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Lyhyesti
● Rajoitettu ydinaseiden (tai muiden joukkotuhoaseiden) käyttö ei antaisi Kremlille
sotilaallista etua Ukrainassa.
● Sotaa tuskin saataisiin lopetettua siviilejä tappamalla.
● Vastatoimet olisivat todennäköisesti musertavia, vaikka länsivallat eivät käyttäisi
ydinaseita.
● Kreml voi silti käyttää ydinaseita esimerkiksi päästäkseen häviämään Yhdysvalloille.
● Käyttö voi alkaa ydinkokeella Venäjän alueella, meren alla, tai Venäjän miehittämillä
alueilla.
● Rajoitetun ydinaseiden käytön aiheuttama radioaktiivinen laskeuma voi olla
paikallisesti vakava, mutta suhteessa muihin vahinkoihin todennäköisesti vain pieni
ongelma.
● Ydin- tai muiden joukkotuhoaseiden käyttöön liittyy aina eskalaation riski. Sodan
laajentuminen laajemmaksi ydinsodaksi ei ole todennäköistä, mutta mahdollisuutta ei
voida koskaan sulkea pois.
● Suomeen ei kohdistu välitöntä vaaraa.
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Johdanto
Putin on häviämässä aloittamansa sodan Ukrainassa. Venäjän vaivalla rakentama
”puoliammattimainen” armeija on suurelta osin lyöty. Yksin kaatuneita on vähintään
neljännes siitä vahvuudesta, millä Venäjän joukot hyökkäsivät 24. helmikuuta. Kaluston ja
etenkin modernin kaluston menetykset ovat niin suuria, että Venäjän aseteollisuus tarvitsisi
hyvissäkin olosuhteissa vuosikymmenen niiden korvaamiseen. Talouspakotteet ja niistä
johtuva komponenttien puute ovat johtaneet siihen, että maa joutuu modernien aseiden
valmistamisen sijaan tyytymään jatkuvasti enemmän vanhentuneeseen, huonosti huollettuun
neuvostoaikaiseen kalustoon.

Lähestulkoon kouluttamattomat, pitkälti haluttomat, huonosti varustetut reserviläiset, joita
johtavat lähinnä toiset reserviläiset, eivät kykene sellaisiin operaatioihin, jotka voisivat
ratkaista sodan Putinin eduksi Ukrainan saadessa jatkuvasti enemmän modernia kalustoa ja
Yhdysvaltojen lend-lease-aseavun vasta alkaessa 1. lokakuuta. Venäjän ilmiselvät tappiot ja
Kremlin edustajien uhkaukset ovat herättäneet huolta, käyttäisikö Kreml ydinaseita
ratkaistakseen sodan jollain sille vähemmän epäedullisella tavalla.

Arvioimme tässä katsauksessa, että uhkauksistaan huolimatta Kreml ei voi saavuttaa
sotilaallista ratkaisua edes ydinaseilla, ellei se käytä niitä massamaisesti. Yritykset käyttää
ydinaseita (tai muita joukkotuhoaseita) poliittisen ratkaisun luomiseen esimerkiksi
säikäyttämällä Ukrainaa tukevat länsivallat lopettamaan apunsa eivät todennäköisesti onnistu.
Todennäköinen seuraus olisi mm. Yhdysvaltojen hallinnon edustajien julkisesti varoittama
vastaisku tavanomaisin asein. Tällainen puuttuminen sodan kulkuun heikentäisi Venäjän
asevoimien asemaa entisestään.

Yhdysvaltojen ja NATOn mahdollisuus suorittaa vakava vastaisku tavanomaisin asein,
mahdollisesti aseet ensin ukrainalaisille luovuttaen, todennäköisesti nostaa ydinaseiden
käytön kynnystä: Kreml voi laskelmoida, että länsivallat eivät uskaltaisi vastata ydinaseisiin
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ydinasein pelätessään eskalaatiota, mutta kynnys tavanomaisin asein suoritettuun vastaiskuun
on selvästi pienempi. Ukrainaa tukevien länsivaltojen olisi todennäköisesti vaikea pidättäytyä
reagoimasta sotilaallisesti, mikäli “ydinasetabu” rikotaan.

Eskalaatiota laajemmaksi ydinsodaksi voidaankin pitää epätodennäköisenä. Länsivalloilla ei
ole mitään välttämätöntä tarvetta iskeä takaisin ydinasein tai välttämättä ylipäätään suoraan
aseellisesti, vaikka Putin aloittaisi ydinaseiden käytön.

On silti mahdollista, että Kreml päättäisi käyttää ydinaseita virhearvion tai toiveajattelun
seurauksena, tai yksinkertaisesti häviön kostaakseen. Kuten myöhemmin esitämme, tällainen
käyttö voisi johtaa vastaaviin tai suurempiinkin siviilitappioihin kuin Mariupolin piiritys
aiheutti. Sotilaallinen vaikutus olisi siltikin vähäinen.

Ukrainaa tukevat valtiot voivat myös nostaa ydinaseiden käyttökynnystä entisestään
esimerkiksi ilmoittamalla, että niitä ei voi pelotella ja Ukrainalle annettava tuki vain
lisääntyy, mikäli Kreml turvautuu ydinaseisiin. Vahva tuki olisi edullista myös siksi, koska
mitä nopeammin Ukraina voittaa sodan, sitä vähemmän aikaa Kremlille jää esimerkiksi
ydinaseiden poliittisen hyödyntämisen tarvitsemien pelikuvioiden rakenteluun.

Tämä arvio perustuu avoimiin lähteisiin ja n. 20 vuoden aikana lukuisista eri lähteistä
karttuneeseen tietämykseen ydinaseista, niiden vaikutuksista ja ydinasestrategioista.
Uskomme sen olevan oikeansuuntainen ja perusteltu, mutta huomautamme, että olemme
kartoittamattomilla vesillä. Erilaisia teorioita voidaan esittää, eikä kenelläkään ole “oikeaa”
tietoa tapahtumaketjuista, joihin ensimmäinen ydinaseiden sotilaallinen käyttö sitten vuoden
1945 voisi johtaa. Historiallisilla esimerkeillä voidaan perustella jokseenkin yhtä hyvin sekä
pessimistisiä että optimistisia arvioita ja monenlaisia eri kehityspolkuja.

Kirjoituksen tarkoitus ei ole millään tavalla vähätellä ydinaseita tai niiden vahinkoja.
Ydinaseiden käyttö niin sotilas- kuin siviilikohteitakin vastaan tarkoittaisi suuria
henkilövahinkoja. Vuodesta 1945 pitäneen “ydinasetabun” murtamisella olisi arvaamattomia
seurauksia. Radioaktiivinen laskeuma ja palavien kaupunkien ilmakehään nostattama,
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lämpötiloja väliaikaisesti viilentävä ja satovahinkoja aiheuttava noki olisivat todennäköisesti
suhteellisen pieniä ongelma mikäli ydinaseiden käyttö jäisi muutamiin melko pieniin aseisiin.

Totuus kuitenkin on, että varmaa tietoa ei ole olemassa, eikä ole lainkaan varmaa, että käyttö
rajoittuisi muutamiin aseisiin. Kirjoituksen tarkoitus ei ole vähätellä, vaan antaa
mahdollisimman realistinen kuva ydinaseiden käyttöön liittyvistä ongelmista ja siitä, mitä voi
tapahtua, mikäli niitä kuitenkin käytetään.

Kirjoituksessa käytetään “pienistä”, enintään noin sadan kilotonnin tehoisista, suhteellisen
lyhyen matkan aseisiin kuten Iskander-ohjuksiin asennetuista ydinkärjistä termiä “taktinen”
ydinase. Todellisuudessa tällaista selkeää rajanvetoa ei ole. Kaikki ydinaseet ovat strategisia:
yhdenkin ydinaseen käyttämisen vaikutukset ulottuisivat paljon taistelukenttää ja “taktista”
ympäristöä laajemmalle. Termi “taktinen” on kuitenkin yleisessä käytössä, ja sitä käytetään
yksinkertaisuuden vuoksi tässäkin.

Ydinaseet taistelukentällä
Ydinaseisiin liittyvissä keskusteluissa oletetaan usein virheellisesti ydinaseiden olevan
jonkinlaisia ihmeaseita, joiden rajoitettukin käyttö tuhoaisi armeijoita ja lopettaisi sodat
nopeasti. On selvää, että ydinaseiden rajoittamaton ja massamainen käyttö niin asevoimien
yksiköitä kuin niitä tukevaa teollisuutta ja logistiikkaa vastaan sellaisissa määrissä, mitä
kylmän sodan aikana suunniteltiin käytettäväksi, aiheuttaisi suurta tuhoa sekä taistelukentällä
että yhteiskuntien kyvyssä huoltaa ja tukea taistelevia joukkoja. On kuitenkin yhtä selvää, että
yksittäisen tai muutamankaan ydinaseen käyttö ei saisi aikaan sellaisia vaikutuksia, mitä
moderneilla tavanomaisilla aseilla ei saada jo aikaan.

