: ”poliittinen ongelma”, ”pitkä-aikainen kriisi” 
• Alueen taloudellinen arvo tärkeä, merkittävä sodanjälkeisessä jälleenrakentamisessa 
• Sotilaallisen läsnäolon vähentäminen voisi saada alueella olevat maat tekemään USA:sta 

riippumattomia päätöksiä/linjauksia (Japanin massiivinen asevarustelu) 

• Päätöksentekoa vaikeuttaa tiedustelutiedon puute:  
• NL vähensi Aasiassa olevia joukkojaan sotiakseen Euroopassa, mutta USA ei nähnyt 

sitä kylliksi hyvin, epävarmuus vallitsi tiedustelussa… 



Skenaario I: NL voitolla  

• NL kuudes strateginen porras on yllättänyt NATO:n joukot Baijerissa ja 
USA:n V Armeijakunta ja yksi saksalainen divisioona on saarrettu. NATO:n 
linjoissa on 600km leveä aukko Baijerissa. 

• NATO:n pohjoinen hyökkäys on lyöty takaisin Elbe-Lyypekki-linjalle. 

• NATO:n vastahyökkäys Hollantiin on epäonnistunut. 

• Saarrettuja neuvostojoukkoja ei pystytä tuhoamaan 

• USA:n ilmavoimien täsmäaseet ovat loppumassa. Ilmavoimien suhde on 
1.6:1.0 NATO:n eduksi. 

• USA:n panssarivaunut ovat loppumassa. 

• NL:n seitsemäs strateginen porras on siirtymässä NL:n länsiosien läpi keski-
Eurooppaan. 



Skenaario I: NL voitolla  

• Poliittisia ajatuksia –USA/NATO: 
• NATO miettii ydinaseiden käyttöönottoa. Tämä johtaa liittolaisten haluun tehdä 

rauha nyt eikä käyttää ydinaseita… 
• Pari viikkoa sitten superhaukkamainen USA:n poliittinen johto (Kongressi) ehdottaa 

vetäytymistä Euroopasta ja ”Fortress Americaa”… 

• Poliittisia ajatuksia – Neuvostoliitto: 
• Sota on käytännössä voitettu kunhan NATO tajuaa asian. Seitsemäs strateginen 

porras sinetöi voiton. 
• Maatalouden ongelmat ovat räjähtäneet käsiin. Sekä syyssato että kevään kynnöt 

ovat kriisissä. 
• Kaupunkien ruuanjakelu on kriisissä, koska logistiikka palvelee kokonaan 

sotaponnistuksia. 
• Talouselämän kriisit ovat muuttumassa akuuteiksi. 
• Kiina on ollut todella ystävällinen USA:lle, voisivatko ne yrittää jotain ovelaa? 
• Pitkässä juoksussa NL talous on heikompi kuin lännen, NL ei voita pitkäaikaista sotaa. 



Skenaario I: NL voitolla  

• USA – Ratkaisu: 
• Olemme globaalisessa mielessä paremmassa asemassa. Jatketaan sotaa. 

• Ydinaseita ei käytetä  Sotaa jatketaan konventionaalisesti. 
•  Taktinen etu olisi pieni 

• NL – Ratkaisu: 
• Jatketaan sotaa, teemme asioita selkeästi todella hyvin. 



Skenaario I: NL voitolla  

• USA – Sotilasoperaatiot: 
• Eurooppa: 

• Poliitikot eivät ymmärrä mitään! Olemme menettämässä Euroopan. 
• Hylkää saarrettu armeijakunta 
• Rakenna uusi puolustuslinja Rein-Munchen linjalla, joka kestää 9-14 päivää ennen 

murtumista. 
• Rakenna seuraava puolustuslinja Lyypekki-Emden linjalle, sen pitäisi kestää 30 päivää. 
• Pommita NL:n logistiikkaa (Deep interdiction) 
• Siirrä kaikki lentotukialusten koneet tukemaan taistelua. Siirrä BBBG Karibialta. 
• Siirrä kaikki B-52 pommikoneet pois SIOP:sta ja käytä konventionaalista pommitusta. 
• Raskaita risteilyohjusiskuja. 

