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TIIVISTELMÄ 

 

Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää avaruuden suurstrategista merkitystä Yhdysvalloille kyl-

män sodan jälkeisenä aikana suurstrategian kolmen, sotilaallisen, taloudellisen sekä poliitti-

sen osa-alueen avulla. Ongelmaan vastaaminen aloitettiin selvittämällä ensin suurstrategian 

käsite sekä kuvaamalla offensiivisen realismin käsitys maailmanjärjestyksestä sekä oletta-

muksista suurvaltojen toiminnalle.  

 

Tutkimuksen aineistona on Yhdysvaltojen suurstrategiset asiakirjat. Tutkimus on otteeltaan 

laadullinen ja tutkimuksessa käytetään teoriaohjaavaa aineistoanalyysiä. Teoria ohjaa aineis-

tosta etsittyjä asiakokonaisuuksia sekä luokittelua. Analyysi tapahtuu kahdessa vaiheessa, 

ensin teorian ohjaamana merkityksellisen sisällönanalyysina asialuvuissa ja lopulta johtopää-

töksissä asioiden yhdistelminä. 

 

Avaruuden merkitys on moninainen. Se mahdollistaa Yhdysvaltojen maailmanlaajuisen so-

tilaallisen voiman projisoinnin. Yhdysvaltojen voima on riippuvainen avaruuden suoritusky-

vyistä. Avaruudella on sotilaallisen merkityksen lisäksi taloudellinen sekä teknologinen ulot-

tuvuus. Yhdysvalojen talous on riippuvainen avaruuden vapaasta kulusta sekä avaruusturval-

lisuudesta. Avaruustalous itsessään on myös kansainvälinen ja voimakkaasti kasvava talou-

denala, joka tarkoittaa jännitteiden kasvua sopivien kiertoratojen ruuhkautuessa. Avaruudella 

on tiivis yhteys teknologiaan, jonka kehitystä Yhdysvallat hyödyntää samalla pyrkien estä-

mään sen leviämisen muille valtioille. 

 

Kylmän sodan aikana Yhdysvallat ja Neuvostoliitto vastasivat lähes kaikista avaruuteen lä-

hetetyistä järjestelmistä. Neuvostoliiton romahdettua Yhdysvallat oli yksinoikeutettu avaruu-

den suurvalta. 1990-luvulla Yhdysvaltojen avaruusbudjetti laski osana asevoimien reformia, 

vaikka avaruuden kasvava merkitys tunnustettiin. 2000-luvulla Yhdysvallat sitoutui vuosia 

kestäneisiin sotiin eikä muiden suurvaltojen nousevaan avaruuden uhkaan osoitettu merkit-

tävästi resursseja. 2010-luvulla Yhdysvallat havahtui suhteellisen voimansa avaruudessa vä-

hentyneen, mutta se oli tullut riippuvaiseksi Venäjän laukaisujärjestelmistä eikä sillä ollut 

avaruussukkulaohjelman päättymisen jälkeen itsenäistä kykyä lähettää ihmisiä avaruuteen. 

Yhdysvaltalaiset laukaisujärjestelmät olivat myös riippuvaisia venäläisistä rakettimootto-

reista. 

 

Avaruuden merkitys on muuttunut sotilaallista toimintaa tukevasta elementistä keskeiseksi 

voiman projisoinnin mahdollistajaksi. Sotilaallisen merkityksen lisäksi avaruus on vuosi 

vuodelta merkityksellisempi Yhdysvaltojen taloudelle. Avaruuden ruuhkautuminen entistä 

useampien toimijoiden vuoksi ja siellä olevien järjestelmien avaruuden olosuhteista johtuva 

keskinäinen riippuvuus voi johtaa sotilaallisen voimankäytön mahdottomuuteen. 

 

Avainsanat 
avaruus, Yhdysvallat, suurstrategia, avaruusstrategia, neorealismi, offensiivinen realismi 
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AVARUUDEN SUURSTRATEGINEN MERKITYS YHDYSVALLOILLE 

KYLMÄN SODAN JÄLKEEN 

 

 

1 JOHDANTO 

Suurvaltojen välinen kilpailu on konkretisoitumassa taloudellisten mahdollisuuksien sekä soti-

laallisten suorituskykyjen kehittyessä usealla toimialalla. Yhdysvallat on tälläkin hetkellä mer-

kittävin suurvalta maailmassa, mutta sen asema on haastettuna seuraavien vuosikymmenien ai-

kana. Kilpailua käydään entistä useammassa niin sotilaallisessa kuin taloudellisessa ulottuvuu-

dessa. Suurten valtioiden resurssit mahdollistavat panostamisen ns. konventionaalisen sodan-

käynnin muotojen ohella myös muihin sodankäynnin ulottuvuuksiin. Leviämisen myötä suur-

valtojen kansainvälinen kilpailu vallasta on entistä monipuolisempaa. Suurvaltojen kilpailu on 

levinnyt myös avaruuteen.  

Yhdysvaltojen sotilaallisen voiman ja sen vallan merkittävänä osatekijänä on sen teknologinen 

ylivertaisuus suhteessa muihin valtioihin. Se on taannut Yhdysvalloille ainutlaatuisen kyvyn 

projisoida voimaa missä tahansa maapallolla. Suurvallan aseman vuoksi Yhdysvaltojen toimin-

nalla on vaikutusta myös Suomen turvallisuuteen. Yhdysvaltojen kansainvälisen tilanteen sekä 

turvallisuuspolitiikan päämäärä vaikuttavat siis suoraan tai välillisesti myös Suomeen. 
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Yhdysvallat havahtui suhteellisen sotilaallisen suorituskykynsä laskuun vuonna 2015, verrates-

saan eroaan Venäjään ja Kiinaan vuosina 2000 ja 20151. Vuoden 2018 puolustusstrategisessa 

(National Defense Strategy) asiakirjassa Yhdysvallat nimesi ympäristöstään uhkia, joista yksi 

on pitkän aikavälin kilpailu Kiinan ja Venäjän kanssa, joiden sotilaallisen suorituskyvyn näh-

dään nousseen Yhdysvaltoihin verrattuna. Pitääkseen poikkeuksellisen kykynsä projisoida so-

tilaallista voimaa ympäri maailmaa, Yhdysvallat linjasi avaruuden suorituskykyjen kehittämi-

sen yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteekseen. Kilpailun intensiteetin odotetaan kasvavan tulevai-

suudessa.2 

Avaruus on toimintaympäristönä tärkeämmässä asemassa kuin koskaan ennen johtuen tekno-

logian kehittymisestä sekä kustannusten laskemisesta. Sotilaallisesti avaruuden käytettävyys on 

pitkään rajautunut sotilassovellutuksiltaan tiedusteluun, johtamisjärjestelmien ja ohjuspuolus-

tusjärjestelmien alueille. Kylmän sodan aikana avaruuden käyttö keskittyi Yhdysvalloille sekä 

Neuvostoliitolle. Neuvostoliiton hajottua vain Yhdysvalloilla oli kyky ylläpitää ja kehittää ava-

ruusjärjestelmiä. Teknologian arkipäiväistyminen sekä leviäminen johtivat 2000-luvulle tulta-

essa siihen, etteivät avaruudessa eivät toimi enää pelkästään valtiot, vaan myös yliopistot sekä 

kaupalliset toimijat3. 

Avaruuden pitkäaikainen ja ensisijainen käyttökohde on ollut valtiota hyödyttävän, kaikilla 

avaruuden suorituskyvyillä saatavissa olevan tiedon hankintaa ja käyttöä4. Kerättyä informaa-

tiota voidaan käyttää sotilaallisiin, kaupallisiin sekä tieteellisiin tarkoituksiin. Informaatiota 

voidaan käyttää myös valtion vallankäytön tukena, painostuksen ja vaikutusvallan työkaluna.5 

Tämän tutkimuksen tehtävä on selvittää avaruuden merkitystä Yhdysvaltojen suurstrategialle, 

valtion menetelmälle ohjata sen kaikkia resursseja turvallisuuden maksimoimiseksi. Tutkimuk-

sen teoreettisen viitekehyksen myötä avaruuden suhde kansalliseen turvallisuuteen on sen kes-

kiössä. Tutkimuksessa kuvataan, kuinka Yhdysvaltojen sotilaallinen suorituskyky on tullut riip-

puvaiseksi avaruuden suorituskyvyistä samalla ajautuen tilanteeseen missä sillä ei ole kykyä 

hallita uhkia sen suorituskykyjä vastaan.  

                                                 
1 Keon Robert B.: Endowed Series on Military Strategy and Leadership with General Joseph Dunford, 

[https://www.cfr.org/event/robert-b-mckeon-endowed-series-military-strategy-and-leadership-general-joseph-

dunford], luettu 5.6.2021. 
2 US Department of Defense: National Defense Strategy 2018. Washington D.C 2018.  
3 Moltz, James Clay: The Politics of Space Security. Stanford University Press, 2019a, s. 333 - 334 
4 Moltz, James Clay: Crowded Orbits. Columbia University Press, New York 2014, s. 13. 
5 Klein, John J: Understanding Space Strategy. Routledge, New York 2020, s. 26. 
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Taloudellisesti avaruudella on kasvava painoarvo osana Yhdysvaltojen suurstrategiaa. Samalla 

sen kansallinen turvallisuus on entistä enemmän riippuvainen yksityisistä avaruusteollisuuden 

yrityksistä. Avoin kansallinen avaruusteollisuus on kasvavissa määrin ottamassa vastuuta ava-

ruusteknologian kehityksestä sekä avaruusjärjestelmien rakentamisesta. Suurvalta voi käyttää 

myös pehmeitä, ei sotilaallisia vaikutuskeinoja talouden ja politiikan keinoin. Diplomatian osa-

alueella tutkimuksessa kuvataan, kuinka Yhdysvallat on pyrkinyt suojelemaan avaruuden yli-

vertaisuuttaan kansainvälisin sopimuksin mm. estääkseen avaruusteknologian leviämisen uh-

kaksi koetuille valtioille. 

1.1 Lähtötilanne 

Avaruuden käyttö on kokenut kahden suurvallan kilpailun sekä kylmän sodan jälkeisen moni-

kansallisen yhteistyön. Kylmän sodan aikana suurvallat kilpailivat keskenään usealla toi-

mialalla, avaruuden yhtenä toimialana joutuessa kilpailemaan suurvaltojen rajallisten resurssien 

ja rajattomien tavoitteiden maailmassa muiden toimialojen sekä intressien kanssa.6 Toiminnan 

merkitys valtion turvallisuudelle on aina päätöksenteon painopisteessä, kun valtiollisia resurs-

seja käytetään.7 Kylmä sota oli Yhdysvalloissa turvallisuustoimijoiden johtamaa avaruuden toi-

mintaympäristön tutkimusta. Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen lopulta yleisesti suhtautuen ava-

ruuteen turvasatamana, minkä sodankäyntiin varustamisesta pääosin luovuttiin.8 

Avaruuden sotilaallisen käytön alkuaskeleet ovat ydinasepelotteessa. Toisen maailmansodan 

jälkeen Yhdysvalloilla oli merkittävä paine vähentää puolustusmenojaan koska korkeiden ku-

lujen ylläpitämistä ei voitu enää perustella. Pelotteena Neuvostoliittoa vastaan ydinase mahdol-

listaisi merkittävän joukkojen vähentämisen ja keskittymisen strategisten pommikoneiden ke-

hittämiseen, joilla ydinase voidaan toimittaa kohteeseensa. 

                                                 
6 Moltz (2019a), s. 15. 
7 Ibid. s. 69. 
8 Congressional Research Service: Space as a Warfighting Domain: Issues for Congress. CRS report, IF11895, 

2021, s. 1. 
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Yhdysvaltojen ensisijainen tapa toimittaa ydinase kohteeseensa oli lentokoneilla. Neuvosto-

liitto oli kärsinyt mittavia tappioita toisessa maailmansodassa, joita se joutui jälleenrakenta-

maan pitkään, eikä se kyennyt vastaamaan Yhdysvaltojen strategiseen ilma-aseeseen vastaa-

villa suorituskyvyillä. Neuvostoliiton ydinaseet olivat Yhdysvaltoihin verrattuna teknisesti al-

keellisempia sekä raskaampia, eikä Neuvostoliitolla ollut lentotukikohtia lähellä Yhdysvaltoja. 

Neuvostoliitolla kuitenkin oli etumatka raskaiden rakettien teknologiassa, joilla se kykenisi toi-

mittamaan ydinaseen kohteeseen. Sama teknologinen etumatka mahdollisti Neuvostoliiton 

aloitteen avaruuden toimintaympäristön valloittamisessa.9 

Avaruuden käyttö keskittyi kylmässä sodassa kahdelle suurvallalle, Neuvostoliitolle ja Yhdys-

valloille jotka vastasivat 95%:a kaikista avaruusjärjestelmien laukaisuista.10 Neuvostoliitto lä-

hetti ensimmäisenä valtiona kiertoradalle kappaleen vuonna 1957 ja siten suurvaltojen kamp-

pailu siirtyi avaruuteen.11 Avaruuden sotilaallinen hyödyntäminen alkoi jo vuonna 1958 kun 

Yhdysvallat aloitti ydinasekokeet avaruudessa ja 1959 Yhdysvaltojen lähettäessä kuvatiedus-

teluun kykeneviä satelliitteja, toteutus osoittautui kuitenkin vaikeaksi teknologian kehittymät-

tömyyden vuoksi.12 

James Moltz toteaa, että kylmän sodan ajalta on nähtävissä kaksi ajanjaksoa. Avaruus sotilaal-

listettiin heti sen käytön ensiaskelilla ja kumpikin Yhdysvallat sekä Neuvostoliitto valmistau-

tuivat viemään aseita avaruuteen vuosina 1957–1962. Tätä ajan jaksoa hän kutsuu avaruusna-

tionalismin (space nationalism) ajanjaksoksi. Toisella ajanjaksolla, vuosina 1962–1991 soti-

laallisesta voimasta avaruudessa tietoisesti pidättäydyttiin, vaikka kylmä sota saattoikin näkyä 

konflikteina maan päällä.13 Avaruusnationalismin aikana molemmat valtiot toteuttivat ydinko-

keita avaruudessa. Kokeiden perusteella pian selvisi, että ydinaseiden räjäyttäminen avaruu-

dessa tuhoaa helposti siellä olevia satelliitteja ja säteily on ilmakehän puuttuessa erittäin vaa-

rallista kaikille kiertoradalla oleville ihmisille.14  

                                                 
9 Moltz, James Clay: The Changing Dynamics of Twenty-First-Century Space Power. Strategic Studies Quarterly, 

2019b, s. 69–70. 
10 Moltz (2019a), s. 11. – Neuvostoliitto ja Yhdysvallat vastasivat 95 % kaikista laukauksista avaruuteen kylmän 

sodan aikana. 
11 Encyclopedia Britannica: Sputnik. [https://www.britannica.com/technology/Sputnik], luettu 7.3.2022. - Sputnik 

oli ensimmäinen ihmisen tekemä objekti, joka ylitti 100 km korkeuden saavuttaen avaruuden rajan ja asettui kier-

toradalle. 
12 Encyclopedia Britannica: Discoverer. [https://www.britannica.com/technology/Discoverer], luettu 24.1.2022. - 

Satelliiteissa oli kamerat, joiden filmi palautui maahan tehtävän päätyttyä ja saatu tieto oli vanhaa. Yli puolet 

laukaistuista satelliiteista epäonnistui tehtäväsään teknisten ongelmien vuoksi. 
13 Moltz (2019a), s. 12–13.  
14 Moltz (2019a), s. 122–123. 
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Kiertoratadynamiikasta johtuen, kappaleiden suhteellisen liikenopeuden vuoksi jokainen tu-

houtunut satelliitti pahimmillaan tuottaa sirpaleverhon, joka tuhoaa jäljelle jääneet järjestelmät 

sekä tekee avaruuden käytön mahdottomaksi.15 Nämä realiteetit tarkoittivat, että suurvallat oli-

vat kaikesta huolimatta toisistaan erittäin riippuvaisia. Ne olivat pakotettuja tekemään sopimuk-

sia, jotka rajoittivat avaruuden sotilaallista käyttöä, sekä koordinoivat toimintaansa kiertora-

dalla olevien järjestelmien suojaksi.16  

Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kukin omasivat kyvyn maan kiertoradalla olevien objektien tu-

hoamiseen 1980-luvulla, ensimmäisillä satelliittientorjuntajärjestelmillä (Anti-Satellite Wea-

pon, ASAT). Näiden keinojen käyttö perustui maan pinnalta laukaistaviin ratkaisuihin, jotka 

olivat vielä haasteellisia käyttää ja viive laukaisusta tuhoamiseen saattoi kestää yli kolme tun-

tia.17 Seuraavan kerran avaruudessa toteutettiin kiertoradalla voimannäyttöjä vasta 2000-lu-

vulla.18  

Kylmän sodan aikana Suurvaltakilpailu siirtyi suorasta sotilaallisesta kilpailusta sotilaallisen 

potentiaalin omaavaan siviilikilpailuun, jonka intensiivisin vaihe päättyi ihmisen laskeuduttua 

kuuhun. Sotilaallisen turvallisuuden näkökulmasta avaruuden käytön painopiste keskittyi ensi-

sijaisesti tiedusteluun, tietoliikennejärjestelmiin sekä ydinaseiden valvontakykyyn.19 Kylmän 

sodan päättyessä valtaosa avaruudessa olevasta suorituskyvystä oli Venäjällä ja Yhdysvalloilla, 

mutta vain Yhdysvalloilla oli taloudellisia edellytyksiä aktiivisesti ylläpitää sekä kehittää jär-

jestelmiään.  

                                                 
15 Moltz (2019a), s. 51. 
16 Moltz (2019a), s. 64–65.  
17 Grego, Laura: A History of anti-satellite programs. Union of Concerned Scientists, 2019, s. 3.  
18 Forss, Stefan: Yhdysvallat ja avaruus – tapaus putoava satelliitti. Julkaisusarja 4: työpapereita No 27, Maan-

puolustuskorkeakoulu, Helsinki 2008. 
19 Moltz (2019a), s. 51–56. 
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Yhdysvalloissa teknologian kehittäminen on luonut sovellutuksia niin asevoimiin kuin talou-

teen. Avaruuteen rakennetut järjestelmät ovat myös aiheuttaneet ongelman. Yhden valtion etu-

lyöntiasema on toisille valtioille uhka ja sitä vastaan kehitetään vastajärjestelmiä. Näin avaruu-

della on molempia osapuolia eri tavoin koskeva intressi. Avaruus on kehittynyt keskeiseksi 

toimintaympäristöksi osin vahingossa. Niin Yhdysvallat kuin Neuvostoliitto aloittivat avaruu-

den aseistamiseen johtavat toimet heti avaruuden aikakauden alussa. Kuitenkin suurvallat no-

peasti siirtyivät rajoittamaan sotilaallista toimintaa kansainvälisin sekä kahden välisin sopimuk-

sin. Valtaosa ajasta kylmän sodan ensimmäisen kolmanneksen jälkeen aina sen loppuun olikin 

yhteistä sotilaallisen pidättyväisyyden aikaa, joka päättyi kylmän sodan loppuun Neuvostoliiton 

hajottua. 

  



7 

2 TUTKIMUSASETELMA 

Tutkimuksen maailmankuva sekä olettamukset suurvallan toiminnalle tulevat offensiivisen rea-

lismin teoriasta. Teorian tehtävä on selittää kansainvälistä järjestystä ja suurvaltojen tavoittei-

den sekä toiminnan lainalaisuuksia. Teoria antaa rajat sekä odotukset suurstrategialle, joka on 

tutkimuksessa keskeisessä asemassa. Offensiivinen realismi ja suurstrategia sekä niiden välinen 

suhde kuvataan tutkimuksen teoriaosuudessa. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen sekä tavoit-

teeltaan selittävä. Ensisijaisena aineistona ovat Yhdysvaltain valtion viralliset asiakirjat, tuke-

vana aineistona käytetään kirjallisuus- sekä artikkelilähteitä. Tutkimustehtävänä on selvittää 

avaruuden merkitystä Yhdysvaltojen suurstrategiassa, tutkimalla avaruuden merkitystä suur-

strategian ulottuvuuksien kautta.  

2.1 Tutkimustehtävä ja -kysymykset 

Tutkimuksen tutkimusongelma on: Miten avaruuden suurstrateginen merkitys Yhdysvalloille 

on muuttunut kylmän sodan jälkeisenä aikana? 

Tutkimusongelmaan vastataan seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 

1. Miten avaruuden sotilaallinen merkitys on kehittynyt kansallisessa turvallisuusstrategi-

assa?  

2. Mikä taloudellinen ja teknologinen merkitys avaruudella on? 

3. Mitä pehmeitä vallankäytön keinoja Yhdysvallat on käyttänyt avaruusturvallisuuden 

edistämiseksi? 

Ensimmäisen alatutkimuskysymys selvittää avaruuden ja kansallisen turvallisuuden suhdetta 

Yhdysvaltojen suurstrategiassa. Tehtävä on selvittää, miten eri aikoina Yhdysvallat on käsittä-

nyt avaruuden käytettävyyttä osana sen suurstrategisia pyrkimyksiä, selvittämällä miten se on 

ilmentynyt valtion strategisissa asiakirjoissa. 

Toinen tutkimuskysymys selvittää avaruuden taloudellisen toiminnan ja teknologisen kehityk-

sen suhdetta ja sen merkitystä Yhdysvaltojen suurstrategian toteutukselle. Kolmas tutkimusky-

symys selvittää Yhdysvaltojen pehmeiden, eli ei-sotilaallisten keinojen käyttöä avaruusturval-

lisuuden edistämiseksi. Pehmeät keinot eivät ole ristiriidassa tutkimuksen offensiivisen realis-

min viitekehyksen kanssa, joka painottaa sotilaallista voimankäyttöä. Sotilaallinen voiman-

käyttö ei kuitenkaan ole itseisarvo ja suurvallat voivat käyttää muitakin keinoja tavoitteisiin 

pääsemiseksi. Sotilaallisen voimankäyttöön kuitenkin pitää aina varautua. 
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2.2 Tieteenfilosofia ja tutkimusmenetelmä 

Kaikkia tutkimuksia yhdistää edellytys loogiselle sekä objektiiviselle päättelylle, jolla jotakin 

asiaa tulkitaan. Nämä periaatteet ovat tieteellisen tutkimuksen perusta. Ihmistutkimuksen tra-

ditioon kuluvassa strategian tutkimuksessa on tärkeää osoittaa sen paikka tieteellisessä yhtei-

sössä. Tutkimuksen tulee siksi perustua aineistoon, eikä tutkijan omaan subjektiivisuuteen. Tä-

män todistaminen kestävällä tavalla edellyttää teorian tuomista aineiston rinnalle. Teoria täyttää 

aineistoon jääneet aukot ja osoittaa analyysille merkitykselliset asiakokonaisuudet, parhaim-

millaan ennustaen syy-seuraussuhteella tulevaa peilaten olemassa olevaan aineistoon. Aineisto 

ja teoria ovat siten keskenään vuorovaikutuksessa.20  

Tutkimuksen tieteenfilosofinen pohja on positivistisessa ontologiassa sekä rationalistisessa 

epistemologiassa. Tieteelliseen tutkimukseen asemoituminen on siten selittävässä teoreettisessa 

traditiossa. Tieteenfilosofialla tarkoitetaan näkemystä ympäröivästä maailmasta sekä saatavasta 

tiedosta. Tieteenfilosofia asettaa tutkimukselle lähtökohdat, jolla se asemoituu osaksi traditiota. 