Ydinaseiden hyödyllisyyttä taistelukentällä, toisin sanoen asevoimien taistelevia yksiköitä ja
taistelua suoraan tukevia kohteita kuten huoltokeskuksia vastaan, rajoittaa useimpien
taistelukentän maalien pyrkimys suojautua myös tavanomaisten aseiden vaikutukselta.
Sotilaalliset maalit ovat usein panssaroituja, kaivautuneita, tai molempia. Ne pyrkivät
liikkumaan, piiloutumaan ja hajauttamaan toimintansa.
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Nämä tavanomaisten aseiden kasvaneen tehon ja tarkkuuden vuoksi välttämättömät toimet
suojaavat sotilaallisia kohteita varsin hyvin myös ydinaseiden vaikutuksilta. Fysiikan lait
määräävät, että minkä tahansa räjähdyksen vaikutus heikkenee nopeasti, kun etäisyys
räjähdyksen keskipisteestä kasvaa. Tästä syystä ydinaseet eivät nimellisesti suuresta
räjähdysvoimastaan huolimatta ole niin tehokkaita tuhoaseita miksi niitä usein kuvitellaan.

Ydinaseet taistelevia joukkoja vastaan
Esimerkiksi vuonna 1977 Yhdysvaltojen armeijan esiupseerikurssia vastaavalle kurssille
(Command and General Staff College) laadittu tietopaketti taistelukentän (“taktisista”)
ydinaseista toteaa yksittäisten ydinaseiden vaikutuksen olevan rajallinen.[USANA77]
Pienimmät Yhdysvaltojen käytössä tuolloin olleet aseet, 155 millimetrin ydinkranaatit,
tuottivat noin 0,072 tuhatta TNT-tonnia vastaavan eli kilotonnin räjähdystehon. Tällaisen
kranaatin osuman voitiin olettaa lyövän (“defeat”) yhden panssarivaunujoukkueen (3
panssarivaunua), mekanisoidun jalkaväen komppanian, vedettävän tykistöpatterin (9 tykkiä),
tai kaivautuneen jalkaväen joukkueen (n. 30 miestä). On syytä huomata, että käytetty termi
“defeat” ei tarkoita yksikön tuhoutumista, vaan sen ainakin väliaikaista kyvyttömyyttä jatkaa
taistelua. Esimerkiksi vaunujoukkueen lyöminen voisi tässä yhteydessä tarkoittaa vaikkapa
yhden vaunun tuhoutumista ja toisen vaurioitumista.

Suuremmilla aseilla, 5-10 kilotonnin tehoisilla 203 mm ydinkranaateilla ja 1-100 kilotonnin
Lance-ohjuksilla, olisi saman arvion mukaan kyetty lyömään enintään pataljoonan vahvuisia
vihollisosastoja. Lance-ohjukset ja sitä suuremmat lentopommit olisivat olleet käyttökelpoisia
myös esimerkiksi siltojen, rautateiden lastausalueiden ja huoltokeskusten tuhoamiseen.
(Vertailun vuoksi, Hiroshimassa käytetyn ydinpommin teho oli arviolta noin 12 ja
Nagasakissa käytetyn noin 20 kilotonnia.)

Samassa tietopaketissa verrataan myös ydinaseiden ja tavanomaisten aseiden vaikutuksia.
Esitetyn arvion mukaan yhden kilotonnin ydinase vastaa vaikutuksiltaan noin 75 tuolloin
käytössä olleen 155 mm tykistön kuorma-ammuksen tai 750 tavanomaisen 155 mm kranaatin
käyttämistä. Toisen julkistetun Yhdysvaltojen armeijan arvion mukaan kilotonnin ydinaseen
täytyy osua 90 metrin päähän taistelupanssarivaunusta vaurioittaakseen sitä vakavasti, joskin
säteily tekee miehistön taistelukyvyttömäksi 360 metrin päästä.[Smith13]
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Mainittujen fysiikan lakien vuoksi ydinaseiden vaikutus ei kuitenkaan kasva suoraan
suhteessa ydinaseiden tehoon. Esimerkiksi 10 kilotonnin ase ei siis vastaa 7500 kranaattia,
vaan selvästi pienempää määrää. Vastaaviin tuloksiin ovat päätyneet myös esimerkiksi
intialaiset taistelukentän ydinaseiden vaikutuksia selvittäneet tutkijat.[Sankaran15]

Näistä syistä ydinaseita ajateltiin käytettävän kylmän sodan vuosina massamaisesti.
Kaavamaisessa esimerkissä n. 100 kilometrin rintamaa puolustavan yhdysvaltalaisen
armeijakunnan (2-5 divisioonaa) puolustustaistelun tueksi kaavailtiin käytettävän kerralla 136
ydinasetta aina 150 kilometrin syvyyteen saakka.[USANA77] Tällainen yksittäinen “pulssi”
toistettaisiin, mikäli tilanne sitä vaatisi. Suunnitelmat olivat kuitenkin karkeita.

Kylmän sodan aikana tai myöhemminkään kukaan ei ole kyennyt esittämään uskottavaa
suunnitelmaa, miten ydinaseita todellisuudessa käytettäisiin taistelukentällä tarpeeksi sodan
voittamiseksi mutta niin rajoitetusti, ettei sota eskaloituisi laajamittaiseksi, kaupunkeja
tuhoavaksi ydinsodaksi.[Smith13]

Asetekniikan kehityksen myötä aiemmin ydinaseille suunnitellut tehtävät kyettiin
toteuttamaan helpommin tavanomaisin asein. Esimerkiksi yhdysvaltalaista 155 mm
ydinkranaattia vastaavat vaikutukset saadaan nykyisin aikaan parhaimmillaan muutamilla
tykistön älyammuksilla tai raskaan raketinheitinpatterin tuli-iskulla. Kehitys ei jäänyt
huomaamatta venäläisiltäkään. Esimerkiksi Venäjän armeijan käytössä nykyisin olevat pitkän
matkan raskaat raketinheittimet (esim. BM-30 Smerch, 9A52 Tornado-S) kehitettiin alun
perin “tiedustelu-iskukompleksina” (“reconnaissance-strike complex,
разведивательно-ударный комплех”) toisinaan tunnetun järjestelmän osiksi.[Brisky90,
Grau18] Tässä järjestelmässä pyritään yhdistämään pitkän kantaman tarkat aseet liki
reaaliaikaiseen tiedustelutietoon ja tulenjohtoon, tavoitteena tuottaa vastaavia vaikutuksia
kuin “taktisilla” ydinaseilla. Kun järjestelmä toimii, sen teho voi olla musertava. Vuonna
2014 venäläiset käyttivät lennokkitiedustelua ja raskaita raketinheittimiä hyvin tehokkaasti
varautumattomia ukrainalaisia yksiköitä vastaan, tuhoten joidenkin arvioiden mukaan
kerrallaan jopa pataljoonan vahvuisia mekanisoituja joukkoja.
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Nykyaikaisten tavanomaisten aseiden vaikutukset voivat siis olla samaa luokkaa tai jopa
suuremmat kuin yksittäisillä ydinaseilla, ilman ydinaseisiin liittyviä riskejä. Parhaan
tietomme mukaan ylivoimainen valtaosa asiaan syvällisemmin perehtyneistä uskookin, että
käytännössä ydinaseet eivät ole hyödyllisiä taistelukentän aseita.[Smith13]

Tässä luettavan mittaiseksi tarkoitetussa katsauksessa ei ole tarkoituksenmukaista käydä läpi
kaikkia esimerkkejä nykyaikaisten aseiden tehosta verrattuna vaikkapa 1970-luvulla käytössä
olleeseen tekniikkaan. Siksi yksinkertaisesti toteamme, että yksittäisten tai muutamien
“taktisten” ydinaseiden kuten tykistön ydinkranaattien tai Kalibr- tai Iskander-ohjusten
(taistelukärkien teho arviolta 10-50 kilotonnia) käyttäminen tuskin voisi tuottaa
taistelukentällä tavanomaisten aseiden käyttöä merkittävästi suurempia vaikutuksia. Ellei
ydinaseita käytettäisi massamaisesti, niiden käyttö suoraan ukrainalaisia joukkoja vastaan
voisi aiheuttaa hetkellisiä takaiskuja, mutta ei sellaisia tappioita, jotka sallisivat Venäjän
heikosti koulutettujen ja varustettujen joukkojen kääntää sodan kulku Kremlin voitoksi.

Ydinaseet huoltokeskuksia ja muita maaleja vastaan
Mikäli Kreml päättää käyttää ydinaseita, Ukrainan huoltokeskukset ja logistiikan
solmukohdat olisivat huomattavasti taistelevia joukkoja loogisempia kohteita. Tällaisten
kohteiden tuhoamiseen yllä mainitut “taktiset” ydinaseet voisivat sopia hyvin. Tällöinkään
ydinaseilla ei kuitenkaan saada aikaan vaikutuksia, joita tavanomaisin asein ei saataisi.
Mikäli Ukrainan huoltojoukot tekevät parhaansa suojautuakseen tavanomaisten aseiden
iskuilta, ne olisivat kohtuullisen hyvin suojassa myös ydinaseiden vaikutuksilta.

Aikaisemmista sodista tiedetään, että iskut huoltoon ja logistiikkaan eivät yksinään riitä
puolustajan nujertamiseksi, ellei iskujen aiheuttamia vaikutuksia kyetä hyödyntämään
esimerkiksi samanaikaisella maahyökkäyksellä. Venäjän liikekannallepantujen reserviläisten
kyky tällaisiin hyökkäysoperaatioihin on erittäin kyseenalainen.

Vaikka iskut esimerkiksi huoltokeskuksiin tai rautatieyhteyksiin vaikeuttaisivat ukrainalaisten
taistelua ja esimerkiksi hidastaisivat vastahyökkäyksiin valmistautumista, ne eivät itsessään
lamauttaisi ukrainalaisten joukkojen taistelukykyä. Vaikka iskut yhdistyisivät venäläisten
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maahyökkäykseen, ukrainalaiset joukot voisivat esimerkiksi vetäytyä väliaikaisesti, kunnes
iskujen vahingot on korjattu tai kierretty.

