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Ydinaseet 

• Atomipommi perustuu fissioon, jossa raskaat ytimet (U235 ja 
Pu239) rikkoutuvat ja muuttuvat kevyemmiksi ytimiksi vapauttaen 
samalla energiaa. 

• Fissiopommin koon testatut rajat ovat noin 200kg – 500kt 
räjähdysvoima.  

• Vetypommi perustuu fuusioon, jossa kevyet ytimet (Litium-
Deuteroni) rikkoutuvat ja muuttuvat kevyemmiksi ytimiksi 
vapauttaen samalla energiaa. 

• Fuusiopommin käytännön alaraja on noin 50kt ja ylärajaa ei teoriassa 
ole. 1Gt asetta on ehdotettu asteroidien väistämiseen. 



Ydinaseet -tekniikka 

• Ydinräjähdyksessä energia vapautuu neljässä muodossa: 50% 
paineaaltoa, 35% lämpöä, 5% alkusäteilyä ja 10% jälkisäteilyä. 

• Ydinaseen eri osien kokoa ja materiaalien puhtautta muokkaamalla voidaan 
ydinaseen vapauttaman energian eri muotoja korostaa. 
• Neutronisäteily tehokas ilmakehässä ja ”Neutronipommissa” alkusäteilyä korostettiin 

(5%  35...40% tehosta). 
• Avaruudessa tapahtuvissa ohjustorjuntaratkaisuissa taas korostetaan röntgensäteilyä. 
• Gammasäteily aiheuttaa ilmakehään osuessaan sähkömagneettisen pulssin, joka 

haittaa elektroniikkaa. 

• Jälkisäteily on vaarallista ihmiselle sotilaallisesti viikkoja, ihmiselämälle 
vuosikymmeniä. 
• Ydinase voidaan ”suolata”, jolloin siihen lisätään aineita, joilla on pitkä 

puoliintumisaika (Co60, Zi65, Ta182, Au198). 

 
 



Ydinaseet - Tulevaisuus 

• Yksi ydinaseen rajoituksista on pallomainen räjähdys pinta, jonka 
suuntaaminen tarjoaisi monia uusia mahdollisuuksia… 

• Suunnattu ydinräjähdys on alun perin ollut rakettimoottorina mutta 
myöhemmin sen käyttöä aseenakin on tutkittu.  
• Noin 5% energiasta voisi laukaista olemassa olevaa massaa, jonka teho 

osuessaan olisi valtava. 
• Suunnattu räjähdys voisi myös olla alkusäteilyä. Röntgen- ja neutronisäteily 

voisi luoda massiivisen vaikutuksen paikallisesti maassa. 
• 1kt suunnatun räjähteen teho vastaisi 1mt räjähdystä avaruudessa. 

• Suunnattua ydinasetta on tutkittu vuosikymmeniä mutta 
julkisuudessa tietoa on hyvin vähän esillä. Tutkimus jatkuu… 

 

 

 



Ydinaseet - Tulevaisuus 

• Puhtaita (ilman jälkisäteilyä olevia) ydinaseita on ehdotettu ja tutkittu 
paljon tuloksetta… 

• Jälkisäteilyn poistaminen ei onnistu nykyisillä ydinaseiden 
rakennusperiaatteilla, koska fissioräjähdys laukaisee fuusioräjähdyksen. 

• Yksi lähestymistapa voisi olla äärimmäisessä paineessa tapahtuva raju 
kemiallinen reaktio. Tässä ollaan vielä alkutekijöissä. 

• Toinen tekniikka voisi olla IGE (induced gamma emission), jossa Tantalium 
tai Hafnium isomeerejä räjäytetään. Tässäkin ollaan vielä alkutekijöissä.  

• Kaukana tulevaisuudessa antimateria voisi tulla avuksi. Tällöin fuusio 
laukaistaisiin antimaterialla tai sitten koko ydinmateriaali korvattaisiin 
antimaterialla. 
• Käytännössä nykyteknologialla antimaterian luonti ja varastointi on kuitenkin 

äärimmäisen vaikeaa/mahdotonta. Vaatii CERNin hiukkaskiihdyttimiä… 

 
 



Ydinaseet - tekniikka 

• Ydinasetekniikka on käytännössä ollut kilpajuoksua aseiden koon 
pienentämiseksi. 

• Pienet ja kevyet kärjet elintärkeitä joissain tehtävissä: 
• Torpedot, kenttätykin kranaatit. 

• Vetypommit aluksi yli 10tn painoisia, nyt satoja kiloja tai tonneja 
• 1980-luvulla ydinaseen teho-painosuhde oli kaksinkertainen 1940-lukuun verrattuna. 

• Nykyisissä ydinaseissa on mahdollista asettaa myös haluttu teho.  
• Tämä yksinkertaistaa maavoimien logistiikkaa ja silti mahdollistaa 

oikeankokoisen aseen haluttuun kohteeseen. 

 



Korvaavat vaihtoehdot 

• Tässä käydään läpi seuraavat käytössä olevat asetekniset korvaavat 
teknologiat: 
• Biologiset aseet 

• Kemialliset aseet 

• Radiologiset aseet 

• Jotain ihan muuta… 



Biologiset aseet 

• Bioaseilla on pitkä ja kunniakas historia mutta niiden käyttö on jäänyt 
pois suurilla armeijoilla 1950-luvun jälkeen. 

• Teoriassa luonto tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet (1200 
tunnistettua bioagenttia) ja biotekniikan keinoin agentteja voidaan kehittää 
edelleen yhä paremmiksi… 

• …mutta käytännössä bioaseisiin syydetty raha ei ole tarjonnut paljoakaan. 
• Tutkimus hidasta ja vaikeaa (10v yhden strainin tutkinta) 

• Kukin strain on ”weaponized”, joka on tavallisesti 10v asekehitystä per strain 

• Rokotteiden kehitys hankalaa ja läpikotainen testaus lähes mahdotonta. 

• Maastokokeita vaikea järjestää ja epidemioita on sattunut vahingossa. 
• Käytetty maasto on suljettava vuosikymmeniksi… 

 



Biologiset aseet 

• Bioaseiden levityksen perusmekanismi on ruiskutus (laiva, sukellusvene, 
lentokone) 

• Ruiskutus mahdollistaa yhden maan kokoisen alueen ruiskutuksen yössä. USA:lla 
oli 1960-luvulla 8 ruiskua varastossa. 

• Lentopommit 
• 2MM aikana saastutettujen eläinten levittäminen lentopommituksena 
• (1950-luvulla USA) Bioaseet varastoitiin alumiinisiin keppeihin jotka murtuivat kasettipommin 

auetessa hajotessa. Myöhemmin kehitettiin kuulapommi, jonka konseptin venäläiset 
kopioivat. Kuulapommi toimii lentokoneilla ja tykistöohjuksilla.  

• Bioaseiden suurin ongelma on ollut luotettava varastointi: 
• Varta vasten kasvatetut erät ”wet” kestävät suunnilleen viikon (1940 ja 1950-luku). 
• Kuivatut erät kestävät varastointia 6-18 kk 
• Biologiset agentit säilytetään pakkasessa, mikä vaatii erittäin toimintavarmoja (jo rauhan 

aikana tehtyjä) jäähdytysratkaisuja. NL lienee ollut strategisille pommikonekentille 
bioasevarastoja. 



Biologiset aseet 

• Biologisten aseiden teho on periaatteessa hyvä mutta käytännössä 
kaikki on nopanheittoa ajan ja tehon suhteen 

• Riippuu lääkintähuollosta, hygieniasta… 
• Ase voi vaikuttaa myös omiin joukkoihin! (2MM Japani) 

• Tehon arviointi hankalaa.  

• Ammattitaito yksinkertaisesti puuttuu asevoimilta 

• Vaikea kouluttaa ja tehon alkamisen arviointi käytännössä mahdotonta. 

• Armeijat eivät jaa bioaseita sotilaille rauhan aikana. 

• Sattumanvaraisuuden ja hankaluuden vuoksi ydinase on tavallisesti luotettavampi 
ja helpompi ratkaisu… 

 

 

 

 

 

 

 



Kemialliset aseet 

• Sotilaallisesti tärkeimmät kemialliset aseet ovat hermokaasuja 

• Hermokaasut perustuvat keskushermoston toiminnan 
lamauttamiseen vereen imeytyneiden kemiallisten aineiden 
reaktioiden kautta. 

• Tärkein hermokaasu on kaasu ja pisaramuodossa oleva VX (1950-
luvulta).  

• Neuvostoliitossa kehitettiin vastaavia aineita ”Novichok” (1980-
luvulta eteenpäin), joissa käytetään pölymäistä kiinteää ainetta. 
• Aineiden väitetään olevan havaintolaitteissa huomaamattomia ja 5-7 kertaa 

VX ainetta myrkyllisempiä… 



Kemialliset aseet 

• Kemiallinen ase perustuu ihmiselle hengenvaarallisten kemiallisten aineiden 
levittämiseen. 

• Kemiallisia aseiden kaavat, valmistustekniikat sekä levitysjärjestelmät ovat 
halpoja ja yleisiä ja kaikkien käytettävissä. Asejärjestelmiä on helppo testata, 
kouluttaa ja modernisoida. Suojaustekniikat ovat yleisesti tiedossa ja kaikki 
armeijat varautuvat niiden käyttöön. 
• Yleisimmät levitysjärjestelmät ovat lentopommit ja tykistö. 

• Kemiallisten aseiden teho riippuu paljon vastustajan suojauksesta ja 
ennakkovaroituksesta sekä säästä ja ilmastosta. Ensilääkintä ja suojelujoukkojen 
toimintatehon vaikutus haavoittuneiden määrän vähentämisessä sekä 
puhdistustoimissa on valtava. 
• Harjoituksissa joukkojen teho laskee kummallakin puolella suojapukuja käytettäessä. Tämä 

hidastaa taistelujen tempoa, mikä auttaa puolustajaa. 
• Jokerikysymys: miten järjestetään pukujen ja filttereitten ja puhdistuksen organisointi ja 

logistiikka? 



Radiologiset aseet 

• Radiologiset aseet perustuvat radioaktiivisen materiaalin levitykseen 
maan ”suolaamiseksi” 

• Radiologissa aseessa jäteuraani (lääketieteen tai ydinteollisuuden jäte) 
pidetään kiinni sidosaineessa (esimerkiksi kupari) ja näin luodut kuulat 
räjäytetään partikkeleiksi konventionaalisella räjähdyksellä. 
• Yhdysvalloissa tutkittiin lentopommeja (1950-luvulla) 
• Venäjällä on ideoitu torpedoa, joka räjäytettäisiin vihollissataman edustalla (2015) 
• Terroristien pelätään yrittävän tätä… 

• Sotilaallisessa mielessä asetta käytettäisiin maastoesteen luomiseen.  
• Olisi tehokas parin viikon ajan. Vaatii kalliin puhdistusoperaation.  
• Terrorivaikutus siviiliväestössä voisi olla suuri… 

• Radiologisia aseita ei tiedetä olevan palveluskäytössä eikä vakavasti 
kehitteillä… 



Jotain ihan muuta… 

• Korvaavia teknologioita on tutkittu vuosikymmeniä menestyksettä: 
• Ääniaseet 

• Kantama kymmeniä metrejä 

• Sähkömagneettiset ja sähkövirtaan perustuvat aseet 
• Kantama kymmeniä metrejä, konventionaalisella asetekniikalla parempi tehopainosuhde 

• ”Psykotroniikka” 
• Huuhaata… 



Ydinase, hyvä ase! 

• Ydinaseita käytetään, koska vaihtoehtoiset aseet eivät joko toimi 
hyvin tai ne eivät toimi ollenkaan tai niissä on muita epävarmuutta 
aiheuttavia ongelmia. 

 

• Tähän päättyy luentoni looginen osa… ja tästä alkaa luentoni ”Liisa 
ihmemaassa” osuus! 



Liisa ihmemaassa osuuden sisältö 

• Miksi hankkisin oman ydinaseen? 

• Aloittelevan ydinasevallan apupyörät 

• Suuren ydinasevallan näkökulmat 

• Elämää pienien ydinasekriisien maailmassa 



Miksi hankkisin oman ydinaseen? 

• Ydinaseiden hankintaan liittyvät syyt ovat luonteeltaan strategisia ja 
voidaan laskea seuraaviksi: 
• Turvallisuus 

• Status 

• Byrokratia 

• Sisäpolitiikka 

 



Miksi hankkisin oman ydinaseen? 

• Turvallisuus: 
• 1) ”Deter nuclear rival” 

• Oma ydinase merkitsee, että vihollisen on pakko ottaa sen käyttö huomioon miettiessään 
omia liikkeitään. Vastaisku pelottaa ja näin hillitsee vihollisen liikkeitä. 
• Ydinaseita on voitava käyttää vihollisen alueella… 

• Deterrenssi on signaloitava hyvin. 