Ontologialla tarkoitetaan oppia olevasta, käsitystä siitä mikä on todellista. Epistemologialla tar-

koitetaan tiedon rajoihin, keräämiseen, luonteeseen sekä tietämiseen itseensä liittyviä oletuk-

sia.21 

Positivistisessa ontologiassa tutkija erotetaan tutkittavasta ilmiöstä objektiivisuuden vuoksi, 

tutkittava ilmiö on tutkijasta riippumatonta. Positivistinen ontologia korostaa menetelmiä tie-

teellisen tiedon tuottamisessa. Epistemologialla vastataan mitä voidaan tietää ja miten tietoa 

voidaan hankkia.22 Tutkimus on luonteeltaan selittävä, perustuen rationaaliseen syy-seuraus-

suhde käsitykseen. Tutkittava aineisto on tutkijasta vapaata ja se johtaa samoihin lopputuloksiin 

samoja menetelmiä käyttämällä.  

                                                 
20 Alasuutari, Pertti: Laadullinen tutkimus 2.0. Luku 2 (e-kirja).  
21 Sipilä Joonas & Tommi Koivula: Kuinka strategiaa tutkitaan. Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksen 

julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita No 52, Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki 2014, s. 15–17. 
22 Dunne, Tim; Milja Kurki & Steve Smith (eds.): International Relations Theories – Discipline and Diversity. 

Oxford University Press, Oxford 2021, s. 20–22. 
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Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena, jonka vahvuutena ovat näkökulman käyttämi-

nen aineiston sisällön luokittelussa sekä joustavuus. Teoreettinen viitekehys liitetään laadulli-

seen sisällönanalyysiin teoriasidonnaisella tutkimusotteella, tosin sanoen ”ajattelemalla aineis-

toa teorian kanssa”23. Laadullisen analyysin tavoite on löytää aineistosta jotain uutta, käsitteitä 

tai havaintoja. Metodina se saattaa helposti pelkistyä vain luokitteluun sekä alkuvaiheen ana-

lyysiin.24 Tutkimuksen analyysin tehdään kahdessa vaiheessa, ensin tutkimusaineistosta etisi-

tään merkityksiä ja tehdään havaintoja. Lopuksi painopiste siirretään edellä mainittujen havain-

tojen analyysiin teorian perusteella.  

Tutkimus perustuu kahteen teoreettiseen traditioon, metateoriana käytettävään neorealistiseen 

offensiivisen realismin kuvaukseen maailmasta sekä suurstrategian funktioon ohjata valtion re-

sursseja. Offensiivinen realismi antaa tutkimukselle käsitteet ja kuvauksen ympäröivästä maa-

ilmasta sekä odotuksia suurvallan turvallisuuden perusteista. Suurstrategian teoriaa hyödynne-

tään merkityksen sekä toiminnan arvioinnissa. Tutkimuksen aihe sekä käytettävä teoreettinen 

viitekehys rajaavat itsessään aineistoa ja sen keräämisessä keskitytään valtiohallinnon suurstra-

tegisiin sekä strategisiin asiakirjoihin, joita analysoidaan suurstrategian kolmen ulottuvuuden 

kautta, avaruuden näkökulmasta.  

 

Kuva 1. Tutkimusmenetelmä kuvana. 

                                                 
23 Aaltonen, Sanna & Högbacka, Riitta (toim.): Simsalabim – Umpikujasta oivallukseen. Tampereen yliopisto-

paino, Tampere 2015. s. 171–172. - Teoriaohjaava ja -lähtöinen analyysi ovat termeinä hyödyttömiä niiden moni-

selitteisyyden vuoksi, ja ”aineiston ajatteleminen teorian kanssa” on parempi kuvaus toiminnasta. 
24 Ibid. s. 169–171. 
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Analyysissä aineistoa arvioidaan sotilaallisen, taloudellisen sekä poliittisen suurstrategian osa-

alueiden kautta. Osa-alueet eivät ole irrallisia ja yhdellä osa-alueella on aina kosketuspinta toi-

siin. Teoreettisen viitekehyksen myötä analyysin painopisteessä on sotilaallinen osa-alue, mui-

den osa-alueiden osalta analyysi keskittyy sotilaallisen osa-alueen kosketuspintoihin. Katsoessa 

aineistoa yhden ulottuvuuden ominaisuuksien näkökulmasta käytetään aina avaruuden linssiä, 

jolloin aineistosta keskitytään avaruuden toimintaympäristöön. Teoreettinen viitekehys toimii 

tässä yhteydessä katsojan mielenmaisemana.  

Laadullisen tutkimuksen heikkoutena on tarkastelun jääminen pinnalliseksi, sekä teorian syväl-

lisen ymmärtämisen vaatimus. Laadullisen tutkimuksen toteuttamiselle ei ole selkeää yksiselit-

teistä metodia, vaan se pitää rakentaa tutkimuskohtaisesti. Leimallista käytettävälle sisällönana-

lyysille on sen toiminnan epävarmuus ja sitä käyttävien tutkimusten laadun tai subjektiivisen 

arvion vaihtelu.25 Tutkimuksessa hyödynnetään abduktiivista päättelyä ja reflektiota aineiston 

sekä teoreettisen viitekehyksen vuoropuhelussa analyysin edetessä. Syntyvällä vuoropuhelulla 

ehkäistään sisällönanalyysin tyypillisiä ongelmakohtia ja uhkaa jäädä pelkäksi pinnalliseksi 

luokitellun aineiston esittelyksi. Toimintatavalla rakennetaan tutkimuksen uskottavuus sekä 

luotettavuus.  

Tutkimusmenetelmä on luonnollinen teoreettisen viitekehyksen sekä tieteenfilosofisten valin-

tojen vuoksi. Selittävä tutkimus perustuu tutkijasta riippumattoman ilmiön havainnointiin ja 

käytetty menetelmä toimii analyysin tulosten toistettavuuden takuuna. Tutkimuksen aineisto 

myös rajaa pois postpositivistisen reflektiivisen lähestymistavan, jossa tutkijan ja aineiston vä-

lillä on aina suhde ja siten tutkijalla on vaikutusta tutkittavaan ilmiöön. 

2.3 Kansainvälisten suhteiden viitekehys 

Kansainvälisten suhteiden (international relations) teoriat keskittyvät sodan syiden ja rauhan 

edellytysten kuvaamiseen, jokainen omista näkökulmistaan.26 Keskeisenä, mutta ei ainoana, 

ongelmana kansainvälisten suhteiden teorioissa on turvallisuusongelma (security dilemma) jota 

teorioilla yritetään ratkaista. John Herz kuvaa turvallisuusongelman valtioiden välisen epäluot-

tamuksen aiheuttajaksi. Valtion pyrkiessä kasvattamaan turvallisuuttaan se vähentää muiden 

valtioiden turvallisuutta.27  

                                                 
25 Aaltonen et al. (2015), s. 167–168. 
26 Dunne et al. (2021), s. 1. 
27 Mearsheimer, John J: The Tragedy of Great Power Politics. Norton & Company, New York 2014, s. 35–36. 
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Kansainvälisten suhteiden teoriat ovat tärkeitä monimutkaisen maailman yksinkertaistamisessa 

syy-seuraussuhteiksi, valtioiden käyttäytymisen sekä niiden keskinäisten suhteiden selittä-

miseksi.28 Nykyään kansainvälisten suhteiden teorioiden perheestä on erotettavissa kolme laa-

jaa suosiota ja keskenään kilpailevaa teoriaperhettä, realismi, liberalismi sekä konstrukti-

vismi.29 

Teoriat voidaan jakaa usealla tavalla erilaisiin yleistävin kategorioihin. Esimerkiksi ideologisiin 

sekä materialistisiin teorioihin. Ideologisia teorioita ovat konstruktivismi sekä liberalismi. Ideo-

logisissa teorioissa ideologia, eli aate, ohjaa valtion toimintaa. On kuitenkin huomattava, että 

liberalismi sisältää materialistisia elementtejä, kuten kansainvälisen kaupan merkitystä rauhalle 

tai demokraattisten suurvaltojen asevoimien käyttöä demokratian levittämiseksi.30 Konstrukti-

vismin teoriaperhe puolestaan korostaa identiteettejä, yhteisten arvojen sekä valtion rajojen ylit-

tävää yhteenkuuluvuutta rauhan edellytyksinä.31 Materialistiseen lähestymistapaan kuuluva 

realismin teoriaperhe keskittyy valtion mitattavissa oleviin kykyihin taata turvallisuutensa 

omilla asevoimilla.32 

Toisella, tieteenfilosofian traditioon kytkevällä, Robert Keohane:n esittämällä tavalla teoriat 

voidaan myös jakaa rationaalisiin sekä reflektiivisiin teorioihin. Rationaaliset teoriat ovat luon-

teeltaan selittäviä ja positivistisia. Rationaalisten teorioiden ihmiskäsitys ohjaa käsittelemään 

ihmisiä ja valtioita oman edun maksimaalisina tavoittelijoina sekä rationaalisina toimijoina. 

Esitetty ihmiskäsitys on teoreettinen yleistys, joka mahdollistaa perusteltujen ennusteiden teke-

misen nähdyn käytöksen perusteella.33 Reflektiiviset teoriat ovat rationaalisten teorioiden lä-

hestymistapaa kritisoivia. Niiden lähestymistapa on ymmärtävä ja jälkipositivitinen (postpositi-

vism). Konstruktivismi voidaan lukea reflektiiviseksi teoriaksi. Reflektiivisiä teorioita yhdistää 

niiden keskittyminen kokemukseen (perception).34 

                                                 
28 Mearsheimer, John J & Stephen M. Walt: Leaving theory behind: Why simplistic hypothesis testing is bad for 

International Relations. European Journal of International Relations, 2013, s. 430. 
29 Walt, Stephen M.: International Relations: One World, Many Theories. Foreign Policy Special Edition, 1998. 

s. 30. – Walt puhuu radikaaleista teorioista, joiden joukosta hän nostaa konstruktivismin perinteisten realismin 

sekä liberalismin rinnalle. Marxismi on menettänyt tarkoituksena Neuvostoliiton hajottua. 
30 Miller, Benjamin: Grand Strategy from Truman to Trump. The University of Chicago Press, Chicago 2020, s. 

24. 
31 Miller (2020), s. 25. 
32 Miller (2020), s. 27–28. 
33 Dunne et al. (2021), s. 22. – On kuitenkin huomautettava, että rationaaliseksi teoriaksi “ihmiskäsitys” (human 

nature) ei ole erityisen positivistinen ajatuksen kulku. 
34 Dunne et al. (2021), s. 23. 
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Tutkimuksen metateoreettinen viitekehys perustuu neorealismin traditiolle, joka on luonteel-

taan rationaalinen sekä materialistinen.35 Neorealismin keskiössä ovat suurvallat ja sen käsityk-

sen mukaan anarkistinen kansainvälinen järjestelmä ajaa valtiot huolehtimaan ensisijaisesti 

omasta turvallisuudestaan. Ne pyrkivät saavuttamaan suhteellista valtaa muihin valtioihin näh-

den, varmistaakseen turvallisuutensa.36 Sotilaallinen voima on valtion vallan lähde ja turvalli-

suuden perusta anarkistisessa kansainvälisessä järjestelmässä.37 Kuvatussa kansainvälisessä 

järjestelmässä valtiot eivät koskaan voi olla varmoja toistensa todellisista tarkoitusperistä. 

Neorealismi jakautuu kahteen suuntaukseen, Kenneth Waltz:n defensiiviseen realismiin sekä 

John Mearsheimer:n offensiiviseen realismiin. Molemmat suuntaukset jakavat käsityksen, että 

valtioiden sisäisellä poliittisella järjestyksellä ja valtiomuodolla ei ole merkitystä valtioiden vä-

lisessä toiminnassa. Mahdollisuudet ja rajoitteet pätevät kaikille valtioille riippumatta niiden 

sisäisestä järjestyksestä. Neorealistinen koulukunta keskittyy suurvaltojen toimintaan, pienten 

valtioiden ollessa toissijaisessa asemassa. Suurten resurssien ja asevoimien puuttuessa pienten 

valtioiden rooli rajoittuukin suurten valtioiden tahtoon alistumiseen.38 

Defensiivisen realismin kantavana teemana on, että vaikka valta on tärkeintä valtioiden väli-

sessä toiminnassa, sen ehdoton tavoittelu johtaa ongelmiin.39 Suurvallan liiallinen suhteellisen 

vallan tavoittelu ei ole kannattavaa, sillä vallan kasvaessa toiset valtiot ryhtyvät vastustamaan 

sitä. Offensiivisen realismin mukaan kansainvälinen järjestelmä puolestaan kannustaa jatku-

vaan vallan tavoitteluun.40 

Mearsheimer:n offensiivinen realismi perustuu viiteen oletukseen kansainvälisen järjestel-

mästä. Ensimmäisenä suurvallat ovat kansainvälisen järjestelmän keskeisiä toimijoita, koska 

niillä on suhteellinen ylivoima turvata intressinsä anarkistisessa maailmanjärjestyksessä. 

Toiseksi kaikilla valtioilla on jonkinlainen sotilaallinen kyky, jolla se voi uhata toisia valtioita. 

Kolmanneksi valtiot eivät koskaan voi tietää toistensa todellisia tarkoitusperiä. Neljänneksi val-

tion tärkein intressi on selviytyminen. Viidenneksi valtioiden oletetaan toimivan rationaali-

sesti.41  

                                                 
35 Dunne et al. (2021), s. 5. 
36 Mearsheimer (2014), s. 53–54. 
37 Ibid. s 12. 
38 Dunne et al. (2021), s. 52–53. 
39 Dunne et al. (2021), s. 52. 
40 Mearsheimer (2014), s. 12. 
41 Mearsheimer (2014), s. 3–8.  
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Kaikkia viittä olettamusta tarkastellessa johtopäätöksenä on, että offensiivinen realismin mu-

kaisesti valtiolla ei voi olla liikaa valtaa. Hegemonian tavoittelua ei tule pelätä, vaan siihen tulee 

pyrkiä olosuhteiden niin salliessa. Ylivoima takaa valtion selviämisen anarkistisessa maailman-

järjestyksessä.42 Sotilaallisen voiman käyttö ei kuitenkaan ole itseisarvo, puolustajalla on aina 

etulyöntiasema hyökkääjään nähden.43 Lisäksi suurvallan sotilaallisen voiman projisoinnille on 

luonnollisia esteitä kuten valtameret, tehden maailmanlaajuisesta hegemoniasta vaikeaa saavut-

taa. 44 Lopputuloksena on alueelliset suurvallat, jotka pyrkivät estämään nousevien suurvaltojen 

kasvua, synnyttäen suurvaltakilpailun. Sotilaallinen voima toimii pelkällä olemassaolollaan pi-

däkkeenä, synnyttäen valtioiden välisen ”kylmän rauhan”45 joka perustuu sotilaallisella voi-

malla aiheutettuun pakkoon, sodan aloittamisen ollessa revisionistisille nouseville suurvalloille 

liian kallista.46  

Valtion taloudellinen kyky sekä väestön koko ovat sen sotilaallisen voiman lähteitä.47 Talouden 

koko ja kansakunnan varallisuus ovat mitattavissa, mutta niitä ei voi suoraan käyttää sotilaalli-

sen suorituskyvyn mittareina. Niiden rooli on toimia sotilaallisen suorituskyvyn mahdollista-

jina. Taloudelliset kyvyt tarkoittavat kykyä varustaa ja kehittää asevoimia ja väestön palvellessa 

työvoimana sekä sotilaina.48 Eri valtiot käyttävät resurssejaan eri tavalla, eri painotuksin, joka 

ilmenee erilaisina strategioina. Painotukset muotoutuvat kunkin valtion toimintaympäristön 

sekä koettujen uhkien, että mahdollisuuksien mukaisesti.  

Suorituskykyiset asevoimat suhteessa muihin valtioihin eivät kuitenkaan yksistään riitä, eikä 

sotilaallinen voima yksinään takaa menestystä. Valtion kaikkia voimavaroja on ohjattava suun-

nitelmallisesti, jotta käytettävissä olevilla resursseilla voidaan maksimoida niillä saavutetta-

vissa olevat turvallisuus.49 

Talouden ja väestön on kyettävä kantamaan sotilaallisen voiman täysimääräinen käyttö.50 Seu-

raavassa alaluvussa esiteltävä suurstrategia on valtion kaikkien voimavarojen ohjausta tavalla, 

jolla voima tarvitsee yhdessä resurssien kanssa menetelmän niiden käyttöä varten. Yhdysval-

loissa suurstrategia on menetelmä, joka vastaa offensiivisen realismin kuvaaman todellisuuden 

haasteisiin.  

                                                 
42 Mearsheimer (2014), s. 22. 
43 Dunne et al. (2021), s. 54–57. 
44 Mearsheimer (2014), s 40–42. 
45 Miller (2020), s. 16 
46 Miller (2020), s. 31–32 
47 Miller (2020), s. 35–36. 
48 Ibid. s 60–62. 
49 Mearsheimer (2014), s. 58. 
50 Ibid. s. 75–76. 
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Kuva 2. Offensiivisen realismin näkökulman muuntuminen suurstrategiaksi. 

Ionut Popescun mukaan offensiivisen realismin viidestä olettamuksesta on johdettavissa neljä 

pilaria, joille Yhdysvaltojen suurstrategia perustuu. 51 

Pilarit ovat: 

1. Suurvaltakilpailu. Revisionistiset suurvallat haastavat Yhdysvaltojen asemaa. Omat in-

tressit on määritettävä selkeästi, jotta tunnistettuihin uhkiin voidaan vastata.52 

2. Sotilaallisen voiman säilyttäminen suhteessa muihin suurvaltoihin. Sotilaallisen ja tek-

nologisen kehityksen ylivertaisuus luo kyvyn vastata nousevien suurvaltojen uhkaan.53 

3. Nollasummapeli on suurvaltakilpailun keskiössä, yhteistyö muiden valtioiden kanssa ei 

ole itseisarvo vaan lopulta aina väline.54 

4. Kansallinen turvallisuus menee kaikkien muiden valtion toimintojen edelle.55  

                                                 
51 Popescu, Ionut: American Grand Strategy and the Rise of Offensive Realism. Political Science Quarterly, 2019,  

s. 383–401. - Offensiivisesta realismista on tunnistettavissa neljä pilaria, kantavaa ajatusta tai tapaa, joilla Yhdys-

vallat rakentaa suurstrategiaansa. 
52 Ibid. s. 383–388. 
53 Ibid. s. 388–392. 
54 Ibid. s. 392–398. 
55 Ibid. s. 398–401. 
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Siinä missä offensiivinen realismi teoriana kuvaa valtioiden toimintaa ympäröivät realiteetit, 

siitä johdetut yleistävät pilarit ovat valtion toimintaa ohjaavia periaatteita offensiivisen realis-

min kuvaamassa maailmassa. Periaatteet asettavat olettamuksia suurstrategialle. Offensiivisen 

realismin käsityksen mukaan suurvallan tulee pyrkiä suhteelliseen ylivoimaan, jopa hegemoni-

aksi. Liittolaissuhteet sekä kansainväliset normit ovat väline valtapyrkimyksille, eivätkä itse-

tarkoitus.56 Sota ei kuitenkaan ole tavoite, vaan vallankäytön ja siltä suojautumisen keinoja on 

erilaisia. Esimerkkeinä vallan tasapainotusta (balancing) sekä vastuun siirtämistä (buck-pas-

sing) kun se katsotaan tarpeelliseksi.  

Sota ja sodan uhka ovat suurvallan vallankäytön kovia keinoja.57 Talouden ja väestön on kyet-

tävä kantamaan sotilaallisen voiman täysimääräinen käyttö.58 Alaluvussa 2.5 esiteltävä suur-

strategia on valtion kaikkien voimavarojen ohjausta tavalla, jolla voima tarvitsee yhdessä re-

surssien kanssa menetelmän niiden käyttöä varten. Yhdysvalloissa suurstrategia on menetelmä, 

joka vastaa offensiivisen realismin kuvaaman todellisuuden haasteisiin.  

Yhdysvallat on alueellinen suurvalta, jolla on suhteellista valtaa enemmän kuin muilla suurval-

loilla. Yhdysvallat on tilanteessa, jossa kaikki nousevat suurvallat pyrkivät kiistämää sen kyvyn 

yksipuoliseen voimankäyttöön ja lopulta syrjäyttämään sen. Suurvaltakilpailua käydään kai-

kissa toimintaympäristöissä. Avaruudessa Yhdysvalloilla on kylmän sodan perintönä hyvin 

vahva, mutta samalla haavoittuvainen asema. Avaruuden ominaisuudet tekevät avaruuden hal-

linnan vaikeaksi, mutta offensiivisen realismin ajatusvirtaa seuraten Yhdysvallat pyrkii avaruu-

den yksinvaltiaaksi, mutta avaruuden ominaisuudet tekevät avaruuden hallinnasta hyvin vai-

keaa. Avaruudella on sotilaallisen voiman lisäksi merkitystä myös piilevälle voimalle, talou-

dellisten riippuvuussuhteiden ja teknologisen ylivertaisuuden kannalta.  

Avaruusjärjestelmien suorituskykyä voivat käyttää sekä asevoimat, että kaupalliset toimijat ja 

ne ovat siksi luontaisesti kaksikäyttöisiä59. Avaruusjärjestelmät ovat epäluottamusta ruokkivia 

ja siten luontaisesti jatkumo turvallisuusongelmalle.  