Kuten ydinaseiden käyttö suoraan taistelevia joukkoja vastaan, muutamien ydinaseiden
käyttö huoltokeskuksia ja logistiikkaa vastaan voisi aiheuttaa Ukrainalle väliaikaisen
takaiskun. Sodan kulkua ratkaisevaa vaikutusta sillä tuskin olisi.

Yhteenvetona, ydinaseiden käyttö muuten kuin massamaisesti tuskin muuttaisi sodan
sotilaallista tilannetta Kremlille selvästi edullisemmaksi. Kun huomioidaan mm.
Yhdysvaltojen selvät varoitukset vakavista, tavanomaisista seurauksista mikäli Kreml käyttää
edes yhden ydinaseen, on vaikea uskoa, että ydinaseilla voitaisiin saada Ukrainassa aikaan
sotilaallista ratkaisua. Seuraavaksi tarkastelemme ydinaseiden käytön vaikutuksia
siviilikohteisiin poliittisina ja terrorin aseina.

Hyökkäykset siviilikohteita vastaan
Sodankäynnin historia tähän saakka ei anna mitään hyvää syytä uskoa, että yksittäisten tai
muutamien ydinaseiden käyttö siviilikohteita kuten kaupunkeja vastaan lopettaisi käynnissä
olevan sodan. Ydinaseilla voidaan tietenkin saada aikaan huomattavaa tuhoa. Suurkaupungin
kuten Kiovan keskustassa räjäytetty “taktinen” ydinase voisi tappaa tai haavoittaa kymmeniä
tuhansia. On aina mahdollista, että tällaisen iskun aiheuttama järkytys saisi ukrainalaiset
lopettamaan sodan. Tämä ei kuitenkaan ole missään nimessä varmaa, kuten pieni
historiallinen katsaus osoittaa.

Siviilien tappaminen ei ole lopettanut sotia
Uusien ihmeaseiden on uskottu jo kauan tekevän sodista mahdottoman tuhoisia. Alfred Nobel
uskoi keksimänsä dynamiitin tekevän näin. Jo vuonna 1913, ennen kuin lentokoneita oli edes
käytetty taisteluissa, tieteiskirjailija H.G. Wells kirjoitti kirjassaan The World Set Free
lentokoneista pudotetuista “atomipommeista”, jotka lopettaisivat tulevaisuuden sodat
tunneissa tai päivissä. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen lähes kaikkien ilmavoimien, osin
myös piskuisten Suomen ilmavoimien, strategiaa ohjasi vahvasti italialaisen kenraali Giulio
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Douhetin mukaan “douhetismiksi” kutsuttu oppi, jonka mukaan kaupunkeihin ja tehtaisiin
ilmasta pommeja kylvävät pommittajat murtaisivat siviiliväestön moraalin viimeistään
muutamissa päivissä.

Douhetismin oppeja kokeiltiin toden teolla toisessa maailmansodassa. Yksikään sodan
osapuoli ei kuitenkaan antautunut, vaikka pommitusten voima kasvoi vuosi vuodelta paljon
Douhetin kuvittelemia suhteellisen vaatimattomia hyökkäyksiä hirvittävämmäksi.
Siviiliväestöön kohdistuneiden “moraalipommitusten” lähes täydellinen epäonnistuminen
myönnettiin ennen pitkää myös niihin pitkään uskoneiden Ison-Britannian kuninkaallisten
ilmavoimien tiedustelussa.[Ehlers09]

Natsi-Saksaa vastaan suunnattu strateginen pommituskampanja alkoi tuottaa tuloksia vasta
kun se kohdistettiin tarkemmin sodankäynnin kannalta tärkeisiin teollisuuden ja
kuljetusverkoston kohteisiin. Ratapihoja ja siltoja lukuunottamatta nämä kohteet olivat
pääosin kaupunkien keskustojen ulkopuolella, ja kaupunkeihin kohdistetut pommitukset eivät
olleet vaikuttaneet niihin juuri lainkaan. Kun pommitukset kohdennettiin viimein oikein, uusi
navigaatio- ja tutkapommitustekniikka teki niistä tarkempia, ja ne yhdistyivät sekä
Puna-armeijan että länsiliittoutuneiden maahyökkäyksiin, pommitusten ja maasodan
yhteisvaikutus sai Saksan puolustuksen luhistumaan. Erään arvion mukaan pommitukset
lyhensivät sotaa ehkä 3-4 kuukaudella.[Ehlers09]

Japaniin kohdistetut pommitukset tuottivat vastaavan havainnon. Hiroshiman pommitukseen
mennessä Yhdysvaltojen armeijan ilmavoimat olivat tuhonneet pääasiassa palopommein 67
suurta japanilaista kaupunkia. Monet näistä tuhottiin huomattavasti perusteellisemmin kuin
Hiroshima, jossa tulipalot olivat myöskin atomipommin suoraa räjähdysvaikutusta ja säteilyä
suurempi tuhojen aiheuttaja. Ilmavoimien hyökkäyksiä jouduttiin itse asiassa rajoittamaan,
jotta atomipommeille olisi säästynyt ehjiä kohteita. Niinpä pommittajat tuhosivat elokuuhun
1945 mennessä jo 30 000 asukkaan kaupunkeja ja Japanin yllä lähes haastamatta lentäneet
hävittäjäpartiot jahtasivat jopa yksittäisiä polkupyöräilijöitä. Lähes täydellisestä tuhosta
huolimatta Japani ei kuitenkaan antautunut.

Sitkeästi elävän mutta perusteettoman uskomuksen mukaan juuri Hiroshiman ja Nagasakin
10

ydinpommitukset saivat loppujen lopuksi Japanin antautumaan. Nykyaikainen
historiankirjoitus pitää tätä väitettä enintäänkin puolitotuutena. Japanin antautumiseen
vaikutti todellisuudessa monta samanaikaista tapahtumaa, joista Neuvostoliiton sodanjulistus
ja puna-armeijan vastustamaton eteneminen Mantsuriassa kohti Koreaa ja Japanin pääsaaria
oli todennäköisesti merkittävin. Neuvostoliiton sodanjulistus ja hyökkäys veivät pohjan
Japania hallinneiden viimeiseltä uhkapeliltä, jonka tavoite oli koota kaikki jäljellä oleva
puolustus loppuvuodesta 1945 eteläiselle Kyushun saarelle odotettua liittoutuneiden
maihinnousua vastaan ja aiheuttaa liittoutuneille niin suuret tappiot, että neuvottelurauha olisi
mahdollinen. Japanilaiset onnistuivat arvaamaan maihinnousujen kohteet oikein ja
kokoamaan yllättävänkin paljon joukkoja ja aseita juuri oikeisiin paikkoihin.[Giangreco09]
Strategian edellytyksenä oli kuitenkin Neuvostoliiton neutraalius. Sodanjulistuksen jälkeen se
ei enää voisi toimia välittäjänä, ja pohjoisesta kohti Japanin kotisaaria etenevä hyökkäys
uhkasi tuoda neuvostojoukot Tokioon ennen amerikkalaisia. Japanilaiset olivat myös
nääntymässä nälkään ja valtaa pitävät pelkäsivät levottomuuksia.

Atomipommitukset antoivat jopa kansannousua pelkääville Japanin johtajille hyvän syyn
antautua, mutta tosiasiassa ne enemmänkin nopeuttivat antautumispäätöstä kuin aiheuttivat
sen.

Ukrainalaiset taistelevat Mariupolista huolimatta
Siviilien tappaminen ei ole lopettanut sotaa Ukrainassakaan. Tähän mennessä venäläisten
raakuudet ovat enemmänkin vahvistaneet ukrainalaisten taistelutahtoa ja
periksiantamattomuutta. Venäjän joukot tuhosivat esimerkiksi vähintään 90 prosenttia
piiritetystä Mariupolin kaupungista, aiheuttaen vähintään 22 000 kuolonuhria ja paljon
useampia haavoittuneita. Joidenkin arvioiden mukaan kuolleita saattaa olla jopa sata tuhatta.
Muutaman kymmenen kilotonnin ydinase pääasiassa betonirakenteisessa ja siten esimerkiksi
puusta ja jopa paperista rakennettua Hiroshimaa vähemmän paloalttiissa kaupungissa ei
todennäköisesti aiheuttaisi näin suuria henkilövahinkoja.[Nukemap]

On tietenkin aina mahdollista, että esimerkiksi ydinisku Kiovaan saisi ukrainalaisten
taistelutahdon murtumaan juuri kuten Douhet uskoi pommitusten tekevän. Tämä ei
kuitenkaan ole missään tapauksessa varmaa. Antautuminen kansanmurhaa toteuttavalle
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fasistiselle diktatuurille, joka rikkoo ydinasetabun tappaakseen lisää maanmiehiäsi, ei
välttämättä olekaan hyvä ajatus.

Ydiniskun poliittiset vaikutukset
Emme tunne kovinkaan hyvin Putinin tai muiden Kremlin valtiaiden ajatuksenkulkua tai
vaikuttimia. Autokraateilla on tapana irtautua ajan myötä todellisuudesta, kun he ympäröivät
itsensä luotettavilla mutta usein kyvyttömillä jees-miehillä ja miellyttäjillä, joilla ei ole
mitään varsinaisia kannustimia kertoa asioita, jotka eivät autokraattia miellytä. Näin on mitä
ilmeisimmin käynyt myös Putinille. Hän mitä ilmeisimmin uskoi omaa propagandaansa
Ukrainasta ja ukrainalaisten, Euroopan ja Yhdysvaltojen heikkoudesta. Hän saattaa uskoa,
että ainakin Eurooppa murtuisi, jos hän vain ottaisi vielä kovemmat otteet käyttöön. Tämä
lienee uskottavin ydinaseen käyttöön mahdollisesti johtavista poluista.