• 2) ”Defense against invasion” 
• Ydinase on hyvin tulivoimainen ase ja sillä voidaan kompensoida vihollisen konventionaalista 

tulivoimaa. Sen uhka pakottaa vihollisen hajauttamaan joukkonsa, joten ylivoima ei ole niin 
suuri. 
• Ydinaseita on voitava käyttää taistelukentällä… 

• 3) ”Weapon of last resort” 
• Ydinasetta voidaan käyttää oman tuhon edessä. Tällöin lopullisessa apokalyptisessä 

tilanteessa käytetään lopullista asetta kun tuho on edessä. 
• Deterrenssi on signaloitava hyvin. Tahtotila on osoitettava. 

 



Miksi hankkisin oman ydinaseen? 

• Turvallisuus: 
• 4) ”Intimidate non-nuclear rival” 

• Ydinaseita omivaa valtiota kuunnellaan täysin eri tavalla, jos kuuntelijalla ei ole 
ydinaseita kriisitilanteessa. Vihollista voidaan pelotella ja näin saada etua 
neuvottelupöydässä. 

• 5) ”Butress one’s bargaining position and resolve” 
• Ydinaseita omiva valtio voi saada enemmän ääntä oman liittouman sisällä, koska sen 

itsenäinen ydinasepelote pakottaa muut seuraamaan sitä, jos se käyttää ydinasetta. 

• Ydinaseita omivan valtion ääni on kuuluvampi myös, mikäli valtiot ovat kilpailijoita 
mutteivat liittolaisia ja neuvottelevat keskenään. 

 



Miksi hankkisin oman ydinaseen? 

• Status: 
• 1) ”Regional and inter-national status” 

• Ydinaseita omivaa valtiota kuunnellaan täysin eri tavalla, ja niitä omiva valtio pääsee 
”isojen poikien pöytään” kun isoista turvallisuusasioista päätetään. 

• 2) ”Demonstrate national viability” 
• Ydinasekoe osoittaa valtion kykenevän suuriin asioihin. Kansainvälisesti poliittiseen 

paitsioon jäävä valtio voi näin osoittaa olevansa yhä ”merkittävä voimatekijä”. 

• 3) ”Fashion” 
• Ydinaseita on syytä hankkia, koska muillakin on sellainen. Hyvin moni armeija seuraa 

muotia, kun joku näyttää saavuttavan etua asetekniikassa tai organisaatiossa. Ei jäädä 
jälkeen vaan mennään rohkeasti mukaan! 

 

 



Miksi hankkisin oman ydinaseen? 

• Byrokratia: 
• 1) ”Strengthen political, scientific or bureaucratic morale” 

• Ydinaseiden hankinta osoittaa omalle eliitille että tässä maassa on vielä potkua. Suuret 
projektit osoittavat että tässä maassa osataan ja pystytään mihin tahansa. Ota haaste 
vastaan! 

• 2) ”Scientific-technological momentum” 
• Tiedeyhteisö pönkittää omaa statustaan sekä määrärahoja lobbaamalla teknologian 

kehittämistä laajalla rintamalla. Teknologian murroksessa valtion johtajien ollessa heikkoja 
lobbaus voisi onnistua. 

• 3) ”Military industrial complex pressures” 
• Teollisuuden halu saada urakoita ja näin statusta, vaikutusvaltaa ja rahaa on aina erittäin 

suuri. Sotateollisuudella on käytännössä yksi suuri markkina ja lobbaus on erittäin voimakasta.  

• 4) ”Bureaucratic politics within governments/military” 
• Päätös voi olla ”rationaalisen” byrokraattisen politiikan lopputulos, jossa virkamieskoneisto on 

jauhanut läpikotaisen analyysin ja laajentaa loogisesti asevoimien optioita ja järjestelmiä. 



Miksi hankkisin oman ydinaseen? 

• Sisäpolitiikka: 
• 6) ”Strengthen domestic morale” 

• Ydinasekokeet ja järjestelmätestit voidaan esittää omalle kansalle sellaisina asikoina, että 
kansallismielisyys nousee mahdollisimman korkealle. 

• 6) ”Divert domestic attention” 
• Ydinaseisiin liittyy suuria tunteita. Kriisitilanteessa näytöksillä ja vallan osoituksilla 

voidaan häivyttää kansan mielestä ongelmat ainakin hetkeksi. 

 



Milloin hankin ydinaseen? 

• Ydinaseprojekti lähtee yleensä jostain kriisistä: 
• 1) Turvallisuustilanteen nykyisen geopoliittisen voimatasapainon järkkyminen 

• Sota/sodan uhka on valtava motivaattori suuriin kansallisiin projekteihin.  
• Liittouman muutos/heikkeneminen, jolloin turvallisuustakeiden heikkeneminen voi pakottaa 

hankkimaan lisäturvaa ydinaseista.  
• Ystävät/viholliset/naapurit hankkivat ydinaseen, joten uudelleenarvioidaan nykyinen tilanne. 
• Kansainvälinen tilanne muuttaa suhtautumista ydinaseisiin, joten niitä “saa helpommin”  

• 2) Sisäpolitiikan ongelmat 
• Ydinaseohjelma voidaan aloittaa moraalin nostamiseksi ja kansallisen yhteneväisyyden 

osoittamiseksi. 
• Ydinasevastaisen hallinnon muuttuminen toisenlaiseksi.  

• 3) Resurssit 
• Ydinaseiden hankinta helpottuu, jos joku tarjoaa teknologiaa/välineitä. 

• 4) Ydinaseiden käytön/uhkailun menestys 
• Onnistunut uhkaus/käyttö voi osoittaa ydinaseiden olevan hyvinkin käyttökelpoisia. Hankitaan 

oma! 



Ei sentään – pelottaa! 

• Ydinaseiden hankinta ei ole mikään pikkujuttu: 
• 1) Hinta 

• Yksittäinen ydinase ei maksa juuri mitään mutta tarvittavan infrastruktuurin hankinta on 
erittäin kallista. 

• 2) Resurssit 
• Ydinaseiden hankinta vaatii huippukoulutettua väkeä, jota ei kasva joka oksalla. Tämä 

työvoima EI ole mukana normaalissa taloudellisessa/tieteellisessä toiminnassa. 

• 3) Ulkomaisen avun saatavuus? 
• Kukaan ei saa mitään ilman jotain vastavuoroisuutta kansainvälisessä politiikassa. 

• 4) Julkinen mielipide 
• Kansa ei välttämättä halua ottaa osaa koko projektiin. 

• 5) Poliittiset riskit 
• Entä jos tässä maassa tapahtuu sissisota/vallankaappaus/vallankumous? Miten sitten 

toimitaan? 



Ei sentään – pelottaa! 

• Ydinaseiden hankinta ei ole mikään pikkujuttu: 
• 6) Vihollisten mielipiteet 

• Tuskinpa vastustajamme ja kilpailijamme katsovat tätä hyvällä, miten he reagoivat ja 
toimivat? 

• 7) Ystävien vihamielisyys 
• Entä jos menetämme liittolaistemme avun, tuen? Onko tämä sen arvoista? 

• 8) Muiden maiden pelko ja epävarmuus 
• Ydinaseiden hankintaa ei yleensä katsota hyvällä. Kestämmekö kansainvälisen paineen? 

• 9) Osaammeko yleensä käyttää ydinaseita? 
• Ydinaseet ovat hukkainvestointi, jos emme osaa käyttää niitä järkevästi. Mikä on 

strategiamme ja toimintamme ensi kriisissä? Miten viestitämme sen? 

 

 



Aloittelevan ydinasevallan apupyörät 

• Osaammeko yleensä käyttää ydinaseita? 
• Ydinaseet ovat hukkainvestointi, jos emme osaa käyttää niitä järkevästi. 

Mikä on strategiamme ja toimintamme ensi kriisissä? Miten viestitämme 
sen? 

 

• Tämä on luentomme seuraava osuus eli miten ydinasevaltamme 
syntyy, elää ja kehittyy… 



Aloittelevan ydinasevallan apupyörät 

• ”General Good thing” eli asioita ei tarvitse ottaa vakavasti. 

• Ydinasevaltio voi päästä liikkeelle hankkimalla 5-10 ydinasetta ja 
jättämällä ne varastoon, koska pelkästään ydinaseiden omistaminen 
tuo monia etuja: 
• Vihollisen epävarmuus lisääntyy, kansainvälinen status kasvaa, painoarvo 

neuvotteluissa kasvaa, moraali nousee omassa eliitissä ja julkinen mielipide 
tukee hallintoa… 

• Asejärjestelmiä ja doktriineita sekä kostoiskukykyä ei välttämättä 
hankita/mietitä ollenkaan, koska meillä on pommi ja se on tehnyt 
meille hyviä poliittisia asioita.  
• Institutionaaliset paineet vievät kuitenkin kohti ydinaseiden käytön 

suunnittelua integroimalla ne jotenkin asevoimiemme toimintaan… 



Aloittelevan ydinasevallan apupyörät 

• ”Tactical Use of Nuclear Weapon” eli supertykistö. 

• Ydinasevalta ottaa todennäköisesti käyttöönsä tämän doktriinin, jos 
sillä on vihollinen, jolla on vahvemmat konventionaaliset asevoimat. 

• Ydinaseilla on monia etuja: 
• Ydinaseet ovat halvempia kuin täsmäaseet 

• Poliittiset edut ovat rauha aikana samat kuin edellisessäkin. 

• Taistelukentällä toimivat ydinasejärjestelmät ovat melko halpoja ja 
helppoja: 
• Tykistöohjukset, ”isot” ydinmiinat, lentopommit… 

 

 



Aloittelevan ydinasevallan apupyörät 

• ”Tactical Use of Nuclear Weapon” eli supertykistö. 

• Asia mutkistuu oleellisesti jos kummallakin puolella on ydinaseita: 
• 1) Jos maamme olisi tuhon partaalla ilman ydinaseen käyttöä, uskalletaan 

tällöin todennäköisesti käyttää ydinasetta seurauksista piittaamatta. 

• 2) Jos maamme ei olisi tuhoutumassa varmasti, uskaltaisimmeko käyttää 
ydinasetta taistelukentällä, jos vihollisen kostoisku tuhoaisi kaupunkimme?  
• Luonnollinen vastaus on estää vihollista tekemästä tätä uhkausta kehittämällä 

doktriiniamme ja kykyämme edelleen valitsemalla yhden seuraavista ratkaisuista: 
• Deterrence by Uncertainty 

• Proportional Deterrence 

• Nuclear Superiority 

 

 



Aloittelevan ydinasevallan apupyörät 

• “Deterrence by Uncertainty” eli annetaan ymmärtää muttei ymmärretä antaa… 

• Kukaan ei voi olla ikinä varma käyttääkö joku ydinasetta tai ei käytä sitä 
tositilanteessa. Ilmoittamalla ainoastaan että ollaan valmiita käyttämään kaikkia 
aseita mukaanluettuna ydinaseet sodassa luodaan epävarmuus vihollisen 
päättäjien mieleen. 
• Ydinaseita ei välttämättä hankita jonkun tietyn lasketun tarpeen mukaan, riittää että niitä on 

ja niiden käyttö on signaloitu selkeästi. 
• Doktriini toimii sekä supervaltoja että muita aloittelevia valtoja vastaan, joten se on hyvin 

joustava ja on heikon ydinasevallan ”perusdoktriini”. 

• Vaikutus vihollisen mieleen on sitäkin vahvempi mikäli meillä on aseita, joilla voi 
iskeä vihollisen kaupunkeihin. Meidän ydinaseiden toimivuus ja tehokkuus voi 
olla heikko mutta epävarmuutta on mahdotonta poistaa vihollisen mielestä! 
• Meillä on kuitenkin paineita pitää huolta siitä, että vihollinen voi olla varma ettei kannata 

tehdä yllätyshyökkäystäkään… 
 



Aloittelevan ydinasevallan apupyörät 

• ”Proportional deterrence” eli turpaan tulee joka tapauksessa… 

• Edellinen doktriinia voidaan vahvistaa hankkimalla vastaiskukyky, johon 
voidaan luottaa kaikissa tilanteissa. Tällöin vihollinen tietää että meidän 
kostoiskumme tuhoaa heidän kaupunkejaan vaikka he yrittäisivät 
yllätyshyökkäystä. 

• Tällainen kyky maksaa paljon (esimerkiksi hankitaan sukellusveneestä 
ammuttavia ohjuksia) mutta valmiina se sinetöi ydinasevallan kyvyn iskeä 
kaikissa tilanteissa. 
• Poliittisesti ja sotilaallisessa mielessä tämä on ”riittävä” kyky. 
• Poliittisesti tämä lisää aloittelevan ydinasevallan kykyä niin että siitä tulee 

käytännössä keskikokoinen ydinasevalta. Tämä doktriini toimii myös supervaltoja 
vastaan. 
 
 



Aloittelevan ydinasevallan apupyörät 

• ”Nuclear superiority” eli mulla on isompi kuin sulla… 

• Ydinasevoimamme voi yrittää hankkia seuraavaksi itsellensä 
ydinaseylivoiman. Tämä ei tarkoita kehittynyttä vaan voimakasta 
ydinasemahtia eli suuria määriä ydinaseita. 
• Tämä on periaatteessa ”Proportional Deterrencen” laajempi vaihtoehto. 

