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ALUKSI
» P E L O T T E L U A !»

Donald Trump oli alusta alkaen skeptinen. Oli iltapäivä kuu
dentena tammikuuta 2017, ja tuleva presidentti oli kuunnel
lut Trump Towerin kokoushuoneessa jo kahden tunnin ajan
Yhdysvaltain tiedustelutahojen selontekoa poikkeuksellisesta
asiakirjasta. Tiedustelupalveluiden laatiman raportin mukaan
Venäjän valtionjohto oli masinoinut kaikessa hiljaisuudessa
valtavan kampanjan, jonka tarkoitus oli ollut horjuttaa Yhdys
valtain poliittista järjestelmää ja nostaa Trump presidentiksi.
Trump oli hillinnyt suuttumuksensa ja tyytynyt kyseenalais
tamaan tietojen paikkansa pitävyyttä silloin tällöin. Hän halu
si uskoa, että koko juttu osoittautuisi emävaleeksi, kulisseissa
vaikuttavan virkamieseliitin juoneksi, jolla yritettiin kyseen
alaistaa hänen presidenttiytensä ja marraskuinen voittonsa
Hillary Clintonista.
Sitten Yhdysvaltain tiedustelupäällikkö James Clapper,
keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja John Brennan ja kan
sallisen turvallisuusvirasto NSA:n johtaja Michael Rogers
poistuivat huoneesta. Liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Ja
mes Comey ojensi Trumpille vielä yhden asiakirjan. Kyseessä
oli kahden liuskan mittainen tiivistelmä entisen brittiagentin
muistioista, joiden mukaan Trump ja hänen kampanjaväkensä
olivat tehneet yhteistyötä Venäjän valtionjohdon kanssa. Muis
tioiden mukaan Venäjän tiedusteluviranomaiset olivat hankki-
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neet Trumpista kiristämistarkoituksiin soveltuvaa materiaalia,
muun m uassa videokuvaa hänestä irstailemassa prostituoitu
jen kanssa moskovalaisessa hotellissa.
Comey selitti Trumpille, että tiivistelmän toimittaminen ei
tarkoittanut, että FBI pitäisi tietoja tosina. Dekadentteja yksi
tyiskohtia ei ollut vahvistettu, ja Comey sanoi, ettei Trumpia
koskevaa henkilökohtaista tutkintaa ollut käynnistetty. Mate
riaali oli kuitenkin päätynyt jo toimittajien käsiin ja saattaisi
tulla julki. Comeyn mukaan tiedustelutahot halusivat tiivistel
mällään auttaa Trumpia varautumaan julkitulon mahdollisuu
teen.
Comeyn lähdettyä Trump oli vimmoissaan. »Paskapuhet
ta», hän julisti avustajilleen. Valetta alusta loppuun. Keskustelu
kääntyi siihen, miksi Comey oli antanut tiivistelmän. Yhtäkkiä
asia oli päivänselvä: Trump tiesi tasan tarkkaan, mistä oli
kyse.
»Pelottelua», hän jyrähti. Häntä kiristettiin. Comey toimi
epäilemättä sam assa juonessa muun tiedusteluväen kanssa ja
halusi viestittää, että heillä oli Trumpista vahingollista aineis
toa.
Tällainen peli ei ollut Trumpille uutta. Hänen entinen mentorinsa Roy Cohn tunnettiin kovakouraisten öykkärien palk
kaam isesta ja valheellisten mielipidemittausten teettämisestä
- Cohn oli hallinnut likaisen pelin kaikki temput. Samaa linjaa
oli vetänyt Comeyn tunnetuin edeltäjä, J. Edgar Hoover, joka
oli antanut useiden poliitikkojen ja julkimoiden ymmärtää,
että hänellä oli materiaalia, joka romuttaisi heidän uransa het
kessä. Trlimp piti selvänä, että Comey ja kumppanit yrittivät
nyt sam aa menetelmää häneen. Vaan siihenpä hän ei alistuisi.
Kokouksen herättämä suuttumus vaikutti osaltaan siihen,
millaiseksi yksi Yhdysvaltain historian myrskyisimmistä pre
sidenttikausista m uodostui. Trumpin ensimmäistä vuotta

vallankahvassa sävyttivät poliittisiin vastustajiin kohdistuvat
raivokohtaukset, merkilliset varhaisaamujen Twitter-vyöry
tykset ja toistuvat pyrkimykset dem onisoida »valeuutisten»
levittäjiä eli kaikkia tahoja, jotka kyseenalaistivat Trumpin vil
pittömyyden, pätevyyden ja jopa mielenterveyden. Huomatta
va osa räyhäämisestä liittyi viranomaisten sitkeästi jatkamiin
tutkimuksiin, joilla selvitettiin Venäjän sekaantumista vuoden
2016 vaaleihin. Aihe oli Trumpille punainen vaate. Venäjästä
oli tullut Trumpin vastustajien sotahuuto, hänen presidenttiy
tensä perisynti, skandaali, joka kyseenalaisti sekä hänen vaali
voittonsa että Yhdysvaltojen kyvyn puolustautua informaatiosodankäynniltä. Trump kieltäytyi kuitenkin uhmakkaasti
pitämästä Venäjän mittavaa hyökkäystä merkittävänä tai edes
todellisena tapauksena. Hänestä jokaisen aihetta käsittelevän
selvityksen todellinen tavoite oli pudottaa hänet presidentin
pallilta.
Venäjä-kohun juuret ulottuvat vuosikymmeniä taaksepäin.
Trump oli harjoittanut liiketoimintaa Venäjällä vuosia ja jatkoi
sopimusten haalimista vielä presidentinvaalikampanjansa en
simmäisten kuukausien aikana. Taloudelliset intressit väritti
vät vahvasti Trumpin suhtautumista Vladimir Putiniin, Venä
jän itsevaltaiseen presidenttiin. Trumpin Venäjä-skandaali on
osa Yhdysvaltain ja Venäjän laajempaa kylmän sodan jälkeistä
geopoliittista välienselvittelyä - vaalivuonna 2016 Venäjän val
tionjohto avasi uuden rintaman internetiin.
Koska Trump ei voi tai halua hyväksyä, että Putin hyök
käsi yhdysvaltalaista demokratiaa vastaan, jää viranomaisten
ja toimittajien vastuulle selvittää, mitä vaalien alla oikein ta
pahtui. Selvitystyöhön saattaa mennä vuosia. Tällä kirjalla me
kirjoittajat pyrimme kantamaan kortemme kekoon. Suhtautuipa Trump skandaaliin miten hyvänsä, vastaavien hyökkäysten
estäminen edellyttää, että niin rivikansalaiset kuin päättäjätkin
saavat perinpohjaisesti tietää, mitä oikein tapahtui.
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1
» P R E S I D E N T T I P U T IN T A P A IS I M IE L E L L Ä Ä N
H E R R A T R U M P IN »

Oli 9. marraskuuta 2013, myöhäinen iltapäivä, ja Donald
Trump alkoi huolestua. Hän oli Moskovassa nyt toista päivää.
Piinkovan liikemiehen ja tosi-tv-tähden aikataulu oli hektinen
hänen markkinoidessaan illalla Crocus City Hallissa järjestet
tävää hulppeaa näytöstä. Miss Universum -kisoissa oli muka
na osallistujia 86 maasta, ja kilpailua katsoisi television väli
tyksellä lähes miljardi ihmistä.
Trump ja televisioyhtiö N BC olivat yhdessä ostaneet kiso
jen oikeudet 17 vuotta aiemmin. Kauneuskilpailu oli Trumpin
arvokkaimpia hankintoja. Se tuotti vuosittain miljoonia ja mikä kenties yhtä tärkeää - levitti hänestä kuvaa legendaari
sena playboyjulkimona. Moskovassa ollessaan Trump kartoitti
myös mahdollisuuksia aloittaa uusia liiketoimia, olihan hän
yrittänyt aloittaa suurisuuntaista bisnestä Venäjällä jo vuosi
kymmeniä. Miss Universum -kisojen henkilökunta piti julki
sena salaisuutena sitä, että Trumpin varsinainen kiinnostus
Moskovaan liittyi liike-elämään eikä kauneuskilpailuihin.
Tuona iltapäivänä läsnäolijoista vaikutti kuitenkin siltä, että
Trumpin mielessä pyöri vain yksi kysymys: missä oli Vladimir
Putin?
Sen jälkeen kun Trump oli viisi kuukautta aiemmin ilmoit
tanut Moskovan seuraavaksi M iss Universum -kisojen pito
paikaksi, ajatus Vladimir Putinin tapaamisesta tuntui m uo
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dostuneen hänelle pakkomielteeksi. Kesäkuussa Trump oli
tviitannut: »M itä luulette, tuleeko Putin seuraamaan M iss
Universum -kisoja marraskuussa - ja jos tulee, saanko hänestä
uuden parhaan ystävän?»
Moskovaan päästyään Trump oli saanut henkilökohtaisen
viestin Kremlistä. Viestin oli välittänyt Aras Agalarov, Putinin
lähipiiriin kuuluva oligarkki, joka avusti Trumpia kauneuskisojen järjestelyissä. »Presidentti Putin tapaisi mielellään her
ra Trumpin.» Trump oli innostunut. Hänestä oli vaikuttanut
vahvasti siltä, että Putin aikoisi saapua kisoihin. Aika kuiten
kin kului, eikä sanaa kuulunut. Trump oli alkanut hermostua.
»Tuleeko Putin?» hän kyseli.
Kremlistä ei kuulunut mitään. Tilanne näytti huonolta,
kunnes Agalarovin välityksellä saatiin toinen viesti. Putinin
lehdistösihteeri ja oikea käsi Dmitri Peskov soittaisi pian.
Trump oli huojentunut, sillä harva oli Putinin kanssa läheisem m issä väleissä kuin Peskov. Hän jos joku osaisi auttaa ta
paamisen järjestämisessä. Rob Goldstone, Isosta-Britanniasta
lähtöisin oleva tiedottaja, joka oli auttanut kisojen saamisessa
Moskovaan, kertoi Trumpille, että »puhelu Peskovilta on kuin
puhelu Putinilta». Aika alkoi kuitenkin loppua. Show alkaisi
pian, ja Trump lähtisi kaupungista suoran lähetyksen päätyt
tyä.
Lopulta Agalarovin matkapuhelin soi. Soittaja oli Peskov, ja
Agalarov ojensi puhelimen innokkaasti odottavalle Trumpille.
Trumpin m atka M oskovaan M iss Universum -kisoihin oli
käänteentekevä. Hän oli haikaillut jo vuosia mahdollisuutta
rakennuttaa uudenkiiltävä Trump-torni Venäjän pääkaupun
kiin. Matkan myötä olisi enää pienestä kiinni, saisiko hän jät
tää oman merkkinsä, oman nimensä Moskovan kaupunkisiluettiin ja pönkittää siten asemaansa eräänlaisena globaalina
oligarkkina.
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Venäjällä ollessaan Trump osoitti, kuinka mieltynyt hän
oli omavaltaiseen presidenttiin imarrellen häntä tviiteillä ja
kehittelevillä lausunnoilla. Samankaltaisia Putinin ihailusta
kieliviä kommentteja oli kuultu häneltä usein aiemminkin.
Myöhemmin Trumpin merkilliset lausunnot Putinista - Moskovan-matkalla, sitä ennen ja sen jälkeen - löivät ällikällä
yhdysvaltalaiset tiedusteluviranomaiset ja kongressin edusta
jat aina vannoutuneita republikaaneja myöten.
M ikä ihme selittää Trumpin horjumattoman ihailun itse
valtaista Putinia kohtaan? Miksi hän kieltäytyi tunnustamasta,
että Putin harjoitti sortopolitiikkaa, miksi hän puolusteli Ve
näjän presidentin toimia Ukrainassa ja Syyriassa, miksi hän
vähätteli Putinin kriitikoiden väkivaltaisia kuolemia ja katsoi
läpi sormien Putinin käymää informaatiosotaa, jolla pyrittiin
horjuttamaan länsimaista demokratiaa?
Trumpin lyhyt Moskovan-vierailu tarjoaa johtolankoja.
Kaksipäiväistä matkaa on ruodittu myöhemmin paljon, koska
Trumpin väitettiin osallistuneen matkansa aikana omituisiin
eroottisiin ilotteluihin - väitteitä ei tosin ole vahvistettu. Matka
oli kuitenkin merkityksellinen, koska se paljasti Trumpin tär
keimmän motiivin eli mahdollisuuden rakentaa itselleen uusia
monumentteja ja ansaita lisää rahaa. Trump oli oivaltanut, että
Moskovaa koskevat rakennushaaveet saisi unohtaa, jos hän ei
onnistuisi pääsemään väleihin Venäjän presidentin kanssa.
Venäjän-matka merkitsi uuden ystävyyden alkua - tai jo 
takin paljon pahaenteisempää. Joka tapauksessa lopputulos
kääntäisi Yhdysvaltojen politiikan päälaelleen muutamia vuo
sia myöhemmin ja saattaisi Trumpin vaalivoiton kyseenalai
seen valoon. Kaikki alkoi mitä epätodennäköisimmästä läh
tökohdasta: epämääräisen musiikkiagentin yrityksistä nostaa
erään В-luokan pop-artistin ura nousuun.
Trumpin omistamat Miss Universum -kisat päätyivät M os
kovaan omalaatuisen parivaljakon, Rob Goldstonen ja Emin
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Agalarovin ansiosta. Goldstone oli isokokoinen ja kovaääni
nen herkkusuu, jolla oli tapana pilailla julkisesti nuhruisesta
olemuksestaan ja ylipainostaan. New York Timesissa julkaistiin
kerran hänen kolumninsa »Lihavan matkailijan kikat ja koe
tukset». Aiemmin hän oli toiminut muun m uassa Australias
sa iltapäivälehden toimittajana ja hoitanut Michael Jacksonin
Bad-kiertueen järjestelyjä vuonna 1987. Nyt hän oli osakkaa
na PR-yrityksessä ja hänen tärkein toimeksiantonsa oli avustaa
keskinkertaista azerbaidzanilaista pop-laulajaa nimeltä Emin
Agalarov.
Etunimellään esiintyvä Emin oli nuori, komea ja rikas. Hän
janosi päästä kansainväliseksi tähdeksi. Eminin isä, Aras Aga
larov, oli kiinteistömiljardööri, Venäjällä menestynyt liikemies,
joka rakennutti niin liiketiloja kuin asuinrakennuksiakin ja
omisti kiinteistöjä myös Yhdysvalloissa. Emin vietti varhais
lapsuutensa Venäjällä ennen kuin perhe muutti Yhdysval
toihin, New Jerseyhyn, m issä varttuessaan Emin oppi rakas
tamaan Elvistä. Hän matki Kuninkaan asuja, tyyliä ja ääntä.
Aikanaan hän ryhtyi opiskelemaan kauppatieteitä Marymount
Manhattan Collegessa ja alkoi opintojen jälkeen tehdä uraa
kahdella rintamalla: hän työskenteli isänsä yrityksessä ja yritti
samalla lyödä läpi laulajana. Emin meni naimisiin Leyla Aliyevan kanssa; vaimon isä oli toistuvasti korruptiosta syytetty
Azerbaidžanin presidentti. Emin muutti Azerbaidžanin pää
kaupunkiin Bakuun ja sai pian lempinimen »Azerbaidžanin
Elvis».
Popparina Emin omaksui pahan pojan imagon ja postaili Instagramiin nautinnonhaluisesta elämästä kertovia kuvia
rannoilta, yökerhoista ja erilaisista trendipaikoista. Yllä oli
usein hattu ja rehvakkaalla tekstillä varustettu t-paita (»Oliko
huono päivä? Ei huolta, housut pois.»). Eminin musiikkiura
junnasi kuitenkin paikallaan, joten hän kääntyi Goldstonen
puoleen.
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Alkuvuodesta 2013 Goldstone yritti järjestää Eminille lisää
mediahuomiota etenkin Yhdysvalloissa. Hänen ystävällään oli
ehdotus: Emin voisi ehkä esiintyä M iss Universum -kisoissa,
tapahtumassahan esiintyi yleensä joku nouseva kyky. Vuonna
2008 kisoissa oli esiintynyt nopeasti suosiota niittänyt musiik
kialan tulokas Lady Gaga. (Trump kehuskeli tietysti myöhem
min tyypillisen liioittelevaan tapaansa, että esiintyminen kau
neuskilpailussa oli ollut Lady Gagan läpimurto.) Goldstone ja
Emin etsiskelivät lisäksi viehättävää naista Eminin uusimpaan
musiikkivideoon. Videoon haluttiin kaunein saatavilla oleva
nainen. Kaksikosta vaikutti ilmeiseltä, että heidän kannattaisi
lähestyä miss Universumia.
Ajatus johti palavereihin M iss Universum -organisaation
johtajan, komentoketjussa heti Trumpista seuraavan eli Pau
la Shugartin kanssa. Shugart lupasi järjestää hallitsevan miss
Universumin, Olivia Culpon, esiintymään videolla. (Miss Uni
versum -kisojen henkilökunnan keskuudessa Culpon, entisen
m iss USA:n, ajateltiin yleisesti olevan Trumpin sydäntä lähel
lä.) Useiden tapaamisten aikana Shugart, Goldstone ja Emin
keskustelivat muiden asioiden ohella myös siitä, missä seuraavat Miss Universum -kisat järjestettäisiin. Emin ehdotti jossa
kin vaiheessa vuoden 2013 kisojen pitopaikaksi Azerbaidžania. Shugart tyrmäsi idean.
Myöhemmässä tapaam isessa Emin lähestyi uudella ehdo
tuksella: »Järjestetään kisat M oskovassa.» Shugart suhtautui
ajatukseen uteliaasti mutta varauksella. Moskovaa oli harkittu
aiemminkin. Sopivaa paikkaa ei silloin löytynyt, ja järjestäjät
pelkäsivät monimutkaisia lupamenettelyjä. »Entä jos teillä oli
si yhteistyökumppani, joka omistaisi Moskovan suurimman
tapahtumakeskuksen?» Emin vastasi. »Isä ja minä hoidamme
paperisodan.»
Emin tarkoitti Crocus City Hallia, isänsä Aras Agalarovin
rakennuttamaa seitsentuhatpaikkaista teatterikompleksia. Vai
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kutusvaltaisena miehenä Aras Agalarov pystyisi helpottamaan
järjestelyjä ja välttämään pahamaineisen lomakesuon, joka oli
Venäjällä liiketoimia harjoittavien yleinen riesa.
Syntyjään azerbaidžanilainen Aras Agalarov tunnettiin
»Putinin rakennusmiehenä». Hän oli kerännyt kiinteistöbisneksellä yli miljardin dollarin omaisuuden panostam al
la Trumpin tavoin ökyrikkaisiin asiakkaisiin. Eräs hänen
hankkeistaan oli M oskovassa sijaitseva, oligarkeille suunnat
tu asuinalue, jonne oli rakennettu ranta ja vesiputous. Putin
oli henkilökohtaisesti valinnut juuri Agalarovin rakentamaan
Vladivostokiin konferenssikeskuksia, teitä ja majoitustiloja
vuoden 2012 Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön
vuosikokousta varten. Agalarovin ohjauksessa projekti oli saa
tu valmiiksi ennätysajassa. Vladivostok-hankkeen, jalkapallon
maailmanmestaruuskisoihin tarvittavien stadionien, M osko
van valtavan ohikulkutien ja muiden onnistuneiden projektien
ansiosta Agalarov oli päässyt Putinin suosioon. Vuonna 2013
Putin myönsi Agalaroville jopa kunniamerkin.
Trump kiinnostui heti, kun Shugart esitti ajatuksen, että
M iss Universum -kisat järjestettäisiin M oskovassa Putinia
lähellä olevan venäläismiljardöörin kanssa. Vihdoinkin var
teenotettava tilaisuus päästä Venäjän markkinoille. Agalarov
lupasi kaiken lisäksi osallistua mittavalla summalla kisojen 20
miljoonan dollarin järjestelykuluihin. Trumpille sopi mainios
ti, että Putinin kanssa tekemisissä oleva oligarkki osallistuisi
hänen hankkeeseensa.
Koska Eminkin halusi hyötyä järjestelystä, sovittiin, että
hän esittäisi M iss Universum -kisoissa kaksi kappaletta. Näin
hän saisi kansainvälistä televisionäkyvyyttä. Emin ja G old
stone uskoivat, että näkyvyys siivittäisi hänet lähemmäs unel
maansa: menestystä Yhdysvalloissa.
Eminin vaivat palkittiin muullakin tavalla. Olivia Culpo
piipahti Los Angelesissa ja osallistui musiikkivideon kuvauk
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siin. Videolla Emin astelee Amor-kappaleensa tahdittamana
öisen kaupungin autioilla kaduilla etsimässä rakastaan ja Cul
pon esittämä hemaiseva nainen kuljeskelee aika ajoin hänen
taskulam ppunsa valokeilan poikki. Video saatiin valmiiksi
muutamaa viikkoa myöhemmin. Emin järjesti julkaisubileet
perheensä omistamassa moskovalaisessa yökerhossa. Pirskeet
olivat ylenpalttiset. Venäläisiä julkimoita kävi näyttäytymässä
paikalla, ja Shugart ja Culpokin lensivät Moskovaan osallis
tuakseen tilaisuuteen.
Puolisen vuotta ennen Moskovan kisoja, kesäkuussa 2013,
Trump saapui Las Vegasiin valvomaan Miss USA -kisojen jär
jestelyjä, sillä M iss Universum -kisojen taustalla oleva yritys
omisti myös M iss USA -kisojen oikeudet. Goldstone, Aras
Agalarov ja Emin olivat tulleet seuraamaan kilpailua. Emin
julkaisi itsestään kuvan Trumpin omistaman hotellin ulkopuo
lella yllään Trump-aiheinen t-paita ja lakki, jossa luki Trumpin
Dii/i-ohjelmasta kuuluisa lausahdus: »Saat potkut!» Trump ei
ollut vielä tavannut Agalaroveja. Kun he viimein kohtasivat
Trumpin hotellin aulassa, Trump osoitti Aras Agalarovia huu
dahtaen: »Katsokaapa, kuka tuli minua tapaamaan! Tämä täs
sä on Venäjän rikkain mies!» (Agalarov ei tosin ollut Venäjän
rikkain mies.)
Kesäkuun 15. päivän iltana Agalarovit sekä musiikkiagentti Goldstone suunnittelivat järjestävänsä suuret päivälliset
Palazzo-kasinohotellin yläkerran ravintolassa. Yllätyksekseen
kolmikko sai puhelun Trumpin pitkäaikaiselta turvallisuuspäälliköltä ja luottomieheltä, Keith Schilleriltä, joka ilmoitti,
että hänen esimiehensä halusi mukaan juhliin. Trump toivo
tettiin tervetulleeksi.
Yksityistiloissa järjestetyille päivällisille osallistui parisen
kymmentä henkeä. Emin istui Trumpin ja Goldstonen välis
sä. Aras Agalarov istui Trumpia vastapäätä. Michael Cohen,
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Trumpin lakimies ja oikea käsi, istui Goldstonen toisella puo
lella.
Pöydässä istui myös Trumpin kannalta epätavanomainen
yhteistyökumppani: Ike Kaveladze, Agalarovien omistaman
Crocus Internationalin Yhdysvalloissa toimiva varapääjohtaja. Vuonna 2000 Yhdysvaltain valvontavirasto GAO todisti
Kaveladzen johtaman yrityksen avanneen kahteen yhdysvaltalaispankkiin yli 2 000 tiliä Venäjällä toimivien asiakkaiden
nimissä. Tilien kautta siirreltiin m aasta toiseen kaikkiaan 1,4
miljardia dollaria Venäjällä ja muualla Itä-Euroopassa asuvien
yksityishenkilöiden varoja, GAO:n arvion mukaan »rahanpesutarkoituksessa». Kaveladzen suurin asiakas oli tuolloin
Crocus International. (Kaveladze kutsui GAO:n selvitystä »ve
näläisiin kohdistuvaksi noitavainoksi Yhdysvalloissa».)
Trump oli hurmaava ja huomaavainen keskustellessaan
uusien liikekumppaneidensa kanssa. Hän tiedusteli Aras Agalarovilta, millainen suihkukone tällä oli. Kävi ilmi, että se oli
Gulfstream 550, joskin Agalarov lisäsi pian, että Gulfstream
650:n tilaus oli jo vetämässä. Trump vastasi: »M inä olisin il
m aissut tuon niin, että olisin sanonut olevani yksi maailman
sadasta ihmisestä, jotka ovat tilanneet Gulfstream 650:n.»
Hyvä esimerkki trumpilaisesta omakehusta. Itseensä tyytyväi
nen Trump kääntyi seuraavaksi Goldstonen puoleen allevii
vaamaan asiaansa: »M aailmassa ei ole ketään, joka markkinoi
si itseään Donald Trumpia paremmin.»
Päivällisen jälkeen osa vieraista siirtyi jatkoille The Act
-nimiseen railakkaaseen yökerhoon. Ryhmä saapui paikalle
pian puolenyön jälkeen. Seurueeseen kuuluivat muun muassa
Trump, Emin, Goldstone, Culpo sekä pian tittelistään luopu
va m iss USA, Nana Meriwether. Paikallinen paparazzi ikuisti
aulassa Trumpin ja Culpon yhteiskuvaan. Yökerhon johto oli
saanut vihiä Trumpin mahdollisesta vierailusta ja varannut
absolutistimiljardööriä varten runsaasti kevytkolaa. (Omista-
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jät olivat myös pohtineet, pitäisikö kiinteistömogulille järjes
tää jokin aivan erityinen esiintyjä - kuten domina, joka sitoisi
Trumpin lavalla, tai kenties lyhytkasvuinen transsukupuolinen
Trump-imitaattori - mutta idea haudattiin lopulta.)
Seurue ohjattiin yökerhon omistajan yksityisaitioon, m is
sä Emin päätyi yllättävään seuraan. Meriwetherin seuralainen
osoittautui Alex Sorosiksi, George Sorosin pojaksi, hyväntekijämiljardööriksi, joka rahoitti Putinin vastustajien toimia.
Emin ryhtyi jututtamaan Sorosia ja kutsui tämän käymään
joskus luonaan Moskovassa. »Sinun on syytä tietää», Soros sa
noi, »etten ole Putinin ihailija.» Soros lisäsi kunnioittavansa
suuresti Mihail Hodorkovskia, Putinin kriitikkona tunnettua
oligarkkia, joka istui tuolloin vankilassa Siperiassa. Emin kuit
tasi toteamuksen naurulla.
The Act ei ollut mikään tavanomainen yökerho. Nevadan ra
hapelien valvontayksikön siviilipukuiset työntekijät sekä klu
bin vuokranantajan eli kasino-hotelli Palazzon tarkkailijat
olivat pitäneet klubin tapahtumia silmällä siitä lähtien, kun yö
kerhon riettaista esityksistä oli valitettu. Lavalla nähtiin puo
lialastomia naisia esittämässä rajun sadomasokistista, sodo
miaan viittaavaa seksiä, mistä syystä paikallinen tuomioistuin
kielsi enemmät »irstaat» ja »loukkaavat» esitykset muutamaa
kuukautta myöhemmin. Tuomiosta ilmenee, että eräässä tois
tuneessa esityksessä nimeltä »Kuumana opettajaan» alastomat
naisopiskelijat olivat virtsaavinaan professorin päälle. Toisessa
esityksessä kaksi naista riisuutuu, minkä jälkeen »toinen nai
nen asettuu toisen ylle ja on virtsaavinaan, ja toinen kerää virt
san kahteen viinilasiin». (The Act sulki ovensa tuomion jä l
keen. Julkisista asiakirjoista ei käy ilmi, mitä esityksiä lavalla
nähtiin Trumpin vierailun iltana.)
Trump oli täyttänyt 67 vuotta edellisenä päivänä, joten
Emin, Goldstone, Culpo ja muut nostivat maljan hänen synty
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mäpäivänsä kunniaksi The Actin niukka-asuisten tanssijoiden
vääntelehtiessä heidän ympärillään. Trump keskittyi tulevaan
liikekumppaniinsa Eminiin. »Venäjällä tehtäviin liiketoimiin
on vaikea löytää luotettavia paikallisia», Trump kertoi nuorelle
popparille Goldstonen selonteon mukaan. »Yhteistyöstämme
tulee mahtavaa.»
Seuraavana iltana M iss USA -lähetyksen lähetessä lop
puaan Trump asteli lavalle ilmoittamaan, että seuraavat Miss
Universum -kilpailut järjestettäisiin marraskuussa Venäjäl
lä. Agalarovit ja Trump allekirjoittivat tapahtumaa koskevan
sopimuksen yleisön edessä. »Tulossa on yhdet kaikkien ai
kojen suurim m ista ja upeimmista M iss Universum -kisois
ta», Trump julisti. Aiemmin samana iltana hän oli tervehtinyt
Emin ja Aras Agalarovia punaisella matolla huudahtaen: »Täs
sä ovat Venäjän vaikutusvaltaisimmat ja rikkaimmat miehet.»
Kaksi päivää myöhemmin Trump ilmaisi Tvvitterissä ha
lunsa ryhtyä »Putinin parhaaksi ystäväksi». Emin vastasi pian
omalla tviitillään: »@realDonaldTrump, jokaisesta tapaam as
tasi henkilöstä tulee paras ystäväsi, joten tuskin Putinkaan on
poikkeus.»
M oskovassa järjestetty kauneuskilpailu merkitsi Trumpille
menestymismahdollisuuksia Venäjällä. Hänen uusi yhteistyö
kumppaninsa oli venäläinen miljardööri, jolla oli Putinin suosio
ja yhteyksiä muihin oligarkkeihin. (Trump oli jo käynnistänyt
kyseenalaisen hankkeen Bakussa, missä hän rakennutti hotel
lia yhteistyössä korruptoituneen hallituksen liikenneministerin
pojan kanssa. Projekti kuitenkin kariutui pian.) »Trumpille tär
keintä Moskovan Miss Universum -kisoissa oli mahdollisuus
laajentaa omaa konserniaan ja saada nimensä uusiin rakennuk
siin», eräs kilpailujen yhteistyökumppani muisteli.
Venäjällä kukaan, etenkään kukaan yhdysvaltalainen, ei
voinut tehdä isoja kauppoja ilman Putinin siunausta. »Kaikki
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tiesivät, että tapahtumalla oli Putinin hyväksyntä», kilpailuorganisaation henkilökunnan edustaja totesi myöhemmin.
»Venäjällä ei voi järjestää tämän mittaluokan juttuja, jos Putin
ei anna lupaa.» Trump tienasi rahaa Venäjällä vain, koska Pu
tin salli sen.
Kisat joutuivat välittömästi vastatuuleen. M uutamaa päivää
ennen kuin yhdysvaltalais-venäläinen yhteistyökuvion julkis
tettiin Las Vegasissa, Venäjän duuma oli säätänyt uuden lain,
jossa kiellettiin lasten altistaminen homoseksuaalisuutta kos
kevalle tiedolle. Uusi homojen oikeuksia polkeva säädös oli
Putinin viimeisin yritys vedota konservatiiviseen ortodoksikirkkoon ja äärinationalisteihin. Lain voimaantulon kieppeillä
ympäri Venäjää tehtiin useita homoihin kohdistuvia väkivalta
rikoksia. Eteläisessä Volgogradin kaupungissa löydettiin sisä
pihalta homomiehen alaston ruumis, jonka kallo oli murtunut
ja sukuelimiä viillelty pirstotuilla olutpulloilla. Eräs Venäjällä
tuolloin työskennellyt yhdysvaltalaisdiplomaatti kuvaili myö
hemmin asenneilmastoa »inhottavaksi ja väkivaltaiseksi».
»Kaduilla liikkui huligaaneja, jotka jahtasivat baareissa tapaa
miaan homoja ja hakkasivat heidät. LGBT-väkeä vastaan hyö
kättiin aika säälimättömästi.»
Ihmisoikeuksien puolestapuhujat Venäjällä ja ympäri m aa
ilmaa tuomitsivat uuden lain. Vodkaa boikotoitiin. Seuraavaksi vuodeksi Sotšiin kaavailtuja talviolympialaisia vaadittiin
siirrettäviksi muualle. Yhdysvalloissa LGBT-yhteisön oikeuk
sia puolustava tunnettu Human Rights Campaign -järjestö ve
tosi Trumpiin ja Miss Universe -yhtiöön, jotta tapahtuma siir
rettäisiin pois Venäjältä. Vetoomuksessa huomautettiin, että
uuden lain nojalla kilpailijatkin voisivat saada syytteen, jos he
ottaisivat julkisesti kantaa homojen oikeuksien puolesta.
Homovastaisen lain nostattama vastalauseiden myrsky ai
heutti Trumpille päänvaivaa: kuinka sanoutua irti laista vaa
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rantamatta bisneksiä Venäjällä? M iss Universe -yhtiö antoi
julkilausuman, jossa se vakuutti »uskovansa kaikkien ihmis
ten yhdenvertaisuuteen». Protestit eivät siitä laantuneet. Aiem
pia kisoja juontaneet tv-kasvo Andy Cohen ja viihdetoimittaja
Giuliana Rancic ilmoittivat kieltäytyvänsä tehtävästä. Kisajär
jestäjät kiiruhtivat etsimään uusia juontajia ja löysivätkin ti
lalle Thomas Robertsin, MSNBC-kanavan julkihomon uutis
ankkurin, sekä Spice Girls -yhtyeestä tutun Mel B:n.
Roberts selitti päätöstään kanavansa verkkosivuilla julkais
tussa kolum nissa seuraavasti: »On liian helppoa boikotoida
ja kritisoida kaukaa, ja siksi olen päättänyt tarjota Venäjän
LGBT-yhteisölle tukeni menemällä Moskovaan isännöimään
tilaisuutta toimittajana, juontajana ja miehenä, joka sattuu ole
maan homo. Ihmiset saavat nähdä omin silmin, etten ole sen
kummempi kuin kukaan muukaan.»
Roberts oli Trumpille varsinainen taivaan lahja. Hän suos
tui Robertsin haastateltavaksikin M SNBC-kanavan lähetyk
seen. »Uskon, että suoriudut tehtävästä erinomaisesti», hän
sanoi Robertsille, »ja minusta on mahtavaa, että suhtaudut
tilanteeseen samoin kuin minäkin.» Keskustelu kääntyi tie
tysti Putiniin ja siihen, näyttäytyisikö hänkin tapahtumassa.
»Tiedän, että hän haluaisi kovasti olla paikalla», Trump sanoi,
»mutta se jää nähtäväksi. Kutsu on lähetetty, mutta vastausta ei
ole vielä kuulunut.»
Vaikka Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteet natisivat liitok
sissaan, Trump hehkutti Putinia neuvokkaaksi ja vahvaksi
johtajaksi. Syyskuussa New York Timesissa julkaistiin Putinin
näkökulmakirjoitus, jossa hän ilmaisi kielteisen kantansa is
kuun, jota Yhdysvalloissa harkittiin Bašar al-Assadin johta
mia Syyrian hallituksen joukkoja vastaan (isku oli tarkoitettu
vastalauseeksi sille, että al-Assadin joukot olivat käyttäneet ke
miallisia aseita). Samassa kirjoituksessa Putin arvosteli kovin
sanoin presidentti Barack Obamaa siitä, että tämä oli turvau
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tunut retoriikassaan vanhaan ajatukseen Yhdysvaltojen erityislaatuisuudesta. Seuraavana päivänä Trump kehui Putinin
lausuntoa Fox-kanavan uutisissa: »Sen perusteella hän todel
lakin vaikuttaa suurelta johtajalta.»
Seuraavassa kuussa Trump oli vieraana David Lettermanin
isännöim ässä keskusteluohjelmassa. Juontaja tiedusteli, oliko
Trump tehnyt kauppaa venäläisten kanssa. »Olen käynyt kaup
paa venäläisten kanssa paljon», Trump vastasi ja lisäsi vielä:
»Fiksua porukkaa, tosi kovapintaista.» Letterman kysyi, oliko
Trump tavannut Putinia. »Kerran.» Mitään todisteita moisesta
tapaamisesta ei kuitenkaan ole.
Trump saapui Moskovaan 8. marraskuuta seuralaisensa, ka
sinon omistaja Phil Ruffinin yksityiskoneella. (Trumpin pitkä
aikainen ystävä Ruffin oli naimisissa vuoden 2004 miss Ukrai
nan kanssa.) Trump suuntasi Ritz-Carltoniin, mistä hänelle oli
varattu presidenttisviitti, jossa Obama oli yöpynyt käydessään
Moskovassa neljä vuotta aiemmin.
Seurasi lyhyt palaveri kauneuskisojen järjestäjien sekä Agalarovien kanssa. Myöhemmin Trumpin turvallisuuspäällikkö
Schiller paljasti kongressin määräämille tutkijoille, että muuan
venäläinen lähestyi Trumpin seuruetta ehdotuksella: hän ha
lusi lähettää Trumpin huoneeseen illalla viisi naista. Oliko
kyseessä perinteinen venäläinen huomionosoitus vai Venäjän
tiedustelupalvelun avausliike, jonka tarkoituksena oli hankkia
kompromatia eli valonarkaa aineistoa tunnetusta vieraasta?
Schiller sanoi, ettei ottanut tarjousta vakavasti vaan totesi ve
näläiselle: »Me emme harrasta sellaista.»
Trump kiidätettiin pian gaalalounaalle nimekkääseen sushiravintolaan, Nobuun. (Samannimisiä ravintoloita on M osko
vassa kaksi, ja niiden perustaja Nobu Matsuhisa oli yksi M iss
Universum -kisojen tähtituomareista. Agalarov oli ravintoloi
den osaom istaja, kuten oli Robert De Nirokin.) Paikalla oli
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joukko venäläisiä liikemiehiä, muun muassa M iss Universum
-kisoja sponsoroivan Venäjän keskuspankin, Sberbankin, pää
johtaja Herman Gref.
Trumpia kohdeltiin äärimmäisen kunnioittavasti. Hän piti
lyhyen tervetuliaispuheen. »Kysykää jotain», hän kehotti ylei
söä. Ensimmäinen kysymys koski Euroopan velkakriisiä ja
Kreikan talousongelmien seurauksia. »Kiinnostava kysymys»,
Trump kommentoi. »Onko kukaan teistä katsonut koskaan Dii
liäl» Trump puhui yleisömenestykseen nousseesta televisio-oh
jelmastaan pitkään ja hartaasti toistellen usein, miten suuri hitti
se oli. Kreikkaa tai velkakriisiä hän ei maininnut kertaakaan.
Näkemyksensä esitettyään hän kiitti kaikkia paikalle saapumi
sesta ja sai myrskyisät suosionosoitukset. (Muistellessaan lou
nastapaamista myöhemmin Aras Agalarov totesi: »Jos [Trump]
ei tunne aihetta, hän puhuu aiheesta, jonka tuntee.»)
Putinin läheinen neuvonantaja, Sberbankin pääjohtaja
Gref, oli tyytyväinen tapaartiiseensa Trumpin kanssa. »Tapaa
m isesta jäi hyvä tunne», hän kuvaili myöhemmin. »Hän on
järkevä henkilö [...] [jolla on] hyvä asenne Venäjää kohtaan.»
Seuraavaksi Trump suuntasi Crocus City Halliin. Oli kil
pailun aatto, ja Trumpilla oli nyt mahdollisuus tutustua kil
pailijoihin ja käyttää valtaa, jonka hän varasi itselleen kaikissa
om istam issaan kilpailuissa: halutessaan hän sai kumota tuo
mareiden valinnat ja poim ia finaaliin mieleisensä kilpailijat.
Finalisti ei siis ollut finalisti ennen kuin Trump oli antanut
suostumuksensa.
Trumpille järjestettiin aina om a huone näyttämön taakse.
Tilan oli täytettävä hänen pikkutarkat vaatimuksensa. Tarjol
la oli oltava Trumpin mieliherkkuja, Nutter Butter -pähkinäsuklaata ja mintunmakuisia Tictac-pastilleja. Ja tietysti kevytkolaa. Seinillä ei saanut olla tauluja häiritsemässä. Huoneen
oli oltava tip top. Oli myös oltava hajustamatonta saippuaa ja
käsipyyhkeitä - rullalla, ei viikattuna.
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Huoneessa oli videot kaikista esikarsintoihin osallistu
neista. Materiaali painottui iltapuku- ja uima-asukierroksiin.
Trump kävisi tuomariston valinnat läpi huoneessaan päivää tai
paria ennen finaalilähetystä.
Hänellä oli usein tapana pudottaa tuomariston valitsemia
finalisteja ja ottaa tilalle omia suosikkejaan. »Jos finalisteissa
oli liikaa värillisiä naisia, Trump puuttui asiaan», eräs M iss
Universen henkilökuntaan kuuluva huomautti myöhemmin.
Toinen työntekijä muisteli: »Monet naiset olivat hänestä liian
eksoottisia tai liian tummaihoisia. Hänestä voittajiksi sopivat
aivan tietynlaiset naiset. Muut olivat perimältään liian epä
tyypillisiä. Hänellä oli om a makunsa. Olivia Culpo, Dayanara Torres [vuoden 1993 voittaja] ja, kuten arvata saattaa, itä
eurooppalaiset naiset.» Saman tietolähteen mukaan Trump
hylkäsi toisinaan finalistin, jos tämä oli »torjunut hänen lähestymisyrityksensä». Toisinaan Shugart haastoi Trumpin
valinnat kohteliain sanakääntein. Joskus Shugart sai tahtonsa
läpi, joskus ei. Eräs henkilökunnan edustaja selitti myöhem
min: »Jos Trump ei pitänyt kilpailijasta, koska tämä näytti liian
eksoottiselta, hänen päänsä sai joskus käännettyä väittämällä,
että kyseessä oli prinsessa, joka oli jalkapalloilijan vaimo.»
Samana iltana eli kauneuskilpailujen aattona Aras Agalarov
juhlisti 58. syntymäpäiväänsä järjestäm ällä kutsut Crocus
City Hallissa. Kutsulistalla oli useita kuuluisuuksia. Trump oli
uupunut pitkän päivän jäljiltä. Hän vietti suurimman osan il
taa Shugartin ja Schillerin seurassa. Jossakin vaiheessa G old
stone lähestyi häntä Eminin asialla. Eminillä oli tekeillä uusi
musiikkivideo. Voisiko Trump esiintyä yhdessä Diiliin liitty
vässä kohtauksessa? Trump lupautui mukaan, mutta kuvaus
ten olisi oltava aamuvarhain, aikavälillä 7.45-8.10. Goldstone
vastasi, että se sopi hyvin. Heidän oli tyytyminen kahteenkymmeneenviiteen minuuttiin.
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Trump lähti juhlista puoli kahden aikoihin yöllä ja suun
tasi hotelliinsa, Ritz-Carltoniin, muutaman korttelin päähän
Kremlistä. Tämä olisi hänen ainoa yönsä Moskovassa. Schille
rin mukaan hän kertoi Trumpille naisiin liittyneestä tarjouk
sesta matkalla hotellille, jolloin molemmat kuittasivat asian
naurulla. Schiller on selostanut jääneensä hetkeksi vahtiin
Trumpin ovelle tämän päästyä huoneeseensa.
Trump saapui musiikkivideon kuvauspaikalle seuraavana aa
muna, 9. marraskuuta. Häntä tarvittiin viimeiseen kohtauk
seen. Videon alku sijoittuu kokoushuoneeseen, jossa Emin
käy muiden läsnäolijoiden kanssa läpi m iss Universum -kan
didaattien kuvia. Emin torkahtaa ja tapaa kilpailijat unessaan.
Video huipentuu kohtaukseen, jossa Emin herää ja Trump
pauhaa: »Mikä sinua vaivaa? Minä puhun nyt suuni puhtaak
si. Olet aina myöhässä. Olet pelkkä nätti naama. Olen saanut
tarpeekseni. Saat potkut!» Trumpin osuus kestää viitisentoista
sekuntia, mutta kohtauksen ansiosta Emin pääsi markkinoi
m aan videota, jonka vetonaulana oli maailmankuulu miljar
dööri.
Kuvausten jälkeen päivä sujui yhtä kiireisissä merkeissä
kuin edellinenkin. Tiedossa oli lehdistötilaisuus 300 toimitta
jan edessä ja uusia haastatteluita, joista yhdessä Roberts gril
lasi Trumpia jälleen tämän Putinia koskevista näkemyksistä.
Roberts kysyi, oliko Trumpilla yhteyksiä tai vaikutusvaltaa Putiniin. Vastaus oli yksiselitteinen: »Kyllä me olemme yhteydes
sä.» Vaiettuaan hetkeksi Trump jatkoi: »Voin kertoa, että hän
on hyvin kiinnostunut siitä, mitä täällä tänään tapahtuu. Hän
on epäilemättä hyvin kiinnostunut tästä keskustelusta. Olen
varma, että hän seuraa päivän tapahtumia tavalla tai toisella.»
Trump suitsutti Venäjän presidenttiä lähes pidäkkeettä:
»Hänhän on onnistunut hyvin erinomaisesti ottaen huo
mioon, mitä ja ketä hän edustaa. Jos miettii Syyriaa ja montaa
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muuta asiaa, hän on lyönyt presidenttimme täysin laudalta. Se
on selvä juttu. Hän on onnistunut upeasti. [...] Hän on ottanut
paikan johtajana maailman huipulla lyhyessä ajassa.»
Trumpin yhteydenpito Putinin kanssa oli tässä vaiheessa
tosin pelkkää toiveajattelua. M iss Universum -kisojen hen
kilökunnan keskuudessa oli levinnyt tieto, että Trump halusi
kiihkeästi Putinin illalla yleisön joukkoon. Thomas Robertsia
ja Mel B:tä valmennettiin Putinin mahdollisen saapumisen
varalta opettamalla heille venäjänkielisiä sanoja, kuten »iltaa»,
»kiitos» ja niin edelleen. Venäläiset äänteet eivät millään sopi
neet Mel B:n suuhun. Hänelle kuitenkin ilmoitettiin, että Puti
nin vierailun vuoksi ääntämys oli saatava kuntoon.
Iltapäivällä Trumpin jännitys oli jo käsin kosketeltavaa.
Viestiä ei ollut kuulunut. Hän kyseli vähän väliä, oliko kukaan
kuullut Putinista. Lopulta Agalarovin puhelin soi. »Dm itri
Peskov haluaisi puhua kanssasi», Agalarov sanoi Trumpille.
Trump ja Peskov kävivät parin minuutin keskustelun.
Trump selitti puhelun kulkua myöhemmin Goldstonelle.
Trumpin mukaan Peskov oli pahoitellut vuolaasti. Putin olisi
kyllä tavannut Trumpin mielellään. Oli vain ilmennyt odotta
maton ongelma: Moskovan ruuhkat. Alankomaiden kuningas
Willem-Alexander ja kuningatar Maxima olivat myös kaupun
gissa, ja Putinin oli tavattava heidät Kremlissä. Pahaksi onnek
si kuningaspari oli juuttunut ruuhkaan, tapaaminen myöhäs
tyi, eikä Putin niin ollen mitenkään ehtisi Trumpin luo. Hän ei
myöskään pystyisi saapumaan illalla paikan päälle seuraamaan
kisoja.
Putin halusi kuitenkin korvata asian. Peskov välitti Trum
pille kutsun saapua seuraam aan tulevia talviolympialaisia,
kenties tapaaminen järjestyisi silloin. Hän sanoi Trumpille
myös, että Putin lähettäisi illan tapahtumaan korkea-arvoisen
edustajansa, pitkäaikaisen avustajansa Vladimir Kozinin. Peskovin mukaan Putinilla oli lisäksi lahja Trumpille.
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Puhelu oli Trumpille musertava pettymys. Hän keksi kui
tenkin pian keinon kääntää kaiken parhain päin ja ehdotti yh
teistyökumppanille, että lähetyksen jälkeen voitaisiin levittää
huhua Putinin pistäytymisestä kilpailuissa. »Kukaan ei voi tie
tää, kävikö hän täällä vai ei.»
Lisäsyy Trumpin toivoman tapaamisen epäonnistumiseen oli
eräs hänen toinen suunnitelmansa. Trumpin oli alun perin m ää
rä viettää Moskovassa kaksi yötä, jolloin sopivan tapaamisajan
löytäminen olisi ollut helpompaa. Trump oli kuitenkin päättä
nyt osallistua tunnetun saarnaajan, Billy Grahamin, 95-vuotisjuhliin 7. marraskuuta Pohjois-Carolinassa vain pari päivää en
nen Miss Universum -kisoja. Venäjällä ollessaan Trump kertoi
Goldstonelle, että Grahamin juhlat olivat olleet hänelle tärkeät:
»Olen suunnittelemassa yhtä juttua, hyvin tärkeää.»
Goldstone tiesi tarkalleen, mistä oli kysymys: president
tiehdokkuudesta. Saarnaajan poika Franklin Graham oli vai
kutusvaltainen hahmo uskonnollisten konservatiivien parissa.
Kun Trump kaksi vuotta aiemmin oli lietsonut niin sanottua
syntymäpaikkakiistaa - salaliittoteoriaa, jonka mukaan Barack
Obam a olisi syntynyt Keniassa eikä siten täyttänyt presiden
tille asetettuja lakisääteisiä edellytyksiä - Graham liittyi »synnyinpaikkalaisiin» ja penäsi tarkempia tietoja presidentin syn
tymätodistuksesta. Trump ei voinut jättää syntymäpäiväjuhlia
ja Franklin Grahamin liehakoimista väliin, jos tarkoituksena
oli tavoitella vakavissaan nimitystä republikaanien presidentti
ehdokkaaksi.
M iss Universum -kisoja edelsi tietysti poseeraus punaisella
matolla. Eri puolilta maailmaa saapuneet kameraryhmät ku
vasivat matolla tepastelevia kuuluisuuksia. Voitonriemuiselta
vaikuttava Trump asettui kuvattavaksi Aras ja Emin Agalaro
vin kanssa. Trump ohitti kysymyksen, oliko Emin valittu esiin
tyjäksi kykyjensä vuoksi.
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»Venäjällä on kyllä ollut upeaa», Trump huudahti. »Näet it
sekin mitä täällä tapahtuu. Uskomatonta.» Taustalla häämötti
vät Trump-konsernin, M iss Universum -yhtiön, Sberbankin,
Mercedeksen ja televisioyhtiö NBC:n logot. Normaalisti sa
teenkaaren väreissä komeileva NBC:n riikinkukkologo oli nyt
mustavalkoinen. Agalarovin yhtiön työntekijät olivat määrän
neet kisojen järjestäjät hankkimaan logosta harmaankirjavan
version, jottei sateenkaariväritystä vain tulkittaisi kannanotok
si homojen puolesta.
Thomas Roberts saapui punaiselle matolle miehensä kans
sa. Yllään Roberteilla oli smokki, jonka takki oli vaalean
punainen. Tällaista asua hän ei olisi kuunaan valinnut Yhdys
valloissa esiintyessään. Asu oli kannanotto. Haastatteluissa hän
lyttäsi Putinin homovastaiset lait.
Viihdetoimittajien ohi vaelsi koko joukko kuuluisuuksia
ja paikallisia silmäätekeviä. Joukkoon kuului muun muassa
Putinin avustaja Kozin sekä erikoinen vieras: Alimžan Tohtahunov, liikanimeltään »pikku taiwanilainen», Yhdysvalloissa
etsintäkuulutettu mies, jota epäiltiin Venäjän mafian jäseneksi.
Tohtahunovilla ja Trumpin nimikkotornilla oli kumma yhteys,
sillä seitsemän kuukautta aiemmin Tohtahunov oli saanut Yh
dysvalloissa tuomion Trump Towerissa järjestetyn laittoman
uhkapelitapahtuman peittelystä. Kauneuskilpailulta seuraa
m aan saapui myös NBC:n johtoportaassa vaikuttava Chuck
LaBella, joka työskenteli Trumpin Julkkis-Diili-ohjelman p a
rissa, sekä Bob van Ronkel, Venäjälle muuttanut yhdysvalta
lainen, jonka firman erikoisalaa oli järjestää Hollywood-julkimoita venäläisiin tapahtumiin.
Kilpailu eteni yllätyksettömästi. Trump istui eturivissä Aras
Agalarovin vieressä. Emin esitti kaksi pop-kappaletta. Tuoma
ristoon kuulunut, Aerosmithistä tuttu Steve Tyler soitti suuren
hittinsä Dream On. Lopussa Culpo kruunasi m iss Venezue
lan uudeksi miss Universumiksi. Homojen oikeuksia polkevia
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lakeja ei mainittu lähetyksessä.
Kilpailun jälkeen siirryttiin railakkaille jatkoille, missä
vodka virtasi ja musiikki raikasi. Näyttelijän urasta haaveileva
26-vuotias Edita Šaumjan luovi väkijoukossa VlP-vyöhykkeelle ja astui köysillä rajatulle alueelle samaan aikaan kuin suo
sittu venäläinen rap-artisti Timati. Šaumjan kiinnitti Trumpin
huomion. Hän lähestyi naista ja kysyi Timatiin viitaten: »Het
kinen, onko hän poikaystäväsi? Oletko varattu?» Šaumjan vas
tasi kieltävästi. »Olet kaunis», Trump totesi. »Vau, upeat, upeat
silmät.» Šaumjan kertoi myöhemmin: »Hän sanoi: ’Mennään
Yhdysvaltoihin. Tule kanssani Yhdysvaltoihin.’ Ja minä sanoin:
’Eihän sellainen käy. Minä olen armenialainen. Meillä päin ol
laan hyvin tarkkoja näissä asioissa. Sinun täytyy tavata äitini
ensin.’» Kun paikalle tuli naisia, jotka toivoivat yhteiskuvaa
Trumpin kanssa, tämä tarttui Šaumjanin käsivarteen ja sanoi:
»Älä mene. Jää. Jää.» Šaumjan otti selfieitä itsestään ja Trumpista. (Myöhemmin hänellä oli näyttää tuolta illalta viisi valo
kuvaa ja video, joissa molemmat ovat.) Mitään sen kummem
paa ei kuitenkaan tapahtunut. Trump järjesti myöhemmin
jonkun viemään hänen käyntikorttinsa ja puhelinnumeronsa
Šaumjanille, joka ei kuitenkaan koskaan ottanut yhteyttä.
Juhlista Trump suuntasi lentokentälle. Matka veisi suoraan
kotiin Ruffinin toisella yksityiskoneella. Seuraavana päivä
nä hän soitti Robertsille. Trump sanoi olevansa tyytyväinen
show’hun, se oli ollut menestys ja saanut hienot katsojaluvut.
Tieto ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa ainakaan Yhdysval
tojen osalta. Lähetystä oli seurannut 3,8 miljoonaa katsojaa,
mikä oli huomattavasti vähemmän kuin edellisen vuoden 6,1
miljoonaa katsojaa.
Kauneuskilpailua seuraavina päivinä useat venäläiset ja yhdys
valtalaiset tiedotusvälineet julistivat, että Trump oli matkal
laan polkaissut käyntiin suuren luokan hankkeen Moskovassa.
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»Yhdysvaltalainen M iss Universum -miljardööri suunnittelee
Trum p-tornia Venäjälle», kuului otsikko valtion omistamalla
RT-televisiokanavalla ja verkkosivulla. »D onald Trump kaa
vailee Moskovaan pilvenpiirtäjää», tiedotti englanninkielinen
Moscow Times. Aiemmin Trump oli rakennuttanut New Yor
kiin Trump Soho -tornin yhteistyössä Alex Sapirin ja Rotem
Rosenin kanssa, ja Sapir ja Rosen olivat saapuneet Moskovaan
seuratakseen kisoja ja kartoittaakseen rakennutusmahdollisuuksia Agalarovin ja Trumpin kanssa.
Kaikki tuntui etenevän sukkelaan. Valtion omistama Sber
bank ilmoitti allekirjoittaneensa Crocus-yhtymän kanssa
»strategisen yhteistyösopimuksen». Sberbank lupautui rahoit
tamaan 70 prosenttia projektista, joka pitäisi sisällään muun
m uassa Trumpin nimellä varustetun tornitalon rakentamisen.
Jos hanketta lähdettäisiin viemään eteenpäin, Trumpilla oli
si M oskovassa virallisesti yhteisiä liiketoimia Venäjän valtion
kanssa.
»Olen puoleensavetävä hahmo venäläisessä liike-elämässä»,
Trump kertoi Real Estate Weeklylle. »M inulla on hienot välit
moniin venäläisiin.» Tyypilliseen liioittelevaan tapaansa hän
lisäsi vielä, että »melkein kaikki oligarkit» olivat olleet seuraa
m assa Miss Universum -kisoja.
Päästyään jälleen Yhdysvaltoihin Trump tviittasi hyvät uuti
sensa: »Palasin juuri Venäjältä, opin niin niin paljon. M osko
va on hyvin kiinnostava ja upea paikka!» Seuraavana päivänä
hän tviittasi Aras Agalaroville: »Takana mahtava viikonloppu
sinun ja perheesi kanssa. FANTASTISTA työtä. MOSKOVAN
TRUMP-TORNI tulossa pian. EMIN oli HUIKEA.»
Hanke eteni pidemmälle kuin julkisuudessa kerrottiin.
Trump-konserni ja Agalarovin firma allekirjoittivat aiesopi
muksen uuden Trump-tornin rakentamisesta. Trumpin poika
Donald Trump Junior nimettiin projektin johtoon. Muutamaa
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kuukautta myöhemmin Ivanka Trump lensi Venäjälle ja kar
toitti Eminin kanssa hankkeelle sopivia tontteja. »Ajattelimme,
että olisi siistiä rakennuttaa Trump-torni Agalarovien pilven
piirtäjän viereen», Emin kertoi myöhemmin.
Trump oli viimein päässyt vauhtiin Venäjällä. Pian M iss
Universum -kisojen jälkeen Agalarovin tytär ilmestyi Miss
Universe -yhtiön tiloihin New Yorkiin mukanaan lahja Putinilta Trumpille. Lahja oli musta lakkarasia, jonka sisällä oli si
netöity kirje Putinilta. Kirjeen sisältö on edelleen arvoitus.
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2
»E M M E A A V IS T A N E E T ,
E T T Ä SE S A P E T T A IS I P U T IN IA N IIN P A L JO N »

M arraskuussa 2006 Aleksandr Litvinenko vääntelehti tuskis
saan lontoolaisessa sairaalassa. Litvinenko oli Venäjän tur
vallisuuspalvelu FSB:n entinen upseeri ja entisen kotimaansa
hallitusta äänekkäästi kritisoinut poliittinen toisinajattelija,
joka asui m aanpaossa Englannissa. Hän oli kärsinyt jo viik
koja rajusta oksentelusta, kivuliaista krampeista ja lihasvoi
man heikentymisestä. Oireet johtuivat salaperäisestä myrkys
tä, jota hän oli saanut juotuaan teetä kahden entisen Venäjän
tiedustelupalvelun agentin kanssa hotellin baarissa. Litvinen
ko tiesi aikansa käyvän vähiin ja allekirjoitti lausunnon, jossa
hän syytti murhansa tilaajaksi uskomaansa miestä: Vladimir
Putinia.
»Olet osoittanut olevasi juuri niin barbaarinen ja julm a
kuin kiivaimmat kriitikkosi ovat väittäneet», Litvinenko julisti
lausunnossaan. »Yhden miehen onnistuit hiljentämään, mutta
kaikkialta maailmasta kohoava vastalauseiden myrsky kaikuu
korvissasi elämäsi loppuun asti. Antakoon Jumala sinulle an
teeksi sen, mitä olet tehnyt - et vain minulle, vaan myös rak
kaalle äiti Venäjälle.»
Litvinenkon sydän petti kaksi päivää myöhemmin. Kun
hänen syytöksensä luettiin lehdistötilaisuudessa, Britannian
hallituksella oli edessään kiperä poliittinen ja diplomaattinen
pulma. Oliko mahdollista, että Britannian kansalaisuuden saa-
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nut Litvinenko oli oikeassa - olisiko Venäjän presidentti todel
la määrännyt salamurhan? Menisikö Putin niin pitkälle, että
järjestäisi murhan Britannian maaperällä? Jos näin oli, miten
hallituksen olisi reagoitava?
Scotland Yard aloitti rikostutkinnan. Tutkinnan valmistu
minen kestäisi kuitenkin hyvän aikaa, ja lopputulos kertoisi
vain sen, kuka olisi tapauksesta juridisesti vastuussa. Päämi
nisteri Gordon Brownin johtamalla hallituksella oli kiireelli
sempiä selvitystarpeita: tarvittiin tiedusteluoperaatio, jonka
puitteissa selvitettäisiin Venäjän hallituksen osallisuus surmatyöhön sekä se, mitä Putinin hallinnosta voitaisiin päätellä Litvinenkon tapauksen perusteella. Tehtävä annettiin Britannian
ulkomaan tiedustelupalvelu MI6:lle. Siellä käännyttiin heti
parhaan saatavilla olevan Venäjä-asiantuntijan puoleen. H ä
nen nimensä oli Christopher David Steele.
Valokuvamuistin omaava Cambridgen yliopiston alumni
Steele tunsi aiheen kuin omat taskunsa. Diplomaattivuosinaan
Moskovassa 1990-1993 hän oli toiminut vakoojana. Yhdeksänkymmentäluvun taite oli myrskyisää aikaa: Neuvostoliitto ro
mahti, Venäjän federaatio syntyi, minkä jälkeen kommunistinen
puolue yritti kaapata vallan takaisin. Vallankaappaajien aikeet
esti Boris Jeltsin, joka kiipesi panssarivaunulle ja piti sen pääl
lä vaikuttavan puheen. Steele seurasi yhteenottojen etenemistä
Moskovassa ja lähetti Lontooseen yksityiskohtaisia raportteja.
Moskovan-komennuksensa jälkeen Steele sai siirron Parii
siin, mistä hän palasi aikanaan Lontooseen MI6:n Venäjään
erikoistuneeksi pääanalyytikoksi. Pääanalyytikon virkaan kuu
lui kertoa pääministerille, ulkoministerille ja muille hallituk
sen jäsenille uusimmat kuulumiset Kremlistä.
Steele perehtyi Litvinenkon tapaukseen, ja pian hän kek
sikin jotakin kiinnostavaa. Eräs tunnetuimmista venäläisistä
toimittajista, Anna Politkovskaja, oli ammuttu kotiovelleen
muutama viikko ennen Litvinenkon myrkytystä. Politkovskaja
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oli kritisoinut Putinia pelottomasti ja uutisoinut sinnikkäästi
ihmisoikeusrikkomuksista sodan runtelemassa, Venäjään kuu
luvassa Tsetšeniassa. Hän oli myös ollut Litvinenkon yhteis
työkumppani ja vieraillut tämän luona Lontoossa usein. Kaksi
murhaa vain muutaman viikon sisällä toisistaan - uhrit olivat
ystävyksiä ja suorapuheisia Putinin vastustajia. Kyseessä ei voi
nut olla sattuma.
Selvitykset nytkähtivät eteenpäin, kun brittilääkärin on
nistui selvittää, että myrkky Litvinenkon teessä oli ollut polonium-210:tä, radioaktiivista ainetta, jota syntyy lähes yksin
om aan venäläisissä ydinvoimaloissa. Ainetta ei olisi voitu
toimittaa Moskovasta Lontooseen lentäneille salamurhaajille
ilman jonkun korkea-arvoisen tahon hyväksyntää. (Murhaa
jien liikkeistä kieli liuta radioaktiivisia jälkiä: niitä löydettiin
hotellihuoneista, kylpyhuoneista ja British Airwaysin lento
koneesta.)
Pian Steele olikin jo Whitehallissa kertomassa johtopäätök
sistään Brownille ja muille ministereille. Steele totesi, että ky
seessä oli todennäköisesti valtiovallan tukema salamurha. Hän
arveli, että luultavasti Putinilta suoraan tulleen käskyn oli vä
littänyt Nikolai Patrušev, FSB:n johtaja. Steelen mukaan hänen
teoriansa todennäköisyys oli noin 80-90 prosentin luokkaa.*
Tieto oli typerryttävä: salamurha keskellä Lontoota, radio
aktiivista myrkkyä yltympäriinsä. Varsin uhkaava siirto Puti
nilta. »Jos al-Qaida olisi tehnyt jotain vastaavaa, olisi järjes
tetty raivokkaita mielenosoituksia», Steele sanoi myöhemmin
kollegoilleen. »Poloniumjäämiä oli ympäri Lontoota. [Brown
ministereineen] järkyttyi perinpohjaisesti. Yhdistyneiden
Kansakuntien turvallisuusneuvoston pysyvä jäsenmaa oli syyl
listynyt radioaktiivisella aineella toteutettuun terroritekoon.»
*

Brittien vuonna 2016 valmistuneessa selvityksessä päädyttiin samaan
johtopäätökseen: Putin oli »todennäköisesti hyväksynyt» Litvinenkon
murhan.

35

Kysymys kuului: mitä nyt? Pitäisikö Britannian hallituksen
ryhtyä vastatoimiin ja tehdä Putinille selväksi, ettei hän selviäisi murhasta ilman seuraamuksia? Tilanne oli hallituksel
le kova pähkinä purtavaksi. Lopulta Brownin hallitus karkotti
muutaman venäläisdiplomaatin. Siinä kaikki.
Litvinenkon murhan aiheuttamat kiperät kysymykset ei
vät olleet mieluisia ratkottavia myöskään MI6:n kumppaniorganisaatiolle CIA:lle. Kun Steelen yhdysvaltalaiskollegoita
pyydettiin arvioimaan Litvinenkon tapauksesta tehtyjä päätel
miä, CIA:n väki ei suhtautunut asiaan kovin innokkaasti tai
huolestuneesti. »Mitä se meille kuuluu», CIA:sta sanottiin.
Vuosikymmen Litvinenkon salamurhan jälkeen Yhdysval
lat joutui kuitenkin itse vastaavaan tilanteeseen: kuinka rea
goida Putinin hyökkäykseen? Steele oli jälleen tapahtumien
keskipisteessä.
Vuoden 2009 alussa yhdysvaltalainen Venäjä-asiantuntija
Michael McFaul oli Moskovassa tapaamassa vanhaa ystävään
sä, shakkilegenda Garri Kasparovia. Kasparovilla oli tuuheat
kulmakarvat ja tuimat kasvonpiirteet. Hän oli tunnettu op
positiojohtaja ja Putinin järkähtämätön vastustaja. McFaul ja
Kasparov eivät kuitenkaan päässeet yhteisymmärrykseen yk
sinkertaisesta mutta tärkeästä kysymyksestä: voisiko Yhdys
vallat jatkaa kauppaa Putinin Venäjän kanssa?
McFaul oli viettänyt Venäjällä vuosia tutkien Venäjän nou
sua Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen. Hän ei ollut tutustunut
ajanjaksoon vain akateemisten julkaisujen kautta: Neuvostolii
ton romahduksen aikoihin 1990-luvun alussa McFaul oli ollut
parikymppinen jatko-opiskelija ja tukenut innokkaasti nuoria
venäläisiä aktivisteja, jotka halusivat edistää demokratiaa ja
vapaita markkinoita. McFaul oli auttanut laatimaan toiminta
suunnitelmia ja solmimaan kontakteja sellaisiin länsivaltojen
virastoihin ja järjestöihin, jotka saattaisivat tukea aktivistien
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toimintaa. Osa venäläisistä epäili McFaulia CIA:n agentiksi,
joka pyrki myyräntyöllään heikentämään Neuvostoliittoa ja
sen pian korvaavaa järjestelmää. Päätelmä oli väärä, mutta ku
vasi hyvin Neuvostoliitossa vallinnutta ajattelutapaa.
Niistä ajoista oli kulunut jo yli kymmenen vuotta, ja nyt
McFaul todella työskenteli valtion laskuun. Ensimmäisen kau
den senaattorista, Barack Obamasta, oli juuri tullut Yhdysval
tain ensimmäinen afroamerikkalainen presidentti. McFaul oli
avustanut Obamaa vaalikampanjassa, ja nyt hän oli presiden
tin luottomies Venäjä-asioissa: työtehtäviin Valkoisessa talos
sa kuului pitää kansallinen turvallisuusneuvosto ajan tasalla
Kremlin tapahtumista.
Obam a oli ilmoittanut aloittavansa puhtaalta pöydältä ja
»nollaavansa» Yhdysvaltojen ja Venäjän välit George W. Bush
in myrskyisän kauden jälkeen. Kukaan Obaman lähipiirissä
ei elätellyt kuvitelmia tehtävän helppoudesta. Putinin Venäjä
oli suhtautunut viime vuosina Yhdysvaltojen ja muidenkin
länsimaiden tavoitteisiin yhä vihamielisemmin ja toiminut
yhä aggressiivisemmin. Elokuussa 2008 Venäjä miehitti osan
Georgiaa tukeakseen Venäjä-mielisiä separatisteja. Obama tiimeineen ei kuitenkaan pitänyt mahdottomana ajatusta uudes
ta alusta.
Putin oli luopunut vallasta maaliskuussa kahden president
tikauden jälkeen. Seuraajaksi oli noussut hänen suojattinsa
Dmitri Medvedev. Putin toimi kuitenkin edelleen pääm inis
terinä ja veteli naruista kulisseissa. Medvedevin julkisuusku
va oli hyväntahtoisempi kuin Putinin. Hän oli neljissäkymmenissä ja kuunteli mielellään hevimetallia. Hänellä oli myös
akateeminen tausta: juristiksi opiskeltuaan hän oli opettanut
oikeustiedettä Pietarissa. Hänen kanssaan Obam a saattaisi
kyetä yhteistyöhön - etenkin yhteisten kiinnostuksenkohteiden tiimoilta, kuten terrorismin vastaisissa toimissa ja ydin
aseiden rajoittamisessa.
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McFaul hahmotteli puhtaan pöydän nollausstrategiaa yh
dessä toisen kansallisen turvallisuusneuvoston avustajan,
Celeste Wallanderin, kanssa. He laativat muistion, joka oli
osoitettu uuden presidentin nimittämälle Valkoisen talon tur
vallisuuspoliittiselle tiimille. Muistiossa kuvailtiin »ensimmäi
siä askeleita kohti Yhdysvaltojen ja Venäjän uusia suhteita» ja
suositeltiin keskittymistä muutamaan »keskeiseen hankkee
seen [...] jotka synnyttävät yhteistyöhalukkuutta ja johtavat
suotuisiin tuloksiin nopeasti».
M uistiossa otettiin suorapuheisesti esiin poliittisen vapau
den ja ihmisoikeuksien heikentyminen Venäjällä, mutta siinä
todettiin myös, että asevalvonta ja ydinaseiden rajoittaminen
olivat niin tärkeitä päämääriä, ettei niitä tulisi »sivuuttaa auto
ritäärisen sisäpolitiikan vuoksi». McFaul ja Wallander pitivät
toimenpiteitä maltillisena yhteistyömahdollisuuksien tunnustelemisena.
Sellainen oli siis suunnitelma. Kasparovin asunnossa, toisin
ajattelijan äidin laittaman aterian äärellä, McFaulilla oli kui
tenkin suuria vaikeuksia vakuuttaa vanha shakkimestari ja
kaksi muuta oppositiojohtajaa, Boris Nemtsov ja Vladimir
Ryžkov, suunnitelman erinomaisuudesta. McFaul myönsi, että
Putin oli toki korruptoitunut ja epäluotettava, mutta, hän jat
koi, ei Putinkaan aivan holtiton ollut. Obama uskoi sitä paitsi
pystyvänsä »neuvottelemaan sopimuksia» Medvedevin kans
sa, joka vaikutti Putinia yhteistyöhaluisemmalta. Jos Venäjäl
le tarjottaisiin nyt myönnytyksiä, Medvedevin olisi helpompi
»avata» Venäjää ulkomaille. Jos kaikki sujuisi hyvin, Putin häi
pyisi lopulta kuvioista kokonaan.
Nemtsov ja Ryžkov suostuivat punnitsemaan McFaulin
näkemyksiä. Heillä oli kuitenkin epäilyksensä. Ryžkov pelkä
si, että puhtaan pöydän hanke hankaloittaisi ihmisoikeuksien
edistämistä, vaikeuttaisi tasapuolisten vaalien järjestämistä ja
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lisäisi korruptiota. Molemmat miehet vakuuttivat McFaulille,
että todellinen valta oli edelleen Putinilla. McFaulin ehdotus
muistutti heitä George W. Bushin kahdeksan vuoden takai
sesta yrityksestä paikata välejä Putiniin. Yhteisessä lehdistö
tilaisuudessa vuonna 2001 Bush julisti: »Katsoin häntä va
kaasti silmiin. Totesin hänen olevan hyvin suorasukainen ja
luotettava. [...] Sain jonkinlaisen käsityksen hänen sisim m äs
tään.» Vain hetkeä myöhemmin Putin iski poliittisten vas
tustajiensa kimppuun, jätti puuttumatta Venäjän joukkojen
mittaviin ihmisoikeusrikkomuksiin Tsetšeniassa ja käynnisti
sotilasoperaation Georgiassa.
Kasparov oli varma, että Obaman yhteistyöhanke päättyisi
huonosti. Etkö ymmärrä, mikä Putin on miehiään, hän penäsi
McFaulilta. Etkö tiedä, ettei hän välitä vähääkään siitä, mitä
lännessä ajatellaan? Kasparov totesi painokkaasti, että Medve
dev oli sätkynukke, joka ei ikinä tekisi mitään Putinin tahdon
vastaista. »Heitätte kolmesta neljään vuotta täysin hukkaan»,
Kasparov sanoi.
Kasparov ja McFaul taittoivat peistä aiheesta koko päivällisen.
McFaul ei pitänyt käsitystään Putinista naiivina. Hän oli ta
vannut Putinin vuonna 1991 tämän ollessa vielä vähäpätöinen
virkamies Pietarissa. McFaul oli ollut ensimmäisiä yhdysval
talaisia Venäjä-tutkijoita, jotka ennustivat Putinista merkit
tävää ja mahdollisesti ongelmallista toimijaa, kun tämä nousi
arvoasteikossa 1990-luvun lopulla. McFaul argumentoi, että
nollausstrategia oli järkevä toimintatapa, jonka avulla olisi
mahdollista saavuttaa tärkeitä tavoitteita nopeasti.
Kasparovista nollaus oli hölynpölyä: ainoa tapa toimia
Putinin kanssa oli panna kova kovaa vastaan. Putin käyttäi
si nollausstrategiaa siekailematta hyödykseen vahvistaakseen
valtaansa kotim aassa ja esiintyäkseen lännen päihittäjänä.
Kasparovista Yhdysvaltain uusi presidentti avustajineen ei
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ymmärtänyt Putinin juonikkuutta ja häikäilemättömyyttä. He
eivät ymmärtäneet Putinin sielun mustuutta.
Obaman hallinto kuitenkin jatkoi nollausstrategian viitoit
tamalla tiellä. Kasparovin ja muiden toisinajattelijoiden varoi
tuksissa oli totuuden siemen: tulevina vuosina Venäjä-linja
uksista käytäisiin kiivaita väittelyitä Yhdysvaltojen hallinnon
kulisseissa.

Uudella ulkoministerillä Hillary Clintonilla oli suuri rooli
Obaman nollausstrategian täytäntöön panossa. Jo ensi met
reillä tuli kuitenkin mutkia matkaan. Clinton tapasi Venäjän
ulkoministeri Sergei Lavrovin ensimmäistä kertaa Genevessä
m aaliskuussa 2009. Hotelli Intercontinentalin tiloissa, tele
visiokameroiden hyrrätessä hän ojensi Lavroville vihreään
paperiin käärityn paketin. Sisältä paljastui punainen painike,
jonka vieressä luki toisella puolella PEREGRUZKA ja toisella
puolella NOLLAUS. Vitsikkään lahjatempauksen oli ideoinut
Philippe Reines, Clintonin pitkäaikainen lehdistöneuvonantaja, politiikan ammattilainen, jolla ei ollut diplomaattikokemusta. Hupilahjalla pyrittiin kiillottamaan julkisuuskuvaa, mutta
se meni mönkään: lahjan hankinnasta vastanneet yhdysvalta
laiset olivat möhlineet käännöksen.
»Ei se näin mene», Lavrov sanoi. »Sanan pitäisi olla perezagruzka. Nyt siinä lukee ’ylikuormitus’.»
Clinton nauroi kovaäänisesti ja vastasi: »Lupaan, ettemme
päästä teitä aiheuttamaan sellaista.»
Clintonin ja Lavrovin välit vaikuttivat sydämellisiltä mutta
tosiasiassa niitä sävyttivät voimakkaat jännitteet ja epäluotta
mus. Lavrov, italialaisiin merkkipukuihin ja hienoihin sikareihin mieltynyt ovela diplomaatti, oli Putinin uskollinen tuki
ja. Lavrov oli aina ruskettunut, jäykkä, sarkastinen ja alentuva
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etenkin naisia kohtaan. Palattuaan eräästä tapaamisesta Lavro
vin kanssa Clinton puuskahti ulkoministeriön virkamiehelle:
»M ikä sitä miestä oikein riivaa?» Clintonista hän oli moukka.
Virkamies selitti Clintonille, että Lavrov ei ollut kovin yh
teistyökykyinen tapaus - luultavasti tavallistakin vähemmän
yhteistyökykyinen silloin, kun joutui asioim aan kanssaan
tasa-arvoisessa asemassa olevien naisten kanssa. Clinton nau
rahti luonnehdinnalle ja kysyi sitten, pystyisikö Lavrovin sa
naan luottamaan. Diplomaatti vakuutti Medvedevin ja - mikä
tärkeintä - Putinin luottavan Lavroviin vankasti.
»Se riittää minulle», Clinton sanoi. Yhdysvaltojen ulkomi
nisterinä hän tekisi mitä pystyisi. Demokraattipoliitikkojen
parissa Clinton oli aggressiivisemman linjan kannattaja, mutta
oli kuitenkin sitoutunut Obaman nollausstrategiaan.
Clinton ja Lavrov sorvasivat uusien yhteistyökuvioiden
yksityiskohtia niin kirjallisesti kuin kasvokkain. O bam a ja
Lavrov tapasivat huhtikuussa Lontoossa ja ilmoittivat m ai
densa ryhtyvän neuvottelemaan ydinasesopimusta. Heinä
kuussa Obama vieraili Moskovassa, m issä hän ja Medvedev
allekirjoittivat sopimuksen, jolla Yhdysvaltain sotilaskonei
den sallittiin poiketa Venäjän ilmatilassa Afganistanissa tais
televille joukoille suunnattujen varustetoimitusten yhteydessä.
Yhdysvaltain puolustusministeriö piti sopimusta erityisen tär
keänä. Muutamaa kuukautta myöhemmin, syyskuussa, O ba
m a ja Medvedev kohtasivat jälleen YK:n vuosittaisessa yleis
kokouksessa New Yorkissa. Medvedev antoi ymmärtää, että
Venäjä saattaisi liittyä Yhdysvaltain ja muiden länsimaiden rin
tamaan, painostamaan Irania ydinohjelmansa rajoittamiseen.
Clintonin ja Lavrovin yhteistyö ei kuitenkaan sujunut
hämmingittä. Lavrov pyysi toistuvasti, että Clinton käyttäisi
arvovaltaansa auttaakseen Oleg Deripaska -nimistä venäläisoligarkkia. Yhdysvaltalaisviranomaiset olivat antaneet hänelle
useita määräaikaisia maahantulokieltoja, koska hänellä epäil
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tiin olevan kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen Venä
jällä. Lavrov halusi, että Clinton auttaisi Deripaskaa saamaan
viisumin.
Deripaska tunnettiin yhtenä Putinin suosikeista. Hän oli
ansainnut miljoonia alumiinikaupoilla 1990-luvulla. Oli epä
selvää, miksi Deripaska oli Lavroville niin tärkeä. Lavrov ja
hänen maanmiehensä »ottivat asian puheeksi monen monta
kertaa», kuten eräs Yhdysvaltain Moskovan-lähetystössä työs
kennellyt virkamies muisteli. »Oli hämmentävää, kuinka ha
nakasti he palasivat asiaan monissa eri yhteyksissä.»
Clinton ei ryhtynyt ajamaan Lavrovin asiaa. Vasta vuosia
myöhemmin tuli julki, että eräs Deripaskan yhdysvaltalaisista
liikekumppaneista oli kyseenalaista mainetta nauttiva lobbari
ja poliittinen neuvonantaja Paul Manafort.
Eräs nollausstrategian keskeisistä tavoitteista oli saada Venäjä
sitoutumaan Yhdysvaltojen kanssa yhteiseen päämäärään, Ira
nin ydinaseohjelman keskeyttämiseen. Medvedev oli kallistu
m assa yhteistyön kannalle, mutta Obaman kannalta kriittinen
kysymys kuului, miten oli Putinin laita.
Maaliskuussa 2010 Moskovaan saapuneelle Clintonille an
nettiin tehtäväksi tavata Putin ja selvittää, tukisiko hän Medvedeviä Iran-asiassa. Clinton ymmärsi, että Iranista ei päästäisi
sopuun ilman Putinin myötämielisyyttä. Hän tiesi Putinin ole
van ylimielinen, oikukas ja vaikea neuvottelukumppani. Clinton
kuvaili myöhemmin: »Neuvotellessani Putinin kanssa hänestä
tuli mieleen se ihmistyyppi, jonka edustajat istuvat metrossa
omavaltaisen leveästi ja levittäytyvät surutta kaikkien muiden
alueelle kuin viestittääkseen: otan mitä haluan.» Hän piti Pu
tinia itsevaltaisena, naisia väheksyvänä johtajana. Clintonin oli
kuitenkin keksittävä keino tulla toimeen hänen kanssaan.
Clinton haastoi Putinia tämän datšalla: Annoit Medvedeville suostumuksesi tehdä yhteistyötä muiden YK:n turvalli
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suusneuvoston jäsenmaiden kanssa ja painostaa Irania, nyt on
aika ryhtyä sanoista tekoihin. Putin ei ollut varsinaisesti samaa
mieltä, mutta hän otti suopeamman kannan kuin aiemmin jul
kisuudessa. Hän antoi Clintonin seurueineen ymmärtää, että
hän ei kaataisi Yhdysvaltain aloitetta Iranin pakotteiden kiris
tämisestä.
Neuvotteluiden lom assa Clinton kysyi tunnelmaa keven
tääkseen Putinin toimista amurintiikereiden suojelemisek
si. Putin marssitti Clintonin avustajineen ulos neuvottelu
huoneesta ja johdatti heidät alas portaita (ohi huoneen, jossa
joukko korkea-arvoisia virkamiehiä oli odotellut Putinia jo
hyvän aikaa) toiseen huoneeseen, jonka yhtä seinää peitti val
tava Venäjän kartta. Sitten hän puhkesi innokkaaseen selos
tukseen isojen kissapetojen suojeluun keskittyvästä konferens
sista, joka järjestettäisiin marraskuussa Pietarissa. Hän selosti
nähneensä televisiosta, että lumileopardista oli tullut Venäjällä
uhanalainen. Putin tunnusti olevansa hieman häpeissään sii
tä, että hän oli nähnyt kyseisen ohjelman amerikkalaiselta ka
navalta. »Emme tietäisi asiasta ilman yhdysvaltalaisia», Putin
sanoi.
Putin kysyi Clintonilta, osallistuisiko tämä konferenssiin.
Clinton vastasi diplomaattisesti harkitsevansa asiaa. Putin
kertoi myös suunnittelevansa matkaa jääkarhujen esiintymis
alueelle, missä hän osallistuisi karhujen radiopannoittamiseen.
Hän tiedusteli, haluaisiko Clintonin puoliso tulla matkaseu
raksi. Bill Clinton oli ollut sydänleikkauksessa muutamaa viik
koa aiemmin. Clinton sanoi välittävänsä kutsun miehelleen,
ja jos tämä ei lähtisi, hän harkitsisi kenties tulevansa mukaan
itse. Putin kohotti kulmiaan. Clinton tulkitsi ilmeen niin, ettei
Putinilla ollut aikomustakaan pannoitella jääkarhuja 62-vuotiaan naisen kanssa.
Tapaamisen lopuksi järjestettiin lehdistötilaisuus, jossa
Putin kritisoi lukuisia Yhdysvaltojen toimia. Clinton sivuutti
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saarnan ja kehui ydinaseiden rajoittamista koskevan yhteisen
sopimuksen olevan viimeisiä silauksia vaille valmis.
Lehdistötilaisuuden päätyttyä Clinton nousi autoon ja
suuntasi kohti lentokenttää. Sekä hän että avustajat olivat tyy
tyväisiä. Kaikkien mielestä Clinton oli käsitellyt Putinia taita
vasti ja onnistunut kenties nappaamaan poliittisen erävoiton.
Yksi avustajista hihkaisi: »Bill ei todellakaan voi lähteä jääkar
huja pannoittamaan, niin että kyllä ulkoministerin on lähdet
tävä siihen tiikerikonferenssiin.» Huomautus herätti hilpeyttä
kaikissa. Ydinasesopimuksen neuvottelut olivat kalkkiviivoilla,
ja näytti siltä, että Venäjä liittyisi yhteiseen rintamaan Irania
vastaan. Vaikutti siltä, että Putin oli heidän puolellaan. Ehkä
nollaus toimisi sittenkin.
Medvedevin kosiskeleminen tuntui kantavan hedelmää. Huh
tikuussa 2010 Obama ja Medvedev tapasivat Prahan linnassa
ja allekirjoittivat New START -sopimuksen, jossa molemmat
valtiot sitoutuivat vähentämään strategisten ydinaseiden
sa lukumäärää. Leikkaukset eivät olleet suuren suuria, mutta
yhteisymmärryksen ansiosta käynnistettäisiin uudelleen kuu
kausia sitten lopetettu tarkastusprosessi, joka olisi välttämätön
molempien osapuolten lupaamien mittavampien leikkaus
ten toteuttamiseksi. »Käymme täällä aitoa keskustelua», Mc
Faul intoili toimittajille. Joitakin viikkoja myöhemmin Venäjä
kannatti YK:n turvallisuusneuvostossa Yhdysvaltojen esitystä
Iranin uusista pakotteista.
Samana keväänä Venäjästä keskusteltiin kuitenkin kovin eri
sävyyn Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten keskuudessa. Ai
heena oli venäläinen vakoiluoperaatio, jolla pyrittiin tunkeu
tumaan Yhdysvaltain hallinnon ytimeen.
Tilanne oli kuin kylmän sodan vakoiluromaanista. FBI oli
tarkkaillut jo vuosia kymmenen nukkuvan venäläisagentin
verkostoa. Se oli soluttautunut Yhdysvaltoihin varastettujen
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henkilöllisyyksien ja väärien papereiden turvin lähes kymme
nen vuotta sitten. Tehtävänä oli asettua osaksi amerikkalais
ta yhteiskuntaa: he olisivat mukavia naapureita, perustaisivat
perheen ja lähettäisivät lapsensa lähikouluun. FBI:n kaappaa
ma viesti paljasti, että agenttien tavoite oli »luoda ja syventää
yhteyksiä Yhdysvaltojen poliittisista linjauksista vastaaviin ta
hoihin». Muuan agenteista pääsi Clintonien lähipiiriin kuulu
van, demokraattien tehokkaan varainkerääjän Alan Patricofin
veroneuvojaksi - saavutus, jota osa FBI:n työntekijöistä piti
huolestuttavana.
FBI oli saanut varoituksen agenteista leiriä vaihtaneelta
korkea-arvoiselta venäläiseltä tiedustelupalvelun työntekijältä.
Kesäkuussa 2010 FBI:n päämajassa vallitsi jännittynyt tunnel
ma. Kaapattujen viestien perusteella vaikutti todennäköiseltä,
että yksi Vakoojista aikoi livistää - ja muut saattaisivat seurata
pian esimerkkiä. Tuntui siltä, että oli koittanut oikea hetki is
keä ja napata koko sakki.
Valkoisen talon tilannehuoneessa järjestetyssä palaverissa
FBI:n johtaja Robert Mueller paljasti Obaman avustajille, että
venäläiset aiottiin ottaa kiinni. Presidentin turvallisuuspoliit
tinen apulaisneuvonantaja Tom Donilon esitti vastalauseen.
Medvedev oli juuri saapunut Washingtoniin jatkamaan neu
votteluita Obaman kanssa. Donilonin mielestä vakoojaringin
pidättäminen vaarantaisi koko nollaushankkeen.
Keskustelu äityi kiivaaksi ja päättyi vasta, kun CIA:n jo h 
taja Leon Panetta sanoi painavan sanansa. Panetta totesi, että
Donilonin sietäisi miettiä pitkään ja hartaasti mitä tapahtuisi,
jos Washington Postiin ilmestyisi otsikko »Viranomaiset pääs
tivät venäläisvakoojat livistämään». Silloin »näin hänen oival
tavan, mitä oli pelissä», Panetta kuvaili myöhemmin. Panettan
mukaan Donilon hyväksyi pidätykset pian palaverin jälkeen,
mutta pyysi FBI:tä kuitenkin odottamaan siihen asti, että Med
vedev poistuisi Yhdysvaltain ilmatilasta.
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FBI nappasi vakoojat 27. kesäkuuta, ja tapaus nousi otsikoi
hin ympäri maailmaa. Agenteista erityisen paljon huomiota
sai Anna Chapman, viehättävä 28-vuotias punatukka. Vaih
to-operaatiosta sovittiin pian, ja kymmenen agenttia passitet
tiin takaisin Venäjälle. Putin kohteli heitä kuin sankareita ja
järjesti juhlavan vastaanoton, missä hän ja kotiinpalaajat lau
loivat tunnuskappaletta suositusta venäläisestä Kilpi ja miekka
-sarjasta, joka kertoo venäläisestä kaksoisagentista 1960-luvun
natsi-Saksassa. Miehille suunnatun Max;m-lehden venäläisversio julkaisi Chapmanin kuvan ja nosti hänet Venäjän »sa 
dan seksikkäimmän naisen» joukkoon. (Tämä vakoiluepisodi
antoi myöhemmin innoituksen The Americans -televisiosarjalle.)
Jäi epäselväksi, mitä tiedustelumielessä arvokasta venäläiset
olivat operaatiosta saaneet, jos mitään. (»Kaikki keskustelum
me koskivat vain laskujen maksua», demokraattien varainkerääjä Patricof kertoi Washington Postille.) Yhdysvaltalaisille
vastatiedustelu-upseereille tapaus oli kuitenkin silmiä avaava.
Viis kylmän sodan päättymisestä ja Obaman nollausstrategiasta. Venäläisen tiedustelupalvelun pyrkimykset soluttautua
Yhdysvaltain poliittisiin ja hallinnollisiin piireihin eivät olleet
laantuneet. Venäläiset olivat panostaneet paljon kymmenvuo
tiseen operaatioon, mikä oli vakuuttava osoitus siitä, kuinka
vakavasti he tavoitteisiinsa suhtautuivat.
CIA:n Venäjä-operaatioiden osasto tunnettiin Venäjätalona, jossa työskentelevistä tiedustelu-upseereista moni oli
käynyt kylmän sodan kovan koulun. Venäjä-talossa vakoiluoperaatio nähtiin merkkinä siitä, että Venäjä jatkoi järkäh
tämättömän vihamielistä linjaansa ja että nollausstrategia
oli tuhoon tuomittu. »Venäläiset eivät ole koskaan lakan
neet kampittamasta meitä», Venäjä-talon apulaisjohtaja John
Sipher totesi myöhemmin. »Mutta sitä eivät keskikaupungin
pojat halunneet kuulla.»
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Venäläisten vakoilijoiden pidätystä seuraavana päivänä Bill
Clinton esiintyi pääpuhujana konferenssissa M oskovassa.
Konferenssin järjesti venäläinen sijoituspankki Renaissance
Capital, jolla oli kytköksiä Kremliin. Clintonille maksettiin
hulppeat 500 000 dollaria* puolentoista tunnin esitelmästä,
jonka kuulijakunta koostui korkea-arvoisista venäläishallinnon virkamiehistä.
Vaimonsa ulkoministeriydestä huolimatta entinen presi
dentti ei ollut rajoittanut tuottoisia esiintymisiään ulkomail
la, vaikka toimeksiantajatahoilla olisi ulkoministeriöön liitty
viä intressejä: Renaissance Capital oli nimittäin konferenssin
aikaan järjestäm ässä Uranium One -nimisen kaivosyhtiön
osakeantia. Yrityksen hallussa oli noin viidennes Yhdysval
tain uraanintuotantokapasiteetista. Venäjän valtion ydinvoimayhtiö Rosatom puolestaan oli ilmoittanut halukkuu
tensa hankkia Uranium Onen osake-enemmistö. Ulkomaisia
sijoituksia sääntelevä neuvosto, jossa Hillary Clinton istui kah
deksan muun jäsenen ohella, ei ollut vielä hyväksynyt ostoaietta.
Koskaan ei esitetty todisteita siitä, että Hillary Clinton olisi
puuttunut Uranium One -yrityskauppaa koskevaan päätöksen
tekoon, ja hänen alaisensa kertoi myöhemmin edustaneensa
ulkoministeriötä kaivosyhtiökaupan käsittelyssä. Bill Clinto
nin M oskovan-matka on kuitenkin erinomainen esimerkki
siitä, millaisista asioista Clintoneita toistuvasti kritisoitiin: he
eivät tuntuneet ensinkään hahmottavan mahdollisia eturisti
riitoja. Uranium One -kauppojen aikoihin Clintonien hyväntekeväisyyssäätiö sai eri projekteihinsa 2,35 miljoonan dollarin
lahjoituksen säätiöltä, jonka omisti kaivosyhtiön hallituksen
puheenjohtajan perhe.
*

Nelinkertainen summa verrattuna aiempaan 125 000 dollarin puhujapalkkioon, jonka Clinton kuittasi edellisestä esitelmästään Moskovassa
britannialaisen yrityksen sponsoroimassa tapahtumassa vuonna 2005.
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Moskovassa vieraillessaan Bill Clinton tapasi Putinin, joka
sätti Clintonia FBI:n päätöksestä pidättää nukkuvat agentit Putin antoi ymmärtää, että tapaus saattaisi vaikeuttaa Yhdys
valtain pyrkimyksiä kohentaa maiden välejä. »Olette saapu
neet Moskovaan juuri oikeaan aikaan», Putin kertoi entiselle
presidentille. »Poliisiviranomaisenne ovat riehaantuneet heit
tämään ihmisiä vankilaan. Toivon hartaasti, että hiljattaiset
tapahtumat eivät tee tyhjiksi viimeaikaisia edistysaskelia mai
demme keskinäisten välien kohentamisessa.»
M arraskuussa Medvedev osallistui Lissabonissa järjestettyyn
Nato-kokoukseen. Vaikka Putinilla oli tapana demonisoida
Natoa, Medvedev allekirjoitti kokouksessa yhteisen lausun
non, jossa julistettiin Venäjän ja Naton »ryhtyneen uudenlai
seen yhteistyöhön aidon strategisen kumppanuuden kehittä
miseksi». Medvedev kommentoi: »Totesimme, että välirikon
ja vanhojen kaunojen aika on ohi.» Obama meni vielä pidem 
mälle ilmoittaessaan: »Näemme Venäjän kumppanina emme
kä vastustajana.»
Mutta oliko Putin sam aa mieltä? Hän oli kerran kuvannut
Neuvostoliiton kaatumista »vuosisadan suurim m aksi geo
poliittiseksi katastrofiksi». Hän oli myös nationalisti henkeen
ja vereen. Hän halusi kasvattaa Venäjän painoarvoa ja palaut
taa sille sen vanhat vaikutuspiirit. Hän oli maansa pitkien pe
rinteiden mukainen itsevaltainen johtaja, jolla ei ollut haluja
liittoutua läntisten liberaalien demokratioiden kanssa tai saa
da niiltä hyväksyntää. Hän ei pyrkinyt strategiseen kum ppa
nuuteen Yhdysvaltojen ja Naton kanssa. Hän ei yrittänyt löy
tää yhteistä säveltä. Hänen tavoitteensa oli palauttaa Venäjän
suurvalta-asema, ympäristössä, jota hän tuntui pitävän jo n 
kinlaisena globaalin vallan nollasummapelinä. KGB-koulutuksensa mukaisesti hän suhtautui Yhdysvaltoihin ja sen sotilastoimiin herkeämättömän epäluuloisesti. Kuinka pitkään
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hän haluaisi - tai voisi - myötäillä Obaman kanssa sopuisasti
toimivaa Medvedeviä?
Vuonna 2007 pitämässään puheessa Putin oli syyttänyt Yh
dysvaltoja siitä, että Venäjä ja muut maat haluttiin pakottaa
osaksi »yksinapaista» maailmaa. George Bushin toteuttama
Irakin miehitys oli ensimmäinen raskauttava todiste. Pian Pu
tin saisi seuraavan todistuskappaleen Yhdysvaltojen sotilaalli
sesta interventiosta Libyassa.
Putin piti loppuvuodesta 2010 alkanutta arabikevään kuo
hahdusta vaarallisena. M ielenosoittajat olivat hyökänneet
itsevaltaisia hallitsijoita vastaan ja vaativat demokraattista
hallintoa. Autoritääristen vallanpitäjien jakkarat huojuivat.
Hallintojärjestelmiä pantiin kuumeisesti uuteen uskoon O ba
man hallinnon osoittaessa tukeaan demokratiaa penääville
mielenosoittajille.
Helmikuussa 2011 mielenosoitukset olivat levinneet Li
byaan ja muuttuneet nopeasti aseelliseksi kapinaksi diktaattori
M uammar Gaddafia vastaan. Yhdysvallat ajoi YK:ssa päätöslausetta, joka sallisi Yhdysvaltojen ja muiden maiden suojel
la libyalaisia kapinallisia ja siviileitä hyökkäämällä Gaddafin
joukkoja vastaan. Yhdysvaltain YK-edustuston suurlähettiläs
Susan Rice lobbasi venäläisiä ankarasti, jotta nämä hyväksyisi
vät päätöksen - tai pidättäytyisivät ainakin käyttämästä veto-oikeuttaan. Medvedev jättikin äänestämättä, ja päätöslausel
ma-aloite meni läpi. Obaman hallinnossa tapausta pidettiin
erinomaisena diplomaattisena saavutuksena - osoituksena
nollausstrategian toimivuudesta. Pian yhdysvaltalaiset, britit,
ranskalaiset ja kanadalaiset järjestivätkin jo ohjusiskuja G ad
dafin joukkoja vastaan.
Putin oli vimmoissaan ensinnäkin Yhdysvalloille, koska se
oli jälleen sotkeutunut arabien asioihin, ja lisäksi Medvedeville, koska täm ä oli antanut amerikkalaisten ylimielisyydel
le periksi. Hän julisti, että YK:n päätöslauselma »tuo mieleen
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keskiaikaisen yllytyksen ristiretkiin». Putin äityi luettelemaan
Yhdysvaltain menneitä syntejä: »Clintonin presidenttikaudel
la he pommittivat Belgradia, Bush lähetti joukkoja Afganis
taniin, sen jälkeen joukkoja lähetettiin tuulesta temmattujen
syiden varjolla Irakiin, missä tehtiin selvää maan koko johta
jistosta - Saddam Husseinin perheestä eivät selviytyneet hen
gissä lapsetkaan. Nyt on vuorossa Libya, ja verukkeena käyte
tään rauhanomaisen siviiliväestön suojelemista.» Putin tuntui
pohtivan, että jos Yhdysvallat meni näin pitkälle kaataakseen
hallituksia eri puolilla maailmaa, olisiko Venäjä seuraava.
Obaman ulkopoliittiset avustajat yllättyivät. »Emme aavis
taneet, että se sapettaisi Putinia niin paljon», muisteli Jake Sul
livan, ulkoministeriön silloisista linjauksista ja suunnittelusta
vastuussa oleva virkamies.
Medvedevin presidenttikautta oli vuosi jäljellä. Oli ollut
epäselvää, antaisiko Putin hänen toimia presidenttinä seuraavankin kauden vai palaisiko hän vaatimaan asemaa itselleen.
Kovasanainen reaktio Libyan tapahtumiin viesti siitä, että
Medvedevin päivät presidenttinä olivat luetut.
Hillary Clinton tuli siihen tulokseen, että Obaman hallinnon
olisi alettava valmistautua Putinin paluuseen. Clinton ei ollut
osallistunut marraskuiseen tiikereiden suojelukokoukseen, jo 
hon Putin oli hänet kutsunut. Hän kylläkin keskusteli tilaisuu
desta jälkikäteen korkea-arvoisen virkamiehen kanssa, joka oli
ollut paikalla - ei tosin niinkään tiikereiden vuoksi vaan viet
tääkseen aikaa Putinin lähipiirin kanssa.
Virkamies oli kuullut kiinnostavia tietoja ja kertoi uutiset
Clintonille: Putin mylläsi esikuntaansa uuteen uskoon. Monia
viime aikoihin asti Medvedevin alaisuudessa työskennelleitä
venäläisiä siirtyi Putinin leipiin. Muuttoliike viittasi siihen,
että Putin aikoi kuin aikoikin syrjäyttää Medvedevin ja pyrkiä
presidentiksi vuoden 2012 vaaleissa.
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Clinton lähetti muistion Valkoiseen taloon: oli aika ryh
tyä miettimään Putinin paluuta ja sen vaikutuksia Yhdysval
tain ajamaan politiikkaan. Muistio herätti närää ministeriöis
sä, myös ulkoministeriössä, sillä monista Clinton palasi liian
kerkeästi hyökkääviin tapoihinsa. Monet elättelivät yhä toivoa,
että uusista yhteistyökuvioista saataisiin vielä jotakin irti.
Syyskuussa 2011 Putin ilmoitti asiasta virallisesti. Hänen ja
Medvedevin yhteisessä tilaisuudessa Putin kertoi asettuvansa
ehdolle seuraavissa presidentinvaaleissa - Medvedev astuisi
syrjään ja ottaisi Putinilta vapautuvan paikan pääministerinä.
Paljastus oli karvas pettymys Yhdysvaltain hallinnolle, joka oli
rakentanut paljon Medvedevin jatkokauden varaan.
Käänne tuli ikävänä uutisena myös poliittisesti aktiivisille
venäläisille. Kasparovin, Nemtsovin ja muiden oppositiojoh
tajien pahim m at pelot Putinista saivat vahvistuksen, minkä
lisäksi tapahtumat kuvastivat huomattavaa ylenkatsetta de
mokraattista prosessia kohtaan. »Ihmisissä herätti närää, että
heitä kohdeltiin kynnysmattona, johon Kremlin sopi pyyhkiä
jalkansa», luonnehti myöhemmin Vladimir Kara-Murza, nuo
ri karismaattinen oppositioaktivisti. »Ei käy, että kaksi heppua
astelee esiin ja sanoo että hei, me juteltiin ja päätettiin, että hä
nestä tulee presidentti ja minä ryhdyn pääministeriksi. Ihmi
set päättivät, ettei heitä voi kohdella kuin karjaa.» »Emme ole
karjaa» oli lausahdus, josta tuli opposition sotahuuto.
Putinin ja Medvedevin ilmoituksen jälkeen Yhdysvaltain
M oskovan-suurlähetystössä havaittiin merkkejä siitä, että
kansalaiset eivät olleet Putinin paluusta mielissään. Yhdessä
vaiheessa Putin oli katsom assa nyrkkeilyottelua ja kävi siinä
yhteydessä kehässäkin. Yleisö buuasi. »Ajatus Putinin uudes
ta kuuden vuoden presidenttikaudesta herätti selvästi pahaa
verta», muisteli John Beyrle, silloinen Yhdysvaltain Venäjän-suurlähettiläs.
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Levottomuuksien puhkeaminen vaikutti olevan vain ajan
kysymys.
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3
»O L E M M E K O T Ä Ä L L Ä ,
K O S K A C L IN T O N L Ä H E T T I T E K S T A R IN ? »

