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Lukijalle
Vuosi 2014 on ollut merkkivuosi sekä Suomen Sotahistorialliselle Seuralle että Sotamuseolle. Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n 70-vuotista olemassaoloa juhlistettiin tammikuussa juhlaseminaarilla Valkoisessa salissa ja iltajuhlalla Ostrobotnia-ravintolassa Helsingissä. Sotamuseo puolestaan juhli marraskuussa 85-vuotista taivaltaan.
Seuran ja museon menneisyys on osin yhteinen. Seura perustettiin
tammikuussa 1944 Sotamuistoyhdistys-nimisenä Sotamuseon kannatusyhdistykseksi, ja alkuaikoina sen päätehtäviin kuului sotahistoriaa
tallettavien yhteisöjen tukeminen. Museokonteksti näkyi myös seuran
nimessä – Sotamuseoseura ry. – vuodesta 1949 vuoteen 1957. Sotamuistoyhdistyksen perustamisen aikoihin Sotamuseo oli ollut olemassa noin
viidentoista vuoden ajan. Puolustusministeriö hyväksyi 25.11.1929 esityksen Sotamuseon perustamiseksi Sota-arkiston kellaritiloihin Liisankatu 1:een Helsingissä.
Sotahistoriallisen aikakauskirjan edeltäjä Sotamuseo näki päivänvalon vuonna 1948. Vuodesta 1971 lähtien julkaisu tunnettiin nimellä
Sotahistoriallinen seura ja Sotamuseo, mikä sekin kertoo läheisistä kytköksistä. Alkuaikoina kirjoitusten painopiste oli esineellisessä sotahistoriassa, myöhemmin vuosi- ja aikakauskirjojen sisältö on monipuolistunut ja laajentunut käsittelemään mitä moninaisimpia sotahistoriaan
liittyviä ilmiöitä.
Ensimmäisen, Sotamuseon nimissä julkaistun vuosikirjan esipuheessa puolustusvoimain komentaja, jalkaväenkenraali Aarne Sihvo
viittaa sotahistoriallisen tutkimuksen edistämiseen: »Samalla kun vuosikirjan voidaan täten toivoa edistävän sotahistoriallista tutkimustamme sekä herättävän myös entistä laajempaa mielenkiintoa ase- ja varushistoriaa kohtaan – – –.» Sotahistoriallisen Seuran nykyisistä säännöistä löytyvät samat elementit. Nämä samat tavoitteet ovat luonnollisesti
myös Sotahistoriallisella aikakauskirjalla, jonka julkaiseminen on olennainen osa seuran toimintaa.
Vuoden 2014 Sotahistoriallisessa aikakauskirjassa näkyy seuran juhlavuosi, toisaalta valtaosa artikkeleista liittyy jatkosota-teemaan. Kirjan
alkuosaan on koottu 17. tammikuuta 2014 pidetyn juhlaseminaarin
»Tammikuu 1944 – Suomi 70 vuotta sitten» esitelmät, joissa käsiteltiin
Suomen sotilaallista tilannetta Suomen, Saksan, Neuvostoliiton ja länsi-
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liittoutuneiden näkökulmasta. Muissa artikkeleissa pureudutaan muun
muassa Karjalan linnoitusalueeseen Leningradin suojana ja suomalaisten sotilaallisissa suunnitelmissa, Päämajan ja Merivoimien suhteeseen
rannikolla suoritettujen operaatioiden suunnittelussa ja toimeenpanossa vuonna 1941 sekä IV Armeijakunnan joukoissa puhjenneisiin paniikki-ilmiöihin kesällä 1944.
Tuttuun tapaan aikakauskirjaan on sisällytetty myös matkakertomus,
joka tällä kertaa on syksyn 2013 jäsenmatkan innoittama kuvaus Berliinin mielenkiintoisista vaiheista, sekä katsaus vuonna 2013 Suomessa ilmestyneeseen sotahistorialliseen kirjallisuuteen.
Aikakauskirjan toimituskunta iloitsee siitä, että vuoden 2014 kirjaan
on saatu sisällytettyä artikkeleita maan eturivin sotahistorian tutkijoilta. Toivotamme Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsenille sekä muille
teemasta kiinnostuneille antoisia lukuhetkiä uuden aikakauskirjan parissa.
Sotahistoriallisen aikakauskirjan toimituskunnan puolesta
R I I T TA B LO M G R E N
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MIKKO KARJALAINEN

Suomen Sotahistoriallisen Seuran
70-vuotisjuhlaseminaari
Suomen Sotahistoriallinen Seura ry juhli 70-vuotista toimintaansa järjestämällä 17. tammikuuta 2014 juhlaseminaarin Valkoisessa salissa
Helsingissä. Seminaarin teema oli »Tammikuu 1944 – Suomi 70 vuotta
sitten».
Seminaari koostui neljästä esitelmästä, jotka käsittelivät Suomen sotilaallista tilannetta tuona ajankohtana Suomen, Saksan, Neuvostoliiton ja länsiliittoutuneiden näkökulmasta. Suomen sotilaallista tilannetta valotti Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian professori Vesa
Tynkkynen. Saksan näkökulmasta teemaa käsitteli valtiotieteiden tohtori Markku Jokisipilä. Vihollisen eli Neuvostoliiton näkökulmasta
esitelmöi professori Ohto Manninen. Neljännen näkökulman teemaan
toi länsiliittoutuneiden perspektiivistä asiaa valaissut sotilasprofessori
Pasi Kesseli.
Seminaariin osallistui noin kolmisensataa seuran jäsentä. Seuraavaan on koottu seminaarin avauspuheenvuoro sekä seminaariesitelmät,
joita tekijät ovat osittain seminaarin jälkeen täydentäneet.
***
Tervetuloa Suomen Sotahistoriallisen Seuran 70-vuotisjuhlaseminaariin

Kunnianarvoisat sotiemme veteraanit, arvoisat Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsenet, hyvät naiset ja herrat! Tervetuloa Suomen Sotahistoriallisen Seuran 70-vuotisjuhlaseminaariin.
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»Sota kokoaa sotahistorian
harrastajat.» Tällä tavoin koettiin
tammikuussa 1944 tapahtuneen
Sotamuistoyhdistyksen perustaminen. Nyt 70 vuotta myöhemmin Sotamuistoyhdistys on nimenmuutosten myötä muuttunut
Suomen Sotahistorialliseksi Seuraksi. Voimme edellä mainittua
lausahdusta mukaillen todeta, että sodan sijaan sotahistoria kokoaa sotahistorian harrastajat.
Tammikuun puolivälissä 1944,
kun
Sotamuistoyhdistyksen peFilosofian tohtori, dosentti Mikko
rustava kokous pidettiin, Suomi
Karjalainen.
oli keskellä sotaa. Jäseniä yhdisDoctor of Philosophy, Adjunct
tykseen liittyi noin kolmisensataa.
Professor Mikko Karjalainen.
Kuva / Photo: http://sshs.kuvat.fi/
Ensimmäisinä vuosina yhdistykkuvat/70-vuotisjuhlat+17.1.2014/
sen päätehtävä oli tukea sotahistoriaa tallettavia instituutioita.
Tätä kuvaa se, että vuonna 1949 yhdistyksen nimeksi muutettiin Sotamuseoseura ry.
Muutos nykyiseen toimintamalliin tapahtui vuonna 1957, kun yhdistyksen nimi muutettiin Sotahistorialliseksi seuraksi. Vuodesta 1957
yhdistyksemme toimintamuodot ovat säilyneet likipitäen ennallaan.
Sääntöjen mukaan yhdistykseemme kuuluu henkilöitä ja oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, joita kiinnostaa Suomen sotahistoriallisten muistojen tallettaminen ja vaaliminen. Tärkeimpänä päämääränä on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea sotahistoriallista tutkimustyötä ja asianharrastusta. Ja Sotahistoriallisen seuran jäsenistön osalta säännöt eivät jää
sanahelinäksi, kuten tästä täpötäydestä salista voimme havaita.
Vuonna 2004 yhdistys sai nykyisen nimensä, Suomen Sotahistoriallinen Seura ry. Viime vuosina yhdistys on toteuttanut päämääriään seminaarien, sotahistoriallisten matkojen, esitelmien ja julkaisujen muodossa. Sotahistorian tutkimusta on tuettu muun muassa järjestämällä
vuosittainen pro gradu -kilpailu, jossa laadukkaimmat sotahistoriaaiheiset opinnäytteet on palkittu.
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Seuran 70-vuotisjuhlaseminaari Valkoisessa salissa Helsingissä.
The Association for Military History in Finland’s 70th Anniversary Seminar in the
White Hall in Helsinki.
Kuva / Photo: http://sshs.kuvat.fi/kuvat/70-vuotisjuhlat+17.1.2014/

Vuoden 2013 lopussa Suomen Sotahistoriallisessa Seurassa oli 1 054
jäsentä. Se osoittaa, että seuran toiminnalle on kysyntää. Historiaorientoituneina ihmisinä tiedämme, että asioiden jatkuvuus on vahvuus.
Toimiviksi havaittuja toimintamuotoja ei ole syytä muuttaa, mutta pyrimme kuitenkin uudistamaan toimintaamme vastaamaan teidän, seuran jäsenten tarpeita. Uusimpana palveluna avaamme tänään kotisivuillemme www.sshs.fi Sotahistorialliset kohteet -osion, joka tarjoaa
seuramme jäsenille ja muillekin asiasta kiinnostuneille tietoa sotahistoriallisista kohteista nykyrajojemme ulkopuolelta, lähinnä kuitenkin
pääosin läntisen Euroopan alueelta. Tällä hetkellä noin 400 sotahistoriallisesta kohteesta löytyy sivustolta koordinaattitiedot ja yleistä perustietoa. Aineisto päivittyy jatkuvasti uusien kohteiden myötä ja mie-

S U O M E N S O TA H I S T O R I A L L I S E N S E U R A N 7 0 - V U O T I S J U H L A S E M I N A A R I
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lenkiintoisia kohteita voi myös »vinkata» tai laittaa korjausta tai lisätietoa sähköpostiosoitteeseen koordinaatit@sshs.fi.
Näillä sanoilla toivotan teidät vielä kerran tervetulleeksi juhlaseminaariimme. Seuraavaksi ohjelmassa on seuran toiminnassa ansioituneiden henkilöiden ja yhteisöjen palkitseminen. Huomionosoitukset
tulee jakamaan Suomen Sotahistoriallisen Seuran puheenjohtaja, prikaatikenraali, dosentti Pentti Airio.

Juhlaseminaarissa palkittiin Seuran toiminnassa ansioituneita henkilöitä ja
yhteisöjä. Vasemmalta: huomionosoitukset jakanut seuran puheenjohtaja
prikaatikenraali Pentti Airio, sotilasprofessori Pasi Kesseli (kultainen ansiomerkki),
filosofian maisteri Anssi Saari, filosofian tohtori Touko Perko, kapteeni Juha
Hollanti, kapteeniluutnantti Juuso Säämänen ja Kaatuneiden Muistosäätiön
puheenjohtaja Ahti Sirkiä (hopeiset ansiomerkit) sekä sotatieteiden tohtori Ove
Enqvist ja Helsingin Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Riitta Lentilä (Seuran
pöytästandaarit).
Members and organizations that had given meritorious service to the association
were awarded in the seminar. From the left: the association’s chairman Brigadier
General Pentti Airio, who presented the awards; Military Professor Pasi Kesseli
(recipient of the gold award); Master of Arts Anssi Saari, Doctor of Philosophy
Touko Perko, Captain Juha Hollanti, Lieutenant Senior Grade Juuso Säämänen,
and chairman of the Fallen Soldiers’ Foundation Ahti Sirkiä (silver award); Doctor
of Military Sciences Ove Enqvist and chairwoman of Soldiers’ Home Association in
Helsinki Riitta Lentilä (association’s standard).
Kuva / Photo: http://sshs.kuvat.fi/kuvat/70-vuotisjuhlat+17.1.2014/
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Iltajuhla Ostrobotnialla Helsingissä.
Banquet at the Ostrobothnia Club in Helsinki.
Kuva / Photo: http://sshs.kuvat.fi/kuvat/70-vuotisjuhlat+17.1.2014/
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MIKKO KARJALAINEN

70th Anniversary Seminar of Association for
Military History in Finland
The Association for Military History in Finland celebrated 70 years of
existence in a seminar in the White Hall in Helsinki on January 17th
2014, under the theme »January 1944 – Finland 70 years ago.»
The seminar’s four presentations addressed Finland’s military situation in January 1944 as seen from the Finnish, German, Soviet, and the
Western Allies’ perspectives. Vesa Tynkkynen, professor with the Department of Military History in the National Defense University,
looked at the topic from the Finnish standpoint while Doctor of Social
Sciences Markku Jokisipilä elaborated the Germans’ view. The presentation of Professor Ohto Manninen focused on the adversary’s – that
is, the Soviet Union’s – perspective. Last, Military Professor Pasi Kesseli
explained the situation as seen by the Western Allies. Around three
hundred members attended the seminar. The following paragraphs
contain the abstracts of the seminar presentations, which the authors
have revised to some extent after the seminar.
***
A War Heritage Society was founded in January 1944 when the war
was still ongoing. During its early years, the society’s primary mission
was to provide support to organizations that sought to preserve military history, which was, in fact, reflected in the 1949 renaming of the
society as the Association for Military Museums. The new association
assumed its current mode of operation in 1957 when its name was
changed into the Association for Military History. Since then, its main
objective has been to support research on military history and other

14

Sotahist34_001-317:__Aikakauskirja

11.11.2014

12:26

Sivu15

related pursuits, both ideologically and financially. The association
adopted its current name in 2004 when it became the Association for
Military History in Finland.

7 0 T H A N N I V E R S A R Y S E M I N A R O F A S S O C I AT I O N F O R M I L I TA R Y H I S T O R Y I N F I N L A N D
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VESA TYNKKYNEN
(s. 1954), upseerin virassa 1978–2013, reserviin kenraalimajurina Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin tehtävästä vuonna 2013. Väitellyt
suomalaisen taktiikan kehittymisestä Helsingin yliopistosta vuonna 1996,
eri tutkimukset ovat myöhemmin painottuneet ns. kylmän sodan aikaan.
Operaatiotaidon ja taktiikan professori 2003–2004 ja sotahistorian professori
2013 alkaen Maanpuolustuskorkeakoululla.

Suomen sotilaallinen tilanne tammikuussa
1944
Seuraava kirjoitus perustuu pitkälti Päämajan sotapäiväkirjaan
ja siinä olevien liiteasiakirjojen
muodostamaan aikalaiskuvaan
sekä eräisiin Päämajan koulutusosaston asiakirjoihin. Lähteiden
kautta pyritään luomaan kuvaa
Päämajan toimenpiteistä talven
1944 muuttuvassa tilanteessa.
Esityksessä ei juurikaan puututa syksyllä 1943 ja talvella 1944
käytyihin poliittisiin neuvotteluihin sodasta irtautumiseksi.
Vuoden 1944 ensimmäisinä
päivinä harva suomalainen johtava poliitikko tai ylimmän sotilasProfessori, kenraalimajuri Vesa
Tynkkynen.
johdon upseeri uskoi Saksan voittoon. Sotamarsalkka Pauluksen
Professor, Major General Vesa
Tynkkynen.
6. Armeijan tappio Stalingradissa
Kuva / Photo: http://sshs.kuvat.fi/
tammikuun lopulla 1943, saksakuvat/70-vuotisjuhlat+17.1.2014/
laisten operaatio Zitadellen päättyminen Kurskin katastrofiin heinäkuussa, Rommelin tappio PohjoisAfrikassa ja sotatoimien siirtyminen Italian mantereelle syyskuussa ja
puna-armeijan eteneminen syksyn aikana kohti länttä olivat niiden
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maailmaa realistin silmin katsovien suomalaisten päättäjien silmissä
Saksan tappiota enteileviä merkkejä. Oltiin siirtymässä käynnissä olleen pelin ratkaiseville kierroksille ja Suomen pelikorteissa ei ollut juurikaan valtteja.

Kenttäarmeijan ryhmitys ja johtosuhteet vuoden 1943 lopussa

Hyökkäysvaiheen jälkeen vuonna 1941 suomalaisten puolustus vakiintui kolmelle kannakselle. Päämajan johtoon muodostettiin vuoden
1942 alkupuolella Kannaksen Ryhmä, Aunuksen Ryhmä ja Maaselän
Ryhmä. Samalla lakkautettiin hyökkäyssotatoimien johtoportaana toiminut Karjalan Armeijan Esikunta. Rukajärven suunnalla rintamavastuussa oli 14. Divisioona, joka oli suoraan Päämajan johdossa. PohjoisSuomen puolustuksesta vastasi saksalainen Lapin Armeija (AOK Lappland), jolle oli alistettu kenraalimajuri Siilasvuon johdossa ollut III Armeijakunta.
Asemasodan vuodet 1942 ja 1943 sisälsivät ajoittain kiivaitakin taisteluita, mutta tosiasiallisesti sodan suuret taistelut käytiin noiden vuosien aikana muilla rintamilla. Vaikka joukkojen ryhmityksiä, tehtäviä ja
johtosuhteita muutettiin aika-ajoin, ei laajoihin uudelleen järjestelyihin
kuitenkaan ryhdytty. Suurimmat muutokset aiheutti joukkojen osittainen kotiuttaminen syksystä 1941 alkaen kotirintaman tarpeisiin.
Kenttäarmeijaan perustettiin vuoden 1943 jälkipuoliskolla neljä uutta perusyhtymää. Kesäkuussa perustettiin 15. Prikaati, joka alistettiin
Aunuksen Ryhmälle.1 Päämaja käski kolmen muun prikaatin perustamisen lokakuun lopulla. Kunkin ryhmän alueelle oli tarkoitus perustaa
yksi prikaati. Kannaksen Ryhmän vastuulle käskettiin 19. Prikaatin perustaminen, Aunuksen Ryhmän käskettiin perustaa 20. Prikaati ja
Maaselän Ryhmän vastuulle tuli 21. Prikaati. Uusien yhtymien tuli olla
toimintavalmiina 1.1.1944.2
Uudet prikaatit olivat kokoonpanoltaan kiinteitä kuten divisioonatkin. Niihin kuului neljä pataljoonaa, kaksi patteristoa ja tarvittavat aselajiyksiköt komppaniakokoonpanossa. Prikaatien rungot muodostuivat
lakkautettavien jalkaväkirykmenttien rungoista siten, että 19. Prikaatin
runkona oli Jalkaväkirykmentti 16, 20. Prikaati muodostettiin käyttäen
runkona Jalkaväkirykmentti 22:ta ja 21. Prikaati muodostui Jalkaväki-

S U O M E N S O T I L A A L L I N E N T I L A N N E TA M M I K U U S S A 1 9 4 4
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rykmentti 101:n osista täydennettynä muista joukoista irrotetuilla yksiköillä. Kunkin prikaatin patteristot perustettiin uusina joukkoina.3
Vuoden 1944 alussa suoraan Päämajan johdossa olivat 3. Divisioona
Uhtuan suunnalla ja 14. Divisioona Rukajärven alueella sekä Maaselän
Ryhmä, Aunuksen Ryhmä ja Kannaksen Ryhmä. Pohjois-Suomen puolustuksesta vastasi saksalainen 20. Vuoristoarmeija alaisuudessaan kolme armeijakuntaa.4
Maaselän Ryhmällä oli rintamassa kaksi divisioonaa (4.D ja 6.D) ja

Perustettava
joukko

Nimi

Asettaja

– 20.PrE

E/JR 22

AunR

– I/22.Pr

I/JR 22

AunR

– II/22.Pr

II/JR 22

AunR

– III/22.Pr

III/JR 22

AunR

– IV/21.Pr

II/JR 46

KanR

– TykK/21.Pr

TykK/JR 22

MaaR

– KvPsto

–

–

– RsPsto

–

–

– VK/22.Pr

VJ/JR 22 ja VP 14

AunR

– PionK/20.Pr

PionJ/JR 22 ja PionP 15

AunRR ja III AK

– HuoltoK/20.Pr

I/17.AVarJ ja 1.TalJ

YhtE Roi

– Kol/20.Pr

Kol./JR 22

AunR

– 53.KS.Os

2.KS

KanR

– 54.KS.Os

12.KS

III AK

– 55.LJ

–

–

Huom.

20. Prikaati

Tykistön tarkastaja
perustaa ja nimeää

Kotijoukot
perustavat

20. Prikaatin perustaminen.
The standing up and components of the 20th Brigade.
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yksi prikaati (3.Pr.). Ryhmän reservinä oli yksi prikaati (21.Pr.) ja
alueella oli ylipäällikön reservinä yksi divisioona (1.D), joka oli joulukuussa luovuttanut rintamavastuun 4. Divisioonalle.
Aunuksen Ryhmän alaisena Syvärillä oli kaksi armeijakuntaa (V AK
ja VI AK), joihin kuului neljä divisioonaa (17.D, 5.D, 7.D ja 11.D) ja
yksi prikaati (15.Pr.). Äänisen rannikkopuolustuksesta vastasi Aunuksen Ryhmän alainen Äänisjärven Rannikkoprikaati (Ään.RPr.). Aunuksen Ryhmän komentajalla oli reservinään 20. Prikaati. Ylipäällikön reservinä oli alueella Panssaridivisioona ja 8. Divisioona.
Karjalan kannaksen puolustuksesta vastasi Kannaksen Ryhmä. Sillä

PM:n johdossa

MaaR

AunR

KanR

3. Divisioona

4. Divisioona

V Armeijakunta

2. Divisioona

14. Divisioona

6. Divisioona

– 7. Divisioona

15. Divisoona

Laatokan
Rannikkoprikaati

3. Prikaati

– 11. Divisioona

18. Divisioona
19. Prikaati

VI Armeijakunta
– 5. Divisioona
– 17. Divisioona
– 15. Prikaati
Äänisjärven
Rannikkoprikaati
Ryhmien reservit

21. Prikaati

20. Prikaati

Päämajan johdossa olleet reservit

4. Divisioona

8. Divisioona

10. Divisioona

Panssaridivisioona

Ratsuväkiprikaati

Kenttäarmeijan yhtymien käyttö ja johtosuhteet tammikuussa 1944.
The formations and command arrangements of the field army in January 1944.
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oli johdossaan kolme divisioonaa (15.D, 2.D ja 18.D) ja yksi prikaati
(19.Pr.). Kannaksen Suomenlahden puoleisen rannikon puolustuksesta
vastasi ryhmälle alistettu Rannikkotykistörykmentti 2 (RTR 2). Ryhmän komentajalla, kenraaliluutnantti H. Öhquistillä ei ollut omassa
johdossa yhtään reservejä. Ylipäällikön reserveinä oli Karjalan kannaksella yksi divisioona (10.D) ja yksi prikaati (Rv.Pr.). Laatokan rannikkopuolustuksesta sekä Kannaksen Ryhmän että Aunuksen Ryhmän alueella vastasi Päämajan alainen Laatokan Rannikkoprikaati (Laat.RPr.).
Tammikuussa 1944 joukkojen määrällinen painopiste oli Aunuksen
kannaksella. Kuitenkin Karjalan kannaksella pataljoonien vastuualueiden leveydet olivat huomattavasti kapeammat kuin Aunuksen kannaksella. Kenttäarmeijan divisioonista ja prikaateista kaksi kolmasosaa oli
rintamavastuussa ja yksi kolmasosa joko ylipäällikön tai ryhmän komentajien reservinä.
Vaikka Suomen rintamalla oli Euroopan muihin sotanäyttämöihin
verrattuna jokseenkin rauhallista, yritettiin vuoden 1943 aikana helpottaa maan tukalaksi käyvää asemaa poliittisin keinoin. Suomen varovaiset rauhantunnustelut länsivaltojen ja Ruotsin välityksellä eivät johtaneet myönteiseen suuntaan. Sekä Suomen hallitus että kansan yleinen mielipide eivät olleet vielä kypsyneet hyväksymään Moskovan rauhan rajoja maaliskuulta 1940, eikä sodassa yhä suurempia voittoja saavuttanut Neuvostoliitto suostunut edes keskustelemaan lievemmistä
rauhanehdoista.5 Vuosi 1944 alkoi ilman edessä häämöttävää rauhan
mahdollisuutta.

Suomalaisten ymmärrys ensimmäisestä strategisesta iskusta

Tammikuun ensimmäisinä päivinä vuonna 1944 tilanne Suomen rintamilla noudatteli aiempia asemasodan kuukausia. Päivittäiset vihollistilannetiedotukset eivät yleistilanteen osalta suuresti toisistaan poikenneet, vaikka jollain rintamanosalla saattoi olla kiivaitakin kahakoita.
Päämajan tiedusteluosaston päivittäiset vihollistilannetiedotukset
laati majuri U. Käkönen. Salainen tiedotus jaettiin 73 kappaleena ylimmälle poliittiselle ja sotilaalliselle johdolle. Rintamajoukoissa jakelu
ulottui divisioonan komentajiin.
Saksalaiset lähettivät tilannetiedot omilta rintamiltaan Päämajaan
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Mikkeliin. Käkönen sai lisäksi suoraan oman jakelukappaleensa, jolloin
saksalaisten tilannetiedot saatiin mahdollisimman nopeasti tilannekatsauksiin.
Tammikuun ensimmäisten päivien yleistilannetta voidaan valottaa
tarkastelemalla Päämajan sotapäiväkirjaa.
– 1. tammikuuta
• Vilkkaanpuoleista partiointia, useissa kohdin joukkueen
vahvuisin partioin. Uhtuan rintaman eteläsiivellä erämaataistelu
partisaaniosaston kanssa.6
– 3. tammikuuta
• Vähäistä partiointia. Kantalahden suunnalla torjuttiin tulella
n. pataljoonan voimin suoritettu vihollisen hyökkäys.7
– 5. tammikuuta
• Vihollisen n. kuukauden verran kestänyt tehokas vanginsieppaustoiminta näyttää jatkuvan; 4.1. kolme onnistunutta vangin
sieppausta.8
– 7. tammikuuta
• Vilkasta partio- ja vanginsieppaustoimintaa.9
Ratkaisevan muutoksen ensimmäiset merkit näkyvät tammikuun kahdeksannen päivän vihollistilanneilmoituksessa. Tiedotukseen sisältyi
ensimmäisen kerran asiaotsikko »Pietarin rintama», johon liittyvässä
tekstissä todettiin:
»5.1. tullut yliloikkari (Ins.patl. 292/2. Pion.Pr.) ilmoitti patl:n komentajansa 3.1. kertoneen, että 42 A suorittaa 10.1.–12.1. hyökkäyksen,
jolloin ainakin Pushkin ja Krasnoje Selo olisi vallattava. Saman yliloikkarin mukaan olisivat 45. sekä 63.Ka.D:t Pietarissa ja 10–15 km kaupungin eteläpuolella olisi n. 100 ps.vaunua, joista 30 raskasta. (Saks.
5.1.)»10
Puna-armeijan alkavan suurhyökkäyksen valmistelut näkyvät päivä
päivältä selvemmin. Tammikuun 11. päivän tiedotuksessa todetaan
Pietarin rintaman tilanteesta seuraavaa:
»Radiohiljaisuus 67 A:n lohkon oikealla siivellä viitaten siihen, että
armeija ilmeisesti osallistuu 42 A:n kanssa hyökkäystoimintaan Pietarin eteläpuolella.»
Muutamaa päivää myöhemmin saadun sotavankitiedon mukaan
hyökkäys Pietarin eteläpuolella tultaisiin toteuttamaan 15.1. alkaen.
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Tammikuun 16. päivänä jaettiin Vihollistilannetiedotus n:o 200, jossa
todettiin, että venäläiset olivat miehittäneet hyökkäyksen lähtöasemat
14.1. ja odotettu hyökkäys alkoi seuraavana päivänä.11
Jo seuraavan päivän tilannetiedotuksessa kuvattiin painopistesuunnan hyökkäyksen rakennetta. Hyökkäys käynnistyi tykistön tulivalmistelulla, jossa käytettiin noin 60 000 laukausta. Noin kuusi kilometriä leveälle murtoalueelle suunnattiin noin 7–8 divisioonaa ja 2–3 panssariyhtymää, joita ilmavoimat tukivat.12
Vihollistilannetiedotuksissa seurattiin puna-armeijan hyökkäyksen
etenemistä aina maaliskuun alkupuolelle, jolloin venäläisten hyökkäys
oli lyönyt Saksan 16. ja 18. Armeijan 200 kilometriä etelään niin, että
rintamalinjat noudattelivat pääpiirtein Viron rajoja. Tämän jälkeen
saksalaisten tilannekehitys Baltian alueella ei ole nähtävissä päivittäisistä Päämajan vihollistilanneilmoituksista.13
Puna-armeijan ensimmäinen strateginen isku ei tullut saksalaisille
yllätyksenä. Suomessa niin ylin poliittinen kuin sotilaallinen johto olivat tietoisia hyökkäyksen etenemisestä. Päämajaan saatiin puna-armeijan suurhyökkäyksen rakenteesta ja toteutusperiaatteesta ainakin suuntaa antava kuva. Leningradin saarto murtui lopullisesti ja Suomenlahden eteläpuoli oli uudessa tilanteessa venäläisten hallussa.

Päämajan toimenpiteet talvella 1944

Nykyään kesän 1944 torjuntataisteluja sekä edeltäviä valmistelutoimenpiteitä käsitellään yllättävän usein hivenen jälkiviisastelun makuisin otsikoin. Pelkistäen voi sanoa, että keskustelu kääntyy lähes poikkeuksetta Mannerheimin tekemisiin tai tekemättä jättämisiin.
Edellä olevan perusteella on aiheellista kysyä, mihin valmistelutoimenpiteisiin Päämaja ryhtyi talvella 1944, kun Leningradin saarto
murtui ja Saksan asevoimat joutuivat Suomenlahden eteläpuolella vetäytymään satoja kilometrejä.
Puna-armeijan ensimmäisen strategisen iskun oltua käynnissä yli
kaksi viikkoa ryhdyttiin ensimmäisiin toimenpiteisiin puolustuksen
vahventamiseksi Karjalan kannaksella ja Suomenlahdella. Mannerheimin 2.2. päivätyllä kirjeellä saksalaisille esitettiin, että 20. Vuoristoarmeija ottaisi rintamavastuun Uhtuan suunnalla, jolloin 3. Divisioona
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voitaisiin siirtää Karjalan kannakselle. Saksalaisten kanssa käytyjen
neuvottelujen perusteella päädyttiin siihen, että rintamavastuu vaihdettaisiin. 3. Divisioonasta jätettäisiin kuitenkin saksalaisten selustaan
kaksi pataljoonaa ja yksi patteristo.14 Samalla päivämäärällä käskettiin
siirtää Panssaridivisioona Äänislinnan alueelta ylipäällikön reserviksi
Viipurin–Lappeenrannan–Talin alueelle ja aloittaa heti Suursaaren ja
Ulkotammion linnoittaminen Suomenlahdella tehtyjen suunnitelmien
mukaisesti.15
Helsingin ja Kotkan pommitukset 7.2. käynnistivät eräiden ilmatorjuntajoukkojen uudelleen ryhmittämisen. Kaksi raskasta ilmatorjuntapatteria siirrettiin Helsinkiin ja yksi Kotkaan. Edelleen Helsinkiin siirrettiin useita erillisiä jaoksia muualta Suomesta. Lisäksi Mikkelin ilmatorjuntaa vahvennettiin yhdellä patterilla.16
III Armeijakunnan Esikunnan (III AKE) ja sen alaisten armeijakuntajoukkojen siirto Päämajan johtoon Karjalan kannakselle käskettiin
11.2. siten, että yhtymän esikunnan oli oltava toimintavalmiina maaliskuun alkupuolella.17
Yhteenvetona vuoden 1944 ensimmäisten viikkojen toiminnasta on
Päämajan operatiivisen osaston päällikkö, eversti V. Nihtilä liittänyt sotapäiväkirjaan 18.2. päivätyn katsauksen ja analyysin tehdyistä toimenpiteistä.18 Nihtilän katsausta oli edeltänyt tiedustelujaoston päällikön,
eversti A. Paasosen 15.2. pitämä laaja sotilaspoliittinen tilannekatsaus,
jossa kuvattiin sodan kehittyminen ilman suurempaa toiveikkuutta
Saksan mahdollisuuksista.19
Paasosen analyysi voidaan tiivistää muutamaan pääkohtaan.
– Lokakuussa 1943 Saksan rintamalinja oli pituudeltaan 2 000 kilometriä ja vuoden 1944 helmikuussa 3 200 kilometriä. Saksalaiset joukot
ovat uupuneita eikä reservejä tosiasiallisesti ole.
– Saksan voimat eivät enää riitä operatiivisen painopisteen muodostamiseen ja ne uhkaavat käydä riittämättömiksi defensiiviinkin, jollei
rintamia voida lyhentää.
– Defensiivissä Saksa saattaa kuitenkin pystyä menestykselliseen
taisteluun vielä pitkään.
Paasonen toteaakin, että Saksan voimat kulminoituvat syyskesällä
1944.
Nihtilän katsauksen perussanoma tulee esille jo katsauksen ensimmäisillä riveillä. Hän toteaa, että viimeisten viikkojen tapahtumien joh-

S U O M E N S O T I L A A L L I N E N T I L A N N E TA M M I K U U S S A 1 9 4 4

23

Sotahist34_001-317:__Aikakauskirja

11.11.2014

12:26

Sivu24

dosta tilanne on muuttunut huomattavasti. Suomalaiset pitävät yhä
hallussaan ainoaa lohkoa Leningradin entisestä saartorenkaasta. Venäläiset ovat talvisodasta asti jatkuvasti maininneet, että Leningradiin
kohdistuu vakava uhka Suomen suunnasta. Nihtilä piti todennäköisenä, että puna-armeijan saavutettua merkittävää menestystä useilla rintamilla katsottaisiin kunnia-asiaksi tämän uhkan poistaminen. »Tällaisten toimenpiteitten varalta on Suomen varustauduttava. Se taas
edellyttää armeijamme uudelleen ryhmitystä ehdoton painopiste Karjalan kannaksella», Nihtilä toteaa.
Katsauksessa todetaan, että VT-linjalle ryhmitetään kaksi divisioonaa ja Panssaridivisioona siirretään Kannakselle ylipäällikön reserviksi
siten, että sitä käytetään myös taaempana olevan Viipuri–Tali-linjan
linnoittamiseen. Kuten aiemmin on todettu, Panssaridivisioonan ja
3. Divisioonan siirto Karjalan kannakselle oli päätetty jo helmikuun
alussa. Koska 3. Divisioonan irrottaminen Pohjois-Suomesta näytti
erittäin hitaalta, Nihtilä esitti, että irrotettava yhtymä olisi 4. Divisioona Maaselän kannakselta. Vaikka päämajoitusmestari, kenraaliluutnantti A. F. Airo puolsi esitystä, Mannerheim ei sitä hyväksynyt.
Nihtilä toteaa katsauksessaan, että Karjalan kannakselle ollaan keskittämässä niin monta yhtymää, ettei yksi johtoporras enää riitä, vaan
alueelle tarvitaan toinen johtoporras lisää. Tämän takia III AKE:n siirto
Itä-Kannakselle oli jo käsketty. Kannaksen Ryhmän Esikunnasta oli tarkoitus perustaa toinen armeijakunnan johtoporras Länsi-Kannakselle.
Uudet armeijakunnat olisivat suoraan Päämajan johdossa. Päämajassa
oli myös pohdittu mahdollisuutta, että Kannaksen Ryhmän alaisuuteen
olisi muodostettu kaksi armeijakunnan esikuntaa.
Nihtilä toteaa, että suurhyökkäys Aunuksen Kannakselle on mahdollinen, mutta epätodennäköinen. Nihtilän katsaus koskettelee lisäksi
materiaalisen valmiuden parantamista, Suomenlahden saarien linnoittamista ja ilmapuolustukseen liittyviä kysymyksiä.
Edellä kuvatun perusteella voidaan todeta, että Päämaja ryhtyi helmikuun alusta alkaen toimenpiteisiin painopisteen muuttamiseksi Karjalan kannakselle, kun Leningradin saarto murtui lopullisesti tammikuun loppupuolella 1944. Painopisteen muutosta voidaan tarkastella
joukkojen ryhmityspiirroksella huhtikuulta 1944.
Kolmella kannaksella oli huhtikuussa etulinjassa yhtymiä saman verran kuin vuoden 1944 tammikuussa. Laatokan pohjoispuolella reservien
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Sorokka

RjP5

VOIMIEN JAKO
Kannas 3 div + 1 prik
Syväri
4 div + 2 prik
Maaselkä 2 div + 1 prik
Rukajärvi 1 div
1
Uhtua
/2 3.D:sta
Salla
3 prik

Paatene

xx

(MaaR)
II AK

xx

IV

Laatokka

10

ÄänRPr

PETROSKOI

AunR
xx

19.Pr
15.D
AK
x
2.D
x
xx
18.D
xx
3

x

x

8

VI AK
15.Pr

III AK

xx

4

Suojärvi

Pitkäranta

xx

xx

Loimola

LaatRPr
VIIPURI xx

32.A

x
1.D
21.Pr
6.D
Poventsa
xx

YLIPÄÄLLIKÖN RESERVI
4.D Käppäselkä
8.D Syväri
PsD Kannas
10.D Kannas
RvPr Kannas
3.D Kannas
(osia Uhtualla)

xx

14.D
Rukajärvi

17.D
5.D
xx

20

V AK

11.D

xx

xx

7.D
xx

7.A

23.A

LENINGRAD

Suomen puolustusvoimien ryhmitys
huhtikuussa 1944. Kartan ulkopuolella
olivat lisäksi 3. Prikaati Sallassa ja
3. Divisioonan puolikas Uhtuan
suunnalla. Ne toimivat PohjoisSuomessa saksalaisten tukena. Kartta
perustuu Helge Seppälän teoksessa
Itsenäisen Suomen puolustuspolitiikka
ja strategia (WSOY, 1974) s:lla 239
olevaan piirrokseen. Piirros: Susanna
Jyrkinen, Sotamuseo.
The disposition of Finnish units in April
1944. The map does not show the 3rd
Brigade in Salla and a detachment of
the 3rd Division in the Uhtua sector,
which both supported the German
forces in Northern Finland. The map is
based on the illustration on page 239
of Helge Seppälä’s work Itsenäisen
Suomen puolustuspolitiikka ja
strategia (»The Defense Policy and
Strategy of an Independent Finland»)
(WSOY, 1974). Map: Susanna Jyrkinen,
Military Museum.
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määrä oli laskenut kolmesta divisioonasta (Ps.D, 1.D, 8.D) ja kahdesta prikaatista (20.Pr., 21.Pr.)
kahteen divisioonaan (4.D ja 8.D)
ja yhteen prikaatiin (20.Pr.).
Karjalan kannaksella oli vuoden 1944 tammikuussa reservinä
yksi divisioona (10.D) ja yksi prikaati (Rv.Pr.). Huhtikuussa kannaksella oli etulinjan yhtymien
takana reserveinä kolme divisioonaa (Ps.D, 10.D, vajaa 3.D) ja yksi
prikaati (Rv.Pr.).
Ilman suurempaa pohdiskelua
on helppo todeta, että joukkojen
käytön painopiste oli huhtikuussa
1944 Nihtilän katsauksessaan
esittämän vaatimuksen mukaisesti Karjalan kannaksella. Asia on
vieläkin selvempi, jos tarkastellaan Karjalan kannaksen suppeaa
aluetta ja verrataan sitä Laatokan
pohjoispuolisiin laajoihin vastuualueisiin.

Henkinen jämähtäminen ja hidas
herääminen

Ymmärrettiinkö Suomessa vuoden 1944 tammikuussa puna-armeijan operatiivisen ajattelun ja
taktisen taidon kehittyminen asemasodan vuosien aikana?
Taktiset voitot talvisodassa ja jatkosodan hyökkäysvaiheen menestys loivat suomalaisille mielikuvan kenttäarmeijamme taktisesta ja
taidollisesta ylivoimasta puna-armeijaan verrattuna. Asemasodan vuo-
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det elettiinkin tämän mielikuvan vallassa.
Puna-armeija uudisti keskeiset ohjesääntönsä vuosien 1941–1943 aikana. Samalla divisioonien henkilövahvuudet laskivat puoleen. Punaarmeijan divisioona muuttui yhä selvemmin taistelutekniseksi toimijaksi. Operatiiviset ja taktiset ratkaisut tehtiin yhä selvemmin ylemmissä johtoportaissa. Päämajalla oli käytössään niin uudet ohjesäännöt
kuin tieto tehdyistä organisaatiomuutoksista.20
Päämajan koulutusosastolla todettiinkin syksyllä 1943, että Neuvostoliiton taktiikan ja taistelutekniikan kehitys oli kulkenut nopeasti
eteenpäin. Kenttäarmeijassa vallitsi kuitenkin laaja tietämättömyys
uusista haasteista. Koulutusosaston päällikkö, eversti H. Hirki jätti
marraskuun 5. päivänä 1943 ehdotuksen »orientoivan ps.taistelukurssin toimeenpanemiseksi eversteille ja everstiluutnanteille». Ajatuksena
oli saada saksalainen itärintamalla taistelukokemusta saanut rykmentinkomentaja luennoitsijaksi. Päämajoitusmestari, kenraaliluutnantti
Airon puollettua esitystä Mannerheim hyväksyi sen 24. päivänä marraskuuta.21
Valmistelut saksalaisten kanssa etenivät nopeasti. Kurssin toimeenpanokäsky jaettiin jo joulukuun 7. päivänä. Se suunniteltiin toimeenpantavaksi 9.–13.1.1944 Suojeluskuntain Päällystökoululla Tuusulassa.
Saksalaiselle upseerille oli varattu aikaa kahdeksan tuntia luennoida venäläisten hyökkäystaktiikasta ja saksalaisten torjuntamenetelmistä. Erityisesti korostettiin yksityiskohtaisten esimerkkien käyttöä.22
Saksa nimesi kurssille joulukuun loppupuolella luennoitsijaksi
eversti E. Nobisin, joka oli taistellut itärintamalla ja saanut toiminnastaan rykmentin komentajana tammenlehvän ritariristiinsä. Kenraalimajuri P. Talvelan apulaisena Berliinissä toiminut everstiluutnantti
Z. Duncker totesi saksalaisen everstin olevan erityisen sopiva suunnitelluksi luennoitsijaksi.23
Eversti Nobis saapui Suomeen ja ilmoittautui Mikkelissä jalkaväenkenraali W. Erfurthille tammikuun 9. päivänä. Jo iltapäivällä hän piti
esitelmän Päämajan kenraaleille ja eversteille puna-armeijan hyökkäysmenetelmistä. Nobisin esitys teki Mannerheimiin vaikutuksen. Eversti
K. Vaala nimittäin kertoi vielä samana päivänä Erfurthille, että marsalkka oli esityksen jälkeen määrännyt Kannaksen Ryhmän komentajan, kenraaliluutnantti H. Öhquistin ja yhden Kannaksella olleen divisioonankomentajan matkustamaan vielä samana yönä Päällystökoulul-
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le Tuusulaan ja osallistumaan siellä pidettäville luennoille.24
Seuraavana päivänä aloitetulle kurssille osallistui 57 upseeria. Osanottajaluettelossa oli ensimmäisinä niminä Päämajan operatiivisen osaston päällikkö, eversti V. Nihtilä ja operatiivisen toimiston päällikkö,
everstiluutnantti U. S. Haahti. Divisioonista oli Tuusulaan komennettu
joko joku jalkaväkirykmentin komentajista tai divisioonan operatiivisen johdon edustaja.25
Nobisin luentosarja perustui saksalaisten vuonna 1943 saamiin itärintaman sotakokemuksiin. Hän käsitteli puna-armeijan operaatioiden
kahta keskeistä piirrettä. Toinen oli suurhyökkäyksenä toteutettava ns.
läpimurtoon tähtäävä rintamahyökkäys ja toinen oli tulen käyttö syvissä operaatioissa. Nobis totesi, että suurhyökkäys muodostui jalkaväen
massamaisesta käytöstä murtokohdassa, panssaroitujen yhtymien käytöstä syvällä alueella sekä tykistön että kranaatinheittimistön ja raketinheittimistön jatkuvasta tulesta hyökkäyksen edetessä. Maavoimien
hyökkäyksiin liittyi ilmavoimien välitön tulituki. Luennoissa korostettiin erikseen sitä, että puna-armeija oli kyennyt erittäin taitavasti salaamaan suurhyökkäykseen liittyvät valmistelut. Lisäksi valmisteluihin oli
yleensä liittynyt harhauttamista todellisen toiminnan peittämiseksi.
Suurhyökkäyksen torjuntatoimenpiteitä käsiteltiin omana kokonaisuutena. Nobis totesi, että puolustustaisteluun liittyviä ohjesääntöjä oli
jouduttu täydentämään ja soveltamaan idän sotaretken aikana. Nobis
korosti puolustuksen rakenteessa niin ryhmityksen kuin panssarintorjunnan syvyyttä sekä pienienkin reservien käyttöä ennen sisäänmurron
laajentumista läpimurroksi.26
Nobisin luennoissa esiteltiin ensimmäisen kerran jatkosodan aikana
Suomen ylemmälle rintamaupseeristolle puna-armeijan uusien ohjesääntöjen toimintaperiaatteista saatuja käytännön kokemuksia itärintaman taisteluissa. Tulevaisuuden näkymät olivat upseereille melko
lohduttomat, olivathan saksalaiset joukot vetäytyneet tai joutuneet
osittain lyödyiksi lähes kaikilla rintamanosilla.
Suomi oli tammikuussa 1944 eräällä tavalla aitiopaikalla saamassa
oppia tulevaa varten. Samaan aikaan kuin Nobis luennoi puna-armeijan suurhyökkäyksen suoritusperiaatteista Päämajassa ja Tuusulassa,
alkoi Päämajan vihollistilannekatsauksissa elää Leningradin Rintaman
suurhyökkäys käytännön sovelluksena. Oli siis tarjolla niin teoriaa kuin
sen soveltamista käytäntöön.
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Päämajan koulutusosasto käänsi Nobisin materiaalin suomeksi ja jakoi sen yhtymille useampana kappaleena. Koko jakelun laajuus oli 800
kappaletta. Jossain määrin outoa on se, että jaettuun käännösmateriaaliin ei sisällytetty saksalaisten puolustuksen rakennetta ja siitä saatuja
kokemuksia käsittelevää osuutta. Näin meneteltiin ilmeisesti salaamissyistä. Joka tapauksessa rintamajoukot jäivät ilman tärkeää tietoa.27
Nobisin luennot ja Leningradin Rintaman suurhyökkäyksen menestyminen käynnistivät toisaalta joukkojen painopisteen muuttamisen
talvella 1944 Karjalan kannakselle ja herättivät ensimmäiset epäilyt
suomalaisen sotataidon menestysmahdollisuuksista puna-armeijan
suurhyökkäyksen edessä.
Pohjois-Suomessa olleen 20. Vuoristoarmeijan komentaja, kenraalieversti Dietl totesi tammikuun 21. päivänä Mikkelissä kenraali Erfurthille, että suomalaisilla tuskin on mahdollisuuksia torjua Neuvostoliiton suurhyökkäystä, koska he ovat edelleen siinä käsityksessä, että venäläiset ovat samalla tasolla kuin talvisodassa.28
Dietlin irrallinen näkemys saa enemmän painoarvoa, kun sitä verrataan kenraalimajuri R. Laguksen ja kenraali E. Heinrichsin mielipiteisiin kesäkuulta 1944. Panssaridivisioonan komentajan, kenraalimajuri
R. Laguksen sanoma Karjalan kannakselta 10. päivältä kesäkuuta 1944
on paljon kertova, kun hän toteaa, että »venäläinen ei ole enää sama
kuin talvisodassa».29
Yleisesikunnan päällikkö, kenraali Heinrichs totesi saksalaiselle kenraali W. Erfurthille kesäkuun 12. päivänä, että »minäkin olen muuttanut käsitystäni ja olen Teille monta selitystä velkaa. Olen useasti viime
kuukausien aikana ihmetellyt saksalaisten liikkuvaa sodankäyntiä venäläisten hyökkäyksien torjunnassa. Nyt ymmärrän teidän tilanteenne
täydellisesti.»

Lopuksi

Päämaja ryhtyi helmikuun alusta alkaen vuonna 1944 siirtämään toiminnan painopistettä Karjalan kannakselle. Näyttää siltä, että tulkinta
valmistelujen riittämättömyydestä perusteellaan kovin monessa kirjoituksessa kesäkuussa tapahtuneen puolustuksen murtumisen kautta. Tulkinnan muodostaminen pelkästään tätä kautta näyttää jälkiviisastelulta.
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Vaikka tammikuussa alkanut Leningradin saarron lopullinen murtuminen johti Päämajan päätöksiin Karjalan kannaksen puolustuksen
vahventamisesta, ei kenttäarmeijalla ollut ymmärrystä puna-armeijan
taktiikan ja taistelutekniikan kehittymisestä asemasodan vuosien aikana. Päämajan operatiivisen osaston päälliköllä, eversti V. Nihtilällä oli
selvä kuva niin tulevan hyökkäyksen painopisteestä kuin puna-armeijan suurhyökkäyksen asettamista haasteista puolustuksen järjestelyille.
Nihtilä oli kuitenkin melko yksin mielipiteittensä kanssa.30
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Finland’s Military Situation in January 1944
This presentation is largely based on the contemporary picture of the
events as derived from the war diary of the General Headquarters and
its appendices, and from documents of the training section of the
headquarters. These sources were used to collate a picture of actions of
the General Headquarters in the fluid situation of the winter of 1944.
The presentation only briefly addresses political negotiations that were
underway in the fall of 1943 and winter of 1944 with the aim of pulling
Finland out from the war.
In the first days of 1944, few Finnish political leaders or highestranking officers still believed in a German victory. The decimation of
Field Marshal Paulus’ 6th Army at Stalingrad in late January 1943 combined with the catastrophic failure of the German operation Zitadelle
in Kursk in July, Rommel’s defeat in North Africa, the moving of the
war onto mainland Italy in September, and the westward push of the
Red Army during the fall were harbingers of Germany’s fall in the eyes
of Finnish decision-makers who had a realistic outlook on the unfolding series of events. The decisive final round of the game was drawing
close, and Finland had used practically all aces from its deck of cards.
The general situation on the Finnish fronts in the early days of January 1944 remained broadly unchanged from the preceding months of
trench warfare. Daily enemy situation reports were repetitive to say the
least despite the occasional even fierce skirmishes along some sections
of the front.
The defensive battles of the summer of 1944 and their preparations
are surprisingly often looked at with a degree of hindsight, and discus-
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sion almost invariably revolves around what Mannerheim did or did
not do, even though there are good reasons to ask what plans the General Headquarters implemented in the winter of 1944 when the siege of
Leningrad was lifted and the German troops south of the Gulf of Finland were subsequently forced to retreat over a distance of hundreds of
kilometers.
In early February 1944, the General Headquarters began to redirect
its focus on the Karelian Isthmus. It seems that the prevailing consensus on the inadequate preparation for things to come, as it appears in
the writings of several authors, is based on the collapse of the Finnish
defenses in June, but interpreting the events solely on this basis appears
to be an oversimplification.
Although the final lifting of the siege of Leningrad in January resulted in the General Headquarters’ decision to reinforce the defenses on
the Karelian Isthmus, field army commanders failed to see the developments of tactics and battle techniques that had taken place in the Red
Army during the years of trench warfare. Tactical-level victories and
the success during the advance phase of the Continuation War had
lulled the Finns into believing in their tactical and individual superiority over the adversary.
The chief of the operations division of the General Headquarters,
Colonel V. Nihtilä, held a clear notion of the primary objective of the
looming strategic offensive of the Red Army and the challenges it posed
to the defender’s disposition of forces, but Nihtilä’s opinions were
largely discarded by his fellow officers.
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MARKKU JOKISIPILÄ
(s. 1972), valtiotieteiden tohtori, tutkimusaiheet: toisen maailmansodan
poliittinen historia, Suomen ja kansallissosialistisen Saksan suhteet, kylmän
sodan urheilun poliittinen historia. Toimii tällä hetkellä Turun yliopiston
eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajana.

Suomi Saksan näkökulmasta tammikuussa
1944
Vaikka toinen maailmansota oli
täydessä käynnissä, vuoden 1944
alussa maailmassa vallitsi odottava tunnelma. Suursodassa elettiin
tietynlaista suvantokohtaa, jossa
tulevaisuuden ääriviivat olivat jo
hahmottumassa, mutta sinne vievät tapahtumat eivät vielä olleet
kunnolla käynnistyneet. Tässä
vaiheessa oli jo selvää, että Saksa
oli auttamatta levittänyt voimansa liian laajalle. Se miehitti lähes
koko Manner-Eurooppaa sekä
Neuvostoliiton länsiosia ja se oli
joutunut sijoittamaan pitkille rintamilleen valtavat määrät elävää Valtiotieteiden tohtori, tutkija Markku
Jokisipilä.
voimaa ja materiaalia.
Hitlerin helpot voitot olivat Doctor of Social Sciences, Researcher
Jokisipilä.
päättyneet Pariisin valtaukseen Markku
Kuva / Photo: http://sshs.kuvat.fi/kuvat/
kesäkuussa 1940. Luftwaffe hävisi 70-vuotisjuhlat+17.1.2014/
taistelun Britanniasta kuninkaallisille ilmavoimille ja ilmanherruus Englannin kanaalin yllä jäi ottamatta. Operaatio Merileijonaan eli
maihinnousuyritykseen Brittein saarille ei edes ryhdytty, jos Hitler oli
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sitä koskaan tosissaan aikonutkaan. Toiveet erillisrauhasta Ison-Britannian kanssa osoittautuivat turhiksi.1
Nopeaa voittoa ennustaneista jättimäisistä alkumenestyksistä huolimatta kesäkuussa 1941 alkanut idänhyökkäys ei ollut johtanut Neuvostoliiton luhistumiseen, päinvastoin puna-armeija onnistui pitkän vetäytymisen jälkeen pysäyttämään hyökkääjän ja saadessaan talvesta liittolaisen myös ryhtymään vastahyökkäyksiin. Moskova jäi valtaamatta
eikä piiritetty Leningrad suostunut kukistumaan. Kesähyökkäys 1942
itärintaman eteläosassa ei tuonut sekään ratkaisua, päinvastoin Neuvostoliitto pääsi loppuvuodesta niskan päälle ja heitti saksalaiset takaisin Kaukasukselta.2
Saksan iskuvoima oli saanut pahan suoneniskun Stalingradissa. Taistelusta muodostui käännekohta, sillä sen seurauksena Saksa menetti
aloitteensa itärintamalla. Kehityksen sinetöi kesällä 1943 käyty Kurskin
taistelu, jossa erityisesti Saksan panssarivoimat kärsivät pahoja tappioita ja jonka jälkeen Saksa ei enää kyennyt itärintamalla suurhyökkäyksiin. Länsiliittoutuneet nousivat maihin Italiassa syyskuussa 1943, ja
Saksaa vastassa oli liittokunta, jonka tuotantokapasiteetti sekä henkilöja materiaaliresurssit ylittivät moninkertaisesti sen omat voimavarat.
Sota ei kuitenkaan missään nimessä ollut loppu eikä edes lähellä loppua, sillä Hitlerillä ei ollut aikeita laskea aseitaan. Tappioistaan huolimatta Saksa oli edelleen erittäin vahva ja jatkoi sotaa päättäväisesti.
Rintamat sijaitsivat kaukana maan ulkopuolella, saksalainen sotateollisuus työskenteli suurilla kierroksilla eikä merkkejä sisäisestä romahduksesta ollut näkyvissä.
Italian maihinnousu ei muuttanut sitä tosiasiaa, että Neuvostoliiton
länsiliittoutuneilta kärttämää suurta maihinnousua Länsi-Eurooppaan
ei ollut tehty eikä toista rintamaa puna-armeijan ponnistusten helpottamiseksi avattu. Saksa oli yhä tukevasti kiinni Manner-Euroopan herruudessa. Tämä sai monet saksalaiset yhä pitämään rauhaa Ison-Britannian kanssa mahdollisena. Liittoutuneiden koalitio oli kuitenkin
jatkuvasti hitsautunut tiiviimmin yhteen ja onnistunut pitämään keskinäiset erimielisyytensä kurissa. Yhteinen taistelu kansallissosialismia
vastaan ja päättäväisyys lyödä Hitler lopullisesti oli liima, joka piti tämän ideologisesti heterogeenisen liittoutuman kasassa.
Liittoutuneiden päättäväisyys jatkaa sotaa ilman kompromisseja sai
vahvistuksensa lokakuussa 1943 Moskovan konferenssissa, jossa annet-
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tiin julistus, että Saksalta ja sen liittolaisilta vaadittaisiin ehdotonta antautumista. Helsingissä uutiset Moskovasta otettiin vastaan erittäin
pettyneinä, kun tajuttiin, että julistus tarkoitti myös Suomea. Lännen
suurilta demokratioilta ei ollut löytynyt ymmärtämystä pienen pohjoisen demokratian erillissotateesille tai ainakaan ne eivät halunneet riskeerata suhteitaan Staliniin sen takia.3
Saksan Helsingin-lähettiläs Wipert von Blücher oli tuskallisen tietoinen siitä, kuinka vakavasti Saksan vastoinkäymiset vaikuttivat jo valmiiksi syvempään liittosuhteeseen vastahakoisesti suhtautuneeseen
pohjoiseen aseveljeen. Hän listasi suomalaisten erillisrauhan kannattajien hyväksi vaikuttaneita suursodan tapahtumia kaunistelemattomassa
muistiossaan: »Liittoutuneiden kasvava sotavoima, neuvostoarmeijoiden aluevoitot, Saksan kaupunkien ilmapommitukset, sukellusvenesodan keskeyttäminen, liittoutuneiden sotilaallinen menestys Välimeren
alueella ja Italian luhistuminen».4
Suomalaisten mieliin edullisesti vaikuttaneista asioista von Blücher
mainitsi Saksan rintaman pitämisen Suomenlahden eteläpuolella, mutta tämäkin asiaintila oli muuttumassa. Tammikuussa 1944 puna-armeija hyökkäsi Saksan Pohjoista Armeijaryhmää vastaan Leningradin
alueella ja onnistui kuun loppuun mennessä murtamaan saartorenkaan ja vapauttamaan piiritetyn kaupungin. Muutamassa viikossa saksalaiset työnnettiin Narvasta Peipsijärvelle kulkeneelle Panther-linjalle.5
Ensimmäiseksi sankarikaupungiksi nimetyn ja Leninin nimeä kantaneen Nevan kaupungin pelastuminen oli Neuvostoliitolle elintärkeä
psykologinen voitto, mutta samalla se totta kai myös mullisti itärintaman pohjoisosan tilanteen peruuttamattomasti. Voittojen tavoittelun
sijaan Saksan oli nyt pyrittävä pysäyttämään vetäytyminen.
Suomen johdossa tajuttiin kipeästi se, että oma taistelu oli täysin
riippuvainen suuremmasta Saksan ja Neuvostoliiton välisestä yhteenotosta. Niinpä jo heti Stalingradin jälkeen oli päätetty ryhtyä luotsaamaan maata etäämmälle Saksan vanavedestä ja etsimään tietä rauhaan.
Erillissotateesistä tuli ulkopolitiikan tärkein työkalu yritettäessä hankkia Suomen asialle ymmärrystä ja tukea länsivalloilta.
Saksa ja erityisesti sen ulkoministeriö olivat huolissaan ja närkästyneitä Suomen erillisrauhapuuhista. Ulkoministeri Joachim von Ribbentrop painosti Suomea keväällä 1943 solmimaan erillisrauhan kieltä-
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vän liittosopimuksen, mutta tältä oli erityisesti Suomen ulkoministerin
Henrik Ramsayn taiturimaisen diplomaattisen viivytystaistelun ansiosta onnistuttu välttymään. Julkinen erillisrauhakeskustelu oli Saksan jatkuvien protestien aihe, ja ajoittain se aiheutti myös vakavia konkreettisia seurauksia, muun muassa elintärkeiden viljatoimitusten panttaamisia.6
Näkyvimpiä ulostuloja erillisrauha-asiassa olivat olleet rauhanopposition ns. 33:n kirjelmä sekä pääministeri Edwin Linkomiehen ulkomaisille lehtimiehille anonyymisti »virallisten piirien puhemiehenä»
antama haastattelu, jonka antajan Saksa sai pian selville. Tässä haastattelussa pääministeri oli todennut, että Suomella olisi oikeus tehdä erillisrauha, mikäli sellainen hyväksyttävillä ehdoilla olisi saatavissa. Puheet eivät kuitenkaan olleet johtaneet mihinkään sen konkreettisempaan ja Moskovan konferenssin myötä erillisrauhakeskustelu vaimeni.
Osansa asiassa oli myös hallituksen ja Päämajan tietoisilla sensuuritoimilla, joilla pyrittiin estämään Saksaa ärsyttävien mielipiteiden esittäminen julkisuudessa.
Leningradin saarron murtuminen ja rintaman siirtyminen länteen
havahdutti suomalaiset asemasodan uneliaisuudesta ja näennäisen turvallisuuden tunteesta. Kuten ulkoministeri Ramsay totesi lähettiläs von
Blücherille, Saksa kyllä kestäisi rintaman siirtymisen vielä 200 kilometriä pidemmällekin länteen, mutta Suomi ei. Maa oli joutumassa itärintaman pohjoisosan eteentyönnetyksi saarekkeeksi. Suomen asioista
päättäneet ymmärsivät, että isomman liittokumppanin vaikeudet olivat
sitä luokkaa, että ennemmin tai myöhemmin saksalaiset heitettäisiin
ulos myös Baltiasta. Tällöin jäätäisiin yksinään erittäin haavoittuvaiseen asemaan.
Suomen rauhaan siirtymisen tiellä oli kuitenkin suuria esteitä. Suurin niistä oli taloudellinen, sotilaallinen ja strateginen riippuvuussuhde
Saksasta. Ilman saksalaisten toimituksia maan elintarvike-, raaka-aineja polttoainehuolto ajautuisivat nopeasti akuuttiin kriisitilaan, armeija
puolestaan tarvitsi taistelukykynsä ylläpitämiseksi Saksan sotamateriaalitoimituksia. Vielä aineellista riippuvuutta vakavampi tekijä oli
Suomen sodankäynnin strateginen riippuvuus Saksan Pohjoisen Armeijaryhmän läsnäolosta Baltiassa. Tämä strateginen tuki oli ollut perusedellytys koko sotaan ryhtymiselle, ja nyt tämä pohja oli Saksan vaikeuksien myötä putoamassa pois.7
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Suomen rauhanhalukkuutta ehkäisi myös perusteltu pelko Saksan
kostotoimista, jollaisten kohteeksi irtautumista yrittänyt Unkari vain
vähän myöhemmin joutui. Halutessaan saksalaisilla olisi ollut tällaisiin
rankaisutoimiin hyvät mahdollisuudet, olihan sillä Suomen maaperällä
20. Vuoristoarmeija ja Suomenlahden eteläpuolella Pohjoisen Armeijaryhmän ilmavoimat. Eniten rauhankaipuuta hillitsi kenties kuitenkin
se, että rauhanoppositiossakin ymmärrettiin, ettei Neuvostoliitto enää
päästyään itärintamalla tilanteen herraksi olisi valmis rauhaan yhtään
talvisotaa lievemmillä ehdoilla, jos niilläkään. Tilanteen heikkenemisestä huolimatta näkyvää akuuttia pakkoa rauhaan ei ollut, olihan armeija
edelleen voittamattomana paikoillaan osin kaukana vihollisen maaperällä. Tässä tilanteessa ankarien ehtojen hyväksymisen tiellä oli suuria
sisäpoliittisia esteitä. Väestön olisi ollut vaikeaa ymmärtää ja hyväksyä
esimerkiksi Karjalan luovutusta.
Saksa siis oli Suomelle elintärkeä ja sitä kautta potentiaalisesti myös
hengenvaarallinen, mutta Suomikaan ei ollut Saksalle merkityksetön
suure. Pohjoinen aseveli muodosti tärkeän palikan itärintaman kokonaispalapelissä, ja siksi Saksan politiikka vuonna 1944 tähtäsi ennen
kaikkea Suomen pitämiseen mukana yhteisessä rintamassa. Niin kauan
kuin Suomi jatkoi taistelua, Hitler, joka ei juuri muodollisista liittosopimuksista piitannut, oli suurin piirtein tyytyväinen.
Toisin kuin von Ribbentrop, Hitler oli valmis suhtautumaan Suomeen joustavasti ja jopa tiettyyn rajaan saakka katsomaan erillisrauhakeskusteluja läpi sormien. Diktaattori ei halunnut turhilla painostustoimilla antaa suomalaisten irtautumishaluille lisäpontta, vaan päinvastoin tähtäsi pohjoisen kumppanin pitämiseen tyytyväisenä. Mikäli
Suomi olisi irtautunut, olisi sillä ollut katastrofaalisia vaikutuksia koko
itärintaman tilanteeseen. 20. Vuoristoarmeija olisi jäänyt eristyksiin
Pohjois-Euroopan perukoille ja Neuvostoliitolta olisi vapautunut Suomen-vastaiselta rintamalta huomattava määrä lisävoimia saksalaisia
vastaan heitettäviksi.8
Suurin uhkaskenaario Suomen irtautumisessa liittyi Suursaareen ja
ennen kaikkea Ahvenanmaahan, jotka haltuun ottamalla Neuvostoliitto
olisi päässyt operoimaan Suomenlahden pohjukkaan suljetun laivastonsa kanssa Itämerellä. Se olisi päässyt uhkaamaan Saksan sotateollisuudelle keskeisen tärkeitä malmikuljetuksia Ruotsista sekä Suomessa,
Norjassa ja Baltiassa olevien saksalaisjoukkojen huoltoyhteyksiä. Sa-
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malla olisi vaarantunut myös saksalaisten sukellusvenelaivaston koulutusalue. Suomella oli Saksalle ja sen sotataloudelle merkitystä myös tavarantoimittajana. Tärkeitä vientiartikkeleita olivat nikkeli, kupari, koboltti, molybdeeni, rikkikiisu ja puu. Aivan olematon ei ollut myöskään
se propaganda-arvo, joka Suomen taistelulla Saksan koalitiossa oli. Erityisesti akselikumppani Italian romahduksen jälkeen Suomi toimi
eräänlaisena »vapaaehtoisen aseveljeyden näyteikkunana». Johtopäätöksenä kaikesta tästä Hitlerin päämajassa koetettiin välttää toimia, jotka olisivat ajaneet suomalaisia pois yhteisestä koalitiosta.9
Hitlerin Suomen-politiikkaa, sellaisena kuin se tammikuussa 1944
näyttäytyi, voisi kutsua jopa armeliaaksi. Toisin kuin päätösvallasta pitkälti jo syrjäytetyllä ulkoministeri von Ribbentropilla, Führerillä oli
paljon tärkeämpiäkin huolenaiheita kuin suomalaisten ajoittaiset rauhanpuheet. Toisaalta hän ymmärsi hyvin sen huolestuneisuuden, jota
Saksan Pohjoisen Armeijaryhmän vastoinkäymiset olivat Suomessa herättäneet. Hän piti mahdollisena, jopa todennäköisenä, että saksalaisten vetäytyminen pois Baltiasta ajaisi Suomen rauhanneuvotteluihin ja
sodasta irtautumiseen.10 Samalla Hitler kuitenkin käsitti, ettei Neuvostoliitto olisi enää valmis tekemään rauhaa sellaisilla ehdoilla, jotka olisivat suomalaisille kelvanneet. Vallitsevassa tilanteessa Suomella ei ollut
oikein muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa sotaa. Kaikkein loogisin selitys
Hitlerin joustavuudelle lienee kuitenkin se, että itärintaman yhä vaikeammaksi käyvässä kokonaisyhtälössä Suomi oli vain sivujuonne.
Hän saattoi olla pohjoiseen liittolaiseensa tyytyväinen, sillä se seisoi yhteisessä rintamassa omilla jaloillaan ja täysin vapaaehtoisesti. Maa oli
hoitanut sovitut sotilaalliset velvoitteensa muihin liittolaisiin ja Saksan
omaankin armeijaan verrattuna lähes moitteettomasti.
Hitlerin näkökulmasta muodollisia sopimuspapereita parempia takeita Suomen taisteluhalusta olivat liittoutuneiden yleisvaatimus ehdottomasta antautumisesta sekä suomalaisten enemmistön kommunisminvastaisuus ja epäluulo venäläisiä kohtaan. Hitler oli talvisodan aikana ihaillut suomalaisten sankarillista taistelua, ja tämän ihailun kaikuja oli havaittavissa hänen asenteessaan läpi jatkosodan. Hän kunnioitti sotilaallista suorituskykyä ja uhrimieltä, ja niitä suomalaiset olivat totisesti osoittaneet.
Suomen ja Itämeren kokonaistilanteen vuoksi Hitler päätti, että saksalaisten oli pidettävä Baltiasta kynsin hampain kiinni. Tammikuun
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viimeisenä päivänä hän erotti Pohjoisen Armeijaryhmän komentajan
Georg von Küchlerin ja nimitti tilalle yhden vaikeiden paikkojen luottomiehistään, kenraalieversti Walter Modelin. Samana päivänä hän
pyysi Mannerheimia esittämään, mitä Saksa voisi tehdä Suomen rintaman vahvistamiseksi, kun sen asema nyt oli muuttunut uhatummaksi.
20. Vuoristoarmeija sai nyt vapauttaa Uhtuan lohkolla olleen suomalaisdivisioonan ja Saksan armeijan varustelutoimistolle välitettiin pitkä
lista Mikkelin kaipaamista asetarviketoimituksista.11
Kuten tiedetään, nämäkään toimet eivät saaneet Suomea lopettamaan rauhanponnistelujaan. Ensin valtioneuvos J. K. Paasikivi kävi
Tukholmassa keskustelemassa rauhanehdoista neuvostolähettiläs Aleksandra Kollontain kanssa, sitten hän maaliskuun lopulla matkusti yhdessä entisen ulkoministeri Carl Enckellin kanssa Moskovaan neuvotteluihin, joista saadut ehdot Suomen eduskunta kuitenkin hylkäsi. Tämän jälkeen Stalin päätti kuuluisan toteamuksensa mukaan, että suomalaisten päähän oli lyötävä järkeä moukarilla. Tämä moukari iskeytyi
suomalaisten asemiin 9. kesäkuuta, kun suurhyökkäys Karjalan kannaksella alkoi.
Kesäkuun 6:ntena alkanut Normandian maihinnousu ja Saksan Keskisen Armeijaryhmän tuhoon johtanut, 22.6. käynnistynyt suuroffensiivi muuttivat kokonaistilanteen täysin toisenlaiseksi. Saksan oli ryhmittäydyttävä ydinalueidensa puolustukseen, jolloin Suomi jäi toisarvoiseksi suunnaksi. Puna-armeijan suurhyökkäyksen pysäyttäminen ja
liittoutuneiden kilpajuoksu Berliiniin loivat tilanteen, jossa Suomi saattoi tehdä syyskuussa 1944 Neuvostoliiton kanssa erillisrauhan ilman
ehdotonta antautumista, jota sitäkin oli ehditty Moskovasta suurhyökkäyksen aikana vilauttaa.
Suomen itsenäisyyden pelastamisen kannalta ensiarvoisen tärkeäksi
muodostui Hitlerin vastoin kenraaliensa ohjeita tammikuussa 1944 tekemä päätös pysyttää Pohjoinen Armeijaryhmä Baltiassa. Puna-armeijan oli pakko jakaa itärintaman pohjoisosan voimansa taistellakseen sekä suomalaisia että saksalaisia vastaan, jolloin se ei pystynyt keskittämään sen paremmin Suomen armeijaa kuin Saksan Pohjoista Armeijaryhmääkään vastaan sellaisia voimia, joita vastustajan nopea nujertaminen olisi vaatinut. Karjalan kannaksella nopea eteneminen pysähtyi
kesäkuun lopulla ja saksalaisten työntäminen pois Baltiasta vaati koko
kesän. Neuvostoliitto sai koko Suomenlahden etelärannikon haltuunsa
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vasta 27. syyskuuta. Jos suomalaiset olisivat vielä tällöin olleet mukana
sodassa, heidän tilanteensa olisi muuttunut hengenvaaralliseksi. Suomi
ja Neuvostoliitto olivat kuitenkin solmineet keskenään rauhansopimuksen jo kahdeksan päivää aiemmin. Stalin halusi rauhoittaa Suomen suunnan, jotta hän voisi siirtää siellä olleet voimat taistelemaan
saksalaisia vastaan.
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Finland from the German Perspective in
January 1944
By early 1944 it had become apparent that Germany had dispersed its
military force over an excessively large area. It occupied the entire Continental Europe and the Western parts of the Soviet Union and had positioned massive amounts of troops and materiel along the long fronts.
However, the war was far from being over since Hitler had no intentions to lay down his arms. Despite losses, Germany remained strong
and was determined to keep on fighting. The Allied powers were equally determined and united in their battle against National Socialism and
the strive towards Hitler’s ultimate defeat.
Finland’s leadership realized that the outcome of the nation’s fight
was dependent on what happened in the war between Germany and the
Soviet Union. Therefore, as soon as the Germans were crushed in Stalingrad, a decision was made to gradually steer Finland away from Germany and seek a road to peace. The notion of a separate war became
Finland’s primary tool in the field of foreign policy, and it was put into
use while trying to make Finland’s cause understood by the Western Allies which, it was hoped, would then back Finland’s endeavors.
The Moscow Conference in October 1943 issued a declaration requiring that Germany and its allies accept unconditional surrender.
This message was also intended to be heeded by the Finns, who were
disappointed to discover that the great Western democracies showed
no understanding towards a separate war being fought by a small democratic nation in the north – or maybe they refrained from expressing
sympathy so as not to put their relationship with Stalin in jeopardy.
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The lifting of the siege of Leningrad and the rolling back of the front
towards the west was a wake-up call to the Finns. They understood that
Finland was turning into a salient in the northern stretch of the Eastern
front, and that the Germans would sooner or later be expelled also
from the Baltic region, leaving Finland alone in an extremely vulnerable position. Serious obstacles remained in the path to a separate peace,
however. Finland was dependent on its economic and military links
with Germany, and fear of the Germans’ vengeance loomed in the
background. On the other hand, the Finns were aware of the fact that
the Soviet Union, which had gained superiority on the Eastern front,
would certainly not offer peace on favorable terms to Finland.
But Finland was also important to Germany, and Finland exiting
from the war would have had disastrous effects on the general situation
along the full length of the Eastern front. Finland was a major supplier
of goods and materials to Germany and its war economy, and its fight
in the German-led coalition was a useful propaganda asset. Finland
had taken care of its military obligations in an exemplary manner when
compared to the Germans’ other allies – and even to the German army,
as a matter of fact. The Germans were aware of the effects of their setbacks on Finland. They were resentful about Finland’s attempts to settle for a separate peace, but the other side of the coin was that Hitler
was prepared to assume a more flexible stance on Finland. The primary
aim of Germany’s policy in 1944 was to keep Finland fighting in pursuit of a common goal.
Hitler’s decision in January 1944 to not withdraw Army Group
North from the Baltic region was a matter of tremendous importance
from the Finns’ viewpoint since it meant that the Red Army had by necessity to divide its forces in the northern section of the Eastern front
to face both the Finnish army and Army Group North, and consequently it was unable to concentrate its force against either one of these
adversaries’ forces sufficiently to bring about a swift and decisive victory.
The general situation began to change after the D-day landings of
June 6, 1944, and the strategic offensive the Soviets launched with devastating success against Germany’s Army Group Center on June 22.
The successful checking by the Finns of the offensive that the Red Army
had started on the Karelian Isthmus on June 9 combined with the Al-
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lied race to Berlin eventually led to a situation in which Finland could
settle for a separate peace with the Soviet Union in September 1944 on
terms that did not call for unconditional surrender. Stalin’s aim was to
stabilize the situation along the Russo-Finnish border and redeploy his
forces against the Germans. If Finland had still been involved in the
war in late September when the Soviets captured the entire southern
coast of the Gulf of Finland, the nation’s situation would quickly have
turned desperate.