                                                 
56 Miller (2020), s 29 
57 Mearsheimer (2014), s. 2–5. 
58 Ibid. s. 75–76. 
59 Moltz (2019a), s. 186. 
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2.4 Neorealismin kritiikki 

Neorealismia ja siten offensiivista realismia kuvataan rationaalisten teorioiden puhdasoppisina 

esimerkkeinä. Richard Lebow on kuitenkin kritisoinut neorealismin traditiota kansainvälisten 

suhteiden tieteen parodiaksi. Hän jatkaa, että neorealismin keskeiset käsitteet kuten valta sekä 

yksi-, kaksi- tai moninapaisuus (polarity) ovat löyhästi määriteltyjä ja siksi ne saattavat johtaa 

täysin vastakkaisiin johtopäätöksiin. Siksi tradition sisällä ei pystytä olemaan samaa mieltä edes 

siitä, millainen, moninapainen kylmän sodan jälkeinen maailma oikein on. ”Uskontoa lähente-

levää” neorealismia on vaikea todentaa määritelmien ollessa moniselitteisiä. Neorealismin sul-

kiessa sisäpoliittiset asiat ulos valtioiden välisestä toiminnasta, se myös sulkee silmänsä valtion 

toteuttaman strategian muutokselta valtionjohdon vaihtuessa.60  

2.5 Suurstrategian viitekehys 

Kansainvälisten suhteiden teoriat pyrkivät selittämään kansainvälistä toimintaympäristöä sekä 

sotien syntymekanismeja. Strategia puolestaan on sen perinteisessä käsityksessä oppi taistelui-

den käyttämisestä sodan voittamiseksi.61 Perinteinen strategian käsite käsitetään nykyään soti-

lasstrategiaksi. Sotilasstrategian Colin Gray esittää olevan sotilaallisen voiman käyttöä tai sen 

käytöllä uhkaamista poliittisen johdon antamien resurssien ja rajoitteiden mukaisesti.62 Strate-

gian holistisuus on läpileikkaava, sotilasstrategia keskittyy sotilaalliseen toimintaan sekä ottaa 

huomioon siihen suoraan vaikuttavia asioita kuten sodan päättymisen jälkeen tapahtuvat toi-

minnot yhteiskunnan rakentamisessa.63  

Sodan ja siten strategian tulee heijastaa politiikkaa, ollen tarvittava jatke valtiojohdon pyrki-

myksille.64 Nykyään strategian käsite on rikkonainen sekä kontekstista riippuvainen ja se on 

kokenut inflaation strategia termin käytön lisääntyessä erilaisissa asiayhteyksissä. Strategian 

teorian ja sen periaatteiden käyttö onkin levinnyt kaikille alueille missä on ihmisten sosiaalista 

välistä kanssakäyntiä.65  

                                                 
60 Dunne et al. 2021. s. 33–34. 
61 Kajanmaa, Petteri: Sotilasstrategia. Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki 2021, s. 6 
62 Gray, Colin S: Theory of Strategy. Oxford University Press, Oxford 2018, s. 47–55. 
63 Layton, Peter: Defining Grand Strategy. [https://thestrategybridge.org/the-bridge/2020/8/17/defining-grand-

strategy], luettu 3.6.2021. 
64 Gaddis, John Lewis: On Grand Strategy. Penguin Books, 2018, s. 215. 
65 Black, Jeremy: Military Strategy: A Global History. Yale University Press, New Haven 2020, s. 270. 
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Strategian etymologia on kuvattu usein erilaisin tavoin. John Gaddis:n mukaan strategia on 

suunta ja toimintatapa, jolla valtion määräämättömät tavoitteet sovitetaan rajallisten resurssien 

ja kykyjen välisen tasapainoilun mukaisesti.66 Yleisesti hyväksytty ja usein esitetty strategian 

kolmijakoisuus on tasapainoilua tavoitteiden, resurssien ja keinojen välillä. Colin Gray kuiten-

kin lisää, että olettamuksilla sekä seuraamuksilla on olennainen osa strategian käsitteellistä 

määritelmää. Olettamuksien rooli näkyy ajatusleikissä: ”kun tehdään asia A, tapahtuu asia B”, 

päättelyssä oletetaan A:n johtavan B:hen. Seuraamukset puolestaan tekevät tapahtumaketjusta 

strategisen.67 Strategian on siten perustuttava todennettavissa oleviin asioihin, jotta voidaan 

olettaa valittujen keinojen käytön johtavan haluttuun tavoitteeseen. Rationaalinen ajattelu on 

siten keskeistä onnistuneelle strategialle ja strategian tulee muuttua olosuhteiden muuttuessa 

68,69. Rationaalinen toiminta tai hyväkään strategia eivät kuitenkaan estä epäonnistumista. 

Strategian voidaan siten sanoa olevan hallussa olevien resurssien käyttämistä tietyssä toimin-

taympäristössä tavalla, jolla päästään tavoiteltuun loppuasetelmaan. Strategian teoria on ajasta 

riippumatonta, sen toimiessa samojen yleisten periaatteiden mukaisesti kaikilla strategian ta-

soilla.70 Käytännön ja teorian kytkeytyminen on kuitenkin riippuvainen strategian tasosta, 

mutta se käsittelee kaikilla tasoillaan tavoitteiden saavuttamista, tietyillä välineillä tarkoituksen 

mukaisin keinoin. Strategian näkökulma muuttuu riippuen mistä strategiasta puhutaan.  

Siinä missä sotilasstrategia keskittyy sodankäyntiin, suurstrategia keskittyy koko valtion ole-

massaolon ongelmaan.71 Sen on luonnehdittu olevan strategista suunnittelua, joka ylittää käyn-

nissä olevan sodan aina sen jälkeiseen rauhaan.72 John Gaddis muotoilee suurstrategian erottu-

van strategiasta toimintaan liittyvien panosten myötä, valtiojohdon tason strategia on siis suur-

strategia suurten panosten vuoksi valtiokeskeisessä maailmanjärjestyksessä.73 Suurstrategia on 

kokoelma toimialastrategisen tason tuottamia seurauksia74, sillä sidotaan valtiojohdon tahto 

käytännön toimiin toimialastrategioiden kautta.75  

                                                 
66 Gaddis (2018), s. 21. 
67 Gray (2018), s. 33–35. 
68 Gaddis (2018), s. 54–55. 
69 Miller (2020), s. 6. 
70 Gray (2018), s. 12. 
71 Kajanmaa (2021), s. 9 
72 Gray (2018), s. 45. 
73 Gaddis (2018), s. 21–22. 
74 Gray (2018), s. 17–19. 
75 Gaddis (2018), s 203. 
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Suurstrategia koskettaa ja se muodostuu valtionhallinnon keskeisistä, sotilaallisesta, taloudelli-

sesta sekä poliittisesta osa-alueesta.76 Suurstrategian voidaan käsittää olevan valtion johdon 

metodologia valtion tavoitteiden määrittämiseksi ja niiden saavuttamiseksi. Offensiivisen rea-

lismin kontekstissa suurstrategia on siis suurvallan kaikkien resurssien käyttämistä suhteellisen 

vallan maksimoimiseksi oman turvallisuuden takaamiseksi. 

Suurstrategia estää valtiota tekemästä virheitä omien resurssien, kykyjen sekä tavoitteiden yh-

teensovittamisessa.77 Valtioiden voidaan sanoa aina toimineen strategisten periaatteiden mu-

kaisesti, tiedostetusti tai tiedostamatta, vaikka ne eivät sitä käsittäisikään suurstrategiaksi.78 

Suurstrategian perspektiivi on suurissa linjoissa. Suurstrategia on analogiana kuin suuri jää-

tikkö, josta lähtevät sulamisvedestä muodostuvat joet ovat toimialastrategioita. Itse jäätikön 

liikkeet tapahtuvat pitkällä aikavälillä, mutta jokien määrästä sekä niiden virtauksesta on ha-

vaittavissa jäätikön tulevaisuus sekä painopiste. 

Suurstrategiaa voidaan tutkia määrittelemällä se toimintana sekä laadullisina piirteinä. Nina Si-

love jakaa suurstrategian kolmeen käsitteelliseen konseptiin, jotka eroavat niiden luonteeltaan. 

Suurstrategia voi olla luonteeltaan suunnitelma (Grand Plan), joka tarkoituksen mukaisesti teh-

dään yksilöiden toimesta valtion johdossa kuvaten tarkempia askelia valtion toiminnalle saa-

vuttaakseen sen tavoitteet. Suurstrategian on siis oltava tietoisten valintojen tuote. Kuitenkin 

suurstrategiseksi tarkoitetut Yhdysvaltojen asiakirjat usein epäonnistuvat täyttämään niille ase-

tettuja odotuksia.79 Tämä siitäkin huolimatta, että niiden tulee sisältää suurstrategialle tunnuk-

senomaista sisältöä.80 

                                                 
76 Silove, Nina: Beyond the Buzzword: The Three Meanings of “Grand Strategy”. Security Studies, 2018, s. 34–

39. – Silove käyttää termiä ”spheres of statecraft” joka kääntyy heikosti. Siksi tutkimuksessa käytetään ”osa-alue” 

sanaa. 
77 Gaddis (2018), s. 21. 
78 Morgan-Owen, David: It Was Grand but Was it Strategy. [https://thestrategybridge.org/the-bridge/2020/5/4/it-

was-grand-but-was-it-strategy-revisiting-the-origins-story-of-grand-strategy], luettu 7.6.2021. 
79 Silove (2018), s 34 – 39. 
80 Dale, Catherine: National Security Strategy: Mandates, Execution to Date, and Issues for Congress. R43174, 

Congressional Research Service, 2013, s. 3. - National Security Strategy asiakirjan tulee esittää Yhdysvaltojen 

intressit, tavoitteet ja tehtävä sekä niihin kiinteästi liittyvät asiat kuten ystävyyssuhteet, resurssit sekä tavat. 
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Toisena konseptina suurstrategia on luonteeltaan periaate (Organizing Principle). Periaate on 

suunnitelmaa tarkoituksellisesti epätarkempi. Se voidaan ymmärtää olevan joustavampi, toi-

mintaa ohjaava ajatus. Suurstrategia ei siis ole tarkka suunnitelma, vaan intressien ja arvojen 

ohjaamat ”suuret periaatteet” joita sovelletaan kaikissa valtion toiminnoissa. Periaatteet eivät 

välttämättä ole luettavissa asiakirjoissa, mutta ovat epäsuorasti havaittavissa esimerkiksi Yh-

dysvaltojen budjeteista.81 

Kolmas konsepti näkee suurstrategian luonteen toimintatapana tai käytöksenä (Pattern of Be-

havior). Suurstrategia ilmenee tässä tapauksessa yksittäisten tapausten ja tehtyjen päätösten 

muodostamana kokonaisuutena, josta voi olla nähtävissä toistuvia toimintatapoja. Mahdollisilla 

suunnitelmilla tai periaatteilla ei ole merkitystä, vaan strateginen kulttuuri ja todelliset tapahtu-

mat kuvaavat valtion suurstrategiaa.82 

Suurstrategiassa on sille tunnusomaisia ominaisuuksia, jotka yhdistävät konsepteja, sekä erot-

tavat käsitteen sotilasstrategiasta tai ulkopolitiikasta. Suurstrategia on pitkälle tulevaisuuteen 

katsovaa, eikä sillä ole varsinaista päätepistettä, ollen ajaton iteroiva prosessi. Toisena ominai-

suutena on kokonaisvaltaisuus. Suurstrategia koskee kaikkia valtion voimavaroja, niiden oh-

jausta sekä käyttöä. Tämä ominaisuus myös erottaa sen esimerkiksi sotilasstrategiasta, joka läh-

tökohtaisesti keskittyy vain sotilaalliseen ja välittömästi siihen liittyvään toimintaan. 83  

Kolmantena ominaisuutena on, että suurstrategia määrittää valtion tärkeimmät intressit ja osoit-

taa resurssit sekä keinot niiden toteuttamiseksi. Tärkeimmät intressit saavat eniten resursseja ja 

vähemmän tärkeät toimivat tukena tärkeimmille.84 Epäonnistunut strategia johtaa keinojen eh-

tymiseen ennen, kun tavoitteet on saavutettu.85 

Suurstrategialla on tunnistettavia laadullisia ominaisuuksia. Johdonmukaisuus sekä tasapaino 

intressien, päämäärien, nimettyjen keinojen sekä annettujen resurssien välillä ovat onnistuneen 

suurstrategian ominaisuudet. Mainittujen asioiden puuttuminen, epäjohdonmukaisuus tai epä-

tasapainoisuus ovat merkitseviä erityisesti suurstrategian toteuttamisen kannalta.86 Suurstrate-

gian ohjatessa kaikkia valtion resursseja, se ohjaa sekä antaa perusteet alemman tason strategi-

oille. 

                                                 
81 Silove (2018), s 39–42.  
82 Silove (2018. s 43–45. 
83 Silove (2018. s 45–47. 
84 Silove (2018. s 45–47. 
85 Klein, John J: Some Lessons on Spacepower from Colin Gray. Naval War College Review, 2021, s. 1–3. 
86 Silove (2018), s 47–49. 
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Offensiivisen realismin näkökulmasta maailman rauha syntyy suurvallan saavutettua maail-

manlaajuisen hegemonian.87 Luonnolliset esteet ja nousevat suurvallat kuitenkin pakottavat so-

tilaallisen kylmään rauhaan suurvaltojen välillä. Yhdysvaltojen suurstrategialta offensiivinen 

realismi siis odottaa sotilaallisen ylivoiman tavoittelua88, jota tukevat taloudelliset sekä poliit-

tiset osa-alueet. 

Yhdysvaltojen suurstrategia pyrkii tarvittaessa yksipuoliseen ja aggressiiviseen omien etujen 

ajamiseen kaikissa toimintaympäristöissä. Sotilaallinen voiman ylläpito sekä suhteellinen kas-

vattaminen on kaiken keskiössä. Yhteistyö muiden valtioiden kanssa tai liittoutuminen palvelee 

ensisijaisesti Yhdysvaltojen intressejä. Ensisijaisesti tavoiteltava valtioiden välisen yhteistyön 

muoto on siirtää uhka (buck-passing) tai ongelma toisen valtion huoleksi, pysyessä itse irti vä-

littömästä tilanteesta.89 Nousevat suurvallat ovat suurimpia uhkia Yhdysvaltojen turvallisuu-

delle ja niitä varten pitää olla kyky vastata voimalla. Avaruus kuten valtamerikin on haaste 

voiman projisoinnille, mutta teknologia mahdollistaa luonnollisten esteiden vaikutuksen vähen-

tämisen.  

Taloudelliset tekijät ovat merkittävä osa kansallista turvallisuutta ylläpitäessään sotilaallista 

voimaa. Taloudellisesti tärkeät alueet ovat suurvaltojen kilpailun kohteena, koska taloudellinen 

kyky mahdollistaa sotilaallisen suorituskyvyn.90 

2.5.1 Avaruusstrategia 

Sodan luonteen pysyvyys koskee myös avaruuden toimintaympäristöä.91 Sodan luonne käsite-

tään yleisesti muuttumattomaksi, mutta sen luonteenlaatu (character) muuttuu kulloinkin käy-

tävän sodan erityispiirteiden mukaisesti.92 Erityispiirteet muodostuvat esimerkiksi toimintaym-

päristön, intensiteetin sekä käytettävien asejärjestelmien mukaan. 

Avaruudella on oma sodan luonteenlaatunsa, sen asettaessa toimintaympäristönsä erityispiirtei-

den mukaisesti vaatimuksia sekä rajoitteita sodankäynnille. Avaruuden käytön turvallisuusdy-

namiikkaa sekä strategisia lähestymistapoja on esitetty erilaisten analogioiden kautta. Toimin-

taperiaatteita on rinnastettu meri- ja ilmasodankäynnin strategioihin, vertauksia on etsitty niiden 

käsitteiden, ajallisen sekä paikallisen hallinnan ja voiman projisoinnin kautta.93  

                                                 
87 Miller (2020), s. 15. 
88 Miller (2020). s. 10. 
89 Mearsheimer (2014), s. 139. 
90 Mearsheimer (2014), s. 144. 
91 Klein (2020), s. 3. 
92 Kajanmaa (2021), s. 1. 
93 Klein (2020), s. 14–17. 
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Ongelmana meristrategioihin verrattaessa on, että merellisen strategian juuret ovat valtamerten 

takaisten siirtomaiden kauppareittien suojaamisessa. Keskiössä ovat olleet taloudelliset intressit 

ja sotilaallinen voima on kehittynyt niiden suojaksi. Kansainväliset sopimukset ennaltaeh-

käisevästi kieltävät avaruuteen perustettavat kansalliset siirtokunnat eikä avaruudessa ole tois-

taiseksi merkittäviä turvattavia taloudellisia intressejä. Suurvalta voi yksipuolisesti irtautua so-

pimuksista, mutta sille on hintansa. Irtautuminen voi johtaa turvallisuuden heikkenemiseen 

muiden valtioiden liittoutuessa suurvaltaa vastaan. Avaruus itsessään on rajaton, mutta tekno-

logia rajaa toiminnan maan läheisille kiertoradoille.94 

Ongelma vanhojen strategisten lähestymistapojen käytössä analogiana liittyy kiertoradan suo-

jaamattomuuteen sekä läheisen avaruuden hallintaan. Yhdysvaltojen sotilasdoktriinin mukaan 

avaruuden hallinta ja kyky estää vihamielinen toiminta, on avaruuden sotilaallisen toiminnan 

keskiössä.95 James Moltz:n mukaan kiertoradalla olevat järjestelmät ovat kuitenkin helposti 

nähtävissä sekä niiden liikkeet helposti ennustettavissa, eikä ole nähtävissä järjestelmiä, joilla 

avaruudellista toimintaa voisi kiistää tai avaruutta hallita.96 Avaruudessa on siten vaikea suo-

jautua vihamieliseltä toiminnalta. 

Toisaalta meristrategian sekä teknologian kehityksestä voidaan etsiä suuntaa avaruuden merki-

tykselle. Teknologian kehittyminen mahdollistaa asioiden tekemisen eri tavalla, vaikka toimin-

taympäristö ei itsessään muutu. Esimerkkinä John Klein käyttää laivojen teknisen kehityksen 

vaikutusta merisodankäyntiin, joka on nykyään hyvinkin erilaista purjelaivoihin verrattuna, 

vaikka toimintaympäristö on pysynyt samana. Purjeiden kautta niin kauppa- kuin sotalaivatkin 

olivat tuulten armoilla, kauppareittien (lines of communcation) määräytyessä luonnollisten olo-

suhteiden pakottamina. Teknologia on määräväässä asemassa ja se tällä hetkellä rajaa valtioi-

den turvallisuuteen liittyvät toimet maan läheisiin kiertoratoihin. Teknologisella kehityksellä 

on todennäköisesti mullistava vaikutus, erityisesti eri kiertoratojen välillä liikuttaessa. Tekno-

logia on erityisessä asemassa märittäen mikä mahdollista nyt tai tulevaisuudessa. 97 

                                                 
94 Klein (2020), s. 17–18.  
95 Joint Chiefs of Staff: JP 3 - 14 Space Operations. 2018, s. 19–20. 
96 Moltz (2019b), s. 19–20. 
97 Klein (2020), s. 63. 
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Avaruusstrategia on omanlaatuista, mutta jäljittelee muiden toimintaympäristöjen strategioiden 

piirteitä. Avaruuden voimasuhteita on kylmästä sodasta asti mitattu silloisten suurvaltojen ky-

vyllä toteuttaa niin sotilaallisia kuin siviiliohjelmia avaruudessa. Kylmälle sodalle leimallista 

olivat Yhdysvaltojen sekä Neuvostoliiton halu sitoa suuria resursseja valtiorahoitteisiin ja pää-

osin sotilaallisten tarpeiden ohjaamiin avaruusohjelmiin, joiden tuottamien järjestelmien tehtä-

vinä olivat propaganda-, tiedustelu- sekä ydinaseiden ennakkovaroitus ja valvontatehtävät.98  

Avaruusstrategialla ei ole nähtävissä sodan ratkaisevaa asemaa, koska suurstrategisesti merkit-

tävän painoarvon omaavat asiat ovat maassa.99 Yhdysvalloilla on avaruudessa merkittävä määrä 

järjestelmiä, joihin se on investoinut suuria määriä rahaa vuosikymmenien aikana. Samalla se 

on tullut riippuvaiseksi avaruudesta niin sotilaallisesti kuin taloudellisesti, mikä tarkoittaa, että 

sillä on strategista merkitystä.100 

John Klein jakaa kuvatessaan avaruusstrategiaa sodan avaruuden toimintaympäristössä neljään 

siviili-, kaupallinen-, tiedustelu- sekä sotilasosa-alueisiin. Avaruuden siviilitoimintoja ovat val-

tiolliset, eli valtion tai valtioiden muodostamien yhteisöjen johtamat toimet avaruudessa kuten 

Euroopan avaruusjärjestö. Kaupallisella toiminnalla tavoitellaan tuottoa avaruuden käytöllä. 

Kaupalliset toimijat voivat myös tukea valtion avaruusturvallisuutta. Tiedustelun ja valvonnan 

toimialalla tuotetaan tilannekuvaa valtioille sekä toteutetaan monikansallista asevalvontaa.101 

Avaruusstrategia on luonteeltaan yhdistelmä puolustuksellisia ja hyökkäyksellisiä toimia102 ol-

len riippuivainen muista sodankäynnin toimintaympäristöistä.103 Onnistunut avaruusstrategia 

edellyttää kaikissa tapauksissa valmistautumista.104 Avaruuden toimintaympäristön ainutlaatui-

suuden huomioon ottaen se tarkoittaa mm. sinne lähetettävien järjestelmien pitkäjänteistä kehi-

tystä. Yhdysvaltojen, jolla on jo suuri määrä järjestelmiä avaruudessa, lähestymistapana on 

puolustuksellinen strategia. Avaruuden hyödyntämistä tai Yhdysvaltojen toiminnan kiistämistä 

avaruudessa tavoittelevat valtiot voivat valita hyökkäyksellisen strategian, koska eivät itse 

omaa Yhdysvaltojen vastatoimille alttiita järjestelmiä avaruudessa. 

                                                 
98 Moltz, (2019b). s. 66. 
99 Klein, John J. (2020) s. 24 
100 Ibid. s. 215. 
101 Klein, John J. (2020) s. 7. 
102 Klein (2020), s. 28. 
103 Ibid. s. 25. 
104 Ibid. s. 30–31. 
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2.6 Avaruustoimintaympäristö 

Avaruuden toimintaympäristö on monimutkainen kokonaisuus, jota rajaavat sen luonnolliset 

ominaisuudet kuten avaruuteen pääsemisen vaikeus, kiertoratadynamiikka sekä ihmisille että 

laitteille vihamieliset olosuhteet. Avaruuden käyttöä rajaavat myös kansainväliset normit sekä 

teknologian asettamat realiteetit sille mikä on mahdollista. Nämä rajoitteet luovat kontekstin, 

joka vaikuttaa avaruuden strategiseen luonteeseen. 

Avaruuden toimintaympäristö on kilpailtu, ruuhkainen sekä kiistelty. Avaruusteollisuuden vuo-

sittainen maailmanlaajuinen liikevaihto on 2010-luvulla ollut yli 300 miljardia dollaria. Ava-

ruusteollisuudenalan ennustetaan kasvavan ja kansainvälisen kilpailun kiristyvän. Teollisuuden 

kasvu tarkoittaa avaruuden ruuhkautuvan entisestään, mikä tarkoittaa rajallisen elintilan vähen-

tymistä kaupallisten ja valtiollisten toimijoiden käyttäessä samoja kiertoratoja sekä radioaal-

toja. Taloudellisen merkityksen kasvu sekä avaruudessa tapahtuva kilpailu suotuisista olosuh-

teista johtaa myös avaruusturvallisuuden merkityksen kasvuun.105 

2.6.1 Ominaisuudet 

Avaruus yksittäisenä käsitteenä on rajaton kolmiulotteinen rajaton alue, missä esiintyvillä kap-

paleilla ja tapahtumilla on keskenään suhteellinen sijainti sekä liikesuunta.106 Maasta katsottuna 

avaruus alkaa mistä ilmakehä päättyy, jonka perusteella raja on määritetty 100 kilometrin kor-

keuteen.107  

Painovoiman ja sekä lämpötilan voimakkaat vaihtelut asettavat avaruusjärjestelmille monipuo-

lisia vaatimuksia. Ihmisten avaruudessa olo vaatii lisäksi muita teknisiä ratkaisuja niin hapen ja 

ruuan saatavuuden kuin jätteiden käsittelyn osalta.108 Kolme valtiota, Neuvostoliitto (Venäjä), 

Yhdysvallat ja Kiina ovat omin voimavaroin kyenneet lähettämään ihmisiä avaruuteen, lentojen 

painottuessa maan läheiselle kiertoradalle eikä ihminen ole matkannut maan läheisen avaruu-

den ulkopuolelle sitten vuoden 1972. 109 

 

                                                 
105 Congressional Research Service: Challenges to the United States in Space. IF10337, CRS report, 2020, s. 1–2. 
106 Encyclopedia Britannica: Space. [https://www.britannica.com/science/space-physics-and-metaphysics], luettu 

9.1.2022. 
107 Joint Chiefs of Staff: Space Operations. s. 20. 
108 Moltz (2014), s. 26. 
109 Logsdon, John M.: Space Exploration. Encyclopedia Britannica. [https://www.britannica.com/science/space-

exploration], luettu 10.3.2022. – Yhdysvaltojen kuuohjelman Apollo 17 oli viimeinen ihmisiä sisältänyt lento 

maan läheisen avaruuden ulkopuolella. 
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Maan kiertoradat eroavat niiden mahdollistamien toimintojen mukaan ja sotilaallisesta näkö-

kulmasta tärkeimpiä kiertoratoja ovat GEO, HEO, MEO sekä LEO110. Jokaisella edellä maini-

tulla kiertoradalla on erilainen ratanopeus ja niillä saavutetaan erilaisia staattisia tai vaihtuvia 

etäisyyksiä sekä sijainteja suhteessa maahan. Erilaisiin tarkoituksiin soveltuvat järjestelmät si-

joitetaan niiden tehtävän kannalta optimaalisille kiertoradoille. Avaruuteen lähetettäessä on jär-

jestelmillä kiertorata suunniteltuna, eikä sitä laukaisun jälkeen voi helposti enää muuttaa.111 

Avaruus on käytännössä ääretön, mutta erilaisille avaruudessa käytettäville suorituskyvyille so-

veltuvien kiertoratojen pieni määrä tarkoittaa, että kiertoradat ovat rajallinen luonnonvara. Vuo-

den 2021 lopussa eri kiertoradoilla kiersi noin 5000 satelliittia, joista 2000 on toiminnassa. 