Venäjä oli ajautumassa poliittiseen kriisiin, josta Putin syyttäi
si myöhemmin Hillary Clintonia.
Joulukuun alussa vuonna 2011 Venäjällä järjestettiin valtioduuman vaalit. Vaalitarkkailijat raportoivat räikeästä vilpistä,
vaaliuurniin oli esimerkiksi lisätty ylimääräisiä ääniä. Inter
netissä levisi video, jossa vaalitoimitsijoiden esimies näyttää
täyttävän itse nipun äänestyslipukkeita. Mielenosoittajat jal
kautuivat Moskovan keskustan kaduille vain muutamaa päi
vää myöhemmin huutamaan iskulauseita. »Venäjä ilman Pu
tinia!» »Putin on varas!» Satoja pidätettiin. Niin venäläiset
vaalitarkkailijat kuin Putinin vastaiset verkkosivut ja radio
asematkin kertoivat joutuneensa verkkohyökkäysten kohteik
si. Putinin kannalta oli pahinta, että hänen Yhtenäinen Venäjä
-puolueensa äänisaalis jäi noin viiteenkymmeneen prosenttiin
annetuista äänistä. Kannatus oli siis laskenut viime kerrasta,
ja puolueen edustuspaikkojen lukumäärä duum assa vähenisi
huomattavasti. (Vaaleissa toiseksi parhaiten menestyi kommu
nistinen puolue, joka sai 19 prosenttia äänistä.)
Vaalien jälkeisenä päivänä Clinton osallistui Afganistania
koskevaan kansainväliseen konferenssiin Bonnissa. Lavrovin
katsoessa vierestä Clinton käytännöllisesti katsoen kyseen
alaisti Venäjän vaalien laillisuuden. Clinton sanoi, että »vaa
lien kulku herätti suurta huolta» Yhdysvalloissa. »Olemme
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myös huolestuneita raporteista, joiden mukaan itsenäiset ve
näläiset vaalitarkkailijat [...] saivat osakseen uhkailua ja hei
dän verkkosivujensa toimintaa häirittiin, mikä on yksiselit
teisessä ristiriidassa sen periaatteen kanssa, että kansalaisilla
tulisi olla oikeus tarkkailla vaaleja, osallistua niihin ja levittää
niihin liittyvää tietoa.» Clinton totesi olevansa »ylpeä» venä
läisistä, jotka olivat yrittäneet edistää vaalien oikeudenmukai
suutta. Lisäksi hän sanoi: »Venäläiset äänestäjät ansaitsevat
sen, että jokainen uskottava raportti vaalivilpistä ja äänestys
tuloksen peukaloinnista tutkitaan perin pohjin.» Clinton jat
koi kritisointia seuraavana päivänä. »Venäläiset, kuten muut
kin kansat, ansaitsevat sen, että heidän äänensä kuullaan - ja
lasketaan», hän sanoi. »He siis ansaitsevat oikeudenmukaiset,
vapaat, läpinäkyvät vaalit sekä johtajat, jotka ovat tilivelvollisia
kansalle.»
Kuinka poikkeuksellisia kommentit loppujen lopuksi oli
vat? MeFaul oli antanut siunauksensa Clintonin lausunnolle
tultuaan siihen tulokseen, että nimenomaan ulkoministerin
- ei rivivirkamiehen tai tiedottajan - tulisi edustaa Yhdys
valtojen kantaa käsillä olevassa asiassa. »Halusin kiinnittää
venäläisten huomion», hän muisteli myöhemmin. Osa amerikkalaisvirkamiehistä ei ollut millänsäkään siitä, että Clin
ton ilmoitti Yhdysvaltojen tukevan oikeudenmukaisia, dem o
kraattisia vaaleja - siinä ei ollut heistä mitään tavallisuudesta
poikkeavaa. »Sitähän me hoemme koko ajan», Wallander huo
mautti myöhemmin. »Peruskauraa ulkoministeriössä.»
Putin näki asian toisin. Mielenosoitukset olivat hänelle jär
kytys. Mielenosoitusten aikana Putinista otettuja kuvia ja vi
deoita tutkineet yhdysvaltalaisvirkamiehet olivat sitä mieltä,
että Putin oli huolestunut laajamittaisista levottomuuksista.
Putinin vainoharhaisessa maailmankuvassa sattumaa ei ollut
olemassakaan. Kun asiat menivät hänen ja Venäjän kannalta
epätoivotulla tavalla, Putin näki tapahtumissa yhdysvaltalais-
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ten salavihkaisen yrityksen levittää »yksinapaista» maailm an
järjestystään. Hän etsi jotakuta, jota syyttää mielenosoituksista
- ja valitsi syntipukiksi Yhdysvaltain ulkoministerin.
Samalla viikolla, ilmoittautuessaan virallisesti mukaan
presidenttikisaan, Putin puhui kokouspöydän ympärille ke
rääntyneille vakavailmeisille liittolaisilleen ja julisti, että »eräät
maan sisäiset toimijat tanssivat Clintonin pillin mukaan ja
aloittivat rettelöinnin hänen merkistään». Putin siis syyt
ti Clintonia mielenosoittajien yllyttämisestä. Hän väitti, että
ympäri maata leviävät mielenosoitukset olivat ulkomaalaisten
maksamia. »Kukaan täällä ei ole enää lapsi. Jokainen ymmär
tää, että järjestäjät toimivat tutun kaavan mukaan ja itsekkäi
den poliittisten päämääriensä ohjaamina.»
Putinin lausunnon jälkeen Moskovassa, Pietarissa ja kym
menissä muissa kaupungeissa kymmenet tuhannet kansalaiset
jalkautuivat kaduille vaatimaan oikeudenmukaisia vaaleja ja
kritisoimaan Putinia. He pilkkasivat Putinin väitettä siitä, että
Clinton olisi mielenosoitusten taustalla. Eräässä mielenosoi
tuksessa puhuja kysyi väkijoukolta: »Olemmeko täällä, koska
Clinton lähetti tekstarin?»
Ylpeä ja turhamainen Putin ei voinut sietää kyseenalaista
mista eikä ivaa. Hänestä Clinton oli järjestänyt koko jutun. Ta
paus jäi hampaankoloon vuosiksi - eikä kukaan Yhdysvaltain
hallinnossa osannut aavistaa seurauksia.
Kukaan ei yllättynyt maaliskuussa 2012, kun Putin valittiin Ve
näjän presidentiksi kolmatta kertaa. Noihin aikoihin Clinton
lähetti Valkoiseen taloon salaisen muistion, jossa perusteltiin,
miksi Yhdysvaltojen suhtautuminen Venäjään olisi mietittävä
uusiksi. Vallankahvaan palattuaan Putin oli ryhtynyt vaimen
tamaan soraääniä kovakouraisesti ja lietsomaan nationalistis
ta hurmosta. Clinton varoitti, että Putin aikoi viedä Venäjää
takaisin kohti Neuvostoliiton mallia ja »suhtautui hyvin kiel

teisesti Yhdysvaltoihin ja epäluuloisesti kaikkiin toimiimme».
M uistiossa ei esitetty ratkaisuja, mutta Clinton suositteli, että
presidentti harkitsisi nollausstrategiasta luopumista.
Valkoisen talon tiimi, johon kuului turvallisuuspoliitti
seksi neuvonantajaksi edennyt Tom Donilon, ei olisi halun
nut luopua strategiasta, jota pidettiin presidentin ulkopolitii
kan lippulaivahankkeena. Presidentin turvallisuuspoliittiset
avustajat uskoivat edelleen, että Putinin kanssa voisi tehdä
yhteistyötä ainakin muutamissa tarkkaan rajatuissa hankkeis
sa, kuten erityisesti presidentin sydäntä lähellä olevassa pyr
kimyksessä jatkaa ydinaseiden asteittaista vähentämisestä.
Ulkopoliittisesti tärkeitä asioita oli muitakin: olisi esimerkik
si löydettävä ratkaisu Syyrian veriseen sisällissotaan, joka oli
puhjennut mielenosoituksista Putinin avokätisesti tukemaa
väkivaltaista diktaattoria Bašar al-Assadia vastaan.
Syyskuussa Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestö
APECin kokouksessa Vladivostokissa Clinton tapasi Lavrovin
ja painosti tätä yhteistyöhön Syyrian konfliktin ratkaisemisek
si. Venäjän ulkoministeri ei kuitenkaan osoittanut vähäistäkään yhteistyöhalukkuutta.
Samassa tapaamisessa Lavrov kertoi Clintonille, että Putin
häätäisi Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirasto USAIDin piak
koin Venäjältä. Kylmän sodan päättymisestä alkaen USAID
oli tukenut venäläisiä ryhmittymiä, jotka puolustivat ihm is
oikeuksia, kannattivat luonnonsuojelua ja ajoivat oikeuden
mukaisia vaaleja. Viime aikoina virasto oli käyttänyt tavoit
teidensa edistämiseen vuosittain noin 50 miljoonaa dollaria.
USAIDin häätämispäätös kytkeytyi Putinin syytöksiin, joiden
mukaan Yhdysvallat oli sekaantunut Venäjän politiikkaan heikentääkseen hänen asemaansa.
Clinton raivostui, marssi ulos tapaamisesta ja jätti muistiin
panonsa pöydälle ilmoittaen Lavroville, että tämä saisi kaikin
mokomin perehtyä niihin, jos kiinnostusta riitti. Clinton piti
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käännettä uutena merkkinä Putinin lisääntyvistä sortotoimenpiteistä ja yltyvästä vainoharhaisuudesta.
APECin päivällisillä Clintonin ja Putinin välillä käytiin
mieleenpainuva keskustelu. Putinin viereen ohjattu Clinton
mainitsi käyneensä hiljattain Pietarissa sijaitsevalla m uisto
merkillä, joka oli omistettu natsien piirityksessä kuolleiden
muistolle. Putin vastasi kertomalla hyytävän tarinan. Toisen
maailm ansodan aikaan hänen sotilasisänsä palasi rintamalta
lyhyelle lomalle kotiin. Hän oli jo lähellä om aa ja vaimonsa
yhteistä asuntoa, kun hän näki tienposkeen pinotun ruumiskasan. Miehet lastasivat ruumiita kuorma-autoon. Kasasta
pilkisti jalka, jossa oli tutun oloinen kenkä. Kenkä kuului hä
nen vaimolleen. Hän vaati saada vaimonsa ruumiin. Miehet
kieltäytyivät ensin, mutta antoivat lopulta periksi. Hän nosti
ruumiin syliinsä ja tajusi, ettei vaimo ollutkaan kuollut. Hän
kantoi vaimonsa kotiin. Tämä toipui. Kahdeksan vuotta myö
hemmin syntyi Vladimir Putin.
Clinton toisti kertomuksen McFaulille, joka toimi Yhdys
valtain Moskovan-suurlähettiläänä. Tarina oli McFaulille uusi.
Kumpikaan ei tiennyt, pitikö se paikkansa. Putin tunnettiin
psykologisista peleistään - oliko raudanlujasta päättäväisyy
destä kertovan tarinan tarkoitus ollut tehdä vaikutus tai pelo
tella? Pirunmoinen syntytarina se kuitenkin oli joka tapauk
sessa.
Clinton ja m uutama muu Obaman hallinnon jäsen ajoivat
sinnikkäästi nollausstrategian muuttamista. Nyt Valkoisessa
talossa kannettiin kuitenkin huolta uudesta asiasta: oli vaali
vuosi. »Em m e halua myllätä strategioita, kun presidentti pyr
kii jatkokaudelle», McFaul sanoi myöhemmin. Presidentti
tiimeineen halusi esittää nollausstrategian ulkopoliittisena me
nestystarinana. Putinin kanssa kärhämöinti voisi tehdä hallaa
vaalikampanjalle.
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Venäjästä oli jo kehkeytynyt pienimuotoinen kohu, kun mi
krofoni tavoitti kahdenkeskisen sananvaihdon Obaman ja pre
sidenttikautensa viimeisiä päiviä viettävän Medvedevin välillä
Soulissa. Obam a oli todennut: »M inulla on enemmän neu
votteluvaraa vaalien jälkeen.» Hän viittasi pääasiassa neuvot
teluihin siitä, perustaisiko Yhdysvallat ohjustorjunta-asemia
Eurooppaan. Rakennusaikeet ärsyttivät Venäjän valtionjohtoa
huomattavasti. Tilanne vaikutti kuitenkin siltä kuin Obama
olisi valmistellut asiasta sopimusta venäläisten kanssa äänes
täjiltä salaa. Republikaanit tarttuivat tilaisuuteen hanakasti.
»Jos mikrofoni ei olisi sattunut olemaan vahingossa päällä,
Putin olisi ollut paremmin perillä presidentin aikeista kuin
Yhdysvaltain kansa», republikaanisenaattori Roger Wicker
älähti.
Mitt Romney, josta odotettiin republikaanipuolueen presi
denttiehdokasta, ryöpytti Obaman nollauspolitiikkaa ja julisti,
että Venäjä oli »kiistatta Yhdysvaltain merkittävin geopoliitti
nen vastustaja». Lausunto antoi Obaman avustajille tilaisuu
den ivata Romneytä vanhanaikaiseksi: »Jollen aivan erehdy,
kylmä sota päättyi jo silloin kun osa täällä tänään paikalla ole
vista oli alakouluiässä», Valkoisen talon lehdistösihteeri, aiem
min Moskovan-kirjeenvaihtajana toiminut Jay Carney lohkaisi
toimittajille.
Tapausta käsiteltiin perinpohjaisesti kolmannessa ja viimei
sessä presidenttiehdokkaitten vaaliväittelyssä. Obama asettui
hyökkäyskannalle: »Kun sinulta kysyttiin merkittävintä geo
poliittista uhkaa Yhdysvalloille, valitsit Venäjän. Et al-Qaidaa.
Valitsit Venäjän. 1980-luku soitti ja kyseli ulkopolitiikkansa
perään. Kylmä sota päättyi nimittäin yli 20 vuotta sitten.»
Romney joutui puolustautumaan. Hän vakuutti, että hänen
tilanneanalyysinsä oli osuva. Useimpien kommentaattorien
mielestä Obam a selviytyi aiheen puinnista voittajana. Sillä ei
kuitenkaan ollut erityistä merkitystä. Vaalien ratkaisevat kiis
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takapulat liittyivät muihin aiheisiin - Obaman talouspolitiik
kaan, terveydenhuoltoon, Romneyn liikeasioihin. Useimpien
äänestäjien asialistalta Venäjä ja Putin puuttuivat kokonaan.
Obama voitti vaalit selvin luvuin. Vuosia myöhemmin eräät
Obaman hallintoon kuuluneet muistelivat kuitenkin noloi
na Romneyn Venäjä-näkemysten piikittelyä. »Olisi pitänyt
ym m ärtää varhaisemm assa vaiheessa, että nollausstrategian
aika oli ohi», hallinnossa työskennellyt turvallisuuspoliittinen
asiantuntija totesi myöhemmin. Leon Panetta, joka johti
CIA:ta ja siirtyi sitten puolustusministeriksi jo Obaman en
simmäisellä presidenttikaudella, oli samaa mieltä ja esitti nä
kemyksenään, että hallinto erehtyi leimatessaan Romneyn
huomiot »hölynpölyksi». »Venäjän uhkaa ei olisi kannattanut
vähätellä», hän totesi.
Vaaleja seuranneina viikkoina kongressin toimet kiristivät
Washingtonin ja Moskovan välejä entisestään, kun sekä de
mokraattien että republikaanien piirissä kannatusta saanut
niin sanottu Magnitskin laki hyväksyttiin. Lakiin liittyi var
sin surullinen tarina. Sergei Magnitski oli 37-vuotias venäläi
nen verojuristi, joka kuoli tuskaisasti moskovalaisessa sellissä
vuonna 2009. Hänet oli pestannut Lontoosta käsin johdetun
Hermitage Capital Management -sijoitusrahaston nokkamies,
amerikkalaissyntyinen Bill Browder. Browderin firma oli ollut
yksi merkittävimmistä Venäjälle investointeja tehneistä yrityk
sistä, kunnes yritys ajautui erimielisyyksiin Venäjän hallinnon
kanssa. Vuonna 2007 Venäjän poliisi teki yllätystarkastuksen
Browderin toimitiloihin. Yrityksen kirjanpitomateriaali taka
varikoitiin ja toiminta lopetettiin.
Maahantulokiellon saanut Browder pyysi M agnitskia sel
vittämään syyn ratsiaan. Asiaa setviessään Magnitskille selvisi, että poliisin ja verohallinnon työntekijät olivat toteuttaneet
Hermitage Capitalista vietyjen asiakirjojen avulla 230 miljoo-
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nan dollarin arvoisen veropetoksen. Tapaus on hyvä esimerkki
venäläisviranomaisten laajamittaisesta korruptiosta.
Magnitski teki rikosilmoituksen, jossa hän syytti viran
omaisia petoksesta. Hänet pidätettiin, ja hän sai syytteen ve
ronkierrosta. Tutkintavankeutensa aikana M agnitski alkoi
kärsiä kivuliaista vaivoista: virtsakivistä ja haimatulehdukses
ta. Hänen lukuisat pyyntönsä päästä hoitoon evättiin. Kovien
kipujen runnellessa ruumistaan Magnitski dokumentoi kohte
luunsa liittyvät epäkohdat 450 käsinkirjoitettuun valitukseen.
Magnitskin kuoltua tehtiin itsenäinen tutkimus, jossa havait
tiin, että hänen ruumiinsa oli ruhjeilla - vanginvartijat olivat
pahoinpidelleet häntä toistuvasti.
Magnitskin kuolemaa seuranneiden vuosien aikana venä
läiset toisinajattelijat ja ihmisoikeusjärjestöt ovat tehneet hä
nen tapauksestaan näkyvän esimerkin viranomaisten öykkäröinnistä Venäjällä. Toisinajattelijoiden mielestä aihe ei saanut
ansaitsemaansa huomiota Obaman hallinnolta. Browder käyn
nisti kampanjan - joka hänelle oli oikeastaan varsinainen risti
retki - jotta Yhdysvaltoihin säädettäisiin laki, jonka nojalla
voitaisiin langettaa tuntuvia pakotteita hänen veroneuvojansa
kuolemaan sekaantumisesta epäillyille venäläisviranomaisille.
Venäjän johtavat toisinajattelijat, kuten Kasparov, Nemtsov ja
Kara-Murza, kannattivat ajatusta ja pitivät sitä vaikuttavana
varoituksena Putinille ja tämän oligarkkiystäville: jos Venäjän
valtionjohto iskisi opposition kimppuun, teosta koituisi seu
rauksia ja Venäjää hyljeksittäisiin kansainvälisillä foorumeilla.
Magnitskin lakia ajava kampanja asetti Obaman hallinnon
vaikeaan asemaan. Obam a halusi tukea ihmisoikeustyötä kunhan se ei vaikeuttaisi muiden ulkopoliittisten päämäärien
tavoittelua. Hallinnon väki oli vastustanut lakiesitystä kaikessa
hiljaisuudessa: heistä kongressi astui hankkeellaan Valkoisen
talon varpaille ja pahensi Yhdysvaltain ja Venäjän tulehtuneita
välejä entisestään. Kara-Murza on kertonut saaneensa Mag-
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nitskin lain lobbaamisen vuoksi ankarat moitteet McFaulilta,
joka osallistui Venäjän Yhdysvaltain-suurlähetystössä järjeste
tyille kutsuille vuonna 2011 ollessaan kansallisen turvallisuus
neuvoston ylin Venäjä-asiantuntija. Kara-Murza muisteli myö
hemmin, että McFaul oli vaatinut häntä kuuntelemaan pitkän
ryöpytyksen. »Kehtaattekin huudella sieltä Venäjältä, mitä Yh
dysvaltain kongressin olisi tehtävä! Ei ole teidän asianne käs
keä meitä hyväksymään lakialoite. Tämän asian me päätämme
itse.» Vuosia kutsujen jälkeen kaksikko oli tavannut kahvi
kupillisella, ja McFaul oli Kara-Murzan mukaan myöntänyt
erehdyksensä: »Olitte oikeassa Magnitskin laista. Ja me olim 
me väärässä.» (McFaul kommentoi myöhemmin, ettei hänel
lä ollut tarkkoja muistikuvia kipakasta sananvaihdosta suur
lähetystön kutsuilla. Hän ei kiistänyt Kara-Murzan selontekoa
kahvinjuonnin lom assa käydystä keskustelusta: »Kyllä minä
jotain tuontapaista sanoin.»)
Loppujen lopuksi Obam a hyväksyi kongressin esittämän
Magnitskin lain. Venäjän vastaisku oli odotettavissa. Duum a
hyväksyi lain, joka esti venäläislasten adoptoinnin Yhdysval
toihin. (Yhdysvaltalaiset olivat adoptoineet lähes 50 000 lasta
Venäjältä vuosina 1999-2012.) Lisäksi Venäjän ulkoministeriö
julkaisi 18 nimeä käsittävän luettelon, jossa mainituilta yhdysvaltalaisviranomaisilta evättiin pääsy Venäjälle.
Kun Clinton valmistautui jättämään paikkansa ulkominis
terinä tammikuussa 2013, hän laati Obamalle muistion, jo s
sa käytännöllisesti katsoen julisti nollausstrategian kuol
leeksi. Hän esitti Putinin uhkana vallitseville kansainvälisille
voimasuhteille - hälyttävintä tässä mielessä oli se, että Putin
tuki al-Assadin diktatuuria Syyriassa. Älkää vaikuttako tur
han innokkaalta yhteistyöhön Putinin kanssa, Clinton ohjeis
ti Obamaa. Älkää imarrelko häntä silmäätekevien huomion
osoituksilla. Älkää hyväksykö hänen kutsuaan M oskovassa
järjestettävään huippukokoukseen. Putin ymmärsi ja arvosti
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voimaa enemmän kuin yhteistyötä. »Kaikki Valkoisessa talos
sa eivät yhtyneet verrattain karuun analyysiini», Clinton totesi
myöhemmin. Kun avustaja kysyi Donilonilta, oliko täm ä lu
kenut Clintonin Venäjä-muistion, Donilon lopetti keskustelun
lyhyeen äyskäisten: »Kyllä luin.»
Yhdysvaltojen ja Venäjän välien viileneminen ilmeni huo
lestuttavana käänteenä: Yhdysvaltojen edustustojen työntekijät
ilmoittivat häirinnän lisääntyneen. Venäjällä työskentelevien
yhdysvaltalaisvirkailijoiden fyysinen ja psykologinen uhkailu
oli vanha neuvostoajan taktiikka. Kylmän sodan aikana venä
läiset olivat säteilyttäneet Moskovan-suurlähetystöä radioak
tiivisilla m ikroaalloilla ja suurlähetystössä työskentelevien
kimppuun oli käyty kadulla.
Nyt työntekijöitä seurattiin kaikkialle. Heidän asuntoihinsa
murtauduttiin. Eräs löysi koiransa kotoa myrkytettynä, toinen
sai huomata lemmikkilintunsa kuolleen. Kolmas kertoi jonkun
käyneen ulostam assa keskelle hänen kotinsa lattiaa. »Työnte
kijöitä uhkailtiin, renkaita puhkottiin, koteihin murtaudut
tiin, lämmitys katkaistiin, työntekijöiden ja heidän yhteyshenkilöidensä tapaamiset keskeytettiin, kaikenlaista, muttei
väkivaltaa», muisteli eräs M oskovassa tuolloin työskennellyt
virkamies. Eräänä päivänä Pietarin konsulaatin ihmisoikeusvastuuvirkamies Chad Norberg oli kauppakeskuksessa seit
semänvuotiaan poikansa kanssa, kun Venäjän turvallisuus
palvelun mies tarttui poikaan ja ravisteli tätä kovakouraisesti.
Norberg löi päällekarkaajaa. Välikohtaus oli ennalta järjestetty.
Videota tapahtumasta näytettiin Venäjällä televisiossa: yhdys
valtalainen diplomaatti käy kiinni pahaa aavistamattomaan
ohikulkijaan. Norberg jätti työnsä Venäjällä ja siirtyi toiseen
asemapaikkaan.
Kukaan ei saanut osakseen yhtä paljon häirintää kuin M c
Faul, joka tuli Moskovaan suurlähettilääksi vuoden 2012 alus
sa. Kaupunkiin päästyään hän sai tappouhkauksia. Erityistä
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raivoa uudessa suurlähettiläässä herätti se, että joku seura
si hänen lapsiaan matkoilla kouluun ja harrastuksiin. Eräänä
talvisena iltapäivänä McFaul vieraili ihmisoikeusaktivisti Lev
Ponomarjovin luona. Paikan päällä häntä odotti hyökkäävästi
käyttäytyvä ihmisjoukko, joka katkaisi hänen tiensä ja tivasi
suureen ääneen, mitä hän siellä oikein toimitti - McFaul tun
nisti porukasta kaksi Kreml-myönteisen NTV:n toimittajaa
televisiokameroineen.
»He onnistuivat provosoimaan häntä», eräs tapausta todis
tam assa ollut diplomaatti luonnehti. »Hän menetti malttin
sa.» McFaul antoi takaisin samalla mitalla ja syytti toimittajia
laittomasta urkinnasta, hänen sähköpostiensa lukemisesta ja
puheluiden salakuuntelusta. »M istä tiesitte, että olin tulossa
tänne?» Hän sanoi, että hänen diplomaattioikeuksiaan oli lou
kattu ja sanoi, että Venäjästä oli tullut »dikaja strana», villi ja
sivistymätön maa.
Provokaatio-operaatio onnistui suunnitellusti. McFaulin
kuohahdus näytettiin televisiossa samana iltana. Hieman väli
kohtauksen jälkeen McFaul oli kutsuilla Kremlissä, kun eräs
hänen venäläinen ystävänsä vei hänet syrjemmälle ja pyysi
häntä pitämään »m atalaa profiilia», koska hän liikkui »todel
la vaarallisilla vesillä». »M itä tarkoitat?» McFaul kysyi. Y stä
vä kertoi, että Putin piti McFaulia »riidankylväjänä» ja hänen
pitäisi siksi olla »hyvin varovainen». Eräillä toisilla kutsuilla
McFaul sai pahaenteisen varoituksen toiselta venäläiseltä ystä
vältään: Putin uskoi McFaulin olevan CIA:n vakooja, joka oli
lähetetty lietsomaan vallankumousta.
Kun vastaavia kohtaamisia karttui, McFaul pyysi hallintoa
puuttumaan päättäväisesti asiaan. Näin ei kuitenkaan tapahtu
nut. Asiaa hankaloitti osaltaan se, että McFaulilla näytti olevan
jotain hampaankolossa venäläisiä vastaan. Suurlähetystössä
Obaman hallinnon passiivisuus herätti närää. »Hallinto ei teh
nyt yhtikäs mitään», eräs virkamies sanoi myöhemmin. »Ve
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näläiset uskoivat syystäkin, että heillä oli lupa mellastaa vailla
seuraamuksia.»
Vuoden 2013 alussa McFaul - joka oli lanseerannut nol
lausstrategian kokeilumielessä ja innostunut sitten sen avul
la saaduista tuloksista - lähetti salaiseksi luokitellun sähkeen
uudelle ulkoministerille, John Kerrylle, ja ilmaisi siinä yhty
vänsä Clintonin jyrkkään näkemykseen: Putin oli viem ässä
Venäjää ikävään suuntaan, nollausstrategia oli kuollut ja kuo
pattu. »Olihan se aika ironista», McFaul totesi myöhemmin.
»Minähän koko nollauksen olin ideoinut. Aluksi jotkut olivat
sitä mieltä, että kohtelin Venäjää liian lepsusti. Sitten suhtauduinkin Venäjään jo liian jyrkästi. Mutta näin asian niin, että
jos Venäjä muuttuu, meidänkin on muututtava.»
Helmikuussa 2013 pienilevikkisessä sodankäyntiin liittyväs
sä venäläislehdessä julkaistiin Venäjän asevoimien komenta
ja Valeri Gerasimovin essee, jossa hän esitti, että maan soti
laalliset strategiat olisi päivitettävä vastaamaan nykymaailman
vaatimuksia. Kirjoitus ei julkaisuajankohtanaan herättänyt
juuri huomiota Yhdysvaltojen puolustus- ja ulkoministeriöis
sä. Viranomaisten mielenkiinto virisi vasta, kun Radio Liberty
käännätti tekstin. Vaikeni, että käsillä oli nyt essee, jossa venä
läinen sotilasjohtaja ehdotti menetelmien uusimista, ja ehdo
tukset saattaisivat vaikuttaa myös Yhdysvaltoja vastaan käytet
täviin hyökkäys- ja sodankäyntistrategioihin.
Esseessään Gerasimov käsitteli sosiaalisen median merki
tystä arabikevään tapahtumissa. Hän huomautti, että inter
netin ympärille kiertyvä maailma tarjosi uusia sodankäyn
nin keinoja, niin »poliittisia, taloudellisia kuin tiedollisiakin».
Sodankäynnin kannalta mahdollisesti kiinnostavaa oli myös
»yhteiskunnassa vallitseva protestimieliala». Inform aatiosodankäynnin keinoin hyökkääjä voisi siis käyttää kohdeyhteiskunnan poliittisia kiistakysymyksiä aseenaan. Gera-
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sim ov hahmotteli niin kutsutun hybridisodan perusteesejä.
Hybridisodassa pataljoonien ja hävittäjien manööverit rinta
malla olivat historiaa, ja niiden paikan ottivat hakkerit sekä
taitavat propagandistit, jotka oli koulutettu käyttämään koh
demaan sisäisiä erimielisyyksiä hyväkseen.
»’Sodan säännöt’ ovat muuttuneet», Gerasimov kirjoitti.
»M uiden kuin sotilaallisten keinojen merkitys poliittisten ja
strategisten päämäärien tavoittelussa on kasvanut, ja monissa
tapauksissa ne lyövät aseelliset menetelmät laudalta tehokkuu
dessa. [...] Etäältä suoritetut kontaktittomat toimet vihollista
vastaan yleistyvät pääasiallisena keinona tavoitella operatiivi
sia tai taktisia päämääriä.» Gerasimov ei tarkentanut, millaisil
la »kontaktittomilla toimilla» maavoimat korvattaisiin, mutta
sitä ei ollut kovin vaikea päätellä.
Venäläiset tiedustelupalvelut olivat toteuttaneet entistä ag
gressiivisempia ja edistyneempiä verkkohyökkäyksiä, joilla oli
murtauduttu valtionhallinnon, yritysten ja tiedotusvälineiden
tietojärjestelmiin eri puolilla maailmaa. Viroon vuonna 2007
tehty suurhyökkäys oli venäläishakkereiden voimannäyte. Kun
neuvostosotilasta esittävä Pronssisoturi-patsas siirrettiin Viron
hallituksen aloitteesta pois Tallinnan vanhastakaupungista,
laajamittainen palvelunestohyökkäys kaatoi pankkijärjestel
män, jätevesijärjestelmän sekä valtioiden virastojen ja tiedo
tusvälineiden kotisivut. Viro halvaantui päiväkausiksi.
Vuonna 2008 venäläiset verkkosoturit murtautuivat ovelal
la kikalla Yhdysvaltain Lähi-idän sotilaskomentokeskuksen,
Centcomin, tietokoneille. Yhdysvaltalaissotilaat kävivät ostok
silla Kabulissa, joten venäläiset ujuttivat sikäläisiin basaareihin myyntiin muistitikkuja, joihin oli piilotettu haittaohjelmia.
Venäläiset saivat Yhdysvaltojen taistelusuunnitelmat, kun yksi
sotilaista kytki saastuneen muistitikun kannettavaan tieto
koneeseensa ja yhdisti koneensa sitten Centcomin sisäverk
koon.
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Gerasimovin työkalupakki piti kuitenkin sisällään paljon
muutakin kuin verkkohyökkäykset. Seuraava siirto oli herättää
henkiin neuvostoajoilta tutut toimintatavat. Näiden keinojen
uhriksi joutui pian muuan kokenut yhdysvaltalaisdiplomaatti.
M arraskuussa 2013 korruptoitunut ja Putiniin suopeasti suh
tautuva Ukrainan presidentti Viktor Janukovyts katkaisi odot
tamatta neuvottelut entistä tiiviimpien kauppasuhteiden sol
mimisesta EU:n kanssa. Monet pitivät tekeillä ollutta linjausta
merkkinä siitä, että Ukraina oli irtautumassa Venäjän vaiku
tuspiiristä ja asemoitumassa osaksi länttä. Putin oli tietysti tätä
vastaan ja painosti menestyksekkäästi Janukovytsiä ja tämän
puoluetta luopumaan neuvotteluista.
Janukovytsin U-käännös ja paluu Putinin rinnalle sai vi
haiset mielenosoittajat kokoontumaan Kiovaan kritisoimaan
Janukovytsin perääntymistä ja korruptiota. Joulukuun alus
sa järjestettyyn mielenosoitukseen osallistui 800 000 henkeä,
ja mielenosoittajat vahasivat Kiovan kaupungintalon sekä
keskustassa sijaitsevan Itsenäisyydenaukion. Monipäiväisen
mielenosoituksen aikana Victoria Nuland, tiukasta Venäjälinjastaan tunnettu Yhdysvaltain Eurooppa-asioista vastaava
apulaisulkoministeri, kävi Itsenäisyydenaukiolla jakam assa
mielenosoittajille eväsleipiä.
Poliittisen kuohunnan kiihtyessä Putin tarjosi Janukovytsille auttavan käden: hän lupasi tukea Ukrainaa lunastamalla val
tion obligaatioita 15 miljardin dollarin edestä ja laskea Ukrai
naan vietävän kaasun hintaa kolmanneksella. Se ei kuitenkaan
riittänyt. Mielenosoitukset jatkuivat, muuttuivat väkivaltaisik
si ja levisivät muihinkin kaupunkeihin. Itsenäisyydenaukiosta tuli varsinainen sotatanner. Mielenosoittajien ja mellakka
poliisien yhteenotoissa ei vältytty kuolonuhreilta.
Kriisin puhkeamisesta alkaen Venäjä syytti Yhdysvaltoja
yrityksestä heikentää Putinin liittolaisen asemaa Venäjän naa
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purivaltiossa lietsomalla sekasortoa ja aseistamalla oppositiokapinallisia. Obaman hallinnon virkamiehet pelkäsivät, että
Ukraina saattaisi syöksyä veriseen sisällissotaan, ja yrittivät
neuvotella ukrainalais-, eurooppalais- ja venäläisviranomaisten kanssa kokoon sopimuksen, joka päättäisi väkivaltaisuu
det. Obama keskusteli Putinin kanssa moneen otteeseen. Hän
painotti, ettei Yhdysvallat hautonut vallankumouksen käyn
nistämistä Venäjällä. Obama huomautti, että sopu Ukrainan
asiassa parantaisi Yhdysvaltain ja Venäjän keskinäisiä välejä
ja auttaisi maita etenemään kohti mittavia yhteisiä ydinasevähennyksiä.
Nuland oli jälleen Washingtonissa, kun Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähettiläs Geoffrey Pyatt soitti hänelle 27. tam m i
kuuta 2014. Nuland ja Pyatt osallistuivat parhaillaan käytäviin
neuvotteluihin tekemällä yhteistyötä Ukrainan opposition
kanssa - tarkoituksena oli sopia koalitiohallituksesta, johon
kuuluisivat sekä Janukovyts että oppositiojohtajia. Puhelun
aikana molemmat amerikkalaiset keskustelivat vapaamuotoi
sesti koalitiohallitukseen mahdollisesti päätyvien oppositio
johtajien ansioista. M olemmat ilmaisivat turhautumisensa
Euroopan unionin riittämättömistä toimista kriisin ratkaise
miseksi. »Vitun EU», Nuland tokaisi suurlähettiläälle.
Kymmenen päivää myöhemmin koko puhelinkeskustelun
kattava nauhoite ilmestyi Youtubeen. Jäljet johtivat sylttyteh
taalle. Eräs venäläinen virkamies taivasteli keskustelua Twitterissä, minkä jälkeen siitä uutisoitiin Venäjän tiedotusvälineis
sä näkyvästi. Keskustelu oli venäläisten mielestä selvä todiste
siitä, että Yhdysvallat oli saatu kiinni rysän päältä: Yhdysvallat
sekaantui Ukrainan asioihin ja yritti masinoida poliittisen kiis
tan lopputulosta mieleisekseen.
»Ymmärsin heti, mistä on kysymys», Nuland kertoi myö
hemmin. »[Putin] yrittää mustamaalata minua tai hankkia
minulle potkut.» Nuland pyysi anteeksi ja kesti tapauksen nos
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tattaman äläkän. Obam a soitti hänelle ilmaistakseen tukensa. Hallinto sätti Venäjän valtionjohtoa äänitteen käytöstä, ja
pian välikohtaus hautautui dramaattisempien käänteiden alle.
Salakuunnellun diplomaattipuhelun vuotaminen internetiin
osoitti kuitenkin, että venäläiset eivät arastelleet käyttää informaatiosodankäynnin taktiikoita vaan olivat valmiit toimimaan
aggressiivisesti ja provokatiivisesti Kremlin suurinta kilpa
kumppania eli Yhdysvaltojen hallitusta vastaan.
»Venäläiset eivät olleet julkaisseet yhtäkään puhelinkeskus
telua neljännesvuosisataan», Nuland pohti myöhemmin. »Ta
pausta ei olisi saanut katsoa läpi sormien. Olisi pitänyt esittää
virallinen vastalause, vaan emmepä esittäneet. [...] Putinin
kanssa asioidessa on aina pantava kova kovaa vastaan.»
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4
» E T T U N N E M IN U A ,
M U T T A O L E N T Ö IS S Ä T R O L L IT E H T A A S S A »

Putin näytti siltä kuin hänen ajatuksensa olisivat olleet aivan
muualla. Ilme kieli tyytymättömyydestä. Oli tammikuun 23.
päivän ilta vuonna 2014, ja Venäjän presidentti istui VIP-aitiossa seuraam assa Sotšin talviolympialaisten päätösmenoja.
Suurisuuntaiseen spektaakkeliin kuului esimerkiksi tuhatpäi
sen lapsikuoron esittämä Venäjän kansallislaulu ja Tsaikovskin
musiikkiin tahditettu ilotulitus. Tämän olisi pitänyt olla Putinille voiton hetki. Venäjä oli satsannut 50 miljardia dollaria ki
soihin, joiden avulla Putin oli toivonut voivansa esitellä Venä
jän voittoisaa paluuta kansainvälisiin kuvioihin. Putin vaikutti
kuitenkin selvästi ärtyneeltä. Väkinäinenkin hymy oli työn ja
tuskan takana.
Mieltä askarruttava huoli oli selvä: Ukrainan kriisi. M ie
lenosoitukset ja levottomuudet jatkuivat Kiovassa, m issä val
tiovaltaa edustavat tarkka-ampujat tulittivat mielenosoittajia.
Obama avustajineen oli lopulta saanut kyhättyä kokoon hute
ran rauhan: oppositio laskeutuisi barrikadeiltaan, Janukovytš
jatkaisi presidenttinä ja vaalit järjestettäisiin puolen vuoden
kuluttua. Janukovyts livisti kuitenkin Kiovasta ilman ennakko
ilmoitusta, ja oppositio otti vallan. Obaman avustajat uskoivat
toimineensa väkivaltaisuuksien estämiseksi ja Ukrainan yh
teiskuntarauhan palauttamiseksi. Putin näki asian kuitenkin
toisin: Yhdysvallat oli järjestänyt vallankaappauksen hankkiu-
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tuakseen eroon hänen liittolaisestaan ja nostaakseen Putinia
vastustavan hallituksen valtaan Venäjän naapurimaassa. Putin
halusi iskeä takaisin.
Yhdysvaltain suurlähetystön saamien raporttien mukaan
Putin oli raivoissaan tiedustelupalveluilleen palattuaan M os
kovaan olympialaisten päättymistä seuraavana päivänä. Hän
oli päättänyt palauttaa Venäjän valta-aseman ja nitistää Uk
rainan vallankumouksen, jota piti Yhdysvaltojen ideoimana.
»Täm ä on minun tonttiani», Putin totesi Britannian pääm i
nisteri David Cameronille Ukrainan kriisiä koskevan puhelun
yhteydessä. »Länsimaat ovat nöyryyttäneet minua toistuvasti,
Libyassa, Syyriassa ja ties missä viimeiset kymmenen vuotta.»
Yhdysvaltojen tiedustelupiireissä pelättiin, että Putin suunnittelisi Krimin niemimaan miehittämistä, asuihan siellä pal
jon venäläistaustaista väkeä. Tiedustelutiedot kertoivat Venä
jällä järjestetyistä sotilasharjoituksista, joilla saatettiin vain
peitellä miehityksen valmisteluja. Ulkoministeriön virkamie
het ja osa presidentin avustajista ei kuitenkaan uskonut, että
Putin menisi niin pitkälle. Ukraina oli ollut itsenäinen, 45 mil
joonan kansalaisen valtio vuonna 1991 tapahtuneesta Neuvos
toliiton hajoam isesta lähtien. Krimin niemimaa oli sen m aa
perää. Washingtonissa oli vallalla näkemys, että Putin pyrkisi
luultavimmin vain varmistamaan, että hän pystyisi vaikutta
maan Ukrainan tulevaan hallitukseen.
Pian olympialaisten päätösseremonian jälkeen Yhdysval
tain Moskovan-suurlähetystössä työskentelevä kokenut virka
mies otti yhteyttä salaiseen tietolähteeseensä saadakseen tietoa
Putinin suunnitelmista. Lähde oli venäläinen hallituksen vir
kamies, jolla oli yhteyksiä Putinin sisäpiiriin.
Kyseinen lähde oli osoittautunut Yhdysvaltain hallituksel
le kullanarvoiseksi: häneltä oli saatu meheviä uutisia vallasta
kilpailevien ryhmittymien keskinäisistä kahinoista ja Kremlin
kiistoista. Suuri osa tiedoista oli juorumaisia: kuka oli suosios
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sa, kuka ei, kenen mielipiteille Putin kallisti korvansa, kenen
ei. Panokset olivat nyt niin korkeat, että yhdysvaltalaisvirkamiehen oli saatava tietää, mitä Putin aikoi. Olivatko puheet
m ahdollisesta sotilasoperaatiosta Krimillä todenperäisiä vai
eivät?
Venäläinen nauroi ja totesi sitten painokkaasti: »Miehitys
on tosiasia. 110 prosentin varmuudella.» Hän paljasti, että
Putin neuvonantajineen oli jo päätöksensä tehnyt. Eikä siinä
kaikki. Putinin hallinto suunnitteli kasvattavansa vaikutusval
taansa myös muualla Ukrainassa lähettämällä joukkoja sen
itäosiin. Sodan syttymistä ei voinut enää estää.
Tietolähde ei puhunut palturia. Viikkoa myöhemmin Ve
näjän joukot vahasivat Krimin ja ottivat hallintaansa M us
tanmeren rannalla sijaitsevan Sevastopolin kaupungin. Pian
Putin julisti Krimin olevan virallisesti osa Venäjän federaa
tiota. Täm ä oli ensimmäinen kerta sitten toisen m aailman
sodan, kun valtio valtasi toisen valtion maata Euroopassa. Ta
pausta seuranneina viikkoina ja kuukausina taistelut levisivät
muuallekin Ukrainaan, kun Putinin tukemat Venäjä-mieliset
militantit vahasivat julkishallinnon toimitiloja ja taistelivat
Itä-Ukrainassa niin paikallisten ryhmittymien kuin armeijan
joukkojen kanssa.
Yhdysvallat ja Euroopan unioni vastasivat Putinin toimiin
Ukrainassa sopimalla mittavista Venäjä-pakotteista. Clinton,
joka valmistautui kaikessa hiljaisuudessa presidentinvaali
kampanjaansa, vertasi eräässä varainkeruutilaisuudessa Puti
nin toimia Ukrainassa »siihen, mitä Hitler teki 1930-luvulla».
Putinia vastatoimet eivät hetkauttaneet. Maaliskuun 18.
päivänä hän piti tulikivenkatkuisen ja tunteisiin vetoavan
puolustuspuheen Kremlin suuressa palatsissa. Hän julisti, että
Krim edusti »yhteistä historiaamme ja ylpeyttämme». Hän
vetosi Vladimir Suureen, joka otti kasteen silloisella Khersonesoksella (nykyisellä Krimillä) vuonna 988 ja valoi siten
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kristityn Venäjän perustukset. »Pitkän, raskaan ja uuvuttavan
merimatkan päätteeksi Krim ja Sevastopol palaavat viimein
kotisatamaansa, kotirantaansa, kotipaikkaansa, Venäjälle!» Pu
tin julisti ja sai jylisevät suosionosoitukset.
Yhdysvalloille Putinin aikeista kertonut salainen tietolähde ei
ollut varsinainen vakooja. Hänen palveluksistaan ei maksettu.
Yhdysvaltalainen tiedustelutaho ei ohjannut hänen toimiaan
eikä hänellä ollut omaa yhteyshenkilöä, joka olisi antanut sa
laisia toimintaohjeita, välittänyt tulenarkoja viestejä tai järjes
tänyt salaisia merentakaisia kontakteja. Siitä huolimatta hä
nestä oli tullut yksi Yhdysvaltain hallinnon merkittävimmistä
tietolähteistä, jolla oli tarjota tietoja Venäjän valtionjohdosta.
Venäläislähde ymmärsi, millaiseen vaaraan amerikkalaisvirkamiehen kanssa keskusteleminen saattoi hänet. Toisinaan
hän sääti television ja radion täysille toimistossaan vaikeut
taakseen Venäjän turvallisuuspalvelun urkintaa. Lisäksi hän
kirjoitti paperille lyhyitä viestejä, jotka kulkivat hänen ja ame
rikkalaisen kontaktin välillä edestakaisin. Ukrainan konflik
ti pitkittyi, kun saatiin raportteja »pienistä vihreistä miehis
tä» - raskaasti aseistetuista Venäjän armeijan joukoista ilman
univormua - jotka taistelivat Ukrainan maavoimia vastaan.
Venäläislähteen tiedot muuttuivat entistäkin arvokkaammiksi
ja huolestuttavammiksi.
Kreml on jakautunut kahteen leiriin, tietolähde kertoi amerikkalaisvirkamiehelle. Yhtäällä oli Lavrovin ja Peskovin edus
tama suhteellisen maltillinen väki, jonka mielestä Ukrainan
miehityksestä seuraavat länsimaiden vastatoimet eristäisivät
Venäjän muusta maailmasta ja vaarantaisivat sen talouden. He
olivat kuitenkin jääm ässä alakynteen kovan linjan edustajien
painostuksen alla. Tähän ryhmittymään kuuluivat muiden
m uassa »Putinin pankkiiri» Juri Kovaltšuk (pietarilainen mil
jardööri, Rossija-pankin omistaja ja Putinin ystävä) sekä silo-
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vikit, puolustus- ja turvallisuusorganisaatioiden johtajat. Ve
näjän turvallisuuspalvelu FSB:n johtaja Aleksander Bortnikov
ja turvallisuusneuvoston johtaja Nikolai Patrušev kumppanei
neen halusivat, että hallitus uhmaisi pakotteita ja valloittaisi
lisää alueita Ukrainan venäjänkielisistä osista.
Sitäkin hälyttävämpi oli tietolähteen väite, että Putin kuunteli yhä herkemmällä korvalla karismaattista äärinationalistista ortodoksimunkkia, isä Tihon Ševkunovia. Ševkunovin kes
keisin viesti oli, että Putinilla oli pyhä tehtävä pelastaa Venäjä
alennustilasta ja puolustaa kristillisiä arvoja liberaaleilta,
maallistuneilta länsimailta. Oli ennemmin sääntö kuin poik
keus, että munkki nähtiin Putinin rinnalla jopa ulkomaanmat
koilla. Kremlissä oli kierrellyt huhuja, että ksenofobisesta isä
Tihonista olisi tullut Putinin rippi-isä ja duhovnik, kummisetä,
koska täm ä oli johdattanut hänet ortodoksisen uskon piiriin.
Venäläisvirkamiehen selostuksista välittyi ajatus munkista jon 
kinlaisena nykypäivän Rasputinina. Aina kun maltilliset tahot
näyttivät pääsevän vahvoille Venäjän ulkopolitiikan ohjissa,
pankkiiri Kovaltšuk marssitti munkin liehittelemään Putinia.
Samalla tietolähteellä oli muitakin huolestuttavia uutisia:
Putin ja hänen sisäpiirinsä suhtautuivat Obamaan ja tämän
hallintoon yksinomaan halveksuvasti, mikä ilmeni usein rasis
tisina heittoina. Putin ja hänen tärkeimmät neuvonantajansa
väheksyivät järjestelmällisesti Obamaa ja hänen turvallisuus
poliittista tiimiään kutsumalla heitä »heikoiksi» ja »epävar
m oiksi», joten oli jokseenkin ristiriitaista syyttää Obamaa
Venäjän sisäpolitiikkaan sekaantumisesta. Yhdysvaltain pre
sidenttiä kutsuttiin Putinin läsnä ollessa niin »apinaksi» kuin
»neekeriksikin».
Ne harvat yhdysvaltalaiset, jotka olivat tietoisia lähteen se
lonteoista, arvuuttelivat mielessään, näkivätkö Putin ja tämän
alaiset Obaman todella niin vähäpätöisenä. Tietolähteen luo
tettavuutta ei kuitenkaan tuntunut mielekkäältä kyseenalaistaa
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erään viimeaikaisen tapahtuman vuoksi. Joitakin kuukausia
aiemmin venäläinen taitoluistelija Irina Rodnina oli nimittäin
julkaissut Twitterissä rasistisen, kuvankäsittelyllä peukaloidun
valokuvan, jossa apinoilta näyttävät Barack ja Michelle Obama
ihailevat banaania. Yhdysvaltain suurlähetystö otti kantaa ta
paukseen, ja Rodnina vastasi tviittaamalla, että hänen tilinsä
oli hakkeroitu. Sotšin olympialaisten alla Putin valitsi avausseremoniaan kaksi venäläisurheilijaa sytyttämään olympia
tulen - toinen heistä oli Rodnina (joka myös edusti duumassa
Putinin Yhtenäinen Venäjä -puoluetta). Valinta tuntui paljon
puhuvalta.
Suurimman pom m insa venäläislähde pudotti kuitenkin
myöhemmin sam ana keväänä Ukrainan kriisin jatkuessa.
Hän selosti yhdysvaltalaiselle kontaktilleen, että Kremlissä
suunniteltiin laaja-alaista ja monikärkistä hyökkäystä läntis
ten instituutioiden ja demokratioiden horjuttamiseksi. Salai
seen operaatioon kuuluisi verkkohyökkäyksiä, informaatiosodankäyntiä, propagandaa ja sosiaaliseen mediaan keskittyviä
hankkeita. Gerasimovin opit pantaisiin täytäntöön.
»Teillä ei ole aavistustakaan, kuinka laajalle Venäjän ver
kostot ulottuvat eri puolilla Eurooppaa; Saksassa, Italiassa,
Ranskassa, Britanniassa... ja Yhdysvalloissa», venäläinen luetteli yhdysvaltalaisvirkamiehelle. »Venäjä on soluttautunut m e
diayhtiöihin, lobbausyrityksiin, puolueisiin, hallituksiin ja ar
meijoihin kaikissa näissä maissa.»
Venäläisellä ei kuitenkaan ollut tarjota yksityiskohtia, ku
ten esimerkiksi agenttien nimiä tai tarkempia tietoja siitä, ketä
vastaan hyökättäisiin ja milloin. Hän kertoi kuitenkin, että Ve
näjä sijoitti ahkerasti turvallisuuspalveluiden agentteja maail
malle julkisrahoitteisten mediayhtiöidensä, kuten RT:n (enti
sen Russia Todayn), sekä useiden kansalaisjärjestöjen kautta.
Venäjän turvallisuuspalvelut kilpailivat kiihkeästi keskenään,
tietolähde selitti, mutta ne olivat myös onnistuneet saamaan

74

puolelleen instituutioita ja korkea-arvoisia virkamiehiä Itä-Euroopassa.
Lähde kertoi myös, että yhteistyö venäläisagenttien ja M a
rine Le Penin johtaman oikeistolaisen Kansallinen liittouma
-puolueen kanssa oli syvenemässä Ranskassa. (Saman vuo
den joulukuussa paljastui, että Kreml-kytköksistään tunnet
tu venäläispankki oli myöntänyt Kansalliselle liittoumalle 9,8
m iljoonan dollarin lainan.) Yhteistyökumppanit vaikuttivat
oudolta parilta: yhtäällä kommunistisen KGB:n opit om ak
sunut Putin ja toisaalla äärikonservatiivinen, ulkomaalaisvihamielinen ranskalaispuolue, jonka pitkäaikainen johtaja
Jean-Marie Le Pen oli kerran vähätellyt natsien kaasukam 
mioita pahaiseksi »yksityiskohdaksi». Tietolähde kuitenkin se
litti, että yhteistyö sopi Putinin laajempaan strategiaan »tuhota
Nato, tuhota EU ja heikentää Yhdysvaltoja tuntuvasti».
»Se oli järkyttävää», venäläislähteen kanssa asioinut yhdysvaltalaisvirkamies kuvaili myöhemmin. Venäjän disinformaatio ja propaganda eivät tulleet yllätyksenä. Ne olivat tuttuja
taktiikoita jo vuosikymmenten takaa Neuvostoliiton ajoilta.
Yhdysvaltalaisen mukaan käsillä olleessa tapauksessa levot
tomuutta herätti »laajamittaisuus, suurisuuntaisuus, paneu
tuminen ja tavoitteet. Siinä näki vilahdukselta, kuinka vieras
valtiovalta valmistautui vaikutusoperaatioihin tarkoituksenaan
vahingoittaa meitä.»
Miksi venäläisvirkamies halusi kertoa tietonsa Yhdysval
loille? Lapsena hän oli kuulunut kommunistiseen nuoriso
järjestöön. Vartuttuaan hän liittyi kommunistiseen puoluee
seen. Hän kertoi yhdysvaltalaiselle kontaktilleen alkaneensa
ajan myötä nähdä Kremlin propagandan läpi. Hän kuunteli
keskellä yötä salaa amerikkalaisia radiokanavia, kuten Radio
Free Europea ja Voice o f Americaa, jotka tarjosivat hänestä
puolueettomampaa tietoa maailman tapahtumista. Presidentti
Reaganin neuvostovastainen retoriikka puhutteli häntä. Juu
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ri sitä hän odotti Yhdysvaltain hallitukselta, peräänantamattomuutta sotia aloittavien ja ihmisoikeuksia polkevien taho
jen edessä. Hänen surukseen Obaman hallinto ei noudattanut
tätä linjaa. Washington asetti kyllä raskaita Venäjä-pakotteita,
mutta tietolähteen mielestä toimenpiteet eivät riittäneet hillit
semään Putinin suunnitelmia.
Yhdysvaltalaisvirkamies lähetti yhteenvetoja tietolähteen
kanssa käymistään keskusteluista lukuisille tahoille suurlähe
tystössä ja kansallisessa turvallisuusneuvostossa. Hän kertoi
tiedoistaan suurlähetystössä työskentelevälle CIA:n asemapaikkapäällikölle. Hän lähetti salaisiksi merkittyjä sähkeitä
ulkoministeriön johdolle ja Yhdysvaltain tiedustelutahoille.
Hän laati saamistaan tiedoista yli kymmenen raporttia. Hän
muistaa saaneensa ulkoministeriöstä vastauksen, jossa hänen
muistioitaan kiiteltiin: »Erinomaista raportointia, erittäin hyö
dyllisiä tietoja.» Suurin osa palautteesta koski kuitenkin U k
rainaan liittyviä tietoja, joita lähteeltä oli saatu. Ukrainan kriisi
oli silloin ajankohtainen ja tapetilla. Tietolähteen varoitukset
Venäjän suunnitelmista käyttää informaatiosodankäynnin
keinoja Yhdysvalloissa ja Euroopassa jäivät vähällä huomiolle.
»Jos Putinin aikeet olivat jollekulle epäselvät, se henkilö ei ol
lut lukenut raporttejamme kunnolla», viestivaihtoa venäläisen
kanssa käynyt virkamies sanoi myöhemmin.
Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin asettamat pakotteet kiris
tivät länsimaiden ja Venäjän välejä entisestään. Pakotteet vai
kuttivat myös Donald Trumpiin.
Alkuvuodesta 2014 Ukrainan kriisin käydessä kuumana
Trump edisti yhdessä tyttärensä Ivankan ja poikansa Donald
Juniorin kanssa Agalarovien kanssa sovittua Trumpin nimik
kotornin rakennuttamista Moskovaan. Trump oli ollut Putinin
lumoissa Miss Universum -kisoista lähtien eikä oikein osannut
päättää, miten suhtautuisi Krimin miehitykseen.
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Twitterissä Trump tölvi Obam aa eikä suinkaan riidan
haluista Putinia. Trump sanoi, ettei Obama ollut kyllin vah
va vastustaakseen Putinia. Trump tviittasi: »O baman huono
johtajuus palauttanut Vladimir Putinin & Venäjän maailman
politiikan johtoon! Oli vältettävissä.» Haastattelussa Trump
kuitenkin ilmaisi kannattavansa Obaman vaatimia pakotteita.
Samaan aikaan Trump jatkoi toisaalta myös Putinin ihai
lua. Kun häneltä kysyttiin Krimin miehityksestä, Trump ylisti
Putinin johtajankykyjä: »Hänhän on tarttunut härkää sarvis
ta upeasti. Toisin kuin meidän presidenttimme. Ja kun katsoo,
m itä hän tekee. Ja niin fiksu. Kun näkee mellakoita jossain
maassa, koska he ovat venäläisiä, ok, ’mennään ja vallataan se’.
Ja hän todella etenee askel askeleelta, ja siitä hänelle täytyy an
taa tunnustusta.»
Trump tuntui ihailevan Putinia Ukrainaan hyökkäämisen
ja kansainvälisen lain rikkomisen takia. Trump ylisti Putinin
vieraanvaraisuutta, josta oli saanut nauttia M iss Universum
-kisojen aikana: »Lähdettiin äsken Moskovasta. Hän ei olisi
voinut olla mukavampi. Niin mukava ja niin kaikkea.» Trump
ei selvästi aikonut kritisoida miestä, josta riippuisi Moskovan
Trump-tornin kohtalo.
Obaman ja EU:n asettamat sanktiot vaikeuttivat kuitenkin
Trumpin ja Agalarovien välisen sopimuksen täytäntöönpanoa.
Venäjän talous kärsi edelleen hiljattaisen globaalin talouskrii
sin jälkimainingeissa, minkä lisäksi Venäjän tärkeän vienti
tuotteen, raakaöljyn, hinta oli syöksykierteessä. Talouskasvu
lähes pysähtyi Venäjällä vuonna 2014.
Ukrainan miehityksestä johtuneet sanktiot ravisuttivat Ve
näjän ennestäänkin huteraa taloustilannetta. Eräs EU:n lan
seeraamista pakotteista aiheutti vaikeuksia myös Trumpin ja
Agalarovien projektin rahoittajalle, Sberbankille. Heinäkuus
sa 2014 EU kohdisti pakotteita venäläispankkeihin, joissa Ve
näjän valtiolla oli osake-enemmistö - tähän ryhmään kuului
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myös Sberbank. Pankin oli nyt entistä vaikeampaa löytää pää
omaa.
Olosuhteet tekivät lopulta selvää Trumpin tornitoiveista.
Trump-konsernin mukaan Ivanka Trump perui sopimuksen
liiketaloudellisista syistä kierrettyään M oskovassa katsasta
m assa sopivia tontteja Emin Agalarovin kanssa. Rob G old
stone - manageri ja musiikkiagentti, jonka ansiosta Trump oli
saanut toistaiseksi parhaan tilaisuutensa Venäjällä - uskoi, että
Moskovan torniprojektin kaatuminen vaikutti Trumpin näke
myksiin pakotteista: »Pakotteet olivat sotkeneet liiketoimen,
joka oli Trumpille sydämen asia.»
Tornisopimus oli siis mennyttä. Trumpin, Venäjän ja Puti
nin kertomus ei kuitenkaan ollut päättynyt. Trumpilla oli edel
leen läheiset välit vaikutusvaltaiseen oligarkkiin, Aras Agalaroviin, jolla vuorostaan oli tiiviit yhteydet Kremliin. Hän oli
edelleen yhteydessä myös M iss Universum -kisojen järjeste
lyiden kautta tapaamiinsa uusiin tuttaviin, Emin Agalaroviin
ja Goldstoneen. Krimin miehityksestä oli kulunut vuosi, kun
Trump kutsui Eminin ja Goldstonen vierailemaan toim is
toonsa Trump Towerissa. Goldstonen muistikuvien mukaan
heidän saapuessaan Trump oli ollut katsom assa täyttä soit
toa raikaavaa »hirveää» rap-videota, jonka aiheena oli Trump
itse. Sanoitukset irvivät häntä, joten Goldstone tiedusteli, eikö
Trump ollut kiinnittänyt huomiota niihin. »Viis sanoista, tällä
on 90 miljoonaa katselukertaa Youtubessa.» Tapaamisen aika
na Trump kannusti Eminiä: »Ensi kerralla esiinnyt ehkä Val
koisessa talossa.»
Kuukausia sen jälkeen, kun salainen tietolähde oli alkanut pal
jastaa Yhdysvalloille tietoja Putinin kunnianhimoisesta informaatiosotasuunnitelmasta länsimaita vastaan, eräs pietarilaisnainen käynnisti tapahtumasarjan, joka paljastaisi keskeisen
osan Kremlin kampanjasta.
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Kolmikymppinen Ljudmila Savtšuk oli töissä epätavallises
sa yrityksessä, jonka toiminta vaikutti hänestä päivä päivältä
vastenmielisemmältä. Hän otti yhteyttä paikalliseen tutkivaan
journalistiin. »Et tunne minua, mutta olen töissä trollitehtaassa», Savtšuk kertoi valitsemalleen toimittajalle, Andrei Sošnikoville. »Vihaan tätä paikkaa. Haluan tuhota sen.»
Seuraavien viikkojen aikana Savtšuk ja Sošnikov tapasivat
pietarilaisessa kahvilassa, missä Savtšuk antoi toimittajalle vai
vihkaa asiakirjoja ja salaa kuvatun videon työpaikaltaan, jon
ka nimi oli »Internetin tutkimusjärjestö». Tutkimusjärjestö
toimi tavanomaisen oloisessa mutta tarkasti vartioidussa toi
mistorakennuksessa. Ovissa ei tosin lukenut yrityksen nimeä,
eikä järjestöllä ollut mitään tekemistä tutkimuksen kanssa. Sen
palkkalistoilla oli satoja venäläisiä, jotka loivat valeprofiileita
verkkosivustoille ja levittivät tarkoitushakuisia tarinoita sosiaa
lisessa m ediassa - Facebookissa, sen venäläiseksi vastineeksi
kutsutussa VKontaktessa, Twitterissä ja Instagramissa.
Näm ä ammattitrollit tekivät töitä 12 tunnin vuoroissa, ja
heidän onnistumistaan arvioitiin verkkoon ladattujen julkai
sujen sekä niiden kartuttamien kommenttien, tykkäysten ja
jakojen perusteella. Valeidentiteetit koostettiin huolellisesti:
trollit saattoivat käydä läpi esimerkiksi puolalaisten käyttä
jien Facebook-sivuja ja kopioida slaavilaista näköä omaavien
käyttäjien valokuvia profiilikuviksi omiin sometileihinsä. Suo
sittuja kuvavarkauksien kohteita olivat vetävät naiset - kuvia
poimittiin esimerkiksi mallien ja näyttelijöiden profiileista.
Trollien levittämä sanoma saneltiin yksityiskohtaisesti johto
portaasta: oli kehuttava Vladimir Putinia, pilkattava venäläisiä
oppositiojohtajia, ivattava Euroopan unionia, loukattava Ba
rack Obamaa (toisinaan rasististen kuvien kera) ja mustamaa
lattava Ukrainan uutta presidenttiä Petro Porošenkoa.
Savtšuk työskenteli Internetin tutkimusjärjestön erikoisprojektiosastolla. Hänen tehtävänsä oli koostaa omaleimaisia

79

ja kiinnostavia hahmoja, jotka houkuttelisivat lukijoita sosiaa
lisessa mediassa. Yksi luomus, jonka työstämiseen Savtšuk
osallistui, oli »Cantadora», ennustaja, joka neuvoi lukijoitaan
henkiolentoihin, ruoanlaittoon, ihmissuhteisiin ja fengshuihin
liittyvissä asioissa. Helposti lähestyttävien julkaisujen lomaan
ujutettiin aika ajoin ennustuksia poliitikoista - Cantadora en
nusti Putinille valoisaa tulevaisuutta - ja kannanottoja Venä
jään liittyviin tapahtumiin maailmalla.
Savtšukin mitta täyttyi, kun oppositiojohtaja Boris Nemt
sov ammuttiin korttelin päässä Kremlistä tämän ylittäessä
siltaa helmikuussa 2015. Venäläisten toisinajattelijoiden ja
länsimaalaisten keskuudessa vallalla oli epäilys, että Putin oli
salamurhan takana. »Se herätti minut ymmärtämään, että he
voisivat tappaa kenet vain, he voisivat tappaa meidät kaikki»,
Savtšuk kertoi myöhemmin.
Savtšuk työtovereineen komennettiin kuitenkin levittä
m ään erilaista sanomaa: Nemtsovin murha oli Porošenkoa
kannattavien ukrainalaisten oligarkkien tekosia. Mikään todis
te ei viitannut siihen, että ukrainalaisilla agenteilla olisi ollut
osaa tai arpaa Nemtsovin murhaan. »Hoitakoot likaisen työn
sä itse, minä en sitä tee», Savtšuk sanoi Sošnikoville.
Pian Sošnikov synnytti kohun kertoessaan Internetin tutkimusjärjestön olemassaolosta venäläisessä Moi raion -sano
malehdessä. Internetin tutkimusjärjestö lähti myyräjahtiin ja
onnistui löytämään turvakamerakuvaa, jossa Savtšuk nähdään
kuvaam assa salavihkaa myöhemmin Sošnikoville luovutta
m aansa materiaalia. Savtšuk erotettiin. Artikkelin ilmestyt
tyä Venäjän hallitusta vastustava hakkeriryhmä Anonymous
International murtautui Internetin tutkimusjärjestön tieto
koneille ja sai selville, että trollien palkat maksettiin erään hol
dingyhtiön kautta. Yhtiön omisti »Putinin kokkina» tunnettu
Jevgeni Prigožin, venäläinen oligarkki ja ravintoloitsija, jolla
oli läheiset välit Putiniin.
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Tarina ei kuitenkaan päättynyt tähän. Ahkera yhdysvaltalaistoimittaja nimeltä Adrian Chen ryhtyi tutkimaan aihetta
lisää. Hän sai selville, että edellisenä vuonna - 11. syyskuuta
2014 - useilla Twitter-tileillä oli julkaistu viestejä kemikaalitehtaalla sattuneesta räjähdyksestä St. M ary Parishissä, Loui
sianassa. Pian yhdysvaltalaisille tiedotusvälineille ja poliiti
koille tulvi satamäärin onnettomuudesta kertovia tviittejä. Ne
sisälsivät kuvia räjähdyksistä, lieskoista ja kemikaalitehtaalta
tupruavasta sakeasta savusta. Joissakin oli myös kuvakaap
pauksia uutiskanava CN N :n verkkosivuilta, m issä onnetto
m uudesta kerrottiin. W ikipediaan ilmestyi onnettomuutta
käsittelevä artikkeli. Poliittiset toimijat alkoivat saada viestejä
räjähdyksestä. Eräs Twitter-käyttäjä osoitti viestinsä republikaanipuolueen strategistille, Karl Rovelle: »Onko Isis todella
vastuussa tästä #ColumbianChemicals-tapauksesta? Kerro
Obamalle, että meidän pitäisi pommittaa Irakia!»
Kohulla ei ollut minkäänlaista todellisuuspohjaa. Louisianalaisen kemikaalitehtaan räjähdys oli pelkkää sepitettä.
»Kuvakaappaukset» CNN:n sivuilta olivat niin ikään huijaus
ta ja Wikipedia-artikkeli perätön. Koko operaatio, kuten Chen
kirjoitti New York Timesissa kesäkuussa 2015, »oli huolellisesti
suunniteltu disinformaatio-operaatio, jossa kymmeniltä valetileiltä julkaistiin tuntien kuluessa satoja tviittejä, jotka oli
osoitettu tarkasti valituille henkilöille näkyvyyden maksimoi
miseksi». Chen oli saanut selville, että valheelliset tviitit oli jul
kaistu eräällä tietyllä verkkotyökalulla. Käyttäjä oli rekisteröi
tynyt verkkotyökalupalveluun viisi vuotta aiemmin Pietarista
käsin - annettu sähköpostiosoite kuului Internetin tutkimusjärjestön toimitusjohtajalle.
Operaatio, jonka tarkoitus oli ilmeisesti vakuuttaa amerik
kalaiset siitä, että meneillään oli syyskuun 11. päivän veroi
nen terrori-isku, toi elävästi mieleen Neuvostoliiton suosimat

niin kutsutut »aktiiviset toimenpiteet». Kylmän sodan aikana
Neuvostoliiton tiedustelupalvelut olivat pyrkineet lietsomaan
eripuraa lännessä ja kääntämään yleisen mielipideilmaston
yhdysvaltalaisia vastaan vääristelyllä, asiakirjaväärennöksillä
ja perättömillä uutisilla.
»Aktiivisissa toimenpiteissämme vain taivas oli rajana», en
tinen korkea-arvoinen KGB:n virkamies kirjoitti muistelmis
saan. Hän kuvaili, miten hän kollegoineen nakutti kirjoitus
koneilla satoja nimettömiä vihakirjeitä muka yhdysvaltalaisilta
valkoisen ylivallan kannattajilta ja lähetti niitä afrikkalaisille
YK-diplomaateille luodakseen kuvaa Yhdysvalloista toivot
toman rasistisena maana. Aktiivisten toimenpiteiden virta oli
ehtymätön. Niin John F. Kennedyn kuin Martin Luther Rin
ginkin murha oli CLA:n tekosia. CIA oli myös junaillut vuo
den 1978 Kansan temppelin joukkomurhan Guyanassa, missä
yli yhdeksänsataa uskonnollisen kultin jäsentä menehtyi. Aids
taas oli yhdysvaltalaisten uusin keksintö biologisen sodan
käynnin saralla.
KGB oli lyönyt rumpua tarinoidensa puolesta, välittänyt
niitä m uissa m aissa asuville toimittajille ja seurannut sepus
tusten leviämistä eri puolille maailmaa. Yrittäessään vaikuttaa
Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin 1970-luvulla KGB väären
si FBI-muistion ja muita asiakirjoja levittääkseen väitettä, että
Neuvostoliiton ihmisoikeusloukkauksia lannistumattomasti
kritisoinut demokraattisenaattori Henry »Scoop» Jackson oli
kaappihomo ja homoseksiklubin jäsen.
Internetin tutkimusjärjestö oli päivittänyt KGB:n vanhat
menetelmät nykyteknologiaa hyödyntävään muotoon ja siirsi
taistelun uudelle maaperälle: sosiaaliseen mediaan. Paljastusjutut järjestön toimista eivät sen toimintaa hidastaneet. Puti
nin trollit jatkoivat valmistautumista maansa historian laajamittaisimpaan aktiiviseen toimenpiteeseen.
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Joitakin viikkoja Louisianan kemikaalitehdashuijauksen jäl
keen syksyllä 2014 Valkoisen talon kyberturvallisuuspäällikkö
Michael Daniel sai puhelun Richard Ledgettiltä, kansallisen
turvallisuusvirasto NSA:n apulaisjohtajalta. »Meillä taitaa olla
ongelma», Ledgett sanoi. »Olemme havainneet merkkejä siitä,
että venäläiset ovat murtautuneet Valkoiseen taloon.»
Yhdysvaltalaiset olivat kamppailleet venäläisten kyberhyökkäyksiä vastaan jo vuosia. Jo vuonna 1996 venäläishakkerit olivat murtautuneet puolustusministeriön tietoverkkoihin
ja varastaneet sellaisen määrän asiakirjoja, että tulostettuina
ja yhteen koottuina ne olisivat muodostaneet yli puolitoista
kertaa Eiffel-tornin korkuisen pinon. 2000-luvun alussa Yh
dysvaltain kyberturvallisuuden suurimpana uhkana pidettiin
kiinalaisia, jotka urkkivat tietoja liittovaltion hallinnon tieto
kannoista ja yhdysvaltalaisyrityksiltä vaivattoman tuntuises
ti ja herättivät huolta henkisen omaisuuden laajamittaisesta
anastamisesta.
Kiinalaiset pitivät kuitenkin meteliä hämärähommistaan.
He jättivät helposti tunnistettavia jälkiä vierailuistaan. Ledgett
oli jo kauan sitten vakuuttunut siitä, että vaikeammin havait
tavat ja taidokkaammat vastustajat olivat Venäjällä. Hän h a
vainnollisti venäläis- ja kiinalaishakkereiden eroa myöhem
min näin: »Kiinalaiset heläyttivät ikkunat säpäleiksi ja veivät
hopeat. Venäläiset tiirikoivat lukon, kytkivät hälytysjärjestel
män uudelleen päälle ennen lähtöään ja veivät sekkivihon viisi
viimeistä liuskaa, niin ettei heidän käyntiään välttämättä huo
maisi lainkaan.»
Venäläisten viimeisin hyökkäys oli alkanut ulkoministe
riöön kohdennetulla verkkourkinnalla. Joku ministeriön
työntekijä oli avannut huijausviestin ja sen mukana tulleen
haittaohjelmalla varustetun liitetiedoston. Haittaohjelma pää
si leviämään ulkoministeriön ja Yhdysvaltain edustustojen
koneille. Ministeriön oli suljettava maailmanlaajuinen verk
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konsa, eivätkä ulkomaankomennuksilla olevat virkamiehet
päässeet enää käsiksi sähköposteihinsa. Seuraavaksi haittaohjelma levisi Valkoisen talon sisäverkkoon. Kumpikaan verk
ko ei tosin sisältänyt turvallisuusluokiteltuja aineistoja.
Hallinnon työntekijät vähättelivät tietomurtoja painokkaas
ti ja nostivat toistuvasti esille, ettei turvallisuusluokiteltuihin
järjestelmiin ollut kajottu. (Ulkoministeriöstä väitettiin toimit
tajille, että tietoverkot oli suljettu osana tavanomaisia huolto
toimia.) Todellisuudessa venäläisten tietomurto oli kuitenkin
huolestuttava ja aiheutti vahinkoa. Tietoverkkoihin päästyään
hyökkääjät olivat onnistuneet myöntämään itselleen verkon
ylläpitäjän oikeudet, minkä jälkeen he ryhtyivät ohjelmoimaan
järjestelmiin uutta koodia, jonka avulla tietoa saataisiin kenen
kään huomaamatta siirrettyä järjestelmistä Venäjälle. Kohteik
si olivat joutuneet ulkoministeriön ja kansallisen turvallisuus
neuvoston virkamiehet, jotka työskentelivät Venäjä-suhteiden,
Syyrian sodan ja Ukrainan kriisin parissa. Kohteisiin kuului
muun m uassa Victoria Nuland, joka oli aiemminkin joutu
nut Venäjän tiedusteluoperaation uhriksi. Venäläiset anastivat
huimaavat määrät asiakirjoja. Esimerkiksi Obaman yksityinen
kalenteri välitettiin Moskovaan.
Kansallisen turvallisuusviraston »sotalaivaksi» kutsuttuun
komentokeskukseen vetäytynyt Ledgett kollegoineen urakoi
kellon ympäri yrittäen häätää tunkeilijoita. Tehtävä osoittautui
kuitenkin oletettua kinkkisemmäksi. Kun turvallisuusviraston
työntekijä katkaisi yhteyden venäläisten komentopalvelimen
ja tietoverkoissa rellestävän haittaohjelman väliltä, hyökkääjät
palasivat heti yrittämään uudelleen, asentamaan lisää haittaohjelmia ja anastamaan lisää tietoja. »Se oli kaksintaistelua»,
Ledgett kertoi myöhemmin. »Kuin miekkailuottelu, jossa hyö
kätään ja torjutaan vuorotellen.» Aiemmissa verkkohyökkäyksissä hakkerit olivat yleensä luovuttaneet, kun heidän puuhan
sa oli havaittu. Tällä kertaa oli kuitenkin toisin.
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Venäläisten yllättävä hyökkäävyys - ja hyökkäyksen avoi
muus - hätkäytti Valkoisen talon kyberturvallisuuspäällikkö
Danielia. »Venäläiset tuntuivat haastavan meitä ennennäke
mättömän rehvakkaasti», hän muisteli. »He muuttuivat entistä
röyhkeämmiksi. Heitä ei kiinnostanut, että näimme, mitä he
puuhasivat. Heillä oli uusi strategia, ja he halusivat tehdä vies
tinsä selväksi.»
Heti tietomurrosta kuultuaan Daniel tiedotti asiasta Valkoi
sen talon kansliapäällikköä Denis McDonough’ta. Seuraavien
viikkojen aikana Daniel, M cDonough ja Obam aa avustava
sisäisen turvallisuuden neuvonantaja Lisa Monaco tapasivat
useaan otteeseen päättääkseen vastatoimista. Suurin osa kes
kusteluista kiertyi kyberpuolustuksen ympärille. Tiimi tuli sii
hen tulokseen, ettei Valkoisen talon silloista tietoverkkoa voi
si enää käyttää. Tapauksen kimpussa pakertavat asiantuntijat
eivät pystyneet takaamaan, että venäläiset saataisiin varmasti
karkotettua vanhasta järjestelmästä. Ainoa vaihtoehto oli ajaa
koko verkko alas.
Järjestelmä suljettiin ja korvattiin - projekti nieli miljoonia
dollareita. Valkoisen talon työntekijät eivät enää päässeet kä
siksi jaettuihin verkkokansioihinsa ja niissä olleisiin muistioi
hin ja muistiinpanoihin. Verkossa käydyn kaksinkamppailun
mittakaavasta vaiettiin.
Danielin mielestä tapaus oli niin merkittävä, että Yhdysval
tojen olisi huomioitava se ulkopoliittisissa Venäjä-suhteissaan.
Ei ollut kahta kysymystä siitä, m istä venäläisten aggressiivi
suus johtui: syy oli Ukrainan miehitykseen liittyvät pakotteet.
Kyberkamppailu osoitti kertaheitolla, että Valkoisen talon
oli lujitettava puolustustaan. Kysymys kuului kuitenkin: pi
täisikö hallinnon reagoida provokaatioon poliittisesti? Asiaa
puitiin kansallisessa turvallisuusneuvostossa sekä erikseen
Obaman kanssa. Presidentti toivoi kuitenkin pääsevänsä so 
puun Venäjän kanssa vielä muutamasta kriittisestä kysymyk
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sestä kahden viimeisen hallintovuotensa aikana: terrorismin
torjumisesta, Syyrian konfliktista ja Iranin ydinohjelman ra
joittamisesta. Kaikki ne olivat nyt vaakalaudalla. Lieventäviä
kin asianhaaroja oli: venäläisten operaatio ei ollut kohdistunut
turvallisuusluokiteltuihin järjestelmiin eikä varastetuilla mate
riaaleilla ollut tehty mitään - ainakaan julkisesti.
»Kyseessä oli tiedusteluoperaatio», Obama kertoi tärkeim
mille avustajilleen, kuten Ledgettille. »Ei mitään, mitä me
emme tekisi heille.»
Valkoisen talon päätös kuului: ei vastaiskua.
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Eräänä päivänä syyskuussa 2015 FBI-agentti Adrian Hawkins
soitti DNC:hen, demokraattien kansalliskomiteaan*, ja pyysi
vaihdetta yhdistämään teknologiavastaavalle.
Puhelu välitettiin DNC:n it-tukeen, m istä Hawkins yh
distettiin DNC:lle työskentelevän konsulttiyhtiön nuorelle
it-asiantuntijalle, Yared Tamenelle. Itsensä esiteltyään Hawkins
kertoi Tamenelle, että hänellä oli syytä uskoa vähintään yhden
DNC:n tietoverkkoon kytketyn koneen saastuneen. Hän kysyi,
oltiinko DNC:ssä tietoisia asiasta ja mihin toimiin oli ryhdytty.
Tamenen työtehtävät eivät liittyneet tietoturvaan miten
kään, ja hän tunsi aihetta vain pintapuolisesti. Hän oli yksi
verkon ylläpitäjistä, keskitasolla, ja suurin osa hänen tieto
teknisiä taitoja edellyttävistä velvollisuuksistaan liittyi uusien
työntekijöiden käyttäjätilien luomiseen sekä it-tukena toimi
miseen.
Tamene suhtautui soittajaan varautuneesti. Oliko asialla
joku huumoriveikko tai hämärämies? Hän pyysi Hawkinsia
todistamaan, että tämä todella oli FBI:n agentti, mutta - kuten
*

Demokraattien kansalliskomitea (DNC) on demokraattisen puolueen
johtava elin. Se organisoi rahankeräystä koko maan paikallisosastojen
kattojärjestönä ja järjestää joka neljäs vuosi puoluekokouksen, jossa
vahvistetaan puolueen presidenttiehdokas ja muodostetaan puolueoh
jelma (suom. huom.).
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Tamene myöhemmin kirjasi tapauksesta laatimaansa m uis
tioon - »en saanut häneltä tyydyttävää vastausta. [... ] Puhelun
aikana oli mahdotonta selvittää, oliko kyseessä pilapuhelu vai
asiallinen yhteydenotto.»
* * *

Hawkins oli kuin olikin FBI:stä, vieläpä kybertiimin hyvämaineinen jäsen. Parhaillaan hän seurasi johtolankaa, johon liitty
vä tapaus osoittautui myöhemmin merkittäväksi presidentin
vaalien kannalta.
Aiemmin samana vuonna yhdysvaltalaiset kybertaistelijat
olivat kaapanneet luettelon kohteista, joihin APT29:nä tunnet
tu hakkeriryhmä suunnitteli hyökkäävänsä. Listalla oli kaik
kiaan kolmisenkymmentä poliittista järjestöä, ajatushautomoa
ja Yhdysvaltain hallintoon kuuluvaa yksikköä. APT oli lyhen
ne termistä advanced persistent threat, mikä tarkoittaa koh
dennettua haittaohjelmahyökkäystä: taidokasta ja pitkäkestois
ta tietoverkkohyökkäystä, jossa tunkeutujat asentavat viruksia
ja vievät tietoja.
APT29:ää pidettiin tavanomaista perinpohjaisempana hakkeriryhmänä, jonka epäiltiin tekevän yhteistyötä SVR:n eli Ve
näjän ulkomaantiedustelun kanssa. Lisäksi ryhmän uskottiin
olevan vastuussa Valkoisen talon ja ulkoministeriön turvaluokittelemattomiin verkkoihin murtautumisesta loppuvuodesta
2014. Sittemmin ryhmä oli tunkeutunut myös yhteen Yhdys
valtain puolustushaarakomentajien neuvoston tietoverkoista.
Ulkomaiset tiedustelupalvelut olivat ennenkin ottaneet yh
dysvaltalaisten puolueiden tietoverkkoja tähtäimeensä. FBI:n
kybertarkkailijat olivat varsin tietoisia siitä, että hyökkäyksiä
tapahtui päivittäin. Suuryritykset, yhteiskunnalliset laitokset
ja julkishallinnon virastot olivat jatkuvan tietomurtouhan alla.
Vuonna 2008 FBI sai selville, että kiinalaisen tiedustelupalve
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lun hakkerit olivat päässeet käsiksi Barack Obaman ja John
McCainin vaalikampanjaorganisaation tietoihin - hallitusta
kehotettiin kertomaan molemmille ehdokkaille, että heidän
kampanjoidensa kokoamat tiedot olivat saattaneet päätyä vää
riin käsiin. Kesäkuussa 2015 kiinalaiset toteuttivat massiivisen
tietomurron liittovaltion henkilöstöhallinnosta vastaavaan vi
rastoon ja veivät arviolta 21 miljoonan ihmisen tiedot. M ar
raskuussa 2014 Pohjois-Koreaan jäljitetyt hakkerit murtautui
vat elokuvia ja tv-sarjoja levittävän Sony Picturesin verkkoon.
(Kyberhyökkäykset kuuluivat toki myös Yhdysvaltojen kei
novalikoimaan. Vuonna 2010 kansallinen turvallisuusvirasto
N S A käynnisti Obaman käskystä verkkohyökkäyksen Iranin
ydinohjelman kaatamiseksi ja onnistui tuhoamaan tuhatkunta
uraanin rikastamiseen käytettyä sentrifugia. Operaatio viiväs
tytti Iranin ydinohjelman toteutumista ja ehkäisi, Yhdysvalto
jen hallinnon mukaan, Israelin sotilasiskun Iraniin.)
APT29:n kohdeluettelo osoitti, että Venäjän edustam a
kyberuhka oli edelleen ajankohtainen - tai jopa kasvamaan
päin. Se kieli siitä, että Venäjällä todella suunniteltiin venäläistietolähteen vuotta aiemmin kuvailemaa informaatiosotakampanjaa. O sa FBI:n kyberturvallisuusjaostosta piti tilannetta
uhkaavana - etenkin kun luettelo yhdistettiin muuhun Venä
jän toimia koskevaan tiedustelutietoon. »Oli selvää, että siellä
järjestäydyttiin paraikaa», sanoi eräs tiedusteluraportteihin pe
rehtynyt FBI:n kyberagentti. »Ikään kuin olisi katsellut, miten
he nousevat aamulla punkasta ja ryhtyvät vetämään luotiliivejä ylleen. He ottivat infrastruktuuria aktiivisesti käyttöön eri
puolilla maailmaa.»
Demokraattien kansalliskomiteaan soittanut Hawkins oli
tunnollinen työntekijä, jolla oli tapana tehdä muistiinpanot
jokaisesta puhelusta ja tapaamisesta. Hän oli saanut tehtäväk
seen varoittaa osaa APT29:n luettelossa mainituista kohteista.
Soittolistalla oli myös demokraattien kansalliskomitea.
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Hawkinsin ensikosketus DNC:hen edusti kuitenkin en
simmäistä useista FBI:n ja demokraattipuolueen välisistä vää
rinkäsityksistä ja pieleen menneistä vuorovaikutustilanteista,
jotka aiheuttivat myöhemmin suurta katkeruutta ja kiivaita
syytöksiä. Ennen kaikkea niiden vuoksi menetettiin m ahdol
lisuus estää venäläisiä sekaantumasta presidentinvaaleihin.
Myöhemmin tapahtumien kulkua analysoitiin kriittisesti.
Kuinka sitkeästi FBI loppujen lopuksi oli yrittänyt varoittaa
D N C:tä siitä, että vieras valtio oli tunkeutunut sen tietoverk
koon? Miksi FBI ei ottanut asiaa esille puolueen johdon kans
sa? Miksi it-osaston työntekijät - Tamene etunenässä - eivät
suhtautuneet vakavammin FBI:n varoituksiin ja välittäneet tie
toa yhteydenotoista DNC:n johdolle?
Ensimmäisen puhelun aikana Hawkins ei Tamenesta puhu
nut avoimesti vaan oli huomattavan niukkasanainen, eikä Ta
mene siksi uskaltanut paljastaa hänelle yksityiskohtia DNC:n
tietoverkosta. Hawkins ohjeisti Tamenea etsimään haittaohjelmaa nimeltä »the Dukes» (joka oli oikeastaan erään hakkeriryhmän nimi). Lisäksi Hawkins pyysi Tamenelta, ettei tämä
keskustelisi mahdollisesta verkkohyökkäyksestä tai heidän
puhelustaan kansalliskomitean puhelinliittymien tai sen sähköpostitilien välityksellä. Tamene lupasi noudattaa ohjetta,
vaikkei ollut vieläkään vakuuttunut soittajan vilpittömyydes
tä. Hawkins ei maininnut puhelussa Venäjää eikä muitakaan
ulkomaisia toimijoita.
Epämääräinen varoitus ei tehnyt sanottavaa vaikutusta
Tameneen. Sen verran hän kuitenkin mietti asiaa, että haki
hiukan lisätietoa the Dukesista internetin hakukoneilla. Tietoturvayritys Symantec oli hiljattain yhdistänyt ryhmän edis
tyneisiin verkkohyökkäyksiin, jotka oli koordinoitu Venäjältä
käsin. Tamene tutki - päällisin puolin, kuten hän kuvaili myö
hemmin - DNC:n järjestelmän lokitiedostoja selvittääkseen,
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löytyisikö sieltä merkkejä Dukes-hyökkäyksestä. Mitään ei
löytynyt. Tamene kertoi FBI:n yhteydenotosta Andrew Brownille, DNC:n teknologiavastaavalle, ja mainitsi samalla, ettei
ollut havainnut merkkejä verkkoon tunkeutumisesta. Asia vai
kutti loppuun käsitellyltä.
Lokakuussa Hawkins soitti Tamenelle useasti ja jätti tälle
viestejä vastaajaan. Tamene ei kiinnittänyt soittopyyntöihin
huomiota. »En soittanut takaisin, koska minulla ei ollut hänel
le mitään kerrottavaa», hän kirjoitti myöhemmin muistioon,
joka käsitteli hänen ja FBI:n välistä yhteydenpitoa.
Hawkins ei luovuttanut vaan soitti vielä kerran m arras
kuussa. Tällä kertaa Tamene vastasi ja kertoi, ettei ollut ha
vainnut DNC:n verkossa mitään viitteitä Hawkinsin väitteiden
todenperäisyydestä. Hawkins paljasti Tamenelle, että ainakin
yksi DNC:n tietoverkon koneista oli saastunut, ja se »soitti ko
tiin» Venäjälle - tietokone oli siis muodostanut yhteyden Ve
näjällä sijaitsevaan IP-osoitteeseen. Täm ä saattoi Hawkinsin
mukaan todistaa, että DNC oli joutunut »valtiovallan tilaaman
hyökkäyksen» kohteeksi. Hän pyysi Tamenea etsimään kyseis
tä IP-osoitetta DNC:n palomuurilokeista.
Tällä kertaa Tamene otti puhelun vakavasti. Hän lupasi
etsiä saamaansa IP-osoitetta tietoverkon lokeista ja ilmoitti yh
teydenotosta Brownille. Tamene mietti, voisiko tunkeutumi
sesta olla olemassa merkkejä, jotka oli piilotettu häneltä. Hän
ajoi muutamia testejä, muttei havainnut mitään, mikä estäisi
löytämästä tietomurrosta kieliviä todisteita.
Hawkins soitti Tamenelle uudestaan paria kuukautta myö
hemmin, tammikuussa 2016, jolloin DNC:llä oli kädet täynnä
töitä esivaalien järjestelyissä: Hillary Clinton ja Bernie Sanders
kisasivat demokraattipuolueen lopullisen presidenttiehdok
kaan tittelistä, ja jakolinja puoluetovereiden välillä oli tavallista
suurempi. Hawkins halusi tavata Tamenen kasvokkain. M uu
tamaa päivää myöhemmin Tamene ja kaksi hänen kollegaansa
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ajoivat FBI:n toimistolle Ashburnin pikkukaupunkiin vajaan
sadan kilometrin päähän pääkaupungista. Hawkins esitteli
itsensä, näytti virkamerkkinsä ja antoi käyntikorttinsa ja va
kuutti viimein Tamenen kumppaneineen siitä, ettei kyseessä
ollut huijaus.
Hawkins näytti DNC:n tietoturvadelegaatiolle lokin, josta
ilmeni liikennettä DNC:n IP-osoitteen ja mustatun IP-osoitteen välillä. Loki osoitti, että demokraattien kansalliskomitean
verkkoon oli murtauduttu ja että yksi tietokoneista oli yhtey
dessä mustattuun osoitteeseen. Hawkins pyysi, että luvatonta
liikennettä ei estettäisi, vaikka se onnistuttaisiinkin paikallis
tamaan verkosta. Hawkinsin ohjeet kuuluivat: tehkää kaikki
tarpeellinen tietomurron aiheuttamien riskien minimoimisek
si, mutta älkää paljastako hakkereille, että heidät on havaittu.
Tämä oli normaali käytäntö tietomurtajia etsittäessä.
Tamene kollegoineen ryhtyi jälleen etsimään merkkejä tun
keutumisesta. He ajoivat hakuja verkon lokitiedoista, mutta
eivät löytäneet Hawkinsin asiakirjassa mainittua tietoliiken
nettä. Häkeltyneinä he ihmettelivät, olisivatko hakkerit onnis
tuneet peukaloimaan järjestelmää niin, ettei asiattomasta lii
kenteestä jäänyt jälkiä.
Helmikuun puolivälin tienoilla Tamene sai Hawkinsilta
sähköpostia (yhteydenotto ei tullut Tamenen DNC-osoitteeseen). Hawkins paljasti etsittävän IP-osoitteen - siis sen, johon
DNC:n verkosta oli oltu yhteydessä. Tämä oli keskeinen tieto,
jota FBI ei ollut aiemmin jakanut Tamenen ja kumppaneiden
kanssa. IP-osoitteen paljastaminen ei kuitenkaan auttanut: Ta
mene ja muut eivät onnistuneet löytämään tietoverkosta m i
tään jälkiä siitä, että sinne todella oli murtauduttu.
Kuun lopussa Hawkins lähetti jälleen sähköpostia ker
toakseen, että hänen kollegansa havaitsivat edelleen DNC:n
verkkoon tunkeutumisesta kertovaa viestiliikennettä. Tamene
vastasi, että tilannetta tarkkailtiin jatkuvasti, mutta selvitysyri-
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tykeistä huolimatta mitään kertomisen arvoista ei ollut ilmen
nyt.
Hawkinsin ensimmäisestä yhteydenotosta oli kulunut viisi
kuukautta. Kyse oli Venäjään yhdistetystä haittaohjelmistosta.
Tuntuu merkilliseltä, ettei mahdollinen tietomurto edellyttä
nyt kenenkään mielestä ripeitä toimia. DNC:n tietoverkossa
digitaaliset lieskat löivät korkeina, mutta palovaroittimet eivät
inahtaneetkaan.
Lauantaina 19. maaliskuuta 2016 kello 4.34 aamuyöllä Hillary
Clintonin kampanjaorganisaation puheenjohtaja John Podesta
sai henkilökohtaista Gmail-tiliään koskevan sähköpostiviestin,
jonka lähettäjäksi oli merkitty Google.
»Hei, John! Google-tilillesi on juuri yritetty kirjautua sala
sanaasi käyttäen», sanottiin viestissä, jonka allekirjoituksena
oli »Gmail-tiimi». Viestissä kerrottiin, että tilille oli yritetty
kirjautua Ukrainassa sijaitsevasta IP-osoitteesta. »Google esti
kirjautumisyrityksen. Suosittelemme, että vaihdat salasanasi
välittömästi.» Huomaavainen Gmail-tiimi oli liittänyt oheen
linkin, jonka kautta salasanan voisi vaihtaa.
Podesta välitti viestin aamulla kansliapäällikölleen Sara Lathamille, joka välitti sen edelleen Charles Delavanille, Clinto
nin kampanjaorganisaation nuorelle it-asiantuntijalle. Delavan
vastasi kello 9.54: »Viesti on aito. Johnin on vaihdettava sala
sanansa välittömästi ja kytkettävä kaksivaiheinen varmennus
päälle tilinsä asetuksista, jos se ei vielä ole käytössä. [...] Asian
hoitaminen ensi tilassa on ehdottoman tärkeää.»
Myöhemmin Delavan vakuutti työtovereilleen, että kysees
sä oli ajatusvirhe. Hän oli aikonut kirjoittaa »viesti ei ole aito».
Kaikki eivät häntä uskoneet. Delavanin tarinaa tukee kuiten
kin se, että hän oli sisällyttänyt Lathamille lähettämäänsä vas
tausviestiin asianmukaisen linkin, jonka kautta Podestan pitäi
si vaihtaa salasanansa.
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Jostakin syystä Podesta avasi kuitenkin huijausviestissä ol
leen linkin ja loi uuden salasanan sivustalla, joka vain näytti
Googlelta. Venäläiset pääsivät huijaussivunsa avulla Podestan
sähköpostitilille ja saivat samalla käsiinsä määrättömät m ää
rät vuosien varrella kertyneitä luottamuksellisia viestejä, jo i
ta Clintonin lähipiiri, kampanjaväki ja keskeiset tukijat olivat
lähetelleet.
Podestalle lähetetty kalasteluviesti oli osa jättimäistä kyberhyökkäystä, jonka takana oli Venäjän sotilastiedusteluun lii
tetty, APT28:na tunnettu ryhmä. Tietoturva-asiantuntijat tu
livat myöhemmin siihen tulokseen, että ryhmä oli toteuttanut
19 000 erillistä hyökkäystä maaliskuun 2015 ja toukokuun
2016 välisenä aikana.
Venäläishakkerit olivat valinneet kohteikseen yli 4 000 ih
m istä kaikkiaan 116 maasta. Mukana oli lähes 600 kohdetta
Yhdysvalloissa; monet olivat työskennelleet tai työskentelivät
paraikaa asevoimissa tai diplomaattitehtävissä. Kohteisiin kuu
luivat muun m uassa ulkoministeri John Kerry, entinen ulko
ministeri Colin Powell, Michael McFaul (jonka virkamiespäivät olivat jo takanapäin), paavin nuntius Kiovassa sekä Putinia
kritisoiva punkbändi Pussy Riot. Tietojenkalasteluviestejä sai
yli 130 demokraattipuolueen jäsentä, heidän joukossaan Clin
tonin vaalikam panjaorganisaation viestintäjohtaja Jennifer
Palmieri sekä Clintonin pitkäaikainen avustaja ja uskottu
Huma Abedin. APT28:n tavoitteena oli päästä käsiksi Clin
ton-säätiön sekä Podestan perustaman arvoliberaalisen ajatushautomon tietoihin.
Verkkohyökkäyksensä avulla venäläishakkerit onnistuivat
tunkeutumaan noin 400 käyttäjätilille. Yksi saavutus oli kui
tenkin ylitse muiden: muutamalla klikkauksella he olivat saa
neet käsiinsä Clintonin kampanjan avainhenkilön sähköpostit.
Kenelläkään kampanjatyöntekijöistä ei ollut aavistustakaan,
että Podestan tili oli murrettu.
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Eräänä maaliskuun päivänä Clintonin 36-vuotias kampanjakoordinaattori Robby M ook istui 11. kerroksen työhuonees
saan kampanjaorganisaation keskustoimistolla Brooklynissä.
Hän oli paniikissa. FBI:n miehet odottivat ovella. Mookille
oli ilmoitettu, että New Yorkin kenttätoimistolta oli saapunut
agentteja, jotka halusivat keskustella jonkun johtavassa ase
m assa olevan kanssa - tapaamisesta ei ollut sovittu etukäteen.
M istä saattoi olla kyse? Viestintäjohtaja Palmieri näki agent
tien saapuvan toimistolle ja pelkäsi pahinta.
Huoleen olikin syytä: FBI tutki parhaillaan Clintonia, koska
hän oli ulkoministerinä ollessaan käyttänyt yksityistä sähkö
postipalvelinta viranhoidollisissa asioissa, ja tutkinta saattaisi
pahimmillaan pilata hänen mahdollisuutensa vaaleissa.
Clintonin sähköpostijupakka oli ollut uutisaiheena ja kam 
panjan kiviriippana jo yli vuoden. Kaikki oli alkanut New York
Timesin artikkelista, jossa paljastettiin Clintonin käyttäneen
henkilökohtaista sähköpostitiliään ulkoministerin velvolli
suuksiin liittyvissä asioissa. Kyseinen tili oli Clintonin New
Yorkin -kodin kellarissa sijaitsevalla palvelimella, eikä sitä oli
si saanut käyttää työasioihin muun muassa virallisen kirjeen
vaihdon arkistointi- ja säilytysvelvollisuuden vuoksi. Muut
ulkoministeriössä eivät olleet olleet tietoisia ulkoministerin
menettelystä. Kun kongressi tai jokin tiedonvapauslakiin ve
toava taho pyysi nähtäväksi Clintonin sähköposteja milloin
mihinkin aiheeseen liittyen, ulkoministeriön virkailijat etsivät
pyydettyjä viestejä ministeriön tietokannasta ja vastasivat sit
ten, ettei pyydettyä aihetta koskevia viestejä löytynyt. Kukaan
ei tiennyt, että materiaali oli tallennettu New Yorkin esikau
pungissa sijaitsevalle yksityiselle palvelimelle. Joitakin päiviä
kohun syntymisestä Clinton kertoi siirtäneensä 30 000 työsähköpostiviestiä yksityispalvelimelta ulkoministeriöön ja tuhon
neensa 32 000 viestiä, jotka hänen lakimiehensä olivat arvioi
neet »henkilökohtaisiksi».
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Näin Clinton tuli antaneeksi vastustajilleen aseet käteen:
nyt hänet oli entistä helpompaa esittää salamyhkäisenä juonit
telijana, politiikan läpinäkyvyydestä viis veisaavana öykkärinä,
joka uskoi, etteivät säännöt koskeneet häntä. Salaliittoteorioi
hin taipuvaiset tahot väittivät hänen käyttäneen henkilökoh
taista sähköpostitiliään peitelläkseen jotakin virkavirhettä esi
merkiksi neljän yhdysvaltalaisen hengen vaatineen Bengasin
konsulaatti-iskun yhteydessä. Virkavirheestä tai sellaisen peit
telystä ei ollut uskottavia todisteita, ja Clinton vakuutti käyttä
neensä yksityistä sähköpostiaan vain koska se oli ollut hänen
kannaltaan käytännöllistä.
Ulkoministeriön sekä Yhdysvaltain tiedustelutahojen kat
to-organisaatio ODNIn ylitarkastajat alkoivat joka tapauksessa
tutkia tapausta. Tutkimuksissa löytyi näyttöä siitä, että joitakin
turvallisuusluokiteltuja sähköposteja oli kulkenut yksityisen
palvelimen kautta - toisin kuin Clinton oli aluksi vakuuttanut
- ja ylitarkastajat ilmoittivat oikeusministeriölle »turvallisuusluokitellun tiedon mahdollisesti vaarantuneen». Kesän korval
la FBI käynnisti rikostutkinnan Clintonin yksityisen sähkö
postipalvelimen käytöstä.
Näistä tapahtumista oli kulunut jo kuukausia, ja Clinton
kasvatti vähä vähältä etumatkaansa Sandersiin demokraat
tien esivaaleissa - hän oli päihittänyt Sandersin niukasti Iowan
puoluekokouksessa, mutta kärsinyt toisaalta rökäletappion
New Hampshiressa. Clinton neuvonantajineen jännitti kui
tenkin jatkuvasti, että jokin odottamaton käänne esimerkik
si FBI:n rikostutkinnassa romuttaisi kampanjan lopullisesti.
FBI:n tutkinta roikkui kampanjan yllä ahdistavana kuin Damokleen miekka. FBI:n tutkijoiden vierailu kampanjaorgani
saation keskustoimistolla herätti siis ymmärrettävästi levotto
muutta M ookissa ja m uissa avustajissa. Agenttien saapuessa
Mookille ilmoitettiin, että heidän asiansa koski kampanjaorganisaation sähköpostipalvelinta, Mook arveli, että FBI vaa
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tisi pääsyä palvelimelle jostakin sähköpostiskandaalin tutkin
taan liittyvästä syystä.
Mook pelkäsi FBI:tä. Hänestä liittovaltion poliisi heitti sähköpostitutkinnallaan tieten tahtoen kapuloita Clintonin rat
taisiin. Clintonin avustajat penäsivät, miksi tutkinta ei ottanut
valmistuakseen. Osa epäili, että FBI pitkitti tutkimuksiaan ta
hallaan Clintonia vahingoittaakseen. Miksi tutkijat eivät nyt
kään olleet ilmoittaneet tulostaan etukäteen ja varanneet tapaamisaikaa?
Mook oli niin varma epäilyksistään, että hänelle juolahti mie
leen mahdollisuus, että FBI-väki yritti narauttaa hänet ja ken
ties muitakin Clintonin kampanja-avustajia. Hän ei halunnut
keskustella FBI:n kanssa mistään, mikä sivuaisi arkaluontoisia
tai luottamuksellisia tietoja. Mook navigoi joka päivä valtavan
tietotulvan syöksyvirtauksissa ja pelkäsi, että jos hän puhuisi
FBI:n kanssa luottamuksellisista tiedoista, hän saattaisi lipsaut
taa jotakin salassa pidettävää myös toimittajien kanssa puhues
saan. Silloin hankin saattaisi joutua FBI:n tutkinnan kohteeksi.
Sellaista oli elämä Clintonin leirissä: kampanja-avustajat
suhtautuivat FBLhin niin vauhkosti, ettei Clintonin kampanjakoordinaattori uskaltanut olla tutkijoiden kanssa samassa huo
neessakaan. M ook delegoi FBI-agenttien tapaamisen muille:
kampanjan lakiasiantuntija Marc Eliakselle, joka oli pääkau
pungissa sijaitsevan Perkins Coie -lakiasiaintoimiston osakas,
sekä kampanjan it- ja tietoturvatiimeille. Mukana oli myös
kampanjaorganisaation it-päällikkö Shane Hable.
FBI-agentit ilmoittivat Eliakselle, Hablelle ja muille, että
heidän saam iensa tietojen mukaan kampanjaorganisaation
tietojärjestelmiin yritettiin paraikaa murtautua kohdentamal
la huolellisesti suunniteltuja huijausviestejä valituille yksilöille.
Tunkeutujista ei annettu tarkempia tietoja.
Kampanjaorganisaatiossa oli tiedetty tietomurtoyrityksis
tä jo kauan. Clintonin it-tiimi oli havainnut organisaatioon
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kohdistuvan lakkaamattoman digitaalitulituksen. M ook oli
itsekin saanut kalasteluviestejä. Kampanjan tietokonevelhot
eivät olleet onnistuneet selvittämään hyökkäysten alkuperää.
Sen verran he olivat päätelleet, ettei asialla ollut mikään teini
tai yksittäinen hakkeri: kyseessä oli mitä luultavimmin jonkin
valtiovallan tukema taho. »Oletimme, että venäläiset ja kiina
laiset yrittivät tunkeutua tietoihimme», Palmieri kertoi myö
hemmin.
Kampanjaorganisaatiossa oltiin hälytystilassa kyberuhkien
varalta, ja niiden ehkäisemiseksi oli ryhdytty toimenpiteisiin.
Kaikki yli 30 päivää vanhat sähköpostit tuhottiin, jotta tietomurron sattuessa tunkeutujat eivät saisi käsiinsä valtavia sähköpostiarkistoja, joista voisi kaivella materiaalia Clintonin
presidenttikilvan sabotoimiseksi. Kampanja-avustajia muistu
tettiin kyllästymiseen asti suositeltavista salasanakäytännöistä ja kaksivaiheisen varmennuksen käytöstä. (Podestaa viesti
ei mitä ilmeisimmin ollut tavoittanut.) Sikäli kuin kampanjaorganisaation it-osasto oli asioista perillä, asiaankuulumatto
mat tahot eivät olleet päässeet tietoihin käsiksi.
FBI-tapaamiseen osallistuneet kampanja-avustajat tieduste
livat, voisiko FBI paljastaa hyökkääjän ja toimittaa hyökkäyk
sistä kertovat todisteet. Agentit eivät voineet kertoa mitään
tarkkaa. Clintonin kampanja-avustajia askarrutti, miksi FBI
oli vaivautunut paikan päälle, jos sen edustajilla ei ollut tarjota
heille mitään epämääräistä varoitusta hyödyllisempää. Ajan
hukkaa - tai jokin laskelmoitu tihutyö.
»Olin ihan vainoharhainen», M ook muisteli myöhemmin.
»Uskoin, että kyseessä oli juoni.»
Olennaisinta tapaamisessa oli kenties se, mitä ei sanottu.
FBI:n työntekijät Washingtonissa olivat epäilleet jo kuukau
sia, että Venäjään yhdistetty hakkeriryhmä APT29 oli tun
keutunut demokraattien kansalliskomitean tietojärjestelmään.
Hakkereilla saattoi olla hallussaan poliittisesti tulenarkaa tie
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toa Clintonin kampanjasta ja vuoden 2016 presidentinvaa
leista. Kampanjaorganisaation keskustoimistossa vierailleet
FBI:n edustajat eivät kuitenkaan puhuneet tästä halaistua sa
naa. Agentteja harjaannutetaan jo koulutusvaiheessa siihen,
että työn alla olevista tutkimuksista paljastetaan mahdollisim
man vähän. Ei ollut heidän asiansa kertoa Clintonin kampan
ja-avustajille, mitä heidän puoluetovereilleen D N C:ssä par
haillaan tapahtui.
Huhtikuun 19. päivänä vuonna 2016 Perkins Coie -lakiasiain
toim istossa työskentelevä Michael Sussmann sai työkaveril
taan yllättävän viestin demokraattien kansalliskomiteassa
mahdollisesti muhivasta ongelmasta: »Mahtaisitko mitenkään
ehtiä mukaan konferenssipuheluun minun ja DNC:n poru
kan kanssa joskus kahden ja neljän välissä huomenna? Joku
DN C:n it-heppu on ilmeisesti ollut tekemisissä FBI:n kanssa
jo jonkin aikaa, koska epäillään, että johonkin DNC:n koneista
on ujutettu späm m iä suoltava haittaohjelma. Nyt FBI haluaa
DNCdtä nähtäväkseen tilien kirjautumistietoja.»
Sussmann oli toiminut aiemmin oikeusministeriön alai
suudessa kyberrikoksiin erikoistuneena syyttäjänä ja oli yksi
Washingtonin parhaita lakiasiantuntijoita tietotekniikkaan
liittyvien tapausten saralla. Hän oli edustanut oikeudessa hakkeroinnin kohteeksi joutuneita suuryrityksiä. Perkins Coien
toinen osakas, Elias, edusti DNC:tä (sekä Clintonin kampanjaorganisaatiota ja käytännössä kaikkia siihen liittyviä dem o
kraattisen puolueen komiteoita ja varainkeruujärjestöjä), ja
sitä kautta Sussmannkin toimi muun työnsä ohessa puolueen
pääasiallisena ulkoisena kyberasiantuntijana. Saapunut viesti
hämmensi häntä. »Joku it-heppu» oli siis ollut puheissa FBI:n
kanssa toistuvasti, eikä hänelle ollut mainittu asiasta mitään?
Viime viikkoina FBI:n Hawkins oli kuukauden hiljaiselon
jälkeen ottanut jälleen yhteyttä DNCdlä työskentelevään Ta-
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meneen kertoakseen, että FBI havaitsi edelleen tietoliikennet
tä, joka viittasi venäläisten toteuttamaan tietomurtoon. Suss
mann oli yhteydessä FBLhin ja sai kuulla, että hakkerit olivat
saattaneet kirjautua varastamillaan tunnistautumistiedoilla
DNC:n jäsenten tileille ja kopioida sähköpostilaatikoista löy
tämiään tiedostoja omiin tarkoituksiinsa. FBI tarvitsi DNCdtä
lokitietoja selvittääkseen, keiden tileille oli tunkeuduttu.
Tilanne oli edennyt niin pitkälle, että DNC:n toiminnan
johtaja Lindsey Reynolds oli otettu mukaan asiaa koskevaan
keskusteluun. Mookin tavoin hänkään ei kuitenkaan innostu
nut yhteistyöstä FBI:n kanssa. Reynoldsia huoletti mahdolli
suus, että tutkinnan yhteydessä paljastuisi DNC:n aineistoja,
joita ei ollut tarkoitettu julkisiksi. Jos tietoja luovutettaisiin
FBLlle, joku ulkopuolinen saattaisi vaatia niitä nähtäväkseen
tiedonvapauskin nojalla.
Sussmann rauhoitteli Reynoldsia ja muistutti tätä tosi
asioista. Sähköpostissaan hän kirjoitti: »Tämä on osa kansalli
seen turvallisuuteen kytkeytyvää tutkintaa, joten kaikki tiedot
niputetaan salaisiksi eikä tiedonvapauslaki edellytä niiden pal
jastamista. Ennen kaikkea [...] he auttavat teitä.»
Sussmann oli vakuuttunut, että kyseessä oli taidokkaasti
suunniteltu tietomurto, ei suinkaan yhdentekevä kupru. Aihe
alueen tunteva Sussmann tiivisti tilanteen sähköpostiin erään
FBI:n edustajien kanssa käymänsä keskustelun jälkeen:
FBI uskoo, että hyökkääjä on päässyt DNC:n sisäverkkoon
(ja toimii siellä mahdollisesti edelleen). Verkkoon päästyään
hyökkääjä käytti luultavasti näppäinnauhuria, Mimikez-haittaohjelmaa, joka kopioi muistista kryptaamattomat salasanat.
Tunnistautumistiedot saatuaan hyökkääjä alkaa salaa välittää
uhrin (DNC-)verkon tietoja pilveen. Jos hyökkääjä poistetaan
verkosta, hänen ei tarvitse kuin kirjautua uudestaan sisään,
koska sitä ei ole estetty kaksivaiheisella tunnistautumisella.
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Mutta DNC:n it-osasto ei ollut vieläkään löytänyt murrettua
tiliä eikä jälkiä hyökkääjästä.
Kolme päivää myöhemmin, 29. huhtikuuta 2016, D NC sai
sentään selvitettyä yhden tietoturvaan liittyneen kiistan, joka
oli häirinnyt puolueen valmistautumista vaaleihin. Venäläisten
kanssa sillä ei ollut mitään tekemistä.
Edellisen vuoden joulukuussa Bernie Sandersin kampanjatyöntekijät olivat käyttäneet hyödykseen ohjelmistovikaa ja
päässeet siten käsiksi Clintonin kampanjan omaan käyttöön
tarkoitettuihin äänestäjätietoihin, jotka oli tallennettu osaksi
laajempaa DNC:n tietokantaa. Tapauksen tultua ilmi DNC esti
Sandersin kampanjaorganisaation pääsyn koko tietokantaan,
minkä vuoksi Sandersin kampanjaväellä oli vaikeuksia olla
yhteydessä äänestäjiin demokraattisen puolueen esivaalien ja
puoluekokousten alla. Sandersin leirissä tilanne nähtiin uute
na osoituksena siitä, että D NC yritti avittaa Clintonin esivaa
lien voittoon ja puolueen presidenttiehdokkaaksi. Sandersin
kampanjaorganisaatio haastoi puolueen oikeuteen.
DNC kääntyi ulkopuolisen tietoturvayrityksen puoleen saa
dakseen asiasta puolueettoman selvityksen. Yritys oli Crowdstrike, joka kuului hiljattain yleistyneeseen yritystyyppiin: se
oli erikoistunut digimaailman rikostutkintaan ja Yhdysval
loissa sijaitseviin tietoverkkoihin hyökkäävien ulkomaalaisten
toimijoiden jäljittämiseen. Yrityksen johtohahmoihin kuului
Shawn Henry, kovasanaisuudestaan tunnettu entinen FBI:n
kyberjaoston johtaja. Vuonna 2008 juuri hän oli ilmoittanut
Obaman ja McCainin kampanjaorganisaatioille, että kiinalai
set verkkotiedustelijat olivat tunkeutuneet heidän tiedostoi
hinsa. Yrityksen hierarkiassa korkealla oli myös Dmitri Alperovitch, nokkava venäläissyntyinen teknologia-asiantuntija,
jolla oli ollut keskeinen rooli tutkimuksessa, jossa narautettiin
yhdysvaltalaisiin ja eurooppalaisiin tietoverkkoihin murtau
tuneet kiinalaisen sotilastiedustelun hakkerit. Vuonna 2014
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Alperovitch ja Crowdstrike olivat selvittäneet nopeasti, että
Sony Picturesiin kohdistuneen tietomurron takana oli PohjoisKorean valtionjohto.
Sanders-selkkaus oli siis pikkujuttu. Crowdstrike löysi pian
todisteita siitä, että neljä Sandersin kampanjatiimin jäsentä oli
penkonut luvattomasti Clintonin äänestäjätiedostoja. Sen suu
remmasta tietovuodosta ei kuitenkaan ollut kysymys. DNC:ssä
haluttiin välttää suurempi kahtiajako puolueen sisällä, joten
Sandersin leirille myönnettiin jälleen käyttöoikeudet yhteiseen
tietokantaan. Sandersin kampanjaorganisaatio luopui oikeus
jutusta.
Samaan aikaan kun toimittajat ruotivat pienen kyberkärhämän sovinnollista lopputulosta, DNC:n keskustoimistolla
tapahtui suuria. DNC:n toiminnanjohtaja Reynolds sai Tamenelta hyvin huolestuttavan puhelun kääntyessään kotinsa ajo
tielle. Tamenen työnantaja, jolle D NC oli ulkoistanut it-palvelunsa, oli viimein löytänyt saastuneen koneen.
»Sinun on syytä tietää, että järjestelmässä on havaittu epäi
lyttävää tietoliikennettä», Tamene sanoi. »Keskellä yötä.» Rey
nolds pääsi heti tilanteen tasalle. »Oliko M oskovassa silloin
päivä?» hän kysyi. Oli, Tamene vahvisti. Hän selitti, että hak
kerit olivat kirjautuneet DNC:n verkkoon Tamenen tunnuksil
la sillä aikaa, kun Tamene itse nukkui kotonaan.
Tapauksen mittasuhteet vaikenivat Reynoldsille nyt ensim
m äistä kertaa. Hän oli työskennellyt D N C:ssä vuosia. Erääs
sä vaiheessa hänen työpisteensä oli ollut kellarikerroksen
toimistohuoneessa, jonka välittömässä yhteydessä oli ollut his
toriallinen muistomerkki: arkistokaappi DNC:n vanhasta pää
majasta, joka oli sijainnut Watergate-rakennuksessa ja jonne
Richard Nixonin kätyrit olivat murtautuneet. Rikoksesta oli
käynnistynyt Yhdysvaltain historian suurin poliittinen skan
daali. »Tämä on uusi Watergate. Näin nämä asiat nykyään hoi
detaan. Sorkkarautojen aika on ohi», Reynolds puuskahti.
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Reynolds soitti heti DNC:n toimitusjohtajalle, Amy Daceylle. Tämä kuuli venäläisten tietomurrosta nyt ensimmäistä ker
taa. Seuraavana päivänä tieto välitettiin DNC:n puheenjohta
jalle, edustajainhuoneen jäsen Debbie Wasserman Schultzille.
Sussmann antoi Crowdstrikelle uuden toimeksiannon: ottakaa
selvää tietomurrosta ja heittäkää Kremlin digimurtovarkaat
ulos DNC:n verkosta.
Crowdstriken ensimmäisiä toimenpiteitä oli antaa DNCdle
neuvo olla tekemättä mitään. Älkää sulkeko järjestelmää.
Älkää lopettako sen käyttöä. Jos hakkerit saisivat vihiä siitä
että heidät oli havaittu, he saattaisivat tehdä häätämisestään
mahdotonta. DNC noudatti neuvoa - mikä saattoikin olla
siinä tilanteessa välttämätöntä - mutta päätöksellä oli kauas
kantoiset seuraukset.
Crowdstrike ja juristit teroittivat DNC:n pienelle, tapauk
sesta perillä olevalle ydinjoukolle, että suut oli pidettävä supus
sa. Asiasta ei saanut kertoa kenellekään Clintonin kampanjaan
osallistuvalle. Niiden harvojen, jotka D N C:ssä ja sen it-osastolla tiesivät tietomurrosta, oli luotava uudet sähköposti
osoitteet, joita voitaisiin turvallisesti käyttää tapauksesta kes
kustelemiseen. Crowdstrike ei halunnut hakkereiden saavan
vihiä siitä, että DNC oli päässyt heidän jäljilleen.
Crowdstrikella ryhdyttiin heti ottamaan tapauksesta tar
kem paa selkoa. Yhtiön oman Falcon-ohjelmiston avulla
syylliset löydettiin pian: kyseessä oli kaksi erillistä venäläistä
verkkotiedusteluryhmää, jotka olivat jo vuosia harjoittaneet
mittavaa vakoilutoimintaa niin politiikan kuin liike-elämän
kin piirissä. Varsin etevinä tunnetut ryhmät olivat Crowd
strikelle ennestään tuttuja. Molempien ryhmien jäsenet olivat
alansa kärkeä ja käyttivät palomuurien kiertämiseen sekä jäl
kiensä salaamiseen menetelmiä, jotka viittasivat valtiollisten
tahojen tukeen.
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»Saimme selville, että toimijat olivatkin itse asiassa vanhoja
tuttuja», Alperovitch selosti myöhemmin toimittajalle. Tähän
viittasivat useat johtolangat, kuten kirjoitusvirheen sisältävä
URL, tietyn IP-osoitteen käyttö ja venäläiset aikaleimat. Eräs
ohjelmistokoodin katkelma vihjasi myös oikeaan suuntaan.
»Pystyimme yhdistämään tunkeutujat Venäjän valtionjoh
toon», Alperovitch sanoi.
Toinen näistä hakkeriryhmistä oli saanut tietoturva-asian
tuntijoilta lempinimen Cozy Bear. Sama porukka tunnettiin
myös APT29:nä. Kyseessä oli venäläinen hakkeriryhmä, jonka
laatiman luettelon tulevista kohteista Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaiset olivat kaapanneet vuotta aiemmin. Kyseinen
ryhmä oli luultavasti ollut osallisena myös edellä kuvatuissa
Valkoisen talon ja ulkoministeriön verkkoihin tehdyissä tie
tomurroissa.
Toinen ryhmä taas oli APT28, jolla oli yhteyksiä Venäjän
sotilastiedusteluun. Heille annettu liikanimi oli Fancy Bear.
Ryhmä oli ollut toiminnassa noin vuodesta 2005 lähtien ja va
linnut uhreikseen valtiollisia kohteita sekä ilmailu-, energia- ja
media-alan toimijoita - kohteissa painottuivat selvästi puolus
tusministeriöt ja sotilasorganisaatiot.
APT28 oli kehittänyt erilaisia haittaohjelmia, jotka koh
dejärjestelmään päästyään päästivät hakkerit sisään. Vuosien
mittaan hiotut ja parannellut ohjelmat tunnettiin eri nimillä,
kuten X-Agent, X-Tunnel ja Foozer. Ohjelmat oli suunniteltu
peittämään tai poistamaan tunkeutumisesta kieliviä merkkejä.
Fancy Bearille leimalliseksi muodostunut tapa oli rekisteröidä
verkkotunnuksia, jotka muistuttivat erehdyttävästi uhriorganisaation verkkosivujen nimiä. Käyttäjä hairahtui vahingossa
huijaussivustolle, kirjautui sisään ja - a vot! - Fancy Bearin
syliin putosi salasana, jonka avulla se pääsi käsiksi kohteeseen
sa. Vuotta aiemmin, siis vuonna 2015, tiedotusvälineet olivat
kertoneet Fancy Bearin osallisuudesta hakkeri-iskuihin, joiden
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kohteiksi olivat joutuneet Saksan liittopäivät ja Ranskan kan
sainvälinen uutispalvelu TV5Monde.
Crowdstrike päätteli, että Cozy Bearilla oli ollut pääsy
D NC:n tietoverkkoon vähintään vuoden 2015 heinäkuusta
lähtien. Fancy Bear sen sijaan oli päässyt DNC:n tietokoneille
vasta hiljattain, huhtikuussa 2016, puolueen varainkeruuseen
liittyvän komitean kautta. Vaikutti lisäksi siltä, että venäläiset
olivat saattaneet päästä DNC:n järjestelmään urkkimalla tieto
verkon toimintaa valvovan konsulttiyrityksen työntekijöiden
salasanoja, joita säilytettiin Lastpass-nim isessä salasanojen
hallintatyökalussa.
Yllättäen Crowdstrike ei löytänyt viitteitä venäläisryhmien
yhteistyöstä. Vaikutti siltä, että DNC oli joutunut kahden eril
lisen tietomurron uhriksi. Yritys löysi jälkiä siitä, että venäläis
hakkerit olivat varastaneet kaikessa hiljaisuudessa runsaasti
DNC:n materiaaleja, esimerkiksi sähköpostiviestejä ja tieto
kantoja. Pihistettyjen materiaalien joukossa oli myös DNC:n
Donald Trumpia käsittelevä strateginen tutkimustiedosta.
Tietomurto ulottui syvälle. Kukaan ei tiennyt, mitä kaikkea
venäläiset olivat vieneet - saati mitä he aikoivat saaliillaan teh
dä.
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6
»V A I F E L IX S A T E R ...
P IT Ä Ä O IK E IN M U IS T E L L A »

Joulukuuhun 2015 mennessä Donald Trump oli kirinyt repub
likaanien presidenttiehdokaskisan kärkeen. Mielipidemittauk
sissa hänellä oli jopa 20 prosenttiyksikön kaula kilpakumppaneihinsa.
Puoli vuotta aiemmin hänen ilmoittautuessaan ehdolle
useimmat eivät olleet pitäneet häntä vakavasti otettavana eh
dokkaana. Olihan hän ehtinyt jo ryvettyä useissa skandaaleissa
niin yksityiselämässään kuin liikemiehenäkin. Häntä oli syy
tetty rikollisjengien kanssa veljeilystä, työntekijöiden ja ali
hankkijoiden petkuttamisesta ja naisia halventavista kommen
teista (hän oli esimerkiksi kutsunut näyttelijä-kirjailija Rosie
0 ’Donnellia »homssuksi», jolla on »ällö läskinaama»). Ehdok
kuutensa aikana hän oli syytänyt solvauksia joka suuntaan ja
viis veisannut normeista ja hyvistä tavoista.
Omankin puolueen parissa karsastettiin Trumpin loukkaavina pidettyjä lausuntoja, esimerkiksi ehdokkuuden julkistamispuheen kohtaa, jossa Trump leimasi meksikolaiset
»raiskaajiksi». Monet republikaanit arvostelivat kovasanaisesti
Trumpin poliittisen asiantuntemuksen puutetta ja tuomitsivat
hänen loukkauksiin perustuvan politikointinsa. He uskoivat
vakaasti, että Trumpin ailahtelevuus, ylimielisyys, narsismi,
pahansisuisuus ja heikko arvostelukyky estäisivät häntä pääse
mästä puolueen presidenttiehdokkaaksi.
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Trump osasi kuitenkin viihdyttää. Kampanjatilaisuudet ve
tivät paljon väkeä, joka kuunteli, miten hän ryöpytti poliittis
ta järjestelmää, suomi tiedotusvälineitä, pilkkasi vastustajiaan,
toitotti om aa menestystään ja lupasi, että Trump (hän tapa
si viitata itseensä kolmannessa persoonassa) tekisi Yhdysval
tojen hyväksi vielä suuria. Strategia meni kansaan kuin häkä
päähän. Trump hyödynsi taitavasti etenkin maaseudun pieni
tuloisten valkoihoisten äänestäjien syvään juurtunutta tyyty
mättömyyttä. Hän antoi palttua odotuksille, pani koko puo
lueen hyrskyn myrskyn, tarjoili medialle mehukkaita kohuja
jatkuvalla syötöllä ja viiletti kasvavan kannatuksen siivin kohti
puolueen ensimmäisiä esivaaleja ja puoluekokouksia.
Faktantarkistajat löysivät ennätyksellisen määrän epätark
kuuksia lausunnoista, joita Trump oli lyhyenä ehdokasaikanaan ehtinyt esittää. Vaikutti siltä, että yksikään lähihistorian
vakavasti otettava ehdokas ei ollut venyttänyt ja vääristellyt
totuutta yhtä paljon. Joulukuun alussa hän päästi kuitenkin
poikkeuksellisen röyhkeän emävaleen. Täm ä kyseinen yksi
tyiskohta jäi vaille laajempaa huomiota, mutta Trumpin vaali
menestyksen kannalta salailu oli ehdottoman tarpeellista. Asia
koski Felix Sateria ja Trumpin yhteyksiä Venäjälle. Sater oli
entinen rikollinen, josta oli sittemmin tullut FBI:n tietolähde.
Pimitettyjen tietojen täyttä merkitystä ei hoksannut tuolloin
kukaan - eivät toimittajat eivätkä Trumpin vastustajat.
Nyt kun Trump oli noussut republikaanien ehdokaskisan
kärkeen, uutistoimisto Associated Press paneutui entistä perinpohjaisemmin hänen menneisyyteensä, joka osoittautui
sangen kirjavaksi. 2000-luvun alussa Trump oli aloittanut yh
teistyön venäläissyntyisen Säterin kanssa. Sater oli New Yor
kissa toimiva grynderi, joka oli istunut vankilassa pahoin
pitelystä ja osallistunut erääseen osakehuiputukseenkin mafian
ja venäläisen järjestäytyneen rikollisuuden edustajien kanssa.
Trumpin ja Säterin yhteistyö oli poikinut Manhattanille pra-
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mean Trump Soho -hotellin ja asuntokompleksin. Trump oli
ottanut Säteriin etäisyyttä vuonna 2007, kun New York Times
oli nostanut esiin tämän rikollistaustan. Kolme vuotta myö
hemmin yhteistyöhön ryhdyttiin kuitenkin uudelleen, kun
Trump tavoitteli muiden rakennussopimusten ohella mittavaa
hanketta Venäjällä. Trump ja Sater olivat merkillinen parival
jakko, jonka vaiheita Trumpin puuhista kirjoittavat toimittajat
olivat seuranneet kiinnostuneina jo vuosia.
Associated Pressin toimittaja Jeff Horwitz onnistui saamaan
Trumpilta lyhyen puhelinhaastattelun 2. joulukuuta 2015, jo l
loin Horwitz kysyi myös Säteristä.
»Vai Felix Sater... pitää oikein muistella», Trump vastasi.
»En oikeastaan tunne häntä.» Erään myöhemmän puhelin
keskustelun aikana Trump-konsernin pääjuristi Alan Garten
vahvisti Horwitzille, että Sater oli toiminut puoli vuotta Trum
pin yrityksen neuvonantajana vuonna 2010.
Sitä Trump tai Garten eivät kertoneet, että Trumpilla ja
Säterillä oli edelleen yhteisiä liiketoimia vireillä: kaksikko havitteli mahdollisuutta rakennuttaa tornitalo Moskovaan. A ga
larovien kanssa solmitun sopimuksen kariutumisesta oli alle
kaksi vuotta.
Trumpilla oli meneillään presidenttikampanja, jossa hän
vakuutti asettavansa kansakunnan edut etusijalle (omien
liiketoimiensakin kustannuksella) - mutta samaan aikaan
hän viritteli edelleen tornitalohanketta Moskovassa. Aiempi,
Agalarovien kanssa solmittu sopimus oli kaatunut Ukrainan
kriisiin ja sitä seuranneisiin pakotteisiin, jotka Obaman hallin
to oli asettanut Venäjälle. Nyt, puolitoista vuotta myöhemmin,
Trump kävi sam asta aiheesta salaisia neuvotteluita toisen ve
näläisen rakennusyrityksen kanssa, ja välimiehenä toimi Sater,
joka oli tässä vaiheessa jo jättänyt rikolliset toimensa ja ryh
tynyt FBI:n tiedonantajaksi. Sopimuksen solmiminen edellytti
Venäjän hallituksen suostumusta, joten Trumpin uuden hank-
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keen kohtalo oli viime kädessä kiinni Kremlistä.
Trump ei hiiskahtanutkaan vireillä olevasta sopim uk
sesta julkisuudessa. Eturistiriita oli kuitenkin merkittävä:
presidenttiehdokas havitteli sopimusta, jonka toteutuminen
edellytti Yhdysvaltoihin penseästi suhtautuvan vieraan valtio
vallan hyväksyntää.
Trumpin ja Säterin yhteistyöstä perillä olevat toimittajat
pyörittelivät silmiään, kun Trump totesi Associated Pressin
artikkelissa, ettei tunnistaisi Sateria, vaikka olisi tämän kans
sa sam assa huoneessa. Oli absurdia väittää, että Trump olisi
unohtanut vanhan liikekumppaninsa niin täydellisesti. Toimit
tajat arvelivat kuitenkin, että Trump turvautui emävalheeseen
peitelläkseen yhteyksiään rikollisjärjestöjen kanssa toiminee
seen huiputtajaan. He eivät hoksanneet, että tosiasiassa Trump
peitteli vireillä olevaa kiinteistöhanketta Venäjällä. Hankkeen
julkisesta käsittelystä olisi saattanut m uodostua merkittävä
kompastuskivi vaalikampanjalle.
M uutam aa kuukautta aiemmin, suunnilleen syyskuussa
2015, Sater oli lähestynyt Trumpin juristia, Michael Cohenia ja ehdottanut, että hän ja Trump rakennuttaisivat M osko
vaan rakennuksen, joka kantaisi nimeä »Trump World Tower
Moscow». Cohen puolusti Trumpia kiivaasti niin oikeudes
sa kuin mediassakin. Nopeasti puhuva juristi tunnettiinkin
Trumpin vahtikoirana. Cohenilla oli päätösvaltaa Trumpin
yrityksessä, ja hän oli tavannut Säterin ensimmäistä kertaa jo
silloin, kun molemmat olivat vielä lukioikäisiä.
Sater ehdotti tornitaloa, jossa olisi 15 kerrosta hotellihuo
neita, 250 ylellistä asuntoa ja lisäksi liiketiloja. Rakentamisesta
huolehtisi venäläinen yritys nimeltä I. C. Expert Investment
Com pany - jolla ei ollut aiempaa kokemusta vastaavien
kompleksien rakennuttamisesta - ja tornitalolle ostettaisiin
lisenssi Trumpin nimen käyttämiseksi. Säterin ehdotuksessa
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mainittu venäläisyritys oli aiemmin ollut mukana mittavassa
keskihintaisten asuntojen rakennusprojektissa, joka oli kärsi
nyt viiveistä ja muista ongelmista. Cohen kertoi myöhemmin,
että hän »viesti pääasiallisesti» venäläisfirman kanssa Säterin
välityksellä. Hän sanoi myös, että Sater oli vastuussa yksityis
kohdista: tontin, rahoituksen sekä tarvittavien lupien hank
kimisesta. Myöhään lokakuussa 2015 Trump ja I. C. Expert
Investment allekirjoittivat aiesopimuksen hankkeen toteutta
misesta.
Toteutuessaan projekti poikisi Trumpille neljä m iljoo
naa dollaria heti, minkä lisäksi hän saisi siivun rakennuksen
tuotoista. Hän saisi päättää rakennuksen markkinoinnista ja
ulkonäköseikoista sekä nimetä hotellin kauneushoitolan tyttärensä Ivankan mukaan. Trumpin yritys pyörittäisi tornissa
toimivaa hotellia.
Hanketta valmisteltiin tositarkoituksella. Trumpin yritys
alkoi kilpailuttaa arkkitehtitoimistoja. Ivanka Trump ehdotti
projektiin mahdollisesti sopivia arkkitehteja. Hankkeen ra
hoituksesta neuvoteltiin. I. C. Expert Investmentin projekte
ja luotottivat muiden m uassa Yhdysvaltain pakotelistalla ole
vat venäläiset pankit, kuten Sberbank, joka oli sponsoroinut
Moskovan M iss Universum -kisoja. Säterin mukaan hänen
onnistui järjestää taloudellista tukea myös pakotelistaan kuu
luvalta VTB Bankilta, jonka osaom istaja Venäjän valtio oli.
Trump-konserni oli siis kyhäämässä kokoon hanketta, jonka
toteutuminen riippuisi yhdysvaltalaisten pakotelistaan kuu
luvista ja Putinin hallintoon liitetyistä pankeista. (VTB kielsi
myöhemmin osallisuutensa.)
Aiesopimuksessa I. C. Expert Investmentin hallituksen pu
heenjohtaja Andrei Rozov toteaa omistavansa yrityksen sata
prosenttisesti. Venäjän veroviranomaisten mukaan I. C. Expert
Investmentin omisti kuitenkin kolme ulkomaista väliyhteisöä,
joista yhtä johti Venäjän rahoituspiireissä tunnettu kyproslai

nen juristi. Oli epäselvää, kuinka ehdotus sopimuksesta oikein
oli saanut alkunsa: kyseenalaisen taustan omaava venäläinen
rakennuttaja tarjoaa Trumpille lupaavan oloista hanketta juu
ri sam aan aikaan, jolloin Trump käy presidentinvaalikam
panjaansa ja ottaa julkisesti kantaa Venäjän valtionhallinnol
le tärkeisiin aiheisiin. (Cohen sanoi myöhemmin, että Rozov
oli lähestynyt »ehdotuksellaan oma-aloitteisesti», että Cohen
itse oli uskonut Rozovin selityksen I. C. Expert Investmentin
omistussuhteista, että »mittavammat selvitykset» eivät siinä
vaiheessa olleet tarpeen ja että hän ei tavannut Rozovia m is
sään vaiheessa.)
Lennokkuuteen taipuvainen Sater esitti hankkeen paljon
suurisuuntaisempana toimena kuin pelkkänä kiinteistöprojektina. Hän kuvaili tornitaloa hyödylliseksi Trumpin vaalikam
panjalle ja Yhdysvaltain sekä Venäjän keskinäisille suhteille.
Cohenille osoitetussa sähköpostissa Sater kirjoitti: »Tehdään
tästä totta ja rakennetaan Trump-torni Moskovaan. Samalla
kohennetaan ehkä myös valtioiden keskinäisiä välejä näyttä
mällä kaikille, että kauppa ja liike-elämä ovat paljon parempaa
ja käytännöllisempää kuin politiikka. Sen pitäisi olla Putkiin
kin sanoma, ja me autamme häntä yhtymään siihen. Ediste
tään maailmanrauhaa ja tienataan rutosti, siinä meille hyvä
elämäntehtävä.»
Myöhemmässä viestissä Cohenille Sater selosti: »Järkkäsin
Ivankan istumaan Putinin tuolille tämän työpöydän ääreen
Kremlissä [vuonna 2006 tehdyn matkan aikana]. Saan Putinin
mukaan tähän juttuun, ja me nostamme Donaldin vaalivoitta
jaksi. [...] Ystäväiseni, meidän sällistä voi tulla USA:n presi
dentti ja me voimme järjestää asian. Hommaan Putinin koko
tiimin mukaan tähän ja koordinoin koko prosessin.»
Sater kertoi Cohenille odottavansa innolla mahdollisuutta
näyttää venäläisille yhteyshenkilöilleen videoita, joilla Trump
kommentoi Venäjää hyväksyvästi, ja rehvasteli pystyvänsä jär
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jestäm ään myös Putinilta kehuja Trumpille. Lisäksi hän huo
mautti Cohenille, että jos Trump valitaan, Sater itse haluaisi
Yhdysvaltain suurlähettilääksi Bahamalle.
Cohenin ja Säterin edistäessä salaista projektia Trump jat
koi väsymättä Putinin suitsutusta esiintymisissään. Joulukuun
puolivälin paikkeilla vuonna 2015 Trump julisti MSNBCrn
aamuohjelmassa, että Putin oli Obamaa parempi johtaja. Kun
juontaja Joe Scarborough totesi, että Putin »tappaa kanssaan
eri mieltä olevia toimittajia», Trump vastasi ivallisesti: »Hän
johtaa maataan ja ainakin hän on johtaja, eikä sam aa voi sa
noa meidän maastamme. [...] Täälläkin tapetaan minusta ko
vasti.» Kaksi päivää myöhemmin Trump vähätteli uudelleen
väitteitä Putinin osallisuudesta toisinajattelijoiden ja toimit
tajien murhiin Venäjällä: »Rehellisyyden nimessä: Väität, että
hän tappoi ihmisiä. En minä ole sellaista nähnyt. Ei minun tie
tääkseni. M issä todisteet?» Aleksandr Litvinenkon salamurhan
vuodelta 2006 hän sivuutti täysin.
Vuosi 2016 oli vaalivuosi. Tammikuun puoliväliin tultaessa
edistystä ei ollut juuri tapahtunut. Tonttikauppoja ei vielä ollut
tehty. Tarvittavia lupia ei vielä ollut saatu. Sater ehdotti, että
Cohen vetoaisi Trumpin puolesta Putinin kansliaan ja pyytäi
si apua. Mutta Säterillä sen paremmin kuin Cohenillakaan ei
ollut vaikutusvaltaa Kremlissä. Cohen alkoi soitella toimittajil
le siinä toivossa, että jollakulla olisi Putinin lehdistösihteerin,
Dmitri Peskovin, sähköpostiosoite. Eräs puhelun saaneista oli
New York Timesin toimittaja Maggie Haberman, joka oli kir
joittanut Trumpista jo vuosia. Hänkin kertoi Cohenille, ettei
hänellä ollut Peskovin yhteystietoja. Cohen lähetti pyyntönsä
lopulta Kremlin kotisivuilta löytämäänsä yleiseen sähköposti
osoitteeseen - vastausta ei koskaan kuulunut.
Kuun lopussa Cohen kertoi päättäneensä yksin - Trumpia
konsultoimatta - että projekti hylättäisiin »liiketaloudellisten
syiden» johdosta. Se siitä. Sopimusta oli kuitenkin yritetty
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sorvata tosimielessä viidestä kahdeksaan kuukautta Trumpin
vaalikampanjan alussa. Projekti oli uhka Trumpin kampanjal
le, mutta toteutuessaan se olisi rikastuttanut Trumpia ja hänen
perhettään entisestään. Trump piti hankkeen salassa ja tees
kenteli, että hädin tuskin tunsi Felix Sateria.
Trumpin ja Säterin outo yhteistyökuvio oli vain eräs sivujuon
ne Trumpin pitkäaikaisissa pyrkimyksissä tehdä bisnestä Ve
näjällä. Trump oli laajentanut liikeimperiumiaan maailman
eri kolkkiin kolmenkymmenen vuoden aikana rakentaen ja
rakennuttaen valtavia liiketiloja, hotelleja ja golfkenttiä Pana
maan, Intiaan, Turkkiin, Irlantiin, Skotlantiin, Dubaihin, K a
nadaan ja Filippiineille. Hänen suureksi harmikseen ovi Venä
jän markkinoille pysyi kuitenkin suljettuna.
Trumpin ponnistelut olivat alkaneet vuonna 1987 Neuvosto
liiton valtion kustantamalla matkalla, jonka aikana hän kierteli
tutustumassa Trump-tornille soveltuviin tontteihin Moskovan
keskustassa. Tuolta ajalta peräisin olevassa haastattelussa hän se
litti, että hotellin kohdeyleisöä olisivat enimmäkseen varakkaat
Venäjän-kävijät, »jotka eivät halunneet tinkiä elämäntyylistään
Moskovassakaan». Neuvotteluissa törmättiin kuitenkin ylipää
semättömään kiistakapulaan. Tornitalon olisi oltava Trumpin
ja Neuvostoliiton yhteishanke, josta Neuvostoliitto omistaisi 51
prosenttia. Trump ei voinut hyväksyä vaatimusta.*
Ehti kulua vuosia ennen kuin Trump pyrki uudestaan
Venäjälle. Lokakuun lopulla 1996 Trump-konserni ilmoit
ti, että Trump aikoi matkustaa Moskovaan keskustellakseen
*