FINLAND FROM THE GERMAN PERSPECTIVE IN JANUARY 1944
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tusta Keski-Eurooppaan. Ylijohdon stavkan kokouksessa oli marraskuussa 1943 vahvistettu seuraavan »talvikampanjan» päähyökkäyssuunnaksi lounainen rintamanosa. Sen lisäksi oli voimakkaalla kolmen
rintaman eli armeijaryhmän hyökkäyksellä hajotettava saksalaisten
Pohjoinen Armeijaryhmä (Heeresgruppe Nord), vapautettava Leningradin oblasti saksalaisten saarrosta ja edettävä Baltian maihin. Leningradin oblastiin kuului muutama kunta vuoden 1940 rajan pohjoispuoleltakin, mutta hyökkäysajatuksessa vapautettaviin ei sisältynyt
Suomen suunta.
Tammikuun lopussa puna-armeijan maavoimien yhtymiä oli 505
divisioonaa, 60 prikaatia ja 48 linnoitusaluetta. Näistä oli Suomen rajoilla 31 yhtymää (19 divisioonaa, 10 prikaatia ja 2 linnoitusaluetta) ja
Baltian suunnassa 117 yhtymää (eli 99 divisioonaa, 12 prikaatia ja 6
linnoitusaluetta). Mainittakoon vielä, että Karjalan kannaksella oli kolme divisioonaa.
Suomen toissijaisuus johtui myös siitä, että tuntui mahdolliselta saada Suomi alistumaan rauhaan, myös Neuvostoliiton edellyttämin vähimmäisehdoin. Toki länsivaltain kanssa neuvoteltaessa Neuvostoliiton
ulkoministeriössä vielä lokakuussa arveltiin parhaaksi olla menemättä
Suomen suhteen yksityiskohtiin, koska Suomi oli delikaatti kysymys.
Joulukuun alussa Teheranissa kolme suurta hyväksyivät Stalinin linjan
tässä asiassa, joskin Churchillin ja Rooseveltin puheenvuoroista näkyi
tuo delikaattisuus.
Taistelu Atlantista oli tuolloin jo varsin ratkaisevasti kääntynyt saksalaisten sukellusveneiden tappioon, ja toisen rintaman muodostaminen Länsi-Eurooppaan oli keskeisiä aiheita. Länsiliittoutuneet olivat
sopineet myös siitä, että Saksalta ja sen satelliiteilta vaadittaisiin ehdoton antautuminen, mutta vuoden lopussa Neuvostoliitto ehdotti, että
esimerkiksi Suomen ja Romanian osalta olisi vaatimusta voitava muokata, so. luopua sanasta »ehdoton» antautumisen yhteydessä, jottei se
estäisi rauhaan päätymistä. Toisaalta pidettiin tähdellisenä sitä, että
mm. Suomessa siirryttäisiin ns. »laajaan demokratiaan», mikä tarkoitti
hallituksen vaihtamista oikeasuuntaisesti ajatteleviin.
Talvella 1943/1944 Stalinin tavoitteena oli painostaa Suomi solmimaan erillisrauha. Näin rintamalinja lyhenisi ja Saksan asema PohjoisEuroopassa heikkenisi. Painostukseen kuului Neuvostoliiton ylijohdon
alaisten kaukotoimintailmavoimien kolme suurpommitusta Helsinkiin
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helmikuussa 1944 sekä Kotkan, Turun ja Pohjois-Suomen kaupunkien
pommitukset.
Pian kolmen suurvallan johtajien – Stalinin, Rooseveltin ja Churchillin – marras–joulukuussa 1943 pitämän tärkeän Teheranin konferenssin jälkeen kaukotoimintailmavoimien komentaja Golovanov vieraili Suomen itsenäisyyspäivän tienoilla Stalinin luona. Stalin puhui
Suomen sodasta irrottamisen välttämättömyydestä ja pohti, voitaisiinko tämä saada aikaan pelkästään ilmavoimien avulla. Englannin ilmavoimien 1 000 pommikoneen iskusta Kölniin oli saatu melkoisia tuloksia. Golovanov vastasi Stalinille, että ilmavoimat pystyisivät irrottamaan Suomen sodasta, mutta arveli, ettei Suomen hallitus toivoisi pääkaupunkia pyyhkäistäväksi maan pinnalta.
Golovanov lähti joulukuun puolivälissä Leningradiin. Pohjoisesta
suunnasta oli tulossa painopiste, kun tammikuussa oli määrä aloittaa
operaatio Leningradin saarron lopulliseksi murtamiseksi. Ennen lähtöä
hän vielä vieraili Stalinin luona. Stalin katsoi, että oli välttämätöntä
panna Suomen kansa kärsimään, jotta sotilaallinen uhka voitaisiin
poistaa luoteissivustalta.
Golovanovin kanta oli, että kaukotoimintailmavoimien oli valmistauduttava Suomeen suoritettaviin iskuihin samanaikaisesti Leningradin Rintaman tulevan Viroonkin suuntautuvan operaation kanssa.
Stavka oli jo marraskuun lopulla tehnyt päätöksen tukea Leningradin
saartorenkaan murtamista kaukotoimintailmavoimien hyökkäyksellä.
Siten oli estettävä saksalaisia tuomasta reservejään rintamalle.
Suomessa kaukotoimintailmavoimien iskut kohdistettaisiin sotateollisuuteen: Helsingin satamaan, ratapihaan ja esikaupungeissa oleviin sotilaskohteisiin. Pommitusten tarkoituksesta ei ole epävarmuutta.
Stalin halusi järkyttää Suomen puolustustahtoa saadakseen Suomen
vetäytymään sodasta. Ulkoministeri Molotov mainitsi Yhdysvaltain
edustajalle Harrimanille nimenomaan, että Helsingin ja muiden sopivien kaupunkien pommittaminen voisi olla avuksi itsepäisten suomalaisten saattamisessa järkiinsä.
Kaukotoimintailmavoimien valmiuskäskyissä oli jo joulukuun puolivälistä lähtien tehtävä pommittaa Helsinkiä, joskaan lähtökäskyä ei
kuulunut. Huono sää esti tai rajoitti lentoja Suomenlahdella esimerkiksi 20.–30.1. ja 2.–5.2. On huomattava, että tammikuun alkuun asti esimerkiksi 8. Lentoarmeijakunnan tehtävänä oli juuri Helsingin pommi-
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tus ja Baltian-suunnan valmiuskäsky annettiin vasta 4. tammikuuta.
Helmikuun alkuun mennessä neuvostojohdolle oli selvinnyt, että
rauhanhalua jo osoittanut Suomen johto oli päättänyt jäädä odottamaan tilanteen kehitystä. Presidentti Ryti ja Suomen marsalkka Mannerheim arvioivat kyllä Saksan häviävän maailmansodan, mutta uskottiin, että Suomi voisi jäädä sivuun Keski-Euroopan ratkaisutaisteluista.
Suomalaisten odottelu ei tietenkään tyydyttänyt Stalinia, ja toiminta alkoi 6. helmikuuta illalla. Pommitukset eivät kuitenkaan johtaneet varsinaisiin neuvotteluihin.
***
Illalla 27. tammikuuta 1944 Leningradissa ammuttiin 324 tykillä 24 yhteislaukausta saarron loppumisen kunniaksi. Suomikin ilmestyi taas
operatiivisiin kuvioihin, kun lisäjoukkoja oli mahdollista siirtää Leningradin kautta. Leningradin Rintaman suunta oli kuitenkin kohti Baltiaa ja ajatuksena oli estää joukkoja suuntaamalla saksalaisia vetäytymästä Narvaan ja Narvan puolustuslinjalle.
Alueella oli Neuvostoliiton ylijohdon edustajana tykistön kenraali
Voronov. Hän kirjoitti 2. helmikuuta Moskovaan toveri Ivanoville (tämä oli Stalinin peitenimi) ehdotuksen Leningradin Rintaman toiminta-alueen rajaamisesta koskemaan vain Suomen suuntaa. Voronovin
ideana oli Suomen lannistaminen:
»Kannaksen armeijaa on vahvistettava, varsinkin tykistöllä. Rintamalle annetaan tehtävä kahdessa – kahdessa ja puolessa kuukaudessa
valmistella operaatio suomalaisten rintaman murtamiseksi Karjalan
kannaksella ja Suomeen tunkeutumiseksi. Mielestäni tällainen päätös
saattaa olla edullinen meille kaikissa tilanteissa; pelkkä aktiivisen toiminnan valmistelu saattaa pakottaa suomalaiset hyväksymään rauhanehdot. – – (edelleen) Karjalan kannakselle koottava tykistöryhmittymä
harjoittelee, mutta mikäli syntyy tarve, sitä voidaan käyttää myös muilla rintamilla.»
Voronov siis arvioi, että huhtikuussa voisi olla sopiva tilaisuus hyökätä Suomeen ja että keskitys kannattaisi suorittaa nyt, kun joukkoja
Leningradin kautta voitaisiin jo kuljettaa ja kun niitä vapautuisi Leningradin itäpuolelta. Vielä tuossa vaiheessa Stalin kuitenkin uskoi, että
Suomi alistuisi hänen rauhanehtoihinsa ilman tällaisia hyökkäysvalmistelujakin.
Kun Suomea helmikuun aikana painostettiin pommituksin rauhan-
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tekoon, Stalin halusi tässä yhteydessä nopeaa etenemistä Viron pohjoisrannikolle, jotta Suomenlahden eteläreuna olisi saatu käyttöön ja Suomea painostetuksi. Hän painotti Govoroville 14.2. antamassaan direktiivissä, että Narva olisi vallattava viimeistään 17.2. Hän painotti, että
»tämä on pääasia». Sitä vaati »sekä poliittinen että sotilaallinen tilanne». Muutamaa päivää aikaisemmin Leningradin Rintaman tavoitteeksi oli määritelty Riika. Štemenkon kuvauksen mukaan yleisesikunnassa
aistittiin suomalaisten hämminki, ja lähitavoitteiksi määriteltiin Narva
ja Pihkova. Narvan rintama kuitenkin piti, ja Baltian taistelut lykkäytyivät.
Olhavan Rintama lakkautettiin 13.2. ja sen komentaja, kenraali Meretskov kutsuttiin Moskovaan. Hänestä tuli Karjalan Rintaman komentaja. Stalinin ohje oli, että hänen tulisi valmistella hyökkäystä pohjoisen
saksalaisia vastaan, kun suomalaisten kanssa pyrittiin neuvotteluihin.
Aktiiviseksi tunnettu Meretskov valmistelikin hyökkäystä, johon olisi
tarvittu runsaasti lisäjoukkoja. Tässä vaiheessa Meretskoville huomautettiin (23.3.) tylysti, että »hyökkäystoimintaa Karjalan Rintamalla ei
toistaiseksi harkita, ei suomalaisia eikä saksalaisia vastaan». Stavka ilmoitti antavansa asiasta käskyt, kun se olisi tarpeen. Resurssien tuntuva
lisääminen jäi kevääseen ja kesään 1944. Siihen asti Karjalan Rintama
sai kestää stavkan nimityksen »rintama, joka on aina pyytämässä».
Neuvostojohto arvioi, että Suomen vetäytyessä sodasta saksalaiset
yrittäisivät Suomenlahden toimintansa varmistamiseksi taistelemaan
Suomeen, siis myös maan eteläosaan ja Ahvenanmaalle. Tässä yhteydessä neuvostojohto määritteli vihollisen mahdollisiksi puolustuslinjoiksi Moskovan rauhan linjan (myöhemmän Salpa-linjan) ja Kymijokilinjan. Niille saksalaisjoukot saattaisivat hyvissä olosuhteissa ehtiä
puna-armeijaa vastaan. Tämä näkökohta oli kai yksi peruste, jonka
mukaan Suomeen suuntautuneen suurhyökkäyksen tavoitteeksi jo alkujaan määriteltiin Kymijoki.
Baltian operaation venyessä yleisesikunta alkoi päällikkönsä Antonovin johdolla suunnitella kesän ja syksyn sotaretkiä. Yksi suunnittelun
määritelmistä oli vuoden 1941 valtakunnanrajan saavuttaminen, mutta
samaa oli tavoiteltu jo edellisinä vuosina. Operaatioista tärkein oli
hyökkäys Valko-Venäjälle, ja tämän keskityskuljetusten aikana suunniteltiin toteutettavaksi eräitä vähäisempiä sivusotatoimia. Suomalaisia
vastaan alettiin laatia tarkempia suunnitelmia ja keskitysvalmisteluja
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vasta huhtikuussa, kun Suomen eduskunta selkeästi hylkäsi Neuvostoliiton helmikuussa esittämät rauhanneuvottelujen ennakkoehdot.
Meillä muistetaan usein mainita, että Narvan rintaman kestäminen
oli yksi edellytys suomalaisten puolustukselle kesällä 1944. Asia voitaisiin kai ilmaista niinkin, että Narvan rintaman pettäminen olisi voinut
saada Suomen solmimaan erillisrauhan maaliskuussa 1944, tosin aivan
arvaamattomin seurauksin.
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Secondary Front – Operational Concept of
the Red Army on the Finnish Front in Early
1944
In January 1944, the war against Finland was a matter of lesser interest
to the Red Army since its number one adversary was Germany, and the
general axis of the Soviet push was directed towards the west in the vast
area spanning the Gulf of Finland and the Black Sea. The German
troops in Lapland had to be tied up in the north in order to prevent
their redeployment to bolster defenses in Central Europe. The Finnish
front was secondary also because the Russians felt that Finland could
be coerced into settling for a separate peace on the less stringent terms
laid out by the Soviet Union.
During the winter 1943−1944, Stalin aimed at intimidating Finland
to opt for a separate peace, which would shorten the front and undermine Germany’s position in Northern Europe. To build up pressure,
Stavka, the high command of the Soviet armed forces launched three
major bombing campaigns with its Long Range Aviation against
Helsinki in February 1944 and smaller attacks on the towns of Kotka
and Turku and various population centers in Northern Finland.
The north was becoming a focal point during January 1944 when
the Soviets were gearing up for an attempt to finally break the blockade
of Leningrad. As early as late November, Stavka had decided that a
coming operation aimed at relieving the siege be supported by attacks
by the Long Range Aviation. In Finland, target lists would include assets vital to the nation’s war effort such as the port and marshaling
yards of Helsinki and military targets in the capital’s suburbs. There is
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no doubt that Stalin’s intention was to use the raids to shake up the
Finns’ will to defend their country and thereby coerce Finland into exiting from the war.
Following the lifting of the siege of Leningrad in late January 1944,
reinforcements could again be staged by way of the city, and consequently Finland began to feature in the Soviets’ operational concepts
again.
By early February the high Soviet leadership had realized that Finland’s leaders, who had already shown some willingness to settle for a
separate peace, had decided to wait for future developments in the
overall situation. President Ryti and Marshal Mannerheim believed
that Germany would lose the ongoing worldwide war, but they were also confident that Finland would remain outside the decisive battles that
would be fought in Central Europe. Stalin of course felt unhappy about
the Finns’ decision to put matters on hold, and launched a bombing offensive against Finland in the evening of February 6 with the purpose
of intimidating Finland to recommence peace talks.
Concurrently with these bombardments Stalin intended to execute a
high-speed push to the northern coast of Estonia to capture the southern shoreline of the Gulf of Finland and thereby add pressure on Finland. The immediate objectives of the advance were the towns of Narva
and Pihkva. However, the Narva front held out, and a battle for the
Baltic countries was delayed. Therefore, Stavka began planning work of
the campaigns of the coming summer and fall, and it was not until
April – after the Finns had unanimously rejected the terms for peace
talks that the Soviet Union had offered in February − that detailed
plans and preparations for an offensive and required troop concentrations on the Finnish front were initiated.
The Finns often maintain that the fact that the Narva front did not
yield under Soviet pressure was a precondition for Finland’s defensive
battles in the summer of 1944. Conversely, it can be maintained that
had the German defenses in Narva collapsed in March 1944, Finland
would have found itself in a position where a separate peace, albeit with
unforeseen consequences, would have been the only option left.
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Suomen tilanne länsiliittoutuneiden
näkökulmasta 1943–1944
Vuoden 1944 alkupuoliskolla länsiliittoutuneet tehostivat sotatoimia Saksaa vastaan pommittamalla mm. Saksan sotatarviketuotantoalueita ja liikenneyhteyksiä. Tavoitteena oli saada Saksan
kansa haluttomaksi jatkamaan
sotaa. Vaikutus oli päinvastainen.
Pommitukset tiivistivät saksalaisten sotaponnisteluja. Välimeren
alueella länsiliittoutuneiden joukkojen uusi ylipäällikkö, kenraali
Henry Maitland Wilson pyrki toteuttamaan tehtävän, jonka hän
oli saanut Teheranin konferenssissa marras–joulukuun vaihteesProfessori, eversti Pasi Kesseli.
sa 1943. Käytännössä tämä tarkoitti sellaista aktiivisuutta Italian
Professor, Colonel Pasi Kesseli.
Kuva / Photo: http://sshs.kuvat.fi/
rintamalla, että sieltä Saksa ei
kuvat/70-vuotisjuhlat+17.1.2014/
pystyisi irrottamaan joukkojaan
Neuvostoliittoa vastaan. Lontoossa kenraalit Eisenhower ja Montgomery viimeistelivät maihinnoususuunnitelmaa, jonka Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian asevoimien esikunnat olivat laatineet. Maihinnousun paikka oli Normandia.
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Suomi alkaa näkyä länsiliittoutuneiden strategioissa toisessa maailmansodassa vuodesta 1943. Sillä luonnollisestikin on yhteys Saksan sotamenestykseen – tai oikeammin sotamenestymättömyyteen. On kuitenkin heti alkuun todettava, että Suomi oli liittoutuneiden ja länsiliittoutuneiden lukuisissa toisen maailmansodan päättämiseen tähtäävissä
kokouksissa sivujuonne. Euroopassa pääasia oli Saksa, joka piti saada
antautumaan. Heikentääkseen Saksan mahdollisuuksia jatkaa sotaa
Saksalta piti saada sen liittolaisten tuki pois. Tämä koski myös Suomea.
Lisäksi liittoutuneiden kokouksissa keskusteltiin sodanjälkeisistä rajoista Euroopassa. Neuvostoliiton epäiltiin pyrkivän aluelaajennuksiin ja
sosialismin levittämiseen. Myös Suomi kuului tähän vaaravyöhykkeeseen ja oli sen vuoksi yksi keskustelunaihe Yhdysvaltojen, Englannin ja
Neuvostoliiton sodanaikaisissa kokouksissa.
Länsiliittoutuneet olivat julkilausuneet Saksan ja sen liittolaisten ehdottoman antautumisen vaatimuksen jo tammikuussa 1943 Casablancan konferenssissa. Runsasta viikkoa myöhemmin Päämajan tiedustelupäällikkö, eversti Aladár Paasonen piti tunnetun tilannekatsauksensa Suomen poliittiselle ja sotilasjohdolle. Tuossa esitelmässä
Paasonen mainitsee kompromissirauhan mahdollisuuden Suomen ja
Neuvostoliiton välillä. Yhdysvalloista oli saatu tieto, jonka mukaan erillisrauha olisi ehkä mahdollista.
Paasonen arvioi myös, että länsivaltojen ja Neuvostoliiton välille
syntyy sodan kuluessa yhä kasvavia näkemyseroja ja tämän vuoksi hän
päätyi siihen johtopäätökseen, että länsiliittoutuneet tarvitsevat Suomea uudessa antivenäläisessä rintamassa. Tämä Paasosen arvio osoittaa, että Suomessa vallitsi tuolloin ja paljon myöhemminkin vielä hyvin
optimistinen käsitys länsiliittoutuneiden tavoitteista. Huomattavaa oli
myös suomalaisten usko Yhdysvaltojen tahtoon suojella Suomea. Tämä
ehkä johtui talvisodan ajasta, jolloin Suomi sai yhdysvaltalaiselta lehdistöltä varauksetonta tukea ja jonkin verran amerikansuomalaisilta
myös rahallista apua.
Kevään 1943 presidentinvaalien lähestyessä Suomessa länsivaltoja
kannattaneissa piireissä syntyi ajatus, että presidentinvaihdos voisi helpottaa rauhaan pääsyä. Yhdysvallat painosti näiden piirien kautta suomalaisia hallituksen vaihtamiseen. Rytin tultua valituksi uudelleen hallitus vaihdettiinkin vallitsevan käytännön mukaisesti, vaikka presidentti ei ollut vaihtunutkaan. Yhdysvallat esitti myös ajatuksen toimia rau-
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hanehtojen välittäjänä Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Useista diplomaattisista yhteydenotoista huolimatta tunnustelut eivät kuitenkaan
konkretisoituneet, koska Suomen oli otettava kaikissa toimissaan huomioon Saksa, joka oli edelleen voimakas. Suomessa oli runsaasti saksalaisjoukkoja ja Suomi oli huollollisesti riippuvainen Saksasta.
Länsiliittoutuneet keskustelivat kuitenkin vielä keväällä 1943 Suomen ja Baltian maiden kohtalosta. Näistä keskusteluista voi lukea esimerkiksi brittiläisen sanomalehtimiehen ja politiikan tutkijan Jonathan
Fenbyn teoksesta Alliance. Fenbyn mukaan Englannin ulkoministeri
Anthony Edenin vieraillessa maaliskuussa 1943 Washingtonissa presidentti Franklin D. Roosevelt kertoi Edenille, että hän oli valmis vastalahjan toivossa hyväksymään Baltian maiden liittämisen Neuvostoliittoon Suomen jäädessä itsenäisenä valtiona Neuvostoliiton vaikutuspiiriin. Jo vuonna 1943 siis keskusteltiin asiasta, joka sitten sotien jälkeen
toteutui melkein 50 vuodeksi.
Teheranin konferenssia edelsi Quebecin kokous elokuussa 1943.
Tässä kokouksessa länsiliittoutuneet jatkoivat Washingtonissa saman
vuoden keväänä pidetyn tapaamisen aiheilla. Lähtökohtana Saksan ja
sen liittolaismaiden kohtelussa oli edelleen ehdottoman antautumisen
vaatimus. Tuossa vaiheessa länsiliittoutuneilla oli myös jo tiedossaan
Neuvostoliiton Suomelle suunnittelemat rauhanehdot. Ne olivat ankarat eikä Yhdysvallat uskonut Suomen noihin ehtoihin suostuvan. Tilanne oli Suomen johdolle vaikea, koska Suomen virkamiehet kyllä tunsivat hyvin Yhdysvaltojen mielipiteet Saksasta ja sen liittolaisista. Sen sijaan kansan parissa Suomessa luotettiin edelleen siihen, että Yhdysvallat lopulta tukisi Suomea. Tällaiseen johtopäätökseen Yhdysvaltojen ja
Englannin tiedustelupalvelut olivat professori Pekka Visurin mukaan
mielialoja Suomessa tarkkaillessaan tulleet.
Englannin suhtautuminen Suomeen oli vielä Yhdysvaltoja laskelmoivampaa. Vaikka varmaankin suurin osa Britannian valtaapitävästä
luokasta, pääministeri Winston Churchill mukaan lukien suhtautui
Neuvostoliittoon jopa kammoksuen, kuten Max Hastings Churchillkirjassaan toteaa, sodan logiikka rakennettiin toisin. Englantia kiinnosti sodan voittaminen ja se vaati tiivistä yhteistyötä liittoutuneiden
kanssa. Suomen asemalla ei ollut tässä strategiassa juurikaan merkitystä. Englannin ulkoministeriön mukaan briteillä ei ollut Suomessa muita merkittäviä intressejä kuin puutavaran saannin varmistaminen, eng-

54

PA S I K E S S E L I

Sotahist34_001-317:__Aikakauskirja

11.11.2014

12:26

Sivu55

lantilaisten yritysten saatavat, jotka olivat melko vähäisiä sekä Petsamon nikkelikaivosten toimilupakysymys. Sen sijaan eräät yksittäiset
diplomaatit, mm. Englannin Tukholman-lähettiläs Victor Mallet, puolustivat ja usein myös välittivät Suomen kantoja rauhantunnusteluissa.
Teheranin konferenssia edelsi vielä liittoutuneiden ulkoministerikokous Moskovassa syksyllä 1943. Tässä kokouksessa sovittiin, että alustavista rauhankosketuksista Saksan puolella taistelleiden maiden kanssa
vastasi ensisijaisesti se liittolaismaa, jota vastaan kyseinen maa oli pääasiallisesti taistellut. Suomen osalta tämä tarkoitti sitä, että Neuvostoliitto sai asettaa rauhan ennakkoehdot Suomelle kuuntelematta länsiliittoutuneita. Englannin ulkoministeri Eden olisi kuitenkin Ruotsin
pyynnöstä halunnut ottaa ko. ministerikokouksen asialistalle myös
Suomen itsenäisyyden säilyttämisen. Näin ei kuitenkaan tapahtunut,
lähinnä sen vuoksi, että Yhdysvallat ei halunnut vaarantaa kokouksen
tuloksia ennenaikaisilla rajakysymyksillä. Kokouksessa vahvistettiin lopulta myös periaate, jonka mukaan sota tulisi päättää Saksan, sen vasallivaltioiden ja muiden akselivaltioiden ehdottomaan antautumiseen.
Saksan liittolaiset jätettiin kuitenkin kokouksessa mainitsematta. Suomi oli kokouksessa esillä, koska Yhdysvaltojen edustaja James Byrnes
totesi, että kokouksen päätöstä Saksan kanssa taistelleiden valtioiden
ehdottomasta antautumisesta ei voitu soveltaa Suomeen, koska Yhdysvallat ei ollut sodassa Suomea vastaan. Tällä puheenvuorolla ei lopulta
ollut merkitystä, koska kokouksen jälkeen, marraskuun puolivälissä
Neuvostoliiton apulaisulkoasiainkomissaari Maksim Litvinov selosti
Moskovan ulkoministerikokouksen päätöksiä liittolaismaiden diplomaateille ja tässä yhteydessä luetteli Suomenkin Saksan vasallivaltioksi.
Myös Englannin lehdistössä kirjoitettiin Suomen kulumisesta Saksan
vasallivaltioihin. Suomelle tämä tarkoitti sitä, että erillisrauhaan ei ollut
mahdollisuutta ja sota jatkui.
Teheranin kokouksen pääasioina olivat liittoutuneiden sotatavoitteet
tuleville vuosille. Euroopan kannalta merkittävin asia oli päätös Normandian maihinnoususta kesäkuussa 1944. Neuvostoliitto lupasi konferenssissa, että puna-armeija tukisi maihinnousua samanaikaisella
hyökkäyksellä idästä. Miten se tapahtuisi, sen yksityiskohtia ei päätetty.
Lisäksi kokouksessa päätettiin Moskovan ulkoministerikokouksen pohjalta, miten Saksan liittolaismaat – Romania ja Suomi mainittiin erityisesti – pakotettaisiin irtautumaan sodasta. Suomelle esitettävät rauhan-
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ehdot hyväksyttiin 1. joulukuuta. Olennaista tässä sopimusluonnoksessa oli, että Suomi säilyttäisi itsenäisyyden. Muutoin sopimus noudattelisi Moskovan vuoden 1940 rauhansopimusta poikkeuksena vain se, että Hangon vuokraamisen sijasta Suomen tulisi luovuttaa Petsamo kokonaisuudessaan Neuvostoliitolle. Myös sotakorvauksista puhuttiin.
Yhdysvaltojen Neuvostoliiton suurlähettilään Averell Harrimanin
mukaan presidentti Roosevelt oli Teheranissa ylipäätään välinpitämätön Itä-Euroopan rajoista ja vältti tämän asian esille tuomista neuvostoliittolaisille. Roosevelt oli paljon kiinnostuneempi saamaan Neuvostoliitto mukaan tukemaan tulevaa Yhdistyneiden Kansakuntien organisaatiota, jossa suurvallat toimisivat yhdessä. Mutta Stalin ei ollut kiinnostunut konsensuksesta, kuten tiedämme. Hänellä oli omat tavoitteensa.
Churchill sen sijaan oli kiinnostunut Itä-Euroopan rajoista, erityisesti Puolasta, vaikka Britannialla ei ollut Puolassa mitään etuja ajettavanaan, paitsi ehkä kunnia. Englantihan oli julistanut sodan Puolan
puolesta Saksalle ja Puolan pakolaishallitus oli työskennellyt Lontoossa
sen jälkeen, kun Saksa ja Neuvostoliitto olivat jakaneet Puolan toisen
tasavallan toisen maailmansodan alussa.
Saksan ja sen liittolaisten lyöminen oli luonnollisesti Yhdysvalloille
ja Englannille tärkein asia sodassa Euroopassa. Vuonna 1943 oli kuitenkin jo nähtävissä, että Saksan tappioiden myötä Neuvostoliitto tunkeutuisi koko ajan lännemmäksi Eurooppaan. Tämä huolestutti länsivaltoja. Asia oli ollut esillä jo Quebecin kokouksessa elokuussa 1943. Tuolloin sekä yhdysvaltalaiset että britit arvioivat, että Neuvostoliitolla olisi
hallitseva asema Euroopassa sodan jälkeen ja sen vuoksi Neuvostoliitolle oli annettava kaikki mahdollinen apu sen ystävyyden saavuttamiseksi. Churchill aavisti kuitenkin jo vaaran Euroopan tasapainon järkkymisessä, mutta toivoi, että Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen meri- ja ilmamahti kykenisivät pitämään tasapainon ja hyvät suhteet yllä Neuvostoliittoon ainakin jälleenrakentamisen ajan. Roosevelt taas toimi
neuvonantajansa Harry Hopkinsin ohjeiden mukaan eikä halunnut
mitään erikoissuhteita Ison-Britannian kanssa, vaan kaikki liittoutuneiden tärkeät päätökset tuli tehdä yhdessä. Silti Stalinin kirjeenvaihto
Rooseveltin ja Churchillin kanssa alkoi olla jo varsin jyrkkäsanaista ja
toisiaan syyttävää ja alkoi myös käydä selväksi, että liittoutuneiden sodanjälkeiset suhteet muodostuisivat erittäin vaikeiksi. Tuolloinen ilma-
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piiri heijastuu hyvin Churchillin mietteistä kokouksen jälkeen: »Siinä
minä istuin, Neuvostoliiton suuri karhu toisella puolellani käpälät
ojossa, ja toisella puolellani Yhdysvaltain suuri puhveli. Heidän välissään olin surkean pieni englantilaisaasi, mutta olin ainoa, joka tiesi oikean tien kotiin.»
Teheranin konferenssin aikoihin Neuvostoliiton pysyminen yhteisessä rintamassa oli kuitenkin länsivalloille vielä tärkeää, ja myös toisinpäin. Tässä vaiheessa Suomen merkitys liittoutuneiden strategioissa
kasvaa. Suomi Euroopan sotanäyttämön koillisosassa yhdessä Lapissa
olevien saksalaisjoukkojen kanssa muodosti sivustauhan Neuvostoliiton etenemiselle kohti Keski-Eurooppaa. Tämä oli Neuvostoliitolle ongelma, joka oli ratkaistava ennen hyökkäyksen jatkamista Keski-Eurooppaan. Liittoutuneiden Moskovan ulkoministerikokouksen päätöksen mukaisesti Suomen-kysymys oli Neuvostoliiton asia, koska Suomi
oli taistellut Neuvostoliittoa vastaan. Länsimaat tarkkailivat kuitenkin
Neuvostoliiton toimia, koska sen epäiltiin yhä pyrkivän aluelaajennuksiin ja sosialismin levittämiseen, vaikka Teheranissa oli sovittu, että
Suomi säilyttäisi itsenäisyyden. Stalin ottikin huomioon länsivaltain
mielipiteen, vaikka Churchill ja Roosevelt eivät esittäneetkään erityisiä
vaatimuksia. Suomen kohtalo oli kuitenkin yksi kiistanalaisista kysymyksistä liittoutuneiden kesken. Professori Ohto Mannisen mukaan
Stalin katsoi Suomen-kysymyksen jopa yhdeksi tärkeimmistä ongelmista suhteissa Englantiin ja Yhdysvaltoihin, koska oli mahdollista,
että Neuvostoliitto ei sodan loputtua saisikaan pitää Suomea omana
intressiasianaan.
Teheranin konferenssin päätöksistä tihkui tietoja myös Suomeen.
Tuolloin viimeistään haihtui poliittisen ja sotilasjohdon optimismi länsivaltojen tuesta Suomelle rauhansopimuksia solmittaessa. Totuus oli,
että neuvottelut rauhansopimuksesta jäisivät Suomen ja Neuvostoliiton
välisiksi. Myöskään Atlantin julistuksen idealistiseen, kollektiivisen voimaan ei enää uskottu, jos oli kovasti uskottukaan. Vuoden 1942 tammikuussa 26 maan – muiden muassa Neuvostoliiton – allekirjoittaman
Atlantin julistuksen allekirjoittajamaat lupasivat olla puuttumatta sodan jalkoihin jääneiden maiden sisäisiin asioihin. Vuonna 1942 Suomen johtomiehet olivat vielä olettaneet, että Atlantin julistuksen perusteella Yhdysvallat ja Englanti estäisivät ainakin pidemmälle länteen
kuin Moskovan rauhan rajan yli ulottuvat Neuvostoliiton tavoitteet ja
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takaisivat Suomen demokratian säilymisen. Vuoden 1943 kuluessa julistuksen sisältö ei kuitenkaan enää juuri harhauttanut Suomen johtomiesten realismia, päinvastoin, he epäilivät julistuksen ihanteellisuuden
painoarvoa sodan loppuvaiheissa. Varsinkin Churchill oli valmis yhä
pidemmälle meneviin myönnytyksiin Neuvostoliitolle sen lojaalisuuden säilyttämiseksi liittoutuneiden joukossa. Roosevelt sen sijaan oli
pidättyväisempi sekä Yhdysvaltojen idealistisen perinteen että myös
maan sisäpoliittisen tilanteen vuoksi. Tarvittaessa idealismin kiertämiseen löytyi kuitenkin keinoja. Näitä sovellettiin mm., kun Roosevelt ja
Stalin sopivat Baltian maiden liittämisestä Neuvostoliittoon. Roosevelt
salasi järjestelyt kansaltaan, koska presidentinvaalien lähestyessä Yhdysvalloissa tästä olisi voinut syntyä sisäpoliittinen kriisi. Yhdysvalloissa harjoitettiin myös mm. Suomen-vastaista propagandaa, joka tosin ei
onnistunut kovin hyvin, koska Suomen sankarillisuus talvisodassa oli
tunnettu tosiasia.
Professori Tuomo Polvinen listasi Paasikivi-elämäkertaansa Paasikiven ajatuksia vuonna 1943. Kaksi näistä johtopäätöksistä käsitteli länsivaltojen mahdollista tukea Suomelle. Molemmat olivat pessimistisiä.
Paasikiven mukaan tehokkaan avun odottaminen länsivalloilta oli harhakuvitelmaa. Suomi merkitsi lännelle lähinnä rasitetta, joka uhkasi
turmella niiden välit Neuvostoliittoon. Toiseksi Paasikivi totesi, että
mahdollisesti Atlantin julistuksen periaatteille rakentuva järjestö ei
pystyisi lähitulevaisuudessa vaikuttamaan suurvaltaetuihin, minkä
vuoksi mitään muitakaan turvallisuustakeita muilta ulkovalloilta ei ollut odotettavissa.
Tammikuun lopussa 1944 Suomi sai Yhdysvalloista tiukan kehotuksen irtautua Saksasta ja ryhtyä rauhanneuvotteluihin, koska Yhdysvaltojen mukaan rauhanehdot huononivat, mitä kauemmin sotaa käytiin.
Taustalla vaikutti ajatus siitä, että maailmansodassa ei tunnustettu erillissotia, eli jos Suomi siis jatkaisi sotaa, rauhanehdot kytkeytyisivät
Saksan kohtaloon.
Helmikuussa 1944 Neuvostoliiton kaukotoimintailmavoimat pommittivat Helsinkiä ja eräitä muitakin eteläsuomalaisia kaupunkeja kolmena yönä kymmenen päivän välein useilla sadoilla lentokoneilla.
Ruotsalainen ja anglosaksinen lehdistö pitivät Helsingin pommituksia
helmikuussa 1944 varoituksena Suomelle ja kehottivat Suomea jatkamaan rauhanneuvotteluja, koska näidenkin tahojen mukaan rauhasta
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tulisi Suomelle sitä epäedullisempi, mitä kauemmin sota jatkuisi. On
vaikea sanoa, mikä vaikutus näillä pommituksilla oli rauhantunnustelujen aloittamiseen, mutta joka tapauksessa tunnustelut aloitettiin, kuten tiedetään ja ne eivät johtaneet ratkaisuihin vielä tässä vaiheessa.
Kevättalvella 1944 länsiliittoutuneiden huomio olikin sitten jo Normandian maihinnousussa. Suomen sodanjohdossa uskottiin yleisesti –
luonnollisestikin tietämättömänä Normandian maihinnoususta, että
Neuvostoliitto pyrkii mahdollisimman pitkälle Keski-Eurooppaan ennen länsiliittoutuneita. Täten hyökkäystä ei odotettu Suomen-rintamalle vielä silloinkaan, kun Normandian maihinnousu alkoi, vain kolme päivää ennen Neuvostoliiton neljännen strategisen iskun alkamista
Karjalan kannaksella.
Jos lopuksi yrittäisi lyhyesti kiteyttää länsiliittoutuneiden suhtautumisen Suomeen jatkosodan lopussa, voisi sanoa, että suurvallat toimivat rationaalisesti, laskelmoivasti omien etujensa ajamiseksi ja tekivät
demokratian ja vapauden nimissä moraalisia kompromisseja. Näissä
intresseissä Suomi näyttäytyi lännelle uhkana, joka olisi saattanut rikkoa liittoutuneiden välit. Tämä johti siihen, että Suomea kehotettiin
hankkiutumaan eroon Saksasta ja pyrkimään neuvottelusopimukseen
Neuvostoliiton kanssa sodan päättämisestä. Neuvostoliiton ehdot olivat
kuitenkin kovat ja Saksa oli vielä tuolloin vahva. Lännen kehotukset eivät toteutuneet. Suomessa taas lännen rooli Suomen sodassa Neuvostoliittoa vastaan nähtiin meidän omien tavoitteidemme puolustajana.
Kuviteltiin, että ennen kaikkea Yhdysvallat ja Englanti tukevat Suomen
raja- ja muitakin tavoitteita. Vuoden 1943 kuluessa nämä idealistiset
kuvitelmat olivat pääosin haihtuneet, ainakin sodanjohdon mielistä.
Suomi oli todellakin enemmän rasite kuin tuki lännelle, kuten Paasikivi
asian vuotta 1943 summatessaan totesi.
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Finland’s Situation as Seen by the Western
Allies in 1943−1944
Finland began to play a role in the strategies of the Western Allies in
1943 as a result of Germany’s success – or, to be precise, lack of it − in
the ongoing war. However, Finland remained a sideshow in the many
conferences that the Allied powers held with the objective of bringing
the war to an end. The number one antagonist in Europe was Germany,
which had to be made to surrender.
Colonel Aladár Paasonen, the chief of intelligence at the General
Headquarters, estimated in January 1943 that the gap between the aims
of the Western powers and the Soviet Union was bound to widen during the war and concluded that the Western Allies would need Finland
to bolster a new anti-Soviet power block. Paasonen’s estimate shows
how optimistically the Finns viewed the Western Allies’ objectives at
the time and for many months to come.
The Tehran Conference was preceded by a strategy meeting in
Quebec in August 1943. The primary goal of the Allied powers was
Germany and its allies’ unconditional surrender. At the time of these
meetings, the Western Allies had already been informed of the harsh
terms of peace that the Soviet Union would lay out for Finland. The
United States believed that Finland would refuse to accept these terms.
Britain’s attitude towards Finland was even more pragmatic; it was interested in winning the war and called for a close cooperation between
the Allies, and in this strategy the position of Finland had only marginal significance.
A conference of foreign ministers also took place in the fall of 1943
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before the Tehran Conference. This meeting, held in Moscow, concurred that tentative steps towards peace talks would in the first place
be the responsibility of countries that had a primary adversary among
Germany’s allies, which meant that the Soviet Union was free to devise
peace terms and offer them to Finland without consulting the Western
Allies. The meeting also endorsed the objective of ending the war with
the unconditional surrender of Germany, its vassal states, and other nations that were part of the Axis power block. For Finland, this meant
that all avenues towards a separate peace became barred.
The most important outcome of the Tehran Conference held in November and December 1943 was a decision to carry out a landing on
mainland Europe in Normandy in June 1944. In addition, the meeting
agreed on the means of forcing Germany’s allies to exit from the war.
An essential element in the draft agreement was that Finland would retain its independence.
By 1943 it had become apparent that German losses would result in
the deeper Soviet penetration into Europe, and this started to worry
the Western Allies. However, securing the Soviet Union’s stay in the
common front was still important to the Western powers at the time of
the Tehran Conference – and vice versa. It was at this point that Finland began to occupy an increasingly important position in the Allies’
strategies. Even though the Finnish issue was to be dealt with by the Soviet Union since the former was fighting the latter, the Western Allies
suspected that the Soviet Union was aiming at further expanding its
territory and spreading socialism, and therefore they kept an eye on the
Soviets’ activities. The status of Finland became a bone of contention
among the Allies.
In late January 1944, the United States sent Finland a firmly worded
message indicating that Finland should detach from Germany and initiate peace talks since the longer the war continued the more unfavorable peace terms would become. The February 1944 bombing offensive
of the Soviet Long Range Aviation against Helsinki and other towns in
southern Finland were seen as a warning to Finland by a number of
Swedish and British newspapers that urged Finland to resume the
peace talks.
Any researcher attempting to summarize the Western Allies’ views
on Finland during the later stages of the Continuation War might con-
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clude that the great powers were pragmatic and deliberate in securing
their own interest and therefore, in the name of democracy and liberty,
resorted to moral compromises. For them, Finland appeared as a threat
to the convivial relationship between the Allies. Consequently, they advised Finland to break its links with Germany and try to negotiate
terms for ending the war with the Soviet Union. The Finns, on the other hand, saw the Western powers as the supporter of the nation’s objectives in its fight against the Soviet Union, and held an imaginary notion
of the United States and Britain in particular as supporters of Finland’s
territorial and other ambitions.
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JUKKA KULOMAA
(s. 1953), filosofian tohtori, sotahistorian dosentti. Tutkinut mm. Suomen
sotahistoriaa ja neuvostoliittolaisen sotataidon historiaa. Julkaisuja:
Äänislinna: Petroskoin suomalaismiehityksen vuodet 1941–1944 (1989),
Käpykaartiin? 1941–1944: Sotilaskarkuruus Suomen armeijassa jatkosodan
aikana (1995), Syvään taisteluun: Johdatus Neuvostoliiton maavoimien
sotataitoon 1917–1991 (2004), Punaisen Afganistanin puolesta 1979–1989:
Neuvostoliiton interventio – sota – sotataito (2011). Työskentelee tutkijana
Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksella.

Karjalan linnoitusalue Leningradin
suojana ja suomalaisten sotilaallisissa
suunnitelmissa
Ensimmäisen maailmansodan taistelukentillä saatiin verinen ja vakuuttava opetus siitä, miten vahva sodankäynnin muoto puolustus on.
Syvyyteen porrastettuja asemia oli vaikea murtaa, sillä puolustaja pystyi
tykistötulella ja konekivääreillä helposti niittämään maahan hyökkäävän jalkaväen massat. Kehityksensä alkuasteella olevat panssarivaunut
eivät olleet vielä mainittavasti muuttaneet taktiikkaa. Sodan jälkeen
ryhdyttiin kehittämään uusia hyökkäysoppeja, mutta aseiden entistä
suurempi tuhovoima ja miljoonatappiot pakottivat miettimään myös
puolustuksen periaatteita. Erillisiä linnoituksia pidettiin yleisesti vanhentuneina ratkaisuina. Kenttälinnoitteita oli vaikeaa tai mahdotonta
rakentaa niin lujiksi, että ne kestäisivät raskaan tykistön moukarointia.
Armeijoiden kasvanut koko edellytti puolustusvalmiutta satojen, jopa
tuhansien kilometrien levyisillä alueilla. Joukkojen siirtojen nopeutuminen oli muuttanut pysyvästi sodan kuvaa. Oli entistä suurempi vaara
tulla yllätetyksi siinä vaiheessa, kun omia päävoimia oltiin vasta panemassa liikekannalle.
Monet Euroopan maat hakivat turvaa uudesta, mutta perusajatukseltaan ikivanhasta ratkaisusta. Uhanalaisille rajoille ryhdyttiin rakentamaan pitkiä linnoitettuja linjoja, joiden runkona olivat betonibunkkerit ja muut kantalinnoitteet. Niiden oli määrä pysäyttää vihollinen ja
estää sitä saamasta haltuunsa strategisesti, poliittisesti tai taloudellisesti
tärkeitä alueita ja kohteita. Linnoituslinjojen avulla voitettaisiin aikaa
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omien voimien liikekannallepanolle ja vastatoimille. Koska linnoitteisiin tukeutuva puolustus sitoisi vähemmän joukkoja, niitä riittäisi
enemmän offensiiveihin muilla suunnilla. Parhaassa tapauksessa linnoitteet voisivat pelkällä olemassaolollaan ehkäistä vihollisen hyökkäysaikeet. Linnoittamisen valtakautta oli 1930-luku, jolloin ranskalaiset rakensivat Maginot-linjana ja Alppilinjana tunnetut linnoitusketjut
Saksan ja Italian vastaisille rajoilleen. Tšekkoslovakiassa ja Belgiassa rakennettiin linnoituslinjoja tai linnoituksia suojaksi Saksaa vastaan. Saksalaiset rakensivat Siegfrid-linjan Ranskan vastaiselle rajalleen ja linnoittivat myös idässä Puolan suunnalla. Puolalaiset linnoittivat osia
Saksan ja Neuvostoliiton vastaisista rajoistaan. Italialaiset rakensivat
linnoitteita maan pohjoisrajalle ja kreikkalaiset Metaxas-linjan Bulgarian suunnalle. Suomalaiset olivat ryhtyneet jo 1920-luvun alussa varustamaan Karjalan kannakselle linnoitusvyöhykettä Neuvostoliiton
hyökkäyksen varalta.
Neuvostoliitossa kiinnostus linnoittamiseen liittyi 1920-luvun ideologispohjaiseen uhkakuvaan, jossa tulevaa voimainkoetusta kapitalististen valtioiden kanssa pidettiin väistämättömänä. Tärkein uhkasuunta oli länsi, jossa vahvimmat naapurit olivat Puola ja Romania.
Ne voisivat saada tukea Länsi-Euroopan suurvalloilta. Pahimmassa
vaihtoehdossa vastassa olisi liittouma, johon kuuluisi muitakin Euroopan valtioita, Suomi ja muut pienet rajanaapurit mukaan luettuina.
Britit voisivat iskeä etelästä Turkin, Persian tai Afganistanin kautta.
Idässä potentiaalisena uhkana olivat Japani ja Kiinan »taantumukselliset militaristit». Yhdysvaltoihin suhtauduttiin niin ikään epäluuloisesti.1
Puna-armeijan doktriini perustui käsitykseen, jonka mukaan sota
voitettaisiin vain hyökkäämällä. Vahvaa ja hyökkäyskykyistä armeijaa
tarvittiin myös vallankumouksen levittämisessä. Voimasuhdelaskelmat
osoittivat kuitenkin, että tavoitteet ja resurssit eivät kohdanneet. Vakinaisen armeijan vahvuus oli täytynyt taloudellisten ongelmien puristuksessa supistaa 1920-luvun puolivälissä noin 560 000 mieheen. Vuonna 1928 rauhan ajan joukkoihin kuului 69 jalkaväkidivisioonaa ja 19
ratsuväkidivisioonaa tai -prikaatia. Reservien avulla vahvuus kyettäisiin
nostamaan noin sataan divisioonaan, mikä oli sinänsä paljon, mutta
liian vähän hyökkäyssotaan laajalla rintamalla. Pelkästään Mustanmeren ja Jäämeren välisellä länsirajalla oli mittaa noin 3 000 kilometriä.