• Tyynimeri: 
• Vladivostok on liian vahvasti linnoitettu, joten Etelä-Kuriilit on pehmeämpi kohde. 
• Aloitetaan suto-operaatiot Okhotskin merellä. 
• Seurataan Japanin jälleenvarustautumista ja mahdollista Koreoiden yhdistymistä. 



Skenaario I: NL voitolla  

• NL – Sotilasoperaatiot: 
• Konventionaalisten iskujen sijaan suunnittelu siirtyy poliittisesti näyttäviin 

voimanosoituksiin, joilla voidaan osoittaa neuvostovoimaa kaikkialla 
maailmassa, erityisesti Yhdysvaltojen maaperällä. 

• NATO on saatava ymmärtämään, että he ovat hävinneet. 
•  Mietitään keinoja osoittaa omaa voimaa, jotta vihollinen tajuaa olevansa hävinnyt 

• Ydinsukellusveneellä toimitetut erikoisjoukot iskevät USA:n länsirannikon sotilaskohteisiin. 

• Kuubassa olevat erikoisjoukot hyökkäävät Pohjois-Carolinan logistiikkasolmuihin. 

• Pieni konventionaalinen hyökkäys Aleuteille    

 



Skenaario II: NATO voitolla  

• NL kuudes strateginen porras on pysäytetty. 

• NATO:n pohjoinen hyökkäys etenee laskuvarjo-operaation tukemana kohti 
Stendalia. Tämä yhdessä eteläisen iskun kanssa on tekemässä 60 
neuvostodivisioonan (tappioiden vuoksi käytännön vahvuus 32 divisioonaa) 
mottia Elben ja Reinen välille. 

• NATO:n vastahyökkäys Hollantiin on epäonnistunut. 

• Bonnis taskussa olevat neuvostojoukot on tuhottu 

• Ilmavoimien suhde on 1.6:1.0 NATO:n eduksi. 

• USA:n panssarivaunut ovat loppumassa. 

• NL:n seitsemäs strateginen porrasta ollaan keskittämässä NL:n länsiosissa 



Skenaario II: NATO voitolla  

• Poliittisia ajatuksia –USA/NATO: 
• Miten nautimme voiton hedelmistä? Millaisessa maailmassa haluamme elää? 

• Punaiset ajetaan takaisin venäjälle! Itä-Eurooppa vapautetaan! 

• Poliittisia ajatuksia – Neuvostoliitto: 
• En voi luottaa kenraaleihini! Niiden epäonnistujin suunnitelmille pannaan 

kymmenen päivän kuonokoppa, jolloin mietimme miten selviämme tästä. 
• NATO:lle esitetään heti tulitaukoehdotus, joka hylättiin heti! 

• NATO:n poliittinen hajottaminen ei onnistu, joten valitaan toimintaratkaisuksi kaikkien 
voimien paneminen peliin Keski-Euroopassa. 

• Jos kun NATO hyväksyy tulitauon, se toteutetaan heti! Tehdään rauha nyt! 

• Maatalous, Kiina ja talous hoidetaan kun siihen on aikaa... 



Skenaario II: NATO voitolla  

• USA – Ratkaisu: 
• Neuvostojoukkojen motti Saksassa on niin iso ettei sitä voi tuhota helposti ja 

se ei oikeasti ole edes tiivis motti.  
•  Keskitytään estämään täydennykset ja hidastamaan lisäjoukkojen tuloa. Kypsytetään 

mottia. 

•  Ilmavoimat töihin tuhoamaan NL:n logistiikka ja hidastamaan apujoukkojen tuloa. 

• NL – Ratkaisu: 
• Kaikki olemassaolevat voimat keskitetään Keski-Eurooppaan sodan 

voittamiseksi mahdollisimman nopeasti. 



Skenaario II: NATO voitolla  

• USA – Sotilasoperaatiot: 
• Eurooppa: 

• Ilmavoimiemme vahvuus ei ole lähellekään niin hyvä kuin se aluksi näyttää. Voimat eivät 
mitenkään riitä motin tuhoamiseen ja lisäjoukkojen murskaamiseen.  
• Jos kaikki menee putkeen käydään seuraavat 20-30 päivää liikkuvia operaatioita seitsemännen 

strategisen portaan kanssa. 

• Jos kaikki ei mene putkeen ammutaan vahva taktinen ydinisku, jolla lyödään seitsemäs 
strateginen porras rikki ja vetäydytään Reinille. 