Hieman ennen kuin Trump ryhtyi kartoittamaan tämän projektin
mahdollisuuksia, hän oli tavannut Bernard Lownin, joka oli yhdessä
venäläislääkärin kanssa saanut Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1985
ponnisteluista ydinvarustelun lopettamiseksi. Trump oli sanonut rau
hannobelistille, että halusi presidentti Reaganin nimittävän hänet eri
tyislähettilääksi, jotta hän voisi neuvotella ydinasesovun Neuvostoliiton
kanssa. Homma hoituisi häneltä kuulemma »tunnissa».
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Trump-brändiä kantavan tornitalokompleksin rakennuttami
sesta. Neuvostoliiton kaatumisesta oli viisi vuotta, ja yksityis
täminen ja kaoottinen kapitalismi nostivat päätään Venäjällä.
Trumpin kasinoimperiumi oli romahtanut, joten 1990-luvun
alku oli kulunut hänellä pitkälti vararikkojen kanssa kamppail
lessa. Hän oli muokannut bisnesstrategiaansa niin, että omilla
rakennushankkeilla oli entistä vähemmän merkitystä: pääpai
no oli Trump-nimen lisensoinnissa toisten rakennusprojektei
hin ja lisensoitujen hotellien ja asuntoyhtiöiden hallinnoimi
sessa.
Trump laskeutui Moskovaan ja aloitti kolmipäiväisen mat
kansa. »Suunnittelemme rakentavamme tänne huikean ylel
lisen asuintornitalon, jollaista M oskovassa minusta kipeästi
tarvitaan ja kaivataan», hän sanoi. Tällä kertaa onnistuminen
tuntui jo todennäköisemmältä. Trump oli lyöttäytynyt yhteen
Liggett-Ducat Ltd:n kanssa. Se oli Yhdysvalloissa toimivan
Brooke Groupin tytäryhtiö, venäläinen savukevalmistaja. Tupakkayritys oli jo ryhtynyt rakennuttamaan suurta toimistokeskusta M oskovaan vuokratontille. Brooke Com pany oli
pyytänyt Trumpia toteuttamaan samalle tontille Euroopan
ensimmäisen Trump-tornin. Suunnitelmien mukaan valmista
pitäisi olla viimeistään vuonna 2000. »Meillä on huikeita rahoitustarjouksia useilta tahoilta», Trump sanoi Moskovan-vierailun aikana. »Voimme aloittaa heti kun haluamme.»
Tästäkään suunnitelmasta ei tullut mitään - eikä myöhemm ästäkään ehdotuksesta, jossa venäläinen investointiyritys
tarjosi Trumpille mahdollisuutta remontoida Kremliä vasta
päätä sijaitseva monoliitti, nuhjuinen Hotel Moskva. Vuonna
1998 Trump-konsernin edustaja kertoi Moscow Timesille, että
Trumpin suunnitelmat Venäjällä oli »hyllytetty ja sittemmin
unohdettu. Emme ole oikeastaan edes ajatelleet Moskovaa hy
vään toviin. Sikäli kuin tiedän, se ei kuitenkaan tarkoita, että
hän olisi luopunut ajatuksesta kokonaan.»
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Venäjä saattoi viehättää Trumpia muistakin kuin kau
pallisista syistä. Trump ja juorukolumnisti A. J. Benza olivat
käyneet ärhäkkää sananvaihtoa radion keskusteluohjelmas
sa vuonna 2001, jolloin Benza oli piikitellyt Trumpia sanoen:
»Hän sekstailee venäläisten kanssa.» Benza oli ollut tunnet
tu viihdetoimittaja New York Daily Newsissä 1990-luvulla, ja
hän oli kirjoittanut Trumpista usein. Noihin päiviin viitaten
Benza kertoi radiojuontajalle: »Toimiessani vielä kolumnisti
na Trumpilla oli tapana soitella minulle ja sanoa: ’Tulin juuri
Venäjältä. Sikäläisillä naisilla ei ole mitään estoja. Sinunkin pi
täisi mennä.’»
Trump ei saanut Venäjää mielestään - ja ennen pitkää hän
päätyi kertomaan Säterille unelmastaan rakennuttaa tornitalo
Moskovaan.
Laajentaessaan isänsä yritystä Manhattanin kiinteistöalalle
ja New Jerseyn kasinoihin 1980- ja 1990-luvulla Trump oli ka
veerannut monien kyseenalaisten henkilöiden kanssa, esimer
kiksi epärehellisten ammattiliittopamppujen, mafiamiesten
ja Roy Cohnin. Cohn oli toiminut senaattori Joe McCarthyn
pääneuvonantajana ja noussut lopulta New Yorkin kuuluisim
m aksi asianajajaksi, joka puolusti gangstereita ja korruptioskandaaleissa ryvettyneitä poliitikkoja.
Trumpilla ei ollut tapana perehtyä liikekumppaneidensa
tai asiakkaidensa taustoihin. 1980-luvun alussa Trump perusti
kasinoimperiuminsa New Jerseyhyn, Atlantic Cityyn, vuok
raamalla kiinteistön kahdelta jengitoimintaan liitetyltä m ie
heltä. Vuonna 1988 Trump osti kilpahevosen puolella m iljoo
nalla dollarilla mafiapomo John Gottin yhteistyökumppanilta.
(Gottin mies jäi kuitenkin lopulta vaille maksua, kun hevonen
osoittautui rammaksi.) Sater saattoi silti olla yksi Trumpin
merkillisimmistä rikosrekisterin omaavista yhteistyökumppa
neista.
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Sater syntyi Neuvostoliitossa, nykyisen Venäjän alueella
vuonna 1966 ja varttui New Yorkin Brooklynissä, Brighton
Beachin alueella. Hänestä tuli pörssimeklari, mutta ura sijoitusm aailm assa kariutui vuonna 1991, kun hän ajautui baaritappeluun ja iski miestä kasvoihin margaritalasin varrella. Sa
ter joutui runsaaksi vuodeksi linnaan. Myöhemmin hän oli
mukana arvopaperivälitysliikkeessä, jossa asiakkaita huijattiin
arvopaperien hintamanipuloinnilla ja yli 40 miljoonan dolla
rin tuotot kierrätettiin rahanpesun kautta. Operaatioon osal
listui Venäjän järjestäytyneen rikollisuuden jäseniä sekä useita
mafiaperheitä.
Vuonna 1998 FBI kolkutti ovelle. Syyttäjät tarjosivat Säteril
le yhteistyömahdollisuutta, ja hän tarttui siihen. Sater myön
si syyllistyneensä laittomaan liiketoimintaan ja lupasi kertoa
tietoja rikostovereistaan. Syyttäjät puolestaan lupasivat esittää
Säterille kohtuullistettua tuomiota, jos hän pitäisi lupauksensa.
Sater tarjosikin tietoja, joiden avulla FBI:n onnistui vuon
na 2000 napata muut 40 miljoonan dollarin arvopaperipetkutukseen osallistuneet. Sater eli kaksoiselämää kiinteistömaailmassa työskentelevänä FBI:n tiedonantajana. Alkuvuodesta
2002 Sater oli töissä Bayrock-nimisessä kiinteistö- ja investointifirmassa, jota johti Tevfik Arif, Neuvostoliiton aikoi
na virkamiehenä toiminut kazakstanilainen. (Bayrock teki
usein yhteistyötä Sapir Organizationin kanssa. Se oli kiinteis
töalan yritys, jonka omisti entisestä Georgian sosialistisesta
neuvostotasavallasta kotoisin oleva m iljardööri Tamir Sapir.)
Bayrockin toimistot sijaitsivat Trump Towerissa.
Sater ja Bayrock päätyivät nopeasti yhteistyöhön Trumpin
kanssa. Eräässä valaehtoisessa todistuksessa Sater kertoi esitelleensä liikeideoita Trumpille »kahden kesken». Vuonna 2003
Bayrock ilmoitti, että se rakentaisi 19-kerroksisen hotelli- ja
asuinrakennuksen Phoenixiin yhteistyössä Trump-konsernin
kanssa. (Hanke ei koskaan toteutunut.) Myöhemmin Bayrock
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osti oikeuden käyttää Trumpin nimeä hotelli- ja asuinraken
nuksen yhteydessä Fort Lauderdalessa, Floridassa. (Projekti
kariutui, ja siitä nostettiin useita petossyytteitä.)
Hotellin ja asuntoja sisältävä Trump Soho -tornitalo New
Yorkissa oli myös Bayrockin ja Trumpin aivoituksia. Se oli ai
noa Bayrockin projekti, johon Trump sijoitti omia rahojaan.
Sater ja Trump osallistuivat hankkeen avausjuhlallisuuksiin.
(Trump Soho johti lopulta oikeudenkäyntiin, jossa asuntoja
ostaneet syyttivät muiden m uassa Trumpia ja hänen aikuisia
lapsiaan kavalluksesta. Juttu sovittiin vuonna 2011, mutta vas
taajat eivät myöntäneet syyllistyneensä väärinkäytöksiin.)
Samaan aikaan Sater uurasti etsien Trumpille sopivaa han
ketta Venäjältä. Vuonna 2005 Trump antoi Bayrockille yksin
oikeuden pystyttää Trumpin nimellä varustettu rakennus Ve
näjälle. Sater todisti myöhemmin, että palattuaan Moskovasta
»palasin työpaikalle, kurkistin johtajan [Trumpin] toimistoon
ja sanoin jotain sellaista kuin ’Moskovan hanke etenee’. Ja hän
siihen, että ’selvä’.» Jossakin vaiheessa Sater ja Bayrock löysivät
sopivan tontin, joka pääsi tarkempaan syyniin. Tontilla oli sul
jettu lyijykynätehdas, joka oli nimetty yhdysvaltalaisradikaalien (Nicola Saccon ja Bartolomeo Vanzettin) mukaan. »Näy
tin [Trumpille] valokuvia, näytin hänelle tiloja, näytin kuvia
tontilta avautuvista näkymistä. Mahtava paikka», Sater kertoi
lausunnossaan.
Sater ja Bayrock olivat silta, joka yhdisti Trumpin venäläiseen
rahaan. Vuonna 2007 antamassaan valaehtoisessa todistukses
sa Trump kertoi, että Bayrock toi venäläisiä sijoittajia Trump
Toweriin keskustelemaan hankkeista Moskovassa ja että hän
»harkitsi sinne sijoittamista». Trump lisäsi: »Olisi typerää olla
sijoittamatta Venäjälle. Venäjä on nyt yksi sijoittajien suosituim
mista maista.» Aikeet olivat Trumpin mukaan suurisuuntai
sia: »Suunnitelmissa oli Trump International Hotel and Tower
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Moskovaan, Kiovaan, Istanbuliin ja niin edelleen - ja Varso
vaan.»
Yhteistyö Säterin kanssa oli kuitenkin riski rakennuttajille.
Jos hänen aiempi rikostuomionsa tulisi julki, sijoittajat voisi
vat älähtää ja syyttää Bayrockia ja sen liikekumppaneita, ku
ten Trumpia, harhaanjohtamisesta. Vuonna 2007 Phoenixiin
suunnitellun Trump-Bayrock-hankkeen koordinaattori väitti
oikeudessa, että Sater oli uhkaillut häntä: joku vielä antaisi hä
nelle sähköiskuja kiveksiin, hakkaisi jalat irti ja jättäisi hänet
»kuolleena autonsa takakonttiin», jos hän kertoisi kenellekään,
että Säteriin »ei ollut luottaminen» ja että tällä oli rikollistausta. Sater kiisti väitteet kiivaasti. Juttu sovittiin.
Trumpin ja Säterin yhteistyökuviot joutuivat vastatuuleen, kun
New York Times kertoi artikkelissaan, että kiinteistömoguli
Trumpilla oli liikekumppanina mies, joka oli juoninut »rahanpesuoperaatioita ja sijoittajien rahojen kavalluksia yhteistyös
sä mafian kanssa». Myös Säterin liikekumppanit joutuivat vai
keaan välikäteen, kun hänet paljastettiin huijariksi ja entiseksi
rikolliseksi. New York Timesissa kerrottiin myös erikoisesta
hankkeesta: Sater oli mukana »suunnitelmassa, jossa oli määrä
ostaa CIA:lle ilmatorjuntaohjuksia mustasta pörssistä». Trump
ilmoitti lehden toimittajalle, ettei ollut aiemmin kuullut Säte
rin hämärästä menneisyydestä.
Trumpilta kysyttiin Säteristä ja New York Timesin jym y
uutisesta muutamia päiviä artikkelin julkaisun jälkeen valaehtoisessa todistuksessa, joka liittyi erääseen toiseen tutkin
taan. Trump vakuutti, että hänen ja Säterin yhteistyö oli ollut
»vähäistä». »Oletteko lopettanut yhteistyön Bayrock Groupin
kanssa paljastusten tultua ilmi?» Trumpilta kysyttiin. Hänen
vastauksensa kuului: »Harkitsen asiaa, koska artikkeli ei ollut
minusta tyydyttävä.» Todistuksensa aikana Trump totesi myös:
»Pääsemme Moskovaan jossain vaiheessa.»
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Sater lähti Bayrockilta paljastusartikkelin ilmestyttyä. Siinä
vaiheessa myös hänen Moskovaan ajamansa Trump-hanke oli
jo ehtinyt kuivua kokoon. Trump ei katkaissut välejään Säte
riin, vaikka täm ä oli paljastettu huijariksi ja entiseksi rikolli
seksi. Vuonna 2010 Sater palkattiin Trump-konserniin kartoit
tamaan uusia projektimahdollisuuksia. Käyntikortissa häntä
tituleerattiin »Donald Trumpin ylemmäksi neuvonantajaksi».
Trump-konsernin mukaan työsuhde päättyi jo puolen vuoden
jälkeen.
Säterin lähdettyä Bayrockilta yritys hukkui kanteisiin. Eräs
Bayrockilla johtotehtävissä toiminut henkilö haastoi firman
oikeuteen rahanpesusta ja kavalluksesta. Bayrockin mukaan
oikeusjutussa oli kyse vain katkeroituneesta työntekijästä, joka
yritti tienata käräjöinnillä helppoa rahaa.
Sater oli saanut oikeusministeriöstä kehuja FBI:lle luovut
tamistaan tiedoista, ja oikeusministeri Loretta Lynch kertoi
myöhemmin kongressille, että Sater oli paljastanut »keskeis
tä tietoa kansallisen turvallisuuden ja yli 20 [järjestäytyneen
rikollisuuden edustajan] tuomitsemisen kannalta». Lakimiehilleen kirjoittam assaan raportissa Sater osoitti taipumuk
sensa liioitella ansioitaan. Hän kutsui itseään »yhdeksi kaik
kien aikojen parhaimmista avustajista». Hän väitti estäneensä
presidentti George W. Bushin ja ulkoministeri Colin Powellin
suunnitellut salamurhat ja toimittaneensa viranomaisille paik
kansa pitäviä tietoja Osama bin Ladenin olinpaikasta. Hän kir
joitti, että oli »pelastanut tuhansia, kenties kymmeniä tuhansia
ihmishenkiä», muun m uassa useita Afganistanissa palvelevia
sotilaita, ja »antautunut itse suureen vaaraan» näin tehdessään.
»Felix Sateria voi vähääkään liioittelematta kutsua kansallis
sankariksi», hän julisti.
Trump ei kuitenkaan halunnut tulla liitetyksi julkisesti Sä
terin kaltaiseen sankariin - ei sen jälkeen, kun tiedotusvälineet
olivat paljastaneet Säterin kirjavan menneisyyden. Valaehtoi-
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sessa todistuksessa vuonna 2013 saatiin esimakua myöhem
m istä vaalikampanjan aikaisista lausunnoista, kun Trump
vakuutti: »Jos hän olisi tässä huoneessa nyt, en todellakaan
tunnistaisi häntä.»
Kumppanuus Säterin kanssa ei ollut auttanut Trumpia eteen
päin Moskovassa. Se ei kuitenkaan ollut ainoa keino, jolla
Trump perheyrityksineen oli yrittänyt päästä kiinni rakennus
hankkeeseen Venäjällä ja kanavoida itselleen osan oligarkkien
hallitsemien markkinoiden rahavirroista.
»D onald Trump suunnittelee nimensä myymistä» - näin
otsikoi venäläinen sanomalehti Kommersant kesäkuussa 2008.
Tuolloin Trump-konsernin hankinnoista ja perustajaurakoista
vastasi Trumpin poika, varatoimitusjohtaja Donald Trump Ju
nior. Hän oli saapunut Moskovaan pääpuhujaksi »Kiinteistömarkkinat Venäjällä» -konferenssiin, jossa suurin osa muista
esiintyjistä oli venäläisiä valtiovallan tai liike-elämän edusta
jia. Marriott Grand Hoteliin oli kerääntynyt 400 osallistujaa 18
maasta. Tulevat sijoittajat ja kiinteistöyrittäjät halusivat lyödä
rahoiksi Venäjän kohisten kasvavilla markkinoilla, keskustella
liikeasioista, verkostoitua, kuulla kuumia vinkkejä ja rikastua.
Trump Junior ilmoitti, että Trump-konsernissa suhtauduttiin
toiveikkaasti Venäjällä avautuviin liiketoimintamahdollisuuk
siin ja suunniteltiin luksushotellien ja -asuntojen rakentamis
ta Moskovaan, Pietariin ja tulevaan olympiakaupunki Sotšiin.
Hänen perheensä selvitti parhaillaan mahdollisuuksia lisensoi
da Trumpin nimi ulkopuolisten Venäjällä toimivien kiinteistöfirmojen hankkeisiin. Trump oli rekisteröinyt nimensä tavara
merkiksi Venäjällä edellisenä vuonna.
Muutama kuukausi myöhemmin Trumpin poika esiintyi
Manhattanilla järjestetyssä kiinteistöalan konferenssissa, missä
hän kertoi kartoittaneensa liiketoimintamahdollisuuksia Ve
näjällä henkilökohtaisesti. Hän sanoi, että oli käynyt Venäjällä
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viitisen kertaa kuluneen puolentoista vuoden aikana. Liiketoi
miin Venäjällä liittyi kuitenkin muuan merkittävä hankaluus,
hän sanoi. »Voinko luottaa kauppakumppaniini?» Venäjäl
lä laajalle levinnyt korruptio huoletti häntä ja hänen isäänsä.
»Vaikka kovasti haluammekin laajentaa liiketoimiamme Ve
näjän suuntaan», Trump Junior selitti, »se on kuitenkin aivan
oma maailmaansa. [...] Paljon on kiinni siitä, kuka tuntee ke
net, kenen veli m aksaa kenelle ja niin edelleen.» Sen jälkeen
hän lisäsi: »Pelottava paikka, sen sanon.» Hankkeet etenivät
vain, jos oikeat henkilöt niin halusivat.
Tarjolla oli kuitenkin hyviäkin uutisia. Trump kertoi ylei
sölle, että konserni oli onnistunut houkuttelemaan venäläisten
ulkomaaninvestointeja. Trumpin ja kumppaneiden tarjoamat
asunnot ja sijoituskiinteistöt tekivät hyvin kauppansa varakkai
den venäläisten keskuudessa. Esimerkiksi vuonna 2006 Trum
pin liikekumppanit eräässä Panaman-projektissa suuntasivat
Moskovaan myymään asuntoja äveriäille paikallisille. Trump
Junior kehui Venäjää erääksi konsernin keskeiseksi tulonläh
teeksi. »Venäläisten osuus useissa hankkeissamme on suhteet
toman suuri [...] tämä koskee etenkin Sohossa ja kaikkialla
muuallakin New Yorkissa sijaitsevia projektejamme», hän selit
ti. »Firmaamme virtaa tällä hetkellä paljon venäläistä rahaa.»*
Trumpin perheen Venäjä-kuvioihin ilmestyi näihin aikoihin
uusi outo ja hieman salaperäinenkin hahmo: Sergei Millian,
joka väitti myöhemmin kaupitelleensa välittäjän om inaisuu
dessa Trumpin yrityksen kiinteistöjä varakkaille venäläisille.

*

Vuonna 2017 golfkirjailija James Dodson muisteli kolmen vuoden ta
kaista keskusteluaan Trumpin toiseksi vanhimman pojan, Ericin, kans
sa. Eric Trump oli sanonut, etteivät hänen isänsä yrityksen lukuisat
golflomakohteiden rakennushankkeet olleet riippuvaisia yhdysvaltalaispankkien rahoituksesta: »Saamme kaiken tarvitsemamme rahoituk
sen Venäjältä.» Myöhemmin Eric Trump kiisti sanoneensa näin.
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Millian oli Yhdysvalloissa toimivan Venäläis-yhdysvaltalaisen kauppakamarin puheenjohtaja ja käännöspalvelun om is
taja. Kauppakamarin nimi oli näyttöjä vaikuttavampi. Millian
oli perustanut kyseisen voittoa tavoittelemattoman yhdistyk
sen Atlantassa vuonna 2006, ja sen resurssit olivat vaatimat
tomat. Yhdistys pyrki edistämään Venäjän ja Yhdysvaltojen
välistä kauppaa. Kauppakamarin kotisivujen mukaan Millian
ja hänen maanmiehensä auttoivat yhdysvaltalaisia yrityksiä,
Venäjän valtiota sekä venäläisiä yritysjohtajia entistä sujuvam
paan yhteistyöhön.
Mitä hyötyä Millianista oli, jos kerran hänen yhdistyksen
sä vuosibudjetti pyöri vain viisinumeroisissa luvuissa? Jossain
vaiheessa yhdistys toimi Millianin Queensissä sijaitsevasta
asunnosta käsin. Internetistä löytyi Millianin esittely, jonka
mukaan hän oli suorittanut korkeakouluopintonsa Minskissä. Hän oli syntynyt Valko-Venäjällä eikä kertonut avoimesti,
kuinka oli päätynyt Yhdysvaltoihin tai miten hän oli saanut
kansalaisuuden. Ennen nykyistä nimeään hän oli käyttänyt nimeä Siarhei Kukuts.
M itä ilmeisimmin Millianin oli kuitenkin onnistunut tu
tustua Trumpeihin. Venäläis-amerikkalaisen kauppakamarin
uutiskirjeessä huhtikuussa 2009 Millian ilmoitti avustavansa
parhaillaan venäläissijoittajia, jotka halusivat ostaa kiinteistö
jä Yhdysvalloista. Hän kertoi myös solmineensa Trump-konsernin kanssa sopimuksen, »jotta voisimme yhdessä täyttää
venäläisten asiakkaiden liike-, asuin- ja teollisuuskiinteistöjä
koskevat tarpeet».
Millian sanoi tutustuneensa Trumpiin vuonna 2008 tämän
ollessa markkinoimassa Trump Hollywood -rakennushanket
taan Floridassa. Millian selosti myöhemmin toimittajille, että
hänen oli ollut määrä myydä hankkeen asuntoja venäläisille
sijoittajille ja että hänen ponnistelunsa olivat kantaneet run
saasti hedelmää. »Olin hyvin tyytyväinen, että Florida-han-
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ke johti niin moniin venäläisten kanssa solmittuihin asunto
kauppoihin», hän kertoi myöhemmin. Toisessa haastattelussa
hän sanoi, että Trump »tekee mielellään rahakkaita kauppoja
venäläisten kanssa». Millianin arvion mukaan Trump oli an
sainnut »satoja miljoonia dollareita [...] kaupoista venäläisten
liikemiesten kanssa».*
Millianiin liittyi eräs erityisen merkillinen käänne. Vuonna
2011 hän ja Venäläis-amerikkalainen kauppakamari löysivät
yhteistyökumppanikseen Rossotrudnitšestvon, Venäjän ulko
ministeriön alaisen kulttuurinedistämiskeskuksen. Yhdessä
tahot järjestivät liike-elämän edustajille kymmenpäiväisen tu
tustumismatkan kumpaankin maahan. Ensin 50 yhdysvalta
laista yrittäjää matkusti tutustumaan Moskovaan ja Vladimirin
alueeseen. Millian ylisti jälkeenpäin Venäjältä vastavierailulle
saapunutta ryhmää silloiselle presidentille Dmitri Medvedeville. Rossotrudnitšestvo joutui kuitenkin pian FBI:n tutkit
tavaksi, sillä epäiltiin, että ylellisillä matkoilla yhdysvaltalai
sia vokoteltiin yhteistyöhön venäläistiedustelun kanssa. FBI:n
työntekijät kysyivät yhdysvaltalaisilta osallistujilta, oliko heille
esitetty jonkinlaisia ehdotuksia näiden maksettujen matkojen
aikana.
Pian tutkinnan alkamisen jälkeen Juri Zaitsev, Rossotrud
nitšestvon Washingtonissa toimivan osaston johtaja ja matko
*

Uutistoimisto Reuters kävi läpi kiinteistökaupoista tehtyjä paperei
ta ja laski, että vähintään kuusikymmentäkolme venäläisen passin tai
osoitteen omistavaa henkilöä oli ostanut kaikkiaan 98 miljoonan dol
larin arvosta kiinteistöjä seitsemästä Trump-brändin luksustornitalosta Etelä-Floridassa. Satojen muiden ostajien henkilöllisyys oli ver
hottu pöytälaatikkoyhtiöiden taakse niin, ettei ostajan selvittäminen
ollut mahdollista. Suurin osa asuntokaupoissa liikkuneesta rahasta ei
kuitenkaan päätynyt Trumpin taskuun. Hän ei omistanut kyseisiä ra
kennuksia. Hän oli myöntänyt oikeuden käyttää nimeään rakennus
ten yhteydessä ja sai siitä hyvästä pienen prosenttiosuuden asuntojen
myyntituloista.
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jen pääasiallinen järjestäjä, palasi kaikessa hiljaisuudessa M os
kovaan. Hän kuittasi FBI:n tutkinnan olevan »vain kylmän
sodan kaiku».
Trump-konserni kielsi myöhemmin, että sillä olisi ollut m i
tään varsinaista liiketoimintaa Millianin kanssa. Vuosia myö
hemmin Trumpin pyrkiessä presidentiksi Millian nousi kui
tenkin keskeiseen asemaan Trumpin Venäjä-kohussa. Hänellä
oli nimittäin tarjota skandaalinkäryisiä väitteitä tapahtumista
eräässä moskovalaisessa hotellihuoneessa.
2000-luvun alussa Trump yritti lyödä läpi Venäjällä milloin
mitenkin. Vuonna 2006 hän ryhtyi rahoittamaan DiiZi-ohjelm ansa venäläisversiota. Seuraavana vuonna hän markkinoi
Venäjällä raivokkaasti Trum p-vodkaa. Trump viritteli jopa
kamppailulajeihin liittyvää projektia, johon osallistuisi Putininkin ihailema raskaan sarjan mestari Fjodor Emelianenko.
Hankkeelta loppuivat kuitenkin rahat kesken.
Jättipotti osui viimein kohdalle venäläisen oligarkin kanssa
solmitun kaupan muodossa. Vuonna 2004 Trump oli ostanut
kartanon Floridasta. Hankinnan hinta: 45 miljoonaa dollaria.
Trump uhosi remontoivansa kiinteistöstä »Amerikan toiseksi
upeimman rakennuksen». Upein oli tietysti hänen Mar-a-Lago-kartanonsa. Kaksi vuotta myöhemmin Trump päätti myy
dä kartanon. Pyyntihinta oli 125 miljoonaa dollaria.
Kiinnostuneita ostajia ei ollut. Sitten asuntomarkkinat ro
mahtivat. Trump alensi hintaa 20 prosentilla. Rakennus ei
mennyt kaupaksi vieläkään. Trump pääsi pinteestä vuonna
2008, kun ostaja vihdoin löydettiin. Hän oli venäläinen oligarkki Dmitri Ribolovlev. Miehellä oli kiinnostava tausta. Hän
oli istunut vuoden vankilassa 1990-luvulla syytettynä murhas
ta, johon hänen todettiin myöhemmin olevan syytön. Vuon
na 1995 29-vuotiaasta Ribolovlevistä tuli Venäjän suurimpiin
kuuluvan lannoiteyrityksen hallituksen puheenjohtaja. Vau
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rastuessaan hän sai liikanimen »lannoitekuningas» ja nousi lo
pulta yhdeksi Venäjän rikkaimmista miehistä.
Ribolovlev maksoi Trumpille kartanosta 95 miljoonaa dol
laria. Trump nettosi kaupasta siis 50 miljoonaa dollaria.
Mikään Trumpin Venäjällä virittelemistä kaupallisista hank
keista ei ollut johtanut toivottuun päämäärään, eli rakennus
projektiin M oskovassa. Tornitalo Venäjän pääkaupungissa
kangasteli kuitenkin edelleen Trumpin toiveissa. Hän oli yrit
tänyt jättää oman jälkensä - ja nimensä - Moskovan kaupun
kikuvaan monen monta kertaa. Agalarovien kanssa hän oli
päässyt jo lähelle vuoden 2013 Miss Universum -kisojen jäl
keen. Vuonna 2015 hän oli hakeutunut jälleen yhteistyöhön
Säterin kanssa ja yrittänyt hankkia rakennusprojektia M os
kovasta samalla, kun markkinoi kotimaassa itseään isänmaan
ylimpänä ystävänä »Amerikka ensin» -teemalla. Oliko eh
dokkuudessa taka-ajatuksena se, että näkyvä asema republikaanipuolueen presidenttiehdokkaana auttaisi häntä saamaan
viimein rakennushankkeen vireille M oskovassa? Oliko m ah
dollista, että Trump oletti häviävänsä vaalit ilman muuta ja
tavoitteli kampanjallaan ensisijaisesti vuosikymmeniä hauto
maansa haavetta?
Yhteistyökuviot Säterin kanssa olivat hyvin epätavallinen
veto presidenttiehdokkaalta. Pian Säterin puuhaaman raken
nushankkeen kariuduttua Trump pääsi kuitenkin maistamaan
aivan uudenlaista menestystä: hän voitti republikaanien esi
vaalit yhdessä osavaltiossa ja sitten toisessa sovinnaisempien
ehdokkaiden jäädessä kauas taakse.
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7
»H Ä N H Ä N ON O L L U T V E N Ä L Ä IS T E N
T Y Ö R U K K A N E N JO 1 5 V U O T T A »

Paul Manafort halusi takaisin satulaan. Pitkän uran lobbari
na tehnyt Manafort oli ollut iso tekijä republikaanipuolueessa.
Hän oli osallistunut aktiivisesti Gerald Fordin vaalikampan
jaan vuonna 1976 ja järjestänyt vuosina 1988 ja 1996 George
Bush vanhemman ja Robert Dolen riveissä puoluekokoukset,
joissa puolueen lopullinen presidenttiehdokas julkistettiin.
Manafort oli nyt 66-vuotias eikä ollut avustanut kampanjoissa
enää vuosiin, mutta nyt edessä avautui hyvä tilaisuus. Trump
jyräsi vastustajansa alkuvuonna 2016 järjestetyissä osavaltio
tason esivaaleissa. Kampanja-avustajien kirjavasta joukosta
puuttui kuitenkin vankkaa poliittista kokemusta omaava hen
kilö, joka tuntisi puolueen sisäisen ehdokasvaalin mekaniikat
perinpohjaisesti. Niinpä Manafort tarjosi palveluksiaan republikaanipuolueen johtavalle ehdokkaalle.
Manafort perusteli Trumpille soveltuvuuttaan muistiossa,
jonka välitti Trumpille kaksikon yhteinen tuttava, sijoitusmoguli Tom Barrack. »Olen ollut koordinoimassa presidentin
vaalikampanjoita eri puolilla m aailmaa», Manafort kirjoitti.
Hän selitti olevansa nappivalinta ehdokkaalle, jonka kampan
jan kärkilupauksia oli pakottaa liittovaltion hallitus ryhtiliik
keeseen. »En ole osallistunut liittovaltiotason politikointiin
vuoden 2004 jälkeen», Manafort kirjoitti. »Minulla ei ole kivi
riippana taustaa Washingtonissa työskentelystä.»
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Manafortin myyntipuhe teki tehtävänsä - asiaan saattoi
toki vaikuttaa sekin, että hän tarjoutui töihin ilmaiseksi.
Trump totesi avustajilleen, että aina ruskettuneen ja hiuksensa
huolellisesti muotoilevan Manafortin tyyli oli hänen mieleen
sä. Manafortilla oli toinenkin etu puolellaan: hän oli ostanut
asunnon Trump Towerista vuosia sitten. Tom Barrackin ja vä
vynsä Järed Kushnerin kannustamana Trump pestasi m aalis
kuun lopulla Manafortin päästrategikseen, jonka vastuulla oli
huolehtia puoluekokousedustajien monimutkaiseen valinta
prosessiin liittyvistä seikoista.
Trump erehtyi kuitenkin raskaasti, jos luuli Manafortin ole
van vailla heikkouksia. Presidenttiehdokas oli jälleen kerran
heittänyt tavanomaisen varovaisuuden taivaan tuuliin. Kun
apulaisulkoministeri, Yhdysvaltojen Venäjä-politiikan vastuu
henkilö Victoria Nuland luki Manafortin uusista tehtävistä,
hän hoksasi Manafortin heikon kohdan heti: »Manafort! Hän
hän on ollut venäläisten työrukkanen jo 15 vuotta.»
Manafort oli toiminut kaikessa hiljaisuudessa konsulttina uk
rainalaisten ja venäläisten asiakkaiden laskuun jo yli vuosi
kymmenen ja tienannut siinä sivussa miljoonia. Hän oli va
kiinnuttanut asemansa Ukrainan merkittävimpien poliittisten
pelureiden joukossa ja työskennellyt Viktor Janukovytsin
johtaman Venäjä-mielisen Alueiden puolueen päästrategina.
Manafort oli oleillut Ukrainassa niin kauan, että piti maata jo
omana yksityisalueenaan. Tämän sai tuta Manafortin vanha
ystävä ja entinen liikekumppani Roger Stone.
Stone oli Trumpin pitkäaikainen neuvonantaja, joka tur
vautui myös likaisiin temppuihin, jos tarve niin vaati. Vuon
na 2007 hän istui kiovalaisessa ravintolassa konsultoimassa
ukrainalaista poliitikkoa, Volodymyr Lytvyniä. (Hiljattain oli
huhuttu äänitteestä, jolla Lytvyn puhuu erään tutkivan toimit
tajan vaientamisesta. Kyseinen toimittaja löydettiin sittemmin
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metsästä kaula katkaistuna.) Stone kuvaili myöhemmin, että
hänen asiakastapaamisensa oli keskeytynyt arvaamatta. »Mitä
helvettiä sinä täällä teet?» hän oli kuullut jonkun maanm ie
hensä tivaavan. Kysyjä osoittautui Stonen tavoin republikaanipiireissä liikkuvaksi Phil Griffiniksi. Griffin kuului tuolloin
työryhmään, jonka Manafort oli koonnut avustamaan Janukovytsia, Lytvynin poliittista kilpailijaa. Pian tapaamisen jälkeen
Stone sai puhelun Manafortilta. Täm ä karjui vimmoissaan
vanhalle ystävälleen: »Mitä sinä puuhaat minun maassani?»
M anafort ja Stone olivat olleet vuosia sitten osakkaina
Washingtonissa sijaitsevassa lobbaus- ja konsulttiyrityksessä,
jonka maine oli ollut sangen kyseenalainen. Vuonna 1980
perustettu Black, Manafort and Stone oli uudenlainen yritys,
joka tarjosi ennennäkemättömiä mahdollisuuksia poliittiseen
vaikuttamiseen Washingtonissa. Osakkaat eli Stone, M ana
fort ja Charlie Black mainostivat sisäpiirikontakteja Reaganin
hallinnon vaikutusvaltaisiin jäseniin ja tienasivat m uhkei
ta sum m ia toimiessaan edustajainhuoneeseen tai senaattiin
pyrkivien republikaaniehdokkaiden poliittisina konsultteina.
Lisäksi kolmikko veloitti yritysasiakkailtaan valtavia summia
siitä, että lobbasi näiden puolesta lainsäätäjiä, joita olivat olleet
itse nostam assa valtaan. Tunnettuja yrityksiä ja toimijoita oli
oven takana jonoksi asti: Rupert Murdochin omistama News
Corporation, kansallinen kivääriyhdistys NRA, tupakkateolli
suuden edustajien järjestö Tobacco Institute, investointipankki
Salomon Brothers sekä Trump-konserni.
Yrityksen toiminnasta teki erityisen kyseenalaista vähä
puheisen Manafortin ideoima erikoisala: firma ajoi eräiden
m aailm an korruptoituneimpien ja häikäilemättömimpien
diktaattoreiden etuja. Tuhteja, usein seitsennumeroisia palk
kioita vastaan Black, Manafort and Stone teki parhaansa kiil
lottaakseen asiakkaidensa julkisuuskuvaa ja esittääkseen hei
dät Yhdysvaltojen salonkikelpoisina yhteistyökumppaneina

129

globaalissa kommunisminvastaisessa sodassa.
Konsulttiyrityksen asiakaskunta oli varsinainen kansain
välisten konnien luettelo: Ferdinand M arcos (Filippiinit),
Mobutu Sese Seko (Zaire) ja Mohamed Siad Barre (Somalia).
Asiakkaiden kyseenalainen maine vaivasi osaa yrityksen työn
tekijöistä. »Onkohan varmasti viisasta ottaa sellainen tyyppi
asiakkaaksi?» tuolloin 25-vuotias firman palkkalistoilla ollut
lobbari Riva Levinson kysyi Manafortilta saatuaan tehtäväk
seen lähteä tapaamaan Somalian itsevaltaista johtajaa. Eräässä
ihmisoikeusraportissa Barrea oli hiljattain syytetty ilman oi
keudenkäyntiä langetetuista kuolemantuomioista, kidutuk
sesta ja raiskauksista. Manafort vaikutti ärtyvän moisesta ky
symyksestä. »Riva, kaikki me tiedämme Barren olevan ikävä
tyyppi», Manafort oli sanonut, »tärkeintä on varmistaa, että
hän on meidän ikävä tyyppimme. Hyvää matkaa.»
Eräs toinen Manafortin pahamaineisista asiakkaista oli an
golalainen kapinallinen Jonas Savimbi. Hän oli sairaalloisen
itsekeskeinen entinen maolainen, joka johti sissisotaa m aan
sa marxilaista hallitusta vastaan. Hänen joukkojaan syytettiin
lapsisotilaiden värväämisestä ja siviileiden kiduttamisesta ja
raiskaamisesta. Manafort lähetti lobbareita vakuuttelemaan
kongressiedustajien avustajille, että syytökset olivat ylilyöviä ja
että Savimbi kyllä ansaitsi Yhdysvaltojen tuen. Konsulttiyrityk
sen palveluksessa oli hiljattain aloittanut tunnettu yritysmaa
ilman lobbari Wayne Berman, jota Manafort pyysi osallistu
maan Savimbin promoamiseksi järjestetyille cocktail-kutsuille
Washingtonissa. Berman oli vastahakoinen. Hän kysyi Savimbista eräältä kokeneelta ulkoministeriön virkamieheltä. »Sen
hepun kaikki tulot ovat peräisin huumeista, timanteista ja kid
nappauksista», virkamies kertoi. Berman huolestui omasta ja
tunnettujen yritysasiakkaidensa maineen puolesta. PR-ongelmien riski olisi suuri, jo s hänet yhdistettäisiin Savimbin kal
taisiin Manafortin asiakkaisiin. »Et voi jäädä siihen firmaan»,
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kuului Bermanin vaimon mielipide. Eikä Berman jäänytkään:
hän otti lopputilin ja katkaisi kaikki yhteydet Manafortiin.
Myytyään lobbausfirmansa Manafort siirtyi 2000-luvulla m ui
hin tuottoisiin liiketoimiin. Yhdessä toisen republikaanikonsultin, Rick Davisin, kanssa hän perusti uuden yrityksen, joka
tarjosi erilaisia konsulttipalveluita ulkomaisille poliitikoille ja
liikemiehille. Yksi firman suurimmista asiakkaista oli Oleg
Deripaska, venäläinen alumiinipohatta ja Yhdysvaltain erääs
tä lähetystöstä saapuneen luottamuksellisen sähkeen mukaan
»yksi niistä parista kolmesta oligarkista, joiden puoleen Putin
kääntyy säännöllisesti».
Vuonna 2005 Manafort onnistui solmimaan Deripaskan
kanssa 10 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen konsultti
palveluista. »M allista voi olla paljon hyötyä Putinin hallituk
selle, jos sitä lähdetään hyödyntämään oikeilla tasoilla», M a
nafort kirjoitti Deripaskalle laatimassaan muistiossa. Samassa
yhteydessä hän huomautti myös, että vireillä olevalla projektil
la pystyttäisiin »terävöittämään Putinin hallituksen poliittisia
linjauksia niin sisäisesti kuin ulkoisesti».
Manafortin yhteistyö Deripaskan kanssa osoittautuisi kui
tenkin pian poliittiseksi fiaskoksi. Republikaanisenaattori John
McCainin perustaman, voittoa tavoittelemattoman ajatushautomo Reform Instituten faksi sätkätti ilmoille yllättävän vies
tin alkuvuodesta 2006. Faksi oli Deripaskalta Manafortille ja
Davisille, joka oli ajatushautomon toiminnanjohtaja ja yksi
McCainin tärkeimmistä neuvonantajista.
Faksissa Deripaska kiitti Manafortia ja Davisia siitä, että
näm ä olivat sopineet hänelle tapaamisen M cCainin ja kah
den muun republikaanisenaattorin kanssa. Kohtaamispaikka
na toimisi erään kanadalaisen kultakaivospampun hiihtomaja
Davosin kupeessa Sveitsissä. Osa faksin lukeneista McCainin
avustajista oli kauhuissaan. Yhdysvaltojen hallitus epäili Deri-
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paskaa yhteyksistä järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja oli siksi
evännyt tältä hiljattain maahantulo-oikeuden. Asiasta oli uuti
soinut ensimmäisenä Wall Street Journalin toimittaja nimeltä
Glenn Simpson.
McCain aikoi asettua ehdolle parin vuoden päästä järjes
tettävissä presidentinvaaleissa ja ottaa vaaliteemoikseen läpi
näkyvyyden ja demokraattisten arvojen globaalin edistämisen.
Mutta samaan aikaan toisaalla hänen tärkeät neuvonantajansa
Davis ja Manafort sopivat McCainille tapaamisia venäläismiljardöörin kanssa, jota Yhdysvaltain hallitus ei halunnut laskea
maahan. Faksin sisältö vuosikin lopulta tiedotusvälineisiin,
mikä aiheutti McCainille pientä päänvaivaa vaalikampanjan
alkuvaiheessa. Davis oli siinä vaiheessa jo siirtynyt M cCai
nin kampanjajohtajaksi ja joutui kohun myötä lopettamaan
yhteistyön Manafortin kanssa. Myöhemmin luovuttiin myös
suunnitelmasta antaa Manafortille vetovastuu vuoden 2008
republikaanien kansallisesta puoluekokouksesta. Hän oli liian
kiistanalainen hahmo.
Vuoden 2008 vaalitaisto syrjäytti Manafortin ja Deripaskan
yhteistyön suuren yleisön mielestä. Se oli kuitenkin ensimmäi
nen yleiseen tietoisuuteen levinnyt osoitus siitä, että Manafort
oli täysillä mukana Putinia kannattavan venäläisen oligarkin
epämääräisissä liiketoimissa. Liiketoimet Deripaskan kanssa
saattaisivat osoittautua Manafortin kannalta tuottoisiksi - tai
tuhoisiksi.
Juuri Deripaska oli se, joka järjesti Manafortille ensimmäiset
tilaisuudet hankkia valtaa ja varallisuutta Ukrainassa. D eri
paska esitteli Manafortin ukrainalaiselle teräs- ja hiilipohatalle
nimeltä Rinat Ahmetov. Ahmetov antoi Manafortille tärkeän
mutta vaikean tehtävän: tämän olisi palautettava Kremlin luo
tettavimman ukrainalaisen liittolaisen, Viktor Janukovytsin
maine.
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Siinä olikin tehtävää kerrakseen. Janukovyts oli äreä, vant
tera mies, jolla oli kirjava menneisyys. Teini-ikäisenä hän oli
istunut vankilassa ryöstöstä ja pahoinpitelystä. Vuonna 2004
Janukovyts puolueineen kärsi rökäletappion levottomuuksien
sävyttämissä presidentinvaaleissa, joiden eräs mieleenpainu
vista käänteistä oli oppositiojohtaja Viktor Juštšenkon sala
peräinen dioksiinimyrkytys kesken kampanjoinnin. (Juštšenko voitti lopulta vaalit.)
Manafort asettui Kiovaan ja palkkasi yli 40 mielipidetutki
jaa ja neuvonantajaa. Yksi uusista palkollisista oli demokraat
tien konsultti Tad Devine, josta tuli myöhemmin Bernie San
dersin päästrategi vuoden 2016 presidentinvaaleissa. Toinen
merkittävä henkilö Manafortin tiimissä oli Kostj a-nimellä
tunnettu Konstantin Kilimnik, jonka henkilöhistoria oli edellisiäkin merkillisempi. Kilimnik oli entinen Venäjän armeijan
kääntäjä, joka kertoi työtovereilleen, että oppi aikoinaan puhu
maan sujuvasti englantia palvellessaan Venäjän sotilastiedus
telussa. »’Kostja, se Venäjän sotilastiedustelun tyyppi’ - niin
me häneen viittasimme», eräs M oskovassa politiikan parissa
työskennellyt toimija kuvaili häntä myöhemmin.*
Manafort tiimeineen käytti hyväkseen Yhdysvalloista tut
tuja poliittisia kommervenkkeja ja imagonkohennuskeinoja
kiillottaakseen Janukovytsin julkisuuskuvaa. Manafort kehotti
Janukovytsia hankkimaan italialaisia pukuja. Hän esitti Janu
kovytsin vahvana johtajana julkaisemalla kuvia, joissa tämä
poseerasi Putinin kanssa. Manafort selvitti sopivat, tunteita
herättävät yhteiskunnalliset kiistakysymykset, joiden avulla
voisi kasvattaa Janukovytsin ja Alueiden puolueen kannatusta.
Erityisesti hän keskittyi äidinkielenään venäjää puhuvien uk
*

Liittovaltion syyttäjä esitti vuonna 2017 oikeudessa asiakirjan, jonka
mukaan jollakulla Manafortin yhteistyökumppanilla »pääteltiin olleen
yhteyksiä» Venäjän tiedustelupalveluihin. New York Times kertoi kysei
sen yhteistyökumppanin olleen Kilimnik.
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rainalaisten oikeuksiin ja Ukrainan Nato-jäsenyyden vastus
tamiseen.
»Alueiden puolue yrittää päästä eroon gangstereiden hyysääjän leimastaan ja esiintyä vakavasti otettavana poliittisena
puolueena», Yhdysvaltain suurlähetystön virkamies sähkötti.
»[Ah’metovin] pullean lompakon turvin puolue on palkannut
veteraanilobbarin Washingtonista avustamaan poliittisessa
muodonmuutoksessaan [...] [Manafortin yritys] on yksi po
liittisista konsulteista, jotka on palkattu auttamaan kasvojenkohotuksessa.»
Manafort markkinoi Janukovytsia myös Washingtonissa, esit
ti tämän uudistusmielisenä johtajana, jonka ohjauksessa Uk
raina irtaantuisi Venäjän vaikutuspiiristä ja tiivistäisi välejään
länsimaihin. Joulukuussa 2006 hän saapui Janukovytsin m u
kana Washingtoniin ja järjesti tämän tapaamaan varapresi
dentti Dick Cheneyä, keskustelemaan toimittajien kanssa ja
pitämään puheen ajatushautomossa. Puheessaan Janukovyts
m aalasi itsestään kuvaa kunnianhimoisena valtiomiehenä,
joka uskoi lujasti demokratiaan ja halusi tuoda Ukrainan lä
hemmäs Eurooppaa.
Manafortin työ poiki FBI:lle valituksia, joissa hänen sanot
tiin rikkovan lakia toimimalla ulkovaltojen lobbarina ilman
asianm ukaista rekisteröitymistä. Laki edellyttää, että ulko
maisten asiakkaiden puolesta lobbaava Yhdysvaltojen kan
salainen ilmoittaa toiminnastaan oikeusministeriön ylläpitä
mään rekisteriin. »Olin siitä helvetin vihainen», sanoi Ronald
Slim, entinen CIA:n analyytikko, joka konsultoi tuolloin Jūli
ja Tymosenkoa, Janukovytsin merkittävintä vastustajaa. Slim
oli ilmoittanut oikeusministeriölle Tymosenkon laskuun te
kemästään työstä, joka muistutti paljon Manafortin toimen
kuvaa. »Tapasin FBI:n väkeä ja kerroin, että Manafort edustaa
ulkovaltoja», Slim kertoi myöhemmin. Mutta FBI ei ollut kiin
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nostunut. Sieltä sanottiin, että resurssit oli keskitetty terroris
min vastaiseen työhön eikä niitä liiennyt Manafortin tapauk
sen selvittelyyn.
Manafortin neuvoilla Janukovyts sai 4,5 prosenttiyksikköä
suuremman äänisaaliin kuin Tymosenko ja voitti vuoden 2010
presidentinvaalit. Manafort jatkoi Janukovytsin konsulttina
vaalivoiton jälkeenkin. Janukovyts määräsi rikostutkinnan Tymošenkon toiminnasta, mikä johti tämän vangitsemiseen. Sa
moihin aikoihin Manafort maksoi nimekkäälle yhdysvaltalai
selle lakifirmalle, jotta se julkaisisi raportin, jossa Tymosenkon
vangitseminen nähtiin perusteltuna.
Vuonna 2014 Ukrainassa puhkesi laajoja väkivaltaisia mie
lenosoituksia, joiden aikana Manafort jatkoi Janukovytsin
apuna. Tietomurron yhteydessä paljastuneessa tekstiviestis
sä toinen Manafortin tyttäristä kutsuu Janukovytsilta saatuja
palkkioita »verirahoiksi». Kun Janukovyts lopulta pakeni K io
vasta, Manafort pestautui toisen Venäjä-mielisen puolueen lei
piin ja auttoi sitä voittamaan lisää paikkoja Ukrainan parla
mentissa - palkaksi vaivoistaan hän sai noin miljoona dollaria.
Kun Manafortin nimitys Trumpin kampanjaneuvonantajaksi
julkistettiin, demokraattien kansalliskomitealle työskennellyt
konsultti Alexandra Chalupa ei ollut pysyä nahoissaan. Hän
oli seurannut Manafortin puuhia jo vuosia ja yrittänyt, laihoin
tuloksin, nostaa Manafortin Ukrainan-bisnekset julkiseen kes
kusteluun Yhdysvalloissa. »Isot asiat kyseessä», hän kirjoitti
tekstiviestissään DNC:n johtoportaalle, »kaikki, mitä Trumpin
kaatamiseen tarvitaan.»
Päällimmäisenä Chalupan mielessä painoi se, että Manafor
tin asiakkaan eli Janukovytsin johtama hallitus oli hyväksynyt
mielenosoittajien tulittamisen Itsenäisyydenaukion mielen
osoituksissa vuonna 2014. Chalupa, juuristaan ylpeä yhdysvaltalais-ukrainalainen, oli varttuessaan kuullut vanhemmiltaan
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tarinoita Josif Stalinin 1930-luvulla Ukrainassa käynnistämäs
tä maatalouden kollektivoinnista, jonka seurauksena m iljoo
nat olivat kuolleet nälkään. Chalupasta Putinin tunkeutumi
nen Ukrainaan oli jatkum oa Neuvostoliiton rikoksille, ja hän
halusi tuoda julkisuuteen kaikki yhdysvaltalaiset, jotka olivat
edesauttaneet korruption ja väkivaltaisuuksien lisääntymistä
Ukrainassa.
Seuraavien viikkojen aikana Chalupa otti yhteyttä eri tieto
lähteisiin Ukrainassa ja Washingtonissa selvittääkseen m ah
dollisimman tarkasti, millaista työtä Manafort oli tehnyt Ja
nukovytsin palveluksessa. Huhtikuun loppupuolella hän oli
mukana järjestäm ässä pientä mielenosoitusta M anafortin
Connecticutissa sijaitsevassa kotikaupungissa. Paikalliset ukrainalais-yhdysvaltalaiset aktivistit kokoontuivat tielle, joka
oli nimetty Manafortin isän ja kaupungin entisen porm esta
rin mukaan. He vaativat, että Paul Manafort Driven nimi vaih
dettaisiin pormestarin pojan väärinkäytösten vuoksi. Mielen
osoittajat vetosivat Trumpiin, jotta tämä erottaisi Manafortin
ja tuomitsisi Putinin jatkuvat sotatoimet Ukrainassa.
Chalupan ponnistelut Manafortin pään menoksi eivät saa
neet aikaan juuri muuta kuin vihaisen sanasodan Ukraina-mielisten ja Venäjää tukevien välille Tvvitterissä. Joku jossain oli
kuitenkin pannut Chalupan toimet merkille. Joitakin päiviä
Connecticutissa järjestetyn mielenosoituksen jälkeen hän sai
sähköpostitiliään koskevan viestin Yahoon turvallisuustiimil
tä: »Tarpeellisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä. Meillä on syy
tä uskoa, että tuntemattoman valtiovallan tukemat tahot ovat
pyrkineet tilillenne.» Yahoon turvallisuustiimi lähetti vastaavia
ilmoituksia vain kaikkein edistyneimpien tietomurtoyritysten
yhteydessä eli erittäin harvoin. »Täm ä on iso juttu», eräs
Yahoon tietoturva-asiantuntijoista luonnehti tuolloin.
»Olin aika paniikissa», Chalupa muisteli. »Todella pelotta
vaa.» Hänelle ei koskaan kerrottu, olivatko ulkopuoliset pääs
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seet käsiksi hänen tiliinsä, mutta pian hän päätteli näin tapah
tuneen. Vain yksi valtiovaltaa edustava taho tuli kysymykseen:
venäläiset. Murto oli Chalupalle merkki siitä, että hän oli oi
kealla asialla.
Chalupa kannusti toimittajia kirjoittamaan Manafortin toi
m innasta Ukrainassa ja siitä, että hän oli edustanut Janukovytšin puoluetta ilman asianmukaisia ilmoituksia viranomai
sille.* Pian tulikin ilmi runsaudensarvi valonarkaa materiaalia.
O sa johtolangoista oli ollut tyrkyllä jo hyvän aikaa, mut
ta kukaan ei ollut tullut kiinnittäneeksi niihin huomiota. Jū
lija Tymosenko - ukrainalaispoliitikko, jonka Janukovyts oli
päihittänyt vuoden 2010 presidentinvaaleissa - oli nostanut
vuonna 2011 liittovaltion oikeudessa kanteen, jossa hän syyt
ti poliittisia vastustajiaan Yhdysvaltoihin perustetun firman
kautta toteutetuista laittomista liiketoimista. Kanteessa väitet
tiin, että Manafort ja Dmytro Firtaš (Putiniin yhdistetty uk
rainalainen kaasumagnaatti ja Janukovytsin liittolainen) oli
vat syyllistyneet rahanpesuun kierrättämällä satoja miljoonia
dollareita Panamaan, Kyprokselle ja Manner-Eurooppaan le
vittäytyvän »yrityslabyrintin» kautta. Rahat oli hankittu epä
rehellisin keinoin ukrainalaisista kaasuhankkeista ja sijoitettu
New Yorkiin rakennettaviin kiinteistöihin.
Firtaš ei myöskään ollut mikään pulmunen. Vuonna 2008
hän oli kertonut Kiovassa Yhdysvaltain suurlähettiläälle, että
tie liike-elämään oli auennut vasta, kun Venäjän järjestäyty
neeseen rikollisuuteen liitetty pahamaineinen Semion Mogilevitš oli antanut hänelle hyväksyntänsä. Firtašin mukaan he
eivät kuitenkaan olleet läheisissä tekemisissä keskenään.
*

Yksi hänen tavoittamistaan toimittajista oli Yahoo Newsillä työskennel
lyt Michael IsikofF, jonka hän kutsui Yhdysvalloissa vierailevien ukrainalaistoimittajien kunniaksi järjestetylle vastaanotolle Ukrainan suur
lähetystöön.
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Tymosenkon kanteen yhteyteen liitetyistä asiakirjoista il
menee, että Manafort oli tavannut Firtašin Kiovassa samana
vuonna keskustellakseen oligarkin harkitsemasta sadan m il
joonan dollarin sijoituksesta maailmanlaajuiseen kiinteistörahastoon. Rahastosijoitukseen liittyisi myös se, että Firtaš
maksaisi Manafortin ja Brad Zacksonin yritykselle 1,5 m iljoo
naa dollaria hoitokuluja. Kiinteistöalalla työskentelevä Zackson oli toiminut johtotehtävissä Trump-konsernissa aikana,
jolloin yritystä johti Donaldin isä Fred.
Suunnitelman toteutumisesta ei kuitenkaan ollut mitään
näyttöä. Tymošenkon nostam aan oikeusjuttuun liittyvis
tä muista asiakirjoista kävi ilmi sen verran, että Manafort oli
neuvotellut Firtašin kanssa vieläkin suurisuuntaisemmasta
hankkeesta: 850 miljoonan dollarin arvoisesta suunnitelmasta
ostaa Manhattanilla sijaitseva Drake Hotel ja muuttaa se ylelli
seksi tornitaloksi. Osa rahoituksesta tulisi Deripaskalta.
Täm äkään suunnitelma ei koskaan toteutunut - ilmei
sesti siitä tuli yksi niistä monista hankkeista, jotka vesit
tyivät asuntokuplan puhkeamisen ja finanssikriisin myötä.
Tymošenkon kanne hylättiin vuonna 2015 sillä perusteella,
että väitetyt laittomat liiketoimet oli tehty pääosin ulkomailla
eivätkä ne siten olleet liittovaltion toimivallan piirissä. Chica
gossa Firtašia vastaan nostettiin syyte lahjonnasta titaanikauppojen yhteydessä Intiassa, minkä jälkeen hänet pidätettiin Itävallassa vuonna 2014.
Manafortin ja Deripaskan yhteistyö alkoi rakoilla suurin piir
tein näihin aikoihin. Kymmenisen vuotta aiemmin Manafort
ja hänen liikekumppaninsa Rick Gates olivat perustaneet Deri
paskan kanssa rahaston sijoittaakseen sen kautta Ukrainaan,
Venäjälle ja vähän muuallekin. Deripaskan yritys, Surf H o
rizon, maksoi Manafortille ja Gatesille 7,35 miljoonaa dolla
ria rahastonhoitokuluja. Kerran rahasto sijoitti 18,9 miljoonaa

138

dollaria erään ukrainalaisen tietoliikenneyrityksen hankin
taan. Deripaska nosti Caymansaarilla kanteen vuonna 2014 ja
vaati Manafortia ja Gatesia selittämään, mitä tietoliikenneyrityskauppaan tarkoitetuille rahoille oli tapahtunut.
Kauppa oli tolkuttoman sekava, mutta tarkoituksella. Deri
paskan firman nostamassa kanteessa esitettiin, että koko han
ke oli monimutkainen veronkiertoyritys. Kanteen oheen lii
tetyissä asiakirjoissa väitettiin, että Manafort oli järjestänyt
Kyprokselle useita pöytälaatikkofirmoja hanketta varten, ja ve
rojen välttämiseksi sijoitus oli pilkottu useiksi yrityslainoiksi.
Deripaskan mukaan sijoitetut rahat katosivat. Kanteen m u
kaan Deripaskan juristit eivät saaneet vastausta, vaikka pyy
sivät useaan otteeseen tilintarkastusraportteja nähtäväkseen.
»Paul Manafort ja Rick Gates vaikuttavat hävinneen jäljettö
miin», Deripaskan juristit luonnehtivat Caymansaarilla jättä
mässään kanteessa.
Manafort ja Gates eivät kuitenkaan olleet kadonneet mihin
kään. Keväällä 2016 molemmat osallistuivat Trumpin vaali
kampanjaan. Manafortin ja Deripaskan kiistasta oli kirjoitettu
lehdissäkin - asiasta uutisoi ensimmäisenä Yahoo News mutta kukaan ei tuntunut hahmottavan, mitä laajempia mer
kityksiä Manafortin ja venäläisen oligarkin välisellä yhteydellä
oikeastaan oli. Putinia liikeasioissa avustavalla Deripaskalla oli
miljoonien dollareiden kalavelka selvitettävänä Trumpin vaali
kampanjaa luotsaavan miehen kanssa.*
Astuttuaan Trumpin remmiin Manafort yritti päästä rahahuo
listaan painostamalla Deripaskaa uudella asemallaan. Kevään
mittaan hän lähetti useita sähköposteja uskolliselle edustajal*

Deripaska nosti New Yorkin osavaltion oikeusistuimessa kanteen Ma
nafortia ja Gatesia vastaan tammikuussa 2018. Kanteen mukaan kak
sikko kavalsi Deripaskan rahat ukrainalaisen tietoliikennesijoituksen
yhteydessä.
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leen Kilimnikille Kiovaan ja käski tämän varmistaa, että Deri
paska oli perillä Manafortin nimityksestä vaikutusvaltaiseen
asemaan mahdollisesti tulevan presidentin palveluksessa. M a
nafortille oli tärkeää, että Deripaska tietäisi hänen uuden ase
mansa.
»Olet varmasti näyttänyt ystävillemme minusta kirjoitetut
lehtijutut, eikö niin?» Manafort kirjoitti Kilimnikille. »Ilman
muuta olen. Joka artikkelin», tämä vastasi Kiovasta. Toisessa
sähköpostissa Kilimnik tiedotti, että Deripaska oli saanut Manafortia koskevia uutisia eräältä avustajaltaan. »Nimityksesi
on saanut oikeastaan parempaa näkyvyyttä kuin Trump», Ki
limnik kirjoitti. »Maineesi kasvaa sen ansiosta huomattavasti,
tapahtui mitä tapahtui.»
Manafort halusi hyötyä taloudellisesti työstään Trumpin
kampanjaorganisaatiossa. Vaikutusvaltaiseen asemaansa vii
taten Manafort kirjoitti Kilimnikille: »Miten me käytämme
[tätä] asioiden järjestämiseen. Onko OVD nähnyt?» (D eri
paskan nimikirjaimet ovat O.V.D.) Manafort oli ollut jo u 
lukuusta lähtien m iljoonia dollareita velkaa kyproslaisille
pöytälaatikkoyhtiöille, joissa Deripaskalla oli sormensa pelis
sä. Manafort ei ilmaissut tarkasti, mitä hän tarkoitti »järjestä
misellä». Selvää kuitenkin on, että hän kartoitti keinoja, joilla
voisi hyötyä yhteydestään Trumpiin.
Manafort aikoi pitää Venäjään liittyvät hämärähommansa
visusti salassa. Kun Washington Post lähetti Trumpin kampanjaorganisaatiolle kysymyksiä Manafortin ja Deripaskan yh
teyksistä, Manafort ohjeisti kampanjan tiedottajaa jättämään
tiedustelut omaan arvoonsa. Manafort käytti asemaansa kam 
panjassa päästäkseen eroon taloudellisista erimielisyyksistä
Putinin lähipiiriin kuuluvan oligarkin kanssa. Hänelle oli kyllä
selvää, että sen olisi pysyttävä salaisuutena.
Manafort onnistuikin aluksi järjestäm ään kaiken niin, et
teivät hänen Venäjään ja Ukrainaan liittyvät touhunsa saaneet
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Trumpin kampanjaa huonoon valoon. Trump, jonka valinta
puolueen presidenttiehdokkaaksi vaikutti entistä varmemmal
ta, ylensi Manafortin kampanjaorganisaationsa puheenjohta
jaksi ja päästrategiksi 16. toukokuuta 2016.
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8
» M IT E N H E L V E T IS S Ä
H Ä N S IL L E L IS T A L L E P Ä Ä T Y I?»

Haastateltavaksi saapunut Donald Trump asettui istumaan
Washington Postin toimituksessa 21. maaliskuuta 2016. Leh
den kustantaja Fred Ryan avasi haastattelun kysymällä, ketkä
Trump aikoi nimetä ulkopoliittisiksi neuvonantajikseen, jos
hänet valittaisiin presidentiksi.
Trump oli osannut odottaa kysymystä. J. D. Gordon, kam 
panja-avustaja, joka oli aiemmin toiminut puolustusm inis
teriön tiedottajana Guantanamon vankileirissä, oli tuskaillut
jo viikkoja yrittäessään haalia Trumpille turvallisuuspoliitti
siin kysymyksiin keskittyvää neuvonantajatiimiä. Gordon oli
pyytänyt mukaan Bushin hallinnon entisiä työntekijöitä, kon
servatiivista yliopistoväkeä ja puolustusministeriön entisiä
kenraaleita, mutta tulokset eivät olleet hääppöisiä. Muuan hil
jattain eläköitynyt merijalkaväen kenraali, John Kelly, ei suos
tunut edes vastaamaan hänen soittopyyntöihinsä. »Kukaan
heistä ei halunnut olla missään tekemisissä meidän kanssam 
me», Gordon kuvaili myöhemmin.
Ennen Washington Postin haastattelua kam panjaorgani
saation toinen puheenjohtaja, iowalainen radiopersoona Sam
Clovis, oli onnistunut kursimaan häthätää kokoon jonkinlai
sen joukkion, jonka jäsenet tosin olivat suurelle yleisölle jok 
seenkin tuntemattomia. Trump luki listan ääneen toimittajil
le: Walid Phares (Fox Newsin terrorismianalyytikko), Joseph
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Schmitz (entinen laillisuusvalvontaviranomaisen edustaja
puolustusm inisteriössä) sekä Keith Kellogg (eläköitynyt
Yhdysvaltain armeijan kenraaliluutnantti). Näiden lisäksi oli
vielä kaksi täysin tuntematonta nimeä. Toinen oli Carter Page.
Trump painotti, että kyseessä oli tohtorin tutkinnon suoritta
nut mies. Viimeinen luettelon henkilöistä oli George Papadopoulos. »Energia- ja öljykonsultti, erinomainen tyyppi», kuu
lui Trumpin luonnehdinta.
Yhdelläkään Trumpin luettelemista neuvonantajista ei ollut
työkokemusta Valkoisen talon asiantuntijatehtävistä. Yhdel
läkään ei ollut uskottavaa ulkopoliittista kokemusta. Kahdel
la oli hieman hämärä menneisyys. Phares oli toiminut vuosia
sitten erään libanonilaisen sotaherran läheisenä neuvonantaja
na. Hänen entisen työnantajansa uskottiin johtaneen Libano
nin verisen sisällissodan aikana iskujoukkoja, jotka vainosivat
šiiamuslimeita. Luettelon toinen henkilö, Schmitz, oli puolus
tusministeriöstä lähdettyään siirtynyt juristiksi kyseenalaista
mainetta niittäneen Blackwater-turvallisuusyrityksen palve
lukseen. Eräitä firman työntekijöitä vastaan oli nostettu syyte
aseistamattomien irakilaissiviilien ampumisesta bagdadilaisessa liikenneympyrässä vuonna 2007.
Pagen ja Papadopoulosin valinta yllätti. Kun suuri rahoitus
alan yritys Merrill Lynch oli laajentunut Venäjälle vuonna
2004, Page oli kuulunut Moskovan haarakonttorin johto
portaaseen. Sittemmin hän oli avustanut investointiasioissa
energiajätti Gazpromia, jonka enemmistöomistaja on Venäjän
valtio. Viime vuosina hän oli pyrkinyt tekemään kauppaa Ve
näjällä, mutta hankkeet olivat usein kariutuneet Yhdysvaltojen
asettamiin talouspakotteisiin, joita Page oli kritisoinut kärk
käästi. Vuonna 2014 hän oli julkaissut artikkelin, jossa syytti
Natoa Putinin provosoimisesta.
28-vuotiaan Papadopoulosin ansioluettelo oli yllättävän
niukka. Hän oli valmistunut DePaul-yliopistosta vuonna
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2009 ja työskennellyt palkattomana harjoittelijana ja tutkijana
Washingtonissa sijaitsevassa konservatiivisessa ajatushautom ossa nimeltä Hudson Institute. Linkedinissä Papadopoulos
mainitsi olleensa Yhdysvaltojen edustaja nuorisolle suunna
tussa malli-YK-kokouksessa. Papadopoulos oli etevä verkos
toituja, joka oli ollut hetken Trumpin vastaehdokkaan Ben
Carsonin kampanjatiimissä neuvonantajana, kunnes oli vaih
tanut leiriä ja siirtynyt Trumpin joukkoihin.
Luettelon tultua julki äärioikeistolaisen Breitbart News -uutissivuston silloinen johtaja Steve Bannon soitti eräälle Trum
pin kampanjassa työskentelevälle ystävälleen. »Pellejä joka iik
ka», Bannon totesi. Papadopoulosista hänellä oli ylimääräinen
kysymys: »Miten helvetissä hän sille listalle päätyi?»
Page ja Papadopoulos olivat Yhdysvalloissa tuiki tuntematto
mia, mutta Venäjällä heidän uudet tehtävänsä pantiin kiinnos
tuneina merkille. Ei kulunut kauaakaan, kun Page kutsuttiin
puhumaan arvostettuun moskovalaiseen yliopistoon, jonka
hallituksen puheenjohtaja oli Venäjän varapääministeri. Pa
padopoulosin seuraan hakeutuivat muuan maltalainen pro
fessori ja salaperäinen venäläisnainen. Myöhemmin FBI piti
todennäköisenä, että Venäjän tiedusteluviranomaisten värväämät toimijat yrittivät hankkiutua hyviin väleihin Pagen ja Pa
padopoulosin kanssa saadakseen tietoa Trumpin kampanjasta
j a voidakseen vaikuttaa siihen.
Kolme päivää sen jälkeen, kun Trump oli maininnut Papa
dopoulosin Washington Postin toimittajille, Papadopoulos ta
pasi lounaan merkeissä Joseph Mifsudin, skotlantilaisessa Stirlingin yliopistossa työskentelevän, diplomatian tutkimukseen
erikoistuneen professorin. Syntyjään maltalaisen Mifsudin oli
kuultu kehuskelleen yhteyksillään korkea-arvoisiin Venäjän
hallinnon virkamiehiin. Hän oli tutustunut Papadopoulosiin
puolitoista viikkoa aiemmin Italiassa. Kuten Papadopoulos
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myöhemmin selosti, professori »kiinnostui [hänestä] suures
ti», kun selvisi, että hän aloittaisi pian Trumpin ulkopolitiikan
tiimissä. Papadopoulos itse tuumi, että venäläisvirkamiesten
tunteman akateemikon tuttavuus pönkittäisi hänen asemaan
sa kampanjaorganisaatiossa.
Lontooseen sovitulla lounastapaamisella M ifsud esitteli
Papadopoulosin viehättävälle venäläiselle. Mifsudin mukaan
nainen oli »Putinin veljentytär». Professori tuli myös mainin
neeksi, että naisella oli hyvät verkostot Kremlissä.*
Lounaan jälkeen Papadopoulos kertoi Clovisille ja useille
muillekin kampanja-avustajille sähköpostitse tapaamisesta ja
sen aikana pohditusta suunnitelmasta järjestää »tapaaminen,
jossa me ja Venäjän johto keskustelisimme Yhdysvaltojen ja
Venäjän suhteista Trumpin presidenttikaudella». Clovis vasta
si, että aikoi »ryhtyä ajamaan asiaa kampanjaorganisaatiossa».
Hän oli kuitenkin tyytyväinen. Clovis oli jo aiemmin kertonut
Papadopoulosille, että Yhdysvaltojen ja Venäjän välien kohen
taminen oli yksi kampanjan ulkopoliittisista painopisteistä.
»Hyvää työtä», Clovis kirjoitti Papadopoulosille.
Viikkoa myöhemmin, 31. maaliskuuta 2016, Papadopoulos
oli Washingtonissa, Trumpin kampanjan ulkopoliittisen ko
mitean ensimmäisessä kokouksessa. Kokouspaikkana oli Old
Post Office, josta oltiin parhaillaan remontoimassa uutta li
säystä Trump International Hotel -ketjuun. Trump asettui joh
tamaan kokousta, ja paikalla olijat esittelivät itsensä. Vuoronsa
koittaessa Papadopoulos mainitsi, että hänellä oli Britanniassa
kontakteja, jotka pystyisivät järjestämään Trumpin ja Putinin
tapaamisen. Reaktiot vaihtelivat. Vastikään tiimiin liittynyt
entinen laivaston kontra-amiraali Charles Kubic kutsui ideaa
huonoksi, koska Ukrainan miehityksen vuoksi Venäjälle asete*

Papadopoulos sai myöhemmin tietää, ettei nainen, jota on kutsuttu
useissa uutisartikkeleissa Olga Vinogradovaksi tai Olga Polonskajaksi,
ollut Putinin veljentytär.
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tut pakotteet olivat edelleen voimassa. Kokouksessa läsnä ollut
Gordon kertoi myöhemmin, että Alabaman senaattori Jeff Ses
sions, Trumpin vanhempi ulkopolitiikan neuvonantaja, tyrmä
si ajatuksen ja piti asiaa loppuun käsiteltynä.
Luultavasti merkityksellisin oli kuitenkin Trumpin reak
tio. »Hän ei myöntänyt eikä kieltänyt», Gordon muisteli. »Hän
harkitsi Papadopoulosin ehdotusta.» Myöhemmin Papado
poulos kertoi viranomaisille, että hänen mielestään Trump
suhtautui ajatukseen kannustavasti. Papadopoulosin lausun
toon perehtyneiden lähteiden mukaan Trump oli kutsunut aja
tusta »kiinnostavaksi» ja katsonut sitten Sessionsia kuin odot
taen tämän kommenttia. Sessions oli nyökännyt. (Sessions
sanoi myöhemmin, ettei hänellä ole »tarkkoja muistikuvia»
kokoushuoneessa käydystä sananvaihdosta.)
Sanottiinpa kokouksessa mitä hyvänsä, Papadopoulos ei
luopunut ajatuksesta järjestää Trump ja Putin saman pöydän
ääreen. Huhtikuun puolivälissä M ifsud esitteli Papadopoulo
sille sähköpostin välityksellä Ivan Timofeevin, joka työsken
teli Venäläisessä kansainvälisten asioiden neuvostossa, julkis
rahoitteisessa ajatushautomossa. Professori selosti Timofeevin
tuntevan hyvin monia Venäjän ulkoministeriön työntekijöitä.
Papadopoulos keskusteli viestipalvelu Skypen ja sähköpostin
välityksellä Timofeevin kanssa useita kertoja Trumpin edusta
jien ja venäläisvirkamiesten tapaamisesta.
Trumpin ensimmäisen tärkeän ulkopolitiikkaa koskevan
puheen runko oli Papadopoulosin käsialaa. Pian pidettäväs
sä puheessa Trump peräänkuuluttaisi lämpimämpiä suhtei
ta Venäjään, ja Papadopoulos sanoi Timofeeville, että se olisi
»merkki järjestää tapaaminen».
Tämän jälkeen alkoikin tapahtua. Aamiaisella lontoolaises
sa hotellissa 26. huhtikuuta M ifsud kertoi Papadopoulosille,
että oli vastikään tavannut korkea-arvoisia venäläisvirkamiehiä M oskovassa ja saanut tietää, että venäläisillä oli »lokaa»
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Hillary Clintonista. »Venäläisillä oli Clintonin sähköposteja.
[... ] Heillä on tuhansia viestejä», Mifsud kertoi Papadopoulo
sille.
Oli epäselvää, millaisista sähköposteista oli kysymys. Oli
ko kyse niistä henkilökohtaisista viesteistä, jotka Clinton oli
sanonut poistaneensa? Vai oliko kyse jostakin muusta lähtees
tä saaduista sähköposteista? Kaksi erillistä venäläishakkerien
ryhmää oli jo murtautunut demokraattien kansalliskomitean
tietoverkkoon, ja toinen näistä ryhmistä oli anastanut tuhansia
viestejä Clintonin kampanjaorganisaation puheenjohtajan eli
John Podestan henkilökohtaiselta sähköpostitililtä. Tietomur
rot eivät kuitenkaan olleet vielä yleisessä tiedossa.
Aamiaistapaamisen jälkeisenä päivänä Papadopoulos tie
dotti tapahtumista kampanjaorganisaatioon kuuluvalle Ste
phen Millerille: »M oskovasta kiinnostavia yhteydenottoja
liittyen yhteen matkaan kun hetki on sopiva.» Kolme päivää
myöhemmin Papadopoulos kiitti M ifsudia tämän sinnik
kyydestä Trumpin ja Putinin tapaamisen järjestelemisessä.
»Teemme historiaa, jos tapaaminen järjestyy», hän kirjoitti.
Papadopoulosta kiehtoi ajatus historian tekemisestä, eten
kin kun hän itse oli koko jutun keskipisteessä, mukana ku
katies m aailm aa m uuttavissa tapahtumissa. Eräänä alkoholinhuuruisena toukokuun iltana hän lörpötteli tuoreista
käänteistä puolitutulle australialaisdiplomaatille, Alexander
Downerille. Israelilainen lähetystötyöntekijä oli esitellyt Pa
padopoulosin alkuillasta eräälle toiselle australialaiselle dip
lomaatille, mikä oli johtanut illanviettoon Downerin kanssa.
Useiden kumottujen lasillisten jälkeen Papadopoulos pal
jasti Downerille, että venäläisillä oli poliittisesti vahingollista
tietoa Clintonista. Downer pani Papadopoulosin puheet mer
kille, muttei katsonut aiheelliseksi raportoida niistä eteen
päin. Ehkä Papadopoulos puhui humalassa vain läpiä pää
hänsä.
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Seuraavien viikkojen aikana Papadopoulos jatkoi sähköpostitiedonantojaan kampanjaorganisaation jäsenille. Muun
m uassa Manafort ja kampanjapäällikkö Corey Lewandowski
saivat viestejä, joissa Papadopoulos selosti, että Venäjällä ol
tiin halukkaita isännöimään Trumpin tai kampanjan muiden
edustajien, esimerkiksi Papadopoulosin, vierailua. Yhdessä
vaiheessa Manafort välitti yhden Papadopoulosin viesteistä
toiselle kampanja-avustajalle ja totesi saatteessa, että Trump
»ei lähde tällaiselle matkalle». Hän lisäsi kuitenkin: »Menijän
pitää olla joku pieni tekijä, jotta vierailua ei pidetä merkkinä
mistään.» Viesti antoi ymmärtää, että Manafort suhtautui ai
nakin jollain tasolla myönteisesti Trumpin kampanjaorgani
saation ja Venäjän valtionjohdon väliseen yhteydenpitoon.
Papadopoulos jatkoi ponnistelujaan tapaam isen toteut
tamiseksi. Seuraavien kuukausien aikana hän puuhasi »epä
virallista» tapaamista, johon osallistuisi sekä kampanjaorgani
saation että Putinin kanslian edustajia. Yhdessä vaiheessa hän
ehdotti, että lähtisi itse Venäjälle. Clovis antoi luvan. Papado
poulos ei kuitenkaan koskaan matkustanut Moskovaan. Carter
Page sen sijaan matkusti. Pagen Venäjän-matkasta kiinnostui
myöhemmin myös FBI.
Venäläiset yrittivät m uodostaa siteitä Trumpin kampanjaorganisaatioon laajemminkin. Eräs yrityksistä liittyi laajem 
paan hankkeeseen, jolla Venäjä pyrki kasvattamaan vaiku
tusvaltaansa yhdysvaltalaisessa konservatiiviliikkeessä. Rick
Hohlt, kokenut lobbari ja tärkeä republikaanipuolueen varainkerääjä, oli sattunut kuulemaan hankkeesta kaksi vuotta aiem
min Yhdysvaltain kivääriyhdistyksen eli NRA:n pienimuotoi
silla illallisilla.
Illallisten kunniavieras oli Aleksandr Toršin, Venäjän kes
kuspankin pyylevä varajohtaja, joka oli myös Putinin Yhte
näinen Venäjä -puolueen tärkeä jäsen. Toršin oli outo kohde
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NRA:n suosionosoituksille, sillä Espanjassa tutkittiin parhail
laan hänen osallisuuttaan Venäjällä toteutettuun rahanpesuoperaatioon. (Eräällä salaa äänitetyllä nauhalla venäläisgangsteri kutsuu Toršinia kummisedäksi, »el Padrinoksi».)
Hohlt oli häkeltynyt. Miksi NRA kestitti Venäjän edusta
jaa, ja vieläpä Putinin liittolaista? Hänelle selvisi, että Toršin oli
nykyään NRA:n elinikäinen jäsen ja että tämä oli hyvää pataa
NRA:n entisen puheenjohtajan David Keenen kanssa. Toršinia
enemmän Hohltia kiinnosti kuitenkin nainen, joka esiteltiin
hänelle Toršinin assistenttina. M aria Butina oli pitkä, puna
tukkainen kaunotar, joka viihdytti NRA:n johtoporrasta vir
heettömällä englannilla kerrotuilla metsästysanekdooteilla ja
selostuksilla Butinan omasta osuudesta venäläisen aseenkan
to-oikeutta puolustavan järjestön perustamisessa.
Hohlt oli tavannut Butinan ohimennen helmikuussa yh
dysvaltalaisten konservatiivien järjestäm ässä politiikan alan
CPAC-konferenssissa. Hohlt oli kiinnittänyt huomiota Buti
nan innokkuuteen. Nainen oli tiedustellut, sopisiko hänen lä
hettää Hohltille kaveripyyntö Facebookissa. Miten he voisivat
jatkaa yhteydenpitoa? Hohlt oli pitkälti yli kuudenkymmenen,
kaljuuntuva ja silmälasipäinen, ja ylenpalttiset huomionosoi
tukset nuorelta vetävältä naiselta olivat hänestä omituisia.
»Mietin pääni puhki, että mistä nyt tuulee», Hohlt muisteli.
Kaksikko Toršin ja Butina ilmestyi kerta toisensa jälkeen
konservatiivien tapahtumiin: NRA:n kokouksiin, CPAC-konferensseihin ja kansallisille rukousaamiaisille Washingtoniin.
Heinäkuussa 2015, joitakin viikkoja sen jälkeen, kun Trump
oli ilmoittanut osallistuvansa presidenttikisaan, Butina osal
listui Las Vegasissa järjestettyyn evankeliseen konservatiivitapahtumaan ja tiedusteli yleisökysymysten yhteydessä Trum
pin suhtautumista Venäjään.
»Olen itse kotoisin Venäjältä. [...] Aiotteko jatkaa molem
pien maiden talouksille haitallista pakotepolitiikkaa?» hän ky
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syi. »Vai onko teillä jotakin muita ratkaisuja?» Täm ä oli aihe,
josta Trump ei ollut puhunut ehdokkuutensa aikana. »Tunnen
Putinin», Trump sanoi viisiminuuttisen vastauksensa aika
na. »Putin ei kunnioita Obamaa. Iso ongelma. Iso ongelma.»
Obaman politiikka oli saanut Venäjän kääntymään enenevissä
määrin Kiinan puoleen, mikä oli Yhdysvaltojen kannalta »hir
veää». »Minä ja Putin tulisimme uskoakseni oikein hyvin ju t
tuun. Minusta niitä pakotteita ei tarvittaisi. Minusta tulisimme
juttuun oikein hyvin.» Butinan avulla venäläiset saivat Trum
pilta julkisen lausunnon, jossa hän vastusti Venäjän valtion
johdon inhoamia pakotteita.
Paljon myöhemmin Trumpin kampanja-avustajat päätyivät
katselemaan tapahtumaa videolta ja pohtimaan Butinan ky
symystä ja Trumpin vastausta. Steve Bannon otti asian esiin
keskustellessaan republikaanien kansalliskomitean puheenjoh
tajan Reince Priebusin kanssa. Miten tämä venäläisnainen oli
sattunutkin olemaan Las Vegasissa tapahtuman aikaan? M i
ten Trump sattuikin antamaan puheenvuoron juuri Butinalle?
Entä Trumpin vastaus sitten? Bannonista oli outoa, että Trum
pilla oli ollut jäsennelty vastaus valmiina. Priebus oli yhtä
mieltä siitä, että Butinassa oli jotain hämärää. Hän huomaut
ti Bannonille, että Butinaan törmäsi nykyään konservatiiviryhmittymien kaikissa tapahtumissa.
Keväällä 2016 Toršin ja Butina päättivät lähestyä kampanjaorganisaatiota avoimesti. Yksi heidän edustajistaan oli
konservatiivinen aktivisti ja NRA:n jäsen nimeltä Paul Erick
son, joka oli ollut Butinan seuralaisena edellisen vuoden
CPAC-konferenssissa. Toukokuussa Erickson lähestyi kam 
panjaorganisaatiossa työskennellyttä Rick Dearbornia, joka oli
myös senaattori Jeff Sessionsin kansliapäällikkö. Sähköposti
viestin otsikko kuului: »Yhteys Kremliin». Viestissä Erickson
tarjoutui toimimaan viestinviejänä Trumpin kampanjaorgani
saation ja Putinin välillä. Hän ei maininnut Toršinia ja Butinaa
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nimeltä, mutta Erickson mitä ilmeisimmin tarjoutui välittä
mään viestejä venäläiskaksikolta Trumpin kampanjaorganisaatiolle ja toisin päin.
»Putin tahtoo m uodostaa hyvät välit Trumpiin», Erick
son kirjoitti. »Hän haluaa kutsua Trumpin käymään luonaan
Kremlissä ennen vaaleja.» Ericksonin viestistä ilmeni, mikä
motiivi Putinilla oli tukea Trumpin kampanjaa. »Krem lissä
uskotaan, että yhteistyö uuden republikaanihallituksen kanssa
on ainoa mahdollisuus todella nollata maiden välit ja aloittaa
puhtaalta pöydältä», hän kirjoitti. »Koko Venäjän valtionjohto
on pitänyt yhteistyötä Hillaryn kanssa mahdottomana siitä
lähtien, kun hän vertasi Putinia Hitleriin.»
Louisianassa piakkoin järjestettävä NRA:n tapahtuma oli
Ericksonista erinomainen tilaisuus toteuttaa Trumpin väen
ja Ericksonin venäläisystävien »ensimmäinen tapaaminen».
Trump oli kutsuttu paikalle puhujaksi. Toršin ja Butinakin
aikoivat osallistua.
Toinenkin konservatiivinen aktivisti, Rick Clay, otti yhteyt
tä Trumpin kampanjaan Toršinin ja Butinan puolesta. Clay eh
dotti, että Trump ja Toršin keskustelisivat NRA:n tapahtuman
yhteydessä. Eräässä Dearbornille lähettämässään sähköpostis
sa Clay kuvaili Toršinia »Putinin erittäin läheiseksi ystäväksi».
Toršin halusi, että M oskovassa järjestettäisiin huippukokous,
johon osallistuisivat sekä Trump että poliittisesti aktiivinen
evankelista Franklin Graham. Aiheena olisi kristittyjen vainot
eri puolilla maailmaa.
»Ehdokasta lainatakseni: todella iso juttu!» Clay kirjoit
ti Dearbornille. »Jos suuri yleisö näkee Trumpin Venäjällä
osallistumassa Franklin Grahamin ja yli tuhannen kristillisen
maailman johtajan kanssa ottamassa kantaa vainottujen kris
tittyjen suojelemisen puolesta, ja jos tähän vielä lisätään näky
västi uutisoitu tapaaminen Putinin kanssa, katkaisemme terän
Clintonin kampanjan väitteiltä Trumpin vähäisistä ulkopoliit
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tisista vaikutusmahdollisuuksista, ja lisäksi Trumpin suosio
herätysliikkeiden parissa kasvaa entisestään.»
Dearborn välitti Claylta saam ansa viestin Jared Kushnerille, Trumpin vävylle, joka suhtautui yhteydenottoon epäluuloi
sesti. Hän käski Dearbornia »jättämään tarjouksen väliin» ja
lisäsi, että »monet väittävät tulevansa viestinviejän ominaisuu
dessa. [...] Todennäköisesti he palaavat sitten omiensa pariin
ja yrittävät pönkittää omaa asemaansa väittämällä, että heillä
on aivan erityislaatuisia kontakteja. Ole tarkkana.»
Toršin kutsuttiin joka tapauksessa yksityisille illallisille
Louisvilleen NRA:n edustajien kanssa. Siellä ollessaan hän ta
pasi Donald Trump Juniorin, jonka kanssa keskusteli lyhyesti.
*

*

*

Samana keväänä Trumpin kiertoradalle oli ilmestynyt m aan
puolustuksen parista tuttu hahmo, joka oli huomattavas
ti tunnetumpi kuin Page, Papadopoulos tai muut Trumpin
ulkopolitiikan neuvonantajat. Hän oli maavoimien kenraali
luutnantti evp. Michael Flynn.
Obaman virkakaudella Flynn oli johtanut Yhdysvaltain
asevoimien tiedustelupalvelua, DLA:ta. Flynn oli tyly ja suo
rasukainen oman tien kulkija ja maavoimien kenraali Stanley
McChrystalin entinen suojatti. Flynn oli ollut johtavana tie
dustelu-upseerina McChrystalin kipparoimassa erikoisoperaatioiden esikunnassa. Se oli terrorisminvastaiseen toimintaan
erikoistunut huippuyksikkö, m issä Flynn oli niittänyt paljon
kiitosta siitä, että oli yhdistellyt oivaltavasti eri lähteistä (tie
tokoneista, matkapuhelimista, lennokeista ja kuulusteluista)
saatua tiedustelutietoa ja auttanut merkittävästi sunnikapinan
tukahduttamisessa Irakissa. Myöhemmin hän sai tunnustusta
työstään Afganistanissa, m issä hän johti terrorisminvastaisten operaatioiden tiedustelutoimintaa. Flynnin suurpiirteinen
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suhtautuminen byrokraattisiin käytäntöihin teki kuitenkin lo
pun hänen urastaan DIA:n johtajana. Useat valitukset huonos
ta johtam isesta ja toistuvat yhteenotot puolustusministeriön
johtoportaan kanssa pakottivat Flynnin lopulta eroamaan elo
kuussa 2014, mikä herätti hänessä suurta katkeruutta.
Virkasuhteensa päättymistä seuranneina kuukausina Flynn
alkoi vihjailla toimittajille ja muillekin, että eron taustalla oli
vat tosiasiassa muut syyt: hän oli halunnut nostaa äläkän O ba
man hallinnon välinpitämättömästä suhtautumisesta Isisin
noususta varoittaviin tiedusteluraportteihin. Flynnillä ei kui
tenkaan ollut tarjota kummoisia todisteita siitä, että DIA olisi
koskaan toimittanut eteenpäin kuvatunlaisia raportteja. O ba
man hallinnon terrorisminvastaisia toimenpiteitä kritisoi
vat konservatiivit lämpenivät kuitenkin Flynnille, sillä tämän
lausunnot sattuivat sopivasti hetkeen, jolloin Isis oli vallannut
uusia alueita Irakissa ja Syyriassa. Pian Flynn toisteli yhtä kon
servatiivien yleisimmistä moitteista: Obama oli vaikeuttanut
Isisin kukistamista, koska hän ei ollut tuominnut »radikaalia
islamistista ääriajattelua».
Flynn oli ehtinyt esiintyä Fox-kanavan uutislähetyksissä
ja muuallakin useasti, kun hänet kutsuttiin Trump Toweriin
kertomaan näkemyksistään suoraan presidenttiehdokkaal
le itselleen. Miehet tulivat hyvin juttuun ja, Flynnin läheisen
yhteistyökumppanin mukaan, päätyivät pitämään itseään tais
telutovereina, jotka molemmat vastustivat liberaalia mediaa
ja demokraatteja. Loppukeväällä Flynniä pidettiin jo yleisesti
Trumpin todennäköisenä valintana Yhdysvaltain tiedustelupäälliköksi, mikäli Trumpista tulisi presidentti. Mahdollisena
pidettiin myös sitä, että Trump nimeäisi Flynnin varapresidenttiehdokkaakseen.
Flynn ei kaihtanut voimakeinoja, hän oli hyökkäävä ja pe
räänantamaton, mutta Venäjään hän suhtautui suopeasti; hä
nen mielestään Putin olisi hyvä liittolainen taistelussa islami
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laista ääriajattelua vastaan. Joulukuussa 2015 Flynn kutsuttiin
puhujaksi Moskovaan, valtion propagandakanava RT:n kymmenvuotisjuhlallisuuksiin. Flynnin tulevasta esiintymisestä
kertova lehdistötiedote löi puolustusministeriön väen ällikällä.
Venäläisille olisi suuri propagandavoitto, jos yhdysvaltalainen
korkea-arvoinen asevoimien ex-upseeri esiintyisi tilaisuudessa
- vieläpä samaan aikaan, kun Yhdysvaltojen hallitus edelleen
piti kiinni Putinin hallitukselle asettamistaan mittavista pakot
teista. Eräs Flynnin entisistä alaisista yritti puhua häntä ym 
päri. »Pyydän hartaasti: älä mene», vetosi tiedustelu-upseeri
Simone Ledeen, Flynnin perhetuttu ja työtoveri. »Et edustaisi
vain itseäsi. Olet kenraaliluutnantti. Edustat asevoimia. Edus
tat kaikkia kanssasi työskennelleitä, kaikkia analyytikoita, joita
pidetään ’Flynnin väkenä’. Älä tee tätä heille. Älä tee tätä itsel
lesi.»
Flynn meni silti - ja sai muhkean palkkion. Venäläiset mak
soivat 45 000 dollaria ja tarjosivat Flynnille ja hänen pojalleen
ensimmäisen luokan matkaliput ja hotellimajoituksen.
Kun RT:n uutisankkuri Sophie Ševardnadze haastatteli Flynniä tapahtumayleisön edessä, tämä selosti, että Yhdysvaltojen ja
Venäjän oli unohdettava erimielisyytensä ja tehtävä tiiviimpää
yhteistyötä taistelussa ääri-islamisteja vastaan. »Yhdysvallat ei
voi hokea: ’Venäjä, tuo on väärin’», Flynn sanoi. »Eikä Venäjä
voi hokea: ’Yhdysvallat, tuo on väärin.’ [...] Tämä on merkilli
nen tämä meidän avioliittomme, Venäjä ja Yhdysvallat. Mutta
avioliitto se silti on, emmekä halua särkeä sitä.»
Samana iltana Flynn osallistui juhlapäivälliselle, missä hän
istui VIP-pöydässä Putinin vieressä. (Flynniä vastapäätä istui
Ybdysvaltain vihreän puolueen presidenttiehdokas Jill Stein.)
Päivällisen päätteeksi Putin asteli lavalle kiittelemään RT:n
menestyksekästä taivalta. Flynn ja muut juhlavieraat nousivat
osoittamaan suosiotaan.
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Seuraavana keväänä, huhtikuussa 2016, Putin joutui tieto
vuodon uhriksi. Anonyymi lähde vuosi saksalaiselle sanomalehdelle yli 11 miljoonaa tiedostoa maailman neljänneksi suu
rimman veroparatiisipalveluja tarjoavan lakiasiaintoimiston,
M ossack Fonsecan, arkistoista. Saksalaislehti luovutti Pana
man papereiksi kutsutut tiedostot monien eri maiden tiedo
tusvälineiden tutkittaviksi. Materiaaleista paljastui, että m o
nien valtioiden päämiehet ja varakkaat yksityishenkilöt eri
puolilta maailmaa piilottelivat rahaa ulkomaisilla tileillä vältelläkseen veroja. Asiakirjoista ilmeni, että Putinin sukulaiset ja
ystävät ansaitsivat salassa miljoonia dollareita kaupoilla, jois
ta oli luultavasti kiittäminen heidän kytköstään presidenttiin.
Esimerkiksi Sergei Roldugin, sellisti ja Putinin läheinen ystä
vä, oli mukana veroparatiisiyhtiöissä, joiden kassavirrat saat
toivat olla kaksikin miljardia dollaria.
Putinin nimeä ei Panaman papereista löytynyt, mutta pal
jastukset antoivat aseet käteen niille, jotka kutsuivat Putinin
Venäjää kleptokratiaksi. Putin otti tietovuodon henkilökoh
taisesti ja syytti jälleen Yhdysvaltoja: »Yhdysvaltojen virka
miehet ja virastot ovat tietovuodon takana». Hän julisti myös,
että asiakirjojen julkaisulla yritettiin »heikentää meitä sisältä
päin, tehdä meistä alistuvampia ja pakottaa meidät tanssimaan
heidän pillinsä mukaan».
Putin sai tapauksesta vahvistusta uskomuksilleen, että
W ashingtonissa juoniteltiin hänen päänsä menoksi. Putinin
tuohtumus ei kuitenkaan herättänyt huolta Obaman hallin
nossa, sillä Yhdysvalloissa oli jo turruttu jatkuville juonittelusyytöksille.
Muutamaa viikkoa myöhemmin valmistunut tiedusteluraportti ei myöskään huolestuttanut. Yhdysvaltojen tiedustelutahot olivat kuulleet Venäjän sotilastiedustelun eli GU:n upsee
rin uhoavan, että GU kostaisi Hillary Clintonille, koska Putin
uskoi hänen olleen osallisena vuonna 2011 Venäjällä järjestet
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tyihin, presidenttiä vastustaviin mielenosoituksiin. Upseerin
mukaan GU valmistautui panemaan Yhdysvaltain presiden
tinvaalit sekaisin.
Keskustelun pohjalta laadittu raportti kiersi Yhdysvaltain
tiedusteluviranomaisilla, mutta tietoja ei pidetty kovin huoles
tuttavina. Kukaan Yhdysvaltain hallinnossa ei osannut ilmei
sesti edes kuvitella, mitä tuleman piti.
Toukokuun lopulla Clintonin kampanjapäällikkö Robby
Mookille paljastettiin tiukasti salassa pidetty seikka: venäläis
hakkerit olivat murtautuneet demokraattien kansalliskomitean
tietoverkkoon. »Ei helvetti», mietti Mook. »Mitäköhän ne ovat
löytäneet...»
M ook oli harmissaan, ettei hänelle ollut kerrottu aiemmin.
DNC:n ylin johto oli saanut tietää tietomurrosta noin kuu
kausi sitten. Se oli kuitenkin noudattanut Crowdstriken ja
FBI:n vaatimuksia ja pitänyt asian visusti salassa. Clintonin
kampanjaorganisaatiossa työskenteleville ei ollut siis kerrottu
ongelmasta halaistua sanaa.
Ei ollut kaukaa haettua, että DNC:n tietoverkkoon murtau
tuneet tahot olivat saattaneet iskeä myös Clintonin kampanjaorganisaatioon. Kampanjan tietotekniikkatiimi ryhtyi heti
käymään lokitiedostojaan läpi selvittääkseen, oliko verkkoon
murtauduttu. Tietomurto oli painajaismainen mahdollisuus,
joka varjosti jatkuvasti kampanjaorganisaation it-päällikkö
Shane Hablea ja hänen tiimiään. Joka päivä he aprikoivat, kä
visivätkö pelot tänään toteen: hakkeroitaisiinko järjestelmä,
poistettaisiinko tai kopioitaisiinko sieltä tiedostoja luvatta.
M ook tiesi, että poliittiset ryhmittymät joutuivat usein
ulkomaisten tiedusteluoperaatioiden kohteiksi. Vallitseva
käsitys oli, että venäläiset, kiinalaiset ja muutkin masinoivat
hyökkäyksiä saadakseen sisäpiiritietoa suunnitteilla olevis
ta linjauksista ja valtionhallinnon nimityksistä. M ookia alkoi
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kuitenkin askarruttaa, oliko tällä kertaa kyse jostain aivan
muusta. Hän tuli pohtineeksi myös, olisiko viimeaikaisilla ta
pahtumilla jokin yhteys Trumpin kampanjaan.
Mook ei voinut käsittää, miksi Trump palkkasi Venäjä-mielisiä neuvonantajia ja kommentoi suopeasti Putinia. Viimeisin
tapaus oli huhtikuun 27. päivältä, jolloin Trump oli pitänyt en
simmäisen tärkeän ulkopoliittisen puheensa washingtonilaisen ajatushautomon järjestäm ässä tilaisuudessa. Puheessaan
Trump lupasi kohentaa suhteita Venäjään. Eturivissä istui nä
kyvillä paikoilla kunniavieraita, jotka olivat osallistuneet myös
pienimuotoiseen yksityiseen tilaisuuteen ennen puhetta. Kun
niavieraiden joukossa oli muun muassa Venäjän suurlähettiläs
Sergei Kisljak.* Mookin ja muiden Clintonin kampanjan neu
vonantajien epäilykset vahvistuivat entisestään - Trumpin ja
venäläisten välillä oli meneillään jotain.
M ook päätti heittäytyä juonikkaaksi: voitaisiinko kam 
panjaorganisaatiossa virittää hakkereille ansa? Clintonin väki
tallentaisi DNC:n tietoverkkoon syötin, jonkin perättömän
tiedon Clintonista tai kampanjasta, ja jäisi tarkkailemaan,
käyttäisivätkö Trumpin kampanjan työntekijät tai muut kan
nattajat tietoa myöhemmin julkisesti. Jos näin kävisi, Trumpin
leirin ja venäläisten yhteistyö olisi osoitettu toteen. Clintonin
kampanja voisi käydä vastahyökkäykseen ja paljastaa Trumpin
veljeilyn Venäjän valtionjohdon kanssa.
Mook otti ajatuksen puheeksi kampanjaorganisaation juris
tin, Marc Eliaksen, kanssa. Yksissä tuumin he tulivat kuitenkin
siihen lopputulokseen, ettei ajatus ollut toteuttamiskelpoinen.
Tekaistun tiedon olisi oltava jotain niin mehevää, ettei Trum*

Ennen puhetta järjestetyllä vastaanotolla Jeff Sessions (Trumpin silloi
nen ulkopolitiikan neuvonantaja) ja Kisljak keskustelivat. Tiedustelutahojen myöhempien selvitysten mukaan Kisljak raportoi ylemmilleen
keskustelleensa Sessionsin kanssa Trumpin kampanjasta ja Venäjän
hallinnolle tärkeistä poliittisista linjauksista. Myös Trumpin vävy Jared
Kushner tapasi Kisljakin samassa tapahtumassa.
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pin kampanjaväki malttaisi jättää sitä käyttämättä. Mutta: jos
suunnitelma toteutettaisiin ja Trumpin kampanja todella tart
tuisi syöttiin ja ryhtyisi levittämään väärää tietoa, Clintonin
kampanjaväellä olisi työn ja tuskan takana vakuuttaa äänestä
jät siitä, ettei tieto pitänyt paikkaansa. Suunnitelma olisi saat
tanut kostautua, joten sitä ei pantu täytäntöön.
DNC:n kärsimän tietomurron vuoksi M ook käski kuiten
kin uudistaa kam panjaorganisaation tietoturvakäytäntöjä.
Työntekijöille lähetettiin entistä painokkaampia varoituksia
tietojenkalasteluviesteistä. Mook kielsi kampanjaorganisaation
työntekijöitä avaamasta liitetiedostoja, jos lähettäjän osoite ei
kuulunut organisaation omaan sähköpostijärjestelmään. Mookia huolestutti mahdollisuus, että kampanjaa avustavien kon
sulttien tileille murtauduttaisiin ja että kampanjaorganisaation
tietoverkkoon pyrittäisiin tunkeutumaan sitä kautta. Jokaiselle
kampanjaorganisaation laskuun työskentelevälle luotiin viral
linen hillaryclinton.com-päätteinen tili. »Sanoin, että ’haali
taan kaikki turvaan linnoituksemme muurien sisälle’», Mook
muisteli myöhemmin.
Mookilla ei ollut aavistustakaan, että venäläiset olivat jo
tunkeutuneet kampanjaorganisaation puheenjohtajan eli Po
destan sähköpostitilille. Linnoituksen puolustus oli jo pettä
nyt.
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9
» JO S S A N O M A S I P IT Ä Ä K U T IN S A ,
M AH TAVAA»

Rob Goldstone ja Emin Agalarov olivat jälleen mukana ku
vioissa. Vuonna 2013 he olivat auttaneet Trumpia järjestä
mään Miss Universum -kisat Moskovassa, minkä seurauksena
Trump oli vähällä saada Trump-tornin samaan kaupunkiin.
Vuonna 2015 Trump oli ottanut heidät vastaan toim istos
saan kuunnellessaan itsestään kertovaa rap-kappaletta. Nyt
elettiin vuotta 2016, ja tällä kertaa räväkkä PR-mies ja azerbai
dzanilainen pintaliitopoppari olivat lähdössä mukaan Trum
pin uusimpaan ja suurimpaan projektiin - presidentinvaali
kampanjaan. Kaksikolla oli tuomisina salainen viesti: Putinin
hallinto halusi auttaa Trumpin Valkoiseen taloon.
»Huomenta», Goldstone aloitti sähköpostinsa, joka kilahti
Donald Trump Juniorin sähköpostiin 3. kesäkuuta kello 10.36.
»Em in soitti äsken ja pyysi välittämään sinulle kiinnostavan
tiedon.» Goldstonen viestiin sisältyi epätavallinen ehdotus:
Venäjän kruununsyyttäjä tapasi tänä aamuna [Eminin] isän,
Arasin, ja tarjoutui luovuttamaan kampanjaorganisaatiollenne
isäsi kannalta hyvin hyödyllisiä ja Hillaryn kannalta vahingol
lisia asiakirjoja ja tietoja Hillarystä ja siitä, miten hän on toi
minut Venäjän kanssa.
Tämä on tietysti hyvin arkaluontoista ja pienten piirien
tiedossa ja yksi osa Venäjän ja sen hallituksen tuesta Donald
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Trumpia kohtaan, Arasin ja Eminin avustuksella.
Miten sinusta näitä tietoja olisi paras käyttää ja puhuisitko
asiasta suoraan Eminin kanssa? Voin kyllä lähettää samat tie
dot isällesikin Rhonan kautta [Rhona Graffin, Trumpin pitkä
aikaisen sihteerin], mutta tämä on supersalaista, joten halusin
lähettää tämän ensin sinulle.
Trump Junior suhtautui viestiin ymmärrettävistä syistä va
kavasti. Aras Agalarov oli perheen luotettava liikekumppani,
jolla oli paljon vaikutusvaltaa Kremlissä. Goldstonen mukaan
ehdotuksen takana oli yksi Putinin hallinnon ykkösnimistä.
Goldstone oli viitannut häneen virheellisesti »kruununsyyttäjänä» - kruunupäät eivät ole hallinneet Venäjällä sitten Nikolai
II:n. Tarkoitus oli ollut puhua valtakunnansyyttäjä Juri Tsaikasta, Putinin uskollisesta tukijasta.
Ehdotus oli täysin poikkeuksellinen: se oli Venäjän val
tiovallan yksiselitteinen tarjous auttaa Trump vaalivoittoon.
Trump Junior oli innokas kuulemaan lisää. Seitsemäntoista
minuuttia viestin saamisen jälkeen hän vastasi Goldstonelle:
»Jos sanom asi pitää kutinsa, mahtavaa.» Hän mainitsi, että
tietoja saatettaisiin hyvinkin käyttää kampanjoinnissa myö
hemmin kesällä, ja sanoi haluavansa keskustella Eminin kans
sa ennen kuin asiaa alettaisiin viedä eteenpäin. Trump Junior
oli parhaillaan matkoilla ja kysyi, voisiko Emin soittaa hänelle
muutaman päivän päästä.
Kolme päivää myöhemmin Goldstone lähetti Trump Ju 
niorille sähköpostia »niistä Hillarya koskevista tiedoista», ja
Trump Junior kysyi vastauksessaan, olisiko Emin tavoitetta
vissa saman tien. Goldstone selvitti alle tunnissa, m issä Emin
oli - esiintymislavalla Moskovassa.
Goldstone ilmoitti silti Trump Juniorille, että tämä voi
si odottaa puhelua Eminiltä parinkymmenen minuutin ku
luttua. Puhelinkeskustelu käytiin, minkä jälkeen Trump Ju
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nior kirjoitti Goldstonelle: »Kiitos avusta!» Suunnitelma oli
sovittu.
Seuraavana päivänä, 7. kesäkuuta, Goldstone lähestyi Trump
Junioria jälleen sähköpostitse ilmoittaakseen, että Emin oli
pyytänyt sopimaan ensi tilassa, milloin ja missä Trump Junior
ja »se Moskovasta tuleva Venäjän hallitusta edustava lakimies»
voisivat tavata. Trump Junior vastasi, että tapaaminen voitai
siin järjestää hänen toimistossaan Trump Towerissa. Läsnä oli
sivat myös Paul Manafort ja Jared Kushner.
8. kesäkuuta Trump Junior välitti koko Goldstonen kanssa
käymänsä sähköpostikirjeenvaihdon Manafortille ja Kushnerille, ilmeisesti muistutuksena ilmestyä seuraavaksi päiväksi
sovittuun tapaamiseen. Kolme Trumpin tärkeintä luottomiestä oli siis perillä Putinin hallinnon halusta auttaa Trumpia pal
jastam alla Clintoniin liittyviä tietoja. Trump Juniorin viestin
otsikko teki selväksi, mistä tapaamisessa oli kysymys: »Venäjä
- Clinton - luottamuksellinen yksityisasia».
Millaisia tuomisia Trump Junior odotti Venäjältä? Tapaa
misen järjestäm istä koskevissa sähköposteissa ei paljastettu,
m itä venäläisillä oli tarjota. Kampanjaorganisaation sisällä
aavisteltiin - tai toivottiin - että venäläiset toimittaisivat lu
paam ansa vahingolliset tiedot Clintonista. Viikkoja aiemmin
Papadopoulosille oli kerrottu, että venäläisillä oli »lokaa»
Clintonista, muun m uassa »tuhansia sähköposteja». Pian sen
jälkeen Trumpin kampanjan somepäällikkö Dan Scavino oli
julistanut Twitterissä, että Kremlissä oli 20 000 Clintonin yk
sityiseltä palvelimelta kaapattua sähköpostia. (Viesti perustui
kahden salaliittoteorioita levittävän verkkosivun väitteisiin.)
Vielä ei tiedetty, mitä Goldstonella oli tarjota, mutta Trump ja
hänen tärkeimmät avustajansa uskoivat lujasti, että joku jossa
kin piti hallussaan salaisuuksia, joiden paljastuminen koituisi
Clintonin kampanjan kohtaloksi.
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Iltapäivällä 9. kesäkuuta Goldstone johdatti pienen seurueen yhden venäläisen ja kaksi entistä Venäjän kansalaista - Trump
Towerin aulaan New Yorkissa. Henkilöpapereita ei kyselty,
vaan kaikki saivat oikopäätä asiaankuuluvat rintamerkit ja oh
jeet nousta 25. kerrokseen.
Merkittävin vierailijoista oli Natalia Veselnitskaja, m osko
valainen asianajaja, joka ei osannut englantia. Hän oli toim i
nut syyttäjänä Moskovan alueen tuomioistuimissa, mutta johti
nyt kookasta, 30 työntekijän lakiasiaintoimistoa. Asiakaskun
taan kuului suuria valtionyrityksiä, joten hän edusti Kremliä.
Veselnitskaja oli kerran edustanut Venäjän turvallisuuspalve
luakin tapauksessa, johon liittyi M oskovassa sijaitsevia kiin
teistöjä. Hän oli vaikea ja kenties vaarallinenkin vastustaja.
Tämän oli saanut tuta venäläistä korruptionvastaista jär
jestöä johtava moskovalainen asianajaja Andrei Stolbunov,
joka oli joutunut napit vastakkain Veselnitskajan kanssa vuo
sia aiemmin. Tuolloin Pjotr Katsyvin, Moskovan alueen enti
sen liikenneministerin, omistama yritys oli ottanut haltuunsa
Stolbunovin asiakkaan liikehuoneiston - Moskovaan johtavan
moottoritien kupeessa arvotontilla sijaitsevan koneyrityksen.
Stolbunovin väki julkaisi protestiksi tietoa »kaappauksesta»:
Katsyvin yrityksen palkkaamat aseistautuneet korstot olivat
ilmestyneet paikalle, hakanneet omistajat ja ottaneet tilat väki
valloin haltuunsa. Pian Stolbunov sai kutsun moskovalaisen
syyttäjän toimistoon, m issä hänen käskettiin sopia asia Kat
syvin omistaman yrityksen juristin eli Veselnitskajan kanssa.
Stolbunovin mukaan tapaamisen päätyttyä Veselnitskaja oli
tullut hänen luokseen käytävässä ja ilmoittanut, että Stolbunov
päätyisi vankilaan, jollei lakkaisi kampanjoimasta Katsyviä
vastaan. »Se valta meillä on, ja teemme kaikkemme tämän
taistelun voittaaksemme», Veselnitskaja oli sanonut. Stolbunov
oli tiedustellut, mistä »vallasta» oli kysymys. »Teemme yhteis
työtä syyttäjänviraston ja turvallisuuspalvelun kanssa», kuului
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vastaus. Pian kaksi Stolbunovin työtoveria vangittiin. Väitet
tiin, että he olivat yrittäneet kiristää Katsyviä. Vuonna 2013
myös Stolbunovia syytettiin osallisuudesta samaan juoneen.
Hän pakeni Venäjältä Yhdysvaltoihin, mistä Obaman hallinto
myönsi hänelle poliittisen turvapaikan.
Trump Towerissa järjestetyn tapaamisen aikoihin Veselnits
kaja toimi jälleen Katsyvin perheen edustajana. Tällä kertaa
asiakas oli entisen alueliikenneministerin poika Denis. Liitto
valtion syyttäjä Yhdysvalloissa oli haastanut Denis Katsyvin
Kyprokselle rekisteröidyn yrityksen, Prevezon Holdingein,
oikeuteen rahanpesusta: Sergei Magnitskin Venäjällä paljasta
masta veropetoksesta saadut varat kanavoitiin yrityksen kautta
kiinteistöhankintoihin New Yorkissa.
Putinille oikeusjuttu oli poliittisesti tulenarka, sillä se juon
si juurensa samoista väitteistä, jotka olivat johtaneet Magnits
kin lakiinkin (Yhdysvaltojen protestina säätämään lakiin, jo s
ta sydämistyneenä Venäjän hallitus oli kieltänyt venäläislasten
adoptoimisen Yhdysvaltoihin). Veselnitskaja oli pestannut Ba
ker & Hostetlerin, suuren yhdysvaltalaisen asianajotoimiston,
edustamaan Katsyvia ja tämän yritystä oikeudessa. Veselnitskajalla oli samaan aikaan työn alla toinenkin, suurisuuntaisempi Kremliä hyödyttävä urakka. Hän organisoi aggressii
vista lobbauskampanjaa Magnitskin lakia vastaan. Hänellä oli
apunaan entinen Neuvostoliiton sotilastiedustelun työntekijä,
venäläis-amerikkalainen lobbari Rinat Ahmetšin. Yhdessä he
olivat perustaneet Delawareen ihmisoikeusjärjestöltä kalskah
tavan säätiön, Human Rights Accountability Global Initiative
Foundationin, jonka tarkoitus oli edistää Putinin hallinnolle
tärkeää lobbauskampanjaa.
Trump Towerin palaveri oli samana päivänä, jona Veselnits
kaja osallistui New Yorkissa järjestettyyn oikeuden istuntoon,
jossa käsiteltiin Katsyvin yritykseen kohdistuvia rahanpesu-
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syytteitä. Yhdysvaltoihin tullessaan hänellä oli ollut mukanaan
paksu »luottamukselliseksi» merkitty muistio, joka sisälsi Ve
näjän perustelut Magnitskin lain kumoamiseksi. Asiakirjan
sanavalinnat olivat ylilyöviä ja epäasiallisia. Siihen oli kirjat
tu muun muassa, että lain säätäminen oli ollut oikeusmurha,
jonka seurauksena Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä oli alka
m assa »uusi kylmän sodan aikakausi». Lain säätämisen puo
lesta hartiavoimin työskennellyttä liikemiestä, Bill Browderia,
luonnehdittiin »konnaksi, joka jyräsi alleen koko kongressin».
Muistio vastasi lähes sanasta sanaan asiakirjaa, jonka Venäjän
valtakunnansyyttäjä Juri Tšaika oli näyttänyt kaksi kuukautta
aiemmin Dana Rohrabacherille, Venäjään ymmärtäväisesti
suhtautuvalle edustajainhuoneen jäsenelle.
Trump Towerin tapaamiseen Veselnitskaja oli tuonut tulkkinsa lisäksi Ike Kaveladzen, joka työskenteli Aras Agalarovin
yrityksessä Yhdysvalloissa ja oli vuosia aiemmin sekaantunut
venäläiseen rahanpesuoperaatioon. Mukana oli myös Ahmetšin - joka vakuutti myöhemmin osallistuneensa tapaami
seen vain sattuman oikusta. Hän oli tullut New Yorkiin kat
somaan näytelmässä esiintyvää serkkuaan, ja Veselnitskaja oli
kutsunut hänet lounaalle. Kun hän sitten oli saapunut ravin
tolaan farkkuihin ja t-paitaan sonnustautuneena, Veselnitska
ja oli kertonut olevansa menossa Trump Toweriin ja että Ahmetšinin pitäisi liittyä seuraan.
Weselnitskaja, Goldstone ja muut ohjattiin 25. kerroksessa si
jaitsevaan jylhään neuvottelutilaan. »Mitä teillä oli mielessä?»
Trump Junior kysyi osanottajien asettuessa pöydän ääreen.
»Teillä on ilmeisesti kiinnostavia tietoja.»
»Niin on», Veselnitskaja vastasi ja aloitti pitkän selostuksen
Browderista, tämän yrityksestä M oskovassa ja petoksesta, jo 
hon Browderin yritys oli Veselnitskajan mukaan syyllistynyt.
Hän mainitsi, että Browderin yrityksen kolme suurinta rahoit
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tajaa olivat miljardööriveljekset Dirk, Robert ja Daniel Ziff,
jotka tukivat avokätisesti demokraattisen puolueen toimintaa.
Lähimpänä luvattuja meheviä tietoja oli yksi ytimekäs kappale
Veselnitskajan muistiossa. Ziffit »rahoittivat Obaman molem
pia vaalikampanjoita. He saattoivat hyvin rahoittaa myös Hil
lary Clintonin kampanjaa.» Veselnitskajan mukaan Ziffien »li
kaista rahaa» oli annettu demokraateille, ehkä Clintonillekin.
Manafort naputteli m uistiinpanoja älypuhelimeensa se
lostuksen alkuvaiheilla, mutta Veselnitskajasta vaikutti, että
hänen ajatuksensa alkoivat harhailla pian m uissa asioissa.
Kushner tuli tapaamiseen myöhässä ja kuunteli kärsimättö
män oloisena. Trump Junior vaikutti häkeltyneeltä ja hieman
turhautuneelta. Missä viipyivät luvatut valonarat tiedot Clinto
nista?
»Selittäisitkö, mitä kautta tämä liittyy Hillaryyn?» hän kysyi.
»En minä tiedä», sanoi Veselnitskaja tulkkinsa välityksellä.
»En tiedä. Minä olen vain venäläinen juristi.»
Trump Junior yritti uudemman kerran. »Et siis pysty yhdis
tämään tätä Hillaryyn?»
Veselnitskaja vastasi kieltävästi. Sellaisesta hänellä ei ollut
tietoa.
Ahmetšin kuvasi myöhemmin tapahtumia selvittäville vi
ranomaisille, että vastauksen kuullessaan Trump Junior näyt
ti lannistuneelta. Trump Junior, Manafort ja Kushner olivat
raivanneet täysiin päiväohjelmiinsa tilaa tavatakseen Venäjän
edustajan, koska Aras Agalarovin edustajana toiminut G old
stone oli luvannut vahingollista tietoa Clintonista. Kokouksen
anti ei kuitenkaan sisältänyt mitään, mitä voisi käyttää Clinto
nia vastaan.
Veselnitskaja jatkoi luennointiaan Magnitskin laista ja Browderista, joka oli vääristellyt keskeisiä yksityiskohtia Venäjällä
toimineen yrityksensä vaiheista. Kushner kirjoitti sähköpostin
avustajalleen: »Soittaisitko kännykkääni, tarvitsen tekosyyn
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lähteä kokouksesta.» Trump Junior väitti myöhemmin kes
keyttäneensä Veselnitskajan ja todenneensa ystävällisesti, että
Magnitskin lakia koskeviin asioihin voitaisiin palata sitten,
kun hänen isänsä olisi presidentti.
Kaksi- tai kolmekymmentäminuuttisen neuvonpidon loppumetreillä Ahmetšinista oli ilmeistä, että tapaaminen oli
mennyt metsään, joten hän riensi ystävänsä avuksi. Hän esit
ti, että Trumpin kampanjaväen kannattaisi keskittyä adoptiokiellon purkamiseen. »Siitä saisi todella hyvän kärjen. Am e
rikkalaiset haluavat adoptoida vauvoja Venäjältä.» Ja monet
halukkaista adoptiovanhemmista olivat konservatiivisia ja u s
konnollisia ja myös Trumpille myötämielistä väkeä.
Ehdotus ei ottanut tulta. Trump Junior ja muut eivät tun
tuneet juuri pihtaavan Venäjän adoptiopolitiikasta. »Odottivat
malttamattomasti, että pääsisivät lähtemään», Ahmetšin kertoi
myöhemmin tutkijoille. Tapaamisen jälkeen Kushner kirjoitti
Manafortille tekstiviestin: »Ajanhukkaa.»
Kokous oli osoittautunut flopiksi Trumpin sisäpiiriläis
ten näkökulmasta, mutta se kytki siitä huolimatta Trumpin
kampanjan Venäjän hallintoon. Ainakin Trumpin tärkeim
mät neuvonantajat olivat saaneet vahvistuksen uskomuksil
leen, että Putinin hallinto halusi Trumpin voittavan ja oli val
mis tavoittelemaan päämääräänsä hämäräperäisinkin keinoin.
Kukaan Trumpin kampanjaorganisaatiosta ei ilmoittanut ve
näläisten yksityisestä yhteydenotosta FBElle tai muillekaan
viranomaisille. (»Ei kuunteleminen ole lainvastaista», Trump
Junior puolustautui myöhemmin.) Venäläiset saattoivat hyvin
kin tulkita tapahtumat osoitukseksi siitä, että Trump ei panisi
pahakseen, jos Venäjän hallinto yrittäisi auttaa häntä muilla
kin tavoin. Venäläiset olivat tarjonneet apua, ja Trumpin kampanjaorganisaatio oli osoittanut ottavansa kaiken mahdollisen
avun innolla vastaan.
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Kesäkuun alussa Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamiehet
kerääntyivät tietokoneiden ääreen katsomaan häkellyttävää vi
deota, joka oli vastikään tullut Moskovasta. Tallenteella näkyi
Yhdysvaltain Moskovan-suurlähetystön sisäänkäynnin vie
ressä tapahtunut päällekarkaus. Lähetystön virkamies pois
tuu taksista, ja sekunteja myöhemmin virkapukuinen Venä
jän turvallisuuspalvelun vartija loikkaa ulos kopista, tarttuu
virkamieheen ja kaataa hänet oven edustalle. Yhdysvaltalai
nen on aivan sisäänkäynnin vieressä ja yrittää päästä venäläi
sen otteesta. Venäläinen makaa hänen päällään ja painaa hän
tä maahan. Parinkymmenen sekunnin kuluessa virkamiehen
onnistuu kiemurrella ja potkia tiensä sisäänkäynnille. Kun ovi
aukeaa automaattisesti, mies saa tuettua jalkansa ovisyvennyksen seinää vasten ja puskettua itsensä kynnyksen yli, vaikka
Venäjän turvallisuuspalvelun vartija on edelleen hänen pääl
lään.
Virkamies pääsi loppujen lopuksi vartijan otteesta ja tur
vaan Yhdysvaltain maaperälle. Hänen olkapäänsä kuitenkin
murtui, ja hänet lennätettiin pian pois m aasta hoitotoimen
piteitä varten.
Ulkoministeri John Kerry katsoi videon lentokoneessa
palatessaan Washingtoniin. Hän oli raivoissaan. Ulkom inis
teriön tiloissa Washingtonissa videon katsonut apulaisulko
ministeri Victoria Nuland ei ollut uskoa silmiään, kuten eivät
hänen alaisensakaan. »Kaikki videon nähneet olivat kauhuis
saan», muisteli yksi heistä. »Tempaus oli sen laatuinen, että sii
hen oli otettava julkisesti kantaa.»
Videolta kävi selvästi ilmi, että rauhanomaisesti käyttäy
tyneen virkamiehen päälle käytiin lähetystön alueella. Pääl
lekarkaus rikkoi räikeästi kansainvälistä lakia, joka kieltää
vastaanottajavaltion kansalaisilta pääsyn lähetystön alueelle
ilman lupaa. Kerry valitti selkkauksesta Venäjän ulkoministeri
Lavroville. Venäläiset väittivät, että yhdysvaltalainen oli yrittä
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nyt paeta turvatarkastuksesta - tai että hän oli käynyt vartijan
kimppuun. Videolla mitään tällaista ei näkynyt. Kerry ilmoit
ti Lavroville, että videolla nähtyä toimintaa ei kerta kaikkiaan
voi hyväksyä.
Minuutin m ittaisessa painiottelussa tuntui kiteytyvän
vuosien mittaan lisääntynyt häirintä, jota Venäjällä palvele
vat yhdysvaltalaisdiplomaatit olivat saaneet osakseen muun
m uassa murtojen, omaisuuden tärvelemisen ja diplomaattien
perheenjäseniä varjostavien agenttien muodossa. Tapaukseen
reagointi ei kuitenkaan ollut aivan yksinkertaista, sillä päällekarkauksen uhriksi joutunut yhdysvaltalainen oli virallisesta
diplomaattistatuksestaan huolimatta oikeastaan CIA:n palkka
listoilla. Hän oli eksyttänyt Venäjän turvallisuuspalvelun edus
tajan jäljiltään kaupungilla ollessaan, minkä vuoksi venäläiset
olivat päättäneet antaa hänelle opetuksen.
Diplomatian ja tiedustelutoiminnan vakiintuneet käytän
nöt edellyttävät, että valtiovallan edustajat eivät ole tietävinään
julkisesta salaisuudesta: kansainvälisissä kuvioissa on yleinen
toimintatapa, että ulkomailla palveleville tiedustelutyöntekijöille annetaan diplomaattiseen koskemattomuuteen oikeutta
va virka lähetystöstä tai konsulaatista. CIA:n toimet Venäjällä
joutuisivat laajan mediahuomion kohteeksi, jos Yhdysvallat
nostaisi äläkän törkeästä ja väkivaltaisesta menettelystä, joka
oli vastoin vakiintuneita käytäntöjä ja kansainvälistä lain
säädäntöä.
Obaman turvallisuuspoliittinen tiimi väitteli tapauksen tii
moilta silti kiihkeästi. Kovan linjan kannattajat, kuten Nuland
ja Celeste Wallander (joiden kannalle myös varapresidentti Joe
Biden kallistui), pitivät selkkausta osoituksena siitä, että oli lo
pultakin aika panna kova kovaa vastaan. Nuland tapasi sanoa
venäläisistä: »He lyövät, kunnes osuvat luuhun.» Hän alkoi
suunnitella erilaisia kovaotteisia vastatoimenpiteitä. Hän halu
si karkottaa venäläiset diplomaatit (joista moni toimi myös va
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koojina) ja sulkea toisen kahdesta vapaa-ajan asunnosta, jotka
olivat venäläisdiplomaattien virkistyskäytössä.
Nuland oli iskenyt silm änsä M arylandissa sijaitsevaan
datšaan, josta oli kehkeytynyt tiedustelutyöntekijöiden ko
tipesä. Rakennusta oli laajennettu vuosien mittaan useaan
otteeseen, ja yhdysvaltalaiset epäilivät katolle kohonneiden
savupiippujen kätkevän sisäänsä kuunteluaseman antenneja,
joilla urkittiin viestiliikennettä Norfolkin laivastotukikohtaan
johtavalta merireitiltä. Nuland oli perustanut ulkoministeriön
Eurooppa-jaoston alaisuuteen kaksi yksikköä: Venäjä-informaatioryhmän, joka seurasi venäläisten levittämää disinformaatiota, sekä vahingollisen vaikuttamisen ryhmän, joka kes
kittyi venäläisten salaisiin operaatioihin. Molemmat ryhmät
ideoivat luovia keinoja venäläisten disinformaatiokampanjoiden paljastamiseksi. Eräs ehdotus oli lopettaa Yhdysvaltojen ja
Kaspersky Labin väliset sopimukset. Kaspersky Lab oli venä
läinen tietoturvayritys, jonka perustaja Eugene Kaspersky oli
valmistunut aikoinaan KGB:n oppilaitoksesta.
Obaman turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Susan Rice
ei kuitenkaan suhtautunut vastatoimenpiteisiin myötämieli
sesti. »Jos [venäläisiä] yllytetään, se kostautuu myöhemmin»,
hän perusteli kansallisen turvallisuusneuvoston konferenssipuhelun aikana. Ulkoministeri Kerrykään ei puoltanut kovaa
linjaa, vaikka olikin vimmoissaan. Hän ei halunnut mainostaa
Yhdysvaltain suurlähetystöä CIA:n tiedusteluoperaatioiden
päämajana. Lisäksi hän yritti päästä Lavrovin kanssa yhteis
ymmärrykseen toimista Syyrian verisen sisällissodan päättä
miseksi, mitä jotkut hänen ministeriönsä virkamiehet olivat
alkaneet jo pitää ajanhukkana.
Päällekarkaus paljasti, että näkemykset soveliaasta tavasta
vastata Venäjän toimiin jakoivat Obaman hallituksen kahteen
leiriin. Tällä kertaa kyse oli yksittäisestä häirintätapauksesta,
mutta jo muutaman kuukauden kuluttua virkamiehet joutui-
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sivat punnitsemaan ristiriitaisia käsityksiään paljon vakavam
man ja kauaskantoisemman venäläishyökkäyksen jälkimainin
geissa.
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10
» T Ä S T Ä T U L E E W IK IL E A K S IL L E
T Ä R K E Ä V U O S I»

