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Venäjän joukot vetäytyivät Keski-Euroopasta 

1000 kilometriä itään 



14. helmikuuta 

2012 

“Without America the Europeans will be left naked and defenseless,  

because except for Britain, they have no armed forces to speak of.” 
Professor Sergei Karaganov (Russia in Global Affairs, 4.3.2011) 
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Venäjän perinteinen uhkakuva 
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Venäjän turvallisuusuhkia 
(akenr N. Makarov 17.11.2011)  

1. Lännen pyrkimys energiaturvallisuutensa vahvistamiseen  

    Venäjän kustannuksella 
 

2. Strategisen voimatasapainon rikkominen 
 

3. USA:n sotilaallisen johtoaseman ylläpito 
- USA:n ja Naton läsnäolon ja vastuualueen laajentaminen 

- USA:n Joint-johtoporras Afrikan aluetta varten 

4. Venäjään kohdistuvat aluevaatimukset 
 

5. Voimatoimet kansainvälisen oikeuden kiertämiseksi 
 

6. Konfliktien eskaloituminen Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa 
 

7. Kilpailu arktisten alueiden ja yhteyksien valtaamiseksi 
 

8. Asevarustelun ulottaminen avaruuteen (Kiina, USA) 
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Akenr Mahmut A. Gareev 

Sotatiedeakatemian presidentti 

• Isänmaa vaarassa, kun mahdolliset  

  vastustajat vahvistuvat (USA, Kiina) 

• Paluuta puna-armeijan aikaan ei ole 

• Ydinaseet eivät pelasta Venäjää 

Sotahistorian viimeaikaiset opetukset: 
 

• Sotatoimien alun yllätyksellisyys ja 

  strategisen ensi-iskun merkitys korostuvat 

• Ensimmäistä massiivista iskua ei voi torjua 

  pelkillä puolustustoimilla 

”Sen tähden, kuten terrorismin vastaisessa taistelussa, tarvitaan aktiivi- 

sempia ja tarvittaessa ennaltaehkäiseviä toimia.” 

   Armeijankenraali M. A. Gareev, joulukuu/2009 
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Venäjän asevoimien yleisesikunta- 

päällikkö, akenr Nikolai Makarov 

”Paikallisten konfliktien syntymismahdollisuudet käytännöllisesti katsoen kaikkien 

rajojemme tuntumassa ovat dramaattisesti lisääntyneet. 
 

En sulje pois mahdollisuutta, että tietyissä oloissa paikalliset ja alueelliset konfliktit 

laajenisivat laajamittaiseksi sodaksi käsittäen myös ydinaseiden käytön.” 
 

   Armeijankenraali N. Makarov, 17.11.2011 
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SOTILAALLISEN KONFLIKTIN ASTEET 
(Venäjän sotilasdoktriini helmikuu 2010) 

Aseellinen konflikti  Rajoitetut tavoitteet 

 

Paikallinen sota   Rajoitetut tavoitteet 

 

Alueellinen sota  Huomattavat ja radikaalit sotilas- 

     tavoitteet. Voi johtaa ydinaseiden  

    käyttöön. 

Laajamittainen sota  Huomattavat ja radikaalit sotilas- 

     poliittiset tavoitteet. Voi johtaa 

     ydinaseiden käyttöön.  
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               GEORGIAN SOTA 
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”He (Nato) laskivat todellisuudessa väärin vastauksemme – poliittisen vastauksen  

lisäksi,luonnollisesti, maan johdon, ylipäällikön, takana oli myös sotilaallinen vastaus. 
 

Georgian operaatio ei vain säästänyt ihmishenkiä, vaan mursi Naton laajenemis- 

rintaman. Mikäli olisimme empineet 2008, meillä olisi erilainen geopoliittinen asetelma,  

ja lukuisat maat, jotka ovat yrittäneet teennäisesti hivuttautua Natoon, olisivat jo siellä.” 

 
    Presidentti Medvedev vieraillessaan 58. A:ssa 21.11.2011 



14. helmikuuta 

2012 

MAAHANLASKUJOUKKOJEN KÄYTTÖ 

GEORGIAN SODASSA 

07.-08.08.  Sota alkoi 

 

      09.08.   Kaksi Pihkovan divisioonan mhlpataljoonaa varusteineen 

                    lentokuljetuksin ( 2000 km) Beslaniin 24 tunnissa sodan  

                   puhkeamisesta. 

 

      11.08.   Neljä mhlpatl ja mhltiedkompp osallistuu taisteluihin                    

 

09.-13.08.   Kuusi mhlpatl ja tiedkompp siirtyy Abhaasiaan  ilma- 

                   kuljetuksin, rautateitse ja meritse (1 patl) 

     

    (Russia's New Army , Moscow 2011) 

 
KULJETUSTEN JÄRJESTELYT JA JOUKKOJEN JOHTAMISJÄRJESTELYT 

OVAT VAATINEET RUNSAASTI AIKAA !      
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PIETARIN PUOLUSTUSVYÖHYKE –  

VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 
 

• Ulkomaalaisten maan ja kiinteistöjen hankinnan vaikeuttaminen lähialueelta 
lainsäädäntöä tiukentamalla. (Omat maan ja kiinteistöjen hankinnat 
lähialueella) 

• Ulkomailla olevien Venäjän kansalaisten kunniasta ja turvallisuudesta 
huolehtiminen asevoimien lakisääteiseksi  tehtäväksi. 