Mikä tahansa ydinaseen käyttö aiheuttaisi varmasti likimain paniikin etenkin läntisemmässä
Euroopassa. Vaatimukset sodan lopettamiseksi voimistuisivat. Jos Putin päättää käyttää
ydinasetta, tämä on todennäköisesti juuri se reaktio, jota hän toivookin. Siksi olisikin tärkeä
ymmärtää, että vaikka yhdenkin ydinaseen käyttö olisi ennenkuulumatonta ja suuri katastrofi,
sen seuraukset eivät olisi Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen tähän mennessä jo
aiheuttamiin tuhoihin verrattuna ennennäkemättömiä, ja se auttaisi Putinia voittamaan vain
jos Ukrainan liittolaiset antavat Putinin voittaa.

Mitä vahvemmin Ukrainan liittolaiset sen sijaan vahvistavat sitoutuvansa Ukrainan
tukemiseen Putinin uhitteluista huolimatta, sitä epätodennäköisempänä myös Putinin täytyy
pitää sodan ratkaisemista ydinterrorilla, ja sitä suurempana ydinaseen käytön kynnys säilyy.

Missä tilanteissa Kreml voisi käyttää ydinaseita?
Esitetyistä syistä on epätodennäköistä, että ydinaseen käyttö antaisi Kremlille sotilaallista
etua. Putin kuitenkin päätti hyökätä Ukrainaan huolimatta lukuisista arvioista, joiden mukaan
hyökkäys olisi Venäjälle tuhoisa virhe. Myös ydinaseiden käytön mahdollisuus on todellinen.
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Putin ja Kremlin edustajat ovat kuitenkin esittäneet tähän mennessä toistuvasti uhkauksia ja
uhanneet Ukrainaa ja sitä tukevia maita lukuisia kertoja. Putin uhkasi länsimaita ydinaseilla
jo Krimin valtauksen yhteydessä 2014, ja vuonna 2015 uhkasi käyttää ydinaseita tanskalaisia
sotalaivoja vastaan, mikäli ne varustettaisiin ohjustentorjuntaan kykenevillä asejärjestelmillä.
Helmikuussa 2022 Putin määräsi Venäjän ydinasejoukot hälytystilaan, mutta mitään
havaittavaa muutosta niiden toiminnassa ei todellisuudessa tiettävästi tapahtunut.[Sanger22]

Uhkauksia ei kuitenkaan ole pantu toimeen. Uhkaukset ovat Kremlille tyypillistä toimintaa,
jota tehdään paitsi ulkopoliittisista, myös ja ehkä jopa ennen kaikkea sisäpoliittisista
syistä.[Akimenko22] Venäjällä ei kuitenkaan ole yleensä ollut tapana aloittaa konflikteja,
joita se ei usko voivansa voittaa. Ydinaseiden rajoitettukin käyttö olisi lähes varmasti
huonosti päättyvää uhkapeliä, jota esimerkiksi Kiina tuskin katsoisi hyvällä. Ydinaseiden
laajempi käyttö voisi johtaa Venäjän loppuun valtiona. Vaikka Kremlin päätöksentekijät
todennäköisesti ovatkin jossain määrin irtautuneet todellisuudesta, suurin osa heistä on
kylmän sodan kasvatteja ja varmasti ymmärtää, että laajeneva ydinsota olisi heidänkin
loppunsa. Putin on viimeksi elokuussa 2022 julistanut, että ydinsotaa ei ole mahdollista
voittaa, eikä sitä saa päästää “valloilleen.” [Trevelyan22] Käytetty sana, razvyazana, viittaa
tosin enemmän “käsistä karkaavaan” ydinsotaan eikä ydinaseiden käyttöön
ylipäänsä.[Akimenko22]

Venäjän suurta ydinasearsenaalia on ylläpidetty vuosikymmeniä ja jopa yritetty modernisoida
budjetilla, joka virallisestikin on jokaista ydinkärkeä kohden vain murto-osa muiden
ydinasevaltojen kuluttamasta rahasummasta. Ottaen huomioon asevoimien massiivisen, myös
ydinasejoukkoihin ulottuvan korruption ja laajalti myös Venäjällä hyväksytyn ajatuksen, että
ydinaseita ei tule koskaan käyttää, on epäselvää, missä kunnossa Venäjän ydinarsenaali
ylipäätään on. Vielä 2019 jopa ydinasejoukkojen lentäviksi sodan ajan komentopaikoiksi
tarkoitetusta lentokoneesta varastettiin esimerkiksi elektroniikkaa ja jopa kuparijohtoja
myytäväksi.[BBC20] Osa aseista on varmasti toimivia, mutta todennäköisesti edes Kremlissä
ei tiedetä kovinkaan tarkasti, mitkä niistä. Myös tämä todennäköisesti nostaa ydinaseiden
käyttökynnystä ja eritoten ydinaseiden laajemman käytön kynnystä.

On tärkeää ymmärtää, että Putin ei todennäköisesti ole “hullu” siinä mielessä, kuin
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puhekielessä asia ymmärretään. Autokraattisille järjestelmille on kuitenkin tyypillistä, että
johtajat eristäytyvät todellisuudesta. Autokraattisissa järjestelmissä johtajan lähipiiriin
valikoituu ajan myötä yhä enemmän henkilöitä, jotka ovat ennen kaikkea luotettavia sen
sijaan että he olisivat päteviä - tai halukkaita kertomaan autokraatille asioita, joista hän ei
pidä. Putin on ollut vallassa kaksi vuosikymmentä, ja hänen tiedetään välttävän itse
esimerkiksi internetin käyttämistä. Tiedot, joita hän saa lähipiirinsä suodattamina ja joiden
pohjalta hän tekee päätöksiä, voivat olla hyvin erilaisia kuin tosiasiat sellaisina, kuin me ne
tunnemme. Läpitunkeva korruptio, jossa hierarkian jokaisella tasolla kaunistellaan tosiasioita
ennen niiden raportoimista eteenpäin, ei ainakaan auta asiaa.

Putinin ja muiden Kremlin päättäjien vaikuttimien ja ajatuksenjuoksun arviointi on
parhaimmillaankin vaikeaa. Pidämme itse todennäköisempänä, että ydinaseilla uhkaaminen
on enemmänkin samanlainen pelottelustrategia kuin aiemmatkin uhkaukset seurauksista,
mikäli Kremlin asettamia “punaisia viivoja” ylitetään. On silti hyödyllistä miettiä, millaisissa
tilanteissa Kreml voisi päätyä ydinaseiden käyttöön. Seuraavat esimerkit on tarkoitettu
valaisemaan mahdollisia kehityskulkuja, ei ennusteiksi.

Skenaario 1: Varoituslaukaus
Kremlin kannalta pieniriskisin ja siksi todennäköisesti houkuttelevin tapa “käyttää”
ydinasetta olisi todennäköisesti “varoituslaukaus,” etenkin ydinkokeen tekeminen esimerkiksi
Jäämerellä tai Ukrainan lähellä. Kreml rikkoisi silloin ratifioimaansa ydinkokeet kokonaan
kieltävää sopimusta, mutta sopimus ei toisaalta ole tullut vielä voimaan mm. useimpien
muiden ydinasevaltojen (Yhdysvaltojen, Kiinan, Intian, Israelin, Pakistanin ja
Pohjois-Korean) ratifioinnin puuttuessa. Tätä tosiasiaa epäilemättä korostettaisiin
ydinkokeeseen liittyvässä propagandakampanjassa.

Ydinkoe voitaisiin tehdä ilmakehässä, veden alla, tai maan alla. Ilmakehässä tai veden alla
tehtävät kokeet rikkoisivat Venäjän ratifioiman ydinkoekieltosopimuksen lisäksi myös
vuonna 1963 solmittua osittaista ydinkoekieltosopimusta. Maanalaisen ydinkokeen
valmistelu vaatisi kuitenkin esimerkiksi sopivan reiän (yleensä 200-800 metriä syvä ja useita
metrejä leveä) poraamista. Nämä valmistelut vaatisivat ainakin kuukausia, vaikka koe
suoritettaisiin puhtaasti poliittisista syistä eikä ydinaseiden toiminnan
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kokeilemiseksi.[Weisgerber20] Tätä kirjoittaessa tälläisistä valmisteluista ei ole havaintoja.

Toisaalta, myös esimerkiksi kaivoksessa räjäyttäminen voi tulla kysymykseen. Sekä Venäjän
miehittämien Donetskin ja Luhanskin alueella että Venäjän puolella rajaa on kymmeniä sekä
toimivia että hylättyjä kaivoksia, jotka saattaisivat soveltua tähän tarkoitukseen.

Kuva 1. Tunnetut kaivokset Luhanskin ja Donetskin oblastien alueella, 13.5.2022.[Marx22]

Julkisuudessa on esitetty myös spekulaatioita, joiden mukaan “varoituslaukaus” voitaisiin
ampua esimerkiksi Mustanmeren yläpuolelle tai symbolista merkitystä sodan alussa saaneelle
Käärmesaarelle.