Huolen tai jopa pelon aalto pyyhkäisi läpi Capitol Hiilillä si
jaitsevan demokraattien kansalliskomitean keskustoimiston
perjantaina 10. kesäkuuta. Koko henkilökunta, yli sata hen
kilöä, komennettiin Lew Wasserman -neuvotteluhuoneeseen
tasan kello neljäksi iltapäivällä. Osallistuminen oli pakollista,
harjoittelijoita tai vierailijoita ei saanut ottaa mukaan. Monet
olettivat, että tiedossa olisi joukkoirtisanominen, sillä Hillaryn
kampanjaväen uskottiin korvaavan suuren osan DNC:n työn
tekijöistä - mikä on tavanomaista »vallanvaihdon» yhteydes
sä, kun puolueen lopullinen presidenttiehdokas on nimitystä
vaille selvä.
DNC:n toiminnanjohtaja Lindsey Reynoldsilla oli kuiten
kin epätavanomaisempia uutisia neuvottelutilaan kokoontu
neelle joukkiolle, josta osa kuunteli tilanpuutteen takia sei
saaltaan. Yhdysvaltain tiedustelupäällikkö James Clapper oli
tuonut julkisuuteen muutama viikko sitten tiedon, että tois
taiseksi nimeämättömät ulkomaiset toimijat olivat ryhtyneet
toimiin molempia puolueita vastaan. Clapper oli kehottanut
puolueita valppauteen. Reynoldsin mukaan Clapperin varoitus
tarkoitti, että DNC:n oli päivitettävä tietoturvaansa. Jokaisen
oli luovutettava kannettava tietokoneensa ja muut laitteensa
välittömästi. Ei poikkeuksia. DNC:n sähköpostitilejä ei voisi
toistaiseksi käyttää.
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»Unohtakaa työasiat viikonlopuksi», Reynolds ohjeisti.
Suu oli pidettävä tiukasti supussa: »Tästä ei voi kertoa ystävil
le. Tästä ei voi kertoa äidille. Tästä ei voi kertoa edes omalle
koiralle.» Henkilökunta oli hölmistynyt. Että pitäisi luovuttaa
kaikki laitteet ja pitää viikonloppu vapaata keskellä kiivainta
kampanja-aikaa? Jotain oli meneillään. Paul Manafortin liik
keitä seuraillut DNC:n konsultti Alexandra Chalupa oli varma,
että kyseessä oli tietomurto. »Venäläisten tekosia», hän kertoi
työtovereilleen.
Siitä lähtien, kun Crowdstrike oli havainnut tietomurron ja
siten vahvistanut FBI:n olleen oikeassa, yrityksen työntekijät
olivat uurastaneet sulkeakseen tunkeilijat DNC:n tietoverkos
ta ilman, että hakkerit haistaisivat palaneen käryä. (Samasta
syystä DNC:n johtoporras halusi varmistaa, että Reynoldsin
ohjeistuksesta ei hiiskuttaisi DNC;n sähköpostitileillä sanaa
kaan.) Urakka oli tarkoitus saada päätökseen seuraavana vii
konloppuna. DNC oli myös palkannut ulkopuolisia konsult
teja laatimaan PR-strategian, jotta tietomurron julkistamisesta
selvittäisiin mahdollisimman jouhevasti. Oli tultu siihen tu
lokseen, että olisi parempi kertoa murrosta omaehtoisesti kuin
odottaa, että media kuulisi asiasta muualta. Vaakakupissa saat
toi painaa sekin, että tapahtumat paljastivat jotakin Clintonin
kampanjan ja demokraattien kannalta suotuisaa: venäläiset
yrittivät vaikuttaa vaaleihin, luultavasti Trumpia auttaakseen.
Tietomurron julkistam isessa oli riskinsä. Crowdstriken
asiantuntijat olivat selvittäneet, että tietoverkkoon päässeet
venäläiset saksivat kopioimansa tiedostot ennen kuin lähet
tivät ne Venäjälle. Hakkereiden tiedettiin penkoneen kansi
oita, joissa oli tietoa republikaaniehdokkaista ja heidän heik
kouksistaan, mutta kukaan sen paremmin Crowdstrikella kuin
D NC:ssäkään ei tiennyt varmasti, mitä tietoja hakkerit olivat
vieneet. Siinä olikin ongelman ydin: mitä tunkeutujat tekisivät
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DNC:stä kopioimillaan tiedostoilla? Oliko verkossa nuuskittu
vain tiedonhankkimistarkoituksessa, vai aiottiinko varastettuja
materiaaleja julkaista ja käyttää aseena demokraatteja vastaan?
Tulevaan oli lähes mahdotonta valmistautua, koska DNC:llä
ei ollut aavistustakaan, mitä tietoja oli viety. DNC:n viestintä
päällikkö Luis M iranda esitti kiperän kysymyksen eräässä
PR-strategiapalaverissa: »M itä me sanomme, kun meiltä ky
sytään, onko tämä suurin poliittinen tietomurto sitten Watergaten?» Huoli pois, joku oli rauhoitellut. Ei sitä kukaan kysy.
***
Washington Post, joka oli saanut tietomurtoa koskevat haas
tattelut sekä Crowdstriken että DNC:n edustajilta, uutisoi ta
pauksesta etusivullaan 14. kesäkuuta otsikolla »Venäjän hak
kerit tunkeutuivat DNC:n koneille, varastivat strategista tietoa
Trumpista». Ellen Nakashiman kirjoittama artikkeli oli varsi
nainen uutispommi. Sen mukaan venäläishakkerit olivat »tun
keutuneet niin syvälle DNC:n järjestelmään, että he pystyivät
lukemaan kaikki DNC:n sähköpostit ja chat-viestit». Artikke
lissa mainittiin, että venäläiset verkkourkkijat olivat iskeneet
myös Clintonin ja Trumpin kampanjaorganisaatioihin. »M ur
ron perinpohjaisuus on osoitus Yhdysvaltojen vaarallisimman
kybervastustajan kyvyistä ja päättäväisyydestä. Venäjän tähtäi
messä ovat strategiset kohteet aina Valkoisesta talosta ja ulko
ministeriöstä vaalikampanjaorganisaatioihin asti», Nakashima
kirjoitti.
Artikkeli ei kuitenkaan pitänyt kaikin osin paikkaansa.
Nakashiman selonteon mukaan merkittäviä taloudellisia tai
henkilökohtaisia tietoja ei ollut varastettu. Väite osoittautui
pian vääräksi. Jutussa lainattiin lisäksi DNC:n johtohahmoja,
jotka sanoivat »saaneensa vinkin» tietomurrosta huhtikuun lo
pulla. DNC:n puheenjohtaja Wasserman Schultz oli kertonut
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toimittajalle: »Heti tietomurron havaittuamme suhtauduimme
siihen asian vaatimalla vakavuudella ja otimme välittömästi
yhteyttä Crowdstrikeen.» DNC:n väki piti kuitenkin omana
tietonaan, että FBI oli varoittanut DNC:n it-osastoa tietomur
ron mahdollisuudesta jo seitsemän kuukautta aikaisemmin.
Myös Kreml vastasi Washington Postin artikkelissa sitä koh
taan esitettyihin syytöksiin. Kuten odottaa saattoi, venäläiset
kiistivät kaiken. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi: »[Ve
näjän] valtionjohdolla tai muilla valtiollisilla toimijoilla ei ole
asian kanssa mitään tekemistä.»
Washington Postin artikkelissa tietomurtoja kuvattiin »perin
teiseksi vakoilutoiminnaksi», jolla Venäjän tiedustelupalvelut
pyrkivät »saamaan käsityksen tulevan presidentin linjavedoista, vahvuuksista ja heikkouksista pitkälti samoin kuin amerikkalaisvakoojat, jotka keräävät vastaavia tietoja ulkomaisista
ehdokkaista ja johtajista». Obaman hallinto tulkitsi tietomur
ron pitkään juuri näin. Kokeneet turvallisuuspoliittiset neu
vonantajat eivät pitäneet murtoa katastrofina tai muutenkaan
epätavanomaisena tapauksena. Susan Rice tiesi, että niin Ve
näjän kuin Kiinankin edustajat yrittivät tavan takaa päästä
käsiksi sekä valtiollisten että muiden tahojen tietoverkkoihin.
Hänestä uusi tapaus ei poikennut tavanomaisesta digiajan
urkinnasta, jolla pyrittiin saamaan mahdollisimman paljon
tietoa seuraavasta presidentistä - yhdysvaltalaisvakoojathan
pyrkivät paljolti samaan.
Jo selvityksen alkuvaiheessa esiin tuli kuitenkin huoles
tuttavia viitteitä siitä, että kyse saattoi olla jostakin vakavam
masta. Washington Postin artikkelin ilmestyttyä Crowdstrike
julkaisi raportin »Kaiken keskellä karhut», jossa aiemmin ni
meämättömät hyökkääjät paljastettiin Venäjän valtion tuke
miksi hakkeriryhmiksi, Cozy Beariksi ja Fancy Beariksi. Fan
cy Bearin toiminta oli yhteydessä Venäjän sotilastiedusteluun,

176

joten sen osallistuminen oli hälyttävää. Lisäksi Fancy Bear oli
viime vuosina toteuttanut entistä useampia tavallisesta tiedus
telutoiminnasta poikkeavia aggressiivisia verkkohyökkäyksiä. Ryhmän hakkereilla oli tapana omaksua joka operaatio
ta varten uusi nimi (kuten »Kyberkalifaatti» tai »Anonymous
Poland»), varastaa tietoja samoilla haittaohjelmilla, joita oli
käytetty DNC:nkin tietomurrossa, ja vuotaa tiedot sitten jul
kisuuteen. Kesäkuussa 2014 ryhmä oli tunkeutunut Ukrainan
keskusvaalikomission tietoverkkoon, tuhonnut tietoja ja ju l
kaissut sen sivuilla keksittyjä vaalituloksia. Helmikuussa 2015
sam a ryhmä oli hyökännyt näyttävästi ranskankielisen uutis
kanava TV5M onden tietokoneille ja lopettanut lähetykset.
Ranskalaiskanavan kimppuun hyökätessään ryhmä oli tekey
tynyt Isisin terroristiryhmäksi, johon liittyvää kuvamateriaalia
ilmestyi kanavan verkkosivuille.
Tällaiset toimet eivät edustaneet tavanomaista urkintaa.
Kyse oli pahansuovista vaikutusoperaatioista, joiden tarkoi
tus oli herättää pelkoa ja hämmennystä kohdeyleisössä. Kun
DNC:n tietomurrosta kerrottiin julkisuuteen, tietoturvayritysten blogeissa käynnistyi kiivas spekulointi hyökkääjien m otii
veista: oliko venäläishakkereilla sama tavoite kuin aiemmin?
Trumpin kam panjaorganisaation ensimmäinen reaktio
hakkeriuutiseen oli syyttää D N C:tä hyökkäyksen lavasta
misesta. Trumpin kampanjaorganisaatio julkaisi lausunnon
Washington Postin artikkelin julkaisua seuraavana päivänä kuusi päivää sen jälkeen, kun Trump Junior, Kushner ja M ana
fort olivat tavanneet Venäjän edustajan siinä uskossa, että tämä
oli saapunut neuvottelemaan Trumpia tukevasta salajuonesta.
»Uskomme, että DNC järjesti ’hakkeroinnin itse johtaakseen
keskustelun pois niistä lukuisista ongelmista, joiden parissa
demokraattien monin tavoin puutteellinen presidenttiehdokas
kamppailee.» Trumpin leirin mukaan mitään tietomurtoa ei
siis toisin sanoen ollut koskaan tapahtunutkaan.
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Trumpin väki ei muuttanut linjaansa myöhemminkään eikä
suostunut myöntämään, että venäläiset olivat sekaantuneet
vaaleihin. Trumpin neuvonantajat eivät viitanneet sanallakaan
siihen, että Venäjän valtionjohto oli hiljattain ilmaissut haluk
kuutensa auttaa Trumpin presidentiksi.
Ensimmäiset tiedot vuodettiin internetiin Washington Postin
artikkelin jälkeisenä päivänä. Paljastukset vahvistivat monien
tietoturva-asiantuntijoiden pelot siitä, että kyse ei ollut tavan
omaisesta urkinnasta.
Guccifer 2.0:ksi itseään nimittävä hakkeri ilmestyi kuin
tyhjästä ottamaan kunnian DNC:n tietomurrosta. Samalla
hän julkaisi osan varastetusta materiaalista. Nimimerkki viit
tasi romanialaiseen hakkeriin, Gucciferiin, joka oli väittänyt
murtautuneensa Clintonin henkilökohtaiselle sähköpostipal
velimelle ja istui nyt kiven sisässä Yhdysvalloissa. (Guccifer
tunnusti FBIdle myöhemmin, ettei ollut onnistunut murtautu
maan Clintonin palvelimelle.)
Guccifer 2.0 pilkkasi blogikirjoituksessaan Crowdstriken
työntekijöitä, jotka olivat päätelleet asiantuntevien venäläisten
kybervakoojien olleen tietomurron takana. Hän väitti anas
taneensa DNCdtä tuhansia asiakirjoja omakätisesti. Hän ju l
kaisi mittavan Trumpia koskevan tietopaketin, jonka DNC oli
koonnut julkisista lähteistä. Guccifer 2.0 kumosi myös DNC:n
puheenjohtaja Wasserman Schultzin väitteen, jonka mukaan
taloudellisia tietoja ei ollut päätynyt vääriin käsiin, ja nosti
erikseen esille julkaisemansa luettelon DNCdle rahaa lahjoit
taneista tahoista. (Lahjoitukset tosin olivat julkista tietoa muu
tenkin.) Lisäksi hän julkaisi satoja muita asiakirjoja, muun
m uassa tiedoston, joka vaikutti jonkinlaiselta suunnitteluasia
kirjalta Clintonin ulkoministerikauden alkuvaiheilta.
Mikään vuodetuista materiaaleista ei ollut painokoneet
pysäyttävää kaliiberia. Guccifer 2.0 päätti kirjoituksensa kui
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tenkin pahaenteiseen ilmoitukseen: »Valtaosan papereista,
tuhansia tiedostoja ja sähköposteja, annoin Wikileaksille. He
julkaisevat ne pian. [...] Illuminati salaliittoineen voi painua
vittuun!!!!!!!!!»
*

*

*

Seuraavana päivänä, 16. kesäkuuta, DNC:n delegaatio tapasi
FBI:n pääm ajassa liittovaltion poliisin apulaisjohtaja Jim Trainorin, joka oli vastuussa viraston kyberjaostosta. Delegaatioon
kuuluivat DNC:n toimitusjohtaja Amy Dacey, ulkopuolinen
juridinen neuvonantaja Michael Sussmann ja Crowdstriken
edustaja Shawn Henry. Trainorilla oli takanaan jo 20 vuotta
FBI:n palveluksessa, ja hänellä oli kokemusta myös vastatiedustelusta. Hän oli ollut mukana ottamassa kiinni nukkuvia
venäläisagentteja kuusi vuotta aiemmin. Trainorin rauhallinen
ja ystävällinen olemus ei kuitenkaan riittänyt purkamaan ta
paam isessa ilmenneitä jännitteitä. Dacey tiukkasi, miksi FBI
ei ollut tiedottanut DNC:n johtoa tietomurtoepäilyistä aiem 
min vaan tyytynyt selvittämään asiaa alihankkijaa edustavan
rivityöntekijän kanssa. »Tiedotimmehan me DNC:n johtoa»,
Trainor vastasi kättään heilauttaen. »Niin minun muistiinpa
noissani seisoo.»
Dacey hikeentyi. »En tiedä, kenet te ymmärrätte ’johdok
si’», hän sivalsi. »Puheenjohtaja [Wasserman Schultz] ja minä
johdam m e DNC:tä, eikä meistä kummallekaan ilmoitettu ta
pahtuneesta. Olimme täysin pimennossa.»
Trainor kiisti Daceyn syytökset. »M inulla on tästä raport
ti», hän vastasi. »Tiedämme, miten asia meni.»
Trainor vahvisti DNC:n edustajille Crowdstrikessa tehdyt
johtopäätökset: tietomurto oli venäläishakkerien tekosia. Hän
kertoi DNC:n delegaatiolle, että todistusaineisto oli vakuutta
va. Sussmann tiedusteli, suostuisiko FBI asettumaan julkisesti
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Crowdstriken johtopäätöksen taakse. FBI otti harvoin vahvas
ti kantaa kyberhyökkäysten tekijöihin. Internetissä on vaikeaa
osoittaa syyllisyys varmasti. FBI:n syytös merkitsisi käytännös
sä sam aa kuin jos syytöksiä esittäisi Yhdysvaltain hallitus, ja
tässä tapauksessa syyttävä sormi osoitti vieraan vallan hallin
toon. Trainorilla ei ollut valtuuksia luvata julkista kannanot
toa, sellaiset eivät kuuluneet FBI:n toimintatapoihin. »Se on
kiinni Valkoisesta talosta», Trainor sanoi. »Toiveenne välite
tään eteenpäin.»
Guccifer 2.0:n viittaus Wikileaksiin sai muutamat yhdysval
talaiset tiedusteluviranomaiset epäilemään, että tietomurron
jäljet johtivat Venäjälle. Wikileaks oli singahtanut maailm an
laajuiseen maineeseen läpinäkyvyyden puolustajana ja väärin
käytösten paljastajana viisi vuotta aiemmin, kun sivustalla oli
julkaistu satoja tuhansia Yhdysvaltojen turvallisuusluokiteltuja asiakirjoja ja ulkoministeriön sähkeitä, jotka olivat olleet
peräisin asevoimien tiedusteluanalyytikolta nimeltä Bradley
Manning. Asiakirjojen julkaisu oli saanut yhdysvaltalaiset rai
voihinsa, etenkin ulkoministeri Hillary Clintonin. Hän kutsui
tietojen julkistam ista »kansainvälistä yhteisöä vastaan suun
natuksi hyökkäykseksi», joka oli vaarantanut ihmishenkiä ja
»raastoi» vastuullisen valtionjohdon edellytyksenä olevia ra
kenteita.
Jotkut poliittisessa vasem m istossa kehuivat Wikileaksia ja
sen perustajaa, Julian Assangea, rohkeiksi totuuden torviksi
sivustan alkutaipaleella, mutta Yhdysvaltain tiedusteluviran
omaiset omaksuivat pian huomattavasti nuivemman näke
myksen. He epäilivät, että Assangen ja Venäjän johdon välillä
oli yhteys. Assange sai oman ohjelman Venäjän propagandakanava RT:llä vuonna 2012. Seuraavana vuonna hän lähet
ti yhden juristeistaan avustamaan Edward Snowdenia, kun
tämä pakeni Hongkongista Moskovaan - Snowden oli NSA:n
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eli Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusviraston palkkaama
konsultti, joka kopioi ja vuosi tuhansia asiakirjoja yhdysvaltalaisviranomaisten toteuttamasta verkkovalvonnasta. Putinin
hallinto myönsi Snowdenille turvapaikan, ja Assange kertoi
myöhemmin kehottaneensa Snowdenia suuntaamaan M osko
vaan.
Karismaattinen Assange osasi julkisuuspelin, mutta hänet
oli etsintäkuulutettu. Obaman kaudella oikeusministeriö oli
käynnistänyt rikostutkinnan hänen toimistaan M anningin
toimittamien materiaalien julkaisijana. Vuonna 2010 Ruotsin
viranomaiset vaativat Britanniaa luovuttamaan hänet Ruotsiin
seksuaalirikossyytteiden vuoksi. Assange kiisti syytökset ja ju 
listi, että yhdysvaltalaiset olivat tekaisseet oikeusjutun hänen
hiljentämisekseen. Tarina päättyi siten, että ehdonalaisessa ol
lut Assange ei ilmestynyt oikeuteen, vaan haki turvapaikkaa
Ecuadorin Lontoon-suurlähetystöstä elokuussa 2012. Hän m a
jailee lähetystössä edelleen.
Assange antoi kuitenkin edelleen haastatteluja ja kirjoitti
tviittejä, joissa kritisoi yhdysvaltalaisviranomaisia ja etenkin
Hillary Clintonia. »Jokaisella Hillary Clintonille annetulla ää
nellä äänestetään myös turhan ja loputtoman sodan puolesta»,
hän kirjoitti helmikuussa 2016 syyttäen Clintonia Libyassa pit
kään jatkuneesta sekasorrosta. Hän lisäsi: »Hillary on liipaisinherkkä sotaintoilija, vieläpä kehnolla arviointikyvyllä siunattu
liipaisinherkkä sotaintoilija, joka saa silmittömät kiksit ihmis
ten tappamisesta. Häntä ei pitäisi laskea lähellekään asekaup
paa saati armeijaa. On myös selvää, ettei hänestä pitäisi tulla
Yhdysvaltojen presidenttiä.» Putinin tavoin Assange tuntui
kantavan kaunaa demokraattien johtavaa presidenttiehdokas
ta kohtaan.
Varhain kesäkuussa Assange oli esiintynyt videoyhteyden
välityksellä Moskovassa järjestetyssä konferenssissa, missä hän
oli suominut Clintonia kovin sanoin. Hän ei salaillut sitä, että
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teki kaikkensa estääkseen Clintonin vaalimenestyksen. Joita
kin päiviä myöhemmin - hiukan ennen kuin tieto DNC:hen
tehdystä tietomurrosta julkaistiin - Assange kertoi brittitoimittajalle haastattelussa: »Suunnittelemme toteuttavamme
tietovuotoja Hillary Clintoniin liittyen. [...] Tästä tulee Wikileaksille tärkeä vuosi.»
Vauhtiin päästyään Guccifer 2.0 jatkoi tulevina viikkoina tie
dostojen lataamista kaikkien nähtäville. Verkossa julkaistut
materiaalit sisälsivät DNCdle lahjoittaneiden henkilötietoja,
varainkeruuasiakirjoja D CCC dtä*, Clintonin kam panjaorga
nisaation sisäiseen käyttöön tarkoitettuja tietoja sekä sähkö
posteja Clintoneiden hyväntekeväisyysrahastolta, Clinton-säätiöltä. Asiakirjoja oli tuhansia liuskoja.
Kirjoittam issaan blogiteksteissä ja tviiteissä Guccifer 2.0
pilkkasi Clintonia, demokraattipuoluetta, Crowdstrikea ja
muita kyberturvallisuuden asiantuntijoita. Hän väitti kiven
kovaan olevansa romanialainen mies. (»En ole koskaan tavan
nut naispuolista huipputason hakkeria», hän kirjoitti. »Älkää
tykätkö kyttyrää, tytöt. Olette ihania.») Hän kutsui Assangea
ja Snowdenia »moderneiksi sankareiksi» ja Clintonia huijarik
si. Trumpia hän luonnehti »vilpittömäksi», vaikka arvostelikin
tämän vihamielistä suhtautumista maahanmuuttajiin.
Kyberturvallisuuteen vihkiytyneiden asiantuntijoiden pie
net mutta kansainväliset piirit kiinnostuivat Guccifer 2.0:sta
välittömästi. Kuka hän oikein oli? Nuori Britanniassa asuva
kyberturva-asiantuntija Matt Tait tviittasi anonyymisti käyt
täjänimellä @Pwnallthethings ja kyseenalaisti aluksi väitteet,
että Guccifer 2.0 olisi venäläisten luomus - hän ei ollut va
kuuttunut, että Venäjän valtionjohto oli hakkerointioperaation takana.
*

DCCC on demokraattien kongressin kampanjakomitea, joka tukee edus
tajainhuoneeseen pyrkivien demokraattiehdokkaiden kampanjointia.
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Hän paneutui kuitenkin tarkemmin Guccifer 2.0:n ju l
kaisemien asiakirjojen sisältämiin metatietoihin ja havaitsi,
että DNC:n tiedostot oli avattu tietokoneohjelmistolla, jonka
kieliasetukseksi oli valittu venäjä. Taitin silmiin osui toinen
kin johtolanka: yhdelle hakkereiden käyttämälle tietokoneel
le oli luotu käyttäjätunnus, joka viittasi Feliks Dzeržinskiin,
bolševikkikapinalliseen, joka oli perustanut Leninin salaisen
poliisin - siis KGB:n ja sittemmin Venäjän turvallisuuspalve
lu FSB:n edeltäjän. Tait pani myös merkille, että Guccifer 2.0
englannin kielen taidot näyttivät vaihtelevan huomattavasti,
minkä perusteella vaikutti todennäköiseltä, että nimimerkin
taakse kätkeytyi useampi ihminen. Niinpä Tait käänsi kelk
kansa: hänestäkin asialla tosiaan olivat venäläiset. Useat kyberturvallisuusvelhot vaihtoivat mielipiteitä ja pallottelivat ajatuk
sia Twitterissä DNC:n tietomurtoon liittyen, ja Tait osallistui
tviittaamalla: »LOL. Venäläisillä #O PTU**-käm m i.»
Toinen verkkotiedustelun asiantuntija, K ings College Lon
donissa työskentelevä professori Thomas Rid, löysi pian oivan
johtolangan. Hän oli seurannut venäläisten hakkerien toimia
jo vuosia. Hän oli perehtynyt muun muassa tietomurtoon, jo s
sa hakkerit olivat tunkeutuneet Saksan liittopäivien tietoverk
koon toukokuussa 2015. Saksan tiedusteluviranomaiset olivat
yhdistäneet hyökkäyksen Venäjään. Rid tiesi, että eräs toinen
tutkija oli onnistunut selvittämään liittopäivien tietomurrossa
käytetyt haittaohjelmat ja julkaissut ohjelmistokoodin interne
tissä. Crowdstrike oli tehnyt samoin selvittäessään DNC:hen
tehtyä verkkohyökkäystä.
Tietoturva-asiantuntijalle haittaohjelman löytäminen on
hieman vastaava tilanne kuin poliisille se, että rikospaikalta
löydetään ase tai murtovälineet. Rid ohjelmoi hakutoiminnon,
jolla hän pystyi etsimään tietoja molemmista aineistoista. Pian
ohjelma löysikin haetun tiedon: liittopäivien tietomurrossa
** OPTU = operaatioturvallisuus.
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käytetyn komentopalvelimen IP-osoitetta oli käytetty myös
DNC:hen kohdistetun hyökkäyksen yhteydessä. Todistus
aineisto vankistui entisestään. Uusi havainto kytki DNC:hen
tehdyn tietomurron muihinkin venäläisten toteuttamiin verkkohyökkäyksiin, joiden kohteiksi olivat joutuneet esimerkiksi
Nato, Georgia ja Syyriassa toimiva ihmisoikeusjärjestö.
Rid, Tait ja muut asiantuntijat pitivät hyvin todennäköise
nä, että venäläiset olivat vastuussa sekä DNC:n tietomurrosta
että sen saaliina saatujen tietojen julkaisemisesta. Yhdysvaltain
hallinto pysyi kuitenkin vaiti.
DNC:hen tehty tietomurto ja Guccifer 2.0:n julkaisemat tie
dostot eivät olleet Clintonin kampanja-avustajien ainoa pään
särky. Kesäkuussa käytännöllisesti katsoen varmistui, että
Clinton oli onnistunut lyömään Sandersin laudalta pitkän ja
katkeran esivaalitaistelun jälkeen. Vielä ei kuitenkaan oltu sel
villä vesillä. Ilm assa oli merkkejä vaalitaistelun jatkumisesta:
Sandersin kampanjaorganisaatio yritti taivutella puolueen superdelegaatteja* puolelleen ja uhosi asettuvansa poikkiteloin
puolueohjelmasta neuvoteltaessa. Sandersin kannattajat olivat
pettyneitä puolueeseensa, sillä heidän uudistusmielinen eh
dokkaansa oli menestynyt esivaaleissa huomattavasti huonom
min kuin puolueen suosima Clinton, jota monet Sandersin lei
rissä pitivät yritysmaailman kätyrinä. Clintonin avustajineen
oli keksittävä, miten voittaa Sandersin tukijat puolelleen.
Moninaisten ongelmien parissa uurastava Clintonin kampanjapäällikkö Robby M ook käski perustaa kampanjaorganisaatioon sisäisen työryhmän, joka keskittyisi Guccifer 2.0:n
*

Superdelegaatit ovat demokraattipuolueen valitsijamiehiä, jotka saavat
päättää itse, ketä äänestävät puolueen presidenttiehdokkaaksi kansal
lisessa puoluekokouksessa. Useimpien valitsijamiesten ääni määräytyy
esivaalien äänestystuloksen mukaan, eivätkä he saa itse valita kantaansa
puoluekokouksessa.
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julkaisemiin tietoihin. Työryhmän johtoon nimitettiin politii
kan parissa työskennellyt, tutkimukseen ja viestintään erikois
tunut nuori newyorkilainen, Glen Caplin. Hänen vastuulleen
lankesi tehtävä, jota hän itse kutsui »roskispalojen sammutta
miseksi». Sähköpostipalvelinjupakka ja kritiikki Clintonin toi
mista Bengasin konsulaattihyökkäyksen aikana olivat pitäneet
Caplinin kiireisenä lähes koko edellisen vuoden. Caplinin joh
tama työryhmä ryhtyi etsimään vahingollista materiaalia hak
kerien julkaisemista asiakirjoista ja otti huolekseen toimitta
jien kysymystulvaan vastaamisen.
Kampanjapäällikkö M ookia huolestutti, että DNC:n tietom urrosta koituisi vielä lisää ongelmia. Kun DNC:n murrosta
oli uutisoitu, Clintonin kampanjaorganisaatio oli ilmoittanut
tiedotusvälineille, että tunkeilijat eivät olleet päässeet kam 
panjan tietoverkkoon. Kampanjaorganisaatiosta oli kuitenkin
siirretty tietoja DNC:n analyysityökaluun, johon hyökkääjät
olivat päässeet käsiksi. M ook ohjeisti kampanjaorganisaation
väkeä pitämään tämän om ana tietonaan. Jos selviäisi, että
kampanjaorganisaation keräämiä tietoja oli saattanut joutua
hakkereiden käsiin DNC:n tietomurron yhteydessä, moni kuvittelisi hakkereiden päässeen käsiksi kampanjaorganisaation
koko tietojärjestelmään, jolloin kampanjaväki vaikuttaisi epä
pätevältä. Mikä vielä pahempaa, puheet Clintonin käm pänjaorganisaatioon liittyvästä tietomurrosta saisivat aikaan sen,
että vanha sähköpostipalvelinkiista kaivettaisiin taas esiin ja
spekulointi sähköpostipalvelimen hakkeroimisesta kiihtyisi.
Palvelimeen liittyvä tutkinta oli edelleen käynnissä, ja Clin
tonin oli tarkoitus antaa lausuntonsa FBIille piakkoin. M ook
halusi pitää mahdollisimman suuren hajuraon kampanjaorga
nisaation ja DNC:hen liittyvän hakkerointikohun välillä.
Clintonin ja tämän avustajien mielestä oli ilmeistä, mistä
oli kyse: venäläiset yrittivät vaikuttaa vaalien lopputulokseen.
Tietomurto oli osa juonta, jonka avulla Trump haluttiin nos
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taa valtaan. »Olimme siitä täysin vakuuttuneita», Caplin ku
vaili myöhemmin. Varhain kesäkuussa pitämässään puheessa
Clinton oli suominut Trumpia kovin sanoin »Vladimir Putinin
kaltaisten diktaattorien» kehumisesta. »Psykiatrien tehtäväksi
jää selvittää, miksi hän on niin viehtynyt tyranneihin», hän oli
näpäyttänyt. Nyt Clinton ei tiennyt, oliko Trumpin suopeilla,
Putinia koskevilla lausunnoilla suora yhteys DNC:n tietomur
toon, mutta niin hän kuin hänen avustajansakin epäilivät p a
hinta. Kun varastettuja asiakirjoja alkoi ilmestyä internetiin,
Clinton tiimeineen vakuuttui entistä enemmän siitä, että kam 
panjaa vastaan oli käynnissä suurisuuntainen venäläisoperaatio, joka ylitti tavanomaisen verkkourkinnan rajat. Oliko kyse
henkilökohtaisesta kaunasta? Oliko Putin ottanut Clintonin
silmätikukseen? Clinton kertoi avustajilleen uskovansa, että
venäläiset näkivät hänet demokraattipuolueen todennäköise
nä ehdokkaana ja pyrkivät häiritsemään vaaleja.
Clintonin väki valitsi oman näkökulmansa tietovuotoihin.
He sanoivat toimittajille, että kyse ei ollut niinkään asiakirjo
jen paljastumisesta, vaan siitä, että Venäjä yrittää horjuttaa
Yhdysvaltain demokraattista päätöksentekoa. Kun toimittajat
kysyivät DNC:n tietomurrosta ja sen seurauksena julkaistuis
ta materiaaleista, Caplin ja muut avustajat kieltäytyivät kes
kustelemasta asiakirjojen sisällöstä. He käänsivät keskustelun
siihen, että tietomurron takana olivat venäläiset, jotka tekivät
kaikkensa vaikuttaakseen presidenttikisan tulokseen. Kuten
arvata saattaa, politiikantoimittajat kuitenkin keskittyivät esil
le nouseviin mehukkaisiin pikku paljastuksiin, joita tuli ilmi
tasaiseen tahtiin, muutaman päivän välein ilmestyvissä uusissa
julkaisuissa. Monista toimittajista kampanjaväen tulkinta vai
kutti tarkoitushakuiselta.
Anastettujen tiedostojen julkaiseminen sai Valkoiseen taloon
vipinää, vaikka materiaali ei ollutkaan varsinaisesti tulenar
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kaa. Täm ä ei ollut enää tavanomaista verkkourkintaa. Hakkeroimalla hankittua poliittista materiaalia käytettiin vaalipoliittisena aseena ennennäkemättömällä tavalla. Guccifer 2.0
ja tietomurtajat pyrkivät ilmiselvästi vaikeuttamaan vakavas
ti otettavan presidenttiehdokkaan vaalikampanjaa. Käsillä oli
uusi teknisesti vaativa informaatiosodankäynnin muoto.
Valkoisen talon oli reagoitava tapahtumiin, ja vastuu kan
nanotosta lankesi Obaman kokeneimpien avustajien joukos
ta valitulle kolmikolle: Susan Ricelle, Valkoisen talon kans
liapäällikkö Denis M cDonough’lle ja Yhdysvaltain sisäisen
turvallisuuden neuvonantaja Lisa Monacolle. Tiedusteluviranomaisille lähetettiin käsky: selittäkää, mistä on kysymys. Pre
sidentti halusi lisätietoja. Obam a ja hänen tärkeimmät avus
tajansa olivat seuranneet jo pitkään Trumpin kommentteja
Venäjästä ja Putinista ja pitäneet niitä häkellyttävinä. Venä
läisten oletettavasti käynnistämä verkkohyökkäys oli lisännyt
avustajien huolta entisestään.
Presidentin tiimi punnitsi tilannetta pienemmällä kokoon
panolla kuin muita arkaluontoisia asioita. Obama ja hänen
kokeneimmat avustajansa eivät pyytäneet muita kansallisen
turvallisuusneuvoston jäseniä mukaan tapaamisiin. »Käytiin
salamyhkäisiä keskusteluja meneillään olevista tapahtumista
ja siitä, syytettäisiinkö niistä Venäjää», Valkoisen talon edus
taja muisteli.
Uutiset DNC:n tietomurrosta laantuivat parissa viikossa. Guc
cifer 2.0:n julkaisemilla asiakirjoilla ei ollut suoraa vaikutusta
Clintonin kampanjaan. (Näin kävi myös DCLeaks-nimiselle
sivustalle, jolla myös julkaistiin varastettuja sähköpostivies
tejä.) Kampanjaorganisaatiossa ei kuitenkaan voitu huokaista
helpotuksesta, sillä M ook ja muut Clintonin avustajat olivat
varmoja, että tietomurroista kuultaisiin vielä. Caplin työryh
mineen oli nimittäin havainnut Guccifer 2.0:n asiakirjoja syy-
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nätessään, että mukana oli myös DNC:n ulkopuolelta peräisin
olevaa materiaalia. Yksi näistä oli muistio, jonka Marc Elias
oli lähettänyt Podestalle, Mookille ja kampanjan rahoituspääl
likkö Dennis Chengille. Muistio itsessään oli melko mitään
sanomaton ja koski varainkeruuseen liittyviä lakikiemuroita.
Clintonin tiimi ei kuitenkaan löytänyt mitään viitteitä siitä,
että kyseinen tiedosto olisi koskaan ollut DNC:n tietoverkos
sa. Todennäköisimmältä vaikutti, että muistio oli kähvelletty
Podestan sähköpostista.
Toistaiseksi kukaan ei tiennyt, että Podestan sähköpostitilille oli tunkeuduttu. Clintonin keskeisimmät kampanjatyöntekijät alkoivat kuitenkin pelätä uusia tietovuotoja. Podestan
tehtävä Clintonin kampanjaorganisaation puheenjohtajana oli
valvoa organisaation toimintaa ja ohjata Clintonin ystävistä,
liittolaisista, konsulteista ja siipeilijöistä muodostuvaa laajaa ja
toraisaa ryhmää. Hänen sähköpostiinsa saapui tiedostoja, jot
ka olivat peräisin »Clinton-maailman» keskipisteestä. Niistä
revityt otsikot voisivat aiheuttaa paljon vahinkoa.
Vaikutti kuitenkin siltä, etteivät Clintonin avustajat voineet
tehdä asialle mitään. »En jäänyt kuuden viikon lomalle käydäkseni läpi sähköpostissani olevat 60 000 viestiä», Podesta sa
noi myöhemmin. Mutta joka kerta, kun Guccifer 2.0 julkaisi
uusia tiedostoja, Caplinin tiimi etsi joukosta Podestalta vietyä
materiaalia.
»Elettiin jatkuvassa pelossa, että kohta tapahtuu jotain mul
listavaa», kam panjaorganisaation it-päällikkö Shane Hable
muisteli. »Joka päivä mietittiin, että tänäänkö pamahtaa. O do
tettiin, mitä tuleman piti.»
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11
»T Ä S T Ä ON IL M O IT E T T A V A P Ä Ä M A JA A N »

Kaksi m iestä lounasti Heathrow’n lentoaseman terminaali
5:ssä sijaitsevassa italialaisravintolassa kesäkuun alussa vuon
na 2016. Heitä yhdisti palava halu paljastaa Putinin hallinnon
korruptoituneisuus ja rikokset sekä toimia niiden estämiseksi.
Pöydän toisella puolella istui Christopher Steele, brittivakooja, joka oli kymmenen vuotta sitten hoitanut Litvinen
kon murhatutkintaa. Vielä hieman yli viisikymmenvuotiaa
nakin hän näytti juuri siltä, miltä brittivakoojan kuvittelisikin
näyttävän: huoliteltu asu, hailakan siniset silmät ja asiallinen
käytös. Häntä vastapäätä oli Glenn Simpson, pitkä, valpas,
hiukan nukkavierun oloinen amerikkalainen. Miehet olivat
sukulaissieluja, sillä Kremlin juonittelut kiehtoivat molempia
loputtomasti.
52-vuotias Simpson oli ollut nuorempana maineikas tutkiva
toimittaja Wall Street Journalissa. Yksi hänen tunnetuimmista
jutuistaan oli käsitellyt venäläisiä oligarkkeja ja järjestäytyneen
rikollisuuden edustajia, jotka olivat palkanneet Washingtonis
sa työskenteleviä lobbareita ja juristeja edistääkseen omia etu
jaan.
Simpson oli jättänyt toimituksen vuonna 2009 ja perusta
nut Washingtoniin pienehkön yrityksen, joka tutki ja selvitti
kaikenlaista asiakkaiden toimeksiannosta. Sittemmin Fusion
GPS -nimisellä yrityksellä oli asiakkaita niin Yhdysvalloista
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kuin muualtakin, lähinnä politiikan ja liike-elämän piiristä.
Simpson kuvaili yrityksensä toimintaa joskus »vuokrajournalismiksi». Firman puoleen kääntyi usein yrityksiä, jotka
olivat joutuneet törmäyskurssille lakien tai säädösten kanssa.
Tähän kastiin kuuluivat esimerkiksi Simpsonin asiakkaana ol
lut luontaistuoteyritys Herbalife, jonka liiketoimintamallia oli
haukuttu pyramidihuijaukseksi, sekä terveysteknologiayritys
Theranos, joka esitti kyseenalaisia väitteitä uraauurtavista
verikokeistaan. Yleensä asiakkaat halusivat Simpsonin yrityk
sen hillitsevän kielteistä julkisuutta ja penkovan tietoja heitä
kritisoivista tahoista. Barack Obaman jatkokautta ajava kampanjaorganisaatio palkkasi Fusion GPS:n vuonna 2012 sel
vittämään hyödyllistä tietoa Mitt Romneystä. Loan kaivelu
vastaehdokkaasta oli tavanomaista, mutta sitä salailtiin - Obamankaan kampanjaorganisaation m aksuja Fusion GPSdle ei
paljastettu avoimesti, vaan ne kirjattiin kuluraportissa kam 
panjan lakifirmalle maksetuiksi laskuiksi.
Viime aikoina Fusion GPS oli avustanut yhdysvaltalaista
asianajotoimistoa, joka puolusti Prevezon Holdingsia, jo aiem
min esiin noussutta venäläisomisteista firmaa, jota syytettiin
yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa rahanpesusta. Kyseinen
oikeusjuttu oli osaltaan syynä kongressin päätökseen säätää
Magnitskin laki, jonka nojalla ihmisoikeusrikkomuksiin syyl
listyneille venäläisvirkamiehille langetettiin pakotteita. Simp
sonin tehtävä oli kaivella esiin materiaalia, jonka julki tulo
saattaisi Browderin huonoon valoon. Simpson oli siis kohtalon
oikusta päätynyt samaan joukkueeseen venäläisjuristi Natalia
Veselnitskajan kanssa - Veselnitskaja edusti Prevezon H ol
dingsia, ja hän oli myös se, jonka Agalarovit olivat lähettäneet
Trump Toweriin tapaamaan Trump Junioria, M anafortia ja
Kushneria. Epätavanomaisesta asetelmasta huolimatta Simp
son seurasi edelleen keskittyneesti Putinin öykkärihallituksen
toimia. Kuten hänellä oli tapana sanoa, hän oli »lähes pakko
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mielteisen kiinnostunut Venäjän kleptokratiasta ja järjestäyty
neestä rikollisuudesta».
Molemmat olivat aiheita, joissa kannatti kääntyä Steelen
puoleen.
Steele oli jättänyt brittitiedustelun, muttei vakoilun maailmaa:
myös hän toimi yrittäjänä. MI6:ssa työskennellessään Steele oli
tutustunut terrorismintorjuntaan erikoistuneeseen korkea-arvoiseen kollegaan, Chris Burrowsiin. M olemmat lähtivät
MI6:sta vuonna 2009, ja yhdessä he perustivat yksityisen tiedusteluyrityksen nimeltä Orbis Business Intelligence. Firman
toiminta nojasi Steelen pistämättömään asiantuntemukseen
Venäjästä sekä venäläisen liike-elämän ja politiikan yhteyksiin.
Yrityksen kotisivuilla luonnehdittiin seuraavasti: »Suurimmat
vahvuutemme ovat laadukkaiden tietolähteiden verkosto sekä
edistyneet tiedusteluvalmiudet. Tarjoamme strategista oh
jausta, organisoimme tiedonkeruuoperaatioita ja toteutamme
monimutkaisia, usein maan rajat ylittäviä tutkimuksia.» Steele
ja Burrows olivat siis yksityisiä vakoojia.
Steele oli yrityksen kantava voima, Burrows vakuuttava
myyjä. Ilmiömäisen muistinsa turvin Steele kykeni om aksu
maan ja analysoimaan valtavia tietomääriä. Burrows ihaili
Steelen muistia, mutta uskoi olevansa kumppaniaan parempi
intuitiota vaativissa tehtävissä, kuten tietolähteiden asemaan
asettum isessa sekä heidän motiiviensa ja luotettavuutensa
arvioimisessa. Yksi firman vahvuuksista, jota Burrows usein
markkinoi asiakkaille, oli Steelen lyömätön asiantuntemus sii
tä, miten venäläiset käyttivät kompromatia - yleensä salakähmäisin keinoin hankittua raskauttavaa tietoa - aseena politii
kassa, diplomatiassa ja liike-elämässä.
Orbis menestyi heti perustamisestaan lähtien, osin siksi,
että asiakas sai rahojensa vastineeksi paljon muutakin kuin
mitä useimmat firman kilpailijat tarjosivat eli yhteenvetoja
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julkisten aineistojen sisältämistä tiedoista. Firma toteutti ope
raatioita, jotka muistuttivat paljon valtiollisten vakoiluorga
nisaatioiden hankkeita. Eräs toimeksianto oli saatu Venäjällä
toimivalta brittiläiseltä vakuutusyhtiöltä, joka oli ajautunut on
gelmiin paikallisen veroviranomaisen kanssa. Steele sai selville
syyn viranomaisen epäasialliseen toimintaan: verovalvontaa
johtavan venäläisen poika johti brittiyrityksen kanssa kilpai
levaa yhtiötä. Steele tarttui toimeen. Steele levitti verkoston
sa kautta sanaa, että jos väärinkäytökset eivät loppuisi, tieto
virka-aseman väärinkäytöstä tavoittaisi muut monikansalliset
yritykset ja ulkomaiset investoinnit alueelle olisivat vaaras
sa tyrehtyä. Häiriköinti loppui. Tapaus oli Browderin sanoin
oivallinen esimerkki onnistuneesta »hiljaisesta vaikuttamises
ta».
Vuonna 2010 Steele ja Burrows saivat mittavan toimeksian
non: heidän tuli auttaa Englannin jalkapalloliitto EFAa pyrki
myksissään päästä isännöimään vuoden 2018 jalkapallon maa
ilmanmestaruuskisoja. Kisaisännyydestä kilpailtiin kiivaasti.
Monet silmäätekevät brittivirkamiehet ja prinssi Charles lobbasivat kansainvälistä jalkapalloliittoa Fifaa, jotta turnaus saa
taisiin Britanniaan. Obaman hallinto oli jo alkanut ajaa Yhdys
valtoja vuoden 2022 MM-kisojen pitopaikaksi.
Kun FIFA päätti, että vuoden 2018 kisat järjestettäisiin Ve
näjällä ja vuoden 2022 kisat Qatarissa, britit ja yhdysvaltalai
set vimmastuivat ja päättelivät, että korruptio ja lahjonta olivat
vaikuttaneet oleellisesti päätöksiin. Steele oli saanut selville,
että Putin oli lähettänyt tuttujen oligarkkien välityksellä lah
juksia Fifan korkea-arvoisille jäsenille. Kertoessaan kollegoil
leen Fifasta Steele sanoi: »Epäoikeudenmukaisuus raivostutti.
Liitto oli osoittautunut maailman korruptoituneimmaksi or
ganisaatioksi.»
Steele soitti FBI-agentti Mike Gaetalle, johon hän oli tutus
tunut hiljattain konferenssimatkalla Oxfordissa. Gaeta oli eri
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koistunut Venäjän järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja saanut
paikan New Yorkin toimipisteestä.
Steele kertoi, että hänellä oli Gaetalle jotakin näytettävää.
Gaeta kiinnostui heti, joten Steele lensi pian New Yorkiin ja
Washingtoniin esittelemään FBI:n väelle tietoja, joita hänen oli
onnistunut hankkia monien Fifan päättäjien hämäräperäisistä
tuttavuuksista.
FBI:n saam ista raporteista muodostui tuhti tapauskansio
Fifan korruptoituneisuudesta. Erityisen raskauttava todiste
oli Steelen löytämä vuonna 2005 otettu valokuva, jossa Fifan
pitkäaikainen puheenjohtaja Sepp Blatter kippistää naures
kellen moskovalaisessa yökerhossa venäläisen rikollisjohtaja
Alimžan Tohtahunovin kanssa.
Tohtahunov oli FBI:n etsityimpien rikollisten listalla. H än
tä vastaan oli nostettu syyte Yhdysvalloissa vuonna 2002, sillä
hänen epäiltiin yrittäneen junailla Venäjä voittajaksi samana
vuonna järjestetyissä talviolympialaisissa. Syytteestä tiedot
ti James Comey, joka tuolloin työskenteli syyttäjälaitoksella.
(Tohtahunov sai myöhemminkin syytteen, vuonna 2013. Sil
loin epäiltiin, että hän suojeli Trump Towerissa kokoontuvaa
kansainvälistä uhkapeliryhmää, joka pelasi suurin panoksin ja
syyllistyi rahanpesuun kierrättämällä venäläisoligarkkien ra
haa Kyprokselle rekisteröityjen pöytälaatikkofirmojen kautta.)
Steelen selontekojen pohjalta käynnistyi vuosien laajamit
tainen tutkimus, jonka lopputuloksena liittovaltion syyttä
jät nostivat kanteita useita Fifan keskeisiä toimijoita vastaan.
Blatteria ei haastettu oikeuteen, mutta hän joutui eroamaan.
Tapauksen myötä Steele osoitti FBLlle olevansa luotettava läh
de.
Yhdysvaltain ulkoministeriössä muodostettiin hänestä pian
yhtä suotuisa näkemys. Keväällä 2014 Steele laati Ukrainan
kriisiä koskevia tilannekatsauksia erään yrityksen laskuun.
Hän arveli, että tiedot saattaisivat kiinnostaa myös Yhdysval
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tain hallintoa, joten hän otti yhteyttä Jonathan Wineriin, ulko
ministeriön kokeneeseen virkamieheen. (Winer oli aiemmin
lobannut Putinia vastustavan ja sittemmin maanpakoon läh
teneen Mihail Hodorkovskin puolesta.) Winer ilmoitti apu
laisulkoministeri Victoria Nulandille, että hän oli saanut vi
hiä lähteestä, jolla oli hyvät verkostot Venäjällä ja Ukrainassa.
Olisiko Nuland kiinnostunut? Nuland vastasi myöntävästi, ja
Steelen raportteihin tutustuttuaan hän ilmoitti Winterille olevansa kiinnostunut myös tämän tulevista selonteoista. Nulandia kuitenkin huolestutti, että venäläishakkerit saattaisivat
päästä käsiksi materiaaleihin, joten hän pyysi Wineria tallen
tamaan ne ulkoministeriön turvalliseen tietojärjestelmään,
jossa muutakin turvallisuusluokiteltua tietoa säilytettiin, ja vä
littämään raportit Nulandille vasta sitten.
Toukokuun 2014 ja helmikuun 2016 välisenä aikana Steele
lähetti Nulandille 120 Orbisin raporttia poliittisista ja diplo
maattisista käänteistä Venäjällä ja Ukrainassa. Muistioissa kä
siteltiin muun m uassa suunnitelmia länsimaiden asettamien
pakotteiden kiertämiseksi sekä useiden oligarkkien toimia.
Nuland pani merkille, että tiedot - myös Venäjän suunni
telmia koskevat - vaikuttivat pitävän enimmäkseen kutinsa.
»Noin 75-80 prosenttia hänen toimittamistaan tiedoista osui
oikeaan», Nuland kuvaili myöhemmin. »Aika ajoin arvioin,
että lähde oli vetänyt häntä nenästä, mutta noin yleisesti ot
taen se, mitä hän sanoi, kävi yksiin omien havaintojeni kans
sa.»
Keväällä 2016 Steeleä pidettiin arvokkaana tietolähteenä ai
nakin kahdessa Yhdysvaltain valtiollisessa virastossa: FBI:ssä
sekä Yhdysvaltain Venäjä-politiikasta vastaavassa ulkominis
teriön yksikössä.
Fusion GPS ja Orbis olivat tehneet vuosien mittaan yhteistyötä
monessa projektissa. Heathrow’n lentoasemalla Simpson selit
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ti, että hänellä oli Steelelle uusi toimeksianto, jos tämä vain ot
taisi sen vastaan.
Simpson työtovereineen oli kaivellut tietoja Donald Trumpista jo kuukausia. Alun perin työ oli aloitettu toimeksiannos
ta, jonka takana oli konservatiivinen verkkosivusta Washing
ton Free Beacon, jota rahoitti sijoitusrahastomiljardööri Paul
Singer. Washington Free Beacon ja Singer edustivat konserva
tiivipuolueen sitä siipeä, joka ei olisi suurin surminkaan ha
lunnut nähdä Trumpia puolueen lopullisena presidenttiehdok
kaana. Nyt kun Trumpin valinta vaikutti väistämättömältä, ei
ollut enää mielekästä maksaa Simpsonille Trumpin tihutöiden
penkomisesta.
Simpson ei kuitenkaan ollut halunnut luopua Trump-tehtävästä. Niinpä hän ja hänen kumppaninsa, toinen Wall Street
Journalin entinen toimittaja Peter Fritsch olivat lähteneet
Marc Eliaksen pakeille. Elias oli demokraattien lakimies, joka
oli avustanut sekä Clintonin kampanjaorganisaatiota että de
mokraattien kansalliskomiteaa. Elias ja Simpson pääsivät so 
pimukseen huhtikuussa: Eliaksen firma Perkins Coie pestäisi
Fusion GPS:n, ja tutkijoiden palkkiot ja kulut katettaisiin Clin
tonin kampanjaorganisaation ja DNC:n varoista. Tämäkään
järjestely ei ilmenisi liittovaltion vaalikomission vaatimista
kuluraporteista, sillä Fusion GPSdle suoritettavat maksut kir
jattiin Eliaksen lakifirmalle maksetuiksi korvauksiksi juridi
sesta neuvonnasta. Kaiken kaikkiaan Fusion GPS:n palkkiot
ja kulut nielivät yli miljoona dollaria Clintonin kampanjaorga
nisaation ja DNC:n varoja. Moni sen paremmin kampanjaor
ganisaation kuin DNCmkään johdossa ei tiennyt järjestelystä
eikä Fusion GPS:n toimista. Kuukausia myöhemmin Donna
Brazile, joka hoiti väliaikaisesti DNC:n puheenjohtajan teh
täviä, kuuli huhuja Fusion GPS:n tutkimuksista Venäjällä ja
vaati Eliakselta selitystä. Brazilen mukaan Elias oli todennut
ykskantaan: »Et halua tietää.»
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Oli jokseenkin ironista, että juuri Simpson avusti Clintonin
kampanjaa kaivelemalla tulenarkoja tietoja tämän vastaehdok
kaasta. Simpsonilla ei nimittäin ollut järin korkeaa käsitystä
sen paremmin Hillarystä kuin Billistäkään. Aiemm assa työs
sään toimittajana hän oli seurannut tiiviisti Clintonien toimia.
Vuonna 1996 Simpson kirjoitti keskustelua kirvoittaneita ar
tikkeleita rahavirroista, joita demokraattipuolue sai ulkomailta
(muun m uassa Kiinasta ja Indonesiasta) Bill Clintonin toisen
kauden vaalikampanjaa varten. Eräässä Simpsonin ja Jill Abramsonin kirjoittamassa kansijutussa todettiin, että aasialaisrahoituksen vyöry nostaa esiin »aiheen, josta ei juuri puhuta:
miten ulkomaalaiset vaikuttajat hivuttautuvat mukaan Yhdys
valtojen poliittiseen järjestelmään».
Fusion GPS oli hiljattain selvitellyt, keitä olivat varakkaat
ulkomaiset lahjoittajat, jotka olivat lapioineet rahaa Clintonien
hyväntekeväisyyssäätiölle. Simpsonista tuntui, että lahjoituk
silla yritettiin ostaa vaikutusvaltaa Hillary Clintonin johtamas
sa ulkoministeriössä. »En olisi halunnut lainkaan tehdä töitä
sille Clintonin haaskalle», Simpson nurisi ystävilleen. »Kirjoi
tin Hillarystä ja Billistä juttuja vuosia. Se kaksikko oli varsinai
nen vanhan liiton poliittinen kone.»
Simpson kuitenkin arvioi, että Trumpiin verrattuna Clin
ton oli pienempi paha. Trumpin lukuisat vararikot, yhteydet
rikollisjengeihin, kyseenalaiset liiketoimet, jotka olivat poiki
neet m onia petossyytteitä... Simpson oli huolissaan. Muut
kin asiat kiinnittivät hänen mielenkiintonsa: Ivanka Trumpin,
Jared Kushnerin sekä Roman Abramovitš -nimisen venäläisoligarkin ystävyys ja lisäksi Deutsche Bankin Donald Trum
pille myöntämät mittavat lainat, joiden oli epäilty liittyvän ve
näläiseen rahanpesujuoneen.
Eniten Simpsonia kuitenkin kiinnostivat Trumpin vierailut
Venäjällä. Hän tiesi, että Trump oli käynyt M oskovassa m o
neen otteeseen, mutta M iss Universum -kisoja lukuun otta
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matta matkoista ei ollut jäänyt käteen paljoakaan. Simpsonista
se vaikutti oudolta. Kenen kanssa Trump oli yrittänyt hieroa
kauppoja? Mikä oli mennyt pieleen? Simpson kysyi, kiinnos
taisiko Steeleä liittyä tutkimuksiin. Hän antoi Steelelle yksin
kertaisen tehtävän: »Selvitä, mitä Trump on oikein puuhannut
siellä.»
Lentokentällä lounastaessaan Simpson tiesi jo jotain, mutta
ei paljastanut sitä Steelelle. Demokraattipuolueen yhteistyö
kumppanina hänelle oli kerrottu venäläisten murtautumisesta
DNC:n tietoverkkoon, vaikka se ei ollut vielä julkista tietoa.
Tapaus pani miettimään, sekaantuivatko venäläiset vaaleihin
Trumpia auttaakseen. Simpsonilla ei ollut lupaa kertoa tietomurrosta, joten hän kertoi Steelelle niin vähän kuin mahdol
lista. Simpson toivoi kuitenkin, että Steele onnistuisi saamaan
edes vähän lisätietoja siitä, mitä venäläiset suunnittelivat vaa
lien varalle - olihan tämän firma tutkinut venäläisten vaikutusoperaatioita Länsi-Euroopassakin.
Steele oli heti mukana. Orbisilla oli paraikaa Venäjällä pro
jekteja, jotka liittyivät yritysten välisiin oikeusjuttuihin. Stee
le arveli voivansa välittää tehtävän Venäjällä työskenteleville
kontakteilleen, joille hän maksoi tietojen kaivelusta ja raport
tien kirjoittamisesta. (Steele tunnettiin Venäjällä, joten hän ei
voinut toimia siellä itse.) Simpson ja Steele tekivät sopimuksen
30 päivästä; jatkosta voitaisiin sopia sen jälkeen. Steelelle mak
settaisiin pyöreät 30 000 dollaria.
Steele otti yhteyttä tärkeään tietolähteeseensä Venäjällä »kerääjään», kuten Steele häntä kutsui - ja pyysi häntä hankki
maan tietoja Trumpista. Steele piti kerääjänsä henkilöllisyyden
visusti salassa, mutta Simpson oletti tämän olevan ulkomail
le muuttanut venäläinen, joka kävi M oskovassa usein ja tunsi
useita asioista perillä olevia venäläisiä niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Hän toimi Steelen asiamiehenä ja yritti
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selvittää, millaisia tiedonmuruja hänen omilla lähteillään oli
tarjota.
Parisen viikkoa myöhemmin Steele lensi tapaamaan kerää
jäänsä erääseen kaupunkiin Euroopassa. Hän kuunteli ja teki
m uistiinpanoja epäuskon vallassa. Kerääjä välitti kontakteil
taan saamiaan tietoja, joiden mukaan Trump oli ollut venäläis
ten tähtäimessä jo vuosia, häntä oli pehmitetty jo hyvän aikaa
ja hänestä oli jopa kerätty kompromatia, materiaalia om alaa
tuisista seksuaalisista hurjasteluista, jotka kerääjän mukaan
olivat Moskovassa »julkinen salaisuus». Steele oli kauhuissaan.
»Luulin, että uran tässä vaiheessa mikään ei olisi minulle vie
rasta», hän kertoi kumppaneilleen.
Steele ilmoitti heti Simpsonille. »Täyttä dynamiittia», Steele
luonnehti ja mainitsi myös seksuaalissävytteisiin seikkailuihin
liittyvän kompromatin.
»Tarvitsen mustaa valkoisella», Simpson sanoi. »Kirjoittaisitko raportin?»
Steele laati ripeästi kolmisivuisen muistion, josta tuli myö
hemmin yksi kaikkien aikojen kuuluisimmista ja kiistellyimmistä tiedusteluraporteista.
Steele kirjoitti joka sivun ylä- ja alalaitaan »LUOTTAM UK
SELLINEN/ARKALUONTOINEN LÄHDE». Muistio oli päi
vätty 20. kesäkuuta, ja se alkoi neljään ydinhuomioon tiiviste
tyllä yhteenvedolla. Ensimmäinen huomio koski suuria linjoja:
»Venäjän hallinto on mielistellyt, tukenut ja avustanut TRUM 
PIA vähintään viiden vuoden ajan. Myös PUTININ kannat
tamana tavoitteena on ollut synnyttää ristiriitoja ja jännitteitä
länsimaiden välille.»
Seuraavaksi Steele totesi raportissaan:

»Toistaiseksi

TRUMP ei ole tarttunut lukuisiin venäläisten lahjuksenomaisesti tarjoamiin kiinteistökauppoihin, jotta Kreml pyrkisi hä
nen suosioonsa myös jatkossa. TRUMP ja hänen sisäpiirinsä
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ovat kuitenkin ottaneet vastaan Kremlin säännöllisesti tar
joam ia tiedustelutietoja muun m uassa hänen vastustajistaan
sekä demokraattipuolueessa että sen ulkopuolella.»
Kolmas yhteenvedon huomioista oli tulenarin: »Entisen
korkea-arvoisen venäläistiedustelu-upseerin mukaan Venä
jän turvallisuuspalvelulla on kiristämistarkoituksiin kelpaavaa materiaalia TRUMPISTA liittyen hänen toimiinsa M O S
KOVASSA. Useiden uskottavien lähteiden mukaan hän on
Moskovassa ollessaan antautunut perversseihin seksuaalisen
kanssakäymisen muotoihin Venäjän turvallisuuspalvelun jär
jestämissä/tarkkailemissa oloissa.»
Yhteenvedon viimeinen huomio koski Trumpin vastaeh
dokasta: »Venäläiset tiedustelupalvelut ovat koonneet Hillary
CLINTONIA vahingoittavia tietoja jo vuosien ajan. Materiaali
ei liity niinkään valonarkoihin toimiin vaan koostuu pääosin
Clintonin Venäjän-matkojen aikana salaa nauhoitetuista kes
kusteluista ja salakuunnelluista puheluista. M ateriaali on
Kremlin tiedottajan, PESKOVIN, vastuulla, ja hän on saanut
m ääräyksensä PUTINILTA itseltään. Toistaiseksi kerättyjä
tietoja ei ole levitetty ulkomailla, edes TRUMPILLE. Vielä on
epäselvää, miten venäläiset aikovat käyttää tietojaan.»
Yhteenvetoa seuraavilla sivuilla Steele eritteli tietojaan
yksityiskohtaisemmin. Hän kuvaili kerääjänsä tietolähteitä
nimeämättä heitä. Lähde A:ta hän luonnehti kokeneeksi Ve
näjän ulkoministeriön virkamieheksi ja lähde B:tä entiseksi
korkea-arvoiseksi tiedustelu-upseeriksi, joka toimii edelleen
aktiivisesti Kremlissä. Molemmat olivat hiljattain paljastaneet
»luotettavalle maanmiehelleen» eli kerääjälle, että valtionjoh
dolla oli jo vuosia ollut käynnissä operaatio, jonka tarkoitus oli
voittaa Trumpin luottamus ja suosio, ja että Putin »kannatti ja
johti» kyseistä projektia.
Lähde С oli venäläinen talousasiantuntija julkiselta sekto
rilta, ja hänen mukaansa koko Trump-operaatio sisältyi Puti-
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nin laajempaan suunnitelmaan lietsoa eripuraa Yhdysvallois
sa sekä Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä. Sama lähde kertoi
myös kuulleensa Putinin haikailevan 1800-lukulaista poliittis
ta ilmapiiriä, jossa kansakunnat ajoivat itsenäisesti kukin omia
etujaan eivätkä muodostaneet arvopohjaisia kansainvälisiä liit
toumia.
Steele kertoi lähde A:n paljastaneen, että Kreml oli toimit
tanut Trumpille ja hänen tiimilleen hyödyllistä tiedustelutietoa
Clintonista. Muistiossa kerrottiin, että Putin oli yrittänyt voit
taa Trumpin puolelleen muun m uassa tarjoamalla tälle houkuttelevia rakennussopimuksia Venäjällä. Mutta, Steele jatkoi,
»tuntemattomista syistä johtuen TRUMP ei ole tarttunut tar
jottuihin mahdollisuuksiin».
Seuraavana vuorossa oli kuvaus skandaalinkäryisistä toi
mista, joista muistiot tulivat suuren yleisön parissa lopulta
ehkä parhaiten tunnetuksi. Steele väitti, että venäläistiedustelu oli onnistunut »hyödyntämään TRUM PIN henkilökoh
taisia päähänpinttymiä ja seksuaalisia perversioita hyödyl
lisen kompromatin kartuttamiseksi». Steelen mukaan lähde
D oli »TRUM PIN kanssa usein työskentelevä taho, joka oli
vastannut Trumpin hiljattaisten Moskovan-matkojen järjes
telyistä» ja kertoi, että tämän mukaan »TRUM PIN (pervers
si) toiminta M oskovassa piti sisällään esimerkiksi tapauksen,
jossa TRUMP hakeutui (vihaamansa) presidentti OBAMAN
ja tämän vaimon eräällä Venäjän-vierailulla käyttämään ho
tellihuoneeseen Ritz Carlton Hotelissa ja sotki sviitin sängyn
käskemällä prostituoituja tekemään ’kultaisia suihkuja (virt
saamaan) hänen katsellessaan. Hotelli oli tunnetusti Venäjän
turvallisuuspalvelun hallinnassa, ja se pystyi nauhoittamaan
kaiken haluamansa tärkeimpiin huoneisiin kätketyillä mikro
foneilla ja kameroilla.»
Toinen m uistiossa siteerattu lähde sanoi, että om alaatui
sen tempauksen uskottiin tapahtuneen vuonna 2013. (Sam a
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na vuonna, jolloin Trump oli M oskovassa seuraam assa Miss
Universum -kisoja.) Steelen mukaan yksi hänen venäläisis
tä kontakteistaan oli jututtanut kyseisen hotellin naispuolista
työntekijää, joka oli »vahvistanut» tarinan. Lähde В (tiedus
telu-upseeri, jolla oli edelleen yhteyksiä Kremliin) väitti, että
Trumpin »omalaatuinen toiminta Venäjällä on kerryttänyt
vuosien varrella venäläisviranomaisille niin paljon nöyryyt
tävää materiaalia nykyisestä konservatiivipuolueen president
tiehdokkaasta, että se riittäisi hänen kiristämiseensä».
Kun Steelen kumppani Burrows luki muistion, hän oli nielais
ta kielensä. »M itä helvettiä!» Burrows sanoi Steelelle kiivaan
keskustelun aikana. »Mikä helvetti on ’kultainen suihku’? Ihan
outo minulle.»
Burrows pelkäsi Steelen värittäneen aineistoa. »Miksi käytit
sanaa ’perverssi’?» hän tivasi.
»Koska sitä sanaa hän käytti», Steele vastasi viitaten tär
keimpään lähteeseensä.
»Mutta pitääkö sen olla raportissakin?» Burrows kysyi.
»Älä ole pikkumainen.»
Asiakirjan paljastam isesta aiheutuvat poliittiset seuraa
mukset arveluttivat Burrowsia. »Täm ä on tulenarka asia», hän
totesi kumppanilleen. Burrows kysyi, oliko Steele varma asias
taan.
»Niin lähde sanoi», Steele vastasi viitaten jälleen kerääjään,
jolta saatiin parhaimmillaankin toisen käden tietoa. »Tämän
varmemmaksi ei pääse.»
Steelen näkökulmaan vaikutti epäilemättä se, että seksuaalissävytteisen kompromatin hyödyntäminen oli kuulunut Venä
jän turvallisuuspalvelun (FSB:n) työkaluvalikoimaan iät ja ajat.
Se oli mahdollistanut osaltaan myös Putinin valtaan nousun.
Vuonna 1999 Venäjän valtakunnansyyttäjä Juri Skuratov val
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misteli perinpohjaista selvitystä presidentti Boris Jeltsinin sisä
piirissä rehottavasta korruptiosta. Korruptioepäilyt ulottuivat
myös Jeltsinin tyttäreen, joka toimi isänsä poliittisena pääneuvonantajana. Ennen kuin selvitys ehti valmistua, eräs televi
siokanava julkaisi epäselvän mustavalkoisen videon, jolla kak
si vähäpukeista nuorta naista - lähetyksessä heitä kutsuttiin
prostituoiduiksi - pelehti Skuratovia muistuttavan vanhem
man miehen kanssa. Nousi skandaali, ja parin viikon kulut
tua videon aitouden vahvisti niinkin arvovaltainen taho kuin
FSB:n johtaja itse. Hän oli Vladimir Putin. Kun Skuratov myö
hemmin irtisanottiin, ikikiitollinen Jeltsin oli jo järjestänyt Pu
tinista itselleen seuraajan, Venäjän seuraavan presidentin.
Skuratoviin liittyvässä videossa oli kaikki vanhan KGB-operaation tunnusmerkit. Kylmän sodan aikana sattui usein, että
Venäjällä vierailevia liikemiehiä ja diplomaatteja kiristettiin
arkaluontoisella kuvamateriaalilla. Sama menetelmä oli kes
keinen osa myös FSB:n keinovalikoimaa. Heinäkuussa 2009
venäläiselle uutissivustolle toimitettiin video, jolla pyylevä
brittidiplomaatti, James Hudson, hurvitteli kahden vaaleaveri
kön kanssa ilotalossa. Sivusto julkaisi videon otsikolla »Herra
Hudsonin seikkailut Venäjällä». Video riitti panemaan pisteen
Hudsonin seikkailuille: hän joutui eroamaan heti videon tul
tua julki. Tapaus osoitti osaltaan, että kompromatin uhka kos
ketti edelleen kaikkia Venäjälle matkustavia merkkihenkilöitä.
FSB:n siis tiedettiin hyödyntävän sukupuolielämään liit
tyvää kompromatia, mutta se ei kuitenkaan todistanut, että
taktiikkaa olisi käytetty Trumpiin. Raportissa ei viitattu m i
tenkään siihen, kuinka Steelen nimettömät lähteet tiesivät
tai olisivat voineet tietää Trumpista ja kultaisista suihkuista.
" Sanamuodot jättivät yksityiskohdat arvailujen varaan. Lähde
D:n sanottiin olleen hotellissa - mutta oliko hän ollut itse läs
nä Trumpin hotellihuoneessa, keskustellut jonkun huoneessa
olleen prostituoidun kanssa tai nähnyt tapahtumista videon?
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Se ei käynyt muistiosta selville, ja samankaltaisia kysymyksiä
sieti esittää muistakin Steelen lähteistä, jotka väittivät vahvistavansa tapahtumien kulun.
Jos muistio piti paikkansa, se voisi nousta merkityksellisim m äksi löydöksi, joka yhdysvaltalaisessa vastaehdokkaan
heikkouksien kartoittamisen perinteessä oli kuunaan tullut
ilmi. Myöhemmin Burrows kuitenkin luonnehti pienen piirin
kesken, että raportti muistutti alustavaa tiedusteluraportointia: tietoja ei ollut vielä analysoitu tai tarkistettu, joten ne ei
vät olleet jakelukelpoista tavaraa. »Muistiota ei ollut tarkoitet
tu viimeiseksi sanaksi». Burrows sanoi. »Se oli raportti, jonka
väitteitä oli selvitettävä perinpohjaisemmin. Ei mitään kiveen
kirjoitettua Jumalan sanaa, vaan raakaversio.»
Simpson odotti malttamattomasti Steelen raporttia. Steele oli
lähettänyt sen muistitikulla salasanan kera Federal Expressin
kautta. Kuoren piti saapua Washingtoniin kesäkuun 24. päi
vän aamuna, joka sattui olemaan Steelen syntymäpäivä. Hän
juhlisti päivää lähtemällä vaimonsa kanssa kävelylle kunin
kaallisen puutarhayhdistyksen ylläpitämään puistoon Lon
toon kupeessa. Britanniassa elettiin ikimuistoisia hetkiä, sillä
edeltävänä päivänä oli julkistettu Britannian EU-eroa puoltava
kansanäänestystulos, joka oli pannut koko maan sekaisin.
Simpson alkoi hermostua. Kuorta ei ollut vieläkään toimi
tettu. Hän soitteli Steelelle ja häiritsi tämän vapaapäivää ky
selemällä, m issä toimitus viipyi. Simpson joutui hillitsemään
vainoharhaisia ajatuksiaan. Oliko kuori hävinnyt - vai olivatko
venäläiset kaapanneet sen? Viivästyksen syy osoittautui lopul
ta sangen tavanomaiseksi: Simpsonin toimiston ovisummeri
oli rikki. Kuori toimitettiin seuraavana päivänä.
Simpson ymmärsi heti muistion luettuaan, että se voisi se
koittaa vaalit pahemman kerran. Hän ymmärsi toisaalta myös,
että asiakirjaan liittyi lukuisia ongelmia. Hän ei ollut pyytänyt
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Steeleä penkomaan Trumpin yksityiselämää, mutta tässä hä
nellä nyt oli m ustaa valkoisella kaikenlaisista raflaavista väit
teistä. Miten ne voisi todistaa? Kuka niihin uskoisi? Hän arveli,
että Steele oli häntä enemmän tohkeissaan raportin yksityis
elämää koskevasta osasta. Se oli toisaalta luonnollista, olihan
Steele kompromatin asiantuntija. Simpson tulkitsi, että Steele
antoi Trumpin väitetyille seksiseikkailuille enemmän paino
arvoa osin peribrittiläisen pidättyvyytensä vuoksi. »Chris nyt
on sellainen partiopoika», Simpson luonnehti lausunnossaan
myöhemmin. Lähempänä le Carreta kuin Flemingiä.
Steele kertoi myöhemmin Simpsonille, kuka oli lähde D,
joka oli tarjonnut keskeisiä tietoja kultaisiin suihkuihin liit
tyvistä tapahtumista. Lähde D oli Sergei Millian, valkovenäläis-amerikkalainen liikemies, joka vuoden 2005 tienoilla oli
kertonut, että hänet oli palkattu etsimään venäläisiä ostajia
Yhdysvalloissa sijaitseville Trumpin kiinteistöille. Muiden
Steelen »kerääjälle» puhuneiden tavoin Milliankaan ei ollut
ollut perillä tämän tarkoitusperistä. Hänellä ei ollut aavistus
takaan, että kerääjän kanssa käydyn keskustelun sisältö välitet
täisiin Trumpin poliittisille vastustajille.
Simpson kiinnostui Millianista ja tämän tiedoista. Hän
vinkkasi Millianista ABC Newsille, ja uutiskanavan toimittaja
haastatteli Milliania suorassa lähetyksessä. Haastattelussa M il
lian kertoi Trumpin »pitävän Venäjästä, koska hän pitää kau
niista naisista - keskustelukumppanin ominaisuudessa, tieten
kin.»
M uistiossa Milliania oli kuvailtu Trumpia lähellä olevaksi
tahoksi, mutta julkisuuteen ei ollut tullut mitään, mikä oli
si osoittanut hänen olevan tiiviissä kanssakäymisessä tämän
kanssa tuolloin tai paikalla M oskovassa M iss Universum -ki
sojen aikaan. Oliko Millian keksinyt omiaan tai toistanut muil
ta kuulemiaan huhuja tehdäkseen vaikutuksen Steelen kerää
jään? Simpsonilla oli epäilyksensä. Hänestä Millian kuului

204

siihen kastiin, joka väritti mielellään juttujaan. (Millian itse
vakuutteli Venäjän televisiossa seuraavaa: »Minulla ei ole m i
tään vahingollista tietoa [Trumpista], ei sen paremmin Venä
jältä kuin Yhdysvalloista, eikä voisikaan olla.»)
Steelen luottamus skandaalinkäryisiin seksiväitteisiin haper
tui ajan myötä. Paljon myöhemmin, kun hänen muistionsa ja
sen kirvoittamat jatkoraportit olivat jo saaneet paljon kyseen
alaista julkisuutta, hän sanoi uskovansa, että 70-90 prosenttia
muistion suuria linjoja koskevista tiedoista oli totta, esimer
kiksi se, että Venäjä oli järjestelmällisesti pyrkinyt voittamaan
Trumpin puolelleen ja tehnyt yhteistyötä Trumpin kampan
jaorganisaation kanssa. (Burrows puolestaan arvioi muistion
pitävän paikkansa 70-80-prosenttisesti.) Entä kuinka toden
näköisenä Steele piti sitä, että prostituoidut todella olivat virt
sanneet Trumpin läsnä ollessa? »Mahdollisuudet ovat 50-50»,
Steele arveli kollegoilleen.*
Kun Simpson luki Steelen raportin ensimmäistä kertaa, hä
nelle tärkeimmäksi kysymykseksi nousi se, kuinka selvittää
merkityksellisimpien eli Trumpin ja venäläisten yhteistyötä
koskevien väitteiden todenperäisyys. Osaa tiedoista oli vaikea
uskoa. Simpson oletti, että suuri osa tiedoista ei pitäisi vettä.
Roiseja väitteitä oli likipitäen mahdoton varmentaa, mutta
suuriin linjoihin liittyvät syytökset - että venäläiset olivat yrit
täneet päästä Trumpin suosioon ja että Trumpin kampanjaorganisaatio oli vaihtanut tietoja Venäjän hallinnon kanssa saattaisivat pitääkin paikkansa ja olla todistettavissa, ja silloin
Trumpin vastustajat saisivat niistä lyömäaseen.
*

Steele aprikoi myöhemmin, oliko muistiossa kerrotulla »kultaisten
suihkujen» tarinalla jokin kytkös siihen, että Trump, Emin Agalarov
ja Rob Goldstone olivat käyneet Las Vegasissa sijaitsevassa yökerhossa
The Actissa (ks. sivut 18-19), jossa järjestetyissä esityksissä naiset toisi
naan virtsasivat toistensa päälle.
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Sen paremmin Simpson kuin Steelekään ei tiennyt hiljattaisista tapahtumista, jotka myöhemmin julki tullessaan lisäsivät
muistion väitteiden uskottavuutta huomattavasti. Ensinnäkin
vain kuukausia aiemmin Trump oli touhunnut täyttä päätä
Trump-tornia Moskovaan. Toiseksi yksi hänen ulkopolitiikan
neuvonantajistaan, George Papadopoulos, oli pitänyt yhteyt
tä venäläisiin ja yrittänyt saattaa Trumpia ja Putinia saman
pöydän ääreen. Ja päälle päätteeksi joitakin päiviä ennen kuin
Steele alkoi tehdä tiedustelujaan, Trumpin tärkeimmät neu
vonantajat olivat tavanneet venäläisen delegaation Trump Towerissa toivoen saavansa Kremliltä raskauttavia tietoja Hillary
Clintonista.
Pian Simpsonin saatua muistion Steele esitti kinkkisen eh
dotuksen: muistio pitäisi toimittaa FBI:lle. Steele uskoi, että
muistion sisältämät tiedot - että Putinin hallinnolla saattoi
olla presidenttiehdokkaan kiristämiseen kelpaavaa materiaalia
- olivat liian tärkeitä pidettäväksi salaisena osana vaalikam
panjan tiedonkeruuhanketta. »Kyse on vakavasta kansallisen
turvallisuuden vaarantavasta uhasta», Steele sanoi Simpsonille.
Steele totesi pitävänsä velvollisuutenaan kertoa tiedoista FBLlle.
Simpson hahmotti heti ehdotuksessa piilevän ongelman.
Jos hän tiedottaisi FBIdle muistion sisällöstä, tilanne olisi
helppo esittää kampanjaorganisaation yrityksenä manipuloida
liittovaltion poliisia ja saada se käynnistämään vastaehdokkaa
seen liittyvä tutkimus. Sellaisen näkemyksen leviäminen olisi
myrkkyä Clintonin kampanjalle. Clinton oli sitä paitsi edelleen
itsekin FBI:n tutkimusten kohteena, koska sähköpostipalvelin
ta koskevat selvitykset olivat kesken. Clintonin kampanjaor
ganisaatiossa oli liikaa epäluuloja FBI:tä kohtaan - heikäläi
set eivät missään nimessä haluaisi tarjota liittovaltion poliisille
niin riskialtista materiaalia. Simpson käski Steeleä malttamaan
mielensä.
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Steele ei kuitenkaan luovuttanut, vaan soitti Simpsonille
useampaan otteeseen. Käsillä oli sen lajin tiedustelutietoa, jo s
ta oli kerrottava asianmukaisille viranomaistahoille. »Ei m i
nulla ole hajuakaan, kenelle tällaisessa asiassa olisi edes soi
tettava», Simpson vastusteli. »Voi, minä kyllä tiedän», Steele
vastasi.
Lopulta Simpson taipui. Hän tiesi, että päätös oli merkit
tävä, muttei silti tuntenut oloaan täysin luottavaiseksi. Hän
näki kuitenkin yhteydenotolle hyvät perusteet. »Ajattelin,
että kyseessä saattoi olla rikos, jota toteutettiin parhaillaan»,
hän sanoi todistajanlausunnossaan myöhemmin. Olihan kui
tenkin niin, että jos hän tutkimuksiaan tehdessään saisi vihiä
esimerkiksi suunnitteilla olevasta terroristi-iskusta, hän rien
täisi saman tien poliisin pakeille. Tässä tapauksessa vaikutti
mahdolliselta, että ulkomainen tiedustelupalvelu manipuloi
kenenkään tietämättä Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Steele
saisi siis kertoa FBIdle. Simpson vannotti, että hänen firmansa
tiedonhankintaan pestannut Marc Elias ei saisi kuulla uusim 
masta käänteestä pihaustakaan.
Steele soitti Michael Gaetalle, joka oli Steelelle tuttu Fifan
lahjontatutkimuksista. »Olisi tärkeää näytettävää», Steele ker
toi. »En voi keskustella siitä puhelimessa, sinun on tultava tän
ne. Usko kun sanon, Mike, sinun on tultava Lontooseen.»
Lähtö edellytti kaikenlaista paperinpyörittelyä. Gaetan pal
veluspaikaksi oli määrätty Yhdysvaltain suurlähetystö Roo
massa. FBI varmisti Victoria Nulandin osastolta ulkoministe
riöstä, puolsiko tämä tapaamista. Nuland oli todennut Steelen
Ukrainaa koskevien raporttien pitäneen valtaosin paikkansa ja
antoi luvan.
Ei kulunut montaakaan päivää, kun Gaeta sitten saapui
heinäkuun viidentenä ja suuntasi suoraan Steelen toimistoon
Victorian aseman liepeille. Steele ojensi hänelle raporttinsa.
Kaiken nähnyt FBI-agentti Gaeta alkoi lukea. Hän kalpeni.
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Hetkeen hän ei sanonut mitään. Sitten hän tokaisi: »Tästä on
ilmoitettava päämajaan.»
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» H O ID IT H Y V IN SE N U K R A IN A - L IS Ä Y K S E N »

Heinäkuun viidennen päivän aamuna 2016 - samana päivänä,
jolloin Steele näyttäisi m uistionsa Gaetalle - Clintonin kam 
panjaorganisaation pääm ajassa hiljennyttiin televisioruutu
jen ääreen. Hiljaisuus oli rikkumaton. Näillä hetkillä selviäisi,
päättyisikö Clintonin presidenttikisa ennenaikaisesti.
FBI:n pitkä ja tuima johtaja James Comey nousi korokkeelle
FBI:n päämajan konferenssihuoneessa. Comey oli republikaa
ni, jonka Obam a oli nimittänyt FBI:n johtoon kolme vuotta
aiemmin. Apulaisoikeusministerinä ja liittovaltion syyttäjänä
toimiessaan hän oli saanut mainetta suoraselkäisenä miehenä.
Hän oli suorastaan kuuluisa siitä, että oli rynnännyt vuonna
2004 sairaalahuoneeseen, jossa silloinen oikeusministeri John
Ashcroft makasi sairasvuoteessa, ja häätänyt huoneesta Bushin
neuvonantajat, jotka painostivat Ashcroftia hyväksymään jo
kertaalleen hyllytetyn salakuuntelusäädöksen, jota Comey ja
muut virkamiehet pitivät perustuslain vastaisena. Tapauksen
myötä Comey oli saanut maineen politiikan yläpuolella oleva
na periaatteen miehenä ja oikeuden palvelijana.
Yhdysvaltain ja FBI:n lippujen väliin asettunut Com ey il
moittaisi pian, suosittelisiko FBI syytteiden nostamista presi
denttiehdokasta vastaan.
Comey aloitti puheenvuoronsa toteamalla, että tilanne oli
ennenkuulumaton. FBI ei paljastanut selvitystensä tuloksia
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näin. Yleensä, jos FBI:n tutkinnassa päädyttiin suosittelemaan
syytteiden nostamista, kanne puhuisi puolestaan ja välittäisi
FBI:n kannan. Jos taas syytteitä ei nostettu, oikeusministeriön
sääntöjen mukaisesti FBI:n väki ei keskustelisi ulkopuolisten
kanssa siitä, mitä tutkimuksissa oli tai ei ollut tullut ilmi. C o 
mey kuitenkin selitti, että hän kertoisi tutkinnasta tavallista
laveammin yleisen edun nimissä. Hän totesi, ettei ollut sopi
nut puheenvuoronsa sisällöstä oikeusministeriön - jonka alai
suudessa FBI toimii - tai minkään muunkaan viranomaisen
kanssa.
Sitä Com ey ei kertonut, että hän oli päättänyt toimia itse
näisesti, koska hän ja hänen lähimmät avustajansa olivat olleet
erimielisiä oikeusministeri Loretta Lynchin toiminnasta Clin
tonin sähköpostipalvelimeen liittyvien selvitysten yhteydessä.
Edellisen vuoden syyskuussa, kun Comey oli valmistautunut
valaehtoiseen lausuntoonsa kongressille, Lynch oli käskenyt
hänen kutsua Clintonin sähköpostijupakan selvittelyä »ta
paukseksi», ei tutkinnaksi. Comeystä käsky oli käsittämätön
ja tuntui mukailevan tarkoitushakuisesti Clintonin harhaan
johtavaa käytäntöä puhua FBI:n rikostutkinnasta vähättele
västi »turvallisuusselvityksenä». (»Te olettekin nykyään sitten
liittovaltion keskustapauspoliisi», eräs palaveriin osallistunut
syyttäjä lohkaisi.) Kesäkuun lopulla Lynch oli keskustellut Bill
Clintonin kanssa lentokentällä Phoenixissa, minkä jälkeen
Clinton oli noussut Lynchin koneeseen. Lynch kuvasi puolen
tunnin juttuhetkeä myöhemmin »lähinnä arkiseksi rupatte
luksi» golfista ja lastenlapsista. Kohtaaminen herätti kuiten
kin paljon kritiikkiä, koska Lynchin hallinnonalaan kuuluva
viranomainen tutki edelleen Hillary Clintonin toimien lail
lisuutta. »Olisinpa osannut ennakoida paremmin ja jättänyt
väliin keskustelun Bill Clintonin kanssa, niin harmiton kuin
se tosiasiassa olikin, sillä keskustelumme herätti huolta kansa
laisten keskuudessa», Lynch kommentoi muutama päivä myö
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hemmin. Vastauksena kritiikkimyrskyyn hän ilmoitti, että hy
väksyisi syyttäjien ja FBI:n suositukset Clintonin tutkinnasta,
olisivatpa ne millaisia hyvänsä.
Comey jätti kertomatta toisestakin huolenaiheestaan. Kuu
kausia aiemmin FBI oli saanut käsiinsä venäläiseltä tiedusteluasiakirjalta vaikuttavan tiedoston, jossa siteerattiin ilmeisesti
D N C:n sähköpostiosoitteesta lähetettyä viestiä. Viestissä an
nettiin ymmärtää, että Lynch ei antaisi Clintonin tutkinnan
edetä liian pitkälle. Asiakirjan aitoudesta ei ollut varmuutta
sen paremmin kuin siitäkään, oliko siteerattua sähköpostia
olemassakaan, mutta Comey pelkäsi asiakirjan päätyvän jul
kisuuteen, Jos näin kävisi, oikeusministeriön puolueettomuus
Clintonin palvelimeen liittyvissä asioissa vaikuttaisi entistä ky
seenalaisemmalta.
Olisi ollut oikeusministeriön syyttäjien eikä FBI:n tehtävä
ilmoittaa tutkinnan päätteeksi lopullinen päätös syyttämisestä
tai syyttämättä jättämisestä. Tässä tapauksessa Comey päätti
kuitenkin jättää oikeusministeriön edustajat pois kuviosta ja
julkistaa FBI:n suosituksen itse. Flän alkoi lukea lausuntoa,
jota oli hionut kokeneimpien alaistensa kanssa viikkokaudet.
Comey kävi ensin läpi, mitä FBI:n selvitystyö oli pitänyt si
sällään. Tutkijat olivat lukeneet miljoonia viestikatkelmia, jot
ka olivat peräisin yhdeltä Clintonin henkilökohtaisista palveli
mista. FBI oli tutkinut jokaisen 30 000 viestistä, jotka Clinton
oli toimittanut ulkoministeriölle, ja löytänyt 52 sähköpostikes
kustelusta kaikkiaan 110 viestiä, jotka olivat lähettämisajankohtana sisältäneet turvallisuusluokiteltua tietoa. Seitsemän
viestiketjua koski huippusalaiseksi luokiteltuja aiheita. H a
vainnot eivät tukeneet Clintonin usein toistamia väitteitä siitä,
että turvallisuusluokiteltua tietoa ei ollut lähetetty henkilökoh
taisen sähköpostipalvelimen kautta. Edellä mainittujen lisäksi
todettiin, että 2 000 viestiä sisälsi tietoa, joka oli lähetysajankohdan jälkeen määritelty turvallisuusluokitelluksi. FBI löysi
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lisäksi tuhansia ulkoministerin työtehtäviin liittyviä viestejä,
joita Clinton ei ollut siirtänyt ulkoministeriön palvelimille.
Comeyn mukaan vaikutti siltä, että Clintonin lakimiehet olivat
suoriutuneet huonosti tehtävästään seuloa ulkoministeriöön
liittyvät työsähköpostit Clintonin henkilökohtaisten viestien
joukosta.
Tappiomieliala alkoi levitä kampanjaorganisaation p ää
m ajassa Brooklynissä. Turvallisuusluokiteltua tietoa, puuttu
via viestejä... Comey aikoi ilmeisesti suositella rikossyytteiden
nostamista. Se olisi sitten siinä. Osa Clintonin avustajista us
koi, että kampanja oli tullut tiensä päähän.
Com ey alkoi päästä loppupäätelmiinsä: »Tutkinnassa ei
paljastunut selvää näyttöä siitä, että ulkoministeri Clinton tai
hänen alaisensa olisivat tietoisesti rikkoneet turvallisuusluokitellun tiedon käsittelyä koskevia lakeja. Todisteita on sen
sijaan siitä, että he käsittelivät äärimmäisen huolimattomasti
erittäin arkaluontoisia ja turvallisuusluokitukseltaan hyvin ra
jatulle piirille tarkoitettuja tietoja.» FBI:n johtajan suusta lau
sunto oli vakava ja poikkeuksellinen. Clintonin kampanjaväki
tuijotti televisiota epätietoisina siitä, oliko tiedossa syyte vai ei.
Asiaan liittyi lisäksi kansallisen turvallisuuden kannalta
olennainen seikka: olivatko ulkovallat saaneet Clintonin vies
tejä haltuunsa? FBI ei ollut löytänyt näyttöä siitä, että Clinto
nin om a palvelin olisi hakkeroitu, mutta Comey huomautti
Clintonin käyttäneen henkilökohtaista sähköpostitiliään usein
ulkomailla, myös »edistyneiden kilpakumppaneidemme alu
eilla». Hän lisäsi: »Yhdessä nämä seikat tarkoittavat arviomme
mukaan sitä, että vihamieliset toimijat ovat saattaneet pääs
tä käsiksi ulkoministeri Clintonin henkilökohtaiseen sähköpostitiliin.»
Com ey päätti lausuntonsa toteamalla, ettei FBI ollut löy
tänyt todisteita virkavirheen tahallisuudesta tai tutkinnan es
täm isestä - täm ä puolsi syyttämättä jättämistä. »Vaikka tur-
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vallisuusluokitellun tiedon käsittelyä koskevia säädöksiä on
todisteiden perusteella mahdollisesti rikottu, näkemyksemme
on, että yksikään arvostelukykyinen syyttäjä ei pitäisi tapausta
syyttämisen arvoisena.»
Clinton oli kuivilla. Brooklynin kampanjatoimistossa ila
koitiin. Clintonin läheisimmät avustajat kokoontuivat m yö
hemmin puntaroimaan, pitäisikö Comeytä moittia hänen
painokkaasta kritiikistään Clintonia kohtaan. Lyhyen neuvon
pidon jälkeen avustajat tulivat siihen tulokseen, että sillä ei
saavutettaisi mitään hyvää. Kampanjan kannalta oli jo ongel
mallista, että Clintonin suoraselkäisyys oli kyseenalaistettu.
Häntä ei kannattanut ajaa ilmiriitaan FBI:n johtajan kanssa.
Comeyn lausunto oli kaksiteräinen miekka, mutta siihen oli
nyt tyytyminen.
Sähköpostikohu vaikutti loppuun käsitellyltä. FBI aloittaisi
kuitenkin pian uuden tutkinnan - tällä kertaa Donald Trum
pin kampanjaorganisaation toimista.
Steelen ensimmäinen muistio toimitettiin FBI:n päämajaan
sam alla viikolla, ja vastatiedusteluosasto kiinnostui siitä ko
vasti. Työntekijät tiesivät, että Steelen raporteista oli ollut hyö
tyä Fifan korruptiotutkinnassa. Alusta asti oli myös selvää,
että Steelellä oli oma agendansa ja että hän työskenteli luul
tavasti demokraattien laskuun. Täm ä ei kuitenkaan sulkenut
pois yhteistyön mahdollisuutta, kuten eräs Steelen raportin
tuoreeltaan nähnyt FBI:n työntekijä totesi. FBI:n väki oli tot
tunut saamaan tiedustelutietoa tahoilta, joilla oli omat tavoit
teensa ja kaunansa. Rikollisjengien johtajat ja huumekartellien
pom ot antoivat ilmi kilpailijoitaan, ja rikostutkijat ja syyttä
jät ottivat tiedot vastaan mielellään, jos ne vain pitivät paik
kansa. »Asiakirja oli ilman muuta huolestuttava», työntekijä
muisteli. »Suhtauduimme siihen asianmukaisella vakavuu
della.»
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Vain joitakin päiviä myöhemmin eräs Moskovassa pidetty
pitkäveteinen esitelmä sai FBI:n tutkijat huolestumaan entistä
enemmän. Carter Page - suhteellisen tuntematon energiakonsultti, jonka oli nimitetty Trumpin neuvonantajaksi - oli saa
nut keväällä kutsun saapua puhujaksi Moskovassa sijaitsevaan
nimekkääseen yliopistoon, New Economic Schooliin. Vaikka
oppilaitos oli yksityinen, sillä oli suoria kytköksiä Kremliin:
Venäjän apulaispääministeri Arkadi Dvorkovitš toimi oppi
laitoksen johtokunnan puheenjohtajana. Page kysyi Trumpin
kampanjaorganisaation jäseneltä, J. D. Gordonilta, lupaa läh
teä Venäjälle ja osallistua yliopiston tilaisuuteen.
Gordon oli kampanjaorganisaatiossa eräänlainen Pagen
lapsenvahti, eivätkä hänen ja Pagen välit olleet aivan mut
kattomat. Page halusi sisäpiiriin, jossa pääsisi osallistumaan
strategian hiomiseen huipputasolla. Toukokuussa hän oli eh
dottanut Gordonille sähköpostin välityksellä, että Trump
matkustaisi Venäjälle »lyödäkseen vähän painetta kattilaan».
(Kukaan kampanjaorganisaatiossa ei innostunut ajatuksesta.)
Page laati myös poliittisia linjauksia kampanjaorganisaation
käyttöön, mutta niistä hyväksyttiin vain yksi. Linjaus kos
ki energiateollisuutta ja vesisärötystä. Kun Trump piti Pohjois-Dakotassa energiantuotantoa käsittelevän puheen, Page
lensi paikalle kuuntelemaan. Puheessa ei ollut lainkaan hyö
dynnetty hänen tuottamiaan materiaaleja.
Page oli vimmoissaan. »Puheessa ei viitattu sanallakaan
materiaaleihin, jotka toimitin sinulle», hän protestoi Gordo
nille. »Ei ole minun ongelmani», tämä kuittasi.
Page elätteli suurisuuntaisia kuvitelmia tulevaisuudestaan
Trumpin hallinnossa. »Sisimmässään hän haaveili pääsevän
sä Yhdysvaltojen suurlähettilääksi Moskovaan», Gordon sanoi
myöhemmin Pagesta.
Kun Page kertoi Gordonille haluavansa lähteä puhujaksi
venäläiseen yliopistoon, Gordon mietti itsekseen: »Ei tule ky
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symykseenkään. Järjetön idea. Minut nuijittaisiin siitä hyvästä
maan rakoon.» Gordon kieltäytyi välittämästä Pagen lähettä
mää anomusta eteenpäin. Kieltävä vastaus ei kuitenkaan kel
vannut Pagelle. Hän päätti ottaa asian omiin käsiinsä ja neuvo
tella asiasta Gordonin silloisen esimiehen, kampanjapäällikkö
Corey Lewandowskin, kanssa. Page kirjoitti siis Lewandowskille. Tämä antoi matkalle siunauksensa sillä ehdolla, että Page
matkustaisi yksityishenkilönä eikä siis edustaisi Trumpin kam
panjaa.
Page nousi moskovalaisyliopiston lavalle 7. heinäkuuta. Esi
telmän aihe oli Yhdysvaltojen ja Venäjän taloussuhteet. Esityk
sensä alussa Page totesi puhuvansa tilaisuudessa yksinomaan
yksityishenkilön ja liikemiehen ominaisuudessa.
Venäläiset erehtyivät yhtä kaikki luulemaan Pagea Trumpin
lähettilääksi. Olihan Trump puhunut, että Venäjän kanssa olisi
lähennyttävä ja Putinin kanssa tultava toimeen. Page tunnet
tiin lisäksi jonkinlaisena Putin-fanina. Kun Obama oli lisän
nyt pakoteluetteloon Igor Setšinin (Putinin liittolaisen ja Rosneft-nimisen valtionyhtiön hallituksen puheenjohtajan), Page
oli julistanut blogissaan: »Setšin on tehnyt Yhdysvaltojen ja
Venäjän välien parantamiseksi enemmän kuin yksikään hen
kilö viimeisen kymmenen vuoden aikana kummankaan maan
hallituksessa tai niiden ulkopuolella.» Kesäkuisessa ulkopoli
tiikan asiantuntijoiden ja Intian pääministerin tapaamisessa
Washingtonissa Page oli lyönyt osanottajat ällikällä kehumalla
Putinia Obamaa vahvemmaksi ja luotettavammaksi.
Noin kahdensadan opiskelijan kansoittamassa moskova
laisessa auditoriossa Page asettui kannettavan tietokoneensa
ääreen ja ryhtyi lukemaan konemaisesti esitelmäänsä Yhdys
valtain ja Venäjän taloudellisesta vuorovaikutuksesta. Monet
kuuntelijoista pinnistelivät pysyäkseen hereillä.
Pagen viesti oli kuitenkin sangen provosoiva siihen nähden,
että sen esitti republikaanien presidenttiehdokkaan neuvon
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antaja. Hän suomi yhdysvaltalaisia päättäjiä siitä, että Venäjän
kanssa toimiessaan he »keskittyivät tekopyhästi demokraatti
suuteen, epätasa-arvoon, korruptioon ja vallanvaihtoon». Page
vaati Yhdysvaltain hallintoa hylkäämään »kriittisen sävynsä»
ja »suvaitsemattomuutensa» - eli korruptiota ei saisi pitää esil
lä - ja tarttumaan sen sijaan »yhteisten intressien suomiin yh
teistyömahdollisuuksiin». Hän kritisoi kärkevästi länsimaita
siitä, että ne »pitivät edelleen yllä kylmän sodan aikaisia asen
teita». Puheessaan hän kehotti Yhdysvaltojen päättäjiä paina
maan villaisella Putinin hallinnon ihmisoikeusloukkaukset,
viranomaistoiminnan vähäisen läpinäkyvyyden, poliittisten
oikeuksien kaventamisen ja maan tavaksi muodostuneen kor
ruption. Pagen mukaan molemminpuolinen kunnioitus hyö
dyttäisi molempia osapuolia. Tai ainakin niin syntyisi sopi
muksia ja raha vaihtaisi omistajaa.
Tämä oli epäilemättä Putinin ja hänen kumppaneiden
sa mieleen. Ainakin yksi vaikutusvaltainen venäläinen intoili
avoimesti Pagen Moskovan-matkasta. Pagen esitelmä sai ke
huja Aleksandr Duginilta, »hulluna filosofina» tunnetulta val
tiotieteilijältä, jolla oli yhteyksiä Venäjän hallintoon ja joka oli
kehottanut venäläisiä »tappamaan, tappamaan, tappamaan»
ukrainalaisia. Dugin oli Trumpin suuri ihailija ja äärinationalisti, ja hän oli julkaissut useita ylistysvideoita republikaanien
presidenttiehdokkaasta. Hän kehui Pagea siitä, että tämä oli
esitellyt »vaihtoehtoista linjaa Yhdysvalloille», ja näytti koko
esitelmän suorana perustamallaan televisiokanavalla nimeltä
Tsargrad.
Moskovassa ollessaan Page kieltäytyi kertomasta Reuterein
toimittajalle, tapaisiko hän matkansa aikana Venäjän hallituk
sen edustajia. Esitelmänsä jälkeen hän keskusteli - lyhyesti,
kuten Page kuvaili myöhemmin - oppilaitoksen johtokunnan
puheenjohtajan eli Venäjän apulaispääministeri Dvorkovitšin
kanssa. Tapahtuman jälkeen Page lähetti kampanjaorganisaa-
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tioon muistion, jossa hän totesi: »Dvorkovitš ilmaisi täyden
tukensa Donald Trumpille ja toivoi yhteistyötä, jotta moni
naisiin ajankohtaisiin kansainvälisiin ongelmiin voitaisiin ke
hittää parempia ratkaisuja.» Dvorkovitšin lisäksi Page tapa
si Andrei Baranovin, Yhdysvaltojen pakotelistalle kuuluvan
Rosneftin sijoittajasuhdepäällikön. Gordonille lähettämässään
viestissä Page ylvästeli olleensa tekemisissä vaikutusvaltaisten
venäläisten kanssa ja lupasi lähettää pian matkaansa koskevan
selostuksen »liittyen huikean teräviin huomioihin ja yhteistyöhenkeen, joita olen saanut osakseni eräiltä venäläisiltä lainsää
täjiltä ja presidentin esikunnan johtohahmoilta».
Pagen esitelmä oli unettavan tylsä, mutta hänen matkansa
Venäjälle herätti kyllä suurta kiinnostusta FBI:n toimitiloissa.
Huomio johtui pitkälti siitä, että vakoojia etsivät ja tarkkailevat liittovaltion poliisin työntekijät olivat iskeneet häneen sil
mänsä jo ainakin kolme vuotta sitten.
Vuonna 2013 Page oli osallistunut energia-alan symposiu
miin New Yorkissa ja tavannut siellä venäläisdiplomaatti Viktor
Podobnyin. Tämä antoi Pagelle käyntikorttinsa ja sähköposti
osoitteensa. Seuraavien kuukausien aikana Page ja Podobnyi
olivat harvakseltaan yhteydessä ja tapasivatkin joitakin kertoja.
Page keskusteli venäläisen kanssa vapautuneesti näkemyksis
tään energiateollisuudesta ja välitti hänelle energia-alaan liit
tyviä asiakirjojakin. Podobnyi vihjasi, että hänellä oli Venäjän
hallinnossa kontakteja, jotka voisivat auttaa Pagea kaupanteossa.
Pagea vietiin kuin litran mittaa. Podobnyi oli Venäjän ulkomaantiedustelun leivissä. Hän kuului kolmesta agentista koos
tuvaan vakoojarinkiin, jolle oli annettu tehtäväksi kerätä tietoa
Yhdysvaltain kaavailemista pakotteista, uusien energiantuotantomenetelmien kehittämisestä ja muista talouteen liittyvis
tä aiheista.
Podobnyilla ei myöskään ollut järin korkeaa käsitystä Pagesta. Yhdysvaltalaisen tiedustelupalvelun salakuunnellessa
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Podobnyi oli luonnehtinut vakoojakumppanilleen Pagea »idi
ootiksi», joka »haluaa tahkota läjäpäin rahaa». Hän huomautti,
että Page kävi Moskovassa usein ja että tätä oli helppo höy
näyttää - »hänen innokkuutensa pelaa minun pussiini». Po
dobnyi kertoi kollegalleen, että hän syötti Pagelle »katteetto
mia lupauksia» ja kuvaili yhteistyötaktiikkaansa näin: »Lupaat
palveluksen palveluksesta. Hän tuo asiakirjat, ja sitten käsket
hänen suksia kuuseen.»
FBI:n agentit olivat kuitenkin venäläisten jäljillä, ja saman
vuoden kesäkuussa kaksi agenttia jututti Pagea tämän yhtey
denpidosta Podobnyihin. Page sanoi, että oli välittänyt tälle
vain julkisia materiaaleja ja katkelmia New Yorkin yliopistossa
opettamansa kurssin luennoista.
FBI keskeytti venäläisten vakoiluoperaation vuonna 2015,
jolloin yhtä vakoojaa, venäläispankkiirina esiintynyttä Evge
ni Burjakovia, vastaan nostettiin syyte. (Podobnyi ja kolmas
ringin venäläinen välttivät syytteet, koska heitä suojasi heidän
peiterooliinsa liittyvä diplomaattistatus. Molemmat poistuivat
pian Yhdysvalloista.) Burjakov sen sijaan sai kahden ja puolen
vuoden vankilatuomion.
Pagea ei ollut syytetty väärinkäytöksistä, eikä hänen vä
häinen osuutensa tapauksessa tullut julki. Tapauksen jälkeen
hän oli kuitenkin FBI:n silmissä merkitty mies. Niinpä hänen
matkansa Moskovaan heinäkuussa 2016 kiinnitti huomiota
FBI:ssä ja herätti kysymään, voisiko yksi Trumpin ulkopolitii
kan neuvonantajista tanssia Venäjän hallinnon pillin mukaan.
Heinäkuun keskivaiheilla republikaanien kansallinen puo
luekokous valtasi Clevelandin. Puolueen presidenttiehdokas
selviäisi periaatteessa vasta kokouksessa, mutta valinta oli oi
keastaan jo selvä. Aiemmat puheet puolueen sisäisestä liikeh
dinnästä Trumpin ehdokkuuden estämiseksi oli unohdettu.
Puolueväki oli hyväksynyt Trumpin. Puoluekokousedustajat
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hyörivät kaupungilla HILLARY VANKILAAN 2016 -tekstil
lä varustetuissa t-paidoissa. Republikaanilobbarit - Trumpin
kiroaman »epäreilun järjestelmän» ja »Washingtonin suon»
asukit - tapasivat puolueväkeä ja tyytyivät Trumpin ehdok
kuuteen. Maltilliset republikaanit yhtyivät poliittisen elii
tin yksimieliseen näkemykseen: politiikan keltanokka, jonka
kampanjan kantava voima oli viha (tai ehkä kiihkoilu), tuskin
menestyisi marraskuisissa vaaleissa. Puolueen olisi purtava
hammasta, kärvisteltävä vaaleihin asti ja etsittävä sitten uusi
tie onneen.
Trumpin kummallista suhdetta Putiniin ja Venäjään ei mai
nostettu puoluekokouksen lavalla, mutta kysymykset Trumpin
kampanjaorganisaation yhteyksistä Moskovaan nakuttivat kui
tenkin monen takaraivossa.
Michael Flynn, Trumpin kansallisen turvallisuuden neu
vonantaja, saapui Yahoo Newsin kojulle kirjeenvaihtaja
Michael Isikoffin haastateltavaksi puoluekokouksen avauspäivänä 18. heinäkuuta. Flynn oli tullut markkinoimaan kirjaa
The Field of Fight, jonka oli kirjoittanut yhdessä kovan linjan
uuskonservatiivi Michael Ledeenin kanssa. Kirjassaan Flynn
vaati lisäpanostuksia ääri-islamistisen terrorismin vastaiseen
sotaan sekä kovaotteisempia kannanottoja Iranin toimiin. Li
säksi hän suhtautui Venäjään aiempaa jyrkemmin ja arvosteli
kovin sanoin Venäjän valtionjohtoa Iranin hallinnon tukemi
sesta. Kun haastattelu oli lopuillaan, Isikoff otti esiin aiheen,
josta Flynn ei ollut innostunut keskustelemaan. Kyseessä oli
Flynnin matka Moskovaan joulukuussa 2015, jolloin hän oli
osallistunut venäläisen propagandakanava RT:n kymmenvuotisjuhlallisuuksiin ja istunut päivällisillä Putinin vieressä.
Haastattelun ilmapiiri kiristyi.
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Maksettiinko sinulle osallistumisesta?
f l y n n : Minä... sitä sinun täytyy kysyä tiimiltä. Menin sinne,
koskai s i k o f f : Kysyn nyt sinulta. Tottahan itse tiedät, saitko rahaa
vai et.
f l y n n : No menin sinne puhetilaisuuteen. Se oli puhetilaisuus.
Mitä väliä sillä on? Joo, joku voi mennä, ai jaa, venäläiset
maksavat siitä.
i s i k o f f : Donald Trumphan on pitänyt kovaa meteliä siitä, että
Hillary Clinton on saanut rahaa Wall Streetiltä, Goldman
Sachsilta.
f l y n n : No minä en saanut rahaa Venäjältä, jos sinä sitä ajat
takaa.
i s i k o f f : Kuka sitten maksoi?
f l y n n : Se, se firma, jonka hoitaa puhetilaisuuteni. Kysy sieltä.
isik o ff:

Haastattelusta kirjoitettu artikkeli julkaistiin Yahoo Newsin si
vuilla samana iltapäivänä. Jutussa korostettiin Flynnin Venäjän-matkaa. Flynn vastasi Isikoffille sähköpostitse välittömästi:
»Kaikista haastattelun aikana käsitellyistä aiheista nostit sitten
otsikkoon sen puhujakeikan Venäjällä. Sehän on nollauutinen.
Luitko ylipäätään koko kirjaa, minähän sätin siinä Venäjää pe
rinpohjaisesti.»
Sinä iltana Flynn piti puoluekokouksessa suorastaan sähköistävän puheen. Hän johti kärkkään kokouskansan rytmik
käitä »Vankilaan! Vankilaan!» -huutoja puheensa lomassa ja
suomi Clintonia siitä, että tämä oli asettanut »maamme tur
vallisuuden suureen vaaraan käyttämällä huolettomasti omaa
sähköpostipalvelintaan». Hän julisti: »Jos tekisin kymmenyk
senkin, kymmenyksenkin siitä, mitä hän teki, istuisin nyt van
kilassa.»
Puoluekokouksen kolmantena iltana Indianan kuvernööri,
Trumpin valitsema varapresidenttiehdokas Mike Pence sät
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ti puheessaan Clintonia ja Obamaa lepsuilusta kansalliseen
turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Pencen mukaan molem
pien heikkoudesta kertoi esimerkiksi »Venäjä-suhteiden nollauspelleilly». Hän lupasi, että Trump »seisoo liittolaistemme
rinnalla». Samana iltana Trump itse antoi kuitenkin ymmär
tää aivan muuta. New York Timesille antamassaan haastatte
lussa hän sanoi, ettei välttämättä noudattaisi Naton langetta
maa velvollisuutta puolustaa hyökkäyksen kohteeksi joutuvia
liittouman jäseniä. Lausunto oli järisyttävä uutinen ja Putinin
toiveiden täyttymys. Lausunnon saattoi tulkita Venäjälle tar
koitetuksi viestiksi siitä, että Trump saattaisi hyväksyä Venäjän
sotatoimet.
Kun Trump oli julistettu republikaanien lopulliseksi presi
denttiehdokkaaksi, hän piti kiitospuheen, jossa Venäjää tai Putinia ei mainittu sanallakaan. Hän noudatti vanhaa kaavaan
sa ja maalaili uhkakuvia tulevaisuuden Yhdysvalloista, jossa
rikollisuus rehottaa ja laiton maahanmuutto mädättää koko
maan. Hän ryöpytti Clintonia »hirveistä, hirveistä rikoksista».
Sama mies, joka vain kuukausia aiemmin oli yrittänyt kaikessa
hiljaisuudessa junailla kauppoja Moskovassa, syytti nyt Clin
tonia siitä, että tämä oli tienannut »miljoonia dollareita vas
tineeksi eturyhmille ja ulkovaltojen edustajille tarjoamistaan
palveluksista ja vaikutusvallasta». »Minä olen teidän ääni
torvenne», hän julisti.
Puoluekokouksen virallinen ohjelma oli melko yllätyksetön.
Huomattavasti kiinnostavampia asioita tapahtui kulissien ta
kana. Useat Trumpin yhteistyökumppanit tapasivat Sergei
Kisljakin, Venäjän pitkäaikaisen Yhdysvaltain-suurlähettilään,
ulkoministeriön ja konservatiivisen Heritage-säätiön järjestä
mässä konferenssissa puoluekokousviikolla. Tapahtuman pääpuhuja oli Jeff Sessions. Esiintymisensä jälkeen hän jutusteli
Kisljakin ja muiden diplomaattien kanssa. Tapahtuman pää
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tyttyä Kisljak ilmoitti Moskovaan, että hän oli keskustellut
Trumpin kannoista Venäjälle tärkeisiin poliittisiin aiheisiin.
Yhdysvaltain tiedustelutahot saivat Kisljakin viestin käsiinsä.
Myös J. D. Gordon ja Carter Page pääsivät juttusille Kis
ljakin kanssa. Konferenssin iltaohjelmaan kuului vapaamuo
toinen tilaisuus, jonka yhteydessä Kisljak keskusteli lyhyesti
Gordonin kanssa Pagen seuratessa vierestä. Gordonin mu
kaan keskustelu koski pääasiassa Yhdysvaltojen ja Venäjän vä
lien kohentamista. »On tärkeää, että Yhdysvaltojen ja Venäjän
suhteita pyritään parantamaan», Gordon sanoi suurlähettilääl
le. »Meidän pitäisi iskeä yhdessä jihadistiverkostoja vastaan.»
Kanavarrasta mutusteleva Kisljak nyökkäsi. Samoin Page.
Keskustelut Kisljakin kanssa eivät herättäneet huomio
ta konferenssin aikoihin. Toisin oli erään puoluekokoukses
sa esiin nousseen, Venäjään liittyvän kiistakysymyksen laita.
Kaikki oli alkanut viikkoa aiemmin mehevästä riidasta, joka
koski Ukrainan roolia puolueohjelmassa.
Republikaanien puolueohjelmakomitean viimeiset palaverit
järjestettiin puoluekokouksen alla Clevelandissa. Tarkoitukse
na oli hioa puolueohjelma lopulliseen muotoonsa ennen kuin
se esitettäisiin kokouksessa puolue-edustajille hyväksyttäväksi.
Gordon oli käsketty paikalle tarkkailemaan, ettei puolueohjel
maan päätyisi Trumpin kantojen vastaisia linjauksia kansallis
ta turvallisuutta sivuavista aiheista.
Kiistan käynnisti Diana Denman. Denman oli entinen
näyttelijä ja teksasilainen pitkän linjan puolueaktiivi. Denman
piti itseään konservatiivisena republikaanina Reaganin hen
gessä, ja hän oli tullut Clevelandiin edustamaan osavaltion
sa republikaaneja ehdokasäänestyksessä. Denmanin ääni oli
mennyt osavaltion äänestystuloksen mukaisesti Ted Cruzille,
teksasilaiselle senaattorille, jonka äänisaalis oli kuitenkin jää
nyt vaatimattomaksi. Denman oli ollut vaalitarkkailijana Uk
rainassa vuonna 1998 ja asemoitunut kokemustensa jälkeen
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Ukrainan vahvaa demokratiaa ajavien (ja Venäjää vastusta
vien) tahojen puolelle.
Denman kuului puolueohjelmakomitean alakomiteaan,
joka keskittyi kansallisen turvallisuuden kannalta keskei
siin aiheisiin. Puolueohjelmakomitean palaverissa hän esit
teli alakomitean laatiman lisäyksen, jossa tuomittiin »Venä
jän edelleen jatkuvat sotatoimet Ukrainassa». Lisäyksessä
kannatettiin Venäjään kohdistuvien pakotteiden jatkamista
ja esitettiin mahdollisuus myös pakotteiden lisäämiseen. Sa
massa yhteydessä ehdotettiin lisäksi, että Yhdysvallat »toi
mittaisi Ukrainan asevoimille puolustuskäyttöön soveltuvaa
aseistusta».
Denman näki heti, että jokin oli vinossa. Kaksi palaveria
sivusta seurannutta miestä nousi ripeästi ja kiiruhti Steve
Yatesin luo. Yates oli puolueen Idahon-jaoston johtaja ja toi
nen kansallista turvallisuutta koskevan alakomitean kahdesta
puheenjohtajasta. Miehet alkoivat keskustella Denmanin esit
tämän lisäyksen sanamuodoista.
Denman käveli kolmikon luokse ja kysyi: »Keitä te olette?
Mistä kiikastaa?» Toinen syrjästä seuranneista tarkkailijois
ta oli Gordon. Denman kysyi, kuuluiko hän kokousjärjestä
jiin. Gordon vastasi kieltävästi ja sanoi edustavansa Trumpin
kampanjaorganisaatiota. Denmanin ehdotuksen sanavalinnat
oli vielä »hyväksytettävä». »Kenellä?» Denman tiukkasi, mi
hin Gordon vastasi Denmanin mukaan: »New Yorkin väellä.»
Denman oli hikeentynyt: »Onko teillä jotakin vapautta tavoittelevia ihmisiä vastaan?»
Gordon tiesi, että Denmanin esityksestä voisi koitua har
mia. »Vähemmilläkin älynlahjoilla varustettu ymmärsi, että
aseiden tarjoaminen Ukrainalle ei ollut linjassa Trumpin kan
nan kanssa», hän totesi myöhemmin. Gordonille oli annettu
tehtäväksi varmistaa, että puolueohjelma ilmentäisi Trumpin
näkemyksiä - ja että lööpit eivät pääsisi julistamaan mitään
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sen suuntaista kuin »Republikaanien puolueohjelmakomitealta pyyhkeitä Trumpille».
Gordon vaati Yatesia painamaan jarrua. Hän selitti, että
hänen olisi keskusteltava lisäyksestä kampanjaorganisaation
johtoportaan kanssa. Gordon soitti John Mashburnille, joka
oli vastuuhenkilö poliittisia linjauksia koskevissa asioissa, ja
sanoi, että tämän olisi osallistuttava palaveriin. Toinen kam
panja-avustaja soitti samalla asialla kampanjaorganisaation
johtoporrasta edustavalle Dearbornille, joka ilmestyi paikalle
kiukusta kihisten. »Mitä täältä oikein soitellaan?» hän tivasi.
Gordon selosti tilanteen, ja Dearborn oli samaa mieltä siitä,
että esitystä ei lisättäisi puolueohjelmaan.
Lisäyksestä laadittiin uusi vedos, joka hyväksyttiin. Uudessa
versiossa puhuttiin edelleen sen puolesta, että Venäjään koh
distuvia pakotteita jatkettaisiin ja mahdollisesti lisättäisiinkin,
kunnes Ukrainan alueellinen koskemattomuus olisi jälleen
turvattu. Aseiden toimittamista Ukrainaan ei enää mainittu.
Trumpin avustajat luulivat selvinneensä säikähdyksel
lä. Vaalikampanjalle ei olisi eduksi, jos kärhämöinti puolue
kokouksessa kiinnittäisi huomion Trumpin epätavanomaiseen
asennoitumiseen Putinia kohtaan. Juuri näin kuitenkin tapah
tui.
Washington Post kertoi puolueohjelmakomitean palave
rista heti puoluekokouksen pyörähtäessä käyntiin. »Trumpin
kampanjaorganisaatio veteli kulisseissa naruista viimeviikkoi
sessa palaverissa varmistaakseen, että republikaanien uudes
sa puolueohjelmassa ei vaadittaisi asetoimituksia Ukrainaan.
Toimituksilla olisi avustettu Ukrainan hallituksen joukkoja,
jotka taistelevat venäläisiä ja kapinallisia vastaan. Katkelman
poistaminen on vastoin lähes kaikkien ulkopolitiikan republikaanikonkareiden näkemyksiä.» Artikkeli toi näkyvyyttä kam
panjan kannalta epätoivottavalle tulkinnalle, jonka mukaan
Trump oli turhan hyvää pataa Putinin kanssa. Ennen kaikkea
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tiedotusvälineet näkivät artikkelissa syyn palata Manafortiin ja
tämän tuottoisiin vuosiin Janukovytsin ja Alueiden puolueen
palveluksessa. Mikään puolueohjelmakomitean tapahtumista
ei kuitenkaan viitannut Manafortin osallisuuteen.
Puolueohjelmaan liittyvän kädenväännön jälkeen Page lä
hetti Gordonille sähköpostin: »Hoidit hyvin sen Ukraina-li
säyksen.»
Heinäkuun kahdella viimeisellä viikolla Christopher Steele
lähetti Glenn Simpsonille uusia raportteja kerääjänsä kanssa
käymistään keskusteluista. Uudet muistiot olivat yhtä huoles
tuttavia kuin ensimmäinenkin. Yhdessä raportissa keskityttiin
Venäjän valtiovallan hakkerointitoimintaan. Asiakirjassa sa
nottiin, että Venäjän turvallisuuspalvelu käytti »voimakeino
ja ja kiristystä» rekrytoidessaan hakkereita massiiviseen kam
panjaansa länsimaisia hallituksia ja yrityksiä vastaan. Venäjän
salainen poliisi oli saavuttanut »mittavaa operatiivista menes
tystä» ujuttamalla haittaohjelmia halpoihin venäläisiin pelei
hin.
Toisessa muistiossa kerrottiin todisteista, jotka viittasivat
Trumpin kampanjaorganisaation ja Kremlin väliseen »laa
jamittaiseen salaliittoon», jolla oli Venäjän hallinnon »kor
keimpien tahojen» hyväksyntä. Raportin mukaan Trumpin
kampanjaorganisaatiossa vehkeilystä vastannut henkilö oli
Manafort. Steele selosti muistiossaan, että osapuolet »olivat
sopineet tietojen vaihtamisesta», minkä vuoksi Trumpin väki
oli palkannut »myyriä DNC:hen ja Yhdysvalloissa majailevia
hakkereita» pystyäkseen toimittamaan tietoja Venäjälle. Muis
tiossa esitettiin uusia väitteitä Trumpin ponnisteluista päästä
tekemään kauppaa Venäjällä: hän oli ilmeisesti tunnustellut
markkinoita niin Pietarissa kuin Moskovassakin, mutta joutu
nut lopulta »tyytymään bisnesmenestyksen sijaan paikallisten
seksipalveluiden perinpohjaiseen hyödyntämiseen».
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Kolmannessa raportissa keskityttiin Pagen Moskovan-matkaan. Raportin mukaan Page olisi matkallaan järjestänyt »sa
laisia tapaamisia». Yksi hänen salaa tapaamistaan henkilöistä
oli kuulemma Igor Setšin, valtion omistaman kaasujätti Rosneftin johtokunnan puheenjohtaja, jonka Obaman hallinto
oli lisännyt pakoteluetteloonsa Ukrainan miehityksen vuoksi.
Steelen muistion mukaan Setšin oli väläyttänyt Pagelle Yhdys
valtojen ja Venäjän välisen energiayhteistyön mahdollisuutta
vastineeksi Venäjä-pakotteiden purkamisesta.
Raportissa esitettiin lisäksi, että Page olisi tavannut niin
ikään salaa Igor Diveikinin, joka saattoi kertoa Pagelle Venäjän
hallinnon kokoamasta kompromatista Hillary Clintonia vas
taan sekä »sen mahdollisesta luovuttamisesta Trumpin kampanjatiimille». Page kiisti myöhemmin ponnekkaasti muistios
sa kuvatut salaiset tapaamiset (joskin hän myönsi tavanneensa
Andrei Baranovin, Setšinin johtaman yrityksen sijoittajasuhdepäällikön).
Steelen muistiot jatkoivat ensimmäisen raportin linjaa:
niissä esiintyvien tietolähteiden henkilöllisyyttä ei paljastet
tu. Steele kertoi myöhemmin tapaukseen liittyville yhteistyö
kumppaneille, että yksi lähteistä oli Kremlin sisäpiiriin kuu
luvan miehen rakastajatar. Tiedot olivat siis peräisin vällyjen
välistä.
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13
»LIVAUTTAVAT SEU RA AV AKSI
POLONIUMIA TEEKUPPIINI»

Tviitti, joka pani presidentinvaalit mullin mallin, tupsahti in
ternetiin 22. heinäkuuta 2016, kello 7.26 Washingtonin aikaa.
Oli demokraattien kansallista puoluekokousta edeltävä perjan
tai, ja puoluekokousedustajat kaikkialta maasta olivat matkalla
Philadelphiaan, missä Hillary Clinton julistettaisiin puolueen
presidenttiehdokkaaksi. Julian Assangen luotsaaman Wikileaksin tviitti kuului: »Hillaryn aika on koittanut, oletteko val
miit? Avaamme julkaisusarjamme tänään 20 000 sähköpostil
la, jotka ovat peräisin suoraan DNC:n ytimestä.»
Demokraattipuolueessa oli jännitetty jo viikkoja, oliko
DNC:n tietoverkkoon murtautuneilla hakkereilla mielessään
uusia tapoja hyötyä varastamistaan asiakirjoista. Venäläisten
peitenimeksi epäilty Guccifer 2.0 oli julkaissut joitakin DNC:n
tiedostoja, mutta niiden joukossa ei ollut ollut mitään erityisen
turmiollista. Syytä huoleen oli silti, koska Guccifer 2.0 oli väit
tänyt luovuttaneensa Wikileaksille »valtaosan papereista eli
tuhansia tiedostoja ja sähköposteja». Assangen tviitti todisti,
että Guccifer 2.0 oli puhunut totta. Kaksi tuntia Assangen tviitin jälkeen Wikileaksiin ilmestyi läjäpäin DNC:ltä hakkeroituja sähköposteja - julkaisu oli yksi laajimpia, mitä sivustolla oli
koskaan tehty.
Jos venäläisten informaatiosodankäynnin ensisijainen ta
voite oli levittää hämmennystä ja käyttää vastustajamaan si-
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säisiä erimielisyyksiä aseena, kuten Gerasimovin opinkappa
leissa kuvailtiin, Wikileaksin julkaisut olivat napakymppi. Heti
kättelyssä oli selvää, että julkaistu aineisto provosoisi Bernie
Sandersin kannattajia ja lietsoisi heitä kapinoimaan puolue
kokouksessa. Monissa DNC:n johtoportaan sähköposteissa
asetuttiin nimittäin Clintonin puolelle, yksityisissä viesteissä
naljailtiin Sandersin kampanjaorganisaation työntekijöille ja
ideoitiin keinoja kaivaa maata Sandersin alta.
Eräässä viestissä Wasserman Schultz kutsui Sandersin kampanjapäällikkö Jeff Weaveria »valehtelijaksi». Kun Weaver oli
vakuuttanut, että Sandersin kampanjaa jatkettaisiin puolueko
koukseen asti, Wasserman Schultz oli kommentoinut lausun
toa sähköpostissa: »Mikä ääliö.»
Yksi erityisen nöyryyttävä sähköpostiketju alkoi DNC:n
talouspäällikkö Brad Marshallin viestistä, jossa hän ehdot
ti kollegoilleen, että Sandersin kannatusta voitaisiin nakertaa
nostamalla esiin tämän uskonnollinen vakaumus - tai en
nemminkin sen puute. Hän kirjoitti: »Saataisiinko me joku
kyselemään hänen hengellisyydestään. Onko hän uskovainen.
Sanders on aiemmin sivuuttanut koko jutun sanomalla, että
hänellä on juutalaiset sukujuuret. Muistelisin lukeneeni, että
hän on ateisti. [...] Etelässä asuville baptistitutuilleni ei ai
nakaan ole yhdentekevää, onko tyyppi juutalainen vai ateis
ti.» Marshall suunnitteli selvästi Sandersin kampittamista.'
DNC:n toimitusjohtaja Dacey vastasi samassa keskustelussa:
»AAMEN.» (»Valitsin sanani huonosti ja kaduin sitä sittem
min», Dacey selitti myöhemmin. »Tarkoitukseni oli päättää
keskustelu.»)
Lisäksi 21. toukokuuta 2016 lähetetyssä viestissä DNC:n
apulaisviestintäpäällikkö Mark Paustenbach ehdotti esimiehel
leen viestintäpäällikkö Luis Mirandalle näkökulmaa, jota voi
taisiin tarjota jollekulle politiikan toimittajalle: »Mietin olisiko
sellainen näkökulma sopiva, että Bernien kone ei ole oikein
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koskaan lähtenyt käyntiin, että hänen kampanjansa on ollut
yhtä sekasotkua.»
Ei kuitenkaan ollut mitään näyttöä siitä, että kukaan
DNCdlä olisi pannut kumpaakaan ideaa täytäntöön. Sillä ei
kuitenkaan ollut väliä. Sandersia kannattavat puolue-edusta
jat kihisivät kiukusta Philadelphiaan saapuessaan. »Se oli isku
vyön alle», Sandersin kampanjaorganisaation nimissä kokous
ta isännöinyt Robert Becker muisteli. »Järkytyin joidenkin
niiden viestien sävystä ja sisällöstä. Kyse ei ollut mistään va
paaehtoisten avustajien jutustelusta, vaan puolueen johto suhmuroi keskenään. Olin todella loukkaantunut. Ja sekin, että
siellä sitä pilkattiin Sandersin kampanjaa! Kysynpähän vaan,
että mitä helvettiä he sitten ovat viimeisen vuoden kuluessa
saaneet aikaan!»
Trump kaatoi vettä myllyyn enemmän kuin mielellään.
»DNC:n vuodetut viestit todistavat, että juonivat Bernie San
dersin pään menoksi», hän tviittasi. »Aikoivat pilkata hänen
sukujuuriaan ja paljon muuta. Luettavissa Wikileakesissa, hy
vin katalaa. MÄTÄ SYSTEEMI.» Toisessa tviitissä hän ilakoi:
»Wikileaksin julkaisemat spostit olivat niin ilkeitä, ettei San
ders mitenkään voi tukea enää Clintonia, paitsi jos on huijari!»
Sähköpostikohu oli pahin mahdollinen käänne nyt, kun ta
voitteena oli yhdistää jakautunut puolue yhteisen ehdokkaan
taakse.
Kampanjaorganisaation johto vetäytyi miettimään toi
mintasuunnitelmaa, eikä heillä ollut epäilystäkään, mitä oli
meneillään ja kuka siitä oli vastuussa. »Pidimme tapausta
harkittuna yrityksenä aiheuttaa hajaannusta puolueen sisällä
aivan tärkeän puoluekokouksen alla», Clintonin johtava tur
vallisuuspoliittinen neuvonantaja Jake Sullivan sanoi. »Tul
kitsimme sen venäläisten hyökkäykseksi meitä vastaan.» Kun
kampanjapäällikkö Mook keskusteli Clintonin kanssa, myös
Clinton sanoi olevansa vakuuttunut, että Putin makseli kala
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velkojaan. »Livauttavat seuraavaksi poloniumia teekuppiini»,
hän hymähti viitaten Aleksandr Litvinenkon salamurhaan.
DNC:n viestintäpäällikkö Luis Mirandakin oli raivoissaan.
Hän oli palaamassa Washingtoniin oltuaan seuraamassa re
publikaanien puoluekokousta Clevelandissa, kun Wikileaks
alkoi julkaista DNC:n sähköposteja. Yli puolet Wikileaksin
sivuille vastikään ladatuista sähköposteista oli hänen kirjoit
tamiaan, ja lopuista viesteistä leijonanosa oli peräisin DNC:n
varainkeruutiimiltä. Miranda oli kuitenkin pääkohde, jon
ka yksityisyyttä oli loukattu ja luottamukselliset viestit tuotu
kaikkien nähtäville. (DNC:n juristeja Perkins Coiessa ihmetyt
ti, että hakkerit eivät olleet kähveltäneet ja julkaisseet toimi
tusjohtaja Daceyn ja muiden DNC:n ylempään johtoon kuu
luvien viestejä.)
Taukopaikoilla ja kahviloissa Miranda törmäsi toimittajiin,
jotka olivat myös palaamassa puoluekokouksesta. He kyseli
vät häneltä yksittäisistä sähköposteista. Miranda pani merkille,
että useimmat sähköpostit, jotka antoivat »DNC petkutti Sandersia» -kiistalle tuulta purjeisiin, olivat toukokuulta. Venäläishakkereiden tietomurto oli selvinnyt DNC:n väelle hiukan
sitä ennen, huhtikuun lopulla, ja Crowdstrike oli heivannut
hakkerit tietoverkosta hiukan sähköpostien lähettämisen jäl
keen, kesäkuun alussa. Miranda ihmetteli, miksi tapausta hoi
taneet tietoturva-asiantuntijat olivat odottaneet kuusi viikkoa
ennen kuin verkko suljettiin. Hänestä vaikutti siltä kuin DNC
ja Crowdstrike olisivat katselleet toimettomina kädet taskuis
sa, miten ryövärit hyörivät DNC:n tietoverkossa kähveltämäs
sä tiedostoja, eikä kenellekään ollut tullut mieleen varoittaa
DNC:n työntekijöitä viestien yksityisyyden vaarantumisesta.
DNC:n juristit uskoivat kyllä, että Crowdstrike oli pannut hi
hat heilumaan viipymättä ja että DNC:n ylimmän johdon oli
ollut pakko salata tietomurto alaisiltaan. Mirandasta oli kui
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tenkin anteeksiantamatonta, että monet kaikkein vahingollisimmista Wikileaksin julkaisemista viesteistä oli anastettu sil
loin, kun tietomurrosta tiedettiin jo DNC:ssä.
Tietomurron ajankohta oli Mirandalle ja tämän kollegoil
le poikkeuksellisen huono, sillä juuri toukokuussa puolueen
työntekijöiden Sandersia kohtaan tuntema ärtymys oli ollut
huipussaan. Toukokuuhun tultaessa Clinton oli voittanut esivaaliäänestyksiä jo niin monessa osavaltiossa, että jäljellä ole
villa äänestyksillä ei oikeastaan ollut enää merkitystä. Sanders
jatkoi siitä huolimatta kampanjointiaan, mikä näytti DNC:n
väen silmissä puolueen yhtenäisyyttä nakertavalta, pikkumai
selta ja turhamaiselta oman egon nostatukselta. Ei siis ihme,
että toukokuisista viesteistä paistoi turhautuminen Sandersiin
ja hänen kampanjaväkeensä. Ikävien viestien kirjoitusajankohta kuitenkin unohtui niiden nostattamassa äläkässä.
Clintonin kampanjaorganisaatiossa kiisteltiin siitä, kuinka
Wikileaksin paljastuksiin tulisi vastata. Johtoportaan yksimie
linen näkemys oli kertoa suurelle yleisölle, että isku oli venä
läisten täsmäoperaatio - siihen tulokseenhan Crowdstrike ja
muut tietoturva-asiantuntijat olivat tulleet. Kampanjapäällikkö Mook, jolle kampanjaorganisaation lakimies Marc Elias
oli kertonut joitakin Steelen muistioiden tulenarkoja tietoja,
halusi kuitenkin mennä vielä pidemmälle. Hänestä piti tehdä
tiettäväksi, että Wikileaksin julkaisemat tiedot olivat osa ve
näläisten juonta nostaa Trump presidentiksi. Mook perusteli
kantaansa kollegoilleen: »Kaikki viittaa siihen, että asia on juu
ri näin. Mitä tässä vielä odotellaan?»
Esitys sai muilta penseän vastaanoton ja vastustusta. »Ku
kaan ei halunnut kuulostaa vainoharhaiselta», Mook muisteli.
»Olihan sitä vaikea uskoa. Koko juttu kuulosti Tom Clancyn
jännäriltä.» Clintonin leirissä sovittiin lopulta, että Mook ja
muut haastatteluja antavat kampanjaorganisaation työntekijät
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voisivat vastaisuudessakin kertoa Venäjän hallinnon sekaantu
van vaaleihin. Niin pitkälle ei kuitenkaan mentäisi, että väitet
täisiin venäläisten pelaavan Trumpin pussiin.
Taktiikan ainoa vika oli, etteivät tiedotusvälineet pitäneet
DNC:n näkemystä uskottavana. Mook esiintyi sunnuntai
aamuna politiikan ajankohtaisohjelmassa CNN-kanavalla.
Kun ohjelman juontaja Jake Tapper kysyi Mookilta DNC:n
sähköposteista ja Sandersin DNCdtä saamasta kohtelusta,
Mook syytti venäläisiä: »Asiantuntijoiden mukaan Venäjän
valtion tukemat toimijat murtautuivat DNC:n tietoverkkoon
ja varastivat kohua herättäneet sähköpostit. Toiset asiantunti
jat ovat tulleet siihen tulokseen, että venäläiset julkaisevat nyt
kyseiset viestit auttaakseen Donald Trumpia.»
Se niistä ohjeista. Mook perusteli kuitenkin väitettään. Hän
otti esiin sen, että republikaanien puolueohjelmaan suunnitel
tu Ukrainaa koskeva lisäys oli torpattu ja että Trump oli toden
nut luistavansa mahdollisesti Yhdysvaltain Nato-sitoumuksis
ta. »Kokonaiskuva näyttää aika huolestuttavalta», hän sanoi.
»Se on nähdäkseni sellainen asia, jota äänestäjät joutuvat nyt
pohtimaan.»
Haastattelija penäsi Mookilta todisteita: »Mikä todistaa, että
venäläiset ovat vastuussa tietomurrosta tai Wikileaksin paljas
tusten julkaisuajankohdasta?» Mook vetosi tietoturva-asian
tuntijoiden päätelmiin. Tapper vastasi: »Esität tässä kuitenkin
erittäin vakavan syytöksen. Väität, että venäläiset hakkeroivat
DNC:n tietoverkon ja julkaisevat nyt varastamiaan tiedosto
ja Wikileaksin kautta auttaakseen Donald Trumpin vaalivoit
toon.»
Myöhemmin ohjelmassa Tapper kysyi Trump Juniorilta,
miten tämä vastasi Mookin syytöksiin. Trumpin poika lyttä
si Mookin: »No se kertoo kaiken olennaisen heidän moraa
listaan. Hehän sanovat ihan mitä tahansa, jos se lisää voi
ton mahdollisuuksia. Sehän on nähty kerta toisensa jälkeen,
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valhetta valheen perään. [...] Reilu kilpa on hyvä juttu. Sitä
vastaan minulla ei ole mitään, mutta valehtelu ja tällaisen
hölynpölyn jatkuva tuputtaminen, millä yritetään, no, haa
lia poliittisia voittoja, se on kerta kaikkiaan pöyristyttävää ja
Mookin sietäisi hävetä.»
Manafort oli samoilla linjoilla toisessa samana aamuna lä
hetetyssä ohjelmassa. Hän totesi ponnekkaasti, että Mookin
väitteet venäläisistä olivat »silkkaa sumutusta». Kun Manafortilta kysyttiin, oliko Trumpin, Manafortin, kampanjaorgani
saation ja Putinin hallinnon välillä mitään yhteyksiä, Manafort
vastasi: »Absurdi väite. Täysin perätön.»
Tässä vaiheessa Trump Juniorilla ja Manafortilla oli kuiten
kin jo täysi syy uskoa, että venäläiset olivat hyvin innostunei
ta auttamaan Trumpin kampanjaa. Trump Junior, Manafort ja
Trumpin vävy Jared Kushner olivat edellisessä kuussa menneet
Trump Toweriin tapaamaan Moskovasta saapunutta delegaa
tiota, jonka oli kerrottu pitävän hallussaan Hillary Clintonin
kampanjalle vahingollisia »virallisia asiakirjoja». Manafort oli
myös saanut sähköpostitse tietoa aina, kun Papadopoulos oli
ollut yhteydessä venäläisiin kontakteihinsa ja yrittänyt järjes
tää Trumpin ja Putinin saman pöydän ääreen.
Manafortilla oli omakin venäläiskontakti. Hän yritti lepy
tellä entistä liikekumppaniaan Oleg Deripaskaa. Putinin
kanssa hyvissä väleissä oleva Deripaska vaati Caymansaarilla
nostamassaan oikeusjutussa Manafortilta selvitystä niiden mil
joonien dollareiden kohtalosta, jotka miehet olivat yhdessä si
joittaneet ukrainalaiseen tiedonsiirtoyritykseen. Manafort oli
kirjoittanut kolme viikkoa aiemmin venäläiselle liikekump
panilleen Konstantin Kilimnikille ideasta, jolla hän toivoi pi
tävänsä käräjöivän Deripaskan aisoissa: Deripaskalle tarjot
taisiin sisäpiiritietoa Trumpin kampanjasta. »Jos hän haluaa
kahdenkeskisen raportointituokion, sekin järjestyy», Manafort
kirjoitti Kilimnikille 7. heinäkuuta.
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Wikileaksin julkaisemista materiaaleista ei paljastunut katta
vaa DNC:n salaliittoa Sandersia vastaan, vaikka aiheesta siihen
sävyyn uutisoitiinkin. Tilanne oli kuitenkin jo valmiiksi niin
herkkä, että riidan sai ilmiliekkeihin vain parilla sähköpostil
la. Sandersin tukijoiden valkohehkuinen viha näkyi ja kuului
Tvvitterissä, tiedotusvälineissä ja philadelphialaishotellien au
loissa. Monet vaativat Wasserman Schultzin ja muun DNC:n
johdon erottamista. Mook ja Clintonin muut kampanja-avus
tajat alkoivat pian puntaroida hätäännyksen vallassa, tulisiko
puoluekokouksesta mitään riitelyn ja yleisen kaaoksen tuok
sinassa. DNCdtä varastetut sähköpostit uhkasivat kaataa koko
vaalikampanjan.
Lauantaina 23. heinäkuuta, kaksi päivää ennen demokraat
tien kansallisen puoluekokouksen alkua, Mook keskusteli
useaan otteeseen Wasserman Schultzin kanssa. Mook sanoi,
että Wasserman Schultzin olisi siirryttävä muihin tehtäviin.
Clintonin läheisimmät neuvonantajat olivat olleet tyytymättö
miä hänen toimintaansa jo kauan ennen Wikileaksin paljas
tuksia - ja samansuuntaisia näkemyksiä oli myös Valkoisen
talon neuvonantajilla. Clintonin kampanjatiimi pelkäsi, että
puoluekokouksessa ei päästäisi minkäänlaiseen sopuun. Mook
painosti Wasserman Schultzia eroamaan, mutta tämä piti pin
tansa. Hän vaati saada puhua ensin Obaman kanssa. Näin
tehtiin - ja myös Obama toivoi hänen eroavan. Wasserman
Schultz antoi viimein periksi ja ilmoitti siirtyvänsä syrjään.
Pitkäaikainen puolueaktiivi Donna Brazile ottaisi hänen teh
tävänsä väliaikaisesti hoidettavakseen. Wasserman Schultz oli
venäläisten informaatiokampanjan ensimmäinen välitön uhri.
Irtisanoutuminen ei riittänyt tyynnyttämään myrskyä. San
dersin puolue-edustajat buuasivat ja huutelivat Wasserman
Schultzille Floridan delegaation aamiaispalaverissa. Osalla oli
mukana kylttejä, joissa luki »sähköposti». Wasserman Schul
tzin oli lopulta poistuttava paikalta poliisien saattelemana.
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Sinä iltapäivänä Sanders piti mukaansatempaavan puheen
kokouskeskuksen avarassa auditoriossa. Kannattajien hurra
tessa innokkaasti hän kävi läpi kaikki tavanomaiset aiheen
sa: eturyhmien vaalirahoitusmahdollisuuksia kavennettava,
keskiluokkaa kasvatettava, kauppasopimukset lopetettava,
vallankumousta jatkettava. Lopuksi Sanders kuitenkin totesi,
että demokraattien olisi vedettävä yhtä köyttä ja asetuttava yk
sissä tuumin tukemaan Clintonia, jotta »kiihkoileva» Trump
ei voittaisi vaaleja. Tässä vaiheessa Sandersin sanat hukkuivat
äänekkään protestoinnin ja Clintonia vastustavien iskulausei
den alle. »Ei häntä!» puolue-edustajat huusivat.
Mookista ja kumppaneista vaikutti siltä, että puolue-edus
tajien katkeruus voisi pilata koko kokouksen. He pelkäsivät,
että DNC:n sähköposteista raivostuneet sadat Sandersin puo
lue-edustajat eivät antaisi Clintonin edustajien puhua rauhassa
kokouksen keskeisimmillä hetkillä ehdokasta valittaessa, ja he
saattaisivat vislata ja huudella Clintonille tämän kiitospuheen
aikana. Ehkäistäkseen puoluekokouksen ajautumista ilmiriitaan
Clintonin ja Sandersin tiimit yhdistivät voimansa. Sandersin
väki teki kaikkensa suostutellessaan puolue-edustajia pitämään
kielteiset näkemykset omana tietonaan puheiden ajan.
Kokouksen ensimmäisenä iltana Sandersin puolue-edus
tajat buuasivat puhujille. Sanders piti kuitenkin tiukkasanai
sen puheenvuoron ja julisti, että paras tapa edistää heidän
yhteistä päämääräänsä, vähittäistä vallankumousta, oli teh
dä yhteistyötä Clintonin kanssa Trumpin päihittämiseksi.
Puoluekokouksen toisena iltana osavaltiot käytiin läpi aak
kosjärjestyksessä, ja kunkin osavaltion edustajat ilmoittivat,
montako puolue-edustajan ääntä ehdokkaat saivat heidän
osavaltiostaan. Kotiosavaltionsa Vermontin vuoron koittaes
sa Sanders osoitti tukevansa Clintonia: hän esitti, että ääntenlaskenta lopetetaan ja Hillary Clinton nimitetään puolueen eh
dokkaaksi.
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Toimet riittivät tukahduttamaan Sandersin kannattajien
orastavat kapinahalut. Puoluekokouksen ilmapiiri oli kuiten
kin kitkerä loppuun asti. Monet Sandersin tukijoista toivat
ilmi näkemyksensä, että DNC:n sähköpostiviestit todistivat
heidän ehdokkaansa joutuneen puolue-eliitin vehkeilyn uhrik
si. Clinton saatiin kuitenkin nimitettyä demokraattipuolueen
viralliseksi presidenttiehdokkaaksi ilman uutta kähinöintiä.
Clintonin kampanja oli selvinnyt venäläisten ensimmäisestä
iskusta. Niin ehdokas itse kuin hänen neuvonantajansa oletti
vat kuitenkin, että lisää olisi tulossa. Pohdittuaan asiaa he pää
tyivät siihen, että selviytyäkseen tulevista tempauksista heidän
olisi pidettävä Venäjän hallinnon harjoittamaa häirintää esillä
julkisuudessa. Niinpä eräänä iltapäivänä puoluekokouksen ai
kana Jennifer Palmieri ja Jake Sullivan hyppäsivät golfkärryyn
ja lähtivät kiertämään kokouskeskuksen pysäköintialueelle
pystytettyjä ilmastoituja telttoja, joissa puoluekokousta seu
raamaan saapuneet televisiokanavat pitivät majaa. Ajatuksena
oli selittää tuottajille, toimittajille ja juontajille, että venäläisten
sekaantuminen vaaleihin ansaitsi enemmän huomiota.
Palmieri oli politiikan veteraani. Hän oli ollut töissä Val
koisessa talossa, ja hänellä oli kahdenkymmenen vuoden ko
kemus työskentelystä politiikan toimittajien kanssa. Hän tunsi
heidät kaikki. Sullivan oli turvallisuuspolitiikan asiantuntija,
joka oli ollut ulkoministeriössä työskennellessään vain pari as
kelta Clintonin alapuolella. Lisäksi hän oli johtanut Obaman
hallinnon käynnistämiä neuvotteluja, jotka olivat johtaneet
Iranin ydinsopimukseen.
CNN:n tiloissa Palmieri ja Sullivan keskustelivat kanavapäällikkö Jeff Zuckerin ja useiden kirjeenvaihtajien kans
sa. Foxin edustajista kaksikko jututti Bret Baieria. NBC:n ja
MSNBCrn tapaamisessa paikalla oli runsaasti tuottajia ja toi
mittajia.
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Palmieri ja Sullivan esittelivät joka kerta perustellun näke
myksensä siitä, että käynnissä oli venäläisten salavihkainen
hyökkäys oikeudenmukaisten vaalien estämiseksi. He huo
mauttivat, että tiedustelutahojen edustajat suostuisivat ker
tomaan toimittajille anonyymisti, että venäläistiedustelu oli
DNC:n tietomurron takana.
Kaksikko selosti toimittajille Trumpin aiemmat kytkökset
Venäjään. He ottivat esiin Ukrainaan liittyneen lisäyksen, jota
ei ollut hyväksytty puolueohjelmaan republikaanien puolue
kokouksessa. He kävivät läpi Manafortin Venäjä-yhteydet.
Sullivan kertoi aktiivisista toimenpiteistä, joita Venäjällä oli ta
vattu suosia aiemminkin. Palmieri ja Sullivan painottivat, että
kansallisen turvallisuuden kannalta Venäjä-kysymys oli mer
kittävä.
Sullivan kuvaili myöhemmin: »Vastaus oli yleensä jotain
sellaista kuin: ’Onpa kiinnostavaa.’ Ja meitä katsottiin kuin
meillä olisi ollut foliohattu päässä.» Palmierin muistikuvat
kierroksesta olivat seuraavat: »Vastattiin, että ’ok, kertokaa nyt
niistä sähköposteista.» Kuten Palmieri myöhemmin kiteytti:
»Epäonnistuimme.»
Sullivanille ja Palmierille vaikeni, että kampanjaorganisaa
tion valitsema lähestymistapa julkaistuihin sähköposteihin (ei
kommentteja varastettujen materiaalien sisällöstä, painopiste
venäläisissä) ei ollut toimittajien makuun. Sandersin edus
tajat eivät olleet sen tyytyväisempiä, sillä toimittajien tavoin
monella oli edelleen päällimmäisenä mielessä luvatta julkais
tujen viestien sisältö, ei julkaisujen alkuperä. Sandersin puo
lue-edustaja ja näkyvästi tämän puolesta kampanjoinut Nomiki Konst sanoi myöhemmin: »Kun sitä [Venäjää syyttävää]
argumenttia kaupattiin, se vain vahvisti sitä kuvaa, että kukaan
ei halunnut kantaa vastuuta. Se oli leimallista Clintonin kampanjaorganisaatiolle: ei oteta vastuuta vaan syytetään muita.»
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Kun Mook sitten esiintyi televisiossa ja väitti Venäjän hallin
non teettäneen tietomurron DNC:hen Trumpia auttaakseen,
Valkoisen talon tiimi hieroi tuskastuneena ohimoitaan. He
tiesivät, että julkisuuteen tuotu todistusaineisto viittasi siihen,
että tietomurto todella oli Venäjän tiedusteluoperaation tu
losta. Ensimmäiset turvallisuusluokitellut raportit eri tiedustelutahoilta olivat samansuuntaisia. Mookin lausunto oli kui
tenkin ongelmallinen, koska presidentti ja hallitus eivät olleet
vielä valmiita asettumaan julkisesti Clintonin kampanjatiimin
kannalle.
Tiedustelutahot olivat saaneet jo viikkoja sitten käskyn Val
koisesta talosta: selvittäkää, ketkä hakkeroivat DNC:n tieto
verkon ja esiintyivät Guccifer 2.0:na. Alustavia analyyseja oli
jo saatu, mutta eri tiedusteluorganisaatiot eivät olleet vielä
päässeet yksimielisyyteen yhteisestä, vankasti perustellusta
tulkinnasta. (Eri tiedusteluorganisaatioiden päätelmät poik
kesivat usein toisistaan tällaisissa asioissa. Jos samaan loppu
tulokseen päädyttiin, vaihtelua oli usein siinä, kuinka varmo
ja eri organisaatiot olivat päätelmän paikkansapitävyydestä.
Erimielisyyksien sopimiseen meni yleensä aikaa, ja joskus oli
myös odotettava lisätietoja.)
Tilanne oli edennyt siihen pisteeseen, että Obama piti ve
näläisten sekaantumista presidentinvaaleihin todennäköise
nä ja erittäin huolestuttavana. »Olimme huolissamme, olihan
Venäjä yrittänyt sekaantua vaaleihin aiemminkin», muisteli
Obaman kansliapäällikkö McDonough myöhemmin. »Kai
kille Valkoisessa talossa oli päivänselvää, mitä mieltä Putin oli
länsimaista. Ei ollut kovin yllättävää, jos jostain päin maailmaa
kantautui uutisia venäläisten yrityksestä vaikuttaa vaalitulok
seen.» McDonough kertoi myöhemmin, että Putinin noustua
uudelleen presidentiksi vuonna 2012 Yhdysvaltain hallinto oli
pannut huolestuneena merkille Venäjän »koettelevan Yhdys
valtain rajoja entistä hanakammin».
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Obama ei kuitenkaan halunnut ottaa kantaa ennen kuin
tiedustelupalvelut olivat varmoja asiasta. Hän painotti avusta
jilleen, että poliittisesti näin arkaluontoisessa asiassa Valkoisen
talon oli kuunneltava herkällä korvalla tiedusteluorganisaatioiden näkemyksiä. Muussa tapauksessa hallintoa voitaisiin
syyttää kansallisen turvallisuuden käyttämisestä politikoinnin
välineenä. Kaikki tiesivät, kummasta ehdokkaasta Obama toi
voi presidenttiä. Obama ymmärsikin, että jos hän ottaisi kiis
taan liian kärkkäästi kantaa, Trumpin olisi helppo väittää, että
hallinto käytti hyväkseen mahdollisesti jopa itse sepittämäänsä
tiedustelutietoa Clintonia auttaakseen. »Siinä oli pakko mennä
tiedusteluorganisaatiot edellä», kokenut Valkoisen talon virka
mies selitti myöhemmin. »Meitä olisi voitu syyttää tiedustelutietojen peukaloinnista ja politisoinnista mieleisemme vaali
tuloksen saamiseksi.»
Niinpä kun Obamalta kysyttiin julkisuudessa ensimmäisen
kerran Wikileaksin sähköpostipaljastuksista ja niiden taus
talla vaikuttavista Venäjä-kytköksistä, hän yritti tukea Clin
tonia mahdollisuuksien mukaan, ilman että tulisi samalla al
lekirjoittaneeksi kampanjan Venäjä-syytöksiä. NBC-kanavan
uutislähetyksessä toimittaja Savannah Guthrie kysyi Obamal
ta, yrittikö Venäjä vaikuttaa presidentinvaaleihin, ja Obama
vastasi FBI:n tutkivan asiaa edelleen - joskin hän lisäsi, että
»asiantuntijat pitävät tätä venäläisten operaationa». Obama
jatkoi edelleen: »Varmaa sen sijaan on, että Donald Trump on
toistuvasti ilmaissut ihailunsa Vladimir Putinia kohtaan.» Toi
mittaja kysyi vielä, saattaisiko Putin yrittää sekaantua vuoden
2016 presidentinvaaleihin, mihin Obama totesi: »Kaikki on
mahdollista.»
Clintonin kampanjaväkeä kiertely ja kaartelu turhautti.
Kampanjan näkökulmasta Obaman tuella oli valtava merki
tys. Eikö hän voinut kertoa kansalaisille, mitä oli meneillään?
Jos hallitus ei syyttänyt venäläisiä tietomurroista ja tiedostojen
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julkaisemisesta, Clinton avustajineen kärsisi jatkossakin uskottavuusvajeesta. Kampanjaorganisaation esittämät väitteet
olisi helppo leimata epätoivoiseksi taktikoinniksi tai perusteet
tomaksi hysteriaksi... tai molemmiksi.
Kongressin demokraatit halusivat niin ikään vahvempia
kannanottoja Obamalta. Jos demokraattien presidenttiehdokas
todella oli venäläisten tähtäimessä, äänestäjät ansaitsivat tietää
siitä. Demokraattien kansallisen puoluekokouksen kolmante
na päivänä edustajainhuoneen jäsen Adam Schiff ja senaattori
Dianne Feinstein (johtavat demokraatit edustajainhuoneen ja
senaatin tiedustelukomiteoissa) lähettivät Obamalle avoimen
kirjeen, jossa todettiin muun muassa, että jos Venäjän hallinto
oli järjestänyt DNC:n viestien julkaisun Wikileaksissa, »olisi
tapaus osa ennennäkemätöntä yritystä sekaantua Yhdysval
tain sisäpolitiikkaan - ja sellaiseen maamme olisi puututta
va». Schiff ja Feinstein vetosivat Obamaan, jotta tämä harkit
sisi olennaisten tiedusteluasiakirjojen muuttamista julkisiksi.
Tarkemmin ottaen heitä kiinnostivat »tapausta koskevat [tiedustelutahojen] tilannearviot, myös kaikki sellaiset, joista voi
si ilmetä, mitä hyökkääjä tavoittelee operaatiolla, joka saattaa
osoittautua ennennäkemättömän häikäilemättömäksi sekaan
tumiseksi Yhdysvaltain presidentinvaaleihin».
Sen kummempaa kannanottoa kirjeessä ei peräänkuulutet
tu. Valkoisen talon lehdistösihteeri Josh Earnest kommentoi
kirjettä seuraavana päivänä, mutta hän ei poikennut vanhasta
linjasta: »En kerta kaikkiaan tahdo sanoa mitään, millä voi
taisiin katsoa olevan edes pieni vaikutus [DNC:n tietomurtoa
koskevan ja FBI-.n toteuttaman] tutkinnan kulkuun. [...] On
tosiaan tehty analyysi, joka viittaa venäläisten syyllisyyteen,
mutta se ei ole sellainen loppupäätelmä, jonka FBI olisi valmis
tässä vaiheessa julkisesti allekirjoittamaan.»
Clintonin kampanjaorganisaatiossa turhauduttiin jälleen
pahemman kerran. Valkoisesta talosta ei ollut apua.
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Samoihin aikoihin Australian hallitus välitti tiedon diplomaattinsa Lontoossa kuulemasta sananvaihdosta, joka kantautui
nyt myös FBI:n tutkijoiden korviin: Papadopoulos oli kertonut
australialaisdiplomaatille toukokuussa, että Venäjän hallinnol
la oli pahennusta herättävää tietoa Clintonista. Wikileaksin
sähköpostijulkaisujen jälkimainingeissa tieto vaikutti erityisen
huolestuttavalta. Se antoi FBLlle sysäyksen tutkia lähemmin
Trumpin kampanjaorganisaation ja venäläisten suhteita.
Tässä vaiheessa FBLlle oli jo toimitettu Steelen ensimmäi
nen muistio, jonka mukaan Trumpin leiri ja Venäjän hallin
to olivat liittoutuneet keskenään. Pagen heinäkuinen Moskovan-matkakin oli epäilyttävä. Lisäksi oli demokraattien
kansalliskomiteaan kohdistunut tietomurto - eikä sopinut
unohtaa sitäkään, että saaliiksi saatuja tiedostoja olivat julkais
seet venäläistiedustelun peitenimiksi epäillyt Guccifer 2.0 ja
DCLeaks. Entäpä sitten Manafort? Ukrainan hallitus oli hil
jattain pyytänyt FBI:tä avuksi jäljittämään Venäjä-mielisen
Alueiden puolueen maksuja Manafortille. FBI oli myös saa
nut muun muassa briteiltä ja alankomaalaisilta tiedustelutie
toa sekä DNC:n tietomurrosta että yhteydenpidosta Trumpin
yhteistyökumppaneiden ja venäläisten välillä.
Papadopoulosia koskevaa tietoa punnittiin FBI.-ssä, ja Comeyn johdolla tehtiin ratkaiseva päätös: kaikessa hiljaisuu
dessa aloitettiin vastatiedusteluoperaatio, jonka tarkoitus oli
selvittää, oliko Trumpin kampanjaorganisaatiolla yhteyksiä
Venäjän hallintoon. Hankkeesta tuli yksi FBI:n tarkimmin
vartioiduista salaisuuksista.
Vaikka FBI käynnistelikin jo tutkimuksiaan, Yhdysvaltojen
tiedusteluorganisaatioilla tuntui olevan vaikeuksia hahmottaa
tilanteen merkityksellisyyttä. Kiinalaiset olivat aiemmin mur
tautuneet Obaman ja McCainin kampanjaorganisaatioiden
tietokoneisiin vuonna 2008, mutta tapaus oli sikäli oleellises
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ti erilainen, että tällä kertaa venäläiset olivat menneet pidem
mälle päättäessään julkaista anastamansa asiakirjat vahin
goittamistarkoituksessa. Ero oli oleellinen, mutta sitä ei heti
tiedusteluorganisaatioiden johdossa hoksattu.
Demokraattien kansallisen puoluekokouksen alla Yhdys
valtain tiedustelupäällikkö James Clapper esiintyi vuotuisessa
Aspen Security Forum -konferenssissa, jossa kuultiin puheen
vuoroja maan johtavilta turvallisuusviranomaisilta, niin ny
kyisiltä kuin entisiltäkin. Moni yleisössä yllättyi havaitessaan,
että Clapper tuntui vähättelevän DNC:hen kohdistuneen tie
tomurron merkitystä. Clapperin mukaan »hyperventilointiin»
ei ollut syytä. Hän lisäsi sarkastisesti: »Joku vähän hakkeroi,
mikä järkytys. Tämmöinenhän on vallan ennen kuulumaton
ta.» Clapperia ei hetkauttanut sekään mahdollisuus, että Venä
jä yritti puuttua vaalien kulkuun, sillä hänen mukaansa se »ei
juuri poikkea kylmän sodan aikaisesta toiminnasta».
Clapperin näkemykset saivat suopean vastaanoton - Mos
kovassa. Venäjän englanninkielinen propagandamedia RT
tarttui innokkaasti Clapperin skeptisyyteen ja julkaisi artik
kelin otsikolla »USA:n tiedustelupäällikkö: ’hyperventilointi’
Venäjän väitetystä osallisuudesta tietomurtoon saisi loppua».
Lausunnollaan Yhdysvaltain tiedustelupäällikkö kaivoi maata
Clintonin kampanjan väitteiden alta ja pelasi suoraan Mosko
van suurimman propagandakanavan pussiin.
Valkoisen talon linjasta poiketen Trump ei kursaillut kertoa,
mitä mieltä hän oli Venäjä-väitteistä. Demokraattien puolue
kokouksen avauspäivänä hän kommentoi Clintonin tiimin
pyrkimyksiä nostaa Trump ja Venäjä Wikileaks-keskustelun
ykkösaiheeksi. Hän tviittasi: »Päivän paras vitsi: Venäjä vuosi
DNC:n kohtalokkaat viestit, joita ei olisi ollenkaan pitänyt kir
joittaa (typerää), koska Putin tykkää minusta.» ABC-kanavan
ajankohtaisohjelmassa hän sanoi, ettei hänellä ole minkään
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laista suhdetta Putiniin. (Trump jätti mainitsematta sen, että
oli hiljattain yrittänyt käynnistää Moskovassa tornitaloprojektia Putinin hallituksen myötävaikutuksella.) Trumpin mukaan
hänen kampanjaorganisaatiollaan ei ollut mitään tekemistä
sen kanssa, että puolueohjelmaan suunniteltu lisäys Ukrainal
le lahjoitettavista aseista vesitettiin. Manafort veti samaa linjaa
toisessa ajankohtaisohjelmassa: kampanjaorganisaatiolla ei ol
lut osaa eikä arpaa puolueohjelman tiimoilta käytyyn kiistaan.
Trump ja Manafort puhuivat siis molemmat läpiä päähänsä.
Eräs Trumpin koko kampanjan merkittävimmistä lausun
noista kuultiin lehdistötilaisuudessa Floridassa 27. heinäkuuta.
Trump sanoi, ettei oikein jaksanut uskoa venäläisten masinoi
neen DNC:hen kohdistunutta tietomurtoa. »Kukaan ei tiedä,
kuka se oli», hän totesi toimittajille. Jos venäläiset sattuisivat
sittenkin olemaan tietomurron takana, Trumpilla oli heille
sanottavaa Hillary Clintonin poistetuista sähköposteista: »Sa
nonpa kuitenkin sen verran, että Venäjä, jos olette kuulolla,
niin toivottavasti löydätte ne 30 000 puuttuvaa sähköpostia.
Sen jos teette niin eiköhän täkäläinen lehdistö kiitä.»
Media ja demokraatit olivat pähkäilleet kuukausia, oliko
Trumpin ja Venäjän välillä jokin näkymätön yhteys. Lehdistö
tilaisuudessa Trump lähetti Venäjän johdolle selväsanaisen
ja yksiselitteisen viestin. Hän yllytti vieraan vallan edustajia
kyberhyökkäykseen poliittista kilpakumppaniaan vastaan.
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14
» M E I D Ä N ON K Ä S K E T T Y K E S K E Y T T Ä Ä
VALMISTELUT»

Helmikuun keskivaiheilla vuonna 2015 Venäjän turvallisuus
palvelun johtaja Aleksandr Bortnikov ilmestyi varoittamat
ta Washingtoniin. Obaman hallinnon näkemystä kysymättä
Venäjän hallitus oli valinnut Bortnikovin johtamaan Venäjän
delegaatiota Valkoisessa talossa järjestettävässä kokouksessa,
jonka aiheena oli väkivaltaisen ääriajattelun suitsiminen. Ti
lanne oli kiusallinen. Tapahtumalle oli kaavailtu paljon näky
vyyttä, ja tarkoituksena oli korostaa maailmanlaajuisen yhteis
työn merkitystä ääri-islamistien propagandan hillitsemisessä.
Bortnikovin läsnäolo ei sopinut ollenkaan kuvaan. Euroopan
unioni oli lisännyt hänet omalle pakotelistalleen, sillä tämä oli
osaltaan vastuussa Krimin miehitykseen johtaneista päätök
sistä. EU:n edustajat ilmaisivat tuohtumuksensa ja valittivat
yhdysvaltalaisille, että he kokivat tulleensa nurkkaan ajetuiksi.
He joutuisivat neuvottelemaan yhteisistä käytännöistä sellai
sen miehen kanssa, jonka he olivat juuri sulkeneet kansain
välisen yhteistyön ulkopuolelle. »Kukaan ei halunnut häntä
paikalle», muisteli kansallisen turvallisuusneuvoston viestintä
päällikkö Ned Price myöhemmin.
Kesken kiistelyn CIA:n johtaja John Brennan päätyi epä
tavalliseen ratkaisuun: hän kutsui Bortnikovin puheilleen toi
mistoonsa, CIA:n päämajan seitsemänteen kerrokseen. Ve
näjän turvallisuuspalvelun johtajan vierailu Valkoisen talon
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konferenssissa oli epätoivottavaa, mutta monien keskustiedus
telupalvelun Venäjään erikoistuneiden työntekijöiden mielestä
vieläkin sopimattomampaa oli kutsua hänet CIA:n tiloihin.
»Tässä täytyy nyt miettiä todella tarkkaan, millaisiin tulkin
tamahdollisuuksiin kutsu antaa aihetta», CIA:n Venäjä-osas
ton johtaja Steve Hall teroitti Brennanille.
»Niin niin, tiedetään», Brennan vastasi. »Mutta olemmehan
me tekemisissä monien ikävien ihmisten kanssa eri puolilta
maailmaa.» Brennanista oli hyvä säilyttää välit Bortnikoviin,
koska hän oli poikkeuksellisen lähellä Putinia. Brennanin esit
tämällä kutsulla oli Valkoisen talon hyväksyntä. Hän ja Obama
halusivat painostaa Bortnikovia auttamaan Syyrian kriisin rat
kaisemisessa ja Isisin vastaisissa toimissa.
Hall oli tavannut Bortnikovin toimiessaan CIA:n asemapaikkapäällikkönä Moskovassa joitakin vuosia aiemmin. Hän
meni Bortnikovia vastaan CIA:n sisäänkäynnille ja ohjasi tä
män sieltä Brennanin luo pääaulaan. Tehtävä ei ollut Hallil
le erityisen mieleinen. Brennanin toimistossa kumpikaan
osapuoli ei poikennut ennalta-arvattavista näkökannoistaan.
Brennanin ei onnistunut houkutella Bortnikovia uusiin sitou
muksiin. Neuvottelua sivusta seurannut Hall oli havaitsevi
naan Bortnikovin elkeissä jotain omahyväisyyteen viittaavaa.
»Olen varma, että hän oletti Steve Hallin kaltaisten tyyppien
sanoneen: ’Ä lä kutsu sellaista öykkäriä toimistoosi’», Hall se
losti myöhemmin. »Hän tajusi olevansa niskan päällä jo siksi,
että oli päässyt sinne palaveeraamaan.»
Yli vuotta myöhemmin, 4. elokuuta 2016, Brennan puhui
Bortnikovin kanssa puhelimessa, kuten he säännöllisesti teki
vät. Tälläkin kertaa keskustelun tärkein aihe oli Syyrian sota.
Kuluneiden kuukausien aikana Brennan oli ehtinyt tympään
tyä Bortnikoviin. Hänen toistuvat pyyntönsä, että Venäjä aut
taisi Syyrian tilanteen rauhoittamisessa, olivat kaikuneet kuu
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roille korville. Kun Syyria oli saatu käsiteltyä - jälleen laihoin
tuloksin - Brennan otti esiin kaksi muuta asiaa virallisen asia
listan ulkopuolelta.
Ensin Brennan puuttui yhdysvaltalaisdiplomaattien koke
maan häirintään Venäjällä. Asia oli ollut CIA:ssa tapetilla sii
tä lähtien, kun peitetehtävissä olleen työntekijän kimppuun
oli käyty suurlähetystön edustalla kaksi kuukautta aiemmin.
Brennan luki Bortnikoville lakia todeten, että yhdysvaltalais
diplomaattien jatkuva kaltoinkohtelu oli »vastuutonta, holti
tonta, sietämätöntä ja lopetettava välittömästi». Hän lisäsi kärjekkäästi, että juuri Bortnikovin johtama turvallisuuspalvelu
FSB »on syyllistynyt tällaiseen pöyristyttävään käytökseen
useimmin».
Sitten Brennan siirtyi vielä arkaluontoisempaan asiaan: Yh
dysvaltojen presidentinvaalien häiritsemiseen. Brennan tie
si nyt, että muutamaa kuukautta ennen kuin hän oli kutsunut
Bortnikovin CIA:n vieraaksi, venäläiset hakkerit olivat käyn
nistäneet verkkohyökkäyksen demokraattien kansalliskomiteaa
vastaan. Olemme perillä puuhistanne, Brennan ilmoitti Bortni
koville. Hän huomautti, että yhdysvaltalaiset raivostuisivat saa
dessaan tietää, että Venäjän valtionhallinto oli yrittänyt vaikut
taa äänestystulokseen, joten operaatio saattaisi osua loppujen
lopuksi omaan nilkkaan. Brennan uhkasi, että Venäjä saisi mak
saa kalliisti, jos se ei heti lopettaisi informaatiosodankäyntiä.
Hän ei täsmentänyt, mitä seuraukset tarkalleen ottaen olisivat.
Bortnikov kiisti odotetusti kaikenlaiset vaikutusyritykset.
Yhdysvaltain hallinto yrittää taas vierittää kaiken venäläisten
syyksi, hän marisi. Brennan toisti varoituksensa vaaleihin se
kaantumisen seurauksista. Bortnikov väitti toistamiseen, ettei
venäläisillä ollut näppejään pelissä. Hän kuitenkin lisäsi, että
välittäisi Brennanin kommentit Putinille.
Tämä oli ensimmäinen monista varoituksista, joita Obaman hallinto lähetti Moskovaan. Vastatoimien voimakkuus
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osoittautuisi pian kuitenkin kysymykseksi, joka jakaisi mieli
piteitä Valkoisessa talossa ja ajaisi kansallisen turvallisuusneu
voston Venäjä- ja kyberturva-analyytikot napit vastakkain hal
linnon päättäjien ja virkamiesten kanssa.
Heinäkuun lopulla Brennanista oli ilmeistä, että venäläi
set yrittivät paraikaa vaikuttaa vaaleihin aggressiivises
ti ja erilaisin toimenpitein. Tiedustelutiedoista ilmeni, että
venäläisviranomaiset ja Trumpin kampanjaan osallistuvat
yhdysvaltalaiset olivat olleet yhteydessä keskenään. Jo useat
eurooppalaiset tiedustelupalvelut olivat vihjanneet CIAdle,
että venäläiset tiedusteluagentit olivat tarjonneet apua Trum
pin leirin jäsenille. Brennan arvuutteli, olivatko venäläiset saa
neet jonkun Trumpin kampanjaorganisaatiosta tekemään yh
teistyötä kanssaan.
Brennan keskusteli FBI:tä edustavan Comeyn ja Yhdys
valtain kansallisen turvallisuusvirasto NSA:n johtajan, Mike
Rogersin, kanssa ja pyysi, että molemmat lähettäisivät asian
tuntijoitaan CLA:han. Brennan halusi muodostaa työryhmän,
joka perehtyisi saatavilla olevaan tiedustelutietoon ja selvittäi
si, millaisesta ja kuinka laajasta venäläisoperaatiosta oli kysy
mys. Brennan muisteli, mitä WTC-iskuista oli opittu. Al-qaida
oli onnistunut terroriteossa osin siksi, että Yhdysvaltain tiedusteluorganisaatiot eivät olleet jakaneet tietoja keskenään moni niistä oli nimittäin saanut käsiinsä hajanaisia tietoja juo
nittelijoista ennen iskua. Brennan halusi toimintamallin, jossa
NSA:n, FBI:n ja CIA:n asiantuntijat voisivat jakaa arkaluontoi
sia Venäjään liittyviä tietoja vapaasti keskenään.
Brennan ymmärsi, että käsillä oli »arkaluontoisuudessaan
todella, todella poikkeuksellinen tapaus». Presidentinvaalien
aikana oli meneillään aktiivinen vastavakoiluoperaatio - jol
laiseen FBI oli tahollaan jo ryhtynyt - jonka tarkoitus oli pal
jastaa ja pysäyttää venäläisten salaiset toimet. Lisäksi tehtävän
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antoon kuului selvittää, liittyikö tapaukseen yhdysvaltalaisia
yhteistyökumppaneita.
Brennan haali tiedusteluorganisaatioita yhteisiin talkoisiin
hankkimaan hallitukselle tietoa venäläisten operaatiosta. Pian
sen jälkeen Obama järjesti useita palavereja, joissa työstettiin
toimintasuunnitelmaa, jolla Yhdysvallat vastaisi Venäjän toi
miin, millaisiksi ne sitten osoittautuisivatkin. Tapaamiset jär
jestettiin liittovaltion hallinnossa käytetyn monialaisen mallin
mukaan. Tällöin toimittiin yleensä niin, että ensin kokoontui
vat kulloiseenkin asiaan liittyvien yksikköjen apulaispäälliköt,
jotka ideoivat erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Nämä esitettiin
seuraavaksi samojen yksiköiden päälliköille, jotka kokoustivat
keskenään neuvotellakseen heille esitetyistä vaihtoehdoista.
Lopulta valinnat esiteltiin presidentille.
Tämän nimenomaisen aiheen käsittelyssä turvauduttiin
kuitenkin hieman erilaiseen menetelmään. Yleinen toiminta
tapa oli, että samalla kun apulaispäälliköt ja päälliköt kutsut
tiin tällaisiin neuvotteluihin, heille kerrottiin käsiteltävä asia
ja annettiin pohjustukseksi materiaalia etukäteistutustumista
varten. Tällä kertaa osallistujat saivat kuitenkin vain kutsun
saapua Valkoiseen taloon ilmoitettuna ajankohtana. Ei perus
teluja, ei taustamateriaaleja. »Meille ei kerrottu kuin että tie
dossa oli kokous, johon osaston päällikön tai apulaispäällikön
tuli osallistua», muisteli palavereihin osallistunut kokenut hal
lintovirkamies. (Vain ulkoministeriön korkein johto sai nähtä
väkseen arkaluontoisimmatkin tiedot venäläisten verkkohyökkäyksestä. Tähän pieneen piiriin kuuluivat ulkoministeri John
Kerry, apulaisulkoministeri Tony Blinken, ulkoministeriön
tiedusteluyksikön johtaja Dan Smith sekä Kerryn kansliapääl
likkö Jon Finer.)
Tavallisesti päälliköt ja apulaispäälliköt saivat tuoda alaisiaankin tämäntapaisiin palavereihin, mutta ei tällä kertaa.
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»Kellään ei ollut avecia mukana», muisteli eräs palavereihin
osallistunut myöhemmin. Kun palaveri käsitteli kansallista
turvallisuutta, kokouspaikkana toimi yleensä Valkoisen talon
tilannehuone. Huoneesta lähetettiin videokuvaa - ei ääntä kansallisen turvallisuuden parissa työskenteleville virkamie
hille niin Valkoisessa talossa kuin sen ulkopuolella, jotta he
tietäisivät ainakin kokouksen olevan käynnissä ja näkisivät läs
näolijat. Obaman turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Susan
Rice määräsi kuitenkin sammuttamaan kamerat venäläisten
hakkerointioperaatiota käsittelevien kokousten ajaksi. Hän
pelkäsi tietovuotoja eikä halunnut kenenkään ulkopuolisen
tietävän, mitä oli meneillään.
Rice toimi puheenjohtajana eri viranomaisyksiköiden pääl
liköiden kokouksissa, joissa paikalla olivat CIA:n johtaja Bren
nan, Yhdysvaltain tiedustelupäällikkö Clapper, FBI:n johtaja
Comey, ulkoministeri Kerry, puolustusministeri Ash Carter,
sisäisen turvallisuuden ministeri Jeh Johnson, valtiovarain
ministeri Jack Lew, oikeusministeri Loretta Lynch ja puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja Joseph Dunford. Lisäksi mukana oli vain muutama muu Valkoisen talon
virkamies, esimerkiksi kansliapäällikkö Denis McDonough,
sisäisen turvallisuuden neuvonantaja Lisa Monaco sekä Colin
Kahl, varapresidentti Joe Bidenin turvallisuuspoliittinen neu
vonantaja. (Rice ei ollut päästää Kahlia palaveriin, mutta tämä
vaati saada osallistua voidakseen pitää varapresidentin tilan
teen tasalla.)
Ricesta seuraava, turvallisuuspoliittinen apulaisneuvonantaja Avril Haines koordinoi apulaispäällikköjen kokouksia.
Ohjeistus kuului, että kokousten sisällöstä ei saanut kertoa
kenellekään, joka ei ollut paikalla. Tämä päti myös kansalli
sen turvallisuusneuvoston muihin virkamiehiin ja virkailijoi
hin, joista osa pani salailun pahakseen. Kokouksissa käsitel
tävä tiedustelumateriaali jätettiin usein pois jopa presidentin
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joka-aamuisista huippusalaisista tiedusteluraporteista, jottei
liian moni näkisi sitä. »Operaatioturvallisuutta vahdittiin ää
rimmäisen tarkasti», eräs Valkoisen talon virkamies kuvaili
myöhemmin.
*

*

*

Hallinnon monialaisten, tarkasti varjeltujen kokousten alkaes
sa Brennanin kokoaman työryhmän analyytikot ja asiantun
tijat olivat yksimielisiä suurista linjoista: Venäjän valtion tu
kemat hakkerit olivat vastuussa verkkohyökkäyksistä ja niiden
myötä anastetun materiaalin julkaisemisesta. »Tekijät tiedet
tiin», yksi osallistujista sanoi myöhemmin. »Niissä ei ollut juu
ri epäilyksen sijaa.» Epäselvempää sen sijaan oli, missä määrin
Venäjän hallinto osallistui hankkeeseen. Oliko kyse yhden tai
kahden yksikön omasta projektista? Vai johdettiinko operaa
tiota valtionhallinnon huipulta osana jotakin laajempaa koko
naisuutta?
Tässä vaiheessa tiedoissa oli lisäksi ammottava aukko: mikä
oli Venäjän ensisijainen tavoite? Oliko operaation päämäärä
vaikuttaa vaalitulokseen lietsomalla eripuraa ja kaaosta? Po
liittinen kriisi Yhdysvalloissa sopi erinomaisesti Putinin laa
jempaan pyrkimykseen heikentää länsimaiden hallituksia. Ve
näläisten hyökkäykseen oli myös toinen ilmeinen syy: Putin
halveksi Hillary Clintonia ja syytti tätä mielenosoituksista, jot
ka olivat seuranneet joulukuussa 2011 järjestettyjä vilpillisiä
duuman vaaleja. Yhdysvaltalaisasiantuntijoiden näkemys oli,
että venäläisoperaation tarkoitus oli jollei nyt varsinaisesti es
tää Clintonia voittamasta niin vähintäänkin heikentää hänen
asemaansa vaalikamppailussa. Luultavasti venäläiset uskoi
vat kuitenkin siinä missä muutkin politiikan tarkkailijat, että
Clinton loppujen lopuksi voittaisi vaalit. Vaikka hän onnistuisi
kohuissa ryvetyttyään hoippumaan maaliviivan yli kaoottisen
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vaalikampanjan päätteeksi, skandaalit ja erimielisyydet olisi
vat luultavasti tehneet hänestä heikomman presidentin, joka ei
pystyisi haastamaan Putinia tehokkaasti.
Ja sitten oli vielä kolmas mahdollinen syy: venäläiset ha
lusivat auttaa Trumpia. Uskoivatko he voivansa vaikuttaa Yh
dysvaltojen presidentinvaaleihin ja vaalitulokseen? Tiedustelutahojen analyytikkojen ja asiaan perehtyneiden virkamiesten
mielestä olemassaoleva tiedustelutieto ei tarjonnut vielä var
moja vastauksia. Trumpin liiketoimet venäläisten kanssa vuo
sien varrelta sekä hänen myönteiset lausuntonsa Putinista
antoivat aihetta uskoa, että Putin näkisi erittäin mielellään
Trumpin Valkoisessa talossa. Tiedusteluasiantuntijoiden mu
kaan tämä saattoi olla venäläisille yksi varteenotettava syy
puuttua vaaleihin. Kokeillaan pois, nostetaan tavoitteet taivai
siin ja katsotaan, saataisiinko Trumpista vaalivoittaja. »Erilai
set poliittiset motiivit eivät sulkeneet toisiaan pois», Obaman
läheinen avustaja huomautti myöhemmin.
Obama palaisi lomalta Marthäs Vineyardin saarelta 21.
elokuuta, ja apulaispäälliköt päättivät saada siihen mennessä
kokoon luettelon erilaisista vaihtoehdoista (pakotteista, diplo
maattisista vastatoimista ja vastahyökkäyksistä verkossa) pre
sidentin ja osastojen päälliköiden pohdittaviksi.
Apulaispäälliköt istuivat vielä salaisissa kokouksissaan, kun
Valkoiseen taloon alkoi tihkua lisää huolestuttavia uutisia: venäläisyhteyksistään tunnetut hakkerit testasivat osavaltioiden
vaalijärjestelmien turvallisuutta. Kiinnostusta osoitettiin eten
kin rekisteröityneitä äänestäjiä koskevia tietokantoja kohtaan.
Ensimmäinen ilmoitus tuli FBI:lle Illinoisista, missä äänestäjätietokanta oli joutunut viikkoja kestäneen verkkohyökkäyksen
kohteeksi kesäkuun lopulla. Hyökkääjät käyttivät ulkomailla
sijaitsevia IP-osoitteita. Monet niistä jäljitettiin alankomaa
laiseen yritykseen, jonka omisti Siperiassa asuva 26-vuotias
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venäläinen. Hakkerit pommittivat tietokantaa kyselyillä (viisi
kyselyä sekunnissa vuorokauden ympäri), minkä lisäksi hei
dän onnistui päästä käsiksi mahdollisesti jopa 200 000 äänes
täjän tietoihin.
Seuraavaksi samankaltaisia uutisia kantautui Arizonasta,
missä erään vaalivirkailijan käyttäjätunnus ja salasana varastet
tiin. Arizonassa äänestäjien rekisteröintijärjestelmä jouduttiin
sulkemaan viikoksi. Seuraavaksi hyökättiin Floridaan. Huono
ja uutisia tuovasta kansallisen turvallisuusneuvoston virkai
lijasta tuli yleinen vieras Valkoisen talon kyberturvallisuuspäällikkö Michael Danielin toimistossa. »Michael, viisi uutta
osavaltiota korkattu», hänellä oli tapana ilmoittaa. Tai neljä.
Tai kolme. Jossakin vaiheessa Daniel huoahti tuskastuneena ja
vastasi: »Tätä menoa kaikki osavaltiot ovat pian joutuneet tuli
linjalle.»
»Kukaan ei oikein tainnut tietää, mitä ajatella», Yhdys
valtain sisäisen turvallisuuden ministeri Jeh Johnson sanoi
myöhemmin. Kohteiksi joutuneet osavaltiot vaikuttivat sattu
manvaraisesti valituilta, tai ainakaan kukaan ministeriössä ei
erottanut toimissa säännönmukaisuutta. Johnson järkeili, että
jos tarkoituksena oli vain aiheuttaa sekasortoa äänestyspäivänä, olisi ollut paljon helpompaa ilmoittaa vaikka pommiuhas
ta. Muilla hallinnon jäsenillä oli synkeämpiä näkemyksiä. He
uskoivat, että venäläiset yrittivät verkon välityksellä peukaloi
da tietoja, kenties äänestystuloksiakin.
Michael Daniel oli huolissaan. Hänestä venäläisten olisi
vaikeaa, jollei mahdotonta, sekaantua ääntenlaskentaan ja nos
taa haluamansa ehdokas presidentiksi sitä kautta. »Vaalipiirejä
on yli kolmetuhatta», Daniel selitti jälkeenpäin. »Olisi osattava
valita vaalipiirejä, joissa kisasta tulisi tasainen, ja manipuloida
tuloksia. Se vaikutti liian mutkikkaalta. Venäläiset eivät yrittä
neet peukaloida yksittäisiä ääniä. Sellainen pikkutarkkuus oli
realistisesti ajatellen mahdotonta.»
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Daniel askaroi toisenlaisten kauhukuvien parissa: jos
hakkerit pääsisivät tunkeutumaan osavaltion äänestäjätietokantaan, he saattaisivat pystyä poistamaan vaikkapa joka
kymmenennen nimen. Tai vaihtamaan henkilötunnuksen
kahden viimeisen numeron paikkaa niin, että äänestyspai
kalla äänestäjän tiedot eivät täsmäisikään rekisterin tietoi
hin. Muutokset olisivat hienovaraisia, jotta niitä olisi vaikea
havaita, mutta niillä saisi aikaan sekasorron äänestyspäivänä.
Venäläisille riittäisi muutamakin paikka, joissa ilmenisi on
gelmia vaikkapa äänestäjäksi rekisteröitymiseen, äänten las
kemiseen tai muuhun äänestysprosessiin liittyen, sillä jo se
kyseenalaistaisi lopullisen äänestystuloksen. Ties mitä silloin
tapahtuisi.
Danielia pelotti myös mahdollisuus, että venäläiset kek
sisivät julkaista videon hakkeroidusta äänestyslaitteesta.
Väärennettykin video riittäisi riehaannuttamaan maailman
foliohattuväen ja herättämään osassa äänioikeutetuista vähin
täänkin epäilyksiä siitä, ettei vaalitulokseen olisi uskomista.
Daniel arveli, että Venäjällä suunniteltiin monia häiriötilantei
ta äänestyspäiväksi, jotta äänestystuloksen uskottavuus kärsisi.
Osavaltioiden äänestysjärjestelmiin kohdistuvat uhkaavat
toimenpiteet (kuten haavoittuvuuksien etsiminen ja tieto
murtoyritykset) muuttivat käynnissä olevien huippusalaisten
neuvottelujen kulkua. Nyt hallintoviranomaiset pelkäsivät, että
venäläiset aikoivat tunkeutua äänestysjärjestelmiin ja sitä kaut
ta häiritä äänestystä tai peukaloida ääntenlaskentaa. Obaman
ylimmät neuvonantajat pitivät tätä erittäin suurena uhkana.
Useimpien näkemys oli, että demokraattien kansalliskomitealta varastetut ja luvatta julkaistut sähköpostit tuskin ratkaisi
sivat vaalien lopputulosta. (Trumpin voiton mahdollisuus oli
kuitenkin loppujen lopuksi mitätön, eikö niin?) Vaalijärjestel
mien peukaloiminen sen sijaan saisi koko vaalin ja vaalitulok
sen kyseenalaiseen valoon. Se olisi paljon vaarallisempaa.
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Joitakin viikkoja aiemmin Trump oli alkanut väittää, että
hänen vaalitappionsa olisi todiste vaalivilpistä. Kun toinen
ehdokas kannattajineen levitti tällaisia näkemyksiä, äänestyspäivänä muutamakin epäselvyys saisi aikaan valtavan kriisin.
Obama käski Johnsonin ryhtyä heti tarvittaviin toimen
piteisiin vaalijärjestelmien suojauksen vankentamiseksi. Elo
kuun 15. päivänä Johnson, joka oli linnoittautunut vanhem
piensa kellariin, järjesti osavaltioiden hallintojohtajat ja muita
äänestysjärjestelyihin liittyviä ylätason virkamiehiä konferenssipuheluun kanssaan. Hän ei maininnut venäläisten viimeai
kaisia verkkohyökkäyksiä, vaan tyytyi kertomaan, että äänestysinfrastruktuurin turvallisuutta oli lisättävä ja että siihen
oli saatavilla tukea sisäisen turvallisuuden ministeriöltä. Hän
vilautti myös mahdollisuutta ottaa äänestysjärjestelmät »kriit
tisen infrastuktuurin» piiriin - johon kuuluivat muun muas
sa padot ja sähköverkko - jolloin niihin kohdistuva verkkohyökkäys saattaisi aiheuttaa liittovaltiotason vastatoimia.
Johnson yllättyi melkoisesti saadessaan huomata, ettei hä
nen ehdotustaan otettu avosylin vastaan. Monet osavaltioiden
edustajat etenkin republikaanien kannatusalueilta eivät ha
lunneet asioida ministeriön kanssa yhtään enempää kuin oli
pakollista. Vastarintaa johti Georgian hallintojohtaja Brian
Kemp, kunnianhimoinen, perikonservatiivinen republikaani,
joka pelkäsi Obaman hallinnon salakavalia vaikutusyrityksiä. »Täällä ei tarvita liittovaltiota vahtaamaan äänestämistä»,
Kemp ilmoitti Johnsonille.
Johnson yritti selittää, että ministeriön tietoturva-asiantun
tijat voisivat auttaa paikallishallinnon työntekijöitä etsimään
haavoittuvuuksia ja varautumaan tunkeutumisyrityksiin. Hän
kehotti keskustelukumppaneitaan kertaamaan tavanomai
set tietoturvatoimenpiteet, esimerkiksi varmistamaan, että
äänestyslaitteet eivät olleet yhteydessä internetiin äänestyksen
aikana. Hän toisti useaan otteeseen, ettei osavaltioiden ollut
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pakko ottaa liittovaltion apua vastaan. »Hän sanoi sanan ’va
paaehtoinen varmaan viisitoista kertaa», muisteli eräs Johnso
nin ministeriön virkamies. »Ilmassa oli kuitenkin paljon epä
luottamusta. Sanottiin, että ’Emme halua, että isoveli valvoo ja
johtaa äänestysprosessia.’»
Puhelun jälkeen Johnsonille ja hänen avustajilleen oli sel
vää, ettei olisi helppo homma vakuuttaa paikallishallinnon
virkamiehiä ministeriön avun hyödyllisyydestä. He luopui
vat suunnitelmasta ulottaa kriittisten infrastruktuurien käsite
koskemaan äänestysjärjestelmiä ja totesivat, että he eivät voisi
tehdä muuta kuin jatkaa osavaltioiden ja piirikuntien hallinto
virkamiehille suunnattuja kehotuksia ottaa ministeriön tieto
turva-asiantuntijoiden apu vastaan.
Johnsonin saama vastaanotto oli varoitus liittovaltion hal
linnolle. Osavaltio- ja paikallistason virkamiehet saataisiin
mukaan estämään venäläisten sekaantumista vaalipäivän kul
kuun vain, jos hankkeella oli kongressin republikaanijohtajien
tuki. Yhteisen sävelen löytäminen osoittautui kuitenkin vai
keammaksi kuin kukaan oli osannut kuvitella.
Kun monialaiset kokoukset olivat edenneet päällikköjen neu
votteluihin, CLA.:n johtaja Brennan toi ikäviä uutisia: tuoreim
man tiedustelutiedon mukaan Yhdysvaltojen presidentinvaa
leihin kohdistuvat kyberoperaatiot olivat Putinin määräämiä,
tai ainakin hän valvoi itse niiden etenemistä. Tiedustelutahot
olivat nyt varmoja siitä, että venäläisten toiminta ei rajoittunut
pelkkään urkintaan. Hanke oli täysiverinen vanhanajan »aktii
vinen toimenpide».
Paljastus oli niin tulenarka, ettei sitä ollut sisällytetty edes
presidentin joka-aamuiseen tiedusteluraporttiin, vaan Bren
nan oli kertonut Obamalle siitä henkilökohtaisesti. Hän ei ha
lunnut, että tieto leviäisi kaikille kansallisen turvallisuuden pa
rissa työskenteleville.
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Päällikkökokousten osallistujat yllättyivät kuullessaan, että
Putin osallistui näin julkeaan operaatioon omakätisesti. Ve
näjän tiedustelupalveluiden saattoi odottaakin kokeilevan
rajojaan, mutta oli aivan eri asia, jos hyökkäykset olivat osa
valtionjohdon pitkäjänteisempää strategiaa. Sama venäläinen
tietolähde, joka oli jakanut säännöllisesti tietojaan Yhdysval
tain suurlähetystössä työskentelevän virkamiehen kanssa kak
si vuotta aiemmin, oli kyllä varoittanut, että suunnitteilla oli
massiivinen operaatio läntisten demokratioiden päänmenoksi.
Gerasimovin opit olivat toinen merkki siitä, että täysimittai
nen informaatiosota Yhdysvaltoja vastaan oli realistinen
mahdollisuus. Samaan suuntaan viittasi myös toukokuinen
tiedusteluraportti, jossa Venäjän sotilastiedustelun upseerin
kerrottiin uhonneen, että Putin tasaisi tilit Clintonin kanssa
kosto-operaatiollaan. Nämä johtolangat eivät kuitenkaan ol
leet riittäneet saamaan Yhdysvaltain hallinnon ylintä johtoa
yksimielisyyteen siitä, että käynnissä oli laajamittainen Puti
nin johtama hyökkäys.
Päällikköjen kokouksissa istuneet Yhdysvaltain kansallisesta
turvallisuudesta vastaavat avainhenkilöt eivät osanneet päät
tää, miten tietoon tulisi reagoida. Kuten he myöhemmin se
littivät, vastatoimenpiteet - venäläisten syyttäminen julkisesti,
pakotteet, julkiset varoitukset osavaltioiden järjestelmiin tun
keutumisesta - toisivat aiheelle vain lisää julkisuutta ja saat
taisivat jopa pelata Kremlin pussiin synnyttämällä venäläisten
toivomaa erimielisyyttä ja sekasortoa. Valtionjohtoa huoletti,
että jos maan ylin johto reagoisi venäläisten hyökkäykseen nä
kyvästi, se vain voimistaisi uhan psykologisia vaikutuksia enti
sestään ja auttaisi Putinia ja kumppaneita saavuttamaan tavoit
teensa. »Ilmassa oli huoli, että jos puuttuisimme tapahtumiin
liian tomerasti, tilanne miellettäisiin jonkinlaiseksi Obaman ja
Putinin kaksintaisteluksi, mikä saattaisi auttaa venäläisiä pää
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semään tavoitteisiinsa», päällikköjen kokoukseen osallistunut
taho kommentoi myöhemmin. »Se olisi aiheuttanut sekasor
toa, auttanut Trumpia ja tehnyt hallaa Clintonin kampanjalle.
Meidän piti keksiä keino puuttua asiaan tavalla, joka ei osuisi
myöhemmin omaan nilkkaan. Meillä oli vahva luotto siihen,
että oli toimittava Hippokrateen hengessä ja vältettävä ennen
kaikkea vahingon aiheuttamista.»
Toinen aihetta sivuava huolenaihe oli se, kuinka Obaman
hallinto voisi puuttua venäläisten hyökkäykseen vaikuttamat
ta puolueelliselta presidenttiehdokkaiden suhteen. Obama oli
tehnyt tiettäväksi, että kannatti Clintonia. Tulkittaisiinko är
häkkä reaktio Valkoisen talon yritykseksi avittaa Clintonia ja
kampittaa Trumpia? Monia huolestutti, että jos Obaman hal
linnon vastatoimenpiteitä pidettäisiin sisäpoliittisena kikkana,
äänestysjärjestelmän tietoturvan varmistaminen yhteistyössä
ministeriön sekä osavaltioiden ja piirikuntien paikallisviran
omaisten kanssa vaikeutuisi huomattavasti. (Pelkäsikö Obama
liikaa, että häntä syytettäisiin ennakkoluuloista ja juonittelus
ta? »Ylilyönteihin saatettiin kyllä sortua», eräs Obaman avus
tajista pohti myöhemmin.)
Obama ja monet hänen ministerinsä kokivat olevansa mah
dottoman tehtävän edessä. Olisi kerrottava suurelle yleisölle
venäläisten hyökkäyksestä, mutta niin ettei samalla herätettäi
si laajaa huolta vaalijärjestelmän turvallisuudesta. Olisi oltava
aloitteellinen, mutta tavalla, jota ei voisi tulkita puolueellisuu
deksi ja todisteeksi Trumpin ja hänen kannattajiensa väitteil
le vaalien epäreiluudesta. Olisi estettävä Putinin uudet kyberhyökkäykset, mutta siten, ettei samalla yllytettäisi häntä uusiin
avauksiin. »Se oli yksi urani monimutkaisimmista ja vaikeim
mista ongelmista», totesi kansallisen turvallisuusneuvoston
johtoon kuulunut Avril Haines, joka koordinoi osastojen pääl
likköjen tapaamisia.
Loppujen lopuksi sovittiin, että valtiovarainministeriössä
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ryhdyttäisiin hahmottelemaan luetteloa järeistä talouspakot
teista ja ulkoministeriössä alettaisiin pohtia diplomaattisia
vastatoimia. Lisäksi Valkoinen talo patisti tiedustelutahoja
hankkimaan lisätietoa venäläisten operaatiosta, jotta Obama
avustajineen pystyisi sen perusteella päättämään, voitaisiinko
Venäjän johtoa syyttää vaalien häirinnästä julkisesti.
Tässä vaiheessa ne kansallisen turvallisuusneuvoston jäsenet,
jotka kannattivat ankaria vastatoimia, alkoivat ideoida luovia
vastahyökkäyksiä. Tämä tarkoittaisi Putinin aloittaman infor
maatiosodan laajenemista. Valkoisen talon kyberturvallisuuspäällikkö Michael Daniel ja turvallisuusneuvoston johtava Ve
näjä-analyytikko Celeste Wallander pitivät ankaria vastatoimia
tarpeellisina. Heistä venäläisille oli tehtävä selväksi, että nämä
olivat menneet liian pitkälle. Sanat eivät enää riittäneet, nyt
tarvittiin tekoja. »Halusin tehdä selväksi, että vaaleihin puut
tumista emme sietäisi», Daniel muisteli myöhemmin. Hänen
keskeinen argumenttinsa kuului: »Venäläiset eivät hellitä en
nen kuin panemme kovan kovaa vastaan.»
Daniel ja Wallander ryhtyivät hahmottelemaan vastatoi
mia, jotka olivat aggressiivisempia kuin mitkään Obaman tai
Yhdysvaltain hallinnon aiemmin harkitsemat reaktiot yhteen
kään verkkohyökkäykseen. Yksi ehdotuksista oli antaa kan
salliselle turvallisuusvirasto NSA:lle valtuudet ryhtyä suun
nittelemaan järeiden verkkohyökkäysten sarjaa: kaadettaisiin
Guccifer 2.0:n ja DCLeaksin sivustot, joilla demokraateilta
vietyjä sähköposteja ja muistioita oli julkaistu, estettäisiin ve
näläisten uutissivustojen toiminta palvelunestohyökkäyksillä
ja iskettäisiin suoraan venäläisiin tiedusteluorganisaatioihin ja
niiden johtamisjärjestelmiin.
Wallander tiesi Putinin suojelevan perhettään ärhäkästi
huomiolta ja ehdotti, että vastatoimet kohdistettaisiin Putiniin
henkilökohtaisesti. Hän kaavaili esimerkiksi, että turvallisuus-
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luokitellusta tiedustelutiedosta paljastettaisiin yksityiskohtia,
esimerkiksi se, että Putinin tyttärillä oli salaisia pankkitilejä
Latviassa. Suoraan Putiniin kohdistettu loukkaus saisi tämän
varmasti raivoihinsa. Wallander pallotteli ajatuksia myös sa
manmielisen Victoria Nulandin kanssa, joka toimi ulkomi
nisterin avustajana Eurooppaa koskevissa asioissa. Kaksikko
kehitteli muitakin ehdotuksia: venäläisillä verkkosivuilla voi
taisiin paljastaa kohua herättäviä tietoja Putinin varallisuu
desta, venäläispoliitikkojen naisystävistä tai Putinin Yhtenäi
nen Venäjä -puolueen korruptoituneisuudesta - ajatuksena
oli kaiken kaikkiaan, että Putin saisi maistaa omaa lääkettään.
»Halusimme, että venäläisten verkkohyökkäykseen vastattai
siin tavalla, jonka Putin tuntisi nahoissaan», Nuland muisteli.
Yksi Danielin ideoista oli omalaatuinen: Yhdysvaltojen ja
Naton olisi ilmoitettava julkisesti mittavasta »kyberharjoituksesta», jossa simuloitaisiin hyökkäystä kuvitteellista euraasia
laista maata vastaan. Se viestittäisi, että länsimaatkin pystyisi
vät tarvittaessa saamaan venäläisen yhteiskunnan kaaokseen ja
lamauttamaan sen talouden.
Wallanderin ja Danielin esimiehet Valkoisessa talossa olivat
kuitenkin eri linjoilla. Elokuun lopulla Obaman turvallisuus
poliittinen neuvonantaja Susan Rice kutsui Danielin toimis
toonsa ja käski häntä luopumaan kybervastaiskujen kehitte
lystä. »Älkää menkö asioiden edelle», Rice teroitti Danielille.
Valkoinen talo ei ollut aikeissa tarttua yhteenkään kehitteillä
olevista suunnitelmista. Daniel ja hänen tiiminsä sai tiukka
sanaisen määräyksen: »Keskeyttäkää valmistelut.»
Daniel suori takaisin toimistoonsa. »Kyllä oli yksi helkkarin
kimmastunut turvallisuuspoliittinen neuvonantaja», Daniel
kuvaili yhdelle avustajistaan. Aamuisessa henkilöstöpalaverissaan Daniel totesi koruttomasti tiimilleen, että vastatoimia
Venäjän hyökkäykselle ei enää työstettäisi: »Meidän on käsket
ty keskeyttää valmistelut.» Daniel Prieto, yksi Danielin lähim
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mistä alaisista, muisteli tilannetta: »Olin epäuskoinen, se oli
käsittämätöntä. Kesti hetken ennen kuin todella sisäistin käs
kyn merkityksen. Ajattelin, että olinkohan nyt varmasti kuul
lut oikein.» Seuraavaksi Prieto avasi suunsa ja kysyi: »Miksi
helvetissä valmistelut keskeytetään? Selittäisitkö tämän niin,
että mekin ymmärrämme?» Daniel kertoi, että käskyn takana
olivat sekä Rice että Monaco. Molempia huolestutti, että jos
kehitteillä olevat suunnitelmat vastatoimista vuotaisivat ulko
puolisille, Obaman kädet olisi sidottuja hänen olisi pakko toi
mia. »He eivät halunneet ajaa presidenttiä pakkotilanteeseen»,
Prieto sanoi jälkeenpäin.
Prieton mielestä tässä hukattiin mahdollisuus vastata Venä
jän hakkerointiin jämäkästi ja verekseltään. Päätös oli karvas
pettymys vastatoimia kehitelleille kansallisen turvallisuusneu
voston työntekijöille. Heistä vaikutti ilmeiseltä, että president
ti tärkeimpine avustajineen ei hahmottanut, mitä oli pelissä.
»Virkailijoiden näkemykset asian tähdellisyydestä eivät vas
tanneet» presidentin ja hänen tärkeimpien avustajiensa näke
myksiä, Prieto kuvaili myöhemmin. Päälliköt perustelivat, että
asiaan voisi hyvin palata äänestyspäivän jälkeen. Daniel alaisi
neen oli jyrkästi eri mieltä. »Ei voi. Jahkailu vähentää vastatoi
mien tehoa. Katutappelussa on lyötävä takaisin», Prieto totesi.
*

*

*

Obama ja hänen lähipiirinsä todella näkivät käsillä olevan
haasteen eri lailla kuin kansallisen turvallisuusneuvoston väki.
»Obama oli nostanut tärkeimmäksi tavoitteeksi vaalien koske
mattomuuden», Valkoisen talon kansliapäällikkö McDonough
muisteli. Obaman mukaan Putin ei saanut päästä kuin koira
veräjästä, mutta vastatoimet eivät toisaalta saaneet vaarantaa
vaaleja. Hän halusi varmistaa, että Yhdysvaltain hallinto ei
ryhtyisi mihinkään sellaiseen, mikä saattaisi johtaa sisäpoliitti-
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seen kriisiin - ja Trumpin ansiosta kriisi syttyisi herkästi. Yh
dysvalloissa valta oli vaihtunut rauhanomaisesti vaalien myötä
jo kahdensadan vuoden ajan. Obama ei halunnut perinteen
katkeamista kontolleen.
Tilannehuoneessa järjestetyissä päällikkötason kokouk
sissa oli päästy tässä vaiheessa vastatoimien yksityiskohtiin.
Osallistujat eivät olleet kovin huolissaan Venäjän hallinnon
vaikutuskampanjasta, jolla pyrittiin muokkaamaan äänestä
jien asenteita. Heistä keskeisin kysymys kuului, kuinka estää
Venäjää sekaantumasta varsinaisen vaalin toimittamiseen. Pi
täisikö turvautua järeisiin pakotteisiin? Vai aivan toisenlaisiin
rangaistuksiin?
Vastatoimien yhteydessä keskusteltiin myös kyberoperaatioiden mahdollisuudesta. Ne herättivät huolta sekä apulaispäälliköiden että päälliköiden neuvotteluissa. Tarkoitus oli
osoittaa venäläisille, ettei verkkohäirintä käynyt laatuun. Osa
valtionjohdosta kuitenkin pelkäsi, että jos Yhdysvallat vastaisi
samalla mitalla ja ryhtyisi vastaaviin salakähmäisiin operaa
tioihin, verkkohyökkäysten kritisointi olisi vain tekopyhää
sanahelinää ja kybersodankäynti lisääntyisi entisestään. Huo
lena oli, että Yhdysvalloilla olisi enemmän hävittävää kuin Ve
näjällä, jos täysimittainen kybersota syttyisi.
»Meille ei olisi edullista joutua silmä silmästä -henkiseen
nokitteluun kyberympäristössä Venäjän kanssa», eräs ko
kouksiin osallistunut huomautti myöhemmin. »Kybersodassa heillä olisi enemmän mahdollisuuksia vahingoittaa meitä
tai heidän toimillaan olisi suuremmat vaikutukset.» Yhdessä
neuvotteluista Yhdysvaltain tiedustelupäällikkö Clapper ilmai
si huolensa, että Venäjä saattaisi vastata verkkohyökkäyksillä
Yhdysvaltojen kriittisen infrastruktuurin kimppuun ja estää
esimerkiksi sähkönjakelun.
Ulkoministeriössä oli tällä aikaa suunniteltu sen toimialaan
kuuluvia, perinteisempiä vastatoimia: venäläisiä diplomaatteja
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(ja vakoojia) voisi karkottaa Yhdysvalloista sekä sulkea Yhdys
valloissa toimivia venäläisomisteisia laitoksia. Valtiovarain
ministeriön taloudellisiin toimenpide-ehdotuksiin kuuluivat
esimerkiksi venäläiseen sotateollisuuteen iskevien rajoitusten
asettaminen ja Venäjän sulkeminen maailmanlaajuisen rahoi
tusjärjestelmän ulkopuolelle. Eräässä ehdotuksessa esitettiin
Venäjälle samankaltaisia pakotteita kuin mitä Irania vastaan
oli käytetty: kaikilta venäläispankkien kanssa asioivilta tahoil
ta kiellettäisiin liiketoimet yhdysvaltalaisten rahoituslaitosten
kanssa. Tiedustelutahot varoittivat kuitenkin, että Putin tulkit
sisi kaikki järeät vastatoimet yritykseksi syöstä hänet vallasta.
»Ja sen tien päässä olisi ydinsota», Obaman lähipiirissä toimi
va avustaja sanoi myöhemmin (tarkoittamatta tätä kuitenkaan
kirjaimellisesti).
Kaksi viikkoa pähkäiltyään Obaman hallinto hyllytti ehdo
tukset. Presidentti avustajineen laati uuden suunnitelman.
Sisäisen turvallisuuden ministeriö yrittäisi edelleen päästä
yhteistyöhön osavaltioiden viranomaisten kanssa äänestysjärjestelmien turvaamiseksi. Onnistuminen edellytti tukea
kongressin republikaaneilta. Obama vetoaisi siis senaatin
enemmistöjohtajaan Mitch McConnelliin sekä edustajainhuo
neen puhemieheen Paul Ryaniin, jotta molemmat puolueet
saataisiin yhteiselle asialle. Tavoitteena oli viestittää yhteisrin
tamana, että Venäjä oli vakavasti otettava uhka vaaleille ja että
paikallisviranomaisten olisi yhdistettävä voimansa liittovaltion
edustajien kanssa äänestysjärjestelmiensä turvaamiseksi.
Obama ja muut päällikkötason neuvotteluihin osallistuneet
päättivät myös, että jonkin arvovaltaisen tahon olisi laaditta
va julkilausuma, jossa Venäjää kritisoitaisiin vaaleihin sekaan
tumisesta. Julkilausumakin näytti kuitenkin sisältävän paljon
riskejä. Obama avustajineen uskoi, että jos varoitus tulisi suo
raan presidentiltä, Trump ja republikaanit syyttäisivät häntä
Clintonin kampanjan edistämisestä salaisen - tai keksityn -

tiedustelutiedon varjolla. Julistuksen olisi tultava tiedustelutahoilta. Tiedustelutahot ryhtyivät laatimaan julkilausumaa.
Sen valmistumista odoteltaessa Obama vaikenisi edelleen jul
kisuudessa kaikkien aikojen vaarallisimmasta Yhdysvaltoja
vastaan suunnatusta informaatiohyökkäyksestä.
Polttavin kysymys Obaman ja hänen avustajiensa asialis
talla oli se, kuinka varmistaa, että venäläiset lopettaisivat häi
rinnän välittömästi. Heidän valitsemansa ratkaisu turhautti
kansallisen turvallisuusneuvoston kärkästä siipeä, jonka näkö
kulmasta Obaman ja kumppaneiden varovaisuus johti ojasta
allikkoon. Heistä vaikutti siltä kuin presidentti avustajineen
olisi hakemalla hakenut syitä olla ryhtymättä toimenpiteisiin.
Oli nimittäin päätetty, että presidentti ottaisi asian puheeksi
Putinin kanssa kahden kesken ja teroittaisi, että vastaisuudes
sa vaaleihin kajoaminen johtaisi järeisiin vastatoimiin. Tämän
arveltiin olevan senhetkisessä tilanteessa kostoa varmempi
keino saada Putin perääntymään. Uskottiin toisin sanoen, että
vastatoimilla uhkaaminen olisi tehokkaampaa kuin vastatoi
miin ryhtyminen.
Seuraava G20-kokous järjestettäisiin Kiinassa syyskuun
ensimmäisellä viikolla. Sekä Obama että Putin osallistuisi
vat. Obama sanoisi Putinille suorat sanat tämän tavatessaan ja
uhkaisi kovaotteisilla vastatoimilla, mikä toivottavasti riittäisi
pelottamaan Venäjän perääntymiskannalle. Obama ei paljas
taisi tarkkoja tietoja mahdollisista vastaiskuista. »Epämääräi
nen uhka olisi paljon tehokkaampi pelote kuin se, että Putin
tietäisi aikeemme tarkalleen», yksi päällikkötason kokouksiin
osallistunut selitti myöhemmin. »Epämääräisyys ruokkii mie
likuvitusta. Arvelimme, että se olisi paljon tehokkaampaa kuin
jos olisimme uhanneet jäädyttää henkilöiden X ja Y varat.»
Viestin ydin olisi joka tapauksessa se, että jos Putin ei perään
tyisi, Yhdysvallat turvautuisi pakotteisiin, jotka tekisivät selvää
Venäjän taloudesta.
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Obama avustajineen luotti siihen, että tiedustelutahot ha
vaitsisivat uudet yritykset kajota äänestysjärjestelmiin. Jos
uusista hyökkäyksistä saataisiin vihiä, Obama pystyisi lansee
raamaan uudet pakotteet tai muut vastatoimet rivakasti. Suun
nitelma - odottavalla kannalla toistaiseksi, seuraamuksia mah
dollisesti myöhemmin - edellytti kuitenkin, että presidentti
olisi valmis toteuttamaan uhkauksensa tarpeen tullen. Siitä
kaikki olivat yksimielisiä.
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15
»H Ä N YRITTÄÄ TEHDÄ MINUSTA
SYNTIPUKIN»

Se saattoi hyvinkin olla vain ohimennen heitetty huomio. Paul
Manafortin heitto CNN:n ajankohtaisohjelmassa 14. elokuuta
2016 oli kuitenkin FBI:n entiselle analyytikolle Clint Wattsille
merkki siitä, että käynnissä olevaan vaalikampanjaan kätkeytyi
jotakin hyvin huolestuttavaa.
CNN:n haastattelija Jake Tapper hiillosti Manafortia
Trumpin viimeisimmästä sammakosta. Trump oli todennut
Pohjois-Carolinassa pitämässään vaalitilaisuudessa, että jos
Clinton voittaisi vaalit, »perustuslaillista aseenkanto-oikeut
ta kannattavien» pitäisi ehkä tehdä jotakin estääkseen hänen
tulevan tuomarinimityksensä. Tapper halusi tietää, yllyttikö
Trump puuttumaan tuomarinimityksiin väkivaltaisesti. Ma
nafortin mukaan tästä ei todellakaan ollut kysymys. Hänen
mukaansa se, että Tapper kyseli moisia, oli jälleen uusi todiste
tiedotusvälineiden puolueellisuudesta.
»Tällä viikollahan on tapahtunut paljon sellaista uutisoin
nin arvoista, josta en ole nähnyt jutun juttua», Manafort sanoi.
»Turkissa terroristit hyökkäsivät Naton tukikohtaankin.»
Terrori-isku Turkissa? Mistä Manafort oikein puhui? Mi
tään sen suuntaistakaan ei ollut tapahtunut. Kun Watts, vastatiedustelun ammattilainen, kuuli sananvaihdon, hänelle oli
heti selvää, mihin Manafort viittasi. Kyse oli venäläisten vää
ristelemästä uutisesta, joka oli pyörinyt sosiaalisessa mediassa
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eri puolilla maailmaa jo viikkoja.
Heinäkuun lopulla venäläiset uutismediat RT ja Sputnik
olivat kertoneet mielenosoituksista Yhdysvaltojen ilmatukikohdassa Turkin Incirlikissä, missä Yhdysvallat säilytti myös
ydinaseita. Venäläisten tiedotusvälineiden mukaan seitsemän
tuhatta aseistettua poliisia oli asettunut tukikohdan ympäril
le pitämään loitolla »valtavaa mielenosoitusten aaltoa», johon
osallistuneet huusivat »kuolemaa USAdle». Väitettiin, että kul
ku tukikohtaan ja sieltä pois oli kielletty hyökkäysten pelossa,
ja Sputnikin mukaan ydinaseet olivat vaarassa joutua »kan
sainvälisten terroristien» käsiin. Sepustusten tarkoitus oli kas
vattaa jänniteitä Yhdysvaltojen ja Turkin välillä, ja niitä levi
tettiin myös RT:n ja Sputnikin Twitter-tileillä ja verkkosivuilla.
»Uutista» oli kuitenkin paisuteltu räikeästi: mielenosoituksia
oli, mutta ne olivat sujuneet rauhallisesti. Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan tukikohdan turvallisuus ei ollut ollut uhat
tuna. Mielenosoituksista ei ollut juuri raportoitu Yhdysvallois
sa.
Nyt venäläisten vääristelemää »uutista» levitettiin kuiten
kin koko maan kattavalla televisiokanavalla, ja levittäjänä toi
mi toisen presidenttiehdokkaan kampanjaorganisaation pu
heenjohtaja. »Mitä helvettiä?» Watts tuumi. Myöhemmin hän
muisteli: »Siitä tiesin, että jokin oli pahemman kerran vinossa.»
Watts oli vuosien ajan perehtynyt tapoihin, joilla Yhdysval
tojen vastustajat käyttivät sosiaalista mediaa aseenaan. Wattsin kiinnostus aiheeseen oli virinnyt varsinaisesti silloin, kun
Isis oli onnistunut hyödyntämään sosiaalista mediaa hälyttä
vän tehokkaasti houkutellessaan tuhansia syrjäytyneitä nuoria
liittymään riveihinsä Irakissa ja Syyriassa. Sittemmin Wattsin
huomio oli kuitenkin kiinnittynyt hienovaraisempaan mani
puloivaan viestintään, jota tuntuivat syytävän ilmoille venäläi
set verkkosivut ja Twitter-tilit.
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Käänteentekevä hetki oli koittanut maaliskuussa 2014,
muutamaa viikkoa Krimin miehityksen jälkeen, kun Valkoisen
talon ylläpitämälle aloitesivustolle ilmestyi merkillinen vetoo
mus. Sivusto tarjoaa yksityishenkilöille mahdollisuuden tuoda
esiin tärkeinä pitämiään aiheita: jos vetoomus saa kuukaudes
sa vähintään sata tuhatta allekirjoitusta, hallituksen asian
tuntijat perehtyvät ja vastaavat siihen. Kangertelevalla englan
nilla kirjoitetussa vetoomuksessa nimimerkin »S. V.» taakse
kätkeytynyt alaskalainen vaati Alaskan palauttamista Venäjäl
le. Vetoomus vaikutti kaistapäiseltä, mutta siitä huolimatta se
alkoi ottaa tuulta alleen. Sitä jaettiin Twitterissä, ja sitä kehuvia
viestejä ilmestyi Facebookiin. Muutamassa viikossa siihen oli
kertynyt jo lähes 40 000 allekirjoitusta.
Tapaus oli Wattsille silmiä avaava kokemus. Tutkiessaan ve
toomuksen allekirjoittajia hän hoksasi, että monella oli sama
nimi kuin Twitteriin perustetuilla bottitileillä, joita oli ilmesty
nyt levittämään Kremlin propagandaa. Osa bottitileistä näytti
»houkutuslinnuilta»; niihin oli liitetty kuvia vetävistä naisista
seuraajien houkuttelemiseksi. Watts huomasi myös, että sa
moilla sometileillä oli kytköksiä nettikeskusteluja provosoiviin
trolleihin, jotka haukkuivat ja ivasivat raivokkaasti Venäjän
hallinnon kriitikkoja ja nostivat esiin Venäjän kannalta myön
teisiä puheenaiheita englanninkielisten yleisöjen keskuudessa.
Watts havaitsi toiminnassa säännönmukaisuuksia, jotka
vastasivat Ljudmila Savtšukin myöhempiä paljastuksia Inter
netin tutkimusjärjestoksi naamioidusta trollitehtaasta Pie
tarissa. Wattsia turhautti, etteivät Yhdysvaltain turvallisuus
politiikasta vastaavat tahot olleet kiinnostuneempia sosiaalisen
median uusista käyttötavoista. Hän kirjoitti aiheesta lyhyen
artikkelin ulkopolitiikkaan keskittyneen ajatushautomon
verkkosivuille ja huomautti kirjoituksessaan, että Facebook
ja Twitter olivat »väärällään länsimaalaisiksi tekeytyviä Venäjä-mielisiä käyttäjiä», jotka pyrkivät kyseenalaistamaan Yhdys
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valtojen hallituksen uskottavuutta. Artikkeli ei herättänyt huo
miota. Pian sen julkaisun jälkeen FBI tosin otti yhteyttä. He
ilmoittivat, että Watts oli joutunut kyberhyökkäyksen uhriksi.
Watts oli somevaikuttamisen arvostettu asiantuntija, jo 
ten hänet kutsuttiin aika ajoin esitelmöimään aiheesta FBI:n
ja CIA:n työntekijöille. Hän otti asiakseen kiinnittää tiedusteluorganisaatioissa työskentelevien entisten kollegoidensa
huomion viitteisiin, joiden perusteella yhä suurempi osuus
Venäjän somevaikutusoperaatioista kohdistui Yhdysvaltoi
hin. Venäläisten bottien kautta oli ylistetty niin Occupy Wall
Street- kuin Black Lives Matter -liikkeitä, joista molemmat
kiinnostivat monia edistysmielisiä. Samojen bottitilien kaut
ta kannatettiin kuitenkin myös äärioikeistolaisia suuntauksia.
Bottitileillä suurenneltiin etelävaltioissa järjestettyä erikois
joukkojen Jade Helm 15 -harjoitusta, mikä johti mielikuvi
tukselliseen salaliittoteoriaan, jonka mukaan Obaman hallinto
hautoi sotatilalain julistamista. Näille ideologiselta pohjaltaan
hyvin erilaisille liikkeille annettiin paljon ruutuaikaa ja huo
miota Venäjän propagandamedioiden, RT:n ja Sputnikin,
uutisoinnissa.
Wattsin mielestä meneillään oli paluu kylmän sodan ak
tiivisten toimenpiteiden pariin - mittakaava vain oli kasva
nut, sillä nyt Venäjän vastustajia horjutettiin levittämällä vas
takkainasettelua korostavia ja perättömiä uutisia sosiaalisen
median kautta. Mutta kun hän esitelmöi kaavioineen ja diaesityksineen Twitter-boteista ja RT:n uutisista, entiset työtove
rit eivät ottaneet onkeensa. »He eivät tainneet ymmärtää, mitä
Venäjä ajoi takaa», Watts pohti myöhemmin.
Osa tiedusteluyhteisön työntekijöistä alkoi kuitenkin ha
vahtua Wattsin merkille paneman ilmiön olemassaoloon. CIA
oli ehdottanut vuonna 2015 salaista ohjelmaa, jonka puitteissa
Kremlin propagandaan olisi vastattu luomalla omia valeuutissivustoja ja kansalliselle turvallisuusvirastolle eli NSA:lle olisi
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annettu lupa kaataa sivustoja ja palvelimia, joiden avulla ve
näläiset hallinnoivat tavallisten tallaajien tileiksi naamioituja
propagandatilejä. Suunnitelma ei kuitenkaan saanut suurta
suosiota Obaman hallinnon piirissä, osin siksi, että siellä us
kottiin venäläisten propagandan jäävän vapaan tiedonvälityk
sen jalkoihin. »Uskoimme, että opitte tuntemaan totuuden, ja
totuus tekee teistä vapaita’. Oletimme, että totuus tulisi aina
ilmi», Obaman apulaisulkoministeri Tony Blinken kuvaili
myöhemmin. »Kuvitelma osoittautui sittemmin aika naiivik
si.»
Manafortin kommentit televisiossa tuona elokuisena aamu
na havahduttivat Wattsin. Siinä oli osoitus, että Venäjän aktii
viset toimenpiteet olivat leviämässä ideologisten marginaali
ryhmien ulkopuolelle, yhdysvaltalaisen poliittisen keskustelun
valtavirtaan. Wattsista kehityskulun oli tultava ilmi, joten hän
ryhtyi pitämään siitä meteliä. Mutta kuten hänelle ja hänen
rinnallaan työskenteleville tutkijoille myöhemmin selvisi, Ve
näjän toimenpiteet eivät suinkaan rajoittuneet hänen havait
semaansa toimintaan. Eivät alkuunkaan. Meneillään oli kam
panja, jossa hyödynnettiin häikäilemättömästi Yhdysvaltojen
suurimpia someyrityksiä. Ällistyttävää kyllä, lähes kukaan ei
huomannut mitään - eivät edes someyritykset itse.
Manafortin loru loppui pian. Samana päivänä, kun Wattsin
näkemä haastattelu lähetettiin elokuussa 2016, New York Times
uutisoi, että Ukrainan korruptionvastainen elin oli löytänyt
käsin kirjoitettuja tilikirjoja, joista ilmeni, että Janukovytšin
puolue oli maksanut Manafortille 12,7 miljoonaa dollaria sa
laa ja käteisellä vuosien 2007 ja 2012 välillä. Lehdessä huo
mautettiin, että ukrainalaisten tutkijoiden mielestä maksut oli
suoritettu lainvastaisesti, ilman asianmukaista raportointia ja
kirjanpitoa. Ukrainalaisviranomaiset olivat myös penkoneet
ulkomaille perustettujen pöytälaatikkoyritysten rykelmää,
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joka vaikutti liittyvän Janukovytsin lähipiiriin ja useisiin va
lonarkoihin varainsiirtoihin. Yksi näistä varainsiirroista kyt
keytyi 18,9 miljoonan dollarin kauppoihin, joilla ukrainalaisen
kaapelikanavan omistuksia myytiin Manafortille ja Oleg Deripaskalle. Kyseessä oli samainen hanke, joka oli ajanut venäläisoligarkki Deripaskan nostamaan kanteen Caymansaarilla.
Manafortin asianajajan mukaan hänen päämiehensä ei to
dellakaan ollut saanut artikkelissa väitettyjä käteismaksuja eikä
tämä myöskään ollut sekaantunut Janukovytšin hallintoon liit
tyvään korruptioon. Sillä ei kuitenkaan ollut väliä. Trumpin
luottamus Manafortiin rakoili jo. Paikan auringossa oli saanut
uusi neuvonantaja, joka veti mattoa Manafortin alta parhaan
sa mukaan. Hän oli Steve Bannon, omalaatuinen riidanhaastaja ja konservatiivinen populisti. Trumpin seurassa Bannon
pilkkasi Manafortia todellisuudesta vieraantuneeksi snobik
si. Bannon irvi, että Manafort oli kekkuloinut kauluspaidassa
jopa kesäasunnollaan kuvatuissa haastatteluissa. Hän vertasi
Manafortia Thurston Howell Ilheen, 1960-luvulla ilmestyneen
komediasarjan keikarimiljonääriin, joka ei tinkinyt yläluok
kaisista tavoistaan edes haaksirikkoutuessaan autiolle saarelle.
Bannon kauhisteli New York Timesin Manafortia koskevaa ar
tikkelia. Manafort suhtautui juttuun yliolkaisen vähätteleväs
ti. Trump ei. »Kampanjaani johtaa roisto», Trump sanoi luet
tuaan artikkelin.
Neljä päivää New York Timesin Ukrainaa koskevan artik
kelin jälkeen Trump oli astumaisillaan lavalle vaalitilaisuudes
sa Pohjois-Carolinassa, kun hänen käteensä lykättiin uutis
toimisto Associated Pressin sivuilta tulostettu artikkeli. Siinä
kerrottiin vasta paljastuneista sähköposteista, jotka osoittivat,
että Manafort ja hänen oikea kätensä Rick Gates olivat joh
taneet »valonarkaa lobbausoperaatiota Washingtonissa» Uk
rainan Venäjä-mielisen puolueen laskuun. Artikkelissa huo
mautettiin, ettei kumpikaan ollut ilmoittautunut ulkovaltojen
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lobbareita koskevaan rekisteriin »vaikka liittovaltion laki niin
edellyttää». Trumpin mitta oli täynnä. »Sano Jaredille, että
erottaa sen», hän äyskähti paikalla olleelle avustajalle. Seuraavana aamuna Kushner teki Trump Towerissa työtä käskettyä.
Manafort hangoitteli vastaan: »Potkut antavat sen kuvan, että
olen syyllinen.» Kushner sanoi, ettei asiaa voinut auttaa. Erot
tamisesta kertova lehdistötiedote julkaistaisiin tasan minuutin
kuluttua. Niin myös kävi. Uudeksi kampanjapäälliköksi nos
tettiin pitkän linjan republikaani Kellyanne Conway, ja kampanjajohtajan pallille istuutui Steve Bannon.
FBI:tä Manafortin lähtöpassit eivät hetkauttaneet; siellä tutkin
ta Trumpin kampanjan ja venäläisten välisistä kytköksistä oli
vasta saatu vauhtiin. Tapauksen parissa työskentelevät tutkijat
kokoontuivat 15. elokuuta apulaispäällikkö Andrew McCaben
toimistossa. Yksi paikalle saapuneista oli kokenut vanhempi
tutkija Peter Strzok.
Strzok johti FBI:n vastatiedustelujaoston alaista vastavakoiluosastoa. Hän oli vastannut Clintonin sähköpostipalve
limeen liittyvästä tutkinnasta ja johtanut siihen liittyvää istun
toa, jossa Clinton oli ollut jututettavana muutama päivä ennen
kuin Comey ilmoitti tiedotustilaisuudessa, ettei FBI suositellut
syytteiden nostamista. Strzok ei antanut puoluepolitiikan vai
kuttaa työhönsä. Hän oli auttanut hahmottelemaan Comeyn
lausuntoa, jossa Clintonin kuvattiin toimineen »äärimmäisen
huolimattomasti» turvallisuusluokitellun tiedon käsittelyssä.
Kriitikkojen mielestä FBI oli ollut hakoteillä käyttäessään jul
kilausumassaan niinkin vahvaa sanamuotoa, vaikka syytteiden
nostamista ei suositeltu.
Mitä mieltä Strzok sitten Clintonin toimista olikin, Trum
pia hän halveksi. Strzok seurusteli tuolloin Lisa Page -nimisen
FBI:n juristin kanssa, ja kahdenkeskisissä tekstiviestikeskusteluissaan he kutsuivat Trumpia »täydeksi idiootiksi», »maanvai
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vaksi» ja »paskiaiseksi». Yhdessä viestiketjussa Page kirjoitti
Strzokille: »Ei hitto trump on vastenmielinen.» Strzok vastasi:
»Inhottava on.»
Ennen McCaben toimistossa järjestettyä palaveria Strzok
oli viitannut Pagelle lähettämissään viesteissä Trumpin kam
panjan ja Kremlin »LAAJAMITTAISIIN YHTEYKSIIN» ja
ilmaissut selvästi, että piti FBI:n Trump-Venäjä-tutkintaa
välttämättömänä. Palaverissa Page ehdotti kuitenkin, että tut
kinnassa edettäisiin verkkaisesti - jolloin luottamuksellisten
lähteiden henkilöllisyys olisi paremmassa turvassa - koska
Clinton voittaisi vaalit joka tapauksessa.
Strzok asettui vastahankaan. Entä jos Trump voittaisi? Entä
jos tutkinta koskisi ihmisiä, jotka nimitettäisiin vastuullisiin
asemiin? Palaverin jälkeen Strzok viesti Pagelle: »Haluan us
koa palaverissa esittämääsi tulevaisuudenkuvaan, eli että
Trump ei mitenkään voi voittaa vaaleja, mutta riski on liian
suuri. Tämä on vähän kuin ottaisi alle nelikymppisenä henki
vakuutuksen, vaikka niin nuorena kuoleminen on epätoden
näköistä.» Strzokin mielestä Trumpin presidenttiys edusti ris
kiä, tutkinta vakuutusta.
*