KARJALAN LINNOITUSALUE LENINGRADIN SUOJANA JA SUOMALAISTEN …
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Puolan ja Romanian arvioitiin pystyvän mobilisoimaan yhdessä jopa
yli 120 divisioonaa tai prikaatia. Liettua, Latvia, Viro ja Suomi mukaan
luettuna luku voisi nousta yli 140:n, mahdollisesti jopa 180:een. Ranska
voisi panna yksinään liikekannalle jopa 120 divisioonaa.2
Määrää ei voisi kompensoida laadulla. Puna-armeijan rauhan ajan
jalkaväkidivisioonat olivat pääosin niin sanottuja territoriaalidivisioonia, joiden koulutustaso oli matala ja henkilövahvuus vain murtoosa sodan ajan vahvuudesta. Reservien liikekannallepano oli hidasta
maan laajuuden ja heikosti kehittyneen kuljetusjärjestelmän takia.
Sota-ajan divisioonia ei myöskään kyettäisi varustamaan määrävahvuuksien edellyttämällä tavalla. Puutetta oli etenkin tykistöstä ja konekivääreistä. Panssarivaunuja oli vuonna 1927 vain 73 kappaletta, kaikki vanhentuneita malleja. Ilmavoimien kalusto oli sekin vanhentunutta.3
Strategia oli sovitettava realiteettien mukaiseksi. Toistaiseksi olisi
valmistauduttava pitkittyneeseen sotaan, johon kuuluisi offensiiveja
tietyillä rintamanosilla, hiljaisia jaksoja operaatioiden välillä ja myös
asemasotaa. Vahvimman naapurin, Puolan, kukistamiseen arvioitiin
kuluvan suotuisimmassakin tilanteessa puoli vuotta. Näin sillä edellytyksellä, että se ei saisi ulkopuolista apua. Pahimmassa tapauksessa
Puolan-sota voisi kestää kolmekin vuotta.4
Puna-armeijan massiivinen varusteluohjelma oli käynnistymässä,
mutta sen toteuttaminen veisi paljon aikaa. Liikekannallepanon ja tärkeiden kohteiden suojaaminen edellytti nopeammin vaikuttavia valmisteluja. Yleisesikunnan päällikkö Mihail Tuhatševski esitti vuoden
1927 alussa ratkaisuksi raja-alueiden järjestelmällistä linnoittamista.
Rajasotilaspiireihin pitäisi rakentaa mahdollisimman nopeasti linnoitettujen alueiden verkosto. Päävoimat pitäisi tulevassa sodassa keskittää
yhteen strategiseen suuntaan kerrallaan. Muualla tyydyttäisiin, linnoitteisiin tukeutuen, vihollisen sitomiseen. Tätä periaatetta oli sovellettu
menestyksellisesti jo kansalaissodan aikana, kun Neuvosto-Venäjä oli
joutunut useilta eri suunnilta hyökkäävän vihollisen ahdistamaksi. Jo
tuolloin oli rakennettu kymmeniä kenttälinnoitettuja alueita suojaamaan tärkeitä kohteita ja puna-armeijan selustaa. Linnoitusalueiden
suojissa oli voinut myös koota reservejä ja valmistella hyökkäykseen
siirtymistä.5
Tuhatševskin esitys hyväksyttiin ja suunnittelu alkoi jo vuoden 1927
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aikana. Kuten sotataito yleensä, myös linnoitusopit olivat paljolti ulkomaista lainaa. Tärkeimpänä kotimaisena vaikuttajana on pidetty sotilasinsinööriakatemian professoria Sergei A. Hmelkovia, jonka esittämässä mallissa linnoitusalue koostui ketjusta erillisiä syvyyteen porrastettuja puolustusalueita. Ne linnoitettaisiin kanta- ja kenttälinnoitteilla.
Yksittäisen puolustusalueen miehityksenä olisi pataljoonan vahvuinen
yksikkö. Päävastarinta-aseman lisäksi Hmelkovin malliin kuului erillinen etuasema ja selusta-asema. Ne toisivat ryhmitykseen vielä lisää syvyyttä. Sodan aikana linnoitusaluetta vahvistettaisiin kenttäarmeijan
joukoilla.6 Linnoitusalueet eivät näin ollen olisi muusta armeijasta erillisiä kokonaisuuksia, vaan sen osia. Syvyysporrastuksessa ei siinäkään
ollut mitään uutta ja vain linnoitusalueelle tyypillistä. Se vastasi niitä
yleisiä puolustusoppeja, jotka oli maailmansodan kokemusten perusteella todettu toimiviksi ja jotka kirjattiin myös puna-armeijan yleisiin
ohjesääntöihin.
Puolustus perustuisi voimakkaaseen konekivääri- ja tykistötuleen.
Pataljoonan alue sai kantalinnoitetulla alueella olla kooltaan enintään
2,5 x 2,5 kilometriä, toissijaisilla suunnilla enintään 3 x 3 kilometriä.
Tulipisteet – mahdollisimman pienikokoiset rautabetonilaitteet – tuli
sijoittaa niin, että ne pystyisivät tukemaan tulella toinen toisiaan. Välimatkat saisivat olla rintaman suunnassa enintään 800 metriä ja syvyyssuunnassa enintään 500–600 metriä. Yhdelle pataljoonan alueelle tarvittaisiin 18–20 tulipistettä. Painopiste oli etulinjassa, johon tarvittaisiin 10–12 konekivääriä rintamakilometriä kohden. Pataljoonien alueiden välille voisi jäädä 2,5–3 kilometrin levyisiä vyöhykkeitä, jotka hallittaisiin tykistötulella. Mikäli välivyöhykkeet olisivat leveämpiä, niille
pitäisi rakentaa erillisiä tulipisteitä ja sodan aikana kenttälinnoitteita.
Miehistölle olisi rakennettava korsut suojaksi tykistötulelta ja taistelukaasuilta. Pataljoonan puolustusalueen piti kyetä torjumaan rykmentin
vahvuinen hyökkääjä, ja 80 kilometrin lohkoa puolustavan linnoitusalueen (8–10 pataljoonan puolustusaluetta) kolmen divisioonan vahvuisen jalkaväkiarmeijakunnan hyökkäys. Jotta linnoituslaitteet saataisiin nopeasti taisteluvalmiuteen, puolustusjoukot oli sijoitettava alueelle jo rauhan aikana.7
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Rautabetonia Karjalan kannakselle *

Kiinan muurin kaltaiseen kokonaisratkaisuun Neuvostoliitolla ei ollut
edellytyksiä. Tuhansien kilometrien pituisia rajoja ei kyettäisi kokonaisuudessaan linnoittamaan. Oli keskityttävä tärkeimpiin suuntiin.
Vuosia 1927–1928 koskevaan suunnitelmaan sisältyi neljä linnoitusaluetta: yksi Leningradin sotilaspiiriin (Karjalan linnoitusalue), kaksi
Valko-Venäjän sotilaspiiriin (Polotskin ja Mazyrin linnoitusalueet) ja
yksi Ukrainan sotilaspiiriin (Kiovan linnoitusalue). Rakennustyöhön
voitiin osoittaa varoja vasta vuonna 1928, silloinkin paljon pyydettyä
vähemmän. Työt voitiin aloittaa vain Karjalan kannaksella ja hyvin pienessä mittakaavassa Polotskin alueella. Muut kaksi saivat vielä odottaa
vuoroaan. Taloudellisen tilanteen parantuessa 1930-luvulla linnoitustyöt jatkuivat niin, että vuosikymmenen loppuun mennessä rakennettujen tai rakenteilla olevien linnoitusalueiden luku kohosi 21:een. Niistä kolme oli Romanian, kolmetoista Puolan, neljä Baltian maiden ja yksi Suomen suunnalla. Alueiden yhteinen pituus oli yli 1 000 kilometriä,
ja niillä oli kaikkiaan noin 4 200 valmista tai vielä keskeneräistä kantalinnoitetta.8
Karjalan kannaksen valikoitumiseen ensimmäisten joukkoon oli perusteensa. Suomen rajalta oli Leningradin keskustaan lyhimmillään
matkaa alle 30 kilometriä. Bolševikkijohtajat olivat hyvin selvillä siitä,
että Suomessa oli vuonna 1919 kaavailtu hyökkäystä Pietariin.9 Naapuri kuului »kapitalistiseen leiriin» ja oli jo lähtökohtaisesti potentiaalinen vihollinen tai vihollisen mahdollista tukialuetta. Osaltaan kysymys
oli historiallisesta jatkumosta, maantiede oli entisensä. Kannas oli ollut
Pietarin uhkasuunta kaupungin perustamisesta lähtien. Linnoitustöitä
oli tehty jo 1700-luvulla, tuoreimmat vallankumousta edeltäneen ajan
puolustusvarustukset olivat ensimmäisen maailmansodan peruja. Loppukesällä 1919, kun valkokenraali Judenitšin joukkojen hyökkäys lähestyi, Pietarin puolustusta tehostettiin muodostamalla kaupungista ja
*
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Kannaksen Inkerinmaalla käytettiin sekä venäjän- että suomenkielistä paikannimistöä.
Tässä artikkelissa nimen muodon on pääsääntöisesti määrittänyt kulloinkin käytetty
lähde, sikäli kun tämän ei ole katsottu aiheuttavan sekaannuksia. Poikkeuksena ovat
eräät suomalaisessa kielenkäytössä vakiintuneet nimet (Lempaala, Valkeasaari,
Siestarjoki jne.), joista on käytetty vain suomenkielistä muotoa. Kyrillisten kirjainten
translitteroinnissa on käytetty Suomen ns. kansallista kaavaa (SFS 4900).
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sen lähiympäristöstä yhtenäinen puolustussektoreihin jaettu linnoitusalue. Karjalan kannas kuului ensi vaiheessa linnoitettaviin kohteisiin.10
Suomalaisten tiedustelutietojen mukaan siellä oli jo vuonna 1919 kolme kenttälinnoitettua puolustusasemaa: yksi aivan rajan pinnassa, seuraava Valkeasaaren aseman ja Toksovan välillä ja kolmas Pargalovon tasalla. Myöhemmin 1920-luvun alkuvuosina Kannakselle rakennettiin
tiettävästi myös joitakin betonilinnoitteita. Laajemmat uudet suunnitelmat kariutuivat varojen puutteeseen.11
Puna-armeijan tiedustelu arvioi Suomen pystyvän 1920-luvun lopulla muodostamaan yhdeksän divisioonaa, joista kuusi oli parhaiten
varustettuja ensi linjan divisioonia. Päävoimat voisivat olla Kannaksella
7–10 päivässä liikekannallepanon alusta lukien (mikä vastaa melko tarkasti suomalaisten omia laskelmia12). Puolaan ja Romaniaan verrattuna
divisioonia oli vähän, mutta riittävästi uhkaamaan Leningradia, mikäli
vastatoimet viivästyisivät. Vakinaisen armeijan varaan ei voinut laskea.
Leningradin sotilaspiirin rauhan ajan joukkoihin kuului 1920-luvun
puolivälissä kuusi jalkaväkidivisioonaa (viisi niistä oli territoriaalidivisioonia) ja kaksi ratsuväkidivisioonaa, mikä ei ollut paljon siihen nähden, että piirin vastuualue ulottui Latvian tasalta Jäämerelle saakka.
Karjalan kannakselle oli sijoitettu vain yksi territoriaalidivisioona.13
***
Puolustusasiain kansankomissaari Kliment Vorošilov allekirjoitti Karjalan linnoitusalueen rakentamiskäskyn maaliskuussa 1928. Tarkoitukseen myönnetty määräraha ei kuitenkaan riittänyt töiden aloittamiseen
koko laajuudessa. Vuoden loppuun mennessä oli saatu valmista aikaan
vain Siestarjoelta Agalatovoon ulottuvalla runsaan 20 kilometrin levyisellä lohkolla, jonne oli rakennettu 41 linnoituslaitetta.14
Leningradin sotilaspiirin komentajaksi keväällä 1928 nimitetty
Mihail Tuhatševski perusteli saman vuoden lokakuussa ohjelman laajentamista. Se olisi edullisin vaihtoehto. Leningradin suojaaminen ilman
linnoitteita edellyttäisi kahden kolmidivisioonaisen armeijakunnan sijoittamista Kannakselle, mikä ei olisi järkevää. Se heikentäisi tärkeämmillä suunnilla tarvittavia voimia. Etukäteen linnoitettujen asemien
puolustamiseen tarvittaisiin paljon vähemmän joukkoja. Tuhatševski
arvioi kahden jalkaväkidivisioonan ja tykistövahvennusten riittävän.
Näin sillä edellytyksellä, että kaikki vihollisen todennäköiset hyökkäyssuunnat varmistettaisiin rautabetonisilla konekivääribunkkereilla.
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Tämä tarkoitti ennen kaikkea Viipuri–Leningrad- ja Käkisalmi–Leningrad-pääteiden suuntia.15
Uusi linnoittamissuunnitelma valmistui vuoden 1928 lopulla. Punaarmeijan yleisesikunta ja puolustusasiain kansankomissariaatti vahvistivat sen tammikuun alussa 1929. Suunnitelman mukaan pääpuolustusvyöhyke alkoi Suomenlahden rannalla olevalta Siestarjoelta ja kulki sieltä Valkeasaaren, Merituitun, Vaskisavotan, Agalatovon ja Elizavetinkan
kautta Lempaalaan ja Lempaalanjärveen. Järven itäpuolella vyöhyke sijoitettiin linjalle Nenjumäki–Garbolovo–Putkelovo–Soelovo–Nikuljasi–Laatokka. Pataljoonien puolustusalueiden leveydeksi määritettiin
rintamasuunnassa 3–5 kilometriä ja syvyydeksi 2–3 kilometriä. Puolustusalueiden avoimet sivustat nojaisivat järviin, soihin tai muuten vaikeakulkuiseen maastoon. Välialueilla saattoi olla leveyttä jopa 5 kilometriä, ne oli yleisten linnoittamisohjeiden mukaisesti määrä hallita tykistötulella ja erillisillä tulipisteillä. Noin 80 kilometrin pituiselle linjalle laskettiin tarvittavan kaikkiaan kaksitoista pataljoonan ja kaksi erillisen komppanian puolustusaluetta. Käytännössä linnoituslinja tuli koostumaan kymmenestä tai yhdestätoista pataljoonan puolustusalueesta.16

Tekniset ratkaisut

Kannakselle rakennettiin ensimmäisessä rakennusvaiheessa, vuosina
1928–1932, lähes yksinomaan konekivääribunkkereita (DOT). Tuolloin
valmistui tiettävästi kaikkiaan 194 betonilaitetta. Vuoteen 1938 mennessä luku näyttää kasvaneen vain vähän. Arkistotiedot kertovat linnoitusalueella olleen tuolloin yhteensä 215 linnoitetta, mihin lukuun sisältyvät myös valelaitteet. Tykkiaseistusta varten oli rakennettu viisi puolikaponieeria (APK).* Seuraavassa taulukossa esitetyt rakennevahvuudet
perustuvat puna-armeijan insinöörihallinnon asiakirjaan edellä mainitulta vuodelta. Ei ole varmaa että näitä normeja olisi alun perin kaikilta
osin noudatettu.17

*
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DOT = lyhennys termistä dolgovremennaja ognevaja totška – pikäaikainen tulipiste.
APK = artillerijski polukaponir. Puolikaponieerilla tarkoitettiin bunkkeria, josta voitiin
ampua sivustatulta yhteen suuntaan (erotuksiksi kaponieerista, josta voitiin ampua
myös vastakkaiseen suuntaan).
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Seinän/katon
vahvuus, cm

Laitteiden
lukumäärä

Kk.bunkkeri

B

150/100

65

Kk.bunkkeri

M1

150/100

5

Kk.bunkkeri

M2

135/90

84

Kk.bunkkeri

M3

90/60

10

Kk.puolikaponieeri

M1

150/100

1

Komento- ja
tähystyspaikka

B

150/100?

12

Yhdistetty tulibunkkeri
sekä komento- ja
tähystyspaikka

B

150/100?

7

Yhdistetty tulibunkkeri
sekä komento- ja
tähystyspaikka

M1

150/100?

5

Tykkibunkkeri
(puolikaponieeri)

M1

150/110

4

Tykkibunkkeri
(puolikaponieeri)

M3

..

1

Sähköasema

..

..

2

Sektorin
komentopaikka

..

..

2

Valelaite

17

Yhteensä

215

Karjalan linnoitusalueen betonilaitteet vuonna 1938.

Vertailun vuoksi voi todeta, että bunkkereita oli melkein kolme kertaa enemmän kuin suomalaisten pääasemassa Kannaksella 1930-luvun
lopulla. Noin 130 kilometrin pituisella »Mannerheim-linjalla», jolla tosin hyödynnettiin paljon vesistöesteitä, oli talvisodan syttyessä valmiina
vain 68 betonilaitetta.18
Karjalan linnoitusalueen suuret »B» (bolšoi) -tyypin bunkkerit oli-
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vat yleensä kaksikerroksisia, ulkomitoiltaan 10–13 x 8–12 metriä, ja
niissä oli 3–6 ampuma-aukkoa. Vähän pienempi, »M» (malyi) -tyyppi,
oli yksikerroksinen, ulkomitoiltaan 8–9 x 6 metriä ja varustettu 2–3
ampuma-aukolla. Bunkkereiden ampuma-ala oli laaja, enimmillään
täydet 360 astetta.
Kestävyysnormit perustuivat mahdollisten vihollisten kenttätykistökaluston tehoon. Suunnittelijat näyttävät lähteneen siitä olettamasta,
että laitteita kyettäisiin tulittamaan vain kauempaa. B- ja M 1 -bunkkerit oli mitoitettu kestämään neljän (toisen lähteen mukaan kuuden) kilometrin päästä ammutun 203 mm:n ammuksen ja vielä samaan kohtaan osuneen 152 mm:n ammuksen osuman – ja useitakin osumia, mikäli ne sattuivat eri kohtiin. M 2 -tyypin bunkkerit suojasivat 152
mm:n ja M 3 -tyyppi 122 mm:n ja 76 mm:n ammuksilta.19 Taistelukaa-

Linnoitusalue

Lipola

Vuoden 1939 valtakunnanraja
Rautatie

Kirjasalo
Lumisuo

Tie

Novaja
Lempaala

Ohta
Elizavetinka

Mainila

Agalatovo
Valkeasaari

Toksova

Pargalovo
Siestarjoki

Pähkinälinna

0

4

8

12km

Karjalan linnoitusalue.
Karelia fortified region.
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sujen varalta bunkkereissa piti olla suodattimilla varustetut ilmanvaihtolaitteet, pienissä käsikäyttöiset ja suurissa koneelliset, aggregaatilla
toimivat. Vuodelta 1935 olevan varusteluettelon mukaan bunkkereissa
piti olla myös sähkövalo, puhelin ja radio(asema). Näin teoriassa. Karjalan linnoitusalueella sähkövirtaa ei välttämättä vielä tuolloin ollut
kaikkialla käytettävissä, ja radioita asennettiin vain suurimpiin bunkkereihin.20
Betonilaitteiden tuhoutumisen riski arvioitiin pieneksi. Laskettiin,
että esimerkiksi 5–6 kilometrin päässä olevalla 203 mm:n tykillä pitäisi
ampua 100–150 laukausta yhden bunkkerin tuhoamiseksi. Rintaman
suuntaan avautuvat ampuma-aukot olivat heikko kohta, mutta ne olivat kapeita ja niihin osumista pidettiin vaikeana. Aukot oli lisäksi varustettu terässuojuksella, jonka oli määrä suojata paitsi kevyiden aseiden, myös pienikaliiperisten tykkien tulelta.21 Linnoitteiden ei toisaalta
tarvinnut kestää mitä tahansa. Tärkeintä oli pidätellä hyökkääjää, kuluttaa sitä ja voittaa aikaa lisävoimien keskittämiselle ja vastatoimille.
Aktiivisen puolustuksen periaate kirjattiin myös vuonna 1936 julkaistuun puna-armeijan väliaikaiseen kenttäohjesääntöön, jossa linnoitusalueen tehtäväksi määritettiin:
… vihollisen pakottaminen rintamahyökkäykseen aikaa vievine suurien voimien ja tehokkaiden lamauttamisvälineiden keskityksineen; vihollisen heikentäminen vakituisten linnoitusten tulella ja lyöminen kenttäjoukkojen sivustahyökkäyksen avulla.22
Ohjesääntö viittaa tässä enemmänkin rajoitettuun vastahyökkäykseen. Strategiset päämäärät voisivat tietysti edellyttää enemmän. Samaan aikaan kun Kannakselle rakennettiin linnoituslinjaa, komentajat
pohdiskelivat Suomenkin suunnalla myös laajempaa operaatiota. Sen
toteutustapaa harjoiteltiin esimerkiksi Leningradin sotilaspiirin ja Itämeren laivaston maaliskuussa 1930 pelaamassa sotapelissä. Harjoituksen lähtökohtana oli tilanne, jossa Puolan kanssa liittoutunut Suomi oli
aloittanut sotatoimet. Puna-armeijan joukot tekivät vastahyökkäyksen
kahtena voimaryhmänä, joista toinen eteni Kannaksen kautta ja toinen
Laatokan pohjoispuolelta. Tavoitteena oli edetä nopeasti syvälle Suomeen, minkä uskottiin onnistuvan. Joukot olisivat Helsingissä noin
kolmessa viikossa.23
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Riittääkö puolustusvalmius?

Linnoitusalueen miehitykseen jo rauhan aikana varattujen joukkojen
määrä oli aluksi vähäinen, ensi vaiheessa vain kaksi erillistä konekivääripataljoonaa. Toinen niistä vastasi Siestarjoen–Elizavetinkan–Lempaalan alueesta ja toinen Lempaalan ja Laatokan välisestä alueesta. Kummassakin pataljoonassa oli viisi konekiväärikomppaniaa ja huoltokomppania. Myöhemmin saatiin vahvennukseksi vielä erillinen tykistöprikaati.
Euroopan poliittisen tilanteen kiristyessä Kannakselle tuotiin lisää
joukkoja. Syksystä 1936 lähtien puolustuksesta vastasi 19. Armeijakunta, johon kuului kolme divisioonaa. Kaksi niistä oli Kannaksella ja kolmas reservinä Leningradissa. Tulivoiman lisänä oli kaksi armeijakunnan tykistörykmenttiä. Divisioonat vastasivat nyt myös linnoituslaitteista. Lähiselustaan rakennettiin useita uusia kasarmialueita, mm.
Garbalovoon, Oselkiin, Tšornaja Retskaan ja Sertolovoon.24
Puolustusasiain kansankomissaari Vorošilov tarkasti linnoitusaluetta
elokuussa 1935. Tarkastuskertomuksen perusteella laitteet ja henkilöstö
tekivät häneen yleensä hyvän vaikutuksen. Betonibunkkerit olivat hyvässä kunnossa. Naamiointiin ja ampuma-alan raivaukseen oli kiinnitetty paljon huomiota. Viestiyhteydet pataljoonien ja komppanioiden
alueiden välillä toimivat moitteettomasti. Nähty taisteluammunta sujui
mallikkaasti. Henkilöstön koulutustaso osoittautui yleensä täysin tyydyttäväksi. Linnoituslaitteista Vorošilov esitti vain joitakin teknisiä
huomautuksia. Pääosassa bunkkereita ei ollut määräysten edellyttämiä
periskooppeja. Valaistuksessa ja lämmityksessä oli puutteita. Tähystys,
tulenjohto, hälytysjärjestelmä, yötaistelu- ja kaasusuojelukoulutus kaipasivat kehittämistä. Myös yhteistoimintaa kenttäarmeijan kanssa oli
syytä lisätä. Joukkojen yleissotilaallisessa olemuksessa oli Vorošilovin
mielestä niin ikään toivomisen varaa.25
Aivan toisenlaisen kuvan saa raportista, jonka Leningradin sotilaspiirin komentajaksi vastikään nimitetty Pavel Dybenko lähetti Vorošiloville kesällä 1937. Dybenko kiinnitti huomiota siihen, että pataljoonien puolustusalueiden välillä oli jopa kuuden kilometrin levyisiä aukkoja, jotka olivat yleensä tiheän metsän peitossa. Se esti täysin pataljoonien keskinäisen tulituen. Puolustusalueiden syvyys vaihteli yhdestä
kahteen kilometriin, mitä Dybenko ei pitänyt riittävänä. Pääosa linnoi-
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tuslaitteista oli kaiken lisäksi sijoitettu niin, että ne eivät kyenneet tukemaan toinen toisiaan. Tämä johtui osaltaan epätasaisesta maastosta ja
sen aiheuttamista katveista. Panssarintorjunnan osalta linnoitusalue oli
lähestulkoon suojaton. Bunkkereihin oli asennettu 68 vanhentunutta
»Hotchkiss»-tykkiä (kyseessä olivat ilmeisesti 37 mm:n tykit, joita oli
käytetty ensimmäisissä neuvostovalmisteisissa, tuolloin jo käytöstä
poistetuissa panssarivaunuissa). Tykkikaponieereissä oli lisäksi kymmenen 76 mm:n tykkiä. Se ei mitenkään riittänyt. Panssariesteistä raportissa ei mainittu mitään – Itä-Kannaksella olevan Grusinajoen patoamista lukuun ottamatta – mikä lienee tulkittava niin, että esteitä ei
ollut.26
Dybenkon mielestä pataljoonien alueiden väliset aukot, riittävän syvyyden puuttuminen ja laitteiden heikko keskinäinen tulituki tekivät
puolustusalueista ja sen myötä koko linnoitusalueesta heikon. Se olisi
helposti murrettavissa. Dybenko esitti parannuksena yhden pataljoonan alueen, kolmen komppanian alueen ja yhden joukkueen alueen lisäämistä sekä Elizavetinkan ja Siestarjoen puolustusalueiden kehittämistä. Panssarintorjunnan tehostamiseksi pitäisi lisätä tykkien määrää
niin, että panssarivaarallisimmilla suunnilla oleville alueille voitaisiin
sijoittaa 6–8 tykkiä kullekin. Yhteensä tarvittaisiin 56 tykkiä lisää.27
Parantamisen varaa oli muuallakin. Vorošilovin samana vuonna
asettama tarkastuskomissio totesi maan länsirajan linnoitusalueilla paljon puutteita, kuten laitteiden sijoitusvirheitä, puutteellista aseistusta ja
muuta varustelua, heikosti koulutettua henkilöstöä ja heikkoa sotilaallista valmiutta. Ne pantiin usein tarkoituksellisen tuholaisuuden ja petturuuden tiliin, mikä johti ainakin puolentoista tuhannen linnoitusammattilaisen likvidoimiseen.28 Se tuskin edesauttoi epäkohtien korjaamista.
Puna-armeijan pääsotaneuvosto käsitteli keväällä 1938 linnoitusalueiden kehittämistarpeita ja uusien alueiden rakentamista. Olemassa
olevilla linnoitusalueilla piti pääsotaneuvoston mielestä vahvistaa erityisesti tykistöä. Sitä oli sijoitettava hallitseville kukkuloille ja muihin
paikkoihin, joista voisi tulittaa vihollisen elävää voimaa, panssarivaunuja ja ampua vastatykistötulta. Komento- ja tähystyspaikkojen määrää
piti lisätä ja henkilöstölle piti rakentaa suojia. Linnoitusalueiden etulinjaa ja sivustoja oli vahvistettava erillisillä teräsbetonisilla kaponieereilla,
jotka aseistettaisiin 45 mm:n tykeillä ja konekivääreillä. Kaponieerit piti
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Keskeneräiseksi jäänyt puolikaponieeri, Mainila 1941. Kuva: Vänrikki H. Harrivirta,
SA-kuva.
An uncompleted semi-caponier in Mainila, 1941. Photo: Second Lieutenant
H. Harrivirta, Finnish Defense Forces.

rakentaa niin vahvoiksi, että ne kestäisivät 305 mm:n betoninläpäisyammuksen osuman.29
Myös Karjalan linnoitusalueelle rakennettiin pieni määrä uusia betonilaitteita, pääasiallisesti tykkiaseistusta varten. Työt painottuivat
pääpuolustusvyöhykkeen etualueelle. Tykkibunkkereita (puolikaponieereja) rakennettiin tärkeimpien teiden suuntiin: ainakin Siestarjoelle, Valkeasaaren rautatieaseman pohjoispuolelle, Akkaseen, Mainilaan,
Pien-Korkeamaahan ja Korosaareen. Viipurin–Leningradin maantien
pohjoispuolella olevalle Kaljalan mäelle, aivan rajan tuntumaan, rakennettiin neljä puolikaponieeria tykkipatteria varten. Sieltä voisi hallita
tulella tien suuntaa ja ampua suojatuista asemista myös Suomen puolelle. Kaikki etualueen betonilaitteet jäivät kuitenkin puolivalmiiksi.30
Aseistus ja muu varustelu puuttuivat vielä syksyllä 1939, kun Suomen
suunnan probleemi päätettiin ratkaista toisella tavalla.
Vuonna 1929 vahvistetussa yleissuunnitelmassa linnoitusalueeseen
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piti kuulua myös taaempi puolustusvyöhyke. Se rakennettaisiin liikekannallepanovaiheessa vajaan 15 kilometrin päähän pääpuolustusvyöhykkeen etureunasta linjalle Osinovaja Roštša–Oselki–Koivukylä–
Reppo–Rogozinka. Taaempi vyöhyke koostuisi viidestä kenttälinnoitetusta puolustusalueesta. Vyöhykkeiden välimaastossa olevaan Sofolovoon oli kaavailtu erillistä sulkuasemaa. Leningradin sotilaspiirin komentaja Dybenko esitti kesän 1937 raportissaan taaemman puolustusvyöhykkeen rakentamista pääpiirteissään aiemmin esitetylle linjalle.
Suomalaisten kokoamien tiedustelutietojen mukaan linnoitustöitä tehtiinkin vuodesta 1937 lähtien Levašovon–Jukin–Vartemäen–Oselkin
tasalla sekä Leningradin itäpuolella Kelton (Koltušin) alueella. Yhtenäistä vyöhykettä ei kuitenkaan näytä syntyneen.31

Suomen tiedustelun kuva

Suomen sotilastiedustelu oli selvittänyt linnoitusalueen kulun jo rakennusvaiheessa.32 Tiedustelusta vastannut yleisesikunnan tilastotoimisto
keräsi ja tarkensi tietoja 1930-luvun lopulle saakka. Elokuussa 1933 valmistuneen katsauksen Venäjänpuoleinen Karjalan Kannas mukaan linnoitusvyöhykkeen etulinjassa voitiin erottaa yhdeksän ja taaempana
kolme laajempaa tukikohtaa. Niissä oli todettu yhteensä noin 130 konekivääripesäkettä, alun toistakymmentä erilaista tykistövarustusta,
piikkilankaesteitä ja hakkauslinjoja. Varustuksia oli naamioitu muun
muassa lautarakennuksilla, turpeilla, puupinoilla ja kasvavilla puilla.
Yksittäisten laitteiden pääpiirteinen sijainti on merkitty katsauksen liitteenä olevaan piirrokseen.33
Linnoitusalueen tarkoitusta pohdittiin. Yleisesikunnan operatiivisessa toimistossa vyöhykettä luonnehdittiin vuoden 1930 lopulla pelkästään defensiiviseksi. Tilastotoimiston vuoden 1933 katsaus arvioi taustalla olevan muitakin tarkoitusperiä. Puolustusnäkökohtia vastaan puhui se, että vyöhyke ei ollut Kannaksen lyhimmällä ja luonnonesteiden
suhteen edullisimmalla tasalla, vaan Suomen rajan läheisyydessä. Se oli
näin ollen »erikoisemmin sovelias esim. hyökkäystä Suomeen silmälläpitäen». Syksyllä 1938 koottu katsaus sisälsi uutta tietoa ja oli yksityiskohtien osalta jo varsin todenmukainen. Kannaksen poikki tiedettiin
nyt kulkevan kaksi linnoitusvyöhykettä: ensimmäinen rajan välittö-
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mässä läheisyydessä ja toinen 4–12 kilometrin päässä rajalta. Laatokan
rannikolla oli rannikkotykistöpatteri Morjen niemessä ja Osinovetsin
niemessä. Suomenlahden rannikolla oli tykkipatteri Tarhovkan niemessä ja toinen Gorskajan alueella. Katsauksen liitteenä oli mittakaavassa 1:50 000 laadittu kartta linnoitusalueesta ja varustuksista, jotka
oli jälleen pyritty esittämään yksittäisen linnoituslaitteen tarkkuudella.
Niiden kokonaismäärä – betonilaitteita ja kevyempiä varustuksia ei
eroteltu toisistaan – nousi nyt noin kahteensataan.34
»Rajan pinnan linnoitusvyöhykkeellä» oli konekiväärivarustuksia,
ampumahautoja, suojakammioita, jopa seitsemänrivisiä piikkilankaesteitä ja raivauksia. Parhaiten linnoitetuiksi kuvailtiin Valkeasaaren rautatieaseman ja Siestarjoen kylpylaitoksen aluetta, Mainilan–Akkasen
rajanmutkaa, Suur-Kaljalaa ja Kirjasaloa. Viimeksi mainitussa oli ainakin 17 konekiväärivarustusta. Kirjasalosta etelään aina Termolan tasalle
linnoitteita ei sen sijaan ollut, ei myöskään Laatokan suunnalla Lumisuon alueella. Eräillä suoalueilla ei ollut piikkilankaesteitäkään. Panssariesteitä kerrottiin olevan vain Korosaaren kylässä (noin 1,5 metrin
korkuinen valli, jonka harjalla etuviistoon asetettuja paaluja) ja SuurKaljalan alueella (mäkileikkaus ja kaksi kaivantoestettä).
»Toisella linnoitusvyöhykkeellä» oli kymmenen »linnoitustukialuetta», joilla oli konekivääri- ja tykistövarustuksia, ampumahautoja ja
suojakammioita.
»Suurin osa linnoituksista on kk-varustuksia. Kk-varustukset ovat
rautabetonia, osaksi maan sisään rakennettuja. Niitä on kahta perusmallia, nim. pieniä 2–3 ampuma-aukolla ja ilman kellarikerrosta sekä suuria 4–6 ampuma-aukolla ja kellarikerroksessa olevalla miehistösuojalla varustettuja. Avomaastossa olevat linnoitukset ovat yleensä 4–6 ampuma-aukolla ja metsämaastossa taas tavallisimmin 2–3
ampuma-aukolla varustettuja.
Pienempien kk-varustuksien korkeus maan pinnasta on n. 2–2 ½
m, päältä puolipyöreitä, ulkoläpimitta 7–8 m. Eräissä varustuksissa
on sisäänmenoaukko varustuksen katossa; toisissa se taas on varustuksen takaseinässä, josta portaat johtavat varustuksen sisään. Sisäänmenoaukko on varustettu vahvalla panssariovella. Eräissä pienemmissä varustuksissa on puinen välilattia, jonka alla on varastosuoja.
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Suurempien kk-varustuksien korkeus on maanpinnasta n. 2 ½–5
m, ulkoläpimitaltaan ne ovat 9–15 m, sekä päältä puolipyöreitä.
Varustukset on yleensä rakennettu betoniseoksesta, joka on valettu hirsistä tehtyyn muottiin. Vahvikkeena on käytetty paksua rautalankaa ja teräskiskoa. Katto on vahvistettu rauta- ja teräslankakiskoilla. Seinien ja katon vahvuus vaihtelee 1–1 ½ m. Suuremmissa varustuksissa kannattaa varustuksen kattoa 2 ½ x 2 ½ m. vahvuinen
betonipilari. Varustuksen yläkertaan on ampuma-aukkojen kohdalle
sijoitettu raudasta valmistetut, seinään kiinnitetyt kk-telineet. Kktelineessä on ampujaa varten istuin. Telineeseen on sovitettu myös
erikoisia mekaanisia laitteita kk-tulen ohjaamisen helpoittamiseksi.
– – Osa linnoituksista on varustettu vesijohdolla, ja osa myös sähkövalolla. Niissä varustuksissa, joissa ei ole sähkövaloa, käytetään valaistusvälineinä myrskylyhtyjä.
Linnoitukset ovat puhelinyhteydessä maanalaisten puh.johtojen
kautta saman tukikohdan muiden varustuksien kanssa. Tarvittaessa
voitaneen näitä puh.kaapeleita käyttää myös räjähdysjohtoina, jos
varustus halutaan tuhota. Tähystystä varten on eräiden varustusten
katossa n. 20 sm x 20 sm suuruinen aukko periskooppia varten.
Avomaastossa ja kylien läheisyydessä olevat linnoitukset on naamioitu joko heinälatoa, vajaa tai asuintaloa muistuttavilla rakennuksilla. Metsämaastossa on varustukset naamioitu taas turpeilla ja pensailla.»
Panssariesteitä oli havaittu vain Agalatovon kylän pohjoispuolella, jossa oli Lempaalan tien molemmin puolin maahan upotettuja tukkeja.
Koillisesta Lempaalanjärveen laskevaan Viisjokeen, noin kolmen kilometrin päähän rajasta, oli rakennettu hirsinen pato, jonka avulla ympäröivää aluetta voitaisiin tulvittaa. Linnoitusvyöhykkeen edessä oli
noin 1–1,5 kilometrin levyinen vyöhyke, jolta puusto ja pensaat oli
pääsääntöisesti poistettu. Osa kannoista oli jätetty noin metrin korkuisiksi, ilmeisesti piikkilankaesteiden kiinnittämistä varten ja panssariesteiksi. Vaskisavotan kylän pohjoispuolella oli kolmen kilometrin
pituinen itä–länsi-suunnassa kulkeva miinoitusketju. Miinoituksia oli
myös mm. Raasulissa sekä Nikuljasin metsänhakkauksilla Laatokan
suunnalla. Linnoituslaitteiden miehityksenä kerrottiin olleen neljä erillistä konekivääripataljoonaa, joissa kussakin oli neljä komppaniaa.
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Pataljoonien vahvuudeksi arvioitiin 300–400 miestä.
Puolustusjärjestelyihin tiedettiin kuuluneen myös väestönsiirtoja.
Tiedustelutietojen mukaan raja-alue oli jaettu valvontavyöhykkeisiin,
jotka ulottuivat 10–25 kilometrin syvyyteen rajalinjasta. Leningradin
pohjoispuolinen alue, lähtien linjalta Lisij Nos – 3:s Pargalovo–Murino–
Myllyojan asema, oli julistettu sotilasalueeksi, jonne pääsi ainoastaan
NKVD:n erikoisluvalla. Tämä tarkoitti likimain koko Neuvostoliitonpuoleista Kannasta. Vuosina 1933–1937 alueelta kerrottiin karkotetun
epäluotettavina pidetty väestöaines, mm. kaikki suomalaiset ja suurin
osa inkeriläisistä. Rajaa lähinnä olevalta 7,5 kilometrin syvyiseltä vyöhykkeeltä oli, Siestarjokea lukuun ottamatta, karkotettu kaikki muutkin
asukkaat.35

Voisiko linnoituslinjan murtaa?

Suomen yleisesikunnassa vuonna 1919 laadittu suunnitelma Pietarin
valtauksesta oli kariutunut poliittiseen vastustukseen, länsivaltojen riittämättömään tukeen ja valkoisten venäläisten tappioon. Hankkeella
katsottiin silti olevan edelleen perusteensa. Nevajoki tarjoaisi luonnollisen puolustuslinjan ja Pietarin valtaus olisi myös suuri »siveellinen
voitto». Näin pohdiskeltiin yleisesikunnassa vielä vuonna 1923. Vuoden 1924 tilanteenarviossa päädyttiin kuitenkin siihen, että hyökkäyksellä tuskin olisi onnistumisen edellytyksiä. Kannaksella olisi todennäköisesti tyydyttävä puolustukseen. Siihen pitäisi kyllä kuulua hyökkäyksiä, mutta vaatimattomammin tavoittein.36
Tällainen defensiivispainotteinen ajattelu kyseenalaistettiin pian.
Johtaviin asemiin nousseet jääkäritaustaiset upseerit korostivat aktiivisen toiminnan merkitystä. Hyökkäys olisi heikommallekin osapuolelle
paras vaihtoehto. Heidän näkemyksensä konkretisoituivat 1920-luvun
lopulla laaditussa uudessa puolustussuunnitelmassa, joka sai nimen
»Venäjän keskitys 27» – tai lyhyemmin vain »VK 27». Suunnitelma oli
vahvan hyökkäyshenkinen ja perustui olettamalle, että omat joukot
voisivat sodan alussa olla lyhyen aikaa puna-armeijaa vahvempia.
Edellytyksenä oli, että joukot pystyttäisiin keskittämään Kannakselle
vihollista nopeammin. Sen uskottiin onnistuvan. Omilla joukoilla voisi
olla ylivoima noin viikon ajan sen jälkeen kun keskitykset olivat päätty-
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neet. Vihollisen arvioitiin sijoittavan painopisteensä ja päävoimansa
Länsi-Kannakselle, josta matka Viipuriin ja Etelä-Suomeen oli lyhin.
Oma hyökkäys oli tästä syystä parempi aloittaa Itä-Kannaksella. Vuonna 1930 valmistuneen operaatiosuunnitelman mukaan aluksi lyötäisiin
Raudun ja Raasulin suunnalla olevat vihollisvoimat ja estettäisiin niitä
»saamasta vahvaa jalansijaa linnoitetulla linjalla Vaskelovo–Putkelovo–
Nikulaasi», siis Lempaalanjärven ja Laatokan välillä. Näin luotaisiin
edellytykset jatkaa hyökkäystä Viipuria kohti etenevän vihollisen sivustaan ja selustaan. Käytännössä tämä tarkoitti murtautumista linnoitusalueen lävitse.
Länsi-Kannakselle keskitettyjen joukkojen piti lyödä Viipurin suuntaan hyökkäävä vihollinen ja pyrkiä katkaisemaan sen vetäytymistiet
Raivolan–Valkeasaaren alueella. Näin estettäisiin sen vetäytyminen
Siestarjoen–Lempaalan väliselle linnoituslinjalle ennen kuin Itä-Kannaksen linnoitetut asemat olisi murrettu. Hyökkäyksen lopullinen tavoite olisi Etelä-Kannaksella, Pargalovon–Toksovan tasalla, lähimmillään noin kymmenen kilometriä Leningradin pohjoispuolella. Tällä
maastollisesti edullisella tasalla ryhmityttäisiin puolustukseen. Erityisen edullisessa tilanteessa, jossa vihollisen oli täytynyt yleistilanteen takia heikentää Kannakselle sijoitettuja suojajoukkoja, jo omille suojajoukoille voitaisiin antaa hyökkäystehtävä: vihollisen eteentyönnettyjen
voimien lyöminen tai työntäminen taaksepäin linnoitusvyöhykkeelle.37
Suunnitelmaa katsottiin jo vuoden 1930 lopulla aiheelliseksi arvioida uudelleen. Yleisesikunnan operatiivisen toimiston joulukuulta olevassa muistiossa »Suuntaviivat keskitys-, suoja- ja operatiosuunnitelmia koskevan työn jatkamiseksi» todettiin, että käsitys oman kenttäarmeijan nopeammasta liikekannallepanosta ja sen myötä saavutettavasta
ylivoimasta ei ollut realistinen. Vasen siipi, jonka menestyksen varaan
suunnitelma rakentui, kohtaisi jo hyökkäyksensä alussa suunnilleen
yhtä vahvan vihollisen, joka vielä vahvistuisi seuraavina päivinä. Venäläisten linnoitusvyöhyke oli vielä keskeneräinen, mutta siitä ennakoitiin
tulevan »ainakin defensiivisesti erittäin vahva». Vaikka vihollinen onnistuttaisiinkin vasemmalla siivellä aluksi lyömään, se pystyisi todennäköisesti vetäytymään linnoituslinjan suojaan ilman ratkaisevia tappioita. Linjan murtamisesta ei tässä vaiheessa voisi »olla puhettakaan,
se olisi ainoastaan erikoisen onnellisen sattuman kautta mahdollista».
Linnoituksiin tukeutuva vihollinen muodostaisi niin vakavan sivusta-
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uhan, että se voisi estää kokonaan jatkotoimet Länsi-Kannaksella. Parhaassakin tapauksessa sivusta sitoisi niin paljon voimia, että niitä ei
riittäisi operaation menestyksekkääseen läpiviemiseen.
Aivan mahdottomana linnoituslinjan läpäisyä ei pidetty. Onnistuminen riippuisi sotilaspoliittisesta tilanteesta ja vuodenajasta. Jos sota
syttyisi kesällä ja sitä käytäisiin vain Venäjän ja Suomen välillä, olisi
tyydyttävä puolustautumaan. Talvioloissa offensiivi oli edelleen mahdollinen, edellyttäen että omat joukot olisivat »taktillisesti ylivoimaisia». Jos sota alkaisi kesällä, Venäjä kävisi sotaa suurimmalla osalla länsirintamaa ja Suomi olisi sivusuunta, hyökkäys Kannaksella olisi niin
ikään perusteltu. Sillä tuettaisiin epäsuorasti Baltian maita, joiden joutuminen Venäjän haltuun heikentäisi Suomenkin strategista asemaa.
Tilanne olisi sama siinä tapauksessa, että puna-armeija hyökkäisi vain
Viroa, Latviaa ja Suomea vastaan. Operaatio tulisi kylläkin olemaan
vaikea. Venäläisten suojajoukkojen lyöminen ei riittäisi, olisi »murrettava venäläisten linnoituslinja ja päästävä käsiksi heidän päävoimiinsa».
Kesäaikana hyökkäyksellä olisi menestymisen mahdollisuuksia ilmeisesti vain Itä-Kannaksella Raasulin suunnalla. Tehtävään tarvittaisiin
5–6 divisioonaa, koko raskas tykistö ja kaikki hyökkäysvaunut.
Talvella hyökkäys sujuisi helpommin. Linnakkeet, jotka »melkein
kaikkialla nojautuvat soihin ja järviin», voisi silloin kiertää – toisin
kuin kesällä, jolloin ne olisi vallattava rintamahyökkäyksellä. Omien
joukkojen vastustajaa parempi taktinen liikkuvuus tasoittaisi osaltaan
voimasuhteita. Joka tapauksessa tarvittaisiin tehokasta tykistöä. Yleisesikunnassa arvioitiin kesällä 1931, että vanhempikin kalusto kävisi
laatuun. Ainakin raskaimmat tykit, kuten 9 ja11 tuuman mörssärit, pitäisi varata offensiivia ja linnoituslaitteiden hävittämistä silmälläpitäen.
Näitä Venäjän vallan ajan peruja olevia mörssäreitä tiedettiin olevan
varikoissa kymmenkunta, kaikki kylläkin korjauksen tarpeessa.
Leningradin valtaustakaan ei vuoden 1930 muistiossa kokonaan
unohdettu. Valtauksen edellytykset olisivat parhaat talvella, se edellyttäisi kaikkien liikenevien voimien keskittämistä ja niiden häikäilemätöntä käyttöä. Onnistuminen olisi silti epävarmaa; tässäkin yhteydessä
viitattiin linnoitusalueen olemassaoloon. Mutta: »Vaikka emme pystyisikään murtamaan venäläisten linnoituslinjaa, olemme joka tapauksessa päässeet Kannaksen kapeimpaan kohtaan, missä venäläiset tilanpuutteen vuoksi tuskin voivat käyttää yhtä monta divisioonaa etulin-
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jassa kuin me.» Rintaman voisi näin vakauttaa ainakin hetkellisesti.
Kestäväksi ratkaisuksi tästä ei välttämättä olisi. Mikäli puna-armeija
pystyisi keskittämään Kannakselle riittävän ylivoiman, ei pitkään asemasotaan olisi edellytyksiä ilman ulkopuolista apua.38
»Venäjän keskitys 27» oli voimassa vuoteen 1934 saakka. Myös tuolloin vahvistettuihin uusiin puolustussuunnitelmiin sisältyi hyökkäyksellinen variantti, erittäin edullista tilannetta silmälläpitäen. Viipuria
kohti etenevä vihollinen lyötäisiin hyökkäämällä sen sivustaan Vuoksen
eteläpuolelta. Vihollisen perääntymistiet katkaistaisiin ja pyrittäisiin
linjalle Kuokkala–Suur-Kallelova (Kaljala), joka oli vain osittain ja vain
vähän matkaa rajan toisella puolella. Idässä edettäisiin Lempaalanjärven pohjoispään tasalle, mikä jälkeen sikäläiset yhtymät joko varmistaisivat naapureidensa sivustan tai jatkaisivat hyökkäystään. Puolustukseen ryhmityttäisiin Kannaksen kapeimmalla kohdalla. Lähimpänä
päämääränä olisi sellainen taistelumaasto, jossa vihollinen ei voisi käyttää ylivoimaansa täysimääräisesti hyväkseen. Tällainen maasto alkaisi
Kannaksella heti rajan toisella puolella. Mikäli vihollisen olisi hyökkäyksen asemesta pakko tyytyä defensiiviin, sen uskottiin keskittävän
päävoimansa linnoitusalueelle. Sen mahdollista murtamista vuoden
1934 suunnitelmissa ei käsitellä, mutta sitä ei myöskään selväsanaisesti
torjuta.39
Puolustussuunnitelmia ehdittiin vielä kertaalleen tarkistaa ennen
talvisotaa. Vuoden 1939 tilannearviot osoittivat, että Neuvostoliitto kykenisi keskittämään Suomea vastaan paljon enemmän joukkoja kuin
vuosikymmenen puolivälissä oli arvioitu. Hyökkäyksellinen vaihtoehto
olisi sen takia pois laskuista. Yleisesikunnan lokakuussa 1939 antaman
käskyn mukaan Kannaksen puolustuksen tuli perustua defensiiviin,
jossa tukeuduttaisiin omalle maaperälle rakennettuihin linnoituslaitteisiin ja alueen kapeikkoihin. Rajan toiselle puolelle sotatoimia ei enää
yritettäisi ulottaa.40

Talvisodasta syyskuuhun 1941

Suomen talvisodan jälkeen Karjalan linnoitusalue menetti paljolti merkityksensä. Valtakunnanraja oli siirtynyt noin sadan kilometrin päähän.
Bunkkerit suljettiin ja aseet siirrettiin varastoihin. Konekivääripataljoo-
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nat supistettiin komppaniavahvuuteen. Tätä vaihetta ei kuitenkaan kestänyt kauan, sillä saksalaisten menestys länsirintamalla ja Maginotlinjan kohtalo pakottivat jo kesällä 1940 miettimään uudestaan linnoittamisen merkitystä ja periaatteita. Linnoituslinjoja pidettiin sinänsä
käyttökelpoisina, niiden syvyyttä pitäisi vain lisätä. Yhden puolustusvyöhykkeen sijasta tarvittaisiin kaksi peräkkäistä vyöhykettä. Taaempaa
vyöhykettä varustettaessa voisi käyttää hyväksi aiemmalla valtakunnanrajalla olevia linnoituslaitteita, kansankomissaari Vorošilov arvioi.41
Kannaksella ryhdyttiin kohottamaan vanhan linnoitusalueen val-

Kahden tykin puolikaponieeri vuoden 1940 rajalla Ensossa. Karjalan linnoitusalueelle rakennetut olivat ulkonäöltään samanlaisia. Kuva: Vänrikki M. Pietinen,
SA-kuva.
A two-gun semi-caponier on the 1940 border in Enso. Similar structures were
erected in the Karelian fortified region. Photo: Second Lieutenant M. Pietinen,
Finnish Defense Forces.
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miutta. Miehitysjoukoksi perustettiin elokuussa 1940 uusi yhtymä, 22.
Linnoitusalue. Kokoonpanoon kuului viisi erillistä konekivääripataljoonaa, viestipataljoona, erillinen pioneeripataljoona ja kaksi erillistä
sähköteknistä komppaniaa. Varustusten osalta näyttää tyydytyn olemassa oleviin. Pahimmatkin epäkohdat olivat korjaamatta vielä sodan
syttyessä kesäkuussa 1941. Panssari- ja piikkilankaesteet puuttuivat.
Puolustusalueiden välillä oli edelleen laajoja aukkoja, jotka olivat kokonaan tuliverkoston ulkopuolella. Niiden sulkemiseen laskettiin tarvittavan peräti viisisataa maa-hirsirakenteista bunkkeria. Henkilöstö oli
niin ikään vajaavahvuinen, osa voimista oli siirretty muualle vuoden
1941 alussa. Kesäkuun 22. päivänä 1941 linnoitusalueella oli – pioneerit
mukaan luettuna – tiettävästi vain kolme pataljoonaa.42
Linnoittamisen painopiste oli tässä vaiheessa Saksan suunnalla, jossa
1930-luvulla rakennettu linnoitusalueiden ketju oli Karjalan linnoitusalueen tavoin jäänyt kauas uuden rajan selustaan. Rakennusohjelmaan
kuului uusia työmaita myös Suomen rajan tuntumassa. Karjalan kannaksen suunnalla oli aloitettu syksyllä 1940 työt kolmessa kohteessa:
Viipurin, Käkisalmen ja Sortavalan linnoitusalueella. Betonilaitteitakin
rakennettiin, mutta kokonaisuudessaan nämä alueet eivät vastanneet
varustelutasoltaan edeltäjäänsä. Leningradin sotilaspiirin komentajan,
kenraaliluutnantti Markian Popovin mukaan Viipurin alueella oli kesäkuussa 1941 valmiina noin neljäkymmentä kantalinnoitetta, Käkisalmen ja Sortavalan alueilla kummallakin vain kymmenkunta.
Sodan syttymisen jälkeen puolustusvalmisteluja tehostettiin komentamalla joukoittain Leningradin siviiliväestöä Kannasta linnoittamaan.
Pääosa kesäkuun lopulla lähetetyistä 11 000 linnoitustyöläisestä jouduttiin jo heinäkuussa siirtämään Leningradin eteläpuolelle, mutta
suurkaupungissa riitti ihmisreservejä. Elokuussa Kannakselle oli mobilisoitu todellinen työarmeija, peräti 60 000 henkeä.43

Linnoitusalueen kohtalonhetket?

Linnoitustyöläisten määrä kertoo, että asemien parantamisella ymmärrettiin nyt olevan äärimmäinen kiire. Suomalaisten hyökkäys oli käynnistynyt Kannaksella heinäkuun lopussa. Se vyöryi vastustamattomasti
eteenpäin ja saavutti vuoden 1939 valtakunnanrajan noin kuukaudes-

KARJALAN LINNOITUSALUE LENINGRADIN SUOJANA JA SUOMALAISTEN …

85

Sotahist34_001-317:__Aikakauskirja

11.11.2014

12:26

Sivu86

sa. Kannasta puolustaneen 23. Armeijan epäonnentäyteinen vetäytyminen muuttui loppuvaiheessa suunnittelemattomaksi ja osin sekasortoiseksi paoksi. Tappioluvut olivat karuja. Armeijaan oli kuulunut vetäytymisvaiheessa seitsemän divisioonaa (kaksi niistä osan ajasta) ja eräitä
pienempiä muodostelmia. Syyskuun 5. päivään mennessä oli menetetty
kaatuneina, haavoittuneina, kadonneina ja vankeina 36 000 miestä –
noin kolmen määrävahvuisen divisioonan verran. Aseita ja muuta kalustoa oli jäänyt taistelukentille massoittain. Syyskuun 1. päivänä joukot saivat käskyn vetäytyä vanhalle valtakunnanrajalle ja ryhmittyä
puolustukseen linnoitusalueelle. Stalinin ja yleisesikuntapäällikkö Boris
Šapošnikovin direktiivissä arvosteltiin ylempää johtoporrasta – Leningradin Rintamaa – heikoista taistelusuorituksista ja ilmoitettiin, että
vetäytymislupa annettiin nyt viimeisen kerran.44
Saksan sodanjohto valmistautui tässä vaiheessa jo taisteluun Leningradista. Hitler oli päättänyt, että kaupunkia ei vallattaisi välittömästi.
Se saarrettaisiin, minkä jälkeen sitä ryhdyttäisiin tuhoamaan tykistötulella ja ilmapommituksilla. Saartorengas piti saada mahdollisimman
tiiviiksi, näin säästettäisiin joukkoja muihin tehtäviin. Suomalaisten sotatoimet saivat päätöksen myötä uutta painoarvoa. Aseveljet pitäisi saada mukaan saarrostushankkeeseen. Ylipäällikkö Mannerheimille osoitettu kirjallinen pyyntö saapui Mikkeliin elokuun 23. päivänä. Se sisälsi
uusia operaatiotavoitteita sekä Kannaksen että Syvärin suunnalla. Taustalla oli arvovaltaa. Kirje oli Hitlerin päämajasta ja allekirjoittajana oli
Saksan sotavoimien yliesikunnan (OKW) päällikkö, kenraalisotamarsalkka Wilhelm Keitel. Kannasta koskevassa osassa Saksan sodanjohto
toivoi, että suomalaiset etenisivät mahdollisimman vahvoin voimin
pohjoisesta ja osallistuisivat Leningradin saartoon. Saksalaisten ja suomalaisten iskuosastojen kaavailtiin kohtaavan toisensa Etelä-Kannaksella, Leningradin ja Laatokan välillä.
Suomen Päämajan saksalainen yhdyskenraali Waldemar Erfurth oli
pohjustanut asiaa Mannerheimille jo ennen kirjeen saapumista. Hän
oli pannut merkille, että pyyntö oli marsalkalle erittäin epämieluinen
yllätys. Hyökkäyksen jatkaminen esitetyllä tavalla ei kuulunut suomalaisten suunnitelmiin. Mannerheim totesi Erfurthille, että aiemmin oli
sovittu vain etenemisestä vuoden 1939 rajalle. Nyt oli syntynyt uusi tilanne. Mannerheim ilmoitti, ettei voisi päättää asiasta yksinään, hänen
täytyisi kysyä ensin hallituksensa kantaa.
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Päämajassa pidetyn neuvottelun tuloksena ylipäällikkö ja Mikkeliin
kutsuttu presidentti Ryti päättivät suhtautua esitykseen torjuvasti.
Mannerheimin vastauskirjeessä kielteistä kantaa perusteltiin siihenastisilla sotaponnistuksilla, suurilla tappioilla ja ennen kaikkea sotilaallisilla syillä: suomalaisilta puuttui linnoitusvyöhykkeen murtamiseen tarvittavia panssarivoimia, raskasta tykistöä ja syöksypommittajia. Linnoitteet olisi helpompi vallata selustasta päin, saksalaisten toimesta.
Mannerheim ilmoitti, että suomalaiset suostuisivat ainoastaan jatkamaan vanhalle rajalle ja sitomaan vihollista rajalinnoitusten tasalla.45
Vastaus ei tyydyttänyt. Saksan maavoimaesikunnan (OKH) operatiiviselta osastolta saapui jo 28. elokuuta uusi tiedustelu, joka ei paljoa
poikennut aiemmasta. Suomalaisten haluttiin hyökkäävän syvemmälle
ja saartavan Leningradin pohjoisesta ja koillisesta. Saksalaiset halusivat
nyt tietää tarkemmin, mikä saartolinja tulisi kysymykseen. Päämajan
komentoesikunnan päällikön, kenraali Wiljo Tuompon päiväkirjamerkinnät kertovat sotilasjohdon näkemyksissä olleen ainakin nyt eroja.
Hyökkäysoperaatioiden suunnittelua johtanut päämajoitusmestari
Aksel Airo kannatti etenemistä aivan Leningradin pohjoispuolelle asti,
»kun nyt olemme kerran menneet kelkkaan». Mannerheim oli edelleen
»yleensä vastustavalla kannalla». Vuoden 1939 rajan suhteen ei ylipäällikönkään kanta ollut aivan ehdoton. Mannerheim totesi Tuompolle,
että tavoitteeksi pitäisi ottaa »suurin piirtein vanha raja, tosin oikaistuna (Lipolan kiila pois)».46 Hän näyttää ajatelleen tässä lähinnä suomalaisten omaa etua. Polveileva rajalinja ei ollut paras mahdollinen puolustustasa.
Erfurth hahmotteli elokuun 30. päivänä tilannetta Mannerheimille,
Airolle ja yleisesikunnan päällikölle kenraali Edvard Hanellille tarkemmin karttapöydän ääressä. Saksalaisten tarkoitus oli ylittää Neva Leningradin itäpuolella ja jatkaa sen jälkeen saartoliikettä. Olisi eduksi, jos
suomalaiset siihen liittyen hyökkäisivät Viipuri–Leningrad-tien molemmin puolin kohti Leningradia. Suomalaisten oikea sivusta voisi nojata Siestarjoen järveen. Mannerheim valitti joukkojensa rasittuneisuutta ja heikkoutta. Erfurth huomautti tähän, että Leningradin valtauksen jälkeen Kannakselta voisi vapauttaa paljon voimia. Mannerheim myönsi näin olevan. Erfurth sai tukea Airolta, joka osoitti kartalta
suomalaisten hyökkäyskärjen samana päivänä saavuttamaa aluetta
(päätien suunnassa oltiin jo Kivennavalla, noin 15 kilometrin päässä
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rajasta). Asia jäi toistaiseksi avoimeksi. Herrojen poistuttua marsalkan
työhuoneesta Hanell kuitenkin totesi Erfurthille, että ylipäällikön asenteessa oli tapahtunut muutos: hän alkaa antaa periksi, »taistelu on voitettu».47
Ei tiedetä, oliko Hanellin vaikutelma oikea. Mannerheim ei ilmaissut
omaa kantaansa, vaan tyytyi toteamaan, että asiaa harkittaisiin. Yksinään hän ei katsonut voivansa tälläkään kertaa tehdä päätöstä. Seuraavana päivänä, 31. elokuuta, ylipäällikkö keskusteli jatkotoimista Mikkeliin uudelleen kutsutun presidentti Rytin ja puolustusministeri Waldenin kanssa. Tulokset jäivät saksalaisten kannalta olemattomiksi. Erfurth
sai myöhemmin iltapäivällä kuulla niistä Mannerheimilta ja Waldenilta: valituksia korkeista tappioista (jo 50 000 miestä), voimien puutteesta, raskaista sotaponnistuksista ja vasemmiston keskuudessa voimistuneesta mielipiteestä, joka vastusti sodan jatkamista. Väsyneen oloinen
marsalkka antoi saksalaiskenraalin ymmärtää, että vanhan rajan ylittäminen Kannaksella ei edelleenkään tulisi kysymykseen.48
Erfurthin mielestä suomalaisten pitäisi jatkaa painostusta. Mannerheim esitti, että Kannakselle tuotaisiin Laatokan-Karjalassa ylipäällikön
reservinä ollut saksalainen divisioona hyökkäämään Valkeasaari–
Leningrad tien suunnassa. Divisioona korvattaisiin Kannakselta siirrettävällä suomalaisella yhtymällä. Tarkemmat selvitykset osoittivat pian,
ettei tämä ollut realistinen vaihtoehto. Saksalaisdivisioonan siirtoon
kuluisi liikaa aikaa, sen tykistö oli sidottu muihin tehtäviin ja OKH torjui ajatuksen ylipäänsä; divisioona ohjattaisiin Syvärille. Tämän jälkeen
Erfurth teki kompromissiesityksen. Suomalaiset ylittäisivät vuoden
1939 rajan Valkeasaaren suunnalla, etenisivät tien suunnassa noin kahdenkymmenen kilometrin päässä rajasta olevalle Mustajoki-linjalle
(Tšornaja retška) ja osallistuisivat sillä tasalla Leningradin saartoon.49
Päämajan näkökulmasta ratkaisulla oli kiire. Illalla saapuneessa tilanneilmoituksessa kerrottiin, että painopistesuunnassa hyökkäävä II
Armeijakunta oli pääosalla kaistaansa jo työntänyt vihollisen vanhan
rajan toiselle puolelle.50 Mikäli etenemistä jatkettaisiin, sitä olisi syytä
jatkaa mahdollisimman pian. Pysähtyminen antaisi viholliselle hengähdystauon ja tilaisuuden lujittaa puolustustaan rajan pinnan asemissa. Se maksaisi verta.
Mannerheim päätti hyväksyä Erfurthin esityksen. Helsinkiin palanneen presidentin suostumusta kysyttiin seuraavana aamuna uudem-
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man kerran, puhelimitse. Asialla oli puolustusministeri Walden, joka –
Rytin muistiinpanojen mukaan – kertoi ylipäällikön pitävän esitystä
sotilaallisesti tarkoituksenmukaisena ja saksalaisten kannalta tarpeellisena. Walden ilmoitti olevansa itse samalla kannalla. Hänen onnistuikin saada Ryti myöntymään. Kiusallista kitkaa aiheuttanut kysymys piti
saada pois päiväjärjestyksestä. Mannerheim ilmoitti Erfurthille iltapäivällä saaneensa valtuudet ylittää vanha raja ja edetä Viipuri–Leningradtien molemmin puolin Mustajoelle. Hyökkäys etenisi samassa tahdissa
kun saksalaisten saartoliike Leningradin itä- ja koillispuolelta. Osapuolten hyökkäyskärjet kohtaisivat jokilinjalla. Mikäli mahdollista,
suomalaisten vasen siipi levitettäisiin Agalatovoon.51
Myönnytys oli vähäinen saksalaisten aiempiin esityksiin verrattuna.
Linnoitusalueen kartalle vietynä se oli silti merkittävä. Eteneminen
Mustajoelle ja Agalatovoon nimittäin edellytti murtautumista linnoitusalueen pääpuolustusvyöhykkeen läpi. Koska Päämajassa tunnettiin linnoituslinjan kulku, Mannerheimin on täytynyt tietää, mitä riskejä hänen vastaukseensa sisältyi. Hän asettikin sanansa varovaisesti. Lupaus
oli ehdollinen, sen lunastaminen edellyttäisi saksalaisilta huomattavaa
menestystä omalla tahollaan. Leningradin itäpuoliselta Nevalta oli
Mustajoelle matkaa linnuntietä noin 50 kilometriä, eivätkä saksalaiset
olleet vielä edes lähtöasemissa.
Vuoden 1939 rajan ylittämistä oli valmisteltu hiljaisesti jo aikaisemmin.
Elokuun 16. päivänä lähetetyn Päämajan kaukopartion käskettiin tiedustella rajan takaista aluetta Lipolan »kiilan» tyvessä linjalla Novaja–
Suur-Kaitalan länsipuoli–Raasuli. Toinen kaukopartio kävi samana
päivänä noin seitsemän kilometriä rajan takana olevan Ohtan kylän
reunassa tarkkailemassa linnoitusalueen sikäläisiä puolustusjärjestelyjä.
Elokuun 30. päivänä Ohtaa kohti lähetettiin vielä kaksi uutta kaukopartiota. Toisen niistä oli määrä jatkaa linnoituslinjan läpi Lempaalanjärven etelä- ja itäpuolelle ja sieltä edelleen pohjoiseen kohti vanhaa rajaa. Partiot totesivat Ohtan korkeudella olleet varustukset miehitetyiksi
ainakin jo syyskuun 1. päivänä, joskaan miehitys ei vaikuttanut erikoisen lujalta. Sen verran tiiviiksi se arvioitiin, että suunnitellusta tunkeutumisesta puolustuslinjan läpi luovuttiin. Linjaa todettiin edelleen vahvistettavan kovalla kiireellä, ympäri vuorokauden.52
Miksi juuri Ohta kiinnosti? Voi olla, että sitä oli jo elokuun puolivä-
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lissä kaavailtu tulevaksi tavoitteeksi ja tästä syystä haluttiin tuoreita tietoja. Elokuun lopulla annettu tehtävä tiedustella vielä Ohtasta eteenpäin voi viitata siihen, että Päämajassa haluttiin kartoittaa myös mahdollisuuksia linnoituslinjan läpäisemiseksi tässä suunnassa. Sotia edeltäneiden tiedustelutietojen perustella alue ei vaikuttanut erityisen lujasti varustetulta. Hyökkääjän käytettävissä olisi hyvä maantie, joka
kulki vanhan rajan pinnasta Ohtaan ja pari kilometriä kylän itäpuolella
olevaan tärkeään risteykseen. Sieltä avautui teitä eri suuntiin: pohjoiseen kohti Lempaalaa ja Rautua, kaakkoon kohti Leningradia ja lounaaseen kohti Vaskisavottaa ja Viipuri–Leningrad-valtatietä. Mannerheimin Erfurthille mainitsemaan Agalatovoon oli risteyksestä matkaa
vain noin neljä kilometriä. Agalatovon haltuunotto antaisi mahdollisuuden vaikkapa koukata linnoitusalueen selustaan, mikäli sellaiseen
päätettäisiin ryhtyä.
***
Poliittisella päätöksenteolla oli vaikeuksia pysyä nopeasti etenevän rintaman tahdissa. Elokuun 31. päivänä, kun Ryti neuvotteli Mannerheimin kanssa siitä mitä OKH:n tiedusteluun pitäisi vastata, suomalaisten
hyökkäyskärki oli Kannaksella jo saavuttanut vanhan rajan. Rajalinjalle
ensimmäisenä saapuneen 2. Divisioonan komentaja, eversti Aarne
Blick pyysi kello 09.30 kiireellisesti uusia toimintaohjeita ylemmästä
johtoportaasta, II Armeijakunnan esikunnasta. Siellä näyttää olleen selvää, että rajalle ei pysähdyttäisi. Armeijakunnan komentaja, kenraalimajuri Taavetti Laatikainen vastasi jo kymmenen minuutin kuluttua:
»Jatkakaa eteenpäin.» Blick halusi silti vielä tarkempia ohjeita ennen
kuin panisi joukkonsa liikkeelle. Iltapäivällä kello 15.15 hän pyysi armeijakunnasta uusia välirajoja ja uutta tavoitetta. Vastaus tuli parin
tunnin kuluttua: »Suunta entinen. Rajan saa ylittää. Käsky tulee myöhemmin.» Etelämpänä, Kivennavan–Leningradin tien suunnassa hyökkäävän 18. Divisioonan komentaja, eversti Aaro Pajari antoi kello 16.20
luvan ottaa haltuun rajan takana oleva Mainilan kylä, jos se todettaisiin
tyhjäksi tai heikosti miehitetyksi. Jo aiemmin iltapäivällä Pajari oli ammuttanut kylään symboliset »Mainilan laukaukset»: aluksi kuusi yksittäistä tykinlaukausta ja sen jälkeen kuuden patteriston tuli-isku: »…
noin 500 kranaattia yhdessä minuutissa», kenraali Tuompo merkitsi
Päämajassa päiväkirjaansa.53
Laatikainen antoi oman hyökkäyskäskynsä iltakahdeksalta. Armeija-
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kunta jatkaisi hyökkäystä rajan yli ensi tavoitteenaan linja Aleksandrovka–Valkeasaaren itäreuna–Ohta–Novaja. Käskyssä oli selvästi otettu huomioon linnoitusalueen olemassaolo, sillä tavoite oli tärkeimmässä suunnassa, Aleksandrovkan ja Ohtan välillä, aivan linnoituslinjan
tuntumassa. Pitemmällekin oli lupa yrittää. Laatikainen antoi joukoilleen oikeuden tunkeutua myös varsinaiselle linnoitusalueelle. Vihollisen vakinaisten linnoituslaitteiden miehitys oli selvitettävä tiedustelulla, »ja on tavoite, mikäli aukkopaikkoja havaitaan, ylitettävä».54
Vanhan rajan ylittäminen oli niin merkittävä askel, että armeijakunnan komentaja oli tuskin tehnyt päätöstä siitä oma-aloitteisesti. Vaikeampi on arvioida, olivatko käsketty tavoite ja maininnat ensi tavoitteesta ja tavoitteen ylittämisestä Laatikaisen esikunnassa muotoiltuja,
vai perustuivatko nekin kenties Päämajasta saatuun ohjaukseen tai hyväksymiseen. Lähteet vaikenevat, mutta kun puhelin oli yleisesti käytetty yhteysväline, on toki mahdollista, että rajan ylittämistä ja tulevia
tavoitteita koskevia keskusteluja oli käyty, ilman että niistä jäi arkistoihin mitään jälkiä.
Jo jakeluun lähtenyttä käskyä täytyi kuitenkin muuttaa ennen hyökkäyksen alkamista. Päämajasta saapui vielä samana iltana kello 23.35
Mannerheimin ja Airon nimissä annettu uusi käsky, joka oli osoitettu
kaikille kolmelle Kannaksella hyökkäävälle armeijakunnalle. Käskyn
mukaan II Armeijakunta ja sen eteläpuolella IV Armeijakunta jatkaisivat etenemistä tavoitteenaan linja Rajajoen suu–Retukylä–Aleksandrovka–Valkeasaaren itäreuna–Ohta. Tämä linja noudatti II Armeijakunnan osalta Laatikaisen aiempaa käskyä erona vain se, että vastuualuetta oli kavennettu määrittämällä vasen raja Ohtan eikä enää Novajan tasalle. Käskyssä ei myöskään mainittu ensi tavoitteesta tai tavoitteen ylittämisestä. Suomenlahden ja Ohtan välillä piti ryhmittyä puolustukseen sen jälkeen, kun tavoite oli saavutettu.55 Kiireestä kertoo se,
että käsky annettiin – ainakin käytettävissä olevien lähteiden perusteella – jo ennen kuin presidentiltä oli saatu suostumus rajan ylittämiseen.
Hyökkäyksen alkaessa lupa-asiakin oli jo järjestyksessä, kuten edellä on
käynyt ilmi.
Etenemisen jatkamisesta Mustajoelle ja Agalatovoon ei annettu mitään käskyä. Ei tiedetä, tuliko Mannerheimin lupaus ylipäänsä rintamakomentajien tietoon. Eikä aseveljenkään tarvinnut kaikkea tietää.
Mannerheim ei syyskuun 1. päivän tapaamisessa maininnut Erfurthille
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mitään siitä, että oli edellisiltana määrännyt joukot ryhmittymään puolustukseen jo ennen Mustajoki-linjaa. Näin oli helppo välttyä ainakin
toistaiseksi enemmiltä selityksiltä.56
Ohtan pohjoispuolella hyökkäävälle I Armeijakunnalle ei ylipäällikön käskyssä annettu selkeitä maantieteellisiä tavoitteita. Sen divisioonilla oli elokuun lopussa vielä matkaa vuoden 1939 rajalle: osa joukoista oli vielä Vuoksen pohjoispuolella, yli 20 kilometrin päässä. Armeijakunnan saama tehtävä oli yleisluontoinen: sen piti tuhota Itä-Kannaksella oleva vihollinen. Armeijakunnan komentaja eversti Einar Mäkinen tarkensi tavoitteita seuraavana päivänä. Oli valmistauduttava ottamaan Novaja, leikkaamaan Kirjasalon mutka ja ottamaan Kirjasalo etelästä. Idempänä piti saavuttaa vanha valtakunnan raja ja asettua sen jälkeen puolustukseen ylimalkaiselle linjalle Raasuli–Sirkiänsaari–Korlee–
Tappari.57
Päätös muuttui nopeasti. Syyskuun 2. päivänä, jo ennen hyökkäystä
rajan yli, Mäkinen antoi uuden käskyn. Hyökkäystä tuli jatkaa »siksi
kunnes todetaan vastassa vihollisen ehdottoman tiivis puolustus».
Lempaalanjärven länsipuolella oli pyrittävä Maaselkään ja idässä Viisjokilinjalle. Vihollisen varsinaisen pääpuolustuslinjan sijainti, laatu ja
miehitys oli selvitettävä voimakkaalla taistelutiedustelulla. Tiedusteluosastojen oli oltava niin vahvoja, että ne kykenisivät ottamaan haltuunsa ja pitämään vihollisen heikosti miehittämiä tukikohtia – tarvittaessa
niitä oli tuettava tykistöllä. Tiedusteluosastojen menestystä tuli aina
käyttää hyväksi.58 Päämajan rooli tavoitteiden asettelussa jää epäselväksi, mutta niitä oli tuskin jätetty tälläkään suunnalla pelkästään armeijakunnan komentajan päätettäväksi.