Ilmakehässä tehty ydinkoe aiheuttaisi räjäytyskorkeudesta ja olosuhteista riippuen vähintään
jonkin verran radioaktiivista laskeumaa (kts. osa Laskeuma). Veden alla tehtävä koe
aiheuttaisi paikallista radioaktiivista saastumista, mutta jäisi laajemmilta
ympäristövaikutuksiltaan todennäköisesti vähäiseksi. Ilmakehässä ja veden alla on
toistaiseksi tehty 528 ydinkoetta, joista muutamissa on räjäytetty kerralla useampia
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ydinaseita.[Kimball22] Nämä ovat aiheuttaneet paikallisesti pahimmillaan vakavia haittoja,
mutta pidemmän aikavälin terveysvaikutukset ovat jääneet suhteellisen vähäisiksi.

Venäjän suorittama varoituslaukaus tai ydinkoe epäilemättä aiheuttaisi vakavia reaktioita
ympäri maailmaa. Kreml varmasti toivoisi sen säikäyttävän etenkin Ukrainaa tukevien
maiden asukkaat vaatimaan avun lopettamista ja rauhanneuvotteluja. Millaisia seurauksia
kokeella olisi, etenkin jos ukrainalaiset kuitenkin jatkavat menestyksekästä sotaansa, ovat
kuitenkin vaikeita ennustaa. Vaikuttaa epäuskottavalta, että yksittäinen varoituslaukaus saisi
ukrainalaisia lannistumaan.

Skenaario 2: Sotilaallinen luhistuminen ja Ukrainan eteneminen
Venäjän julkilausutussa ydinasedoktriinissa ydinaseita käytettäisiin joko vastauksena
ydinasein tai muilla tavoin tehtävään strategiseen iskuun Venäjää tai sen liittolaisia vastaan,
tai vastauksena tavanomaisin asein tehtäviin hyökkäyksiin, jotka vaarantaisivat Venäjän
valtiollisen olemassaolon.[DFNC20] Kremlin edustajat ovatkin antaneet ymmärtää, joskaan
eivät tiettävästi ole suoraan sanoneet, että Venäjä voisi käyttää ydinaseita, mikäli Ukraina
uhkaa vallata takaisin Venäjän alueekseen katsomat Luhanskin ja Donbassin alueet tai Krimin
niemimaan.

Venäjän asevoimien luhistuminen on nyt hyvin mahdollista. Korruption ja epäpätevyyden
rampauttama, alun perinkin tehoton logistiikka ei kyennyt edes kunnolla ruokkimaan
helmikuussa Ukrainaa vastaan keskitettyjä enintään noin 190 000 sotilasta, kun sen käytössä
oli arviolta noin 4400 kuorma-autoa. Tätä kirjoittaessa ainakin noin 2000 kuorma-autoa on jo
tuhottu, ja Ukrainan kyky iskeä kaukanakin rintamasta sijaitseviin huoltokeskuksiin
vaikeuttaa logistisia haasteita entisestään. Vaikka kuorma-autoja on jo korvattu esimerkiksi
siviileiltä pakko-otetuin ajoneuvoin, jopa satojen tuhansien reserviläisten huoltaminen talven
yli näyttää erittäin suurelta ongelmalta. Reserviläisten taistelutahto on olematon, eikä osalla
vaikuta olevan edes tarvittavia talvivarusteita. Yksiköt saattavat yksinkertaisesti kieltäytyä
taistelemasta, antautua tai karata viimeistään ukrainalaisten hyökätessä.

Uudet Harkovan suunnalla syyskuun alussa ja etelässä Dnieprillä lokakuun alussa jo
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tapahtunutta puolustuksen luhistumista vastaavat takaiskut todennäköisesti ainakin herättävät
Kremlissä kysymyksen ydinaseiden käytöstä. Mikäli Ukrainan joukot etenevät nopeasti
syvälle Luhanskiin, Donbassiin tai Krimille, kynnys käytölle todennäköisesti madaltuu.
Ydinaseiden käyttö tilanteessa, jossa eteneminen on hitaampaa, voi kuitenkin olla vähemmän
todennäköistä: jos mikään yksittäinen takaisku ei ole riittävän suuri, käyttäisikö Kreml
ydinasetta?

Skenaario 3: Ydinuhriutuminen
Ydinaseiden käytöstä ei todennäköisesti ole sotilaallista hyötyä. Ydinaseet ovat kuitenkin
ensi sijassa poliittisia aseita, ja diktatuureissa ulkopolitiikka on usein sisäpolitiikan jatkamista
toisin keinoin.

Liikekannallepanon jälkeen Venäjän mediaa ohjeistettiin esittämään “erikoisoperaatio”
Ukrainassa “kansansotana” Natoa ja koko maailmaa vastaan.[Meduza22] Häviö pilkatulle
Ukrainalle on Putinille ja Kremlin hallinnolle nöyryyttävä kasvojen menetys, jollaista
vahvuudellaan korskeillut hallinto tuskin kestää. Sen sijaan häviäminen esimerkiksi
Yhdysvalloille ei välttämättä olisi lainkaan samanlainen nöyryytys, vaan voisi olla jopa
eräänlainen moraalinen voitto.

Mikäli Kreml saa Yhdysvallat vedetyksi avoimesti mukaan sotaan, se voisi kyetä esittämään
katastrofaalisenkin häviön torjuntavoittona. Vaikka seurauksena olisikin esimerkiksi
joidenkin kommentaattoreiden mainitsema Mustanmeren laivaston tuhoaminen tai vielä
massiivisemmatkin iskut, jo nyt kymmeniä tuhansia sotilaitaan tapattaneelle,
kouluttamattomia ja liki varustamattomia reserviläisiä kyynisesti tykinruoaksi lähettävälle
Putinille tällaisilla menetyksillä ei välttämättä olisi suurtakaan väliä. Niin kauan kun
turvallisuuskoneisto pitää kansan kurissa ja ydinaseet estävät Naton paraatin Punaisella
torilla, sotilaalliset ja taloudelliset menetykset voivat olla Putinille toissijaisia.

Vastatoimet Venäjän ydinuhkaan
Mikäli Venäjä kykenisi nyt pitämään valtaamansa alueet yksin uhkaamalla ydinaseiden
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käytöllä tai edes käyttämällä muutamia ydinaseita, seurauksena olisi vaarallinen
ennakkotapaus. Imperialistiset valloitussodat eivät saa enää päättyä hyökkääjälle edullisesti,
jos haluamme välttää sotia jatkossa. Jo Kremlin sapelinkalisteluun on vastattava
päättäväisesti. Mikäli ydinaseita tai muita joukkotuhoaseita todellisuudessa käytetään,
vastauksen on oltava entistä päättäväisempi. Muussa tapauksessa ennakkotapaukseksi jää,
että imperialistisia valloituksia voidaan aina puolustaa ydinasein. Ukrainan sota ei jäisi
viimeiseksi valloitussodaksi, ydinaseiden hankkimisesta tulisi houkuttelevampaa niin
diktaattoreille kuin heidän naapureilleenkin, ja ennen pitkää joku valloitussota johtaisi
kuitenkin ydinaseiden tai muiden joukkotuhoaseiden käyttöön. Tämä näyttää myös olevan
useimpien muidenkin aiheeseen perehtyneiden näkemys.[Akimenko22]

Loppujen lopuksi päätösvalta on annettava ensi sijassa ukrainalaisille itselleen. Mikäli he
haluavat jatkaa taistelua ydinaseiden käytön riskistä huolimatta, kaikkien demokratioiden
intresseissä olisi tukea heitä. Toisaalta, mikäli ukrainalaiset haluavat rauhaa, Ukrainan
tukijoiden tulisi auttaa ukrainalaisia saamaan paras mahdollinen neuvottelutulos.

Mahdolliset vastatoimet Venäjän ydinaseiden käyttöön voidaan jakaa neljään kategoriaan:
Venäjän ydiniskun valmistelua vastaan iskemiseen, Yhdysvaltojen ennaltaehkäisevään
ydiniskuun, konventionaalisiin aseisiin perustuvaan mittavaan vastaiskuun, ja epäsuoriin
sotilaallisiin, taloudellisiin ja poliittisiin toimiin. Seuraavaksi käyn kunkin näistä
vastatoimista läpi.

Ydinkokeen ja -iskun valmistelut voitaisiin havaita
Mikäli Putin päättää käyttää ydinasetta, sekä ydinkokeen että -iskun valmistelut voitaisiin
todennäköisesti havaita. Parhaan julkisesti saatavilla olevan tiedon mukaan Venäjän
ydinaseita säilytetään erityisissä varastobunkkereissa, eikä niitä kuljeteta tavallisesti
esimerkiksi ohjusyksiköiden mukana. Varastojen sijainnit tunnetaan melko hyvin ja niissä
tapahtuvan aktiviteetin seuranta on aivan varmasti läntisten tiedustelupalvelujen korkeimpia
prioriteetteja. Ydinkärkien siirtäminen varastoista laukaisulaitteisiin voitaisiin havaita
esimerkiksi satelliiteista.
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Olisi todennäköisesti myös Kremlin etujen mukaista näyttää ja suorastaan julistaa, että
ydinaseita siirretään laukaisuvalmiiksi. Avoimesti toimimalla todennäköisesti saataisiin
propagandaetua. Kreml voisi silloin esimerkiksi julistaa, että Venäjä antoi mahdollisuuden
antautua, tai että iskun kohteena olevan maan hallinto ei halunnut tai kyennyt suojelemaan
kansalaisiaan. Ei kuitenkaan ole varmaa, että valmistelut tehtäisiin avoimesti, ja voi olla, että
ydinisku kyettäisiin valmistelemaan salassa.