*

*

Kaksi päivää McCaben toimistossa pidetyn palaverin jälkeen
Donald Trump lampsi FBI:n New Yorkin -toimitiloihin, missä
oli erityinen neuvotteluhuone luottamuksellisia keskusteluita
varten. Trumpilla oli mukanaan Michael Flynn ja New Jerseyn
kuvernööri Chris Christie, joista jälkimmäinen oli kääntänyt
kelkkansa Trumpin suhteen ja oli nykyään yksi tämän äänekkäimmistä kannattajista. Trump oli tullut ensimmäiseen tiedusteluperehdytykseensä.
Tiedusteluperehdytyksiä pidettiin presidenttiehdokkaille,
joilla oli mahdollisuus tulla valituksi. Useimmiten ehdokkail
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le ei paljastettu mitään järin salaista tietoa, vaan tarkoitus oli
saattaa ehdokas ajan tasalle kertomalla ajankohtaisista aiheis
ta hieman sanomalehtiä kattavammin. Tiedustelutahoja arve
lutti, voisiko Trumpille kertoa mitään arkaluontoista ottaen
huomioon hänen kommenttinsa Putinista, hänen ja yhteistyö
kumppaneidensa yhteydet Venäjälle ja hänen tapansa puhua
harkitsemattomasti. Hänen tiedusteluperehdytykseensä sisäl
lytettiin mahdollisimman vähän sellaista tietoa, jonka tiedus
telutahot eivät halunneet leviävän.
Epäluottamus ja kyräily oli molemminpuolista. Trumpin ei
voinut sanoa juuri ponnistelleen hyvän ilmapiirin luomiseksi.
Vain joitakin tunteja ennen tapaamista televisiossa näytettiin
haastattelu, jossa Trump sanoi, ettei hän suuremmin luottanut
Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaisiin.
Vaan siinä hän nyt istui eri tiedustelutahojen lähettämien
perehdyttäjien keskellä. Trump oli tunnetusti kärsimätön
kuuntelija. Hänelle selostettiin perustietoja Yhdysvaltoja kos
kevista turvallisuusuhkista eri puolilla maailmaa. Tapaamisen
aikana käsiteltiin kuitenkin myös tietoja, joilla oli Trumpille
henkilökohtaista merkitystä. Perehdytykseen sisältyvät tie
dot olivat ristiriidassa väitteiden kanssa, joita Trump ja hänen
kampanjaorganisaationsa olivat toistelleet jo viikkoja. Kuten
Clapper vahvisti myöhemmin, Trumpille kerrottiin perehdytyksen aikana, että Putinin hallinnolla oli sormensa pelissä
demokraatteihin ja Clintonin kampanjaan kohdistuneissa tie
tomurroissa ja -vuodoissa. (Clintonillekin järjestettiin hyvin
samankaltainen perehdytys.)
Yhdysvaltojen tiedustelutahot uskoivat, että DNC:hen koh
distunut tietomurto sekä Guccifer 2.0:n ja Wikileaksin asiakirjajulkaisut olivat osa laajempaa venäläistä operaatiota - se
oli nyt selvää sekä Trumpille että Flynnille. Toisin kuin Trum
pin kampanjaorganisaation väki oli väittänyt, kyse ei ollut mis
tään vedätyksestä. Tämäkään perehdytys ei kuitenkaan estänyt
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Trumpia ja hänen kampanjaorganisaatiotaan kiistämästä väit
teitä venäläisten osallisuudesta. Hän ei luottanut perehdyttä
jiinsä. Näistä tapahtumista sai alkunsa vihanpito, joka jatkui
vielä vaalien jälkeenkin.
Muutamaa päivää aiemmin oli tapahtunut toinen venäläis
ten toteuttama tietomurto, joka paljasti Putinin masinoimien
verkkohyökkäysten laaja-alaisuuden. Tällä kertaa kohde oli
demokraattien kongressikampanjakomitea (DCCC), jon
ka tarkoitus on auttaa demokraattiehdokkaita menestymään
edustajainhuoneen vaaleissa. Pian kävisi ilmi, että hakkerit oli
vat onnistuneet viemään tärkeitä tietoja ja sisäiseen käyttöön
tarkoitettuja tiedostoja, ja niiden julkaiseminen nostattaisi vä
hintään yhtä suuria aaltoja kuin aiemmat paljastukset.
DCCC:n toiminnanjohtaja oli Kelly Ward. DCCC ja DNC
toimivat itsenäisesti, mutta samoissa tiloissa Capitol Hiilillä.
Demokraattien puoluejohto ei ollut paljastanut Wardille, että
venäläishakkerit olivat tunkeutuneet myös DCCC:n tietoverk
koon. Ward sai tietää koko asiasta vain minuutteja ennen kuin
Washington Post kertoi DNC:tä vastaan suunnatusta tietomur
rosta kesäkuun puolivälissä. Vasta silloin DNC:n toimitusjoh
taja Amy Dacey soitti Wardille ja kertoi pian julkaistavasta uu
tisesta.
Aluksi Ward tyrmistyi, myöhemmin hän penäsi selitystä.
Miksei Dacey ollut kertonut aiemmin? Olihan DNC tiennyt
jo viikkokausia, että venäläiset olivat päässeet sekä DNC:n että
DCCC:n tietokoneille. Dacey selitti, että DNC:n kädet olivat
olleet sidotut, sillä Crowdstrike oli yrittänyt sulkea venäläi
set tietoverkon ulkopuolelle ilman, että hakkerit huomaisivat
paljastuneensa. Ei voitu ottaa pienintäkään riskiä, että tieto
operaatiosta vuotaisi. DCCCdle kerrottiin vasta nyt, viikko
ja myöhemmin, ja Ward oli raivoissaan. Eivätkö demokraatit
luottaneet omiinsa?
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Tietomurrosta kuultuaan myös Ward kääntyi Crowdstriken
puoleen, ja pian hän sai luettavakseen näiden laatiman arvion
vahingoista: Fancy Bear oli onnistunut ujuttautumaan kaik
kiaan 23:lle DCCC:n tietokoneelle seitsemällä eri osastolla.
Ryhmä oli päässyt käsiksi DCCC:n pääpalvelimeen, jolla säi
lytettiin 2,5 miljoonaa asiakirjaa. (DCCCrn onni oli, että säh
köpostit oli varastoitu pilvipalveluun.) Hayley Dierker, Wardin
kansliapäällikkö, ryhtyi selvittämään tilannetta yhdessä FBI:n
Adrian Hawkinsin kanssa. Hawkins oli sama mies, joka noin
vuotta aiemmin oli yrittänyt ensimmäisenä varoittaa DNC:tä
tietomurrosta. Pian Dierker sai ällistyksekseen kuulla, että ve
näläiset olivat käyttäneet tietomurron välikappaleina virginia
laisten ja chicagolaisten yritysten palvelimia. DCCC:ltä salaa
kopioidut asiakirjat kierrätettiin niiden kautta. Myöhemmin
Dierkerille kerrottiin, että kyseiset yritykset eivät olleet juo
nessa mukana. Kenelläkään työntekijöistä ei ollut aavistusta
kaan, että venäläiset olivat kaikessa hiljaisuudessa valjastaneet
heidän palvelimensa pihistämään asiakirjoja DCCCdtä.
Elokuun 12. päivänä Ward ja Dierker menivät FBI:n pää
majaan kuulemaan lisätietoja tietomurrosta kyberpäällikkö
Jim Trainorilta. (Edellisenä päivänä Trainor oli raportoinut
DNC:hen kohdistuneesta tietomurrosta DNC:n väliaikaiselle
puheenjohtajalle Donna Brazilelle sekä muille puoluevirkai
lijoille.) Paikalla oli myös Clintonin kampanjaorganisaatiota
edustava juristi Michael Sussmann sekä Crowdstriken edus
taja Shawn Henry. Ward ja Dierker eivät saaneet tilaisuudes
ta mitään irti. Oli kuin joku olisi vain lukenut heille ääneen
Fancy Bearin Wikipedia-sivua. Kaksikko ei saanut vastauksia
kysymykseen, joka heidän mieltään painoi raskaimmin: mitä
asiakirjoja venäläiset olivat vieneet?
Tapaamisen jälkeen naiset puivat tapahtumia lasillisella lä
heisessä ravintolassa, kun Dierker sai viestin: Guccifer 2.0 oli
iskenyt jälleen. »Uusien paljastusten aika», Guccifer 2.0 ilka
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moi verkkosivullaan. Aiemmin luvatta julkaistujen asiakirjo
jen joukossa oli ollut seassa joitakin DCCCdtä vietyjä mate
riaaleja, mutta ne eivät olleet herättäneet juuri huomiota. Tällä
kertaa venäläistiedustelun peitenimeksi epäilty Guccifer 2.0
julkaisi yksinomaan DCCC:n tiedostoja, muun muassa DCCC-tilien kirjautumistietoja sekä strategiamuistion tärkeästä
kongressivaalitilaisuudesta Floridassa. Polttavin ongelma oli
kuitenkin se, että joukossa oli myös asiakirja, joka sisälsi kaik
kien edustajainhuoneen demokraattijäsenten puhelinnumerot,
sähköpostiosoitteet ja kotiosoitteet.
DCCC:n väki ryhtyi heti laatimaan sotasuunnitelmaa. Kong
ressi oli vielä kesätauolla ja useimmat edustajat olivat palan
neet kotiseudulleen. Nyt heidän kotiovilleen saattaisi rynnätä
sekalainen joukko hörhöjä ja mielenosoittajia. Monien edusta
jien koteihin lähetettiin poliiseja vartioon. Kaksi kotia joutui
ilkivallan kohteeksi. Osalle edustajista alkoi heti tulla törkeitä
ja vihaisia puheluita, tekstiviestejä ja sähköposteja. Missourilainen edustaja Emanuel Cleaver sai osakseen »ilkeämielis
ten puheluiden vyöryn», kuten hän sitä itse kuvasi. Soittajat
latelivat ruokottomuuksia ja nimittelivät Cleaveria neekeriksi,
ja hänen sähköpostinsa täyttyi karkeista ja rasistisista viesteis
tä.
Edustajainhuoneen vähemmistöjohtaja, demokraatti Nancy
Pelosi lähetti seuraavana päivänä kaikille edustajainhuoneen
demokraattijäsenille viestin, jossa hän kertoi »Watergaten
digitoisinnosta». Perheenjäseniä ei kannattaisi päästää luke
maan edustajille tulevia viestejä eikä vastaamaan heidän pu
helimeensa. Pelosikin sai oman osansa. »Olen saanut läjäpäin
puheluita, ääniviestejä ja tekstiviestejä, joista suurin osa ruo
kottomia ja kieroutuneita», hän kirjoitti.
Pelosi kutsui kaikki kongressin demokraatit puhelimitse
käytyyn hätäneuvotteluun. Keskustelu oli lannistava. Hätään
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tyneet edustajat pommittivat Pelosia kysymyksillään ja ha
lusivat tietää, oliko heidän vaihdettava puhelinnumeronsa ja
sähköpostiosoitteensa. Jokainen oli kiinnostunut lähinnä itses
tään. »Ei keskusteltu ongelman ytimestä», eräs puhelinneuvot
teluun osallistuneista kertoi myöhemmin. »Ei keskusteltu siitä,
miten venäläisten kanssa pitäisi toimia.»
Guccifer 2.0:n julkaisemat demokraattien yhteystiedot oli
vat kuitenkin vasta alkua. Seuraavien viikkojen kuluessa Guc
cifer 2.0 toimitti julkisuuteen uusia tiedostopaketteja, jotka pi
tivät sisällään DCCC:n tarkasti varjeltuja strategiatiedostoja,
kampanjasuunnitelmia, taloudellisia tietoja ja keskeistä tietoa
äänestyskäyttäytymisestä (esimerkiksi DCCC:n kehittämiä
malleja äänestysvilkkaudesta eri alueilla). Osan materiaaleis
ta Guccifer 2.0 antoi yksinoikeudella näillä alueilla asuville
politiikkabloggareille. Osan materiaaleista hakkeri luovutti
valitsemilleen tiedotusvälineille, kuten Jared Kushnerin tuol
loin omistamalle Observerille. Paljastettuihin materiaaleihin
kuului sisäisiä muistioita strategisesti tärkeistä alueista, joilla
äänestäjäkunta ei ollut kovin puolueuskollista.
Todennäköisesti vahingollisimpia olivat suorasukaiset ar
viot, joissa puntaroitiin edustajainhuoneeseen pyrkivien demokraattiehdokkaiden heikkouksia ja vahvuuksia. Guccifer
2.0 julkaisi DCCCrssä jokseenkin tylyyn sävyyn laadittuja
muistioita Floridassa käydystä esivaalikamppailusta, johon
osallistuneen DCCC:n suosikin Annette Taddeon sanottiin
»menestyvän melko huonosti varainkeruussa» ja olevan »tai
tamattoman kampanjoitsijan» maineessa. Taddeon vastaehdo
kas oli niin ikään demokraattipuoluetta edustava Joe Garcia,
jolla DCCC uskoi olevan Taddeota huonommat menestymis
mahdollisuudet varsinaisissa vaaleissa. DCCC:n mukaan Gar
cia toi mieleen »vanhan liiton korruptoituneet poliitikot» ja oli
»noloa kyllä [...] kaivellut korvaansa ja ilmeisesti syönyt vai
kun» edustajainhuoneen istunnosta kuvatulla videolla.
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Julkisuuteen vuotaneet DCCC:n materiaalit eivät kuiten
kaan aiheuttaneet yhtä paljon kohua koko maan mittakaavassa
kuin DNC:n puoluekokouksen alla julkaistut DNC:n sähkö
postit. DCCC:n materiaalien vaikutus oli suorempi, ja niiden
vuotaminen saattoi hyvinkin vaikuttaa edustajainhuoneen
vaalien lopputulokseen. Garcia käytti vuodettua materiaalia
hyväkseen Floridassa ja päihitti Taddeon puolueen esivaa
leissa, mutta hävisi kuin hävisikin myöhemmin republikaaniehdokkaalle. Harkittu veto tai ei, Guccifer 2.0:n paljastamat
materiaalit liittyivät joihinkin vuoden 2016 vaalien tiukimpiin
vaalikamppailuihin. »Meistä tuntui, että he toimivat suunni
telmallisesti ja valitsivat kohteensa huolella», Ward muiste
li. »Heidän julkaisemansa muistiot koskivat vaalien kannalta
meille kriittisimpiä alueita.»
Ward, Dierker ja muut DCCC:n työntekijät tiesivät, että
hyökkäys oli venäläisten käsialaa. He tunsivat olevansa oman
onnensa nojassa. Obama vaikeni. Mediassa Venäjän osuutta
ei käsitelty. Ward ja Dierker pyysivät republikaanien vastaa
vaa elintä, NRCC:tä, tuomitsemaan venäläisten hyökkäyksen
ja pidättäytymään Venäjän hallinnon anastamien materiaalien
käytöstä. Republikaanit eivät kuitenkaan suhtautuneet vetoo
mukseen myötämielisesti, vaan osaa varastetuista asiakirjois
ta käytettiin päinvastoin materiaalina republikaanien vaalimainoksissa televisiossa.
Eräs republikaanipuoluetta suosiva floridalaisbloggaaja ja
koi innokkaasti Guccifer 2.0:n julkaisemia tiedostoja ja kiit
teli hakkeria. »Et varmaan ymmärräkään, kuinka paljon olen
sinulta saanut», HelloFLA-nimimerkillä esiintyvä anonyymi
bloggaaja kirjoitti. »Tämän arvo mitataan tyyliin miljoonissa!»
»Hmmm. ok. oot miljoonan pystyssä», Guccifer 2.0 vastasi.
Demokraatit olivat pitkään yrittäneet päästä Trumpiin käsiksi
kaivamalla esiin lokaa Manafortista, mutta tämä oli nyt pois
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sa pelistä. Nyt silmätikkuna oli toinen Trumpin liittolainen,
46-vuotias Roger Stone.
Stonen oma kuvaus kuului, että hän oli sekaantunut po
litiikkana tunnettuihin pimeisiin voimiin. Hän oli toiminut
muinoin Nixonin avustajana - hänellä oli selässään tätä esit
tävä tatuointikin - ja ylpeili sillä, että oli täysiverinen poliitti
nen peto, joka ei kursaillut mustamaalata vastustajiaan. Stone
kertoi toimittajille mottonsa olevan »älä myönnä mitään, kiellä
kaikki, lähde vastahyökkäykseen». Hän noudattikin ohjenuo
raansa uskollisesti ja levitteli salaliittoteorioita oikealle ja va
semmalle. Vuonna 2013 hän kirjoitti kirjan, jossa väitettiin,
että John Kennedyn tappaja oli tämän seuraaja, Lyndon John
son. Vuoden 2016 presidentinvaalikampanjan aikana hän kir
joitti toisen kirjan, Clintoneiden sota naisia vastaan. Siinä hän
syytti ärhäköin sanakääntein Hillary Clintonia siitä, että tämä
olisi pyrkinyt kostamaan naisille, jotka syyttivät Bill Clintonia
epäasiallisesta käytöksestä. Kannessa komeili Trumpin antama
suopea lausunto: »Tässäpä kirja Hillarystä - todella kova [...]
Nostamme hattua Roger Stonelle [...] siinä on kova tyyppi.»
Stone ja Trump olivat olleet ystäviä jo lähes neljäkymmen
tä vuotta alkaen niistä ajoista, jolloin molemmat kaveerasivat
Roy Cohnin kanssa. Cohn tunnettiin gangsterien asianajajana,
poliittisena juonittelijana ja Joseph McCarthyn entisenä apuri
na. Stone oli aina silloin tällöin toiminut Trumpin poliittisena
neuvonantajana. Hänet oli pestattu kampanjaorganisaatioon
ensimmäisten joukossa, minkä jälkeen hän oli työskennel
lyt Trumpin kanssa vuoden 2015 alkupuolikkaan kehitellen
tämän »Make America Great Again» -iskulauseeseen kitey
tyvää kampanjastrategiaa. Elokuussa 2015 Trump erotti Sto
nen - joskin Stone intti ottaneensa itse hatkat kyllästyttyään
Trumpin taipumukseen poiketa kampanjansa ydinviestistä (eli
vallitsevan järjestelmän kritisoinnista) ja ajautua »suurten per
soonien välisiin kiistoihin ja provosoiviin mediakahnauksiin».

281

Stone pysyi kuitenkin yhtenä Trumpin vannoutuneimmista kannattajista. »Olen Trumpille lojaali viimeiseen saakka»,
hän julisti. Republikaanien kansallisessa puoluekokouksessa
vuonna 2016 hän ja Alex Jones, tunnettu Infowars-sivuston
salaliittoteoreetikko, johtivat Trumpin kannattajien kokoontu
mista. Harvalukuisen yleisön edessä hän kutsui Hillary Clinto
nia »kärsimättömäksi rääväsuuksi ja maanis-depressiiviseksi,
henkisesti epävakaaksi kriminaaliksi». Se oli Stonelle tyypillis
tä yliampuvaa puhetta.
Potkuista huolimatta Stone osallistui edelleen Trumpin
kampanjaan. Republikaanien puoluekokouksessa hän kertoi
toimittajalle keskustelevansa Trumpin kampanjaorganisaation
väen kanssa strategiasta silloin, kun ei ollut lavalla vaatimas
sa Hillarya telkien taakse. Niinpä Clintonin kampanjaväki piti
Stonea visusti silmällä. He olettivat, että jos Trumpin leirissä
juonittiin jotain salakavalaa, Stonella olisi varmasti sormensa
pelissä. Varhain elokuussa demokraatit olivatkin huomaavi
naan merkkejä siitä, että Stone saattoi tehdä yhteistyötä Wiki
leaksin kanssa Venäjän operaatioon liittyen.
Elokuun 8. päivänä Stone väitti floridalaiselle republikaaniyleisölle, että Clintonin sähköpostit ilmestyisivät vielä josta
kin ja tarjoaisivat »kivenkovia todisteita Bill, Hillary ja Chel
sea Clintonin rikollisista puuhista». Kun eräs osallistuja kysyi,
millaisen äänestäjiä kohahduttavan yllätyksen Assange järjes
täisi äänestyspäivän alla, Stone vastasi: »Hän voi järjestää yhtä
sun toista. Olen itse asiassa ollut puheissa Assangen kanssa.
Luulisin, että seuraava tiedostosatsi liittyy Clinton-säätiöön,
mutta varmasti ei voi tietää, millaisen vaalinalusyllätyksen hän
järjestää.»
Glen Caplin, joka johti Guccifer 2.0:n asiakirjapaljastuksiin
ja niihin reagoimiseen keskittyvää työryhmää Clintonin kam
panjaorganisaatiossa, oli yhtä ällistynyt Stonen kommenteista
kuin koko muukin työryhmä. Heistä Stone, Trumpin pitkä
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aikainen yhteistyökumppani, käytännössä myönsi lausunnoil
laan olevansa yhteydessä henkilöön, joka oli avainasemassa
venäläisten masinoimassa hyökkäyksessä Clintonin kampan
jaa vastaan. Pian sen jälkeen, kun Wikileaks oli julkaissut
DNC:n sähköposteja demokraattien puoluekokouksen alla,
Assange oli kertonut CNNdle, että sivustolla nähtäisiin vielä
»paljon lisää» vaaleihin liittyvää »materiaalia». Ja nyt Trumpin
sisäpiiriläinen kertoi avoimesti, että oli ollut yhteydessä Assangeen. »Oli hälyttävää, että tällaisia puhui likaisista tempuistaan
tunnettu Roger Stone», Caplin totesi myöhemmin.
Stone oli syöksynyt päätä pahkaa Venäjän ympärillä pyö
rivään kiistaan. Muutamaa päivää ennen esiintymistään Flo
ridassa hän oli kirjoittanut Steve Bannonin ylläpitämälle pro
vokatiiviselle Breitbart-sivustalle artikkelin, jossa hän väitti
Guccifer 2.0:n olevan itsenäisesti toimiva hakkeri, joka oli
yksin vastuussa DNC:hen kohdistuneesta tietomurrosta. Kun
Twitter jäädytti Guccifer 2.0:n tilin edustajainhuoneen demokraattijäsenten yhteystietojen jakamisen vuoksi, Stone kiiruhti
puolustamaan hakkeria ja kutsui tilin jäädyttämistä »pöyristyttäväksi» päätökseksi. »Miksi totuuden paljastajat suljetaan
ulos palvelusta?» hän kysyi. Stone ylisti Guccifer 2.0:aa »san
kariksi». Kun tili palautettiin käyttöön muutamaa päivää myö
hemmin, Stone elämöi Twitterissä: »Kiitos, rakas Jeesus! Ru
kouksiini on vastattu.»
Guccifer 2.0 oli kiitollinen avusta ja tviittasi Stonelle: »Kii
tos kun uskot oikeaan #Guccifer2een». Ja kun Stone sitten jul
kaisi Twitter-tilillään linkin kirjoittamaansa artikkeliin, jossa
hän väitti, että »vaaleja peukaloitiin» Clintonin eduksi, Guc
cifer 2.0:n jakoi julkaisun omalla tilillään ja vastasi Stonelle:
»tässä vastapalvelus». Stone ja Guccifer 2.0 (oli edelleen epä
selvää, piilikö nimimerkin takana yksi vai useampi hakkeri)
kirjoittelivat toisilleen Twitterissä myös yksityisviestejä. Yh
dessä viesteistään Stone pyysi Guccifer 2.0:aa jakamaan hänen
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kannanottoaan. Eräässä Stonelle kirjoittamassaan yksityisviestissä Guccifer 2.0 puolestaan tarjosi apuaan: »Ilo todeta että
olet mahtava tyyppi. [... ] kerro ihmeessä jos voin jotenkin aut
taa. se olisi mulle suuri ilo.»
Stone hehkutti myös Wikileaksia ja Assangea ja antoi tois
tuvasti ymmärtää, että hän tiesi, miten Wikileaks seuraavak
si kampittaisi Clintonia. Kun oikeistolaisen WorldNetDaily-uutissivuston toimittaja Jerome Corsi haastatteli Stonea,
tämä ylvästeli olleensa henkilökohtaisesti tekemisissä Assan
gen kanssa ja saaneensa tietää, että Assangella oli hallussaan
30 000 sähköpostia, joita Clinton väitti tuhotuiksi. Stone sanoi:
»Assangen mukaan sähköpostien sisältämät tiedot riittävät
passittamaan Hillary Clintonin kiven sisään siitä, että hän on
myynyt virallisia tekoja vastineeksi Clinton-säätiölle tehdyistä
lahjoituksista».
Mikä uutispommi - mutta vain, jos se olisi totta. Assan
gella väitettiin siis olevan hallussaan Clintonin henkilökohtai
sia sähköposteja. Oliko väite peräisin Assangelta itseltään? Vai
yrittikö Stone vain keikuttaa venettä ja aiheuttaa vahinkoa kai
kin mahdollisin tavoin?
Silloin, kun ei Mittaillut Clintonin huterasta terveyden
tilasta tai Trumpia syrjivistä äänestyslaitteista, Stone vakuutteli
julkisuudessa, että Assangella oli Clintonin sähköposteja, jotka
sisälsivät »todisteita rikollisesta toiminnasta» ja jotka »luovu
tettaisiin amerikkalaisille pian». Konservatiiviselle toimittajal
le, Dana Loeschille, Stone sanoi haastattelussa: »Julian Assan
gella on uskoakseni kaikki sähköpostit, jotka Huma Abedin ja
Cheryl Mills eli Clintonin lähimmät avustajat luulivat tuhon
neensa. [...] Assangella tulee olemaan hyvin merkittävä osa
näissä vaaleissa.»
Clintonin tiimistä, kuten monista muistakin, näytti tuolloin
siltä, että Stone tiesi Wikileaksista ja sitä myötä myös venäläi
sistä jotakin, mitä muut eivät. Clintonin leirissä murehdittiin,
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että tulossa saattaisi olla lisää hakkeroitua materiaalia, esimer
kiksi John Podestan sähköpostiviestejä. Niinpä kampanjaorga
nisaatiossa annettiin painoarvoa Stonen tviitille, joka julkais
tiin 21. elokuuta: »Uskokaa pois, pian [on] Podestan vuoro olla
rähmällään.» Tviitti sai monet arvuuttelemaan, kävisivätkö pa
himmat pelot pian toteen.
Myöhemmin Stone väitti, ettei hän ollut koskaan ollut itse
yhteydessä Assangeen. Julkisesti levitettävää materiaalia väit
teen kumoamiseksi ei ollut. Stone intti, että tiesi Wikileaksin
suunnitelmista vain sen, mitä oli Assangen tviiteistä itse pää
tellyt ja sitten »varmistanut» kesä-elokuussa »useissa keskuste
luissa» Assangen »välimiehen» kanssa. Välimies oli Assangen
tukija Randy Credico, newyorkilainen radiojuontaja ja koo
mikko.
Stonen tarinassa oli vain yksi mutta. Credico kertoi keskus
telleensa Assangen kanssa ensimmäistä kertaa 25. elokuuta
tämän ollessa vieraana hänen radio-ohjelmassaan. Stone oli
kuitenkin väittänyt »kommunikoineensa» Assangen kanssa
jo seitsemäntoista päivää aiemmin. Credico oli vasemmisto
lainen aktivisti ja Bernie Sandersin tukija, mutta näkemyseroistaan huolimatta hän ja Stone olivat ystävykset. Credico
kuitenkin sanoi, että hän ei »todellakaan» kertonut Stonelle
mitään Assangen suunnitelmista koskien Clintonille epäedul
lisia sähköposteja, koska hän ei itsekään tiennyt sen suuntai
sista aikeista mitään. »Hän yrittää tehdä minusta syntipukin»,
Credico sanoi. »Naurettavaa.»*

*

Stone kommentoi Credicon lausuntoja seuraavasti: »Hänellä on valikoi
va tai epäluotettava muisti.»
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16
»O N K O T IE T O M U R T A JA N H E N K IL Ö L L IS Y Y D E L L Ä
L O P P U JE N L O P U K S I M IT Ä Ä N M E R K IT Y S T Ä ? »

H-hetkellä huoneessa ei ollut ketään muita. Vain Obama, Pu
tin ja heidän tulkkinsa.
Varhain syyskuussa Hangzhoussa järjestetyn G20-huippukokouksen yhteydessä Obama ja Putin tapasivat kahden
kesken. Mukana ei ollut avustajiakaan. Sen yksityisempää
keskustelua kahden ydinasevallan johtajilla ei voinut olla. Ta
paaminen kesti puolitoista tuntia, minkä jälkeen molemmat
lähtivät neuvotteluhuoneesta synkein ilmein. Kumpikaan ei
antanut lausuntoja toimittajille. Yhteistä lehdistötilaisuutta ei
järjestetty.
Valkoisen talon edustaja kuvasi toimittajille tapaamisen ol
leen »vapaamuotoinen» ja »suorasukainen». Hänen mukaansa
keskustelut olivat koskeneet pääasiassa Syyrian sotaa, Ukrai
nassa edelleen jatkuvaa konfliktia ja Venäjän »kybertunkeutumisia». Presidentti kertoi avustajilleen, että hän oli välittänyt
yhdessä sovitun viestin: Tiedämme, mitä te touhuatte. Jos ette
lopeta heti, turvaudumme ennennäkemättömän järeisiin vas
tatoimiin. Eräälle korkea-arvoiselle Yhdysvaltain hallituksen
edustajalle kuvailtiin Obaman keskeisen viestin kuuluneen
suunnilleen näin: »Jos yritätte häiritä vaalejamme, me romu
tamme taloutenne.»
Obaman kanssa keskustellessaan Putin oli kiistänyt Venä
jän osallisuuden tapahtumiin ja, kuten aiemminkin, syytti Yh
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dysvaltoja sekaantumisesta Venäjän sisäpolitiikkaan. Putinin
vastaus tuli harvalle yllätyksenä. Neljä päivää aiemmin Bloombergin haastattelussa Putin oli pitänyt DNC:hen kohdistuneen
tietomurron vatvomista tyhjänpäiväsenä. »En tiedä siitä mi
tään, eikä Venäjän valtio ole siinä mukana», hän linjasi. Sitten
hän siirtyi Assangelta tuttuihin argumentteihin: »Onko tietomurtajan henkilöllisyydellä lopulta mitään merkitystä? Tär
keintä on, että kansalaiset saivat tiedot.» Putin, joka ei suinkaan
peräänkuuluttanut läpinäkyvyyttä Venäjällä, puolsi Yhdysval
tojen tapauksessa hartaasti kansalaisten tiedonsaantioikeutta.
Kahdenkeskisissä keskusteluissa Putinin kanssa Obama
oli jyrkkä, mutta julkisuudessa hän esiintyi perinteisen valtiomiesmäisesti. Huippukokouksen jälkeen häneltä kysyttiin
lehdistötilaisuudessa Venäjän hakkeroinnista, mutta Obama
vastasi vain yleisellä tasolla ja painotti, että Yhdysvallat halusi
edetä maltillisesti. »Venäjältä käsin toteutetut tietomurrot ovat
aiemminkin aiheuttaneet meille ongelmia», Obama sanoi.
»Tarkoitus ei ole antautua historiasta tuttuun kilpavarusteluun
kyberympäristössä, vaan tarkoitus on ryhtyä laatimaan peli
sääntöjä, jotta kaikki toimivat vastuullisesti.»
Clintonin kampanjajohtaja John Podesta seurasi keskittynees
ti lehdistötilaisuutta, jonka Obama piti G20-kokouksen pää
tyttyä, ja pettyi. Hän halusi Obamalta enemmän, ei tällaista
taskulämmintä hymistelyä - etenkin, kun Washington Post
uutisoi samana päivänä, että Yhdysvaltojen tiedustelu- ja lainvalvontaorganisaatiot »tutkivat parhaillaan tapausta, jota tällä
hetkellä pidetään venäläisten Yhdysvalloissa salaa toteuttama
na laajamittaisena operaationa. Tarkoituksena on ollut herät
tää epäluottamusta lähestyviä presidentinvaaleja ja Yhdysval
tojen poliittista järjestelmää kohtaan».
Clintonin kampanjaorganisaatio oli yrittänyt pitää esil
lä tulkintaa, että sitä vastaan oli parhaillaan käynnissä hyök
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käys, jonka takana oli republikaaniehdokkaan kampanjaorga
nisaation kanssa läheisissä tekemisissä oleva Venäjän hallitus.
Podestan ja muiden kampanjan vastuuhenkilöiden näkökul
masta Obaman lausunnot eivät vastanneet tilanteen vakavuut
ta. Jos presidentti ei vahvistaisi venäläisten osallisuutta julki
sesti, kampanjaorganisaatio taistelisi käytännöllisesti katsoen
tuulimyllyjä vastaan. Eräs Clintonin läheisistä neuvonantajista
sanoi myöhemmin: »Jos Barack Obama olisi vain mennyt ja
sanonut, että Yhdysvaltoja vastaan oli käynnissä hyökkäys ja
siihen ollaan aikeissa puuttua, aiheesta olisi uutisoitu ihan eri
malliin. Ihmiset olisivat höristäneet korviaan, pitäneet asiaa
merkityksellisenä. Koska jos kerran hyökkäyksellä oli jotain
merkitystä, tottahan hallitus yrittäisi ratkaista ongelman, vai
mitä?»
Yksi Yhdysvaltain hallinnon edustajista suostui ottamaan kan
taa tietomurtoon. Kyseinen henkilö oli viimeinen, jolta Clin
tonin kampanja olisi odottanut apua: FBI:n nokkamies James
Comey.
Comey oli päättänyt lähettää joko New York Timesiin tai
Washington Postiin kirjoituksen, jossa venäläisten sekaantu
minen vaaleihin todettaisiin yksiselitteisesti. Siinä painotettai
siin myös, että kyseessä oli kansallista turvallisuutta uhkaava
hyökkäys, johon sekä kansalaisten että hallituksen tulisi suh
tautua vakavasti. Comey laati luonnoksen ja ilmoitti Valkoi
sen talon väelle, että aikoi lähettää hiotun version julkaista
vaksi G20-kokouksen jälkeisenä sunnuntaina. Paluupostissa
Comey sai tiedon eräiden avustajien huomaamasta ongelmas
ta: G20-kokouksen jälkeinen sunnuntai oli 11. syyskuuta. Ter
rori-iskun vuosipäivänä tuskin katsottaisiin hyvällä, jos FBI:n
johtaja puhuisi jostain muusta kuin iskun lähes 3 000 uhrin
muistosta. Comey päätti olla julkaisematta kirjoitustaan iskun
vuosipäivänä - ja myöhemmin Valkoinen talo torppasi ajatuk
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sen kokonaan. Jos maan johto ottaisi kantaa asiaan, lausunnon
olisi oltava kaikkien yhteinen ja tiedustelutahot saisivat julkis
taa sen. Comeyn kirjoitusta ei siis julkaistu.
Trump jatkoi edelleen venäläisten osallisuuden kyseenalais
tamista. Comeyn hahmotellessa pöytälaatikkoon jäävää kan
nanottoaan Trump oli kokeneen uutistoimittajan, Larry Kingin
haastateltavana. »Tuo on varmaan se viesti, mitä demokraatit
levittävät», Trump sanoi, kun häneltä kysyttiin väitteistä, joi
den mukaan Venäjä sekaantui hakkeroinnillaan vaaleihin.
»Totuuttahan ei tiedetä, mutta pidän sitä epätodennäköisenä.»
Trumpin avustajat kampanjaorganisaatiossa selittivät myöhem
min, että Trump luuli haastattelun tulevan Kingin podcastiin.
Se nähtiin kuitenkin Kingin uudessa TV-ohjelmassa, joka lähe
tettiin venäläisten propagandakanava RT:llä.
Palattuaan G20-kokouksesta Kiinasta Obama kutsui toimis
toonsa puolueiden ryhmänjohtajat senaatista ja edustajain
huoneesta. Republikaaneista paikalla oli Mitch McConnell ja
Paul Ryan, demokraateista Harry Reid ja Nancy Pelosi. Samal
la kokoonpanolla oli yritetty järjestää palaveria jo parisen viik
koa, mutta se ei ollut mahtunut McConnellin ja Ryanin kiirei
siin aikatauluihin. Obaman avustajat arvuuttelivat, väittelikö
kaksikko presidenttiä.
Valkoisen talon virallisen ohjelman mukaan tapaamisen
tarkoitus oli tarjota presidentille mahdollisuus saattaa lain
säätäjät ajan tasalle G20-kokouksen tapahtumista. Palaverin
todellinen syy oli kuitenkin Venäjän masinoima operaatio.
CIA:n Brennan oli käynyt jokaisen neljän luona kertomassa,
että toistaiseksi karttuneen tiedustelutiedon valossa venäläis
ten tavoite oli häiritä vaaleja, vahingoittaa Clintonia ja mah
dollisesti auttaa Trumpia. Lisäksi vaikutti todennäköiseltä, että
Putin oli vähintäänkin hyväksynyt suunnitelman, mahdolli
sesti hän jopa johti sen toteuttamista.
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Kukaan Obaman kutsumista lainsäätäjistä ei saanut ottaa
avustajaa mukaan. Obama selitti, että tarkoituksena oli unoh
taa puoluepolitiikka hetkeksi ja laatia Yhdysvaltain ylimpien
johtajien yhteinen julkilausuma. Siinä kerrottaisiin vaaleja
mahdollisesti uhkaavasta vaarasta ja kehotettaisiin osaval
tio- ja paikallistason viranomaisia yhteistyöhön liittovaltion
kanssa, jotta kaikki yritykset kajota vaaleihin saataisiin nujer
retuksi. Obama toivoi myös, että julkilausumassa Venäjä ni
mettäisiin vaaleja uhkaavaksi tahoksi.
Yhteinen vetoomus oli kuitenkin kuolleena syntynyt ajatus
Washingtonissa vallitsevan pahansuovan poliittisen ilmapiirin
vuoksi. Vankimmin poikkiteloin asettui senaatin enemmistöjohtaja McConnell. Obama lähimpine avustajineen piti McConnellia vannoutuneena puoluepoliitikkona, republikaanina
henkeen ja vereen. Hän oli estänyt presidentin lakialoitteiden
käsittelyn kongressissa toistuvasti eikä sallinut senaatin edes
äänestää ehdokkaasta, jota Obama oli esittänyt uudeksi kor
keimman oikeuden tuomariksi. McConnell ei luottanut Obamaan vaan epäili, että presidentti lähimpine avustajineen teki
tiedustelutiedoista numeron auttaakseen Clintonia president
tikilvassa.
Neuvonpidossa presidentin toimistossa McConnell kertoi
Obamalle suoraan, että uskoi tämän käyttävän kyberhyökkäystä poliittisena keppihevosena. Sellaisia pyrkimyksiä hän ei tukisi eikä allekirjoittaisi mitään yhteistä julkilausumaa. »Olim
me harmissamme ja häkeltyneitä, kun McConnell sanoi, että
julkilausuma oli kukkua ja että sillä pyrittiin ainoastaan avit
tamaan Clintonia», eräs Obaman läheisistä avustajista sanoi
myöhemmin. Ryan ei omaksunut aivan yhtä jyrkkää kantaa.
Elettiin kuitenkin vaalien aikaa: presidentinvaalin yhteydessä
toimitettaisiin myös senaattorivaali. McConnell laskelmoi, että
myöntymällä Obaman pyyntöön hän heittäisi kapuloita oman
puolueensa presidenttiehdokkaan rattaisiin. Kaikki Trumpin
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kampanjalle koituvat kolhut heijastuisivat myös senaattiin
pyrkivien republikaaniehdokkaiden menestykseen ja uhkaisi
vat siten McConnellin asemaa senaatin enemmistöjohtajana.
Trump ei suostunut tunnustamaan tietomurtoja venäläisten
tekemiksi, joten McConnell ei voinut asettua tukemaan Obamaa.
Palaverin jälkeisinä päivinä Jeh Johnson ja Lisa Monaco
saattoivat muita kongressin jäseniä ajan tasalle. Lisäksi kans
liapäällikkö McDonough ja Monaco yrittivät ylipuhua McConnellia. Ryankin kantoi kortensa kekoon. Hän pyysi, että
Valkoisen talon avustajat antaisivat hänen taivutella McConnellia, ehkä hän saisi tämän pyörtämään päätöksensä. (Ryan
oli pitkään toiminut eräänlaisena välimiehenä Valkoisen talon
ja McConnellin välissä.) McConnell piti kuitenkin pintansa.
Valkoisen talon väki oli nyt vaikeassa raossa. Tiedustelukomiteoissa toimivat demokraattijohtajat alkoivat käydä kär
simättömiksi. Tiedustelutahot olivat jo kaksi kuukautta sit
ten tulleet siihen tulokseen, että juuri Venäjä uhkasi vaaleja
ja oli vastuussa puoluekokouksen alla tehdyistä Wikileaksin
asiakirjapaljastuksista. Valkoinen talo oli kuitenkin vaiennut
asiasta.
CIA:n johtaja Brennan oli antanut tilannekatsauksen se
naattori Dianne Feinsteinille, joka oli demokraattien vähemmistöpuheenjohtajana senaatin tiedustelukomiteassa, ja edus
tajainhuoneen jäsenelle, Adam Schiffille, joka hoiti vastaavia
tehtäviä edustajainhuoneen tiedustelupaneelissa. Molemmat
olivat huolissaan. Feinstein ja Schiff alkoivat painostaa Val
koista taloa julkaisemaan kannanoton, josta kansalaiset sai
sivat tietää, mitä oli meneillään. Feinsteinia yllytti Hillary
Clinton, joka kyläili toisinaan Feinsteinin luona Kaliforniassa.
Schiffin näkökulma oli laajempi. Hänestä oli huolestuttavaa,
ettei hallinto ollut saanut julkisesti liitettyä tietomurtoja nii
tä tehtaileviin valtiollisiin tahoihin. Hänestä vaikeneminen oli
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yhtä kuin kyberhyökkäysten katsominen läpi sormien. Schiff
halusi nähdä julkilausumaa järeämpiä toimia. Hän halusi, että
presidentti ja ministeriöt ryhtyisivät neuvottelemaan euroop
palaisten liittolaisten kanssa pakotteista.
Feinsteinin ja Schiffin näkemys oli, että asiaa ei pitänyt jät
tää vaalien jälkeiseen aikaan. Kaksikko keskusteli kongressin
muiden demokraattien kanssa, ja nämä olivat samaa mieltä:
kansalle oli kerrottava. Jos Valkoinen talo ei ottaisi julkises
ti kantaa, Feinstein ja Schiff olivat valmiit laatimaan julki
lausuman, jossa Venäjä nimettäisiin hyökkäysten tekijäksi.
Ajatukseen suhtauduttiin Valkoisessa talossa ynseästi. Siellä
toivottiin edelleen, että McConnell saataisiin taivuteltua muut
tamaan mielensä. McConnellin uskomus tapauksen puolue
poliittisesta ulottuvuudesta vahvistuisi entisestään, jos kaksi
demokraattien johtohahmoa ottaisi siihen kantaa. Feinsteinin
ja Schiffin hiljentäminen uskottiin McDonoughn huoleksi.
McDonough pyysi demokraattikaksikkoa odottamaan vie
lä. Hän selitti näille Valkoisessa talossa vallitsevan näkemyk
sen, jonka mukaan puoluepoliittinen lausunto Venäjän yhtey
destä tietomurtoihin ja anastettujen tietojen julkaisemiseen
tukisi Trumpin väitteitä siitä, että vaaleja ei käyty reilusti. Se
nakertaisi monien luottamusta puolueettomiin vaaleihin. Li
säksi oli vielä sekin, että kaksikon julkilausuma vaikeuttaisi
liittovaltion yhteistyötä osavaltioiden ja paikallisviranomais
ten kanssa etenkin republikaanien hallitsemissa osavaltioissa,
missä liittovaltion edustajiin suhtauduttiin epäluuloisesti. Mc
Donough kehotti Feinsteinia ja Schiffiä odottamaan: Valkoi
nen talo painosti koko ajan McConnellia ja Ryania asettumaan
yhteisen kirjelmän taakse. Avustajat paljastivat myöhemmin,
että yhteisestä kannanotosta kehkeytynyt jupakka kävi Oba
man hermoille.
Schiff ja Feinstein lupasivat odottaa muutaman päivän.
Pian heidän kärsivällisyytensä kuitenkin loppui, ja 22. syys
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kuuta kaksikko julkaisi lyhyen mutta suorasanaisen, neljän
kappaleen mittaisen lausunnon. »Saamiemme tiedonantojen
mukaan vaikuttaa ilmeiseltä, että venäläiset tiedusteluorganisaatiot ovat ryhtyneet vakavasti otettaviin ja määrätietoisiin
toimenpiteisiin vaikuttaakseen Yhdysvalloissa käytäviin vaa
leihin.» Feinstein ja Schiff selostivat, että toimenpiteiden »tar
koitus on herättää epäilyksiä vaalien puolueettomuudesta sekä
mahdollisesti vaikuttaa vaalitulokseen». Kaksikko totesi myös:
»Uskomme, että vain Venäjän ylimmällä valtionjohdolla on
valtuudet käskeä maan tiedusteluorganisaatioita ryhtymään
tämänkaltaisiin toimiin.» Kaksikko vaati Putinia lopettamaan
operaation välittömästi.
Feinstein ja Schiff lähettivät lausuntonsa tiedustelupalve
luihin kommenttikierrokselle ennen sen julkaisemista. He
halusivat varmistaa, ettei siitä voinut päätellä mitään salai
siksi tarkoitetuista lähteistä tai menetelmistä. Tiedustelutahot eivät löytäneet tekstistä kritisoitavaa. Schiffistä tilanne
oli nurinkurinen: Valkoinen talo ei halunnut syyttää Venäjää
hyökkäyksistä julkisesti, mutta tiedustelutahot sallivat kah
den kongressin demokraattijäsenen käyttää tiedustelutiedonantoja lähteinä omassa asiaa käsittelevässä kannanotossaan,
jossa vieläpä melko suoraan syytettiin Putinia operaation
johtamisesta.
Feinsteinin ja Schiffin julkilausuma ja sen viittaukset kir
joittajien saamiin tiedonantoihin puhuivat selvää kieltään sii
tä, että Yhdysvaltojen tiedusteluorganisaatiot olivat päätelleet
Putinin käskeneen Venäjän tiedustelupalvelut horjuttamaan
Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Washington Post kirjoitti
Feinsteinin ja Schiffin lausunnosta seuraavaa: »Suorasukaiset
sanamuodot menevät paljon pidemmälle kuin Valkoisen talon
ja tiedustelupalveluidemme epämääräisemmät luonnehdinnat,
joissa ei toistaiseksi ole haluttu syyttää Venäjän valtionjohtoa
avoimesti.»
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Feinsteinin ja Schiffin lausunto ei kuitenkaan onnistunut
herättämään keskustelua. Kirjoittajat edustivat kongressissa
demokraatteja, eikä heillä ollut tiedustelutahojen arvovaltaa.
Kirjelmä sai osakseen vain vähän huomiota. Suurimmat leh
det kirjoittivat siitä lähinnä sisäsivuilla, ja useimpien televisio
kanavien uutislähetyksissä sitä ei mainittu lainkaan.
Luovuttuaan yrityksistä maanitella McConnellia yhteiseen rin
tamaan Obaman hallinto siirtyi tukemaan entistä vahvemmin
paikallistason vaaliviranomaisia. Päällimmäisenä murheena
oli edelleen pelko äänien peukaloimisesta. Syyskuun puolivaiheilla, kun vaalipäivään oli enää kolmisen viikkoa, Yhdysval
tain sisäisen turvallisuuden ministeri Johnson julkaisi oman
lausuntonsa, jossa hän kertoi, että ministeriön tietoon oli tul
lut »yrityksiä tunkeutua osavaltioiden äänestysjärjestelmissä
säilytettäviin äänestäjärekistereihin». Hän ilmoitti, että mi
nisteriö »auttaa mielellään osavaltion ja paikallishallinnon vi
ranomaisia järjestelmien suojaamisessa». Johnson lisäsi vielä:
»Suosittelemme painokkaasti, että entistä useampi viranomai
nen tarttuisi tarjoukseen.»
Johnsonin viesti ei ollut omiaan vakuuttamaan viranomai
sia laajamittaisen yhteistyön tarpeesta (tai säikäyttämään hei
tä avun piiriin). Se ei myöskään onnistunut välittämään sitä,
kuinka huolissaan ylin valtionjohto oli vaalien kohtalosta. Sen
parempaan hallinto ei kuitenkaan pystynyt odotellessaan, että
McConnell muuttaisi mielensä.
Kärsivällisyydestä ei palkittu. Viikko Feinsteinin ja Schiffin
lausunnon jälkeen kongressin johtonelikko McConnell mu
kaan lukien julkaisi lopulta oman kannanottonsa. Se ei kui
tenkaan ollut selväsanainen varoitus, jollaista Valkoisessa ta
lossa oli suunniteltu. Kirjelmä oli lyhyt. Siinä ilmoitettiin, että
»osavaltioilla on vastassaan pahantahtoisia tahoja, jotka pyr
kivät häiritsemään vaalien asianmukaista toimitusta verkko-
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hyökkäyksin». Venäjää ei mainittu. Kannanotossa osavaltioita
kehotettiin »käyttämään monipuolisesti hyödykseen saatavilla
olevia voimavaroja, niin julkisia kuin yksityisiä, verkkoympä
ristön turvallisuuden takaamiseksi».
Lausunnosta ei välittynyt tunnelma, että sen laatijat olisi
vat pitäneet toimenpiteitä erityisen tähdellisinä. Kirjelmä oli
oikeastaan toisinto aiemmista mitäänsanomattomista ja itses
täänselvyyksillä kuorrutetuista kehotuksista, joilla osavaltioita
oli kannustettu kääntymään liittovaltion puoleen tietoturvan
kohentamiseksi. Kirjelmällä oli yhtä vähäinen vaikutus kuin
Feinsteinin ja Schiffin julkilausumalla.
Matt Tait, brittiläinen tietoturva-asiantuntija, joka oli osaltaan
auttanut paljastamaan Guccifer 2.0:n venäläisten peitenimeksi,
sai syyskuussa omituisen puhelun. Soittaja oli Peter W. Smith,
Chicagossa toimiva pääomasijoittaja ja aktiivinen pitkän lin
jan republikaani. (Hänen vastenmielisyytensä Clintoneita koh
taan juonsi juurensa yli kymmenen vuoden taakse. Smith oli
rahoittanut jo 1990-luvulla selvityksiä väitteistä, joiden mu
kaan paikalliset poliisit olivat järjestäneet Bill Clintonille sek
sikumppaneita tämän ollessa Arkansasn kuvernöörinä).
Smith jahtasi Graalin maljaa: Hillary Clintonin poistettuja
sähköposteja. Hän kertoi Taitille, että häneen oli otettu yhteyt
tä pimeässä verkossa (hakukoneiden ulottumattomissa olevilla
sivustoilla, joita käytetään usein laittomuuksiin, koska viesti
minen onnistuu anonyymisti). Yhteyttä ottanut taho oli väittä
nyt pitävänsä hallussaan sähköposteja, jotka Clinton oli pois
tanut palvelimeltaan. Smith kysyi, osaisiko Tait auttaa häntä
sähköpostien aitouden selvittämisessä.
Tait oletti Smithin lähestyneen häntä siksi, että hän oli käy
nyt läpi tuhansia Clintonin ulkoministerinä lähettämiä vies
tejä, joita ulkoministeriö julkaisi kuukausittain, ja tviitannut
niistä pieniä huomioita. Tait ei ollut ryhtynyt hommaan puo
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luepoliittisista syistä. Sähköpostit kiinnostivat häntä siksi, että
ne tarjosivat viitteitä Clintonin näkemyksistä esimerkiksi kan
sallista turvallisuutta ja sähköisiä ympäristöjä koskevista ai
heista. Tait suhtautui avomielisesti Smithin yhteydenottoon,
mutta pian Smith ja etenkin tämän pimeän verkon kontakti
alkoivat epäilyttää häntä.
Smith puhui aina epämääräisesti mystisestä pimeän verkon
kontaktistaan. Hän ei koskaan nimennyt lähdettään eikä se
littänyt tarkemmin heidän yhteydenpitoaan. Muutaman kes
kustelun jälkeen Tait varoitti Smithiä aavistuksistaan, että sa
laperäisellä lähteellä saattoi olla sormensa pelissä venäläisten
valonarassa vaikutusoperaatiossa. Tavoitteena saattoi olla luo
da yhteys Smithiin ja syöttää hänelle peukaloituja sähköposte
ja. Varoitus kaikui kuitenkin kuuroille korville.
Taitin mielestä oli erityisen huolestuttavaa, että Smith antoi
ymmärtää osallistuvansa Trumpin vaalikampanjaan. Ilmeisesti
hän oli yhteydessä Michael Flynniin, Flynnin poikaan ja mui
hin kampanjaorganisaation keskeisiin avustajiin. Hän puhui
sisäpiiriläisen elkein ja kertoili sattumuksia kampanjan varrel
ta. Hän suunnitteli jopa käynnistävänsä epävirallisia selvityk
siä, joiden tarkoitus olisi etsiä epäedullisia tietoja Clintonista
ja auttaa Trumpin kampanjaa. Taitille luultavasti vahingos
sa lähettämässään muistiossa Smith kuvaili KLS Researchia,
yritystä, jonka hän oli perustanut koordinoimaan Clintoniin
kohdistuvaa tiedonhakua »niin, ettei se käy ilmi kampanjaorganisaation raporteista». Muistiossa mainittiin, että monet
Trumpin tärkeimmät kampanja-avustajat olivat mukana hank
keessa, esimerkiksi Steve Bannon, Kellyanne Conway, Michael
Flynn, Sam Clovis ja Lisa Nelson. Muistiossa mainittiin myös
Tait, vaikkei hän ollut lupautunut projektiin - eikä liittyisi,
vaikka pyydettäisiinkin.
Taitin ja Smithin yhteydenpito harveni ja lopulta tyrehtyi,
eikä Taitille koskaan selvinnyt, oliko Smithillä todella yhteyk
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siä Trumpin sisäpiiriin. Bannon ja Conway väittivät myöhem
min, etteivät tunteneet koko miestä. Smith pakersi kuitenkin
sitkeästi Clintonin sähköpostien parissa ja pyysi apua muilta
teknologia-asiantuntijoilta. Vaalien jälkeen Smith kertoi Wall
Street Journalin toimittajalle löytäneensä viisi hakkeriryhmää
(näistä kaksi venäläisiä), jotka väittivät pitävänsä hallussaan
Clintonin poistamia sähköposteja. Hän kertoi, että oli saanut
osan näistä viesteistä, mutta että hän ei ollut varma niiden ai
toudesta. Smith ehdotti hakkereille, että viestit luovutettaisiin
Wikileaksille.
Koko tapaus jäi kaiken kaikkiaan melko hämäräksi, mutta
Wall Street Journal teki kiintoisan löydön siihen perehtyessään:
yhdysvaltalaisten tiedustelupalveluiden saamat tiedot viittasivat siihen, että venäläishakkerit todella olivat keskustelleet
siitä, miten Clintonin viestit voisi saada ja miten ne voisi toi
mittaa välimiehen kautta Flynnille. Vaille vahvistusta jäi, tar
koittiko »välimies» Smithiä.
Toukokuussa 2017, kymmenisen päivää Wall Street Jour
nalille antamansa haastattelun jälkeen, 81-vuotias Smith riisti
itseltään hengen minnesotalaisessa hotellissa. Paikallisviran
omaisten mukaan hänen kirjoittamassaan viestissä luki, että
hänen kuolemaansa »ei liity epäilyttäviä asianhaaroja».
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17
» S Y Y L L IN E N V O I O L L A JO K U S Ä N G Y L L Ä Ä N
R Ö H N Ö TT Ä V Ä K A K S IS A T A A K IL O IN E N T Y Y P P I »

Glenn Simpsonin kärsivällisyys alkoi loppua. Elettiin syys
kuun puoliväliä vuonna 2016.
Christopher Steeleltä saatiin edelleen muistioita, joissa
kerrottiin lisää hurjia ja kiehtovia mutta vahvistamattomia
tiedonmurusia, jotka olivat peräisin Steelen venäläiseltä yh
teyshenkilöltä. Uusista raporteista ilmeni vieläkin vakavam
pia tietoja kuin ensimmäisistä. Kesäkuussa toimittamassaan
ensimmäisessä muistiossa Steele oli ilmoittanut, että Venäjän
valtionjohto oli »pehmittänyt» Trumpia »vähintään viisi vuot
ta». Steele meni vielä pidemmälle Simpsonille 30. kesäkuuta
lähettämässään raportissa. Siinä siteerattiin lähdettä, joka väit
ti, että Trump ja Kremlin edustajat olivat vaihtaneet tietoja
säännöllisesti »vähintään kahdeksan vuoden ajan». Ilmeisesti
Putin sai Trumpilta ja tämän yhteistyökumppaneilta tietoja ai
heesta, joka kiinnosti häntä kovasti: Yhdysvalloissa toimivien
oligarkkien puuhista. Vastineeksi »mittavasta vapaaehtoisesta
yhteistyöstä» venäläiset olivat »luvanneet», etteivät käyttäisi
Trumpista keräämäänsä kompromatia.
Kompromatia nimittäin riitti, Steelen mukaan »yllin kyl
lin». »Kultaisten suihkujen» tapaus moskovalaisessa hotellis
sa oli vasta alkua. Eräässä Steelen raportissa, joka on päivätty
14. syyskuuta, siteerataan »kahta asioista perillä olevaa pietarilaislähdettä», joiden mukaan Trump oli Pietarissa käydessään
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sortunut lahjuksiin yrittäessään päästä hieromaan kauppoja
ja lisäksi »osallistunut seksijuhliin». Aras Agalarov, joka oli
avustanut Trumpia Miss Universum -kisojen järjestelyissä, oli
kuulemma hyvin perillä näistä touhuista. »Kaikki ensikäden
todistajat» oli kuitenkin vaiennettu - »lahjottu tai pakotettu
lähtemään tiehensä».
Simpson luki raportit sitä mukaa kuin niitä tuli ja repi
hiuksiaan. Vastaehdokkaasta kaiveltiin tietoja ensisijaisesti sii
nä toivossa, että niistä olisi asiakkaalle jotakin hyötyä - ainesta
vastamainoksiin televisiossa tai aseita väittelyyn. Mitä virkaa
näillä tiedoilla oli Simpsonille? Mitä ihmettä Clintonin kampanjaorganisaatio voisi saada näistä irti? Suurinta osaa väit
teistä ei voinut varmistaa. »Chrisin tietojen käyttöarvo oli lä
hellä nollaa», Simpson kertoi myöhemmin kollegoilleen.
Myös Steelen kumppanilla Chris Burrowsilla oli epäilyk
sensä eräiden tietojen paikkansa pitävyydestä. Ponnisteluja
tietojen tarkistamiseksi hillitsi kuitenkin muuan seikka: ku
kaan ei olettanut Trumpin voittavan. »Meistä ei vaikuttanut
maailman tärkeimmältä asialta selvittää tietoja ehdokkaasta,
joka ei kuitenkaan voita», Burrows paljasti myöhemmin luot
tamuksellisesti.
Kaikista skandaalinkäryisistä ja vahvistamattomista väit
teistä huolimatta oli selvää, että Steele oli sattumalta päässyt
Trumpin seikkailuja tärkeämmän asian jäljille: Venäjän val
tionjohdolla oli todella meneillään yhdysvaltalaisiin äänestä
jiin kohdistuva vaikutuskampanja. Sen todistivat tietomurto
DNC:hen ja sen saaliina saadut sähköpostit, jotka oli julkais
tu Wikileaksin kautta. Steelen muistioiden mukaan operaatio
oli aiheuttanut kuohuntaa Kremlissä. Putinin lehdistösihteeri Peskov, jonka väitettiin valvovan operaation toteutusta, oli
kuulopuheiden mukaan »kauhusta kankeana», koska pelkä
si joutuvansa syntipukiksi, jos Venäjän vaalisekaantumisesta
nousisi äläkkä.

300

Eräs Washingtonissa vaikuttava venäläisdiplomaatti, joka
oli ollut mukana operaatiossa, oli ilmeisesti kutsuttu takai
sin Venäjälle, koska hänen asemansa pelättiin paljastuvan.
(Myöhemmin kävi ilmi, että eräs hyvin samankaltaisen nimen
omaava venäläisdiplomaatti todella lähetettiin takaisin Mos
kovaan noihin aikoihin.) Putin itse ei kuitenkaan vaikuttanut
huolestuneelta. Steelen mukaan hän oli »yleisesti ottaen tyy
tyväinen CLINTONIN vastaisen operaation tähänastiseen
etenemiseen».
Steelen tuoreimmat raportit sisälsivät varoituksen: kaik
ki ei ollut vielä tässä. Venäläisillä oli lisää Clintonia koskevaa
kompromatia, ja parhaillaan harkittiin sen julkaisua sellaisten
kanavien kautta, joista venäläisten olisi mahdollista »sanoutua
uskottavasti irti». Oliko tiedossa lisää Clintonille epäedullisia
sähköpostijulkaisuja? Se täsmäsi siihen, mitä Julian Assange ja myös Roger Stone - olivat antaneet ymmärtää.
Simpson tiesi jotakin, mitä tässä vaiheessa ei tiennyt juu
ri kukaan hänen lisäkseen: Steele oli luovuttanut ensimmäiset
raporttinsa FBLlle, joka tutustui niihin parhaillaan. Simpson
keksi keinon hyödyntää Steelen keräämiä tietoja. Hän lennät
täisi Steelen Washingtoniin, missä tämä saisi keskustella muu
taman toimittajan kanssa. Simpson toivoi, että toimittajat ki
pittäisivät jututtamaan omia lähteitään ja kuulostelisivat, mitä
FBI teki tiedoilla. Se saattaisi jopa kannustaa FBI:n väkeä suh
tautumaan Steelen muistioihin entistä vakavammin.
Simpson keskittyi raporttiin, jossa skandaalinkäryisiä seksijuhlia ei mainittu: muistioon, jossa kerrottiin Carter Pagen
(Trumpin ulkopoliittisen tiimin jäsenen) matkasta Moskovaan
heinäkuun alussa. Steelen raportissa sanottiin, että Moskovas
sa ollessaan Page oli tavannut korkea-arvoisia venäläisiä, ku
ten Rosneftin johtajan ja Putinin kätyrin Igor Setšinin, johon
Yhdysvallat oli kohdistanut pakotteita rangaistuksena Venä
jän toimista Ukrainassa. Page ja Setšin keskustelivat muistion
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mukaan mahdollisesta sopimuksesta, jolla pakotteista luovut
taisiin Trumpin ollessa presidenttinä. Siinä oli kuohuttava ja
mahdollisesti varmistettavissa oleva tieto, joka saattaisi kelvata
todisteeksi Trumpin kampanjaorganisaation ja Kremlin keski
näisestä vehkeilystä.
Simpson ei ollut ainoa, jonka ajatukset kulkivat tätä rataa. Se
naatin vähemmistöjohtaja, demokraatti Harry Reid oli saanut
odottamattoman puhelun CIA:n johtaja John Brennanilta elo
kuun lopulla ollessaan kotonaan Las Vegasissa. Brennan oli
pyytänyt Reidiä hankkiutumaan jonnekin, mistä käsin hän
pystyisi puhumaan turvallisesti puhelimessa Brennanin kans
sa ilman salakuuntelun vaaraa. Pyyntö oli epätavallinen. Reid
vastasi, että turvallinen puhelu onnistuisi ilman muuta. Hän
sopi käyvänsä FBI:n toimitiloissa Vegasissa. Siellä hänelle ker
rottiin salaisen yhteyden turvin puhelimessa uusimmista tie
dustelutiedoista, jotka koskivat Venäjän sekaantumista Yhdys
valtain presidentinvaaleihin.
Brennan kertoi hänelle saman, jonka kertoisi pian »kahdek
san koplalle»: enemmistö- ja vähemmistöjohtajalle edustajain
huoneessa ja senaatissa sekä lisäksi edustajainhuoneen ja se
naatin erillisten tiedustelukomiteoiden korkea-arvoisimmille
republikaani- ja demokraattijäsenille. Tilanteen vakavuudes
ta kertoi kuitenkin, että Brennan halusi puhua Reidin kanssa
kahden kesken, vaikka kongressi oli vielä lomalla.
Brennan saattoi Reidin ajan tasalle. Tiedustelutahot olivat
tulleet siihen tulokseen, että Venäjän valtionjohto oli, Puti
nin johdolla, demokraatteihin kohdistuneiden tietomurtojen
sekä saaliiksi saatujen tietojen julkaisemisen takana. Mikä pa
hempaa, oli havaittu viitteitä siitä, että Moskovan käskyläiset
saattaisivat yrittää sekoittaa äänestysjärjestelmiä tai vääristellä
äänestystuloksia. Brennan kertoi myös tiedustelutahojen epäi
lyistä, joiden mukaan Trumpin yhteistyökumppanit olivat ol
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leet yhteydessä venäläisiin ja mahdollisesti myös osallistuneet
venäläisten valonarkaan hankkeeseen.
Mukana matkustaneen avustajan mukaan Reid vaikutti
järkyttyneeltä puhelun lopettaessaan. Reid arveli, että Bren
nanin soittoon liittyi taka-ajatuksia. Reid uskoi, että CIA-pomon mielestä suurelle yleisölle oli kerrottava venäläisten ope
raatiosta sekä tiedoista, jotka koskivat operaation mahdollisia
yhteyksiä Trumpin kampanjaorganisaatioon. Kun Reidiltä
myöhemmin kysyttiin haastattelussa, oliko Brennan suoraan
tai epäsuorasti pyytänyt häntä levittämään tiedusteluyhteisön
tietoja julkiseen keskusteluun, Reid vastasi: »Miksi oikein luu
let hänen soittaneen?»
Niinpä Reid otti aiheen esiin julkisuudessa. Kaksi päivää
puhelinkeskustelun jälkeen eli 27. elokuuta hän kirjoitti avoi
men kirjeen FBI:n johtajalle, Comeylle. Reid oli hiljattain saa
nut huolestuttavaa tietoa »siitä, että Venäjän valtionjohto uh
kaa sekaantua presidentinvaaleihimme enemmän kuin mitä
yleisesti tiedetään ja että tässä yhteydessä saatetaan myös yrit
tää vääristellä virallisia äänestystuloksia». Hän lisäsi: »Todis
teita Venäjän hallinnon ja Donald Trumpin kampanjaorgani
saation välisestä suorasta yhteydestä saadaan jatkuvasti lisää.
[...] Se mahdollisuus, että vihamielinen valtio pyrkii aktiivi
sesti vesittämään vapaat ja tasapuoliset vaalit Yhdysvalloissa,
on vakavin uhka demokratiallemme sitten kylmän sodan päi
vien.»
Hätkäyttäviä näkemyksiä. Reid oli kuitenkin luita ja ytimiä
myöten demokraatti siinä missä hänen kollegansa McConnell
oli republikaani, ja hänellä oli oma tavoitteensa. Hän halusi,
että FBI lähtisi tutkimaan Trumpin kampanjaorganisaatiota ja hän halusi tutkinnan suuren yleisön tietoon. Reid kirjoitti,
että Trumpin kampanjaorganisaation yhteydet Kremliin oli
selvitettävä »perinpohjaisesti ja ripeästi». Lisäksi hän ilmoitti
aikarajan, johon mennessä hän halusi FBI:n kertovan selvitys-
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tensä tuloksista yhdysvaltalaisäänestäjille: äänestäjien olisi saa
tava tulokset ennen vaalipäivää.
Reid oli istunut senaatissa 29 vuotta ja saanut sinä aikana
useita tiedonantoja tiedustelutahojen edustajilta. Hän tunsi
senaatin säännöt ja lain varsin hyvin: hän ei voisi sisällyttää
avoimeen kirjeeseensä mitään, mitä oli kuullut Brennanilta
turvallisuusluokitellussa keskustelussa. Hän tuki väitteitään
Trumpin kampanjaorganisaation ja venäläisten mahdollisista
kytköksistä lähinnä viittaamalla mediassa julkaistuihin uuti
siin ja artikkeleihin. Hän mainitsi henkilön, »joka on Donald
Trumpin tuttu jo vuosien takaa» - viittaus Roger Stoneen - ja
joka oli väittänyt neuvotelleensa Wikileaksin kanssa. Hän kir
joitti siitä, että Trumpin kampanjaorganisaatio oli palkannut
henkilöitä, joilla oli »merkittäviä ja huolestuttavia yhteyksiä»
Kremliin -ilmeinen viittaus Manafortiin ja Flynniin.
Sitten Reid mainitsi jotakin, josta mediassa ei ollut uutisoi
tu lainkaan. Hän viittasi »huolestuttaviin raportteihin» Trum
pin eräästä avustajasta, joka oli puhunut Moskovassa heinä
kuussa ja tavannut »korkea-arvoisia, pakotteiden kohteena
olevia henkilöitä» - tämä oli selvä viittaus Pageen. Tällaisesta
tapaamisesta ei kuitenkaan ollut uutisoitu, eikä Reid kerto
nut, mitä hän tarkoitti »huolestuttavilla raporteilla» tai miten
hän oli saanut niistä tietää. Simpson ei ollut kertonut Reidille mitään. Elias, Clintonin kampanjaorganisaation juristi, oli
kylläkin kertonut Mookille Pagen mahdollisista tapaamisista
Moskovassa - ja Clintonin kampanjatyöntekijät olivat usein
yhteydessä Reidiin.
Olipa Reid saanut tietää Pageen liittyvistä väitteistä mitä
kautta hyvänsä, hänen viittauksensa »pakotteiden kohteina
oleviin henkilöihin» ei ollut samantekevä. Vaikka toimittajat
eivät udelleet tarkempia tietoja kyseisestä katkelmasta, sen
myötä Steelen vahvistamattomat tiedot tulivat kuitenkin en
simmäistä kertaa julkiseen keskusteluun.

304

Kaksi viikkoa Reidin avoimen kirjeen jälkeen Simpson ja Pe
ter Fritsch, hänen kumppaninsa Fusion GPSrssä, varasivat
huoneen pienestä hotellista, joka oli pitkään ollut washingtonilaisten toimittajien suosiossa. Siellä Steele ja toimittajat sai
sivat keskustella vapaasti. Simpson ei kutsunut paikalle niin
kään politiikkaan vaan ennemmin kansalliseen turvallisuuteen
keskittyneitä tutkivia toimittajia. Hän kertoi kutsutuille, että
nämä saisivat mahdollisuuden tavata erinomaisen lähteen:
laajalti verkostoituneen entisen tiedustelutyöntekijän, jolla
olisi tärkeää tietoa Trumpista ja venäläisistä. Simpson kut
sui kahdenkeskisiin keskusteluihin muiden muassa New York
Timesin, Washington Postin ja CNN:n toimittajia sekä Yahoo
Newsiä edustavan Michael Isikoffin, toisen tämän kirjan kir
joittajista.
Isikoff ja Steele tapasivat ensimmäistä kertaa Simpsonin
järjestämässä tilaisuudessa. Steelen meriitit herättivät Isikoffissa ihailua. Steele selitti, mikä hän oli miehiään: entinen MI6:n
vakooja, joka oli palvellut Moskovassa. Steele oli sonnustautu
nut tärkättyyn kauluspaitaan ja vaikutti vakavalta ja päämääräorientoituneelta. Hän ei ollut tullut jutustelemaan. Steele pai
notti, että uskoi paljastaneensa jotakin todella huolestuttavaa,
ja kertoi sitten Carter Pagesta ja tämän Moskovan-matkasta.
Hän kertoi Isikoffille, mitä oli kuullut Venäjällä vaikuttavilta
lähteiltään: Page oli tavannut Rosneftin johtajan, Setšinin, joka
oli Putinin läheisimpiä luottomiehiä, ja kaksikko oli keskustel
lut pakotteiden poistamisesta. Steele mainitsi myös, että Pagen
arveltiin tavanneen Igor Diveikinin, yhden Putinin tärkeim
mistä avustajista. Lähteistään Steele ei puhunut mitään. Heihin
liittyvät tiedot olivat luottamuksellisia. Kysehän oli Venäjästä,
missä vääristä aiheista puhuvat lähteet saattoivat päätyä am
mutuiksi tai myrkytetyiksi.
Steele mainitsi kuitenkin, että kaikki hänen nyt paljasta
mansa tiedot oli ilmoitettu FBLlle. Isikoffin kiinnostus heräsi.
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Hän kysyi lisätietoja: Oliko Steele kertonut FBI:lle henkilökoh
taisesti? Steele vastasi, että niin voisi sanoa. Hän ei kuitenkaan
paljastanut, kenen FBI:n edustajan kanssa oli keskustellut. Mi
ten FBI reagoi tietoihin? Aikoivatko he ryhtyä jatkotoimenpi
teisiin? Steele vastasi myöntävästi. FBLssä oli väkeä, joka suh
tautui paljastuksiin hyvin vakavasti. Tämän kuullessaan Isikoff
tajusi, että käsillä oli valtava skuuppi: FBI tutki jotakuta Trum
pin kampanjaorganisaatiosta.
Steelen tapaamisen ehtona oli noudattaa yhdessä sovittu
ja sääntöjä. Kaikki olisi »taustakeskustelua», joten Steeleä ei
saisi mainita tietojen lähteenä nimeltä eikä edes entisenä Bri
tannian ulkomaantiedustelun agenttina. Häntä piti luonneh
tia länsimaalaiseksi »tiedustelulähteeksi» - kuvaus oli toden
mukainen, sillä Steele oli toimittanut FBLlle tietoja tasaiseen
tahtiin. Lähtiessään hotellista tunnin mittaisen haastattelun
päätteeksi Isikoff tunsi joka tapauksessa, että hänellä oli aivan
tarpeeksi materiaalia.
Toimitukseen päästyään Isikoff soitti Jonathan Winerille ulkoministeriöön. Miehet olivat tunteneet toisensa jo vuo
sia. Simpson oli kertonut Isikofhlle, että Winer voisi mennä
takuuseen Steelestä. Winer vahvistikin asian: kyllä, Steele oli
ilman muuta luotettava lähde. Isikoff soitti vielä toisellekin ul
koministeriön virkamiehelle, joka oli työskennellyt Venäjään
liittyvien tehtävien parissa. Virkamies tiesi kyllä Pagesta, mut
tei tämän oletetuista tapaamisista Moskovassa. Yhdysvaltalaisviranomaiset olivat panneet merkille sekä hänen aiemmat
Venäjän-matkansa että hänen kärkevät lausuntonsa, joissa hän
kritisoi Yhdysvaltojen linjaa ja myötäili Putinia. »Hänestä Ve
näjän valtionjohdon lähes kaikkia toimia tuli katsoa läpi sor
mien», ulkoministeriön virkamies sanoi.
Isikoff yritti tavoittaa myös Pagea. Hän jätti tälle kaksi vies
tiä vastaajaan ja lähetti kaksi sähköpostia. Jälkimmäisessä
viestissään hän kertoi haluavansa keskustella ennen minkään
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laisen jutun kirjoittamista Pagen kanssa tämän heinäkuisista
tapaamisista Moskovassa. Page ei vastannut yhteydenottopyyntöihin. Isikoff sai kuitenkin kommentin oikeusministe
riön alaisuudessa toimivalta virkamieheltä. Isikoff kysyi hänel
tä Reidin avoimesta kirjeestä ja sen ilmiselvästä viittauksesta
Pagen ja Setšinin oletettuun tapaamiseen. »Asia on pantu mer
kille ja sitä selvitetään», virkamies sanoi.
Isikoffin artikkeli julkaistiin Yahoo Newsin sivuilla 23. syys
kuuta 2017 otsikolla »Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset
selvittävät Trumpin neuvonantajan yhteyksiä Kremliin». Ar
tikkelissa kerrottiin, että viranomaiset pyrkivät selvittämään,
oliko Page käynyt venäläisviranomaisten kanssa yksityisiä kes
kusteluja talouspakotteiden poistamisesta, jos Trump nousisi
presidentiksi. Jutussa siteerattiin Reidin avointa kirjettä sekä
lähteitä, joiden mukaan Pageen liittyvät huolestuttavat tiedot
oli otettu esiin keskusteluissa tiedustelutahojen edustajien ja
kongressin johtohahmojen välillä. Artikkelissa lainattiin myös
»länsimaalaista tiedustelulähdettä» eli Steeleä, joka vahvisti,
että Yhdysvaltain viranomaisille oli toimitettu »tiedusteluraportteja» (Steelen omia muistioita), jotka käsittelivät Pagen
ja Setšinin oletettua tapaamista. Isikoff kirjoitti, että kaksikon
neuvottelu, »mikäli sellainen näytetään toteen», saattaisi Pa
gen huonoon valoon, koska Setšin oli valtiovarainministeriön
mustalla listalla.
Isikoffin juttu oli ensimmäinen artikkeli, josta ilmeni, että
Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaiset olivat käynnistäneet tut
kinnan Trumpin kampanjaorganisaatioon kytkeytyvän henki
lön Venäjä-kytköksistä.*

*

Syyskuussa 2017 Page nosti syytteen Yahoon sekä HuffPostin omista
vaa Oath Inciä vastaan. Hän sanoi Isikoffin artikkelin pilanneen hänen
maineensa ja vaarantaneen hänen henkensä. Page ei hankkinut asian
ajajaa, vaan edusti oikeudenkäynnissä itse itseään.
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Kuukautta myöhemmin oikeus myönsi FBI:lle luvan Pagen
tekniseen tarkkailuun. Liittovaltion tuomarista oli syytä olet
taa, että Page saattoi »toimia vieraan vallan asiamiehenä».*
Muutama päivä Yahoon sivuilla julkaistun artikkelin jälkeen
Page otti yhteyttä Washington Postin Josh Roginiin, joka kir
joitti keskustelua sivuavan näkökulmajutun lehteen. Page ker
toi Roginille, että Yahoon artikkelissa esitetyt väitteet olivat
»täyttä roskaa» ja että hän ei ollut koskaan tavannut sen pa
remmin Setsiniä kuin Diveikiniäkään. Page sanoi, että tästä
huolimatta hän ei kuitenkaan toistaiseksi osallistuisi Trumpin
kampanjaorganisaation toimintaan.
Page välitti Roginille kopion kirjeestä, jonka hän oli lähet
tänyt FBI:n johtaja Comeylle Yahoon artikkelin julkaisun jäl
keen. Kirjeessä Page sanoi odottavansa »innoittuneesti» puhe
lua FBI:n tutkijoilta, jotta pääsisi vastaamaan »poskettomiin»
syytöksiin. Kirjeessään hän ei maininnut, että oli tavannut
Moskovassa Setšinin läheisiä alaisia ja että matkan jälkeen hän
oli lähettänyt Trumpin kampanjaorganisaation jäsenille säh
köpostia, jossa kertoi venäläisiltä lainsäätäjiltä ja Putinin hal
linnon »johtavilta työntekijöiltä» kuulemistaan »huikean terä
vistä huomioista».
Clintonin kampanjaorganisaation väki otti Isikoffin tarinan
vastaan innolla ja viittasi siihen toimittajien kanssa puhues
*

Helmikuussa 2018 edustajainhuoneen tiedustelukomitean republikaa
nit julkaisivat muistion, jonka mukaan FBI:n tutkijat eivät olleet anta
neet Steelen raporttien taustoista ja rahoituksesta oikeaa kuvaa anoes
saan oikeusistuimelta lupaa tarkkailla Pagea. Muistiossa esitettiin, että
FBI:n hakemus »perustui laajoilta osin» Isikoffin artikkeliin, jonka si
sältö oli peräisin yhdestä lähteestä eli Steeleltä. FBI:n vastineen mukaan
vaikutti vahvasti siltä, että republikaanien muistio oli koottu tietoa va
likoivasti hyödyntäen ja että muistion puutteet »vaikuttivat perustavan
laatuisella tavalla» sen paikkansapitävyyteen.
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saan. »Suorastaan kylmäävä tieto, että Yhdysvaltojen tiedus
teluviranomaiset selvittävät Trumpin ulkopolitiikan neuvon
antajan [...] ja Putinin sisäpiiriläisten oletettuja tapaamisia
Moskovassa», Venäjä-keissin parissa työskentelevä kampanjaavustaja Glen Caplin totesi Clintonin kampanjan julkaisemas
sa tiedotteessa. »Kyse on isoista asioista, ja äänestäjillä on oi
keus saada tosiasiat tietoonsa ennen vaalipäivää.»
Tässä vaiheessa kampanjatyöntekijät olivat jo alkaneet saa
da puheluita toimittajilta, jotka kertoivat selvittävänsä vihjeitä
ja huhuja muista mahdollisista kytköksistä Trumpin ja Venä
jän välillä. Toimittajat halusivat tietää, millaisia tietoja Clin
tonin tukijoiden korviin oli kantautunut. Washingtonilaistoimittajien keskuudessa kiertäneen huhun mukaan Trumpin
yrityksen käyttämän sähköpostipalvelimen ja Venäjän suu
rimman yksityisen liikepankin, Alfa Bankin, välillä oli jokin
epätavanomainen yhteys. Clintonin leiri usutti ponnekkaasti
toimittajia tarttumaan väitteisiin. He toivoivat, että asiasta su
keutuisi viimein laajaa keskustelua herättävä uutisaihe, joka
osoittaisi Trumpin olevan Putinin käsikassara. Sattumaa tai ei,
Steele oli vastikään lähettänyt uuden muistion, jossa pidettiin
huomionarvoisena »Alpha-yhtymän ja PUTININ nykyisiä, lä
heisiä välejä» ja todettiin, että »huomattavia palveluksia teh
dään edelleen puolin ja toisin».
Demokraattien juristi Elias käsitteli Steelen muistioita
erittäin varovaisesti. Toisinaan hän teki Mookille yhteenve
toja niiden sisällöstä. Tulostetut kappaleet hän piti kuiten
kin visusti poissa näkyviltä eikä lähettänyt muistioita edes
kampanjaorganisaation sisäiseen jakeluun. Hänen mielessään
kummitteli edelleen tapaus vuodelta 2012. DCCC oli tuolloin
julkaissut lehdistötiedotteen, jossa republikaaneja avokätises
ti tukevalla miljardöörillä, Sheldon Adelsonilla, väitettiin ole
van yhteyksiä Kiinan järjestäytyneeseen rikollisuuteen sekä
erääseen parituskoplaan. Adelson uhkasi haastaa DCCC:n
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oikeuteen kunnianloukkauksesta, ja hänellä olisi myös ollut
varaa järjestää oikeustaisto, joka olisi tehnyt DCCC:stä selvää.
DCCC julkaisi oikaisun ja pahoitteli julkisesti väitteitään. Elias
ei halunnut nähdä historian toistavan itseään. Varovaisuus oli
erityisesti tarpeen, kun vastapuolena oli kärkkäänä käräjöitsijänä tunnettu Trump. Elias tiesi, mitä voisi seurata, jos jokin
Steelen vahvistamattomia väitteitä pursuavista muistioista tu
lisi julkisuuteen.
Samaan aikaan internetiin ilmestyi yhä uusia anastettuja
sähköpostiviestejä. DCLeaks-sivustolla julkaistiin viestejä, jot
ka oli pihistetty Iän Mellulin Gmail-tililtä. Mellul oli nuori de
mokraatti, joka oli siirtynyt Valkoisesta talosta Clintonin kam
panjaorganisaation leipiin. Vain joitakin päiviä myöhemmin
useat uutismediat julkaisivat hakkeroidun äänitiedoston, joka
oli ollut Mellulin liitetiedostojen joukossa ja jolla Clinton ku
vasi helmikuisessa varainkeruutapahtumassa Sandersin kan
nattajia »suuren laman lapsiksi», jotka »asuvat vanhempiensa
luona». Clintonin vastustajat tarttuivat luonnehdintaan heti ja
väittivät, että Clinton suhtautui alentuvasti Sandersin nuoriin
kannattajiin, vaikka kampanjapuheissaan Clinton oli ilmaissut
myötätuntonsa turhautuneita nuoria aikuisia kohtaan.
Trump käytti jälleen hyödykseen venäläisten toteuttamaa
tietomurtoa ja haukkui Clintonin maan rakoon Sandersin
kannattajien väheksymisestä. Tviitissään hän julisti: »Suljet
tujen ovien takana kiero H ilkeilee Sandersin kannattajille.
HRC on Wall Streetin ja poliitikkojen taskussa eikä aja teidän
asiaanne.»
Syyskuu ei ollut kohdellut Clintonia silkkihansikkain. Kuun
alussa pitämässään puheessa hän oli tuominnut sen, että
Trump kosiskeli kannattajikseen rasisteja, sovinisteja, homofobeja, ksenofobeja ja islamofobeja. Lisäksi hän oli todennut,
että puolet Trumpin kannattajista oli »surullista sakkia» - il
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mauksesta aiheutui hänelle paljon poliittista haittaa. Muuta
maa päivää myöhemmin hän oli ollut vähällä pyörtyä New
Yorkissa pidetyssä muistojumalanpalveluksessa, joka oli omis
tettu syyskuun 11. päivän terrori-iskun uhreille. Hän ei ollut
halunnut paljastaa poteneensa keuhkokuumetta. DNC:n vä
liaikainen puheenjohtaja Donna Brazile paljasti myöhemmin
olleensa siinä määrin huolestunut Clintonin terveydentilasta,
että oli ryhtynyt pohtimaan hänelle korvaajaa. Päälle päätteek
si mielipidemittaukset osoittivat ehdokkaiden kannatuksen lä
henevän toisiaan, vaikka Clinton johti edelleen.
Molemmissa leireissä valmistauduttiin suureen voimainkoitokseen, ensimmäiseen kolmesta suurta näkyvyyttä saa
vasta vaaliväittelystä. Ensimmäinen väittely järjestettiin Long
Islandilla Hofstra-yliopiston tiloissa. Kuten oli osattu odottaa,
Venäjä nousi esiin sielläkin. Kun väittely oli edennyt yli puoli
välin, illan isäntä, NBC Newsin uutisankkuri Lester Holt, ky
syi Clintonilta, mitä olisi tehtävä Yhdysvaltoja vastaan suun
nattujen verkkohyökkäysten estämiseksi.
Clinton otti aiheesta kaiken irti. »Ei ole enää epäilystäkään,
etteikö Venäjä olisi käynyt useiden eri organisaatioidemme
kimppuun verkon kautta», Clinton sanoi. »Ja tämä on jota
kin, mistä olen erittäin huolissani. Tiedän, että Donald suh
tautuu hyvin suopeasti Vladimir Putiniin, mutta Putin pelaa
nyt erittäin vaarallista ja pitkälle harkittua peliä. Hän on muun
muassa usuttanut verkkohyökkääjät tunkeutumaan valtionhal
linnon tiedostoihin, ihmisten yksityisiin tiedostoihin ja demo
kraattien kansalliskomiteaan. Tuoreiden tietojen mukaan tämä
on yksi heidän suosimistaan tavoista aiheuttaa sekaannusta.»
Seuraavaksi hän otti esiin tilanteen, jossa Trump oli toivonut
Clintonin poistettujen sähköpostien hakkeroimista. »Olin val
tavan järkyttynyt siitä, että Donald kehotti julkisesti Putinia
tunkeutumaan yhdysvaltalaisten tietoihin. Se ei kerta kaik
kiaan ole hyväksyttävää.»
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Kuten arvata saattaa, Trump vähätteli koko tapausta, mu
kaan lukien väitteitä venäläisten osallisuudesta DNC:n tietomurtoon. »Venäjä, Venäjä, Venäjä, hän sanoo. Mutta minä en
- ehkä olikin. Voihan se olla Venäjä, mutta voi olla Kiinakin,
tai yhtä hyvin voi olla moni muu. Syyllinen voi olla joku sän
gyllään röhnöttävä kaksisataakiloinen tyyppi, vai mitä?» Seu
raavaksi hän ajautui merkilliselle sivuraiteelle: »Niin että pitää
suhtautua todella todella tiukasti kaikkiin kyberjuttuihin ja
kybersodankäyntiin. Se on valtava ongelma. Minulla on poika,
hän on kymmenen vanha. Hänellä on tietokoneita. Hän käsit
telee koneitaan tosi taitavasti. Uskomatonta.»
Syyskuun 28. päivänä James Comey istuutui pöydän ääreen
kongressin edustajien hiillostettavaksi. Kyse oli tavanomaises
ta viranomaistoiminnan valvontaan liittyvästä kuulemisesta,
jollaisia edustajainhuonetta edustava komitea järjesti säännöl
lisin väliajoin. Tällä kertaa monen demokraatin mieltä poltteli
kuitenkin kysymys, miten FBI aikoi tutkia Trumpin kampanjaorganisaation ja Venäjän yhteyksiä.
»Tutkiiko FBI Donald Trumpin tai jonkun hänen kampan
jaansa avustavan neuvonantajan toimia, jotka liittyvät kam
panjaorganisaation ja Venäjän hallinnon väliseen yhteyden
pitoon?» Kysymyksen esitti michiganilainen John Conyers,
paneelin pisimmän uran tehnyt demokraattijäsen. Comey
vastasi epäröimättä: »Valitettavasti en voi paljastaa sitä. [...]
Emme ota kantaa siihen, mitä tutkitaan ja mitä ei.» Toinen
paneelin demokraattijäsen tiedusteli, oliko FBI kysellyt Roger
Stonelta lisätietoja hänen ja Julian Assangen yhteydenpidosta
tai hänen ja Wikileaksin yhteistyöstä. Comey vastasi: »En voi
ottaa kantaa.»
Entä Paul Manafort ja hänen toimintansa Ukrainassa? Tä
hänkään ei herunut vastausta. Comeyltä kysyttiin Feinsteinin
ja Schiffin hiljattaisesta avoimesta kirjeestä, jonka mukaan
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»venäläiset tiedusteluorganisaatiot ovat ryhtyneet vakavas
ti otettaviin ja määrätietoisiin toimenpiteisiin vaikuttaakseen
Yhdysvalloissa käytäviin vaaleihin». Comey vastasi: »En voi
kommentoida tässä yhteydessä.»
Paneelin demokraatit alkoivat turhautua. Liittovaltion
edustaja ei suostunut sanomaan sanaakaan Venäjän masinoi
mista hyökkäyksistä - joiden kohteena oli heidän oma puo
lueensa ja sen ehdokkaat - eikä tiedustelutahojen näkemykses
tä, jonka mukaan Trumpin piirin ja Moskovan välillä oli useita
epätavanomaisia yhteyksiä.
Demokraatit nostivat esiin sen, että Comey oli taannoin
FBI:n käytännöistä poiketen ottanut kantaa Clintonin sähköpostitutkintaan ja vieläpä sangen näkyvästi. Tasapuolisuuden
nimissä olisi siis syytä paljastaa, tutkittiinko Trumpin kampanjaorganisaatioon kuuluvia henkilöitä. »Sovelletaanko ulko
ministeri Clintoniin ja Donald Trumpiin eri sääntöjä?» tivasi
edustajainhuoneen jäsen Jerry Nader.
»Ei sovelleta», Comey vastasi. »Sääntömme ovat sellaiset,
ettemme ota kantaa tutkimuksiin: emme myönnä emmekä
kiellä niiden olemassaoloa. Tähän on kuitenkin poikkeus, ni
mittäin sellaiset tilanteet, joissa kansalaisten on saatava var
muus ja joissa meidän toiminnastamme, julkisista toimistam
me, ilmenee selvästi, että tutkimuksiin on ryhdytty. Tapausten
valtavaan enemmistöön sääntö kuitenkin pätee, emmekä ota
kantaa kuin aivan poikkeuksellisissa olosuhteissa.»
Comeyn kädet olivat sidotut. Clintonin tapauksessa FBI:n
tutkinta oli paljastunut, koska tiedustelutahojen ja ulkominis
teriön laillisuusvalvontaa harjoittavat ylitarkastajat olivat esit
täneet oikeusministeriölle, että olisi selvitettävä tarkemmin,
miten entinen ulkoministeri oli käsitellyt turvallisuusluokiteltua tietoa. Näistä vaatimuksista oli tiedotettu myös kongres
sille. Trumpin kampanjaorganisaatioon liittyvät tutkimukset
olivat kuitenkin eri maata. Tapaus kuului vastavakoilun pii
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riin, minkä vuoksi siihen liittyvät tiedot olivat automaattisesti
salaisia. Tutkimukset liittyivät paraikaa käynnissä oleviin toi
miin, joista epäiltiin venäläisiä tiedusteluagentteja. Comey ei
voinut vahvistaa, että tutkimukset todella oli käynnistetty, sillä
silloin osa epäillyistä olisi saanut tietää ja FBI:n agenttien työ
olisi vaikeutunut huomattavasti.
Varhain lokakuussa Steele matkusti Lontoosta Roomaan ta
paamaan FBI-agentti Mike Gaetaa. Tapaaminen oli jatkoa
heinäkuiselle tapaamiselle Lontoossa. FBI piti tapaamista tär
keänä, ja neljä sen vastavakoiluyksikön kokenutta työntekijää
lensi Washingtonista seuraamaan tapahtumia. Gaeta oli sano
nut Steelelle, että FBI oli valmis kattamaan tämän matkakulut.
FBI lypsi Steeleltä lisätietoa muistioista: keitä lähteet olivat
ja miten tiedot oli kerätty. Steele piti kielen keskellä suuta, sillä
paljastamalla liikaa hän vaarantaisi »kerääjälleen» uskoutunei
den »alalähteidensä» hengen.
FBI:n edustajien ja tietolähteiden väliset kohtaamiset ovat
usein yksipuolisia: agentit painavat mieleensä, mitä lähteet
kertovat, mutta paljastavat omia tietojaan niukasti tai eivät ol
lenkaan. Steele oli kuitenkin liittolaisvaltion tiedustelupalve
lun entinen upseeri, joka oli osoittanut olevansa luottamuksen
arvoinen. Niinpä agentit paljastivat hänelle haltuunsa saamaa
tiedustelutietoa. Steelelle kerrottiin, että FBI oli saanut tieto
ja Kremlin edustajaksi epäiltyjen tahojen ja George Papadopoulosin välisestä yhteydenpidosta. Tällä viitattiin raporttiin,
jonka Australian hallitus oli lähettänyt Washingtoniin kaksi
kuukautta aiemmin - tiedonannossa oli kerrottu australialaisdiplomaatin kuulleen Papadopoulosilta, että Venäjällä oli taka
taskussaan Clintonin asemaa heikentäviä tietoja.
FBI halusi tietää, olisiko Steelellä jotakin lisätietoja aiheesta.
Steelelle tehtiin tarjous: FBI lupasi hänelle 50 000 dollarin kor
vauksen, jos Steele ryhtyisi yhteistyöhön ja pystyisi tarjoamaan
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tietoja Trumpin kampanjaorganisaation ja Venäjän valtionjoh
don välisistä yhteyksistä.
Myöhemmin Steele väitti, että rahalla ei ollut ollut mitään
merkitystä. (Yhteistyösopimusta ei koskaan syntynyt, eikä
Steelelle edes korvattu niitä 1 200 puntaa, jotka hän oli käyttä
nyt Rooman-matkaan.) »En mennyt pyytämään heiltä rahaa»,
hän sanoi kollegoilleen. »Otin heihin yhteyttä, koska se oli
velvollisuuteni. Kentältä kantautui kansallisen turvallisuuden
kannalta merkittävää tietoa. Oli päivänselvää, mistä oli kysy
mys.» Sillä hän tarkoitti venäläisten aktiivisia toimenpiteitä,
operaatioita, joiden tavoitteena oli ujuttautua Trumpin kampanjaorganisaatioon. »Teimme oikein», hän lisäsi. Hän puo
lusti tietojensa luotettavuutta: »Luuletteko, että minulla olisi
vielä töitä, jos olisin levittänyt perättömiä tietoja Venäjästä?»
Lokakuun alussa Roger Stone alkoi jälleen aiheuttaa häm
minkiä. Sunnuntaina 2. lokakuuta hän tviittasi kello 12.52:
»Keskiviikkona @HillaryClinton’in loru loppuu. #Wikileaks»
Myöhemmin samana päivänä Stone vieraili äärioikeistolaises
ta Infowars-uutismediasta tunnetun salaliittoteoreetikko Alex
Jonesin ohjelmassa ja julisti: »Olen vakuuttunut, että pääpotti
tulee keskiviikkona.» Stone ennusti keskiviikon julkaisuja »tu
hoisiksi». Lisäksi hänen mukaansa Assangea pelotti, että »globalistit ja clintonistit pohtivat parhaillaan, miten hänet [Assan
gen] voisi tappaa». Lokakuun kolmantena Stone julkaisi vielä
seuraavan tviitin: »Pidän varmana, että @Wikileaks ja sanka
rini Julian Assange tarjoavat pian valoa kansalle #HillaryVankilaan.»
Clintonin avustajat tarkkailivat Stonen tviittejä kuin seis
mologit, jotka seuraavat suurista maanjäristyksistä kieliviä pie
niä esijäristyksiä. Uudet viestit vaikuttivat erittäin hälyttävil
tä. Clintonin väki ei kuitenkaan ollut ainoa taho, jossa Stonen
viestittelyä seurattiin kiinteästi.
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Donald Trump Junior oli ollut epäsäännöllisesti yhteydessä
Wikileaksiin. Nyt hän halusi tietää tarkemmin, mihin Stonen
tulta ja tulikiveä povaavat vihjaukset liittyivät. Muutamaa viik
koa aiemmin, 20. syyskuuta, Wikileaksin Twitter-tililtä oli lä
hetetty Trump Juniorille yksityisviesti, jossa kyseltiin uudesta
vaaliaiheisesta blogista nimeltä PutinTrump.org. Blogin taka
na oli erään liberaalin internetyrittäjän rahoittama poliittinen
ryhmittymä. Trump Junior vastasi: »Näin meidän kesken: en
tiedä, kenestä on kyse, mutta teen vähän tiedusteluja.» Hän
kertoi sähköpostitse Bannonille, Kushnerille ja Conwaylle yh
teydenpidostaan Wikileaksin kanssa.
Nyt, 3. lokakuuta, Wikileaksista lähestyttiin häntä uudel
leen yksityisviestillä. »Terve! Olisi tosi hyvä, jos teikäläiset
voisivat kommentoida/levittää tätä», Wikileaksin tililtä lähete
tyssä viestissä sanottiin. Ohessa oli linkki artikkeliin, jossa väi
tettiin (luultavasti totuuden vastaisesti), että Clinton oli joskus
sanonut haluavansa hoidella Assangen ohjusiskulla. »Tein niin
jo aiemmin tänään», Trump Junior vastasi. »Käsittämätöntä,
hän pääsee aina kuin koira veräjästä.»
Kaksi minuuttia myöhemmin Trump Junior lähestyi vuo
rostaan Wikileaksia saadakseen sisäpiiritietoa. Hän viittasi
Stonen tviittiin ja kysyi: »Mistä tässä keskiviikkojutussa on
kyse? Se tulee vastaan kaikkialla.» Wikileaks ei vastannut.
G20-huippukokouksen yhteydessä Obama oli käskenyt Puti
nia perääntymään, ja tapaamista seuraavina viikkoina Valkoi
sen talon väki oli jatkanut uurastusta vanhan ongelman pa
rissa: miten Venäjän toimiin olisi reagoitava? Kun McConnell
ei suostunut taipumaan, Obama ylimpine neuvonantajineen
oli tullut siihen tulokseen, että hallinnon olisi julkaistava oma
lausunto, jossa tietomurtojen tilaajaksi nimettäisiin Venäjän
johto. Osa hallinnon jäsenistä vastusti suunnitelmaa sanoen,
että lausunto voisi paljastaa tiedustelulähteitä tai -menetelmiä
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tai että lausunnon julkaiseminen saattaisi nakertaa vaalien us
kottavuutta.
Vanhoja päätelmiä tukevaa tiedustelutietoa karttui kuiten
kin yhä enemmän. Eräässä erittäin salaisessa raportissa ker
rottiin tiedustelutahojen saaneen tietoonsa, että kun Wikileaks
oli heinäkuussa julkaissut DNC:stä anastettuja sähköposteja,
Kremlissä viranomaiset olivat kehuneet toisiaan hyvin tehdys
tä työstä. »Luimme sen, ja olimme kaikki että ei helvetti’», ku
vaili eräs tiedusteluraporttiin perehtynyt virkamies. »Venäläis
ten kuultiin juttelevan ja kehuvan toisiaan, että ’hyvin tehty’.
Aika hyvän kuvan siitä sai. Siellä juhlittiin onnistumista.» Eräs
venäläinen oli maininnut operaatiosta puhuessaan, että se oli
toteutettu »johtajiemme ohjauksessa».
»Tulimme lopulta siihen tulokseen, että meidän oli kerrot
tava tietomme suurelle yleisölle, muu olisi anteeksiantamaton
ta», muisteli Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeri Jeh
Johnson. Yhdysvaltain tiedustelupäällikkö James Clapperkin
oli nyt vahvasti julkilausuman kannalla. »Seuraamukset olisi
vat hirveät, jos vaalit menisivät syystä tai toisesta penkin alle ja
jälkikäteen tulisi ilmi, että me emme hiiskahtaneetkaan Venä
jän puuhista, vaikka tiesimme niistä», hän sanoi myöhemmin.
Tiedustelutahojen käskettiin laatia julkilausuma. Sanat oli
aseteltava niin, ettei niistä voisi päätellä salaisia lähteitä tai tie
donhankintamenetelmiä. Sanamuotoja jynssättiin yli kuukausi
- mitä Valkoisessa talossa pidettiin luvattoman pitkänä aikana
- mutta lopulta tiedustelupalvelut saivat valmiiksi hahmotel
man, joka kuvasti niiden yhteistä näkemystä: Venäjä oli syy
pää.
Lokakuun alussa hallituksen ja tiedustelutahojen nokka
miehet tapasivat kahdesti keskustellakseen lausunnosta ja ar
vioidakseen venäläisoperaation senhetkistä tilaa. Clapper ja
Brennan ilmoittivat, että vaaleihin liittyvät verkkohyökkäykset
Venäjän taholta vaikuttivat vähentyneet Obaman ja Putinin
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kahdenkeskisen tapaamisen jälkeen. Toiminta ei ollut täysin
laannut, mutta edelleen jatkuvien toimien painoarvoa oli vai
kea arvioida. Tiedustelu ei kuitenkaan ollut saanut tietoonsa
seikkoja, joiden perusteella olisi syytä epäillä uusia merkittä
viä kyberiskuja vaalijärjestelmää kohtaan. »Kuvittelimme, että
selviäisimme suuremmitta vahingoitta [demokraatteja vastaan
suunnatusta] venäläisten vaikutuskampanjasta ja ettei se oli
si kovin merkityksellinen juttu», eräs kokouksiin osallistunut
muisteli. »Meitä huoletti paljon enemmän se, että venäläiset
saattaisivat peukaloida äänestystuloksia.» Sen paremmin Val
koinen talo kuin tiedustelutahotkaan eivät huomanneet, että
Putinin operaatioon kuului myös toinen rintama: sosiaalises
sa mediassa oli käynnissä valtava yhdysvaltalaiseen äänestäjäkuntaan kohdistuva vaikutuskampanja.
Tiedustelutahojen laatimassa julkilausumassa tietomurrois
ta ja saaliina saatujen materiaalien julkaisemisesta syytettiin
Venäjän valtionjohtoa, ja lisäksi huomautettiin, että osavaltioi
den äänestysjärjestelmiä oli koeteltu venäläisiltä palvelimilta
käsin. Lausunnossa ei ilmaistu, että venäläisoperaation pää
määrä oli nostaa Trump presidentiksi. Sen tueksi ei ollut vielä
yksiselitteistä tiedustelutietoa.
Kaikki keskeiset tahot, mukaan lukien FBI, CIA, NSA ja
sisäisen turvallisuuden ministeriö, allekirjoittivat yhteiset
johtopäätökset. Julkilausumaa käsittelevissä kokouksissa sa
namuotoja hiottiin kuitenkin kirjaimellisesti pilkun tarkasti.
Julkilausumasta haluttiin huoliteltu ja ehkä hieman latteakin.
Pelkät tosiasiat, ei ylisanoja. »Olimme turhankin varovaisia»,
yksi osallistuneista sanoi myöhemmin. »Ajattelimme, että jos
möhlisimme, saattaisimme pelata suoraan Venäjän pussiin.»
Kokouksissa eräs virke nousi erityiseksi silmätikuksi: se,
jossa Putinin todettiin hyväksyneen hankkeen.
Eräässä loppuvaiheen lausuntovedoksessa todettiin, että
Putin oli henkilökohtaisesti antanut suostumuksensa infor-
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maatiovaikutusoperaatiolle. Se kävi järkeen ottaen huomioon,
että Putin oli autoritäärisesti hallitun valtion ylin johtaja. Osaa
ministereistä ja muista kokouksiin osallistuneista huoletti kui
tenkin se, että Putinin syyttäminen avoimesti olisi liian suora
provokaatio, joka saattaisi vaarantaa osan tiedustelutahojen
lähteistä. Pitkällisen keskustelun jälkeen Putinin nimi poistet
tiin julkilausumasta. Se korvattiin epämääräisemmällä luon
nehdinnalla ja syypääksi nimettiin Venäjän valtionjohto.
Julkilausuma kirjoitettiin puhtaaksi, ja siihen lisättiin sen
työstämiseen osallistuneiden tiedusteluorganisaatioiden tun
nukset merkiksi siitä, että kaikki tiedustelutahot - FBI, NS A,
CIA ja muut - olivat päätelmistä yksimielisiä. Asiaa käsiteltiin
osastojen johtajien kesken viimeisen kerran, kun Comey esitti
vastalauseen. Hän ei halunnut, että FBI:tä mainittaisiin julki
lausumassa.
»Tyrmistyimme», eräs kokoukseen osallistunut muisteli. Il
moitus tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta, koska Comey oli
vasta vähän aikaa sitten, kesällä, halunnut julkaista Venäjää
syyttävän kirjoituksen sanomalehdessä. Kirjoitusta ei ollut jul
kaistu Valkoisen talon vastustuksen vuoksi. Vaalipäivän lähes
tyessä Comey oli kuitenkin muuttanut mieltään.
Häneltä kysyttiin, halusiko hän poistaa FBI:n lausunnosta
siksi, ettei voinut allekirjoittaa siinä esitettyjä tietoja. Comey
vastasi, ettei kyse ollut siitä. Hän selitti muille pelkonsa siitä,
että FBI:n osallistuminen näyttäisi vaalien kulkuun sekaantu
miselta. FBLllä oli pitkät perinteet pidättäytymisestä vaalien
alla sellaisista julkisuutta saavista toimista, jotka saattaisivat
vaikuttaa vaalitulokseen. Hän ei halunnut liata FBI:n mai
netta yhtymällä julkilausumaan, jonka julkaisua saatettaisiin
pitää puoluepoliittisena vetona. Comey tiesi tarkkaan varjel
lun salaisuuden, jota ei kertonut tässäkään yhteydessä: FBI oli
jo käynnistänyt oman vastavakoiluoperaationsa Kremlin ja
Trumpin kampanjaorganisaation yhteyksistä.
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FBI:n puuttuminen allekirjoittajien joukosta vaikuttaisi ou
dolta ja herättäisi kysymyksiä - sehän oli pääasiassa vastuussa
maan rajojen sisäpuolella tapahtuvasta vastatiedustelusta. Osa
kokoukseen osallistuneista pelkäsi, että Comeyn vetäytyminen
pudottaisi pohjan koko julkilausumalta.
Ryhdyttiin puimaan muita vaihtoehtoja. Jossakin vaiheessa
tilannehuoneessa käytyä keskustelua tiedustelupäällikkö Clap
per livautti sisäisen turvallisuuden ministeri Johnsonille lapun:
»Julkaistaan me yhteinen lausunto. Sopiiko?» Johnson ehdotti
muille, että Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriö ja
kaikkia tiedustelutahoja edustava Yhdysvaltain tiedustelupäällikön kanslia julkaisisivat lausunnon omissa nimissään. Niin
tehtiin. Kukaan ei saisi tietää, että Comey ei ollut halunnut liit
tää FBI:tä julkilausumaan.
Obama avustajineen päätti, että julkilausuma kannattaisi
julkaista vähin äänin. Presidentti ei kommentoisi asiaa. Oba
ma ei käyttäisi asemaansa alleviivatakseen tiedustelutahojen
näkemystä. Valkoisen talon väki halusi pitää julkilausuman
mahdollisimman kaukana puoluepolitiikasta. »Sidoimme kä
temme itse», Valkoisessa talossa työskennellyt korkea-arvoinen avustaja sanoi myöhemmin. »Emme halunneet antaa ke
nellekään aihetta väittää, että presidentti ylitti valtuutensa ja
käytti tapausta puoluepoliittisena keppihevosena.»
Matkaan tuli mutka vielä viime metreillä, kun ulkoministe
ri Kerry esitti julkilausuman lykkäämistä siihen asti, että hän
ehtisi tavata Sergei Lavrovin Lausannessa, missä kaksikon oli
jälleen määrä keskustella Syyrian kriisin ratkaisumahdolli
suuksista. Obama ja muut kokouksiin osallistuneet halusivat
kuitenkin lausunnon julki heti. Julkaisupäiväksi sovittiin per
jantai 7. lokakuuta.
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18
»A IN O A S T A A N V E N Ä JÄ N Y L IN JO H T O
V O I A N T A A V A L T U U T U K S E N E D E L L Ä N Ä H T Y JE N
K A L T A IS IIN T O IM E N P I T E IS IIN »