»Rajan pinnan linnoitusvyöhyke» murtuu

Suomalaiset hyökkäsivät vanhan rajan yli koko Kannaksen leveydellä,
lähestulkoon kaikissa mahdollisissa etenemissuunnissa, yli neljän divisioonan voimin. Suomenlahteen rajoittuvalla rantakaistalla ylipäällikön asettama tavoite saavutettiin jo syyskuun 1. päivänä, kun IV Armeijakunnan kärkijoukot saapuivat Rajajoelle ja paikoin ylittivät sen.
Pohjoisempana, II Armeijakunnan kaistalla, eversti Pajarin 18. Divisioona valtasi seuraavana päivänä Mainilan puolustuskeskuksen. Myö-
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hemmin laskettiin, että alueella oli yli sata erilaista puolustuslaitetta:
muun muassa noin 50 hirsistä, kivistä ja maasta rakennettua konekiväärikorsua, -pesäkettä tai -asemaa, viisi betonista tykki- tai konekivääribunkkeria, kymmenen maahan kaivettua panssarivaunua, kahdeksan
panssarivaunun tornista tehtyä pesäkettä, useita miehistökorsuja, ampumahautoja ja piikkilankaesteitä.59
Niistä ei ollut suurta vastusta. Puolustuskeskusta pehmitettiin aluksi
tykistötulella, minkä jälkeen valtaukseen kului vain muutama tunti.
Hyökkäyksen lähdettyä hyvin liikkeelle Pajarin katse suuntautui kartalla jo kauemmas. Hän kaavaili menestyksen nopeaa hyväksikäyttöä ja
syvää koukkausta vihollisen puolelle. Kun päätien pohjoispuolella oleva Kaljalan kylä olisi vallattu, pantaisiin sillä suunnalla kärkeen divisioonan kevyt osasto. Polkupyörillä liikkuvan osaston oli määrä jatkaa
eteenpäin ja ottaa haltuun noin kymmenen kilometrin päässä oleva
Vaskisavotanjärven ja Saarselkijärven välinen kannas. Osaston piti lisäksi suorittaa syvälle ulottuvaa tiedustelua ja ottaa haltuun maastoa
Ohta

Bunkkeri (v. 1938 tiedustelutietojen
mukaan)

1.

Eversti Pajarin suunnitelma
Kevyt Osasto 7:n käytöstä 2.9.1941

2.

Rajajääkäripataljoona 2:n
hyökkäystehtävä 3.9.1941

Elizavetinka

Suomalaisten myöhempi etulinja

Agalatovo

1.

Mainila

2.

Valkeasaari

Vaskisavotta

Mustajoki

Merituittu

Aleksandrovka

0

5km

Hyökkäyssuunnitelmia 2.–4.9.1941.
Plan for the offensive of September 2−4, 1941.
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Vaskisavotasta Elizavetinkaan johtavan tien suunnassa. Elizavetinkan
kylä, noin kahdeksan kilometriä järvikannakselta pohjoiseen, oli niin
ikään yritettävä vallata. Rohkea liike olisi toteutuessaan vienyt divisioonan kärjen jo varsinaiselle linnoitusvyöhykkeelle ja jopa sen läpi. Pajari
kuitenkin perui suunnitelman myöhemmin samana päivänä, ehkä sen
takia, että kevyen osaston perään kaavaillun rykmentin hyökkäys ei ollut edennyt toivotulla tavalla.60
Päätien suunnassa Pajarin joukot valtasivat syyskuun 3. päivänä Valkeasaaren kylän. Ylipäällikön käsky oli näin täytetty, mutta Pajari ei halunnut vielä pysähtyä. Alkuillasta hän käski päivän lopulliseksi tavoitteeksi noin kolmen kilometrin päässä olevan Merituitun alueen. Hyökkäyskäsky annettiin armeijakunnan reservistä saadulle rajajääkäripataljoonalle, jota vahvennettiin kranaatinheitin- ja tykkikomppanialla. Pataljoonan oli määrä ottaa haltuun Merituitun itäinen risteysmaasto ja
ryhmittyä siellä puolustukseen.61
Rajajääkärit lähtivät liikkeelle vasta seuraavana aamuna. Kysymyksessä oli vaativa tehtävä, sillä hyökkäys kohdistui linnoitusalueen pääpuolustusvyöhykkeeseen ja olisi onnistuessaan tehnyt siihen aukon tai
ainakin johtanut laajaan sisäänmurtoon. Ehkä arvioitiin, että aiemmissa taisteluissa perin pohjin lyöty vihollinen ei enää kykenisi vastarintaan. Jääkärit hyökkäsivät rintaman suunnassa, avomaastossa ja ilman
vahvaa tykistön tukea.
Tällainen taktiikka ei toiminut. Eteneminen pysähtyi puolustajien
tuleen, ja neuvostojoukkojen iltapäivällä tekemä vastahyökkäys pakotti
pataljoonan vetäytymään takaisin. Päätien eteläpuolelta Aleksandrovkasta Merituitun suuntaan tehty etenemisyritys oli tyrehtynyt aamulla
jo ennen jääkärien hyökkäyksen alkua. Kevyen osaston miehet olivat
päätyneet melkein pahki viholliseen, koska »käytettävissä olevat kartat
– mittakaavassa 1:100 000 – samoin kuin jo sotia edeltäneenä aikana
laaditut kartat ryssän varustamista asemista eivät pitäneet yhtä todellisuuden kanssa juuri ollenkaan». Taistelukertomuksesta otettu lainaus
kertoo, että esikunnissa oltiin selvillä linnoitusalueen olemassaolosta,
vaikka tiedot näyttävätkin olleen puutteellisia. Rajajääkäripataljoonan
käskettiin yrittää vielä uudelleen Valkeasaaren suunnassa, mutta tämäkin yritys kuivui kokoon.62
Pajarin hankkeessa voi nähdä yhtymäkohtia Mannerheimin lupaukseen jatkaa etenemistä Mustajoelle – se oli vain viiden kilometrin pääs-
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sä Merituitusta. Lähteistä ei kuitenkaan ole löytynyt viitteitä siitä, että
hyökkäys olisi tehty Päämajan käskystä. Valtaus olisi parantanut asemia
oleellisesti jatkohyökkäystä silmälläpitäen, mutta sille oli puolustuksellisiakin perusteita. Merituitun matala ja laaja kukkula oli etualueen
hallitseva maastokohta. Armeijakunnan komentajan 4.9. antamassa
puolustuskäskyssä se oli nimenomaisesti käsketty sisällyttää tulevaan
pääpuolustuslinjaan.63 Tavoitteesta kuitenkin luovuttiin ensimmäisten
yritysten epäonnistuttua.
Pohjoisempana suomalaiskärki saavutti 4. syyskuuta Ohtan kyläaukeiden reunan. Siihen asti eteneminen oli sujunut suhteellisen helposti.
Nyt edessä oli »… laaja aukeama, jota hakkauksilla laajennettu. Aukealla tiheässä vihollisen hyvin varustettuja pesäkkeitä.» Eteenpäin ei tohdittu enää yrittää, vaan ryhmityttiin puolustukseen. Kärkirykmentin
komentaja, everstiluutnantti Torsti Kotilainen halusi seuraavana päivänä tarkempia tietoja vihollisen puolustusvalmiudesta. Etumaaston betonibunkkerien miehitys olisi selvitettävä yöllä, ja niitä oli pyrittävä tuhoamaan käsikranaateilla ja kasapanoksilla.64
Se oli helpommin sanottu kuin tehty. Tuhoamista ei liene edes yritetty ja tiedustelukin oli hengenvaarallista. Etulinjan pataljoonan komentaja, kapteeni Aimo Ojanen osoitti tämän todeksi muutamaa päivää myöhemmin uskaltautuessaan tutkimaan tarkemmin etummaista
betonilaitetta. Hänen ruumistaankaan ei kyetty hakemaan pois.65
Vielä pohjoisempana kukistui vahvasti kenttälinnoitettu Kirjasalo
syyskuun 5. päivänä. Sen puolustus oli kestänyt vain vuorokauden verran (seitsenkertaisia piikkilankaesteitä, miinoituksia, korsuja, pesäkkeitä ja suojakoloja – paikoin vieri vieressä). Lujaan puolustukseen oli periaatteessa valmistauduttu myös Raudun radan ja pohjoisesta tulevien
maanteiden suunnissa, joissa oli tehty varustelutöitä jo ennen talvisotaa. Esimerkiksi Saarijärven alueella suomalaiset tapasivat kymmeniä
pesäkkeitä ja jopa kahdeksankertaisia piikkilankaesteitä. Yksinkertaisten varustusten ohella saatiin tutkiskella muun muassa suurta bunkkeria, jossa oli pitkiä maanalaisia käytäviä ja jonka peräosa oli suljettu
kolmella peräkkäisellä panssariovella.66
Rintaman etelä- ja keskiosalla, Suomenlahden–Ohtan–Lempaalanjärven välillä, suomalaiset etenivät aivan bunkkerivyöhykkeen tuntumaan. Rajajoen suulla välimatkaa jäi vain parisataa metriä, Viipuri–Leningrad-rautatien ja Valkeasaari–Leningrad-maantien suunnassa noin
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1 700–2 000 metriä. Ohtan lähin betonibunkkeri (»Ojasen bunkkeri»)
oli vain noin kahdensadan metrin päässä suomalaisten etummaisista
asemista. Lempaalanjärven koillispuolella joukot saavuttivat 6.–7. syyskuuta tavoitteena olleen Viisjokilinjan. Sen eteläpuolella oleva Simolan
kukkulamaasto vallattiin vajaata viikkoa myöhemmin. Täällä hyökänneen 15. Divisioonan komentaja, eversti Niilo Hersalo oli aiemmin
kaavaillut etenemistä Grusinajoelle, linnoitusalueen pääpuolustusvyöhykkeen edustalle.67 Nyt saavutetuista asemista sinne olisi ollut vielä
matkaa kolmisen kilometriä. Kauempana idässä, laajan Lumisuon ja
Laatokan suunnassa, hyökkäys pysähtyi vajaan kymmenen ja paikoin
yli kymmenen kilometrin päähän linnoitusvyöhykkeestä. Puna-armeijan joukot onnistuivat täällä pitämään myös vanhan valtakunnanrajan
tuntumassa olleet etuvartioasemansa.
Näin muotoutunut rintamalinja oli suorinta tietä noin 65 kilometrin ja rintaman mutkittelu huomioon ottaen noin 80 kilometrin pituinen.68 Sijainti ei ollut paras mahdollinen, sillä se määrittyi pääosin linnoitusalueen mukaisesti. Asemat jäivät monin paikoin vihollisen asemia alavampaan ja avoimeen maastoon ja olivat siten helposti tähystettävissä ja tulitettavissa. Tärkein operatiivinen suunta, Valkeasaari–
Leningrad-tien suunta, ei ollut tässä suhteessa poikkeus. Etulinja kulki
aukealla loivasti itään päin kohoavalla tasamaalla. Asemia ei voinut
suojata panssariesteillä, vaikka maasto selvästikin suosi panssarivaunujen käyttöä. Alkusyksyn 1941 voitonuskoisessa ilmapiirissä sitä ei tosin
tarvinnut pitää suurena ongelmana. Se ratkeaisi itsestään Leningradin
kukistumisen myötä.

Pääpuolustusvyöhykkeen tila

Rajan pinnan asemien ja muun etumaaston puolustaminen oli ollut
puna-armeijan joukoille ylivoimainen tehtävä. Rajalinja oli mutkikas ja
asemat useissa kohdissa alttiita saarrostaville sivustahyökkäyksille.
Joukkoja oli liian vähän. Aseita puuttui. Kaikkia linnoituslaitteita ei
kyetty miehittämään. Etualueen harvalukuiset betonilaitteet olivat
edelleen vailla kiinteää aseistusta. Taisteluhenki tuskin oli korkealla kaiken koetun jälkeen.
Pääpuolustusvyöhykkeen tila ei sekään ollut kehuttava. Paljon mie-
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hiä ja aseita oli täytynyt siirtää Leningradin eteläpuolelle saksalaisia
vastaan. Määrävahvuuden edellyttämistä 615 konekivääreistä oli elokuun lopulla jäljellä vain 259. Pikakiväärejä oli 249 – puuttui 98. Kiväärejä puuttui 1 200. Kaikki 195 linnoituslaitetta oli miehitetty, mutta yli
puolet ampuma-aukoista oli vailla aseistusta. Konekivääripataljoonien
yhteinen vahvuus oli syyskuun 6. päivänä noin 4 600 henkeä. Pataljoonien vahvuudet vaihtelivat vajaasta 400:sta vajaaseen 1 200:aan.69 Vastuualueet oli ollut pakko venyttää erittäin leveiksi, useimmiten yli kymmeneksi kilometriksi.
106. Er.KKP
4. Er.KKP
63. Er.KKP
1. Er.KKP
113. Er.KKP
2/JR 588

– 4 komppaniaa (alueella Gorskaja–Merituittu)
– 3 komppaniaa (Vaskisavotasta Elizavetinkan
eteläpuolelle)
– 6 komppaniaa (Agalatovo–Elizavetinka–Lempaala)
– 5 komppaniaa (Nenjumäki–Peremäki)
– 4 komppaniaa (Suur-Suojala–Laatokka)
– komppania Salokylän alueella

Raskas aseistus oli puolustuslinjan pituuteen nähden vaatimaton: 47
kappaletta 76 mm:n ja 33 kappaletta 45 mm:n tykkejä. Panssariesteitä –
kaivantoja ja rinneleikkauksia – oli kaikkien tielinjojen suunnissa. Tältä
osin tilanne oli muuttunut oleellisesti suomalaisten talvisotaa edeltäneistä tiedustelutiedoista. Asemien edustalla kulki kaikkialla piikkilankaeste. Merituitun ja Lempaalan puolustusalueilla oli myös sähköeste
(myöhemmän sotavankitiedon mukaan »muistuttaa verkkoa, jonka leveys 10 metriä, verkon silmien koko 1 x 1 metri ja korkeus n. 10 sm.
maanpinnasta»).70
Miesluvulla mitattuna päävastuu Kannaksen puolustuksesta oli
edelleen kenttäarmeijan divisioonilla. Ne ryhmitettiin kenttälinnoitettuihin asemiin suurin piirtein bunkkerilinjan tasalle (Suomenlahden ja
Lempaalanjärven välillä) tai sen etupuolelle (Lempaalanjärven itäpuolella). Linnoitusjoukot alistettiin operatiivisesti kenttäarmeijalle. Kunkin konekivääripataljoonan oli määrä toimia yhteistyössä alueelle sijoitetun jalkaväkirykmentin kanssa ja konekiväärikomppanian vastaavasti
jalkaväkipataljoonan kanssa.71 Syyskuun 9. päivänä 23. Armeijan henkilövahvuus oli noin 53 300, joten voimaa riitti vielä. Ainakin paikoin
se tosin näyttää jakautuneen epätasaisesti. Elizavetinkan–Lempaalan
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alueella kerrotaan olleen syyskuussa jalkaväkirykmentin, jolla riitti kolme kilometriä leveälle lohkolle vain sata miestä. Suomalaisiin verrattuna puolustajat olivat ylipäänsä selvästi alivoimaisia. Suomalaisia joukkoja oli Kannaksella syyskuussa enimmillään melkein kaksinkertainen
määrä, yli 104 000 miestä.72

»Linnoitukset parempi vallata selustasta päin»

Suomen ja Saksan sodanjohdon erimielisyydet Kannaksen-operaation
tavoitteista näyttivät ratkenneen Erfurthin neuvotteleman kompromissin myötä. Näin voitiin päätellä siitä, mitä OKW:n johtoesikunnan
päällikkö, kenraali Alfred Jodl kertoi vieraillessaan Päämajassa syyskuun 4. päivänä. Jodlilla oli Mannerheimille arvokkaita tuomisia: Hitlerin myöntämä rautaristin ritariristi ja soljet marsalkalla jo entuudestaan olleisiin 1. ja 2. luokan rautaristeihin. Luovutusseremonian jälkeen
saksalaiskenraali esitti lyhyen katsauksen itärintaman sotatilanteesta.
Yhteisistä sotatoimista keskusteltaessa hän ilmoitti saksalaisten aikovan
ylittää Nevan, ensin Pähkinälinnan paikkeilla. Sen jälkeen hyökkäystä
jatkettaisiin Itä-Kannaksella pohjoiseen ja sitten länteen. Olisi hyvä, jos
suomalaiset etenisivät linnoitusvyöhykkeelle ja toimisivat niin, että venäläiset luulisivat hyökkäyksen olevan tulossa. Saksalaiset saisivat yhteyden suomalaisiin Ohalatvan (Agalatovon) tai Vaskisavotan tiellä. ItäKannaksen linnoitukset voisi mahdollisesti vallata etelästä päin. Se tuskin tuottaisi suurta vaikeutta, sillä puolustajat todennäköisesti jättäisivät asemansa huomattuaan joutuneensa kahden tulen väliin.
Mannerheim ilmoitti olevansa valmis etenemään kantalinnoitetulle
vyöhykkeelle saakka (»bis an die permanenten Befestigungen») koko
Kannaksen leveydellä ja sitomaan vihollista. Hyökkäykseen linnoitusaluetta vastaan ei sen sijaan ollut voimia eikä välineitä. Linnoitukset olisi murrettava selustasta päin. Jodl ilmoitti saksalaisten olevan valmiita
tähän. Suomalaisilta ei edellytettäisi etenemistä pitemmälle, elleivät poliittiset syyt vaatisi muuta. Jodl piti Kannaksen suuntaa ylipäänsä toissijaisena, kummankin armeijan tärkein tehtävä oli hyökkäys Syvärille.
Tähän liittyen Mannerheimilla oli vieraalleen hyviä uutisia: suomalaisten Syvärin-operaatio oli käynnistynyt samana päivänä. Mustajoesta tai
Agalatovosta Mannerheim ei tiettävästi puhunut mitään. Jodl todennä-
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köisesti tiesi kolmea päivää aikaisemmin saavutetusta neuvottelutuloksesta – se oli ehkä hänen mielessään, kun hän mainitsi Ohalatvan ja Vaskisavotan tiet – mutta tarkemmin ei hänkään näytä asiaa kosketelleen.73
Myöhemmin syyskuussa ilmeni, että Jodlin sanomiset eivät olleet
saksalaisten lopullinen kanta. Suomalaisten aktiivisempaan rooliin
Kannaksella palattiin uudelleen. Lähtökohtana oli Hitlerin 6.9. antama
yleisohje, jonka mukaan armeijaryhmä Nordin piti hyökätä Nevan yli
pohjoiseen, auttaa suomalaisia linnoitusvyöhykkeen läpäisemisessä ja
sen jälkeen supistaa Leningradin saartorengas mahdollisimman ahtaaksi yhdessä suomalaisten kanssa. Kaupungin eteläpuolelta kaartaneiden saksalaisten joukkojen onnistuikin saavuttaa Laatokan ranta
syyskuun 8. päivänä ja katkaista kaupungin viimeinen maayhteys itään.
Eteneminen kuitenkin pysähtyi Nevajoen linjalle. Suomalaisten passiivisuuden raportoitiin vaikeuttaneen tilannetta. Armeijaryhmän komentajan, sotamarsalkka Wilhelm Ritter von Leebin mielestä aseveljet
eivät sitoneet vihollista riittävän tehokkaasti. Se oli ryhtynyt siirtämään
voimia suomalaisten suunnalta saksalaisten vastukseksi. Jos suomalaiset käynnistäisivät Kannaksella uuden offensiiviin, Leningradin kohtalo
ratkeaisi muutamassa päivässä, von Leeb arveli syyskuun puolivälissä.74
Saksan sodanjohto yritti vielä uudelleen vaikuttaa Mannerheimiin.
Asiamiehenä oli jälleen sotamarsalkka Keitel, jonka lähettämän kirjeen
taustalla saattoi olla nyt myös se, että suomalaisten toiveet Kannaksen
tulevasta valtakunnanrajasta näyttivät muuttuneen. Touko–kesäkuun
rajakaavailuissa suomalaiset olivat pitäytyneet vuoden 1939 rajassa ja
olleet jopa valmiita pieniin alueluovutuksiin. Vielä syyskuun 4. päivänä
Mannerheim oli todennut Jodlille, ettei suomalaisilla ollut mitään halua saada tulevaa rajaa lähemmäs Leningradia. Nyt oli esitetty epävirallinen toivomus rajan siirtämisestä Nevajoelle saakka. Presidentti Ryti
oli puhunut asiasta Saksan lähettiläälle Wipert von Blücherille 11. syyskuuta. Keskustelun luonteesta huolimatta (»rupatteluhetki» lounaan
jälkeen, kuten von Blücher raportoi) presidentin sanomisilla oli painoarvoa, ja rajatoivomus oli pian myös OKW:n tiedossa. Ryti oli pitänyt
rajan siirtämisen ehtona sitä, että Leningrad ei jäisi suurkaupungiksi.
Keitel vakuutti kirjeessään Mannerheimille, että tällaista huolta ei tulisi
olemaan. Leningradin kohtalona oli tuhoutuminen. Sillä ei olisi enää
olemassaolon oikeutta uudelleen järjestetyssä Itä-Euroopassa.75
Mannerheimin vastaus (25.9.) noudatti aiempaa pidättyvää linjaa.
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Suomalaiset olivat ylittäneet vanhan valtakunnanrajan ja vallanneet
osan Leningradin uloimmista linnoituslaitteista. Vihollinen puolustautui sitkeästi ja teki vastahyökkäyksiä. Etenemisen jatkaminen ilman
panssareita ja raskasta tykistöä aiheuttaisi suuria tappioita. Suomalaiset
tyytyisivät sitomaan vihollista saavuttamallaan tasalla.76
Saksan maavoimien yleisesikuntapäällikkö, kenraalieversti Franz
Halder keskusteli samoihin aikoihin (26.9.) rintamatilanteesta kenraali
Harald Öhqvistin, Saksassa olleen suomalaisen yhteysupseerin kanssa.
Halderkin toivoi aseveljiltä lisää aktiivisuutta. Hän lähetti Suomeen
matkustavan Öhqvistin mukana toivomuksen, että suomalaiset sitoisivat vihollista, hyökkäisivät Kannaksella, jos mahdollista, ja häiritsisivät
venäläisten laivaliikennettä Laatokalla. Saksaan palattuaan Öhquist ilmoitti, että Kannaksella oli vain heikkoja suomalaisvoimia. Ne voisivat
silti hyökätä siinä vaiheessa kun saksalaiset ylittäisivät Nevan. Toiminnan laajuudesta Öhquist ei näytä maininneen. Viittaus voimien heikkouteen antoi kuitenkin ymmärtää, että mikään mittava offensiivi ei
tulisi kysymykseen.77 Aktiivisuus riippuisi joka tapauksessa saksalaisten
menestyksestä. Toistaiseksi suomalaiset olisivat odottavalla kannalla.

Tiedustelua – tykkitulta – iskuosastokokeiluja

Kukaan ei voinut tietää, kuinka kauan nyt alkanut puolustusvaihe kestäisi. Leningradin suunnalla näkyvät tulipalojen savut ja taisteluiden
äänet kertoivat, että Kannaksen kohtalon ratkaisu oli vielä edessäpäin.
Rintamakomentajien oli varauduttava myös siihen vaihtoehtoon, että
hyökkäystä vielä jatkettaisiin.
Rintaman oikealla sivustalla IV Armeijakunnan komentaja, kenraaliluutnantti Lennart Oesch antoi puolustuskäskyn jo syyskuun 1. päivänä. Kärjessä hyökänneen divisioonan piti ryhmittyä Päämajan määrittämälle Rajajoen suun–Retukylän–Aleksandrovkan tasalle. Taisteluetuvartiot oli työnnettävä rajan taakse. Lisäksi oli lähetettävä voimakas tiedustelu kaakkoon »vihollisen voimien puolustusasemien laadun ja lujuuden selvittämiseksi». Omia asemia parannettiin syyskuun 10. päivänä. Tuolloin vallattiin Rajajoen itäpuolella olevan Valkeasaaren rautatieasema ja siihen liittynyt asemakylä. Etuvartio asetettiin radan suunnassa vajaan puolen kilometrin päähän aseman itäpuolelle. Lähimmäl-
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le betonibunkkerille olisi ollut vielä matkaa vajaa kilometri avointa
maastoa. Jo aikaisemmin oli otettu haltuun asema-alueen pohjoispuolella ollut erillinen tykkibunkkeri. Muiden rajan pinnassa olevien laitteiden tavoin se näyttää olleen tyhjä ja aseistamaton.78
Puolustajien näkökulmasta toimet saattoi tulkita jatkohyökkäyksen
valmisteluksi, ja asema-aluetta yritettiin vallata takaisin tappioista piittaamatta. Syyskuun 20. päivänä se saatiin viimein pitävästi haltuun, ja
suomalaiset pakotettiin vetäytymään rautatien suunnassa ja sen eteläpuolella jälleen Rajajoen taakse. Myös menetettyä tykkibunkkeria yritettiin vallata takaisin useaan kertaan – vielä 14. lokakuuta, mutta tuloksetta.79
Aleksandrovkan ja Ohtan välisestä lohkosta vastanneen II Armeijakunnan komentaja, kenraalimajuri Laatikainen antoi puolustuskäskyn
syyskuun 4. päivänä. Armeijakunta ryhmittyisi »toistaiseksi puolustukseen … valmistautuen myöhemmin määrättävänä ajankohtana lopullisesti murtamaan vihollisen vastuksen». Tiedustelu käskettiin ulottaa
linjalle Tipuna–Ohalatva (Agalatovo)–Rokanjärvi, enimmillään lähes
kymmenen kilometrin syvyyteen. Hyökkäyksen jatkamista silmälläpitäen oli kiinnitettävä erityistä huomiota vihollisasemien heikkojen
kohtien selvittämiseen.80 Teksti oli aggressiivisempaa kuin ylipäällikön
käsky edellytti, mutta näyttää tällä kertaa kelvanneen Päämajalle sellaisenaan. Tiedustelun tavoitteet osoittautuivat kylläkin pian ylimitoitetuiksi.
Rintaman pohjoisosalla I Armeijakunnan komentaja, eversti Mäkinen käski joukkonsa »toistaiseksi» puolustukseen 9. syyskuuta. Tiedustelun oli selvitettävä vihollisen asemien sijoitus, laatu ja erityisesti asemien heikot kohdat. Väkivaltaista tiedustelua oli puolustukseen ryhmittymisen jälkeen kuitenkin vältettävä. Oli käytettävä pieniä partioita
ja tähystystiedustelua. Lempaalanjärven itäpuolelle edenneen 15. Divisioonan komentaja, eversti Hersalo tarkensi tiedustelutavoitteita syyskuun 10. päivänä. Kaikkien tiedusteluosastojen piti ulottaa tehokas tiedustelu linjalle Grusina–Vuole–Korkkinen–Yläkylä–Toserova.81 Tämä
linja kulki lohkon pääosalla yli kymmenen kilometrin päässä pääpuolustusaseman eteläpuolella ja ulottui linnoitusalueen selustaan saakka.
Näin syvälle ei täälläkään ollut menemistä. Lokakuun alkupäivinä
yritettiin realistisemmalta pohjalta. Koko Lempaalanjärven ja Laatokan
välisellä rintamanosalla tiedusteltiin vihollisen etulinjan puolustuslait-
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teita, taaempia kenttävarustuksia, vihollisen toimintaa sekä maaston
luonnetta ja kulkukelpoisuutta. Etummaisten puolustuslaitteiden ja tulielimien sijoitus saatiinkin pääpiirteissään selville. Taaempiin varustuksiin saakka partiot eivät päässeet, niistä voitiin tehdä vain osittaisia
tähystyshavaintoja. Paria viikkoa aiemmin Lumisuon suunnalla liikkunut Päämajan kaukopartio oli päässyt Sokilovanjoen eteläpuoliselle
linnoitetulle linjalle, josta sekin oli joutunut kääntymään takaisin, kun
oli todennut linjan tiheästi miehitetyksi »ja kun varustustyöt linjalla
jatkuivat yötä päivää». Partion tavoitteena olleeseen Matoksaan olisi ollut vielä matkaa noin kymmenen kilometriä.82
Sotavankien ohella myös vanhan rajan takaa tavattua siviiliväestöä
pidettiin mahdollisena tiedonlähteenä. Alueelle oli jäänyt yli kolmesataa inkeriläistä, ainakin pääosa heistä oli Valkeasaaren ja Aleksandrovkan asukkaita. Kannaksen suunnalla toimineen Päämajan alaisen tiedusteluosaston edustaja lähti jo syyskuun 11. päivänä ottamaan selvää,
olisiko heidän joukossaan Leningradin pohjoispuolisten linnoituslaitteiden tuntijoita. Tulokset eivät ehkä olleet merkittäviä, sillä pakolaiset
olivat enimmäkseen naisia ja lapsia.83
Rintaman kiteydyttyä vihollisen ahdistelua ja häirintää jatkettiin tulen käytöllä. Suomalaisen mittapuun mukaan Kannaksella oli asemasotavaiheen alkaessa paljon tykistöä, erityisesti rintaman eteläisellä osalla.
Suomenlahden ja Ohtan välillä toimivilla joukoilla oli tässä vaiheessa
käytettävissään kaikkiaan kaksitoista kevyttä ja kuusi raskasta patteristoa. Bunkkereiden tuhoamiseen parhaiten soveltuvaa järeää tykistöä oli
sen sijaan varsin vähän, ainoastaan yksi patteristo, ja koko Kannaksella
vain vajaat kaksi patteristoa ja yksi erillinen patteri – määrävahvuuksien
perusteella vain 18 tykkiä.84 Järeitä mörssäreitä, joita kymmenen vuotta
aikaisemmin oli kaavailtu tuhoamistehtäviin, Kannaksella ei näkynyt.
Keskitettyjä hävitysammuntoja ei aloitettu. Vähälukuista järeää tykistöä ei käytetty kootusti, vaan patteristot toimivat eri suunnilla. Tykistötoimintaa kyllä oli pitkin rintamaa. Esimerkiksi Valkeasaaren–
Leningradin tien suunnassa olleen 18. Divisioonan tykistö ampui syyskuussa ja lokakuun alkupuoliskolla vihollisen varustuksia, varustustyömaita, ryhmitysalueita tai majoituspaikkoja päivittäin.85 Ohtan suunnalla ammuttiin syys–lokakuussa yksittäisiä bunkkereita ainakin 20 päivänä. Pelkästään yhdellä vahvistukseksi saadulla 203 mm:n haupitsilla
ammuttiin 620 laukausta.86 Tulokset eivät vastanneet ammusmäärää.
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»Ojasen bunkkeri» Ohtan tien suunnalla syyskuussa 1941. Ainut pääpuolustusvyöhykkeen betonilaite, jota suomalaiset pääsivät kuvaamaan näin läheltä.
Kuva: Vänrikki H. Harrivirta, SA-kuva.
»Ojanen’s bunker» on the road to Ohta in September 1941. This was the only
concrete construction in the first line of defense that the Finns could capture on
film at such a short distance. Photo: Second Lieutenant H. Harrivirta, Finnish
Defense Forces.

Kohteisiin oli vaikea osua. Vahvat laitteet kestivät useita osumia. Tämä
tuli todistetuksi paitsi Ohtan, myös esimerkiksi Lappalaisenmäen–
Lempaalanjärven suunnalla. Sotapäiväkirjoihin merkittiin muun muassa seuraavia havaintoja:
13.9. Ammuttiin tarkistusluonteinen ammunta Lappalaisenmäen eteläpuoleisessa maastossa olevaan ryssän bunkkeriin. Tulos 3 täydellistä ja
useampia puolittaisia osumia. Vaikutus naamioinnin kariseminen (yht.
23 kr).
14.9. Ammuttiin bunkkeria ampumaperusteitten tarkistamista varten, 23
l:sta joista 1 täysosuma. Ei vaikutusta.
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19.9. Hakuammuntaa bunkkeriin, 29. ls osui, mutta ei vaikutusta.
24.9. Järeä tykki ampui aamupäivällä n.s. pataljoonan bunkeria. Sai
useita täysosumia, mutta bunkeri säilyi eheänä.
29.9. Ammuttu järeällä ryssän bunkeria, mutta ei saatu osumaa. 22 ls.87
Kenttälinnoitteita oli helpompi tuhota tai vaurioittaa, mutta linnoitusalueen puolustuskyvyn kannalta merkittävää tuhoa ei liene saatu aikaan. Jotain toki saavutettiin. Tulen käytöllä voitiin vaikeuttaa täydentäviä linnoitustöitä, sitoa vihollista ja pitää se epätietoisena suomalaisten aikeista – jatkaisivatko nämä vielä hyökkäystään?
Muitakin tuhoamismenetelmiä kokeiltiin. Ohtan tien suunnalla yritettiin syyskuun 18. päivänä vallata joukkueen voimin lähintä betonibunkkeria (ilmeisesti »Ojasen bunkkeria») sen jälkeen kun sitä oli ammuttu 115 mm:n haupitsilla suoralla suuntauksella. Joukkueen eteneminen pysähtyi jo ennen tavoitetta voimakkaaseen vastatuleen. Syyskuun 23. päivänä »Ojasen bunkkeria» vastaan hyökkäsi kaksi joukkuetta. Iskua edelsi tykistövalmistelu, johon osallistui myös edellisenä päivänä tueksi saatu 203 mm:n haupitsi. Jatko ei enää sujunut käsikirjoituksen mukaan, sillä etenemistä suojaamaan tarkoitettu savutus ehti
hälvetä ennen kuin valtaajat olivat perillä. Suomalaisten linjoilla tapahtumia seuranneet – joukossa oli myös TK-miehiä filmikameroineen ja
radiolaitteineen – joutuivat toteamaan, että tämäkin yritys epäonnistui.88
Maaliskuussa 1942 päätettiin koettaa vielä kertaalleen, nyt toisella
tavalla. Vihollinen pyrittiin yllättämään. Tulivalmistelua ei suoritettu
lainkaan. Pioneeriosastolla vahvennettu jääkärijoukkue lähti liikkeelle
varhain aamulla ja pääsi pimeyden turvin tavoitteeseen. Bunkkerin lähistöllä tavatut viholliset surmattiin ja kaksi majoituskorsua miehistöineen tuhottiin kasapanoksilla. Kun »Ojasen» vahva teräsovi pysyi kiinni, sen eteen asetettiin 230 kilon räjähdyspanos. Räjähdys sorti bunkkerin takaosan ja pystyyn jäänyt etuosakin vaurioitui. Pysyvää tulosta ei
tälläkään kertaa saavutettu, sillä venäläiset pystyivät korjaamaan bunkkerin vielä toimintakuntoon. Se pysyi suomalaisten silmätikkuna ja
eräänlaisena linnoitusalueen lujuuden symbolina kesään 1944 saakka.89
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Linnoitusaluetta vahvistetaan

Jos mittapuuna käytetään linnoitusalueen taisteluvalmiutta, murron
edellytykset olisivat olleet parhaat siinä vaiheessa kun suomalaiset saapuivat bunkkerilinjan tuntumaan syksyllä 1941. Siitä eteenpäin aika
työskenteli puolustajien hyväksi. Suomalaisten passiivisuus salli täydentävän linnoittamisen rintamalinjan koko leveydellä. Esimerkiksi
tammikuussa 1942 kerrotaan valmistuneen 103 uutta maa-hirsirakenteista konekiväärikorsua (DZOT), 15 tykkibunkkeria ja 11 panssaroitua
tulipistettä (BOT).90 Viimeksi mainituissa käytettiin hyväksi muun
muassa vanhentuneiden panssarivaunujen torneja ja runkoja.* Vuoden
1941 loppuun mennessä oli muodostettu kaksi uutta konekivääripataljoonaa. Alkusyksyyn verrattuna pataljoonien yhteinen henkilövahvuus
oli kasvanut yli kahdella tuhannella (nyt noin 6 900). Konekiväärejä oli
saatu lisää 58, pikakiväärejä 173, tykkejä 23 ja panssarintorjuntatykkejä
27. Aseistukseen kuului nyt myös 24 ilmatorjuntatykkiä, joita ei alkusyksyllä 1941 ollut lainkaan.91 Vajausta oli silti yhä paljon. Pääaseita –
konekiväärejä – puuttui enemmän kuin puolet määrävahvuudesta.
Rauhallisen tilanteen jatkuessa asemia lujitettiin edelleen. Vuoteen
1944 mennessä kerrotaan rakennetun vielä muun muassa 462 uutta
DZOT:ia, 383 panssaroitua tuliasemaa, kaksi kilometriä panssariestettä,
52 kilometriä panssariestekaivantoa, 106 kilometriä taistelu- ja yhdyshautoja, noin 120 kilometriä piikkilankaestettä, 60 kilometriä sähköistettyä estettä ja noin 50 kilometriä miinakenttiä.
Linnoitusjoukkojen määrää lisättiin niin, että lokakuuhun 1942
mennessä pääpuolustusvyöhykkeellä oli jo kaksitoista tai kolmetoista
pataljoonaa. Tykkiaseistuksen lisäämisen myötä (nyt yhteensä noin
240) ne oli nimetty uudelleen, tykistö-konekivääripataljooniksi. Tukeviin osiin kuului erillinen pioneeripataljoona, erillinen viestipataljoona, autokomppania ja sähköteknisiä yksiköitä. Lokakuussa 1942 tehtiin
myös laajempi organisaatiomuutos, linnoitusalue jaettiin kahteen
osaan. 22. Linnoitusalue vastasi tämän jälkeen Suomenlahden ja Lempaalanjärven välisestä rintamanosasta ja nyt perustettu 17. Linnoitusalue Lempaalanjärven ja Laatokan välisestä osasta. Toukokuun alussa

*

DZOT = derevo-zemljanaja ognevaja totška. BOT = bronirovannaja ognevaja totška.
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1944 niiden yhteiseen vahvuuteen kuului kolmetoista tykistö-konekivääripataljoonaa, joiden vastuualueiden leveys vaihteli maarintamalla
4,5–6,5 kilometriin. Vastuualueet jatkuivat Suomenlahden rannikolla
Siestarjoelta Lisi Nosiin (tai Olginoon) ja Laatokan rannikolla Nikuljasista Kraskovoon.92
22. Linnoitusalue

17. Linnoitusalue

Esikunta Tšornaja Retškassa
komentaja eversti V. M. Kotik,
huhtikuusta 1943 lähtien eversti
V. V. Lobanov
Alueella Lisi Nos (Olgino?)–
Merituittu
– 133. Er.Tyk.KKP
– 283. Er.Tyk.KKP
– 106. Er.Tyk.KKP
– 293. Er.Tyk.KKP
Alueella Vaskisavotta–
Lempaalanjärvi
– 522. Er.Tyk.KKP
– 154. Er.Tyk.KKP
– 126. Er.Tyk.KKP
– 63. Er.Tyk.KKP
Muita yksiköitä
– 125. Erillinen pioneeripataljoona
– erillinen viestipataljoona
– kaksi sähköteknistä komppaniaa

Esikunta Matoksassa
komentaja eversti A. V. Šalev,
huhtikuusta 1943 lähtien eversti
G. N. Maslovski
– 4. Er.Tyk.KKP (Nenjumäki)
– 1. Er.Tyk.KKP (Peremäki)
– 113. Er.Tyk.KKP (Soelovo–
Katuma)
– 246. Er.Tyk.KKP (Nikuljasi)
– 112. Er.Tyk.KKP (Nikuljasi–
Kraskovo )
Muita yksiköitä
– erillinen viestipataljoona
– erillinen pioneerikomppania

Henkilövahvuus oli heinäkuun loppuun 1942 mennessä kasvanut noin
9 600:aan, lokakuussa 1942 se oli noin 11 400 ja kesäkuussa 1944 noin
12 200. Vahvistamiseen oli selvä syy. Kannaksen puolustukseen sidottujen kenttäarmeijan joukkojen määrää haluttiin vähentää. Vuonna 1942,
jolloin oli vielä varauduttu suomalaisten tai saksalaisten uuteen hyökkäykseen, 23. Armeijaan oli kuulunut enimmillään kuusi jalkaväkidivi-
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sioonaa ja yksi prikaati. Kun uhan sittemmin arvioitiin väistyneen, yhtymiä irrotettiin muille rintamille tai reserviksi ja vastuu puolustuksesta jäi aiempaa enemmän linnoitusjoukoille. Pääosan elokuun 1943 ja
huhtikuun 1944 välisestä ajasta 23. Armeijaan kuului vain kolme divisioonaa. Se oli vähemmän kuin kymmenesosa Leningradin Rintaman
kaikista yhtymistä – jakson lopulla vain vajaa kahdeskymmenesosa.93
Linnoitusalueiden tulivoima kasvoi suhteellisesti vielä henkilömäärää enemmän. Raskaita konekiväärejä ja panssarintorjuntatykkejä oli
syksyllä 1942 melkein kolme kertaa ja 76 mm:n tykkejä kolme kertaa
enemmän kuin elokuussa 1941. Kesäkuuhun 1944 mennessä tykistöä
(sitä ei yleensä sijoitettu varsinaisiin linnoituslaitteisiin) oli vielä tuntuvasti vahvennettu. Kranaatinheittimiä oli kesäkuussa 1944 yli kahdeksan kertaa enemmän kuin vuoden 1941 lopussa. Kiväärikaliiperisten
aseiden tulen tiheyden kerrotaan olleen vuonna 1944 yli kaksi ja puolikertainen ja tärkeimmillä suunnilla melkein viisinkertainen sodan alkuun verrattuna.94
Jo kesällä 1941 linnoitusalueen selustaan oli ryhdytty varustamaan
myös yhtenäistä taaempaa puolustusvyöhykettä. Tämä niin sanottu
Toksovan linja (tai Pohjoinen linja) kulki Kannaksen poikki pääpiirteisellä tasalla Gorskaja–Sarženka–Kasimovo–Oselki–Oinolovo–Matoksa–Volojärvi–Laatokka, lähimmillään vajaan kymmenen ja enimmillään noin viidentoista kilometrin päässä päävyöhykkeen etureunasta.

Raskaita
konekiväärejä

Pika76 mm
kiväärejä tykkejä

45 mm 152 mm Kranaatin- Pst.
tykkejä tykkejä heittimiä
kiväärejä

28.8.1941

259

248

52

28

–

–

–

29.12.1941

311

527

71 (+24
it.tykkiä)

63

–

33

–

25.10.1942

704

350

156

84

2

120

141

?

?

Kesäkuu
1944

yhteensä
404 tykkiä,
joista 144
pst. ja 27
it.tykkejä

280

Linnoitusalueiden (17. ja 22. Lin.A) tärkein aseistus 1941–1944.

KARJALAN LINNOITUSALUE LENINGRADIN SUOJANA JA SUOMALAISTEN …

107

Sotahist34_001-317:__Aikakauskirja

11.11.2014

12:26

Sivu108

Rakennustyöt veivät paljon aikaa. Linja näyttää olleen kovin keskeneräinen vielä loppukesällä 1942, jolloin sille päätettiin varustaa 44 uutta
pataljoonan puolustusaluetta. Suurta määrää selittää se, että taaempi
vyöhyke koostui ainakin pääosin kenttälinnoitteista. Ne oli tarkoitettu
kenttäarmeijan pataljoonille, joiden tulivoima oli linnoitusjoukkoja
vaatimattomampi ja puolustuslohkot tämän takia paljon kapeampia.
Taaempaan vyöhykkeeseen liittyi myös uusi sulkulinja, joka kulki Kasimovosta Toksovaan ja sieltä kaakkoon ja etelään Pähkinälinnan alueelle. Puolustusvyöhykkeiden välimaastoon rakennettiin väliasemia ja
erillisiä asemia. Selustan viimeisenä lukkona oli niin ikään jo kesällä
1941 perustettu Leningradin Linnoitusalue. Sen puolustuslinjat olivat
kaupungin laidoilla ja kaupunkialueella.95

Suomalaisten kuva tarkentuu

Vaikka suomalaisten tiedustelu oli hyvin perillä linnoitusalueen sijainnista ja varustusten laadusta, tiedoissa oli puutteita. Linnoitusjoukoista
tiedettiin syyskuun alussa 1941 vain vähän. Merituitussa oli sotavankitietojen mukaan vajaat kaksi konekivääripataljoonaa, Keski-Kannaksella tiettävästi yksi pataljoona. Marraskuussa Päämajan tiedusteluosasto
raportoi neljästä mahdollisesta pataljoonasta. Tammikuussa 1942 luku
oli kasvanut kuuteen, helmikuussa kahdeksaan ja tammikuun lopussa
1943 yhdeksään. Toukokuussa 1943 linnoitusalueilla kerrottiin olevan
kolmetoista tykistö-konekivääripataljoonaa, mikä oli jo täysin todenmukainen luku. Lokakuussa 1942 perustetun 17. Linnoitusalueen olemassaolon tiedustelu oli saanut selville jo saman kuun alkupuoliskolla.96
Maatiedustelun tuloksia täydennettiin ilmatiedustelulla ja ilmakuvauksilla. Niillä voitiin selvittää myös kauempana selustassa olevien
puolustuslinjojen sijainti. Kuvausten perusteella piirrettiin uusia mahdollisimman ajantasaisia karttoja. Sellaisia olivat esimerkiksi mittakaavan 1:20 000 topografiset kartat, jotka kattoivat Leningradin pohjoispuolisen alueen, osittain Nevalle saakka. Perustietojen ohella karttoihin
merkittiin ilmakuvissa erottuneita puolustuslaitteita, kuten panssariestekaivantoja ja paikoin myös taisteluhautalinjoja.97
Keväällä 1943 Kannaksen Ryhmän tiedustelutoimisto sai kuulustel-

108

JUKKA KULOMAA

Sotahist34_001-317:__Aikakauskirja

11.11.2014

12:26

Sivu109

tavakseen poikkeuksellisen mielenkiintoisen sotavangin. Saksalaiset
luovuttivat rintamalinjan yli Leningradin eteläpuolella loikanneen pioneeriluutnantin, joka ilmoitti palvelleensa Kannaksella keväästä 1938
joulukuulle 1942 saakka: pääosan tästä ajasta Karjalan linnoitusalueella. Luutnantti kertoi toimineensa linnoitusalueen esikunnassa teknikkona ja suunnittelijana, linnoitusalueen pioneeripataljoonassa Valkeasaaressa ja viimeksi kahden eri tykistö-konekivääripataljoonan pioneerikomentajana Itä-Kannaksella. Korrekti ja »ehdottoman rehellisen»
tuntuinen mies osoittautui kaiken lisäksi hyvin yhteistyöhaluiseksi.
Kuulustelupöytäkirjalle kertyi mittaa 36 sivua. Siinä kiitetään luutnantin tietojen laajuutta ja erinomaista muistia. Pöytäkirjan liitteissä (12
sivua, 15 karttalehteä) on tietoja linnoituslaitteista, miinoista, kenttätöistä, majoituspaikoista, muista kohteista sekä 22. ja 17. Linnoitusalueen päällystöstä. Tietoihin pitää suhtautua varauksellisesti, mutta
vertailu muihin käytettävissä oleviin tukee käsitystä, että ne ainakin
pääpiirteissään pitivät paikkansa.
Luutnantti kuvaili yksityiskohtaisesti linnoitusalueen ja sen alayksiköiden organisaatioita, vahvuuksia ja aseistusta. Perusyksikköön, tykistö-konekivääripataljoonaan, kuului hänen mukaansa neljä komppaniaa, ainakin Itä-Kannaksella, jonka tilanteen hän tunsi parhaiten. Pataljoonien ja komppanioiden vahvuudet vaihtelivat lohkojen ja tehtävien luonteen sekä puolustuslaitteiden määrän mukaan. Henkilöstössä
oli paljon naisia, pääosa esikunta-, viesti- ja huoltotehtävissä, mutta osa
myös taistelutehtävissä. Jokaisen pataljoonan yksi konekivääri- ja yksi
tykkiDOT tai DZOT oli naisten vastuulla. Niiden päälliköt (»komendantit») ja heidän apulaisensa olivat kuitenkin miehiä.
Komppaniat jakautuivat tukikohtiin. Tukikohdan muodosti tavallisesti suurempi DOT tai DZOT, joko yksinään tai yhdessä lähellä olevien muiden varustusten kanssa. Komppanian alueella oli Itä-Kannaksella yleensä:
5 betonipesäkettä (DOT), joissa kussakin 2–6 konekivääriä,
6 maa-hirsipesäkettä (DZOT), joissa tavallisesti joko 76 mm:n kanuuna
tai
45 mm:n tykki,
5–6 maa-hirsipesäkettä (DZOT) joissa kussakin 2–6 pikakivääriä tai
saksalaista sotasaaliskonekivääriä,
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2 panssaripesäkettä (runkona vanhat panssarivaunut, enimmäkseen
T-26), joissa kaksoispikakivääri tai 45 mm:n tykki ja pikakivääri,
sekä 6–7 ns. katoavaa konekivääri- tai pikakivääripesäkettä (SOT), joista vain 1–2 miehitettyinä.*
Joissakin DOT:eissa saattoi olla myös liekinheitin (1–2 kappaletta pataljoonaa kohden).
Luutnantti tiesi kertoa myös muuntyyppisistä linnoituslaitteista. Sellaisia olivat muun muassa tykkipesäkkeet, jotka koostuivat maahan upotetusta betonikammiosta ja sen päälle sijoitetusta panssaritornista.
Aseena oli 45 mm:n tai 76 mm:n tai ja jopa 100 mm:n tykki. Oli rakennettu myös valmiista betonielementeistä koottavia bunkkereita. Rautabetonitulipisteet (ŽBOT)** olivat pieniä kevyitä pesäkkeitä, joita käytettiin suurempien linnoitteiden selustasuojana. Laatokan rannikon
talvipuolustusta varten oli vuoden 1942 lopulla kaavailtu konekiväärillä varustettuja »jääbunkkereita»: jäälle vedettäviä hirsikehikoita, jotka
peitettäisiin jää- ja lumikuorella. Linnoitusalueiden tykistö oli luutnantin mukaan jaettu kokonaisuudessaan komppanioille. Erillisiä tykistöyksiköitä organisaatioon ei kuulunut.
Linnoitusjoukoissa vallitsi tiukka kuri. Asemat oli pidettävä tarvittaessa viimeiseen mieheen. Bunkkereita ei saanut missään tapauksessa
luovuttaa viholliselle, hätätilanteessa ne piti tuhota. Tätä varten oli jo
etukäteen varattu räjähteitä. Mielialojen luutnantti arvioi olevan yleensä paremman kuin kenttäarmeijan etulinjajoukoissa. Elettiin suojaisemmissa oloissa, joissa viihdytystoimintakin oli vilkkaampaa. Muonituksen luutnantti kertoi olleen kurjaa helmikuulle 1942 saakka. Elintarvikeannokset olivat olleet pienemmät kuin kenttäarmeijassa. Sittemmin oli siirrytty yhtenäisiin normeihin, ja syksyllä 1942 tilanne oli ollut
muihin verrattuna jopa edullisempi. Paremmin organisoidun jakelun
ohella tämä johtui siitä, että vakinaisesti samoilla seuduilla olevilla linnoitusjoukoilla oli omia viljelyksiä ja kalastuskomennuskuntia täydentämässä annoksia. Kesäkuusta 1942 lähtien oli saatu jatkuvasti ulko*

SOT = skrytnaja ognevaja totška. Nimi johtui siitä, että pesäkkeissä ei ollut lainkaan
kiinteitä maanpinnan tason yläpuolella olevia osia. Aseet olivat piilossa puisen tai
metallisen luukun alla, josta ne tarvittaessa nostettiin esiin.