Kysymykseksi jää, pyrittäisiinkö havaittuihin laukaisuvalmisteluihin vaikuttamaan jotenkin.

Ennaltaehkäisevä isku on epätodennäköinen
Ennaltaehkäiseviin iskuihin sisältyy merkittäviä riskejä. Ukrainalaisten yksiköiden
suorittamat iskut voisivat varmasti olla mahdollisia, mikäli sopivia tuliyksiköitä on riittävän
lähellä. Aseista riisuva Yhdysvaltojen ensi-isku tavanomaisin tai jopa ydinasein voi kuitenkin
olla mahdollisuuksien rajoissa, mikäli Kreml käyttää ydinasetta ja Yhdysvaltojen
päätöksentekijät vakuuttuvat Kremlin valmistelevan ydinsodan laajentamista.

Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian laivaston
ohjussukellusveneiden taistelukärjet on viime vuosina päivitetty kaikessa hiljaisuudessa
kehittyneillä sytytinjärjestelmillä, jotka jopa kolminkertaistavat niiden tehon “kovia” maaleja
kuten komento- ja viestibunkkereita, ydinohjusten siiloja ja varastoja vastaan.[Kristensen17]
Aseet ehtisivät maaleihinsa 15 minuutissa laukaisusta, eikä Venäjällä ole välttämättä kykyä
havaita niiden laukaisua. On hyvä kysymys, kykeneekö Yhdysvaltojen laivasto kuitenkaan
seuraamaan luotettavasti Venäjän ydinaseita kuljettavia sukellusveneitä ja upottamaan niitä,
mikäli ne yrittävät laukaista aseensa. Vaikka Yhdysvallat ei todennäköisesti kykene
tuhoamaan Venäjän koko ydinasearsenaalia, sillä saattaa kuitenkin olla kyky tuhota hyvin
merkittävä osa siitä.

Länsivalloilla ei ole tarvetta iskeä takaisin ydinasein
Naton ja Yhdysvaltojen ylivoima on niin musertava, ettei niillä ole mitään välttämätöntä
tarvetta käyttää ydinaseita vastauksena Kremlin mahdollisesti käyttämiin
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joukkotuhoaseisiin.[Kaplan21, Kaplan22] Näin on etenkin niin kauan, kun ydinaseita ei
käytetä Nato-maita vastaan. Tämä luultavasti suorastaan nostaa Kremlin kynnystä
ydinaseiden käyttöön. Kremlin päättäjät voivat laskelmoida, etteivät länsivallat uskaltaisi
laajentaa ydinsotaa käyttämällä omia ydinaseitaan, mutta epäsuorien keinojen ja
tavanomaisten aseiden käyttäminen ovat eri asia.

Mikäli suoraa puuttumista tarvitaan, tavanomaisin asein erityisesti ilmasta tehtävät iskut
voisivat aiheuttaa erittäin suuria vahinkoja Venäjän asevoimille ja käytännössä ratkaista
sodan Ukrainan eduksi. Venäjän ilmapuolustuksen murtaminen on tehtävä, mitä varten
Yhdysvaltojen ilma-ase on suunniteltu ja rakennettu. Venäjän ilmavoimien ja ilmatorjunnan
suoritukset Ukrainassa ovat olleet ennakoitua paljon heikompia, ja Venäjän tosiasiallinen
kyky pysäyttää Yhdysvaltojen ilmaiskut on todennäköisesti heikko.

Yksi mahdollinen sotilaallinen vastatoimi olisivat ilma- ja pitkän matkan ohjusiskut Ukrainan
alueella sijaitseviin venäläisiin sotilaskohteisiin. Näihin voisivat mahdollisesti mutta ei
välttämättä kuulua myös Donbassissa, Luhanskissa ja Krimin niemimaalla sijaitsevat kohteet.
Järjestelmällinen pommituskampanja paitsi Ukrainassa havaittujen venäläisten
maajoukkojen, myös esimerkiksi Itä-Ukrainassa taistelevien venäläisjoukkojen tarvitsemien
rautatieyhteyksien, siltojen ja muun logistisen infrastruktuurin raunioittamiseksi voisi tehdä
Venäjän armeijan tilanteesta nopeasti kestämättömän.

Jotkut kommentaattorit ovat spekuloineet julkisesti esimerkiksi Venäjän
Mustanmeren-laivaston upottamisella vastatoimena joukkotuhoaseiden käytölle.
Mahdollisuuksien rajoissa lienevät myös iskut aivan muualle. Kuviteltavissa ovat esimerkiksi
iskut Kremlissä valtaapitävien omistamiin kohteisiin, kuten Putinin palatsiin Mustanmeren
rannalla. Iskut Venäjän alueelle ovat todennäköisesti kuitenkin suurempi eskalaatioriski.

Epäsuorat sotilaalliset, taloudelliset ja poliittiset toimet
Edes suora sotilaallinen väliintulo ei ole välttämätöntä tai itsestäänselvää. Aseapu Ukrainalle
mitä todennäköisimmin kiihtyisi merkittävästi, mikäli Kreml käyttää ydinaseita.
Ukrainalaisille todennäköisesti luovutettaisiin aiempaa tehokkaampia ja pidemmälle ulottuvia
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aseita, kuten ATACMS-tykistöohjuksia. Mikäli Yhdysvallat haluaa välttää suoraa
osallistumista sotaan, se voisi jopa rekrytoida esimerkiksi vapaaehtoisista lentäjistä koostuvia
laivueita ja varustaa ne yhdysvaltalaisella kalustolla 2. maailmansodan “Lentävien
tiikereiden” ja “Kotkalaivueen” tapaan.

Uudet taloudelliset pakotteet ja Venäjän entistä täydellisempi eristäminen muusta maailmasta
lieneisivät ydinaseiden käytön jälkeen lähes väistämättömiä. Ydinaseiden käyttö ei luultavasti
ilahduttaisi lainkaan Kiinan ja Intian johtoa, ja se luultavasti vähentäisi Venäjän tukijoiden
määrää myös globaalin etelän maissa. Näiden maiden saaminen mukaan pakoterintamaan
todennäköisesti helpottuisi merkittävästi.[Kroenig22]

Ydinaseiden muut vaikutukset
Edellä käsiteltiin ydinaseiden välittömiä räjähdysvaikutuksia. Ydinaseilla on kuitenkin myös
laajempia ja pidempikestoisia vaikutuksia. Käsittelen tässä radioaktiivisen laskeuman,
mahdollisesti maailmanlaajuisen nälänhädän aiheuttavan ydintalven, ja sähkölaitteita
vaurioittavan elektromagneettisen pulssin. Käyn myös lyhyesti läpi Ukrainassa tapahtuvan
rajoitetun ydinaseiden käytön vaikutukset Suomeen.

Laskeuma
Ydinaseiden käyttö aiheuttaisi väistämättä radioaktiivista laskeumaa. Laskeuman vakavuus
riippuisi kuitenkin suuresti sekä käytettävien aseiden määrästä että ennen kaikkea niiden
käyttötavasta.

Korkealla maanpinnan yläpuolella tapahtuva niin sanottu ilmaräjähdys, jossa ydinaseen
tuottama tulipallo ei missään vaiheessa kosketa maan pintaa, tuottaa periaatteessa suhteellisen
vähän laskeumaa. Useimmissa arvioissa tämä lähinnä höyrystyvästä ydinaseesta itsestään
peräisin oleva laskeuma nousisi korkealle ilmakehään, missä se hajaantuisi melko laajalle
alueelle. Kuten myöhemmin esitän, olosuhteista riippuen myös ilmaräjähdys voisi kuitenkin
tuottaa paikallisesti erittäin vaarallisen laskeuman. Pintaräjähdys, jossa ydinaseen synnyttämä
tulipallo koskettaisi maan pintaa, sekoittaisi kuitenkin ydinaseen jäänteet pintamaahan sekä
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aktivoisi ja nostattaisi ilmaan suuria määriä maa-ainesta. Tällöin laskeuma todennäköisesti
sataisi nopeasti hyvin vaarallisena.

Ilmaräjähdyksiä käytettäisiin “pehmeiden” aluemaalien kuten kaupunkien, joukkokeskitysten
ja huoltokeskusten tuhoamiseen. Pintaräjähdyksiä, joissa suurempi osa iskuaallosta etenee
maata pitkin, on perinteisesti suunniteltu käytettäväksi “kovia” maaleja, kuten bunkkereita,
siltoja ja ratapihoja vastaan.

Ydinaseiden kasvanut tarkkuus ja kehittyneemmät sytyttimet (kts. ylempää) ovat tehneet
kuitenkin suhteellisen “puhtaista” ilmaräjähdyksistä houkuttelevampia myös kovien maalien
tuhoamiseen. Tarkasti osuva ja oikea-aikaisesti räjähtävä ase voisi tuhota hyvinkin suojatun
kohteen painevaikutuksellaan ilman, että ydinaseen tulipallon tarvitsisi osua maahan
laskeumaa merkittävästi lisäten.

On kuitenkin syytä huomata, että tähänkin kysymykseen liittyy suuria epävarmuuksia. Teoria
“puhtaista” ilmaräjähdyksistä nojaa oletukseen, jonka mukaan pommin höyrystynyt aines ja
etenkin räjähdyksessä syntyvät lyhytikäiset, voimakkaasti säteilevät isotoopit ehtisivät
suurelta osin sekä laimentua että hajota ennen kuin laskeuma sataa maahan kauempana
räjähdyspaikasta. Jos ydinase räjäytetään sateessa, laskeuma voi kuitenkin sataa maahan
hyvin nopeasti.[Arthur21] Tällöin laskeuma voi olla paikallisesti erittäin vaarallinen.