• Tämä on houkutteleva vaihtoehto perinteisesti suurelle vallalle, jonka 
vihollinen on heikompi, jos kummallakin on ydinaseita. Se on myös erittäin 
kallista mutta kansalliselle kunnialle ei voi panna hintalappua… 

• Peruskysymys on ryhtyykö heikompi mukaan erittäin kalliiseen 
varustelukilpaan. Historiallisia esimerkkejä on sekä kilvasta että siitä 
luopumisesta… 

 



Aloittelevan ydinasevallan apupyörät 

• ”Assured heavy damage” eli nyt alkaa mennä mopo käsistä… 

• Ydinasevalta voi hankkia jossain vaiheessa vetypommeja niin paljon 
että se pystyy tuhoamaan yhtä suuren valtion ja/tai aiheuttamaan 
sille suuria tappioita halutessaan vastaiskussa. 
• Tämä on periaatteessa ”Proportional Deterrencen” laajempi vaihtoehto. 

• Tällöin ydinasevaltamme on käytännössä keskikokoinen ydinasevalta 
ja sen käyttämät doktriinit ja järjestelmät vastaavat suhteellisesti 
ottaen supervaltojen järjestelmiä… 

 



Aloittelevan ydinasevallan apupyörät 

• Ydinasedoktriinit ja kehitys eivät välttämättä perustu ainoastaan 
hyökkäyskyvyn vahventamiseen… 

• ”Defensive Emphasis” eli suuret satsaukset väestönsuojeluun ja 
torjuntajärjestelmien kehittäminen ja ovat myös mahdollisia.  
• Eivät kuulu nykyiseen strategiseen ajatteluun koska puolustus on suhteellisen 

vaikeaa ja kallista verrattuna hyökkäysjärjestelmien hankintaan…. 

• ”Controlled-Response Doctrines” eli ydinaseet voivat olla niin 
harvinaisia, tehottomia ja niitä voidaan saada niin harvoin että sota 
muodostuisi hitaaksi ja pitkäksi. 
• Tällöin voisi tapahtua väestönsiirtoja pois maalialueilta, isku-kostoisku 

pommituksia, joissa poliittiset päättäjät määräisivät kohteet tai käyttö muuten 
olisi hyvin hyvin rajoitettua…. 



Suuren ydinasevallan näkökulmat 

• Seuraava ajattelumalli katsoo ydinaseiden jännittävää maailmaa 
toisesta vinkkelistä, elikkä miten supervalta, jolla on paljon liittolaisia, 
ystäviä ja etuja katsoo tilannetta. 

 



Ydinasejärjestelmien potentiaali 
• Oletetaan että meillä on kaksi saman kokoista suurvaltaa: ”A” ja ”B” 

• Kummassakin asuu 100 miljoonaa ihmistä ja kaupunkeja on 200. 

• Yksi ydinase tuhoaa aina varmasti kaupungin tai ydinaseen. 

 

 

 
Kaupungin koko miljoonina asukkaina Kaupunkien lukumäärä 

10 1 

5 1 

2.5 14 

1.0 14 

0.5 30 

0.15 140 



Ydinasejärjestelmien potentiaali 

• Oletetaan, että luotettavuus on 100% ja komentojärjestelmä ja 
sotasuunnitelmat toimivat joustavasti joka tilanteessa. 

• Skenaariossa vaihdetaan: 
• 1) Pommien lukumäärää 

• 2) Aseiden haavoittuvuutta 

• 3) Väestönsuojelun tasoa 

• 4) Hyökkäyksen jälkeistä voimatasapainoa 

• Lähtötilanteessa tarvitaan 1000 pommikonetta kuljettamaan 1000 
pommia vihollisen kaupunkien tuhoamiseen viisinkertaisesti, jonka 
pitäisi riittää kaikissa tilanteissa. 



Ydinasejärjestelmien potentiaali 

• Testi 1: Asejärjestelmien haavoittuvuuden merkitys 
• 1960-luvulla NL:lla oli ohjusjärjestelmiä, joissa 1-3 ohjusta voitiin tuhota 

yhdellä pommilla. Lisäksi ohjuksien laukaisukuntoon saattaminen vei tunteja. 
• 1960-luvulla USA:n pommikoneita ohjus voisi tuhota 15-45 strategista 

pommittajaa tukikohtiinsa yllätyshyökkäyksessä. 

• Ratkaisuehdotukset: 
• Pidä osa pommikoneista aina ilmassa, jotta ne ovat haavoittumattomia. 

•  Ei toimi pitkässä juoksussa. Lentokoneiden huolto olisi liian kallista. 

• Hajauta ohjukset kauas toisistaan ja/tai rakenna iskunkestävät ohjussiilot. 
•  Siilot ovat kalliita mutta toiminta on muuten hyvä. 
•  Rakenna ohjuksia, jotka eivät tarvitse aikaa kuluttavaa tankkausta. 

• Tarvitaan siis noin 1000 ohjusta… 



Ydinasejärjestelmien potentiaali 

• Testi 2: Pommien lukumäärän merkitys 
• Jos ohjukseen saa asennettua monta kärkeä, on mahdollista tuhota vihollisen aseet 

yllätyshyökkäyksessä ja silti pitää itsellä sellainen määrä kärkiä, jotta valtiolla on 
yliote. 

• Eli 3 kärkeä per ohjus antaisi 3000 kärkeä. Kuluttamalla 1200 hyökkäyksessä jäisi 
jäljelle vielä 1800 kärkeä. Tällöin valtiolla on yliote sodan jälkeen. Oikeasti kärkiä voi 
ohjuksessa olla paljon, paljon enemmän… 

• Ratkaisu: 
• MRV (multiple re-entry vehicle) mahdollistaa kärkien ampumisen melko lähelle 

toisiaan mutta silti erillisiin kohteisiin. 
• MIRV (multiple independent re-entry vehicle) mahdollistaa kärkien ampumisen 

kauas erillisiin kohteisiin.  
• Tarvitaan siis vähintään 400 MIRV ohjusta ja 600 normaalia ohjusta tai mieluiten 

enemmän MIRV ohjuksia. 

 
 

 



Ydinasejärjestelmien potentiaali 

• Testi 3: Haavoittumattomuuden merkitys 
• Koska vihollinen voi aina rakentaa enemmän ohjuksia ja/tai kärkiä kuin sillä on 

maaleja, on ainoa toivo tehdä ydinohjuksista haavoittumattomia. Tällöin 
kostoisku voidaan aina laukaista. 

• Ratkaisu: 
• Rakennetaan sukellusveneitä, jotka ampuvat ohjuksia. Ne voidaan piilottaa 

maailman merille tai niitä voidaan suojella vihollisilta ja ne voivat liikkua 
miten haluavat. 

• Alustana sukellusvene on epätarkka (1970-luvulle) mutta tekniikan kehittyessä 
saadaan sukellusvene, josta ammuttu ohjus on hyvin tarkka (1980-luvulta). 

• Sukellusveneeseen saa kymmeniä ohjuksia ja kuhunkin useita MIRV kärkiä. 
• Tarvitaan siis kymmeniä ohjussukellusveneitä. 

 



Ydinasejärjestelmien potentiaali 

• Testi 4: Väestönsuojelun merkitys 
• Väestönsuojelutestejä on tehty paljon (1950-luvulla). 

• Suurkaupunki voidaan evakuoida alle päivässä ja pienempi kaupunki muutamassa tunnissa. 
Periaatteessa hyvällä onnella voidaan välttyä pommikoneelta.  

• Väestön evakuointi ja hajauttaminen maaseudulle onnistuu suuressa skaalassa parissa 
viikossa. 

• Ohjus lentää manterelta mantereelle puolessa tunnissa. Ihmiset ehtivät korkeintaan omiin 
väestösuojiinsa.  

• Ratkaisu: 
• Suurevakuointeja ei juuri ole tehty eikä niihin ole valmistauduttu, koska kaupungin 

tyhjentäminen lamauttaa valtion taloudellisen toiminnan. Ihmiset liikkuvat, eivät koneet 
eivätkä laitteet. Siirretyn ihmisjoukon pitkäaikainen huolto vastaa pakolaisapua. 

• Väestönsuojilla on suuri merkitys erityisesti laskeuman kanssa mutta varsinaisilta iskuilta ne 
eivät juuri suojaa. Väestön laajamittainen suojaus vaatii valtavia investointeja ohjussiilojen 
tasoisiin suojiin ja kalliosuojiin. 



Deterrenssi eli pelote 

• Deterrenssi tarkoittaa pelotetta, joka ehkäisee rikollisen, haittaavan 
toiminnan. 

• Deterrenssi perustuu ydinpelotteessa yleensä ihmisten tappamiseen. 
Perusajatus on, että B ei uskalla toimia, jos A voi tappaa sen väestöstä 
riittävän määrän ihmisiä omalla kostoiskullaan.  
• Ihmisten lukumäärä on käytännössä proxy valtion voimalle, sillä kaupungeissa 

oleva kiinteä omaisuus vastaa valtion käytössä olevia voimavaroja. 

• Kysymys kuuluu, kuinka paljon pitää tappaa että B uskoo? 



Deterrenssi eli pelote 

• 100% (1000) on ”Stark Mutual Homicide” eli jokainen hullukin uskoo takuulla että 
vastaisku on kaiken tuhoava. 

• 80-100% (100-400) on ”Mutual Homicide” eli isku on valtava ja varmasti romahduttaa 
valtion ja todennäköisesti koko sivilisaation. 

• 79% (60) on ”City Annihilation” eli kaikki suuret kaupungit on tuhottu ja maa on 
käytännössä ilman johtajia ja taloutta. 

• 64% (30) jättää 1/3 ihmisistä henkiin. 

• 50% (16) on käytännössä ”Reliable”, jonka jälkeen kukaan järkevä ihminen voi olla varma 
että pelote riittää. 

• 25% (6) on ”Adequate”, ja se vastaa suurimpia tappioita 2MM aikana. Monissa Euroopan 
maissa yksi ase voisi aiheuttaa tallaiset tappiot osuessaan pääkaupunkiin. On arvioitu 
että päättäjät eivät suostu tallaisiin tappioihin jos kyseessä ei ole kansallinen 
olemassaolo. 

• 10-15% (1-2) on ”Workable” ja se vastaa 2MM aikaista tyypillistä tappiota kansalle. 

 



Deterrenssi eli pelote 

• Tappioiden välttämisen kannalta väestönsuojelu on ensiarvoisen tärkeää 

• Tässä esimerkissä amerikkalaisia kustannusarvioita 1960-luvulta: 

• Minimum: Hinta - 1 
• Suunnitelmien tekoa kriisien varalta 

• Inexpensive A: Hinta - 5 
• Väestönsuojat kansalle turvaamaan laskeumalta 

• Ennakkovalmisteluja kriisien varalta 

• Ennakkovalmisteluja jälleenrakennusta varten. 

• Inexpensive B: Hinta - 6 
• A + Paineelta kestävät suojat sotilastukikohtien lähellä (5% kansasta). 

 



Deterrenssi eli pelote 

• Moderate: Hinta – 25 
• Väestönsuojat maaseudulla turvaamaan laskeumalta 

• Paineelta kestävät suojat kaupungeissa  

• Kriisi- ja jälleenrakennusvalmisteluja 

• Extensive: Hinta - 75 
• Iskulta suojaavat suojat pikkukaupungeissa  

• Kriisi- ja jälleenrakennusvalmisteluja 

• Underground Cities: Hinta - 250 – 500 
 



Ydinasejärjestelmien potentiaali 

• Testi 5: Torjuntajärjestelmät 

• Ohjustorjuntajärjestelmiä on tutkittu koko ajan. 
• Käytännön järjestelmät tulivat palveluskäyttöön 1970-luvulla. Pystyvät 

torjumaan yksittäisiä kärkiä. Avaruuteen sijoitettuja torjuntajärjestelmiä on 
tutkittu mutta tekniset vaikeudet ovat valtavia. 

• Hyökkääjä voi käyttää harhautusjärjestelmiä. 

• Ratkaisu: 
• Teknologia on mahdollinen ja paranee koko ajan. Kustannukset järjestelmille 

ovat valtavat mutta rajoitettu järjestelmä voisi toimia ”Nth nuclear state” 
tyyppistä aloittelevaa ydinasevaltaa vastaan. 

 



Torjuntajärjestelmien kustannukset 

• Vuonna 1985 NL:ssa tehtiin karkea arvio erilaisten torjuntajärjestelmien 
kustannuksista vastauksena USA:n SDI hankkeeseen (Pavel Podvig): 

• 100 – ”SK-1000” projekti, johon kuuluu avaruuteen ja maahan sijoitettuja 
satelliittien sekä ohjusten torjuntaan tarkoitettuja järjestelmiä. Hintaan kuuluu 
myös tarvittavat avaruuslaukaisujärjestelmät ja maassa oleva tuki. Tämä vastaa 
karkeasti SDI:tä. 