**

ŽBOT = železobetonnaja ognevaja totška.
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maisia lihasäilykkeitä, sokeria ja rasvaa. Kielteisinä mielialatekijöinä
olivat etenkin raskas työpalvelus ja jatkuva paikallaanolo.98
Tämän poikkeuksellisen laajan kuvauksen lisäksi vangeilta saatiin
tietoja paikallisista puolustusjärjestelyistä. Esimerkiksi kesällä 1943 Ohtan rintamalla suomalaisten puolelle loikannut aliluutnantti kertoi Ohtan tien suunnassa olevan kaikkiaan viisi linnoitusjoukkojen miehittämää DOT:ia. Häneltä saatiin tarkempia tietoja myös siitä, missä kunnossa suomalaisten lähin kiusankappale, »Ojasen bunkkeri», oli vuoden 1942 korjaustöiden jälkeen. Aliluutnantin mukaan bunkkerissa oli
kuusi ampuma-aukkoa: kaksi eteen, kaksi sivuille ja kaksi taakse. Etupuolen molemmissa ampuma-aukoissa oli kiinteäjalustaiset 45 mm:n
tykit ja konekiväärit, sivuilla konekiväärit. Takana ei ollut kiinteitä aseita. Bunkkerissa oli erinomaiseksi kehuttu 10 kertaa suurentava periskooppi. Päällikkönä oli luutnantti ja miehistöä melkein 30 miestä.
Kuvaus oli ilmeisen todenperäinen, bunkkerin komendantin myöhemmän kertomuksen perusteella se piti ainakin aseistuksen osalta täysin
paikkansa.99

Uusia suunnitelmia

Lukuun ottamatta yksittäisiä bunkkeri-iskuja, tiedustelua ja syyskuun
alun 1941 pienimuotoista hyökkäystä Valkeasaaren–Leningradin tien
suunnassa suomalaiset eivät yrittäneet tunkeutua linnoitusalueen pääpuolustusvyöhykkeelle. Saksalaisten pyrkimykset tiivistää Leningradin
saartoa eivät nekään toteutuneet. Rintama kiteytyi kaupungin itäpuolella Nevajoen–Laatokan linjalle. Yhteydenotosta suomalaisiin oli pakko luopua. Toivomuksen Mustajoki-linjalle etenemisestä saksalaiset
hautasivat hiljaisesti pian sen jälkeen, kun Suomen sodanjohto oli sen
hyväksynyt. Armeijaryhmä Nordin komentaja, sotamarsalkka von Leeb
oli pitänyt suomalaisten myönnytystä kovin toisarvoisena. Muutama
kilometri sinne tai tänne Kannaksella ei ollut tärkeää. Tärkeää oli, että
suomalaiset sitoisivat vastassaan olevat joukot ja estäisivät niiden irrottamisen rintamasta.100
Näkemys muuttui syksyllä 1942, kun Hitler oli päättänyt viedä Leningradin valtausoperaation viimeinkin loppuun. Tällä kertaa tehtävä
annettiin sotamarsalkka Erich von Mansteinille, jonka tuli ensimmäi-
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seksi eristää kaupunki Laatokasta ja ottaa yhteys suomalaisiin. Hyökkäys oli määrä aloittaa viimeistään syyskuun 14. päivänä. Suomalaisilta
toivottiin rajoitettua apua: vihollisen sitomista ainakin tykistötulella ja
harhauttamista iskuosastoilla. Keitel esitti toivomuksen Yleisesikunnan
päällikölle kenraali Erik Heinrichsille tämän vieraillessa Hitlerin päämajassa elokuun 25. päivänä. Saksalaisten muistiinmerkintöjen mukaan neuvottelussa sovittiinkin tykistötoiminnasta ja siitä, että suomalaiset ajaisivat takaa vetäytyvää vihollista.101 Tämäntasoiseen yhteistyöhön oli kaiketi myös Mannerheimin suostumus. Taustalla näyttää olleen ajatus, että linnoituslinjalla ei tarvitsisi käydä verisiä läpimurtotaisteluita, vaan vihollinen luopuisi siitä ilman vastarintaa. Jodl oli hahmotellut tätä mahdollisuutta jo syksyllä 1941 Mikkelin-vierailullaan,
kuten aiemmassa luvussa todettiin.
Tilanne sai pian uuden käänteen. Elokuun 30. päivänä Jodl lähetti
Mikkeliin uuden pyynnön, jossa viitattiin vihollisen voimistuneisiin
hyökkäyksiin Leningradin rintamalla. Ne sitoivat valtaukseen varattuja
voimia puolustustehtäviin. Suomalaisten toivottiin tästä syystä osallistuvan operaatioon vahvoin voimin. Erityisesti toivottiin rajoitetuin tavoittein tehtävää hyökkäystä, jolla nopeutettaisiin osapuolten kohtaamista. Von Mansteinin mielestä operaation pääisku olisi oikeastaan
kannattanut tehdä nimenomaan pohjoisesta, Suomen-puoleiselta Kannakselta (mitä näkemystä ei liene saatettu suomalaisten tietoon).
Toivomuksen vastaanotto oli nihkeä. Heinrichs painotti Erfurthille,
että osallistuminen hyökkäykseen Leningradia vastaan oli poliittisista
syistä äärimmäisen epätoivottavaa. Suomalaiset eivät halunneet olla
kaupungin kanssa missään tekemisissä. Erfurth tarkensi, että kysymys
oli vain rajoitetuista tavoitteista ja että suomalaiset saisivat itse päättää
kuinka pitkälle hyökkäisivät. Argumentit eivät silti näyttäneet oikein
tehoavan. Saksalaiskenraalille jäi keskustelusta vaikutelma, että aseveljiltä ei kannattaisi odottaa suuria. He eivät halunneet tulla »liian lähelle» Leningradia. Suomalaiset haluaisivat Erfurthin muistiinpanojen
mukaan myös odottaa, kunnes saksalaisten hyökkäys Nevan yli olisi toteutunut. OKW:n syyskuun alussa saama vastaus oli ympäripyöreä.
Jodlin esitystä ei »periaatteessa torjuttu», mutta mahdollisuudet sen toteuttamiseen olivat äärimmäisen niukat. Asiaan liittyviä näkökohtia
tultaisiin toki edelleen harkitsemaan »positiivisessa hengessä».102
Saksalaiset eivät antaneet näin vähällä periksi. Syyskuun 10. päivänä
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Jodl otti asian uudelleen esille tavatessaan kenraali Paavo Talvelan, joka
toimi tuolloin Saksassa Mannerheimin yhteysupseerina. Jodl toivoi
suomalaisilta Kannaksella »pitemmälle menevää toimintaa» kuin alun
perin oli ajateltu. Talvela vetosi reservien puutteeseen ja linnoitusalueen aiheuttamaan probleemaan. »Vihollinen on varustanut Karjalan
kannasta parinkymmenen vuoden ajan mm. lukuisilla kantalinnoituslaitteilla, joiden voittaminen vaatii paljon uhreja. … Minusta tuntuisi
ainakin operaation alkuvaiheessa, jolloin vihollisen vastarinta on vielä
koskematon, epätarkoituksenmukaiselta tämän toisen linnoitusvyöhykkeen murtaminen.» Jodlin mielestä riittäisi, että hyökkäykseen käytettäisiin Kannaksella jo olevia voimia ja niitäkin vain jossain painopistesuunnassa. Suomalaisten hyökkäys alkaisi vasta sen jälkeen kun saksalaiset olisivat päässeet liikkeelle etelässä.103
Lokakuussa selvisi, että valtausoperaatio oli ylipäänsä lykättävä tarkemmin määrittämättömään ajankohtaan. Erfurthin välittämän tiedon
mukaan von Manstein halusi kuitenkin tehostaa saartoa ja, mikäli
mahdollista, tiivistää saartorengasta. Kun tilanne näyttäisi otolliselta,
hyökättäisiin Pähkinälinnan alueelta pohjoiseen Laatokan länsipuoliselle laajalle suoalueelle saakka (Osinovetsin niemen länsipuolella).
Von Manstein toivoi suomalaisten sitovan vihollista ja tarvittaessa ajavan sitä takaa – suorastaan rajoittamattomin tavoittein. Osa Laatokan
länsirannikosta pitäisi niin ikään ottaa haltuun suomalaisin voimin.
Erfurth ja Heinrichs tarkastelivat toivomuslistaa lokakuun 13. päivänä. Takaa-ajo rajoittamattomin tavoittein oli Heinrichsin mielestä kokonaan pois laskuista. Sellaista ei Mannerheimille kannattaisi esittää.
Laatokan länsirannan haltuunottoon yhdistetyin voimin Heinrichs sen
sijaan suhtautui myötämielisesti. Venäläisten kuljetukset Laatokan
kautta Leningradiin pystyttäisiin estämään tehokkaasti vain, mikäli
suomalaiset tunkeutuisivat vasemmalla sivustallaan eteenpäin ja valtaisivat suoalueen pohjoispuolisen ranta-alueen. Näin voitaisiin eristää
kaksi tälle alueelle Leningradista johtavaa tietä. Erfurthin mukaan
»Heinrichs näytti pitävän mahdollisena, että saisi aikanaan tälle suunnitelmalle Mannerheimin suostumuksen». Oliko tällaiseen optimismiin
todellisuudessa aihetta, on kyllä kyseenalaista. Mannerheimin tiedetään
vain kolmea päivää aikaisemmin, jolloin hän jo tiesi Leningradin operaation lykkääntymisestä, painottaneen Talvelalle, että saksalaisten
pyyntöihin yhteisistä sotatoimista kaupunkia vastaan ei saisi suostua.104
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Erfurthin ja Heinrichsin kaavailut olisivat edellyttäneet linnoitusvyöhykkeen paikallista murtamista, mutta siitä he eivät tiettävästi keskustelleet. Päämajan operatiivisella osastolla murron ongelmaa näyttää
sen sijaan pohditun, ainakin pintapuolisesti. Osaston arkistossa on säilynyt lyhyt allekirjoittamaton muistio – se on laadittu ilmeisesti lokakuussa 1942 – jossa tarkastellaan läpimurron mahdollisuutta, ei kylläkään Laatokan rannikon suunnassa vaan Länsi-Kannaksella. Edullisimpana murtokohtana pidettiin Harvasuon ja Rokanjärven välistä aluetta
Lempaalanjärven lounaispuolella. Se arvioitiin heikoimmin varustetuksi tällä rintamanosalla. Kysymykseen voisi tulla kaksi mahdollista
päähyökkäyssuuntaa: Ohtan tien suunta tai suunta Loikkarinnotko–
Ryynämäki–Miskula. Ensin mainittua puolsi se, että edullinen tavoite,
Elizavetinkan tienristeys, oli vain noin neljän kilometrin päässä. Tässä
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suunnassa oli kuitenkin varauduttava lujaan vastarintaan. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa vihollisen asemat olivat paljon heikommat ja niiltä
puuttui syvyyttä. Tieverkoston voisi saavuttaa Ryynämäessä melko nopeasti. Hyökkääjä joutuisi kuitenkin Ohtan ja Lempaalan vahvojen
puolustuskeskusten väliin ja etenemisen voisi helposti pysäyttää.
Avoin maasto ja vihollisasemien vahvuus edellyttäisivät hyvin vahvaa tykistön, etenkin raskaan tykistön tukea. Panssarivoimat lisäisivät
mahdollisuuksia. Jalkaväkeä tarvittaisiin mahdollisesti ainakin kaksi divisioonaa. Onnistumisen edellytykset olisivat ehkä paremmat Loikkarinnotkon–Miskulan suunnassa. Olisi edettävä nopeasti. Liikkeen jatkuminen olisi pyrittävä varmistamaan jo etukäteen. Yrityksen arvioitiin vaativan huomattavia etukäteisvalmisteluja ja voimien keskittämistä. Muistion laatija ei lähtenyt veikkaamaan lopputulosta. Selvää oli
vain, että pelkästään paikallisin voimin yritykseen ei kannattaisi ryhtyä.
Muistio päätyi mappiin aiheuttamatta toimenpiteitä.105
Talven 1942–1943 tapahtumat Saksan itärintamalla eivät rohkaisseet
suomalaisia uusiin sotatoimiin. Saksalaisten aikomukset tietysti kiinnostivat. Kun tietoja ei tullut omia kanavia pitkin, Mannerheim päätti
käyttää asiamiehenään Erfurthia. Hän pyysi saksalaiskenraalia ottamaan selkoa siitä, mitä suomalaisilta seuraavan kesän operaatiosuunnitelmiin liittyen odotettiin. Erfurth tapasi Jodlin Hitlerin päämajassa
maaliskuussa ja sai kuulla tyynnyttäviä vastauksia. Saksalaisten mielenkiinnon painopiste tulisi olemaan itärintaman pohjoisosalla ja erityisesti Leningradin suunnalla. Suomalaisille Jodlilla ei ollut toivomuksia.106
Defensiivissä pitäytyminen ei estänyt pohdiskelemasta teoreettisia
hyökkäysmahdollisuuksia. Päämajan operatiivinen johto käski huhti–
toukokuussa 1943 Kannaksen, Aunuksen ja Maaselän ryhmiä laatimaan koulutustarkoituksessa hyökkäyssuunnitelman, kunkin omalla
vastuualueellaan. Harjoitelmaluonteestaan huolimatta suunnitelmat
ovat mielenkiintoisia, sillä ne kertovat rintamakomentajien sotataidollisesta ajattelusta ja Kannaksen osalta siitä miten linnoitusaluetta olisi
ehkä tositilanteessakin yritetty murtaa.
Päämaja määritti etukäteen hyökkäyssuunnat ja tavoitteet. Kannaksen ryhmän tuli tehdä läpimurto rintamansa itäisimmällä osalla, Laatokan ja Kämärikönsuon välillä. Tätä noin seitsemän ja puolen kilometrin levyistä kaistaa oli tuskin valittu sattumalta, sillä siihen sisälty-
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nyt Lumisuon kaakkois- ja eteläpuoli oli ilmeisesti koko Kannaksen
linnoituslinjan heikoimmin varustettu kohta. Lähtötilanne oli siten
mahdollisimman edullinen.
Operaation ensimmäisenä tavoitteena oli linja Uusikylä (Ragosinka)–
Kaavani, noin 25 kilometrin päässä silloisista asemista. Tavoite oli asetettu niin, että neuvostojoukkojen pääpuolustusaseman ohella murrettaisiin myös taaempi puolustusasema.107 Painopistesuunnan hyökkäykseen liittyen piti vallata Lempaalanjärven itäpuolinen maasto, ensivaiheessa linjalle Kiero–Grusinan asema–Lehtokylä. Laatokan rannikolla
noin 45 kilometrin päässä olevan Morjen sataman liikenne oli estettävä
yhdessä rannikkopuolustusjoukkojen kanssa. Käytettävien voimien
osalta suunnitelma piti laatia todenmukaiselle pohjalle. Pääsääntöisesti
oli tultava toimeen silloisilla joukoilla; vahvennuksia olisi saatavissa vain
erittäin rajoitetusti.
Kannaksen ryhmän 11-sivuinen suunnitelma valmistui toukokuun
lopussa. Sen on varustettu monipuolisilla liitteillä sekä mittakaavan
1:20 000 kartalla, johon on tiedustelutietojen perusteella merkitty yksityiskohtaisesti vihollisen asemat ja puolustuslaitteet. Ryhmän komentajan, kenraaliluutnantti Harald Öhquistin108 perusajatuksena oli keskittää vahva, kahdesta divisioonasta koostuva iskunyrkki kapealle
hyökkäyskaistalle. Koska ryhmällä ei ollut vapaita reserviyhtymiä,
hyökkäysjoukot muodostettaisiin tällä suunnalla entuudestaan olevasta
divisioonasta (15.D) ja irrottamalla rintaman eteläosalta yksi divisioona (2.D). Viimeksi mainittu luovuttaisi asemansa naapuridivisioonalleen (18.D), jonka puolustuslohkoa laajennettaisiin. Vihollisen puolelle
johti vain heikko tiestö, mistä syystä divisioonat ryhmitettäisiin peräkkäin. Ensimmäisen tavoitteen saavuttamisen jälkeen ryhdyttäisiin vyöryttämään vihollisen asemia länteen. Laatokan rannikkoprikaati varmistaisi rannikkoalueen ja suojaisi ryhmittymän vasemman sivustan.
Kenttätykistöä oli tarkoitus keskittää massiiviset 18 patteristoa (8
raskasta ja 2 järeää) ja kaksi erillistä patteria (toinen järeä), mikä oli
enemmän kuin missään siihenastisen sodan läpimurtotaistelussa.109
Laatokan rannikkoprikaati tukisi hyökkäystä 19 rannikkotykillä (15
raskasta). Päämajalta pyydettäisiin vielä rynnäkkötykkipataljoona ja
yksi tai kaksi 30 cm:n järeää kranaatinheitintä. Ilmatorjuntaan tarvittaisiin viisi kevyttä ilmatorjuntapatteria, joita oli tarkoitus käyttää
myös panssarintorjuntaan. Tulivalmisteluun ja hyökkäyksen tukemi-
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seen piti varata 9,5–10 tykistön ja heittimistön tuliannosta: yhteensä
noin 4 200–4 400 tonnia ampumatarvikkeita.
Kenttätykistöpatteristojen pääosaa käytettäisiin läpimurtoon painopisteessä, Kämärikönsuon ja Lumisuon itäpuolelta Sokelovoon (Sokilovaan) johtavan tien suunnassa. Vihollisen etummainen puolustusasema oli vain kenttälinnoitettu, mutta nopea murto edellyttäisi silti perusteellista ja voimakasta tulivalmistelua. Varsinainen linnoitusvyöhyke
oli sen verran kaukana, että sitä ei kyettäisi tulittamaan tehokkaasti alkuperäisistä asemista. Tykistön siirtäminen eteenpäin tulisi olemaan
vaikeaa heikon tiestön takia. Moottoroitu raskas tykistö ja järeä tykistö
kykenisivät tuskin seuraamaan hyökkäysjoukkoja riittävän nopeasti.
Tykistö ei näin ollen voisi osallistua koko voimallaan linnoitusvyöhykkeen läpimurtoon.
Pioneeri- ja rakentajavoimaa tarvittaisiin ansa- ja miinakenttien raivaamiseen, iskupioneeritehtäviin (bunkkereiden valtaukseen), tien- ja
sillanrakennustöihin sekä avustamaan jokien ja purojen ylityksissä. Tähän kaikkeen varattaisiin neljä pioneeripataljoonaa, kaksi linnoitusrakennuspataljoonaa ja yksi erillinen linnoitusrakennuskomppania. Painopistesuunnan tietöihin tarvittaisiin paljon väkeä, sillä suomalaisten
selustasta tuleva ainut tie päättyi jo etulinjan tasalle. Siitä eteenpäin pitäisi rakentaa autoilla liikennöitävä telatie noin puolentoista kilometrin
tiettömän osuuden ylitse, venäläisten puolella olevan tien päähän. Ryhmän pioneerikomentaja arvioi tämän onnistuvan vuorokaudessa tai
puolessatoista. Viestiyhteyksien rakentaminen ei tuottaisi ongelmia,
kunhan johdinvarastot saataisiin täydennettyä. Viestikomentaja, eversti
Veikko Veijola suhtautui tehtävään siinä määrin vakavasti, että ilmoitti
jo tilanneensa operaatiota silmälläpitäen 1 500 kilometriä kenttäkaapelia ja 630 kilometriä teräslankaa kirkasjohtimia varten.
Haasteista huolimatta Öhquist arvioi läpimurron onnistuvan. Tiedustelutiedot kertoivat vihollisella olevan läpimurtosuunnalla suhteellisen vähän joukkoja: Laatokan–Kämärikönsuon välillä oli vain yksi
linnoitusjoukkojen pataljoona ja kaksi jalkaväkipataljoonaa. Omia voimia oli kaikkiaan 18 pataljoonaa, joten ylivoima oli vakuuttava. Vihollisen tykistö arvioitiin niin ikään heikoksi. Laatokasta Lumisuon länsipuolelle ulottuvalla noin 20 kilometrin lohkolla oli todettu vain kaksi
patteristoa. Leningradin rintamalla tiedettiin tosin olevan runsaasti reservejä, joita voisi siirtää suomalaisia vastaan, »mikäli tilanne Pietarin
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rintaman eteläosissa saksalaisten toimesta ei odottamatta muuttuisi
sellaiseksi, että kaikki käytettävissä olevat reservit tulevat sidotuiksi sille
suunnalle». Nopea toiminta olisi joka tapauksessa tärkeää. Ensin oli
otettava haltuun Miikkulaisten (Nikuljasin) Yläkylän sillat ja tiesolmu.
Sen jälkeen etenemistä jatkettaisiin suunnassa Nässi–Uusikylä. Osa voimista puhdistaisi maastoa ja mahdollisia motteja. Uudenkylän alueelle
koottaisiin mahdollisimman vahva iskuvoima, joka hyökkäisi Lempaalanjärven itäpuolella olevan vihollisen sivustaan ja pyrkisi saarrostamaan. Operaation tähän vaiheeseen liittyi 10. Divisioonan hyökkäys
osalla voimistaan Lempaalanjärven ja Kapujärven välillä, ensi tavoitteena Grusinajoki, josta valmistauduttaisiin jatkamaan etelään. Morjen sataman liikennettä ryhdyttäisiin estämään sitten kun oli edetty niin pitkälle, että satamaan voisi ampua tähystettyä tykistötulta.110
Silloisessa tilanteessa operaation toteuttamiselle ei tietenkään ollut
reaalisia perusteita. Rintamansiirrosta ei olisi ollut suomalaisille olennaista hyötyä. Leningradin saarron kannalta Morjen sataman ja sen
pohjoispuolisen rannikon liikenteen estäminen ei olisi ratkaissut mitään, sillä etelämpänä oleva Osinovetsin satama olisi edelleen käytettävissä. Leningrad ei myöskään enää ollut pelkästään Laatokan-yhteyksien varassa, sillä saartorengas oli Pähkinälinnan eteläpuolella osittain
murtunut jo tammikuussa. Tilanne olisi ollut toinen, mikäli saksalaiset
olisivat kyenneet valtaamaan takaisin menettämänsä alueet ja hyökänneet Nevan yli pohjoiseen, esimerkiksi siten kuin von Manstein oli
edellisenä syksynä kaavaillut. Mutta tämä on vain teoreettista jossittelua. Mannerheim oli pelkistänyt strategisen linjansa Erfurthille jo maaliskuun alussa, kuukausi Stalingradin taistelun päättymisen jälkeen:
»Minä en enää hyökkää, olen jo menettänyt liikaa väkeä.»111
Hitler sen sijaan suunnitteli vielä keväällä 1943 Leningradin valtausta, se oli määrä toteuttaa loppukesällä, kun muualta vapautuisi lisävoimia. Suomalaiset muistuttivat valtauksen eduista eri kanavia pitkin,
mutta aiempaan tapaan eivät luvanneet omasta puolestaan mitään.
Saksalaisetkaan eivät enää elätelleet yhteistyötoiveita. Erfurth vieraili
toukokuun alussa 1943 OKH:n operatiivisella osastolla ja sai kuulla, että Hitler saattaisi salaamissyistä suorittaa operaation yksin, ilman suomalaisten vähäiseksi arvioitua apua.112 Myöhemmin kesällä koko kysymys menetti ajankohtaisuutensa, kun Leningradin-operaatio peruuntui Kurskin tappion myötä. Uusia valtaussuunnitelmia ei enää laadittu.
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Betoni kestää aikaa

Kesän 1944 suurhyökkäyksen myötä Kannaksen rintama siirtyi nopeasti kauemmas, ja linnoitusalueen tykistö-konekivääripataljoonia
voitiin siirtää uusiin tehtäviin. Useita pataljoonia oli irrotettu hyökkäävän kenttäarmeijan tueksi jo etenemisvaiheessa. Välirauhan jälkeen
siirrettiin vuoden 1940 rajalle kahdeksan pataljoonaa – pääosa kaikista
– sekä 17. Linnoitusalueen esikunta, jonka uudeksi sijoituspaikaksi tuli
Kirvun Sairala. Pataljoonat vastasivat yhdessä rajavartiojoukkojen ja
kenttäarmeijan kanssa alueesta Hiitola–Ojajärvi–Inkilä–Jääski. Suomenlahden ja Jääsken välille siirrettiin Narvan alueelta vapautunut 16.
Linnoitusalue. Molemmat lakkautettiin tiettävästi toukokuussa 1946.
Selustan vanhalle Karjalan linnoitusalueelle jäi viisi pataljoonaa. Linnoitteilla arvioitiin olevan edelleen käyttöarvoa ja niitä ajanmukaistettiin vielä 1950-luvulla. Bunkkereiden suojausta vahvistettiin. Entisten
76 mm:n tykkien tilalle asennettiin tehokkaampia 85 ja100 mm:n tykkejä, jotka soveltuivat sekä panssarintorjuntaan että taisteluun jalkaväkeä vastaan. Ilmansuodatuslaitteistoja uusittiin. Harvalukuisia uudisrakenteita olivat muun muassa yksittäiset tykkibunkkerit ja panssaribunkkerit, joiden maanpäällisenä osana oli raskaan panssarivaunun
(JS-3, JS-4) torni ja pääaseena 122 mm:n tornikanuuna. Aivan uudentyyppisiä kokeiluja olivat muutamat konekivääribunkkerit, joiden
maanpäällisenä rakenteena oli vain laakea ja lähes huomaamaton teräksinen torni. Eräissä kohteissa kokeiltiin aseistuksena erikoisia kaarevapiippuisia konekiväärejä, joista maanpinnan yläpuolella olivat vain terässuojan sisällä olevat piippujen etuosat ja tähtäinperiskoopit. Organisaatiotakin muutettiin. 22. Linnoitusalue lakkautettiin 1950-luvun
puoliväliin mennessä ja tilalle perustettiin samannumeroinen tykistökonekivääridivisioona.
Linnoitusalue oli 1990-luvulle saakka sotilaskohde, ja tiedot sen viimeisistä vuosikymmenistä ovat niukkoja ja epävarmalla pohjalla.
Erään tiedon mukaan konekiväärit ja tykkien lukkolaitteet olisi poistettu jo 1960-luvun alussa, jolloin linnoituslaitteet olisi myös valmisteltu
pitkäaikaissäilytykseen. Puolustuksesta vastannut divisioona supistettiin rykmentiksi, tiettävästi vuonna 1960. Tämä joukko-osasto, 14. Erillinen tykistö-konekiväärirykmentti, kerrotaan hajotetun vasta 1990-luvulla.113
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Yksi linnoitusalueen konekivääribunkkereista tänä päivänä.
A recent shot of a machine-gun bunker in the disused fortified area.
Kuva / Photo: http://fotki.yandex.ru/next/users/fotosergs/tag/%D0%BA%D0%B0%
D1%83%D1%80/album/126108/view/533876?page=99&search-author=fotosergs

Tänä päivänä Karjalan linnoitusalue on pahoin rappeutunut. Auki
murretuista bunkkereista on otettu se, millä on katsottu olevan jotain
arvoa. Osa laitteista on jäänyt asutuksen ja rakennustöiden jalkoihin.
Vielä useammat ovat vaikeasti löydettävissä maaston metsittymisen ja
aluskasvillisuuden takia. Laitteet ovat kiinnostaneet lähinnä linnoitusharrastajia, joiden ylläpitämiä internet-sivustoja on hyödynnetty tätäkin artikkelia kirjoitettaessa. Bunkkereita on siivottu talkootöinä ja varustettu opaskilvillä. Siestarjoella oleva kahden tykin puolikaponieeri
on kunnostettu museoksi, se on sisätiloiltaan lähes autenttisessa asussa.
Arkistolähteisiin perustuva kattava tutkimus linnoitusalueesta puuttuu
yhä.
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51 Jokipii–Manninen 2006, s. 266–267; »Käymme omaa erillistä sotaamme». Risto Rytin
päiväkirjat 1940–1944. Toimittaneet Ohto Manninen & Kauko Rumpunen. Edita.
Helsinki 2006, s. 131. Rytin muistiinpanoissa Mustajoki on saanut muodon
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»Mustapuro». Ryti kirjoittaa »Mustapurolla» olevan saman lasku-uoman kuin
Rajajoella, mikä viittaa myönnytyksen vähäisyyteen. Maininta yhteisestä lasku-uomasta
piti kyllä paikkansa, mutta vasta Siestarjoen järvestä Suomenlahteen johtavalla aivan
lyhyellä osuudella. Erfurthin mukaan: »Der Angriff der Finnen hiergegen würde so
angesetzt werden, dass sie zeitgerecht mit den Deutschen, die Petersburg im Osten und
Nordosten einzuschliessen hätten, am Tschornaja Joki eintreffen würden.» Ks. Erfurth:
Kriegstagebuch 1.9.1941. KA. Tschornajajoki-nimeä käytetään myös esim. maanmittaushallituksen kartassa vuodelta 1928 (1:50 000). Maanpuolustuskorkeakoulun
sotahistorian laitoksen karttakokoelma.
52 Päämajan tiedusteluosasto. Osasto Vehniäinen. U2/V. Sotapäiväkirja 16.8.1941.
Mikrofilmit F 144/1. KA.
Partiokertomukset 1941. Partiot n:o 17, 20 ja 21. Mikrofilmi F 144/3. KA; Saressalo,
Lassi: Päämajan kaukopartiot jatkosodassa. WSOY. Juva 1987, s. 76–79.
53 Tsto III/2.DE:n sotapäiväkirjan liitteitä. (Tiedustelupäiväkirja.) Sanomat 31.8.1941.
Spk 5314. KA.; Tsto III/2.DE:n sotapäiväkirja 31.8.1941. Spk 5306. KA.; 18.DE:n
puh.sanoma N:o 1213/III: JR 6:lle, JR 27:lle, Tyk.kom:lle ja Kev.Os. 7:lle 31.8.1941
klo 16.20. 18.D:n Op. käskyt 1941 (kopiot,). Spk 6254. KA; Päämajan sotapäiväkirja
31.8.1941. SOTAHL; 18. D:n tyk.kom. ja E/KTR 19:n sotapäiväkirja 31.8.41. Spk 6287.
KA; Tuompo 1968, s. 56.
54 II AKE:n sotapvk 31.8.1941, Spk 4192. KA. Armeijakunnan käsky on merkitty annetuksi
klo 20.00.
55 II AKE:n sotapäiväkirja 31.8.1941. Spk 4192. KA; Päämajan operatiivisen osaston kirje
n:o 2335/Op.1/5d/sal. 31.8.1941, Päämajan sotapäiväkirjan liitteet 1941. Liite n:o 230.
SOTAHL; II AKE:n kirje n:o 1604/III/2/L 1543 1.9.41 klo 9. 18. DE, II AKE:n Op. Käskyt
ja tiedoitukset ajalla 19.6.–6.9.41.(Jäljennökset). Spk 6255. KA.
56 Erfurth: Kriegstagebuch 1.9.1941. KA.
57 I AKE:n kirje n:o 245/III/84 b sal. 1.9.1941. (Jäljennös). 15. DE. Komentoporras.
Sotapäiväkirjan liitteitä 1941. Spk 6177. KA.
58 I AKE:n kirje n:0 262/III/84 b sal. 2.9.41. (Jäljennös). 15. DE. Komentoporras.
Sotapäiväkirjan liitteitä 1941. Spk 6177. KA.
59 18. DE:n kirje n:o 1820/III/4 sal. 14.11.41 liitteineen. 18. DE:n sotatoimien oleellisia
puolia koskevia salaisia op. ja henk. ilmoituksia, selostuksia ja käskyjä ajalta 24.6.–
14.11.1941 (jäljennöksiä), s. 153–159. Spk 6259. KA.
60 18. DE:n puh.sanoma n:o 1239/III; Kev.Os.7:lle ja JR 27:lle 2.9.1941 klo 9.27
(Jäljennös). 18. DE:n kirje n:o 1224/III/3 sal. 2.9.1941 klo 16.25 (jäljennös). 18.D:n Op.
käskyt ajalla 28.7.–6.9.41. Spk 6254. KA.
61 18. DE:n kirje n:o 1224/III sal. 3.9.41 klo 18.00 ja puhelinsanoma n:o 1225 3.9.1941 klo
18.50 (jäljennökset). 18.D:n Op. käskyt ajalla 28.7.–6.9.41. Spk 6254. KA. Topografinen
kartta 1:100 000 (karttalehti Haapakangas). SOTAHL.
62 JR 49:n sotapäiväkirja 4.–5.9.41. Spk 12342. KA.; RajaJP 2:n sekä 1., 2. ja 3/RajaJP:n
sotapäiväkirjat 4.–5.9.41. Spk 21095, 21099, 21108 ja 21110. KA. Ainakin myöhemmin
asemasodan aikana näkyvyys suomalaisten asemista oli niin hyvä, että Merituitun
kukkulan bunkkereita saattoi erottaa helposti tähystämällä. Ks. esim. SA-kuvat n:o
126809, 126810, 126817. Valkeasaaren kylän vallanneen JR 49:n komentaja antaa sodan
jälkeen kirjoittamassaan rykmentin historiikissa ymmärtää, että bunkkerilinja olisi
havaittu jo heti suomalaisten tultua Valkeasaareen. Jalkaväkirykmentti 49:n vaiheet
sodassa 1941–1944. Kirjoittanut eversti E. I. Järvinen, s. 45. KA. JR 6:n taistelukertomus
v:lta 1941 (4.9.41, s. 180–181). Spk 9379. KA.
63 II AKE:n kirje n:o 1650/III/2/L 1585 4.9.41. 18.D. II AKE:n Op. käskyt ja tiedoitukset
ajalle 19.6.–6.9.41. (Jäljennökset, s. 139.) Spk 6255. KA.
64 JR 28:n taistelukertomus 26.8.41–15.9.41, s. 10. Spk 11091. KA.; III/JR 28:n
sotapäiväkirja 5.9.41. Spk 11120. KA.
65 III/JR 28:n sotapäiväkirja 9.–11.9.41. Spk 11120. KA.
66 10. D:n taistelukertomus ajalta 18.6.–30.9.1941. Spk 5929, s. 132–137. KA.; 15. DE:n
sotapäiväkirja 4.–6.9.41. Spk 6183. KA.; JR 15:n sotapäiväkirja 4.–6.9.41. Spk 10620.
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KA.; Piirroksia linnoituslaitteista, ks. JR 15:n sotapäiväkirjan liitteet (n:ot 17–25). Spk
10633. KA; Yleisesikunnan tilastotston kirjeen n:o 1507/V/sal. 1.9.1938 liitteenä oleva
kartta linnoitustöistä Venäjän puoleisella Karjalan kannaksella. SOTAHL.
67 JR 15:n sotapäiväkirja 6.9.41. Spk 10620. KA.
68 Rintamalinjan todellisesta pituudesta ks. esim. KanRE:n kirje n:o 301/III/201 sal.
29.5.43. T 15716/1. KA.
69 Spravka o tšislennom i bojevom sostave tšastei 22 UR. 28.8.41 g. Kopio alkuperäisestä,
ks. http://rufort.info/index.php?topic=188.0 [10.8.2013]; Svedenija o bojevom sostave
tšastei 22 Ukreplennogo raiona po sostojaniju na 6 sentjabrja 1941 god. Kopio
asiakirjasta, ks. http://rufort.info/index.php?topic=1769.0 [24.7.3013]; Pežik, Boguslav:
»Karelski ukreplennyi raion – neizvestnaja fortifikatsija» 2002. Perevod s polskogo:
Dmitri Tšerenkov 2006. http://www.kaur.ru/articles/perzyk_kru.php [15.10.2012].
70 22. Linnoitusalueen esikunnan operatiivisen osaston päällikön, kapteeni Kolotuškinin
laatima kartta (leima 11.9.1941). Kuva alkuperäisestä ks. http://www.aroundspb.ru/
karty/132/lo_p35p36_1941_kaur_100000.html [7.10.2013]; Svedenija o bojevom
sostave tšastei 22 Ukreplennogo Raiona po sostojaniju na 6 sentjabrja 1941 god.
http://rufort.info/index.php?topic=1769.0 [24.7.2013); KanRE:n op.os:n kirje n:o
674/II/203.c.sal. 16.5.43. T 8480/2. KA.
71 Korž 1987.
72 Professori Ohto Mannisen muistiinpanot Venäjän puolustusministeriön
keskusarkistossa (Podolsk) huhtikuussa 2001. Professori Manninen on ystävällisesti
antanut kirjoittajalle kopioita näistä muistiinpanoista; Nazarenko 1998–2005; Raunio–
Kilin 2007, s. 157.
73 Erfurth: Kriegstagebuch 4.9.1941. KA; Neuvottelu 4.9.1941 Sotamarsalkan huoneessa.
(Yleisesikunnan päällikön kenraaliluutnantti Edvard Hanellin 5.9. päiväämät
muistiinpanot). T 20117/32. KA; Tuompo 1968, s. 60–61.
74 Polvinen Tuomo: Barbarossasta Teheraniin. Suomi kansainvälisessä politiikassa I: 1941–
1943. WSOY. Juva 1979, s. 32–34.
75 Manninen, Ohto: Suur-Suomen ääriviivat. Kirjayhtymä. Jyväskylä 1980, s. 65–68, 95,
99, 175, 258; Klink, Ernst: Heer und Kriegsmarine. Das Deutsche Reich und der Zweite
Weltkrieg. Band 4. Herausgegeben vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt.
Deutsche Verlags-Anstalt. Stuttgart 1983, s. 551; Erfurth: Kriegstagebuch 4.9. ja
23.9.1941. KA.; »Käymme omaa erillistä sotaamme». Risto Rytin päiväkirjat 1940–1944.
2006, s. 135–136.
76 Erfurth: Kriegstagebuch 26.9.1941. KA.
77 Generaloberst Halder: Kriegstagebuch, Band III. Der Russlandfeldzug bis zum
Marsch auf Stalingrad (22.6.1941–24.9.1942). Bearbeitet von Hans-Adolf Jacobsen,
W. Kohlhammer Verlag Stuttgart 1964, s. 254, 269 (26.9. ja 5.10.1941); Mauno Jokipii ja
Ohto Manninen ovat kääntäneet Halderin tekstissä olevan »angreifen»-sanan muotoon
»hyökkäillä», mikä varmaan kuvaakin paremmin toiminnan ajateltua luonnetta.
Jokipii–Manninen 2006, s. 270–271.
78 IV AKE:n Op. os:n kirje n:o 388/III/201 sal. 1.9.41. PM sotapäiväkirjan liite n:o
234/1941. SOTAHL; JR 47:n sotapäiväkirja 10.–20.9.1941. Spk 12138. KA.; II/JR 47:n
sotapäiväkirja 10.–20.9.1941. Spk 12170. KA.; Nazarenko 1998–2005; Minajev, Mihail–
Tšerenkov, Dmitri: Beloostrovski »Millioner». 2004. http://www.kaur.ru/articles/
millioner.php [15.10.2012]; Nazarenko 1998–2005.
79 II/JR 47:n sotapäiväkirja 20.9.1941. Spk 12170. KA.; 7./JR 47:n sotapäiväkirja 20.9.1941.
Spk 12149. KA.; JR 46:n sotapäiväkirja 22.9., 23.9. ja 29.9.1941. Spk 12062. KA.
Minajev–Tšerenkov 2004.
80 II AKE:n kirje n:o 1650/III/2/L 1585 4.9.41. 18.D. II AKE:n Op. käskyt ja tiedoitukset
ajalle 19.6.–6.9.41. (Jäljennökset, s. 139.) Spk 6255. KA.
81 I AKE:n kirje n:o 363/III/85 b. sal. 9.9.41. ja 15. DE:n kirje n:o 857/III/54. sal. 10.9.41. I
AKE. Sotapäiväkirjan liitteet 6.9.–31.10.1941. Liitteet n:o 204 ja 213. Spk 4147 KA.
82 15. DE:n kirje n:o 248/II/26 sal. 1.10.41 ja n:o 281/II/ 31 10.10.41. (Kev.Os. 16:n
sotapäiväkirjan liitteet n:o 40 ja 44.) Spk 24434. KA.; Päämajan tied.os. Os. Vehniäinen.
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U2/V. Sotapäiväkirja 16.9.1941. Mikrofilmi 144/1. Partiokertomukset, partio n:o 23.
Mikrofilmi F 144/3. KA.
83 Karjalainen, Mikko: Ajatuksista operaatioiksi. Suomen armeijan hyökkäysoperaatioiden
suunnittelu jatkosodassa. Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitos.
Julkaisusarja 1 n:o 12. Edita Prima 2009, s. 148; Päämajan tied.os. 1. Os. Vehniäinen.
U2/V. Sotapäiväkirja 11.9.1941. Mikrofilmi F 144 1. KA; Kev.Os. 7:n sotapäiväkirja
3.9.1941. Spk 16922. KA; 12.DE:n Os.2:n sotapäiväkirja 4.9. ja 6.9.1941. Spk 6056. KA.
Kan.RE:n hall.tston sotapäiväkirja 6.–7.9.1941. Spk 14213. KA.
84 Suomen Sota 1941–1945. 3. osa. Toimittanut Sotahistoriallisen Tutkimuslaitoksen
Sotahistoriallinen toimisto. Toinen painos. Kustannusosakeyhtiö Kivi. Rauma 1957.
Kartta 33. Tykistön ryhmitykset Etelä-Kannaksella 29.8., 31.8. ja 4.9.; KTR 10:n
sotapäiväkirja 4.9.1941 –. Spk 15454. KA.; Paulaharju, Jyri: Kenttätykistön toiminta.
Jatkosodan historia 6, s. 370–373; Jär.Psto 3:n sotapäiväkirja syyskuulta 1941. Spk 13696.
KA.; 2./Jär.Psto 3:n sotapäiväkirja 28.7.1941–. Spk 13694. KA. (Jär.Psto 3:sta oli
Kannaksella vain kaksi patteria.)
85 18. D:n tyk.kom. ja E/KTR 19:n sotapäiväkirja syys–lokakuulta 1941. Spk 6287. KA.
86 KTR 15:n tiedustelupäiväkirja syys–lokakuulta 1941. Spk 15702. KA.; 1./Jär.Psto 4:n
sotapäiväkirja 18.10.41 Spk 13732. KA. »3dje pjäsen återvände från Termola efter att ha
skjutit 620 skott».
87 Rask.Psto 25:n pstoupseerin sotapäiväkirja 13.–14.9.1941. Spk 22490. KA.; Rask.Psto
27:n sotapäiväkirja 19.9.1941. Spk 22541. KA.; KTR 15:n tiedustelupäiväkirja 24. ja
29.9.1941. Spk 15702. KA.
88 E/JR 48:n sotapäiväkirja 18. ja 23.9.41. Spk 12207. KA.; I/JR 48:n sotapäiväkirja 18. ja
23.9.41. Spk 12282. KA.
89 Kertomus 2. D:n lohkolla 31.3.1942 suoritetusta väkivaltaisesta tiedustelusta. 2. DE:n
kirje n:o 496/III/10 sal./L 1561 1.4.41. Tsto III/2. DE. Sotapäiväkirjan liitteitä 1941–
1942, liite n:o 61. Spk 5316. KA.
90 Korž 1987.
91 Svedenija o bojevom sostave tšastei 22 Ukreplennogo raiona po sostojaniju na 6
sentjabrja 1941 god. Kopio asiakirjasta, ks. http://rufort.info/index.php?topic=1769.0
[24.7.3013]; Svedenija o tšislennom i bojevom sostave tšastei 22 Ukreplennogo raiona
po sostojaniju na 29 dekabrju 1941 g. Kopio asiakirjasta, ks. http://rufort.info/
index.php?topic=1769.0 [24.7.3013]. Luvuista puuttuvat linnoitusalueiden esikunnat
ja erilaiset tukevat osat.
92 Korž 1987; Sosnin, A. V.: »I puški grohotali, i muzy ne moltšali». »Na severnyh podstupah
k Leningradu» (Vospominanija veteranov Karelskogo ukreplennogo raiona 1941–1945 gg.
2010). http://www.kaur.ru/docs/north_approach/sosnin.php [8.1.2014]; Maslovski
G. N., »Severnyi forpost goroda». (Vospominanija veteranov …) http://www.kaur.ru/
docs/north_approach/maslovsky.php [16.11.2013].
93 Professori Mannisen muistiinpanot Venäjän puolustusministeriön keskusarkistosta
2001 (vahvuus 30.7.1942); Korž 1987; Nazarenko 1998–2005; Bojevoi sostav Sovetskoi
Armii, Tšast II (1942), III (1943) ja IV (1944). Vojennoje izdatelstvo Ministerstva
Oborony SSSR. Moskva 1966, 1972, 1988.
94 Spravka o tšislennom i bojevom sostave tšastei 22 UR. 28.8.41 g. Kopio asiakirjasta, ks.
http://rufort.info/index.php?topic=188.0 [20.1.2013]; Svedenija o tšislennom i bojevom
sostave tšastei 22 Ukreplennogo raiona po sostojaniju na 29 dekabrju 1941 g. Kopio
asiakirjasta, ks. http://rufort.info/index.php?topic=1769.0 [24.7.3013]; Nazarenko
1998–2005; Korž 1987.
95 Bitva za Leningrad. Vojennoe izdatelstvo Ministerstva Oborony SSSR, Moskva 1964,
Shema 10; Maljarov 2000, glava vtoraja, glava tretja; Puna-armeijan jalkaväen
ohjesääntö, II osa (pataljoona, rykmentti). Vojennoje izdateljstvo narodnovo
komissariata oborony 1942. Suomennos. Otava, Helsinki 1943, s. 56. Tämän
ohjesäännön mukaan pataljoonan puolustuslohko voi olla 2 kilometriä leveä ja 1,5–2
kilometriä syvä.
96 Venäläisten maavoimat Suomen rintamalla v. 1941, 1942 ja 1943. Päämajan tied.os:n
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tied.pvk. N:o 6058/sal.3.9.1941, N:o 8899/sal. 22.10.1941, N:o 125/sal. 2.1.1942, N:o
3004/sal. 17.2.1942, N:o 1320/I/sal. 29.1.1943. Kartta: Vihollisen ryhmitys Suomen
rintamilla 10.5.1943. SOTAHL.
97 Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen karttakokoelma (1:20 000).
98 KanRE:n op.os:n kirje n:o 674/II/203.c.sal. 15.5.1943. (Luutn. M. M. Dobrotvorskin
kuulustelupöytäkirja liitteineen.) T 8480/2. KA.
99 2. DE:n op.os:n kirje n:o 715/II/9.b.sal. 10.7.1943. (Katsaus kesäkuun taistelutoimintaan
2.D:n lohkolla sekä Karjalan kannaksella kesä-heinäkuun vaihteessa 1943 oleviin
vihollisvoimiin.) Spk 5319. KA; Rybaltšenko, V. N.: »Eštše o geroitšeskom DOTe 07». »Na
severnyh podstupah k Leningradu» (Vospominanija veteranov Karelskogo ukreplennogo
raiona 1941–1945 gg.). http://www.kaur.ru/docs/north_approach/rybalchenko.php
[16.11.2013]. Rybaltšenko toimi »Ojasen bunkkerin» päällikkönä (komendanttina)
vuosina 1942–1944.
100 Polvinen 1979, s. 29.
101 Talvela, Paavo: Sotilaan elämä. Muistelmat II. Kirjayhtymä. Jyväskylä 1977, s. 179;
Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmactführungsstab). Band II:
1. Januar 1942–31. Dezember 1942. Erster Halbband. Zusammengestellt und erläutert
von Andreas Hillgruber. Frankfurt am Main 1963, s. 638.
102 Jokipii–Manninen 2006, s. 287–288; Polvinen 1979, s. 138–141 ja viite n:o 16 sivulla
325; Erfurth: Kriegstagebuch 2.9.1942. KA.
103 Jokipii–Manninen 2006, s. 288–289; Talvela II 1977, s. 182–184.
104 Erfurth: Kriegstagebuch 12.–13.10.1942. KA.; Talvela II 1977, s. 190–192.
105 Karjalainen 2009, s. 152; Muistio: Läpimurtomahdollisuudet Karjalan kannaksella
Harvasuon ja Rokanjärven välillä. T 15716/1. KA.
106 Erfurth: Kriegstagebuch 19.3. ja 24.3.1943. KA.; Vrt. Talvela II 1977, s. 223.
107 Taaempi asema kulki täällä linjalla Kuivajärvensuo–Vuolejärven pohjoispää–
Vuoleenjoki–Matoksa–Sohvola–Anjala–Lieskula–Osselki.
108 Öhquist oli siirtynyt tehtävään talvella 1942. Talvelasta tuli hänen seuraajansa
Mannerheimin yhteyskenraalina Saksassa.
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110 Päämajan op.os:n kirje n:o 623/Op.1/5.a/sal. 30.4.43. KA.; Kan.RE:n op.os:n kirje
n:o 301/III/201. sal. 29.5.43. T 15706/3. KA.; Päämajan tiedusteluosasto. Venäläisten
maavoimat Suomen rintamalla v. 1943. Kartta: Vihollisen ryhmitys Suomen rintamalla
10.5.1943. SOTAHL.
111 Erfurth: Kriegstagebuch 4.3.1943. KA.
112 Polvinen 1979, s. 141–142; Erfurth: Kriegstagebuch 1.5.1943. KA.; Päämajan
operatiivisella osastolla laadittiin vielä huhtikuussa 1943 muistio »Pietarin alueen
valtaamisesta koituvista eduista», jossa valtausta perusteltiin sekä Suomen että Saksan
näkökulmasta. Muistion saksankielinen versio toimitettiin yhteyskenraali Talvelalle,
Päämajan ulkomaanosaston päällikölle, everstiluutnantti Åke Slöörille (hänen oli määrä
vierailla armeijaryhmä Nordissa) sekä armeijaryhmän ilmatukena olleen Luftflotte 1:n
suomalaiselle yhteysupseerille. Päämajan op. os:n kirje n:o 586/Op.1/5.a/sal. 29.4.1943.
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Seura, Helsinki 2004, s. 93.
113 Nazarenko 1998–2005; Švarjov, Aleksei: Karelski ukrepraion (KaUR). Istoritšeskaja
spravka. www.4wd-shop.ru/pok/9992/4704.pdf [7.1.2014]; Feskov, V. I., Kalašnikov,
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Evgenev, Sergei: Severnyi štšit Leningrada, Gazeta Vesti on-lain. http://www.vesty.spb.ru/
apps/novosti/2013/06/14/severnyj-shit-leningrada [3.1.2014]; 14 avgusta 2010.
Sostoitsja toržestvennoe meroprijatie posvjaštšennoe 50-letiju 14 OPulAP.
http://www.newsestroreck.ru/priglashaem/525-14-avgusta-2010-sostoitsyatorzhestvennoe-meropriyatie-posvyashhennoe-50-letiyu-14-opulap.html [3.1.2014];
Kuvia uudentyyppisistä linnoituslaitteista, ks. esim. www.photo.aroundspb.ru/
fortification/experiment ja www.kaur.ru/lem.php?page=1.
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Role of the Karelian Fortified Region in
Leningrad’s Defense and in Finland’s
Military Planning
Millions of people were killed in World War I, and the destructive power of modern weapons had increased dramatically in the course of the
conflict. This led several European countries to reconsider their fundamental doctrines of warfare. As early as the 1920s and 1930s, a number
of nations sought to secure their threatened borders with extensive fortified lines built around arrays of concrete bunkers and other permanent fortifications. The purpose of these lines was to prevent an invading force from seizing valuable assets and areas and allow time for the
mobilization of their own troops and other countermeasures. This
doctrine was also implemented by the Soviet Union, where a coming
major confrontation with the capitalistic nations was deemed inevitable for ideological reasons alone. An offensive strategy was needed
for a victory, but in the 1920s the strength of the Red Army was inadequate for offensive warfare along an extended front.
The chief of the General Staff Mikhail Tukhachevsky proposed in
1927 that the problem be solved by building carefully designed lines of
fortifications along the nation’s borders. In the future war, the main
forces should be massed in one sector of the front at a time, while in
others, the enemy would only be tied up by the fortified areas. The proposal was approved, and planning work started before the year’s end.
The focal point of the effort was the 3,000-kilometer-long western border where 21 fortified areas were established by the end of the 1930s.
One of them was on the Russo-Finnish border on the Karelian Isthmus.

…
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The purpose of this Karelian fortified region was to protect Leningrad since the distance from the Finnish border to the center of the city
was in some places less than thirty kilometers. A line of fortifications
spanned the Karelian Isthmus from the Gulf of Finland to Lake Ladoga
at a maximum distance of 15 kilometers from the border. The 80-kilometer line was formed by separate defensive installations, each to be assigned to be defended by a designated battalion and consisting of several concrete fortifications located for defense in depth. A total of around
two hundred of these constructions, most of which were machine-gun
emplacements, were erected throughout the area by the end of the
1930s. Their primary purpose was to secure the roads and railroads
leading from the direction of Finland towards Leningrad.
The fortifications saw no use in the 1939−1940 Winter War. The
general opinion after the war was that they had lost most of their importance with the annexation of the Karelian Isthmus to the Soviet
Union and the resulting relocation of the border back by around one
hundred kilometers in accordance with the terms of the peace treaty.
The bunkers were shut-off and their weapons put in long-term storage,
and some of the units garrisoned in the area were moved elsewhere.
This state of affairs did not last long, however, since the war raging in
Europe and more importantly the fate that had befallen the French
Maginot Line forced Russian planners to reconsider the tenets of fortification. More depth had to be created for an effective defensive posture. Consequently, they looked anew at the Karelian fortified region
and formed, in August 1940, an entirely new unit, designated the 22nd
Fortified Region, to man the defenses. Yet no particular threat was envisaged to emerge in the sector, and the unit’s combat-effectiveness left
much to be desired when the Continuation War broke out in the summer of 1941.
Finnish troops quickly recaptured those parts of the Karelian Isthmus that had been ceded after the Winter War and reached the fortification line on most sections of the front in early September 1941. Germany’s high command wished that Finland had continued its thrust to
contribute more effectively to the siege of Leningrad. Finland’s General
Headquarters did not comply since, as commander-in-chief Mannerheim maintained, the Finns lacked tanks, heavy artillery, and dive
bombers, and they all would have been needed to neutralize the Rus-
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sians’ fortifications. Furthermore, in the background was the political
and military leaders’ reluctance to become involved in a direct attack
against Leningrad although they would very much have liked to see the
city captured by the Germans. Mannerheim gave his consent to advance
to the outermost perimeter of the fortification line but no further.
Mannerheim remained unwavering in his resolve from that point
on. The Finns only probed the hardness of the bunkers and their defenders through using artillery fire and small strike squads, but refrained throughout the war from determined attempts to breach the
line. The ability of the fortified area to repulse an attack was therefore
not put to a true test.
The period of trench warfare from the fall of 1941 to the summer of
1944 gave the Soviets a chance to prop up their defenses. They constructed large numbers of defensive structures, primarily field fortifications, and established a rear line of defense and emplacements well
back from the front line. The number of defenders rose from approximately 4,600 in September 1941 to around 12,200 by the spring of
1944. Available firepower increased even more dramatically. Heavy machine guns, the defenders’ primary weapons, numbered around 700 in
the fall of 1942, which represented a three-fold increase from the previous fall, while the number of artillery pieces, at around 360, had seen
more than a four-fold increase. The Soviets also reorganized their
forces. In October 1942, the defense of the fortified area was split between two units. Of these, the 22nd Fortified Region was given responsibility for the sector between the Gulf of Finland and Lake Lempaala,
while a newly-formed 17th Fortified Region took over the stretch of
front spanning Lake Lempaala and Lake Ladoga. Overall responsibility
for the defense of the Karelian Isthmus was with the 23rd Army, to
which the fortified regions were subordinated. The forward defensive
positions of the Soviet infantry were at the level or in front of the
bunker belt.
The front on the Karelian Isthmus rolled back rapidly after the Soviets had launched their major offensive in June 1944. Defenders of the
fortified area followed the field army and were assigned new tasks.
Most of them were dispersed along the 1940 border upon the signing
of the armistice.
However, the fortifications were not allowed to fall into disuse since
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they were still deemed valuable assets and were even upgraded in the
1950s by providing additional reinforcement to the structures, installing more potent guns, and replacing air filtration equipment. Some
sources claim that it was only in the 1960s that the bunkers were
stripped of machine guns and gun breeches as part of a program aimed
at the mothballing of the structures, while still others say that the last
unit responsible for the maintenance of the fortifications was disbanded as late as the 1990s.
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ANTTI-VEIKKO HAIMILA
(s. 1977), sotatieteiden maisteri 2013. Artikkeli perustuu kirjoittajan
Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksella tekemään
pro gradu -työhön Päämajan ja Merivoimien suhde rannikolla suoritettujen
operaatioiden suunnittelussa ja toimeenpanossa jatkosodassa.

Päämajan ja Merivoimien suhde
rannikko-operaatioiden suunnittelussa
ja toimeenpanossa 1941
Päämajan toiminta sotatoimien johtoesikuntana jatkosodassa on edelleen vailla kokonaisvaltaista tutkimusta. Merivoimien Esikunnan osalta
tilanne ei ole sen parempi: merisotaa ja merisodanjohtoa käsittelevä
tutkimus loistaa poissaolollaan. Aihepiirin tutkimuksissa ja historiikeissa on käsitelty pääasiallisesti Merivoimien taistelutapahtumia. Esimerkiksi Sotakorkeakoulun diplomitöissä on keskitytty Merivoimien sisäisen toiminnan selvittämiseen tarkastelematta asioita laajemmissa yhteyksissä. Tässä artikkelissa käsitellään vuoden 1941 operaatioiden
suunnittelua ja toimeenpanoa Päämajan ja Merivoimien välillä. Käsittelyssä ovat Hangon rintaman sekä Kannaksen hyökkäyksen tapahtumat.
Millainen oli Päämajan ja Merivoimien suhde ja millä tavalla Päämaja
johti alaistaan puolustushaaraa jatkosodan ensimmäisenä vuotena?

Lähtökohdat Päämajan ja Merivoimien väliseen operatiiviseen
toimintaan

Päämajan yleisesikunta Mikkelissä oli ylipäällikkö Mannerheimin esikunta, josta johdettiin sotatoimia vuosien 1941–1944 aikana. Merivoimien Esikunta puolestaan sijaitsi Helsingin seudulla. Merivoimien komentajan, kenraaliluutnantti Väinö Valveen mukaan ylipäällikkö luotti
merellisissä asioissa Merivoimien Esikuntaan. Niinpä Merivoimat suunnitteli ja toteutti operaationsa itsenäisesti pitäen Päämajan tietoisena ta-
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Merivoimien komentaja, kenraaliluutnantti Väinö Valve (edessä vasemmalla) ja
esikuntapäällikkö, kommodori Svante Sundman (edessä keskellä) Merivoimien
Esikunnassa vuonna 1941. Kuva: Eino Itänen, SA-kuva.
Commander of the Navy, Lieutenant General Väinö Valve (forward, left) and chief
of staff, Captain Svante Sundman (forward, center) in the Navy Headquarters in
1941. Photo: Eino Itänen, Finnish Defence Forces.

pahtumista.1 Mannerheim antoikin muistelmissaan kiitosta Valveelle
tämän ansioista komentajana. Ennen sotia Merivoimien asema oli ollut
verrattain itsenäinen. Merivoimien operatiiviset kysymykset eivät olleet
Mannerheimin suurimman kiinnostuksen kohteena, eikä hän puuttunut puolustusneuvoston puheenjohtajana Merivoimien asioihin yhtä
lailla kuin muiden puolustushaarojen toimintaan. Valve toimi myös
puolustusministeriön meriosaston johtajana, joten käytännössä Merivoimissa päätettiin myönnettyjen määrärahojen käytöstä itsenäisesti.
Valveen näkyvimpiä luonteenpiirteitä olivat rauhallisuus ja tyyneys, joten hän oli alaisena helpompi kuin moni muu Mannerheimin kenraaleista.2 Erilaisen näkemyksen Valveen luonteesta, mutta samansuuntaisen Valveen ja Mannerheimin suhteesta, on esittänyt presidentti Urho
Kekkonen. Kekkonen on todennut, että Valve oli tyhmin hänen tunte-
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mansa kenraali, mutta jostain syystä Valve oli marsalkan suosiossa.3
Merivoimien itsenäisestä asemasta huolimatta Valve oli välirauhan
aikana tehnyt esityksen Merivoimien komentajan ja tärkeimpien johtoosiensa siirtymisestä Päämajaan, jossa ne olisivat muodostaneet Päämajan meriosaston. Valve perusteli siirtymistä talvisodan aikaisilla kokemuksilla. Hänen mielestään Merivoimat oli jäänyt liiaksi syrjään sodan kokonaistilanteen seuraamisesta, mikä oli välttämätöntä Merivoimien johtamiseksi. Suomen strateginen tilanne oli muutenkin heikentynyt, kun Hankoniemen vuokra-alue ja Viron rannikko päätyivät
Neuvostoliiton haltuun. Toinen Valveen esittämä perustelu Päämajaan
siirtymiselle olikin Maa- ja Merivoimien yhteistoiminnan järjestäminen Hangon ja Ahvenanmaan puolustuskysymyksissä. Päämajan päätös Merivoimien komentajan siirtymisestä oli kielteinen. Sen sijaan
vastauksessa kiinnitettiin huomiota tiiviin yhteydenpidon tärkeyteen

Päämajan johtohahmot: ylipäällikkö, marsalkka Mannerheim ja päämajoitusmestari, kenraalimajuri Aksel Airo vuonna 1941. Kuva: Vänrikki R. Ruponen,
SA-kuva.
The commanding figures at the General Headquarters: Commander-in-chief
Marshal Mannerheim and Quartermaster-General Aksel Airo in 1941. Photo:
Second Lieutenant R. Ruponen, Finnish Defense Forces.
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ylipäällikön ja Merivoimien komentajan välillä.4
Päämajan toiminta oli järjestetty ylipäällikkö Mannerheimin ympärille. Päätökset Mannerheim halusi tehdä itsenäisesti ja tarvittaessa
suoralla otteella yhtymiin ohittaen Päämajan osastot ja välijohtoportaat. Myös henkilösuhteet olivat merkityksellisiä, koska usein tuon suhteen toimivuus ja luonne määrittivät henkilön aseman Mannerheimin
johtamisjärjestelmässä. Organisaationa Päämajan toiminta ei siten vastannut oman aikansa ohjesäännöistä saatavaa kuvaa. Esimerkiksi Yleisesikunnan päällikkö, tehtävä jossa suurimman osan sodan ajasta toimi
kenraaliluutnantti Erik Heinrichs, ei varsinaisesti johtanut Päämajaa
esikuntana, eikä toiminut operatiivisten asioiden esittelijänä ylipäällikölle. Mannerheim oli ottanut esikuntapäällikön roolin itselleen johtamalla henkilökohtaisesti lähipiirinsä upseereita ja Päämajan osastoja.5
Heinrichs suhtautui jälkikäteen kriittisesti Päämajan toimintaan yleisesikuntana kuvaillen vallinnutta johtamistapaa »järjestelmäksi ilman
järjestelmää».6
Mannerheimin lähin upseeri operatiivisissa asioissa oli päämajoitusmestari, kenraaliluutnantti Aksel Airo. Ennen sotia Airo oli toiminut
Yleisesikunnan operatiivisen osaston päällikkönä sekä sihteerinä Mannerheimin johtamassa puolustusneuvostossa. Neuvostossa vallinnut
johtamistapa periytyi Airon mielestä Päämajaan. Päämajoitusmestari
vastasi operatiivisen suunnittelun ja toimeenpanon käytännön työstä.
Airon näkökulmasta Mannerheim oli auktoriteetti, jonka kaikinpuoliseen kunnioitukseen sodan johtaminen nojautui.7 Operatiivisella osastolla tehtiin käytännön suunnittelutyö ylipäällikön ja päämajoitusmestarin ohjeiden ja käskyjen mukaan. Osastoon kuuluivat maa-, meri- ja
ilmavoimatoimistot. Päämajan ote suunnittelussa ja toimeenpanossa
kaikkiaan oli hyvin kontrolloiva. Työjärjestys kulki useimmiten niin,
että Päämajasta annettiin käsky armeijakunnalle tai muulle alajohtoportaalle suunnitelman tekemiseksi. Alajohtoportaan valmis suunnitelma lähetettiin Päämajaan tarkastamista ja mahdollisia korjauksia varten, jonka jälkeen sille annettiin Päämajan operatiivisen johdon hyväksyntä. Tilanteen mukaan Päämajan operatiivinen johto saattoi vielä pidättää suunnitelmien toimeenpanon käskemisen itsellään.8
Merivoimien tekemät esitykset ja suunnitelmat tulivat Päämajaan
Merivoimatoimiston kautta. Merivoimien operatiiviseen suunnitteluun
toimisto vaikutti kuitenkin vain vähän. Se oli ensisijaisesti Päämajan
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käytössä. Toimistossa tehtiin esityksiä ja käsiteltiin Merivoimien Esikunnan tekemiä esityksiä Rannikkotykistön järeiden ja raskaiden yksiköiden siirroista ja ryhmityksistä. Ylipäällikkö oli asiasta henkilökohtaisesti kiinnostunut ja määrännyt siirrot esiteltäviksi itselleen. Näin
järjestettiin yksiköitä Merivoimien ja Maavoimien rannikkopuolustuksien välillä, kun syksyn 1941 aikana perustetut Laatokan ja Äänisen
rannikkopuolustukset alistettiin Maavoimille. Toimiston asema lähellä
Päämajan operatiivista johtoa takasi sille myös enemmän vaikutusvaltaa suhteessa Merivoimien Esikuntaan edellä mainittujen asioiden käsittelyssä.9
Tärkeimmissä operatiivisissa asioissa Valve asioi suoraan Mannerheimin tai Airon kanssa. Esimerkiksi Merivoimien esityksiin laivaston toiminnasta Päämajan Merivoimatoimisto ei ottanut kantaa. Yhteydenpito Päämajan ja Merivoimien välillä tapahtui kirjeitse, puhelimitse, kaukokirjoittimilla sekä Mannerheimin ja Valveen tapaamisissa. Merivoimien toiminnan suunnittelu erosikin Päämajan ja Maavoimien yhtymien välisestä toiminnasta. Suunnitelmat tehtiin ilman Päämajan
aktiivista osallistumista Merivoimien omissa esikunnissa, eli Merivoimien Esikunnassa ja Laivaston
Esikunnassa. Laivaston Esikunta
oli perustettu välirauhan aikana
organisaatiomuutoksessa, joka oli
suunniteltu Päämajan käskystä.
Laivaston päätehtävänä oli meriyhteyksien suojaaminen länteen,
johon Ahvenanmaan puolustaminen liittyi olennaisesti. Esikunta
sijaitsi Turussa ja komentajana oli
kommodori Eero Rahola. Laivastolla olikin sodan alkaessa kaksi
Laivaston Esikunnan komentaja,
ylipäällikön hyväksymää suunnikommodori Eero Rahola vuonna 1941.
Kuva: Sot.virk. A. Jokinen, SA-kuva.
telmaa: Ahvenanmaan miehityssuunnitelma ja juuri ennen sodan
Officer commanding Navy Headquarters, Captain Eero Rahola in 1941.
alkamista päivitetty miinoitusPhoto: Vilho Heinämies, Finnish
suunnitelma10.
Defense Forces.
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Päämajan hyväksymien suunnitelmien lisäksi Merivoimien tavoitteista jatkosodassa sovittiin saksalaisten kanssa. Ennen Barbarossahyökkäystä käydyt yhteistoimintaneuvottelut oli suomalaisten puolelta
johtanut Heinrichs, mutta merisodankäyntiä koskeneet neuvottelut olivat eriytyneet hyvin pian omiksi neuvotteluikseen Suomen Merivoimien
ja Saksan Kriegsmarinen edustajien välillä. Merivoimien yhteistyösuhde
muodostuikin muita puolustushaaroja tiiviimmäksi. Neuvotteluissa käsiteltiin pääasiallisesti laivaston toimintaa koskeneita asioita. Saksalaiset
pitivät omaa asemaansa tässä yhteistyössä johtavana ja toisaalta suomalaiset kokivat yhteistyön hyödylliseksi, koska Merivoimilla oli yhteinen
tavoite. Operatiiviseksi tavoitteeksi päätettiin, että sodan alettua oli jälleen niin pian kuin mahdollista kyettävä ylläpitämään normaaleja meriyhteyksiä. Saksalaisten merisodan painopiste tuli säilymään Isoon-Britanniaan kohdistettuna, joten Itämerellä ratkaisua haettiin kevyiden yksiköiden miina- ja torpedoylläköllä.11 Tavoitteeseen pääsemiseksi Neuvostoliiton punalippuinen laivasto oli tuhottava tai saatettava toimintakyvyttömäksi ja siten taattava Suomen ja Saksan meriyhteyksien toimivuus. Merivoimien Esikunnan läheisyydessä sijainnut Saksan merivoimien yhteyselin Marineverbindungstab Finnland olikin sille tärkeä yhteistyökumppani. Yhteistyö perustui lähes päivittäiseen yhteydenpitoon.
Esikunnan päälliköstä, amiraali Reimar von Boninista tuli myös Valveen
hyvä ystävä.12

Hangon tukikohta meri- ja maarintaman risteyksessä

Hangon tukikohta ja Viron rannikolla ollut Osmussaaren linnake muodostivat neuvostoliittolaisen miina- ja tykistöaseman. Rannikkotykistöpattereiden ja merisulutusten tarkoituksena oli estää vihollisen laivastoa ylittämästä Suomenlahden suun linjaa tai vähintään kuluttaa läpimurtautuvan vihollisen voimia. Tehtävää varten tukikohtaan tukeutui
myös moottoritorpedoveneitä, sukellusveneitä, vartiomoottoriveneitä
sekä ilmavoimien yksiköitä. Merellisen uhkan lisäksi tukikohtaan oli
mahdollista siirtää Suomenlahden poikki maajoukkoja uhkaamaan
Helsingin seutua. Puolustusvalmistelujen tuloksena Hankoniemen
vuokra-alue oli jatkosodan alkaessa vahvasti linnoitettu. Yhteensä tukikohdassa oli jatkosodan syttyessä lähes 30 000 sotilasta.
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Suomalaisten suunnitelmissa tukikohdan synnyttämän uhkan poistamiseen valmistauduttiin hyökkäyksellä. Kenraaliluutnantti Valve ja
Merivoimat määrättiin heti talvisodan päätyttyä 13.3.1940 vastaamaan
Hangon alueen puolustuksesta. Huhtikuun lopulla alueelle perustettiin
Päämajalle alistettu Karjaan Sotilaslääni komentajanaan eversti Aarne
Snellman. Snellman olisi halunnut toimia suoraan Päämajan alaisuudessa komentaen itse kaikkia Merivoimista ja Maavoimista alueelle
koottuja joukkoja. Hän piti Hangon rintaman taistelua ensisijaisesti
Maavoimille kuuluvana. Merivoimien komentajalle hän esitti vain tarkastusoikeutta Hangon alueen rannikkotykistöyksiköihin.13 Valveen
mielestä rannikkotykistöyksiköiden piti kuulua Merivoimille rauhan
aikana. Hän esitti, että sodan aikana ne alistettaisiin Hankoniemellä
olevalle divisioonalle, joka olisi mieluummin Päämajan tai Maavoimien kuin Merivoimien alaisuudessa. Valve oli huolissaan Merivoimien
osaamisesta hyökkäykseen liittyvissä operatiivisissa asioissa, joita hän
piti Maavoimille kuuluvina. Aselajitien ja aselajihuollon piti kuitenkin
säilyä Merivoimilla rannikkopuolustuksen yhtenäisyyden vuoksi.14
Päämajan operatiivinen osasto puolestaan laati esityksen, jonka mukaan kaikki joukot alistetaan Karjaan Sotilasläänille, joka puolestaan
olisi Merivoimien komentajan alaisuudessa. Ehdotusta perusteltiin
alueen Maa- ja Merivoimien joukkojen tehtävien kytkeytymisellä kiinteästi toisiinsa sekä vaatimuksella rannikkopuolustuksen yhtenäisyydestä koko rannikon matkalla.15 Operatiivisen osaston esittämä järjestely toteutettiin Merivoimien komentajan ottaessa kokonaisvastuun
Hangon alueesta. Tästä huolimatta jatkosuunnitelmissa hyökkäyksen
johtoportaaksi esitettiin ylipäällikölle alistettua armeijakunnan esikuntaa, joka Karjaan Sotilasläänin piti muodostaa. Valmisteluja varten
muodostettiin kesäkuussa vuonna 1940 Hangon Ryhmä, jonka komentajaksi Snellman nimitettiin. Perustamisen taustalla oli siis tarve yhdistää rannikkojoukkojen ja sotilasläänin toiminnot.
Hyökkäyssuunnitelmat laadittiin käytännössä Hangon Ryhmän Esikunnassa Päämajan ja Merivoimien johdon antamien vaatimusten ja
tarkennusten perusteella. Hangon tukikohdan sijainti ja sen aiheuttama uhka merelle ja maalla oli johtanut tilanteeseen, jossa johtovastuuta suunniteltiin vaihdettavaksi tilanteen mukaan Merivoimien komentajan ja ylipäällikön välillä. Suunnitelman kehittyessä kävi selväksi, ettei hyökkäystä kyettäisi toteuttamaan pelkillä Hangon Ryhmän jou-
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koilla, vaan sille pitäisi alistaa hyökkäystehtävään toinen divisioona
Karjaan Sotilasläänin perustaman 17. Divisioonan ja Merivoimien
joukkojen rinnalle. Laivaston roolina Hangon Ryhmän suunnitelmissa
nähtiin vihollisen meriyhteyksien katkaiseminen ja hyökkäyksen tukeminen.16
Barbarossa-hyökkäyksen lähestyessä myös saksalaiset kiinnittivät
huomiota Hangon tukikohtaan. Toukokuussa käydyissä neuvotteluissa
suomalaiset ilmoittivat Heinrichsin johdolla saksalaisille, että Hanko
oli enemmän Saksaa kuin Suomea vastaan suunnattu tukikohta, koska
Suomenlahden sulkeminen Hangosta yhdessä Baltian tukikohtien
kanssa onnistuisi varsin tehokkaasti. Heinrichs esittikin, että saksalaiset
ottaisivat Hangon valtaamisen vastuulleen suomalaisten tukiessa operaatiota. Saksalaiset olivat asiasta sikäli samaa mieltä, että Hangon valtaamistehtävän vaatimukset hyökkäysjoukon suorituskyvylle ymmärrettiin. Tukikohdan lyömistä ei kuitenkaan pidetty mahdollisena heti
sodan alkaessa, vaan se piti aluksi pitää vain saarrettuna. Tähän suomalaisten voimat riittäisivät hyvin. Heinrichs jatkoi neuvotteluja seuraavana päivänä esittämällä, että suomalaiset käyttäisivät Hangon suunnassa
kahta divisioonaa, tai sitten saksalaisten piti ottaa Hanko omalle vastuulleen.17
Samaan aikaan Merivoimien esikuntapäällikkö, kommodori Sundman, neuvotteli Saksan merivoimien esikunnassa. Saksalaiset kertoivat
estävänsä neuvostolaivaston poispääsyn Itämereltä. Suomen merivoimien tehtävinä nähtiin operaatiot Hankoa vastaan ja Ahvenanmaan
miehittäminen. Merivoimien jatkoneuvotteluissa 6. kesäkuuta 1941
saksalaiset esittelivät toimintasuunnitelmansa Suomenlahdelle. Ne käsittivät kahden miinoitteen laskun ja moottoritorpedoveneiden operoinnin neuvostoliittolaisten Hangosta pois pääsyn estämiseksi. Saksalaiset odottivat suomalaisten osallistuvan Suomenlahden miinoituksiin, miinanraivaukseen, sukellusveneentorjuntaan sekä Hangon väylien sulkemiseen miinoilla ja tykistötulella.18
Saksalaisen 163. Divisioonan komentaja, kenraali Erwin Engelbrecht
vieraili Suomessa 17.–22. kesäkuuta valmistellakseen Hangon operaatiota. Päämajassa oltiin alkuaan yllättyneitä hänen saapumisestaan. Samaan aikaan Lounais-Suomen Sotilasläänin perustamalle 1. Divisioonalle oli annettu käsky valmistautua toimimaan tarvittaessa Hangon
suunnalla. Sillä oli siis mahdollisuus vahvistaa Hangon Ryhmän jouk-

140

ANTTI-VEIKKO HAIMILA

Sotahist34_001-317:__Aikakauskirja

11.11.2014

12:26

Sivu141

koja. Päämajan Merivoimatoimistossa tehtiin kartalle hahmotelma
Hangon valtaamisesta 22. kesäkuuta. Hyökkäyksen kärjen Hankoniemen kankaalla olisi muodostanut saksalainen divisioona suomalaisten
seuratessa toisessa portaassa. Päämajassa tehtiin siis oma hyökkäyssuunnitelma, kun aiemmat tarkat suunnitelmat oli laadittu Merivoimien alaisessa Karjaan Sotilasläänin Esikunnassa.19
Kenraali Engelbrecht vieraili Hangon suunnalla 20. kesäkuuta. Saksalaisten arvion mukaan yhden divisioonan hyökkäys olisi liian heikko,
joten operaatio vaati myös suomalaisten osallistumisen. Matkan jälkeen laaditussa saksalaisten hyökkäyssuunnitelmassa suunniteltiin vahvasti linnoitettua pääasemaa vastaan vain puolustajan sitova paine, samalla kun saarien kautta pohjoisesta ja idästä olisi hyökätty Hankoniemelle kaksipuoleisella pihtiliikkeellä.20 Siinä missä Päämajassa laaditussa suunnitelmassa voimat keskitettiin Hankoniemen kankaalle, olivat
saksalaisten ja Karjaan Sotilasläänin aiemmin laatimat talvihyökkäyssuunnitelmat hengeltään saarrostavia.
Päämajassa hyökkäys Hankoon nousi esille vielä 24. kesäkuuta, kaksi
päivää Barbarossa-hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Heinrichs ja Päämajan saksalainen yhteysupseeri, kenraali Waldemar Erfurth, suunnittelivat 17. Divisioonan alistamista 163. Divisioonalle. Tämä kahden divisioonan yhtymä olisi puolestaan alistettu ylipäällikkö Mannerheimille. Saksan maavoimien yleisesikunta kannatti ehdotusta, joka ei kuitenkaan koskaan toteutunut.21
Hangon operaatioiden suunnittelussa oli ajauduttu kahteen organisaatioon, kun Merivoimien ja Maavoimien asioita käsiteltiin omissa
piireissään. Hangon puolustus oli annettu Merivoimien tehtäväksi,
mutta neuvottelut saksalaisten kanssa Hangon tukikohtaa vastaan kohdistettavasta maahyökkäyksestä käytiin ilman Merivoimien edustusta.
Ratkaisu johtui siitä, että hyökkäys oli ollut tarkoitus toteuttaa ylipäällikölle alistetulla yhtymällä. Toiseksi Heinrichsille kysymys oli myös siitä, missä kahta suomalaista divisioonaa käytettäisiin: Hangossa vai päähyökkäyksen suunnassa Karjalan rintamalla, jonne ne saksalaisten ottaessa Hangon vastuulleen olisi voitu suunnata. Kuitenkin samaan aikaan suomalaiset laivastoupseerit olivat neuvotelleet tulevan merisodan toteutustavoista ja päämääristä saksalaisten kollegoidensa kanssa.
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Merivoimien etulinja – Päämajan selusta?