• Ei tuhlata joukkoja operaatioihin muualla Euroopassa. 

• Tyyni Meri: 
• Maihinnousu Pohjois-Koreaan 

• Pehmitetään Vladivostokia… 



Skenaario II: NATO voitolla  

• NL – Sotilasoperaatiot: 
• Seitsemäs strateginen porras (27 divisioonaa) hyökkää kuten on sovittu 

• Kemiallisilla aseilla hidastetaan NATO:n ilmavoimien operaatioita. Iskuilla pyritään myös 
hidastamaan NATO:n panssarijoukkojen liikettä, jotta motti ei tiivisty liikaa. 

• Kootaan kahdeksas strateginen porras tyhjentämällä koko Kiinan raja sekä 
sivustat. 
• Kiinan rajalle jätetään yksi divisioona ansalangaksi ja uhataan täysmittaisella ydiniskulla, 

jos kiinalaiset yrittävät jotain. Näin saadaan käyttöön 30-40 divisioonaa lisää. 



Skenaario III: Tasapeli  

• NL kuudes strateginen porras ja NATO:n joukot ovat taistelleet toisensa 
näännyksiin ja rintamalinja on vakiintunut Elbe-joen vartta pitkin. 

• NATO:n pohjoinen hyökkäys on pysähtynyt Wittenbergiin. 

• NATO:n vastahyökkäys Hollantiin on epäonnistunut ja NATO:n rintamalinja 
kulkee Reinin ja Nederin jokien vartta pitkin. 

• Saarretut neuvostojoukot ”Bonnin taskussa” on tuhottu 

• USA/NATO ilmavoimat ovat hyvässä valmiudessa ja ne ovat lisäämässä 
ilmaoffensiiviaan VL:n alueella. 

• NL:n seitsemäs strateginen porrasta ollaan keskittämässä NL:n länsiosissa. 



Skenaario III: Tasapeli  

• Poliittisia ajatuksia –USA/NATO: 
• Nyt on kunnolla aikaa miettiä mitä pitäisi tehdä sodan voittamiseksi.  

• Pitkä sota on OK, koska me vahvistumme koko ajan suhteessa NL voimiin. 

• Poliittisia ajatuksia – Neuvostoliitto: 
• Päätavoite –Saksan neutralointi- on saavutettu. Kyllä me ollaan hyviä!  

• Jatketaan sotaa ja keskitetään joukkoja Eurooppaan.  

• Nyt saavat poliitikot hoitaa jatkon. 

• Maatalous, Kiina ja talous hoidetaan kun siihen on aikaa, nyt keskitytään 
neuvottelujen voittamiseen... 

 



Skenaario III: Tasapeli  

• USA – Ratkaisu: 
• Sekä kansa että eliitti hyväksyvät ja tukevat pitkän sodan. Jatketaan sitä. 
• Vaaditaan liittolaisilta lisää joukkoja, tarvikkeita ja tukea sodankäyntiin globaalisti. 
• Lämmitellään Kiinan ja Japanin aggressiivisempaa sodassa mukanaoloa… 
• Sotilasstrategiamme tulee olemaan offensiivinen strategia. 

• NL – Ratkaisu: 
• Nyt neuvotellaan rauha ja pidetään painetta päällä. Kaikki on kunnossa! 

• YK:n rauhanneuvottelut hyväksytään, aloitetaan salainen diplomatia Ranskan erottamiseksi 
NATO:n riveistä. 

• NATO ja Ranska eivät liiku neuvotteluissa. Miten tässä näin kävi? 
• Peruutetaan kaikki neuvottelut, kieltäydytään neuvottelemasta YK:ssa, luodaan 

kommunistihallinto Länsi-Saksaan ja hyväksytään kemiallisten ja ydinaseiden käyttölupa 
Ranskaa vastaan. 