• 20 – ”D-20” projekti, johon kuuluu Moskovan ohjuspuolustukseen liittyvät 
maahan sijoitetut järjestelmät joita voidaan laajentaa ohjuskenttien 
suojaamiseen lähitorjuntajärjestelmin. Tämä vastaa karkeasti amerikkalaista 
”Sentinel Program” ja ”Safeguard” ohjustorjuntajärjestelmiä 1970-luvulla. 

• 1 – ” Kontseptsiya-R” projekti, joka tähtäsi SDI:n teknologioiden neutralointiin 
kehittämällä ASAT aseita sekä kehittämällä häirintä ja harhautusjärjestelmiä ja 
offensiivista ydinaseteknologiaa, esimerkiksi risteilyohjuksia yms.  

• <1 – ”puhdas offensiivinen ydinasejärjestelmäteknologia”! 

 

 

 

 

 

 



Ydinasejärjestelmien potentiaali 

• Summa summarum: 
• Käytännössä jokaisella suurvallalla tulee lopuksi olemaan suuri määrä 

haavoittumattomia ydinaseita, joiden avulla se voi iskeä kaikissa oloissa. 

• Torjuntajärjestelmiä kehitetään vain rajoitettua uhkaa vastaan.  

• Väestönsuojaukseen kehitetään huomiota, jos epäillään uhan olevan suuri. 
Tällöin tyydytään yleensä suojaukseen laskeumalta. 

 



Teoreettisia ajatelmia 

• Seuraava osa luentoani menee teoreettisiin rakenteisiin. Nämä ovat, 
jos mahdollista, vielä syvemmällä ihmemaassa… 



Voimankäyttö 

• Seuraavaksi oletetaan, että jostain syystä halutaan käyttää voimaa 
mukaan luettuna ydinaseita kahden valtion välillä… 

• Milloin ja miten käyttäisin ydinaseita suurvaltojen välillä? 
• Strategic Military Attack (Counterforce) 

• Civilian Devastation Attacks (Countervalue) 

• Symbolic Attacks 

• Special Instrumental Attacks. 

 

 



Voimankäyttö 

• Strategic Military Attack (Counterforce) 
• A. Disarming Attacks 

• Peruslogiikkana on muuttaa voimatasapainoa merkittävästi tuhoamalla B:n joukot. ”Merkittävästi” on 
ladattu sana, joten kysy itseltäsi: ”jos laukaisen tämän hyökkäyksen ja B vastaa kaikin voimin… 
hyväksyisinkö seuraukset?” 

• 1. Unmodified Disarming Attack 
• Ensi-isku tehdään sotilaalliset näkökohdat optimoiden ottamatta mitenkään huomioon siviilejä suunnittelussa.  

• 2. Disarming-Attack-With-Avoidance 
• Ensi-isku tehdään sotilaalliset näkökohdat toteuttaen ottaen huomioon siviilit vähemmässä määrin. Tällöin 

valitaan esimerkiksi pienempi teho tai valitaan toinen räjähdystyyppi. 

• 3. Constrained Disarming Attack 
• Ensi-isku tehdään siviilitappioiden minimoinnin ollessa tärkeämpi kuin sotilaalliset näkökohdat. Suunnittelussa 

sovitaan jokin siviilikuolemien määrä, jota ei saa ylittää, vaikkapa 5% väestöstä. 

• 4. Augmented Disarming Attack 
• Ensi-isku tehdään sotilaallisten näkökohdat tärkeimpänä mutta sitä vahvennetaan tappamalla vähintään jokin 

sopiva määrä siviilikohteita. Tämä lisää iskun shokkia viholliselle. 

• 5. Environmental Counterforce Attack 
• Ensi-isku voidaan tuhoamisen sijasta toteuttaa niin, että vihollinen lamautuu tai sokaistuu. Tämä voisi olla EMP 

pulssi, sähköjen katkaisu yms. vaikutus. 



Voimankäyttö 

• B. Force Reduction Attack (Partially Disarming Attack) 
• Ensi-isku muuttaa voimasuhteita tuhoamalla jonkin tärkeän osan B:n joukoista. Iskutyyppiä suositellaan 

seuraavissa tilanteissa: 
• A) A:n joukot eivät pysty toteuttamaan kerralla Disarming Attackia. Tämä isku tehdään B:n heikentämiseksi oman 

neuvotteluaseman parantamiseksi, ostaaksemme aikaa siviilien evakuointiin tai B:n heikentämiseksi tasapainon 
saavuttamiseksi.  

• B) B:n joukkojen tuhoaminen ei onnistu kerralla. Se voi vaatia rajoitettujen tiedustelujärjestelmien käyttöä 
maalien etsintään. Ensi-isku olisi tällöin Force Reduction Attack. 

• C) B:n sotilaskohteet ovat siviilikohteiden keskellä/vieressä. Constrained Force Reduction Attack on tällöin 
mahdollinen optio. 

• D) Suurin osa B:n joukoista on suhteellisen haavoittumattomia ja niiden tuhoaminen on vaikeaa ja aiheuttaisi 
suuria tappioita. 

• 1. Unmodified Force Reduction Attack 
• Ensi-isku tehdään sotilaalliset näkökohdat optimoiden ottamatta mitenkään huomioon siviilejä suunnittelussa.  

• 2. Constrained Force Reduction Attack 
• Ensi-isku tehdään siviilitappioiden minimoinnin ollessa tärkeämpi kuin sotilaalliset näkökohdat. Suunnittelussa 

sovitaan jokin siviilikuolemien määrä, jota ei saa ylittää, vaikkapa 5% väestöstä. 

• 3. Attacks on Leverage Targets 
• Ensi-iskun maalit valitaan niin, että omien aseiden aiheuttama vahinko B:lle on mahdollisimman suuri. 

 



Voimankäyttö 

• Civilian (Countervalue) Devastation Attacks 
• A. Retaliation (Revenge, Punishment or Committal) 

• Isku suunnataan tappamaan B:n siviiliväestöä. Tälläinen isku on tyypillisesti kosto B:n iskusta mutta voi 
olla myös ensi-isku tai halu näyttää liittolaisille omaa tahtoa.  Isku voi olla rajaton tai sille voidaan asettaa 
jokin maksimi raja, vaikkapa 50% kansasta. 

• B. Instrumental Devastation Attacks 
• Isku suunnataan tuhoamaan jokin osa B:n yhteiskunnasta. Tämä voi olla hallinto,  teollisuuden osa tai 

jopa hallitseva kansanosa. Iskun tarkoitus on lamauttaa B ja/tai vaikuttaa jälleenrakennukseen 
hidastavasti/estävästi. 

• C. Environmental Countervalue Attacks 
• Isku voidaan suunnata vaikeuttamaan yhteiskunnan toimintaa lyhyellä tai pitkällä aikavälillä, esim säteily, 

EMP, energiantuotanto tai patojen tuhoaminen. Vihollisen alueen ”suolaaminen” kuuluu tähän.  
• Iskut vaativat yleensä poikkeuksellisen suuria megatonnimääriä. Tällaiset iskut harvoin vaikuttavat 

nopeasti tai suoraan B:n joukkojen toimintaan. 
• D. Anti-Recuperation Attacks 

• Isku voidaan kohdistaa B:n tyhjennettyihin kaupunkeihin ja/tai ruuantuotannon ja/tai logistiikan 
keskuksiin ja/tai solmuihin. Luonnon tuhoaminen voisi olla hyvä vaihtoehto. 



Voimankäyttö 

• Symbolic Attacks (Warning, Bargaining, Punitive, Fining, Deterrence) 
• Symbolisten hyökkäysten on tarkoitus lähettää selvä viesti ja olla osa suurvaltojen normaalia 

uhkailua. Suurin osa tällaisista ydiniskuista ei perustu sotilaalliseen suunnitteluun vaan 
diplomaattisiin ja poliittisiin nopeasti vaihtuviin tilanteisiin. 

• A. Show of Force 
• Perusajatus on näyttää sotilasvoimaa mutta olla käyttämättä sitä. Sotilasparaatit, ylilennot, uusien aseiden 

esittelyt, laivasto-osastojen vierailut…  

• B. Demonstration of Force 
• Perusajatus on käyttää aseita harmittomasti ja osoittaa sotilaskuntoa. Propagandalähetykset, elektroninen 

häirintä, valehyökkäykset, massiiviset sotilasharjoitukset, yllättävät sotilasjoukkojen liikkeet, ylilennot, ilmatilan 
loukkaukset, ydinasekokeet jne.  

• C. Demonstration Attack 
• Perusajatus on käyttää aseita harmittomasti tai niin, että vahinko on hyvin vähäinen. Esimerkiksi 

taistelunäytökset ja/tai massiiviset ydinasekokeet. Yllätyselementin käyttö kuuluu asiaan. Ydinaseita voitaisiin 
käyttää esimerkiksi jonkun pikkusaaren tai vuoren tuhoamiseen tai räjäytys aavikolla tai korkealla ilmakehässä. 

• D. Exemplary Attack 
• Perusajatus on rankaista ja vahingoittaa B:tä niin, että se tietää saaneensa opetuksen. Tuhotaan joku partio, 

tukikohta, alus tai lentokone. Sähköjen katkaisu, sabotaasi  tai muu erikoisjoukkojen koiruus. Isommassa 
mittakaavassa voitaisiin vaikkapa tuhota joku kaupunki tai suuri sotilastukikohta.  
 



Voimankäyttö 

• E. Reprisal Attack 

• Vastaiskun logiikkana on vastata johonkin B:n tekemään asiaan. Seuraavat asiat on syytä 
ymmärtää: 
• 1) Vastaisku on vastaus johonkin B:n tekemään asiaan. (revenge/punishment) 

• 2) Vastaiskun koko mitataan suhteessa B:n tekemän asian kokoon. Se on tyypillisesti ”tit-for-
tat” mutta voi olla suurempi tai pienempi, jos ”säännöt” on tehty aikaisemmin. 

• 3) Vastaiskun tarkoitus ei ole hankkia etua vaan rankaista B:tä tehdystä vääryydestä. Se ei ole 
mikään ”lääke” B:n toimiin. 

• Vastaiskun kohde on tyypillisesti jokin pieni asia, esimerkiksi silta. 

 
 

 
 



Voimankäyttö 

• Special Instrumental Attacks 
• Tällaisten hyökkäysten tarkoitus on ”auttaa” neuvotteluja joko suoraan tai epäsuorasti. Ne 

liittyvät pääosin tiedustelupalvelujen ja diplomatian välimaastoon. 
• A. Problem Solving 

• Hyökkääjä voi käyttää ydinasetta tuhoamaan riidan aiheena olevan asian. Tällöin hän tekee selväksi että 
tämä vaihtoehto on ”vähiten huonoin”.  

• Hyökkääjä voi myös tuhota jonkun henkilön/joukon/asian, joka on hänestä mahdotonta hyväksyä. Ase 
voi olla mitä tahansa erikoisjoukoista ydinaseeseen.  

• B. Blackmail Enhancing 
• Hyökkääjä voi luoda kiristystilanteen käyttämällä voimaa, esimerkiksi tuhoamalla B:n sadon ja 

käyttämällä nälänhädän uhkaa neuvotteluvalttina. Samoin neuvotteluista kieltäytyvät johtajat voidaan 
eliminoida. 

• C. Regime Subversion 
• Hyökkäys voidaan optimoida tuhoamaan B:n hallintokoneisto tai talous, jotta valtio romahtaisi ja 

saataisiin toinen hallinto. Symbolisilla hyökkäyksillä voitaisiin painostaa B:tä antautumaan. 
• D. Covert or Anonymous 

• Anonyymia hyökkääjää ei välttämättä saada kiinni, joten hän voi toimia rohkeammin. Käytännössä 
tällaiset tilanteet menevät ”covert action” puolelle. 



Ydinasejoukon tehtävät 

• Seuraavaksi käydään läpi hieman tarkemmin millaisia joukkoja 
tärkeimpien tehtävien toteuttamiseen tarvitaan. 

• Suurvallan ydinasejoukkojen on kyettävä ainakin seuraaviin tehtäviin: 
• Pre-Attack Threats (Deterrence) 

• Punishment or Revenge 

• Improved War Outcome Situations 

• Arms Control Purposes, Requirements and Criteria 



Ydinasejoukon tehtävät 

• Pre-Attack Threats (Deterrence) 
• Ydinasejoukkojen tärkein tehtävä on estää sotaa alkamasta. 

• ”Peace is Our Profession” (Strategic Air Command).  

• 1) Second-Strike Retaliation (Type I Deterrence) tai Deterrence Only 
• Kyky vastata kaikissa tilanteissa B:n laajamittaiseen ydiniskuun iskemällä takaisin sotilas- ja tai siviilikohteisiin 

luotettavasti. Tämä ei tarkoita iskua B:hen mutta se kyky on olemassa ja sen läsnäolon vuoksi B saisi niin kovan 
iskun ettei se uskalla tehdä ydin-iskua. 