Suomalaisten keskittäessä Hangon rintamalle joukkoja aluksi puolustukseen ja sodan alun ollessa jonkinasteista harmaata vaihetta ei Hangon Ryhmässä laadittu uusia suunnitelmia. Molemmat osapuolet pysyivät passiivisina tykistön tuli-iskuja lukuun ottamatta. Jalkaväen taisteluja käytiin ensimmäisen kerran 30. kesäkuuta – 1. heinäkuuta välisenä yönä Hangon Ryhmän suorittaessa väkivaltaista tiedustelua alueellaan. Meriliikenne Hangon satamasta ja tiedustelulennolla kerätyt havainnot olivat saaneet Merivoimissa aikaan epäilyjä tukikohdan evakuoinnista. Yöllisen tiedustelun tulokset olivat kehnoja. Erityisesti
Hankoniemen kankaalla vihollisen puolustus osoittautui vahvaksi.22
Merivoimien komentaja tiedotti myös Laivaston johdolle vihollisen
evakuoineen joukkoja Hangosta Tallinnaan. Samalla Laivastolle annettiin käsky valmistautua toimimaan kuljetuksia vastaan Örön–Bengtskärin saaristoväyliltä ja siirtyä tehtävää varten Ahvenanmaan alueelta
Nauvon suunnalle.23
Tilanteen pysyessä kohtalaisen rauhallisena Hangon maarintamalla
miinoittaminen merellä oli aktiivista. Suunnitelmiensa mukaan saksalaiset laskivat sodan syttymisyönä miinoitteet Örön ja Hiidenmaan välille sekä Tallinnan ja Porkkalan välisen linjan länsipuolelle. Neuvostoliitto puolestaan halusi sulkea Suomenlahden hyökkäysväylänä Leningradiin ja laski 23.–29. kesäkuuta edellä mainittujen miinoitteiden väliin oman miinasulkunsa. Suomalaiset puolestaan laskivat miinoitteen
26.–27. kesäkuuta katkaistakseen Virosta Hankoon kulkeneet meriyhteydet. Yhteensä Suomenlahden suun alueelle laskettiin reilussa viikossa noin 5 000 miinaa ja raivausestettä.24 Merisodan kannalta merkittävää oli se, että runsaan miinoittamisen tuloksena Hangon–Osmussaaren miina- ja tykistöasema tyrehdytti meriliikenteen Suomenlahdelle.
Suomen laivastovoimat oli jaettu Laivaston komentajan ja Merivoimien komentajan kesken. Pääosista koostunut Rannikkolaivasto, joka
piti sisällään muun muassa panssarilaivat ja tykkiveneet, oli Laivaston
komentajan alaisuudessa Saaristomerellä. Lisäksi Laivaston komentajan alaisuudessa olivat Saaristomeren ja Ahvenanmaan rannikkoprikaatit. Merivoimien komentajan suorassa alaisuudessa puolestaan olivat Suomenlahdella toimineet alukset, joiden johtamiseen Valve käytti
Erillisen Laivasto-osaston johto-osia. Kesäkuun 21.–22. päivänä Laivas-
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ton komentajan johdolla oli suoritettu Ahvenanmaan miehittäminen.
Rannikkolaivasto jäi kuljetusten jälkeen alueelle suojaamaan miehittämistä sekä suorittamaan miinoituksia. Kesäkuun puolessa välissä Laivaston Esikunnassa oli suunniteltu myös Ahvenanmaan miehittämisen
jälkeistä toimintaa. Yhtenä jatkotehtävänä pidettiin vihollisen evakuointien estämistä Hangosta.25
Kesä–heinäkuun vaihteessa Laivastossa haluttiinkin siirtää päävoimat Suomenlahden puolelle Hangon meriyhteyksien katkaisemiseksi.
Ajatuksen oli tuonut esiin Laivaston komentaja, ja siirrosta oli neuvoteltu Merivoimien komentajan, Laivaston komentajan sekä Saksan merivoimien edustajan kesken.26 Ahvenanmaan uhanalaisuuteen ei enää
vakavasti uskottu ja omia voimia Suomenlahdella pidettiin riittämättöminä estämään vihollisen pinta-alusten toiminta vain viikko sodan alkamisen jälkeen, vaikka punalippuisen laivaston päävoimat pysyivätkin
passiivisina.27 Vihollisen ilmatoiminta oli jo tässä vaiheessa heikentynyt, ja Suomenlahdella panssarilaivoille olisi ollut Hangon ja Tallinnan
evakuointikuljetusten käynnistyttyä erinomaisia maaleja. Myös panssarilaivojen hitaan nopeuden takia Suomenlahti olisi ollut niille otollinen
toiminta-alue vallinneessa tilanteessa.28 Laivaston johdon operatiivisten näkemysten lisäksi Merivoimissa oli aloitettu suunnitelmien tekeminen Laivaston ja rannikkojoukkojen yhteisoperaatioista, joilla Merivoimat oli tarkoitus saattaa mukaan kenttäarmeijan hyökkäykseen
Kannaksella. Tämäkin puolsi voimien siirtoa Suomenlahdelle.
Heinäkuun 1. päivänä kello 22.36 Valve teki esityksen Mannerheimille Rannikkolaivaston siirtämisestä Suomenlahdelle 3.–6. heinäkuuta
välisenä aikana. Valve perusteli siirtoa sillä, että näin laivastoa voitaisiin
käyttää tehokkaasti Hangon ja Tallinnan välisen meriyhteyden katkaisemiseen. Ahvenanmaan puolustus saatettiin jättää 7. Rannikkoprikaatin varaan. Varmistuksena miinavaaraa varten saksalaiset olivat osallistumassa raivaajalaivueella »Hernekeitto»-nimen saaneeseen operaatioon.29 Mannerheimin 2. heinäkuuta illalla antama vastaus oli kielteinen. Samalla ylipäällikkö antoi myös toisen käskyn. Hän ei yleisen
tilanteen huomioon ottaen pitänyt tarpeellisena suorittaa Hangon
alueella valtaamistoimia, jotka olisivat vaatineet suhteettomia uhrauksia.30 Päämajassa oli luovuttu Hangon valtaamisaikeista ja saksalainen
163. Divisioona lähetettiin Laatokan pohjoispuolelle. Mannerheim oli
ilmeisesti arvioinut Hangon hyökkäysoperaation olevan liian kallis siitä
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saavutettavaan hyötyyn nähden. Niinpä hän päätti passiivisemmasta
toimintalinjasta, jolla tukikohta pidettäisiin vain saarrettuna. Suomalaiset eivät enää halunneet osallistua operaatioon, mikä puolestaan oli
ollut ehto saksalaisten hyökkäykselle. Saksalaisetkin pitivät hyökkäystehtävää vaativana. 163. Divisioonalta puuttui tavallisena jalkaväkidivisioonana sellaiset erikoisvälineet ja -koulutus, joita pidettiin välttämättöminä hyökkäykselle saaristossa hyvin linnoittautunutta vihollista
vastaan.31 Toiseksi päätökseen saattoivat vaikuttaa Hangosta saadut tiedot vihollisen vahvasta puolustuksesta. Voimia ei ollut käytettävissä
tarpeeksi hyvin puolustetun tukikohdan lyömiseksi edes saksalaisen
divisioonan vahvistamana. Siksi Päämajassa oli tehty päätös luopua
aiemmista hyökkäysaikeista ja pitäytyä tukikohdan saartamisessa.
Valve oli aiemmin suhtautunut pessimistisesti Merivoimien mahdollisuuksiin johtaa maajoukkojen hyökkäysoperaatiota Hangon alueella.
Nyt hän halusi kuitenkin toimia aktiivisesti tukikohdan meriyhteyksiä
vastaan. Mottia oli tarkoitus kiristää tiukemmalle siirtämällä panssarilaivat edullisempiin tuliasemiin Suomenlahdelle ja laskemalla miinoitteita. Merivoimissa ajateltiin, että pakottamalla tukikohta antautumaan
nopeasti saataisiin meriyhteydet Suomenlahdelle taas avatuiksi ja punalippuisen laivaston toimintamahdollisuuksia rajoitetuksi entisestään.
Merivoimien komentaja ei lannistunut ylipäällikön kielteisestä vastauksesta, vaan lähestyi Päämajaa toistamiseen. Valve pyysi käsittelemään esityksen uudelleen esittäen lisää perusteluja. Hän epäili alusten
siirtämisen estyvän kokonaan sen jälkeen, kun saksalaiset tulisivat lähipäivinä laskemaan alueelle lisää miinoitteita. Näiden laskemisen jälkeen alusten siirto voitaisiin toteuttaa vasta kun suomalaiset ottaisivat
Hangon haltuunsa. Siten laivasto jäisi toimettomaksi Saaristomeren
puolelle. Hangon meriyhteyksien lisäksi Valve otti esiin myös tulevan
Kannaksen hyökkäyksen. Suomenlahdella alukset saattaisivat olla jatkossa suureksi eduksi Viipurinlahden suunnalla toimittaessa.32
Myöhään illalla Päämajasta oltiin puhelimitse yhteydessä Merivoimien Esikuntaan ja ilmoitettiin jälleen kielteisestä vastauksesta. Tämän
jälkeen Valve pyysi lupaa saapua tapaamaan ylipäällikköä, johon vastattiin myönteisesti. Mannerheim ei kuitenkaan pyörtänyt päätöstään.
Heinäkuun 3. päivänä virkaa tekevänä Yleisesikunnan päällikkönä toiminut kenraalimajuri Viljo Tuompo on kirjoittanut päiväkirjaansa laivaston siirrosta: »Valve haluaisi siirtää laivaston Turun saaristosta Tam-
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misaareen. Hän pelkää, että se jää muutoin sinne eikä pääse itään tulittamaan Hangosta ehkä vetäytyvää vihollista. Meillä ei kuitenkaan ole
mitään syytä estellä Hangon evakuoimista, pikemmin päinvastoin. Antaa venäläisten vain mennä, ilman että meille aiheutuu tappioita. Kalliit
laivat voisivat sitä paitsi ajaa miinoihin jne. Valve saapuu tänne puhumaan asiasta kun kaksi kertaa on kielletty siirtämästä laivoja.»33 Päämajassa Hangon tukikohdan evakuoinnin estämistä ei siis pidetty sillä
hetkellä tärkeänä. Tukikohdasta ajateltiin päästävän nopeasti eroon, jos
sitä kerran oltiin tyhjentämässä puna-armeijan joukoista.
Päämajan arvioon kokonaistilanteesta on arveltu vaikuttaneen Mannerheimin halu varmistaa Ahvenanmaan suunta. Maavoimien joukkojen siirtäminen Ahvenanmaalta maarintamalle aloitettiin samoina päivinä. Toiseksi Päämajassa oltiin huolissaan merimiinojen mahdollisesti
aiheuttamista tappioista aluksille. Suunniteltu reitti kulkikin venäläisen
miinasulun läpi, jonka keskellä piti tietojen mukaan olla kulkuaukko.
Myöhemmin kävi ilmi, ettei aukkoa ollutkaan, vaan venäläiset kiersivät
sen Osmussaaren lähettyviltä. Siirto olisi siis saattanut käydä todella
vaaralliseksi tai se olisi saattanut viivästyä, kuten myöhemmin loppukesällä kävi tykkiveneiden siirron kanssa. Reitti olisi kulkenut myös Osmussaaren tukikohdan rannikkotykkien kantomatkan sisältä.34
Merivoimissa ei ollut odotettu ylipäällikön puuttuvan laivaston siirtämiseen Suomenlahdelle. Vaikka Valve ei ollut vielä edes tehnyt esitystä Mannerheimille, käytiin heinäkuun 1. päivän aikana saksalaisten
kanssa viimeiset neuvottelut yhteistoiminnasta.35 Heinäkuun 2. päivänä Merivoimien Esikunta antoi Laivastolle käskyn valmistautua viipymättä pääosiensa siirtämiseen Suomenlahdelle. Samalla Laivaston komentajan käskettiin siirtyä Helsinkiin tarpeellisine esikunnan osineen,
joten tarkoituksena oli siirtää Ahvenanmaan puolustuksesta vastannut
johtoporras uudelle toiminta-alueelle.36 Laivaston johto ehti vielä antaa oman käskynsä Rannikkolaivastolle 3. heinäkuuta aamuyöllä kello
02.00. Myöhemmin samana päivänä Valve siis neuvotteli Mannerheimin kanssa Päämajassa ja illalla hän ilmoitti alaisilleen, että marsalkka
oli kieltänyt siirron.
Operaatioiden suunnittelussa ei pidetty tiiviisti yhteyttä Merivoimatoimiston välityksellä, eikä ylipäällikön ja Merivoimien komentajan välillä vaikuta olleen epävirallistakaan yhteydenpitoa ensimmäisen sotaviikon aikana. Laivaston siirron toimeenpano oli jo pitkällä, vain toi-
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meenpanokäskyä vailla, kun Valve teki asiasta esityksen. Kieltävän vastauksen on täytynyt olla tyrmistys, mutta Merivoimien komentaja halusi puolustaa ajatustaan. Valve oli ilmeisen vakuuttunut, että hän pystyisi kääntämään Mannerheimin mielen pyytäessään asian käsittelyä
uudestaan sekä lähestyessään ylipäällikköä henkilökohtaisesti.
Valveen vierailua Päämajassa seurasi myöhemmin myös muita käskyjä. Suomenlahdella suoraan Valveen alaisuudessa toimineen Sukellusvenelaivueen miinoitustoiminta keskeytettiin. Sukellusveneiden toiminta rajoitettiin muutenkin mahdollisimman vähiin ja alukset telakoitiin nopealla tahdilla huoltoja varten. Myös Tammisaaren alueelta
Hangon meriyhteyksiä vastaan toimineet moottoritorpedoveneet käskettiin Helsingin edustalle uusiin tehtäviin.37 Koska Mannerheim oli
käskenyt jättämään Hangon evakuoinnin rauhaan, Valve antoi yksiköille muita tehtäviä. Takaisin toimintaan sukellusveneet asetettiin heinäkuun 31. päivänä, koska oli syntynyt epäilys Tallinnan joukkojen evakuoimisesta Hankoon.38 Sekä Päämajan että Merivoimien intressinä oli
tietenkin estää tukikohdan vahvistuminen. Merivoimien komentaja
käski myös moottoritorpedoveneet takaisin alueelle tehtävänään meriyhteyksien katkaiseminen, mutta niiden toimintamahdollisuudet jäivät
vähäisiksi ilmaylivoiman ollessa vihollisella.
Merivoimien Esikunta oli saanut Päämajalta jo 12. kesäkuuta huomautuksen siitä, että laivaston alistussuhteissa oli tehty muutoksia kysymättä niihin lupaa.39 Merivoimien vastineessa johtosuhteista kerrottiin sovitun Merivoimien komentajan ja Yleisesikunnan päällikön kesken.40 Heinrichs oli toiminut saksalaisten kanssa käytyjen neuvottelujen johtajana. Kun Merivoimien yhteistyö saksalaisten kanssa alkoi
muodostua tiiviiksi, oli alusyksiköiden siirtoja Saaristomeren ja Suomenlahden välillä tehty siis hänen hyväksynnällään. Heinrichs ei kuitenkaan ollut keskeisessä asemassa Päämajan operatiivisessa toiminnassa, ja heinäkuun alussa hän oli jo siirtynyt Päämajasta Karjalan
Armeijan komentajaksi. Heinrichsin mukaan omavaltaisuus oli muutenkin ominaisuus, josta Mannerheim on katkerimmin moittinut joitakin alaisiaan. Jos kaikki meni hyvin, toiminta ilman käskyä oli vielä hyväksyttävää, muussa tapauksessa siitä tuli raskauttava asianhaara.41
Saksalaisten vaikutusta Merivoimien suunnitelmiin Hangon tilanteen ratkaisemiseksi ei voi jättää huomioimatta. Sekä Merivoimien Esi-
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kunta että Laivaston Esikunta olivat tiiviissä yhteistyösuhteessa Saksan
merivoimien osien kanssa. Ennen sotaa käydyissä neuvotteluissahan oli
yhteiseksi tavoitteeksi päätetty normaaliajan meriyhteyksien mahdollisimman pikainen palauttaminen. Hanko–Osmussaari muodosti siten
edelleen Merivoimille hankalan tukikohdan, vaikka se olikin maarintamalta eristetty.
Seuraavan kerran Valve ja Mannerheim tapasivat Päämajassa heinäkuun 15. päivänä. Ylipäällikkö teki päätöksen siirtää 17. Divisioona yhtä rykmenttiä lukuun ottamatta pois Hangosta. Samalla ryhmän komentajaksi nimitettiin eversti Eino Koskimies. Vaikka Hangon Ryhmän
tehtäväksi käskettiin tämän jälkeen puolustus pääasemassa, maajoukkojen hyökkäyksen suunnittelu ja koulutus Hangon Ryhmässä jatkui
koko syksyn ajan. Merivoimien komentaja sekä Hangon Ryhmän komentaja olivat molemmat paljon hyökkäyshenkisempiä kuin mitä ylipäällikön aiempi ohjeistus välttää ylimääräisiä tappioita antoi olettaa.42
Elokuun lopulla Saksan yleisesikunnan Oberkommando der Wehrmachtin komentaja Wilhelm Keitel otti yhteyttä suoraan Mannerheimiin Hangon tilanteen ratkaisemiseksi. Saksan sodanjohto oli edelleen
huolissaan punalippuisen laivaston mahdollisuudesta tunkeutua Itämeren länsiosiin, joten Mannerheimille esitettiin Hangon valtaamista
sitten kun Kannakselta voitiin irrottaa raskasta tykistöä. Saksalaiset olivat valmiita tukemaan hyökkäystä syöksypommittajilla. Päämajan vastauksena kyselyyn ilmoitettiin, että Hangon valtaamista ei ole suunniteltu eikä voimia siihen ole.43 Vaikka Päämaja vastasi saksalaisille kieltävästi, Hangon Ryhmä suoritti syyskuun alussa väkivaltaista tiedustelua alueellaan. Pikaisesti valmisteltuja yrityksiä olivat seuraamassa
myös Valve ja Päämajan Merivoimatoimiston päällikkö, everstiluutnantti Niilo Sario.44 Kun saksalaiset pyrkivät sodan alussa suoraan yhteistoimintaan maiden merivoimien välillä, niin nyt Hangon kysymystä
hoidettiin Päämajan ja Yleisesikunnan välillä korkeimmalla tasolla.
Meriyhteyksien turvaamiseen vedoten Valve teki 3. lokakuuta Airolle
esityksen Hangon rintaman tilanteen uudelleenarvioimiseksi. Valve
painotti sitä, että ennen talven tuloa olisi maan talouselämän vuoksi
välttämätöntä pystyä avaamaan meriyhteys Hangon ohitse ainakin
kuukauden ajaksi. Siksi motti pitäisi selvittää lopullisesti. Hyökkäyksen
ajankohta jätettiin kuitenkin riippuvaiseksi yleistilanteen kehittymisestä. Esityksessä ehdotettiin myös hyökkäysjoukon vahvistamista panssa-
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rivaunuilla, pioneerivoimalla sekä tykistöllä.45 Päämajan operatiivinen
johto ei kuitenkaan hyväksynyt tätä, eikä muitakaan Merivoimien komentajan syksyn aikana tekemiä esityksiä hyökkäystoimista Hangon
rintamalla.
Ennen pitkää Suomenlahden sulkeutuminen alkoi rasittaa koko valtakunnan huolto- ja kauppayhteyksiä. Meriliikenne piti ohjata Hangon
länsipuolisiin satamiin, jolloin kaksi kolmesta suurimmasta satamasta,
Helsinki ja Kotka, jäivät käyttämättömiksi. Samalla sotilaskuljetukset
Itä-Suomeen ja Pohjois-Suomeen olivat lisääntyneet. Pula vetureista,
vaunuista ja polttoaineista vaikeutti entisestään järjestelyjä. Raskaan
materiaalin ja massoittain käsiteltävien tarvikkeiden kuljetukseen ei ollut tarpeeksi kalustoa. Kun kuljetusjärjestelmä maanteillä ja raiteilla ylikuormittui, ruuhkautuivat satamat pahasti. Kun saksalaiset alukset
joutuivat seisomaan ankkuripaikoilla odottamassa lastiensa purkamista, Saksa julisti Suomen hetkellisesti tuontikieltoonkin.46 Neuvostoliiton evakuoitua Hangon tukikohdan meriyhteys avautui jälleen joulukuun alussa. Laivaliikenne Suomenlahdelle olikin heti vilkasta, kun sekä Helsingin että Kotkan satamiin saapui kivihiililaivoja.47

Merisodasta vuonna 1941 Päämajan ja Merivoimien välillä

Päämajassa ja Merivoimissa ei vallinnut yhtenäistä käsitystä merisodasta. Hangon tukikohdan uhka oli synnyttänyt alusta saakka kaksiteräisen organisaation Päämajan ja Merivoimien välillä. Merivoimissa tavoiteltiin Hangon tukikohdan lyömistä, koska toimintaa suunniteltiin saksalaisten kanssa sovittujen tavoitteiden perusteella. Vaikka tukikohdan
aiheuttama uhka maarintamana oli strategisen tilanteen johdosta poistunut nopeasti sodan alkamisen jälkeen, se pysyi merisodassa kriittisenä kohteena. Sodan kaikki kolme osapuolta olivat suluttaneet Suomenlahden suun, ja Neuvostoliiton tukikohdat hallitsivat sitä etelässä ja
pohjoisessa. Päämajassa katsottiin alueen olevan selustaa, mutta Merivoimien näkökulmasta Hangossa ja Osmussaaressa olleet tukikohdat
muodostivat Itämeren merisodan painopisteen. Merivoimissa kiinnitettiin huomiota meriyhteyksiä häirinneeseen uhkaan ja lähestyttiin
sen poistamiseksi Päämajan operatiivista johtoa useaan otteeseen. Neuvostoliittolaiset näkivät tukikohdilla olleen arvoa Leningradin puolus-

148

ANTTI-VEIKKO HAIMILA

Sotahist34_001-317:__Aikakauskirja

11.11.2014

12:26

Sivu149

tuksessa, joten ne pyrittiin pitämään niin pitkään kuin mahdollista.
Näin kävikin, kun Suomenlahden sulkulinja esti vapaan merenkäytön
niin, että vaikutukset heijastuivat koko Itämeren meriliikenteeseen ja
Suomen huoltoyhteyksiin.
Merivoimien suunnitelmia tulkittiin Päämajassa erilaisista lähtökohdista ja estettiin aktiivinen toiminta. Sota oli alkuvaiheissaan ja
Päämajan ote operaatioiden suunnitteluun oli kontrolloiva. Huoli tappioista ja Merivoimien suunnitelmien jääminen tuntemattomiksi ei ainakaan kasvattanut luottamusta Merivoimiin operaatioiden toimeenpanovaiheessa. Päämaja halusi pitää voimat yksiselitteisesti omassa komennossa käskemällä sekä rannikkojoukot että Laivaston passiivisiksi
samalla vieden Merivoimien komentajan toimintamahdollisuudet. Aikalaisten laivastoupseereiden mielipiteissä on havaittavissa tyytymättömyyttä tapaan, jolla merisotaa johdettiin. Laivaston johdolla ei ollut
suoraa yhteyttä ylipäällikköön, ja Laivaston Esikunta jätettiin merisodasta sivuun Ahvenanmaan suunnalle. Valveeseen kohdistui kritiikkiä
hänen halustaan pitää Suomenlahdella olleet laivastovoimat suorassa
alaisuudessaan. Vuonna 1941 Merivoimien Esikunnan operatiivisella
osastolla palvellut komentajakapteeni Aimo Saukkonen luonnehti Valveen halunneen johtaa »riemumerisotaa» Suomenlahdella.48 Arvostelun kohdistaminen pelkästään Valveen toimia kohtaan on sikäli kohtuutonta, että hän yritti saada Laivaston johto-osat sekä päävoimat siirretyiksi Suomenlahden puolelle. Mannerheim kuitenkin kielsi tämän
itsepintaisesti heinäkuun alussa.

Merivoimien valmistautuminen Kannaksen hyökkäykseen

Maavoimien hyökkäyssuunnista Karjalan kannas oli luonnollisesti Merivoimille merkittävä. Vieraillessaan rintamalla kesäkuun lopulla Mannerheim kertoi Maavoimien komentajille ajatuksiaan tulevista operaatioista. Hyökkäykset suoritettaisiin järjestyksessä siten, että ensin hyökättäisiin Laatokan Karjalassa. Sitä seuraisi Viipurin ja Kannaksen takaisinvaltaus. Tämän jälkeen alkaisi pitemmälle tähtäävä hyökkäys
Laatokasta itään. Kaakkois-Suomessa Kannakselle valmistautuivat
hyökkäämään kenraaliluutnantti Oeschin IV Armeijakunta ja kenraalimajuri Laatikaisen II Armeijakunta.
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Ajatusta hyökkäyksen toteuttamisesta saarrostavasti Viipurin itäpuolitse kehiteltiin tämän tapaamisen jälkeen. IV Armeijakunnan esikuntapäällikkö Valo Nihtilä on kertonut, että idea hyökkäyksestä yhteisenä operaationa II Armeijakunnan kanssa syntyi nimenomaan IV Armeijakunnassa ja se toteutettiin Päämajan hyväksymänä. Tämän jälkeen suunnitelman kehittäminen tapahtui Päämajan ja armeijakuntien
välillä. II Armeijakunta hyökkäisi ensin Itäkannaksella, jonka jälkeen
IV Armeijakunta liittyisi hyökkäykseen Vuoksen länsipuolella. Ensimmäinen suunnitelma hyökkäysvalmisteluista lähetettiin kenraalimajuri
Airolle hyväksyttäväksi 1. heinäkuuta. Varsinaisen valmistautumiskäskyn IV Armeijakunta sai Päämajalta 13. elokuuta. Hyökkäys oli tarkoitus aloittaa vasemmalla siivellä kohti Vuoksea ja jatkaa sieltä etelään tai
kaakkoon tilanteen mukaisesti. Viipuri piti saartaa ja venäläiset joukot
motittaa. Hyökkäyksen tueksi haluttiin kaikki mahdollinen tykistövoima. Niinpä se päätettiin aloittaa vasta kun Karjalan Armeijalta ja II Armeijakunnalta voitiin irrottaa tykistöä niiden omien hyökkäysten edettyä tavoitteisiinsa.49
Merivoimista Kaakkois-Suomessa toimi 2. Rannikkoprikaati. Operatiivisesti se oli alistettu IV Armeijakunnalle. Päämaja oli kiinnittänyt
huomiota Rannikkotykistön ja Maavoimien yhteistoimintaan kaakkoisrajalla jo keväällä 1. huhtikuuta, jolloin Kotkan Rannikkolohko (sodan alkaessa 2. Rannikkoprikaati) sai käskyn operatiivisista valmisteluista. Vaikka ohjeet painottuivat puolustustaistelun kysymysten ratkaisemiseen, oli myös armeijakunnan mahdolliseen etenemiseen Kannaksella valmistauduttava. Merivoimien piti suunnitella aseistuksen ja
joukkojen siirtoja Viipurinlahden rannan, Säkkijärven ja Virolahden
puolustamiseksi. Otettaessa uusia alueita haltuun piti kiinnittää huomiota erityisesti johtamiseen ja huoltoon liittyviin kysymyksiin. Samalla Merivoimat velvoitettiin tiiviiseen yhteistyöhön II Armeijakunnan
(liikekannallepanon jälkeen IV Armeijakunta) kanssa suunnitelmia laadittaessa. Käskyn mukaisesti toukokuun alussa lohkolla järjestettiin
kaksi sotapeliä, joissa käsiteltiin Merivoimien toimintaa armeijakunnan
puolustukseen ja hyökkäykseen liittyvissä kysymyksissä.50
Merivoimissa hyökkäystoimintaan valmistauduttiin perustamalla
rannikkoiskuosastoja, jotka myöhemmin nimettiin rannikkopataljooniksi. Päämajan hyväksymällä suunnitelmalla hyökkäyskykyä kohennettiin muodostamalla nuoremmista ikäluokista sopivalla aseistuksella
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ja kuljetusvenekalustolla varustettuja joukkoja. Samalla Merivoimien
Esikunnassa laadittiin suunnitelma rannikkojoukkojen ja laivaston toiminnan yhteen saattamisesta saarten valtaamisoperaatioita varten.
Johtoelimenä tällaisissa operaatiossa oli tarkoitus käyttää Laivaston
Esikuntaa, tai sen ollessa estyneenä jonkin rannikkoprikaatin esikuntaa. Rannikkoiskuosastot olisivat muodostaneet veneillä liikkuneen
maihinnousun ensimmäisen portaan. Haltuun otettuihin sillanpääasemiin oli tarkoitus ajaa hinaajien voimin proomuja, joita voitaisiin sitten käyttää laitureina myöhäisempien portaiden ja raskaan kaluston
vastaanottamiseen.51 Suunnitelmaa laadittaessa oli todennäköisesti
mietitty Viipurinlahden saarten ja Koiviston saarten valtaamisia osana
Kannaksen hyökkäystä. Juuri Viipurinlahden toimintasuuntaanhan
Valve vetosi esittäessään laivaston siirtoa ylipäällikölle heinäkuun
alussa.
Merivoimissa tehtiin myös hyökkäystoiminnan harjoittelemista koskeva suunnitelma. Laivaston Esikunnan käskettiin järjestää Saaristomerellä yhteisharjoitus rannikkoiskujoukkojen ja laivaston kesken. Harjoituksen maasto piti valita paikasta, joka muistutti olosuhteiltaan Suomenlahden itäosaa. Laivaston komentajan, kommodori Raholan piti
johtaa harjoitus panssarilaiva Ilmariselta. Harjoituksessa oli tarkoitus
selvittää kuljetuksiin, tulituen antamiseen, sillanpääaseman haltuunottoon ja viesti- ja johtamisyhteyksiin liittyvät järjestelyt. Myös ilmavoimille oli suunniteltu tehtäviä, mutta harjoituksessa niiden toiminta oli
tarkoitus vain kuvata.52
Yhteistoimintaharjoitus kuitenkin peruttiin sen suunniteltuna alkamispäivänä 16. heinäkuuta. Valve ja Hangon Ryhmän komentaja olivat
vierailleet Päämajassa Mannerheimin luona edellisenä päivänä, jolloin
siis tehtiin päätös 17. Divisioonan siirtämisestä pois Hangosta. Merivoimien piti tämän jälkeen vahvistaa Hangon Ryhmää omilla joukoillaan ja tykistöllään. Laivaston alaisuudessa toiminut ja harjoitukseen
valmistautumassa ollut rannikkoiskuosasto sai siten Valveelta käskyn
siirtyä viipymättä Hangon Ryhmään.53 Tämän jälkeen koko ajatus laivaston ja rannikkojoukkojen näin tiiviistä yhteistoiminnasta hyökkäyksessä ja sen harjoittelemisesta jäi unohduksiin. Yhteistoiminnan edellytykset syntyivät yleensä yhteisistä komentopaikoista ja toimivista henkilösuhteista, eikä niinkään yhteisistä ja harjoitelluista toimintatavoista
ja viestiverkoista.
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Merivoimien Esikunnan yhteys Päämajaan ja IV Armeijakuntaan
kannaksen hyökkäyksen suunnitteluun liittyen pysyi kuitenkin hiljaisena koko kesän ajan. IV Armeijakunnan lopullinen hyökkäyskäsky annettiin 19. elokuuta. Siinä hyökkäyksen saarrostava perusajatus oli säilynyt ennallaan. 2. Rannikkoprikaatille määrättiin tehtäviksi osallistuminen Virolahden saariston valtaamiseen sekä Virolahden saariston ja
mantereen rantaviivan puhdistaminen vihollisesta hyökkäyksen edistyessä. Armeijakunnan rannikonvastainen sivusta piti suojata sekä estää ja vaikeuttaa vihollisen meriliikennettä aseiden kantopiirissä.54
IV Armeijakunta oli valmistautunut tehtäväänsä lähes kahdeksan
viikon ajan. Ikään kuin vasta armeijakunnan hyökkäyskäsky herätti
Päämajan operatiivisen johdon arvioimaan Merivoimien osuutta
hyökkäyksessä. Elokuun 19. päivänä Merivoimille annettiin käsky
suunnitella oma toimintansa Viipurinlahdella, nyt kiireellisesti. Päämaja käski Merivoimia estämään huolto- ja evakuoimiskuljetukset hyökkäyksessä saarroksiin jäävältä Virolahden ja Viipurin väliseltä alueelta.
Näin oli tarkoitus sulkea tulevan Viipurin motin meritie. Päämajassa
arvioitiin vihollisen keskittävän hyökkäyksen käynnistyttyä alueelle
huomattavasti enemmän laivastovoimia kuin siellä aiemmin oli ollut.
Siksi miinoitukset suositeltiin tehtäväksi ennen kenttäarmeijan hyökkäyksen alkamista. Panssarilaivojen siirtäminen Saaristomereltä Suomenlahdelle kuitenkin kiellettiin erikseen.55
Heti seuraavana päivänä Päämajassa tehtiin seuraava Merivoimien
toimintaan vaikuttanut päätös: IV Armeijakunta esitti Päämajalle 2.
Rannikkoprikaatin alistuksen purkamista. Everstiluutnantti Nihtilä perusteli esitystä hankalaksi koetulla yhteydenpidolla, jonka odotettiin
edelleen vaikeutuvan hyökkäyksen alkaessa. Kokemukset operatiivisesta alistussuhteesta eivät olleet armeijakunnan näkökulmasta positiivisia. Toinen syy oli se, että rannikkoprikaatilla ei nähty olevan hyökkäyksessä mahdollisuuksia armeijakunnan aktiiviseen tukemiseen samalla tavalla kuin puolustuksessa. Päämajan operatiivisella osastolla
asia siirrettiin Merivoimatoimiston käsiteltäväksi ja sen päällikkö, Niilo
Sario määrättiin esittelemään asia ylipäällikölle.56 Mannerheim hyväksyi esityksen ja niin armeijakunnan suunnitelmasta päätettiin poiketa,
kun rannikkoprikaatin operatiivinen alistus siirrettiin takaisin Merivoimille. Tämä kertoo myös armeijakunnan määräävästä asemasta
suunnittelutyössä. Hyökkäys oli alkamassa lähipäivinä ja nyt sen taiste-
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lujaotukseen tehtiin muutos, jolla oli vaikutusta myös Merivoimien
toimintaan.
Merivoimien Viipurinlahden ja Vironlahden rannikon sulkemista
koskeva toimintasuunnitelma oli valmis 21. elokuuta. Kun rannikkoprikaatin operatiivinen johtaminen oli palautettu Merivoimille, tuli
suunnitelmasta huomattavasti laajempi kuin Päämajan alun perin Merivoimille antamassa tehtävässä. Valve halusi vallata Koivistonsaarien
pohjoisimman kärjen, Alvatinniemen, rannikkopataljoonalla ja sijoittaa sinne kolme tykkiä. Kyseessä olisi ollut noin 15 kilometrin mittainen vihollisen selusta-alueelle suoritettu maihinnousu. Riskialttiilla ja
yllätyksellisellä hyökkäyksellä Merivoimien komentaja halusi saada tykit asemiin, joista voitaisiin estää vihollisen alusten liikkeet Koiviston
salmien kautta. Lisäksi Valve esitti, että IV Armeijakunnan ja 2. Rannikkoprikaatin piti vallata Orslahti ja sen edustan saaria, joihin ryhmitettäisiin sen jälkeen rannikkotykkejä. Laivastovoimista Valve halusi
alueelle Saaristomereltä kaikki neljä tykkivenettä sekä jo Suomenlahdella olleita yksiköitä, jotka olivat hänen suorassa alaisuudessaan. Miinoituksia Valve ei halunnut laskea aikaisemmin kuin juuri ennen operaation alkua, muuten hän epäili vihollisen kykenevän raivaamaan ne.
Toimintavalmiina Merivoimat olisivat kuitenkin aikaisintaan 30. elokuuta, eli reilun viikon kuluttua hyökkäyksen suunnitellusta aloittamisesta!57
Pohdittaessa Merivoimien valmistautumista Kannaksen hyökkäykseen esiin nousee kaksi seikkaa. Ennen Länsikannaksen hyökkäyksen
alkamista Mannerheim oli tavannut Valveen ainakin kahdesti. Ensimmäisessä tapaamisessa käsiteltiin laivaston siirtämistä Suomenlahdelle
ja toisessa 17. Divisioonan irrottamista Hangon rintamalta. Laivaston
päävoimat ja esikunta pidettiin ylipäällikön päätöksellä Saaristomerellä, vaikka Merivoimien johdossa oli ajateltu laivastolla olevan oma
osuutensa hyökkäyksessä. Hangon rintaman joukkojen uudelleenjärjestelyn takia tärkeä yhteistoimintaharjoitus Saaristomerellä jäi pitämättä. Molemmilla päätöksillä oli merkitystä alkaviin Kannaksen operaatioihin. Tuntuisi oudolta, jos Valve ei ole näissä tapaamisissa selvittänyt Mannerheimille toiminta-ajatuksiaan rannikkojoukkojen ja laivaston käytöstä. Jostain syystä Valveen toiminta-ajatukset eivät olleet
tavoittaneet ylipäällikköä, tai sitten ne eivät saaneet Mannerheimin hyväksyntää.
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Toiseksi, Merivoimien Esikunnan ja IV Armeijakunnan yhteys oli
jäänyt heikoksi, vaikka Päämaja oli jo keväällä velvoittanut Merivoimia
tiiviiseen yhteistyöhön. Hyökkäys Itäkannaksella oli käynnistynyt II Armeijakunnan toimesta jo heinäkuun 31. päivänä. Merivoimien heikosta
valmiudesta päätellen Länsikannaksen hyökkäyksen tarkka ajankohta
ei vaikuta olleen tiedossa. IV Armeijakunnan johdossa puolestaan ei
uskottu, että Merivoimien joukolle olisi käyttöä hyökkäyksessä, vaikka
ne tähän asti olikin otettu suunnitelmissa huomioon. Tykkien sijoitukset ratkaistiin Päämajan ja Merivoimien välillä rannikkopuolustuksen
vaatimukset huomioon ottaen, ja Merivoimat päätti esimerkiksi sotilaiden vapauttamisesta maataloustöihin. Hyökkäyksen alkaessa prikaatista olikin vielä 400–500 miestä maataloustöissä.58 Niinpä sen valmius
mihinkään hyökkäyksellisiin toimiin oli kyseenalainen rannikkoiskukomppanioiden ollessa sidottuina puolustustehtäviin. Valve painotti
aina rannikkojoukkojen ja laivaston yhteistoiminnan mahdollisuuksia,
mutta suhtautui samalla Merivoimiinsa varjelevasti. Rannikkojoukot
olivat jääneet armeijakunnan johdolle vieraiksi, joten johtovastuusta
haluttiin päästä eroon ennen hyökkäystä.

Hyökkäys alkaa – Merivoimat myöhässä

Merivoimien Esikunta oli jäänyt hyökkäyksen suunnittelussa täysin sivuun Päämajaan ja IV Armeijakuntaan nähden. Hyökkäyksestä Länsikannaksella 21.8.–3.9.1941 muodostuikin Merivoimien Esikunnalle ja
sen joukoille sekava toimintajakso. IV Armeijakunnan komentaja, kenraaliluutnantti Oesch esitti Päämajalle hyökkäyksen aloittamista 21.
elokuuta aamulla, siis samana päivänä, jolloin Valve esitteli Merivoimien toimintasuunnitelman. Ylipäällikkö siirsi ensin hyökkäyshetkeä
esitetystä vuorokaudella eteenpäin. Syynä oli, että tykistö olisi vasta
tuolloin varmasti valmiina tukemaan hyökkäystä. Vihollinen aloitti
kuitenkin vetäytymisen hyökkäyksen alta, koska II Armeijakunnan eteneminen pitkälle Itäkannaksella oli jo saanut aikaan saarrostusuhkan.
Niinpä Airo antoi Oeschille luvan aloittaa hyökkäyksen ennen määräaikaa sillä ehdolla, että vihollinen oli irtautumassa asemistaan.59 Nopeasti muuttunut tilanne teki Merivoimienkin suunnitelmasta hetkessä
vanhentuneen. 2. Rannikkoprikaatin naapurina IV Armeijakunnan
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oikealla siivellä toiminut 8. Divisioona ei jäänytkään puolustukseen,
vaan aloitti takaa-ajon 22. elokuuta. Samalla ajatus motittaa rantamaalla olleet venäläiset joukot alkoi kuivua kasaan näiden vetäytyessä kohti
Viipuria. Merivoimien toiminnan kannalta merkittäville Vironlahden
ja Viipurinlahden saarille jäi kuitenkin vihollisen miehitystä.
Päämajan operatiivinen johto ei ehtinyt lausua mitään Merivoimien
suunnitelmasta, kun toiminta piti suhteuttaa nopeasti muuttuneeseen
tilanteeseen. Airo käski 22. kesäkuuta Merivoimia huolehtimaan rannikon varmistuksesta sitä mukaa kun IV Armeijakunnan joukot etenivät
rannikolla Virolahden ja Säkkijärven välillä. Valveen esitys Alvatinniemen valtaamisesta kiellettiin ja saaria sai yleensäkin ottaa haltuun vain,
jos vihollinen niissä havaittiin heikoksi.60
IV Armeijakunnan tekemän esityksen perusteella ylipäällikkö antoi
23. elokuuta illalla käskyn, jonka mukaan jatkuvalla hyökkäyksellä oli
estettävä vihollisen ryhmittyminen puolustukseen ja katkaistava Viipurista etelään ja kaakkoon johtavat tieyhteydet. IV Armeijakunnan Esikunnassa arvioitiin tilannetta ja 8. Divisioonalle annettiin käsky ylimenopaikan tiedustelemiseksi Viipurinlahdelta. Päätös suorittaa ylimeno
Keihäsniemestä Lihaniemeen tehtiin seuraavana päivänä. Alueelta oli
saatu rohkaisevia tiedustelutietoja ja tilaisuuden ilmaantuessa siihen
päätettiin pikaisesti tarttua. Toiminta-ajatuksena oli nyt pyrkiä kaksipuoleiseen saarrostukseen ja motittaa kannakselle vetäytynyt vihollinen. Se oli syntynyt armeijakunnan operatiiviselta osastolta ilman, että
edes esikunnan aselajikomentajien kanssa oli neuvoteltu, eikä sitä mainittu alkuperäisessä hyökkäyskäskyssä. Päämaja ei osallistunut ylimenon suunnitteluun eikä kontrolloinut sen suorittamista muutenkaan.
Todennäköisesti Päämajan operatiivinen johto antoi toimelle vain
suullisen hyväksyntänsä.61
IV Armeijakunnan hyökkäys oli johtanut kahdessa päivässä Viipurinlahden luoteisrannan haltuun ottamiseen, mutta Merivoimien joukot olivat edelleen lähtöasemissaan Virolahden saarten ollessa vihollisen hallussa. Viipurinlahden suulla Teikarin ja Tuppuran saaret olivat
myös vihollisella. Päämajoitusmestari Airo käskikin 24. elokuuta Merivoimia ottamaan haltuun Teikarin, Tuppuran sekä Uuraan saaret, joista viimeinen sijaitsi lähellä 8. Divisioonan ylimenoaluetta. Saarilta käsin piti estää vihollisen meriliikenne Viipurin ja Makslahden suunnasta. Lisäksi Merivoimien oli avustettava 8. Divisioonan ylimenoa vene-
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kalustolla sekä suoritettava laivastovoimilla tiedustelua Koiviston saarten suuntaan.62
Merivoimissa aloitettiin toimenpiteet saarten haltuun ottamiseksi.
Merivoimien Esikunnan operatiivisen osaston päällikkö, everstiluutnantti Valtanen antoi käskynsä suoraan 2. Rannikkoprikaatin alaiselle
Osasto Miettiselle. Osasto oli muodostettu rannikkoiskuosastoista ja
erillisistä osastoista hyökkäystehtäviä varten. Nyt Rannikkopataljoona 2

Kenraaliluutnantti Valve, majuri Miettinen ja kapteeniluutnantti Kantola.
Kuva sijoittuu Kannaksen hyökkäyksen alkamisen aikaan ja Valveen siirtymiseen
Merivoimien Esikunnasta Kaakkois-Suomeen. Kuva: SA-kuva.
Lieutenant General Valve, Major Miettinen, and Lieutenant Senior Grade Kantola
enjoying some tea in Satamakylä. The photo was shot at the time of the Russian’s
offensive on the Karelian Isthmus and Valve’s posting from the Navy Headquarters
to the southeastern front. Photo: Finnish Defense Forces.
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piti irrottaa Virolahdelta ja suunnata nopeasti Uuraan, Teikarin ja Tuppuran tiedusteluun ja valtaamiseen.63 Osasto oli kuitenkin edelleen sidottu Virolahden saariston taisteluihin.
Merivoimien johtosuhteissa oli tuolla hetkellä huomattava sekaantumisen vaara. Valve oli saapunut 2. Rannikkoprikaatin toiminta-alueelle,
joten Valtanen välitti Päämajan antaman käskyn hänen ohitseen osasto
Miettiselle. Valve puolestaan käski moottoritorpedoveneiden tiedustella
Koiviston saarten sijaan Pullinniemen itäpuolelle. Samana yönä 2. Rannikkoprikaatin liikennepäällikkö kokosi alueelle pataljoonan vahvuisen
osaston siirtoon tarvittavan vene- ja aluskaluston, jotka saapuivat Satamaniemeen 25. elokuuta aamupäivällä. Siellä Valve antoi osastolle käskyn jatkaa itään päin Kaukialanlahteen. Valveella vaikuttaa siis olleen
ajatus suorittaa maihinnousu, vaikka Airo oli suhtautunut saarien valtaamiseen aiemmin nihkeästi. Päämajassa ja Merivoimissa ei enää tässä
vaiheessa ollut yhtäläistä toiminta-ajatusta ja tilannekuvaa alueelta.
Valve siirtyi kuitenkin yllättäen takaisin Helsinkiin, eikä rannikkoprikaatin komentaja tiennyt, mihin hän olisi alueelle koottuja aluksia
käyttänyt. Niinpä hän lähetti ne takaisin länteen.64 Merivoimien komentajan käsky, saati toiminta-ajatus maihinnousuoperaatiosta ei ollut
tavoittanut alaisia, jos tällaisesta yrityksestä oli kysymys.
Elokuun 25. päivänä 2. Rannikkoprikaatin otti haltuunsa Virolahden
saaret. Prikaatin komentaja halusi sen jälkeen selvyyden siihen, mihin
voimia piti seuraavaksi suunnata. Uuras oli liitetty Merivoimien toiminta-alueeseen, mutta prikaatilla oli omia tietoja siitä, että Uuras on
annettu myös 8. Divisioonan vastuulle. Merivoimien Esikunnasta ilmoitettiin, että 8. Divisioona huolehtii Uuraasta ja oma toiminta piti
keskittää Teikarin ja Tuppuran suuntaan.65
Tilannekuva Päämajan, Merivoimien Esikunnan ja IV Armeijakunnan kesken mureni pian hyökkäyksen käynnistyttyä heikkojen valmistelujen ja taisteluiden nopean etenemisen takia. 2. Rannikkoprikaatin
ja 8. Divisioonan välinen yhteys säilyi jotenkuten toimivana ennen
hyökkäystä asetettujen yhteysupseerien ansiosta. Merivoimien haluttiin
ottavan Uuras haltuun meriyhteyksien katkaisemiseksi, mutta 8. Divisioonan joukot olivat jo alueella suorittamassa ylimenoa. Merivoimien
Esikunnalle tieto Uuraansaaren kuulumisesta 8. Divisioonan vastuulle
on täytynyt olla helpotus, sillä sen ottaminen vähillä joukoilla olisi ollut
ristiriidassa Päämajan aiempaan käskyyn sulkea Viipurinlahden meri-
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tie. Rannikkopataljoona 2 olisi suunnattu Uuraaseen, Viipurin yhteys
olisi saatu katkaistua, mutta se olisi jättänyt Makslahden yhteyden auki.
Teikarinsaari Viipurinlahden suulta oli otettava ensin, jolloin koko lahti
tulisi suljetuksi. Lyhyen valmistautumisajan takia alueelle ei ollut pystytty keskittämään riittävästi joukkoja.

Mereltä Kannaksen mottia sulkemaan

Päämaja tiukensi otettaan Kannaksen taisteluiden johtamisessa 25. elokuuta. Hyökkäyksen vasemmalla sivustalla ollut 12. Divisioona sai nyt
käskyn edetä kaakkoon, koska Päämaja oli käskenyt katkaista Viipurista kaakkoon suuntautuneet yhteydet. Viipurista Leningradiin johtaneet
päätiet ja rautatiet katkaistiin hyökkäyksellä 27. elokuuta. Suomalaisille
selvisi 28. elokuuta neuvostojoukkojen olevan luopumassa Viipurista ja
yrittävän murtautua etelään Koiviston ja Kaukjärven maanteille.66
Kun maayhteydet saatiin katkaistuksi, vihollisen varatie joukkojen
vetäytymiselle johti Koiviston sataman kautta Koiviston saarille. Valve
esitti 26. elokuuta uuden rannikkoprikaatin esikunnan siirtämistä
alueelle johtamaan Koivistolle suuntautuvaa hyökkäystoimintaa. Valmistelut tätä varten olivat jo käynnissä. Päämajan hyväksynnällä 3. Rannikkoprikaatin Esikunta ja sille alistetut yksiköt saivat uudeksi nimekseen 8. Rannikkoprikaati. Sen joukoiksi käskettiin Hangosta siirretty
Rannikkopataljoona 1, alueella jo toiminut Osasto Miettinen 2. Rannikkoprikaatista sekä aluksia Erillisestä Laivasto-osastosta.67
Päämajassa operatiivinen johto oli nyt selvästi muuttanut mielensä
Koiviston saarille suuntautuneen hyökkäyksen suhteen. Hyökkäyksen
valmisteluja Merivoimissa ei olisi aloitettu ilman Päämajan lupaa. Airohan oli vain neljä päivää aiemmin kieltänyt hyökkäämästä Alvatinniemeen. Kun Leningradiin johtaneet maantiet ja rautatiet olivat katkaistut, Päämaja halusi Merivoimien täydentävän saarrostuksen estämällä
evakuoinnit Koiviston satamasta.
Toiselle Rannikkoprikaatille Merivoimien Esikunta antoi 27. elokuuta tehtäväksi Viipurinlahden saarien ottamisen, Uuras mukaan lukien.
Tarkennuksena käskettiin, että ensin piti ottaa haltuun Teikarin- tai
Tuppuransaari. Vain siten pystyttäisiin sulkemaan Makslahden liikenne.68 Osasto Miettinen teki 29. elokuuta aamuyöllä menestyksekkään
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maihinnousun Teikarinsaareen. Hyökkäystä oli tarkoitus jatkaa myöhemmin Pullinniemeen. Miettinen oli ollut 27. elokuuta yhteydessä
Suonionsaaressa taistelleen Jalkaväkirykmentti 24:n komentajaan, joka
piti saaren valtaamista tärkeänä. Teikarista oli tulella häiritty 8. Divisioonan ylimenokuljetuksia ja lastauksia.69
Teikarin valtaamisen jälkeen Valve ilmoitti iltapäivällä Airolle, että
seuraavan yön kuluessa Teikari saataisiin varustettua tykistöllä ja vihollisen meriyhteydet Viipurista ja Makslahdesta käytännössä katkaistua.
Näin Päämajan hyökkäyksen alkaessa antama ensimmäinen tehtävä oli
täytetty. Arvioidessaan mahdollista jatkotoimintaa Koiviston saarille
Valve huomautti, että Piisaaren haltuunotolla voitaisiin estää Koiviston
sataman käyttö, mutta muuta hyötyä siitä ei tällä hetkellä saataisi. Niinpä hän esitti joukkojen laskemista Pullinniemeen, Viipurinlahden vastarannalle. Näin pystyttäisiin estämään mahdollisten tykistöalusten
toiminta Makslahdesta ja samalla voitaisiin edetä Koiviston suuntaan
maitse.70
Kahdeksas Rannikkoprikaati otti johtovastuun hyökkäystoiminnasta
30. elokuuta. Toimintavaihtoehtoina Valveelle prikaatinkomentaja esitti
Rannikkopataljoona 2:n maihinnousua Tuppuransaarelle tai Pullinniemelle. Valve hyväksyi esityksen.71 Samana päivänä Saaristomereltä siirretyt neljä tykkivenettä saapuivat Viipurinlahden alueelle. Niistä muodostettiin Tykkilaivue suoraan Merivoimien komentajan alaisuuteen.
Valve oli Helsingissä antanut laivueenkomentajalle ohjeet toimia yhdessä 8. Rannikkoprikaatin kanssa. Tällöin hän ainoastaan viittasi Koiviston suuntaan suoritettavaan operaatioon ilman sen tarkempia määräyksiä. Yhteydet Tykkilaivueesta juuri toiminnan aloittaneeseen rannikkoprikaatiin olivat huonot, eikä laivueella ollut tietoa rannikkoprikaatin suunnitelmista.72
Kannaksella vihollinen oli onnistunut pääsemään osittain läpi Porlammin motissa olleesta aukosta. Jopa 10 000 vihollissotilasta pakeni
Koivistoa kohti. Päämajan operatiivinen osasto käski 30. elokuuta IV
Armeijakuntaa katkaisemaan vihollisen vetäytymistiet keskittämällä lisää joukkoja Römpötin seudulle. Samoin metsätiet Porlammin eteläpuolella piti katkaista. IV Armeijakunta käski tämän jälkeen 8. Divisioonaa valtaamaan nopeasti Koiviston kauppalan, jotta vihollisen laivaukset sieltä saataisiin estetyksi. Samalla 8. Divisioonan hyökkäys alkoi kuitenkin työntää vihollista juuri Koiviston suuntaan. Puna-armei-
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jan Viipuria puolustaneiden joukkojen saartaminen oli Päämajan tavoitteena. Näin ne olisivat pois tulevista taisteluista. Ylipäällikkö huomautti seuraavana päivänä IV Armeijakuntaa vihollisen tuhoamisen
tärkeydestä. Vihollisten vetäytyminen meriteitse Koivistosta oli estettävä. Päämaja patisti näin IV Armeijakuntaa toimimaan kohti Koivistoa,
josta 8. Divisioona sai uuden käskyn. Samanaikaisesti Airo kehotti
Merivoimien komentajaa järjestämään laivastovoimien tukea Koiviston
suuntaan.73
Päämaja antoi Merivoimille uusia toimintaohjeita 31. elokuuta
aamulla. IV Armeijakunnan tuli varhain seuraavana aamuna suorittaa
hyökkäys Koiviston suuntaan sataman valtaamiseksi. Vihollisen sitomiseksi ja harhauttamiseksi armeijakunta toivoi samanaikaisesti laivastovoimien toimintaa Koiviston suuntaan, esimerkiksi moottoritorpedovenesyöksyjä Koiviston salmeen ja satamaan. Myös tykkiveneiden suorittamaa Koiviston eteläisten saarten tulitusta toivottiin. Tarkempi aika
operaatiolle ilmoitettaisiin kuitenkin vasta myöhemmin.74 8. Rannikkoprikaatissa oli tällaisen suunnitelman sijaan valmistauduttu tekemään maihinnousu Pullinniemeen. Prikaatinkomentaja oli jo ehtinyt
antaa Tykkilaivueelle käskyn hyökkäyksen suojaamisesta. Käsky kuitenkin peruttiin Merivoimien komentajan antaessa tehtävän Koiviston
suunnalle.75
Valve kysyi nyt 8. Rannikkoprikaatin komentajalta, kykenisikö prikaati seuraavana yönä ottamaan haltuunsa Susisaaren ja Petäjäsaaren
Koiviston saarilta harhautuksen suorittamiseksi. Saariin oli tarkoitus
siirtää 40 mm:n tykkejä Koiviston sataman tulittamiseksi. Illalla tehtävää tarkennettiin. 8. Rannikkoprikaati sai tehtäväkseen järjestää sellaisen harhautuksen, jossa sen piti pystyä hallitsemaan Koiviston satamaa
tulella, kunnes omat Maavoimat pääsevät sinne. Jos prikaati saisi kaksi
rannikkopataljoonaa liikkeelle, tuli sen vallata Piisaaren eteläosa ja pari
pienempää saarta siitä itään kohti Koiviston satamaa. Jos vain pari
komppaniaa oli irrotettavissa, voitaisiin näillä vallata pikkusaaret ja pitää ne hallussa joitakin päiviä. Jos vihollinen pystyisi keskeyttämään
matkan, voitaisiin maihinnousu tehdä pakottavassa tapauksessa myös
Koivistonsalmen koillisrannalle Pullinniemelle. Harhauttamiseen piti
kuulua torpedohyökkäys Koiviston satamaan. Pääajatuksena oli tykkien saaminen sellaisiin tuliasemiin, jotta Koiviston sataman käyttö
pystyttäisiin estämään. Samalla Valve jätti kuitenkin auki mahdolli-
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suuden tehdä maihinnousu myös Pullinniemelle.76
Kahdeksannen Rannikkoprikaatin vastauksessa arvioitiin tällaisen
yrityksen olevan niin vaarallinen, etteivät venekuljetukset pääsisi lainkaan perille. Maihinnousuhyökkäyksen perusteiksi tehtävä sisälsikin
paljon varaumia ja hyvin vähän tietoja vihollisesta. Tiedustelua ei ollut
ulotettu Pullinniemeä pidemmälle, mutta sotavankien kuulustelujen
perusteella oli tiedossa, että reitin varrella olevat Koiviston saaret olivat
vihollisen miehittämiä. Lisäksi valmistautumisaika oli liian lyhyt 40
mm tykkijaoksen siirtämiseksi ajoissa lastauspaikalle. Niinpä prikaatinkomentaja päätti jättää yrityksen seuraavaan yöhön. Myös torpedohyökkäystä Koiviston satamaan pidettiin arveluttavana, mutta se oltiin
valmiina toteuttamaan.77 Kun asiaa kysyttiin Merivoimien Esikunnasta, torpedohyökkäyksen suorittamiselle annettiin lupa. Tehtävä kuitenkin keskeytettiin Koivistonsalmen puolessa välissä. Moottoritorpedoveneet lähtivät liikkeelle niin myöhään, että osaston johtaja oli arvioinut joutuvansa tekemään paluumatkan valoisalla ja paljastuvansa näin
viholliselle.78
Seuraavana päivänä 1. syyskuuta 8. Rannikkoprikaatin komentaja,
everstiluutnantti Niilo Heiro ilmoitti kuljetusvälineiden puolesta olevan mahdollista siirtää kaksi iskukomppaniaa Koiviston suuntaan Susisaaren ja Petäjäsaaren miehittämiseen. Yritystä pidettiin edelleen vihollistilanteen ja kuljetusalusten hitauden takia riskialttiina. Merivoimien
Esikunnalta kysyttiinkin, oliko heillä tietoja, jotka osoittaisivat prikaatin tilanteenarvion vääräksi. Merivoimien Esikunta puolestaan pyysi illalla Päämajalta tietoja Koiviston suunnalta liittyen Piisaaren mahdolliseen ottamiseen seuraavana yönä.79 Päämaja käski ilmavoimia suuntaamaan tiedustelua Koiviston laivaliikenteen selvittämiseksi sekä
pommittamaan vihollisen vetäytymisteitä ja laivauspaikkoja. Samassa
yhteydessä Päämaja ilmoitti Ilmavoimille, että IV Armeijakunta tulee
estämään vihollisen joukkojen laivauksen mantereelta.80
Merivoimien komentaja antoi 1. syyskuuta käskyn maihinnousun
suorittamisesta kahdella pataljoonalla.81 Päämaja antoi Merivoimille
samana päivänä tilannetietoja, joiden mukaan IV Armeijakunnan joukot saavuttavat Koiviston vasta kahden päivän päästä, ja että Piisaaren
ottaminen olisi tässä vaiheessa IV Armeijakunnan kannalta edullista.82
Erkki Tuulen mukaan 8. Rannikkoprikaatin komentaja, everstiluutnantti Heiro, antoi 1. syyskuuta Osasto Miettiselle hyökkäyskäskyn
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Koiviston saarille. Heiro oli siis jostakin syystä muuttanut aiemman
mielipiteensä hyökkäyksen toimeenpanosta. Miettinen, joka toimi samalla 8. Rannikkoprikaatin esikuntapäällikkönä, ei kuitenkaan suostunut kirjoittamaan käskyä ilman minkäänlaisia tiedustelutietoja. Pataljoonien komentajat olivat Miettisen johdolla asiasta samaa mieltä. Heiro kiivastui Miettisen tottelemattomuudesta ja ilmoitti asiasta Merivoimien komentajalle. Vastauksena tähän Miettinen siirrettiin 2. Rannikkoprikaatiin, jonka esikuntapäällikkö, majuri Toivo Reponen puolestaan siirtyi hänen tilalleen.83 Reponen pysyi kuitenkin edeltäjänsä kannassa ja ehdotti Koiviston sijaan maihinnousun tekemistä alkuperäisen
suunnitelman mukaan Pullinniemeen. Valve halusi edelleen suorittaa
maihinnousun Koiviston saarten suuntaan ja teki siitä nyt esityksen
IV Armeijakunnalle, jonka esikuntapäällikkö piti myös ajatusta hyvänä.84
Kahdeksas Rannikkoprikaati sai tiedustelutietoja käyttöönsä 2. syyskuuta kello 07.30. Koiviston satamassa oli havaittu hinaaja sekä proomuja ja saarten alueella kaksi suurta sota-alusta, todennäköisesti hävittäjiä.85 Tietoihin perustuen Heiro ilmoitti Merivoimien Esikuntaan, että Piisaaren eteläpään valtauksella ei ole onnistumisen edellytyksiä.
Niinpä hän esitti Pullinniemen ottamista, jotta yleensäkin jotain tehtäisiin. Valve jätti päätösvallan prikaatinkomentajalle ja hyväksyi maihinnousun Pullinniemeen, jos muita mahdollisuuksia ei ollut.86 Prikaatissa tehtiin päätös maihinnoususta Pullinniemeen Rannikkopataljoona
1:n voimin. Se onnistui syyskuun 3. päivän aamuyöllä vihollista kohtaamatta. Pataljoona eteni nopeasti etelään ja sai kosketuksen IV Armeijakunnan joukkoihin iltapäivän kuluessa.87 Samana päivänä Koivisto vallattiin kello 16.30.
Kahdeksannen Rannikkoprikaatin esikuntapäällikön, majuri Reposen käsityksen mukaan viivyttely Pullinniemen maihinnousun toimeenpanossa oli virhe. Hänen mielestään nopealla maihinnousulla yhdistettynä 12. Divisioonan Jalkaväkirykmentti 47:n hyökkäykseen olisi
pystytty katkaisemaan Koivistolle vetäytyneen vihollisen vetäytymistie.
Päämajan tavoite motin sulkemisesta olisi näin saavutettu. Pullinniemessä ollut vihollisen tunnettu vahvuus oli pieni, joten Makslahden tasalle olisi saatettu pystyä etenemään nopeasti. Reposen mukaan jotain
tapahtumien luonteesta kertoo se, että Merivoimien Esikunnan operatiivisen osaston johtajan määräyksestä kaikki operaatiota käsitelleet
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asiakirjat käskettiin tuhota.88 Myös Tykkilaivueen päällikkönä toiminut
Eino Pukkila kritisoi vallinneita johtosuhteita epäselviksi. Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että Koiviston saarille olisi pitänyt pyrkiä rohkeasti.
Syyskuun 3. päivänä 8. Rannikkoprikaatin operatiivinen johtovastuu
siirrettiin Päämajan käskyllä Merivoimilta IV Armeijakunnalle. Armeijakunnan suunnitelmissa oli Koivistonsaaren ja Saarenpään valtaaminen 8. Divisioonan ja 8. Rannikkoprikaatin yhteisoperaatiolla.89 Koska
yhteistoiminta oli aikaisemmin ontunut Viipurinlahdella, haluttiin
joukot nyt takaisin yhden johdon alaisuuteen. Ylipäällikön käskystä
hyökkäyksen suunnittelu kuitenkin keskeytettiin, koska vihollisen odotettiin evakuoivan joukkonsa Leningradiin yleistilanteen pakottamana.90 Päätös operaatiolle saatiin, kun Päämaja julisti Kannaksen hyökkäyksen päättyneeksi ja vihollisen lyödyksi. Koiviston saarten osalta
vallitsi tämän jälkeen asemasota neuvostoliittolaisten pitäessä ne hallussaan marraskuun 1. päivään saakka.