Skenaario III: Tasapeli 

• USA - Sotilasoperaatiot: 
• Eurooppa: 

• Tilanne ei todellakaan ole hyvä. Panssarivaunutappiot ja ammuskulutus ovat valtavat. 
Seuraava iso täydennyserä tulee D+100 ja siihen asti pitäisi pärjätä. Ilmavoimat ovat aivan 
riippuvaisia polttoainetilanteesta, joka on epävarma.  
•  Merivoimat eivät voi auttaa, koska saattueiden suojaus on tärkeämpää. Kysy lisää Tyyneltä 

Mereltä. 
• Tällä hetkellä NATO pystyy hyökkäämään 1-3 viikkoa, puolustamaan 3-6 viikkoa tai 

viivyttämään 6-8 viikkoa. 25 x 70kt taktisia ydinaseita yhtenä iskuna tasoittaisi puntteja 
kunnolla ja antaisi NATO:lle monta viikkoa täydennyksen saapumiseen asti. 
•  Konditionaalinen ydinaselupa tulee. Suunnitella saa ja päivittää suunnitelmia mutta 

ampumalupa pitää pyytää erikseen. 

• Tyyni meri: 
• Europan sota ratkeaa ennen lentotukialuksieni tuloa paikalle. Sota on poliittinen asia ja 

heikkous vaikeuttaa sodan jälkeistä aikaa. Toimin seuraavilla tavoilla: upotan NL:n 
kalastuslaivaston ja kauppalaivaston satuttaakseni heitä sodan jälkeen, valtaan Etelä-Kuriilit ja 
tuen lentokoneilla Etelä-Koreaa. 



Skenaario III: Tasapeli 

• NL - Sotilasoperaatiot: 
• Keskitetään voimavarat Keski-Euroopan voittamiseen ja hyväksytään 

puolustusstrategia muilla rintamilla. Hyväksytään tappio merellä. 
• NATO ei pysty saartamaan joukkojamme ja vaikka pystyisikin siihen, niin reservimme 

voittavat NATO:n joka tapauksessa. 

• Muut rintamat hoidetaan kun ehditään (myöhemmin). 

• Ydinsodan uhka ei ole todellinen. NATO:lla ei ole operatiivisia reservejä, jotka 
pystyisivät käyttämään hyväkseen rajoitettuja ydiniskuja. Lisäksi ydiniskuluvan 
saanti vie niin kauan aikaa, että se voi olla myöhässä. 

 



Rauhanneuvottelujen kulku 

• Rauhanneuvottelut ja –välitystoiminta alkoivat heti sodan 
puhjettua. 

• Monia ehdotuksia oli ilmassa: 
• Intia tarjoutui toimimaan välittäjänä ”Sitoutumattomien maiden” nimissä. 

• Jugoslavian rauhanehdotus julkaistiin kun NL:n joukot hyökkäsivät Itävaltaan. 

• Paavin Joulurauhan aselepo 48 tunniksi 

• Uuden vuoden tulitaukoehdotus 



Rauhanneuvottelujen kulku 

• Sodan loppuminen vaatii sitä, että kummankin puolen 
”minimivaatimuksien” on oltava yhteensopivat. 

• Neuvottelut kariutuivat seuraavista syistä: 
• Aselevot eivät toimi jos rintamalinjat muuttuvat koko ajan, sillä niissä 

asetetaan kummallekin puolelle sovittu rintamalinja 
• Yleisen tilanteen muutokset (läpimurrot, motit) lisäsivät oman puolen riemua, 

jolloin neuvottelut oli helppo hylätä. 
• Toisen puolen yllättävä ”irrationaalinen” toiminta, kuten ehtojen hylkääminen 

”ilman hyvää syytä” (luetaan vastapuolen tilanne täysin väärin) 

• Globaalit asenteet muuttuivat rajusti kemiallisten aseiden käytön ja 
globaalin sodankäynnin myötä, kukaan ei ollut sivullinen ja sota 
kosketti kaikkia… 

 
 



Rauhanneuvottelujen lähtökohdat 

• Neuvostoliiton ”viralliset rauhanehdot” olivat: 
• Saksojen demilitarisointi 

• Kummankin sotilasliiton purkaminen 

• Aseistariisunta rauhanaikaiselle tasolle Atlantilta Uralille 

• Taktisten ja keskipitkänmatkan ydinaseiden purkaminen Euroopassa 

• NATO:n ”viralliset rauhanehdot” olivat: 
• Sotaa-edeltävä tilanne Euroopassa. 

 



NL voittoneuvottelut 

• NATO ei hyväksynyt sopimusta neuvotteluissa luottaessaan 
voittavansa sodan pitkässä juoksussa. 