• Poliittiset päättäjät, asevoimien johtamisjärjestelmä ja riittävä määrä haavoittumattomia ydinaseita selviävät millaisesta 
B:n iskusta tahansa ja on käytössä kaikissa tilanteissa. 

• Sama ketju tarvitaan myös kriisien aikaiseen johtamiseen ja tilanteen seurantaan (tiedustelu- ja 
ennakkovaroitusjärjestelmät), jotta kriisien aikaisissa neuvotteluissa voidaan edetä oikealla tavalla. 

• Saman ketjun on pelotettava varovaisista kylmistä sotureista aina hulluimpaankin sotahulluun. Tähän tarvitaan 
riittävästi ydinaseita. Tämä myös lisää järjestelmäämme tervettä paranoiaa. 

• 2) First Strike (Type II Deterrence) 
• Ydinaseiden käytön uhalla voidaan hillitä kriisejä jo ennen kuin ne syntyvät. B ei uskalla edes aloittaa kriisiä, 

koska tietää valmiuden käyttää ydinasetta tarpeen mukaan. 
• Tämä vaatii selkeää signalointia: ulkopoliittisia puheita, julkaistuja doktriineita ja tiukkasanaista tekstiä kansainvälisillä 

foorumeilla. Samalla ydinaseista saa ja pitää puhua doktriinin mukaan, jos ei siihen pysty saa potkut. 
• Tämä doktriini on poikkeuksellisen tehokas Nth nuclear state tyyppisiin aloittelijoihin, joille on syytä näyttää heti kaapin 

paikka. Isommat ydinasevallat tietävät pelotteen tähän mennessä. 



Ydinasejoukon tehtävät 

• 3) Graduated (Nuclear) Response 
• Ydinasejoukkojen pitäisi pystyä vastaamaan B:n provokaatioihin samalla tasolla. Tämä vaatii hyvin joustavaa ja monipuolista 

ydinasepelotetta yhdistettynä joustavaan konventionaaliseen asevoimaan ja erikoisjoukkoihin. Tämä mahdollistaa rajoitetun 
ydinasesodan käymisen ja eskaloinnin tarpeen mukaan joustavasti. 

• Voidaan toteuttaa ”Exemplary attacks” tehtäviä joustavasti ja skaalaten ylös ja alaspäin.  
• Aina pitää löytyä jokin sopiva vaihtoehto vastata samalla mitalla. 
• Vahvat konventionaaliset asevoimat tarvitaan yhä. 
• Erikoisjoukkokomponentti vahva? 

• Yksi idea on pitää jo etukäteen 1-10% vahva ydinasejoukko poissa ydinasesuunnitelmista, jotta se olisi ulkopoliittisen 
diplomatian käytössä osana neuvottuluita. Näiden aseiden käyttö ei sotkisi normaalia sotilassuunnittelua vaan valmius säilyisi 
koko ajan. 

• 4) Manipulation of Fear of Inadvertent Eruption 
• Menetelmässä pyritään käyttämään sodanuhkaa painostusmenetelmänä. On arvioitu että näin tapahtuisi 2-3 ydinsodan 

partaalla olevaa kriisiä sukupolvessa. Tekniikka perustuu tosiaasiaan, että ydinasejoukkojen korkeaan valmiustilaan liittyy aina 
vahingossa tapahtuvan laukaisun riski.  

• Ainakin periaatteessa voidaan tätä riskiä käyttää painostuskeinona kriisissä. B tajuaa että ollaan tuhon partaalla mitä 
kauemmin kriisi kestää ja rationaalisesti hän on valmis luovuttamaan tällöin helpommin. Menetelmän ongelmana on ettei 
vaikutusta B:hen voida luotettavasti ennustaa. 

• Signaloidaan vastustajalle, että mikä tahansa asia voi mennä vinoon, jos valmiutta nostettaisiin ja ilmoitetaan riskeistä ja 
onnettomuuksista näyttävästi.  

• Samalla tavalla voidaan myös näytellä irrationaalista ja/tai ”superhaukka” johtajaa. Bluffausta ei yleensä käytetä tällä tasolla, joten 
sen käyttö yllättäisi kaikki. 



Ydinasejoukon tehtävät 

• Punishment or Revenge 
• Ensiksi ydinasejoukkojen on pystyttävä luomaan nopeasti vastaiskulle optio. Tämä on 

pystyttävä tekemään kaikissa tilanteissa ja se pitää pystyä toteuttamaan kaikissa tilanteissa. 
Tämä vaatii myös kykyä miettiä jo mieluiten etukäteen missä, miten ja millainen vastauksen 
tulisi olla. Ydinasejoukkojen olisi oltava monipuoliset. 
• Tämä vaatii analysointia, tilastointia ja arvokeskustelua B:stä ja sen ajatusmaailmasta. Vihollinen on 

tunnettava niin hyvin että omat toimet voidaan sovittaa B:n ohjaamiseen haluamaamme suuntaan. Tämä 
vaatii jatkuvaa tiedustelua, tutkimusta ja asiantuntijavoimaa suunnitteluportaassa. Tietokoneet ovat hyvä 
apu tässä. 

• Kosto on myös voimakas inhimillinen motiivi mutta meidän on pystyttävä poistamaan se. Parasta olisi jos 
ihmiset voisivat ajatella kuin koneet tai päätöksenteko voitaisiin antaa rationaalisesti ajattelevalle 
koneelle tulevaisuudessa… 

• 1) Spasm (Retaliatory) Countervalue Attack 
• Ydinasejoukkojen pitää pystyä tarpeen vaatiessa iskemään kaikin voimin B:n kaupunkeihin yhdellä 

käskyllä tarkoituksena tuhota vihollisen kansa kokonaan. Tällöin komentojärjestelmä on hyvin 
yksinkertainen ja halpa ja erittäin vaikea lamauttaa.  

• Esim. joukko ohjuksia voidaan varustaa viestittämään ydinaselaukaisukäsky, joka laukaisee kaikki aseet. Sekä USA 
että NL hankkivat tällaisen järjestelmän komentojärjestelmän pettämisen varalta. Asiaa voidaan jatkokehittää. 
Esimerkiksi NL ”Systema "Perimetr”” järjestelmä perustuu tällaiseen yksinkertaiseen ja/tai ”dead hand” 
ohjaukseen.  



Ydinasejoukon tehtävät 

• 2) Measured (Second-Strike) and Graduated Attacks 
• Ydinasejoukkojen vastaiskun logiikkaa on määritettävissä niin, että poliitikot voivat 

asettaa rajoja joiden mukaan sotilassuunnittelu toimii. Tämä vaatii joustavuutta. 

• 1) Graduated Attack 
• Hyökkäyksen tärkein miettimisperusta on tuhota tietty määrä kohteita ja miettiä miten se 

toteutetaan poliittisten reunaehtojen mukaan. Esimerkiksi pyritään vähentämään 
siviilitappioita ainakin jonkin verran. 

• Ydinasejoukkojen on kyettävä toteuttamaan ”symbolic attack” kaikissa tilanteissa.  

• 2) Measured Attack 

• Hyökkäyksen tärkein miettimisperusta on ampua jokin tietty määrä ydinaseita ja maalittaa 
iskut poliittisten reunaehtojen mukaan. Esimerkiksi pyritään vähentämään siviilitappioita 
ainakin jonkin verran. 

• Tämä sopii laajaan sotaan, jossa tilanne voi olla sekava. Tällöin aseiden käytön määrällä 
kontrolloidaan ydinasesotaa ja joukot on harjoitettu toimimaan näillä reunaehdoilla. 

 



Ydinasejoukon tehtävät 

• Improved War Outcome Situations 
• Mikäli deterrenssi epäonnistuu joudutaan sotaan. Tällöin on syytä yrittää 

vähentää omaan kansaan ja joukkoihin tulevan vahingon määrää jotenkin. 
Tämä vaaatii panostuksia jo rauhan aikana: ennakkovaroitusjärjestelmiin, 
bunkkereihin, väestönsuojeluun, suojaväistöihin, ilmatorjuntaan, suto-
järjestelmiin, elektroniseen koventamiseen… 

• 1) “Insurance”  
• Toiminta perustuu ajatukseen että sotaan jouduttaessa on syytä tehdä kaikkensa että 

siitä selviydytään hengissä. Tämä kuvaa näitä toimia niin, että niiden tarkoitus on lievittää 
vihollisen toimintaa sodan aikana.  

• Tälläisiä valmisteluita ei yleensä koeta uhkaavina (väestönsuojelu) tai niitä voidaan pitää 
uhkaavina sotavalmisteluina (kalliosuojat ydinsukellusveneille). Insurance voidaan siis 
ymmärtää myös uhkauksena, joka mahdollistaa “ydinsodan voittamisen”. 



Ydinasejoukon tehtävät 

• 2) Preventive War Potential 
• Ydinasejoukkojen on pystyttävä tilanteesta riippuen aloittamaan sota ennen B:tä. 

Periaatteessa ydiniskun uhan kasvaessa olisi parempi iskeä ensin, jos oma 
ennakkovaroitus osoittaa B:n varustautuvan iskuun.  
• Tämä vaatii jatkuvaa reaaliaikaista tiedustelutietoa B:stä sekä automatisoitua tiedustelutiedon 

jäsentelyä sekä hyvää ymmärrystä B:n toimista. 

• Samanlainen tilanne syntyy jos kriisin yhteydessä päätetään tuhota vihollinen kerralla, 
koska katsotaan tilanteen ajautuvat ydinasesotaan joka tapauksessa. Tämä voi tulla 
vastaan, jos B:n sijasta sen tilalla Nth nuclear power. 
• Tämä vaatii lujaa poliittista päättäväisyyttä sekä sotilaskuria, kun päätös on tehty... 



Eskalaatio 

• Sivu 301 pdfssä 



Ydinasepelotteen strategiat 

• Seuraavat strategiat kuvaavat miten suurvalta voisi suunnitella oman ydinasepelotteensa käytön sotaa silmälläpitäen. 

• Lista alkaa pasifistisemmista strategioista siirtyen sitten enemmän ja enemmän sodankäyntiin painottaviin strategioihin.  
• Minimum Deterrence (MD) 
• Finite Deterrence (FD) 
• Strategy as Currency (SC) 
• Mostly Finite Deterrence (MFD) 
• War Stopping (WS) 
• Arms Control Through Defense (ACD) 
• Deterrence Plus Insurance (Dl) 
• Expanded Insurance (El) 
• Contingent Homicide (CH) 
• Limited Strategic Retaliation (LSR) 
• Not Incredible Counterforce First Strike (NCF) 
• Contingent Preventive War (CPW) 
• Credible First Strike (CFS) 
• Pure Massive Retaliation (PMR) 
• Not Incredible (or Mostly) Massive Retaliation (NMR) 

• Sivu 299 pdf taulukko mukaan 

• Sivu 399 pdffsä 

 



Minimum Deterrence (MD) 

• Konsepti: 
• Ydinasetta käytetään vain jos B käyttää ydinaseita kotimaatamme vastaan. 

 

• Teemat: 
• Säästä rahaa (ja muita resursseja) 
• Sota on pakollinen paha 
• Vältetään varustelukilpaa 
• Antimilitarismi (ehkäpä jopa pasifismi?) 
• Deterrenssi on psykologinen asia, ei resurssikysymys 
• Ydinsodan ajattelu/suunnittelu lisää sen riskiä 
• Ydinaseet ovat muuttaneet sodankäynnin, emme voi enää käydä sotaa 
• Eleet riittävät varusteiden sijaan 
• Ydinsota on mahdoton 

 



Minimum Deterrence (MD) 

• Kansalliset tavoitteet: 
• B on niin konservatiivinen, että hekin välttävät virheiden tekemistä ydinsodan välttämiseksi. Kriisien 

välttäminen auttaa rauhan ylläpitämisessä ja B ymmärtää sen. 
 

• Sotilaspoliittinen analyysi: 
• Vältetään aggression osoittamista ja keskitetään resurssit talouden kehittämiseen. Yksipuolisella 

aseistariisunnalla voidaan näyttää suuntaa B:lle. Ollaan esimerkki. 
 

• Ydinsodan perusteet: 
• Deterrenssi 
• Punishment or Revenge 
• Arms control purposes 

 

• Tarvittavat ydinasejoukot: 
• Noin 1-100 pommikonetta tai 1-50 ohjusta, komentoketju riittää lähtökäskyn antamiseen. Pommit voivat olla 

isoja, koska ne osoittavat sodan järjettömyyden. Ei puolustusta, koska sodan tullessa maailmanloppu on 
edessä. 



Minimum Deterrence (MD) 

• Taistelutaktiikat: 
• Uhkaa refleksinomaisella ”spasmic” hyökkäyksellä, jos B pommittaa 

kotimaatamme. 

 

• Huomioita: 
• Moni siviili ajattelee näin. Tämä oli erittäin suosittua 1940-luvulla. 

• Hyvin tyypillinen Nth country asenne. 