Vene virran vietävänä

IV Armeijakunnan hyökkäystaistelut etenivät kauttaaltaan sellaisella
tempolla, että Päämajan oli vaikea pysyä tilannetietoisena johtaakseen
ja koordinoidakseen Merivoimien toimintaa Kannaksen sivustalla. Merivoimien johto puolestaan oli jäänyt etäälle operaation suunnittelusta,
varsinkin kun otetaan huomioon, minkälaisia hyökkäys- ja harjoitussuunnitelmia Merivoimien Esikunnassa laadittiin. Päämajan näkökulmasta hyökkäys oli selvästi ollut tarkoitus toteuttaa Päämajan ja armeijakuntien operaationa. Merivoimille operaation aikana asetetut tavoitteet kävivät valmistautumiseen nähden kohtuuttoman vaativiksi.
Päämaja oli pikaisen valmistelun jälkeen antanut Merivoimille
hyökkäyksen alkaessa tehtäväksi katkaista Viipurinlahden meriyhteydet, mikä toteutettiin 29. elokuuta valtaamalla Teikarinsaari. Muut Päämajan antamat tehtävät syntyivät tilanteen kehittyessä. Käskyt Merivoimille antoi Airo, joten johtaminen henkilöityy suurimmilta osin häneen. Tavoitteena oli Koiviston saarille vuotaneen motin sulkeminen
Merivoimien joukoilla Koiviston satamaan. Päämajan ajatteleman merikoukkauksen sijaan 2. ja 8. Rannikkoprikaatilla oli oma toimintasuunnitelma. Se muodostui matkaltaan lyhyemmän maihinnousun te-

P Ä Ä M A J A N J A M E R I V O I M I E N S U H D E R A N N I K K O - O P E R A AT I O I D E N S U U N N I T T E L U S S A …

163

Sotahist34_001-317:__Aikakauskirja

11.11.2014

12:26

Sivu164

kemisestä Teikarin ja Tuppuran kautta Pullinniemelle ja sitä pitkin
maitse etenemisestä Koiviston suuntaan. Tarkoitus oli pyrkiä sulkemaan vetäytyvän vihollisen meriyhteys Koiviston kauppalasta Koiviston saarille. Tavoite oli siis sama, mutta osapuolilla vallitsi eri käsitys
toteutustavasta.
Merivoimien Esikunta sen sijaan häilyi voimakkaasti näiden kahden
näkemyksen välillä siitä, miten Koiviston tilanteen ratkaisemiseksi piti
toimia. Vaikka Päämajan tavoite olikin sinänsä selkeä, oli johtamisessa
ajauduttu jo lyhytjänteiseen reagointiin, joka seurasi IV Armeijakunnan taistelua. Todennäköisesti Valve oli odottanut Merivoimille itsenäisempää roolia, mihin viittaavat aiemmat suunnitelmat Merivoimien
hyökkäystoiminnasta sekä hänen siirtymisensä toiminta-alueelle hyökkäyksen alkaessa. Kun omat suunnitelmat eivät toteutuneetkaan, Valve
yritti noudattaa kuuliaisesti Päämajan antamia käskyjä. Etulinjassa komentajat suhtautuivat kuitenkin annettuihin tehtäviin epäilevästi. Tilannekuva Merivoimien Esikunnassa oli heikko taktisten ja taisteluteknisten ratkaisuiden tekemiseen. Rannikkojoukoissa oltiin paljon valmiimpia tukemaan sen naapurina ollutta 8. Divisioonaa kuin seuraamaan Merivoimien Päämajasta välittämiä käskyjä. Rannikkojoukot jäivät sekavaan tilaan. Tempoileva johtaminen, joka oli asettamassa yksiköt niiden omasta näkökulmasta uhkarohkean vaarallisen tehtävän
eteen, saattoi upseerit kieltäytymään annettujen käskyjen noudattamisesta.
Yhteistoimintaa oli selvästi kahdella eri tasolla. Kuten Nihtilä oli
tuonut esiin, yhteydenpito armeijakunnalle alistettuun rannikkoprikaatiin oli hankalaa. Tämä johtui ylimpien johtoportaiden, siis Päämajan, Merivoimien Esikunnan ja IV Armeijakunnan monimutkaiseksi
kehittyneistä johtosuhteista. Vaikka 2. Rannikkoprikaati oli operatiivisesti alistettu armeijakunnalle, Päämaja ja Merivoimien Esikunta hallitsivat prikaatin toimintaa. IV Armeijakunta oli jäänyt johtamisen ulkopuolelle. Puolustushaarojen välinen yhteistoiminta käytiin paikallisella
tasolla rannikkoprikaatin ja armeijakunnan alaisten joukkojen välille.
Sen perustana olivat rauhan aikana tehdyt suunnitelmat sekä taisteluiden alkaessa muodostettu yhteysupseerijärjestelmä.
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Johtopäätökset

Merivoimien näkökulmasta vuoden 1941 operaatiot Hangossa ja Kannaksella olivat johtosuhteiltaan monimutkaisia. Hangossa luotiin järjestelmä, jossa hyökkäystehtävässä Hangon Ryhmän joukkojen oli tarkoitus toimia ylipäällikön alaisuudessa ja puolustuksessa Merivoimien
komentajan alaisuudessa. Kun saksalaisten kanssa aloitettiin neuvottelut, jatkui mahdollisten Hangon tukikohdan vastaisten operaatioiden
kokonaisvastuun jakaminen. Tällä kertaa jako tapahtui maa- ja merioperaatioiden välillä. Kannaksen hyökkäykseen Merivoimat liittyi valmistautumattomana toimimaan IV Armeijakunnan sivustalla. Päämajan vastuulla ylimpänä johtoportaana oli kahden puolustushaaran yhteistoiminnan järjestäminen. Toisaalta johtosuhteet olivat muodostuneet epäselviksi jo rannikkojoukkojen operatiivisella alistamisella armeijakunnalle. Rannikkojoukkojen johtaminen oli jäänyt Maavoimille
vieraaksi, mutta samalla alistuksen olemassaolo saattoi johtaa Päämajan operatiivisen johdon ajatukseen, että kaikki hyökkäyksen valmistelujen suhteen oli kunnossa.
Päämaja ei antanut Merivoimille uusia kokonaisvaltaisia ohjeita ensimmäisenä sotavuotena. Merivoimien toiminta käynnistettiin siten
voimassa olleiden suunnitelmien mukaan Ahvenanmaan miehittämisellä ja Suomenlahden miinoittamisella. Sotatoimien edetessä ja yleistilanteen muuttuessa Merivoimissa tehtiin uusia operatiivisia suunnitelmia. Niihin vaikuttivat meriyhteyksien toimivuus, Saksan merivoimien
kanssa sovitut tavoitteet sekä ajatukset rannikkojoukkojen ja laivaston
yhteistoiminnan kehittämisestä hyökkäysoperaatioihin.
Tarkasteltaessa Merivoimien osallistumista vuoden 1941 operaatioihin havaitaan, että Valveen välirauhan aikana esittämä huoli kävi toteen. Merivoimien komentaja jäi syrjään tärkeistä päätöksistä, jotka
vaikuttivat myös Merivoimien toimintaan. Puolustushaarana Merivoimat ei ollut tiiviisti mukana Päämajan operatiivisen suunnittelun ja
toimeenpanon ytimessä. Merivoimatoimiston asema ei ollut luonteeltaan sellainen, että se olisi edustanut täysin Merivoimia ja Merivoimien
komentajan näkökantoja. Valve oli välirauhan aikaisella esityksellään
Päämajaan siirtymisestä halunnut päästä lähemmäs ylipäällikköä ja
kohti kollegiaalisempaa johtosuhdetta. Tällainen järjestely ei kuitenkaan sopinut Mannerheimille tai kuulunut hänen toimintatapoihinsa.
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Päämajan toiminta rakentui Mannerheimin vahvan aseman varaan ja
hänen henkilösuhteistaan muodostuneeseen johtamisjärjestelmään.
Merivoimilla ei tässä järjestelmässä ollut luonnollista ja välitöntä yhteyttä ylipäällikköön. Niinpä Merivoimissa tehdyt suunnitelmat jäivät
ylipäällikön ja päämajoitusmestarin kontrollin ulottumattomiin. Valveen mainitsema itsenäisyys ei siis kuvaa kovinkaan yksiselitteisesti
Merivoimien asemaa sodan aikana. Päämajalle se oli jäänyt sodan alkaessa myös etäiseksi puolustushaaraksi. Operaatioiden toimeenpanovaiheessa tämä näkyi vuonna 1941 lyhytjänteisenä johtamisena Päämajan ja Merivoimien välillä sekä hankauksina Merivoimien sisällä.
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Coordination between General Headquarters and the Navy in the Planning and
Execution of Coastal Operations in 1941
The role of the General Headquarters as the supreme command headquarters of military operations in the Continuation War remains largely unexplored. The same applies to the Navy Headquarters since practically no research has been done on naval warfare and command and
control of naval operations. This article looks at the roles of the General Headquarters and Navy Headquarters in the planning and execution
of operations conducted in 1941. What was the relationship between
the General Headquarters and the Navy like, and how did the former
exercise command and control over its subordinate service during the
first year of the war?
The General Headquarters in Mikkeli in southeastern Finland was
the command headquarters of Mannerheim, the commander-in-chief,
and in that capacity directed military operations in 1941−1944, while
the Navy Headquarters was located in the nation’s capital. The commander of the Navy, Lieutenant General Väinö Valve, stated that in
matters concerning maritime operations, the Navy Headquarters had
all the trust of the commander-in-chief, from which followed that the
Navy could plan and execute its operations autonomously, yet keeping
the General Headquarters informed of what was happening.
Despite the Navy’s independent status, Valve had, during the period
of truce in 1940−1941, drafted a proposal of collocating the commander of the Navy and his key staff at the General Headquarters, where
they would have become the Naval Division of the General Headquar-

…
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ters. Valve saw that the Navy’s current position did not allow the service
to maintain adequate general situational awareness of the war, which
deprived it the means of exercising appropriate command and control.
The General Headquarters rejected Valve’s proposal, however.
The General Headquarters was organized around the commanderin-chief Mannerheim in accordance with his desires. Mannerheim’s
leadership style was based on personal relationships, and therefore an
individual’s position in Mannerheim’s team was often determined by
how well each follower got along with the commander-in-chief and
what characteristics this interaction assumed. The chief of staff of the
General Headquarters did not exercise his role as the commanding officer of the General Headquarters and therefore did not submit operational matters to Mannerheim for approval. Mannerheim had for all
practical purposes taken over the role of the chief of staff and exercised
command and control over his closest officers and the divisions of the
headquarters.
In essential operational matters, Valve communicated direct with
Mannerheim or quartermaster-general A. F. Airo, the chief of the Operations Division. In that respect, the planning of Navy operations took a
different approach compared to the interactions between the General
Headquarters and Army formations since plans for maritime operations were deliberated at the service’s command echelons – that is, the
Navy Headquarters and Fleet Headquarters − without the General
Headquarters’ active participation. By the outbreak of the war, the
Navy had in place only two plans endorsed by the commander-in-chief.
These were a plan for landings on the Åland Islands and a mine-laying
plan that had been revised just before the balloon went up.
In addition to plans submitted to and endorsed by the General
Headquarters, the Navy had agreed with the Germans on objectives in
the Continuation War. Negotiations in matters of naval warfare had
very soon taken the form of separate talks between the Finnish Navy
and German Kriegsmarine. It can be said that cooperation of the Navy
with its German counterpart was closer than was the case with the two
other services.
The threat posed by the Russian base in Hanko was seen differently
in the Navy Headquarters and General Headquarters. The Navy’s aim
was to take out the base since the service’s operations were based on a
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coordinated plan with the Germans in order to meet the established
objectives. Although the land front of the Hanko base was quickly rendered insignificant due to changes in the strategic situation after the
outbreak of the war the base remained a critical factor in naval operations. While the General Headquarters regarded the Russian bases in
Hanko and on Osmussaar Island off the northwestern coast of Estonia
as rear areas they were focal points in naval warfare in the Baltic as seen
by the Navy, which was concerned about the need to eliminate this
threat to maritime lines of communication and brought up the matter
with the Operations Division of the General Headquarters on several
occasions.
The General Headquarters viewed the Navy’s proposed plans from a
different angle and barred all active moves by the service. The war was
still in its early stages and the General Headquarters kept operational
planning on a tight rein, intending to exercise full command and control over all assets and directing the Navy and coastal units not to take
initiative, thus depriving the commander of the Navy freedom of operation. Contemporary naval officers were unhappy about the way naval
warfare was directed. There was no direct contact between the Navy
command and the commander-in-chief, while the Fleet Headquarters
with its focus area around the Åland Islands was left to play second fiddle in matters related to naval warfare. Lieutenant General Valve was
criticized for his desire to keep naval forces deployed in the Gulf of Finland under his direct command. However, criticizing Valve’s action
alone is unfair since he was striving to relocate the high command of
the Navy and its most important assets to the areas around the Gulf of
Finland.
Meanwhile, on the Karelian Isthmus in the east, the advance of the
Finnish IV Corps rolled on at such as speed that the General Headquarters had a hard time maintaining adequate situational awareness
and directing and coordinating naval operations along the flank of the
land front. The Navy Headquarters, on the other hand, had not really
been involved in the planning of the ongoing operation, which becomes strikingly evident when one takes a look at various exercise scenarios and offensive plans that had been prepared at the service’s headquarters. As seen from the General Headquarters, the obvious intention was to carry out the offensive as a joint operation of the General
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Headquarters and assigned army corps. Objectives that were then set
for the Navy turned out excessively demanding considering the time allowed for preparation.
The Navy, as a service, was not closely involved in the deliberation of
operational plans and their execution done at the General Headquarters. The status of the Naval Office at the General Headquarters was
not elevated enough to bring up the views of the Navy and its commander to their full extent. Work at the General Headquarters revolved
around Mannerheim’s supreme position and his leadership based on
unwavering personal relationships, and therefore the Navy had no direct contact with the commander-in-chief, which in turn resulted in
the plans prepared by the Navy remaining outside the oversight of the
commander-in-chief and quartermaster-general. Consequently, the autonomous status of the Navy during the war, as advocated by the service’s commander Valve, is far from being the entire truth. The Navy also remained a distant service as seen from the General Headquarters.
During the execution of 1941 operations, this manifested itself as
short-sightedness in command and control between the Navy and
General Headquarters and caused friction between various individuals
and command echelons within the Navy itself.
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(s. 1976), FT, toimii vuoden 2014 loppuun saakka tutkijatohtorina Helsingin
yliopistossa Suomen akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa »Tunteet
ja sodan kulttuurihistoria Suomessa vv. 1939–1951». Hänen väitöskirjansa
Battled Nerves (Åbo Akademi 2013) ja sen pohjalta kirjoitettu Murtuneet
mielet (WSOY 2013) käsittelivät suomalaissotilaiden psyykkisiä häiriöitä ja
sotapsykiatriaa toisen maailmansodan aikana.

IV Armeijakunnan joukoissa puhjenneet
paniikki-ilmiöt kesällä 1944
Elokuussa 1944 niille Suomen armeijan IV Armeijakunnan joukoille,
jotka olivat osallistuneet kesäkuun vetäytymistaisteluihin Karjalan kannaksella, toimitettiin kyselylomake, jossa tiedusteltiin kokemuksia tuolloin ilmenneistä niin sanotuista paniikki-ilmiöistä. Jalkaväkirykmentti
1:n riveissä taistellut joukkueenjohtaja antoi seuraavan vastauksen paniikin ilmenemismuodoista Valkeasaaressa 9.–10.6.1944:
»Kun Aleksandrovkan kauhean rumputulen ja lentopommitusten
johdosta mies ’heräsi’ jonkinlaiseen vakavaan ajatteluun, tuntien olonsa ja itsensä hyvin mitättömäksi ja voimattomaksi tässä maanpäällisessä helvetissä, nähden toverinsa lähtevän poterostaan, jolloin hän tekee
samoin. Yhä useampi liittyi tähän, kunnes asemien takana oli jo suuret
laumat, jotka mistään välittämättä (kk- ja tykkitulesta) juoksivat taaksepäin, ainoana tavoitteena päästä pois tästä kauhun paikasta.»1
Vastaavanlaiset paniikkitapaukset olivat toki tuttuja jo aiemmilta sotavuosilta, ja heti talvisodan alkupäivinä rajalle sijoitettujen suojajoukkojen vetäytyminen pääpuolustuslinjalle oli paikoin saanut paniikinomaisia piirteitä, kun moderniin sodankäyntiin tottumattomat suomalaissotilaat joutuivat ensi kertaa tekemisiin suurten panssarimuodostelmien, tykistökeskitysten ja ilmapommitusten kanssa.2 Kesällä 1944 paniikki-ilmiöt kasvoivat kuitenkin sellaiseen laajuuteen, että se aiheutti
järkytyksen niin sodanjohdolle, rintamaupseereille kuin sotilaille itselleenkin. Mistä näissä ilmiöissä oikein oli kyse?
Paniikki-ilmiöt rinnastuvat ja limittyvät kahden muun ilmiön kanssa: sotilaiden psyykkisten häiriöiden ja rintamakarkuruuden. Epide-
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miologisessa
tutkimuksessaan
suomalaissotilaiden psykiatrisista
sairauksista jatkosodan aikana
Matti Ponteva havaitsi jo vuonna
1977, että kesään 1944 liittyi huomattavaa piilevyyttä, niin että
vain osa psykiatrisen hoidon tarpeessa olleista sotilaista pääsi
kenttä- tai sotasairaalaan normaalia lääkintähuoltoreittiä pitkin. Sotapsykiatriset sairaalahoidot toki yleistyivät selvästi kesän
1944 taisteluvaiheessa, mutta
Kivennavan Liikolassa 15.6.1944 otetun
huomattavan maltillisesti. Uusien
kuvan alkuperäinen teksti kuuluu:
»Maantiellä käveli loppuunväsynyt
neuropsykiatristen sairaalahoitomies hakien joukko-osastoaan. Mies oli
jen kuukausiosuus armeijan kaijoutunut vastaiskussa linjojen taakse,
joutunut vangiksi, karannut ja edennyt
kista alkaneista sairaalahoidoista
yöhämärässä ryssien parissa kunnes
oli jatkosodan aikana kohtalaisen
pääsi omalle puolelle.» Kuva: Sot.virk.
T. Nousiainen, SA-kuva.
tasaisesti 5,3 prosenttia, mutta kesäkuussa 1944 vain 3,8 prosenttia.
The original caption of this photo,
taken at Liikola in the Kivennapa area
Kirurgisten sotavammojen vieon June 15, 1944, reads: »A man, dog
dessä äärimmäisillä rajoillaan toitired, was straggling on the road
looking for his unit. He had been left
mineen lääkintähuollon päähuostranded behind the lines during a
mion vain kaikkein vaikeimmat
counter-attack, been captured, had
escaped, and then dodged the Russkies
psykiatriset tapaukset otettiin
in the darkness until regaining his own
hoitoon.3 Oma tutkimukseni aiside of the front.» Photo: Military
Specialist T. Nousiainen, Finnish
heesta on vahvistanut saman käDefense Forces.
sityksen. Jatkosodan hyökkäysvaiheen raskaimpina taistelukuukausina heinä–syyskuussa 1941 psykiatristen tapausten suhteellinen
kertymisnopeus noudatteli varsin tarkkaan tappioiden kertymisnopeutta; kesä–heinäkuussa 1944 korrelaatio oli paljon heikompi, kun nyt
taas rintamakarkuruuden kertymisnopeus seurasi kiinteästi tappioiden
kertymistä.4
Kesän 1944 usein kaoottisissa oloissa armeijan lääkintähuoltojärjestelmä ei siis tavoittanut kuin osan psyykkisesti murtuneista ja loppuun
uupuneista suomalaissotilaista. Nämä miehet joko roikkuivat komppa-
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nioidensa mukana läpi vetäytymiskurimuksen tai mahdollisesti heidät
sijoitettiin johonkin huolto- tai tukitehtävään etulinjan takana. Yleisesti ottaen suunta oli kuitenkin päinvastainen, sillä kuluneita taistelujoukkoja jouduttiin täydentämään niillä yleensä iäkkäämmillä miehillä,
jotka oli asemasodan aikana siirretty takalinjatehtäviin tai kotiutettu
kokonaan. Hätätilanteissa »töpinästä» oli pakko koota myös improvisoituja vastaisku- ja tilkeosastoja linjaan. Tällöin tuleen joutui kesken
kaikkein ankarimpien taistelujen niitäkin miehiä, jotka oli aiemmin
siirretty pois etulinjajoukoista juuri sen vuoksi, etteivät he olleet siellä
enää psyykkisesti pärjänneet.5
Kun lääkintähuoltojärjestelmä oli tukossa, kesän 1944 olosuhteissa
psyykkisesti oirehtivilla sotilailla oli toinen mahdollisuus päästä pois
rintamalta: liittyä niiden tuhansien miesten joukkoon, jotka vaelsivat
taaksepäin joko joukostaan eksyneenä tai tietoisesti sieltä karanneina.
Jukka Kulomaan tutkimusten ansiosta tiedämme, että Karjalan kannaksella yksiköistään pakeni vähintään noin 8 000 rintamakarkuria kesä–elokuussa 1944 – todennäköisesti luku oli vielä suurempikin. Karkuriongelma kasaantui erityisesti IV Armeijakunnan joukkoihin kesäkuussa Länsi- ja Keski-Kannaksella. Armeijakunta vastasi Kannaksen
vetäytymisvaiheen vaikeimmasta lohkosta Valkeasaaresta Talin–Ihantalan torjuntavaiheeseen saakka. Armeijan virallisissa karkuriluvuissa
on selvät puutteensa juuri täällä puna-armeijan hyökkäyksen painopistesuunnassa. Etenkin Valkeasaaressa pahoin hajonneen 10. Divisioonan
tilastoidut karkurimäärät vaikuttavat huomattavan matalilta: mitä ilmeisimmin niihin ei sekasortoisissa oloissa pystytty sisällyttämään
lainkaan ensimmäisten ratkaisevien taistelupäivien karkureita.6 Joka
tapauksessa näyttää hyvin todennäköiseltä, että karkureissa ja joukoistaan eksyneissä oli runsaasti miehiä, jotka olivat todellisuudessa kärsineet vaikean psyykkisen romahduksen. Jukka Lindstedtin mukaan kesällä 1944 sotilaskarkuruudesta kuolemaan tuomituista suomalaissotilaista lähes kaikki vetosivat hermojensa kestämättömyyteen syynä pakoon, mutta heistä yhtäkään ei toimitettu mielentilatutkimuksiin.7
Karkuruustuomio tai sotapsykiatrinen diagnoosi olivat inhimillisiä
päätepisteitä monisyisessä tapahtumavyyhdessä, joka alkoi Valkeasaaresta aamulla 9.6.1944. Niin karkurin kuin psyykkisesti murtuneen sotilaankin tarina päätyy historiantutkimuksen valokeilaan yleensä vasta
siinä vaiheessa, kun he joutuivat jonkin asiakirjoja tuottaneen tahon
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käsittelyyn: sotapoliisin kuulusteluihin, sotasairaalan psykiatriselle
osastolle, kenttäoikeuteen. Tällöin ollaan yleensä jo etäällä varsinaisista
rintamalinjoista ja niistä tapahtumista, jotka olivat johtaneet tähän lopulliseen tilanteeseen. Käsillä olevan artikkelin tavoitteena on päästä lähemmäs sitä hetkeä rintamalla kesällä 1944, josta tiet sitten veivät miehiä eri suuntiin. Tarkastelussa ovat paniikki-ilmiöt IV Armeijakunnan
alaisissa suomalaisjoukoissa Länsi- ja Keski-Kannaksella puna-armeijan suurhyökkäyksen alusta heinäkuun alkupäiviin. Selvitän paniikin
syitä, luonnetta ja seurauksia vetäytymisvaiheessa sekä sivuan myös
päällystön vastatoimia, erityisesti vaikeaa kysymystä aseenkäytön roolista paniikin patoamisessa.
Erikoisesta sattuman oikusta aloitin artikkelini kirjoitustyön aamulla 9.6.2014 – päivälleen 70 vuotta siitä hetkestä, jolloin Karjalan kannaksen läntisessä kolkassa alkoi puna-armeijan tykistön ja ilmavoimien
massiivinen keskitys suomalaisten pääasemaa vastaan. Myös oma isoisäni oli tuolloin Kannaksella, 26. Tykkikomppanian riveissä. Komppanian aseistuksena olivat uudet saksalaiset 75 millimetrin panssarintorjuntatykit, ja vain muutamaa viikkoa aiemmin komppania oli siirretty
18. Divisioonan mukana pois niistä asemista, jonne Neuvostoliiton läpimurtohyökkäys nyt kohdistui. Myöhemmin 22.6.1944 Talissa komppania joutui yhdessä Jalkaväkirykmentti 48:n kanssa erittäin ahtaalle,
kun puna-armeija aloitti Viipurin valtauksen jälkeen uuden rynnistyksensä kohti Saimaata ja Kymijokea. Tuolta torstaipäivältä Sulo-papan
harvakseen täytetyssä sotilaan taskumuistiossa on lyhyt toteamus: »Oli
tosi tiukka päivä mutta vielä sain sen onnella iltaan kulumaan. Paljon
poikia haavoittui ja kaatui Talissa.» Kirjoitukseni valottaa yhtä inhimillistä osaa tuon kauhean kesän tapahtumissa; samalla toivon sen tekevän
ymmärrettävämmäksi niitä oloja, jotka osuivat tuon aikakauden nuorten ihmisten kohdalle.

Kysymyssarja vetäytymisvaiheen aikana esiintyneistä joukkoilmiöistä

Ennen kesää 1944 suomalainen sotilaspsykologia oli lapsenkengissään.
Hieman ennen talvisodan syttymistä Helsingin yliopiston psykologisen
laboratorion ja puolustusvoimien kesken oli kokeiluluontoisesti viritelty yhteistyötä, jonka tarkoituksena oli tutkia ja hahmottaa suomalaisso-
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tilaan erityistä »kansanluonnetta» ja täten tarjota armeijalle käyttökelpoista tietoa johtajakoulutukseen ja miehistön käsittelyyn. Tutkimusaloitetta kehitteli vuonna 1938 psykologiasta väitellyt Kai von Fieandt –
sodan jälkeen Helsingin yliopiston ensimmäinen psykologian professori – mutta käytännön tulokset jäivät vielä hyvin vaatimattomiksi.8 Talvi- ja jatkosodan aikana psykologista tutkimustietoa käytettiin jonkin
verran valistus- ja tiedotustoiminnassa, vastapropagandatyössä sekä
upseereiden työnjohdollisessa koulutuksessa.9 Sotilaspsykologeja sanan
varsinaisessa merkityksessä Suomen armeijassa ei kuitenkaan ollut.
Tilanne muuttui dramaattisesti kesäkuussa 1944. Jo pian suurhyökkäyksen alettua kävi selväksi, että rintamalla tapahtui jotain sellaista,
jonka ymmärtämiseksi tarvittaisiin psykologista tietoa. Havainto johti
konkreettisiin toimiin Päämajan taholta. Edellä mainittu vänrikki Kai
von Fieandt, joka oli terveytensä vuoksi vapautettu rintamapalveluksesta ja toimi Pohjois-Savon suojeluskuntapiirin esikunnassa valistusupseerin apulaisena, otettiin kesäkuun 16. päivänä Päämajan tiedoitusosaston käyttöön ja hänen johdollaan alkoi toimia pieni sotilaspsykologinen työryhmä.10 Von Fieandt haastatteli etulinjan upseereita karkuruudesta, ja hän sai tehtäväkseen selostaa yleistajuisesti joukkopsykologiaa ja pakokauhun luonnetta kirjoituksissa ja esitelmissä kenttäupseereille. Hän keskittyi myös sotahuhujen ja niiden demoralisoivan vaikutuksen tutkimiseen ja torjuntaan sekä teki esimerkiksi menetelmänä aivan uusia gallup-kyselyjä upseereille ja kenttäpapeille kesällä 1944 liikkuneista huhuista.11
Rintamakarkuruuden lisäksi sotilaspsykologisen työryhmän perustamisen pontimena olivat juuri ne paniikki- tai »joukkoilmiöt», joista
Päämajaan alkoi saapua tietoa suurhyökkäyksen alettua ja jotka paikantuivat eritoten IV Armeijakunnan alaisiin joukkoihin. Tästä syystä
heinäkuun 1944 lopulla päätettiin koota kattavaa tietoa näiden ilmiöiden syistä, laajuudesta ja mahdollisista vastatoimista, etenkin kokemuksista aseenkäytöstä paniikin ehkäisemiseksi. Kapteeni Tauno Nikkisen toimesta IV Armeijakunnan valistustoimisto lähetti 3., 4., 6., 10.
ja 18. Divisioonan, Panssaridivisioonan sekä Erillinen Pataljoona 6:n
pataljoonankomentajille kyselylomakkeen »vetäytymisvaiheen aikana
esiintyneistä joukkoilmiöistä». Komentajia pyydettiin itse täyttämään
yksi lomake sekä valitsemaan yksiköstään yhden komppanianpäällikön
ja kolme joukkueenjohtajaa, jotka samoin vastasivat kyselyyn. Mahdol-
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lisimman suorien ja luotettavien tietojen saamiseksi vastaajien nimiä ei
pyydetty lomakkeeseen, joskin on huomattava, että kukin pataljoonankomentaja luonnollisesti tiesi alaistensa vastaajien henkilöllisyyden.
Näin ollen täysi anonymiteetti ei toteutunut, ja arvattavasti joukkueenjohtajat ja komppanianpäälliköt saattoivat sensuroida vastauksistaan
sellaisia näkökohtia, joiden arvelivat olevan epämieluisia omalle komentajalleen. Vastaajia pyydettiin kertomaan nimenomaan omista
henkilökohtaisista kokemuksistaan, ei kuulopuheista, sekä erottamaan
toisistaan »hiipparuus» ja varsinainen paniikki ja keskittymään vain
jälkimmäiseen. Kyselylomakkeen teksti ja kapteeni Tauno Nikkisen saatekirje pataljoonankomentajille 30.7.1944 ovat liitettynä tämän artikkelin loppuun.
Yhteensä 192 upseeria vastasi kyselyyn elokuun 1944 aikana, ja näin
muodostui ajanoloon harvinaisen systemaattinen aineisto, jonka varaan artikkelini rakentuu.12 Aiemmin Jukka Kulomaa on hyödyntänyt
samaa aineistoa lyhyesti tutkiessaan esimiehen aseenkäyttöä kesällä
1944,13 mutta muutoin en tiedä sitä käytetyn kesää 1944 koskevassa
historiantutkimuksessa. Kuitenkin heti vuonna 1945 rintamaupseeri,
kapteeni Erkki Mielonen käytti aineistoa psykologian kandidaatintutkielmassaan, jonka hän kirjoitti ilmeisestikin juuri Kai von Fieandtin
ohjauksessa.14 Oheisesta taulukosta käyvät ilmi kyselyyn vastanneiden
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Kyselyyn vastanneiden upseereiden yksiköt ja tehtävät.
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upseereiden divisioonat sekä tehtävät – tässä ja myöhemmin olen ryhmitellyt divisioonat siihen järjestykseen, jossa ne joutuivat rintamavastuuseen puna-armeijan hyökkäystä vastaan.
Poikkeuksellisen kattavuuden lisäksi aineiston ehdottomana vahvuutena on keruun ajallinen läheisyys vetäytymisvaiheen taisteluihin:
upseerit kertoivat verekseltään kokemuksista, joista oli kulunut vasta
yhdestä kahteen kuukautta. Ylemmän komentoportaan sijaan ääneen
pääsivät ne upseerit – joukkueenjohtajat ja komppanianpäälliköt – joilla oli konkreettisin ja realistisin käsitys kuluneen sotakesän etulinjan
todellisuudesta. Kyselylomakkeen muutamiin heikkouksiin puutun
vielä myöhemmin, mutta ylipäätään sen kysymykset ja sanamuodot
olivat varsin harkittuja. Länsi- ja Keski-Kannaksella kesäkuussa 1944
vallinneen kokonaiskuvan kannalta on harmillista, ettei lomaketta toimitettu 3. ja 20. Prikaatin sekä Ratsuväkiprikaatin joukoille (20.Pr. ja
Rv.Pr. olivat tällöin juuri siirtyneet Kannakselta uusiin torjuntataisteluihin Tolvajärvellä ja Ilomantsissa), mutta erinomaisen hyödyllistä on
10. Divisioonan ja Panssaridivisioonan sisällyttäminen mukaan, vaikkeivät ne enää elokuussa 1944 kuuluneetkaan IV Armeijakunnan alaisiin joukkoihin. Ilmoitettujen peitenumeroiden avulla lähes kaikista
vastaajista on mahdollista todeta divisioonan lisäksi myös upseerin
rykmentti ja/tai pataljoona.
Käytän jatkossa varsin runsaasti suoria lainauksia upseereiden vastauksista. Lomakkeita ei ole numeroitu järjestykseen, mistä syystä on
mahdoton kehittää viittaustekniikkaa, joka yksilöisi kunkin vastauslomakkeen vedenpitävästi. Kaikki saapuneet vastaukset sijaitsevat
Kansallisarkiston Sörnäisten toimipisteessä samassa kansiossa (KA,
T 9776/1), joka on vielä ryhmitelty kolmeen alanippuun. Käyttämässäni merkintämuodossa »I:2710, joukk.joht., JR 1» roomalainen numero
(I–III) viittaa näihin nippuihin ja sitä seuraava numero (esim. 2710)
puolestaan vastaajan ilmoittamaan yksikön peitelukuun. Näillä tiedoilla kunkin vastauksen jäljittäminen on niin vaivatonta kuin mahdollista.

Paniikki-ilmiöiden yleiskuva

Kyselylomakkeen ensimmäinen kysymys kuului: »Missä eri muodoissa
olette nähneet paniikin ilmenneen? Selostakaa muutama kuvaavin ta-
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paus!» Tässä kohden on huomattava, ettei kysymystä rajattu koskemaan vain omassa yksikössä tapahtuneita paniikkitapauksia, vaan
myös suoria havaintoja muista suomalaisjoukoista. Koska vastaajia kehotettiin kertomaan vain varsinaisesta paniikista, joka määriteltiin saatekirjeessä lähinnä vain »joukkopsykologiseksi ilmiöksi», eikä siis rintamakarkuruudesta, osa upseereista jäi aprikoimaan näiden kahden eroa:
oliko vaikkapa viiden miehen lipeäminen linjasta omin luvin taaksepäin hiipparuutta vai paniikkia ja entä jos kyse oli hyvin ohimenevästä
paniikinomaisesta tunnelmasta, joka ei kuitenkaan ehtinyt johtaa varsinaiseen pakoon? Alla olevassa taulukossa, joka kuvaa lomakkeen ensimmäisen kysymyksen perusteella havaintoja paniikista eri divisioonissa, olen ryhmitellyt näitä vastauksia rajatapaus-kategoriaan, sillä
täysin vedenpitävää jaottelua myöntäviin ja kieltäviin vastauksiin paniikin ilmenemisestä ei ole mahdollista tehdä. Taulukko antaa kuitenkin riittävän tarkan yleiskuvan paniikki-ilmiöiden esiintymisestä.
Kaikkiaan siis lähes 70 prosenttia kyselyyn vastanneista upseereista
ilmoitti kohdanneensa jossain vaiheessa kesän taisteluja paniikkia suomalaisjoukoissa, ja vain 20 prosenttia kielsi yksiselitteisesti nähneensä
yhtäkään tapausta. On kuitenkin huomattava, että saatekirjeessä pataljoonankomentajia pyydettiin toimittamaan lomakkeet vastattaviksi sel-

Yksikkö

On nähnyt

Rajatapaukset

Ei ole nähnyt Ei vastausta

Yhteensä

10. Divisioona

31

3

1

0

35

3. Divisioona

22

3

8

0

33

18. Divisioona

26

3

3

1

33

Panssaridivisioona

25

4

0

0

29

4. Divisioona

19

4

11

0

34

6. Divisioona

5

2

14

2

23

Muut tai ei tietoa

3

0

0

2

5

131

19

37

5

192

19,3

2,6

100,0

Yhteensä

%

68,2

9,9

Havainnot paniikista.
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laisille alaisilleen, joilla oli »pätevyyttä» ilmaista asiasta mielipiteensä –
toisin sanoen siis niille upseereille, joilla todennäköisimmin oli kokemusta paniikista. Näin ollen ei ole mahdollista yleistää, että IV Armeijakunnan kaikista rintamaupseereista seitsemän kymmenestä olisi kohdannut paniikki-ilmiöitä vähintään kerran. Luku on joka tapauksessa
huomattavan korkea, etenkin kun kyseessä oli lopulta hyvin lyhyt taistelujakso – pisimpään rintamavastuussa olleiden yksiköidenkin osalta
enimmillään vain noin kuukausi. Tämän perusteella Kannaksen paniikki-ilmiöitä kesällä 1944 ei voida pitää vain satunnaisena marginaaliongelmana, vaan vetäytymisvaiheen yhtenä leimallisista kokemuksista.
Viereisen sivun taulukko paljastaa eroja divisioonien välillä. Punaarmeijan musertava läpimurtohyökkäys kohdistui 10. Divisioonaan, ja
niinpä divisioonan upseereista lähes kaikki joutuivat tekemisiin paniikki-ilmiöiden kanssa. Myös VT-linjalla sekä vielä pahemmin Talissa ja
Ihantalassa vihollishyökkäyksen painopisteeseen joutuneessa 18. Divisioonassa paniikki-ilmiöitä havaitsi lähes neljä viidestä vastaajasta.
3. Divisioonassa, joka puolusti VT-linjaa Kuuterselässä, mutta joka ei
joutunut Talin–Ihantalan suurtaistelun keskipisteeseen, paniikkia raportoitiin jo vähemmän, joskin edelleen runsaasti. Rintaman hätäpalokuntana pahimpiin kriisikohtiin heitetyssä Panssaridivisioonassa yksikään vastaaja ei kertonut kokonaan välttyneensä kohtaamasta paniikkiilmiöitä. Panssaridivisioonan osalta on kuitenkin huomautettava, että
moni sen upseereista kuvasi paniikkia muissa kuin sen omissa joukoissa: kyse oli usein niistä jalkaväkirykmenteistä, joiden horjuvan puolustuksen tueksi divisioonan panssareita ja jääkäreitä kulloinkin käytettiin.15 VT-linjan murtumisen jälkeen Karhumäen rintamalta KeskiKannakselle saapuneessa 4. Divisioonassa näkyy jo paniikkihavaintojen
harveneminen, mutta silti yli puolet vastaajista vastasi kysymykseen
myöntävästi. Viimein 6. Divisioonassa, joka ehti Kannakselle vasta kesäkuun viimeisinä päivinä ja jolla oli tärkeä rooli neuvosto-offensiivin
pysäyttämisessä Ihantalaan, paniikkihavainnoista kertoi vain noin viidennes vastaajista.
Vaikka asiaa ei lomakkeessa kysyttykään, kaikkiaan noin 60 upseeria
ilmoitti myös havaitsemiensa paniikkitapausten tarkemman paikan, ja
moni mainitsi erikseen kaksi tai kolmekin esimerkkipaikkakuntaa.
Asettamalla nämä havainnot kartalle piirtyy yleiskuva paniikkiilmiöiden etenemisestä halki Kannaksen.16 Yksittäisiä pisteitä kertyy
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koko IV Armeijakunnan vetäytymisakselin mitalle Valkeasaaresta Taliin
ja Ihantalaan. Useiden tiheiden osumien keskittymät paljastavat kesäkuun vetäytymistaistelujen kriisikohdat, jotka vastaavat hyvin aiemman sotahistoriallisen tutkimuksen tietoja.17 Raskaimmin koetellun 10.
Divisioonan osalta ei ole kellekään yllätys, että paniikkia havaittiin runsaasti ensin pääasemassa Valkeasaaressa ja heti sieltä irtauduttaessa kesäkuun 10. päivänä sekä uudelleen kuun puolivälissä Uudenkirkon–
Vammeljärven alueella, jossa divisioonan puolustus lyötiin toistamiseen hajalle. Seuraavana tuleen joutuneessa 3. Divisioonassa paniikkiilmiöt kasautuivat VT-linjan puolustuksen murtumiseen Kuuterselässä
ja täältä irtautumiseen. Keskelle vaikeaa vetäytymisvaihetta täydennyksenä saapuneessa 4. Divisioonassa sekasortoisin tilanne syntyi taistelussa ja irtautumisessa talvisodan Mannerheim-linjalta Summan–Leipäsuon maastossa kesäkuun 19. päivänä. VT-linjalta itäisempää ja siten
suhteellisesti rauhallisempaa reittiä vetäytyneen 18. Divisioonan paniikki-ilmiöt kulminoituivat Taliin kesäkuun viimeisellä viikolla, myöhään saapuneessa 6. Divisioonassa paniikkia ei tietenkään voitu raportoidakaan ennen Ihantalan taisteluja. Panssaridivisioonan osalta – ja
kuvaten sen käyttöä rintaman palokuntana – pisteitä kartalle tulee tasaisesti Kuuterselkään, Perkjärvelle, Ylä- ja Alasommeelle välittömästi
Viipurin eteläpuolelle sekä lopulta Taliin ja Ihantalaan. Kuten sanottu,
monesti havainnoissa oli kyse muista kuin divisioonan omista yksiköistä, joskaan eivät taisteluissa kuluneet ja uupuneet Jääkäriprikaatinkaan miehet olleet immuuneja paniikille.
Lomakkeen toisessa kohdassa upseereille esitettiin seuraava kysymys: »Mitkä tekijät (ps.vaunut, tyk.keskitys, lentokoneet, kauhuhuhut
j.n.e.) kokemustenne mukaan ovat erikoisesti aiheuttaneet paniikkia?
Mainitkaa ne tärkeysjärjestyksessä!» Tehtävän muotoilu oli sikäli johdatteleva, että moni vastaajista näyttää tyytyneen järjestämään juuri
nuo neljä tekijää tärkeysjärjestykseen sen sijaan, että olisi ryhtynyt itse
pohtimaan mahdollisia muita tekijöitä. Kiistatonta silti lienee, että nämä neljä tekijää todellakin olivat avainroolissa paniikki-ilmiöiden synnyssä. Yksi lomakkeessa mainitsematon tekijä sai vastauksissa kuitenkin huomattavan määrän huomiota: sotilaiden pelko mottiin joutumisesta. Hyvin yleisesti, joskaan ei aina, tämä seikka liitettiin osaksi kauhuhuhuja, kun joko sotilas omasta joukosta alkoi levittää huhua saarroksissa olemisesta ja sivustojen irtautumisesta tai kun edestä vetäyty-
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vät muiden yksikköjen sotilaat kertoivat vihollisen uudesta saarrostavasta taktiikasta. Tästä syystä olen seuraavassa taulukossa paniikkia aiheuttaneista tekijöistä joutunut yhdistämään kauhuhuhut ja saarrostuksen pelon yhdeksi kategoriaksi, vaikka kaikki kauhuhuhut eivät liittyneet motitusvaaraan ja saarrostuspelosta oli mainintoja ilman kauhuhuhujakin.
Saadakseni selville eri tekijöiden painoarvon ja mahdolliset erot divisioonien välillä olen pisteyttänyt vastauksissa mainitut paniikkitekijät
niin, että kunkin yksittäisen vastaajan tärkeimpänä tekijänä mainitsema syy on saanut viisi pistettä, toiseksi tärkein neljä ja niin edelleen
mahdolliseen viidenteen mainintaan saakka, josta on tullut yksi piste
(suurin osa vastaajista mainitsi kuitenkin vain kahdesta neljään tekijää). Vaihtelevista divisioonakohtaisista vastaajamääristä johtui, että
kunkin divisioonan kaikkien eri tekijöiden yhteispistemäärä on luonnollisesti eri. Vertailun helpottamiseksi olen antanut joka divisioonan
eniten pisteitä saaneelle paniikkitekijälle indeksiarvon 100 ja sen jälkeen skaalannut muiden tekijöiden pistemäärät tähän suhdelukuun.
Alla olevasta taulukosta käyvät näin ilmi paniikkia aiheuttaneiden tekijöiden painoarvot eri divisioonissa.
Sarakkeessa »muut syyt» on kirjava joukko yksittäisiä tekijöitä: vi-

Yksikkö

Ps.vaunut Huhut ja Tyk.
saarrostus keskitys

Ilmahyökkäys

Muut syyt

Vastaajia
(N)

10. Divisioona

100

68

72

68

19

35

3. Divisioona

68

81

100

64

31

28

18. Divisioona

76

85

100

99

11

30

Panssaridivisioona

85

70

100

59

21

29

4. Divisioona

83

100

41

64

21

31

6. Divisioona

67

72

65

100

7

13

Muut tai ei tietoa

100

100

89

58

26

5

Kaikki yhteensä

100

97

96

88

23

171

Paniikkia aiheuttaneiden tekijöiden painoarvo eri divisioonissa (0–100).
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hollisjalkaväen yllättävä esiintyminen ja tulenavaus, ammusten loppuminen, tunne vastustajan valtavasta ylivoimasta, suomalaistykistön tulen osuminen omaan niskaan, loppuun väsyminen, huonot yhteydet
sekä sekavat, puutteelliset tai virheelliset tiedot tilanteesta, johtajien
epävarma toiminta ja tästä syntynyt luottamuspula, pelko haavoittuneena vangiksi joutumisesta sekä esimerkiksi »kranaatin täysosumasta
aivan riekaleiksi mennyt toveri»18 ja »surkuteltavassa tilassa olevien
aseveljien näkeminen»19. Muiden syiden joukossa selvästi eniten mainintoja on kuitenkin omien upseereiden kaatumisesta tai haavoittumisesta kesken vaikeiden taistelujen, jolloin joukko jäi ilman johtajaa, eivätkä varajohtajat useinkaan olleet heti tilanteen tasalla. Tykistökeskityksistä lukuisat vastaajat totesivat erikseen »urkupyssy-» eli raketinheitinkeskitysten paniikkia synnyttävän vaikutuksen ja ilmahyökkäysten osalta maataistelukoneiden yllättävät rynnäköt saivat eniten huomiota, joskin myös laakapommittajista on monia erillismainintoja.
Yhteensä kaikkein eniten pisteitä kertyi vihollisen panssarivaunuille
paniikin tärkeimpänä aiheuttajana, vaikka ero kauhuhuhuihin ja saarrostuksen pelkoon sekä tykistökeskityksiin oli hyvin pieni. Panssareiden suuri merkittävyys on joka tapauksessa tärkeä havainto, sillä se
tuntuu liittyvän nimenomaisesti paniikki-ilmiöihin: rintamakarkureiden kuulusteluissa panssarit mainittiin paon syynä suhteellisen harvoin
ja psykiatriseen hoitoon kesällä 1944 joutuneiden suomalaissotilaiden
kohdalla tuskin koskaan, kun taas ensin tykistötuli ja toiseksi vihollislentokoneet olivat suurimmat taistelusidonnaiset tekijät »sotaneuroosien» takana.20 Divisioonakohtaisessa tarkastelussa on erityisen yllättävää huomata, että tykistön ja ilmapommitusten ennennäkemättömään
tuhoamistuleen joutuneessa 10. Divisioonassa panssarivaunut saivat
kuitenkin selvästi eniten pisteitä paniikin tärkeimpänä aiheuttajana.
Jalkaväkirykmentti 1:ssä taistellut joukkueenjohtaja selitti ilmiötä näin:
»Ensimmäinen oire [paniikista] kenties silloin, kun mies, hirveässä
tyk.keskityksessä kurkisti ’poteronsa’ pohjalta ja kääntyi sanomaan
’hyökkäysvaunuja’. Tämäkin oli uutta meille, se kuvastui miehen kasvoissa ikäänkuin kauhuna ’eikö vielä tämä keskitys riittänyt, vieläkö tämä meille tavallaan uusi ase, hyökkäysvaunut päälle’. Kenties se samalla
herätti toivottomuutta, ’mitä me noille mahdamme, kun rautahirviötkin tulevat mistään välittämättä’. – Näin ehkä ajatteli moni mies.»21
VT-linjalla taisteluihin joutuneissa 3. ja 18. Divisioonassa sekä Pans-
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Vihollisen panssarivaunuja pidettiin tärkeimpänä paniikin aiheuttajana. Alkuperäisessä kuvatekstissä lukee: »Josef Stalin, hyökkäysvaunu, johon 75 mm:n
panssaritorjuntatykki ei pystynyt. Summa 17.6.1944.» Kuva: Alikersantti
E. Meriluoto, SA-kuva.
Enemy tanks were regarded as the primary cause of panic among soldiers. The
original caption reads: »Josef Stalin tank that was immune even to to 75mm antitank gun. Summa June 17, 1944.» Photo: Corporal E. Meriluoto, Finnish Defence
Forces.

saridivisioonassa tykistökeskitykset saivat eniten mainintoja tärkeimpänä paniikin aiheuttajana. Sen sijaan 4. Divisioonassa, joka sai ensimmäisen taistelukosketuksensa tilanteessa, jossa VT-linjan puolustus oli
murtunut ja edestä tuli vastaan taistelujen hajaannuttamia ja järkyttämiä sotilasjoukkoja, kauhuhuhujen ja saarrostuspelon merkitys oli tärkein. Divisioona ei myöskään joutunut kesän taistelujen aikana punaarmeijan läpimurtohyökkäysten pahimpiin painopistekohtiin, mikä
näkyy tykistökeskitysten huomattavan vähäisessä pistemäärässä. Ihantalassa taistellut 6. Divisioona raportoi erityisesti ankarien ilmahyökkäysten hajaannusta aiheuttavasta vaikutuksesta, mutta huomioon ottaen varsinaisten paniikkihavaintojen suhteellisen pienen määrän divisioonassa vaikuttaa siltä, että useat vastaajat ovat tässä kohden voineet
merkitä ennemmin yleisempiä vaikutelmiaan kuin suoria kokemuk-
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Pääasemasta vetäytyviä suomalaisia 11.6.1944. Kuva: Sot.virk. T. Nousiainen,
SA-kuva.
Finnish troops on retreat from the principal line of defense on June 11, 1944.
Photo: Military Specialist T. Nousiainen, Finnish Defense Forces.

siaan. Divisioonakohtaisista eroavuuksista huolimatta olennaista on
kuitenkin kokonaisuus. Kuten useat vastaajat huomauttivat, paniikkia
aiheuttaneiden tekijöiden keskinäinen tärkeysjärjestys oli enemmän tai
vähemmän sattumanvarainen, sillä tuhoisaa oli nimenomaan panssarivaunujen, tykistön, ilmahyökkäysten ja kauhuhuhujen yhteisvaikutus.
Niinpä kaikki neljä tekijää ovat saaneet varsin tasaisen kokonaispistemäärän.22
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Ketjureaktio Valkeasaaresta Viipuriin

Edellä olevat tiedot antavat kokonaiskuvan IV Armeijakunnassa ilmenneistä paniikki-ilmiöistä. Seuraavaksi tarkastelen tapauksia tarkemmin
sen mukaan, kuinka kyselyyn vastanneet upseerit niitä selostivat. »Kannaksen paniikin», kuten eräs vastaaja koko vetäytymisvaihetta kuvasi,23
lähtöpiste tai paremminkin alkuräjähdys oli Valkeasaaressa. Puna-armeijan tulivalmistelun voimasta 9.–10.6. etenkin Jalkaväkirykmentti
1:n lohkolta on vertahyytäviä kuvauksia runsain mitoin, joten en syvenny tähän sen tarkemmin.24 Keskityksen ja sitä seuranneen hyökkäyksen massiivisuuden lisäksi itse paniikin syntymisen kannalta merkityksellistä oli, että myllerrys nosti ilmaan valtavan pölypilven, joka
sekä tukki aseet että peitti kaiken näkyvyyden: »Hiekkaisessa maastossa
rumputulen aiheuttama pysyväinen sakea pölypilvi joka peittää koko
taistelukentän estäen havaintojen teon kokonaan ja eliminoiden johtajien mahdollisuudet vaikuttaa henkilökohtaisesti joukkoon miltei täydelleen.»25 Kun tykistötuli ja ilmapommitus lopulta taukosivat ja vihollispanssarit rynnäköivän jalkaväen kanssa ilmestyivät näkyviin, alkoi
jäljelle jääneitä miehiä ensin yksi kerrallaan ja lopulta ryhmittäin irtautua linjasta. Sotilaat sulloutuivat kapeisiin yhdyskäytäviin »vaahdon valuessa suusta ja aivan sekapäisen näköisenä hokien, ’menkää nopeammin, ryssä on aivan kantapäillä ja tulee päälle’» – tieto kiiri jonossa
eteenpäin ja lisäsi paniikkia »tässä toisiaan tyrkkivässä ja ruhjovassa,
taakse vaeltavassa massassa, jonka ainoana tavoitteena oli päästä pois
siitä teräshirviöitten vaikutuspiiristä».26
Jo heti kesäkuun 10. päivän aamutunteina hajalleen lyötyä jalkaväkeä alkoi saapua takalinjoille.27 Kun huoltojoukoille alkoi selvitä rintaman murtuminen ja kun perääntyvät sotilaat vielä kertoivat neuvostopanssarien seuraavan kintereillään, huoltokolonnaan tarttui »hillitön
pakokauhu» ja osa miehistä lähti jopa hevosen selässä laukkaamaan
poispäin rintamasta. Kolonnan pako puolestaan ruokki lisää jo ennestäänkin järkyttyneen jalkaväen paniikkia ja miehet syöksyivät »suinpäin aukealle pellolle juoksemaan».28 Joukkueensa kanssa pääasemasta
vetäytynyt upseeri näki Kuokkalan–Kellomäen tiellä hirvittävän sekasorron: taaksepäin vaelsi johtoa vailla oleva »yksi tientäyttävä massa»,
jossa taistelu-, huolto- ja toimistojoukot olivat menneet tyystin sekaisin. Rintamalta pois pääseminen oli niin pakottava tunne ja tarve, ettei-
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vät sotilaat viitsineet edes kunnolla suojautua jatkuvilta ilmahyökkäyksiltä; aseita heitettiin pois, haavoittuneita jäi apua vaille, kaatuneista tovereista ei huolehdittu. Jatkuvana kauhuna oli ajatus joutumisesta etenevän vihollisen jalkoihin ja saarroksiin.29
Kuvaus voi tuntua liioitellulta, mutta yhdenmukaisia selostuksia on
useita ja niitä on pidettävä totuudenmukaisina: eihän kyselyyn vastanneilla upseereilla voinut olla mitään syytä korostaa oman yksikkönsä
paniikki-ilmiöiden vakavuutta, pikemminkin päinvastoin. Saman 10.
Divisioonan alaisuudessa toimineessa Erillinen Pataljoona 20:ssa palvellut komppanianpäällikkö kertoi sotilaista, jotka Rajajoen lohkolla
»yhtenä laumana lähtivät pakenemaan esimiesten kielloista huolimatta.
Miehet olivat aivan sokeina ja kuuroina kaikelle ympärillä tapahtuvalle;
ei välitetty suojautua, haavoittuneista ei välitetty j.n.e.»30 Jalkaväkirykmentti 58:ssa irtautuminen pääasemasta onnistui järjestäytyneemmin,
mutta rykmentin upseereiden havainnot alueella vallinneesta paniikista ja teille pakkautuneista pakokauhuisista huoltojoukoista ovat silti
yhtäpitäviä.31
Valkeasaaren murtumisen vaikutus eteni räjähdysaallon tavoin nopeasti ja kauas. Ylipäällikön reservinä ollut Panssaridivisioona sai 10.6.
aamupäivällä käskyn siirtyä Viipurista kohti rintamaa. Divisioonaan
kuuluneen Jääkäripataljoona 2:n komentaja kertoi tavanneensa ensimmäiset 10. Divisioonasta paenneet »hiipparit» ja paniikin vallassa olleet
sotilaat jo samana päivänä Kyyrölässä Keski-Kannaksella – siis linnuntietä noin 50 kilometrin päässä Valkeasaaresta ja puolivälissä matkaa
Viipuriin. Paenneiden miesten kulkunopeus vaikuttaa tavattomalta,
mutta asiasta on muita yhdenmukaisia tietoja32. Joka tapauksessa näky
oli lohduton. Monet pakenijoista kulkivat pelkissä alusvaatteissaan,
suurimmalla osalla ei ollut kenkiä, vain muutamilla enää aseet ja kaikki
ilmoittivat olevansa joukkonsa viimeisiä eloonjääneitä ja vihollisen tulevan pian perässä. Osa miehistä oli suunniltaan pelosta, osa puolestaan seurasi vain virran mukana.33
Tästä alkuräjähdyksestä sikisi ongelma, joka vaikutti koko Kannaksen taistelujen kulkuun aina Taliin ja Ihantalaan saakka. Kuten Jukka
Kulomaa on rintamakarkuruutta käsitellessään todennut, Valkeasaaren
hajaannuksesta seurasi moraalinen kerrannaisvaikutus, »joka rintamien murtumisen jälkeen hyökyi voimakkaana kaikkialle» ja heijastui
aina Kannaksen itäosiin saakka.34 Wolf H. Halsti, joka toimi Kannak-
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sella 3. Divisioonan esikuntapäällikkönä, kirjoitti seuraavasti läpimurtopäivän illalla vallinneista tunnelmista:
»Kun toinen suurtaistelupäivä päättyi, olivat kaikki edessä toimivat
selvillä siitä, että oli tapahtunut suuri onnettomuus, mutta kuinka suuri se oli, sen tiesivät sittenkin vain harvat. Hyvin pian, jo päivän kuluessa, syntyi sellainen käsitys, että Jalkaväkirykmentti 1 oli pettänyt kaikki
toiveet, luovuttanut asemansa mitättömän vastarinnan jälkeen ja juossut tiehensä. Tähän käsitykseen rykmentin henkilöstö itse oli syypää
taistelun jälkeen osoittamallaan käytöksellä. Sen silmitön pako kymmenien kilometrien päähän upseerien kehotuksista piittaamatta, sen
haluttomuus kokoontua uudestaan, aseiden pois heittäminen, tienvarressa suoritetut ryöstöt ja ilmeisen liioittelevat kertomukset, joiden tarkoituksena oli todistaa kaikille, että vastarinta oli ollut toivotonta ja että muille kävisi samalla tavalla, elleivät hekin viipymättä ottaisi jalkoja
alleen – kaikki tämä oli omiaan antamaan rykmentistä mitä huonoimman käsityksen. Tämän rinnalla jäivät tosiasiat varjoon.»35
Näin siis 10. Divisioonasta ja erityisesti Jalkaväkirykmentti 1:stä oli
tulossa yleinen syntipukki rintaman murtumiselle, eikä tuona epätietoisena hetkenä monellakaan ollut riittävää kykyä ja mahdollisuutta arvioida, olisiko jokin muu rykmentti todella voinut selvitä samasta vyörytyksestä paremmin.36
Joka tapauksessa seuraavaa puolustusasemaa, Kannaksen halki Vammelsuusta Taipaleelle kulkevaa VT-linjaa puolustamaan ryhmittyvät
yksiköt joutuivat ottamaan vastaan sekä edestä vetäytyvät suomalaisjoukot että pikavauhtia etenevän vihollisen. Kuuterselän maastossa VTlinjan miehittäneissä Jalkaväkirykmentti 53:n miehissä alkoi kasvaa levottomuus: »Mennessämme VT-linjalle, tuli meitä vastaan miehiä, jotka olivat olleet linjassa ryssän aloitettua 9.6. hyökkäyksensä. Nämä
miehet kertoivat hirveitä juttuja ryssän hyökkäysvoimasta. Mieliala, joka komppaniassamme oli ollut siihen saakka hyvä, laski huomattavasti
näiden juttujen takia. Varsinkin heikompiin aineksiin nämä jutut vaikuttivat haitallisesti.»37 Tällaista »virtausta läpi linjan jatkui parina päivänä, kertomukset kasvoivat sitä mukaa», totesi toinen upseeri. Kun
puna-armeijan jalkaväki ilmestyi sitten yllättävän nopeasti ja oudosta
suunnasta paikalle, »koko vasen sivusta tyhjeni» ja »miehet pakenivat
suinpäin yli kankaan harvassa tyk.- ja krh-tulessa».38 Saman 3. Divisioonan Jalkaväkirykmentti 11, joka oli asemissa Kivennavalla tästä
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pohjoiseen, joutui torjumaan vihollisen panssarihyökkäystä heti linjaan päästyään ja lopulta vain yhdellä toimivalla panssarintorjuntatykillä – illalla miehet menivät asemiin reput valmiiksi selässään, mikä ei
enteillyt hyvää. Tässä vaiheessa, ilmeisesti kesäkuun 13. päivänä, tilanne
saatiin kuitenkin reservien avulla selvitettyä.39
Kun artikkelin aiheena ovat paniikki-ilmiöt ja lähteenä nimenomaan niihin keskittynyt aineisto, jää Kannaksen vetäytymistaistelujen
käsittely tässä väistämättä yksipuoliseksi. Kuten pääasemassa myös VTlinjalla toki taisteltiin ja taisteltiin ankarastikin. Mutta kun puna-armeija oli tykistön, ilmavoimien, panssareiden ja jalkaväen ylivoimaisella keskityksellä onnistunut murtautumaan läpi ja kun Panssaridivisioonan ponnekas vastahyökkäys ei onnistunut palauttamaan asemia suomalaisten käsiin, tapahtui Kuuterselässä sama kuin Valkeasaaressa: järjestäytynyt vetäytyminen muuttui monin paikoin omavaltaiseksi, kontrolloimattomaksi paoksi. »Joukkojen irtauduttua ja jouduttua lentopommituksen ja maataistelukoneiden kiivaan tulen alaiseksi oli paniikki täydellinen», totesi vihollisen painopistesuunnassa taistellut joukkueenjohtaja.40 Linjan takana reservissä ollutta komppaniaa vastaan alkoi tulla yksitellen ja ryhmissä miehiä edestä, useat jälleen ilman asetta,
vyötä ja varusteita. He kertoivat vihollishyökkäyksen valtavasta voimasta ja tällöin myös reservikomppanian miehiä alkoi liittyä joukkoon.41
Kun huoltomiehistä yritettiin tässä tilanteessa muodostaa miehitys tukilinjalle, syntyi pakokauhu, jossa kuormasto ja hevosmiehet lähtivät
vauhkoontuneina siirtymään etäämmäs ajaen yhtä soittoa jopa 20 kilometrin päähän vihollislentokoneista välittämättä.42
VT-linjan murtuminen 14.6. ja seuraavana päivänä määrätty yleinen
irtautuminen aloittivat noin viikon mittaisen vetäytymisvaiheen, jolloin suomalaiset ja neuvostoliittolaiset joukot kulkivat kilvan ja usein
rinnankin kohti Viipurin ja Vuoksen väliin jäävää järvikannasta. Tähän
vaiheeseen liittyy niin aiemman tutkimuksen kuin paniikkikyselyyn
vastanneiden upseereidenkin kuvausten perusteella kaoottisuus, uupumus ja vastustajan ylivoimaisuuden synnyttämä epätoivo.43 »Ryssän
suuren painostuksen vuoksi petti usko ja sitä oli vaikea palauttaa», totesi VT-linjalta vetäytynyt Jalkaväkirykmentti 48:n joukkueenjohtaja.44
Vihollinen tuntui jatkuvasti olevan askeleen edellä ja uhkaavan kärkipartioillaan ja panssareillaan suomalaisten viivytysjoukkojen selustayhteyksiä. Pelko mottiin joutumisesta, sivustojen pettämisestä ja yksin
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jäämisestä näkyi suurena irtaantumisherkkyytenä ensimmäisestä viholliskosketuksesta tai sitä ennenkin; yksi linjasta taaksepäin hiippaileva mies veti mukaansa toisen, kunnes kokonaiset ryhmät, joukkueet ja
komppaniat lähtivät omin lupinensa ja paniikinomaisesti taaksepäin.
Kun tällainen johtoa vailla oleva joukkio törmäsi seuraavaan tukilinjaan, irtosi niistä puolestaan miehiä mukaan. Ja kaiken yllä puna-armeijan maataistelukoneet iskivät nopeasti ja yllättäen teille sekä majoitus- ja huoltoalueille.
Karjalan kannakselle kesäkuun puolivälissä saapunut 4. Divisioona
sai yhdessä 3. Prikaatin kanssa tehtäväkseen estää rintaman täydellisen
luhistumisen VT-linjan ja Viipurin välillä. Divisioonan saapuminen
Kannakselle tapahtui pahaenteisesti: ainakin yksi sen pataljoonista joutui heti junakuljetuksen saavuttua Leipäsuon määräasemalle ankaraan
ilmahyökkäykseen, joka hajotti koko yksikön paniikissa pitkin lähimetsiä. Miehiä oli tämän jälkeen hyvin vaikea saada takaisin järjestykseen