Käytöstä poistuneet satelliitit joko ajan myötä tuhoutuvat ilmakehässä tai jäävät avaruuteen112. 

Avaruusjärjestelmät ovat perinteisesti rakennettu pitkäikäisiksi. Kiertoradalla ollessaan niiden 

elinikä määräytyy ratakorjauksiin tarvittavan polttoaineen riittävyydellä, teknologian vanhene-

misen nopeudella sekä olosuhteiden kestävyydellä113. 

Olosuhteet sisältävät myös ilmiöitä kuten avaruus sää, joka häiritsee ja pahimmillaan voi tuhota 

avaruudessa olevia järjestelmiä. Kiertoratadynamiikan sekä kappaleiden suhteellisen nopeuden 

vuoksi, syntyvä avaruusromu voi aiheuttaa tuhoisaa jälkeä muissa maata kiertävissä kappaleissa 

sekä pahimmillaan aiheuttaa lisää avaruusromua synnyttävän ketjureaktion.114 

                                                 
110 Joint Chiefs of Staff: Space Operations. s. 28–29. – Geostationaarisella (GEO) kiertoradalla kiertävä satelliitti 

kiertää maan kanssa samassa tahdissa, pysyen saman alueen päällä koko ajan, hyödyllinen mm. tiedustelun, tieto-

liikenteen sekä erilaisten valvontajärjestelmien kannalta. High Ellipitical Orbit (HEO) kiertorata on elliptinen, se 

on vaihtelevasti korkealla ja matalalla maahan nähden Sitä käytetään samoihin suorituskykyihin kuin GEO mutta 

soveltuu erityisesti eteläisen ja pohjoisen pallonpuoliskon alueille. Medium Earth Orbit (MEO) korkeus voi olla 

mikä vain 2000–35 000 kilometrin väliltä, muodoltaan ympyrärata.Sitä käytetään pääsääntöisesti navigaatiosatel-

liiteille. Low Earth Orbit (LEO) on ympyrän muotoinen rata, jonka etäisyys maasta on 160–2000 kilometrin väliltä. 

Kiertorata soveltuu tiedusteluun, tietoliikenteelle sekä ihmisten vierailuun avaruudessa.  
111 Suomen avaruustutkimusseura: Lyhyesti kiertoradoista. [http://www.sats-saff.fi/eal_article/lyhyesti-kiertora-

doista/], luettu 3.1.2022 
112 Suomen avaruustutkimusseura: Kun avaruus ei riitä. [http://www.sats-saff.fi/eal_article/kun-avaruus-ei-riita/], 

luettu 3.1.2022 
113 Joint Chiefs of Staff: Space Operations. s. 30–31. 
114 Ibid. s. 30–31. 
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2.6.2 Avaruudessa toimivat maat 

Kansainvälisen järjestelmän mukaisesti valtiot ovat keskeisiä toimijoita avaruudessakin. Yh-

dysvalloille jäi avaruuden ylivalta kylmän sodan päätyttyä Neuvostoliiton hajotessa, jolloin 

avaruudesta tuli yksinapainen järjestelmä.115 Yhdysvaltojen dominoivaa asemaa kuitenkin 

haastetaan niin Venäjän kuin Kiinan toimesta. Kylmän sodan jälkeen avaruuden käyttö on tullut 

mahdolliseksi yhä useammille maille, teknologian saatavuuden kasvaessa sekä avaruusjärjes-

telmien hinnan laskiessa.116 

Yhdysvallat, Kiina sekä Venäjä ovat vakiintuneita avaruuden käyttäjiä, joilla on paras kyky 

tuottaa avaruusjärjestelmiä sekä integroida niiden suorituskyvyt yhteiskuntaan. Vahvimpien 

maiden takana tulevat joko materiaalisten kyvykkyyksien tai selkeän kyvykkyyksien käytön 

kohdentumisen puuttuessa Euroopan Unioni, Japani sekä Intia.117 

Vaikka avaruudessa toimii yhä useampi maa118, ovat Yhdysvallat, Venäjä sekä Kiina edelleen 

johtavia avaruuden käyttäjiä. Ne ovat myös ainoat maat, jotka ovat tiedettävästi harjoitelleet 

voimankäyttöä avaruudessa. 

Kiina ja Venäjä ovat yrittäneet kieltää kansainvälisin sopimuksin avaruuden asejärjestelmien 

kehittämisen vastatakseen Yhdysvaltojen vahvaan asemaan. Yhdysvallat on kuitenkin estänyt 

sopimusten synnyn koska se on erityisen riippuvainen avaruuden suorituskyvyistä. 119 

2.6.3 Sopimukset 

Olosuhteiden lisäksi kansainväliset sopimukset rajoittavat avaruuden käyttöä. Avaruusturval-

lisuuden näkökulmasta keskeisimpiä sopimuksia ovat: Partial Test Ban Treaty, Outer Space 

Treaty, Anti-Ballistic Missile treaty, Convention on International Liability sekä Convention on 

Registration of Objects.120 Esiteltyjen sopimusten tehtävä on säännellä avaruuden käyttöä. 

                                                 
115 Moltz (2019a), s. 11. 
116 European Space Policy Institute: Emerging Spacefaring Nations. ESPI report 79, Wien 2021. s. 8–11. 
117 Ibid. s. 11. 
118 Euroopan Unioni käsitetään maana yksinkertaisuuden vuoksi. 
119 Kepron, Michael; Theresa Hitchens & Michael Katz-Hyman: Preserving Freedom of Action in Space. Stimson 

Center, 2007, s. !!! 
120 Moltz (2019a), s. 29 
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Yhdistyneiden kansakuntien Partial Test Ban Treaty (PTBT) astui voimaan vuonna 1963 ja se 

kieltää valtiota lähettämästä maata kiertävälle radalle ydinaseita tai muita joukkotuhoaseita mu-

kanaan kuljettavia esineitä tai sijoittamista niitä taivaankappaleisiin. Sopimus tehtiin Yhdys-

valtojen, sekä Neuvostoliiton havaittua omien avaruudessa toteutettujen ydinkokeiden kautta, 

että avaruudessa olevat järjestelmät ovat hyvin haavoittuvaisia ydinkokeiden aiheuttamalle sä-

teilylle. Mikäli sopimusta ei olisi tehty olisi ydinkokeiden jatkuessa ihmisten lähettäminen ava-

ruuteen ollut mahdotonta.121 Yhdysvallat sekä Neuvostoliitto (nykyisin Venäjä) voivat estää 

sopimukseen tehtävät muutokset veto-oikeudella.122 Anti-Ballistic Missile Treaty (ABM) Yh-

dysvaltojen sekä Neuvostoliiton välillä vuodelta 1972 rajoitti ballististen ohjusten käyttöä sa-

telliittientorjuntajärjestelmissä (Anti-Satellite, ASAT). Yhdysvallat kuitenkin vetäytyi sopimuk-

sesta vuonna 2002.123 

Outer Space Treaty (OST) on YK:n yleissopimus valtioiden avaruuden käyttöä ohjaavista pe-

riaatteista ja se koskee ulkoavaruutta mukaan lukien kuu sekä muut taivaankappaleet, sopimus 

astui voimaan vuonna 1967. Sopimus takaa kaikille valtioille pääsyn avaruuteen sekä tieteelli-

sen tutkimuksen ulkoavaruudessa ja taivaankappaleilla, eikä yksikään valtio voi katsoa niitä 

omakseen. Sopimuksen mukaan sotilastukikohtien rakentaminen, sotaharjoitusten pitäminen 

sekä aseiden kokeilutoiminta taivaankappaleilla ovat kiellettyjä. Sotilashenkilöstöä voi kuiten-

kin käyttää rauhanomaisiin tarkoituksiin. Valtiot vastaavat kaikesta, niin valtiollisesta kuin ei-

valtiollisesta toiminnasta avaruudessa ja ovat vahingonkorvausvelvollisia.124 OST-sopimus ei 

kuitenkaan rajoita tavanomaisten (conventional) aseiden lähettämistä tai käyttämistä avaruu-

dessa. 

                                                 
121 Ibid. s. 46. 
122 Freedman, Lawrence D.: Nuclear Test-Ban Treaty. Encyclopedia Britannica. [https://www.britan-

nica.com/event/Nuclear-Test-Ban-Treaty], luettu 28.1.2022. 
123 US Department of State: Treaty Between The United States of America and The Union of Soviet Socialist Re-

publics on The Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems (ABM Treaty). [https://2009-

2017.state.gov/t/avc/trty/101888.htm#text], luettu 10.3.2022 
124 FINLEX: YLEISSOPIMUS valtioiden toimintaa johtavista periaatteista niiden tutkiessa ja käyttäessä ulkoa-

varuutta, siihen luettuna kuu ja muut taivaankappaleet. [https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sop-

steksti/1967/19670057/19670057_2], luettu 29.1.2022. 
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OST:n osoittamia teemoja myöhemmin kehitettiin ja YK:n alaisuudessa niitä tarkennettiin Con-

vention on International Liability (1972) sekä Convention on Registration of Objects (1974) 

muodossa. Avaruuteen lähettävä valtio on aina täydessä vastuussa toiminnan aiheuttamista va-

hingoista sekä avaruuteen lähetettävät esineistä on pidettävä rekisteriä, sekä jäsenvaltiot ovat 

velvollisia luovuttamaan tiedot YK:n tietokantaan.125 Allekirjoittaneet valtiot ovat sitoutuneet 

ilmoittamaan kaiken ei-valtiollisen toiminnan joka kyseisestä maasta toteutetaan. 

Avaruusturvallisuuteen liittyvä toimintaympäristö on kapeahko, vaikka avaruus itsessään on 

käytännössä ääretön. Kiertoradat sekä niiden käyttökelpoisuus erilaisille suorituskyvyille rajaa-

vat käyttökelpoisen alueen hyvinkin äärelliseksi. Kansainväliset sopimukset sitovat ne ratifioi-

neet valtiot avaruuden rauhanomaiseen käyttöön, säädellen eri toimijoiden toimintaa. Sopimuk-

set luovat normiperustaisia rajoitteita toiminnalle, yksiselitteisesti kieltäen tietynlaisen toimin-

nan harjoittamisen avaruudessa, kuten ydinaseiden viemisen tai sotaharjoitusten järjestämisen.  

Kuitenkin sopimuksien kautta syntynyt yhteisöä leimaa yhteistyön puute ja sen keskeiset sopi-

mukset ovat osin vanhentuneita vastaamaan nykyisiin tarpeisiin. Normit ovat kuitenkin voi-

massa niin kauan, kunnes valtio arvioi hyötyjen ohittavat mahdolliset riskit ja päättää yksipuo-

lisesti irtautua sopimuksesta. Esimerkkinä voidaan käyttää Yhdysvaltojen irtautumista ballis-

tisten ohjusten torjuntajärjestelmiä rajoittavasta sopimuksesta (Anti-Ballistic Missile Treaty) 

2000 luvun alussa. 

2.7 Rajaukset sekä määritelmät 

2.7.1 Rajaukset 

Tutkimuksen ajallinen rajaus on kylmän sodan jälkeisessä ajassa. Kylmän sodan päättyminen 

aloitti uuden aikakauden maailmanjärjestyksessä Neuvostoliiton romahdettua. Avaruuden toi-

mintaympäristössä toimiminen on vaatinut kylmän sodan aikana ja sen jälkeen merkittäviä ta-

loudellisia resursseja ja siten Yhdysvallat jäljelle jääneenä suurvaltana on tutkimuksen keski-

össä. Ajallinen rajaus on myös luonteva maailmanlaajuisen teknologisen kehityksen mahdol-

listaessa avaruuden käytön entistä useammalle valtiolle. 

                                                 
125 United Nations: United Nations Register of Objects Launched into Outer Space. 

[https://www.unoosa.org/oosa/en/spaceobjectregister/index.html], luettu 20.1.2022. 
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Yhdysvaltojen suurstrategia tavoittelee valtion turvallisuuden kasvattamista offensiivisen rea-

lismin osoittamin keinoin. Turvallisuutta kasvatetaan suhteessa tunnistettuihin uhkiin, Yhdys-

valtojen asemaan uhkaaviin nouseviin suurvaltoihin. Tutkimuksessa on rajattu ulos nämä nou-

sevat suurvallat, ne tunnistetaan, mutta niiden toiminta ei ole tutkimuksen keskiössä. Lähtökoh-

tatilanne kuitenkin pitää olla ja siinä lyhyen aikavälin uhkina ovat Venäjä sekä Kiina, joilla on 

kykyä toimia myös avaruudessa. 

Tutkimuksen avaruudellinen näkökulma Yhdysvaltojen suurstrategiassa on perusteltu sen soti-

laallisen ja taloudellisen vaikutuksen vuoksi. Avaruudella on myös merkittävä taloudellinen ja 

teknologinen potentiaali ja sitä on myös verrattu viimeiseksi toimintaympäristöksi, jota ihmi-

nen ei ole vallannut. Rajausta avaruuden toimintaympäristössä ei ole erikseen tehty. Rajaukset 

syntyvät luonnostaan avaruuden olosuhteiden sekä teknologian mahdollistaman käytettävyy-

den kautta.  

Offensiivinen realismin teorian olettamus on, että siinä kuvatut toimijat ovat lähtökohtaisesti 

rationaalisia päätöksen tekijöitä.126 Reflektiiviset tekijät ovat rajattu tutkimuksesta siksi pois. 

Ajallisesti tutkimus on rajattu kylmän sodan jälkeiseen aikaan. Kylmän sodan aikaista avaruu-

den käytön kehitystä kuitenkin käsitellään taustatiedon luomiseksi. 

2.7.2 Määritelmät 

Tutkimuksen määritelmistä valtaosa on yleisesti ymmärrettyjä termejä sekä asialuvuissa esitel-

tyjä asioita tai asiakokonaisuuksia. Määritelmät, jotka ovat keskeisessä osassa tutkimusta ovat 

seuraavat. 

Kansallinen turvallisuus kuvaa valtion toimintaympäristössään kohtaamien haasteiden suh-

detta sen kykyihin. Valtiollisen toiminnanvapauden suojaamisseksi turvallisuutta voidaan tuot-

taa sotilaallisilla suorituskyvyillä.127  

                                                 
126 Mearsheimer et al. (2013), s. 428–430. 
127 Moltz (2019a), s. 11. 
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Avaruusturvallisuudella tarkoitetaan kykyä lähettää sekä käyttää järjestelmiä maan ilmake-

hän ulkopuolella ilman luonnollista tai ulkopuolista uhkaa. Avaruus on ominaisuuksiltaan vi-

hamielinen toimintaympäristö ja siellä olevat järjestelmät ovat jatkuvassa liikkeessä erilaisilla 

kiertoradoilla. Toimintaympäristön lainalaisuuksien vuoksi yhdenkin järjestelmän vikaantumi-

nen tai tuhoutuminen saattaa aiheuttaa ketjureaktion, joka vaikuttaa muiden järjestelmien tur-

vallisuuteen. Tästä syystä toiminta avaruudessa edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä 

turvallisuuden takaamiseksi.128  

Avaruusjärjestelmä (space system) rakentuu avaruudessa olevasta järjestelmän osasta, laukai-

sujärjestelmästä, sekä maassa että avaruudessa olevasta johtamisjärjestelmäverkosta, johon se 

liittyy. Avaruusjärjestelmä voi olla itsessään vain yksi edellä mainittu osa.129 

Avaruusase (space weapon) on mikä tahansa avaruudessa oleva järjestelmä, jota voidaan käyt-

tää tuhoamaan tai pysyvästi vahingoittamaan kohteita avaruudessa tai maan päällä. Tämän li-

säksi määritelmään kuuluu maasta, mereltä tai ilmasta avaruuteen laukaistavat torjuntajärjes-

telmät, avaruudessa olevat ballististen aseiden torjuntajärjestelmät sekä satelliittien torjuntajär-

jestelmät.130 

Valta (power) liittyy kansainvälisten suhteiden teorioihin ja tutkimuksessa käytetään offensii-

visen realismin määritelmää. Sillä tarkoitetaan valtion materiaalisia kykyjä ja voimavaroja.131 

Valta jakautuu piileväksi (latent) sekä sotilaalliseksi voimaksi.132  

Sotilaallinen voima on suurvallan tärkein vallankäytön väline, koska se on “a state’s effective 

power is ultimately a function of its military forces and how they compare with the military of 

rival states”133. Piilevä voima on yhteiskunnan kyky tuottaa ja ylläpitää sotilaallista voimaa. 

Valtiontalous, teknologia sekä väestön koko ovat kaikki piilevän voiman osa-alueita. Asevoi-

mien koko sekä suorituskyky ovat riippuvaisia väestöstä, jotka muodostavat joukot, sekä varal-

lisuudesta ja teknologiasta, joilla mahdollistetaan materiaaliset suorituskyvyt.134 Avaruustek-

nologia on yksi piilevän voiman osa-alue.135 

                                                 
128 Moltz (2019a), s. 12. 
129 Joint Chiefs of Staff: Space Operations. s. 34. 
130 Moltz (2019a), s. 43. 
131 Mearsheimer (2014), s. 281–282. 
132 Mearsheimer (2014), s. 55. 
133 Mearsheimer (2014), s. 55. 
134 Mearsheimer (2014), s. 60–62. 
135 Mearsheimer (2014), s. 55. 
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Avaruusvoima tarkoittaa valtion kykyä toimia sekä edistää avaruusturvallisuuttaan. Teknolo-

gialla on keskeinen rooli avaruusvoiman tuottamisessa, rajaten sekä avaten mahdollisuuksia 

avaruussodankäynnille.136 Niin valtion valta kuin avaruusvoima rakentuvat ennen kaikkea ma-

teriaalisista suorituskyvyistä, Michael Krepon et al. toteaakin avaruusvoiman olevan ”…sum 

total of capabilities that contribute to a nation’s ability to benefit from the use of space”.137 

Materiaalinen luonne näkyy erilaisissa avaruusjärjestelmissä, jotka mahdollistavat avaruudessa 

toimimisen. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä ovat laukaisujärjestelmät, jotka mahdollistavat ava-

ruuteen pääsyn.138 

2.8 Aineisto ja aikaisempi tutkimus 

Tutkimuksen aineisto jaetaan aiempiin tutkimuksiin, sen perustana toimivaan teoriakirjallisuu-

teen sekä primääriaineistoon ja tukevaan aineistoon. Tutkimuksen teoreettinen perusta rakentuu 

kansainvälisten suhteiden teoriapohjaa käsittävään kirjallisuuteen sekä suurstrategiseen että 

strategiseen teoriakirjallisuuteen. Kansainväliset suhteet, sekä siihen liittyvät teoriat luovat pe-

rustan ja kontekstin tutkimukselle sekä kokonaisymmärryksen teorioiden väliselle vuoropu-

heelle.  

Toisena teemana on suurstrategiaan ja strategiaan liittyvä kirjallisuus, jotka tukevat tutkimuk-

sen toteutusta luomalla ymmärryksen, eräänlaisen johdatuksen kansainvälisistä suhteista tavoit-

teeseen, sekä asemoi tutkimuksen osaksi strategian tutkimuksen jatkumoa. Teoreettisen tarkas-

telun ohella viitekehyksen rakentavana pohjana käytetään avaruuden toimintaympäristön soti-

laallista käyttöä koskevaa kirjallisuutta. Tukena käytetään tieteellisiä artikkeleita sekä tutki-

muksia avaruuden, Yhdysvaltojen sekä suurstrategian aihepiiristä. 

2.8.1 Aikaisempi tutkimus 

Kansainvälisten suhteiden teorioiden sekä avaruuden yhdistävää tutkimusta on tehty yllättävän 

vähän. Keskustelussa korostuvat tietyt tukijat sekä heidän näkemyksensä, joita myös hyvin pal-

jon lainataan erilaisissa lähteissä. Käyty keskustelu painottuu sotilas- ja avaruusasiantuntijoiden 

teksteihin, joissa saatetaan sivut kansanvälisten suhteiden teorioita mutta niitä ei sidota varsi-

naisiksi viitekehyksiksi.  

                                                 
136 Klein (2020), s. 48–49. 
137 Kepron, Michael; Theresa Hitchens & Michael Katz-Hyman: Preserving Freedom of Action in Space. Stimson 

Center, 2007. s. 1. 
138 Moltz (2014), s. 16. 



31 

Eirik Elvevold139 jatkanut kansainvälisten suhteiden ja avaruuden tutkimuksen ensiaskelia teh-

den tutkielmassaan neorealismista erotettuihin neljään koulukuntaan pohjautuvan analyysin 

kansainvälisestä avaruuspolitiikasta. Tutkielmaa käytetään taustoittavana materiaalina tutki-

jalle. 

Mark Presleyn140 väitöstutkimus käsittelee kansallisen turvallisuuden, siviilitoimijoiden sekä 

avaruusteollisuuden vaikutuksia Yhdysvaltojen avaruuspolitiikkaan. Tutkimusta käytetään osin 

lähdemateriaalina ja pääsin tutkijan taustoittavana materiaalina. 

Bleddyn Bowen141 käsittelee väitöskirjassaan avaruuden sotilasstrategiaa sekä avaruussodan-

käyntiä, lähestyen ongelmaa ”maanpäällisten” sotilasstrategioiden kautta, rinnastaen avaruuden 

toimintaympäristönä valtameriin. Hän esittää, että avaruussota on vain maanpäällisen sodan-

käynnin jatke ja kansainvälisten suhteiden teoriat eivät sinällään sovi avaruuden toimintaym-

päristöön, vaan niitä on tulkittava ottaen huomioon toimintaympäristön realiteetit. 

Nykyaikaista Yhdysvaltoihin sijoittuvaa suurstrategian sekä avaruuden toimintaympäristön 

vuorovaikutusta yhdistävää tutkimusta ei ole. Erillisinä aiheina, tiettyihin ongelmiin keskittyviä 

tutkimuksia on kuitenkin runsaasti. Viimeaikaista Yhdysvaltojen suurstrategista sekä strate-

gista suunnitteluprosessia142, sekä siihen vaikuttavia tekijöitä143 käsittelevää tutkimusta on tuo-

tettu mm. RAND:n kustantamina tutkimuksina. Nämä tutkimukset toimivat tukevana. Tämän 

tutkimuksen aihepiiriin liittyen on tutkimuksia tai artikkeleita, jotka käsittelevät teknisiä näkö-

kulmia tai vain ohutta segmenttiä tässä tutkimuksessa käsiteltävistä aiheista.  