• NL voittaessa se ”vaati liikaa” (vaikka olisi ollut valmis vetäytymään 
useassa kohdassa) mutta NATO piti ehtoja liian kovina ja käveli 
suoraan pois. 
• Jatkoneuvotteluissa NATO luuli että NL oli hyväksynyt NATO:n minimiehdot ja 

neuvottelut kariutuivat kun NATO vaati teknistä detaljia, joka olisi ollut 
teknisesti mahdotonta toteuttaa (NL joukkojen vetäytyminen Euroopasta 2 
viikossa). 

• NL yritti luoda kiilaa NATO:n sisällä pelottelemalla Ranskaa. 
• NATO epäili NL toimia ja tiedustelusatelliittien vähäisyys esti ”todentamisen”. 

• Liian kovia ehtoja ei hyväksy kukaan… 

 

 
 



NATO:n voittoneuvottelut 

• Kumpikin puoli tiesi että NATO:n etu on lyhytaikainen, joten tilanne oli 
itseasiassa liikkuva.  

• NATO:lla ei ollut halua eikä neuvottelupositiota, koska se ei ollut niin vahva 
että olisi voinut ehdottomasti pitää sanansa. NL ajatus oli luoda 
voimatyhjiö Eurooppaan, jolloin se on neutraloinut Saksan (ja USA:n) vallan 
Euroopassa.  
• Kumpikin puoli osti ja myi maita joustavasti (Tsekkoslovkian aseistariisunta) mutta 

ideat jäivät ilmaan. 
• USA etsi voimatekijää, jota käyttää hyväksi neuvotteluissa. 
• NL yritti saada Ranskan kanssa erillisneuvotteluita. Ei onnistunut. 

• Oikeassa maailmassa ei bluffata neuvotteluissa eikä neuvottelut onnistu, 
jos ei tiedä mitä haluaa eikä ole pelimerkkejä kädessä! 

 

 

 



Tasapelin neuvottelut 

• USA:n ja NATO:n erilaiset tavoitteet johtivat sekaviin 
neuvotteluehtoihin ja annettujen ehdotuksien muuttumiseen koko 
neuvottelun ajan. 

• NATO ei saanut aikaan yhteistä neuvotteluasemaa, joten ainoaksi 
yhteiseksi asiaksi jäi ”sotaa edeltävät rajat”.  
• NATO:n neuvottelijat etenivät hitaasti ja vastaukset veivät aikaa. 

• NL yritti murtaa NATO:n neuvottelemalla erikseen Kiiann ja Japanin 
kanssa mutta ne epäonnistuivat. 
• Diplomaattisesti eristetyksi itsensä tunteva NL lopulta katkaisi neuvottelut 

kaikkien kanssa ja palasi takaisin sotaan. 

 

 



Voimavarojen mobilisointi 

• Massiivinen globaali maailmansota kulutti miesvoimaa paljon. 

• Kumpikin puoli mobilisoi nopeasti ja tehokkaasti miesvoimansa. 
• Kumpikin puoli kykeni siirtämään täydennyshenkilökuntansa taistelukentälle 

ja reservien siirrot olivat nopeita ja harjoiteltuja. 

• Logistiikka ja varuspuutteet haittasivat kummankin puolen toimintaa. 
• Nämä tarpeet tulevat koko ajan tärkeämmiksi, kun sota pitkittyy. 

• Logistiset ongelmat, kysymykset ja ratkaisut veivät yhä enemmän poliittisen 
johdon ajasta. 

 



Voimavarojen mobilisointi 

• Yhdysvallat julisti sodan Neuvostoliitolle ja sen liittolaisille. 

• Sodanjulistus mahdollisti teollisten voimavarojen käyttöönoton lain 
kannalta välittömästi. 
• Säännöstelyä ja vienti/tuontirajoituksia ei katsottu aluksi tarpeellisiksi. 
• Hintoja, palkkoja ja vuokria ei jäädytetty sodan ajaksi. 
• Teollisuuden ryhmittäminen pooleiksi (käytännössä kartellisointi) tehtiin 

lailliseksi. Tämän pitäisi tehostaa sotateollisuutta. 
• Asevoimien osto- ja myyntibyrokratiaa purettiin. 
• Yksityiseltä puolelta koottiin asiantuntijoita johtamaan varustelua. 