 



Finite Deterrence (FD) 

• Konsepti: 
• Laajennetaan Minimum Deterrencea ottamalla Deterrence type I (kostoisku kaupunkeihin) 

vakavasti. Asia suunnitellaan kunnolla. 
 

• Teemat: 
• Uskomme näihin asioihin vakaasti: 

• Säästä rahaa (ja muita resursseja) 
• Sota on pakollinen paha 
• Vältetään varustelukilpaa 

• Uskomme näihin asioihin tietyllä varauksella: 
• Antimilitarismi (ehkäpä jopa pasifismi?) 
• Deterrenssi on psykologinen asia, ei resurssikysymys 
• Ydinsodan ajattelu/suunnittelu lisää sen riskiä 

• Hylkäämme nämä asiat välittömästi: 
• Ydinaseet ovat muuttaneet sodankäynnin, emme voi enää käydä sotaa 
• Eleet riittävät varusteiden sijaan 
• Ydinsota on mahdoton 

 
 



Finite Deterrence (FD) 

• Kansalliset tavoitteet: 
• B on niin konservatiivinen, että hekin välttävät virheiden tekemistä ydinsodan välttämiseksi. Kriisien välttäminen auttaa rauhan ylläpitämisessä 

ja B ymmärtää sen. 
 

• Sotilaspoliittinen analyysi: 
• Vältetään aggression osoittamista ja keskitetään resurssit talouden kehittämiseen.  
• Type I deterrenssi on suunnittelun perusta, se rahoitetaan kunnolla ja muu jätetään väliin. 
• Suunnittelu perustuu ainakin 50 kaupungin (10-200) tuhoamiseen. Joukkoja vastaan suunnattujen ydinaseiden hankinta vain kiihdyttää 

asevarustelua ja on turhaa. 
 

• Ydinsodan perusteet: 
• Deterrenssi on selvästi tärkein. 
• Punishment or Revenge 
• Arms control purposes 
• Hypoteettisia suunnitelmia ja ajatusrakenteita mutta niitä ei oteta suunnittelupiirien ulkopuolella vakavasti. 

 

• Tarvittavat ydinasejoukot: 
• Joko pieni (10-100) tai keskisuuri (100-1000) voima joista ainakin osa kestävissä siiloissa tai liikkuvilta alustoilta. 
• Komentoketju riittää lähtökäskyn antamiseen, osa joukoista voidaan hätätilanteessa maalittaa uudelleen joukkoja vastaan.  



Finite Deterrence (FD) 

• Taistelutaktiikat: 
• Countervalue kostoisku jos vihollinen pommittaa kotimaata tai iskee 

sotilasjoukkoihimme. Doktriini tehdään selväksi kaikille. 

 

• Huomioita: 
• Psykologisesti hyvin suosittu sotilaiden että kansan silmissä.  

• USA 1950-luvun puolivälissä. 

• Nth countryn pitäisi saavuttaa tämä kyky melko helposti. 



Strategy as Currency (SC) 

• Konsepti: 
• Ydinaseiden mahtavaa voimaa voidaan käyttää hyväksi politiikassa. Maailma 

on muuttunut, nyt pelataan uusilla säännöillä. 
• Tämä ei varsinaisesti ole strategia vaan asenne. 

 

• Teemat: 
• Ole hyvä ystävä liittolaisillesi. 

• Kuuntele painostusryhmiä joidenkin asejärjestelmien hankinnassa. 

• Pyri pitämään sisäpolitiikan oppositio hiljaisena. 

 



Strategy as Currency (SC) 

• Kansalliset tavoitteet: 
• Periaatteessa samat kuin ennen pommia. Ydinase on siis vain väline. 

 

• Sotilaspoliittinen analyysi: 
• Poliitikkojen, kenraalien ja experttien analyysit ja vuodot tärkeitä. Signalointi ja 

informaatiosota tärkeät. 
 

• Ydinsodan perusteet: 
• Deterrenssi Type I ja Type II tärkeät tai ainakin niiden on näytettävä siltä. 
• Joukkojen on näytettävä olevan joustavia. 

 

• Tarvittavat ydinasejoukot: 
• Kykyjen näyttäminen asetesteillä tärkeää. Varsinainen kyky ei niinkään.  
• Ehkäpä Minimum Deterrence riittää tai sitten pieni Finite Deterrence? 



Strategy as Currency (SC) 

• Taistelutaktiikat: 
• Esoteeristen ideoiden tutkinta ja vuotaminen. 

• Oikeassa tilanteessa ”Spasm” ja countervalue isku? 

 

• Huomioita: 
• Ranska 1950-luvulla? 

• Realistinen Nth Country, jolla on ollut ase jo jonkin aikaa ja aikoo toimia 
diplomatiassa aktiivisesti? 



Mostly Finite Deterrence (MFD) 

• Konsepti: 
• Ensimmäinen ”realistinen” vaihtoehto sodankäyntimielessä. Lähinnä kostoiskuun keskittyvässä 

mallissa on sisäänrakennettuna joustavuutta. 
 

• Teemat: 
• Uskomme näihin asioihin vakaasti: 

• Säästä rahaa (ja muita resursseja) 
• Sota on pakollinen paha 
• Vältetään varustelukilpaa 

• Uskomme näihin asioihin tietyllä varauksella: 
• Antimilitarismi (ehkäpä jopa pasifismi?) 
• Deterrenssi on psykologinen asia, ei resurssikysymys 
• Ydinsodan ajattelu/suunnittelu lisää sen riskiä 

• Hylkäämme nämä asiat välittömästi: 
• Ydinaseet ovat muuttaneet sodankäynnin, emme voi enää käydä sotaa 
• Eleet riittävät varusteiden sijaan 
• Ydinsota on mahdoton 

 



Mostly Finite Deterrence (MFD) 

• Kansalliset tavoitteet: 
• B on niin konservatiivinen, että hekin välttävät virheiden tekemistä ydinsodan välttämiseksi. Kriisien välttäminen auttaa rauhan ylläpitämisessä 

ja B ymmärtää sen.  
• Me käymme sotaa konventionaalisesti, jos voimme mutta olemme valmiita ydinsotaan tarpeen tullen. Strategia, operaatiotaito ja taktiikka ovat 

yhä tärkeät. 
 

• Sotilaspoliittinen analyysi: 
• Vältetään aggression osoittamista ja keskitetään resurssit talouden kehittämiseen.  
• Countervalue on suunnittelun perusta ja rahoitetaan kunnolla mutta sen päälle rakennetaan Counterforce kykyä lisäämään joustavuutta.  
• Tuemme liittolaisiamme vahvoilla konventionaalisilla joukoilla. 

 

• Ydinsodan perusteet: 
• Deterrenssi on selvästi tärkein. 
• Counterforce ja lopulta pre-emptive strike kykyä kehitetään rauhallisesti. 
• Joukoille hankitaan todellinen joustavuus, komentojärjestelmä ja analyyttinen tuki on kunnossa. 

 

• Tarvittavat ydinasejoukot: 
• Voimat riittävät 10-200 kaupungin tuhoamiseen. Joko pieni (50-200) tai keskisuuri (200-1000) voima joko kestävissä siiloissa tai liikkuvilta 

alustoilta. Komentoketju taistelunkestävä ja moninkertaistettu, hyvä tiedustelu ja analyyttinen kyky.  
• Lisäaseita sodankäyntiin melko vähän. 



Mostly Finite Deterrence (MFD) 

• Taistelutaktiikat: 
• Kostoisku on kaiken perusta. Tämän päälle on koulutettu joustavia optiota 

taistelukentälle tai erikoistilanteisiin. 

 

• Huomioita: 
• Ainakin periaatteessa USA 1960-luvulla 



War Stopping (WS) 

• Konsepti: 
• Sota estetään, jos meillä on niin paljon aseita että B ei voi mitenkään 

saavuttaa yliotetta missään strategiassa. Kostoiskumme tuhoaisi B:n aina ja 
kaikkialla. 

 

• Teemat: 
• Joukkomme ovat niin suuret ja kehittyneet, että mikään teknologinen temppu 

ei saa B:tä torjumaan iskuamme. 

• Sodasta tulee järjetön. 

• Kosto-isku 

 



War Stopping (WS) 

• Kansalliset tavoitteet: 
• Perustuu julkiseen varoitukseen, ei pelotteeseen.  

 

• Sotilaspoliittinen analyysi: 
• Onko asevarustelussa mitään järkeä tässä tilanteessa? 

 

• Ydinsodan perusteet: 
• Countervalue kosto-isku 

 

• Tarvittavat ydinasejoukot: 
• 5000 ohjusta, 200 ohjussukellusvenettä. Täydellinen tuki kaikilla mahdollisilla 

herkuilla. 
• Kattava torjuntajärjestelmä ja väestönsuoja oman kansan tukena. 



War Stopping (WS) 

• Taistelutaktiikat: 
• ”Tit-for-tat”  

• Massiivinen kostoisku 

 

• Huomioita: 
• Kallis 

• Järjestelmän puolustuksellista luonnetta voi olla vaikea myydä ystäville, 
liittolaisille ja B:lle 

 



Arms Control Through Defense (ACD) 

• Konsepti: 
• Asevarustelua voidaan välttää hankkimalla vahva puolustus mutta rajoitetaan 

samalla hyökkäystä. Aseriisuntasopimuksia seurataan ja valvotaan kuin haukat 
ja samalla ollaan avoimia kaikille. 

 

• Teemat: 
• Aserajoitukset ja sopimukset 

• ”Trust and verify” 

 



Arms Control Through Defense (ACD) 

• Kansalliset tavoitteet: 
• Aserajoitukset ovat kansallisen eloonjäännin ydinkysymys. 

 

• Sotilaspoliittinen analyysi: 
• Resurssien säästö 
• Uhka symmetrinen joten kummallakaan puolella ei voi olla dominanssia 
• Liittolaisten on oltava ruodussa 

 

• Ydinsodan perusteet: 
• Countervalue deterrenssi 

 

• Tarvittavat ydinasejoukot: 
• Puolustusjärjestelmiä ja väestönsuojelua niin paljon kun haluaa mutta vain 5-10  tai jopa 10-20 

hyökkäysasetta. 



Arms Control Through Defense (ACD) 

• Taistelutaktiikat: 
• Vaihtelevia? 

 

• Huomioita: 
• Rauha on ylivoimaisen suosittu poliittinen konsepti 

• Luottamus ja epäluottamus tärkeitä konsepteja 

• Suosittu älykköjen joukossa (tuleekohan rauhanliikkeestä koskaan suosittu?) 
1950-luvun lopulla. 



Deterrence Plus Insurance (Dl) 

• Konsepti: 
• Mostly Finite Deterrenssin vahvennettu versio. Omat aseet ovat niin 

suojattuja että deterrenssi toimii ”hyvin todennäköisesti” ja samalla 
varaudutaan vihollisen iskuun.  

• Sodankäynti on mahdollinen ja siihen varaudutaan. 
 

• Teemat: 
• Deterrenssi toimii 
• Joustavuus maalituksessa, voidaan vaihtaa strategioita käyttää eri taktiikoita. 
• Sodan aikana pyritään ”voittamaan vihollisen joukot”. 
• Väestönsuojelu ja torjunta on harjoiteltu ja valmisteltu jossain määrin. 

 



Deterrence Plus Insurance (Dl) 

• Kansalliset tavoitteet: 
• Sota kuitenkin syttyy, joten on hyvä osata asiat. 

 

• Sotilaspoliittinen analyysi: 
• Tässä mallissa lähdetään ajatuksesta että ydinsodankäynti on normaali osa sodankäyntiä 

joten se on syytä osata. Rauhanajan harjoittelu on kaikki kaikessa. 
 

• Ydinsodan perusteet: 
• Kaikkiin optioihin varaudutaan mutta Counterforce strike ei niin tärkeä. 

 

• Tarvittavat ydinasejoukot: 
• Pieni tai keskisuuri haavoittumaton osa pelotteen lukkona. 
• Erinomaiset tukijärjestelmät.  
• Poliittinen ja analyyttinen osaaminen kaikkein tärkeimmät. 



Deterrence Plus Insurance (Dl) 

• Taistelutaktiikat: 
• Kaikki käytössä.  

• Todennäköisesti ”damage limiting” tärkeä.  

• Pyri pelaamaan sodan aikana poliittisia tavoitteita varoituksilla, esimerkeillä ja 
signaloinnilla.  

• Ydinsodankäynnin taito nousee tärkeäksi. Poliitikot koulutettava etukäteen? 
 

• Huomioita: 
• Mahdollistaa ”damage limiting” hyökkäykset ja puolustuksessa suurempi osa 

kansaa jää eloon. Lisää optiota. 

• Hyväksyttävissä oleva ”luonnollinen ydinasestrategia” suurvallalle. 



Expanded Insurance (El) 

• Konsepti: 
• Kuten Deterrence plus insurance mutta mukana on vielä ensi-isku kyky. 

• Sodankäynti on mahdollinen ja siihen varaudutaan. 