Suomalaisessa tutkimuskentässä, jossa avaruutta käsitellään sotilaallisena toimintaympäristönä 

tutkimukset painottuvat avaruudessa toimiviin mannertenvälisten ohjusten torjuntajärjestel-

miin. 144 

                                                 
139 Elvevold, Eirik Billingsø: “War in Space: Why Not?” A Neorealist Analysis of International Space Politics 

(1957-2018). Universidade Nova de Lisboa, 2019. 
140 Presley, Mark: US National space policies (1960 - 2010). King's College London, 2020. 
141 Bleddyn, Bowen E.: Spacepower and Spacewarfare. Aberystwyth University, 2015. 
142 Larson, Eric V.: Force Planning Scenarios, 1945–2016. RAND Corporation, 2019. 
143 Cohen, Raphael S.: The History and Politics of Defense Reviews. RAND Corporation, 2018. 
144 Moilanen, Mikko: Venäjän avaruuspuolustus ja sen merkitys kansalliseen turvallisuuteen. Sotatieteellinen pro 

gradu – tutkielma, Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki 2011. 
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2.8.2 Kirjallisuus 

Viitekehyksen rakentamiseen ensisijaisena aineistona käytetään kansainvälisten suhteiden teo-

riaa oppikirjoja. International Relations Theories - Discipline and Diversity teos esittelee kan-

sainvälisten suhteiden teorioita tunnetuimmasta realismista aina vähemmän tunnettuihin, mar-

ginaalisimpiin teorioihin kuten vihreään teoriaan (green theory). Toimitetussa teoksessa käsi-

tellään ansiokkaasti kansainvälisen politiikan dynamiikkaa ja sen kappaleet ovat kirjoittaneet 

oman alansa asiantuntijat. Teorioiden esittelyn yhteydessä käytetään esimerkkitapauksia, jotka 

näyttävät teoriat toiminnan käytännössä. Teorioiden esittely on laajaa, mutta syvällisempi ym-

märrys on saatavilla teoriakohtaisella kirjallisuudella. 

Tutkimukselle keskeisenä taustoittavana sekä lähdemateriaalina on James Moltz:n tuottamat 

artikkelit sekä kirjat. Hän erottaa teoksessaan The Politics of Space Security neljä avaruustur-

vallisuuden koulukuntaa, jotka pääpiirteittäin vastaavat jakoa realismiin, liberalismiin sekä 

konstruktivismiin. Nämä neljä koulukuntaa ovat avaruusnationalismi (space nationalism), kan-

sainvälinen institutionalismi (global institutionalism), teknologinen determinismi (technologi-

cal determinism) sekä sosiaalinen kanssakäynti (social interaction).145 Realistinen avaruusna-

tionalismi ja liberalistinen kansainvälinen institutionalismi ovat kaksi suurinta vastakkaista 

koulukuntaa.146 

2.8.3 Primääriaineisto 

Yhdysvaltojen suurstrategiset sekä strategiset asiakirjat ovat länsimaiseen tapaan julkisia asia-

kirjoja ja ne ovat pääosin hyvin saatavilla. Julkiset asiakirjat palvelevat myös tutkimuksen kes-

kiössä olevien asioiden ulkopuolisia asioita, niiden palvellessa myös mm. viestinnällisiä tarkoi-

tuksia. Vaikka strategiset asiakirjat ovat luonteeltaan väljiä, ne myös voidaan julkisuudesta joh-

tuen olla tarkoituksellisesti muotoiltu erityisen laveasti. Myöskään niissä mainitut asiat eivät 

välttämättä pidä paikkaansa, vaan ne ovat myös viestinnän välineitä. 

                                                 
145 Moltz (2019a), s. 347–358. – Teknologinen determinismi ei varsinaisesti istu mihinkään kansainvälisten teori-

oiden paradigmaan. Determinismi tarkoittaa valtioiden välisen kilpailun syntyvän teknologisen kehityksen vuoksi. 
146 Moltz (2019a), s. 23. 



33 

Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden strateginen asiakirjakokonaisuus rakentuu useasta 

asiakirjaperheestä. Hierarkiassa korkeimmalla on 1986 alkaen vuosittain julkaistavaksi tarkoi-

tettu toimeenpanovaltaisen presidentin allekirjoittama National Security Strategy (NSS) asia-

kirja, jossa kuvataan kongressille kansallisten resurssien käytön kohteet nimettyjen turvalli-

suustavoitteiden saavuttamiseksi. Asiakirjan tulee määrittää intressit, rajoitteet, tavoitteet, po-

liittiset käytänteet sekä resurssit ja kyvyt kansallisen turvallisuuden saavuttamiseksi.147  

Yhdysvaltain puolustusministeriön julkaisemaa Quadrennial Defense Review (QDR) sotilas-

strategista asiakirjaa julkaistiin neljän vuoden välein vuodesta 1997 aina vuoteen 2014. Sen 

tehtävänä oli seurata kansallisen turvallisuuden ja siihen liittyvien hankkeiden kehitystä puo-

lustushallinnon sisällä, esittäen myös tarpeita valmistautumisessa tulevaisuuden haasteisiin. 

National Defense Strategy (NDS) asiakirjaperheen on tarkoitus korvata QDR sekä tarkemmin 

yksilöidä NSS:n tahtotila Yhdysvaltain puolustushallinnon tavoitteiksi, miten NSS:n tavoitteet 

saavutetaan. Asiakirjan tehtävänä on määrittää asevoimien käytön periaatteet, kansainvälinen 

turvallisuusympäristö sekä Yhdysvaltojen rooli turvallisuusympäristössä. NDS dokumentti 

muuttui osin salaiseksi vuonna 2016.148 

Puolustusministeriön avaruusstrategia (Defense Space Strategy) on julkaistu vuonna 2020 

osana uuden puolustushaaran perustamista. Yhdysvaltain avaruusstrategia linjaa keinot strate-

gisen ylivertaisuuden ylläpitämiseksi avaruuden toimintaympäristössä, maanpäällisen sotilas-

voiman projisoinnin tukemiskyvyn sekä avaruuden vakauden ylläpitämistä ja kehittämistä.  

Puolustushaarakomentajien neuvosto Joint Chiefs of Staff (JCS) on keskeinen presidentin, kan-

sallisen turvallisuusneuvoston (National Security Council), sekä puolustusministerin neuvon-

antaja. Neuvosto julkaisee sotilasstrategisen tason National Military Strategy (NMS) doku-

mentteja, joissa käsitellään Yhdysvaltain strategisten tavoitteiden ilmenemistä sotilaallisessa 

kontekstissa. JCS:n julkaisee myös joint-doktriineja, joista Joint Publication 3–14 kuvaa ava-

ruuden operaatioita. Nämä doktriinit määrittävät avaruuden toimintaympäristön ja sen merki-

tyksen muille operaatioille sekä avaruusoperaatioiden toteutuksen periaatteita. Yhdysvaltojen 

avaruusjoukkojen doktriini (Spacepower – Doctrine for Space Forces) vuodelta 2020 määrittää 

joukkojen tarkoituksen, toimintatavat sekä tarkemmat tehtävät.  

                                                 
147 Historical Office: National Security Strategy. [https://history.defense.gov/Historical-Sources/National-Secu-

rity-Strategy/], luettu 11.1.2022. 
148 Historical Office: National Defense Strategy. [https://history.defense.gov/Historical-Sources/National-De-

fense-Strategy/], luettu 11.1.2022. 
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2.8.4 Viralliset raportit ja muu tukeva aineisto 

Yhdysvaltojen valtiontarkastusviraston Government Accountability Office (GAO) internetissä 

olevasta arkistosta on löydettävissä tutkimuksen kannalta merkittäviä dokumentteja. Dokumen-

tit ovat pääasiassa raportteja, jotka kuvaavat mennyttä sekä antavat ehdotuksia tulevaisuuden 

varalle. Tutkimukselle on hyödyllistä raporttien tarjoama tieto avaruuden suorituskykyjen ra-

kentamisesta sekä erilaisten kehitysohjelmien kohtaamista vaikeuksista että keskittyminen ra-

hoitukseen, eli resursseihin. Kongressin tietopalvelu Congressional Research Service (CRS) 

tarjoaa tutkimukselle Yhdysvaltojen kongressille sekä erilaisille komiteoille valmisteltuja tie-

toiskuja sekä päätöksenteon tueksi esitettyä materiaalia.  
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3 AVARUUDEN SOTILAALLINEN MERKITYS YHDYSVALTOJEN 

STRATEGISISSA ASIAKIRJOISSA 

Tässä luvussa käsitellään Yhdysvaltojen suurstrategian perusteita. Avaruuden sotilaallista mer-

kitystä Yhdysvalloille etsitään ensin selvittämällä tunnistettuja uhkakuvia sekä asetettuja ta-

voitteita näitä uhkakuvia vastaan.  Lopulta selvitetään annettuja resursseja määritettyjen tavoit-

teiden saavuttamiseksi. Luku yksinkertaistettuna käsittelee suurstrategian tavoitteita sekä niitä 

varten ohjattuja resursseja käsittelemällä Yhdysvaltojen strategisten asiakirjojen avaruutta sekä 

sotilaallista toimintaa sisältäviä kokonaisuuksia. 

3.1 1990-luku 

Kylmän sodan päättyminen ajoi Yhdysvaltoja uuteen tilanteeseen, jossa sillä ei ollut ennustetta 

Neuvostoliiton kohtalosta tai myöhemmin Venäjän kehityksen suunnasta. Yhdysvalloissa kui-

tenkin pian ymmärrettiin uuden ajan alkaneeksi, Yhdysvallat oli ainoa suurvalta maailmassa 

ilman selkeää vertaista kilpailijaa (peer competitor), näin tarjoutui mahdollisuus siirtyä alueen 

ja etupiirin puolustamisesta omien intressien edistämiseen. 149 

Yhdysvallat aloitti asevoimiensa reformin kylmän sodan päätyttyä johtuen Neuvostoliiton ha-

joamisesta sekä taloudellisesta paineesta. Asevoimia supistettiin ja joukkorakenteita muutettiin 

pienentyvän puolustushallinnon rahoituksen vuoksi.150 Kylmän sodan lopussa esitellyllä ja kal-

liiksi osoittautuneesta avaruudessa toimivasta strategisesta ohjuspuolustusjärjestelmän (Strate-

gic Defense Initiative) kehittämisestä luovuttiin.151 Kylmän sodan loppuminen johti omien ky-

vykkyyksien uudelleen arviointiin. Vuoden 1990 Persianlahden sodan kokemusten perus-

teella152 sekä Neuvostoliiton hajoamisen vuoksi kehityksen painopisteeksi määräytyivät kette-

rät ja suorituskyvyltään ainutlaatuiset asevoimat.153  

Yhdysvaltojen ainutlaatuinen asema ainoana maailmanlaajuisena suurvaltana yhdessä muuttu-

neen maailmajärjestyksen kanssa johti myös koettujen uhkien muutokseen. Vuosikymmenen 

keskivaiheilla kansallisessa turvallisuusstrategiassa sekä kansallisessa sotilasstrategiassa soti-

laallisten uhkien rinnalle nostettiin rikollisuus, huumeet, ympäristö- ja humanitaariset ongel-

mat.154 Varautuminen puhtaasti sotilaallisiin uhkiin oli vain yksi asia listalla kansallisen turval-

lisuuden strategiassa. 

                                                 
149 President of the United States: National Security Strategy 1993. Washington D.C 1993, s. 2. 
150 Ibid. s. 29. 
151 President of the United States: National Security Strategy 1991. Washington D.C 1991, s. 27. 
152 Ibid. s. 5. – Taisteluita käytiin 100 tuntia, mutta valmistelut operaatiolle alkoivat kuusi kuukautta aikaisemmin. 
153 President of the United States: National Security Strategy 1993. s. 15. 
154 President of the United States: National Security Strategy 1998. Washington D.C 1998, s. 14. 
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Läpi vuosikymmenen tavoitteena oli kehittää asevoimat, joilla kyetään voittamaan kaksi sa-

manaikaista, eri puolilla maailmaa olevaa suurta alueellista konfliktia.155 Avaruuden suoritus-

kyvyt ovat keskeisessä osassa voiman projisoinnin kannalta, niiden mahdollistaessa konventio-

naalisten suorituskykyjen maailmanlaajuisen käytön sekä uusien asejärjestelmien kehityk-

sen.156 157 Erityisesti tiedustelutietojen keräämisen, paikannuksen, sekä viestiyhteyksien suori-

tuskyvyt olivat riippuvaisia avaruudesta.158  

Avaruudessa tärkeimmät intressit olivat teknologisen ylivallan sekä avaruuden vapaan kulun 

säilyttäminen, jotka nähtiin Yhdysvaltojen sotilaallisen suoristuskyvyn kulmakivinä.159 Suu-

rimmaksi uhkaksi avaruudessa koettiin valtiot, joilla ei ole itsenäistä pääsyä avaruuteen. Ne 

olisivat vapaita käyttämään mitä tahansa keinoja ja ne myös pyrkivät asettamaan avaruuden 

käytölle rajoituksia kansainvälisin sopimuksin.160 Avaruuden suorituskyvyillä nähtiin olevan 

mahdollista pidäkkeen kasvattaminen tiedustelun, strategisen ennakkovaroituksen sekä kan-

sainvälisten sopimusten valvonnalla.161 Kuitenkin vuosikymmenen lopussa asevoimien uudel-

leen asemoiminen oli keskeneräisen reformin sekä rahoitus haasteiden vuoksi kesken. 

3.2 2000-luku 

Jo aikaisemman vuosikymmenen alussa Neuvostoliiton hajottua Yhdysvallat etsi avaruuden 

suorituskyvyille synergiaetuja liittolaisten sekä kaupallisen sektorin puolesta. Taloudellisten 

ongelmien keskellä avaruuden vapauttaminen yksityiselle sektorille nähtiin mahdollisuutena 

vähentää kustannuksia sekä edesauttaa vapaan avaruustalouden syntymistä. Kylmän sodan ai-

kainen teknologian viennin säätelyn purkaminen kuitenkin oli hidasta ja vielä 1997 yksityisen 

sektorin hyödyntämistä avaruuden suorituskykyjen rakentamisessa edelleen peräänkuulutettiin 

aina sotilasstrategiaa myöten.162 

                                                 
155 President of the United States: National Security Strategy 1993. s. 6. 
156 Joint Chiefs of Staff: National Military Strategy 1992. Washington D.C 1992, s. 9 - 10. 
157 President of the United States: National Security Strategy 1998. s. 25. 
158 US Department of Defense: Report of the Quadrennial Defense Review 1997. Washington D.C 1997, s. 17. 
159 President of the United States: National Security Strategy 1997. Washington D.C 1997, s. 17. 
160 President of the United States: National Security Strategy 1994. Washington D.C 1994, s. 9 - 10. 
161 Joint Chiefs of Staff: National Military Strategy 1995. Washington D.C 1995, s. 14–15. 
162 Joint Chiefs of Staff: National Military Strategy 1997. Washington D.C 1997, s. 3. 
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Vuosituhannen alussa kansallisessa turvallisuusstrategiassa nähtiin korostetusti teknologisen 

ylivertaisuuden olevan takeena sotilaallisen suorituskyvyn ylivertaisuudesta ja siten keskei-

sessä osassa kansallista turvallisuutta.163 Tiedustelun ja valvonnan suorituskyvyillä katsottiin 

olevan kasvava rooli Yhdysvaltojen pidäkkeen rakentamisessa sekä turvallisuuden takaami-

sessa. Suorituskyvyillä varmistetaan ennakointi- ja toimintakyky ympäri maailmaa.164 Vuoden 

2001 laajat terrori-iskut aiheuttivat Yhdysvalloissa laajan muutoksen turvallisuusympäristön 

käsityksessä.165 Myöhemmin alkaneen vuosikymmenen puolivälissä erikoisjoukkojen roolin ja 

joukkojen määrän kasvattaminen nähtiin tulevaisuuden nousevana trendinä. Erikoisjoukkoja 

voitiin joustavasti käyttää kehittyviä valtioita sekä ei-valtiollisia turvallisuusuhkia vastaan. 

Avaruuden suorituskyvyt ovat erikoisjoukkojen käytön ja toiminnanvapauden kannalta erittäin 

tärkeitä. 166 

Vuoden 2005 puolustusstrategiassa Yhdysvallat määritti omaavansa ainutlaatuisen sotilaallisen 

suorituskyvyn eikä sillä ole vertaista kilpailijaa.167 Distruptiiviset168 teknologiat, jotka muutta-

vat nykyiset Yhdysvaltojen asevoimien suorituskyvyt vanhanaikaiseksi, tai muut epäsymmet-

riset keinot nähtiin nousevina uhkina Yhdysvaltojen turvallisuudelle.  

Vastustajan kyky kiistää kattavasti avaruuden käyttö olisi Yhdysvaltojen kansalliselle turvalli-

suudelle kestämätöntä.169 Vaikka voimavarat ja suurin huomio keskittyikin Afganistanin sekä 

Irakin sotiin, varauduttiin osin myös perinteisiin sotilaallisiin uhkiin. Puolustuksen keskeisinä 

kolmena suorituskykyjen kehittämisen osa-alueena nähtiinkin valvontajärjestelmät (early war-

ning), tiedustelujärjestelmien kehittäminen sekä näiden integraatio osaksi asevoimien sekä mui-

den turvallisuustoimijoiden järjestelmiä.170 Kaikilla kolmella on liityntä avaruuteen. Valvonta- 

ja tiedustelujärjestelmät ovat pääosin avaruudessa olevia järjestelmiä (space-based) ja eri orga-

nisaatioiden integrointi tehostaa avaruuden suorituskykyjen käyttöä.  

                                                 
163 President of the United States: National Security Strategy 2000. Washington D.C 2000, s. 41. 
164 President of the United States: National Security Strategy 2002. Washington D.C 2002, s. 29–31. 
165 President of the United States: National Security Strategy 2010. Washington D.C 2010, s. 8. 
166 President of the United States: National Security Strategy 2006. Washington D.C 2006, s. 43–44. 
167 US Department of Defense: National Defense Strategy 2005. Washington D.C 2005, s. 5. 
168 Disturptiivisella tarkoitetaan entuudestaan olevan hajottavaa, häiritsevää innovaatiota tai toimialamurrosta. 
169 US Department of Defense: National Defense Strategy 2005. Washington D.C 2005, s. 2–3. 
170 Ibid. s. 12. 
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Avaruuden suorituskyvyt mahdollistavat asevoimien toiminnanvapauden. Avaruuteen pääsyn 

sekä sen käytön turvaaminen ja saman kiistäminen vastustajalta muuttuu nykyistäkin tärkeäm-

mäksi avaruuden merkityksen kasvaessa.171 Vuoden 2008 puolustusstrategiassa tunnistetaan 

Yhdysvaltojen vertaisen kilpailijan nousemisen mahdollisuus. Nousevilla kilpailijoilla on mah-

dollisuus toimia Yhdysvaltojen avainsuorituskykyjä vastaan.172 Avainsuorituskykyinä ovat esi-

merkiksi avaruuden suorituskyvyt, joista riippuvaisuus tekee niiden käytön kiistämisen Yhdys-

valtojen vastustajien tavoitteeksi. Vastustajien tiedetään kehittävän satelliittien torjuntajärjes-

telmiä avaruuden käytön kiistämiseksi, asevoimien tavoitteena on tuottaa passiivisia suojajär-

jestelmiä, kuten suorituskykyjen hajauttamisen ja varajärjestelmien kautta.173  

3.3 2010-luku 

Vuoden 2010 kansallisessa turvallisuusstrategiassa todettiin, että avaruuden suorituskyvyt, 

joilla oli osansa niin sotilaallisten kuin muunkin yhteiskunnan toiminnassa, olivat tulleet haa-

voittuvaisiksi.174 Turvallisuusstrategia määritti ainutlaatuisen voiman projisointikyvyn säilyttä-

misen sekä avaruuden toiminnanvapauden suojaamisen avaruusturvallisuuden keskeiseksi teh-

täväksi.175 Oman avaruusturvallisuuden nimissä Yhdysvallat valmistautui estämään koke-

miensa vihamielisten toimijoiden pääsyn avaruuteen.176  

Entistä keskinäisriippuvaisemmaksi kehittyvän maailman myötä avaruuden taloudellisen sekä 

sotilaallisen painoarvon kasvu kehitti avaruusstrategiasta sekä varautumisesta käytävää keskus-

telua. Kansallisen turvallisuuden avaruusstrategian (National Security Space Strategy) julkaisu 

aloitettiin vuonna 2011, yhteistoiminnassa puolustusministeriön sekä tiedusteluviranomaisten 

kanssa. Sen tehtävä on määrittää nykyinen avaruustoimintaympäristön tilanne, uhkakuvat sekä 

keinot tavoitteiden saavuttamiseksi avaruudessa.  

                                                 
171 US Department of Defense: National Defense Strategy 2005. s. 13. 
172 US Department of Defense: National Defense Strategy 2008. Washington D.C 2008, s. 1–3. 
173 Ibid. s. 22. 
174 President of the United States: National Security Strategy 2010. Washington D.C, 2010, s. 8. 
175 Ibid. s. 17. 
176 Ibid. s. 50. 
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Vuoden 2011 kansallisen turvallisuuden avaruusstrategia määritti avaruuden kolme kasvavaa 

trendiä. Avaruus on ruuhkautumassa (congested), kiistanalainen (contested) sekä kilpailtu 

(competitive) toimintaympäristö. Ruuhkautuminen näkyy kiertoratojen täyttymisellä toimin-

nassa olevilla sekä käytöstä poistetuilla satelliiteilla sekä avaruusromun määrän lisääntymisellä. 

Ruuhkautuminen aiheuttaa uhkan Yhdysvaltojen avaruusturvallisuudelle kiertoratadynamiikan 

vuoksi, tila uusille satelliiteille voi loppua sekä kiertoradoilla olevat kappaleet voivat entistä 

todennäköisemmin törmätä toisiinsa. Ruuhkautuminen näkyy myös käytettävissä olevien ra-

diotaajuuksien loppumisena, joiden päällekkäisyys voi estää tilapäisesti avaruusjärjestelmien 

käytön.177 

Kilpaillun toimintaympäristön ajateltiin johtavan kaksikäyttöisten satelliittitorjuntajärjestel-

mien yleistymiseen seuraavan vuosikymmenen aikana. Entistä useammalla valtiolla tulisi ole-

maan kyky vaikuttaa avaruudessa oleviin järjestelmiin. Voimankäytön myötä avaruusjärjestel-

miin kohdistuvan ketjureaktiomaisen tuhon vaikutukset olisivat merkittäviä niin Yhdysvalloille 

kuin maailmalle, maailmantalouden sekä viestijärjestelmien ollessa riippuvaisia avaruusjärjes-

telmistä.178 Myöhemmin tavoitteena olikin kriittisten avaruudellisten suorituskykyjen resiliens-

sin parantaminen.179 Avaruusturvallisuutta pyrittiin myös etsimään yhteistyön sekä kansainvä-

listen sopimusten kautta. Turvallisuuden takaamiseksi avaruuden tilannekuva nähdään lä-

pinäkyvyyden takaajana. Aseellisen voiman käyttöön varaudutaan edelleen Yhdysvaltojen in-

tressien turvaamiseksi.180 

Yhdysvaltojen avaruuden johtoasema on kaventunut maailman laajuisen avaruusteknologian 

kehittymisen vuoksi. Johtoaseman kaventuminen johtaa myös Yhdysvaltojen avaruusturvalli-

suuden riskien kasvuun, eikä Yhdysvallat enää pysty toimimaan portinvartijana avaruuteen pää-

sylle. Johtoaseman kaventuminen kulminoituu Yhdysvaltojen sisäiseen kyvyttömyyteen tuottaa 

avaruusjärjestelmiä kustannustehokkaasti ja nopealla tahdilla.181  

                                                 
177 US Department of Defense: National Security Space Strategy 2011. Washington D.C 2011, s. 1–3. 
178 Ibid. s. 3. 
179 President of the United States: National Security Strategy 2015. Washington D.C, 2015, s. 13. 
180 Ibid. 12–13. 
181 US Department of Defense: National Security Space Strategy 2011. s. 3. 
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Vuonna 2012 julkaistussa puolustusstrategisessa ohjauksessa (Defense Strategic Guidance) 

Yhdysvallat siirtää sotilaallista painopistettään nousevaa alueellista suurvaltaa vastaan. Vastus-

tajien kehittäessä avaruuden käytön kiistäviä torjuntajärjestelmiä, on asevoimien pysyttävä 

edellä ja kehitettävä ratkaisuja vastustajien voittamiseksi.182 Puolustusstrategiassa ei kuitenkaan 

tarkemmin eritellä niitä keinoja, joilla tähän tavoitteeseen päästään. Kaikkiin tulevaisuuden tur-

vallisuushaasteisiin ei ole resursseja ja niitä joudutaan priorisoimaan:” …we have sought to 

differentiate between those investments that should be made today and those that can be de-

ferred.”183. 