Ydinkokeissa ja mallinnuksissa on kaiken lisäksi havaittu, että suhteellisen ilmankosteuden
ollessa tarpeeksi suuri (>50 %), ydinräjähdys voi synnyttää oman sadepilvensä.[Carhart88]
Ilmankosteuden ollessa yli 80 prosenttia, vaikutus saattaa olla erittäin merkittävä ja
ilmaräjähdyksenkin aiheuttama paikallinen laskeuma pahimmillaan hengenvaarallista.
Esimerkiksi Kiovassa keskimääräinen ilmankosteus lokakuun puolivälistä helmikuun alkuun
saakka on yli 80 prosenttia, ja alimmillaankin keskimääräinen ilmankosteus on noin 60
prosenttia.[Weather22]

Mikäli Kreml päättää käyttää ydinaseita, todennäköisesti suurin osa tai kaikki niistä
räjäytettäisiin ilmaräjäytyksinä. Riippuen olosuhteista ja siitä, missä määrin yllämainitut
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“rainout/washout”-teoriat pitävät paikkansa, nämä voivat joko aiheuttaa merkittäviäkin
paikallisia laskeumia, tai laskeuma voi levitä niin laajalle alueelle, että esimerkiksi
terveysvaikutusten havaitseminenkin jää vaikeaksi.[Nukemap] Pahimmassakin tapauksessa
räjähdyksen välittömät tuhot olisivat kuitenkin todennäköisesti selvästi suurempia - ellei
ydinaseita käytetä sadoittain. On myös syytä huomata, että mikäli laskeuma sataa
paikallisesti, se ei silloin leviä laajemmalle alueelle.

Ydintalvi
Yksi ydinaseiden massamaisen käytön merkittävistä riskeistä on niin sanottu ydintalvi.
Etenkin kaupunkien ja joidenkin teollisuuslaitosten kuten öljynjalostamojen palaessa
ilmakehään nouseva hienojakoinen noki voisi alentaa Maapallon pinnalle päätyvän Auringon
säteilyn määrää ja siten sekä alentaa Maapallon keskilämpötilaa että haitata kasvien
yhteyttämistä. Erään arvion mukaan jo noin sadan keskimäärin 15 kilotonnin ydinaseen
käyttö kaupunkeja vastaan voisi aiheuttaa jopa kaksi miljardia ihmistä tappavan nälänhädän,
ja täysimittainen ydinsota Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä voisi tappaa viisi
miljardia.[Xia22]

On epäselvää, miten suuria vaikutuksia muutamien ydinaseiden käytöllä ennen kaikkea
sotilaallisia kohteita vastaan olisi. Ilmiö on todellinen, ja se voidaan havaita esimerkiksi
suurten metsäpalojen ja tulivuorenpurkausten jälkeen. Toisen maailmansodan aikana
suoritetut kaupunkien pommitukset eivät kuitenkaan näy auringon säteilyä ja lämpötiloja
mitanneissa havaintoaineistossa.[Robock18] Toisaalta, nämä pommitukset ajoittuivat kuuden
vuoden ajalle, eikä havaintoaineisto ole myöskään riittävän tarkkaa vaikutusten
poissulkemiseksi.

Ydintalven riski on sitä suurempi, mitä enemmän ydinaseiden sytyttämät tulipalot
nostattaisivat nokea ilmakehään. Tämä taas riippuu siitä, miten laajoja tulipaloja ydinaseet
sytyttäisivät. Laajojen “tulimyrskyjen” syttyminen moderneissa kaupungeissa ei välttämättä
ole niin todennäköistä kuin joissain mallinnuksissa oletetaan. Kokonaisuutena katsoen
ydinaseiden rajoitettu käyttö tuskin riittää aiheuttamaan vakavaa ydintalvea. Tätäkään
mahdollisuutta ei kuitenkaan voida sulkea pois.
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Elektromagneettinen pulssi
Ydinaseen räjähdys tuottaa muiden vahinkojen lisäksi aina niin sanotun elektromagneettisen
pulssin (EMP). Pulssi on niin voimakas, että se voi vahingoittaa tai jopa tuhota sähkölaitteita,
joihin itse räjähdys ei suoraan vaikuta. Mikäli ydinaseita käytetään taistelukentällä tai
siviilikohteiden tuhoamiseksi, pulssin vaikutukset rajoittuvat hyvin pienelle alueelle ja
käytännössä hukkuvat räjähdyksen muihin vahinkoihin. Mutta jos ydinase räjäytetään
tarkoituksellisesti korkealla, räjähdys ei aiheuta maan pinnalla vahinkoa, mutta voimakas
elektromagneettinen pulssi voi ulottua laajalle alueelle. Eräs keskusteluissa toistuva uhkakuva
onkin yhden tai muutaman ydinaseen räjäyttäminen hyvin korkealla (kymmeniä-satoja
kilometrejä) voimakkaan, laajalle alueelle ulottuvan EMP-tuhon aikaansaamiseksi.
Pessimistisimmissä ennusteissa tällainen isku voisi johtaa modernin yhteiskunnan
perusteiden tuhoutumiseen ja laajamittaiseen nälänhätään. Toisenlaisiakin arvioita on
kuitenkin esitetty.

EMP:n vaikutus perustuu pulssin sähkölaitteissa tuottamiin vahingollisiin virta- ja
jännitepiikkeihin. Karkeasti sanoen, mitä pidempiä johtimia sähkölaitteessa on, sitä
haavoittuvaisempia ne ovat. Pienelektroniikka kuten kännykät ja autojen elektroniikka ovat
todennäköisesti melko hyvässä suojassa, elleivät laitteet ole kytkettynä sähköverkkoon
latausta varten. Sähköverkko voi sen sijaan olla hyvin haavoittuva, ja sähköverkkoon kytketyt
laitteet voivat jopa tuhoutua. Näidenkin vaikutusten tarkka ennustaminen on kuitenkin
erittäin vaikeaa. On silti syytä uskoa, että laajamittainen EMP-isku voisi aiheuttaa
suojaamattomissa sähköverkoissa erittäin laajoja häiriöitä. Mikäli häiriöt esimerkiksi
tuhoavat useita muuntajia ja muita tärkeitä laitteita, sähköverkon palauttamisessa voi hyvin
mennä vuosi tai jopa kauemmin.[EMP17]

EMP-isku vaatii ydinaseen lisäksi kykyä laukaista ydinase riittävän korkealle. Venäjällä
tälläinen kyky on, ja EMP-iskun toteutusta on tiettävästi myös suunniteltu koko kylmän
sodan ajan. Elektromagneettinen pulssi osuu kuitenkin koko sille alueelle, mistä on suora
näköyhteys räjähdykseen. Ukrainaan kohdistettu EMP-isku osuisi siis myös Venäjään. On
tietenkin mahdollista, että ase räjäytettäisiin keskisemmän Euroopan yläpuolella niin, että
Venäjä on räjähdykseen nähden horisontin takana. Tällöin kyseessä olisi kuitenkin
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joukkotuhoaseen käyttö lähes kaikkia NATO-maita kohtaan, ja vastaisku olisi lähes varma.

On vielä syytä mainita, että EMP-iskun vaikutusmekanismi vastaa aurinkomyrskyn
vaikutusmekanismeja. Maahan on osunut erittäin voimakkaita aurinkomyrskyjä, joista
tunnetuin on vuonna 1859 havaittu ns. Carringtonin tapaus. Aurinkomyrskyjen uhkaan
erityisesti sähköverkoille on herätty, ja toimet, joilla riskiä pyritään vähentämään, lisäävät
myös EMP-iskun sietoa. Suomessa sähköverkko on jo pitkään ollut jokseenkin immuuni
voimakkaillekin aurinkomyrskyille, eikä EMP-iskulla olisi todennäköisesti meille
katastrofaalisia vaikutuksia, vaikka paikallisia ongelmia ja laiterikkoja luultavasti
tulisikin.[Rahkonen19]

Suomeen mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset
Ydinaseiden rajoitetun käytön suoraan Suomeen kohdistuvat vaikutukset olisivat vähäisiä.

Säteilyturvakeskuksen valvontaverkosto todennäköisesti havaitsisi laskeumaa, mikäli tuuli
kuljettaa sitä tänne, mutta se ei aiheuttaisi mainittavia terveysvaikutuksia.

Ydintalvi olisi uhka myös Suomen ruokahuollolle, mutta todennäköisesti vähäisempi uhka
kuin eteläisen pallonpuoliskon köyhissä maissa.

Suomen sähköverkko on suojattu jo erittäin hyvin elektromagneettisilta pulsseilta, ja laajat,
pitkäaikaisia vaikutuksia aiheuttavat tuhot olisivat epätodennäköisiä. Paikallisia häiriöitä ja
laiterikkoja todennäköisesti ilmenisi.

Ydinaseiden käyttö Suomen tai lähialueidemme kohteisiin minkään osapuolen toimesta
tämän kriisin puitteissa on erittäin epätodennäköistä. Mikäli Kreml kuitenkin päättäisi käyttää
ydinaseita, jatkossa ydinaseiden käyttö olisi huomioitava paljon tarkemmin esimerkiksi
puolustus- ja varautumissuunnittelussa.