• USA:ssa mobilisoinnin lait ja niihin liittyvät mahdollisuudet 
muistuttivat Korean sotaa… 



Voimavarojen mobilisointi 

• Sotateollisuuden maksimointi ei onnistunut lyhyellä tähtäimellä. 

• Seuraavia toimenpiteitä tehtiin: 
• Tehtaita muutettiin sotatalouden käyttöön. 

• Sotatarviketehtaita laajennettiin. 

• Valtio rahoitti avokätisesti alihankkijoiden kapasiteettilaajentamista. 

• Liittolaismailta kysyttiin kiinnostusta mahdollisiin sotatarvikeostoihin. 

• Ehdotettiin työstökoneiden hankinnan rahoittamista teollisuuden 
laajennuksia varten. 

• Käytännössä teollisuuden laajentamisessa havaittiin kokoajan 
ongelmia työvoimapulan ja työstökoneiden puutteen vuoksi.  

 

 



Voimavarojen mobilisointi 

• Tuotannon maksimointi saavutti ”surgen” (10-25% tuotannon 
nousu) tehon nopeasti mutta se ei olisi riittänyt pitkässä sodassa. 

• ”Full-surge capacity” oli käytössä kaikkialla D+75 mutta tämä teho 
saavutettiin käyttämällä ”liikaa” varastoja ja puolivalmisteita 
alihankintaketjussa. 
•  Kiihdytetty sota-ajan tuotanto ei ole kestävä ratkaisu. 



Voimavarojen mobilisointi 

• Rauhanaikaista tuotantoa tekevän tehtaan konversio 
sotateollisuuden tarpeisiin vaatii 12-30kk.  

• Olemassa olevan tehtaan merkittävä laajennus vaatii saman verran 
aikaa.  

• USA:n merkittävimmät ongelmat olivat: 
•  Ammustuotanto (tehtaiden määrä vähäinen) 

• Ammuksien oletettiin loppuvan ennen kuin uusia tehtaita saataisiin käyttöön. 

• Ulkomaalaisista tuotantoa on mietitty mutta käytännössä kapasiteetti ei olisi tehnyt 
eroa. 

•  Laivanrakennus (telakoita vähän, ammattitaitoisen työvoiman puute) 

 

 



Voimavarojen mobilisointi 

• Maatalous toimi aluksi hyvin sodanajan miespulasta huolimatta. 

• Pitkässä juoksussa maatalouden tarpeet olisivat pakottaneet 
ohjelmaan, jossa maatalousyrittäjiä ja heidän työläisensä olisi 
vapautettu sotilaspalveluksesta… 

 
 



Voimavarojen mobilisointi 

• USA:n talous ei kärsinyt sodasta mutta sen rakenne muuttui. 

• NL ei pystynyt hyökkäämään Pohjois-Amerikkaan, joten teollisuutta 
pystyttiin muuttamaan rauhassa. 

• Palvelualojen kasvu pysähtyi ja siitä siirrettiin työvoimaa 
teollisuuteen. 
• Pitkässä juoksussa tämä vääristäisi talouden rakenteen ja pakottaa hinta ja 

palkkasäännöstelyyn mutta tarkoitus oli välttää tätä mahdollisimman pitkään. 

• Taloudellisen suunnittelun peikkona oli inflaatio, joka oli matala koko 
sodan ajan. 
• Voimavarojen muuttuminen aiheutti paikallisia puutteita, jotka suututtivat 

siviiliväestöä. 



Voimavarojen mobilisointi 

• Kaikki tehtaat toimivat surgella D+75 tilanteessa ja ylimääräiset 
varastoidut puolivalmisteet ja raaka-aineet olisivat loppuneet 
D+135. 

• Voimavarat olisi saatu käyttöön kunnolla D+2 vuotta. 

• Käytännössä teollisuuden rakenteen muutos ei olisi onnistunut 
nykyisellä koulutuspohjalla, vaan ammattikoulut, yliopistot yms 
oppilaitokset olisi määrätty muuttamaan koulutusohjelmiaan 
teollisuuden muuttuneisiin tarpeisiin. 
•  Oppilaitoksien koulutusohjelmien muuttaminen on kriittisen tärkeää, jos 

sodasta tulee pitkäaikainen. 
•  Vuosia pitkä sota voitetaan yliopistoissa ja ammattikouluissa… 

 

 



Logistiikka 

• USA:n oma logistiikka riitti täysin sodan tarpeisiin. 