 

• Teemat: 
• Deterrenssi toimii 

• Joustavuus maalituksessa, voidaan vaihtaa strategioita käyttää eri taktiikoita. 

• Sodan aikana pyritään ”voittamaan vihollisen joukot”. 

• Väestönsuojelu ja torjunta on harjoiteltu ja valmisteltu jossain määrin. 

 



Expanded Insurance (El) 

• Kansalliset tavoitteet: 
• Sota kuitenkin syttyy, joten on hyvä osata asiat. 
• Tiedustelu hyvin tärkeää, jotta ensi isku saadaan matkaan. 

 

• Sotilaspoliittinen analyysi: 
• Tässä mallissa lähdetään ajatuksesta että ydinsodankäynti on normaali osa sodankäyntiä joten se on syytä 

osata. Rauhanajan harjoittelu on kaikki kaikessa. 
 

• Ydinsodan perusteet: 
• Kaikkiin optioihin varaudutaan. 

 

• Tarvittavat ydinasejoukot: 
• Pieni tai keskisuuri haavoittumaton osa pelotteen lukkona. 
• Keskisuuri ensi-iskuvoima. 
• Erinomaiset tukijärjestelmät.  
• Tiedustelu, poliittinen ja analyyttinen osaaminen kaikkein tärkeimmät. 



Expanded Insurance (El) 

• Taistelutaktiikat: 
• Kaikki käytössä.  
• Sotasuunnitelmissa ensi-isku tärkeänä esillä. 
• Todennäköisesti ”damage limiting” tärkeä.  
• Pyri pelaamaan sodan aikana poliittisia tavoitteita varoituksilla, esimerkeillä ja 

signaloinnilla.  
• Ydinsodankäynnin taito nousee tärkeäksi. Poliitikot koulutettava etukäteen? 

 

• Huomioita: 
• Mahdollistaa ”damage limiting” hyökkäykset ja puolustuksessa suurempi osa kansaa 

jää eloon. Lisää optiota. 
• Hyväksyttävissä oleva ”luonnollinen ydinasestrategia” nykyaikaiselle suurvallalle. 



Contingent Homicide (CH) 

• Konsepti: 
• Laajennetaan Minimum Deterrencea ottamalla Deterrence type I (kostoisku kaupunkeihin) vakavasti. Asia 

suunnitellaan kunnolla. 
• Tämä on Finite Deterrencen lopullinen muoto, jossa suoja ulotetaan oman maan lisäksi liittolaisiin. 

 

• Teemat: 
• Uskomme näihin asioihin vakaasti: 

• Säästä rahaa (ja muita resursseja) 
• Sota on pakollinen paha 
• Vältetään varustelukilpaa 

• Uskomme näihin asioihin tietyllä varauksella: 
• Antimilitarismi (ehkäpä jopa pasifismi?) 
• Deterrenssi on psykologinen asia, ei resurssikysymys 
• Ydinsodan ajattelu/suunnittelu lisää sen riskiä 

• Hylkäämme nämä asiat välittömästi: 
• Ydinaseet ovat muuttaneet sodankäynnin, emme voi enää käydä sotaa 
• Eleet riittävät varusteiden sijaan 
• Ydinsota on mahdoton 

 
 



Contingent Homicide (CH) 

• Kansalliset tavoitteet: 
• B on niin konservatiivinen, että hekin välttävät virheiden tekemistä ydinsodan välttämiseksi. Kriisien välttäminen auttaa rauhan ylläpitämisessä 

ja B ymmärtää sen. 
 

• Sotilaspoliittinen analyysi: 
• Vältetään aggression osoittamista ja keskitetään resurssit talouden kehittämiseen.  
• Type I deterrenssi on suunnittelun perusta, se rahoitetaan kunnolla ja muu jätetään väliin. 
• Suunnittelu perustuu ainakin 50 kaupungin (10-200) tuhoamiseen. Joukkoja vastaan suunnattujen ydinaseiden hankinta vain kiihdyttää 

asevarustelua ja on turhaa. 
 

• Ydinsodan perusteet: 
• Deterrenssi on selvästi tärkein. 
• Punishment or Revenge 
• Arms control purposes 
• Hypoteettisia suunnitelmia ja ajatusrakenteita mutta niitä ei oteta suunnittelupiirien ulkopuolella vakavasti. 

 

• Tarvittavat ydinasejoukot: 
• 1000-10000 voima joista ainakin osa kestävissä siiloissa tai liikkuvilta alustoilta. B ymmärtää tällöin että meillä riittää voimaa kaikkien 

ystäviemme suojaamiseen. 
• Komentoketju riittää lähtökäskyn antamiseen, osa joukoista voidaan hätätilanteessa maalittaa uudelleen joukkoja vastaan.  



Contingent Homicide (CH) 

• Taistelutaktiikat: 
• Countervalue kostoisku jos vihollinen hyökkää tai pommittaa liittolaisiamme, 

kotimaata tai iskee sotilasjoukkoihimme. Doktriini tehdään selväksi kaikille. 

 

• Huomioita: 
• Psykologisesti hyvin suosittu sotilaiden että kansan silmissä.  

• USA ja NATO 1950-luvun lopussa. 



Limited Strategic Retaliation (LSR) 

• Konsepti: 
• Kummankin puolen pystyessä tuhoamaan toisensa kiitos ydinasepelotteen 

voisi olla mahdollisuus käydä rajoitettua ydinsotaa. 

• Suositut romaanit ”Fail-Safe” ja ”Red Alert” perustuvat tähän. Onko kaikki 
vain kirjailijoiden ideointia vai voisiko sotaa käydä ”tit-for-tat” kaupunkien 
vaihtoa? Ei toimine pitkässä juoksussa, ehkä 1-2 vaihtoa voisi tapahtua? 

 

• Teemat: 
• Leo Slizardin ”hintaperiaate” 

• Kaplan: ”Bargaining Form” 

• Deterrence by Announcement: ”isketään provokaation lähtöpaikkaan.” 



Limited Strategic Retaliation (LSR) 

• Kansalliset tavoitteet: 
• Ydinsodan tuhoavuuden vuoksi voisi olla mahdollista käydä sotaa symbolien tasolla osana poliittista peliä. 

 

• Sotilaspoliittinen analyysi: 
• Perustuu ajatukseen että kumpikaan puoli EI halua laajentaa sotaa. Signalointi tärkeä. 

 

• Ydinsodan perusteet: 
• Countervalue strike deterrenssi on voimassa. 

 

• Tarvittavat ydinasejoukot: 
• Periaatteessa toteutettavissa kaikilla edellisillä voimilla. 
• Vaatii hyvän analyyttisen pohjan. 
• Diplomaattisten signaalien lähettäminen erittäin tärkeää, samoin pysyvä neuvotteluyhteys. 

• Voitaisiinko rakentaa jonkinlainen kuuma linja, jonka avulla viestit menisivät läpi. 



Limited Strategic Retaliation (LSR) 

• Taistelutaktiikat: 
• Symboliikka ja informaatiosota sekä signalointi tärkeitä 

 

• Huomioita: 
• Kirjailijat ovat ideoineet tämän olevan hätätilanteessa tehtäviä pikaratkaisuja. 

• Riittääkö tällöin kylmä pää tehdä tarvittavia uhrauksia? 

• Kuuma linja otettiin käyttöön USA:n ja NL välillä 1963 Kuuban ohjuskriisin 
jälkeen. Vastaavanlaisia yhteyksiä on useiden suurvaltojen välillä ollut 
aikaisemminkin. 



Not Incredible Counterforce First Strike (NCF) 

• Konsepti: 
• Entäpä jos B:n johtaja on niin fanaattinen että hän ei välitä kansansa tuhosta 

tai ei usko että me hyökkäämme hänen kaupunkeihinsa?  
• Tällöin on pakko varautua ensi-iskuun, jolla tuhotaan hänen joukkonsa tai ainakin 

heikennetään niitä merkittävästi. 

 

• Teemat: 
• Liian aggressiivinen? 

• Voiko vastapuoli olla irrationaalinen? 



Not Incredible Counterforce First Strike (NCF) 

• Kansalliset tavoitteet: 
• Ehkäistä B iskemällä ensin. 

 
• Sotilaspoliittinen analyysi: 

• Hyvä ensi-iskun kyky on helppo saavuttaa mutta kyky tuhota joukot on vaikeaa. Vaatii 
uudelleenmaalituksen ja erinomaisen tiedustelun. 

 
• Ydinsodan perusteet: 

• Kaikki käytössä. 
 

• Tarvittavat ydinasejoukot: 
• Nopea uudelleenmaalitus välttämätön. Nopea reaktiokyky. Erinomaisen luotettavat 

ja tarkat aseet, hyvä valmius. Huippuluokan komento ja tuki. 



Not Incredible Counterforce First Strike (NCF) 

• Taistelutaktiikat: 
• Mestaruusottelu! Täydellinen osaaminen joka tasolla. 

 

• Huomioita: 
• Usein unelmoitu ja pelätty. 

• Ensi-iskun saaminen vihollisen aseet tuhoamalla on kaikkein vaikein tehtävä. 

• Julkisesti USA 1960-luvulla. Käytännössä todennäköisyyksiä ei pidetty hyvinä. 

• Teknisesti nykyään hyvin mahdollinen. 

 

 



Contingent Preventive War (CPW) 

• Konsepti: 
• Perusideana on uhata tarkasti laskelmoidulla sodalla B:n uhatessa.  

• Ydinaseiden ensi-iskua käytetään siis politiikan tukena ja osana neuvotteluna. 
Kukin isku ja/tai sota on erikseen mietitty ja suunniteltu ja neuvottelujen 
jatkuessa voidaan joustavasti vastata B:n liikkeisiin. 

 

• Teemat: 
• Kansallisten arvojen arviointi 



Contingent Preventive War (CPW) 

• Kansalliset tavoitteet: 
• Ydinaseita käytetään osana politiikkaa. Tämä on tärkeää kun monilla mailla on 

ydinaseita. 
 

• Sotilaspoliittinen analyysi: 
• Ydinsota on politiikan jatkamista toisin keinoin. 

 
• Ydinsodan perusteet: 

• Kaikki 
 

• Tarvittavat ydinasejoukot: 
• Samat kuin Not Incredible Counterforce First Strikessa. 



Contingent Preventive War (CPW) 

• Taistelutaktiikat: 
• Painotetaan oman puolen voimaa. Signaloidaan ja pelotetaan muita. 

 

• Huomioita: 
• Vaikea saada poliittista hyväksyntää.  

• Vaikea saada muut uskomaan että se on puolustuksellinen strategia. 



Credible First Strike (CFS) 

• Konsepti: 
• Hankitaan niin vahva ja tarkka ydinasekyky että me voimme riisua vihollisen 

aseista ensi-iskulla. 

 

• Teemat: 
• Liian aggressiivinen! 

 



Credible First Strike (CFS) 

• Kansalliset tavoitteet: 
• Ehkäistä B iskemällä ensin.  
• Voidaan tuhota myös potentiaaliset B:t ensin! 

 

• Sotilaspoliittinen analyysi: 
• Hyvä ensi-iskun kyky on helppo saavuttaa mutta kyky tuhota joukot on vaikeaa. Vaatii uudelleenmaalituksen 

ja erinomaisen tiedustelun. 

 

• Ydinsodan perusteet: 
• Kaikki käytössä. 

 

• Tarvittavat ydinasejoukot: 
• Nopea uudelleenmaalitus välttämätön. Nopea reaktiokyky. Erinomaisen luotettavat ja tarkat aseet, hyvä 

valmius. Huippuluokan komento ja tuki. 
• Eriomaisen hyvä väestönsuojelu ja torjuntatekniikat. Omat tappiot vain 5-60 miljoonaa. 



Credible First Strike (CFS) 

• Taistelutaktiikat: 
• Mestaruusottelu! Täydellinen osaaminen joka tasolla. 

 

• Huomioita: 
• Usein unelmoitu ja pelätty. 

• Ensi-iskun saaminen vihollisen aseet tuhoamalla on kaikkein vaikein tehtävä. 

• 1960-luvulla jotkut haukat halusivat tämän strategian. 



Not Incredible (or Mostly) Massive Retaliation 
(NMR) 
• Konsepti: 

• Toteutetaan counterforce massiivisella iskulla, joka laukaistaan 
automaattisesti jos B tekee jotain. 

 

• Teemat: 
• Vastaiskun laukaisun mekaniikka riippuu teknologiasta. 



Not Incredible (or Mostly) Massive Retaliation 
(NMR) 
• Kansalliset tavoitteet: 

• Sama kuin Credible First Strike mutta deterrenssin epäonnistumista ei oteta 
huomioon, koska isku on automaattinen. 
 

• Sotilaspoliittinen analyysi: 
• Assurance, escalation dominance ja alliance cohesion ovat tärkeimmät asiat. 

 

• Ydinsodan perusteet: 
• Deterrenssi Type I ja Deterrenssi Type II sekä ensi-iskulla uhkaaminen. 

 

• Tarvittavat ydinasejoukot: 
• Joukkojen on oltava kylliksi laajoja iskemään B:n kotialueelle ensi-iskulla. 