Teknologian kehittyminen ja sen myötä sodan luonteenlaadun (character of war) muutoksen 

lopulta tunnustettiin johtaneen turvallisuusympäristön muutokseen. Muutoksen nopeus myös 

kasvaa teknologian kehityksen ja jakautumisen nopeutuessa. Yksityisellä sektorilla on kapasi-

teetin ja kyvyn vuoksi vahva asema teknologian kehityksen veturina. Jotta asevoimat kykenee 

uudistumaan ja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin on sen hyödynnettävä yksityistä sektoria 

paremmin innovaatiotoiminnassaan.184 Onnistuakseen voittamaan tulevaisuuden haasteet Yh-

dysvaltojen on vahvistettava jo olemassa olevia vahvuuksiaan kuten määrällistä sekä teknolo-

gista ylivertaisuuttaan avaruudessa.185 Avaruuden suorituskykyjen kehittäminen sodan kestä-

viksi järjestelmiksi nostettiin prioriteetiksi.186 Näitä tarpeita käsitellään tarkemmin seuraavassa 

luvussa. 

Vuosikymmenen loppua kohden tunnistettiin yhä useamman valtion ja yrityksen potentiaali 

toimia avaruudessa ja siten Yhdysvaltojen toiminnanvapaus on enemmän haastettu kuin kos-

kaan aikaisemmin. Uhkien moninaistuminen johti ottamaan uudestaan käyttöön presidentin 

alaisen kansallisen avaruusneuvoston (National Space Council), joka ei ole ollut käytössä kyl-

män sodan päättymisen jälkeen. Avaruusneuvoston tehtävänä on pitkän aikavälin avaruustur-

vallisuuden kehittäminen ja valvonta.187 Lopulta Yhdysvallat perusti vuoden 2019 lopussa eril-

lisen puolustushaaran, avaruusvoimat (Space Force), vastatakseen avaruuden kasvavaan mer-

kitykseen.188   

                                                 
182 US Department of Defense: Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense. Washing-

ton D.C 2008, s. 1–4. 
183 Ibid. s. 7. 
184 US Department of Defense: National Defense Strategy 2018. s. 3. 
185 Ibid. 5. 
186 Ibid. s. 6. 
187 President of the United States: National Security Strategy 2017. Washington D.C 2017, s. 31. 
188 Congressional Research Service: Space as a Warfighting Domain: Issues for Congress. IF11895, CRS report 

2021, s. 1. 
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3.4 Sotilaallisen voiman käyttö 

Avaruus on Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusstrategian mukaan elintärkeä intressi, jonka 

turvaamiseksi se on ”valmis tekemään kaikkensa mukaan lukien käyttämään tarvittaessa soti-

laallista voimaa.”189. Nykyisen Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston julkaise-

man doktriinin mukaan avaruussodankäynti perustuu korostuneesti avaruuden tilannetietoisuu-

teen ja avaruuden suorituskyvyillä on merkittävä vaikutus puolustusjärjestelmään, sen liittyessä 

kiinteästi seitsemään järjestelmän toiminallisuuteen.190 Lähtökohta on luonnollinen koska ava-

ruudessa toiminta on lähtökohtaisesti tähystämättä tai havaintolaitteiden kautta tapahtuvaa, eikä 

suora havainnointi tapahtumista ole mahdollista. Maasta tapahtuva avaruuden valvonta toden-

näköisesti myös vaikeutuu kiertoratojen ruuhkautuessa sekä satelliittien pienentyessä. 

Sotilaallista voimaa, käytetään sitä sitten puolustuksellisesti tai hyökkäyksellisesti, käytetään 

tiettyä uhkaa vastaan. Yhdysvaltojen asevoimien projisointikyky on riippuvainen avaruuden 

suorituskykyjen käytettävyydestä. Avaruusturvallisuus on tärkeää Yhdysvalloille niin avaruus-

järjestelmäriippuvuuden kuin avaruuteen sijoitettujen järjestelmien suuren määrän vuoksi. Vas-

tustajat ensisijaisesti haluavat kiistää Yhdysvaltojen avaruusturvallisuuden kehittämällä kineet-

tisiä ja ei kineettisiä satelliittien torjuntajärjestelmiä. 1990-luvun avaruuden suvereniteetti on 

vaihtunut 2000-luvun edetessä haastetun asemaan. Avaruus itsessään on muuttunut aseellisen 

konfliktin turvasatamasta kyvykkäiden valtioiden välisen kiistan alueeksi.191 

Sodankäynnin levitessä avaruuteen Yhdysvallat valmistautuu doktriinin mukaiseen avaruuden 

hallintaan (space control), hallinnalla pyritään varmistamaan toiminnanvapaus sekä torjumaan 

mahdolliset vihamieliset toimet. Avaruuden hallinta jaetaan hyökkäyksellisiin sekä puolustuk-

sellisiin toimiin että ”paikannusodankäyntiin” (navigation warfare).192 

Hyökkäykselliset toimet (offensive space control) ovat operaatioita, joilla estetään valtiolliselta 

tai ei-valtiolliselta vastustajalta avaruuden käyttö. Hyökkäykselliset operaatiot voivat olla tu-

loksiltaan väliaikaisia tai pysyviä. Operaatiot jaetaan erilaisiin keinoihin, jotka ovat:193  

- Harhaan johtaminen (Deceive), vastustajan päätöksenteon vaikeuttaminen. 

- Häiritseminen (Disrupt), on vaikutukseltaan väliaikaista toimintaa, jolla ehkäistään vas-

tustajan järjestelmän käyttö pääsääntöisesti ilman kineettistä vaikutusta. 

                                                 
189 President of the United States: National Security Strategy 1999. Washington D.C 1999. s. 1. 
190 Joint Chiefs of Staff: Space Operations. 2018. s. 33–34. 
191 CRS (IF11895), s. 1. 
192 Joint Chiefs of Staff: Space Operations. 2018. s. 34. 
193 Ibid. s. 34. 
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- Kieltäminen (Deny), on edelleen vaikutukseltaan väliaikaista, vastustajan järjestelmien 

operoinnin kiistämistä pääsääntöisesti ilman kineettistä vaikutusta. 

- Vahingoittaminen (Degrade), pysyvästi vahingoitetaan tai tuhotaan koko järjestelmä tai 

osa siitä. 

- Tuhoaminen (Destroy), pysyvästi eliminoidaan vastustajan kyky käyttää järjestelmää. 

Puolustuksellisilla toimilla (defensive space control) suojataan omia järjestelmiä vastustajan 

vihamieliseltä toiminnalta ja sen onnistuminen on riippuvaista tilannetietoisuudesta. Puolustuk-

selliset keinot voivat olla aktiivisia kuten uhkien torjunta tai passiivisia kuten varautuminen 

uhkiin järjestelmän rakenteen kehittämisellä.194  

Avaruus- ja kybersuoristuskyvyt ovat keskenään kytköksissä, avaruuden ollessa riippuvainen 

kybersuorituskykyjen toiminnasta. Joint Vision 2010 arviossaan JCS arvioi infromaatio-ulottu-

vuuden olevan asevoimien kehittämisen keskiössä. Avaruuden ollessa osatekijä sensoriverkon 

maailmanlaajuisessa kattavuudessa.195  

3.5 Annetut resurssit 

Strategiset asiakirjat kertovat omaa narratiiviaan, joiden kollektiivisena tehtävänä on kertoa ta-

voitteet sekä menetelmät niiden saavuttamiseksi. Materiaalisilla asioilla voidaan tutkia itse to-

teutusta, jääkö kansallisen turvallisuuden strategia vain puheeksi. Materiaalisina indikaatto-

reina voidaan käyttää annettua rahoitusta sekä laukaisumääriä avaruuteen. Yhdysvalloissa on 

käytössä neljä kiertoradalle laukaisuun käytettävää laukaisukeskusta. Näistä suoritettiin 1990-

luvulla 243, 2000-luvulla 155 ja 2010-luvulla 237 laukaisua.196 

Yhdysvaltojen avaruusbudjetti jakautuu kahteen osatekijään, Yhdysvaltojen puolustusministe-

riön avaruusbudjettiin, joka karkeasti tarkoittaa avaruuden sotilaallisia sovellutuksia sekä sivii-

litoimijan, kansallisen avaruusviraston NASA:n (National Aeronautics and Space Administra-

tion) budjettiin.197 On kuitenkin huomattava, että salaisten avaruusjärjestelmien rahoitus ei täy-

simääräisesti näy avaruusbudjeteissa. 198 Niiden tulkinta kuitenkin antaa suuripiirteisen näky-

män resurssien jaosta. 

                                                 
194 Joint Chiefs of Staff: Space Operations. 2018, s. 33–34. 
195 US Department of Defense: Report of the Quadrennial Defense Review 1997. s. 30–40. 
196 Aerospace Security: Spaceports of the world. [https://aerospace.csis.org/data/spaceports-of-the-world/], luettu 

14.3.2022. 
197 OECD: The Space Economy at a Glance 2007. OECD publishing 2007, s. 37.  
198 OECD: The Space Economy at a Glance 2014. OECD publishing 2014, s. 138. 
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Yhdysvaltojen avaruusbudjetin koko oli 1990-luvulla kokonaisuutena laskussa. Vuosikymme-

nen alussa avaruusbudjetti oli 39 miljardia dollaria, laskien useaksi vuodeksi 34 miljardin dol-

larin tuntumaan ja lopulta nousten vuosikymmenen loppuun mennessä 36 miljardiin dolla-

riin.199 Puolustusministeriön osuus avaruuden kokonaisbudjetista oli vuosittain vajaa viisikym-

mentä prosenttia200, samalla Yhdysvaltojen puolustusmenojen keskiarvo 1990-luvulla oli 342 

miljardia dollaria. Koko avaruusbudjetti oli siten 10 prosenttia puolustusmenoihin suhteutet-

tuna. 201   

Yhdysvaltojen sotilasmenot nousivat 2000-luvun alusta lähtien aina vuoteen 2010 asti. Vuosi-

tuhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä puolustusmenojen keskiarvo oli 544 miljardia dol-

laria ja vuoden 2010 puolustusmenot olivat 721 miljardia dollaria.202 Samalla vuosittainen ava-

ruusbudjetti oli noin 40 miljardia dollaria. Avaruusbudjetti oli siten 8 prosenttia puolustusme-

noihin suhteutettuna. 203 

Lopulta 2010-luvulla puolustusmenojen vuotuinen keskiarvo oli 676 miljardia dollaria. Vuosi-

kymmenen aikana vuotuisissa puolustusmenoissa oli merkittäviä vaihteluita. Vuonna 2015 ne 

olivat alhaisimmillaan 600 miljardia dollaria, mutta vuodesta 2018 alkaen niiden tasoa nostet-

tiin yli 700 miljardiin dollariin, ollen 777 miljardia dollaria vuonna 2020.204 Vuosikymmenen 

ajalta on olemassa vaihtelevia arvioita Yhdysvaltojen vuosittaisesta avaruusbudjetin koosta, 

mutta Yhdysvaltain kongressille toimitetun raportin mukaan sen voi päätellä olleen 50 miljardin 

tasolla.205 Toisten arvioiden mukaan budjetti on saattanut painua vuosittain aina alle 40 miljar-

diin dollariin.206 Optimisimman tiedon perusteella avaruusbudjetti oli keskiarvoltaan 7,4 pro-

senttia suhteessa puolustusmenoihin. 

                                                 
199 OECD: The Space Economy at a Glance 2007. s. 37. – Lähteen dollarit muutettu vuoden 2022 dollareihin 

inflaatio huomioiden. 
200 Ibid. s. 38. 
201 Office of Management and Budget, Executive Office of the President: Budget FY 2022 - Historical Tables, 

Budget of the United States Government, Fiscal Year 2022. [https://www.govinfo.gov/app/details/BUDGET-

2022-TAB], luettu 14.3.2022 
202 Ibid. 
203 OECD: The Space Economy at a Glance 2014. s. 139. 
204 Office of Management and Budget, Executive Office of the President: Budget FY 2022 - Historical Tables, 

Budget of the United States Government, Fiscal Year 2022.  
205 Congressional Research Service: Challenges to the United States in Space. IF10337, CRS report 2020, s. 1. 
206 OECD: The Space Economy at a Glance 2014. s. 139. 
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3.6 Yhteenveto 

Päättynyt kylmä sota sekä kansantaloudelliset haasteet johtivat Yhdysvalloissa monen yhtäai-

kaisen ongelman syntymiseen. Neuvostoliiton hajoaminen tarkoitti maailmanjärjestyksen muu-

tosta missä Yhdysvallat oli yksin ylivertainen maailmanlaajuinen suurvalta. Sen uhkakuvat 

muuttuivat ja samalla ne moninaistuivat koskemaan entistä enemmän muita kuin sotilaallisia 

uhkia. 

Yhdysvaltojen asevoimilta hävisi samalla pohja, koska ne olivat rakennettu suurvaltojen välistä 

laajamittaista sotaa varten. Asevoimien kehitys aloitettiin uusia uhkia vastaan, mutta osin ta-

loudellisten realiteettien vuoksi. 1990-luku oli jatkuvan turvallisuuden perusteiden etsimisen 

aikaa. Varautuminen puhtaasti sotilaallisiin uhkiin oli vain yksi asia listalla kansallisen turval-

lisuuden strategiassa. Persianlahden sota kuitenkin toimi osoituksena, että hankittua teknolo-

gista etumatkaa tulee kasvattaa, koska se mahdollistaa määrällisesti pienikokoisemmat mutta 

tehokkaammat asevoimat. 

Avaruuden merkitys kansalliselle turvallisuudelle kiteytyi sen tuottamaan tukeen asevoimien 

konventionaalisille suorituskyvyille sekä tiedustelutiedon tuottamisessa. Lisäksi läpi kylmän 

sodan tehdyt panostukset avaruuteen olivat luoneet aseman, jota voitiin edelleen vahvistaa. Kol-

manneksi avaruus itsessään sekä sen suorituskykyjen kehittäminen edesauttaa Yhdysvaltojen 

teknologisen ylivertaisuuden edelleen kehittämistä.  

Yksipuolinen kaikkivoipaisuus avaruudessa oli kuitenkin ohi menevää, mahdollisia uhkia näh-

tiin jo 1990-luvulla, mutta niiden olemassaolo konkretisoitui huoleksi 2000-luvun alussa. Yh-

dysvaltojen asevoimien etulyöntiasema avaruuden suorituskykyjen kautta tarkoitti myös yhä 

kasvavaa riippuvuutta niistä, jota vastustajat voivat hyödyntää. Yhdysvaltojen uhkakuvat olivat 

1990-luvulla liikkeessä ja hakivat muotoaan. 2000-luvun alun terrori-iskut ja sen jälkeiset vuo-

sia kestäneet sodat Afganistanissa sekä Irakissa johtivat huomion ja resurssien edelleen ohjau-

tumisen muihin kuin suurvaltojen välisen kilpailun tematiikkaan. Kansallisten resurssien käy-

tölle ei ollut selkeää suuntaa, koska uhkat sekä tavoitteet olivat moninaiset. Vuosikymmenen 

loppuun tultaessa turvallisuusuhkiksi listattiin yksittäiset aggressiiviset valtiot, rikollisuus, hu-

manitaariset kriisit sekä ydinaseteknologian leviäminen.  
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4 AVARUUSTURVALLISUUDEN RAKENTAMINEN 

AVARUUSTALOUDELLA SEKÄ AVARUUSDIPLOMATIALLA  

Edellisen luvun pääteemana oli Yhdysvaltojen avaruudellisten tavoitteiden sekä resurssien ana-

lyysi. Tämän luvun teemoina ovat tavoitteisiin pääsemisen keinot talouden, teknologian sekä 

avaruusdiplomation kautta. Ensin luvussa käsitellään avaruustalouden ja avaruusteollisuuden 

murrosta, miten Yhdysvallat pyrkii edistämään turvallisuuttaan näillä keinoilla ja ennen kaik-

kea mitä ne merkitsevät suurstrategialle.   

Suurvallan piilevän voiman tehtävä on tukea sen sotilaallisen voiman rakentamista sekä ylläpi-

toa. Taloudellisten voimavarojen tulee olla käännettävissä sotilaalliseksi voimaksi, kuten tek-

nologisten innovaatioiden kautta. Teknologinen kehitys on keskeinen talouden tuottama voi-

mavara, joka mahdollistaa sotilaallisten suorituskykyjen laadullisen ylivertaisuuden.207 Ava-

ruusteollisuuden kasvua on tuettava, jotta se voi kasvavissa määrin tuottaa vaurautta sekä tek-

nologian kehitystä sotilaallisen voiman kasvattamiseksi niin avaruudessa kuin muissa sodan-

käynnin ulottuvuuksissa. Kylmän sodan alusta lähtien Yhdysvaltojen lähestymistapana on ollut 

turvallisuuden takaaminen teknologisella ylivertaisuudella, joka nykyäänkin on yksi kansalli-

sen turvallisuuden kulmakivistä.208  

4.1 Valtiojohtoisuudesta valtion ohjaamaksi  

Avaruuden käytössä on nähtävissä kaksi aikakautta, jakautuen valtiojohtoiseen, perinteiseen 

avaruuteen (traditional space), sekä markkinavetoiseen, uuden avaruuden (new space) aika-

kausiin.209 Perinteinen aika alkoi kylmästä sodasta, josta lähtien avaruus oli Yhdysvalloissa en-

sisijaisesti kansallisen turvallisuuden asia, ja avaruusteollisuuden kehitystä ohjasivat kansalli-

sen turvallisuuden intressit. Murros uuden avaruuden aikaan alkoi toden teolla vasta 2000-lu-

vulla210 

                                                 
207 Mearsheimer (2014), s. 62. 
208 The White House: United States Space Priorities Framework. Washington D.C 2021, s. 3. 
209 Grest, Heiner: New Space - Advantage or Threat for the Military? Joint Airpower Competence Center, 2019. 

[https://www.japcc.org/new-space-advantage-or-threat-for-the-military/], luettu 25.1.2022. 
210 Weinzierl, Matthew: Space, the Final Economic Frontier. The Journal of Economic Perspectives, 2018, s. 173. 
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James Moltz kuvaa perinteistä avaruusturvallisuuden rakentamisen aikakautta teknokraat-

tiseksi. Siinä avaruusjärjestelmät rakennettiin sekä kehitettiin kansallisen turvallisuuden vaati-

musten mukaisesti ja sopimuskumppaneina olivat pääsääntöisesti samat ja vakiintuneet yrityk-

set. 211 Lähestymistapa olikin kylmän sodan aikana perusteltu. Teknologisen osaamisen vuota-

minen maan ulkopuolelle nähtiin yhtenä uhkakuvana. Toisaalta se myös tarkoitti valtion johta-

maa teknologista kehitystä, mikä tapahtui hallinnon esittämien tavoitteiden ehdoilla. 212 Ase-

telma johti siihen, että avaruusjärjestelmät olivat pitkäikäisiä, asevoimille sekä muille turvalli-

suustoimijoille valmistettuja, usein raskaita ja tiettyyn tehtävään suunniteltuja järjestelmiä.213  

Valtion saneleman avaruusteollisen yrityspohjan pieni koko, valtiojohtoisesti määritetyt järjes-

telmävaatimukset sekä näiden järjestelmien kehittäminen ilman muita käyttötarkoituksia tar-

koittivat korkeita kustannuksia.214 Teknokraattinen avaruusteollisuus ei kannusta resurssien te-

hokkaaseen käyttöön, eikä ennen kaikkea teknologiseen kehitykseen kilpailun puutteessa.215 

Korkeista kustannuksista johtuen satelliittien kehittäminen kesti pitkään, niitä oli määrällisesti 

vähän sekä ne ovat pääsääntöisesti suuria ja painavia. Nämä tekijät itsessään puolestaan lisäävät 

kustannuksia entisestään laukaisujärjestelmille syntyneiden vaatimusten vuoksi.216  

Uuden avaruuden aikana valtioilla, erityisesti Yhdysvalloilla on kasvavan yksityisrahoitteisen 

avaruusteollisuuden myötä mahdollisuus käyttää markkinaehtoista teknologian kehitystä hyö-

dyksi. Moltz kutsuu lähestymistapaa netokraattiseksi (netocracy), jonka hän määrittelee “as a 

new form of organization based on public-private partnerships, distributed architectures, rapid 

innovation, and the use of multiple commercial and allied partnerships.”217. Kansallisen tur-

vallisuuden ohjauksen sekä sääntelyn purkamisella on selkeä tavoite. Yksityisten yritysten toi-

votaan muodostavan kasvavan sekä itseään ylläpitävän avaruusteollisuuden sektorin.218 