• Kaikki USA:n satamat + Kanadan antamalla luvalla myös sen satamat 
kummallakin valtamerellä olivat käytössä. 

• NATO:lla oli käytössä 1200 kauppalaivaa, jotka kuljettivat 
sotatarvikkeita. 
•  Muiden liittolaismaiden ja ”luotettujen neutraalien” aluksia käytettiin 

myös. 

• Ilmakuljetus käytti paljon siviililentokoneita sekä ulkomaisten 
lentoyhtiöitä.  

 



Energia ja raaka-aineet 

• USA:n riitti energiaa koko sodan ajan mutta pullonkauloja esiintyi. 

• USA on riippuvainen ulkomaisesta öljystä mutta maahantuonti jatkui 
keskeytyksettä koko sodan ajan. Samoin raaka-aineita saatiin maahan 
keskeytyksettä. 

• Sähköntuotanto oli joissain osissa maata katossa. 
•  Arka tihutöille. 

•  Sähköntuotantoa on käytännössä mahdotonta nostaa nopeasti. 

• Sähköntuotannon ongelmia ratkottiin tuomalla sähköä Kanadasta 
sekä säännöstelemällä sähkönkäyttöä vuorotöitä sovittelemalla. 



Rahoitus 

• Sota oli tarkoitus rahoittaa 50/50 tulorahoituksella ja lisäbudjeteilla. 

• Rahoitusmalli oli toimiva mutta käytännössä ongelmaksi 
muodostuivat sodan äärimmäiset kustannukset. 
• Tappioiden korvaaminen sotaa edeltävälle tasolle maksaisi 25% BKT:sta. 
• Sodanaikaisen armeijan kustannukset olisivat 41% BKT:sta. 
•  Nämä kustannukset olisi maksettava 2-4 vuodessa. 

• Japani oli sodan kannalta tärkeä, koska sen rahoitusmarkkinoitten 
kautta voitaisiin hankkia velkaa sodan maksamiseen ja sen jälkeiseen 
aikaan. 
•  Tarkoitus oli välttää Britannian Imperiumin kohtalo 2MM jälkeen. 

• Veronkorotukset olisivat keskittyneet kulutusveroihin. 



Joukkotuhoaseet 

• Joukkotuhoaseiden käytön pidikkeet olivat valtavat sodassa. 

• NATO mietti monta kertaa ydinaseen käyttöä mutta poliittiset ja 
sotilaalliset edut eivät kertaakaan olleet kylliksi vahvat. 
• NL tiesi NATO:n tutkivan ydinaseiden käyttöä ja valmistautui vastaiskuun. 

• NL harkitsi kemiallisten aseiden käyttöä monta kertaa Bulgarian 
tilanteen muuttuessa kriittiseksi mutta käytti kaasua vasta D+46. 
• Kemiallisia aseita käytettiin sekä Saksassa että Turkissa 
• Sekä lyhyt- että pitkävaikutteisia kemiallisia aseita käytettiin. 
• NATO:n vastaus oli hutera ja vasta D+60 NATO alkoi käyttämään kemiallisia 

aseita yhtä hyvin kuin NL. 
• Huono sää haittasi aseiden käyttöä, teho jäi vaillinaiseksi. 



Joukkotuhoaseet 

• Ydinpelote toimi hyvin läpi koko sodan. 

• Kummankin puolen strategiset asejärjestelmät olivat valmiita 
käyttöön ja taistelunjohto toimi moitteettomasti. 
• NL menetti puolet ohjussukellusveneistään sodan aikana. 

• Taistelukentän käyttöön tarkoitetut ydinasejärjestelmät kärsivät 
tappioita tavanomaisten aseiden käytöstä mutta nekin olisivat olleet 
suurin piirtein käytössä. 

• Kriisitilanteessa ydinaseiden käyttö tulee mahdolliseksi! 