Komentojärjestelmän on riitettävä lähtökäskyn antamiseen.  



Not Incredible (or Mostly) Massive Retaliation 
(NMR) 
• Taistelutaktiikat: 

• Uhkaa ensi-iskulla vastauksena B:n provokaatiolle. 

• Uhkaa massiivisella countervalue iskulla, jos B iskee omalle alueelle. Käytä 
tätä jos B aloittaa sodan liittolaisia vastaan. 

 

• Huomioita: 
• Vaatii huomattavaa ideologista dogmaattisuutta, kovuutta ja jäykkyyttä. 



Pure Massive Retaliation (PMR) 

• Konsepti: 
• Toteutetaan Deterrence Type II ”silkalla tahdonvoimalla”. Perustuu 

massiiviseen iskuun, joka laukaistaan automaattisesti jos B tekee jotain. 

 

• Teemat: 
• Vastaiskun laukaisun mekaniikka riippuu teknologiasta. 



Pure Massive Retaliation (PMR) 

• Kansalliset tavoitteet: 
• Sama kuin Credible First Strike mutta deterrenssin epäonnistumista ei oteta 

huomioon, koska isku on automaattinen. 
 

• Sotilaspoliittinen analyysi: 
• Assurance, escalation dominance ja alliance cohesion ovat tärkeimmät asiat. 

 

• Ydinsodan perusteet: 
• Deterrenssi Type I ja Deterrenssi Type II sekä ensi-iskulla uhkaaminen. 

 

• Tarvittavat ydinasejoukot: 
• Joukkojen on oltava kylliksi laajoja iskemään B:n kotialueelle ensi-iskulla. 

Komentojärjestelmän on riitettävä lähtökäskyn antamiseen.  



Pure Massive Retaliation (PMR) 

• Taistelutaktiikat: 
• Uhkaa ensi-iskulla vastauksena B:n provokaatiolle. 

• Uhkaa massiivisella countervalue iskulla, jos B iskee omalle alueelle. Käytä 
tätä jos B aloittaa sodan liittolaisia vastaan. 

 

• Huomioita: 
• Vaatii toimiakseen fanaattista uskoa ja päättäväisyyttä toimia näin. 1950-

luvulla hyvin suosittu ajatusrakenne USA:n vanhempien upseerien kesken. 



Elämää pienien ydinasekriisien maailmassa 

• Jos lähdetään oletuksesta että kaikki hankkivat ydinaseita herää 
kysymys millaisessa maailmassa sitten elettäisiin? 

• Eli milloin ydinaseita käytettäisiin sodassa, politiikassa tai muuten 
vain?  

• Entä mitä seurauksia yhteiskunnallemme ydinaseiden laajamittaisesta 
hankinnasta on? 



Ydinaseiden käytön seurauksia 

• Vahingossa syttyvä ydinsota 

• Pienillä mailla on harvoin rahaa ydinasejärjestelmien vaatimiin 
tukijärjestelmiin kaikissa tilanteissa. Kriisissä tai sodassa puuttuva tai 
tuhoutunut järjestelmä lisää epäluuloa ja ”use it or lose it” ajatuksia. 
Tämä uhka kasvaa varsinkin, jos valtiot ovat jatkuvasti toistensa 
kurkuissa. 
• Ennakkovaroitusjärjestelmien heikko kunto voi luoda vääriä hälytyksiä… 

• Katalyyttinen ydinsota 

• Pieni maa voi aiheuttaa ydinsodan kahden muun maan välillä 
iskemällä kriisin tai sodan ollessa huipussaan. Tähän kuuluu myös 
ideologiset syyt pitää kriisi päällä. 



Ydinaseiden käytön seurauksia 

• Anonyymi ydinisku 

• Anonyymi ydinisku lisää paranoiaa huomattavasti mikäli ydiniskun 
lähettäjää ei tiedetä. Samalla se voi ajaa maan käyttämään ydinaseita myös 
niitä maita vastaan jotka ovat sille uhka mutta joilla ei ole mitään tekemistä 
asian kanssa. 
• Tämä tekniikka toimii hyvin sodan lietsonnassa ja kriisien eskaloinnissa mutta sitä 

pidetään erittäin vaarallisena hankkeena. Kiinnijäämisen seuraukset ovat valtavat… 

• Ydinaseterrorismi 

• Ydiniskun uhka saa varmasti osapuolten huomion osakseen ja näin voidaan 
vaatia hyvinkin paljon enemmän diplomatiassa mitä ryysyläisarmeija 
normaalisti saisi. 

 



Ydinaseiden käytön seurauksia 

• ”Nuclear Blitzkrieg” 

• Ydinasetta voidaan käyttää superaseena konventionaalisella 
taistelukentällä. Tällöin voidaan murtaa puolustus tai pysäyttää 
läpimurto. Se on houkutteleva vaihtoehto, jos vihollinen olisi paljon 
vahvempi muuten. 

• Laskelmoitu ensi-isku 

• Vihollisen vasta-iskukyky voidaan tuhota ja näin pakottaa se 
alakynteen iskemällä ensin. Tämä vaatii hyvää ammattitaitoa, joka ei 
välttämättä onnistu pieneltä maalta. Se voi luulla että sillä on 
kyseinen kyky. 

 

 



Ydinaseiden käytön seurauksia 

• ”Preventive nuclear war” 

• Sodan uhan kannalta kaksi ratkaisevaa kriisiä ovat:  
• Pienempi maa hankkimassa itsellensä ydinasetta ja näin muodostaa 

potentiaalisen tulevaisuuden uhan. 

• Pienempi maa on hankkimassa pariteetin ja muodostaa näin tulevaisuudessa 
vielä suuremman uhan. 

• Tällöin on mahdollista että olemassa oleva ydinasevaltio käyttäisi 
ydinaseita tilanteen estämiseksi ja/tai hidastamiseksi hyvin pitkäksi 
aikaa… 



Ydinaseiden käytön seurauksia 

• Pienimuotoinen ydinsota 

• Jos ydinaseita on käytettävissä vähän ei kaupunkien tuhoaminen ole 
välttämättä paras taktiikka kahden väkirikkaan maan välisessä 
ydinsodassa. Näin varsinkin jos vetypommi ei ole käytettävissä. 

• Tällöin ydinsota voisi olla hyvä vaihtoehto, koska se ei ole kovinkaan 
tuhoisa suhteessa raivoavaan konventionaaliseen sotaan. 

• Ydinaseiden muuttuminen konventionaalisiksi aseiksi 

• Ydinaseita koskee huomattava määrä tabuja. Niiden käyttö voi 
arkipäiväistyä kun useampi maa käyttää niitä. Tällöin alkaa itse itseään 
ruokkiva kierre. 

 

 

 



Elämää pienien ydinasekriisien maailmassa 

• Ydinaseiden muuttuminen poliittiseksi kauppatavaraksi globaalilla tasolla 

• Ydinasekiristys ja suurvaltapeli, jossa pieniä maita myydään on täysin 
mahdollista. Ydinaseen hankinta voi olla oman olemassaolon ainoa tae ja 
sen käyttö ja kiristys voi olla ainoa tapa päästä pöytään päättämään 
muiden asioista.  
• Poliittinen päättäväisyys ja oma ydinase voivat äkkiä nousta vaatimuslistalle 

liittoumien sisällä ja/tai keskustellessa niihin liittymisestä. 

• Ydinaseen hankinnan uhallakin voi kiristää etuja. Suurvallat maksavat 
varmasti siitä että heidän psykopaattinen heimopäällikkönsä EI saa 
ydinaseita ja pysyy ruodussa. Tämä vastaa kylmän sodan aikaisia puolta 
vaihtavia kleptokratioita, jotka lypsävät talousapua pysyäkseen vallassa. 

 



Elämää pienien ydinasekriisien maailmassa 

• Ydinaseen hankinta voi muuttaa voimatasapainoa niin että se tarjoaa 
mahdollisuuden selvittää vanhoja kalavelkoja. Tällöin on helppo 
lähteä kiristämään elintilaa naapureilta. Toisaalta kummankin 
hankkiessa ydinaseen sota voi tulla mahdottomaksi. 

• Ydinaseen hankinta lisää varmasti asevarustelua alueella, kun kukin 
sopeutuu voimatasapainon muutokseen. Tämä tarkoittaa käytännössä 
lisää aseita. 

 

 



Elämää pienien ydinasekriisien maailmassa 

• Suurvaltojen asevarustelu lisääntyy. Ohjustorjuntajärjestelmän hankinta 
tulee ajankohtaiseksi. Seuraava askel voisi olla kevyen torjuntajärjestelmän 
laajentaminen yhä vahvemmaksi ja vahvemmaksi mikä taas lisää 
vastapuolen halua/tarvetta vastata siihen. 

• Suurvaltojen liittolaisten ja ystävien ja satelliittien väliset kriisit voivat nyt 
olla luonteeltaan ydinkriisejä. Tämä tuskin lisää eskalaatiolaskelmien ja 
kriisien selvittelyn helppoutta. 

• Ainakin periaatteessa ydinaseet voivat muuttua konventionaalisiksi seiksi, 
joita lahjoitetaan ja myydään kuten muitakin aseita tai annetaan 
hämärämmille kumppaneille. Tämä tuskin tapahtuu ellei ydinasemaiden 
määrä ole erittäin suuri tai saatu taloudellinen hyöty valtava. 



Elämää pienien ydinasekriisien maailmassa 

• Sisäpolitiikan kriisien kärjistyminen 
• Ydinaseiden hankinta ja hallinta voi hyvinkin luoda maahan sisäpolitiikan 

kärjistymisen. Tämä voi tarkoittaa levottomuuksia. 

• Ydinaseterrorismi kiristyksineen tai aseen käyttämiseen on mahdollista (joskin hyvin 
epätodennäköistä). Tämän uhan torjuminen otetaan vakavasti ja menetelmät voivat 
ajaa maan poliisivaltioksi. Ei hyvä tilanne sekään. 

• Ydinaseita voidaan käyttää sisäpolitiikan lyömäaseena tuhoamalla maan poliittinen 
johto vallankaappauksessa, niitä voidaan käyttää superaseina sisällissodissa tai jopa 
sissisodissa. Aseita voi aina joutua ”vääriin käsiin” armeijan sisällä tai siitä 
irtautuvissa joukoissa. Tällöin aseita voi käyttää osapuoli, joka ei välttämättä lähde 
miettimään pitkää linjaa eikä tekojen lopullisia seurauksia.  
• Algeriassa Ranskan sotilaskomentajien tehdessä kapinan 1961, de Gaulle määräsi ydinkokeet 

siellä keskeytettäviksi niin, ettei aseita voitu koota/käyttää… 



Elämää pienien ydinasekriisien maailmassa 

• Lain ja järjestyksen heikkeneminen 
• Ydinterrorismi, anonyymit ydiniskut ja ydinasekiristys yhdistettynä moniin 

ydinasevaltioihin voi muuttaa turvallisuuden käsitteen kokonaan.  
• Valtio voi menettää legimiteettinsä mikäli se ei pysty suojelemaan kansalaisiaan. Tämän 

vaikutukset ovat lähinnä yhteiskunnan stabiiliutta syöviä. Pelko voi ajaa ihmiset 
äärimmäisyyksiin ja yhteiskuntarauha voi järkkyä. 

• Pelko ydinaseista ja niiden käytön seuraukset voivat lisätä vaatimuksia 
eristäytymiseen ja maailmasta vetäytymiseen. Tämä on erittäin vaarallista 
maalle, joka riippuu kansainvälisestä kaupasta. 

• Heikko valtio tai muuten huonossa kunnossa oleva ydinterrorismi voi jopa 
ajaa maan anarkiaan mikä heijastuu myös naapurimaihin. 



Elämää pienien ydinasekriisien maailmassa 

• Taloudelliset kustannukset 
• Pienten ydinasevaltioiden määrän kasvun seurauksena suurvalloille tulee 

halu/tarve hankkia rajoitettu ohjuspuolustus. Tämä on äärimmäisen kallista. 

• Ydinaseiden määrän kasvaessa niihin liittyvä rikollinen toiminta kasvaa ja 
samalla mahdollisuus ydinaseisiin liittyvän teknologian joutumisesta vääriin 
käsiin kasvaa myös.  
• Ydinterrorismin torjunnan myötä tarvitaan yhteiskunnalta panostuksia poliisilta, 

tiedustelupalveluilta ja valvonnalta potentiaalisesti kaikkialla maailmassa. 

• Mikäli ydinterrorismi halutaan todella ehkäistä, tarvitaan suljettu yhteiskunta, jossa 
tiedon levittäminen, vapaa liikkuminen ja valvonnan määrä ovat länsimaiselle 
yhteiskunnalle sopimattomalla tasolla. Tällaiset kustannukset yhteiskunnassa ovat 
epäsuoria ja näkymättömiä mutta pitkässä juoksussa erittäin kalliita.  



Summa summarum 

• Jäikö jotain mieleen? Nyt saa kysyä? 