• Taloudellisesti tärkeiden kohteiden ja laitosten suojaaminen asevoimien 
lakisääteiseksi tehtäväksi (Ladoga 2009 harjoituksen yhtenä tavoitteena 
Itämeren kaasuputken suojaaminen). 

• 4G verkon rakentamisrajoitukset Suomen puolella 100km rajasta 
sotilaallisin perustein. 

• Suursaaren uusi tutka-asema ( 100m korkealla ) 

• Lehtusin strateginen tutka-asema. 

• Iskander ohjusten sijoittaminen Lugaan. 

• Asevoimien uusi struktuuri – valmiuden radikaali parantaminen 

• Mittava varusteluohjelma 
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Venäjän uusi sotilaspiirijako 
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LenSP:n joukot 2010 
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Ballistinen ohjusjärjestelmä Iskander-M 

21. lokakuuta 2011: 

Iskander tuhoaa maamaaleja suurella osumistodennäköisyydellä:  

esikuntia, keskitettyjä joukkoja, tuliasemia, ilma- ja ohjuspuolustus-järjestelmiä sekä 

lentokoneita ja helikoptereita tukikohdissa ja lentokentillä.  

”Iskander” läntisillä rajoilla  
http://www.youtube.com/watch?v=F5zCzPzCiCE 

http://www.redstar.ru/index.shtm
http://www.youtube.com/watch?v=F5zCzPzCiCE
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Ohjusammunnat Keskusta-2011-harjoituksessa 

Ryhmälaukaus Kapustin Jarin koeampuma-asemalla 22.9.2011 

2 Iskander-M- (vas.) ja 2 Totshka-ohjusta (oik.) 
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Iskander-K 

R-500:n maksimikantama on yli 2000 km, 

ajoneuvossa 4-6 laukaisuputkea 
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Venäläisarvio Iskanderin käytettävyydestä 

Suomen lähialueella 

”Jos sijoitamme Iskander-ohjuksia Kuolan niemimaalle, niiden  

kantama kattaisi merkittävän osan Skandinavian niemimaata,  

ml. laajan alueen Norjaa.  
 

[…] 
 

…Iskander-K:lla voidaan laukaista R-500-risteilyohjuksia, jotka 

kykenevät iskemään maaleihin 2000 km:n etäisyydeltä.” 

17.12.2010: 
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VARUSTELUSTA 

”Älkää olko huolissanne, me varustamme asevoimat 

jatkossa. Meillä on suuret, ennen näkemättömät raha- 

varat suunniteltu budjettiin ja valtion tilauksiin.” 

 
  Presidentti Medvedev 21.11.2011 vieraillessaan 58. A:ssa 
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Saksan ja Ranskan Venäjä-politiikka herättää kysymyksiä 



14. helmikuuta 

2012 

20 

Venäjän asevoimien ”uusi ilme” 

• Asevoimista on saatava työkalu varsin erilaisiin tehtäviin 
 

• Reformin tulokseksi näyttää jäävän huipputeknisen armeijan ja 

  perinteisen asevelvollisuusarmeijan yhdistelmä 

• Uusi organisaatio on toimeenpantu 

• Varusteluohjelma (500 miljardia euroa 2011-2020) 

 

• Vaatimukset eri ilmansuunnilla vaihtelevat 
 

• Ydinasepariteetti pitää Yhdysvallat aisoissa  

• Kiinan suunnalla tarvitaan suurta tavanomaista asevoimaa ja myös 

  ydinaseita 

• Euroopan suunnalla voidaan päästä tulokseen pienemmillä, mutta 

  terävillä ja korkeassa valmiudessa olevilla asevoimilla joiden 

  strateginen liikkuvuus on suuri 

• Subversio 

 

 



14. helmikuuta 

2012 

Asevalvonnan näkymät 

Uusi START -sopimus (2010) 

- voimassa 

- tulevaisuus epävarma  
 

INF-sopimus (1987)  

- voimassa ja avoin muille valtioille  

- liittymiskutsuun ei ole vastattu (esim. Kiina, Iran, Intia, Pakistan) 

- tulevaisuus epävarma, Venäjä saattaa irtautua 
 

Taktisista ydinaseista ei ole neuvoteltu 

- Venäjä vastustaa ankarasti 

- Iskander-ongelma ei poistu neuvotteluteitse 
 

TAE-sopimus (1990, tarkistettu 1999, mutta ei ratifioitu) 

- Venäjä jäädytti TAE-sopimuksen soveltamisen 2007 

- Useat Nato-maat lopettivat TAE-ilmoitusten antamisen 2011 

- Sopimus ei toimi ja tulevaisuus epävarma 
 

Wienin sopimuksen LTL-regiimi toimii toistaiseksi  
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Suomen puolustuspoliittinen asema  

  

• Suomi on maantieteellisesti rajamaa 
 

• Suomesta länteen on siirrytty lähinnä kriisienhallintaan. 

  Euroopan Nato-maat ovat ajamassa asevoimiaan alas. 
 

• Suomesta itään kehitetään hyökkäyskykyisiä asevoimia 

  erilaisiin uhkiin vedoten 

 

• USA vetäytymässä Euroopasta ja supistamassa 

  asevoimaansa, Venäjän toimintavapaus Euroopassa on 

  kasvamassa 

 

• Geopoliittiset muutokset voivat vaikuttaa myös Suomeen 

  ennustamattomasti 

 