Uuden innovatiivisuuden sekä teknologisen kehityksen aikakausi alkoi 2000-luvulla, avaruu-

den kaupallistumisen myötä yritysten tarjotessa tuotteitaan Yhdysvaltojen sotilas- ja turvalli-

suusviranomaisille. Sijoitusmahdollisuuksien todellinen kasvu nähtiin 2010-luvulla sääntelyn 

vähentymisen sekä teknologian leviämisen myötä.219  

                                                 
211 Moltz (2019b), s. 78.  
212 Moltz (2019b), s. 78.  
213 Grest (2019). 
214 Grest (2019). 
215 Weinzierl (2018), s. 176. 
216 Moltz (2019b), s. 78–79.  
217 Moltz (2019b), s. 78. 
218 Weinzierl (2018), s. 174. 
219 Grest (2019). 
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Netokraattinen lähestymistapa tarkoitti yritysten johdolla tapahtuvaa teknologian kehitystä. Lä-

pinäkyvä kilpailu mahdollistaa teknologian taloudellisen kehityksen. Valtiollisten toimijoiden 

ei tarvitse sitoa merkittäviä resursseja itse järjestelmiin, ostaen tarvitsemansa palvelut. Niissä 

tapauksissa, jossa kansainvälisiin yrityksiin ei voida tukeutua turvallisuussyistä, toteutetaan lä-

heistä yhteistyötä luotettavaksi tiedettyjen valtiollisten yritysten kanssa.220 

Vuonna 2015 avaruuden taloudellisten kokonaisvaikutusten yhdysvaltalaisille yrityksille arvi-

oitiin olevan 1,6 biljoonaa dollaria. Avaruusjärjestelmistä on tullut osa kriittistä infrastruktuuria 

ja niiden merkitystä taloudelle voidaan verrata sähkö- tai tieverkostoon.221 Kansainvälisesti 

avaruusteollisuudenalan oletetaan kasvavan teknologian mahdollistamien kyvykkyyksien laa-

jentuessa yhä pienemmille maille.222 

4.2 Avaruustalous 

Avaruusteollisuudenala on ollut 2000 luvun alusta lähtien kasvussa ja sen liikevaihdon olete-

taan kasvavan eri ennusteiden mukaan 926 miljardiin – 2,7 biljoonaan dollariin vuoteen 2040 

mennessä.223 Vuonna 2016 sen maailmanlaajuinen liikevaihto 350 miljardia dollaria. Liikevaih-

don jakautuessa maassa olevaan kiinteään kalustoon 113 miljardia dollaria, valtiollisiin toimi-

joihin 84 miljardin, televisiotuotantoon 98 miljardin sekä muihin aloihin 44 miljardin osuuk-

silla. 224 Kansainvälisesti Yhdysvaltojen vuosittainen osuus avaruuden valtiollisista toimin-

noista oli noin 50 miljardia läpi 2010-luvun. Samalla Yhdysvallat kohdensi rahan käyttöä uu-

destaan, pyrkien hyödyntämään kaupallisen sektorin palveluita.225  

Vuonna 2019 Yhdysvalloilla oli kolmetoista avaruuteen liittyvää hankinta- ja kehitysohjelmaa 

käynnissä, joiden yhteenlaskettu kokonaisarvo oli 123,2 miljardia dollaria.226 Samana vuonna 

yksittäisen valtion käyttöön menevät satelliitin arvo vaihteli 500 miljoonan ja 3 miljardin dol-

larin välillä. Ylläpitojärjestelmien kehityksen ja käytön maksaessa jopa 6 miljardia sekä yksit-

täisen laukaisun 100 miljoonaa dollaria.227 

                                                 
220 Moltz (2019b), s. 78. 
221 CRS (IF10337), s. 1. 
222 Grest (2019). 
223 Crane, Keith W.; Evan Link, Bhavya Lal & Rachel Y. Wei: Projections of the Future Size of the Space Econ-

omy. Institute for Defense Analyses, 2020, s. 33. 
224 Morgan Stanley: Global Space Economy. [https://www.morganstanley.com/Themes/global-space-economy], 

luettu 5.1.2022. 
225 Congressional Research Service: Challenges to the United States in Space. IF10337, CRS report, 2020, s. 1. 
226 U.S Government Accountability Office: Space Acquisitions. GAO-19-482T, 2019, s. 16 -19. 
227 Ibid. s. 2. 
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Matka kehitykselle on ollut pitkä ja lähestymistavaltaan teknokraattinen. Avaruusteollisuuden-

ala oli voimakkaassa kehityksessä kylmän sodan sääntelyn purkamisen vuoksi 1990 luvun lo-

pussa. Samalla sen siteet asevoimiin vähenivät, vaikka eivät katkenneet. Aikaisemmin asevoi-

mien hankinnat olivat suurin rahoituksen lähde avaruusteollisuudelle, mutta vuosikymmenen 

puolessa välissä teknologian kehityksen edistämiseksi sekä kustannusten jakamiseksi avaruu-

den toimintaympäristöä avattiin kaupalliseen käyttöön.228  

Kylmän sodan jälkeen Yhdysvaltojen puolustushallintoon rahoitus väheni selkeästi. Vielä 

vuonna 1985 puolustushallinnon rahoitus oli 28 prosenttia valtion budjetista ja seitsemän pro-

senttia bruttokansantuotteesta. 1990-luvun alussa Neuvostoliiton kaaduttua Yhdysvaltojen puo-

lustushallinto joutui merkittävien supistuspaineiden alaiseksi ja vuonna 1997 puolustusbudjetin 

osuus oli 15 prosenttia valtion budjetista ja 3,2 prosenttia bruttokansantuotteesta.229  

Avaruudelle kuitenkin nähtiin kansallisessa turvallisuudessa oma roolinsa pienentyneiden, 

mutta suorituskykyisempien ja kahden alueellisen konfliktin voittamiseen kykenevien joukko-

jen kehittämiselle: “…the appropriate mix of US military and commercial space systems will 

be integrated to reduce costs and optimize support for the warfighter”.230 Keskeinen rooli johtui 

tiedustelun, maailmanlaajuisten viestiyhteyksien sekä paikannuksen suorituskykyjen ollessa 

kriittisiä voiman projisoinnin mahdollistajia.231 Kahden yhtäaikaisen alueellisen konfliktin 

voittaminen edellytti tietoliikennesatelliittijärjestelmältä jopa sata kertaista tiedonvälityskapa-

siteettia 1990-luvun alun persianlahden sotaan verrattuna.232 

Avaruusjärjestelmien monimutkaisuus sekä kiertoradalle pääsyn vaikeus merkitsi kyvykkyyk-

sien keskittymistä muutamille valtioille, joilla oli avaruudessa merkittäviä suorituskykyjä.233 

Uuden innovatiivisuuden sekä teknologisen kehityksen aikakauden alkaessa 2000-luvulla, ava-

ruusliiketoiminnan oletettiin lähtevän nopeaan nousuun ja Yhdysvaltojen asevoimat sekä muut 

turvallisuusviranomaiset pääsisivät hyötymään kilpailun tuomista kustannussäästöistä. Sijoi-

tusmahdollisuuksien todellinen kasvu nähtiin kuitenkin vasta 2010-luvulla sääntelyn vähenty-

misen sekä maailmanlaajuisen teknologisen murroksen myötä.234  

                                                 
228 Wirbel, Loring: The Space Industry: Supporting U.S. Supremacy. [https://ips-dc.org/the_space_industry_sup-
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Avaruuden ja teknologian kehityksen symbioosi on ollut merkittävässä asemassa Yhdysvalto-

jen teknologisen ylivertaisuuden kehittymisessä. Avaruusteollisuuden rooli muuttui 1990-

luvun asevoimien tukielementistä osaksi talouden kasvua ja teknologian kehitystä:” We will 

invest in the research and development of next-generation space technologies and capabilities 

that benefit our commercial, civil, scientific exploration, and national security communi-

ties…”.235 

4.3 Paradigman muutos 

Paradigman muutos avaruudessa 2010-luvulla on muuttamassa asetelmia valtiojohtoisesta ava-

ruustoiminnasta kaupalliseksi. Kaupallisten investointien osuuden kasvu on haasteellista valti-

oille avaruuden normien kehittämisen sekä kansallisen turvallisuuden takaamisen kannalta. Yh-

dysvallat säätelee avaruusteknologian käyttöä lainsäädännöllä sekä järjestelmien sertifioinnin 

kautta, painottuen kansallisiin yrityksiin kansainvälisyyden kustannuksella. Yhdysvaltojen ta-

lous sekä asevoimat ovat maailman valtioista eniten riippuvaisia avaruusturvallisuudesta, ja 

siksi eniten sijoitettujen resurssien kautta menetettävää turvallisuusdynamiikan muuttuessa ka-

nainvälisen avaruusteollisuuden kasvaessa.236 

Avaruusjärjestelmät ovat kalliita kehittää sekä ylläpitää ja resurssien käytön kriittisiä kohteita 

jouduttiin arvioimaan uudelleen vaikeista talouden näkymistä johtuen. Taloudelliset tekijät pa-

kottivat etsimään uusia ratkaisuja kylmän sodan aikaisen teknokraattisen mallin tilalle, missä 

valtaosa avaruusteollisuuden tuotannosta oli asevoimien tai muiden turvallisuustoimijoiden it-

sensä tuottamia.237 Katse kääntyikin avoimen, kaupallisen avaruusteollisuuden kehityksen 

mahdollistamiseen. Kasvavan yksityisrahoitteisen kaupallisen sektorin palveluiden käyttö mah-

dollistaisi asevoimilta kustannustehokkaiden sekä suoristuskykyisten järjestelmien käytön, kil-

pailun laskiessa hintoja.238 

                                                 
235 President of the United States: National Security Strategy 2010. s. 31. 
236 CRS (IF10337), s. 1. 
237 Gonzales (1999), s. 13. 
238 Gonzales (1999), s. 14–17. 
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Erityisesti yksityisrahoitteisten tietoliikennesatelliittien määrä kasvoi merkittävästi 1990 lu-

vulla ja niitä käytettiin sekä kaupalliseen että Yhdysvaltojen asevoimien palveluhankintaan. 

Trendi oli kasvava ja 2000-luvun alussa kaupallisten tietoliikenne- ja kuvantamissatelliitien 

määrän arvioitiin ylittävän kaikkien valtiorahoitteisten satelliittien määrän. Yhteistyön yksityi-

sen avaruusteollisuuden kanssa toivottiin kantavan hedelmää laukaisujärjestelmien osalta. Ke-

hitys pienentäisi asevoimien ja muiden turvallisuusviranomaisten hankintakustannuksia, kehit-

täisi teknologiaa sekä loisi uusia edellytyksiä talouden kasvulle.239 Optimismi kääntyikin nope-

asti pettymykseksi kaupallisen sektorin luhistuessa 1990-luvun lopussa, kiinalaisen raketin rä-

jähtäessä mukanaan 16:n eri maan satelliittia. Onnettomuuden jälkeen selvisi, että yhdysvalta-

laiset yritykset olivat luovuttaneet Kiinalle sensitiivistä tietoa ja avaruusyhteistyö lopetettiin 

Kiinan kanssa. 

Kaupallisen avaruusteollisuuden varaan ei kuitenkaan voinut laskea liikaa. Vapautuneet kan-

sainväliset markkinat lisäsivät kilpailijoita kansainvälisesti, valtioiden kuten Venäjän subven-

toidessa avaruusteollisuuttaan alentaen laukaisun hintaa niin paljon, ettei yhdysvaltalaiset toi-

mijat pystyisi kilpailemaan niiden kanssa. Omia valtiorahoitteisia järjestelmiä oli siis edelleen 

osin ylläpidettävä kansallisen turvallisuuden vuoksi, mutta osa kapasiteetista kannatti edelleen 

hankkia markkinoilta.240  

Toisen maailmansodan päättymisestä alkaen Yhdysvalloilla on kansallisen turvallisuuden osa-

tekijänä ollut niin kutsuttu offset-strategia.241 Strategialla tarkoitetaan pysyvää teknologista yli-

vertaisuutta, jonka tarkoituksena on mahdollistaa omien sotilaallisten suorituskykyjen käyttö 

vastustajan suhteellisesta koosta tai paikallisista olosuhteista huolimatta.242 Avaruus on tärkeä 

osa offset-strategiaa sen ollessa yksi teknologisen kehityksen vetureista ja sen painoarvon en-

nustetaan nousevan tulevaisuudessa.243  

                                                 
239 Gonzales (1999), s. 13–14. 
240 Gonzales (1999), s. 16–17. 
241 Ellman, Jesse; Lisa Samp & Gabriel Coll: Assessing the Third Offset Strategy. Center of Strategic & Internati-

onal Studies, Washington D.C 2017, s.1. – Offset-strategioita on ollut kolme, alkaen kylmästä sodasta ja nykyinen 

on kolmas. ”Strategia” etsii keinoja ylläpitämään Yhdysvaltojen teknologista etumatkaa.  
242 Congressional Research Service: The Global Research and Development Landscape and Implications for the 

Department of Defense. R45403, CRS report 2021, s. 1. 
243 The White House: United States Space Priorities Framework. Washington, 2021, s. 3. 
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4.4 Laukaisujärjestelmät valtion ja avaruusteollisuuden uuden yhteistyön alkuna 

Avaruusjärjestelmät voidaan jakaa neljään, maa-, laukaisu-, avaruus-, ja käyttäjäsegmenttiin. 

Merkittävin pullonkaula avaruuden suorituskykyjen rakentamisen sekä avaruuden käytön kan-

nalta on laukaisujärjestelmä.244 Yhdysvaltojen avaruusturvallisuuden kulmakivenä on avaruu-

teen pääsyn turvaaminen jatkuvalla ja luotettavalla laukaisukyvyllä (assured access). 

Laukaisujärjestelmät ovat olleet perinteisesti kertakäyttöisiä, lukuun ottamatta avaruussukku-

laa, joka oli Yhdysvaltojen pääasiallinen laukaisujärjestelmä 1980-luvunta vuoteen 2011. Ava-

ruussukkula osoittautui tehottomaksi sekä kalliiksi järjestelmäksi käyttää, vastoin sille asetet-

tuja tavoitteita se käytti 2/3 NASA:n laukaisujärjestelmien budjetista ja puolet suunnitelluista 

laukaisuista eivät koskaan toteutuneet. Rakennetut avaruussukkulat eivät siten kyenneet muo-

dostamaan jatkuvaa valmiutta avaruuteen pääsyä varten. Rahoituksen vähentyessä avaruussuk-

kuloille oli löydettävä uusi korvaava järjestelmä. 245 

Avaruussukkula ohjelman lopettamisesta tehtiin lopullinen päätös vuoden 2003 onnettomuuden 

myötä, mutta ohjelman käyttökustannukset sekä käyttövarmuuden ongelmat olivat tiedossa pit-

kään ennen sen loppumista vuonna 2011. Korvaavaa järjestelmää varten uuden sukupolven lau-

kaisujärjestelmille käynnistettiin kehitysohjelma EELV (Evolved Expendaple Launch Vehicle) 

vuonna 1996. 246 Ohjelman pitkäikäisyydestä johtuen sen kehitys kuvaa hyvin Yhdysvaltojen 

suurstrategian sekä teknologia ja talouden monimutkaista suhdetta. Ohjelma koki turvallisuus-

ympäristön sekä muuttuvan maailman talouden muutokset 2000-luvulla, sen muuttaen muoto-

aan kohdattujen vaikeuksien kautta. 

                                                 
244 GAO (GAO-19-482T), s. 2. 
245 Weinzierl (2018), s. 176. 
246 U.S Government Accountability Office: Defence Acquisitions Annual Assessment. GAO-20-439, 2020, s. 183. 

– Myöhemmin sisäpolitiikan harjoittamisen tuloksena myös valtion avaruuden tieteelliseen tutkimukseen keskit-

tyvä NASA pakotettiin käyttämään ohjelman tuottamia laukaisujärjestelmiä. 
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EELV ohjelman tehtävänä oli tuottaa uusia kaksikäyttöisiä laukaisujärjestelmiä niin asevoi-

mille247 kuin kaupalliselle toiminnalle. Ohjelma oli alkujaan teknokraattinen, asevoimat rahoitti 

vuosittain järjestelmien kehitystä miljardilla dollarilla yhdessä mukana olevien yritysten 

kanssa. Mukana olevien yritysten oli mahdollista myöhemmin myydä laukaisupalvelua kaupal-

lisille toimijoille ja ohjelmalla pyrittiin kehittämään avaruusteollisuuden kasvua. Kehitysoh-

jelma oli kuitenkin jatkuvien vastoinkäymisten ja budjettiylitysten kohteena. Ohjelman käyn-

nistyessä avaruusmarkkinoiden arvioitiin olevan nopean kasvun alla ja ohjelmaan ilmoittautui 

kolme yritystä. 248  

Vuosituhannen vaihteessa kansainväliset markkinat kuitenkin romahtivat ja asevoimat jäivät 

lopulta ainoaksi kehitystyön rahoittajaksi sekä käyttäjäksi. Ohjelmaan kuuluneet yritykset yh-

distettiin yhdeksi yritykseksi, joka yksin vastaisi laukaisujärjestelmän kehityksestä valtion tu-

kemana.249  

Ohjelman tuottamat laukaisujärjestelmät olivat keskeisiltä teknisiltä osiltaan riippuvaisia venä-

läisestä teollisuudesta keskeisimmän osajärjestelmän, rakettimoottorin, osalta. Yhteistyön juu-

ret olivat ohjelman alkuajoilta 1990-luvulta, mutta yhteistyö osoittautui ongelmaiseksi 2000-

luvulla Venäjän hyökättyä Georgiaan sekä Krimin miehityksen myötä. 250 Kongressin tuotta-

man selvityksen myötä laukaisujärjestelmän hankkiminen kiellettiin niiltä yrityksiltä, jotka ali-

hankkivat osia Venäjältä, Näin ohjelman puitteissa kehitetty ensimmäinen laukaisujärjestelmä 

hylättiin.251 Yhdysvalloilla ei ollut omaa valmista vaihtoehtoa venäläiselle rakettimoottorille. 

Kansallisen turvallisuuden näkökulmasta tilanne oli ongelmallinen alkuperäisen tarkoituksen 

kannalta. Jatkuva kyky avaruuteen pääsyyn ei ollut kokonaan kansallisissa käsissä.252  

                                                 
247 On yksinkertaisempaa puhua asevoimista, mutta tässä yhteydessä termi kuvaa kaikkia valtiollisia turvallisuus-

toimijoita. Asevoimat vastasivat kuitenkin kustannuksista, vaikka käyttöä suunniteltiin luonnollisesti myös muille 

toimijoille. 
248 National Defense Research Institute: National Security Space Launch Report. RAND, 2006, s. 17 - 19. 
249 National Defense Research Institute: National Security Space Launch Report. RAND, 2006, s. 17 - 19. 
250 Money, Stewart: Competition and the future of the EELV program (part2). [https://www.thespacere-

view.com/article/2042/2}, luettu 10.1.2022. 
251 GAO (GAO-20-439), s. 183. 
252 Money, Stewart: Competition and the future of the EELV program (part2). [https://www.thespacere-

view.com/article/2042/2}, luettu 10.1.2022. 
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Vuonna 2014 ohjelman arvioitiin maksavan 70 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä, kun 

sen suunnitellut kustannukset olivat 20 miljardia ohjelman käynnistyessä.253 Kasvavat kulut 

johtuivat pääsääntöisesti yhden, hyvin raskaiden kuormien laukaisujärjestelmien rakentamiseen 

yhdeltä toimittajalta ULA:lta (United Launch Alliance). Järjestelmän hinta lähenteli 300–400 

miljoonaa dollaria laukaisua kohden kaikkine kuluineen, mikä ei vastannut vapailta markki-

noilta löytyvää hinnoittelua.254  

Ohjelmaa uudistettiin sekä hankintakilpailuun otettiin mukaan uusia yrityksiä, samalla ohjelma 

sai uuden nimen National Security Space Launch255. Ohjelman kehitysvaiheeseen kuului lo-

pulta neljä yritystä aikaisemman yhden sijasta. Yritykset olivat yhdysvaltalaisia ja siten kansal-

linen omavaraisuus säilyi. Järjestelmän kehitysvaihe päättyi ensimmäisen vaiheen hankintapää-

tökseen vuonna 2020, joka tehtiin kahdelta yritykseltä ULA:lta jonka laukaisujärjestelmä ei 

vielä ollut valmis sekä valmiin järjestelmän kehittäneeltä Space Exploration Technologies 

(SpaceX).256 

4.5 Yhdysvaltojen avaruuspolitiikka osana kansallista turvallisuutta 

1990-luvulla pyrkimyksenä oli vähentää kylmän sodan aikaisia teknologian vienti ja käyttöra-

joituksia, jotta valtiolliset ja ei valtiolliset kumppanit voisivat tukea muun muassa avaruuden 

tehokasta käyttöä. Kuitenkin tämä oli ristiriidassa vastakkaisten turvallisuushuolien kanssa, 

joissa pelättiin teknologian leviämisen edesauttavan tulevaisuudessa näkyvien turvallisuus uh-

kien kuten Yhdysvaltojen asemaa uhkaavien nousevien valtioiden kehitystä.257 Yhdysvaltojen 

harjoittama avaruusdiplomatia eivät olleet pitkäjänteistä selkeän päämäärän toimintaa. Lähes-

tymistapa oli 1990-luvulla avoin ja yhteistä avaruusturvallisuutta rakentava, Yhdysvallat ja Ve-

näjä sopivat keskisestä tiedon jakamisesta satelliittien laukaisuista tarjoten läpinäkyvyyttä mo-

lemmille osapuolille.258  

                                                 
253 U.S Government Accountability Office. Defence Acquisitions - Assessments of Selected Weapon Programs. 

GAO, 2014, s. 70 - 71. 
254 GAO (GAO-20-439), s. 183. 
255 Erwin, Sandra: EELV is no more. It is now 'National Security Space Launch'. [https://spacenews.com/eelv-is-

no-more-it-is-now-national-security-space-launch/], luettu 11.1.2022. 
256 U.S Government Accountability Office. Defence Acquisitions Annual Assessment. GAO-21-222, 2021, s. 106. 
257 US Department of Defense: Report of the Quadrennial Defense Review 1997. s. 4. 
258 President of the United States: National Security Strategy 2000. s. 17. 
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Avaruusturvallisuuden merkitys siirtyi kansallista turvallisuutta tukevasta osa-alueesta keskei-

seen rooliin vuoden 2006 avaruuspolitiikassa (National Space Policy), kuitenkin samalla sul-

kien kansallisen avaruusteollisuuden pois kansainvälisestä yhteistyöstä ja markkinoilta. 

Vuonna 2010 julkaistu avaruuspoliittinen linja etsi pitkän tähtäimen hyötyjä teknologisen yli-

vertaisuuden ylläpitämiseksi avaamalla sääntelyä ja mahdollistamalla yritysten välisen kilpai-

lun, lyhyen tähtäimen turvallisuuden kustannuksella.259 

Kylmän sodan päätyttyä Neuvostoliitolta Venäjälle siirtyi suuri määrä erilaisia avaruusjärjes-

telmiä, joiden ylläpitoon sillä ei ollut varaa. Rahoitus vaikeuksien myötä järjestelmät vikaan-

tuivat, joista ongelmallisimmat olivat ydinaseiden ennakkovaroitusjärjestelmät sekä ammatti-

taitoisen työväen etsiytyminen yhdessä tietotaidon kanssa muiden, mahdollisesti vihamielisten 

valtioiden työvoimaksi. Yhdysvallat auttoi Venäjän avaruusvirastoa (Russian Space Agency) 

rahoittamalla sitä lennättäen astronautteja venäläisellä kalustolla venäläiselle MIR-

avaruusasemalle. Yhdysvallat ei onnistunut pyrkimyksissään ja yrityksestä huolimatta talous-

ongelmista kärsinyt Venäjä myi avaruusteknologiaansa Kiinalle.260 Yhdysvallat myöhemmin 

kielsi yhdysvaltalaisten avaruusteollisuus yritysten komponentteja sisältävien satelliittien lau-

kaisun kiinalaisilla laukaisujärjestelmillä, Kiinan vakoiltua Yhdysvaltojen teknologiaa.261 

Myöhemmin Yhdysvallat yksipuolisesti vetäytyi ABM-sopimuksesta (Anti-Ballistic Missile), 

kehittääkseen omia avaruus- ja satelliittitorjuntajärjestelmiään uhkakuvien noustessa avaruu-

den vapaan käytön osalta.262 

 

                                                 
259 Presley (2020), s. 193–194. 
260 Moltz (2019b), s. 71–73. 
261 Moltz (2019b), s. 77. 
262 President of the United States: National Security Strategy 2006. s. 18. 



55 

Vuosituhannen vaihteen jälkeiset terrori-iskut tarkoittivat avaruuden sotilaallisiin suoritusky-

kyihin ja teknologiaan panostamisen laskua, rahoituksen siirtyessä pitkiin sotiin Lähi-Idässä. 