• Taktisten ydinaseiden käyttöä harkittiin mutta signaloinnin pelättiin 
johtavan massiiviseen kostoiskuun… 



Joukkotuhoaseet 

• Ydinsodan aloitus ei ole niin yksinkertaista kuin doktriinissa: 
• NATO-liittolaiset eivät halunneet käyttää ydinaseita omissa maissaan 

• Ydinaseiden käyttö vähensi USA:n ylivoimaa merellä 

• Japani olisi todennäköisesti julistautunut puolueettomaksi ydinsodan alkaessa 

• Ydinaseiden käytön sopiminen olisi todennäköisesti johtanut NATO:n 
poliittiseen hajoamiseen… 

• Ydinsodan uhatessa: 
• Kumpikaan puoli ei tuntunut ymmärtävän, arvaavan eikä pystyvän sanomaan 

mikä olisi niin tärkeää, että vastapuoli käyttäisi ydinaseita. 

• Kummankin puolen johtajat epäilivät ydinaseiden hyödyllisyyttä. 
• Eskalaation pelko oli suurin pidäke, epävarmuus esti ”hyötykäytön” 

 



Sota avaruudessa 

• Avaruussota keskittyi aluksi satelliittien tuhoamiseen. 

• NL aloitti heti satelliittien tuhoamisen omilla ASAT-järjestelmillään. 
•  lähes kaikki USA:n tiedustelusatelliitit LEO radoilla tuhottiin varhaisessa vaiheessa. 
•  Korvaavina järjestelminä käytettiin lentokoneita (SR-71, U-2, RC-135, EP-3, lennokit…) 

• USA käytti omia harvalukuisia ASAT-järjestelmiään kunnes ne alkoivat loppua. 
Aseiden käydessä vähiin jäljelle jääneitä ASAT-aseita säästeltiin 
”ratkaisutaisteluihin”. 
• Tämän jälkeen siirryttiin tuhoamaan laukaisualustoja ilmavoimilla ja risteilyohjuksilla. 

• Avaruussota loppu D+20 päivänä koska kumpikin oli saavuttanut tavoitteensa: 
• NL oli tuhonnut NATO:n tiedustelusatelliitit 
• USA oli tuhonnut NL:N satelliittien laukaisualustat (Sary Shagan, Tyaratam) 
• Jäljellä aseita seuraavasti: USA (4 ASAT järjestelmää), NL (5 ASAT järjestelmää) 

 

 



Sota avaruudessa 

• Satelliittien käyttö tietoliikenteessä on vaikeaa sodassa: 
• UHF satelliittien häirinnän vuoksi niillä oli 40% saatavuus 
• SHF satelliitit (joissa ei ollut häirinnänsietoa) olivat kokonaan poissa pelistä 
•  tietoliikennesatelliittien häirintä on jatkuvaa ja tehokasta! 
•  Satelliittitietoliikenteen viestinkulkunopeus putosi 10 tuntiin! 

• D+46 alkaen kumpikin puoli alkoi lisäämään omaa satelliittikykyään. 
• NL:lla 40 kiertoradalla + 23 valmista varajärjestelmää 
• USA:lla 11 (D+43)  17 (D+64) 

• Korvaavien satelliittien laukaisu on mahdollista mutta se vie aikaa ja 
vaatii resursseja: 
• NL:lla paljon varasatelliitteja, joka mahdollisti tappioiden korvaamisen 

 



Sota avaruudessa 

• NL voitti avaruussodan mutta… 
• NL:n yksinkertaiset satelliitit oli helppo saattaa laukaisukuntoon nopeasti 
• USA:n suuret ilmavoimat ja strategisten tiedustelulentokoneiden suuri määrä 

kompensoi ongelmia 
• USA ei käyttänyt muiden maiden satelliitteja ollenkaan hyväkseen! Siviili ja 

sotilasyhteistyö takkuili. 

• Rauhanneuvottelujen kannalta avaruussotien tappiot johtivat siihen 
että varmuus vihollisen tilanteesta/tottelemisesta tilanteessa ei ollut 
varmuutta… 

• Avaruussota on siis turhauttavaa ja vaatii pitkää pinnaa. Järjestelmien 
alasajo on tavallista. Sodan tuloksia pidettiin yleisesti ”realistisina”. 



Summa Summarum 

• Tämä oli tässä. Eiköhän lakaista hylsyt pöydältä ja oteta mahdollisia 
kysymyksiä. 

 