Lokakuun 7. päivänä myrsky puhkesi - kirjaimellisesti. Toi
seksi korkeimman myrskyluokituksen eli nelostason myrsky
Matthew raivosi Karibialla ja eteni kohti Floridan rannikkoa.
Sisäisen turvallisuuden ministeri Jeh Johnson oli Valkoisessa
talossa kertomassa Obamalle toimenpiteistä, joilla myrskyn
tuloon valmistauduttiin, kun hän sai puhelun. Clintonin kampanjaorganisaatiosta pyydettiin, että myös Clinton saatettai
siin ajan tasalle. Johnson ei nähnyt sille estettä, mutta tasapuo
lisuuden nimissä vastaavaa tiedotustapaamista olisi tarjottava
myös Trumpille.
Pian puolenpäivän jälkeen Johnson soitti Clintonille kan
sallisen kriisinhallintakeskuksen tiloista. Clinton esitti hyviä
kysymyksiä muun muassa eräästä monimutkaisesta seikasta,
joka liittyi hänen senaattoriaikoinaan hyväksyttyyn, kriisin
hallintaa koskevaan säädökseen.
Puhelun jälkeen Johnson soitti Trumpille, jonka kanssa
käymäänsä keskustelua hän luonnehti jälkikäteen kollegoilleen
epätodelliseksi.
Clintonin vastaehdokas vastasi puheluun Trump Towerin
toimistossaan New Yorkissa ja esiintyi rehvakkaasti. »Terve,
Jeh, miten pyyhkii?» Trump sanoi. »Teet hyvää työtä. Niin sa
novat kaikki.» Johnson kertoi hänelle, kuinka valtiovalta val
mistautui lähestyvään hurrikaaniin, minkä jälkeen Trump
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kysyi: »Mitä aiot tehdä ministerin pestin jälkeen?» Johnson
vastasi, että aikoi palata New Yorkissa sijaitsevaan lakifirmaansa. »Sitten kun tämä härdelli on ohitse», Trump sanoi, »poik
kea joskus tänne torniin kun samassa kaupungissa ollaan, voi
taisiin mennä lounaalle.»
Johnson häkeltyi. Trump oli presidenttiehdokas. Jos hän
voittaisi, hän olisi Washingtonissa Valkoisessa talossa eikä
New Yorkissa Trump Towerissa. »On tietysti olemassa sellai
nenkin mahdollisuus», Johnson huomautti tahdikkaasti, »että
saamme lounastaa Washingtonissa New Yorkin sijaan.»
»Niin, joo», vastasi Trump, ikään kuin sellainen mahdolli
suus ei olisi käynyt hänellä mielessäkään. Puhelu oli siirretty
kaiuttimeen, ja Johnsonin lähimmät neuvonantajat kuuntelivat
keskustelua epäuskoisina. Tuntui kuin Trump ei olisi harkin
nut hetkeäkään, että saattaisi todella voittaa.
Päätettyään puhelun Johnson keskittyi jälleen yhteiseen
julkilausumaan, jossa Venäjä ilmoitettiin virallisesti tietomur
tojen tekijäksi. Clapperin kanssa sovittu julkaisupäivä oli sinä
päivänä. Tiedustelupäällikön kansliassa purettiin parhaillaan
lausunnon turvallisuusluokitusta, minkä jälkeen se olisi jul
kista tietoa. Lausunto julkaistaisiin muutaman tunnin kulut
tua iltapäivällä. Johnson oli vastikään puhunut kummankin
presidenttiehdokkaan kanssa ja pohti hetken tilanteen kum
mallisuutta. »Kumpikaan ei osannut aavistaakaan, millainen
uutispommi oli tiedossa», hän tuumi. Yhdysvallat ei ollut
miesmuistiin syyttänyt vierasta valtiovaltaa poliittisen järjes
telmänsä toimintaan sekaantumisesta. Johnson uskoi vakaasti,
että julkilausumasta tulisi päivän ykkösuutinen. Niin ei kui
tenkaan käynyt.
Saman päivän aamuna Clintonin vaaliväittelytiimi asettui ta
loksi newyorkilaishotelliin. Päivän ohjelmassa oli ehdokkaan
valmistelu väittelyä varten. Toinen kolmesta tärkeästä väitte
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lystä olisi kahden päivän päästä. Vaaliväittelytiimiin kuuluivat
muiden muassa Jennifer Palmieri, Jake Sullivan, John Podesta,
Joel Benenson, kampanjan päästrategi sekä pitkäaikaiset demokraattineuvonantajat Ron Klain, Jim Margolis ja Mandy
Grunwald (Bill Clinton ei ollut mukana tiimissä). Harjoitusväittelyssä Trumpin osan esittäminen oli langennut Philippe
Reinesille, joka oli ollut Clintonin ärhäkkä, jopa tyly tiedottaja
ulkoministeriaikoina. Clinton tuli puoliltapäivin, ja harjoituk
set pääsivät vauhtiin.
Kolmen kieppeillä uutisissa kerrottiin, että tiedustelupäällikön kanslia ja sisäisen turvallisuuden ministeriö olivat antaneet
julkilausuman, jonka mukaan tiedustelutahot olivat »vakuuttu
neita, että Venäjän hallinto on vastuussa viimeaikaisista tietomurroista, joiden yhteydessä yhdysvaltalaisten henkilöiden ja
organisaatioiden, myös poliittisten toimijoiden, sähköposteja
joutui ulkopuolisten käsiin». Lausunnossa sanottiin, että varas
tettujen materiaalien julkaiseminen DCLeaksin, Wikileaksin ja
Guccifer 2.0:n kautta »täsmää Venäjä-johtoisten toimenpiteiden
toteutustapaan ja päämääriin. Kyseisillä varkauksilla ja paljas
tuksilla on pyritty häiritsemään Yhdysvaltain vaaleja.»
Lisäksi lausunnossa todettiin, että »ainoastaan Venäjän ylin
johto voi antaa valtuutuksen edellä nähtyjen kaltaisiin toimen
piteisiin». Asiakirjassa lisättiin vielä seuraavaa: »Joissakin osa
valtioissa on lisäksi viime aikoina havaittu, että niiden vaalijär
jestelmistä on etsitty haavoittuvuuksia. Useimmissa tällaisissa
tapauksissa tietoliikenne on ollut peräisin erään venäläisen
yrityksen käytössä olevilta palvelimilta. Näitä toimia ei kuiten
kaan tässä vaiheessa ole vielä yhdistetty Venäjän hallintoon.»
Asian mainitseminen teki kuitenkin melko selväksi, että tie
dustelutahot uskoivat Venäjän hallinnon iskeneen Yhdysval
tojen vaali-infrastruktuuriin.
Clintonin leiri oli haltioissaan. Valkoinen talo ei ollut vih
jannut julkilausumasta etukäteen. Tätä Clintonin kampanja-
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organisaatiossa oli odotettu. Obaman hallinto vahvisti viimein
sen, mitä kampanja-avustajat olivat hokeneet jo kuukausia.
»Tuntui, että keskustelu siirtyisi nyt väkisinkin uusille urille
koko loppukampanjan ajaksi», Benenson sanoi. Hän ja muut
kampanja-avustajat uskoivat, että median olisi vihdoin pakko
ryhtyä seuraamaan aihetta tiiviisti. Clinton oli jonkin verran
epäileväisempi. Vaikka hän oli hyvillään lausunnosta, hän ker
toi avustajilleen, ettei ollut aivan varma, kiinnittäisivätkö vaa
leja seuraavat toimittajat siihen riittävästi huomiota.
Kampanjaorganisaation päämajassa Brooklynissä Clinto
nin lähimmistä avustajista ne, jotka eivät osallistuneet väitte
lyharjoitukseen, kokoontuivat Mookin toimistoon ja soittivat
väittelytiimille New Yorkiin. Päätettiin julkaista lausunto, jos
sa painostettaisiin Trumpia tunnustamaan Venäjän sekaantu
minen vaaleihin. Sen jälkeen Mook, toiset kampanjaorgani
saation työntekijät ja muut Clintonin näkyvät tukijat voisivat
ottaa yhteyttä toimittajiin ja hehkuttaa uusimman käänteen
merkityksellisyyttä. Clintonin avustajat uskoivat, että heillä oli
viimein vedenpitävät perusteet pyytää mediaa sivuuttamaan
uudet sähköpostijulkaisut ja keskittymään vihdoin olennai
seen: Venäjän hyökkäykseen vuoden 2016 vaaleja vastaan.
Trump Towerissa republikaanien presidenttiehdokas valmis
tautui 25. kerroksessa sijaitsevassa neuvotteluhuoneessa tule
vaan vaaliväittelyyn lähimpien neuvonantajiensa avustuksella.
Kun uutinen Venäjä-lausunnosta kantautui heidän korviinsa,
he vähät välittivät. »Se oli ihan merkityksetön juttu», Trumpin
kampanjaorganisaation apulaiskampanjapäällikkö David Bossie muisteli myöhemmin. Kampanjaorganisaation taktiikka oli
ollut sivuuttaa Venäjä-jutut täysin, vaieta ne kuoliaiksi - lu
kuun ottamatta hetkiä, jolloin Trump ja hänen neuvonanta
jansa vähättelivät väitteitä julkisuudessa. Trumpilla ja hänen
tiimillään oli suurempiakin murheenaiheita.
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Bossien puhelin soi kesken väittelyharjoitusten. Soittaja oli
kampanjan tiedottaja Hope Hicks. Washington Postin toimit
taja David Fahrenthold oli ollut yhteydessä. Hän oli pyytänyt
kommenttia pian julkaistavaan artikkeliinsa.
Joku oli lähettänyt Fahrentholdille videon, jolla Trump
kommentoi naisia alentavaan sävyyn. Video oli kuvattu vuon
na 2005 Trumpin vieraillessa viihdeuutisia ruotivassa Access
Hollywood -sarjassa. Trump istuu juontaja Billy Bushin vie
ressä sarjan kuvauksissa käytettävässä bussissa. Hän ei tiedä,
että mikrofoni on päällä, ja kertoo rehvakkaasti ja karkein
sanakääntein lähennelleensä naimisissa olevaa naista ja ah
distelleensa naisia. »Kauneus viehättää, tiedätkö - alan vaan
suudella niitä», hän kertoi Bushille. »Se toimii kuin magneet
ti. Suutelen vaan. En edes odota. Ja kun on kuuluisa, ne antaa
tehdä niin. Saa tehdä mitä vaan. [...] Kättä haaroihin vaan. Voi
tehdä mitä haluaa.»
Fahrenthold oli lähettänyt Hicksille Trumpin nauhalla kuu
luvat kommentit kirjallisina. Bossien ensimmäinen reaktio oli,
että tapaus oli clintonistien viime hetken yritys vaikuttaa sun
nuntaina käytävään väittelyyn. Hän ja kampanjajohtaja Ste
ve Bannon poistuivat huoneesta neuvotellakseen vastaukses
ta. Pian seuraan liittyivät myös Kushner, Hicks ja kampanjan
viestintäpäällikkö Jason Miller.
Neuvotteluhuoneeseen jääneet näkivät lasiseinän toiselta
puolen, että jotakin oli meneillään. Ulkopuolella neuvoa pi
tänyt seurue palasi neuvotteluhuoneeseen Trumpin, (Hilla
ry Clintonia esittävän) Christien ja republikaanien kansalliskomitean puheenjohtajan Reince Priebusin seuraan. Miehet
näyttivät Trumpille tämän Access Hollywoodin kuvauspaikalla
esittämät lausunnot. Trumpia se ei hetkauttanut. »Ei kuulosta
minulta», hän totesi. Silloin Hicks sai viestin Fahrentholdilta. Washington Postista lähetettäisiin kampanjaorganisaatiolle
koko video. Se katsottiin yhdessä Bossien Ipadilta. Trump ei
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ollut moksiskaan. Hän ei ottanut kantaa lausuntoihinsa vaan
siirtyi suoraan eteenpäin. »Mitä tehdään?» hän kysyi avusta
jiltaan.
Tällä välin seuraan oli liittynyt myös Ivanka Trump. Hänen
silmiinsä kihosi kyyneleitä ja kasvonsa punehtuivat. Hän pa
tisti isäänsä pyytämään vilpittömästi anteeksi. Christie oli sa
maa mieltä. Trumpia sellainen ei kiinnostanut. Hän, Bannon,
Bossie ja Miller laativat häthätää lausunnon Washington Postin
toimittajalle. Se oli lyhyt, eikä siitä todellakaan ollut Ivankan
toivomaksi vilpittömäksi anteeksipyynnöksi. Kannanotos
sa tölväistiin tietysti Clintoneita: »Ne olivat sellaisia miesten
juttuja yksityisessä keskustelussa monen vuoden takaa. Olen
kuullut paljon pahempia juttuja Bill Clintonilta golfkentällä ne ovat ihan omaa luokkaansa. Pahoittelen, jos joku loukkaan
tui.» Hicks lähetti vastauksen toimittajalle.
Kun Trumpilta oli saatu kommentti, Fahrenthold sai jut
tunsa pian valmiiksi. Hän tviittasi kaksi minuuttia yli neljä:
»Pysykää kuulolla, pian seuraa uutisia @realDonaldTrump’ista.» Minuuttia myöhemmin artikkeli julkaistiin lehden sivuil
la.
Valkoisessa talossa valmistauduttiin hektiseen mediapyöritykseen Venäjä-lausunnon tiimoilta. Aluksi kiirettä pitikin. Julki
lausuma ratkaisi kuukausia jatkuneen arvuuttelun siitä, mitä
valtionjohto tiesi Venäjän vaalihäirinnästä, ja syyttävän sor
men suuntaaminen Venäjän hallintoon tuli yllätyksenä. »Pu
helin pirisi lakkaamatta», kansallisen turvallisuusneuvoston
tiedottaja Ned Price muisteli. Hän oli hukkua sähköposteihin,
joita lausunnosta kiinnostuneet toimittajat lähettivät. Yhtäkkiä
»puhelimen pirinä vaikeni», Price sanoi. Ensin hän ei ymmär
tänyt, miksi. Sitten hänelle vaikeni.
Todd Breasseale, Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden mi
nisteriön tiedottaja, kertoi Pricelle, mitä oli meneillään. Breas-
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seale oli keskustellut puhelimessa tunnetun televisiokanavan
uutistoimittajan kanssa, joka oli tekemässä illan lähetykseen
juttua ministeriön ja tiedustelupäällikön kanslian tuoreesta
julkilausumasta. Toimittaja oli juuri päässyt sanomasta, kuin
ka järisyttävästä ja ennennäkemättömästä asiasta oli kysymys.
Yhdysvallat nosti kissan pöydälle ja syytti avoimesti Venäjää
demokraattisiin prosesseihinsa sekaantumisesta. Sitten Breasseale kuuli, miten linjan toisessa päässä toimittaja älähti kol
legalleen: »Ei helvetti! Nyt ääntä siihen telkkariin!» Kaapelikanavien uutislähetykset pyörittivät Access Hollywood -nauhaa
jatkuvalla syötöllä, Trumpin pöyristyttävät kommentit naisis
ta kuultiin uudestaan ja uudestaan. »Ei saatana, tätä et kyllä
usko! Siinä meni minun uutiseni!» toimittaja huusi puheli
meen. »Täytyy mennä.» Toimittaja katkaisi puhelun.
Clinton ja kumppanit pitivät taukoa väittelyharjoituksesta,
kun Access Hollywood -videosta kertovien uutisten vyöry alkoi.
Hetkeen kukaan ei sanonut mitään. Clinton tuijotti televisio
ta epäuskoisena. Neuvoteltuaan hetken lähimpien avustajiensa
kanssa siitä, miten hänen pitäisi ottaa kantaa vai pitäisikö vai
eta, hän tviittasi: »Hirveää. Tätä miestä ei saa päästää presi
dentiksi.»
Samaa ajattelivat silloin monet arvostetut republikaanitkin.
Republikaanien presidenttiehdokas neuvonantajineen seu
rasi Trump Towerissa puolueen tuen murenemista. Jeb Bush
tviittasi: »Kahden ihanan tytön isoisänä sanon, ettei mikään
anteeksipyyntö riitä sovittamaan Donald Trumpin tuomitta
via ja naisia alentavia puheita.» Mitt Romney ilmoitti seuraavaa: »Lähentelee varattuja naisia? Hyväksyy päällekarkaukset?
Tuollaisilla niljakkailla ja alentavilla huomautuksilla esineellis
tetään vaimojamme ja tyttäriämme ja pilataan Amerikan mai
ne maailmalla.» Reince Priebus puolestaan kommentoi: »Näin
ei pitäisi puhua yhdestäkään naisesta. Ei koskaan.» Paul Ryan
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perui Trumpin kutsun kampanjatapahtumaan ja luonnehti
Trumpin kommentteja »etoviksi». Senaattori John McCain il
moitti, että »naisia halventavien kommenttien ja ahdistelulla
ylpeilemisen tultua päivänvaloon on yksiselitteisesti mahdo
tonta tukea Trumpin ehdokkuutta». Edustajainhuoneen jäsen
Jason Chaffetzin mielestä Trumpin sanomiset olivat »hirvey
dessään ja loukkaavuudessaan vertaansa vailla», ja hän ilmoitti
vetävänsä tukensa puolueensa ehdokkaalta.
Trumpin vaalikampanja näytti tulleen tiensä päähän.
Niin musertava kuin Trumpia koskeva video olikin, osa Clin
tonin kampanjaväestä halusi pitää keskustelun Venäjässä. Glen
Caplin ja lehdistötiedottaja Brian Fallon laativat lausunnon.
»Koko maailma tietää nyt ilman epäilyksen häivää, että Venä
jän hallinto murtautui demokraattien kansalliskomitean tieto
verkkoon. On ilmiselvää, että tällä pyrittiin sotkemaan vaalien
asianmukainen eteneminen», siinä sanottiin. »Nyt herää enää
kysymys, miksi Donald Trump yrittää edelleen selittää asiat
Venäjän kannalta parhain päin.»
Clintonin leirissä tartuttiin puhelimeen ja ryhdyttiin soitta
maan läpi tuttuja toimittajia, joita kehotettiin antamaan enem
män huomiota päivän Venäjä-uutiselle. Soittokierros päättyi
laihoin tuloksin. Päivän yllätykset eivät kuitenkaan olleet vielä
ohitse.
Kello 16.32 internetiin pulpahti Wikileaksin tviitti: »JUL
KAISTU: Podestan sähköpostit.» Samalla hetkellä Wikileak
sin sivuille ladattiin pari tuhatta sähköpostiviestiä Podestan
henkilökohtaiselta Gmail-tililtä - ohessa oli ilmoitus, että
ryhmällä oli hallussaan kaikkiaan yli 50 000 Podestan viestiä.
Tässä oli nyt se viime hetken pommi, jota Clintonin väki oli
odottanut ja pelännyt. Palmieri veti Podestan sivuun väittelyharjoituksista ja kertoi, että hänen sähköpostejaan oli julkais-
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tu. Podesta ja muut Clintonin avustajat olivat vakuuttuneita
siitä, että julkaisu oli strategisesti ajoitettu. Tarkoitus oli sekoit
taa heidän pelinsä ja siirtää huomio pois sekä Venäjään liit
tyvästä julkilausumasta että Trumpin »kättä haaroihin vaan»
-videosta. Clintonin leirissä epäiltiin Stonen julkisten tviittien
perusteella jopa sitä, että Wikileaks oli koordinoinut viestien
julkaisun yhteistyössä Trumpin kampanjaorganisaation kans
sa. »Ajoitus ei ollut sattumaa», Podesta sanoi myöhemmin.
»Fox Newsille piti saada jotain uutisoitavaa.»
Päivästä oli vähällä muodostua liian rankka joillekin Clin
tonin avustajille. Äkkikäänteet kävivät voimille. Yltyvä stressi
oli viedä Palmierista voiton. Jossakin vaiheessa hänen oli pi
dettävä pieni hengähdystauko. Hän lähti työtovereidensa seu
rasta ja ulos päästyään kiersi hotellialueen kertaalleen ympäri
kuunnellen Bruce Springsteenin kappaletta Take ’Em as They
Come.
Clintonin kampanjaorganisaatiota avustavassa lakifirmassa,
Perkins Coiessa, ryhdyttiin lataamaan Podestan julkaistuja
viestejä ja käymään niitä läpi haittaohjelmien varalta. Vuodet
tujen sähköpostien edellyttämät toimet sujuivat jo rutiinilla
kampanjan päämajassa. Hakkeroitujen materiaalien läpikäy
mistä varten oli järjestetty erityiset tilat. Edellisenä päivänä
DCLeaks oli julkaissut Clintonin pitkäaikaiselta uskotulta,
Capricia Marshallilta, kähvellettyjä sähköposteja. Kymmeni
sen ihmistä jätti niiden perkaamisen ja siirtyi tutkimaan Po
destan viestejä.
Kampanjaorganisaatiossa oli kyllä pelätty Podestan vies
tien julkaisemista, mutta niitä ei ollut käyty läpi ennakoivas
ti. Podesta ei ollut halunnut päästää kampanjan työntekijöi
tä penkomaan kaikkia viestejään. Hän tiesi, että hakkereiden
saalis piti sisällään arkaluontoisia viestejä - sähköposteja, jot
ka aiheuttaisivat pahaa mieltä ja horjuttaisivat Clintonin jo
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valmiiksi rakoilevaa rintamaa. Enää Podestalla ei kuitenkaan
ollut vaihtoehtoja. Kampanjaorganisaation oli saatava tietää,
mitä viesteissä oli, etenkin kun Wikileaksin sivuilla oli julkais
tu vasta murto-osa kymmenistä tuhansista anastetuista vies
teistä. Lisää oli oletettavasti tiedossa. Podesta päästi kampanjatyöntekijät tutkimaan tiliään.
Kampanjaorganisaation tilannehuoneessa ryhdyttiin käy
mään läpi Podestan viestihistoriaa alkaen äskettäin julkais
tuista kirjoituksista. Työntekijät etsivät avainsanojen avulla
viesteistä materiaalia, josta saattaisi tulla harmia. Haettavat
avainsanat olivat ilmeisiä: palvelin, Clinton-säätiö, Bengasi,
Goldman Sachs, Obama, Sanders.
Osa kampanjaorganisaation johtoportaasta - muun muas
sa Mook, Caplin ja Fallon - kantoivat kortensa kekoon yrit
tämällä rajoittaa vahingot minimiin. He puhuivat toimittajil
le ja kehottivat näitä jättämään Wikileaks-paljastukset omaan
arvoonsa. Heidän viestinsä oli selvä: tämä on Venäjän koor
dinoima viime hetken horjutusyritys, Putin yrittää sabotoida
vaalikampanjaamme. Mookista näkökulmasta näytti siltä kuin
venäläinen rikollisjärjestö olisi perustanut Trumpia kannatta
van poliittisen tukiyhdistyksen, varastanut Podestalta viestejä
ja ryhtynyt julkaisemaan niitä pelastaakseen tappion partaalla
huojuvan ehdokkaansa. Clintonin väki pyysi toimittajia miet
timään kahdesti ennen kuin uutisoisivat varastetuista viesteis
tä.
Vaivannäkö oli kuitenkin yhtä tyhjän kanssa. Clintonin
kampanjaorganisaatio ei voinut kiistää viestien aitoutta, eikä
julkaistujen viestien joukosta löytynyt yhtäkään hakkerien
»parantelemaa» sähköpostia. Pian kävi selväksi, että viesteihin
sisältyi kaikenlaista mehukasta reposteltavaa.
Osa virinneestä keskustelusta pysyi kevyenä naljailuna, ku
ten vuoden 2015 kesäkuussa lähetetyn viestin tapauksessa. Po
desta oli viestitellyt CNN-kanavan Jake Tapperin Clintonille
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lähettämästä haastattelupyynnöstä. »Miksi Jake Tapper on sel
lainen mulkku?» oli Podesta kirjoittanut. Tapper julkaisi Po
destan tokaisun ja kommentoi sitä itse: »Siinä kysymys, joka
on askarruttanut miljoonia ihmisiä jo vuosisatoja.»
Ei kulunut kovinkaan montaa tuntia, kun sähköpostien
joukosta paljastui vakavammin otettavia viestejä. Podestalle ja
muille kampanjan avainhenkilöille oli lähetetty 25. tammikuu
ta 2016 katkelmia puheista, joita Clinton oli pitänyt maksua
vastaan eri yleisöille, muiden muassa Goldman Sachsin kaltai
sille rahoitusalan edustajille.
Clinton ei ollut suostunut julkaisemaan näiden puheiden
käsikirjoituksia missään vaiheessa kampanjaansa. Puheet pa
lauttivat mieleen hänen kyseenalaisen varainkeruukierroksensa Wall Streetin pankkien ja muiden eturyhmien parissa
presidentinvaalikampanjansa alla - myös Sanders ja hänen
tukijansa olivat kritisoineet Clintonia tästä. Clintonin puheet
muistuttivat monia toimittajia myös tämän kiistattomasta
mieltymyksestä salailuun. Kampanjaorganisaation väki tiesi
puheiden sisällön. Esivaalikampanjan alkaessa kampanjatiimi
oli kammannut käsikirjoitukset läpi huolellisesti ja kehotta
nut Clintonia julkaisemaan ne, koska niissä ei ollut mitään
sellaista kiusallista tai kampanjaa uhkaavaa tietoa, joka olisi
salailusta aiheutuvan kritiikin arvoista. Clinton ei kuitenkaan
antanut myöten. »Muita ehdokkaita ei vaadittu julkaisemaan
näin paljon tietoja», hän puuskahti avustajilleen. Clinton sai
uuden perusteen, kun Trump selvitti tiensä republikaanipuolueen lopulliseksi ehdokkaaksi: miksi julkaisisin puheeni, kun
hänkään ei julkaise verotietojaan?
Salailupäätös palasi vainoamaan häntä. Ensimmäiset Po
destan sähköposteja koskevat varteenotettavat uutiset kes
kittyivät Clintonin kampanjaorganisaation sisäiseen arvioon
puheiden sisällöstä ja katkelmista, joita vastapuoli saattaisi
yrittää käyttää hyväkseen. Eräässä brasilialaisen pankin tilaa
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massa puheessa Clinton oli sanonut vuonna 2013: »Minä haa
veilen läntisen pallonpuoliskon yhteismarkkinoista, kaupan
ja rajojen avoimuudesta.» Toimittajat ja Trumpin kannattajat
tarttuivat rajojen avoimuuteen. Ajoiko Clinton rajatarkastuk
sista luopumista? (Clinton väitti kiven kovaan tarkoittaneensa
energian tuontia ja vientiä maiden välillä.) Puhuessaan Gold
man Sachsin tilaisuudessa vuonna 2013 Clinton oli esittänyt
ajatuksen, että Wall Streetin sisäpiiriläiset saattaisivat olla oi
vallinen voimavara, jonka avulla rahoitusalan sääntelyä pystyt
täisiin parantamaan. »Alan tuntevat parhaiten juuri ne, jotka
työskentelevät sen parissa», hän sanoi. Puhuessaan Goldman
Sachsille ja BlackRockille (suurelle sijoitusyhtiölle) vuonna
2014 hän kuvasi »etääntyneensä» lapsuusvuosiensa keskiluok
kaisesta elämäntavasta.
Kampanjan kannalta kenties näitäkin huolestuttavam
pi katkelma oli peräisin puheesta, jonka Clinton oli pitänyt
eräälle kiinteistökonsernille vuonna 2013. Siinä hän käsitteli
poliitikolta vaadittavaa kykyä tasapainottaa »julkiset ja yksi
tyiset toimet», joita tarvitaan säädösten läpi viemiseksi ja käy
täntöön soveltamiseksi. »Politiikka on kuin makkaran valmis
tamista», Clinton oli sanonut puheessaan. »Likaista hommaa.
[...] Poliitikolla onkin oltava sekä julkinen ja yksityinen kan
ta.» Ensimmäisissä puheiden julkaisun jälkeen ilmestyneissä
uutisjutuissa toimittajat pitivät lausuntoa osoituksena Clin
tonin tekopyhyydestä. Republikaanipuolueen johtoelin, kansalliskomitea, kävi hanakasti Clintonin kimppuun. »Helppo
ymmärtää, miksi hän halusi niin vimmatusti pitää salassa pu
heet pankeille, jotka maksoivat hänelle miljoonia dollareita»,
kansalliskomitean puheenjohtaja Priebus sanoi lausunnossaan.
»Tässä paljastui nyt se tosiasia, että Hillary Clintonin itselleen
rakentama ehdokaspersoonallisuus on valetta ja pelkkä rooli.»
Clintonin leirissä ymmärrettiin, että yrittäisivätpä he mitä
tahansa, Venäjästä ei saisi päivän puheenaihetta enää millään
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ilveellä. »Missään ei näkynyt sellaisia uutisia että ’ei helvetti,
tämä Venäjä-juttu on valtava skuuppi’», Mook luonnehti. Clin
ton oli turhautunut. Tämä oli hänelle kuitenkin tuttua. Hän
kertoi neuvonantajilleen, että oli joutunut sietämään jatkuvia
hyökkäyksiä koko poliittisen uransa ajan, ja neuvoi heitä kes
kittymään olennaiseen häirinnästä huolimatta.
Trumpilla ja hänen neuvonantajillaan oli vieläkin kuumem
mat paikat. Heille suorastaan satoi puheluita, joissa Trumpia
vaadittiin vetäytymään presidenttikilvasta. Oli selvää, että
Washington Postille annettu kommentti »miesten jutuista»
ei ollut riittävä. Myöhään illalla julkaistiin kiireesti kyhätty
videolausunto, jossa vakavailmeinen Trump yrittää uskotta
vampaa anteeksipyyntöä puhuen kankean oloisesti suoraan
kameralle: »Olen sanonut ja tehnyt asioita, joita kadun. Nii
hin kuuluvat myös tänään julkaistut sanani, jotka kuullaan yli
kymmenen vuotta vanhalla videolla», Trump sanoi. »Jokainen
minut tunteva tietää, etteivät silloiset sanani kuvasta minua ih
misenä. Sanoin mitä sanoin, olin väärässä ja pyydän anteek
si.» Hetkeä myöhemmin ääni kellossa muuttui: »Olen sanonut
joitain tyhmiä juttuja, mutta ero on suuri, kun vertaa muiden
tekemisiin ja sanomisiin. Bill Clinton on oikeasti ahdistellut
naisia, ja Hillary on kiusannut, syyttänyt ja pelotellut hänen
uhrejaan. Puhumme tästä lisää tulevina päivinä. Nähdään
sunnuntaina vaaliväittelyssä.»
Trump oli ollut julkisuuden henkilö vuosikymmeniä ja
noudattanut aina yhtä kultaista sääntöä: älä pyytele anteeksi.
Videolla nähty vastahakoinen anteeksipyyntö oli paras, mihin
hän kykeni. Toimittajat ja osa Trumpin kannattajistakin alkoi
vat kutsua klippiä heti sen ilmestyttyä »panttivankivideoksi».
Kun aurinko meni mailleen, hurrikaani Matthew oli kier
tänyt Floridan mutta aiheuttanut silti tulvia rannikolla. Se
suuntasi kohti Etelä-Carolinaa, minne ehtiessään se oli jo vai
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mennut tavanomaiseksi myrskyksi. Kummallakin kampanjaorganisaatiolla oli tilanne päällä. Molemmille oli heitetty
kapuloita rattaisiin juuri ennen vaalipäivää - ja toisen kam
panjaorganisaation tapauksessa kapulat olivat peräisin Mosko
vasta asti. Presidentinvaalit olivat täysin sekaisin.
Sattui sopivasti, että lokakuun 7. oli myös Vladimir Putinin
64. syntymäpäivä.
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19
»T Ä M Ä ON S A B O T A A S IA »

Seuraavana aamuna, 8. lokakuuta, Yhdysvaltain sisäisen tur
vallisuuden ministeri Jeh Johnson tarttui kotonaan New York
Timesiin. Hän odotti näkevänsä heti etusivulla suuren otsikon
Venäjää koskevasta julkilausumasta. Päivän pääuutinen oli
kuitenkin Trumpin möläytykset Access Hollywoodin kuvauk
sissa. Etusivun alareunaan oli mahtunut juttu Yhdysvaltojen
esittämistä syytöksistä Venäjää vastaan. Julkilausuma ei saanut
juuri ruutuaikaa uutiskanavillakaan. »Media tungeksi laitu
men toisessa päässä ahneuden, seksin ja kourimisen houkuttamana», Johnson sanoi myöhemmin.
Sinä aamuna Trump Towerissa läsnä olevat eivät ehtineet uh
rata Venäjä-lausunnolle ajatuksen puolikastakaan. Ehdokas
lähimpine neuvonantajineen mietti kuumeisesti, miten kam
panjan saisi pidettyä pystyssä. Paikalla oli Trumpin sisäpiiriä:
Bannon, Conway, Bossie, Hicks, Christie ja Rudy Giuliani. Re
publikaanien kansalliskomitean puheenjohtaja Reince Priebus oli käynyt Washingtonissa ja tuli myöhässä. Trump kysyi
häneltä, millainen ilmapiiri oli ollut. »Kaikella kunnioituksel
la», Priebus sanoi, »teillä on kaksi vaihtoehtoa: kärsitte maan
historian suurimman rökäletappion... tai vetäydytte kilvasta.»
Huone hiljeni. »Minä pääsen tästä yli, tästä se ei jää kiinni»,
Trump sanoi. »Ja ennen kaikkea, Reince, aion voittaa.» Ban-
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non tuli avuksi. »Murskavoitto, ei epäilystäkään», hän sanoi,
kun Trump kiersi huoneessa kysymässä neuvonantajilta ar
vioita onnistumismahdollisuuksistaan.
Bannon oli laatinut suunnitelman, jonka hän pani täytän
töön seuraavana päivänä. Trumpista kirjoittavat toimittajat
haalittiin neuvotteluhuoneeseen Washingtonin yliopiston ti
loissa puolitoista tuntia ennen toisen suuren vaaliväittelyn
alkua. Trump istui pöydän ääressä, ja hänen kummallakin
puolellaan istui kaksi naista. Yksi toimittajista kysyi ehdok
kaalta: »Saatteko tähteytenne ansiosta kajota naisiin vastoin
heidän tahtoaan?» Kivikasvoinen Trump ei ollut kuulevinaan.
Hän esitteli vieressään istuvat naiset: Kathleen Willey, Juanita
Broaddrick, Paula Jones (joka oli vuosia sitten syyttänyt Bill
Clintonia ahdistelusta) ja Kathy Stelton, raiskauksen uhrik
si joutunut nainen, jonka päällekarkaajaa Hillary Clinton oli
puolustanut oikeudessa toimiessaan oikeudenkäyntiavustajana
Arkansasssa 41 vuotta aiemmin.
Tempauksella pyrittiin kääntämään keskustelu uusille uril
le ja kiusata Hillary Clintonia - tai kuten Bossie myöhemmin
kuvaili: »Saada ihmiset puhumaan Bill Clintonista Donald
Trumpin sijaan.» Bannon ja Roger Stone olivat pohtineet yh
dessä jo kuukausia, miten naisten tarinoista saisi kaiken irti.
Kaksikko oli harkinnut mahdollisuutta ottaa naiset mukaan
johonkin vaalitapahtumista, missä he voisivat kertoa tuke
vansa Trumpia. Niin ei loppujen lopuksi tehty. Nyt, Trumpin
mustimmalla hetkellä, Bannon yritti naisnelikon avulla kään
tää syyttävän sormen kohti Clintonia.
Kukin naisista puhui lyhyesti, ja koko tilaisuus oli ohi muu
tamassa minuutissa. Epätoivoinen temppu, mutta Clintonin
väki joutui myöhemmin tunnustamaan sen olleen tehokas.
»Naiset ja toisaalta Trumpin hyökkäävä taktiikka nostaa van
hat synnit tikun nokkaan saivat kaikki häkellyksiin», Fallon
muisteli. »Se oli outo ja ennennäkemätön tempaus, mutta kyl
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lä sillä onnistuttiin hämärtämään kokonaiskuvaa.» Bannon oli
haltioissaan. Hän luonnehti myöhemmin tapausta kampanjan
käännekohdaksi.
Odotusten mukaisesti illan vaaliväittely avattiin Access Hol
lywood -videota käsittelevällä kysymyksellä. Trump kielsi reh
vastelleensa ahdistelutapauksilla. Clinton luonnehti videon
olevan »erittäin osuva kuvaus» Trumpista.
Väittelyn keskivaiheilla Clintonilta kysyttiin Podestan vies
tistä, jossa viitattiin hänen puheessaan mainitsemiinsa julki
siin ja yksityisiin kantoihin poliittisissa kysymyksissä. Clinto
nin leirissä ähkäistiin harmista. Kysymys oli perusteltu. Hetki
edusti kuitenkin merkittävää käännettä, sillä Clintonin kom
mentit olivat tulleet julki venäläistiedustelun ansiosta. Venäjän
vaikutusoperaatio kantoi nyt toden teolla hedelmää: sen mää
rittämät aiheet ohjasivat presidenttiehdokkaiden keskustelua
yhdysvaltalaisessa vaaliväittelyssä.
Ja Clintonin mukaan juuri siinä piili varsinainen ongelma.
»Olemme nyt ensimmäistä kertaa maamme historiassa tilan
teessa, jossa vastapuoli, vieras valtio, pyrkii näin voimallises
ti vaikuttamaan vaalitulokseen», hän sanoi. »Ja uskokaa pois,
eivät he minun asiallani ole. He yrittävät vaikuttaa vaaleihin
Trumpille suotuisalla tavalla.» Hän painosti Trumpia selittä
mään, miksi tämä oli kehunut Putinia.
»Aina kun jotain väärää tapahtuu, he sanovat mielellään,
että venäläiset ne... Clinton ei tiedä, ovatko venäläiset yli
päätään hakkeroinnin takana», Trump vastasi. »Ehkei ole
hakkeroitu. Mutta Venäjää he aina syyttävät. Ja Venäjää he
syyttävät siksi, että luulevat yrittävänsä mustata maineeni Ve
näjä-puheillaan.» Hän jatkoi sinnikkäästi: »En tee kauppaa
siellä. Minulla ei ole bisneksiä siellä.» Hän jätti mainitsematta,
että hän oli viime vuosina yrittänyt kahdesti hieroa kauppoja
Trump-tornin rakentamisesta Moskovaan.
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Jeh Johnson seurasi väittelyä kotisohvaltaan ja pudiste
li päätään. Ministeriön ja tiedustelupäällikön kanslian kaksi
päivää sitten julkaisema lausunto venäläisten osallisuudesta ei
näyttänyt paljon painavan.
Tilaisuuden jälkeen Trumpin neuvonantajat totesivat tyyty
väisinä, että väittelyä edeltänyt yllättävä tempaus ja Trumpin
suoriutuminen lavalla olivat kaiken kaikkiaan jymymenestys.
Päälle päätteeksi Podestan viestien myötä he olivat saaneet lä
hes loputtoman varaston materiaalia, jolla piinata Clintonia.
Seuraavana päivänä Pennsylvaniassa järjestetyssä vaalitilaisuu
dessa Trump luki ääneen katkelmia Clintonin puheista ja huu
si: »Rakastan Wikileaksia!» Yleisö vastasi rytmikkäällä huu
dolla: »Hillary vankilaan!»
Kaksi päivää myöhemmin Trump Junior sai Wikileaksilta
yksityisviestin Twitterissä: »Moi Donald, hienoa, että isäsi ja
sinä puhutte meidän julkaisuista.» Ohessa oli Podestan sähköposteihin ohjaava linkki ja pyyntö, että Trump Junior jakaisi
sitä sosiaalisessa mediassa. Muutaman päivän päästä hän teki
työtä käskettyä.
Clintonin avustajat eivät olleet aivan yhtä tyytyväisiä väitte
lyyn kuin Trumpin leiri, mutta tyytyväisiä kuitenkin. Väittely
ei ollut ollut yksiselitteinen menestys. Vaikka Trumpin presi
denttikisan ennenaikaista päättymistä oli povattu joka tahol
la, hän oli edelleen vakaasti mukana kilvassa, kuten Clintonin
kampanjaorganisaation kohderyhmätutkija Joel Benenson sai
harmikseen havaita mielipidemittauksia tutkiessaan. Viisi päi
vää Access Hollywood -videon julkaisun ja useiden julkisten
ahdistelusyytösten jälkeen kisa oli erittäin tasainen. Clintonilla
oli edelleen niukka, kahdesta neljään prosenttiyksikön johto.
Benenson kertoi myöhemmin: »Äänestäjien kanssa käydyissä
keskusteluissa kuultiin sellaisia lausuntoja kuin: ’Joo, onhan
Trump sellainen rettelöitsijä. Hän sanoo kaikkea pöyristyttä-
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vää, mutta ei hän tarkoita kaikkea mitä sanoo. Ei hän olisi sa
manlainen presidenttinä. Hän muuttuu.’»
Muutaman päivän hiljaiselon jälkeen Wikileaks alkoi jul
kaista Podestan viestejä päivittäin, muutaman tuhannen vies
tin erissä. Julkaistuja viestejä kertyi kaiken kaikkiaan noin
64 000.
Assange oli vaihtanut taktiikkaa. Heinäkuussa Wikileaks oli
julkaissut kerralla kaikki 22 000 viestiä, jotka venäläiset oli
vat kähveltäneet demokraattien kansalliskomitealta. Samoin
oli toimittu aiemminkin, ja lisäksi se sopi sivuston ilmoitta
maan tavoitteeseen toimia läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden
esitaistelijana. Jos läpinäkyvyyden edistäminen oli Wikileaksin
ainoa tavoite, viestien tipoittainen julkaisu oli turhaa. Viestit
olisi voinut leväyttää julkisiksi kertaheitolla.
Näin ei kuitenkaan tällä kertaa toimittu. Wikileaks muut
ti toimintatapaansa: Podestan viestit julkaistiin erissä, ja joka
satsi sisälsi kiinnostavia tiedonmuruja yleisön mielenkiinnon
ylläpitämiseksi. Epäselväksi jäi, oliko viestien julkaisumenetelmä päätetty yhdessä venäläisten kanssa.
Konsti joka tapauksessa toimi. Wikileaksin paljastukset pysyivät otsikoissa. Kun Clintonin väki esiintyi televisiossa, heil
tä penättiin kommentteja uusimpiin julkaistuihin viesteihin.
Olipa tarkoituksena edistää mitä näkökulmaa tai viestiä ta
hansa, pyrkimykset jäivät usein uusimpien paljastusten jalkoi
hin. Clinton itse vertasi julkaisuja myöhemmin »kiinalaiseen
pisarakidutukseen».
Sähköposteissa käsiteltiin Bill Clintonin puhujanpalkkioita,
Clinton-säätiötä ja Clintonin riitaisan tukijajoukon keskinäisiä
kiistoja. Joissain viesteissä käsiteltiin Clintonin heikkouksia,
kuten hänen mieltymystään tietojen panttaamiseen. Yhdessä
sähköpostipalvelinjupakkaa koskeneessa viestissä Neera Tanden, yksi Clintonin lähimmistä (ja suorasukaisimmista) neu
vonantajista, purki sydäntään Podestalle: »Miksi näitä tietoja ei
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julkaistu jo puolitoista vuotta sitten? Pähkähullua.» Hän syytti
Clintonin alaisia, Cheryl Millsiä ja Philippe Reinesiä: »Minulla
olisi vahva veikkaus. He halusivat välttyä vaikeuksilta.»
Kiusallisimmat viestit koskivat loputonta varainkeruuta
ja rahan haalimista, josta media oli kauan puhunut »Clinton
oy:n» touhuna. Vuosia Bill Clintonin läheisenä neuvonanta
jana ollut Doug Band oli laatinut 13-sivuisen muistion, jossa
hän selosti juurta jaksain, kuinka hän oli saanut konsulttiyh
tiönsä yritysasiakkaat antamaan suuria summia Clinton-säätiölle, maksamaan Clintonille valtavia puhujanpalkkioita ja
tarjoamaan »presidentille [Billille] ja hänen perheelleen mui
ta kuin rahallisia etuja matkojen, yöpymisten, lomien ja vas
taavien muodossa». Band kehui, että oli auttanut hankkimaan
Bill Clintonin »voittoa tavoittelevan toiminnan» puitteissa »yli
50 miljoonaa dollaria» ja lisäksi vielä 66 miljoonaa dollaria
seuraavien yhdeksän vuoden aikana täytettävistä sitoumuksista.
Sähköposteissa käsiteltiin myös Hillary Clintonin osuutta
Clinton oy:n toiminnassa. Erinäisistä viesteistä kävi ilmi, että
Clintonin avustajat olivat olleet huolissaan Hillary Clintonin
päätöksestä lentää Clinton-säätiön rahoittaman hankkeen
vuosikokoukseen Marokossa toukokuussa 2015. Tapahtuma
olisi muutama viikko Clintonin ehdokkuuden julkistamisen
jälkeen, ja osa tapahtuman rahoituksesta oli peräisin kaivosyritykseltä saadusta miljoonan dollarin lahjoituksesta. Lahjoit
taja oli marokkolainen kaivosyritys, joka tienasi rahaa muun
muassa louhimalla fosfaattia kiistellyssä Länsi-Saharassa.
Sähköposteista paljastui lisäksi, että Marokon kuningas oli
tarjoutunut lahjoittamaan tapahtumalle ja Clinton-säätiölle
12 miljoonaa dollaria sillä ehdolla, että Hillary Clinton osal
listuisi kokoontumiseen. Clintonin avustajat olivat hätää kär
simässä. »Tämä oli Hillary Clintonin oma ajatus», Clintonin
läheinen avustaja Huma Abedin selitti muille. Hän lisäsi: »Hän
on vastuussa tästä sopasta ja tietää sen itsekin.» Mook mureh
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ti, kuinka huonolta tilanne näyttäisi: hänen pian julkistettava
ehdokkaansa lentäisi ulkomaille haalimaan ulkomaista rahaa
säätiölleen. »Meidän täytyy panna piste tälle Marokko-jutulle ja maksetuille puhetilaisuuksille», hän kirjoitti Podestalle.
(Niin kävikin, sillä Clinton ei lopulta mennyt Marokkoon.)
Trump kuitenkin otti sähköpostit puheeksi ja esitti ne todis
teena Clintonin »raha ratkaisee» -toimintamallista.
Olipa kyse vahingosta tai ei, venäläistiedustelu oli onnistunut
iskemään Clintonia arkaan paikkaan. Putinin apurit käyttivät
hyväkseen heikkoutta, jonka Clinton oli itse luonut vuosia sit
ten ottaessaan käyttöönsä henkilökohtaisen sähköpostipalve
limensa.
Viesti kerrallaan sähköpostit nakersivat Clintonin mainet
ta, mutta vahinko oli suurempi kuin mihin viestien asiasisäl
tö olisi antanut aihetta. Kun Clintonin avustajat jututtivat ää
nestäjiä osavaltioissa, joissa kannatus jakautui tasaisesti, kävi
ilmi, etteivät useimmat erottaneet Podestan viestejä Clinto
nin henkilökohtaisella palvelimella olleista viesteistä. Kaikki
oli iloisesti sekaisin. Kun äänestäjät lukivat otsikoita Podes
tan Gmail-tililtä anastetuista viesteistä, monet »mielsivät, että
kaikki liittyi Clintonin omaan palvelimeen, että nämä olivat ne
hänen salailemansa sähköpostit», Mook muisteli. Äänestäjät
ihmettelivät, miksi Clinton hoki Venäjää. Yrittikö hän vierittää
syyn sähköpostitunaroinnistaan venäläisten harteille?
Osa avustajista uskoi, ettei asiaa voinut auttaa. Mitä useam
min kampanjaorganisaatiosta vastattiin Podestan viestejä kos
keviin tiedusteluihin - vaikka vastauksessa olisikin ainoas
taan tuomittu Venäjän sekaantuminen asiaan - sitä enemmän
vahvistuisi luultavasti käsitys, että vanha sähköpostipalvelinjupakka oli taas ajankohtainen. »Jokainen päivä, jona Hillary
Clinton ja sana sähköpostit’ esiintyivät samassa lauseessa, oli
huono päivä meille», Benenson totesi myöhemmin.
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Clintonin leirin harmiksi tiedustelutahojen Venäjä-lausunnon
vaikutus oli ollut mitätön. Kun kampanjaorganisaation väki otti
esiin venäläisten sekaantumisen vaaleihin, politiikantoimittajat
menettivät yleensä mielenkiintonsa. Clinton oli turhautunut.
»Miten te ette saa ihmisiä ottamaan tätä vakavasti?» hän tiuk
kasi avustajiltaan. Hän soitti lähes joka aamu turvallisuuspoliit
tiselle neuvonantajalleen Jake Sullivanille ja painosti tätä Venä
jä-kysymyksen tiimoilta: »Mitä aiot tehdä asialle tänään?»
Kampanjaväki pallotteli eri mahdollisuuksia nostaa Venä
jä-kysymys tapetille. Kun ministeriön ja tiedustelupäällikön
kanslian julkilausuma oli julkaistu, kampanjaorganisaation
sometiimi laati tuhdin paketin aiheeseen liittyvää materiaa
lia, kuten videoita, verkkosivuja, maatuskanukkeja sisältäviä
animaatiopätkiä ja interaktiivisen kartan. Aineiston avulla oli
tarkoitus levittää sanaa Trumpin vahvistetuista ja oletetuista
yhteyksistä Venäjälle ja korostaa, että Podestan viestien jul
kaisu kuului venäläisten suunnitelmaan. Venäläisten hakke
rien pelossa materiaalien suunnittelussa käytettiin Signalia,
viestit salaavaa pikaviestipalvelua. Suurin osa uusista materi
aaleista ei kuitenkaan koskaan päätynyt levitykseen. »Monet
pelkäsivät, että meitä pidettäisiin hulluina», kampanjan digiviestinnän apulaispäällikkö Rob Flaherty kertoi myöhemmin.
»Se kalskahti liikaa salaliittoteorioilta ja foliohatuilta.» Uusien
materiaalien sijaan päätettiin panostaa perinteisiin lausuntoi
hin ja julkaista kuusiminuuttinen video, jolla perusteltiin nä
kemystä, jonka mukaan Trump osallistui venäläisten vaalihäirintään tai ainakin hyväksyi sen.
Kampanjaorganisaatiossa paheksuttiin syvästi myös Valkoi
sen talon toimintaa. Ministeriön ja tiedustelupäällikön kans
lian yhteinen julkilausuma oli julkaistu, mutta sen jälkeen asia
oli ilmeisesti unohdettu täysin. Ei ilmoitusta uusista pakotteis
ta, ei vastatoimenpiteitä. Clinton avustajineen oli ulalla: mik
si radiohiljaisuus? »Emme voineet käsittää, miksi presidentti
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ei antanut aiheelle enempää näkyvyyttä», eräs Clintonin tär
keimmistä avustajista muisteli. »Miksei paljastuksella ollut vä
littömiä poliittisia seurauksia?»
Pettyneitä olivat myös ne kansallisen turvallisuusneuvos
ton virkamiehet, jotka olivat kehitelleet kyberympäristössä to
teutettavia mutta sittemmin hyllytettyjä vastatoimia. Turvalli
suusneuvoston johtava Venäjä-tuntija Celeste Wallander piti
julkilausumaa merkityksettömänä. »En ollut kovinkaan kiin
nostunut sanomisista», hän selitti myöhemmin. »Ei venäläisiä
kiinnosta, mitä meillä on sanottavanamme. Heitä kiinnostavat
teot.»
Trump Towerissa kampanja-avustajien kärkiryhmä viittasi
kintaalla koko Venäjä-jupakalle. Heistä kiista oli yhdenteke
vä: clintonistien tyhjästä nyhjäisemä kiistakapula, josta äänes
täjät eivät olleet kiinnostuneita. Heistä vehkeilyväitteet olivat
naurettavia. »Emme pystyneet koordinoimaan republikaanien
kansalliskomitean kanssa yhteistä linjaa, miten toimisimme
Pennsylvaniassa», Bannon kertoi myöhemmin kollegoilleen.
(Pennsylvaniassa ehdokkaiden välinen kisa oli hyvin tasai
nen.) »Meillä oli pakka täysin sekaisin.» Bannonilla oli paljon
huolenaiheita, mutta Venäjä ei kuulunut niihin.
Lokakuun keskivaiheilla oli jo selvää, ettei Access Hollywood
-video tekisikään Trumpin kampanjasta selvää, toisin kuin
monet olivat odottaneet. Bannon piti tilannetta hyvänä: Clin
ton pärjäsi edelleen huonosti mielipidemittauksissa. Bannonin
näkemys oli, että Clintonilla oli presidenttiehdokkaana pahoja
puutteita ja lukuisia heikkouksia: Clinton oli vanha ja väsynyt,
ja monet näkivät hänet kalkkeutuneen poliittisen eliitin peri
kuvana, korruptoituneena ja todellisuudesta vieraantuneena.
Bannon luki tästä suuren osan omaksi ansiokseen. Hän oli
ollut kätilöimässä vuotta aiemmin ilmestynyttä kirjaa, jonka
taustatutkimuksen oli rahoittanut konservatiivinen riskirahastosijoittajä Robert Mercer. Kirjan nimi oli Clinton Cash, ja
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ilmestyessään se oli poikinut etusivun juttuja muiden muassa
New York Timesissa. Podestan sähköpostit antoivat kirjallekin
uutta näkyvyyttä.
Vaikka Bannon arveli Clintonin olevan päihitettävissä,
hän ymmärsi, että äänestäjät tarvitsivat jonkinlaisen »luvan»
äänestää Trumpia. Bannon ei suinkaan ollut sokea ehdok
kaansa moninaisille puutteille. Oli syytöksiä kytköksistä rikollisjengeihin ja turvautumisesta valonarkoihin menetelmiin
liike-elämässä ja lisäksi tietysti Trumpin rasvaiset kommentit
naisista. Vaarallisimpia olivat kysymykset hänen henkisestä
vakaudestaan: aloittaisiko Trump ydinsodan, joka räjäyttäisi
tuusan nuuskaksi koko maailman? Bannonin mielestä näihin
murheenaiheisiin verrattuna Venäjä »ei ollut vittu mitään».
Trump ei koskaan kommentoinut Venäjä-kysymystä muutoin
kuin toteamalla: »En tunne ketään venäläisiä.»
Clintonin ja Trumpin kolmas ja viimeinen vaaliväittely käytiin
Las Vegasissa 19. lokakuuta molempien ehdokkaiden kamp
paillessa vielä hiljattaisten kriisiensä jälkimainingeissa. Trump
sai jälleen puolustautua seksuaalista häirintää ja ahdistelua
koskevilta syytöksiltä.
Kun Clintonilta kysyttiin Podestan sähköposteista, hän
yritti jälleen kääntää keskustelun Putiniin ja Venäjään. Trump
vastasi huomauttamalla, että oli saanut Putinilta kehuja. Siitä
leimahti railakas sanaharkka, jonka kärkeen Clinton letkaut
ti: »No se johtuu siitä, että hän näkisi mielellään Yhdysvaltain
presidenttinä nukkehallitsijan.» Trump vastasi lapsekkaasta
»Enkä ole nukke. Enkä ole nukke. Itse olet.» Clintonin yrit
täessä tiivistää ministeriön virallista julkilausumaa Trump
kiisti toistuvasti Venäjän hallinnon osallisuuden: »Meidän val
tiomme on ihan pihalla. Epäilen vahvasti.» Venäläistiedustelu
oli jälleen onnistunut ohjaamaan vaaliväittelyn kulkua. Tällä
kertaa tuloksena oli riitaisa episodi, jossa Venäjä-kysymys ty

344

pistyi poliittiseksi keppihevosteluksi.
Väittelyn jälkeen Clintonin lähimmät neuvonantajat olivat
huolissaan. Heidän ehdokkaansa oli edelleen johdossa, mut
ta voitto ei vaikuttanut varmalta. Kampanja ei saanut tuulta
purjeisiinsa. »Istua nökötimme tyvenessä emmekä päässeet
eteenpäin», Palmier muisteli myöhemmin. Clintonin sanomi
set eivät saaneet mediahuomiota eivätkä voittaneet puolelleen
vaaankieliosavaltioiden äänestäjiä.
28. lokakuuta Clinton lensi Iowaan vaalitilaisuutta varten,
ja Mook aikoi lietsoa pöhinää kertomalla koneessa oleville toi
mittajille, että Clinton viettäisi pian muutaman päivän kiertä
en Arizonassa, siis tukevasti republikaanivoittoisella alueella.
Kyseessä oli kampanjan loppuleirille tyypillinen kikka: tarkoi
tus oli tunkeutua toisen kannatusalueelle ja saada siten kilpa
kumppani uskomaan, että tunkeutuja tiesi jotakin mitä puo
lustava ehdokas ei. (Kampanjaväki ei noudattanut kentältä
satavia neuvoja. Vaalitapahtumien järjestäjien mukaan Clinto
nin pitäisi vankistaa asemaansa keskilännen keskeisissä osa
valtioissa, kuten Wisconsinissa.)
Clintonin istuessa sinä perjantaina lentokoneessa interne
tiin putkahti tviitti, joka nostatti varsinaisen myrskyn. Republikaaniedustaja Jason Chaffetz kirjoitti: »FBI:n johtaja ilmoitti
juuri: ’FBI on saanut tietoja ilmeisesti tutkimuksen kannalta
keskeisten sähköpostiviestien olemassaolosta.’ Tutkinta ava
taan uudelleen.» Tutkinnalla hän viittasi Clintonin sähköposteihin. Yhtä mullistavaa käännettä aivan vaalipäivän alla ei ol
lut kuunaan nähty.
Comey oli lähettänyt kahdeksalle kongressin komiteoita
johtavalle republikaanille kirjeen. Hän selosti, että hänen oli
si täydennettävä edellistä komiteoille antamaansa lausuntoa,
jossa hän oli sanonut FBI:n päättäneen tutkintansa Clintonin
sähköpostipalvelimen tiimoilta. Hän kirjoitti, että FBI oli löy
tänyt sähköpostiviestejä, jotka saattoivat liittyä tutkintaan. FBI
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aikoi »käydä läpi kyseiset sähköpostit ja arvioida, sisälsivätkö
ne turvallisuusluokiteltua tietoa ja mikä niiden merkitys tut
kinnan kannalta olisi». Comey huomautti, ettei FBI:ssä vielä
tiedetty, osoittautuisivatko viestit merkityksellisiksi tai kauan
ko niiden arvioiminen kestäisi.
Vaaleihin oli enää yksitoista päivää, ja Clintonin sähköpostijupakka - yksi hänen suurimmista kompastuskivistään
- oli noussut jälleen uutisaiheeksi. Venäjän ja Wikileaksin
operaatio oli pitänyt Clintonin palvelinkriisin visusti äänestäjäkunnan mielessä ja tarjonnut vaihtoehtoisen puheenaiheen
Trumpia koskevien sovinismisyytösten tilalle. Venäläiset oli
vat tietämättään pohjustaneet FBI:n jymy-yllätyksen parhaalla
mahdollisella tavalla.
Comey oli saanut tietää uusista viesteistä vasta edellisenä
päivänä. Kongressille osoittamassaan kirjeessä hän ei sitä sa
nonut, mutta viestit oli löydetty aivan toisen tutkinnan yh
teydessä FBI:n setviessä edustajainhuoneen entisen jäsenen,
Anthony Weinerin (Huma Abedinin puolison) ja 15-vuotiaan
tytön eroottissävytteistä viestittelyä. Weinerin tietokoneen takavarikoituaan FBI:n tutkijat olivat löytäneet sen uumenista
lukuisia sähköpostiviestejä Clintonilta. Viestit oli ilmeisesti
välitetty Abedinille, ja tavalla tai toisella ne olivat päätyneet
hänen ja hänen silloisen puolisonsa Weinerin yhteiskäytössä
olleelle koneelle.
Comey ymmärsi olevansa vaikean valinnan edessä. Hän
oli jo kertonut kongressille, että Clintonia koskeva tutkinta oli
ohi. Nyt vaikutti siltä, ettei se ollutkaan, ainakaan aivan vielä:
ilmi tullut uusi materiaali olisi arvioitava. Sähköpostit saattai
sivat osoittautua kopioiksi viesteistä, jotka FBI oli aiemmin jo
tutkinut. Se ei kuitenkaan ollut varmaa. Jos Comey ei sanoisi
mitään, hänen voitaisiin väittää salaavan kongressilta oleellista
tietoa. Jos hän toisaalta sanoisi jotakin, häntä voitaisiin syyttää
presidenttikisan ohjailusta.
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Tilanne oli erityisen kinkkinen aiempien ristiriitojen takia.
Aiemmin samana vuonna osa FBI:n New Yorkin -konttorissa
työskentelevistä agenteista oli organisaation ja oikeusministe
riön sisäisissä keskusteluissa ilmoittanut pitävänsä aiheellisena
tutkia, oliko Clinton-säätiöltä ostettu vaikutusvaltaa lahjoi
tuksia vastaan ja oliko säätiö syyllistynyt talousrikoksiin. Oi
keusministeriössä oli tultu siihen tulokseen, että todisteet eivät
riittäneet tutkinnan aloittamiseen. Asiasta käytiin kiivastakin
sananvaihtoa agenttien ja oikeusministeriön virkamiesten vä
lillä. Osa FBI:n väestä oli vimmoissaan. Levisi sana, että FBI:n
New Yorkin -toimistossa monella agentilla oli jotain hampaan
kolossa Clintonia vastaan. Sähköpostit löydettiin Weinerin tie
tokoneelta hetkellä, jolloin FBI:n suhtautuminen Clintoniin oli
edelleen tulenarka aihe.
FBI:n tutkijat eivät olleet vielä hakeneet etsintälupaa vies
tien tutkimiseksi. Comeytä ja hänen neuvonantajiaan huoletti
mahdollisuus, että jos toimeen ei ryhdyttäisi ripeästi, Clintoneihin nurjasti suhtautuvat tutkijat saattaisivat vuotaa tiedon
löydöstä medialle. »Meille oli katettu eteen hatullinen paskaa»,
eräs Comeyn avustajista kuvaili tuolloin. »Kysymys kuului,
kummalta syrjältä ryhdyttäisiin syömään.»
Kampanjan viestintäjohtaja Jennifer Palmieri oli Clintonin
kanssa lentokoneessa, kun eräs toimittaja tuli kysymään, oliko
hän kuullut Comeyn kirjeestä. Palmieri ei tiennyt, mistä oli
kysymys. Internetyhteys lentokoneessa ei toiminut kunnolla,
ja Palmieri sai ladattua Comeyn kirjeestä kertovista uutisista
vain otsikot. »Tässä on pakko olla jokin virhe», hän hoki itsel
leen. Hän tunsi pelisäännöt: vaalipäivän lähestyessä FBI:n ja
oikeusministeriön tuli välttää toimia, jotka saattaisivat vaikut
taa vaalitulokseen.
Palmieri ja Mook saattoivat Clintonin tilanteen tasalle.
Tämä suhtautui uutiseen stoalaisesti ja keskittyi polttavimpaan
kysymykseen: miten uutiseen tulisi reagoida. »Ihan kuin hän
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olisi tiennyt, että jotain kamalaa tapahtuisi vielä viime metreil
lä», Palmieri muisteli.
Verkkoyhteys toimi äärimmäisen hitaasti, ja matka
Brooklyniin kestäisi vielä parikymmentä minuuttia. Kampan
ja-avustajat eivät säästelleet näkemyksiään puidessaan Co
meyn päätöstä puhelinneuvottelussa. FBI:n johtaja oli nos
tanut haudasta kiistakapulan, joka saattaisi pilata Clintonin
mahdollisuudet lopullisesti, vaikka ilmi ei ollut tullut mitään
uusia todisteita väärinkäytöksistä. Yksi suivaantuneimmista
oli Podesta, jonka omat viestit olivat aiheuttaneet kuluneen
kuukauden aikana kovasti huolta. »Tämä on sabotaasia», hän
tuumi.
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» L Ä N T IN E N M A A IL M A N O L L A T A A N N Y T »

Sinä perjantaina, 28. lokakuuta, Trumpin riehakkaassa vaalitapahtumassa New Hampshiressa väkijoukon rytmikäs huuto
kaikui kovemmin kuin koskaan: »Hillary vankilaan! Hillary
vankilaan!» Trump oli tohkeissaan. »Ehkä oikeus vihdoin to
teutuu», hän totesi kannattajilleen. »Hillary Clintonin korruptoituneisuus on aivan ennennäkemätöntä.»
Comeyn kirje oli mullistanut vaalit. Trumpin mahdollisuu
det olivat parantuneet roimasti. Clintonin tiimille kriisi oli tul
lut kuin salama kirkkaalta taivaalta. Kampanjaorganisaatiossa
päätettiin olla kyseenalaistamatta Comeyn toimintaa suoraan
ja painostaa häntä sen sijaan antamaan lisätietoja ja ratkaise
maan tapaus nopeasti.
Senaattori Harry Reidin, demokraattien vähemmistöjohtajan, sormet syyhysivät päästä tekemään jotakin ratkaisun
edistämiseksi. Hänestä FBI syyllistyi parhaillaan hirvittävään
oikeusmurhaan. Kertaalleen jo päätetty tutkinta Clintonin toi
mista kaivettiin uudestaan esiin, mutta Trumpin kampanjaorganisaatiota koskevasta tutkinnasta sen sijaan vaiettiin edel
leen visusti. Reid lähetti Comeylle tulikiven katkuisen kirjeen,
jossa syytti tätä lain rikkomisesta: Hatchin lakina tunnettu liit
tovaltion laki kielsi valtion virkamiehiä vaikuttamasta vaalei
hin virkansa suoman aseman avulla. Kirjeessään, jonka Reid
saattoi kaikkien saataville, hän syytti Comeytä kaksinaismo-
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ralismista. »Sillä sekunnilla, kun tietoosi tuli epämääräistäkin
epämääräisempi Hillary Clintonille epäedullinen seikka, kii
ruhdit julkistamaan sen mahdollisimman kielteisessä valossa»,
Reid kritisoi. Trumpin kohdalla Comey ei kuitenkaan ollut
toiminut samoin. »Yhteydenpitoni sinun ja muiden sisäisen
turvallisuuden parissa työskentelevien johtavien virkamies
ten kanssa on käynyt selvästi ilmi, että hallussasi on tulenarkaa
tietoa Donald Trumpin, hänen tärkeimpien neuvonantajiensa
ja Venäjän hallituksen läheisistä väleistä ja yhteistyöstä. [...]
Kaikki nämä ovat asianhaaroja, joista suurella yleisöllä on oi
keus tietää.»
Reid ei täsmentänyt, mitä hänen mainitsemansa »tulenarka
tieto» oli. Tämä oli joka tapauksessa viimeinen mahdollisuus
nostaa Trumpin kampanjaorganisaation Venäjä-siteet julki
seen keskusteluun. Reid arveli, että jos äänestäjät tietäisivät
FBI:n selvittelevän Trumpin leirin ja Kremlin välisiä kytkök
siä, olisi ehkä mahdollista estää Comeytä tuhoamasta kirjeel
lään Clintonin vaalikampanjaa.
Yhteiskunnallisiin aiheisiin keskittyneen Mother Jones -aika
kauslehden washingtonilainen toimittaja David Corn oli pen
konut Trump-Venäjä-vyyhtiä jo parisen kuukautta. Hän oli
kiinnostunut aiheesta elokuussa, kun Reid oli kirjoittanut Comeylle edellisen avoimen kirjeensä, jossa mainittiin »todisteet
Venäjän hallinnon ja Donald Trumpin kampanjaorganisaa
tion välisestä suorasta yhteydestä». Jokunen viikko myöhem
min Michael Isikoff oli kertonut artikkelissaan, että yhdysval
talaiset tiedusteluorganisaatiot tutkivat Carter Pagea ja tämän
heinäkuista matkaa Moskovaan. Lisäksi Washingtonissa kiersi
paljon huhuja FBI:n tutkimuksista, seurantaluvista ja olete
tusta yhteydestä venäläisen Alfa-pankin ja Trumpin yrityksen
käyttämän palvelimen välillä. Huhuttiin, että tiedustelupalve
lut olisivat onnistuneet nappaamaan katkelmia syyllisyyden
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todistavista keskusteluista. Varsinaista tietoa ei kuitenkaan ol
lut. Reidin tuore myllykirje Comeylle viittasi siihen, että hu
huissa piili jotakin penkomisen arvoista. Corn paloi halusta
tietää, mitä Reid oli tarkoittanut »tulenaralla tiedolla».
Sinä viikonloppuna Corn otti yhteyttä Glenn Simpsoniin.
Hän oli tuntenut Simpsonin jo vuosia - tämä oli kollega, puo
lituttu kaveri ja ajoittain tietolähdekin - ja Corn tiesi demo
kraattien pestanneen Simpsonin kaivelemaan tietoja Trumpista ja myös tämän Venäjä-yhteyksistä. Corn kysyi, oliko
Simpsonilla uusia johtolankoja, joita hänen kannattaisi lähteä
selvittämään. Simpson ehdotti tapaamista vielä samalle päiväl
le.
*

*

*

Christopher Steele oli lähettänyt Simpsonille raportteja aina
syyskuisesta Washingtonin-matkastaan lähtien. Yhdessä niistä
sanottiin, että Venäjän valtionjohto oli tullut »katumapäälle»
vaaleihin sekaantumisesta. Toisaalta venäläisvirkamiesten ker
rottiin olevan harmissaan siitä, etteivät tietomurron tuloksena
julkaistut sähköpostit olleet aiheuttaneet enempää kuohuntaa.
Erään ulkomaisen ministeriön edustaja oli lisäksi kertonut yh
delle Steelen kontakteista, että Venäjän valtionjohto uskoi, että
vaikka Trump häviäisikin vaalit, hän aiheuttaisi edelleen vas
takkainasettelua ja hajaannusta yhdysvaltalaisessa politiikassa.
Venäläiset voittaisivat, vaikka Trump häviäisi.
Toisessa raportissa esitettiin uusia yksityiskohtia Rosneftin nokkamies Igor Setšinin ja Carter Pagen väitetystä kohtaa
misesta. Muistiossa sanottiin, että Setšinin lähipiiriin kuulu
van tietolähteen mukaan Setšin oli tarjonnut Pagelle ja muille
Trumpin yhteistyökumppaneille siivua jättimäisestä provisios
ta, joka maksettaisiin piakkoin, kun 19 prosenttia Rosneftin
osakkeista myytäisiin yksityisille sijoittajille. Muistiossa väitet
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tiin myös, että Trumpin juristilla, Michael Cohenilla, oli »kes
keinen rooli TRUMPIN kampanjaorganisaation ja KREMLIN
välisessä salaisessa yhteistyössä». Kolmannen raportin mu
kaan Cohen oli tavannut Kremlin edustajia salaa Prahassa elo
kuussa yrittäessään »siivota jälkiä» sen jälkeen, kun tiedotus
välineisiin oli alkanut pulpahdella uutisia Pagen heinäkuisesta
Moskovan-matkasta ja Manafortin kytköksistä Janukovytsin
korruptoituneeseen hallintoon Ukrainassa. (Cohen väitti myö
hemmin, ettei ollut koskaan käynyt Prahassa eikä osallistunut
kuvausta vastaavaan tapaamiseen.)
Lokakuussa 2016 Simpson oli pyytänyt Steelen takaisin
Washingtoniin kertomaan jälleen toimittajille tutkimustensa
tuloksista, mutta tapaus ei ollut kirvoittanut uusia juttuja. Ai
heesta oli viimeksi kirjoittanut Isikoff, joka oli syyskuun lopul
la raportoinut Carter Pagen toimista. Simpson ei ollut levittä
nyt kopioita muistioista. Comeyn kirje rikkoi viranomaisten
toimintaa koskevia menettelytapoja tavalla, joka saattoi mul
listaa vaalit - joten Simpson päätti, että oli aika ryhtyä pelaa
maan kovempaa peliä.
Corn ja Simpson tapasivat ketjukahvilassa parin kilometrin
päässä Valkoisesta talosta. »Tarjolla olisi aika hullua settiä»,
Simpson kertoi toimittajalle. Sitten hän kertoi Steelestä ja tä
män muistioista. Aika uskomatonta, Simpson totesi. Hän huo
mautti kertoneensa yksittäisiä tietoja muutamalle toimitta
jalle, mutta Steelen tarinan keskeisimmät osat (väite Venäjän
valtionjohdon ja Trumpin salaisesta yhteistyösopimuksesta ja
tieto Trumpin kampanjaorganisaation ja Venäjän välejä selvit
tävästä FBI-tutkinnasta) eivät olleet saaneet huomiota.
»Näytä muistiot minulle», Corn sanoi. Vielä samana päi
vänä Corn istui Simpsonin toimistossa edessään kaikki Stee
len lähettämät raportit. Väitteet olivat ällistyttäviä: venäläisten
vuosia kestänyt salainen operaatio Trumpin pehmittämisek-
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si (muun muassa roikottamalla bisnesmahdollisuuksia hänen
nenänsä edessä), Trumpin kampanjaorganisaation ja Venäjän
salainen yhteydenpito sekä päälle päätteeksi Trumpin kiris
tämiseen soveltuva aineisto, esimerkiksi »kultaisia suihkuja»
koskeva video, jota venäläiset pitivät hallussaan. Tämä sopi il
man muuta Reidin kirjeessä mainittuihin »tulenarkoihin» tie
toihin. Corn sopi, että keskustelisi Lontoossa asuvan Steelen
kanssa Skypen välityksellä.
Verkkopuhelun aikana Corn muodosti Steelestä saman
kaltaisen mielikuvan kuin Isikoffkin aiemmin: asiallinen ja
ammattimainen. Steele kuvaili saamiaan tietoja »hiuksia nos
tattaviksi» ja kertoi väitteiden olleen hänelle »järkytys». Hän
sanoi tiedostavansa, että muistiot eivät kertoneet lopullista to
tuutta, vaan ne sisälsivät vahvistamattomia tietoja. Hän uskoi
kuitenkin vahvasti, että suuret linjat pitivät paikkansa - toisin
sanoen se, että Trumpin ja Venäjän hallinnon välillä oli salai
sia yhteyksiä. Hän lisäsi: »Ammatilliset laakerini ovat vertaan
sa vailla.» Hän paljasti, että oli välittänyt tietonsa myös FBI:n
agenteille, joilla oli parhaillaan tutkinta meneillään.
Steele sanoi, että piti nimensä mieluusti poissa lehdistä. »Mi
nun kaltaiseni tyypit pysyttelevät varjoissa», hän selitti. Hän
sanoi kuitenkin, että oli vilpittömän huolissaan muistioiden
sisältämistä tiedoista. Steele oli tehnyt yhteistyötä FBI:n kans
sa kuukausia, muttei ollut nähnyt julkisuudessa mitään viittei
tä tutkinnasta. Hänestä äänestäjien oli saatava tietää, että kampanjaorganisaatio oli tutkinnan kohteena. »Minusta [Trumpin]
omankin puolueen pitäisi olla tietoinen näistä asioista», hän sa
noi ja lisäsi: »Tästä on kerrottava.» Steele ilmoitti, että Corn saisi
lainata häntä suoraan artikkeleissaan, kunhan hänen nimeään ei
mainittaisi. Häneen saisi viitata ainoastaan länsimaalaisen vastatiedustelun kokeneena asiantuntijana.
Corn kysyi, saisiko kansallisuuden mainita. Steele kielsi. Se
olisi liikaa. Hänen piti suojella itseään.
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Steelen kanssa keskusteltuaan Corn tarkisti Steelen henki
löllisyyden ja asiantuntemuksen. Kuten Isikoff aiemmin, hän
kin otti yhteyttä Jonathan Wineriin. Winer suostui kertomaan
taustakeskustelussa, että oli työskennellyt Steelen kanssa ja että
tällä oli tahraton maine yhteistyöstään yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa: Steelen tiedot sisäistä turvallisuutta koske
vista aiheista pitivät kutinsa ja olivat hyödyllisiä.
Myöhemmin samana päivänä Mother Jones julkaisi Cor
nin kirjoittaman artikkelin, jossa kerrottiin Steelen väitteistä
koskien venäläisten perinpohjaista sekaantumista vaaleihin.
Otsikko kuului: »Kokeneen agentin tiedot FBI:lle: Venäjä peh
mittänyt Donald Trumpia järjestelmällisesti?» Reidin viimei
simmästä kirjeestä ammentavassa artikkelissa Corn selosti,
että länsimaalaisen vastatiedustelun kokenut asiantuntija oli
luovuttanut FBI:lle raportteja, joiden mukaan Venäjän hallin
to oli yrittänyt voittaa Trumpin salaa puolelleen ja auttaa tätä
vaaleissa. Artikkelissa sanottiin, että mainittu entinen tiedus
telu-upseeri ja eräs yhdysvaltalaisyritys - viittaus Simpsonin
omistamaan Fusion GPS:ään - työskentelivät yhdessä »demo
kraattien kanssa liittoutuneen» asiakkaan rahoittaman projek
tin parissa. Kirjoituksessaan Corn siteerasi muistioita, muttei
kuitenkaan paljastanut dekadenteimpia (ja vahvistamattomia)
yksityiskohtia. Artikkelissa kerrottiin, että muistioissa esitetty
jen väitteiden mukaan venäläistiedustelu oli saattanut Trum
pin kiristykselle alttiiksi tämän Moskovaan suuntautuneiden
matkojen aikana. Mukana oli myös suora sitaatti Steeleltä, joka
oli luonnehtinut löytöjensä kertovan »poikkeuksellisesta tilan
teesta».
Artikkelin tärkein anti oli, että FBI vaikutti tutkivan Trum
pin ja Venäjän välisiä yhteyksiä sekä Steelen raporteissa mai
nittuja väitteitä. Eräs Steeleltä juttuun nostetuista sitaateista
kuului: »Näyttää ilmeiseltä, että meneillään on ollut ja on ehkä
edelleen varsin mittava tutkinta.» FBLn tiedottaja ei vahvis
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tanut tietoja organisaatiolle toimitetuista muistioista. »Emme
yleensä kommentoi suuntaan emmekä toiseen tiedusteluja
mahdollisista tutkimuksista», hän kertoi Cornille.
Cornin artikkeli oli ensimmäinen, joka kertoi Steelen muis
tioiden olemassaolosta ja niiden sisältämistä väitteistä, joiden
mukaan Trump vehkeili Venäjän hallinnon kanssa ja oli alttii
na kiristykselle.
Samana päivänä Obama lähetti Putinille viestin kylmän sodan
aikaista kuumaa linjaa eli Washingtonin ja Moskovan välistä
suoraa viestiyhteyttä käyttäen. Yhteys oli muutettu kylmän so
dan jälkeen puhelinlinjasta sähköpostiyhteydeksi, jota pääsi
käyttämään tietyllä ulkoministeriön tiloissa sijaitsevalla tieto
koneella. Valkoisen talon kyberturvallisuuspäällikkö Michael
Danielin laatimassa viestissä toistettiin Obaman aiempi varoi
tus. Siinä todettiin, että viranomaiset olivat havainneet viime
aikoina toimia, jotka »ilmiselvästi uhkasivat» Yhdysvaltain
vaalijärjestelmää. »Kansainvälinen laki, myös aseellista kon
fliktia koskevin osin, pätee kyberympäristössäkin», viestissä
sanottiin. »Näitä normeja odotamme Venäjän noudattavan.»
Obaman hallinto turvautui kuumaan linjaan ensimmäistä
kertaa. Vastaus Kremlistä saapui pian. Viestit lukeneen Valkoi
sen talon virkamiehen mukaan siinä sanottiin: »Kiitos viestis
tänne. Toimittaisitteko todisteet?» Samassa viestissä venäläiset
toteuttivat myös vanhaa »hyökkäys on paras puolustus» -tak
tiikkaansa eli Putinin suosimaa tapaa vastata kaikkiin Yhdys
valtojen esittämiin syytöksiin samankaltaisilla vastasyytöksillä. »Havaintojemme mukaan samanlaisilla toimilla pyritään
nakertamaan meidänkin rakenteitamme», viestissä todettiin.
Yhdysvaltalaisvirkamiehen mukaan vastaus »oli naurettava».
Suunnilleen samaan aikaan kuin Cornin artikkeli julkaistiin
Mother Jonesin sivuilla, verkkolehti Slate julkaisi jutun Trum-
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pin konsernin nimiin rekisteröidyn palvelimen ja venäläisen
Alfa-pankin omituisesta yhteydestä. Artikkelissa kerrottiin
useiden tietoturva-asiantuntijoiden selvityksistä, joissa oli ha
vaittu selittämätöntä viestiliikennettä Trump-konsernin ja Al
fa-pankin välillä. Jutussa ei esitetty varmoja päätelmiä, mutta
sanottiin kuitenkin, että »todistusaineisto viittasi» konsernin
ja pankin välisen tietokoneyhteyden olemassaoloon.
Clintonin kampanjaorganisaation päämajassa Brooklynis
sa artikkeleita luettiin ja arvuuteltiin, joko padot kohta mur
tuisivat. Clinton oli jakanut Tvvitterissä linkin Slaten juttuun
seuraavalla saatteella: »Trumpin on korkea aika vastata tärkei
siin kysymyksiin Venäjä-suhteestaan.» Clintonin avustajat toi
voivat, että vaalinalusajan viimeiseksi jymypaukuksi saataisiin
sittenkin ilmoitus Trumpia ja Venäjää koskevasta FBI-tutkinnasta.
Kolmas Venäjää käsitellyt artikkeli muutti tilannetta. Syys
kuun puolivälistä lähtien kaksi New York Timesin toimittajaa,
Eric Lichtblau ja Steven Lee Myers, olivat yrittäneet päästä
perille Trumpin ja Venäjän yhteistyötä koskevista väitteistä.
Aluksi miehet olivat keskittyneet Alfa-pankkiin liittyviin väit
teisiin, joiden pariin Clintonin kampanja-avustajat olivat kan
nustaneet kaikkia tapaamiaan toimittajia. New York Timesin
toimittajakaksikko oli saanut selville, että FBI oli perehtynyt
pankin ja Trump-konsernin väliseen yhteyteen ja että silmää
tekevät tahot olivat neuvotelleet asiasta Comeyn toimistossa.
Selvitysten edetessä FBI oli jopa pyytänyt toimittajia hyllyttä
mään palvelimeen liittyvän artikkelinsa, jottei se vaikeuttaisi
tutkintaa.
Pian FBI:ssä menetettiin kuitenkin mielenkiinto tapauk
seen, koska riittävää todistusaineistoa selvitysten jatkamiseksi
ei ilmennyt. Tutkijat tulivat siihen tulokseen, että viestiliikenne oli luultavasti arkista kaupallista viestintää: roskapostia tai
mainoksia. Artikkeleita taustoittaessaan Lichtblau ja Myers
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olivat kuitenkin saaneet selville, että FBI:llä oli meneillään laa
jempi tutkinta Trumpin yhteistyökumppaneiden ja venäläis
ten välisistä yhteyksistä. He olivat keskustelleet Steelen kanssa
Simpsonin järjestämissä tilaisuuksissa ja kuulleet, että kysei
seen tutkintaan saattoi liittyä myös huippusalaisia seurantalupia, joiden ansiosta FBI Saisi urkkia Trumpin lähipiirin te
kemisiä.
New York Timesin toimituspäälliköt eivät pitäneet kuiten
kaan artikkelin julkaisemista perusteltuna. Vaalipäivä oli ovel
la. Vaikutti huonolta ajatukselta julkaista kohuartikkeli toisesta
ehdokkaasta, koska toimittajat eivät tienneet varmasti, mitä tai
ketä FBI:n tutkinta tarkalleen ottaen koski. Hätiköity julkaisupäätös voisi kostautua ja nostattaa myrskyn paria päivää ennen
vaaleja. »Siitä, mitä julkaistaisiin, käytiin pitkiä ja kiihkeitäkin
keskusteluja, ja neuvotteluihin osallistui usein myös lehden
vastaava päätoimittaja Dean Baquet», sanomalehden sisäisestä
valvonnasta vastaava toimittaja kirjoitti myöhemmin. Lopulli
nen päätös oli kiinni Baquetista. Artikkelia ei julkaistu, kunnes
Reid kirjoitti Comeylle ja viittasi kirjeessään FBI:n tutkintaan.
Silloin New York Timesillä oli syy kaivaa artikkeli jälleen esiin.
Se julkaistiin aiemman mainittujen Mother Jonesin ja Slaten
artikkelien vanavedessä. New York Timesin artikkeli ei kuiten
kaan antanut tuulta purjeisiin Trumpia ja Venäjää koskevalle
keskustelulle. Päinvastoin keskustelu tyrehtyi.
Artikkelin otsikko kuului »FBI:n Trump-tutkinnasta ei il
mene selvää yhteyttä Venäjään» ja leipätekstissä keskityttiin
lähinnä siihen, että FBI ei ollut toistaiseksi löytänyt »ilmeistä
tai suoraa yhteyttä Donald Trumpin ja Venäjän hallituksen vä
liltä». Artikkelin ydin oli hautautunut kymmenenteen kappa
leeseen: yhdysvaltalaiset tiedusteluviranomaiset olivat katso
neet aiheelliseksi »ryhtyä perusteellisiin tutkimuksiin Venäjän
hallituksen ja republikaanien presidenttiehdokkaan mahdol
listen kytkösten selvittämiseksi», koska »eräiden Trumpin
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avustajien ja venäläisviranomaisten välillä» oli »ilmeisiä yh
teyksiä».
FBI:n tutkinta oli edelleen kesken. Ei siis ihme, etteivät tut
kijat olleet vielä löytäneet yksiselitteistä kouriintuntuvaa to
distusaineistoa suorista yhteyksistä. New York Timesin toimi
tuksessa artikkelin keskeiseksi teemaksi oli kuitenkin päätetty
nostaa johtopäätösten puute eikä niinkään se, että tutkinta oli
katsottu aiheelliseksi käynnistää. Otsikko ja artikkelin näkö
kulma vähättelivät faktoja, joita Lichtblau ja Myers halusivat
korostaa. (Baquet puolusti myöhemmin artikkelia koskeneita
toimituksellisia päätöksiä. Hänen mukaansa jutussa oli julkais
tu »kaikki, mitä sillä hetkellä voitiin kertoa».)
New York Timesin artikkeli sekoitti Steelen suunnitelmat. Stee
le harkitsi hyväksyvänsä Simpsonin esittämän kutsun tulla
Washingtoniin puhumaan kongressin jäsenille. Simpson kaa
vaili Steelelle jopa lehdistötilaisuutta kongressirakennuksen
portailla. (Myöhemmin Simpson kertoi lähipiirilleen: »Minun
olisi ollut kovin vaikea antaa itselleni anteeksi, jos en olisi teh
nyt kaikkea voitavaani.») Tämä saisi olla hänen viimeinen yri
tyksensä puskea Trump-Venäjä-juttu otsikoihin ennen vaali
päivää.
New York Timesin artikkeli sai Steelen varpailleen. Entinen
vakooja oli jo lähtökohtaisesti vastahakoinen tekemään mi
tään, mikä kasvattaisi hänen osuuttaan asiassa ja kiinnittäi
si katseet häneen. Hän ei myöskään ymmärtänyt, miksi FBI
suhtautui tutkintaansa niin välttelevästi. Steelestä vaikutti, että
FBI oli johtanut New York Timesin toimittajia harhaan ja vähätellyt tutkintaansa. »Glenn, meneillään on nyt jotakin, jota me
emme ymmärrä», hän sanoi Simpsonille.
Ja vielä kun Steelen olemassaolo, vaikkei sentään nimeä,
oli paljastettu Cornin artikkelissa, FBI:ssä tultiin pian siihen
tulokseen, että hän oli liian oma-aloitteinen. Niinpä häneen
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lakattiin pitämästä yhteyttä. FBI:n tutkijoiden näkökulmasta
vaikutti siltä, että Steeleä kiinnosti enemmän tapauksen tuo
minen julkisuuteen kuin huomaamaton yhteistyö tutkinnan
parissa. »Hänellä oli selvästi omat tarkoitusperänsä», eräs
FBI:n korkea-arvoinen edustaja sanoi myöhemmin.
Steele kieltäytyi Simpsonin kutsusta palata Yhdysvaltoi
hin. Hänestä vaikutti siltä, että hän oli tehnyt voitavansa va
roittaakseen amerikkalaisia. Vaalien huipennusta hän seuraisi
kaikessa rauhassa kotisohvallaan Lontoossa.
Clintonin leirille New York Timesin artikkeli oli karvas pet
tymys. »Kaikki olivat odottaneet, koska se Alfa-pankin juttu
löisi läpi», Podesta muisteli. »Ja sitten: pläts. Se ammuttiinkin
alas.» Kampanjatyöntekijöillä ei ollut sen kummempia todis
teita kuin muillakaan, mutta he olivat tehneet Trumpista, pal
velimesta ja Alfa-pankista videon ja valmistautuneet pitämään
aiheesta meteliä sosiaalisessa mediassa. Suunnitelmat hyllytet
tiin.
Samana päivänä CNBC:n uutisissa kerrottiin, että Comey
oli ollut samaa mieltä sisäisen turvallisuuden ministeriön ja
tiedustelupäällikön kanslian lokakuun seitsemäntenä julkaise
man lausunnon sisällöstä, mutta oli siitä huolimatta päättänyt
jättää FBI:n allekirjoittajien joukosta. Uutisraportin mukaan
Comey oli perustellut vetäytymistä sillä, ettei kyseessä olevan
kaltaisia arvioita pitäisi esittää niin lähellä vaalipäivää. Clinto
nin avustajat kampanjan päämajassa eivät tehneet eroa rikos
tutkinnan ja vastatiedusteluselvityksen välillä. Heistä Comey
heittäytyi sietämättömän tekopyhäksi. Edellisessä kuussa Co
mey ei ollut suostunut kertomaan kongressin komitean edes
sä demokraattipuolueen lainsäätäjille, tutkittiinko Trumpin ja
Venäjän yhteyksiä. Sitten hän oli kuitenkin tullut julkisuuteen
ja nostanut Clintonin sähköpostijupakan takaisin otsikoihin
vaalien viime metreillä.
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Päivän painuessa mailleen Clintonista ja hänen avustajis
taan näytti siltä, että kansalaiset joutuisivat äänestämään en
nen kuin saataisiin mitään julkista selvitystä Trumpin ja Ve
näjän välisistä salaperäisistä kytköksistä. Putin oli onnistunut
kajoamaan yhdysvaltalaisiin vaaleihin ja livistämään seuraa
muksitta, ja Trump oli selvinnyt ilman merkittävää keskuste
lua apureidensa ja Moskovan välisistä monista epäilyttävistä
kytköksistä. Clintonin väelle jäi sentään se lohtu, että heidän
ehdokkaansa johti edelleen mielipidemittauksissa.
Vaaleihin oli enää kaksi päivää, kun Clint Watts yritti vielä va
roittaa Yhdysvaltoja. Watts oli FBI:n entinen analyytikko, joka
julkaisi kahden kollegansa Andrew Weisburdin ja J. M. Bergerin kanssa War on the Rocks -verkkolehdessä raportin kol
mikon havainnoista: he olivat tarkkailleet yli seitsemää tuhat
ta sometiliä kuluneiden 30 kuukauden aikana ja huomanneet
»pienen sometoimijoiden armeijan», jonka tavoitteena oli »le
vittää väärää ja harhaanjohtavaa tietoa ensisijaisesti Venäjän
vaikutuspiirissä olevilta foorumeilta sosiaalisen median laa
jemmalle käyttäjäkunnalle».
Miesten mielestä käynnissä oli harkittu ja koordinoitu ve
näläisten hyökkäys, johon olivat'kuuluneet myös aiemmat tie
tomurrot ja sähköpostijulkaisut. He huomauttivat Guccifer
2.0:n toistaneen hiljattain Trumpin usein hokemaa sanomaa
julistaessaan, että demokraatit saattaisivat yrittää »huijata vaa
leissa».
Elokuussa 2016 Watts oli ällistynyt kuullessaan Paul Mana
fortin, Trumpin silloisen kampanjapäällikön, levittävän venä
läisten propagandajuttua, jossa väitettiin totuuden vastaisesti,
että riehaantuneet mielenosoittajat olivat olleet vähällä vallata
Yhdysvaltojen ilmatukikohdan Turkissa. Sen jälkeen Watts ja
Weisburd, joka toimi tutkijana yliopiston alaisessa kybertutkimuskeskuksessa, olivat ryhtyneet analysoimaan Twitterissä
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julkaistuja viestejä ja havainneet, että monet Venäjän propagandatarinaa levittävät tviittaajat tukivat Trumpia.
Nyt Watts ja kumppanit olivat vakuuttuneita, että Venäjä
trollasi Yhdysvaltoja. »Jokainen tuhansista venäläisistä boteista ja lihaa ja verta olevista asennevaikuttajista julkaisee sosiaa
lisessa mediassa satoja viestejä joka päivä», he kirjoittivat War
on the Rocksin artikkelissaan, »ja ujuttaa julkiseen keskuste
luun siten massiivisen määrän valeuutisia ja henkilöihin koh
distuvaa häirintää». Kolmikko lisäsi vielä, että »valtava enem
mistö Venäjän aktiivisista toimenpiteistä verkossa kuluneen
vuoden ajalta liittyy Donald Trumpin presidentinvaalikam
panjaan».
Watts kollegoineen ei hahmottanut täysin tilanteen kaikkia
haaroja, mutta kokonaiskuva oli lähes täydellinen. Putinin in
formaatiosota Yhdysvaltoja vastaan piti sisällään monipuoli
sen, luovan ja salavihkaisen someoperaation, jonka tarkoituk
sena oli vaikuttaa amerikkalaisiin äänestäjiin kahden ikonisen
yhdysvaltalaisyrityksen, Facebookin ja Twitterin, kautta. Nyt
oli kuitenkin jo liian myöhäistä estää venäläisten kybermaihinnousua. Watts, Weisburd ja Berger esittivät artikkelissaan
varoituksen: »Venäjän somekampanjat ja hakkerointioperaatiot Yhdysvaltoja vastaan eivät suinkaan pääty Trumpiin.
Tämä on vasta alkua.»
Ilmassa oli ollut merkkejä Venäjän somekampanjasta, mut
ta kovin harva oli kiinnittänyt niihin huomiota. Kaksi vuotta
aiemmin Kremlissä vaikuttava salainen tietolähde oli varoit
tanut Yhdysvaltain suurlähetystön virkamiestä venäläisten
panostuksista informaatiosodankäyntiin. Samana vuonna
oli uutisoitu Ljudmila Savtšukista, joka paljasti, mitä »Inter
netin tutkimusjärj eston» seinien sisällä Pietarissa todellisuu
dessa tapahtui. New York Times perehtyi kyseisen trollitehtaan
toimintaan kesällä 2015. Kyseistä artikkelia valmistellessaan
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Adrian Chen, jutun kirjoittanut toimittaja, oli laatinut listan
venäläisistä troikista. Saman vuoden joulukuussa presidenttikisan kiihtyessä Chen pani merkille kiinnostavan muutoksen.
Tuolloin hän kertoi: »Käyn [listaa] edelleen läpi silloin tällöin.
Monet niistä ovat nykyään konservatiiveja, tai sellaisia valekonservatiiveja. En tiedä, mitä on meneillään, mutta kaikilta
tileiltä julkaistaan nyt juttuja Donald Trumpista ja sellaisesta.»
Venäläistrollit kannattivat Trumpia - se vaikutti ilmeiseltä.
Alkuvuodesta 2016 Andrei Krutskih, vaikutusvaltainen Ve
näjän hallinnon neuvonantaja, piti hiuksia nostattavan puheen
venäläisellä tietoturvafoorumilla ja vihjasi silloin, millaisia
voimia Venäjällä oltiin päästämässä valloilleen. »Luuletteko,
että eletään vuotta 2016?» hän kysyi. »Ei eletä, eletään vuot
ta 1948. Tiedättekö miksi? Koska vuonna 1949 Neuvostoliit
to teki ensimmäiset ydinasekokeensa. Ja jos siihen asti [...]
amerikkalaiset eivät olleet ottaneet meitä tosissaan, niin vuosi
1949 muutti kaiken, ja meille alettiin puhua kuin vertaiselle.»
Krutskih lisäsi: »Varoitan teitä: olemme hiuskarvan päässä sel
laisesta informaatioalan paukusta’, jonka ansiosta pystymme
puhumaan amerikkalaisille kuin vertaisillemme.» Krutskihin
arvion mukaan uuden informaatioaseen ansiosta Venäjä pys
tyisi »asettumaan määräävään asemaan läntisiin kumppanei
hin [Yhdysvaltoihin ja sen liittolaisiin] nähden».
Kuukausia puheen jälkeen, kesäkuussa 2016, Venäjän strategiainstituutti (jota johtivat Putinin kanslian nimittämät
eläköityneet tiedustelutyöntekijät) oli kierrättänyt Kremlissä
luottamuksellista selvitystä. Siinä esitettiin, että valtionjoh
don olisi käynnistettävä sosiaalisessa mediassa ja venäläisissä
uutismedioissa propagandakampanja, jolla taivuteltaisiin yhdysvaltalaisäänestäjiä tukemaan Venäjään suopeasti suhtau
tuvaa presidenttiehdokasta. Yhdysvaltalaiset tiedusteluviran
omaiset saivat tietää raportista vasta vaalien jälkeen - sama
päti myöhempäänkin raporttiin, jossa ehdotettiin, että venä-

läispropagandalla kannattaisi levittää voimakkaasti epäilystä
vaalien epärehellisyydestä. Jos Clinton voittaisi, hänen vaali
voittonsa saatettaisiin näin epäilyksen alaiseksi ja presidentin
auktoriteetti heikkenisi.
Vaalikampanjan aikana osa Clintonin verkkomedia-avus
tajista ei voinut olla aika ajoin miettimättä, voisiko Venäjällä
olla sormensa pelissä Clintonia suomivissa raivokkaissa Twitter-hyökkäyksissä ja Facebookin valeuutisvyöryissä. »Aavis
telimme, että Venäjällä voisi olla lusikkansa sopassa, mutta
emme tienneet, kuinka syvällä», Clintonin verkkomediatiimiin kuulunut Rob Flaherty muisteli myöhemmin. Clintonin
kampanjan verkkostrategia ei kuitenkaan taipunut sellaiseen,
että työntekijät olisivat hakeutuneet verkossa vaikuttavien
vainolaisten luo haastamaan heidän näkemyksiään. Verk
kostrategian ydin käsitteli sitä, miten kampanja tavoittaisi
Clintonin tukijat, valaisi heihin innostusta ja motivoisi heidät
lahjoittamaan rahaa kampanjalle. Tarkoitus ei ollut tavoittaa
ja suostutella Clintoniin varautuneesti suhtautuvia äänestäjiä,
jotka saattoivat kohdata internetissä läjäpäin valeuutisia, sala
liittoteorioita ja bottien jakamia, Clintonia kritisoivia viestejä.
Myöhemmin, kampanjan jälkeen, Clintonin keskeiset avusta
jat myönsivät möhlineensä jättäessään tämän kohderyhmän
täysin huomiotta. »Tässä suhteessa lähdimme takki auki tuu
leen», Podesta tuumi myöhemmin. »Sosiaalisessa mediassa
lensi paljon lokaa, etenkin Facebookissa. Ja kannastaan epä
varmojen äänestäjien näkövinkkelistä sitä oli tarjolla enem
män kuin meidän kampanjamme tuottamaa materiaalia.»
Trumpin kampanjan keskiössä sen sijaan oli Facebook.
Tämä oli Jared Kushnerin vastuualuetta. Trumpin kampanjaorganisaatio hyödynsi kohdennustekniikoita ja muita datapohjaisia menetelmiä, missä apuna olivat oikeistolaismiljonääri Robert Mercerin omistama salaperäinen konsulttiyritys
Cambridge Analytica sekä Brad Parscalen johtama someyri-
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tys. Myös republikaanien kansalliskomitea oli mukana yh
teistyössä. Trumpin kampanjassa hyödynnettiin tehokkaasti
Facebookia yhtäältä vanhojen tukijoiden sitouttamiseen mut
ta toisaalta myös uusien tukijoiden hankkimiseen.* Tiesivätpä
kampanjatyöntekijät sitä tai eivät, tässä työssä heille oli huo
mattavaa apua muun muassa venäläistrollien laatimista Clintonin-vastaisista viesteistä.
Putinin salavihkaisessa sosiaalisen median operaatiossa hyö
dynnettiin useita eri taktiikoita. Internetin tutkimusjärjestön
uuraat trollit loivat tuhansia valetilejä Twitteriin. Trollit tekey
tyivät Yhdysvaltain kansalaisiksi ja kommentoivat kärkkäästi
suurten yhdysvaltalaisten tiedotusvälineiden uutisia. Verkon
käyttäjän sijainnin salaavien VPN-yhteyksien ja valetilien
kautta trollit suomivat Clintonia Twitterissä ja Facebookissa ja
esittivät hänet korruptoituneena poliitikkona. Kun Trump pit
kin hampain lopulta lakkasi kyseenalaistamasta Obaman syn
nyinmaata, venäläistrollit alkoivat toistaa hänen uutta väitet
tään, jonka mukaan alun perin Clinton olisi pannut liikkeelle
syntymäpaikkaa koskevan salaliittoteorian. Ja kun Access
Hollywood -video julkaistiin, venäläisten Twitter-tilien käyttä
jät kiiruhtivat avittamaan Trumpia ryöpyttämällä Clintonia ja
hehkuttamalla sitten Wikileaksin julkaisemia Podestan sähkö
posteja.
»Tavoitteena oli kääntää amerikkalaiset omaa hallitustaan
vastaan», Maksim-nimellä esiintyvä Internetin tutkimusjär
jestön trolli kertoi venäläisessä televisiohaastattelussa vaalien
jälkeen. »Piti aiheuttaa levottomuutta [ja] herättää tyytymät
*

Kesäkuussa, kun Cambridge Analytica aloitti yhteistyötä Trumpin kam
panjaorganisaation kanssa, yrityksen toimitusjohtaja Alexander Nix oli
ottanut yhteyttä Wikileaksiin ja kysynyt, luovuttaisiko Wikileaks hänen
firmansa käyttöön Clintonin sähköpostiviestit, joiden hallussapitoon
Assange oli ehtinyt vihjata. Wikileaks vastasi kieltävästi.

tömyyttä.» Maksim kertoi, että heille annettiin kotitehtävä,
jonka avulla heidän oli tarkoitus opetella ymmärtämään pa
remmin Yhdysvaltain politiikkaa ja kirjoittamaan parempia
viestejä: työntekijöiden käskettiin katsoa politiikan maailmaan
sijoittuvaa suosittua draamasarjaa House ofCardsia.
Myöhemmin, kun vaalit olivat jo kaukana takanapäin,
Twitter kertoi tunnistaneensa yli 36 000 mahdollisesti venä
läisten toimiin liittyvää tiliä, jotka olivat syytäneet automatisoidusti ilmoille vaaleihin liittyvää materiaalia. Näiltä tileiltä
julkaistiin yli 1,4 miljoonaa vaaliaiheista tviittiä, joita näytet
tiin muille internetin käyttäjille kaikkiaan noin 288 miljoonaa
kertaa vaaleja edeltäneenä syksynä. (Osa someanalyytikoista
arvioi todellisten lukumäärien olevan Twitterin laskemia suu
rempia.)
Sadat Internetin tutkimusjärjestön toimijat ostivat tuhansia
Facebook- ja Instagram-mainoksia, jotka maksoivat kaikkiaan
noin 100 000 dollaria - ei mikään silmitön summa, mutta
kuitenkin röyhkeä veto Kremlin salassa toimivilta propagan
disteilta. Monet maksettua näkyvyyttä saaneista viesteistä
keskittyivät yhteiskunnallisiin kiistakapuloihin. Tarkoitus oli
herättää tunteita ja aiheuttaa vastakkainasettelua, eivätkä vies
tit aina liittyneet varsinaisesti vaaleihin. Aiheet olivat ajan
kohtaisia kuumia perunoita: seksuaalivähemmistöjen oikeu
det, rotukysymykset, poliisien väkivallanteot, maahanmuutto,
aseenkanto-oikeudet ja niin edelleen. Venäläisten perustaman
South United -Facebook-ryhmän maksamassa mainokses
sa oli etelävaltioiden lippu ja teksti: »Ei vihan vaan kulttuuri
perinnön asialla. Etelä nousee jälleen!» Secure Borders -nimi
sen, myöskin venäläisten perustaman ryhmän mainoksessa
raja-aitaa esittävään kuvaan oli liitetty teksti: »Maahantunkeu
tujilta pääsy kielletty.»
Usein kohteena oli kuitenkin Clinton. Venäläisillä oli sor
mensa pelissä esimerkiksi Army of Jesus -ryhmän julkaisussa,
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jossa oli kuva Saatanan ja Jeesuksen kädenväännöstä ja paho
laisen vieressä teksti: »Jos voitan, Clinton voittaa.» Mainokses
sa luki lisäksi: »Hillary on itse Saatana, ja hänen pahuutensa
ilmenee selvästi hänen rikoksistaan ja valheistaan.» Yksi venä
läisten mainoksista oli laadittu vaikuttamaan yhdysvaltalaisen
veteraaniyhdistyksen tuotokselta. Kuvassa oli Yhdysvaltain
lippuun kääritty sotilaan ruumisarkku ja vieressä teksti: »Hil
lary kysyy: ’Mitä väliä?’» Valeryhmä Born Liberal puolestaan
maksoi saadakseen näkyvyyttä julkaisulleen, jossa Bernie San
ders kutsui Clinton-säätiötä »ongelmaksi». Noin viisi miljoo
naa yhdysvaltalaista näki venäläisten tehtailemia mainosjulkaisuja vaalikampanjan aikana.
Venäläisten keinovalikoima ei kuitenkaan rajoittunut pelk
kiin mainoksiin. Internetin tutkimusjärjestön työntekijät pe
rustivat noin 120 Facebook-sivua ja levittivät niiden kautta
eripuraa lietsovia julkaisuja. Venäläisten tukeman Being Pat
riotic -Facebook-sivun ylläpitäjä järjesti Trumpin tukijoiden
mielenosoituksia eri puolilla Floridaa ja onnistuikin vähintään
kahdessa kaupungissa keräämään Trumpin tukijoita yhteen.
Sivulla kehotettiin myös osallistumaan »Ei Hillarylle!» -mie
lenosoitukseen Clintonin kampanjaorganisaation päämajan
ulkopuolella Brooklynissä. Venäläiset pitivät pinnalla myös
Youtube-videoita, joissa kaksi afroamerikkalaista miestä ryö
pyttää Clintonia ja kutsuu häntä muun muassa »rasistisek
si vittupääksi», joka »aikoo ajaa muslimien asiaa». Facebook
arvioi myöhemmin, että venäläisten perustamilta valetileiltä
tehtiin kahden vuoden aikana noin 80 000 julkaisua, jotka ta
voittivat noin 126 miljoonaa yhdysvaltalaista eli runsaan kol
manneksen väestöstä.
Millainen merkitys kaikella someaktiivisuudella sitten oli?
Harva maksettua näkyvyyttä saaneista viesteistä julkaistiin
kampanjan viimeisillä viikoilla. Ponnisteluita ei keskitetty jär
jestelmällisesti kaikkiin vaa’ankieliosavaltioihin, joissa kanna-
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tuslukemat olivat tasaisia. Venäjään liittyvät tviitit muodostivat
häviävän pienen murto-osan kaikista vaaliaiheisista tviiteistä.
Tilanne oli kuitenkin se, että Venäjän hallinto oli käynnistä
nyt salaisen propagandaohjelman, jota toteutettiin useissa eri
sosiaalisen median palveluissa, osana laajempaa kokonaisuut
ta verkkohyökkäyksineen ja RT:n ja Sputnikin julkaisemine
uutisjuttuineen. Tämän hahmotti ani harva Yhdysvaltain hal
linnossa.
Mitä tietoja tiedustelutahot olivatkin onnistuneet aiheesta
haalimaan, heiltä puuttui kokonaiskuva. Kongressin jäsenille
pitämissään yksityisissä tiedotustilaisuuksissa yhdysvaltalaiset
tiedusteluviranomaiset puhuivat venäläisten propagandaponnisteluista vain yleisellä tasolla. Mikään ei viitannut siihen,
että he olisivat olleet perillä hankkeen mittakaavasta. Kun hal
lituksen ja tiedustelutahojen johtohahmot tapasivat Valkoi
sen talon tilannehuoneessa visusti ulkopuolisilta varjelluissa
neuvotteluissaan, Obama ja muut olivat pohtineet venäläisten
masinoimien tietomurtojen ja sähköpostipaljastusten yksityis
kohtia ja merkitystä sekä analysoineet osavaltioiden äänestysjärjestelmiin kohdistuneita tunkeutumisyrityksiä. Mitään ei
kuitenkaan ollut puhuttu Venäjän hallinnon tuottamasta pro
pagandasta ja sen solutuksesta yhdysvaltalaisten käyttämiin
sosiaalisen median palveluihin. »Siitä ei keskusteltu», eräs
neuvonpitoihin osallistunut myönsi myöhemmin. Tässä mie
lessä tiedustelupalvelut epäonnistuivat.
Kampanjan loppumetreillä Trumpin lähimmät neuvon
antajat ja tukijat levittivät tehokkaasti venäläisten aikaan
saannoksia. Äänestyspäivän aatonaattona Kellyanne Conway
jakoi tviitin, joka oli alun perin julkaistu »Tennesseen repub
likaanien epäviralliseksi Twitter-tiliksi» itseään kuvaavalla @
Ten_GOP-tilillä. Tviitti kuului seuraavasti: »Vankilatuomion
saaneen merimiehen äiti vaatii: ’Soveltakaa Hillaryyn samoja
säädöksiä turvallisuusluokitellun tiedon käsittelystä kuin mitä

sovelsitte poikaani’ #hillarynspostit #WeinerGate.» Joitakin
viikkoja aiemmin Parscale, Trumpin kampanjan digisuunnitelman koordinaattori, oli myös jakanut @Ten_GOPin viestin,
jossa sanottiin: »Tuhannet surullisen sakin edustajat kokoon
tuivat vaatimaan, että media kertoo totuuden! Jaa tämä vies
ti, jos sinäkin olet kyllästynyt puolueelliseen mediaan.» Myös
Donald Trump Junior jakoi yhden @Ten_GOPin tviiteistä,
jossa varoitettiin, että Clintonin äänestäjät hautoivat vaalivilp
piä Floridassa. @Ten_GOPin tviittejä jakoivat myös Flynn ja
hänen poikansa Michael Flynn Junior.
@Ten_GOP-tiliä hallinnoitiin Internetin tutkimuskeskuk
sesta käsin. Trumpin kampanjaorganisaation keskeiset avus
tajat levittivät venäläistä propagandaa. (Parscale sanoi myö
hemmin, ettei hän lainkaan osannut epäillä tiliä venäläisten
huijaukseksi: »Menin lankaan.»)
Marraskuun 6. päivänä Comey lähetti kongressille kirjeen,
jossa totesi FBI:n arvioineen Anthony Weinerin tietokoneel
ta löydetyt sähköpostit. Comeyn viikkoa aiemmin lähettämä
tiedote oli nostattanut niin suuren kohun, että hänestä FBI:n
oli kerrottava tuloksista. FBI:n tekniikkavelhot ja analyytikot
olivat uurastaneet kellon ympäri viestejä tutkiessaan. Comeyn
lausunto kuului: »Kantamme on edelleen sama kuin heinä
kuussa.» Koneelta löytyneet sähköpostit olivat pääosin kopioi
ta viesteistä, jotka FBI oli jo tutkinut.
Clintonin väki oli huojentunut, mutta vahinko oli jo ehti
nyt tapahtua. Comeyn ilmoitusta käsittelevän artikkelin otsik
ko Washington Postissa kuului: »FBI:n johtaja Comey: Clinto
nin sähköpostitapauksessa ei suositella syytteitä». Jälleen uusi
muistutus siitä, että Clinton oli ollut FBI:n tutkinnan kohtee
na. Trump lyttäsi Comeyn ja FBI:n. Vaalitapahtumassa Michi
ganissa hän julisti: »Hillary Clinton on syyllinen. Hän tietää
sen, FBI tietää sen ja kansa tietää sen.»
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Comeyn ilmoitusten jälkeen Clintonin kannatusluvut
olivat lähteneet laskuun, mutta tilanne tasaantui viimeisen
kampanjaviikon puolivälin kieppeillä. Clintonin johto oli kui
tenkin ehtinyt kaventua: 28. lokakuuta hän oli johtanut 4,7
prosenttiyksiköllä, muutamaa päivää ennen vaaleja ero Trumpiin oli enää 2,9 prosenttiyksikköä. Vaalianalyytikko Nate Silverin mukaan Clintonin vaalivoiton todennäköisyys oli ollut
81 prosenttia ennen Comeyn ilmoitusta. Kaksi päivää ennen
vaaleja voiton todennäköisyys oli enää 65 prosenttia. Kampan
jaorganisaation omat mielipidemittaukset viittasivat siihen,
että Clinton johti edelleen osavaltioissa, joita hänen neuvon
antajansa pitivät voiton kannalta kriittisinä.
Kun vaalipäivä sitten koitti, Clinton sai kaiken kaikkiaan
65 844 610 ääntä, Trump jäi toiseksi 62 979 636 äänellä. Trump
voitti kuitenkin puolelleen enemmän valitsijamiehiä, koska
onnistui kirimään niukasti Clintonin ohi esimerkiksi Wisconsinissa, Michiganissa ja Pennsylvaniassa, joissa kussakin
Trump voitti alle yhden prosenttiyksikön erolla. Jos kaikkiaan
79 000 äänestäjää näissä osavaltioissa olisi päättänyt äänestää
toisin, Clintonista olisi tullut presidentti.
Tulos oli järkytys niin Obamalle avustajineen kuin muille
kin Yhdysvalloissa ja maailmalla politiikkaa tiiviisti seuraaville. Valkoisessa talossa oli uskottu, että hallitus oli onnistunut
tehtävässään: vaalipäivä oli sujunut välikohtauksitta. Se oli nyt
laiha lohtu. Valkoisen talon päättäjiltä oli kestänyt kuukausia,
ennen kuin kansalaisille oli saatu kerrottua venäläisten hyök
käyksestä. Obama oli esittänyt Putinille uhkavaatimuksen,
mutta pakotteisiin ei ollut turvauduttu. Ilmassa roikkui kysy
mys: olivatko he todella onnistuneet suojaamaan yhdysvalta
laista demokratiaa Putinin informaatiosodan vaikutuksilta?
Koska voitto oli ollut niin pienestä kiinni, mikä hyvänsä
presidenttikilvan osa-alue oli saattanut ratkaista pelin: Clin-
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tönin vaikeudet vetävien vaaliteemojen asettelussa, hänen
vaalimainoksensa, kampanjoinnin kohdentaminen viimeis
ten viikkojen aikana, monien Sandersin tukijoiden menettä
minen, Comeyn päätös nostaa sähköpostiasia tapetille ennen
vaaleja ja niin edelleen aina venäläisten tietomurtoihin, Wi
kileaksin julkaisuihin ja Putinin salaiseen somehyökkäykseen
asti. Raskaan tappion kokenut Clinton ja hänen avustajansa
olivat ällistyneitä ja uskoivat, että yksi vaalitulosta selittävä
seikka oli juuri Putinin vaivihkainen sekaantuminen vaalien
kulkuun. Kun ääntenlasku alkoi enteillä Trumpin voittoa myö
hään vaalipäivän iltana, Clintonin henkilökohtaisesti tunteva
senaattori Clare McCaskill mutisi toimittajan ohi kävellessään:
»Voitko uskoa? Helvetin venäläiset.»
Trumpin mielestä kaikki keskustelu venäläisistä halvensi
hänen kampanjaansa. Hän oli toistuvasti kieltäytynyt myön
tämästä venäläisoperaation olemassaoloa senkin jälkeen, kun
yhdysvaltalaiset tiedusteluviranomaiset olivat ilmoittaneet,
että Putin oli kuin olikin lähtenyt hyökkäykseen Yhdysvaltoja
vastaan. Kikka oli toiminut. Voitonpuheessaan Trump julisti:
»Yhdysvaltojen on aika sitoa vastakkainasettelun aiheuttamat
haavat, on toimittava yhdessä.»
»Trump! Trump! Trump!» väkijoukko mylvi baarissa äänes
tystulosten selvitessä. Yhdessä nurkassa oli suuri, ihmisen
kokoinen suurennos Trumpia esittävästä valokuvasta, jonka
edessä kannattajat saivat ottaa kuvia. Vieressä oli kuva Putinista. Baari sijaitsi Moskovan keskustassa. Trumpin kannattajien
aamuöisissä vaalivalvojaisissa äärinationalistit, Kremlin linjaa
kannattavat akateemikot, hallitukseen suopeasti suhtautuvat
toimittajat ja muut venäläiset Trump-fanit olivat kokoontu
neet kannustamaan republikaaniehdokasta voittoon. Aleksei
Žuravljov, äärinationalistisen Rodina-puolueen puheenjohtaja
ylisti Trumpin Venäjä-myönteisyyttä. »Viis Clintonin ajamas
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ta nollauksesta, tämä se on se todellinen nollaus», hallituksen
linjaa edustavien tiedotusvälineiden avustaja Dmitri Drobnitski huudahti. »Läntinen maailma nollataan nyt.»
Tunteja myöhemmin ilmoitus Trumpin vaalivoitosta sai
Venäjän duuman antamaan raikuvat aplodit. Putinin operaatio
oli onnistunut: se oli kärjistänyt yhdysvaltalaisten ihmisryh
mien välisiä vastakkainasetteluja ja vaikuttanut vaaleihin.
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21
»M E ID Ä T V A LT A SI P A H A E N T E IN E N O LO . T IL A N N E
O L I K U IN S A R JA S T A I S Ä N M A A N P U O L E S T A . »

Äänestyspäivän jälkeisenä aamuna Barack Obama marssi toi
mistoonsa kuulemaan päivittäistä tiedustelukatsausta ja huu
dahti avustajilleen: »Leuka pystyyn, ystävät hyvät, meillä on
hommia hoidettavana!» Sitten hän kutsui paikalle viestintä- ja
politiikkatiiminsä, kaikkiaan kolmisenkymmentä virkamiestä,
jotka näyttivät kaikki maansa myyneiltä.
»Historia on siksakkia», Obama sanoi alaisilleen. »Se ei
ole suora viiva. Suuri osa siitä, mitä olemme saavuttaneet, on
mahdollista säilyttää. Ei vaivuta epätoivoon. Aikaa on kaksi
kuukautta ja tekemistä on paljon.» Eräälle hänen avustajistaan
muodostui käsitys, että Obama puhui osin myös itselleen.
Presidentti yritti pysyä luottavaisella mielellä. Kun Trumpin
voitto alkoi näyttää varmalta äänestyspäivän iltana, Obama oli
sanonut läheiselle avustajalleen, että hänen seuraajansa ei ollut
niinkään ideologi kuin rehvakas showmies. Ehkä Trump vie
lä osoittaisi vastuuntuntoa. Ehkä hän tekisi Obaman sairausvakuutusuudistukseen vain pieniä muutoksia koko uudistuk
sen romuttamisen sijasta, ehkä hän pitäisi Yhdysvallat edelleen
Pariisin ilmastosopimuksen piirissä.
Obama toivoi helppoa ja tehokasta vallanvaihtokautta, jon
ka aikana Trump autettaisiin uuteen rooliinsa valtion päämiehenä ja kansakunnan edun valvojana. Venäjä-kysymys
ei kuitenkaan kadonnut mihinkään. Se heitti varjonsa maan
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tärkeimpiin kuuluvan poliittisen perinteen eli vallanvaihdon
ylle.
Uusia kysymyksiä alkoi pulpahdella pintaan lähes välittömäs
ti. Kaksi päivää vaalien jälkeen Venäjän varaulkoministeri Ser
gei Rjabkov kertoi venäläiselle uutistoimistolle, että Kremlin
ja Trumpin kampanjatiimin välillä »oli yhteyksiä» kampanjan
aikana. »Tunnemme tietenkin suurimman osan hänen sisäpiiriläisistään», Rjabkov sanoi. »He ovat merkittäviä henki
löitä, jotka ovat päässeet hyviin asemiin. En voi sanoa, että
kaikki, mutta sangen moni pitää edelleen yhteyttä Venäjän
edustajiin.»
Rjabkovin lausunnot olivat häkellyttäviä. Millaisista yhteyk
sistä hän oikein puhui? Rjabkov ei valottanut asiaa tarkemmin,
ja Trumpin kampanjan tiedottaja Hope Hicks kiisti pian kai
ken: »Sellaista ei ole tapahtunut. Kampanjaorganisaatio ei ole
ollut yhteydessä minkään ulkomaisen toimijan kanssa kam
panjan aikana.» Kuten sittemmin kävi ilmi, Hicksin lausunto
ei pitänyt paikkaansa.
Tiedusteluviranomaisten todistusaineisto Venäjän toimista
presidentinvaalien alla vankistui entisestään. Pari päivää vaa
lien jälkeen kansallisen turvallisuusvirasto NSA:n päälliköltä,
Michael Rogersilta, kysyttiin hänen konferenssiesiintymisensä päätteeksi Wikileaksista ja sen päätöksestä julkaista hakkeroituja materiaaleja vaalikampanjan aikana. »Siinä nähtiin
toinen valtio tavoittelemassa määrätietoisesti etukäteen har
kittuja tavoitteita», Rogers vastasi. »Kyse ei ollut puolivillai
sesta puuhastelusta. Kyse ei ollut sattumasta. Kyseessä ei ollut
umpimähkään valittu kohde.» Kovia sanoja. Tiedusteluviran
omaiset olivat varmistuneet lokakuussa siitä, että demokraat
teihin kohdistuneet tietomurrot olivat Venäjän hallinnon ma
sinoimia. Tuolloin viranomaiset olivat kuitenkin kertoneet
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ainoastaan, että anastettujen materiaalien julkaiseminen »täs
mäsi» Venäjä-johtoisten toimenpiteiden toteutustapaan ja pää
määriin. Rogers meni nyt pidemmälle. Hänen toteamuksensa
ennakoi repivää riitaa, joka leimahtaisi pian tiedusteluviranomaisten ja vasta valitun presidentin välille.
*

*

*

Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten päätelmät Venäjän
osallisuudesta eivät olleet vaikuttaneet vähääkään tulevan
presidentin ja hänen lähipiirinsä näkemyksiin; Trump kertoi
toimittajille, että hän oli saanut Putinilta »kauniin» onnittelukirjeen. Putin ja Trump puhuivat puhelimessa 13. marraskuu
ta, jolloin keskustelu koski, Putinin kanslian tiedotteen mu
kaan, keinoja »normalisoida maiden väliset suhteet ja päästä
aloittamaan rakentavaa ja mahdollisimman monipuolista yh
teistyötä».
Trump nimitti Michael Flynnin turvallisuuspoliittiseksi neu
vonantajakseen. Muutama päivä nimityksensä jälkeen Flynn
soitti presidentti Bašar al-Assadin hallintoa vastustavan oppo
sition edustajalle, joka oleili Yhdysvalloissa - Venäjä oli avus
tanut al-Assadia, Syyriaa häikäilemättömästi johtavaa diktaat
toria. »Tulevaisuudessa meidän on tehtävä yhteistyötä Venäjän
kanssa», Flynn totesi opposition edustajalle. Hän selitti, että
Trumpin tiimi ei jatkaisi Obaman hallinnon aiempaa linjaa
eikä siis vaatisi al-Assadia luopumaan vallasta. Uusi strategia
keskittyi toistaiseksi ainoastaan Isisin ja sen Syyrian Raqqassa
sijaitsevan tukikohdan tuhoamiseen. Flynn arveli, että paras
tapa päämäärän saavuttamiseksi oli yhteistyö Venäjän asevoi
mien kanssa. Flynn mainitsi keskustelleensa asiasta jo Venäjän
suurlähettilään Sergei Kisljakin kanssa. Myöhemmissä syy
rialaisen oppositioedustajan kanssa käymissään keskusteluis-
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sa Flynn puhui avoimesti keskusteluistaan Kisljakin kanssa.
»Hän oli usein yhteydessä Kisljakiin», oppositioaktivisti muis
teli. Keskusteluista tuli Flynnille arkipäivää, eikä hän - niin so
tilastiedustelu-upseeri kuin olikin - tullut missään vaiheessa
ajatelleeksi, että yhdysvaltalaistiedustelu seurasi niitä järjestel
mällisesti.
Suunnilleen niihin aikoihin, kun Flynn Trumpin edustajana
yritti sopia venäläisten kanssa toimenpiteistä Syyrian sodan
lopettamiseksi, ulkoministeri John Kerry luopui Yhdysval
tojen ja Venäjän yhteistyöhaaveista. Koko kesän ja vielä syk
sylläkin Kerry oli vastustanut sellaisia Venäjään kohdistuvia
vastatoimia, jotka vaikeuttaisivat hänen pyrkimyksiään sopia
ulkoministeri Lavrovin kanssa Syyrian verisen sisällissodan lo
pettamisesta. Nyt Kerry oli kuitenkin tullut siihen tulokseen,
ettei hän pääsisi Lavrovin kanssa puusta pitkään. Kaiken päät
teeksi Venäjän sekaantuminen vaaleihin herätti demokraattisenaattoreissa, Kerryn entisissä kollegoissa, päivä päivältä
enemmän suuttumusta. Kerry esitti, että tapahtumien kulku
selvitettäisiin juurta jaksain.
Joulukuun alussa Kerry osallistui videoyhteyden avulla
kansallisen turvallisuusneuvoston kokoukseen Brysselistä,
missä hän oli Nato-kokouksen vuoksi. Hän ilmoitti kannatta
vansa itsenäistä, molempien puolueiden yhteistä tutkintaa Ve
näjän tietomurroista ja sähköpostipaljastuksista. Kerry oli jo
pyytänyt ulkoministeriön työryhmää laatimaan alustavan eh
dotuksen tutkintaa seuraavan valiokunnan koostumuksesta, ja
virkamiehet olivat ehdottaneet pohjaksi hyväksi havaittua toi
mintamallia, jota oli sovellettu syyskuun 11. päivän terrori-is
kujen jälkeen. »Arvelimme, että tämä olisi ainoa mahdollisuus
selvittää totuus», ulkoministeriön virkamies kertoi myöhem
min. »Jos me emme sitä tee, ei tee Trumpin hallintokaan.»
Kerry oli kuitenkin tulkitsevinaan, että Obama oli hieman
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vastahakoinen käymään täysillä Venäjä-kysymyksen kimp
puun vallanvaihdon aikana. Turvallisuusneuvoston kokouk
sessa Obama ja muut hallituksen jäsenet puntaroivat Kerryn
ehdotusta. Presidentti päätti haudata ajatuksen. Vaalitaistelun
tiimellyksessä Obaman huoli oli ollut se, että julkiset kom
mentit Venäjän toteuttamista verkkohyökkäyksistä vaikuttai
sivat liian puoluepoliittisilta. Vaalit olivat jo ohi, mutta pelko
oli edelleen sama: tapahtumia setvivän valiokunnan perusta
minen vaikuttaisi sisäpoliittiselta tempaukselta.
Se siitä sitten, Kerry tuumi. Ei vastatoimia. Venäläiset pää
sevät kuin koira veräjästä. »Olimme kaikki pyörällä päästäm
me vaalien jälkeen, ja keskustelu Venäjä-operaatiosta näivet
tyi», eräs Obaman hallinnon kokenut virkamies muisteli. »En
uskonut, että presidentti tarttuisi toimeen.»
Presidenttiydensä aluksi Trumpin oli muodostettava hallitus.
Sopiva ulkoministeri oli edelleen hakusessa marraskuun 19.
päivänä, kun tuleva presidentti sai yllättävän vieraan New Jer
seyssä sijaitsevaan kartanoonsa. Tulija oli Mitt Romney.
Vaikutti epätodennäköiseltä, että Trumpin hallituksen yk
köspaikkaa tarjottaisiin Romneylle. Monet muistivat, että
Romneyn hävittyä Obamalle vuonna 2012 Trump oli ivan
nut Romneyn paineensietokykyä. Esivaalien aikana Romney
puolestaan oli sättinyt Trumpin maan rakoon ja kutsut häntä
»teeskentelijäksi» ja »huijariksi», joka piti äänestäjiä »tomp
peleina». Oli vielä muukin syy, miksi Romney ei vaikuttanut
mahdolliselta valinnalta Trumpin ulkoministeriksi: pyrkies
sään presidentiksi neljä vuotta aiemmin Romney oli kutsunut
Venäjää Yhdysvaltojen »merkittävimmäksi geopoliittiseksi
vastustajaksi». (Obama oli tuolloin pilkannut ja vääristellytkin
lausuntoa, joka nyt tuntui kaukonäköiseltä.)
Trumpin luota poistuessaan Romney luonnehti tapaamis
taan pidättyväisesti. »Keskustelimme perinpohjaisesti Yhdys
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valtojen kannalta tärkeistä alueista eri puolilla maailmaa», hän
sanoi toimittajille. Arvuuttelut Romneyn mahdollisesta kiinni
tyksestä Trumpin hallitukseen kävivät kuumina.
Pian Trumpin ja Romneyn tapaamisen jälkeen Christopher
Steele sai uutta tietoa Moskovassa asuvalta lähteeltään. Hän ei
työskennellyt enää Simpsonin yrityksen laskuun mutta piti sil
ti velvollisuutenaan välittää saamansa tiedot eteenpäin.
Steele sinkautti Simpsonille pikapikaa uuden raportin, ly
hyen muistion, joka ei koskaan päätynyt julkiseen levitykseen.
»29. marraskuuta 2016 Venäjän ulkoministeriössä työskente
levä korkea-arvoinen virkamies kertoi parhaillaan leviäväs
tä huhusta, jonka mukaan TRUMPIN, Yhdysvaltain tulevan
presidentin, viivyttely seuraavan ulkoministerin nimittämi
sessä johtuu presidentti PUTININ / Kremlin väliintulosta»,
Steele kirjoitti. »Viimeksi mainitun kerrotaan pyytäneen, että
TRUMP nimittäisi virkaan Venäjään suopeasti suhtautuvan
henkilön, joka olisi valmis aloittamaan nopeasti Ukrainaan
liittyvien pakotteiden purkamisen ja yhteistyön (’turvallisuus)
Syyriassa.»
Steele lisäsi: »Lähteeni olettaa, että Kremlin väitetty väliin
tulo johtuisi mahdollisuudesta, että ulkoministerin paikkaa
saatetaan tarjota Mitt ROMNEYLLE, jonka suhtautumista
Venäjään pidetään kielteisenä.»* (Trumpin hallinnon edustaja
sanoi myöhemmin: »Mikään ei viittaa siihen, että venäläiset
olisivat ottaneet yhteyttä tai yrittäneet millään tavalla vaikut
taa valintaan, ja mikäli näin olisikin tapahtunut, heidät olisi
torjuttu suoralta kädeltä.»)
*