Siitäkin huolimatta, että avaruuden merkitys kyllä ymmärrettiin keskeiseksi kansallisen turval-

lisuuden osatekijäksi.263 Yhdessä avaruussukkulaohjelman aikaisen päättymisen kanssa, Yh-

dysvalloilla ei ollut tosiasiallista kykyä toimittaa ihmisiä kiertoradalle, kuten kansainvälisen 

siviilitutkimuksen ISS-avaruusasemalle. Omien suorituskykyjen kehityksen jumiutuessa tek-

nokratian ja rahoitusvajeen myötä Yhdysvallat menetti suhteellista etumatkaansa Kiinaan sekä 

Venäjään ja oli puolestaan 2000-luvulla riippuvainen Venäjän laukaisujärjestelmistä ja raketti-

moottoreista.264 Venäjä myös hyödynsi asemaansa Yhdysvaltain avaruussukkulaohjelman pää-

tyttyä. Venäläisten kuljetusmonopoli ihmisten laukaisemiseksi avaruuteen maksoi kansainväli-

sille asiakkaille 70 miljoonaa dollaria ISS-avaruusasemalle ja takaisin.265 

Avaruuden suorituskykyjen suhteellinen edistyksellisyys sen liittolaisiin verrattuna on ollut niin 

merkittävää, että todellista kykyä yhteiselle suoristuskykyjen rakentamiselle ei ollut ennen 

2000-lukua. Etumatkan aikaisempaa suuruutta sekä myöhemmin sen vähenemisen merkkinä 

voidaan pitää valtioiden välisen yhteistyön mahdollisuuden avaamisen osana avaruuspolitiik-

kaa vasta vuonna 2010. Rajallisten resurssien vuoksi yhteistyö on myös pakon sanelemaa ava-

ruusturvallisuuden takaamiseksi tulevaisuudessa, avaruusjärjestelmien määrän sekä laadun kas-

vaessa.266 Vuoden 2010 avaruuspolitiikassa Yhdysvallat ensimmäistä kertaa siirsi painopistettä 

omavaraisesta ylivertaisuudesta kansainvälisen yhteistyön sekä avoimen avaruusteollisen yh-

teistyön suuntaan.267 Muutos 2000-luvun avaruusnationalismista takaisin kansainvälisen yh-

teistyön kaikille osa-alueille ilmenee Yhdysvaltojen uudesta halusta sopia ja siten hallita ava-

ruudessa toimimista, Yhdysvaltojen esittäessä vuonna 2015 kansainvälistä ohjesääntöä ava-

ruustoiminnalle (Code of Conduct on Outer Space Activities).268 

                                                 
263 Delgado, Laura M: When Inspiration Fails to Inspire: A Change of Strategy for the U.S. Space Program. Space 

Policy, s. 96. 
264 Moltz (2019b), s. 73–74. 
265 Moltz (2019b), s. 75. 
266 Moltz (2019b), s. 79. 
267 Presley (2020). s. 193–194. 
268 President of the United States: National Security Strategy 2015. s. 31. 
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4.6 Yhteenveto 

Avaruustalouden kantavana rahoittajana ja siten järjestelmävaatimusten kautta teknologian ke-

hitystä teknokraattisuus on ollut avaruudelle leimallista. Yhdysvalloissa teknokraattisen ajan-

jakson voidaan katsoa kestäneen aina 2010-luvulle asti. Vuosikymmenen puolivälistä alkaen 

Yhdysvallat on ajautunut harjoittamansa politiikan vuoksi tilanteeseen, missä sen avaruustur-

vallisuuden voidaan nähdä heikenneen sen merkittävästä kylmän sodan jälkeisestä etumatkasta 

huolimatta.  

Avaruusteollisuuden kehittäminen jäi 1990-luvun alun jälkeen… Yhtenä vaihtoehtona tulevalle 

on avaruustalouden sääntelyn edelleen purkaminen ja netokratian hyväksyminen avaruustur-

vallisuuden takaamiseksi tulevaisuudessa. Teknokraattinen lähestymistapa osana kansallisen 

turvallisuuden rakentamista avaruudessa osoittautui toimivaksi tilanteessa, jossa kaksi suurval-

taa muodosti avaruuden monopolin. Suurvallankin resurssit ovat rajalliset ja globaalissa mark-

kinataloudessa yritykset johtavat teknologian kehitystä usealla toimialalla. Avaruudessa tasa-

paino puhtaan teknokraattisen ja netokraattisen lähestymistavan välillä on vielä toteutumatta. 

Avaruustalouden kasvuennusteiden mukainen kehitys johtaa Yhdysvallat uuteen tilanteeseen, 

kun avaruus entisestään täyttyy kaupallisilla toimijoilla ja niiden keskinäisriippuvuus kasvaa, 

ratadynamiikan vuoksi riski voimankäytön aiheuttamalle dominoefektille on merkittävä. Tällä 

on myös vaikutusta voimankäytön kynnykseen ainakin niillä valtioilla, joilla on avaruudessa 

olevia järjestelmiä sekä talouteen liittyviä riippuvaisuuksia. 
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5 PÄÄTÄNTÄ 

5.1 Alustus 

Tämän tutkimuksen tehtävä on ollut selvittää, miten avaruuden merkitys on muuttunut Yhdys-

valtojen suurstrategiassa kylmän sodan jälkeisenä aikana. Tutkimusasetelmassa kantavana teo-

reettisena näkökulmana on ollut offensiivisen realismin käsitys maailmasta sekä sen asettamat 

olettamukset ja vaatimukset Yhdysvaltojen suurstrategialle. Suurstrategia on valtion korkeim-

man johdon toiminnanohjausta, jonka voidaan käsittää sisältävän tutkimuksen teoreettisessa 

viitekehyksessä esitetyllä tavalla kolme ulottuvuutta (spheres of statecraft), jotka ovat valtion 

työkalupakista löytyviä tuoteperheitä. Näitä työkaluja valtio käyttää yhdessä tai erikseen tavoit-

teidensa edistämiseen. 

Suurstrategian tehtävä on ohjata määräämättömien tavoitteiden sekä määrällisten resurssien vä-

lillä tasapainoilua. Se määrittää valtion uhkakuvat, keskeiset tavoitteet sekä resurssien ohjauk-

sen niille keinoille, joilla tavoitteisiin päästään. Suurstrategialla on erilaisia muotoja sekä laa-

dullisia ominaisuuksia. Muodot kuvaavat kuinka tavoitteellista suurstrategian muotoutuminen 

on. Uhkat, tavoitteet, keinot ja resurssien ilmaisu asiakirjoissa muodostaa selkeän tradition, jol-

loin valtion suurstrategian voidaan nähdä olevan tarkoituksellista ja tavoitteellista. Yhdysval-

loilla on pitkä traditio ilmaista suurstrategiaansa ja siten se voidaan nähdä olevan muodoltaan 

tavoitteellista. 

Suurstrategian laadullisilla tekijöillä voidaan arvioida Yhdysvaltojen suurstrategian todelli-

suutta. Mikäli suurstrategisisiksi mielletyissä asiakirjoissa, kuten kansallisen turvallisuuden 

strategiassa, ilmaistaan tavoitteeksi jonkin asian edistäminen mutta todellisuudessa sen saamat 

resurssit, eivät tosiasiassa toteudu ei asialla ole ilmeistä suurta merkitystä suurstrategialle. Sa-

man kaltainen päättely toimii myös muille suurstrategian laadullisille tekijöille. 
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5.2 Johtopäätökset 

Tutkimusongelman voidaan tiivistää offensiivisen realismin pohjalta tehtyyn oletukseen suur-

vallan toiminnasta avaruudessa. Kuten kansainvälinen järjestelmä, myös avaruus on anarkisti-

nen toimintaympäristö. Luonnolliset ominaisuudet tekevät avaruuteen pääsyn vaikeaksi ja siten 

vaikeasti hallittavan. Suurvaltana Yhdysvallat pyrkii maksimoimaan valtansa avaruudessa sekä 

saavuttamaan avaruuden hegemonian, avaruuden yksinvaltiuden. Avaruuden luonnolliset omi-

naisuudet kuitenkin vaikeuttavat sotilaallisen voiman käyttöä avaruudessa ja siten onkin toden-

näköistä, että Yhdysvallat pyrkii vähintäänkin pitämään saavuttamansa etumatkan ja estämään 

nousevien suurvaltojen suhteellisen voiman kasvun. 

- Miten avaruuden sotilaallinen rooli on kehittynyt kansallisessa turvallisuusstrategiassa?  

Avaruuden merkitys perustuu sen kiinteään siteeseen Yhdysvaltojen sotilaalliselle voimankäy-

tölle sekä sitä tukeville elementeille. Avaruus mahdollistaa Yhdysvaltojen sotilaallisen voiman-

käytön, ilman avaruuden suorituskykyjä Yhdysvaltojen valta suhteessa muihin valtioihin pie-

nenee. Avaruuden rooli on voimistunut niin sotilaallisesti, teknologisesti kuin taloudellisesti. 

Kylmän sodan päätyttyä Yhdysvaltojen turvallisuusympäristön muutoksen myötä keskeisen 

turvallisuuden tuottajan, asevoimien, kokoa pienennettiin mutta sen suhteellista suorituskykyä 

kasvatettiin, jossa avaruuden suorituskyvyillä on keskeinen rooli. 

Kansallisessa turvallisuusstrategiassa kuten puolustus- ja sotilasstrategioissa avaruuden soti-

laallinen kuin taloudellinen merkitys johdonmukaisesti tunnustettiin. Kuitenkin aitoja teoreet-

tisia askelia sotilaalliseen toimintaan avaruudessa otettiin vasta 2010-luvulla, kun avaruuden 

doktriini julkaistiin ja avaruusoperaatioiden johtamiseen luotiin edellytyksiä.  Avaruuteen oh-

jatut resurssit kertovat omaa todellisuuttaan. 1990-luvulta lähtien avaruuteen käytetty suhteel-

linen rahoitus laski jokaisella kolmella vuosikymmenellä. Laukaisumäärät puolestaan kokivat 

laskun 2000-luvulla, palautuen 2010-luvulla lähes 1990-luvun tasolle.  
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Laukaisumäärän ja rahoituksen välisen epäsuhdan välillä on löydettävissä looginen syy. Ava-

ruusjärjestelmien kehittäminen kestää kauan ja on todennäköistä, että 1990-luvulla avaruuteen 

laukaistiin kylmän sodan lopussa kehitettyjä järjestelmiä. Avaruudenalan rahoitus laski 1990-

luvulla, mutta kylmän sodan jälkeinen reformi leikkasi muista asevoimien osa-alueista enem-

män. Muistaen avaruusjärjestelmien pitkät kehitysajat, 2000-luvun laukaisumäärän lasku on 

enemmänkin edellisen vuosikymmenen dollarimääräisen rahoituksen vähyyden tulos. Puolus-

tusbudjetti kokonaisuutena kasvoi koko 2000-luvun, kuten avaruusbudjettikin. Kuitenkin ava-

ruusbudjetin suhteellinen osuus laski 1990-luvusta. 2010-luvun kohonneet laukaisumäärät ovat 

selitettävissä avaruusteollisen kilpailun avaamisella, joka johti suurempiin laukaisumääriin pie-

nemmällä suhteellisella rahoituksella. 

Yhdysvaltojen kokemat uhkakuvat sekä asetetut tavoitteet eivät näyttäytyneet avaruuden suo-

rituskyvyille annettuina resursseina. Yhdysvaltojen suurstrategia on avaruuden osalta ollut epä-

johdonmukaista eikä se ole onnistunut määrittämään tavoitteiden, keinojen ja resurssien suh-

detta tavalla, joka tukisi sen kansallista turvallisuutta. Tuloksena Yhdysvallat on menettänyt 

suhteellista etuaan avaruudessa. 

- Mikä taloudellinen ja teknologinen merkitys avaruudella on? 

- Mitä pehmeitä keinoja Yhdysvallat on käyttänyt avaruusturvallisuuden edistämiseksi? 

Tutkimuksessa ongelmaa lähestyttiin avaruusdiplomatian ja avaruustaloudellisen murroksen 

kautta. Avaruusteollisuuden merkitys on kaksiosainen, ensinnäkin sillä on taloudellinen vaiku-

tus, joka tukee sotilaallista voimaa ja toiseksi sen avulla kehitetään teknologiaa, jolla Yhdys-

vallat saa suorituskykyetua. Talous ja sen osana avaruustalous mahdollistavat sotilaallisen voi-

man, talouden pitää kuitenkin tuottaa valtiolle vaurautta, jotta se todella pystyy tukemaan val-

tion sotilaallista voimaa. Vauraus voi olla rahaa tai materiaalia mutta se syntyy talouden tehok-

kuudesta, joka kasvaa kilpailun myötä.  

Avaruusteollisuuden osalta Yhdysvaltojen lähestymistapa oli kylmän sodan jäljiltä teknokraat-

tinen. Valtio ohjasi teollisuuden toimintaa määrittämällä vaatimukset perustuen omiin lähtö-

kohtiinsa, käyttäen samoja perinteikkäiksi muodostuneita yrityksiä. Lähestymistavalla oli pe-

rusteensa kylmän sodan aikana, jolloin avaruusjärjestelmille ei ollut juurikaan kaupallista ky-

syntää. Sääntelyllä estettiin turvallisuuden nimissä teknologian päätyminen mahdollisille vas-

tustajille. Sääntely sekä siitä johtunut kilpailun puute johtivat kuitenkin huonoon tehokkuuteen 

sekä avaruusohjelmien suuriin kuluihin. 2000-luvulta alkaen avaruusteollisuus oli murroksessa, 

avaruuteen pääsy ei enää rajoittunut kahdelle suurvallalle ja avaruusjärjestelmille löytyi kau-

pallisia sovellutuksia.  
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Muiden talouden alojen riippuvuus avaruudesta kasvoi sekä avaruustaloudelle ennustettiin 

suurta kasvua. Avaruusturvallisuuden näkökulmasta teknologian leviäminen sääntelyllä ei ollut 

enää mielekästä, sillä suurempi uhka oli taloudellisesta kehityksestä ulos jäämisellä. Kasvava 

avaruusteollisuus kykenisi ylläpitämään teknologian kehitystä paremmin kuin valtiolliset toi-

mijat yksinään. 2010-luvulla Yhdysvaltojen lähestymistapaa aloitettiin muuttamaan netokratian 

suuntaan, valtio siirtyisi asiakkaan ja neuvonantajan rooliin. Sääntelyn purkua ja avointa kil-

pailua kokeiltiin jo kerran umpikujaan ajautuneen laukaisujärjestelmäohjelman puitteissa me-

nestyksekkäästi. Kasvava riippuvuus kaupallisista toimijoista ei kuitenkaan ole ongelmatonta. 

Kaupalliset toimijat voivat ajautua vaikeuksiin ja valtio siten menettää suorituskyvyn. Avaruus-

talouden kasvua tulee siis tukea ja siksi sen suojelu on myös tärkeää, avaruusturvallisuus on 

riippuvainen talouden kantokyvystä sekä teknologian kehityksestä. 

Yhdysvallat käytti avaruusdiplomatiaa ensiksi estääkseen avaruusteknologian leviämistä mah-

dollisille vastustajille ja toiseksi omien suorituskykypuutteiden korjaamiseksi. Kylmän sodan 

aikana Yhdysvallat sekä Neuvostoliitto omasivat teknologisen etumatkan avaruuden käytössä. 

Neuvostoliiton hajoamisen seurauksena Venäjä oli taloudellisissa vaikeuksissa ja Kiina oli val-

mis ostamaan Venäjältä teknologiaa sekä tietotaitoa avaruuden käyttöön liittyen. Yhdysvallat 

pyrki estämään teknologian leviämisen rahoittamalla Venäjän avaruustoimintaa ostamalla ve-

näläisiä rakettimoottoreita yhdysvaltalaisiin laukaisujärjestelmiin. Järjestely kääntyi lopulta 

Yhdysvaltoja vastaan uudella vuosituhannella, kun siitä oli tullut riippuvainen venäläisistä ra-

kettimoottoreista sekä Venäjän kyvystä lähettää ihmisiä avaruuteen avaruussukkulaohjelman 

päätyttyä vuonna 2011. Yhdysvallat pääsi lopullisesti irti riippuvuudestaan vuonna 2020, teh-

den yhdeksän vuoden tauon jälkeen ensimmäisen miehitetyn avaruuslennon. 

Yhdysvallat käytti muutosta netokraattiseen lähestymistapaan avaruusturvallisuuden edistä-

miseksi. Muutos kuitenkin tapahtui enemmän pakolla, ympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin 

reagoiden kuin oikeana johdonmukaisena toimintana. Poliittiset ja diplomaattiset keinot olivat 

epäjohdonmukaisia, ilman selkeää tavoitteiden ja keinojen määritystä. Reagointina ongelmaan 

avaruusteknologian leviämisen estäminen johti pitkäaikaisiin turvallisuushuoliin. 
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Tutkimuksen tutkimusongelmana oli: Miten avaruuden merkitys on muuttunut osana Yhdys-

valtojen suurstrategiaa kylmän sodan jälkeisenä aikana? 

Avaruuden merkitys on tunnistettu kaikkina vuosikymmeninä, mutta avaruuden käyttöön ei 

suunnattu sen tunnistettuun merkitykseen tarvittavia resursseja. Yhdysvallat on siksi menettä-

nyt suhteellista valtaansa muihin valtioihin nähden. Avaruuden merkitys keskittyi 1990-luvulla 

sotilaallisen suorituskyvyn mahdollistajaksi, mutta sen merkityksellisyys on myöhemmin laa-

jentunut riippuvuussuhteeksi sotilaallisten suorituskykyjen sekä talouden talouden osa-alueella.  

Avaruustalouden kasvu sekä avaruudessa toimivien valtioiden sekä yritysten määrän lisäänty-

minen merkitsee avaruudessa tapahtuvien sotilaallisen voimankäytön kasvavaa uhkaa, vaikka 

avaruuden olosuhteet tekevät kaikista toimijoista keskenään riippuvaisia. Tässä suhteessa ava-

ruuden voi nähdä siirtyvän jatkuvasti toimintaympäristönsä kontekstissa molemminpuolisen 

varman tuhon (mutual assured destruction) tematiikkaan, missä mikä tahansa voimankäyttö voi 

toimia ”avaruuden ydinaseena”. 

5.3 Reflektio, validiteetti ja reliabiliteetti. 

Tutkimuksen perustaksi valittiin neorealismi avaruuden toimintaympäristön perusteella. Toi-

minta avaruudessa edellyttää materiaalisia kyvykkyyksiä, taloudellisia edellytyksiä sekä tarvit-

tavaa teknologista edistyksellisyyttä. Neorealistinen traditio on materialistinen ja suurvaltakes-

keinen, joten valinta oli tutkimusta aloittaessa luonnollinen. 

Postivistinen ja rationaalinen lähestymistapa oli osin ongelmallinen suurstrategian laajuuden 

vuoksi. Materiaalisia asioita on valtava määrä tutkittavaksi suurstrategiassa, ja gradun tasoiselle 

tutkimukselle laaja työ. Tämän tutkimuksen toteutuksessa kuitenkin pyrittiin menetelmien 

avulla rajaamaan materiaalisia asioita, joita tutkitaan. Teoriaohjaava menetelmä onnistui tutki-

musongelman selvityksessä. 

Tutkimusta tehdessä on kuitenkin tullut ilmeiseksi, ettei valittu tutkimusasetelma ollut ongel-

maton lähestymistapa ja osin jopa kääntyi itseään vastaan. Avaruuden toimintaympäristö on 

osoittautunut moniselitteiseksi ja sen kaikkia toimijoita koskeva keskinäisriippuvuus erityisen 

haastavaksi offensiivisen realismin lähtökohdalle, jossa sotilaalliseen voimankäyttöön varau-

dutaan. Keskinäisriippuvuus avaruuden kansainvälisen käytön jatkuvasti monipuolistuessa 

sekä verkostoituessa nostaa sotilaallisen voimankäytön kynnystä. Avaruusturvallisuuden voi-

daankin nähdä syntyvän liberalismin maailmankuvan mukaisesti keskinäisriippuvuuksien sekä 

kansainvälisten instituutioiden kautta. 
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Lukkiutuminen offensiiviseen realismiin on luonut viitekehyksen joka osin estää avaruuden to-

dellisen suurstrategisen merkityksen havaitsemisen, kansainvälisen yhteistyön ollessa sille vä-

liaikainen omia valtapyrkimyksiä edistävä hyödyke. Sotilaallisen voiman käyttö kääntyy ava-

ruuden ruuhkautuessa turvallisuuspyrkimyksiä vastaan, tuhoamalla kaikkia avaruusjärjestel-

miä, vaarantamalla avaruuden saavutettavuuden sekä ajamalla muut valtiot voimankäyttäjää 

vastaan. Avaruus on miellettävissä offensiivisen realismin umpikujaksi, joka voimistuu tule-

vaisuudessa. 

Erilaisilla teoreettisilla viitekehyksillä tutkimukseen olisi ollut mahdollista saada erilaisia nä-

kökulmia. Liberalismin varaan rakennetulla viitekehyksellä olisi ollut mahdollista tutkia peh-

meitä vallankäytön välineitä sekä instituutioiden merkitystä avaruuden käytöllä. Liberalismi 

myös tunnistaisi avaruudellisen vallan rakentumisen muilla kuin pelkästään kovilla materialis-

tisilla tavoilla. Avaruudessa voi siten olla avaruudensuurvaltoja, jotka ovat realismin silmissä 

heikompia. Näin avaruutta voi tutkia valtion toiminnan keräämän pääoman kautta, keskittyen 

taloudelliseen kilpailuun, neuvotteluihin ja yhteiseen vastuuseen. 

5.4 Pohdinta ja jatkotutkimukset 

Avaruuden taloudellinen arvo tulee vain kasvamaan teknologian kehittyessä. Nyt kaukaisilta 

tuntuvat asiat, kuten materiaalien louhinta taivaankappaleilta tuntuu kovinkin kaukaiselta, 

mutta teknologian kehitys vie vääjäämättä siihen suuntaan. Avaruuden käytön tulevaisuuden 

arviointi on siksi hankalaa, että teknologisia edistysaskeleita tai niiden puutetta ei voi ennak-

koon tietää. Elämme kuitenkin avaruuden murroksen aikaa, avaruudessa toimii enemmän yri-

tyksiä ja valtioita kuin koskaan ennen. Yhä useammalla valtiolla sekä yrityksellä on myös edel-

lytyksiä liittyä avaruuden käyttäjiin. Kehityksestä ei ole hyvä jäädä jälkeen, avaruuden sovel-

lutukset tulevat olemaan kasvavissa määrin osa yhteiskuntaa sekä kansainvälistä järjestystä. 

Näillä perusteilla on selvää, että avaruuteen liittyvää kaikkien tieteenalojen tutkimusta tarvitaan 

lisää. Suomessa avaruuden tutkimus on pientä, mutta tilanteen voi korjata. Suomalaisilla on 

mahdollisuus osallistua avaruuden käyttöön sekä hyötyä siitä. Tutkimusaiheita löytyy niin pien-

ten valtioiden avaruusstrategiasta kuin Puolustusvoimien omien avaruudensuorituskykyjen luo-

misesta. Yhtenä merkittävänä aiheperheenä on turvallisen avaruuden käytön mahdollistavat 

kansainväliset avaruuden käyttöä rajaavat sopimukset sekä niiden kehittäminen.  
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