Merkittävimmät vaikutukset aiheutuisivat todennäköisesti Venäjän entistä täydellisemmästä
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eristämisestä. Itäraja tultaisiin todennäköisesti sulkemaan käytännössä kokonaan. Itärajan
tuntumassa olisi ryhdyttävä etsimään uusia elinkeinoja korvaamaan venäläisen turismin
todennäköisesti pitkäaikaiseksi jäävää katoa. Vastatoimet ydinaseiden käytöstä nimittäin mitä
todennäköisimmin raunioittaisivat Venäjän talouden niin syvästi, että Neuvostoliiton
romahdus vaikuttaisi pieneltä taantumalta.

Myös Suomessa olisi todennäköisesti odotettavissa vain lisääntyvää vihamielisyyttä
venäläisiä ja venäläisiksi luultuja kohtaan, kenties jopa väkivaltaisuuksia.

Mitä tiedämme eskalaatioriskistä?
Kaikkeen sodankäyntiin, jossa kaksi tai useampaa ydinasevaltaa ovat suoraan tai epäsuorasti
vastakkaisilla puolilla, sisältyy riski sodan eskaloitumisesta laajamittaisemmaksi ydinsodaksi.
Mitään eskalaatioautomaattia, jossa ydinaseen tai muiden joukkotuhoaseiden käyttö johtaisi
automaattisesti laajaan ydinsotaan ja iskuihin esimerkiksi kaupunkeja vastaan, ei kuitenkaan
ole olemassa. Ydinaseiden historia antaa hyviä syitä uskoa, että vaikka uhkauksia on helppo
esittää, todellisuudessa laajamittaisen ydinsodan realiteetit saavat epätasapainoisetkin
päättäjät miettimään ydinaseiden käyttöä ainakin kahdesti. Väärinkäsitysten, vahinkojen, ja
virhearvioiden seurauksena eskaloituva sota on silti aina riski.

Erään avoimen mallinnuksen mukaan Venäjän ja NATOn välinen, täysimittaiseksi
konfliktiksi eskaloituva ydinsota voisi aiheuttaa ensimmäisten tuntien aikana yhteensä noin
34,1 miljoonaa kuolonuhria ja 57,4 miljoonaa vammautunutta.[Wellerstein19] Lukemaan
eivät sisälly laskeuman tai muiden vaikutusten kuten ydintalven vuoksi myöhemmin kuolevat
tai vammautuvat. Suurvaltojen asevoimat ovat laatineet eri skenaarioista omia
mallinnuksiaan, ja näiden mallinnusten tulokset ovat varmasti päätöksentekijöiden
käytettävissä.

Tosiasia on, ettemme tiedä miten todennäköisesti ydin- tai muiden joukkotuhoaseiden käyttö
edes nykyisessä konfliktissa johtaisi eskaloituvaan ydinsotaan. Avoimissa lähteissä on
kuitenkin käyty läpi kylmän sodan aikana järjestettyjä sotaharjoituksia, joiden tarkoituksena
on ollut simuloida suurvaltojen välistä sotaa ja ydinaseiden käyttöön päätyviä
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skenaarioita.[Allen87, Hay93,Gile04] Jopa harjoituksissa, joiden nimenomainen tarkoitus on
ollut tutkia ydinaseiden käyttöä ja vaikutuksia, päätöksentekijöitä “pelaavia” on kuitenkin
ollut säännöllisesti vaikea saada käyttämään yhtäkään ydinasetta.[Allen87, Kaplan21]
Harjoitusten järjestäjät ovat toisinaan joutuneet kehittämään erilaisia epätodennäköisiä
yhteensattumia käytännössä pakottaakseen pelaajat ydinaseiden käyttöön. Laajempi
eskalaatio on ollut hyvin harvinainen ja vaatinut useimmiten järjestäjien tietoista puuttumista
peliin, esimerkiksi toisen osapuolen strategisesta laukaisusta kertovan “tietokonevirheen”
avulla.

Harjoituksiin osallistuneiden haastattelut ja arviot kertovat samanlaista tarinaa: ydinaseiden
käytölle oli vaikea löytää hyviä perusteluja, ja laajamittaiselle eskalaatiolle niitä ei ollut
lainkaan.[Allen87, Hay93,Gile04, Kaplan21, Kaplan22] Ydinaseilla oli yksinkertaisesti
vaikea tehdä mitään, mikä voisi olla sotilaallisesti, poliittisesti, tai muuten strategisesti
perusteltavissa, etenkin niihin liittyvät riskit huomioiden.

On tietenkin huomattava, että nämä havainnot on tehty ennen kaikkea Yhdysvaltojen ja
NATOn järjestämistä harjoituksista. Vastaavia tutkimuksia Neuvostoliiton tai Venäjän
harjoituksista ei tietääkseni ole. Sekä Neuvostoliiton että Venäjän päätöksentekijöiden
tiedetään yleisesti pitäneen ydinsotaa mahdottomana voittaa.[Akimenko22] Vielä elokuussa
2022 Putin julistikin suorasanaisesti, että ydinsotaa ei ole mahdollista voittaa, eikä sitä pidä
ikinä päästää “valloilleen”.[Trevelyan22] Käytetty sana, razvyazana, viittaa tosin enemmän
“käsistä karkaavaan” ydinsotaan eikä ydinaseiden käyttöön ylipäänsä.[Akimenko22]

On myös syytä huomata, että muidenkaan ydinasevaltojen kuten Israelin harkinta ei ole
ainakaan toistaiseksi pettänyt, vaikka esimerkiksi juuri Israelin tiedetään valmistautuneen
vakavasti ydinaseiden käyttöön ennen kuin sen asevoimat saivat pysäytettyä
yllätyshyökkäyksen vuoden 1973 sodassa.[Sale02]
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Jälkikirjoitus: Miten tämäkin kirjoitus oli mahdollinen?

Jos tämä kirjoitus oli mielestäsi hyödyllinen, toivoisin että luet vielä tämän pienen pätkän.

Nykyään on yleistä kritisoida tutkimustyötä ja tutkijoita "hyödyttömästä" tutkimuksesta.
Kritiikissä nostetaan usein esiin yksittäisiä tutkimuksia tai hankkeita, ja kyseenalaistetaan
niiden arvo esimerkiksi "kansantaloudelle" tai "tieteelle." Kritiikki perustuu kuitenkin
syvälliseen väärinymmärrykseen siitä, mitä kaikkea tutkimus ja mahdollisuus tehdä
tutkimusta tuottavat, ja miksi tutkijat joutuvat tuottamaan julkaisuja, joita etenkään he itse
eivät erehdy luulemaan maailmaa ravisteleviksi.

Maailmassa on jo valtavasti tietoa. Yksittäisen tutkijan mahdollisuudet löytää jotain
radikaalisti uutta ovat aina pienet. Suurin osa tutkijoista ei koskaan löydä maailmaa
mullistavaa uutta tietoa. Mutta jos kukaan ei edes pyrkisi löytämään jotain uutta sanottavaa,
kuka sitten pyrkisi todella ymmärtämään kaikkea sitä, mitä on jo sanottu?

Tutkija "tuotos" on ennen kaikkea ymmärryksen ja asiantuntijuuden lisääntyminen. Tutkija,
joka tekee tutkimusta omalla alallaan, joutuu perehtymään nimenomaan aikaisemmin
hankittuun ja hyväksi havaittuun tietoon. Hän ymmärtää juuri kyseisen alan syvällisesti vaikka yksikään hänen oma tutkimuksensa ei ikinä tekisi läpimurtoa alalla. Tämä
asiantuntemus sekä mahdollistaa ihmisten sekä yleistajuisen että erikoistuneen kouluttamisen
kyseisellä alalla, että on yhteisön ja yhteiskunnan käytettävissä, jos sitä tarvitaan.

Koska emme osaa ennustaa etukäteen kovinkaan hyvin, milloin ja missä saattaisimme tarvita
vaikkapa Venäjän kieltä ja kulttuuria syvällisesti ymmärtäviä, asiantuntijuutta kannattaa
vaalia ja kehittää koko ajan. Myös yllä oleva kirjoitus oli ylipäätään mahdollinen vain, koska
minulla on ollut etuoikeus perehtyä monenlaisiin asioihin - ja aikaa kirjoittaa siitä.

Tutkimuksen ja yliopistojen rahoitusmekanismit käytännössä edellyttävät, että tutkijat
julkaisevat jonkinlaisia kirjoituksia tutkimusjulkaisuissa. Moni tieteelliseltä kontribuutioltaan
vaatimattomalta tutkimusjulkaisu selittyy puhtaasti tällä paineella. Tutkijat tietävät itsekin,
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että vain harvat uudet julkaisut ovat läpimurtoja, ja että moni heidän omakin paperinsa olisi
voitu jättää kirjoittamatta. Mutta jos tietäisimme tutkimusta aloittaessa, miten läpimurto
syntyy, emme tarvitsisi tutkimusta ylipäätään. Tutkimusta tehdään siksi, koska emme tiedä
vielä.

Jos rahoitusmekanismit olisivat toisenlaisia, paine julkaista ihan mitä tahansa vähenisi, ja
"signaalin" suhde "kohinaan" kasvaisi. Mutta niin kauan kun vallitseva järjestelmä on
vallitseva, tutkimusjulkaisuissa tullaan julkaisemaan paljon myös sutta ja sekundaa.

Jos siis pidit tätä kirjoitusta hyödyllisenä, pyydän, että seuraavan kerran kun joku lähtee
revittelemään "hyödyttömillä" tutkijoilla tai tutkimuksilla, sanoisit esimerkiksi "asia ei ole
ihan noin yksinkertainen."
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