Joulukuun puolivälissä Steele toimitti Simpsonille viimeisen raporttin
sa. Siinä siteerattiin tietolähdettä, joka väitti erään venäläisen yrittäjän
ja tämän omistamien firmojen murtautuneen demokraattien puolue
johdon tietoihin »bottiverkkojen ja aikuisviihteen» avulla. Kyseinen
yrittäjä ja hänen yrityksensä kiistivät väitteet myöhemmin ja haastoivat
Steelen oikeuteen Britanniassa.
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Joulukuun 12. päivänä Trump ilmoitti esittävänsä ulko
ministeriksi Rex Tillersonia, ExxonMobilin toimitusjohtajaa.
Tillerson oli epätyypillinen valinta. Hänellä ei ollut kokemusta
diplomaatti- tai hallitustehtävistä. Sen sijaan hän oli huomat
tavan läheisissä väleissä isokenkäisten moskovalaisten kanssa.
ExxonMobilin toimitusjohtajana hän oli käynyt usein Venäjäl
lä ja solminut mittavia sopimuksia venäläistä energiajätti Rosneftiä luotsaavan Igor Setšinin kanssa - kaksikko oli kerran
juhlistanut toteutuneita kauppoja kilistämällä samppanjaa.
Vuonna 2013 Putin oli myöntänyt Tillersonille ystävyyden
kunniamerkin.
Kongressin demokraatit ja Obaman hallinnon virkamie
het painostivat yhä kiivaammin presidenttiä tilaamaan täyden
selvityksen vaalien aikaisista tapahtumista. Tiedusteluviran
omaiset olivat käyneet läpi tiedusteluraporttejaan, ja osa virka
miehistä alkoi huolestua toden teolla. Eräässä CIA:n salaisessa
arviossa todettiin, että Venäjän verkkoiskujen tarkoitus ei ol
lut ollut vain lietsoa epävakautta vaan niillä oli ollut täsmällisempikin päämäärä: Trumpin vaalivoitto. Miksi tämä saa
tiin selville näin myöhään? »Haaviimme tarttuu usein paljon
tiedustelutietoa, jota ei pystytä hyödyntämään välittömästi»,
korkea-arvoinen viranomainen selitti myöhemmin. »Jutut nö
köttivät tietokannoissa, kunnes niiden perään kyseltiin. Ana
lyytikot ryhtyivät penkomaan näitä tietokantoja vasta vaalien
jälkeen ja löysivät silloin tietoja, jotka muuttivat aiempia arvi
oita. Lisäksi tiedusteluväki pani merkille, että tietyt venäläiset
onnittelivat toinen toisiaan hyvin tehdystä työstä vaalien jäl
keen.»
Varhain joulukuussa Obama pyysi Yhdysvaltain sisäisen
turvallisuuden neuvonantajaansa Lisa Monacoa ilmoittamaan,
että tiedusteluviranomaiset toteuttaisivat »perinpohjaisen sel
vityksen» Venäjän osallisuudesta vaaleissa ja antaisivat julki
sen selostuksen löydöksistä ennen kuin uusi presidentti astuisi
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virkaan. Kongressin painostus ei ollut ainoa syy Obaman toi
mintaan. Hänen avustajansa ja eräät kongressin jäsenet tulivat
siihen tulokseen, että Venäjän operaatiota koskevat tiedusteluasiakirjat oli saatava kirjoihin ja kansiin ennen kuin Trumpin
väki hautaisi ne jonnekin arkistojen uumeniin tai jopa tuhoai
si ne. »Oli ehdottoman tärkeää saada mahdollisimman paljon
kaikesta mustaa valkoiselle ja kongressin tietoon vaalipäivän
ja virkaanastumisen välisenä aikana», eräs Valkoisessa talossa
työskennellyt avustaja muisteli. »Muuten Trump voisi lakaista
kaiken maton alle.»
Obaman hallinto oli päättänyt siirtyä kovempiin keinoihin
venäläisten kanssa toimiessaan, mutta sillä oli vaikeuksia päät
tää, miten tämä tapahtuisi. Lyhyen ulkomaanmatkan jälkeen
Obama oli määrännyt, että uusien pakotteiden tarve oli syytä
arvioida uudelleen.
Ei kuitenkaan löytynyt riittävää halua asettaa kauaskantoi
sia talouspakotteita, jotka aiheuttaisivat pahaa jälkeä Venäjäl
lä. Tiedusteluviranomaiset varoittivat, että Putin pitäisi niitä
Obaman viimeisenä yrityksenä syöstä hänet vallasta. Tulok
sena saattaisi olla kriisi, jollaisen selvittämiseen Trumpin uu
nituoreen tiimin rahkeet eivät riittäisi.
Ulkoministeriössä puhallettiin pölyt kuukausia aiemmin
hahmotelluista vastatoimenpide-ehdotuksista, joihin kuului
esimerkiksi venäläisdiplomaattien - myös vakoojien - karkot
taminen ja Yhdysvalloissa venäläistiedustelun kulisseina toi
mivien tilojen sulkeminen. Kerry ei kuitenkaan ollut innos
tunut heittämään turhan monia venäläisiä ulos maasta, sillä
hän pelkäsi, että Venäjän vastaveto vaikeuttaisi huomattavasti
ulkoministeriön ja tiedusteluorganisaatioiden toimintaa Venä
jällä.
Ne hallinnon virkamiehistä, jotka eivät tienneet Venäjän
somekampanjan laajuudesta, eivät pitäneet järeitä keinoja tar
peellisina. »Mitä Venäjän kybertoimenpiteisiin tuli, me luu
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limme, että ne olivat loppuneet suurin piirtein niihin aikoihin,
kun Obama varoitti Putinia jatkamasta», asiaa koskeviin poh
dintoihin osallistunut virkamies muisteli. »Kun oli määrä ryh
tyä vastatoimenpiteisiin, osa virkamiehistä oli sitä mieltä, että
hyökkäys oli jo torjuttu onnistuneesti. Järeille vastatoimille ei
siis ollut enää tarvetta.»
Vuoden viimeisessä lehdistötilaisuudessa ensimmäinen Obamalle esitetty kysymys oli tiukkasävyinen ja koski Venäjää. Ky
syjä oli Associated Press -uutistoimiston Josh Lederman: »On
esitetty näkemys, että ette pane Putinia vastuuseen vaaleihimme sekaantumisesta ja että mitättömät vastatoimenpiteet ja
menneet tapahtuneet toteavat tutkielmat eivät tässä tilanteessa
riitä. Oletteko valmis nimeämään Putinin avoimesti syylliseksi
tietomurtojen tilaamiseen ja allekirjoitatteko sen, mitä Hillary
Clinton sanoo, eli että tämä hakkerointi vaalikampanjan aika
na oli osasyynä hänen tappioonsa?» Obaman vastaus oli pitkä
ja puolusteleva. »Minusta hoidimme tämän niin kuin pitikin»,
hän sanoi.
Lopulta, 29. joulukuuta, Obama ilmoitti vastatoimista. Ne
kohdistuivat Venäjän sotilastiedustelu GU:hun ja turvallisuus
palvelu FSB:hen, minkä lisäksi niistä saivat osansa neljä GU:n
korkea-arvoista upseeria ja kolme yritystä, jotka tarjosivat ai
neellista tukea GU:n kyberoperaatioille. Lisäksi ulkoministeriö
määräisi tyhjennettäväksi Marylandissä ja New Yorkissa sijait
sevat venäläisten virkistystilat, joita käytettiin tiedusteluoperaatioiden toteuttamiseen, ja julistaisi 35 tiedusteluagenteiksi
epäiltyä venäläisdiplomaattia ei-toivotuiksi henkilöiksi, joil
la olisi kolme päivää äikaa poistua Yhdysvalloista. »Vastatoimenpiteemme eivät jää tähän», Obama sanoi. »Jatkamme tästä
hyväksi katsomillamme tavoilla, meille sopivana ajankohtana
ja sopivassa paikassa, eikä kaikista niistä tiedoteta julkisesti.»
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Muita rangaistuksia ei koskaan paljastettu, eikä kenties kos
kaan toteutettukaan.
Toimenpiteiden vaikutus jäi kyseenalaiseksi. Venäjän soti
lastiedustelun upseereilla ei ollut tapana matkustella Yhdysval
loissa tai makuuttaa rahojaan yhdysvaltalaisilla tileillä, jotka
valtiovarainministeriö olisi voinut jäädyttää. Schiff, edusta
jainhuoneen tiedustelukomitean johtava demokraatti, harkit
si »matalan tason» diplomaattien karkottamista. Ajan mittaan
osa Obaman hallinnon keskeisistä virkamiehistä kallistui sille
kannalle, ettei presidentti ollut onnistunut mitoittamaan vastatoimenpiteitä oikein. Susan Rice piti myöhemmin perusteltu
na näkemystä, että hallinnon olisi pitänyt mennä pidemmälle.
»Ehkä meidän olisi pitänyt iskeä tomerammin», eräs kokenut
virkamies sanoi.
Valkoiseen taloon asettuvalla Trumpin tiimillä ei ollut halua
iskeä venäläisten kimppuun tämänkään vertaa. Venäläisetkään eivät olleet hyvillään - etenkään siitä, että Marylandin ja
New Yorkin tilat oli suljettu. Päivää ennen kuin vastatoimista
ilmoitettiin, Kisljak oli tavannut Yhdysvaltain ulkoministeriön
virkamiehiä, jotka olivat kertoneet hänelle Obaman päätökses
tä. Suurlähettiläs oli ollut raivoissaan. Hän oli uhannut, ettei
Moskova jättäisi asiaa sikseen. Trumpkaan ei ollut tyytyväinen
rangaistuksiin. »Minusta meidän pitäisi kääntää katse tulevai
suuteen», hän kertoi Mar-a-Lagoon saapuneille toimittajille.
Seuraavana päivänä Flynn soitti Kisljakille useita kertoja.
Hän kehotti venäläisiä pidättäytymään vastatoimista ja lupasi,
että suhteet maiden välillä lämpenisivät, jahka Trump nimi
tettäisiin presidentiksi. Jälkikäteen hän kertoi apulaisulkomi
nisteriksi kaavaillulle K. T. McFarlandille keskustelustaan Kis
ljakin kanssa, ja McFarland puolestaan tiedotti siitä Trumpin
Valkoisen talon tiimiä. Moskovassa otettiin neuvosta vaari.
Kaikkien yllätykseksi Putin ei vastannut Yhdysvaltojen sank
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tioihin karkottamalla yhdysvaltalaisdiplomaatteja Venäjältä.
Trump kehui Putinia tviitissään: »Hieno siirto (V. Putinilta)
- olen aina tiennyt, että hän on tosi fiksu!» Pian Kisljak soitti
Flynnille kertoakseen, että Putin oli noudattanut Flynnin ke
hotusta, ja Flynn välitti viestin eteenpäin muille Trumpin tär
keimmille neuvonantajille. Kulissien takaiset neuvottelut Kisl
jakin kanssa olivat menestys.
Putinin hillitty reaktio sai kulmakarvat kohoamaan Val
koisessa talossa. »Saamamme tiedustelumateriaali osoitti,
että Venäjän ulkoministeriö valmistautui iskemään takaisin»,
Obaman hallinnon korkea-arvoinen virkamies kertoi myö
hemmin. »Mutta sitten Putin pani valmisteluille pisteen.» Yh
dysvaltain hallinnossa ihmeteltiin, mitä oli tapahtunut. Asia
selvisi vasta muutama päivä myöhemmin. Flynnin ja Kislja
kin puhelut olivat jääneet yhdysvaltalaistiedustelun haaviin, ja
tieto tulevan turvallisuuspoliittisen neuvonantajan venäläisille
esittämästä pyynnöstä lähti leviämään tiedusteluviranomaisten keskuudessa.
Flynn ja Trump yrittivät nollata Yhdysvaltain ja Venäjän vä
lit ja aloittaa puhtaalta pöydältä, kuten Obamakin oli yrittänyt
kahdeksan vuotta sitten, mutta hyvin erilaisissa olosuhteissa.
Trumpin pyrkimykset näyttivät Valkoisen talon virkamiesten
mielestä epäilyttäviltä vaalien aikaisten hiljattaisten tapahtu
mien valossa. Trumpin tiimi sivuutti myös yhden hallitustyöskentelyn perussäännöistä: heidän odotettiin pidättäytyvän
ulkopoliittisista manöövereistä Trumpin virkaanastumiseen
asti. Tiimi heikensi Yhdysvaltojen poliittisten linjausten us
kottavuutta.
Kaksi viikkoa aiemmin YK:n turvallisuusneuvosto oli ko
koontunut äänestämään päätöslauselmasta, jossa tuomittiin
Israelin Länsirannalle perustamat siirtokunnat. Obama oli kyl
lästynyt Israelin pääministeri Benjamin Netanjahuun ja hänen
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järkkymättömään linjaansa kieltäytyä myönnytyksistä palestii
nalaisille. Presidentti oli päättänyt, että tällä kertaa Yhdysvallat
ei käyttäisikään veto-oikeuttaan Israelille epäedullisen päätös
lauselman estämiseksi vaan äänestäisi tyhjää. Trumpin tuleva
Valkoisen talon tiimi puuttui israelilaisten pyynnöstä tilantee
seen ja ryhtyi sabotoimaan Obaman pyrkimyksiä. Trumpin
tiimin kerma - Steve Bannon, Jared Kushner, Reince Priebus,
Michael Flynn ja Trumpin valitsema tuleva YK-lähettiläs Nik
ki Haley - jakoivat turvallisuusneuvoston jäsenlistan osiin ja
ryhtyivät soittamaan lähettiläille. He pyysivät, että lähettiläät
viivyttäisivät äänestystä tai äänestäisivät tyhjää. Kushnerin
kanssa käydyn neuvonpidon jälkeen Flynn soitti Kisljakille.
Tällä kertaa Venäjä ei suhtautunut pyyntöön myötämielises
ti. Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NS A otti kes
kustelun talteen samoin kuin Flynnin ja Kisljakin aiemmankin
yhteydenpidon.
Väistyvän hallinnon virkamiehet seurasivat kasvavan le
vottomuuden vallassa näitä ja muita neuvotteluita Trumpin
väen ja venäläisten välillä. Virkaanastumista odottavan uuden
hallinnon jäsenten sopi toki tavata ulkomaisia diplomaatteja,
se oli aivan tavanomaista. Trumpin tiimin toiminta ei kuiten
kaan vaikuttanut pysyvän enää tavanomaisen rajoissa. Flynn
ja Kushner olivat tavanneet Kisljakin myös Trump Towerissa
1. joulukuuta. Suurlähettiläs oli tuolloin kertonut, että venä
läisillä kenraaleilla oli tulevan hallinnon jäsenille jotakin ker
rottavaa Syyriaan liittyen. Venäläiset halusivat kuitenkin sanoa
sanottavansa henkilökohtaisesti - ei siis hallituksen normaale
ja viestintäkanavia käyttäen. Kisljak tiedusteli, oliko virkaanastujaisia odottavalla hallinnolla tiloissaan turvallista yhteyttä,
jota voitaisiin käyttää. Ei ollut. Kushner keksi kuitenkin ehdot
taa, että Flynn voisi käydä Venäjän suurlähetystössä Washing
tonissa ja puhua siellä olevan turvallisen yhteyden välityksel
lä venäläiskenraalien kanssa. Sinänsä yllättävä ehdotus ottaen
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huomioon, että ainoa kuviteltavissa oleva syy menettelyyn oli
varmistaa, ettei NS A salakuuntelisi keskustelua.
Kisljakin pyynnöstä Kushner tapasi 12 päivää myöhemmin
henkilön, jolla Kisljakin mukaan oli suora yhteys Putiniin. Ky
seinen henkilö oli Sergei Gorkov, Venäjän valtion omistaman
Vnešeconombankin johtaja. Yhdysvallat oli asettanut pankille
pakotteita Venäjän miehitettyä Krimin. (Kushnerista oli tulos
sa pian presidentti-appensa läheinen neuvonantaja, mutta hän
pimitti yhteydenpitonsa Kisljakiin, Gorkoviin ja kymmeniin
muihin ulkomaisiin virkamiehiin hakiessaan huippusalaisiin
tietoihin oikeuttavaa turvaluokitusta.)
Kokonaisuutena - ja keskusteluiden luonteen huomioon
ottaen - Trumpin väen ja venäläisten yhteydenpito vaikutti
Obaman hallinnon mielestä epäilyttävältä. Valkoisessa talos
sa luettiin raportteja tiedusteluviranomaisten kaappaamasta
viestinnästä venäläisviranomaisten ja yhdysvaltalaisten välil
lä, mutta lakisääteisen yksityisyyden suojan vuoksi raporteissa
ei paljastettu kyseisten yhdysvaltalaisten henkilöllisyyttä. Osa
virkamiehistä vaati Susan Ricen ja YK-lähettiläs Samantha
Powerin johdolla, että tiedusteluväki paljastaisi asianosaisten
yhdysvaltalaisten nimet. Vaatimus oli harvinainen muttei ta
vaton: henkilöllisyyksiä sai pyytää paljastettavaksi, jotta päät
täjillä olisi mahdollisuus saada hyvä käsitys tiedusteluraporttien sisällöstä. Henkilöllisyydet paljastettiin, ja raporteissa
mainitut yhdysvaltalaiset osoittautuivat Michael Flynniksi ja
muiksi Trumpin avustajiksi. Osa oikeusministeriön virkamie
histä piti mahdollisena, että toiminta oli rikkonut 217 vuotta
vanhaa Loganin lakia, joka kieltää yksityishenkilöitä sekaan
tumasta Yhdysvaltojen ja ulkovaltojen diplomaattisiin suhtei
siin (oikeudessa ketään ei ole toistaiseksi tuomittu rangaistuk
seen kyseisen lain rikkomisesta). »Meidät valtasi pahaenteinen
olo, sellainen kammottava», eräs Obaman avustajista muisteli
myöhemmin. »Olivatko tuleva turvallisuuspoliittinen neuvon
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antaja ja Trumpin vävy kimpassa venäläisten kanssa? Tilanne
oli kuin suoraan sarjasta Isänmaan puolesta.»*
* * *

Kymmenen päivää äänestyspäivän jälkeen senaattori John
McCain - yksi kongressin vakaumuksellisimmista kovan lin
jan kannattajista Venäjä-kysymyksissä - oli Nova Scotiassa
kansainvälisessä turvallisuusalan vuotuisessa konferenssissa,
missä hän kuuli Steelen muistioista Sir Andrew Woodilta, Bri
tannian entiseltä Venäjän-suurlähettiläältä ja Steelen yhtiökumppanilta.
McCain passitti David Kramerin (ulkoministeriön en
tisen virkamiehen ja Arizonan osavaltionyliopiston alaisen
McCain-instituutin luennoitsijan) Englantiin tapaamaan Steeleä ja hankkimaan kopiot muistioista. Kramer ja Steele tapasivat Surreyssä 28. marraskuuta, ja Steele näytti kirjoittamansa
muistiot. Kramer järkyttyi pahanpäiväisesti. Hän sanoi Stee
lelle, että muistiot saattaisivat paljastaa kansallisen turvallisuu
den kannalta vakavia uhkia ja että raportit olisi toimitettava
Washingtoniin analysoitaviksi. Steele ei suostunut luovutta
*

Flynn oli ahkeroinut konsulttina samaan aikaan kun hän toimi neu
vonantajana presidenttiehdokkaalle ja sitten valitulle presidentille.
Hän toimi konsulttina projektissa, jolla haluttiin rakentaa ydinvoima
laitoksia Saudi-Arabiaan ja eri puolille Lähi-itää. Projektissa oli osan
aikaa mukana myös venäläisyrityksiä. Flynn teki konsultointi- ja lobbaushommia myös Turkin laskuun, vaikkei koskaan ilmoittautunut
kaan oikeusministeriön ylläpitämään rekisteriin. Syyskuussa 2016 hän
tapasi Turkin hallituksen jäseniä New Yorkissa keskustellakseen siitä,
miten meneteltäisiin Turkin hallitusta kritisoivan, Yhdysvalloissa asu
van muslimiopettajan kanssa. Tapaamiseen osallistunut James Woolsey,
entinen CIA:n keskitason johtaja, kertoi myöhemmin, että tapaamisen
aikana oli neuvoteltu mahdollisuudesta siepata opettaja ja palauttaa hä
net Turkkiin. Flynnin tiedottaja kiisti lujasti, että tapaamisen aikana oli
si keskusteltu laittomuuksista.
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maan kopioita Kramerille. Se oli kuulemma liian vaarallista.
Steele pelkäsi, että tullivirkailijat kävisivät Kramerin tavarat
läpi lentokentällä ja takavarikoisivat muistiot. »Näitä ei kan
nata viedä rajan yli», Steele selitti Kramerille. Hän ohjeisti
Krameria palaamaan Yhdysvaltoihin ja pyytämään muistioita
Simpsonilta.
Washingtoniin palattuaan Kramer meni suoraa päätä Simp
sonin toimistoon ja sai kuin saikin kopiot muistioista sillä ni
menomaisella ehdolla, että vain McCain lukisi ne. Kramer vei
kansion McCainille. McCain piti äärimmäisen huolestuttavana
tietoa, että Putinilla saattoi olla kiristykseen kelpaavaa komp
romatia Trumpista, minkä vuoksi hän päätyi poikkeukselli
seen ratkaisuun ja vei muistiot omakätisesti Comeylle. Samat
muistiot olivat kuitenkin jo ennestään FBI:n hallussa. Aiheesta
teki kuitenkin entistä polttavamman se, että nyt myös yksi se
naatin vaikutusvaltaisimmista jäsenistä kiivaili Steelen rapor
teista.
Varhain joulukuussa CIA:n johtaja John Brennan soitti Yhdys
valtojen tiedustelupäällikölle, James Clapperille, kertoakseen
vastikään saamastaan kansiosta - Steelen muistioista. »Tämä
sinun on luettava», Brennan sanoi. Clapper teki työtä käsket
tyä ja komensi sitten analyytikkonsa raporttien pariin. Hänellä
ei ollut aavistustakaan, millaisiin mittoihin tämän päätöksen
seuraukset myöhemmin paisuisivat.
Nyt huhut muistioista ja niiden järisyttävistä, joskin vah
vistamattomista, väitteistä levisivät kulovalkean tavoin
Washingtonin politiikkapiireissä. Kongressin jäsenet kuulivat
muistioista. Toimittajat soittelivat lähteilleen tiedusteluorganisaatioissa ja kyselivät, oliko Venäjän hallinnolla todella hallus
saan seksivideo, jolla näkyi Yhdysvaltain tuleva presidentti.
Tiedusteluviranomaiset valmistelivat paraikaa Obaman ti
laamaa raporttia Venäjän osuudesta presidentinvaaleihin ja

387

joutuivat nyt vaikean kysymyksen eteen: pitäisikö raporttiin
sisällyttää myös muistioista peräisin olevia väitteitä?
Clapperin mukaan päätös ei ollut helppo. Koko Yhdysval
tain tiedusteluyhteisön parhaat Venäjä-analyytikot pureutui
vat Steelen raportteihin, ja pian selvisi, ettei mikään todista
nut skandaalinkäryisiä väitteitä seksivideoilla kiristämisestä tai
Trumpin kampanjaorganisaation ja Venäjän hallinnon aktiivi
sesta vehkeilystä. Clapperin mielestä Steelen kansio sisälsi kui
tenkin myös tietoja, jotka täsmäsivät yhdysvaltalaistiedustelun omiin, myöhempinä ajankohtina laadittuihin raportteihin
sekä Venäjän vaikutuskampanjasta että sen taustalla vaikut
tavista syistä, joista vähäisin ei ollut Putinin vastenmielisyys
Hillary Clintonia kohtaan. Heinäkuussa Steele oli kirjoittanut,
että Putinia motivoi hänen »Hillary CLINTONIA kohtaan
tuntemansa pelko ja viha». Elokuussa Steele oli kuvaillut Venä
jän operaatiota yritykseksi »auttaa TRUMPIA ja vahingoittaa
CLINTONIA» - tähän päätelmään Clapperin omat analyyti
kot eivät olleet vielä itse ehtineet. »En tainnut täysin hahmot
taa, kuinka syvää vastenmielisyyttä Putin tuntee Clintoneita
kohtaan», Clapper sanoi sittemmin.
Loppujen lopuksi FBI:n väki ja Clapperin analyytikot eivät
päässeet yksiselitteiseen lopputulokseen muistioista. Mukana
oli joitakin ilmeisiä virheitä - kun vaikutusoperaatio oli käy
nyt kiivaimmillaan, Washingtonista oli kutsuttu takaisin Venä
jälle venäläisdiplomaatti, jonka nimi oli kirjoitettu muistioon
väärin. Steele antoi lähteistään vain vähän tietoa. Seksuaalissävytteiset kohahduttavat väitteet olivat mielikuvituksellisia
ja täysin vahvistamattomia. Tiedusteluviranomaisten rapor
tin varhaiseen versioon sisällytettiin kuitenkin maininta Stee
len muistioista, osin siksi, että Comey oli vakuuttanut Steelen
olevan FBLssä »uskottavan» lähteen maineessa. »Viittauksesta
väiteltiin», Clapper muisteli myöhemmin. Loppujen lopuksi
maininta muistioista poistettiin raportista.
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Yhdysvaltain tiedustelutahojen päälliköt keksivät lopulta,
miten Steelen muistioiden kanssa toimittaisiin. Ennen kuin
Obaman tilaama yhteinen raportti julkaistaisiin, he kertoi
sivat sen sisällöstä kasvotusten Obamalle Valkoisessa talossa
ja Trumpille Trump Towerissa. Kaikille oli selvää, että näistä
kinkkisempi olisi tapaaminen Trump Towerissa. Tiedustelupamput eli Comey (FBI), Clapper (Yhdysvaltain tiedustelupäällikkö), Brennan (CIA) ja Rogers (NSA) esittelisivät kukin
yhden osion raportista. Sitten he lähtisivät - Comeytä lukuun
ottamatta. Hän jäisi ja luovuttaisi Trumpille kahden kesken
parin sivun mittaisen tiivistelmän Steelen muistioista. Comey
kertoisi tulevalle presidentille, että tiivistelmä annettiin hänel
le, koska sitä »tyrkytettiin julkaistavaksi» ja tiedusteluorganisaatioiden päälliköt halusivat hänen tietävän, millaisia väitteitä
häntä vastaan saatettaisiin pian esittää. Päälliköt kokoontuivat
Clapperin toimistossa ennen raportin esittelemistä. Kaikki
ymmärsivät päätöksensä merkityksellisyyden. »Ovatko kaikki
edelleen tyytyväisiä yhdessä valittuun toimintatapaan?» kysyi
eräs Clapperin avustajista. Päälliköt äänestivät vuorotellen Clapper, Brennan, Rogers ja Comey. Neljä puoltavaa ääntä.
Tiedustelutahojen yhteinen raportti ei tarvitsisi Steelen muis
tioita päästäkseen otsikoihin. Löydökset olivat kyllin hätkäh
dyttäviä ilmankin. Arviossa todetaan »suurella varmuudella»,
että »Venäjän presidentti Vladimir Putinin käskystä Yhdys
valtain presidentinvaaleihin kohdistettiin vaikutusoperaatio
vuonna 2016. Venäjän tavoitteena oli nakertaa yleistä luotta
musta Yhdysvaltain demokraattisia prosesseja kohtaan, mus
tamaalata Hillary Clintonia ja vaikeuttaa hänen menestystään
vaaleissa. Näkemyksemme on, että Putin ja Venäjän hallitus
suosivat selvästi nykyistä valittua presidenttiä, Donald Trum
pia.» Mikä oli saanut Putinin määräämään kyberhyökkäyksen?
Syy oli »mitä todennäköisimmin» se, että Putin halusi saattaa
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Clintonin huonoon valoon ensinnäkin, koska uskoi tämän
olevan vastuussa Venäjällä vuonna 2011 syttyneistä mielen
osoituksista ja toiseksi, koska kantoi edelleen kaunaa Clinto
nille henkilökohtaisesti.
Hätkähdyttävintä oli kuitenkin venäläisoperaation laa
juus: tietomurrot, varastettujen materiaalien luvaton julkaisu
Wikileaksin kautta, Guccifer 2.0:n ja DCLeaksin kaltaisten
verkkotoimijoiden luominen, Internetin tutkimusjärjestön ti
loissa toimivien trollien kouluttaminen ja valtion omien propagandakanavien - RT:n ja Sputnikin - käyttäminen Kremlin
sanoman levittämisessä. Kaikki tämä oli kirjattu raportin jul
kiseen versioon.
***
Torstaina 5. tammikuuta 2017 eli päivää ennen raportin julkai
semista tiedustelupäälliköt kävivät selvityksessä ilmenneet löy
dökset läpi Obaman ja hänen lähimpien avustajiensa kanssa.
Läsnäolijat järkyttyivät. »Näimme kokonaiskuvan ensimmäis
tä kertaa», eräs mukana olleista sanoi. »Kyseessä tuntui olevan
paljon suurisuuntaisempi salaliitto kuin vaalien alla oli luultu.
Tiedustelussamme ja mielikuvituksessamme oli ollut puuttei
ta.» Kun Bidenin kanssa käytiin läpi, mitä tiedusteluraporteissa sanottiin useiden Trumpin vaikutuspiirin jäsenten ja Venä
jän hallinnon välisistä yhteyksistä, Biden puki ensireaktionsa
heti sanoiksi. »Jos tuo pitää paikkansa», hän älähti, »kyse on
maanpetoksesta.»
Muutamaa päivää aiemmin Rice oli kannustanut Clapperia päivittäisen tiedusteluperehdytyksen aikana kertomaan
Obamalle »kultaisiin suihkuihin» liittyvästä väitteestä. Obama
kääntyi Ricen puoleen: »Miksi otat tämän esiin?» Hän ei ollut
uskoa selostusta. »Mitä on meneillään?» hän kysyi. Rice kertoi,
ettei tiedustelutahoilla ollut aavistustakaan, oliko tarina totta
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vai ei. Hänestä Obaman oli syytä tietää väitteestä, koska siitä
huhuttiin laajalti. »’Kultainen suihku’ on käsite, jota ei luulisi
kuulevansa presidentin päivittäisessä tiedusteluperehdytyksessä», palaveriin osallistunut henkilö sanoi myöhemmin, »kuten
ei sitäkään, että pian presidentiksi nimitettävä henkilö saattaa
kin olla ulkopuolisten tahojen manipuloima».
Clapper, Brennan, Rogers ja Comey suuntasivat kongressin
tiloihin Capitol Hiilille 6. tammikuuta kertomaan raportista
»kahdeksan koplalle» (molempien puolueiden johtajat senaa
tista, edustajainhuoneesta sekä näiden kahden tahon erillisistä
tiedustelukomiteoista). Capitol Hiililtä miehet vietiin sireenein
ja vilkkuvaloin varustetussa autosaattueessa Andrewsin lentotukikohtaan, missä he nousivat Newarkiin suuntaavaan lento
koneeseen. Seurue oli matkalla Trump Toweriin.
Clapperia hermostutti. Hän ei osannut arvata, miten
Trump reagoisi. Kun he saapuivat Trumpin toimistoon, hei
dät otti vastaan Trump itse lähimpine neuvonantajineen: vara
presidentiksi valittu Mike Pence, Michael Flynn, Sean Spicer,
K. T. McFarland ja Tom Bossert, josta tulisi pian sisäisen tur
vallisuuden neuvonantaja Valkoisessa talossa. Trump esiintyi
sydämellisesti heti miesten saavuttua ja kuunteli aluksi tark
kaavaisesti Clapperia ja kumppaneita. Clapper ojensi Trum
pille kopion pian julkaistavasta raportista ja lisäksi turvallisuusluokitellun liitteen. Liitteessä käytiin muuta raporttia
yksityiskohtaisemmin läpi tutkijoiden analyysi, joka tuki tie
dustelutahojen päätelmää siitä, että hakkerit olivat venäläisen
tiedustelupalvelun leivissä.
Trump kysyi, oliko tiedustelutieto raportin taustalla todel
la vedenpitävää. Clapperista vaikutti selvältä, että Trump oli
pakkomielteisen kiinnostunut kaikesta, mikä saattaisi kyseen
alaistaa hänen vaalivoittonsa legitiimiyden. Trump esitti nä
kemyksenään, että varsinainen ongelma oli oikeastaan se, että
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demokraattien kansalliskomiteassa palvelinten turvallisuuteen
ei ollut kiinnitetty huomiota, vaan ne olivat vaaroille alttiina,
toisin kuin republikaanien kansalliskomiteassa, jossa turvalli
suusnäkökohdista oli huolehdittu paremmin. Clapper selitti,
että venäläiset olivat tunkeutuneet myös republikaanipuolueen
tietokoneille, mutta säilyttivät sieltä löytämäänsä materiaalia
luultavasti myöhempää käyttöä varten. Suunnitelman mukai
sesti Clapper, Brennan ja Rogers poistuivat, ja Comey jäi sel
vittämään asialistan toista, arkaluontoisempaa asiaa. Hän antoi
Trumpille kaksisivuisen tiivistelmän Steelen muistioista ja ker
toi, että kyseiset tiedot kiersivät parhaillaan Washingtonissa.
Trump paneutui tiivistelmään. Mikään tästä ei pidä paikkaan
sa, hän totesi Comeylle.
Comeyn lähdettyä Trump alkoi käydä tapaamista läpi neu
vonantajiensa kanssa, joiden seuraan liittyi myös Steve Ban
non. Valittu presidentti oli raivoissaan. Sekin väite, että hän
olisi katsellut virtsaavia naisia hotellissa... »Paskapuhetta»,
Trump sanoi. Hän selitti, kuten myöhemmin myös julkisesti,
ettei ikinä voisi osallistua mihinkään väitetyn kaltaiseenkaan
bakteerikammonsa takia. Bannon yllytti Trumpin raivoa en
tisestään: »Miksi helvetissä FBI:n johtaja tuo sinulle tuollai
sen plarin? Onko se virallinen FBI:n asiakirja? Onko väitteet
tarkistettu?» Bannon kääntyi Flynnin ja Priebusin puoleen ja
tiukkasi, miten he päästivät tällaista tapahtumaan. Hän sanoi,
että sillä sekunnilla, kun Trump oli koskenut kovan onnen pa
periin, siitä oli tullut virallinen ja arkistoitava presidentin asia
kirja. Bannon kysyi Trumpilta, miksi tämä oli ylipäätään otta
nut tiivistelmän vastaan.
Trump aprikoi asiaa vielä tovin, kunnes oivalsi - omasta
mielestään - mistä oli kysymys. Yrittivät pelotella, hän totesi.
Comey yritti kiristää häntä ja oli äsken tehnyt tiettäväksi, että
hänellä oli jotakin, millä uhata tulevaa presidenttiä. Myöhem
min Bannonille vaikeni, että hän oli tuolloin tullut istuttaneek-

392

si Trumpin mieleen epäilyksen FBI:n johtajan uskollisuudesta.
Tulevien kuukausien aikana epäluulo johtaisi Comeyn erot
tamiseen - yhteen Trumpin presidenttikauden suurimmista
katastrofeista. »Minä sen ajatuksen hänen päähänsä panin»,
Bannon kertoi myöhemmin työtovereilleen katuvaisena.
Kuunneltuaan tiedustelutahojen raportin esittelyn Trump
keskittyi julkisuudessa vain yhteen selonteon osaan. »Tiedusteluväki totesi hyvin määrätietoisesti, ettei ole minkäänlaisia
todisteita siitä, että hakkerointi olisi vaikuttanut vaalitulok
siin», hän tviittasi. Itse asiassa raportissa kylläkin todettiin,
etteivät tiedustelutahot olleet arvioineet tätä asiaa, koska sisä
poliittisten kysymysten analysointi ei kuulunut niille: »Emme
arvioineet Venäjän toiminnan vaikutuksia vuoden 2016 presi
dentinvaalien tulokseen.»
Myöhään iltapäivällä, 10. tammikuuta, uutiskanava CNNrllä
kerrottiin, että FBI:n johtaja oli antanut Trumpille kaksisivui
sen tiivistelmän muistioista, joissa väitettiin, että venäläisillä
oli »valonarkaa henkilökohtaista ja taloudellista tietoa» juuri
valitusta presidentistä. Uutisissa selostettiin, että muistiot oli
laatinut entinen brittitiedustelun agentti - nimeä ei mainittu
- ja että FBI tutki niissä esitettyjä väitteitä. CNN ei paljastanut
yksityiskohtia mainitsemastaan valonarasta materiaalista, kos
ka toimitus ei ollut »pystynyt itse vahvistamaan kyseisiä väit
teitä».
Pato oli murtunut. Steelen muistiot ilmestyivät lähes välit
tömästi Buzzfeed-uutissivustolle kultaisine suihkuineen, prostituoituineen ja seksipirskeineen. Buzzfeedin työntekijät olivat
kiistelleet siitä, kuinka fiksua muistioiden julkaiseminen olisi:
osa toimittajista piti vastuuttomana leväyttää tulenarat, vahvis
tamattomat väitteet verkkoon. Buzzfeedin päätoimittaja Ben
Smith oli kuitenkin sitä mieltä, että nyt kun CNN oli jo ker
tonut muistioiden olevan tiedustelutahojen mielestä vakavasti
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otettavia, kansalla oli oikeus tutustua aineistoon itse ja tehdä
sitten omat johtopäätöksensä kohusta.
Trump raivostui. Hän avasi heti Twitterin ja kirjoitti: »Valeuutisia.» Seuraavana aamuna hän tviittasi uudelleen: »TÄYT
TÄ SEPITETTÄ ALUSTA LOPPUUN, SILKKAA HÖLYNPÖ
LYÄ.» Toinen tviitti kuului: »MINULLA EI OLE VENÄJÄN
KANSSA MITÄÄN TEKEMISTÄ - EI HANKKEITA, EI LAI
NOJA, EI MITÄÄN.» Ja sitten: »Tiedusteluorganisaatiot eivät
olisi saaneet antaa tämän valeuutisen ’vuotaa’ julkisuuteen.
Viimeinen kampitusyritys. Natsi-Saksassako täällä eletään?»
Päivällä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa harva säästyi
Trumpin ryöpytykseltä: osansa saivat tiedusteluviranomai
set, joita hän syytti muistioiden vuotamisesta, CNN, joka oli
kertonut muistioista ensimmäisenä, ja Buzzfeed (»konkurssin
partaalla huojuva jätekasa»), joka oli julkaissut muistiot. Kun
Trumpilta kysyttiin tviitistä, jossa hän oli verrannut tiedusteluviranomaisia natseihin, hän ei pyörtänyt puheitaan: »Minus
ta se oli häpeällistä - häpeällistä, että tiedusteluorganisaatiot
päästivät leviämään tietoja, jotka osoittautuivat niin vääriksi
ja keksityiksi. [...] Se on jotain mitä natsi-Saksassa olisi tehty
ja tehtiinkin.»
Yhdysvaltain tiedustelupäällikkö Clapper istui toimistossaan
ja seurasi Trumpia neljän televisioruudun näytöltä kiukusta
kiehuen. Hän saattoi tuskin uskoa, että valittu presidentti oli
juuri verrannut häntä ja hänen työtovereitaan Gestapoon. »Pi
mahdin», Clapper muistelee. »Se loukkasi Yhdysvaltain kaik
kia tiedusteluviranomaisia. En voinut antaa asian olla.»
Clapper päätti nuhdella Trumpia. Koko työuransa armeijan
palveluksessa tehneeltä mieheltä oli röyhkeä veto kyseenalais
taa henkilö, josta muutamien päivien päästä tulisi asevoimien
ylipäällikkö. No helvetti, sama kai se, Clapper tuumi. Hän luo
puisi muutenkin asemastaan yhdeksän päivän kuluttua. »Tun-
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sin, että oli minun asiani puolustaa tiedustelupalvelulta», hän
selitti myöhemmin. Hän pyysi ja sai luvan suunnitelmalleen
Valkoisesta talosta ja ohjeisti sitten sihteeriään järjestämään
seuraavalle aamulle puhelinkeskustelun Trumpin kanssa.
Kun hetki koitti, Trump vastasi puhelimeen ja Clapper pu
hui niin suorasukaisesti kuin saattoi. Olette loukannut Yhdys
valtojen koko tiedusteluyhteisöä, joka on paiskinut kovasti
töitä pitääkseen kansakunnan turvassa, hän kertoi Trumpille.
»Joo, hienoja ihmisiä», Trump vastasi jatkaen sitten tiedustelu
palveluiden erinomaisesta työstä ja ohjaten keskustelua loi
tommas natsivertauksesta.
Sitten Trumpilla oli Clapperille pyyntö. Voisiko tämä jul
kaista lausunnon ja kumota muistioissa esitetyt väitteet?
Clapper oli kiusaantunut. »Se ei taida olla mahdollista»,
hän sanoi Trumpille. »Ne eivät ole tiedustelupalveluiden asia
kirjoja. Ainoa syy kertoa sisällöstä teille oli varoittaa teitä sen
olemassaolosta.» Keskustelu päättyi siihen. Clapper tunsi puh
distaneensa ilmaa, muttei uskonut Trumpin ottaneen onkeen
sa hänen sanoistaan.
Clapper oli oikeassa. Seuraavina päivinä Trump julkaisi li
sää tviittejä, joissa hän käsitteli muistioita ja sätti tiedustelutahoja niiden vuotamisesta. Yhdessä tviiteistä hän julisti:
»Clapper soitti minulle eilen kiistääkseen valheellisen ja keksaistun raportin, jota jaeltiin laittomasti.» Se ei ollut totta.
Clapper ei ollut sanonut moista. Seuraavana päivänä Trump
toitotti, että tämä »VALEUUTINEN» oli »luultavasti ’tieduste
lun vuotama». Sitten Trump tviittasi: »Tiedustelupomot teki
vät tässä virheen.»
Steelen maailma mullistui samana päivänä, jona Trump piti
lehdistötilaisuutensa. Wall Street Journalin artikkelissa hänet
nimettiin kaikkien huulilla olevien muistioiden laatijaksi. Ar
tikkelissa mainittiin nimeltä myös hänen yrityksensä Orbis
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Business Intelligence ja hänen yhtiökumppaninsa Christopher
Burrows. Välttääkseen mahdollisimman tehokkaasti epätoi
vottavan julkisuuden Steele livisti kaupungista ja meni hetkek
si maan alle.
Jos Trump olikin elätellyt toiveita siitä, että pystyisi mini
moimaan tehokkaasti tiedusteluraportin ja muistioiden ai
heuttamat vahingot, haaveet haihtuivat savuna ilmaan 13.
tammikuuta, kun senaatin tiedustelukomitean johtajat - pu
heenjohtaja Richard Burr (republikaani) ja varapuheenjohtaja
Mark Warner (demokraatti) - ilmoittivat komitean aloittavan
laajamittaisen selvityksen Venäjän hyökkäyksestä vaaleja vas
taan sekä »tiedustelutiedoista, jotka koskevat Venäjän ja poliit
tisten kampanjoiden piirissä toimineiden henkilöiden välisiä
yhteyksiä». Edustajainhuoneen tiedustelukomitea seurasi pian
esimerkkiä.
20. tammikuuta Trump seisoi Capitolin portailla virkaanastu
jaisissaan, ja hänet nimitettiin Yhdysvaltain 45. presidentiksi.
»Tästä hetkestä alkaen Amerikka on aina etusijalla», hän julisti
puheessaan.
Hänen presidenttikautensa ensimmäiseen vuoteen ei kui
tenkaan mahtunut muuta kuin Venäjä.
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JÄLKISANAT
» Y R I T Ä T H Ä N . . . VOI HYVÄ L U O J A ,
K A I S I N Ä V O I T T E H D Ä T Ä S TÄ L O P U N ? »

Steve Bannon oli Valkoisessa talossa Trumpin presidenttikau
den alkumetreillä keskustelemassa tämän kanssa alati paisu
vasta kohusta, joka koski kampanjaorganisaation ja Venäjän
hallinnon välisiä suhteita. Trump oli raivoissaan, koska skan
daali oli tahrannut hänen vaalivoittonsa ja varjosti nyt hä
nen presidenttiyttäänkin. Yhtäkkiä hän koki valaistumisen.
Hän tapitti Bannonia suoraan silmiin, tökkäsi häntä sormel
la rintaan ja kiteytti oivalluksensa yhteen sanaan: »Noita
vaino!»
Nerokasta, tuumi Bannon, kertakaikkisen nerokasta. Virtu
oosimaisena mainosmiehenä Trump oli keksinyt erinomaisen
näkökulman, jonka ympärille punoa Valkoisen talon poliittis
ta narratiivia tutkinnasta, joka uhkasi hänen presidenttiyttään
päivä päivältä enemmän.
Keskustelua seuraavina viikkoina ja kuukausina »noita
vaino» oli ilmaus, johon Trump palasi kerta toisensa jälkeen:
Twitterissä, lehdistötilaisuuksissa, kongressin jäsenten kans
sa kokoustaessaan ja aina, kun aihe tuli puheeksi tai juolah
ti muutoin hänen mieleensä (kuten tapahtui vähän väliä).
Kongressin ja FBI:n selvitysten edistyessä ja uutisoinnin li
sääntyessä Trump täydensi ydinviestiään hänelle leimallisella
liioittelulla. »Amerikan historian suurin noitavaino poliitikon
pään menoksi!» presidentti tviittasi 18. toukokuuta 2017 kello
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7.52. Robert Mueller oli nimitetty edellisenä päivänä erikoissyyttäjäksi Venäjä-tutkinnan johtoon.
Trump raivosi tutkimuksista tasaiseen tahtiin koko en
simmäisen presidenttivuotensa ajan. Hän tviittasi Venäjästä
yli sata kertaa ja julisti viesteissään koko kiistan »huijauksek
si». Hän lyttäsi skandaalia koskevat uutiset ja artikkelit »valeuutisiksi». Trump vähätteli Venäjän salaista someoperaatiota
koskevia kirjoituksia mielikuvituksellisiksi. Hän peräänkuu
lutti Hillary Clintonin tutkimista. Kampanjastaan tuttua linjaa
jatkaen Trump turvautui sekasorron nostattamiseen ja pyrki
ohjaamaan julkisen keskustelun sivuraiteelle, kauas siitä, että
Venäjä oli hyökännyt yhdysvaltalaista demokratiaa vastaan ja
onnistunut vaikuttamaan hyökkäyksellään vaalitulokseen.
Trumpin Venäjä-kohu pani Yhdysvaltain poliittisen järjes
telmän erittäin lujille. Vieraan vallan väliintulo oli vaikuttanut
presidentin vaalivoittoon ennennäkemättömällä tavalla. Yk
sikään presidentti ei ollut koskaan aiemmin kyseenalaistanut
yhtä kiivaasti maansa tiedustelutahojen näkemyksiä. Eikä yk
sikään presidentti sitten Richard Nixonin ja Watergaten ollut
yrittänyt sekaantua yhtä röyhkeästi perusteltuun rikostutkin
taan, jonka kohteena olivat hänen oma kampanjaorganisaationsa ja omat yhteistyökumppaninsa.
Trumpia ei myöskään kiinnostanut Putinin rankaiseminen.
Ensimmäisinä päivinä virkaanastujaisten jälkeen ulkoministe
riön Eurooppa- ja Euraasia-asiain osaston virkamiehet saivat
uudelta hallinnolta epätavallisen tehtävän: oli hahmoteltava ta
poja kehittää paremmat suhteet Venäjään, jotta yhteinen rin
tama Isisiä vastaan saataisiin muodostettua. Toimenpide-eh
dotusten tuli sisältää myös alustava suunnitelma siitä, miten
kevennettäisiin pakotteita, jotka Obama oli langettanut ran
gaistuksena vaaleihin puuttumisesta. Osaston virkamiehet oli
vat häkeltyneitä ja harmissaan. Jokunen viikko sitten he olivat
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tehneet työtä käskettyä ja valmistelleet Venäjän vakoilutarkoituksiin käyttämien tilojen tyhjentämisen Marylandissa ja New
Yorkissa. Nyt heidän käskettiin palauttaa kaikki ennalleen ja
käytännössä katsoa Venäjän toimia läpi sormien.
Daniel Fried, ulkoministeriössä eräänlaisen pakotevastaavan asemassa ollut virkamies, sai kollegoiltaan uuteen suunni
telmaan liittyviä puheluita, joiden sävyä hän kuvaili myöhem
min »hätääntyneeksi». Soittajat vetosivat häneen: »Yritäthän...
voi hyvä luoja, kai sinä voit tehdä tästä lopun?» Fried, joka oli
palvellut ulkoministeriössä yli 30 vuotta, otti yhteyttä kongres
sin lainsäätäjiin ja avustajiin ja suositteli, että he ajaisivat läpi
säädökset, joilla jo Venäjää vastaan langetetut pakotteet saisi
vat lain suojan. Näin kaikki Valkoisen talon ajamat muutok
set pakotteisiin joutuisivat kongressin arvioitaviksi. Samaa sa
nomaa levitti myös samankaltaisia puheluita saanut, Obaman
hallinnossa työskennellyt Tom Malinowski, jonka pesti ihmis
oikeusasioista vastaavana ulkoministerin erityisavustajana oli
vasta päättynyt. Virkamieskunta yritti tässä melko räikeästi es
tää Trumpin hallinnon aikeet ja myös onnistui siinä. Epätyy
pillisen yksimielisyyden vallassa kongressi hyväksyi myöhem
min murskaluvuin lakiesityksen, joka kiristi Venäjän-vastaisia
pakotteita entisestään. Trump oli uhannut käyttää veto-oikeut
taan, mutta vahvisti esityksen kuitenkin laiksi pitkin hampain.
Alkuvuodesta 2018 Trumpin hallinto ilmoitti laissa mainit
tuun harkintavaraan vedoten, ettei se toteuttaisi uudessa laissa
mainittuja pakotteita - siitä huolimatta, että Trumpin valitse
ma CIA:n johtaja Mike Pompeo sanoi samana päivänä usko
vansa, että Venäjä ottaisi myöhemmin sinä vuonna käytävät
välivaalit »tähtäimeensä».
Alati kasvava Trump-Venäjä-skandaali varjosti Trumpin pre
sidenttiyttä ja kyseenalaisti hänen suoraselkäisyytensä. Li
säksi kohu herätti kysymyksiä hänen omavaltaisista päähän
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pistoistaan ja välinpitämättömyydestä, jolla hän suhtautui
yhteen Yhdysvaltain modernin hallinnon perusperiaatteista:
oikeusviranomaisia tulisi suojella poliittiselta häirinnältä. Täs
tä Trump viis veisasi, mistä kuvaavin esimerkki on se, kuinka
hän kohteli James Comeyta.
27. tammikuuta 2017, kolme viikkoa sen jälkeen, kun Co
mey oli vimmastuttanut Trumpin (ja herättänyt tämän vaino
harhaiset taipumukset) ojentamalla tälle kaksisivuisen tiivis
telmän Steelen muistioista, Trump kutsui Comeyn Valkoiseen
taloon illalliselle. »Edellytän uskollisuutta», Trump sanoi Comeylle kaksikon istuessa pienessä pöydässä tarjoilijoiden pal
veltavana. Seurasi kiusallinen hiljaisuus. Miehet tuijottivat
toisiaan. Kun Trump toisti vaatimuksensa myöhemmin illal
lisen mittaan, Comey väisti vastaamalla hieman asian vierestä:
»Voitte aina luottaa rehellisyyteeni.»
Kaksi ja puoli viikkoa myöhemmin Trump pyysi Comey
ta jäämään presidentin kansliaan vielä hetkeksi päivän tiedusteluperehdytyksen jälkeen. Michael Flynn, Trumpin tur
vallisuuspoliittinen neuvonantaja, oli pakotettu eroamaan
edellisenä päivänä, koska hän oli valehdellut Kisljakin kanssa
käymistään keskusteluista vallanvaihdon aikana.* Nyt FBI tut
ki myös hänen toimiaan. »Hän on hyvä tyyppi. Toivon, että
voit antaa asian olla», Trump sanoi Comeyn kertoman mu
kaan. Comey lähti tapaamisesta pöyristyneenä siitä, että pre
sidentti oli yrittänyt puuttua keskeneräiseen rikostutkintaan,
ja talletti Trumpin merkillisen pyynnön tuoreeltaan muistioon
- vallanvaihdon yhteydessä hän oli ottanut tavaksi kirjoittaa
muistioita tapaamisistaan presidentin kanssa.
Sitten tuli maaliskuun 20. päivä, ja Comey antoi edustajain
huoneen tiedustelukomitealle Trumpin kannalta musertavan
*

Helmikuussa 2017 Kisljak kertoi Washington Postille, että oli keskustel
lut Flynnin kanssa jo ennen äänestyspäivää, mutta keskustelunaiheita
hän kieltäytyi kertomasta.

400

lausunnon. Hän vahvisti ensimmäistä kertaa, että meneillään
oli vastatiedustelututkinta, jolla selvitettiin Trumpin kampan
jan kytköksiä Venäjän edustajiin. Samalla tuli julki, että tutkin
ta oli aloitettu jo heinäkuussa.
Comeyltä kysyttiin Trumpin hiljattaisesta tviitistä, jo s
sa tämä oli väittänyt: »[Obama] järjesti salakuuntelulaitteita’
Trump Toweriin juuri ennen vaalivoittoani. Mitään ei löydet
ty. Silmitöntä syyttelyä ihan McCarthyn malliin!» Väite tuntui
äkkiseltään järjettömältä - Trump yritti jälleen ohjata keskus
telun pois itsestään. Jos Trump Toweria todella olisi salakuun
neltu, asian järjestäminen olisi kuulunut juuri FBElle. Comey
totesi, että FBLllä ja oikeusministeriöllä »ei ole kyseisiä tviittejä tukevaa tietoa». Käytännöllisesti katsoen FBI:n johtaja väitti
siis presidentin puhuvan omiaan.
Trumpille oli muodostunut päähänpinttymä: Comey oli
saatava sanomaan julkisesti, että Trumpin toimia ei tutkittu.
Venäjä-skandaali vaikeutti hänen toimimistaan presidentti
nä. Valkoisen talon virkamiehen mukaan Egyptin presidentti
Abdel Fattah el-Sisi oli kysynyt Trumpilta tutkinnasta erään
puhelinkeskustelun yhteydessä. Trump julmistui siitä, että vie
raan valtion päämies otti asian esiin.
Trump soitti Comeylle 30. maaliskuuta 2017 ja totesi, että
hänellä »ei ole mitään tekemistä Venäjän kanssa» ja että hän
»ei ole ollut tekemisissä huorien kanssa» Venäjällä ollessaan.
Trump kysyi, mitä Comey voisi tehdä »saadakseen savun häl
venemään». Comey oli jo kuvaillut kongressin johtajille luot
tamuksellisesti FBI:n selvityksiä ja maininnut tutkimusten
kohteena olevat tahot, joihin Trump ei kuulunut. Saman tois
taminen julkisesti olisi kuitenkin ongelmallista. Entä jos ti
lanne muuttuisi? Olisiko Comeyn silloin ilmoitettava siitäkin
julkisuudessa? FBI turvautui jälleen väistöliikkeeseen: Trump
sai vastauksen, jossa sanottiin, että organisaatio työskentelisi
»mahdollisimman ripeästi». Huhtikuun 11. päivänä Trump
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soitti Comeylle jälleen ja pyysi tätä »saamaan kentälle» tiedon,
että Trump ei ollut tutkimusten varsinainen kohde. Comey
vastasi kohteliaasti, että presidentin tulisi ohjata lainopillista
neuvonantajaansa ottamaan yhteyttä oikeusministeriöön.
Comey oli käymässä FBI:n Los Angelesin -toimipistees
sä 9. toukokuuta, kun hän sattui vilkaisemaan televisiota ja
sai havaita, että hänet oli erotettu. Valkoisen talon tiedotteen
mukaan erottaminen johtui siitä, että apulaisoikeusministeri
Rod Rosenstein oli kritisoinut muistiossaan Comeyn toimin
taa Clintonin sähköpostitutkinnan yhteydessä. Trump kuiten
kin kumosi väitteen pikaisesti - tavatessaan Venäjän edustajia.
Erottamista seuraavana aamuna Trump, Venäjän ulkoministe
ri Sergei Lavrov ja suurlähettiläs Sergei Kisljak tapasivat lupsakoissa merkeissä Valkoisessa talossa. Kolmikolla oli hymy
herkässä. »Erotin juuri FBI:n johtajan. Hullu mies, aivan se
kaisin», Trump oli kertonut venäläisille tapaamisesta laadittu
jen muistiinpanojen mukaan. »Minuun kohdistui paljon pai
neita Venäjän takia. Se on nyt mennyttä.» Seuraavana päivänä
Trump kertoi NBC-uutiskanavan uutistenlukija Lester Holtille, että Comeyn erotuspäätöstä tehdessään hänellä oli ollut
»tämä Venäjä-juttu» mielessään.
Jared Kushner oli ilmeisesti sanonut apelleen, että demo
kraateilta sataisi kiitosta, jos Comey erotettaisiin. Toisin kävi,
ja erottamispäätös osui Trumpia omaan nilkkaan. Alkoi kes
kustelu siitä, yrittikö presidentti estää asianmukaisen viranomaistutkinnan. Bannon oli ollut oikeassa varoittaessaan
Trumpia: »FBI:n johtajan voit erottaa, mutta FBI:tä et.»
Venäjä-kohu oli myllertänyt jo Trumpin hallinnon. Kritiikkimyrskyn kohteeksi joutunut oikeusministeri Jeff Sessions ve
täytyi tutkinnasta jääviyteen vedoten, kun paljastui, että hän
ei ollut kertonut edellytetyllä tavalla vaalikampanjan aikaisesta
yhteydenpidostaan Kisljakin kanssa. Sessionsin päätös sapetti
Trumpia. Hän halusi oman miehensä - jonkun lojaalin - tut
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kinnan johtoon. »Tässä tarvittaisiin Roy Cohnia», Trump oli
äkäillyt avustajilleen.
Tutkimuksia valvomaan tuli kuitenkin apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein, joka pyysi pian 72-vuotiasta Robert
Muelleria ottamaan ohjat ja selvittämään tapauksen pohjia
myöten. Trumpin kannalta Mueller oli huonoin mahdollinen
vaihtoehto. Mueller oli suoraselkäisyyden perikuva, entinen
laivaston upseeri, joka oli toiminut FBI:n johtajana 12 vuotta.
Ystävien ja työtovereiden mukaan Muellerillä oli yksi intohi
mo ylitse muiden: rikosten tutkiminen ja pahantekijöiden pas
sittaminen telkien taakse.
Republikaanien johtaman kongressin oli vaikea täyttää
velvollisuutensa ja selvittää Venäjä-skandaalin taustat, koska
Trump oli leimannut tutkinnan »noitavainoksi».
Ylenmääräinen kuppikuntaisuus oli jo myrkyttänyt
kongressin ilmapiirin. Kun Trump vielä vakuutti vakuutta
masta päästyään, ettei mitään tutkittavaa ollut, monet hänen
puoluetoverinsa eivät pitäneet tarpeellisena selvittää perin
pohjaisesti Venäjän hyökkäyksen taustoja tai Trumpin Venä
jä-kytköksiä. Mitään erityisvaliokuntia ei perustettu. Asian kä
sittelyssä keskeiset komiteat eivät hankkineet juurikaan lisää
työvoimaa, eivät hyödyntäneet tehokkaasti oikeuttaan vaatia
lausuntoja ja todisteita eivätkä (useinkaan) perehtyneet saa
miinsa asiakirjoihin kunnolla. Merkittävintä oli kuitenkin
se, että kaikki 2017 tehdyt avaintodistajien haastattelut käy
tiin suljettujen ovien takana. Kuten 1920-luvulla sisäministeri
Fallin lahjusepäilysten, Watergaten ja esimerkiksi 1990-luvun
kampanjarahoitussotkujen tapauksissa, jo vuosikymmeniä
kongressin toteuttamien tutkimusten tarkoitus on ollut tuot
taa kansakunnalle tietoa asioiden tilasta julkisten kuulemis
ten avulla. Venäjä-selvitykset hoidettiin kuitenkin katseilta
piilossa lähes kauttaaltaan. Monet keskeisissä asemissa ole
vat republikaanit keskittyivät selvittämään ennemmin Glenn
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Simpsonin ja Christopher Steelen yhteyksiä demokraatteihin
kuin Trumpin yhteyksiä Venäjään. Vaikutti siltä, että käsitte
lyyn osallistuneille republikaanijohtajille tärkeintä oli suojella
Trumpia ja saada tutkinta pois päiväjärjestyksestä mahdolli
simman nopeasti - hyvissä ajoin ennen kongressin välivaaleja
marraskuussa 2018.
Kuvaava esimerkki republikaanien toiminnasta saatiin
helmikuussa 2018, kun edustajainhuoneen jäsen ja edusta
jainhuoneen tiedustelukomitean puheenjohtaja Devin Nunes
julkaisi sisäiseen käyttöön muistion, joka joidenkin hänen
puoltietovereidensa mukaan paljasti FBI:n sortuneen niin räikeisiin väärinkäytöksiin, että Watergatekin jäi toiseksi. Muis
tiossa väitettiin, että Steelen raportit olivat olleet »keskeisessä
asemassa», kun FBI oli anonut oikeusistuimelta lupaa panna
Carter Page seurantaan. Väitettiin, että FBI ei ollut tuonut
asianmukaisesti kyseisen oikeusistuimen tietoon sitä, että de
mokraattien kansalliskomitea ja Clintonin kampanjaorganisaatio olivat maksaneet Steelelle. Väitettiin myös, että Steele oli
»valehdellut» FBhlle yhteydenpidostaan toimittajien kanssa minkä Steele kiisti. (Viikkoja ennen kuin Nunesin muistio va
pautettiin julkiseen levitykseen, kaksi republikaanisenaattoria
oli pyytänyt oikeusministeriötä käynnistämään tutkinnan sii
tä, oliko Steele antanut vilpillisiä lausuntoja FBhlle.) Nunesin
muistiossa nostettiin näkyvästi esille tämän kirjan kirjoittajien
artikkeleita/ Trumpin mukaan muistio osoitti, että hän oli ol
*

Muistiossa esitettiin näkemys, että FBI:n seuranta-anomus oli perus
tunut pääosin Isikoffin artikkeliin, mutta siinä ei mainittu monia mui
ta tietoja, joiden pohjalta FBI oli päätynyt epäilemään Pagea Venäjän
lukuun toimivaksi agentiksi. Muistiossa viitattiin myös 31. lokakuuta
2016 Mother Jonesissa julkaistuun Cornin artikkeliin, jota käytettiin
pönkittämään väitettä, että Steele vuosi tietoja ja oli siksi epäluotettava
lähde. FBI oli kuitenkin jättänyt Pagea koskevan seuranta-anomuksen
sa oikeuden käsiteltäväksi kymmenen päivää ennen kuin Steele keskus
teli Cornin kanssa.
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lut oikeassa ja että koko Venäjä-tutkinta oli kuin olikin »noita
vainoa» ja lisäksi »häpeäksi Yhdysvalloille».
FBI, oikeusministeriö ja kongressin demokraatit kyseen
alaistivat kuitenkin muistion paikkansapitävyyden. Nunesin
muistio saattoi sitä paitsi kyseenalaiseen valoon republikaa
nien usein toistaman väitteen, että Pagea koskeva seurantalupa oli perusteeton. Muistiosta kävi nimittäin ilmi, että liitto
valtion tuomarit olivat uusineet seurantaluvan kolmesti, mikä
oli mahdollista vain, jos FBI oli kyennyt osoittamaan, että seu
ranta oli tuottanut hyödyllistä tietoa. Nunesin muistio kikka
si lisäksi siivet joidenkin republikaanien ja konservatiivisten
äänitorvien (kuten Fox Newsillä esiintyvän televisiojuontaja
Sean Hannityn) levittämältä salaliittoteorialta, jonka mukaan
demokraattien rahoituksella tuotetut Steelen muistiot olivat
aiheuttaneet Venäjä-tutkinnan. Muistio päinvastoin vahvis
ti, että FBI oli aloittanut tutkimukset saatuaan tietää Papadopoulosin toimista, eli jo kuukausia ennen Pagen seuran
ta-anomusta. Monet kritisoivat Nunesin muistiota turhaksi
asiakirjaksi ja vastuun välttelyksi.
Muellerin nimittäminen erikoissyyttäjäksi takasi, että FBI jat
kaisi säälimätöntä ja perinpohjaista tutkintaansa - ellei Trump
keskeyttäisi sitä. Mueller pestasi syyttäjiä, joilla oli kokemusta
järjestäytynyttä rikollisuutta, rahanpesua, kyberrikollisuutta ja
talousrikoksia käsittelevistä oikeusjutuista. Syyttäjät tarttuivat
toimeen.
Tutkinnat eri tahoilla olivat edelleen käynnissä, kun me
diassa uutisoitiin Trump Towerissa kesäkuussa 2016 järjeste
tystä tapaamisesta, jossa Donald Trump Junior, Paul Manafort
ja Jared Kushner olivat tavanneet Kremlin edustajan, Natalia
Veselnitskajan. Viimeksi mainitulla oletettiin olevan Clintonia
vahingoittavaa tietoa. (Trump Junior ja, presidentin johdolla,
Valkoinen talo levittivät harhaanjohtavia selityksiä tapaamisen
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syistä ja sisällöstä, mikä antoi Trumpin kriitikoille lisää aihet
ta syyttää tätä viranomaistutkinnan estämisestä.) Liittovaltion
agentit tekivät ratsian Manafortin kotiin ja löysivät todisteita
Venäjän hallinnon salaisesta, laaja-alaisesta somekampanjasta.
Lokakuussa Mueller päätti esittää suurelle valamiehistölle,
että Manafortia ja Rick Gatesia vastaan nostettaisiin syytteet.
Esitettyjä syytekohtia oli 12, ja niihin kuului muun muassa
rahanpesu ja ulkomaalaisten lobbarirekisteriin ilmoittautu
misen laiminlyöminen (rekisteröitymistä olisi edellyttänyt
Manafortin ja Gatesin toiminta JanukovytSin Venäjä-mielisen
puolueen hyväksi). Uutisen tultua julki presidentin tiedotta
jat alkoivat heti tehdä hajurakoa Manafortiin ja väittää, että
syytteet eivät liittyneet mitenkään kampanjaan tai yhteydenpi
toon Venäjän hallinnon kanssa. Vielä samana päivänä, ennen
kuin Valkoisen talon näkemys ehti saada jalansijaa mediassa,
Mueller kuitenkin ilmoitti Papadopoulosin myöntäneen, että
tämä oli valehdellut FBI:n tutkijoille vaalikampanjan aikaisesta
viestinnästään venäläisten kanssa. Tässä oli toinen esimerkki
Trumpin vaalikampanjaan kytkeytyvästä henkilöstä, joka oli
vähintäänkin yrittänyt päästä yhteistyöhön Venäjän hallinnon
kanssa.
Nyt tiedossa olivat jo Manafortin yhteydet Deripaskaan,
Pagen matka Moskovaan, Kushner in ja venäläispankkiirin
tapaaminen, Natalia Veselnitskajan vierailu Trump Toweris
sa vuonna 2016 ja Trumpin yritykset rakennuttaa Moskovaan
tornitalo kampanjan aikana Felix Säterin avustuksella. Papa
dopoulosin tunnustus oli kuitenkin ensimmäinen virallinen
todiste siitä, että Trumpin kampanja-avustaja oli pitänyt yksi
tyisesti - tai salaisesti - yhteyttä venäläisiin.
Kuukautta myöhemmin Mueller ilmoitti, että myös Flynn,
Trumpin entinen turvallisuuspoliittinen neuvonantaja, oli
tunnustanut. Flynn, jonka johdolla republikaanien puolue
kokouksen yleisö oli hokenut »Hillary vankilaan» -taistelu-
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huutoa, myönsi valehdelleensa FBI:n tutkijoille keskuste
luistaan Kisljakin kanssa. Flynnin tapauksessa esitettyjä
syytekohtia oli vain kaksi. Flän teki yhteistyötä Muellerin
kanssa. Mutta kysymys kuului: mitä hän kertoisi Muellerille
ja viittaisivatko tiedot jonkun uuden tahon syyllisyyteen? Jos
kyllä, niin kenen?
Koko urakan ajan Trump kiivaili väsymättömästi tutkin
nasta ja FBI:n toiminnasta. Pahimpina raivopäisyytensä het
kinä hän vannoi erottavansa Muellerin. Myös kongressin re
publikaanit kritisoivat kovasanaisesti FBI:tä ja sen selvityksiä.
Eräässä vaiheessa Trump käski lainopillista avustajaansa Don
McGahnia erottamaan Muellerin. McGahn kieltäytyi ja uhkasi
irtisanoutua. Trumpin juristit - muiden muassa John Dowd ja
Ту Cobb, joilla oli paljon kokemusta poliitikkojen puolusta
misesta rikosasioissa - joutuivat useaan otteeseen toppuuttele
maan Trumpia ja vakuuttamaan, että Muellerin tutkinta päät
tyisi pian. Koko juttu olisi kohta ohi, he vakuuttivat. Muutama
viikko myöhemmin he saivat toistaa saman. Ja uudelleen vie
läkin myöhemmin. Tutkinnan valmistumiselle asetetut määrä
päivät tulivat ja menivät. Kukaan Valkoisessa talossa ei tiennyt,
onnistuisivatko lakimiehet ylipuhumaan Trumpin, niin ettei
tämä yrittäisi lopettaa tutkintaa ennenaikaisesti.
Aiheen laajamittaisesta julkisesta puimisesta huolimatta oli
vielä paljon sellaista, mitä Putinin kyberiskuista ei tiedetty.
Pimennossa oli etenkin se, millaisiin tapahtumiin iskut olivat
johtaneet Venäjällä. Viisi päivää Trumpin virkaanastujaisten
jälkeen venäläinen talousuutisiin keskittynyt lehti Kommersant
julkaisi artikkelin, joka sai monen silmät pyöristymään: Ser
gei Mihailov, Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n kyberrikoksiin erikoistuneen osaston apulaispäällikkö oli pidätetty salaa
Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen. Hänet oli pidätetty
toimistossaan kesken tapaamisen ja raahattu pois huoneesta
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säkki päähän vedettynä. Mihailovia vastaan oli nostettu syyte
maanpetoksesta. Sama kohtalo oli myös yhdellä hänen lähim
mistä alaisistaan, Dmitri Dokutšajevilla, joka oli vaihtanut ri
kolliset hakkerihommat työhön valtion palveluksessa. Muualla
Venäjän mediassa kerrottiin, että miesten väitettiin toimitta
neen tietoja yhdysvaltalaisille tiedustelupalveluille ja varoitta
neen CIA:ta osavaltioiden vaalijärjestelmiin kohdistuvista tie
tomurtoyrityksistä vaalikampanjoinnin aikana.*
Samoihin aikoihin FSB:n entinen kenraali Oleg Erovinkin
löydettiin kuolleena autostaan läheltä Moskovan keskustaa
- kuolinsyyksi ilmoitettiin sydänkohtaus. Erovinkinin lähei
nen työtoveri oli Steelen muistioissa paljon huomiota saaneen
energiajätti Rosneftin toimitusjohtaja Igor Setšin. Uutinen an
toi pontta epäilyille, että meneillään oli jotakin valonarkaa,
joka kenties liittyi Steelen muistioihin.
Sitten saatiin selvempi muistutus Putinin kostonhimoisuu
desta. Yksi viimeisiä Obaman hallinnon toimia oli ollut lisä
tä Magnitskin lain nojalla luotuun pakotelistaan kaksi entistä
tiedustelu-upseeria, jotka olivat myrkyttäneet Aleksandr Litvinenkon Lontoossa vuonna 2006. Muutama viikko myöhem
min sattui tapaus, jonka venäläiset toisinajattelijat yhdistivät
pakotteisiin: Vladimir Kara-Murza, Magnitskin lain puolesta
lobannut venäläinen ihmisoikeusaktivisti, kiidätettiin vaka
vien hengitysvaikeuksien takia moskovalaiseen sairaalaan,
missä hän vajosi koomaan. Kara-Murza jäi henkiin, mut
ta diagnoosi oli kylmäävä: tuntemattomasta aineesta johtuva
myrkytystila. Hänet oli yritetty myrkyttää jo kerran aiemmin.

*

Maaliskuussa 2017 Dokutšajev oli toinen kahdesta FSB:n upseerista,
joita vastaan nostettiin Yhdysvalloissa syyte osallisuudesta yhteen his
torian suurimmista verkkohyökkäyksistä: venäläiset olivat tunkeutu
neet Yahoon sähköpostipalvelinjärjestelmään ja anastaneet tietoja kaik
kiaan puolelta miljardilta käyttäjältä ympäri maailmaa.
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Trump ei päässyt tapaamaan Putinia Miss Universum -kisois
sa Moskovassa vuonna 2013, mutta presidenttikauden alet
tua siihen tarjoutui viimeinkin mahdollisuus. Ensimmäinen
tilaisuus tavata oli Hampurissa heinäkuussa 2017 järjestetty
G20-huippukokous. Putin ja Trump hymyilivät sydämellises
ti kätellessään toimittajajoukon edessä. Trump sanoi, että oli
»kunnia» tavata Putin. Putin sanoi, että häntä »ilahdutti» näh
dä Trump kokouksessa. »Kemiat selvästi kohtasivat», luonneh
ti kaksikon palaveria seurannut Tillerson.
Trumpin ja Putinin tapaaminen kesti runsaat kaksi tuntia,
ja sen aikana käsiteltiin lukuisia aiheita, myös Syyrian tilannet
ta. Tillersonin mukaan Trump penäsi Putinia ottamaan kantaa
»amerikkalaisten huoleen, että Venäjä puuttui vuoden 2016
vaalien kulkuun». Putin totesi, ettei Venäjä ollut sekaantunut
vaaleihin. Tillerson kertoi, että vastauksen saatuaan Trump oli
vaihtanut aihetta ja jättänyt »sovittamattoman erimielisyyden»
sikseen »toistaiseksi».
Illalla kokoukseen osallistuvien kahdenkymmenen maan
johtajille järjestetyillä päivälliskutsuilla Trump nousi pöydäs
tään ja siirtyi istumaan Putinin viereen. Miehet keskustelivat
noin tunnin. Putinin tulkkia lukuun ottamatta paikalla ei ollut
muita. Kun tapaamiset Putinin kanssa olivat ohi, Trump sanoi,
että oli »aika jatkaa eteenpäin» yhdessä Venäjän kanssa. Hän ja
Putin olivat lisäksi perustaneet »murtovarman kyberturvayksikön, niin että vaalien hakkeroiminen ja monet muut negatii
viset asiat ovat valvonnassa ja turvassa». Kaiken vuonna 2016
tapahtuneen jälkeen ajatus Yhdysvaltain ja Venäjän kyberturvayhteistyöstä kirvoitti kongressissa heti kriittisiä lausuntoja
hankkeen järjenvastaisuudesta. »Ei typerin koskaan kuulema
ni ajatus, mutta läheltä liippaa», senaattori Lindsey Graham
kiteytti.
Marraskuussa 2017 Trump ja Putin tapasivat uudelleen, täl
lä kertaa Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön huip
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pukokouksessa Vietnamissa. Kahdenkeskisessä tapaamisessa
Trump kysyi Putinilta toistamiseen Venäjän sekaantumisesta
vaaleihin. Trump kertoi tilanteesta myöhemmin toimittajille
lentokoneessa paluumatkalla: »Hän sanoi, ettei hän sekaan
tunut vaaleihin. Hän sanoi, ettei sekaantunut. Kysyin häneltä
uudestaan. Ei samaa kysymystä voi loputtomiin toistaa.» Hän
jatkoi: »Joka kerta, kun tapaamme, hän sanoo: ’Se en ollut
minä.’ Ja minä uskon, ihan oikeasti uskon, että kun hän sa
noo minulle niin, hän myös tarkoittaa sitä.» Trump lisäsi vielä:
»Luulen, että se loukkaa häntä kovasti.»
Trump oli saanut haluamansa vastauksen. Kyseessä oli kui
tenkin sekä rikos että salainen sotatoimi. Vaikutti siltä, että
Trump ei ollut niinkään huolestunut Putinin hyökkäyksestä
vaan siitä, kuinka Putin suhtautuisi syytöksiin.
Vaalikampanjan aikana Trump oli suhtautunut myönteises
ti Venäjän toteuttamiin tietomurtoihin ja varastettujen tietojen
julkaisemiseen. Näistä toimista hän myös hyötyi itse eniten.
Hän oli ylistänyt Wikileaksin julkaisuja, levittänyt niistä sanaa
ja toivonut julkisesti lisää paljastuksia - tämä jatkui senkin jäl
keen, kun hänelle oli kerrottu hallituksen salaisessa tiedotustapaamisessa, että tietomurrot ja demokraattien tiedostojen
levitys olivat osa venäläisten operaatiota, jonka tarkoitus oli
vaikuttaa vaaleihin. Hän oli puhunut myönteiseen sävyyn Putinista ja ilmaissut olevansa halukas purkamaan pakotteita ja
tekemään myönnytyksiä Venäjälle - vaikka venäläisten infor
maatio-operaatio oli paraikaa käynnissä. Vaikka selvityksissä
ilmenisikin kouriintuntuvia todisteita vehkeilystä, Trump oli
suojannut Putinia kieltämällä venäläisten osallisuuden kiih
keästi kerta toisensa jälkeen. Siinä mielessä hän oli osallistunut
osaltaan Venäjän hyökkäykseen yhdysvaltalaista demokratiaa
vastaan.
Trump oli tavannut Putinin nyt kahdesti eikä aikonut ot
taa vaaleja enää puheeksi hänen kanssaan. Putin selviäisi ran
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gaistuksetta, eikä mikään estäisi häntä ryhtymästä vastaaviin
toimiin uudestaan. Trumpin huolestuttava käytös takasi kui
tenkin sen, että niin Muellerin, Yhdysvaltain kongressin kuin
koko kansan kannalta tapaus Venäjä ei olisi loppuun käsitelty
vielä pitkään aikaan.
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KIITOKSET

Kirjailijoiden yleinen, lähes jo kliseinen, tapa on julistaa, etteivät
heidän kirjansa olisi ikinä valmistuneet ilman agenttien ja kustan
nustoimittajien apua. Emme tunne toista tapausta, jossa tämä pitäisi
paremmin paikkansa kuin tämän kirjan kohdalla. Agenttimme Gail
Ross oli korvaamaton projektin alusta loppuun asti. Hän auttoi kir
jan ideoinnissa ja oli tukemme ja turvamme koko kirjoitusproses
sin ajan. Hän ei ole vain agenttimme vaan myös rakas ystävämme
jo vuosien takaa. Emme voi kiittää häntä kylliksi. Sean Desmond,
toimituspäällikkö Twelvellä ja kirjamme kustannustoimittaja, toimi
kapteeninamme - ja tehtävien jakajana ja cheerleaderinä. Koko ura
kan alusta loppuun hän uurasti väsymättömästi, teki kaikkensa pi
tääkseen projektin edistymistä yllä ja oli alati huomaavainen, hyvän
tuulinen ja uhrautuvainen. Hänen kannustuksensa, arviointikykynsä
ja toimituksellinen näkemyksensä olivat olennaisen tärkeitä. Olem
me hänelle paljosta velkaa.
Arvostamme syvästi kaikkia kirjan tekemiseen osallistuneita
Hatchette Book Groupissa ja Twelvessä. Kaikki suhtautuivat kirjaan
myönteisesti ja motivoivat meitä suurilla odotuksillaan. Tähän jouk
koon kuuluvat muiden muassa Michael Pietsch, Ben Sevier, Brian
McLendon, Paul Samuelson, Rachel Molland, Rachel Kambury, Elisa
Riviin, Bob Castillo, Yasmin Mathew, Melissa Mathlin, Laura Eisenhard ja Jarrod Taylor.
Patrick Reevell, Moskovassa asuva peloton toimittaja, teki korvaa
mattoman tärkeää jalkatyötä puolestamme Venäjällä. Dan Michalski
kaivoi esiin yksityiskohtia Trumpin matkasta Las Vegasiin ja vierai
lusta The Act -klubilla vuoden 2013 kesäkuussa. Väsymättömät faktantarkistajamme Noah Lanard ja Kara Voght rehkivät yömyöhään
auttaakseen meidät maaliviivan yli. Kiitokset teille kaikille!
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M IC H A E L ISIKOFF:

Kiitokset editoreille ja kollegoille Yahoo Newsissä. Painokkaimmat
kiitokset kuuluvat päätoimittaja Daniel Kleidmanille, jonka uutisvainusta ja viisaista neuvoista olen saanut ottaa oppia omaan toimitta
jan työhöni siitä pitäen, kun aloimme jahdata jymyjuttuja yhdessä
vuosia sitten Newsweekin toimituksessa. (Ja aikamoisia jymyjuttuja
ne olivatkin!) Olen ikuisesti kiitollinen Dannyn osoittamasta tuesta
ja hänen ystävyydestään. Sydämelliset kiitokset Megan Libermanille,
joka antoi kirjalle hyväksyntänsä, vaikka olikin alkuun varsin skep
tinen. Lauren Johnston, Colin Campbell, Hunter Walker, Charity El
der, Bob Morrissey, Olivier Knox, Garance Franke-Ruta ja Jon Ward
ovat arvostamiani kollegoita, joiden kanssa on avartavaa pallotella
ideoita. Jerry Adler ansaitsee erikoismaininnan: yli kaksi vuotta hän
on onnistunut pusaamaan Trumpia ja Venäjää koskevasta aineistos
tani kelvollista uutistekstiä Yahoon sivustalle, mikä ei ole aivan pieni
saavutus.
Läpinäkyvyyden nimissä kerrottakoon, että Glenn Simpson, kir
jan tapahtumien kannalta keskeinen henkilö, on pitkäaikainen ystä
väni. Vuosien varrella olen saanut hyödyntää lukemattomia kertoja
Glennin terävänäköisiä havaintoja Putinin Venäjästä ja yhdysvalta
laisesta politiikasta. Olemme yrittäneet kertoa tarinamme niin kuin
hän olisi sen tehnyt: vilpittömästi.
Tätä kirjaa olisi ollut mahdotonta kirjoittaa ilman perheeni apua,
lohtua ja horjumatonta rakkautta. Toimittajavaimoni Mary Ann
Akers on ensimmäisen Isikoff-Corn-yhteistyöprojektin veteraa
ni kymmenen vuoden takaa. Minulle on täysi arvoitus, kuinka hän
onnistui sinnittelemään tämän toisenkin yhteishankkeen läpi. Niin
hän kuitenkin teki ja (monien muiden avujensa lisäksi) onnistui jopa
keventämään projektia pienellä huumorilla. Siitä ja paljosta, paljos
ta muusta olen hänelle ikuisessa kiitollisuudenvelassa. Mary Ann on
ihailuni ja rakkauteni kohde ja lisäksi pienen perheemme ankkuri;
hänen myötätuntonsa, nokkeluutensa ja elämänilonsa antavat kaikel
le merkityksen ja tekevät joka päivästä elämisen arvoisen. Poikani
Zachin sinnikkäät utelut - »Joko se kirja on valmis?» - olivat juuri
tarvitsemani potku takalistoon, jonka avulla kirja saatiin lopulta pää
tökseen. Nyt hän ja minä voimme palata jälleen tärkeämpien asioi
den pariin - baseball-katsomo odottaa!
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DAVID CORN:

Kiitän kaikkia työtovereitani Mother Jonesissa tuesta ja yhteishengestä. Toimitusjohtaja Monika Bauerlein ja päätoimittaja Clara Jeffrey
antoivat minun panostaa tähän projektiin ja luistaa erinäisistä jo 
kapäiväisistä velvollisuuksista. Erityisen tärkeää minulle ovat olleet
heiltä saamani neuvot ja kannustuksen sanat. Olen kiitollinen ja yl
peä saadessani lukeutua heidän kokoamaansa tehotiimiin. Erityis
maininta Washington DC:n toimipisteen mahtaville tyypeille: Daniel
Schulmanille, Jeremy Schulmanille, Marianne Szegedy-Maszakille,
Aaron Wienerille, Patrick Caldwellille, Russ Chomalle, Andy Krollille, Dan Friedmanille, Hannah Levintovalle, Perna Levylle, A. J.
Vicensille, Tim Murphylle, Nathalie Baptistelle, Rebecca Leberille,
Stephanie Mencimerille, Clint Hendlerille, Ashley Dejeanille, Megan
Julalle, ja Courtney Pernalle. On ilo ja kunnia työskennellä päivittäin
työhönsä kunnianhimoisesti suhtautuvien toimittajien ja toimituspäällikköjen kanssa ja tuottaa merkityksellistä journalismia.
Olen saanut jo vuosia nauttia etuoikeudesta kuulua myös MSNBC:n työyhteisöön. Kiitän kanavan toimituksessa työskenteleviä
kollegoitani Chris Matthewsia, Joy Reidiä, Lawrence O’Donnellia,
Ari Melberiä, Phil Grifliniä sekä kaikkia juontajia, tuottajia ja taustatoimittajia heidän kannustuksestaan, tuestaan ja yhdessä koetuista
historiallisista hetkistä. Mitä painokkain kiitollinen kumarrus Rachel
Maddow’lle.
Olen kiitollinen projektin aikana tuiki tarpeellisista elämää yllä
pitävistä palveluista ystäville ja omaisille, jotka olivat paikalla silloin
kin, kun en itse ollut. Kiitos, Ruth Corn, Gordon Roth, Barry Corn,
Steven Corn, Amy Corn, Samantha Corn, Sarah Corn, Reid Cramer,
Sally Kern, Stephen Kern, Bobbi Kittner, Sam Kittner, Ricki Seidman,
Bobby Shaprio, Liz Nessen, Tony Alfieri, Ellen Grant, Lynn Sweet,
Lara Bergthold, Steven Prince, Nick Baumann, Jill Sobule, Steve Ear
le, Margaret Nagle ja Chuck Lorre. Olen kiitollinen myös kaikille ka
vereilleni Twitterissä ja Facebookissa - tiedätte kyllä, keitä tarkoitan
- juttujeni jakamisesta, lykkäyksistä ja sarkasmista.
Peter Kornbluh ansaitsee myös erikoismaininnan - ja samoin Jon
Corn, joka on rohkein tuntemani ihminen.
Ennen kaikkea kiitän jälleen Maaikea, Amarinsia ja Welmoedia
hyvistä hetkistä ja tuesta vuosien varrelta. Maaike ja Amarins ovat
seuranneet isänsä kirjoitusprojekteja aiemminkin. He tiesivät siis,
mitä tuleman piti, ja tekivät tarvittavat myönnytykset mukisematta
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- ja myös tietämättä, että heidän olemassaolonsa ja arkisimmatkin
yhteiset toimet (»Voisitko heittää mut kavereiden kanssa...») tarjo
sivat äärimmäisen tarpeellisia ja sielua ravitsevia hengähdyshetkiä.
Mikään ei ole ollut yhtä tyydyttävää kuin seurata heidän kasvamis
taan vahvoiksi, itsenäisesti ajatteleviksi, itsevarmoiksi ja tiedostavik
si nuoriksi naisiksi, joilla on omat kutsumuksensa. Lopuksi: tämän
kirja on olemassa Welmoedin ansiosta. Ei vähiten siksi, että hän sieti
sitä (ja minua!), vaan koska hän on - menestyksekkään uraihmisen
lisäksi - perhettämme luotsaava terävänäköinen ja luova nero. Hä
nen oivalluksensa tekevät elämästäni rikkaampaa, hänen sitkeytensä
rohkaisee minuakin, ja olen kiitollinen hänen tuestaan ja rakkaudes
taan. Nyt kun kirja on valmis, odotan malttamattomasti, millainen
meidän seuraavasta luvustamme tulee.
Kuten aiemminkin, kiitämme lähteitämme, etenkin niitä, jotka us
kalsivat uskoa salaisuutensa meille. Jos kirjassa on virheellisiä tietoja,
ne ovat yksinomaan meidän kirjoittajien kontolla - voimme sitten
kinata keskenämme, kumpi on syypää.
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LÄHTEET

On vaikeaa kirjoittaa kirja skandaalista, joka ei ole vielä ohitse, sillä
tapahtumien ja tutkimusten edetessä ilmi tulee uusia tietoja, uusia
todistajanlausuntoja ja mahdollisesti tuomioitakin. Kirjassa kuvatut
kiistanalaiset tapahtumat ovat edelleen ajankohtaisia monille lähteis
tämme, minkä vuoksi useat olivat vastahakoisia esiintymään nimel
lään. He ja muut olivat kuitenkin halukkaita kertomaan meille tär
keitä ja oleellisia tietoja taustakeskusteluissa: tietoja saatiin sisällyttää
kirjaan, kunhan lähteen nimeä ei mainita. Tässä kirjassa esiintyvät
lainaukset ovat peräisin omista haastatteluistamme tai henkilöiltä,
joilla on ensikäden tietoa lainatuista keskusteluista.
Kirjaa varten kerättyjä haastatteluita kertyi yli sata, ja haastatelta
viin kuului muiden muassa Obaman hallinnon virkamiehiä, Trum
pin hallinnon virkamiehiä, Yhdysvaltain tiedustelutahojen entisiä ja
nykyisiä työntekijöitä, Trumpin ja Clintonin kampanjaorganisaation
avainhenkilöitä, Trump-konsernin yhteistyökumppaneita, tietotur
va-asiantuntijoita. Toimitimme Valkoiseen taloon pitkän listan ky
symyksiä Donald Trumpin toimista liikemiehenä, ehdokkaana ja
presidenttinä. Suurimpaan osaan emme saaneet vastausta. Niissä
harvoissa tapauksissa, jolloin saimme vastauksen, asia on mainittu.
Vuoden 2016 vaalien aikana monet osa-alueet Trumpin ja Ve
näjän ympärille kiertyvästä skandaalista jäivät uutisoimatta tiedo
tusvälineissä. Sittemmin monet tiedotusvälineet ovat nähneet huo
mattavasti vaivaa löytääkseen uusia tiedonpalasia tämän rönsyilevän
tarinan jatkoksi. Osa kuvauksistamme perustuu näihin artikkeleihin
ja muihin selvityksiin, joista osa työmme kannalta merkittävimmistä
mainitaan tässä luvussa.
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ESIPUHE:
Tarkempia tietoja James Comeyn selonteosta Trump Towerissa jär
jestetystä tapaamisesta on lausunnossa, jonka Comey antoi senaa
tin tiedustelukomitealle 8. kesäkuuta 2017. Lausunto on osoitteessa
https://bit.ly/2qXuULV.

LUKU 1:
Muita selostuksia Trumpin Moskovan-vierailusta: »The Day Trump
Came to Moscow: Oligarchs, Miss Universe, and Nobu», Bloomberg,
21. joulukuuta 2016, sekä »When Donald Trump Brought Miss Uni
verse to Moscow», Politico, 15. toukokuuta 2016. Yhdysvaltain valvontaviraston rahanpesuraportti on saatavilla osoitteessa https://bit.
ly/2JMqoKf. The Act -yökerholla järjestetyistä esityksistä annetut ku
vaukset löytyvät oikeuden pöytäkirjoista: VV Level 178 Club, LLC
v. The Shoppes at the Palazzo, LLC, tapausnumero A-13-680945-B,
»Amended Findings of Fact, Conclusions of Law and Order Gran
ting Defendants’ Joint Motion For Preliminary Injunction», 30. lo
kakuuta 2013. Lisätietoa Trumpin hankkeesta Bakussa: »Donald
Trumps Worst Deal», The New Yorker, 13. maaliskuuta 2017. Schiller
kertoi Trumpille tarjotuista naisista yksityisessä kuulemisessa edus
tajainhuoneen tiedustelukomitean edessä marraskuussa 2017 ks.
»Trump Bodyguard Keith Schiller Testifies Russian Offered Trump
Women, Was Turned Down», NBCNews.com, 9. marraskuuta 2017.
Tohtahunovin läsnäolosta Miss Universum -kisoissa ks. »How Did
an Alleged Russian Mobster End Up on Trump’s Red Carpet», Mot
her Jones, 14. syyskuuta 2016.

LUKU 2:
Litvinenkon tapauksen kuvaus perustuu Sir Robert Owenin raport
tiin The Litvinenko Inquiry (21. tammikuuta 2016), joka on luetta
vissa osoitteessa https://bit.ly/lP8YNBl. Lisätietoja McFaulin taus
tasta ks. »Watching the Eclipse», The New Yorker, 11. elokuuta 2014.
Kirjoittajat saivat haltuunsa luvussa mainitun Obaman hallinnon
nollausmuistion. Lisätietoa Clintonin työskentelystä Putinin kanssa
ks. Hillary Clintonin kirja Tahdon voimalla, Otava 2014. Nukkuvien
agenttien tapauksesta kirjoitettiin paljon. Lisätietoa Putinin yhteis
laulusta palanneiden vakoojien kanssa ks. »Vladimir Putin Sang Pat
riotic Songs with Spies Expelled from US», Telegraph, 25. heinäkuu
418

ta 2010. New York Times kertoi Bill Clintonin puheesta ja Uranium
One -kaupoista artikkelissaan »Cash Flowed to Clinton Foundation
Amid Russian Uranium Deal», 23. huhtikuuta 2015. Luettelo puheis
ta, joista Bill Clintonille on maksettu esiintymispalkkio, on osoittees
sa https://bit.ly/2zxLbwm. Lisätietoa Putinin Bill Clintonille vuodat
tamasta kritiikistä ks. »Putin Criticizes U.S. for Arrests of Espionage
Suspects», New York Times, 29. kesäkuuta 2010. Muistiosta, jossa
Hillary Clinton suosittelee, että Yhdysvallat muuttaisi suhtautumis
taan Putiniin, kerrotaan Clintonin kirjassa Tahdon voimalla.

LUKU 3:
Lisätietoa Clintonin Venäjä-aiheisista muistioista ks. Tahdon voimal
la. Samassa kirjassa Clinton kuvaili myös tapaamisiaan Lavrovin ja
Putinin kanssa Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön ko
kouksen yhteydessä. Lisätietoa Sergei Magnitskin kuolemasta ks. Bill
Browderin kirja Red notice: kuinka minusta tuli Putinin vihollinen
numero yksi, WSOY 2015. Lisätietoa Donilonin reaktiosta Clintonin
päätösmuistioon ks. Mark Landlerin kirja Alter Egos: Hillary Clin
ton, Barack Obama, and the Twilight Struggle Over American Power,
Random House 2016. McFaulin kokemaa häirintää kuvaillaan artik
kelissa »Watching the Eclipse», The New Yorker, 11. elokuuta 2014.
Gerasimovin artikkelin englanninkielinen käännös on luettavissa
osoitteessa https://bit.ly/2FbtxVh. Victoria Nuland kertoi vuodetun
puhelun tapauksesta itse PBS-kanavan ajankohtaisohjelmalle an
tamassaan haastattelussa, joka on katsottavissa osoitteessa https://
to.pbs.org/2zCaNYT.

LUKU 4:
Putinin toteamus Cameronille on poimittu Anthony Seldonin ja
Peter Snowdonin kirjasta Cameron at 10: The Inside Story, William
Collins 2016. Steven Lee Myersin kirjassa Uusi tsaari: Vladimir Putin
ja hänen Venäjänsä, Bazar 2016, kerrotaan Putinin puheesta, jossa
hän puolustaa hyökkäystä Ukrainaan. Adrian Chenin selvitys Inter
netin tutkimusjärjestöstä julkaistiin artikkelissa »The Agency», New
York Times, 2. kesäkuuta 2015. Oleg Kalugin kirjoitti KGB:n aktii
visista toimenpiteistä kirjassaan Spymaster: My Thirty-Two Years in
Intelligence and Espionage Against the West, Basic Books 2009. Selos
tus Henry Jacksonia koskevasta väärennetystä muistiosta on Chris-
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topher Andrew’n kirjasta The Sword and the Shield, Basic Books
1999.

LUKU 5:
Selostus FBI:n ja DNC:n välisestä yhteydenpidosta perustuu kirjoit
tajien saamiin DNC:n asiakirjoihin sekä Yared Tamenen kirjoitta
miin sähköpostiviesteihin ja muistioon. Lisätietoa ks. »The Perfect
Weapon: How Russian Cyberpower Invaded the U.S.», New York
Times, 13. joulukuuta 2016. Monet tiedotusvälineet ovat kertoneet
Podestan saamasta tietojenkalasteluviestistä. Podestaan liittyvästä
kyberhyökkäyksestä on kirjoitettu yleisemmällä tasolla artikkelissa
»Russian hackers pursued Putin foes, not just US Democrats», Asso
ciated Press, 1. marraskuuta 2017.

LUKU 6:
Luvussa esitetty lainaus Trumpin Sateria koskevasta vastauksesta As
sociated Pressin edustajalle ks. »Donald Trump picked Felix Sater,
convicted stock fraud felon, as senior business adviser», Newsday, 4.
joulukuuta 2015. New York Times ja Washington Post uutisoivat en
simmäisinä yksityiskohtia Trumpin ja Säterin Moskovan-sopimuksesta, ks. »Trump Associate Boasted That Moscow Business Deal
’Will Get Donald Trump Elected’», New York Times, 28. elokuuta
2017, »Trump business sought deal on a Trump Tower in Moscow
while he ran for president», Washington Post, 27. elokuuta 2017, sekä
»’Help world peace and make a lot of money’: Here’s the letter of in
tent to build a Trump Tower Moscow», Business Insider, 8. syyskuuta
2017. Michael Cohen antoi kirjoittajille lausunnon osallisuudestaan
kyseiseen sopimukseen. Tämän kirjan kirjoitusprosessissa avusta
nut Patrick Reevell tutustui Moskovassa Venäjän veroviranomai
sen I. C. Expert Investingiä koskeviin tietoihin. Taustatieto Trum
pin pyrkimyksestä harjoittaa liiketoimia Venäjällä ks. »For Trump,
Three Decades of Chasing Deals in Russia», New York Times, 16.
tammikuuta 2017. Trumpin haastattelu Moskovassa vuodelta 1987
ks. »Trump Considered Business with the Russian Government in
1987, and Newsweek Met Him in Moscow», Newsweek, 28. elokuuta
2017. Lisätietoa Trumpista ja Bernard Lownista ks. »Donald Trump
Angled for Soviet Posting in 1980s, Says Nobel Prize Winner», The
Hollywood Reporter, 26. toukokuuta 2017. Lisätietoa Trumpin vuo-
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den 1996 yrityksistä solmia sopimus Moskovan rakennushankkeesta
ks. »Trump Lays Bet on New Moscow Skyline», Moscow Times, 12.
marraskuuta 1996. Luvussa mainittu lainaus Benzalta on artikkelista
»Donald Trump’s Craziest Interview Ever: ’Any Girl You Have, I Can
Take From You’», The Daily Beast, 2. elokuuta 2015. Lisätietoa Trum
pin toimista järjestäytyneen rikollisuuden edustajien kanssa ks. »The
Many Times Donald Trump Has Lied About His Mob Connections»,
Mother Jones, 23. syyskuuta 2016.
Monet tiedotusvälineet ovat käsitelleet Säterin menneisyyttä. Ks.
»Donald Trump and the Felon: Inside His Business Dealings with
a Mob-Connected Hustler», Forbes, 25. lokakuuta 2016, »Former
Mafia-linked figure describes association with Trump», Washington
Post, 17. toukokuuta 2016, sekä »This Top Mueller Aide Once Wor
ked on an Investigation of a Trump Associate Tied to the Russian
Mob», Mother Jones, 23. kesäkuuta 2017. Trumpin ja Säterin yhteis
työ paljastettiin New York Timesin artikkelissa »Real Estate Executive
With Hand in Trump Projects Rose From Tangled Past», 17. joulu
kuuta 2007. Säterin kirjoittama raportti, jossa hän luonnehtii itseään
»kansallissankariksi», tuli kirjoittajien käsiin anonyymiyttä edellyttä
neeltä lähteeltä. Osoitteessa https://bit.ly/2J6p5bU ovat Trumpin po
jan vuonna 2008 Manhattanilla järjestetyn konferenssin yhteydessä
antamat kommentit Venäjälle investoimisesta. Lisätietoa Sergei Millanin taustasta sekä väitteistä hänen ja Trumpin yhteistyöstä ks. »The
shadowy Russian emigre touting Trump», Financial Times, 1. mar
raskuuta 2016, sekä »Investigators on the Trump-Russia Beat Should
Talk to This Man», Mother Jones, 19. tammikuuta 2017.

LUKU 7:
Manafortin Trumpille lähettämästä muistiosta kertoi New York Times
artikkelissaan »The Charm Trump, Paul Manafort Sold Himself as an
Affordable Outsider», 18. huhtikuuta 2017. Manafortin työtehtävis
tä Ukrainassa kerrotaan yksityiskohtaisesti Bloombergin artikkelissa
»Paul Manafort’s Lucrative Ukraine Years Are Central to the Russian
Probe», 22. toukokuuta 2017. Blackin, Manafortin ja Stonen yhtei
sestä menneisyydestä ks. »The Quiet American», Slate, 28. huhtikuu
ta 2016, ja »The Slickest Shop in Town», Time, 3. maaliskuuta 1986.
Levinsonin Somaliaa käsittelevistä keskusteluista Manafortin kanssa
ks. »Trump chair Paul Manafort: Mercenary Lobbyist and Valuable
Asset», Guardian, 31. toukokuuta 2016. Yhdysvaltojen Deripaskaa
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koskevan sähkeen julkaisi Wikileaks. Associated Press paljasti Ma
nafortin 10 miljoonan dollarin sopimuksen Deripaskan kanssa 22.
maaliskuuta 2017 artikkelissa »Before Trump job, Manafort worked
to aid Putin». McCainin toimistoon lähetetystä Deripaskan faksista
ks. »Aide Helped Controversial Russian Meet McCain», Washington
Post, 25. tammikuuta 2008. Taustatietoa Konstantin Kilimnikistä ks.
»Manafort’s man in Kiev», Politico, 18. elokuuta 2016. Wikileaks pal
jasti Yhdysvaltain suurlähetystön sähkeen, joka koski Janukovytsin
puoluetta ja kokeneen Washingtonista saapuneen lobbarin pestaamista. »Veren tahraamia» rahoja koskevasta tekstiviestistä kerrottiin
artikkelissa »Manaforts Ukrainian ’blood money’ caused qualms,
hack suggests», Politico, 28. helmikuuta 2017. Firtašin keskustelua
Yhdysvaltain suurlähettilään kanssa kuvattiin Wikileaksin julkai
semassa suurlähetystön sähkeessä. Deripaskan oikeustoimista Gaymansaarilla Manafortia ja Gatesiä vastaan ukrainalaisen tietoliiken
neinvestoinnin tiimoilta ks. »Trump’s campaign chief is questioned
about ties to Russian billionaire», Yahoo News, 26. huhtikuuta 2016.
Manafortin sähköpostit Kilimnikille paljastettiin Washington Postis
sa 20. syyskuuta 2017 artikkelissa »Manafort offered to give Russian
billionaire ’private briefings’ on 2016 campaign». New York Times
paljasti 4. joulukuuta 2017 Kilimnikin olevan Manafortin tuntema
ton yhteistyökumppani artikkelissa »Manafort Associate Has Russian
Intelligence Ties, Court Document Says».

LUKU 8:
Taustatietoa Carter Pagesta ks. »Trump’s New Russia Adviser Has
Deep Ties to Kremlin’s Gazprom», Bloomberg, 30. maaliskuuta 2016.
Kuvaus Papadopoulosin yhteydenpidosta Venäjää edustaviin välimiehiin perustuu Robert Muellerin 5. lokakuuta 2017 nostaman oi
keusjutun asiakirjoihin. Ks. myös »Who’s who in the George Papadopoulos court documents», Washington Post, 2. marraskuuta 2017,
ja »Mystery Professor in Mueller Case Had Contacts With Russian
Officials», Mother Jones, 30. lokakuuta 2017. Lisätietoa Trumpin ja
hänen ulkopolitiikan tiiminsä kokouksesta ks. »Ex-Trump aide: Rus
sian collusion story is ’hoax of the century’», Sky News, 3. marras
kuuta 2017. Papadopoulosin ja Downerin baarikeskustelusta kertoi
New York Times 30. joulukuuta 2017 artikkelissaan »How the Rus
sia Inquiry Began: A Campaign Aide, Drinks and Talk of Political
Dirt». Lisätietoa Toshinin ja Butinan pyrkimyksistä luoda yhteyksiä

422

konservatiiviliikkeeseen ja Trumpin kampanjaorganisaatioon ks.
»Operative Offered Trump Campaign ’Kremlin Connection’ Using
N.R.A. Ties», New York Times, 3. joulukuuta 2017, ja »Kushner fai
led to disclose outreach from Putin ally to Trump campaign», NBCNews.com, 18. marraskuuta 2017. Flynnin vaikeasta virkakaudesta
DIA:ssa kerrotaan artikkelissa »Head of Pentagon intelligence agency
forced out, officials say», Washington Post, 30. huhtikuuta 2014. Flyn
nin puhujapalkkiosta RT:n tapahtumassa ks. »Moscow paid $45,000
for Flynn’s 2015 talk, documents show», Yahoo News, 16. maaliskuu
ta 2017. (Artikkelin mukaan Flynn sai lisäksi vielä 23 500 dollaria
Venäjään kytköksissä olevilta yrityksiltä palkkioksi Washingtonissa
pitämistään puheista.) Selostus Venäjän sotilastiedustelun upseeris
ta, joka retosteli Clintonille kostoksi tehtävällä operaatiolla, löytyy
artikkelista »Inside Russia’s Social Media War on America», Time,
18. toukokuuta 2017.

LUKU 9:
Trump Juniorin ja Goldstonen välinen sähköpostikeskustelu on luet
tavissa kokonaisuudessaan osoitteessa https://cnn.it/2JLBEqq. Lisä
tietoa Trump Towerissa järjestetystä tapaamisesta ks. Jared Kushnerin lausunto kongressin komiteoille, 25. heinäkuuta 2017, sekä
Trump Juniorin haastattelu osoitteessa https://bit.ly/2J0xj50. Fo
reign Policy sai haltuunsa ja julkaisi muistion, jonka Veselnitskaja toi
tapaamiseen. Veselnitskajan ja Tšaikan muistioiden yhdenmukaisuu
desta ks. »Memo Underminse Russian Lawyer’s Account of Trump
Tower Meeting», Mother Jones, 17. lokakuuta 2017. Trump Juniorin
tokaisua (»Ei kuunteleminen ole lainvastaista.») siteerasi edustaja Jim
Himes ajankohtaisohjelmassa Meet the Press, 10. joulukuuta 2017.
Päällekarkaus tallentui turvakameran videolle, johon lukijat voivat
tutustua osoitteessa https://bit.ly/2yRy89y.

LUKU 10:
Lisätietoa DNC:n reaktiosta tietomurtoon ja Guccifer 2.0:n julkaise
miin asiakirjoihin ks. »The Perfect Weapon: How Russian Cyberpo
wer Invaded the U.S.», New York Times, ja »Inside Story: How Rus
sians Hacked the Democrats’ Emails», Associated Press, molemmat
julkaistu 4. marraskuuta 2017.
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LUKU 11:
Lisätietoja Fusion GPS:stä ks. »’Journalism for rent’: Inside the secre
tive firm behind the Trump dossier», Washington Post, 11. joulukuu
ta 2017, ja »Fusion GPS Founder Hauled From the Shadows for the
Russia Election Investigation», New York Times, 8. tammikuuta 2018.
Simpsonin osuudesta ja yhteistyöstä Steelen kanssa ks. 22. elokuuta
2017 Simpsonin lausunto edustajainhuoneen komitealle: https://nyti.
ms/2Er8eKl. Ks. myös hänen lausuntonsa edustajainhuoneen tiedustelukomitealle 8. marraskuuta 2017: https://bit.ly/2nzpJ40. Skuratovin tapauksesta kerrotaan Steven Lee Myersin kirjassa Uusi tsaari.
Hudsonin tapauksesta ks. »Was British diplomat set up by the Rus
sian secret service?», Independent, 9. heinäkuuta 2009.

LUKU 12:
Comeyn 5. heinäkuuta 2016 antama lausunto on luettavissa osoit
teessa https://bit.ly/2a6eOUR. Lisätietoa Comeyn toiminnasta Clin
tonin palvelintutkinnan yhteydessä ks. »Comey Tried to Shield the
F.B.I. From Politics. Then He Shaped an Election», New York Times,
22. huhtikuuta 2017, ja »How a dubious Russian document influen
ced the FBI’s handling of the Clinton probe», Washington Post, 24.
toukokuuta 2017. Pagen Moskovassa pitämä esitelmä on katsottavis
sa osoitteessa https://bit.ly/2EyPCsS. Pagen blogikirjoituksesta vuo
delta 2014 ja hänen huomioistaan tilaisuudessa, johon Intian pää
ministeri osallistui, ks. »Trump adviser’s public comments, ties to
Moscow stir unease in both parties», Washington Post, 5. elokuuta
2016. Telegraph kertoi Duginin reaktiosta Pagen esitelmään 8. hei
näkuuta 2016 julkaistussa artikkelissa »Donald Trump aide slams
America’s policy on Russia during speech in Moscow». Tietoa Pagen
tapaamisista Dvorkovitšin ja Baranovin kanssa sekä Pagen Gordonil
le lähettämästä sähköpostista ks. Carter Pagen lausunto edustajain
huoneen tiedustelukomissiolle 2. marraskuuta 2017. Se on luettavissa
osoitteessa https://bit.ly/2zp3Axl. Selostus Pagen ja venäläisvakoojien yhteyksistä perustuu haastehakemukseen, joka sisältyy asiaa si
vuavaan oikeusjuttuun United States of America v. Evgeny Buryakov,
Igor Sporyshev, and Victor Podobnyy, 23. tammikuuta 2015. Lisätieto
ja Flynnin haastattelusta republikaanien puoluekokouksessa ks. »Top
Trump adviser defends payment for Russian speaking engagement»,
Yahoo News, 18. heinäkuuta 2016. Sessionsin ja Kisljakin tapaami
sesta ks. »All the known times the Trump campaign met with Rus424

sians», Washington Post, 13. marraskuuta 2017. Denmanin selonteko
ilmenee artikkelista »How Diana Denmans singular stand for Ukrai
ne revealed the Trump campaign’s soft spot for Russia», Austin American-Statesman, 6. maaliskuuta 2017. Ks. myös »Trump campaign
guts GOP’s anti-Russia stance on Ukraine», Washington Post, 18. hei
näkuuta 2016. Lisätietoja sähköpostista, jonka Page lähetti Gordonil
le puolueohjelmaa koskeneen riidan jälkeen, ks. em. Pagen lausunto
edustajainhuoneen tiedustelukomitealle.

LUKU 13:
Manafortin ehdotus Deripaskalle tarjottavista yksityisistä raportointitapaamisista paljastettiin Washington Postin artikkelissa »Manafort
offered to give Russian billionaire ’private briefings’ on 2016 cam
paign», 20. syyskuuta 2017. Australian hallitukselta saatujen tietojen
merkitystä selvitysten käynnistämiseen on käsitelty aiemmin mai
nitussa New York Timesin artikkelissa »How the Russia Inquiry Be
gan: A Campaign Aide, Drinks and Talk of Political Dirt». Clapperin
huomautukset Aspen Security Forum -konferenssissa ovat luettavis
sa osoitteessa https://bit.ly/2u5xf9R.

LUKU 14:
Lisätietoa Bortnikovista Valkoisen talon konferenssissa ks. »U.S. in
vites a Russian fox in the chicken coop», Washington Post, 19. hel
mikuuta 2015. John Brennan kertoi Bortnikovin vierailusta CIA:n
tiloissa NPR-kanavan haastattelussa, joka lähetettiin 24. helmikuu
ta 2016. Haastattelu on luettavissa osoitteessa https://n.pr/2SSJBOE.
Brennan kuvaili elokuussa 2016 Bortnikovin kanssa käymäänsä pu
helinkeskustelua sekä ensimmäisiä Venäjän verkkohyökkäykseen liit
tyneitä toimenpiteitään julkisessa lausunnossaan edustajainhuoneen
tiedustelukomitealle 23. toukokuuta 2017. Lisätietoa siitä, millaista
pohdintaa venäläisten kyberhyökkäys herätti Yhdysvaltain hallin
nossa ks. »Obama’s secret struggle to punish Russia for Putin’s elec
tion assault», Washington Post, 23. kesäkuuta 2017, sekä »Did Obama
Blow It on the Russian Hacking?», Politico, 3. huhtikuuta 2017.
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LUKU 15:
Wattsin ulkopoliittiselle ajatushautomolle kirjoittama artikkeli on
luettavissa osoitteessa https://bit.ly/2SVxxMi. Washington Post kertoi
CIA:n ehdotuksesta ryhtyä toimiin Kremlin propagandaa vastaan ar
tikkelissaan »Kremlin trolls burned across the Internet as Washing
ton debated options», 25. joulukuuta 2017. Lisätietoa Manafortin
potkuista ks. Corey Lewandowskin ja David Bossien teos Let Trump
Be Trump: The Inside Story of His Rise to the Presidency, Center Street
2017. Lisätietoa FBI:n työntekijöiden palaverista 15. elokuuta ks. »In
FBI Agents Account, ’Insurance Policy’ Text Referred to Russia Pro
be», Wall Street Journal, 18. joulukuuta 2017. Lisätietoa DCCGhen
tehdystä tietomurrosta ks. »Democratic House Candidates Were
Also Targets of Russian Hacking», New York Times, 13. joulukuuta
2016. Taustatietoja Stonesta ks. »The Dirty Trickster», The New Yor
ker, 2. kesäkuuta 2008. Stonen puhe floridalaisille republikaaneille
on katsottavissa osoitteessa https://bit.ly/2Dri4zs. Stonen ja Gucci
fer 2.0:n yhteyksistä ks. »Roger Stones Russian Hacking ’Hero’», The
Smoking Gun, 8. maaliskuuta 2017.

LUKU 16:
Lisätietoa Comeystä ja hänen hahmottelemastaan lehtikirjoituksesta
ks. em. New York Timesin artikkeli »Comey Tried to Shield the F.B.I.
From Politics. Then He Shaped an Election». Lisätietoa Taitista ja
Smithin projektista ks. »GOP Operative Sought Clinton Emails From
Hackers, Implied a Connection to Flynn», Wall Street Journal, 29.
kesäkuuta 2017, »GOP Activist Who Sought Clinton Emails Cited
Trump Campaign Officials», Wall Street Journal, 1. heinäkuuta 2017,
sekä »The Time I Got Recruited to Collude with the Russians», Lawfare, 30. kesäkuuta 2017.

LUKU 17:
Washington Post kertoi tuomioistuimen FBLlle myöntämästä seurantaluvasta artikkelissa »FBI obtained FISA warrant to monitor
Trump adviser Carter Page», 11. huhtikuuta 2017. Roginin näkökul
ma-artikkeli Pagesta on »Trump’s Russia adviser speaks out, calls ac
cusations complete garbage’», Washington Post, 26. syyskuuta 2016.
Comeyn lausunnot edustajainhuoneen komitealle ovat luettavissa
osoitteessa https://bit.ly/2QniPMw. Lisätietoja Trump Juniorin yhte
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yksistä Wikileaksiin ks. »The Secret Correspondence Between Do
nald Trump Junior and WikiLeaks», The Atlantic, 13. marraskuuta
2017.

LUKU 18:
Lisätietoa Johnsonin hurrikaaniin liittyvistä puhelinkeskusteluista
Clintonin ja Trumpin kanssa sekä Trumpin ja Clintonin kampanjaorganisaatioiden reaktioista lokakuun 7. päivän tapahtumiin vuon
na 2016 ks. Yahoo Newsin dokumentti 64 Hours: How One Weekend
Blew Up the Rules of American Politics, 6. lokakuuta 2017.

LUKU 19:
Lisätietoa Johnsonin reaktiosta vähäiseen uutisointiin ja Trumpin
kampanjaorganisaation väittelytilaisuutta koskevasta suunnitelmasta
ks. em. dokumentti 64 Hours ja »Steve Bannon interview: Trump’s
’Access Hollywood’ tape was a ’litmus test’», CBSNews.com, 8. syys
kuuta 2017. Benensonin mielipidemittauksia koskevista näkemyk
sistä Access Hollywood -videon tultua julki ks. 64 Hours. FBI:n ja oi
keusministeriön kiistasta koskien Clinton-säätiön tutkintaa ks. »FBI
in Internal Feud Over Hillary Clinton Probe», Wall Street Journal, 30.
lokakuuta 2016.

LUKU 20:
Lisätietoa Simpsonin ja Steelen toimista lokakuussa ks. Simpsonin
lausunnot senaatin oikeuskomitealle ja edustajainhuoneen tiedus
telukomitealle. Slaten uutisoinnista ks. »Was a Trump Server Com
municating with Russia?», 31. lokakuuta 2016, ja »Trump’s Ser
ver, Revisited», 2. marraskuuta 2016. Lisätietoa New York Timesin
FBI-tutkintaa koskevasta artikkelista ks. »Trump, Russia, and the
News Story That Wasn’t», New York Times, 20. tammikuuta 2017. Baquetin suora lainaus (»kaikki, mitä sillä hetkellä voitiin kertoa») mai
nittiin artikkelissa »New NYT scoop on Russia raises questions about
old NYT story on Russia», Washington Post, 1. tammikuuta 2018.
Wattsin, Weisburdin ja Bergerin artikkeli on »Trolling for Trump:
How Russia Is Trying to Destroy our Democracy», War on the Rocks,
6. marraskuuta 2016. Chen kuvaili Trumpia tukevia tviittejä suolta
via venäläistrolleja Longform-podcastissa, joka on kuunneltavissa
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osoitteessa https://bit.ly/2RGgE74. Washington Post kertoi Krutskihin vuonna 2016 pitämästä luennosta kolumnissa »Russia’s radical
new strategy for information warfare», 18. tammikuuta 2017. Lisä
tietoa Venäjän strategiainstituutin raporteista ks. »Putin-linked think
tank drew up plan to sway 2016 US election-documents», Reuters,
19. huhtikuuta 2017. Kushnerin panosta kampanjan somestrategiaan
on käsitelty kattavasti haastattelussa »Exclusive Interview: How Ja
red Kushner Won Trump the White House», Forbes, 22. marraskuuta
2016. Cambridge Analytican yhteydenotosta Wikileaksiin ks. »Data
Dirm’s WikiLeaks Outreach Came as It Joined Trump Campaign»,
Wall Street Journal, 10. marraskuuta 2017.
Lisätietoa venäläistrolleista, jotka puolustivat Trumpin Access
Hollywood -videolla esittämiä näkemyksiä sekä hänen väitteitään
Obaman synnyinmaasta ks. »Russia Twitter trolls deflected Trump
bad news», Associated Press, 10. marraskuuta 2017. Tietoa Interne
tin tutkimuskeskusta koskevista Maksimin väitteistä ks. »Russian
trolls were schooled on ’House of Cards’», Yahoo News, 15. lokakuu
ta 2017. Venäläisbottien aktiivisuutta koskevista Twitter-tilastoista
ks. Twitterin päälakimies Sean Edgettin lausunto Yhdysvaltain se
naatin rikollisuus- ja terrorismialakomitealle 31. lokakuuta 2017.
Tilastotietoa venäläisten aktiivisuudesta Facebookista esiintyy Facebookin päälakimiehen, Colin Stretchin, lausunnossa Yhdysvaltain
senaatin rikollisuus- ja terrorismialakomitealle 31. lokakuuta 2017.
Venäjän organisoimista mainoksista ja ryhmistä Facebookissa
sekä videoista Youtubessa ks. »House Intelligence Committee Relea
ses Incendiary Russian Social Media Ads», New York Times, 1. mar
raskuuta 2017; »These Are the Ads Russia Bought on Facebook in
2016», New York Times, 1. marraskuuta 2017; »Here Are 14 Russian
Ads That Ran on Facebook During the 2016 Election», Gizmodo, 1.
marraskuuta 2017; »A color-in Bernie, hits on the Clinton founda
tion, and calls for Texas to secede: The Facebook ads Russia bought
during the presidential campaign seen by 150 million», Daily Mail,
1. marraskuuta 2017; »Russian-backed Facebook ads featured ’Buff
Bernie’», New York Daily News, 1. marraskuuta 2017; »Exclusive:
Russians Appear to Use Facebook to Push Trump Rallies in 17 U.S.
Cities», The Daily Beast, 20. syyskuuta 2017, sekä »Exclusive: Rus
sia Recruited YouTubers to Bash ’Racist B*tch’ Hillary Clinton Over
Rap Beats», 'The Daily Beast, 8. lokakuuta 2017. Trumpin kampanjaorganisaatio mainosti @Ten_GOPin tviittejä, kuten ilmenee ar
tikkelista »Trump Campaign Staffers Pushed Russian Propaganda
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Days Before the Election», The Daily Beast, 18. lokakuuta 2017..Parscalen suora lainaus (»Menin lankaan.») on artikkelissa »Top Trump
campaign adviser admits he was ’fooled’ by a Russian Twitter hot»,
Yahoo News, 8. marraskuuta 2017. Moskovalaisbaarin tapahtumia
kuvaillaan artikkelissa »Delight at Donald Trump Watch Party in
Moscow». ABCNews.Go.Com, 9. marraskuuta 2016 sekä »Inside
Moscow’s pro-Trump Election Night Bash», Moscow Times, 9. mar
raskuuta 2016.

LUKU 21:
Lisätietoa siitä, miten Obaman hallinto reagoi tietomurtoihin vaalien
jälkeen, ks. »Trump, Putin, and the New Cold War», The New Yorker,
6. maaliskuuta 2017. Steelen lyhyt muistio, jota ei koskaan julkistet
tu, on tullut kirjoittajille luottamuksellisen lähteen kautta. Flynnin ja
Kisljakin keskusteluista vallanvaihdon ollessa käynnissä ks. syytesopimus, United States of America vs. Michael T. Flynn, 30. marraskuu
ta 2017. Katso myös »Inside the Trump Team’s Push on Israel Vote
That Mike Flynn Lied About», Wall Street Journal, 5. tammikuuta
2018. Kushnerin, Flynnin ja Kisljakin tapaamisesta Trump Towerissa
ks. Jared Kushnerin lausunto kongressin komiteoille, »Kushner and
Flynn Met With Russian Envoy in December, White House Says»,
2. maaliskuuta 2017, sekä »Russian ambassador told Moscow that
Kushner wanted secret communications channel with Kremlin»,
Washington Post, 26. toukokuuta 2017. Kushnerin tapaamisesta Gorkovin kanssa ks. »Explanations for Kushner’s meeting with head of
Kremlin-linked bank don’t match up», Washington Post, 1. kesäkuu
ta 2017. Flynnin osallisuudesta Lähi-idän ydinvoimahankkeeseen ja
viestintään turkkilaisviranomaisten kanssa ks. »Exclusive: Mideast
nuclear plan backers bragged of support of top Trump aide Flynn»,
Reuters, 1. joulukuuta 2017, sekä »Ex-CIA Director: Mike Flynn and
Turkish Officials Discussed Removal of Erdogan Foe From U.S.»,
Wall Street Journal, 24. maaliskuuta 2017. Lisätietoa McCainista
ja Steelen muistioista ks. »UK was given details of alleged contacts
between Trump and Moscow», Guardian, 28. huhtikuuta 2017. Li
sätietoa tiedusteluorganisaatioiden johtajien Trumpille järjestämistä
katsauksista ks. Comeyn lausunto senaatin tiedustelukomitealle.

429

JÄLKISANAT:
Lisätietoa ponnisteluista pakotteiden purkuyritysten estämiseksi ks.
»How the Trump Administration’s secret efforts to ease Russia sanc
tions fell short», Yahoo News, 1. kesäkuuta 2017. Comey kuvaili yk
sityiskohtaisesti kaikkea yhteydenpitoaan Trumpin kanssa aiemmin
mainitussa lausunnossaan senaatin tiedustelukomitealle. Lausunto,
jonka Comey antoi edustajainhuoneen tiedustelukomitealle 20. maa
liskuuta 2017, on luettavissa osoitteessa: https://wapo.st/2qAg673.
Erovinkinin kuolemasta ks. »Mystery death of ex-KGB chief linked
to MI6 spy’s dossier on Donald Trump», Telegraph, 27. tammikuuta
2017. Kara-Murzan myrkytyksestä ks. »World’s most dangerous job:
Putin critic Vladimir Kara-Murza on surviving poisoning, twice»,
Yahoo News, 20. huhtikuuta 2017.
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