Suomalaista jalkaväkeä Summassa 18.6.1944 talvisodan Mannerheim-linjan
asemissa. Kuva: Sot.virk. Oswald Hedeström, SA-kuva.
Finnish infantrymen manning the Mannerheim line of the Winter War in Summa
on June 18, 1944. Photo: Military Specialist Oswald Hedeström, Finnish Defense
Forces.
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ja osa jäi sille tielleen.45 Saman divisioonan Jalkaväkirykmentti 5 törmäsi suoraan kohti pohjoista eteneviin vihollisjoukkoihin Perkjärven
tienoilla. Matkalla linjaan vastaan ajoi sekavana laumana ja »hevoset
vaahdossa» huoltokolonna, joka oli joutunut tykistökeskitykseen ja pakeni nyt taaksepäin. Rykmentti käskettiin heti vastahyökkäykseen
Panssaridivisioonan osien tukemana, mutta ankarassa vihollistykistön
ja -panssarivaunujen tulituksessa sekä melkein kaikkien upseereiden
kaaduttua syntyi paniikki – ilmeisesti vastaaja ei kuitenkaan viittaa tässä omaan rykmenttiinsä, vaan samaan taisteluun osallistuneeseen jääkäripataljoonaan, joka oli jo VT-linjan taistelujen kuluttama.46 Ensin
hämminki ja sitten paniikki tarttui kuitenkin myös Jalkaväkirykmentti
5:n miehiin, jotka huomasivat joutuneensa rauhalliselta Karhumäen
rintamalta keskelle hyvin päälle kaatuvaa tilannetta.47 Lännemmäksi
Kaukjärvelle kiidätetyn Jalkaväkirykmentti 25:n ensimmäiset taistelukosketukset olivat samanlaisia: kauhuhuhut, epäselvyys vihollisesta ja
omista sivustoista sekä neuvostopanssareiden ilmestyminen aiheuttivat
paniikkitapauksia ja karkaamisia.48
Monet kuvatuista paniikki-ilmiöistä olivat vastaajan osalta ainoita
laatuaan ja usein suureenkin joukkoon levinnyt pakokauhu saatiin
kontrolliin varsin nopeasti. Mutta selvää on, että VKT-linjaa kohti vetäytyvä IV Armeijakunta oli pahoin kolhittu, väsyksissä, osin hajallaan
ja sen joukkojen usko omiin puolustusmahdollisuuksiin oli kärsinyt
syvän iskun.
Viipurin puolustuksen nopeasta luhistumisesta kesäkuun 20. päivänä on kirjoitettu runsaasti, ja tapaukseen liittyy yhä paljon tunteita ja
skandaalinkäryä. Vastikään Itä-Karjalasta kaupunkia puolustamaan
saapuneen 20. Prikaatin upseereille ei toimitettu paniikkikyselyä, joten
varsinaista uutta tietoa ei tässä ole tarjota, josko sitä enää tarvitaankaan.49 Viipurin menetys istuu kuitenkin täysin siihen laajempaan
tapahtumasarjaan, jota edellä on kuvattu. Edellisenä päivänä oli murtunut 4. Divisioonan puolustus Summassa. Seurasi jo tuttu näytelmä:
irtautuminen linjasta tapahtui osittain ilman käskyä ja paniikinomaisessa tunnelmassa. Kokonaiset joukkueet lähtivät »hillittömään pakoon», joka »tempaisi mukaansa ennen rauhallisiksikin tunnetut yksilöt» ja osan upseereistakin.50 Paniikki tarttui jälleen huoltojoukkoihin,
ja lopulta koko »kilometrejä pitkä kolonna» ajoi täydessä laukassa kohti
Viipuria »kuin mielettömät».51 Saman päivän iltana 10. Divisioonan ja
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Panssaridivisioonan viivytyslinja petti välittömästi Viipurin eteläpuolella Ylä- ja Ala-Sommeella. Kun taistelussa mukana olleet suomalaisten
omat Vickers-panssarivaunut joutuivat vetäytymään edestä hakemaan
parempaa suojaa ja ammustäydennystä, etulinjan sotilaat luulivat jääneensä yksin ja jättivät asemansa. Äärimmilleen hermostunutta ilmapiiriä kuvaa, että taaemmat reservijoukot puolestaan luulivat linjasta
lähestyvien suomalaisvaunujen telaketjujen ääntä vihollispanssareiksi
ja joutuivat paniikkiin. Osa miehistä saatiin pysähtymään pataljoonan
komentopaikalle, muut jatkoivat matkaansa.52
Näitä enemmän tai vähemmän järjestäytymättömänä vetäytyviä
taistelu- ja huoltojoukkoja kulki nyt Viipuriin puolustukseen asettautuneen 20. Prikaatin linjojen läpi kesäkuun 20. päivän aamuun saakka.
Epäselvässä tilanteessa prikaatin tykistö myös tulitti edestä vetäytyviä
suomalaisia. Tuoreet ja Kannaksen todellisesta tilanteesta tietämättömät puolustajat saivat jälleen osansa kauhujutuista ja kuvauksista vihollisen kaiken jyräävästä ylivoimasta. Ja kuten VT-linjalla, myös Viipurissa puna-armeijan suoraan liikkeestä tapahtunut hyökkäys heti
aamulla tuli vakavana yllätyksenä. Etulinjan suomalaiskomppanioiden
ja tykistön ammustilanne oli dramaattisen huono, vihollispanssareita
havaittiin kymmenittäin eikä niitä vastaan ollut tehokkaita torjuntavälineitä. Kun pako linjasta sitten alkoi, se noudatti hyvin tarkkaan samaa kaavaa kuin lukemattomissa muissa edeltävissä tapauksissa pitkin
Länsi- ja Keski-Kannasta: muutaman yksilön tai pienen ryhmän irtautumisesta lähti lipeämään yhä suurempi joukko sotilaita, epäselvässä tilanteessa risteili huhuja sekä vääriä ja oikeita käskyjä, yhteydet sivustoille katkesivat ja naapurikomppaniat tulkitsivat taaksepäin suuntautuvan liikkeen yleiseksi vetäytymiseksi, ylempi johto menetti otteen nopeasti kehittyvään tilanteeseen ja kun se ryhtyi vastatoimiin, oli jo liian
myöhäistä ja käsillä liian vähän reservejä.53 Kotirintamalla ja etäisemmissä esikunnissa Viipurin menetys saatettiin varmasti kokea sensaatiomaisena katastrofina, mutta kesän 1944 paniikki-ilmiöiden laajempaan tapahtumayhteyteen asetettuna se ei sitä ole. Jossain määrin poikkeuksellisempaa on vain paon leviäminen kerralla lähes koko prikaatinsuuruiseen taistelujoukkoon, muttei tämäkään ollut ainutlaatuista.
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Paniikki luottamuspulan ilmentymänä

Paniikki-ilmiöt eivät päättyneet Viipuriin. Todellisuudessa Taliin ja
Ihantalaan osuu erittäin suuri keskittymä paikallistettuja paniikkitapauksia, jotka etenkin 18. Divisioonan osalta olivat koko vetäytymisvaiheen vakavimmat. Heti suurtaistelun alussa divisioona joutui Talissa
jyrän alle, ja paniikin vallassa olevia miehiä pakeni uimalla jokien ja
järvienkin yli.54 Talin Aniskalassa ilmeisesti kesäkuun 25. päivän tienoilla divisioonaan kuulunut Erillinen Pataljoona 28 joutui yleisen paniikin valtaan, jolloin miehet juoksivat päin omaa miinakenttää ja jättivät kaivautumatta, koska arvelivat lähdön tulevan joka tapauksessa.
Linjoille meneville miehille huudeltiin varoituksia, että kohta tulette
lujaa takaisin.55 Ihantalan eteläpuolella 28.6. vihollinen iski ankaran tykistö- ja ilmapommituksen jälkeen sisäänmurron Jalkaväkirykmentti
48:n asemiin. Tämä »sai aikaan pakokauhun useammassa pataljoonassa. Maantiet olivat täynnä miehiä ja ajon. maataistelukoneista huolimatta» ja »tuli vallalle ajatus, ettei tälle mitään voida nytkään kun ei ole
voitu ennenkään, mennään pakoon».56 Sama toistui seuraavana päivänä 18. Divisioonan toisen rykmentin, Jalkaväkirykmentti 6:n lohkolla
Portinhoikassa: »Silloin urkupyssykeskityksen takia paniikin valtaan
joutuneen kahden eri yksikön miehet sekasortoisena laumana juoksivat taaksepäin, osa ilman aseita ja välittämättä haavoittuneistaan, kasvoillaan pelokas ilme, kalpeina kuin haamut.»57 Jatkuvien taistelujen
jäljiltä divisioonan miehet alkoivat olla loppuun väsyneitä: »Alkoi ilmaantua epätoivoon viittaavia lauseita, itkeviä miehiä ym», ja näissä
oloissa joku hermonsa menettänyt saattoi herkästikin laukaista pakokauhun.58
Viimeiset paniikki-ilmiöt, joiden aika ja paikka on kyselyssä ilmoitettu, tapahtuivat 18. Divisioonan joukoissa Vakkilassa 1.–2.7. sekä seuraavana päivänä 6. Divisioonan joukoissa samalla seudulla Ihantalassa.
Vakkilassa lähes kokonainen pataljoona pakeni linjasta muutaman
vihollispanssarin ajettua sisään asemiin. Pakenevat miehet levittivät
jälleen juttuja perässä vyöryvistä panssareista, mutta kun tilannetta
lähdettiin reservien voimin selvittämään, löytyi vain kolme vihollisvaunua ilman saattojalkaväkeä.59 Ihantalassa 3.7. vastaiskuasemissa ollut
komppania sai päällensä pommi- ja maataistelukoneiden hyökkäyksen
ja hajaantui pakokauhun vallassa, kun samalla kuului huhu vihollisen
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hyökkäyksestä.60 Talin–Ihantalan torjuntavaiheessa oli siis edelleen
pinnassa samoja ilmiöitä, jotka olivat johtaneet ensin pääaseman ja sitten VT-linjan murtumiseen.61
Kuten jo sivun 180 taulukosta huomattiin, paniikki-ilmiöt olivat
kuitenkin jyrkästi harvenemaan päin: viimeisenä taistelukentälle saapuneessa 6. Divisioonassa niitä havaitsi enää vain reilu viidennes kyselyyn vastanneista upseereista. Talin itäpuolelle ryhmittyneessä 4. Divisioonassa viimeinen paikallistettu rajatapaus osuu VKT-linjan taistelujen alkuvaiheeseen, mutta nyt kyse oli enää »paniikkimaisesta mielialasta», josta ei kuitenkaan puhjennut täyttä pakokauhua.62 Tästä edelleen itään Noskualla puolustautuneessa 3. Divisioonassa on kaksi mainintaa paniikista vielä kesäkuun 26. ja 29. päivänä, mutta nämäkin
näyttävät rajoittuneen paikallisiksi ilmiöiksi.63 Panssaridivisioonan upseerit näkivät paniikkia vielä myöhemmin heinäkuussa Vuosalmen
taisteluissa, jonne divisioona siirrettiin Ihantalasta.64 Joka tapauksessa
Kannaksen kriittisimmällä lohkolla Viipurin ja Vuoksen välillä paniikki-ilmiöiden vakavin vaihe oli ohi kesä–heinäkuun taitteessa noin kolme viikkoa puna-armeijan suurhyökkäyksen alkamisesta.65
Kesän 1944 paniikki-ilmiöiden luonne liittyy laajempaan kysymykseen siitä, miksi Kannaksen puolustus murtui niin nopeasti kahdella
pääpuolustuslinjalla, mutta kesti sitten käytännössä olemattomalla
VKT-linjalla raskaiden vetäytymistaisteluiden päätteeksi. Aihe lienee
Suomen sotahistorian pohdituimpia, ja siihen on annettu kirjakaupalla
vastauksia, joten en yritä tässä kurottaa pidemmälle kuin oma yksittäinen tutkimusaineistoni paniikki-ilmiöistä kantaa. Kesän 1944 vastoinkäymisten suurista linjoista tuntuu tutkimuksessa vallitsevan huomattava yksimielisyys. Puna-armeijan onnistunut strateginen ja taktinen
yllätys, sen talvisodasta ja jatkosodan alusta toiseen potenssiin kehittynyt hyökkäystaktiikka, asemasotavaiheen rämettävä vaikutus suomalaisten taistelutaitoon ja -motivaatioon, modernin panssarintorjunnan
ja vahvojen, syvien puolustusasemien laiminlyönti Kannaksella sekä
viimeisenä ja tärkeimpänä puna-armeijan läpimurtohyökkäyksen massiivinen ylivoima kaikissa aselajeissa ja tämän ylivoiman keskitetty hyödyntäminen – kaikki nämä aiemman tutkimuksen ja aikalaiskokijoiden
havainnot saavat upseerikyselynkin pohjalta tukea.
Paniikki-ilmiöiden näkökulmasta ei siis löydy suuria linjoja muuttavaa tai horjuttavaa uutta tutkimustietoa, mutta jonkinlaista täsmennys-
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tä kuitenkin. Edellä mainittujen tekijöiden yhteisvaikutus konkretisoitui yhden kattokäsitteen alle: kyse oli vakavasta luottamuspulasta. Erillinen Pataljoona 14:ssä palvellut sotilaspastori sanoitti tämän kokemuksen ehkä ytimekkäimmin paniikkikyselyyn vastanneista upseereista:
»Paniikkimielialan maaperä oli huhujen muokkaama epävarmuuden tunne. Miehet olivat levottomia, arvostelu- ja toimintakyvyttömiä.
Monesti näytti ainoa ajatus olevan: kuinka minä tästä selviän elävänä
pois jaloista. Luottamus esimiehiin näytti vaikeissa tilanteissa kokonaan hävinneen. Käsitys omasta voimasta, ase- ja mieskuntoisuudesta,
oli merkillisen heikko. ’Kaikki on turhaa’, ’ei me pystytä panemaan
hanttiin’, – tätä henkeäkin oli havaittavissa.»66
Kuten hyvin moni upseeri kertoi, tilanteen vyöryessä päälle tämä
luottamuksen puute näkyi jatkuvina tiedusteluina sivustojen tilanteesta, miesten kerääntymisenä yhdeksi levottomaksi joukkioksi, hermostuneena valmistautumisena irtautumiseen jo ennen taistelun alkua, takamaaston ja vierustovereiden pälyilynä sekä omien upseereiden sanojen ja käyttäytymisen herkeämättömänä tarkkailuna. Orpo tunne yksin
jäämisestä leimasi viivyttäviä joukkoja: »Miehet epäilevät usein hiukankin epäselvissä tilanteissa, että heidät on unohdettu tai jätetty linjaan ja on silloin ylemmän johtajan ilmaantumisella hyvin rauhoittava
vaikutus.»67 Esimiehen rauhallisuus, selkeät käskyt ja tehtävät, joiden
täyttöä seurattiin henkilökohtaisesti, sekä mahdollisimman täsmälliset
tilannetiedot olivat vastaajien yksimielisen käsityksen mukaan parhaita
lääkkeitä paniikin ehkäisemiseksi, mutta sekavissa kenttäoloissa tällainen ihanne ei tietenkään voinut yleensä toteutua. Kun miehet olivat
herkistyneet näkemään merkkejä epävarmuudesta ja yksinjäämisestä,
tarvittiin vain yksi huolestuttava huhu tai havainto ja paniikki saattoi
saada vallan. Tällaisen joukon johtaminen vaati upseereilta paljon.68
Tähän liittyi ongelma, joka on aiemminkin nostettu esille kesän
1944 tapahtumien selittämisessä ja jolla on erityistä merkitystä juuri
paniikki-ilmiöiden kannalta: aliupseereiden arvovallan ja statuksen
mureneminen asemasodan aikana.69 Paniikkikyselyn laatijatkin näyttävät olleen asiasta tietoisia, koskapa kysymyssarjassa oli omana kohtanaan tiedustelu alipäällystön mahdollisuuksista ja edellytyksistä ehkäistä paniikkia. Löytyi upseerivastaajia, jotka pitivät rohkeita ja miehistön
arvostamia aliupseereita avainasemassa joukon koossapysymisen kannalta. Mutta hyvin laaja käsitys oli, ettei suurin osa aliupseeristoa enää
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ollut sellaisessa asemassa, että he olisivat voineet mitenkään ratkaisevasti vaikuttaa miestensä kuriin ja käytökseen. Pitkinä kuukausina ja
vuosina vuoden 1941 hyökkäysvaiheesta kesän 1944 taisteluihin aliupseerit olivat sulautuneet alaisiinsa ryhmiin ja muodollinen arvovalta oli
menettänyt merkityksensä. Uudessa, radikaalissa tilanteessa he myös
käyttäytyivät aivan samoin kuin rivisotilaatkin.70 Kun Rynnäkkötykkipataljoonan komentaja nosti paniikki-ilmiöiden tärkeimmäksi syyksi
miehistön, aliupseerien ja upseerien kesken joissain joukoissa vallinneen »täydellisen asevelihengen ja -kurin»,71 kuulostaa se nykylukijasta
kummalliselta, mutta maininta selittyy juuri tätä kautta: asemasodan
aikana sotilaallisen kurinalaisuuden tilalle oli tullut eräänlainen urakkaremmi-mentaliteetti.72 Ja kun suuret upseeritappiot sitten kesäkuussa harvensivat johtajia, aliupseereiden olisi pitänyt nopeasti täyttää nämä saappaat, mihin heistä kyselyyn vastanneiden upseereiden mukaan
harvat pystyivät.
Valkeasaaren ja Kuuterselän läpimurtojen aikana ilmenneet paniikki-ilmiöt olivat suorimmin seurausta vihollisen materiaalisesta ylivoimasta. Paniikki syntyi ja tarttui, kun sotilaat kokivat olevansa täysin
vastustajan armoilla ja lukumääränsä sekä taisteluvälineidensä puolesta
mahdottoman tehtävän edessä.73 Vetäytymis- ja viivytystaistelu aktiivisesti panssareita, ilmavoimia ja saarrostavaa jalkaväkeä käyttävää vihollista vastaan oli suomalaisjoukoille uusi kokemus. Tähän taistelumuotoon kuului väistämättä huomattava epätietoisuus tilanteesta sekä tapahtumien nopeus ja kaoottisuus: liikettä ja ammuntaa havaittiin sivustoilta ja takaakin, yhteydet pätkivät, yksiköt kulkivat toistensa ohi ja läpi ja etulinjan kulloinenkin sijainti oli hämärän peitossa. Usein toimittiin öiseen aikaan. Hallittu taistelu näissä sokkomaisissa oloissa olisi
edellyttänyt vankkaa luottamusta omaan johtoon, taistelukykyyn ja aivan erityisesti muihin joukko-osastoihin, ja juuri tästä luottamuksesta
oli nyt pula. Naapurijoukon pelättiin jatkuvasti pettävän ja jättävän
oman porukan saarroksiin. Kun linja sitten alkoi omatoimisesti irtautua, syntyi paradoksaalinen tilanne, jossa sotilaiden häpeän- ja kunniantunto – tekijät, joiden olisi kuulunut vahvistaa motivaatiota –
kääntyivät menestyksekästä toimintaa vastaan: perustellakseen pakoaan
takaa saapuville reservi- ja täydennysjoukoille sotilaat kertoivat toistuvasti olevansa oman yksikkönsä viimeisiä henkiin jääneitä ja paisuttivat
kauhujutuissaan vihollisvoiman ylimaallisiin suuruuksiin. Epävarmuus
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levisi, luottamus omiin mahdollisuuksiin rapisi entisestään.74
Toisen maailmansodan suomalaisjoukkojen yhtenä suurimmista
vahvuuksista on nähty olleen epämuodollinen ja tilannesidonnainen
toimintatapa, jossa joukon taistelutehokkuus syntyi muodollisen kurin
sijaan sisäistetystä tehtäväkeskeisyydestä. Kun komppaniat, joukkueet
ja ryhmät olivat tällöin selvillä tilanteesta ja omasta roolistaan, ne kykenivät hyvinkin joustavaan ja tehokkaaseen toimintaan.75 Näyttää siltä,
että Kannaksen kesätaisteluissa tulivat esiin tämän suureen keskinäiseen luottamukseen perustuvan toimintaperiaatteen heikkoudet. Ilmeisesti ainakin osalle miehistä oli syntynyt käsitys, että varsinainen taistelu aloitettaisiin vasta VT-linjalla, jonne »sai ilman muuta vetäytyä».76
Jalkaväkirykmentti 53:ssa palvelleen joukkueenjohtajan mukaan tyypillinen paniikkitapaus syntyi tiedosta, jonka mukaan oltiin viivyttämässä eikä »lopullisessa ehdottomassa puolustuksessa»: »niin miesten
mielissä oli kuitenkin epäilys, että ’toiset kuitenkin lähtevät’, ja niin tykistötulen alkaessa tapahtui lähtö ilman käskyä – ja jokaisella askeleella
kohti länttä vauhti koveni ja arvostelukyky heikkeni».77 Voimakkaammat reservit olivat vasta matkalla Itä-Karjalasta Kannakselle, viivytystehtävä uhkasi valua käsistä.78

Miksi paniikki-ilmiöt laantuivat?

Tässä kohden on vihdoin aika kääntää esiin kolikon toinen puoli. Pelkkiä paniikki-ilmiöitä tarkastelemalla jää pimentoon Kannaksen kesätaistelujen suurempi kokonaiskuva, jota käsillä oleva artikkeli ei toki
ole pyrkinytkään kuvaamaan – aiheesta on riittämiin yksityiskohtaista
tutkimusta. Olen sen sijaan halunnut hahmottaa sitä kokemushistoriaa,
joka monen sotaveteraanin puheissa kulki »Kannaksen halkijuoksun»
nimisenä ja joka tahtoo jäädä torjuntavoittoon keskittyvässä suuressa
kansallisessa kertomuksessa varjoon.79
Kuitenkin sekä torjuntavoitto että halkijuoksu olivat totta, niiden ei
tarvitse sulkea toisiaan pois eivätkä ne lopulta olleet edes ristiriidassa
keskenään.80 Voidaan ensinnäkin nähdä, että suuri joukko paniikkiilmiöistä oli seurausta laajemmasta tapahtumasarjasta, kriittisistä tilanteista huolimatta onnistuneesta vetäytymisestä VKT-linjalle. Esimerkin
vaihtoehtoisesta skenaariosta tarjoaa Saksan Keskisen Armeijaryhmän
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kohtalo samoina kesä–heinäkuun päivinä 1944: jäykkään puolustukseen pakotettuna saksalaisjoukot joko saarrettiin ja tuhottiin paikoilleen tai ne irtautuivat liian myöhään vain pienten satunnaisten rippeiden päästessä takaisin omille linjoille.81 Suomalaisille näin ei käynyt.
Saarrostusta pelkäävissä viivytysjoukoissa irtautumisherkkyys saattoi
olla liian suurta ja johtaa paniikkimaisiin pakoihin, mutta missään tapauksessa puna-armeija ei onnistunut motittamaan ja tuhoamaan yhtäkään merkittävämpää suomalaisosastoa. Paniikki-ilmiöitä on turha
kaunistella jollain lailla rationaaliseksi toiminnaksi – ne olivat yksiselitteisesti sotatoimille haitallisia – mutta ne olivat kuitenkin kytköksissä
siihen suomalaisjoukkojen itsenäiseen ja joustavaan toimintatapaan,
jolla oli huomattava merkitys turhien tappioiden välttämisessä ja hajallaan olevien yksikköjen onnistuessa välttämään saarrostuksen.
Niinpä IV Armeijakunnan joukot saapuivat VKT-linjalle pahoja kolhuja kärsineinä, mutta kuitenkin edelleen taistelukunnossa. Paniikkiin
joutuneiden sotilaiden keskuudessa oli varmasti paljon sellaisen järkytyksen kokeneita miehiä, ettei heistä enää ollut taistelijoiksi. »Kun mies
alkaa pelätä, oli aihe sitten mikä tahansa, on hän säälittävä näky: silmät
pyörivät päässä kauhua kuvastaen, tuskanhiki nousee kasvoille ja mies
on suorastaan lumenvalkoinen. Silloin häntä ei pidä asemissa edes uhkaus ampumisesta», kuvasi Jalkaväkirykmentti 6:n joukkueenjohtaja
kohtausta, jonka oli useaan kertaan todistanut,82 ja vastaavia kertomuksia täysin psyykkisesti toimintakyvyttömiksi menneistä miehistä
löytyy kyselyn vastauksista runsaasti muitakin.83 Paniikki myös luonnollisesti ruokki karkuruutta. Tärkeää on kuitenkin huomata, että
joukkoilmiönä paniikki oli yleensä varsin lyhytaikainen ja että suotuisissa oloissa sekä esimiehen oikealla asennoitumisella paniikkiin joutunut joukko saattoi olla piankin uudelleen täysin taistelukelpoinen.
Juostuaan itsensä väsyksiin tai tilanteen muutoin rauhoituttua miehet
olivat »jonkinverran ikäänkuin häpeissään» ja palasivat auliisti linjaan,
kertoi pataljoonan adjutanttina toiminut upseeri.84 Esimiehen rauhallisuuden lisäksi huumori saattoi ratkaista tilanteen: »Erään joukkueen
oli kerran vallannut pakokauhu. Joukk.johtaja oli juossut kaikkien
edelle, laskenut housunsa kinttuihin ja huutanut, että älkää menkö
että minäkin ehdin mukaan. Kaikki olivat alkaneet nauraa, jännitys oli
lauennut ja joukk.johtaja vei joukkueensa entiselle paikalleen linjaan.»85
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Tällaisilla joukoilla taisteltiin siis kyllä vielä. Vaikka etulinjasotilaan
perspektiivistä vetäytyminen näytti kaoottiselta ja tilanne epätoivoiselta, pinnan alla oli tapahtumassa muutos, joka tuli näkyviin vasta Talissa, Ihantalassa, Viipurinlahdella ja Vuosalmella. Yksittäin koettuna kukin vetäytymiskahakka, jota seurasi aina irtautuminen taaksepäin, masensi mieltä ja vaikutti turhalta. Puna-armeijan hyökkäysvoima kului
kuitenkin lujaa vauhtia, vaikka siltä ei tuntunut. Tilastotiedot neuvostotappiosta ovat pahamaineisen epätarkkoja, mutta Tapio Tiihosen arvion mukaan puna-armeija menetti Valkeasaaresta Viipuriin kantaneessa operaatiossaan 21.6.1944 mennessä noin 60 400 miestä, siis noin
yhdeksän–kymmenen neuvostodivisioonan vahvuuden. Luku tuntuu
hyvin korkealta, ja sitä on paras pitää tappioiden ylärajana – toisaalla
venäläislähteissä on puhuttu 30 000 miehen tappioista, joka puolestaan
lienee mahdollisten tappioiden alaraja. Joka tapauksessa suomalaistappiot samana aikana olivat pienelle maalle erittäin veriset, mutta aluemenetykseen ja taistelujen voimaan nähden sotilaallisesta näkökulmasta maltilliset: noin 10 000 miestä, alle yksi suomalaisdivisioona.86 Olennaista oli, ettei puna-armeijalle ollut luvassa uusia tuoreita täydennysyhtymiä, kun taas suomalaisjoukoista VKT-linjan taakse olivat kesäkuun lopulla parhaillaan saapumassa Itä-Karjalasta hälytetyt 6., 11. ja
17. Divisioona. Uudelleen palvelukseen kutsuttujen reservi-ikäluokkien
astuessa riveihin Suomen armeija saavutti tunnetusti koko sota-ajan
suurimman vahvuutensa elokuussa 1944. Neuvostojoukkojen määrä
Kannaksella laski huomattavasti, suomalaisjoukkojen kasvoi.
Näin ollaan jo Talin–Ihantalan torjuntavoiton äärellä, mutta haluan
ensin lyhyesti kommentoida suuria tunteita herättänyttä kysymystä
suomalaisupseerien aseenkäytöstä omia miehiään vastaan kesällä 1944.
Heikki Ylikangas on esittänyt, että rintaman pysähtyminen Kannaksella
olisi merkittävältä osaltaan ollut seurausta koventuneista kuritoimista
– teloituksista ja ampumisista – Viipurin menetyksen jälkeen. Näitä
omiin sotilaisiin kohdistuneita surmatekoja olisi Ylikankaan mukaan
ollut huomattavan paljon enemmän kuin mitä on myönnetty.87 Paniikkikyselyyn vastanneilta upseereilta nimenomaisesti tiedusteltiin heidän
käsitystään ampumisten ja ampumalla uhkaamisten tehosta paniikin
hillitsemisessä (»Mitä mieltä olette aseenkäytön tehokkuudesta ja onko
Teillä kokemuksia siitä?»). Noin 20 vastaajaa todellakin ilmoitti »käyttäneensä asetta» ja lisäksi suurin osa vastaajista otti yleisemmin kantaa
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asiaan. Kiisteltyyn kysymykseen ammuttujen ja teloitettujen määrästä
en tämän artikkelin puitteissa pysty puuttumaan, mutta mitä on sanottava väitteeseen tämän äärimmäisen kurikeinon tehosta paniikkiilmiöiden kannalta?88
Mikäli hyväksytään, että sekä paniikki-ilmiöiden laantumisen että
yleisen taistelumotivaation kannalta olennaista oli suomalaisjoukkojen
kasvanut luottamus omiin mahdollisuuksiinsa, johtajiinsa ja taistelun
mielekkyyteen, on vastaus aseenkäytön positiiviseen vaikutukseen kieltävä. Huomattava joukko vastanneista upseereista oli valmis hyväksymään aseenkäytön äärimmäisenä hätäkeinona, mutta esitetyt varaukset
olivat erittäin suuria. Yksittäiseen hiippariin ase saattoi tepsiä, mutta
varsinaisen paniikin torjunnassa ampuminen oli suuren enemmistön
mielestä tehoton keino. Taistelun melskeessä pakokauhuinen miesjoukko ei nähnyt tai kuullut mitään ja jos se huomasikin ampumisen, tämä
vain lisäsi hajaannusta.89 Ja miesten luotto johtajaansa oli tämän jälkeen tyystin mennyttä: »Ase on tehokas, mutta mies [upseeri] käytön
jälkeen tehoton. En ole käyttänyt asetta omaa miestä vastaan ja olen sitä
mieltä, että on tarkoin harkittava uhkauskin. Uskon, että se taistelun aikana lamaannuttaa joukkoa joskin tietysti saa aikaan pelonsekaisen tottelemisen, mutta käsittääkseni ei sitä johtajaa voida teon jälkeen pitää
sen joukon johtajana», esitti upseeri Jalkaväkirykmentti 5:stä.90 »Mielestäni aseenkäyttö pahentaa asiaa. Jos miehet ajetaan linjaan aseen voimalla, alenee taisteluhenki melkein olemattomiin», todettiin Panssaridivisioonasta.91 Ja »vapisevalla joukolla ei isketä», tiivisti komppanianpäällikkö Jalkaväkirykmentti 53:sta.92
Nämä olivat käsityksiä, jotka kirjattiin paperille elokuussa 1944 ja
joista siten olisi pitänyt näkyä aseenkäytön oletettu positiivinen vaikutus rintaman sitkistymiseen. Päinvastaisiakin mielipiteitä kyllä esiintyi.
Aiemmin mainittu kapteeni Erkki Mielonen siteerasi vuoden 1945 tutkielmassaan, joka siis perustui samaan paniikkikyselyaineistoon kuin
tämä artikkeli, seuraavaa vastausta: »Tehokkaimmat keinot paniikin rajoittamiseksi ovat nopea teräksenluja toiminta, ase paljaaksi ja karskisti
kerta kaikkiaan pysäytettävä paniikin valtaama joukko. – – Viimeinen
ja tehokkain keino on aseen käyttö, ja on sattunut tapaus: yhden ampuu joukosta, niin tilanne on korjaantunut.»93 Tämä on selvästi jyrkin
kannanotto aseenkäytön puolesta, ja samalla ainoa, jossa kiistatta puhutaan oman miehen ampumisesta, ei pelkästä aseella uhkaamisesta tai
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varoituslaukauksesta. Hyvin erikoiseksi asian tekee se, etten ole onnistunut löytämään tätä Mielosen lainaamaa vastauslomaketta kyselyn
muiden vastausten joukosta. Mielonen myös kertoo paniikkikyselyaineiston koostuvan 193 upseerin vastauksista,94 vaikken itse ole
useammalla laskukerralla saanut vastausten lukumääräksi kuin jo artikkelin alussa mainitsemani 192 kappaletta. Mielestäni näyttää siltä,
että kyseinen lomake on jossain vaiheessa poimittu muusta aineistosta
erilleen – järkeenkäypä syy tälle olisi juuri tuo suora viittaus suomalaissotilaan ampumiseen.
Kokonaiskuvaa tämä ei kuitenkaan muuta: pistoolilla uhkailemalla,
saati ampumalla paniikki-ilmiöitä ei suitsittu kuin joissain yksittäistapauksissa. Kysymys esimiehen aseenkäytöstä alaisiaan kohtaan kesällä
1944 on vakava ja moniselitteinen ja siinä olisi syventämistä aivan
omaksi artikkelikseen. Mutta johtopäätöksenä paniikkikyselyaineiston
pohjalta on, ettei Ylikankaan oletus laajamittaisen aseellisen kurinpalautuksen ryhdistävästä vaikutuksesta saa tukea. Syitä VKT-linjan puolustuksen kestämiseen on etsittävä muualta.
Niin mieluista kuin olisikin voida esittää yksi dramaattinen uusi selitys torjuntavoiton edellytyksistä, on tässä kuitenkin pitäytyminen perinteisessä tulkinnassa. Talissa ja Ihantalassa neuvostopanssarit herättivät paikoin edelleen samaa paniikkia kuin vetäytymisvaiheen taisteluissakin, mutta nyt suomalaisilla panssarintuhoajilla oli oikeat torjuntaaseet käsissään. Puna-armeijan tykistön voima sai yhä aikaan kauhureaktioita, mutta nyt tulitukseen vastasi ennennäkemätön määrä suomalaisia tykinputkia ja saksalainen lento-osasto Kuhlmey alkoi iskeä vihollisen hyökkäysryhmityksiin. Suomalaissotilaita ja ilmeisesti kokonaisia pataljoonia irtautui Ihantalassakin pakokauhun vallassa taaksepäin,
mutta nyt kriittisimpiin paikkoihin löytyi takaa reservejä. Ja vaikka luottamus omiin voimiin oli saanut ankaran iskun, josta ei kaikissa yksiköissä toivuttu sodan loppuun mennessä, alkoi luottamus horjua myös
toisella puolen rintamaa. Suomalaisten vastahyökkäykset Talissa 25.–
28.6. eivät onnistuneet saartamaan vihollisen hyökkäyskärkeä, mutta ne
sitoivat neuvostojoukot taisteluun sivustoillaan ja ehkäisivät nopean läpimurron, joka olisi laajennut hallitsemattomaksi. Kun suuret määrät
joukkoja oli molemmin puolin keskitetty suhteellisen kapealle järvikannasalueelle, väheni saarrostusuhka, joka oli ollut keskeisiä tekijöitä paniikin lietsojana Kannaksen aiemmissa taisteluissa. Samalla sotapoliisin
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Talissa ja Ihantalassa syntyi paikoin samaa paniikkia kuin vetäytymisvaiheen
taisteluissakin, mutta kauhureaktiot alkoivat jo lientyä. Kuvan alkuperäinen teksti
kuvastaa pelottoman suomalaisen sotilaan ihannetta, luottamusta omiin voimiin
ei puutu: »Alikersantti Paul Renvall ja ylikersantti Kurt Engman II/JR 131(= JR 13?,
toim. huom), Talin taisteluissa kunnostautuneita panssarintuhoojia. Alikersantti
Renvallilla on 1 ja ylikersantti Engmanilla 4 raskasta hyökkäysvaunua tilillään.
Molemmat tunnetaan nimellä ’Talin tiikerit’, ja ylikersantti Engman ’tottelee’
lisäksi erikoisnimeä ’Talin Kauhu’. Kumpikaan ei ollut saanut 10 min. pitempää
koulutusta uusien aseiden käytössä, mutta tilaisuuden tullen molemmat näyttivät
mihin reipas suomalainen sotilas pystyy, kun on tosi kysymyksessä. Lavolan maasto
28.7.1944.» Kuva: Sot.virk. C. G. Rosenqvist, SA-kuva.
Local panic of the kind that was more widespread during the retreat also
appeared in Tali and Ihantala, even though the phenomenon was generally
subsiding. The original caption paints a picture of an idolized Finnish soldier
whose trust in his own capabilities was simply unshakable. Photo: Military
Specialist C. G. Rosenqvist, Finnish Defence Forces.

ja muiden selustajoukkojen varmistusketjut tekivät kauas rintamalta pakenemisen yhä vaikeammaksi. Uupuneissa ja kuluneissa joukoissa paniikki-ilmiöt eivät kadonneet, mutta ne muuttuivat paikallisesti rajoittuneiksi tapauksiksi, jotka eivät enää onnistuneet saamaan aikaan vastaavia, huoltokolonniin asti tarttuvia ja kymmeniä kilometrejä taaksepäin vaikuttavia ketjureaktioita kuin Valkeasaaren ja Viipurin välillä.95
***
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Viileän sotilaallisesti voitaisiin siis todeta, että tuli- ja miesvoiman matematiikka, reservien oikea-aikainen käyttö sekä kolhuista huolimatta
riittävän korkeana säilynyt taistelumotivaatio ratkaisivat tilanteen. Tämän torjuntavoittotason alapuolelle jää silti toinen, inhimillisempi kokemustaso, jolla vetäytymisvaiheen paniikki-ilmiöt sekä muut negatiiviset ja traumaattiset elämykset jatkoivat elämäänsä pitkään sodan jälkeen. Aivan armeijan yleisen kotiutuksen alla marraskuussa 1944 Jalkaväkirykmentti 1:n komentaja raportoi seuraavasti niistä mielialoista,
jotka painoivat raskaana tämän kovia kokeneen rykmentin miehiä:
»Eräs arkaluontoisempi mielialantekijä ei kuukausien mukana ole
ottanut häipyäkseen vaan tuntuu yhä kytevän pinnan alla. Varsinkin
päällystön, mutta myös alipäällystön ja miehistönkin keskuudessa on
viime kesäkuusta lähtien synnyttänyt katkeruutta joukko-osastomme
taistelusuorituksien ja taisteluhengen arvostelu. Jatkuvasti kuulee ulkopuolisten, ja omassakin yhtymässä niiden ankaria arvosteluja ja moitteita, jotka itse eivät ole olleet Valkeasaaren taistelussa mukana, tai sitten haluavat parannella ja korostaa omia suorituksiaan syyttämällä
toista huonommaksi. Suomalainen mies on arka kunniastaan varsinkin
tällaisessa tapauksessa, jolloin on kyseenalaista, olisiko joku toinen yksikkö kestänyt paremmin Valkeasaaren painetta. Monet lomalla kävijät
eivät arvostelun vuoksi ole kehdanneet tunnustaa kuuluvansa JR 1:een,
vaikka taistelutahdon ja -hengen ylläpitämiseksi joukko-osasto ylpeys
olisi ehdottomasti saatava säilymään. Korjauksen saaminen tähän on
tietenkin jo osittain liian myöhäistä, mutta vielä miesten päästyä siviiliinkin saa joutua häpeämään kuulumistaan rykmenttiin, vaikka tietääkin, ettei vika ollut niinkäänpaljon JR 1:n taistelusuorituksissa kuin ulkopuolisten varsinkin jälkeenpäin tekemissä arvosteluissa. Päällystön
keskuudessa on mietitty, miten voitaisiin saada korjaus aikaan, mutta
sopivaa keinoa ei ole keksitty, eikä Valkeasaaren taisteluista ole onnistuttu saamaan yhtään TK-kuvausta julkisuuteen.»96
Jalkaväkirykmentti 1:stä tuli todellakin syntipukki Kannaksen rintaman murtumiselle kesällä 1944, samoin kuin 20. Prikaati sai kantaakseen maineen Viipurin luovuttajina. Näissä aiheissa ollaan suuren kansallisen kertomuksen keskeisten kipukohtien äärellä. On ollut helpompi yrittää nimetä kesän 1944 kiistämättömiin »hajaantumisilmiöihin»
yksittäisiä syyllisiä kuin sisällyttää nuo tapahtumat osaksi kollektiivista
historia- ja omakuvaamme.97
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Jos katse pidetään pelkästään Suomen »omissa» sodissa vuosina
1939–1945, Valkeasaaren läpimurto, sitä seuranneet paniikki- ja karkuruusilmiöt sekä Viipurin menetys muutamassa tunnissa rinnastuvat
mielissä talvisotaan, jolloin ilmenneeseen peräänantamattomuuteen ja
taisteluhenkeen ne tuntuvat muodostavan vakavan kontrastin. Kuitenkin laajemmassa vuoden 1944 itärintaman kokonaiskuvassa todellinen
sotahistoriallinen sensaatio olisi ollut, jos Jalkaväkirykmentti 1 olisi onnistunut pitämään linjansa pääasemassa ja jos joukko-osastona vailla
taistelukokemusta ollut 20. Prikaati olisi pystynyt pureutumaan Viipuriin vähänkään pidemmäksi aikaa. Kesän 1944 paniikki-ilmiökysely
osoittaa myös kiistatta, ettei näitä hajaantumisongelmia voi mitenkään
sälyttää muutaman erillisen yksikön harteille, sillä ainakin IV Armeijakunnan osalta niitä kohdattiin Kannaksella kaikkialla. Mutkan kautta
talvisota, joka nopeasti sai ympärilleen tarunhohtoisen auran, oli osasyyllinen kesällä 1944 koettuun järkytykseen, sillä se oli nostanut käsityksen suomalaissotilaan taistelukyvystä epärealistisen korkealle. Kesäkuussa 1944 suomalaisjoukkoja vastassa oli hyvin toisenlainen punaarmeija kuin talvella 1939–1940. Vaikea vetäytymistaistelu tällaista ylivoimaista vihollista vastaan toi esiin modernin liikkuvan sodankäynnin
luonnolliset seuralaiset: paniikin, karkuruuden ja psyykkiset murtumiset. Sotahistoriallisesti on kiinnostavaa jatkaa keskustelua niiden luonteesta, syistä ja seurauksista, mutta osoittelevaa syyllistenetsimistä aihe
ei kaipaa.
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Liite 1. Kapteeni Tauno Nikkisen saatekirje IV Armeijakunnan pataljoonankomentajille 30.7.1944 sekä sen liitteenä oleva kysymyslomake
vetäytymisvaiheen aikana esiintyneistä joukkoilmiöistä. Lähde:
KA, T 9776/1, IV Armeijakunnan Esikunnan valistustoimisto, vastaukset
kysymyssarjaan vetäytymisvaiheessa esiintyneistä joukkoilmiöistä 1944.

Kapt. Tauno Nikkinen, IV AKE, 30.7.44.
Luottamuksellinen ja henkilökohtainen.
Jv.patl.komentajille,
Vetäytymisvaiheen aikana esiintyneiden joukkopsykologisten ilmiöiden
tutkimuksessa tarvittavan aineiston keräämiseksi rohkenen kääntyä puoleenne
suunnittelemani kiertokyselyn johdosta. Asian onnistumiseksi pyydän myötävaikutustanne seuraavalla tavalla:
1. Oheisena seuraa Teille kyselylomakkeita 5 kpl. Näistä yksi on tarkoitettu teidän
itsenne, yksi valitsemanne kompp.päällikön ja 3 valitsemienne joukk.johtajien
vastattavaksi. Kompp.päällikön ja joukk.johtajien valinnassa tahtonette ottaa
huomioon heidän pätevyytensä tiedusteltavissa asioissa.
2. Vastauksissa on yleensä kerrottava omista kokemuksista tai sellaista, jotka itse
on ollut näkemässä sekä vältettävä kuulopuheita.
3. Edellisestä johtuen on päämääränä pidettävä, että kukin asianomainen laatii
vastauksensa henkilökohtaisen käsityksensä perusteella turvautumatta
esimieheensä tai tovereihinsa.
4. Vastauksissa on tarkoin eroitettava toisistaan käsitteet »hiippailu» ja paniikki
sekä rajoituttava käsittelemään yksinomaan varsinaista paniikkia.
5. Jotta asianomaisten olisi helpompi vastata kysymyksiin mahdollisimman
totuudenmukaisesti ja esittää henkilökohtainen mielipiteensä vapaasti, ei
lomakkeisiin tarvitse merkitä vastaajan nimeä eikä sot.arvoa. Sen sijaan eräät
näkökohdat vaativat tietää vastaajan jk.os:n peiteluvun ja hänen virkaasemansa. – Paperin huonon laadun vuoksi pyydän käyttämään lyijy- tai
kopiokynää (ei mustetta).
6. Tiedustelun kiireellisyyden takia pyydän vastaukset pataljoonittain
lähettämään osoitteellani 10.8.44 mennessä.
allekirj. kapt. Tauno Nikkinen
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Saatekirjeen liitteenä seuraava kysymyslomake:
I. Kysymyssarja vetäytymisvaiheen aikana esiintyneistä joukkoilmiöistä.
1. Missä eri muodoissa olette nähneet paniikin ilmenneen? Selostakaa muutama
kuvaavin tapaus!
2. Mitkä tekijät (ps.vaunut, tyk.keskitys, lentokoneet, kauhuhuhut j.n.e.)
kokemustenne mukaan ovat erikoisesti aiheuttaneet paniikkia? Mainitkaa ne
tärkeysjärjestyksessä!
3. Millä tavoin paniikin ensimmäiset oireet havaintojenne mukaan ilmenivät?
4. Mitä tehokkaiksi osoittautuneita keinoja olette itse käyttänyt tai nähnyt
toisten käyttäneen paniikin rajoittamiseksi tai torjumiseksi? Mitä mieltä olette
aseenkäytön tehokkuudesta ja onko Teillä kokemuksia siitä?
5. Mitä mieltä olette ja onko Teillä kokemuksia alipäällystön (ryhm. joht.,
varajoukk.joht.) mahdollisuuksista ja edellytyksistä (pätevyydestä, arvovallasta
j.n.e.) toimia paniikki-ilmiöitä vastaan?
II. Mainitkaa 5 tekijää, jotka mielestänne haitallisimmin vaikuttavat miesten
mielialaan tällä hetkellä! (Huom. tärkeysjärjestys!)
Jk.osastonne peiteluku:
Virka-asemanne: (patl.kom., kompp.pääll., joukk.joht.)
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ampunut ohi tai varoitukseksi.
89 Ks. esim. KA, T 9776/1, I:2720, patl.kom., JR 1; II:9220, patl.kom., JP 3; III:1865,
patl.kom., JR 5; vastakkaisia käsityksiäkin toki löytyi, vrt. esim. I:5086, kompp.pääll.,
Er.P 20.
90 KA, T 9776/1, III:1885, joukk.joht., JR 5.
91 KA, T 9776/1, III:9435, joukk.joht., Ps.JP.
92 KA, T 9776/1, III:5058, kompp.pääll., JR 53.
93 Mielonen 1945, s. 53–54.
94 Ibidem, s. 1.
95 Kootusti torjunnan onnistumisen syistä ks. esim. Moisala ja Alanen 1988, s. 111–122.
96 KA, T 10601/13, Päämajan tiedoitusosasto, ote Jalkaväkirykmentti 1:n komentajan
ilmoituksesta liitettynä V Armeijakunnan esikunnan kirjelmään N:o 1201/XV/60a sal.,
6.11.1944. – Olen käynyt tämän arkistokansion läpi useampia vuosia sitten entisessä
Sota-arkistossa. Uudelleenjärjestelyjen yhteydessä aineiston arkistosignum näyttää
muuttuneen ja olevan nykyisin T 10601/6, mutta ajanpuutteen vuoksi en pystynyt
varmistamaan tätä Kansallisarkistossa.
97 Tarpeesta puhdistaa Jalkaväkirykmentti 1:n maine vielä tänä päivänäkin ks. Mäkitalo ja
Vainio 2013, erit. s. 7, 300.
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VILLE KIVIMÄKI

Emergence of Panic among Soldiers of the
IV Army Corps in Summer 1944
The Red Army’s strategic offensive on the Finnish front started in the
extreme western corner of the Karelian Isthmus just north of
Leningrad on June 9 and 10, 1944. The onslaught quickly breached the
principal line of defense the Finns had held since the fall of 1941, and a
second line of defensive positions was similarly smashed only days later. The Soviet troops captured Viipuri on June 20, and their penetration into Finland’s heartland seemed imminent. However, the Soviets’
advance was subsequently halted in a huge defensive battle in Tali and
Ihantala in late June and early July. Finland’s military leaders, civilians,
and soldiers alike were, however, shocked on learning of the details of
the running battle fought on the Karelian Isthmus and the resulting
negative phenomena that emerged among the Finnish troops, primarily desertion and the rapid collapse of the front line.
In August 1944, those units of the Finnish IV Army Corps that had
been involved in the retreat up the Karelian Isthmus in June received a
questionnaire that probed into the soldiers’ experiences of the appearance of panic in combat. The formation had borne responsibility for
the defense of a particular stretch of the front that had taken the brunt
of the Soviet onslaught and had then fought the fiercest battles during
the retreat in the western and central sectors of the isthmus. Officers
from six divisions and one detached battalion were questioned about
how they had observed the appearance, causes, and symptoms of panic,
the means of countering panic reactions, and the role of non-commissioned officers in the checking of panic. A total of 192 officers returned
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the questionnaire, providing a remarkably well-structured set of source
material on which this article is based.
Almost 70 percent of the officers stated that they had observed panic during some stages of the summer’s battles. Only 20 percent firmly
denied witnessing a single case of panic. Since the number of officers
in the first group is very much on the high side it can be deduced that
panic among troops on the Karelian Isthmus in the summer of 1944
was far from being a marginal phenomenon; on the contrary, it was
one of the overwhelming experiences among soldiers during the retreat phase. A look at the emergence of panic in various divisions
shows that panic was particularly common in units that took the pressure of the Red Army’s initial thrust and were then involved in withdrawal to the last line of defense on the Karelian Isthmus running from
Viipuri to Vuoksi River. Nearly all officers posted to units that had remained in combat since the beginning of the enemy offensive had witnessed panic. Panic was rarer in divisions that arrived later in June to
assume responsibility for front line defense. However, even in the 6th
Division, which did not reach the front until the end of the month, approximately one fifth of the officers who answered the questionnaire
stated that cases of panic had appeared. The officers reported that even
though panic was in most cases triggered by the enemy’s tanks, also intense artillery barrage, air attacks, disconcerting rumors spread by
friendly retreating soldiers, and fear of being encircled came almost as
high on the list. What was decisive was the combined effect of these
factors, particularly after heavy losses among the officer corps had deprived many units of their leader in most difficult situations.
The appearance of panic assumed a distinct pattern after the initial
Soviet breakthroughs. Finnish soldiers felt that the Red Army was constantly a step ahead with its forward patrols and tanks relentlessly
threatening the lines of communication of the delaying Finnish units.
Fear of becoming outflanked and encircled and getting left alone manifested itself as quick disengagement after an initial contact with the enemy – or even before contact was established. A lone straggler sneaking
towards the rear would be joined by another soldier, and this would
continue until entire squads, platoons, and companies started moving
back on their own accord. When this leaderless bunch met the next
supporting line of defense, more troops joined in. After the front line
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started to disintegrate, panic spread to supply trains positioned in the
rear areas. They also reversed direction, became disorganized, and in
the resulting rout collided with reinforcements on their way to the
front. Above all this, red-starred ground attack aircraft delivered swift
and unexpected blows against roads, troop rest areas, and supply depots. A common factor in the emergence of panic was that soldiers had
little faith in their ability to mount a successful defense. Many officers
elaborated on this stating that in the heat of battle a lack of confidence
manifested itself in soldiers continuously questioning about the situation on the flanks, gathering into restlessly behaving groups, making
nervous preparations for disengagement even before battle had started,
throwing glances at fellow soldiers and over their shoulder, and relentlessly observing the sayings and doings of their commanding officers.
With soldiers sensitive to any signs of uncertainty and becoming isolated, just one disconcerting rumor or observation was all that was needed to spark panic.
Despite mounting difficulties all units of the IV Army Corps managed to escape the worst. Not a single Finnish major unit was encircled
and annihilated, and the Finns reached the last line of defense on the
Karelian Isthmus battered but still combat-effective. Researcher Heikki
Ylikangas has suggested that the coalescing of Finnish defenses along
this rearmost line was due to the imposition of more stringent discipline including the execution of deserters and soldiers who had
attempted desertion. The questionnaire material used in this article
does not lend credence to this theory, however. That the Finnish front
at Tali and Ihantala held out, albeit barely, and the simultaneous subsiding of panic among soldiers, was apparently due to several factors
that have been brought up by researchers of military history on many
occasions. These included higher attrition among the Red Army as
compared with the defenders, stemming from delays in getting adequate reinforcements, effective fires delivered by Finnish artillery and
the German flight detachment Kuhlmey into the enemy’s troop concentrations, and the raising of the Finns’ anti-tank capabilities to a new
level.
In the summer of 1944 the Finns found themselves pitted against a
Red Army very different from the winter of 1939−1940. Difficult battles fought against this overwhelmingly strong adversary during the
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general retreat all along the Eastern Front in 1944 gave rise to panic,
desertion, and the psychological collapse of soldiers, which are all inevitable consequences of modern mobile war, and to which Finns, who
had grown accustomed to the peaceful conditions of prolonged trench
warfare, were ill prepared.
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M AT T I L A C K M A N
(s. 1948), filosofian tohtori, dosentti ja professori. On tutkinut mm.
kommunismia, jääkäriliikettä, turvallisuuspoliisia ja sotavankien pakoa
Muurmannin ratatyömaalta.

Suur-Ruotsi vai itsenäinen Suomi?
Puntarointia ja kevään 1918 lopputulos
Haave paluusta Ruotsin yhteyteen herää henkiin 1914

Runsaassa jääkärikirjallisuudessa on käsitelty vain kainosti sitä, miksi
suomenruotsalaiset ylioppilaat riensivät ensimmäisinä syksyllä 1914
tunnustelemaan mahdollisuuksia sotilaskoulutuksen saamiseksi Ruotsista. Oliko tällä tarkoitus vauhdittaa ennemminkin paluuta Ruotsin
yhteyteen tai ajaa jonkinlaisen puskurivaltion syntymistä kuin edistää
itsenäisyyspyrkimyksiä? Entä mitä merkitsi, kun Ruotsi ei liittynytkään
Saksan rinnalle sotaan eikä ryhtynyt hyökkäämään, vaikka sitä toivottiin? Minkälaisiksi näiden eri tahojen suhteet ja roolit kehittyivät ja mitä vaikutuksia niillä oli? Artikkelissa pohdin muun muassa näitä kysymyksiä.1
Ajatus, jonka mukaan suomenruotsalaiset olisivat ensimmäisinä
rientäneet luomaan itsenäistä Suomea, on huonosti ymmärrettävissä
heidän kulttuuritaustaansa vasten. Carl Säve, Aug. Sohlman, Peter
Munch ja A. O. Freudenthal olivat 1800-luvulla väittäneet, ettei germaaneihin lukeutuvia ruotsalaisia rodullisesti alemmista suomalaisista
olisi itsenäisen kulttuurin ja valtion luojiksi. Koska edellä mainittujen
ajattelijoiden kiihkeimpien kannattajien, ns. »suurruotsalaisten» mukaan Pohjanlahden molemmin puolin asui samaa ruotsalaista kansaa,
heidän tavoitteekseen nousikin ruotsinkielisten yhdistäminen ja SuurRuotsin luominen. Soturikuningas Kaarle XII oli heidän sankarinsa.2
Suomenkielisten aseman vahvistuminen vähitellen huolestutti maan
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ruotsinkielisiä. Vuoden 1905 suurlakko vaatimuksineen oli yksi varoitusmerkki. Vuoden 1906 valtiopäiväuudistuksen jälkeen ruotsinkieliset
perustivatkin oman puolueen (RKP) ajamaan etujaan.3
Ruotsinkielinen koulu- ja ylioppilasnuoriso oli omaksunut näkemyksen suomenruotsalaisten erityisasemasta jo kotonaan, mitä koulut
ja yliopisto olivat vahvistaneet. Ilmeisesti sitä tuki myös ensimmäisen
maailmansodan syttymisvuonna
1914 julkaistu teos Svenskt i Finland, jossa etenkin Vaasalaisen
Osakunnan kuraattori Artur Eklund (1880–1927) korosti suomenruotsalaisten germaanista ja
sotilaallista luonnetta.4
Ruotsalaiset Kaarle XII:n ihailijat ja »suurruotsalaiset» olivat
perustaneet 1910 Karoliiniliiton
vaalimaan sitä työtä, jota Kaarle
oli heidän mielestään tehnyt idän
uhkan torjumiseksi. He uskoivat
professori Harald Hjärnen johdolla, että Kaarle oli ollut loistava
strategi ja suuri poliittinen lahjakkuus, joka ei ollut kaatunut
vain Ruotsin puolesta, vaan oli
suojannut koko Eurooppaa vihol- Rudolf Kjellén oli ruotsalainen geotutkija ja »suurruotsalainen»,
lisilta ja vieraalta kulttuurilta. poliitiikan
jonka teoksia arvostettiin ja luettiin
Kaarlella oli ihailijoita myös Suo- paljon. Hänen pääteoksensa oli Die
der Gegenwart (Suurmen »suurruotsalaisten» keskuu- Grossmachte
vallat), josta ilmestyi useita eri osia.
5
dessa.
Kuvassa suomennetun laitoksen IV osa.
Ylioppilasmaailmassa
olivat Kuva: Kjellén 1918.
saaneet kannatusta »suurruotsa- Rudolf Kjellén was a Swedish researcher
geopolitics and »Greater Swede»,
laisiin» lukeutuneen geopolitiikan of
whose writings were held in high
asiantuntijan Rudolf Kjellénin regard and disseminated widely. His
work was Die Grossmachte der
(1864–1922) näkemykset. Tunne- main
Gegenwart (»The Great Powers of Our
tussa teoksessaan Die Grossmachte Era»), published in several volumes.
photo shows the title page of
der Gegenwart (Suurvallat), josta The
volume IV of the Finnish language
ilmestyi useita osia, hän muistutti, edition. Photo: Kjellén 1918.
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miten Venäjä oli brutaalisti murskannut Suomen autonomian ja aggressiivisesti pyrki Atlantille. Jopa Ruotsi oli uhattuna. Jotta Venäjän ekspansio voitaisiin pysäyttää, olisi turvattava Saksaan, jonka mahdollisuudet germaanien puolustajana slaaveja vastaan olivat hyvät.6
Tuskin pitää paikkaansa, ettei Suomi olisi kiinnostanut Ruotsia.
Ainakin sen aktivistit, maan »suurruotsalaiset» tunsivat vetoa entistä
»itämaata» kohtaan. Tohtori Adrian Molinin, valtakunnanmarsalkka
Ludvig Douglasin ja Ruotsin Berliinin-lähettilään, kreivi Arvid Tauben
johtamat aktivistit olivat ryhmittyneet Saksan keisarin Vilhelm II:n serkun, kuningatar Victorian ja hovin ympärille. »Sotapuolue» toi näkemyksensä julki Det nya Sverige -lehdessä ja uskoi, että oli vihdoinkin
koittamassa hetki, jolloin kaikki saatavat perittäisiin korkojen kera
takaisin. Ei ollut sattuma, että noin 60 ruotsalaisupseeria lähti vapaaehtoisesti Saksan joukkoihin.7
Ruotsin talonpoikaismarssin osanottajat olivat vaatineet vuoden
1914 alussa maan puolustuksen vahvistamista. Kun vielä kuningas
Kustaa V Aadolf oli esiintynyt päättäväisesti sen yhteydessä pitämässään »linnanpihapuheessa» ja Karl Staaff joutunut jättämään pääministerin salkkunsa Hjalmar Hammarskjöldille, syystäkin tapahtunutta
alettiin pitää hienoisena »palatsivallankumouksena».8
Kelkkansa kääntänyt tutkimusmatkailija ja poliittinen liehittelijä
Sven Hedin (1865–1952) oli yksi innokkaimmista »sotapuolueen» jäsenistä. Hän oli julkaissut jo 1912 pamfletin Ett varningsord af Sven
Hedin, jossa hänkin varoitti Venäjästä. Mutta kun sota syttyi, hän vaatikin Ruotsia hyökkäämään. Hedin romantisoi sotaa ja hakeutui rintamakirjeenvaihtajaksi. Hän pyrki Saksan komentajien suosioon ja puhui
germaanien Aasian valtaamisesta. Koska hänen kirjoituksillaan ja teoksillaan oli laaja lukijakunta, hänen vaikutuksensa oli ilmeisen suuri.
Niin ikään kapteeni Carl Bennedich (1880–1939), joka oli Kaarle XII:n
ihailija, vaati sodan kautta syntyneen tilanteen hyödyntämistä. »Kaiken
järjen mukaan me voimme ehkä hankkia omistuspaperit Ahvenanmaahan, Viaporiin, pohjoisimpaan Suomeen – –», hän kirjoitti. Monet
muutkin puhuivat »suurruotsalaisista» toiveistaan varsin estottomasti.9
Vaikka Suomen Aktiivinen Vastustuspuolue (SAVP), johon oli kuulunut ruotsinkielistä sivistyneistöä, oli ilmoittanut tavoitteekseen Suomen itsenäisyyden ja tasavaltaisen hallitusmuodon,10 maailmansodan
luomassa uudessa tilanteessa tutkailtiin asioita aivan uudesta näkökul-
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masta. Suomen itsenäisyys ja tasavaltainen hallitusmuoto eivät
olleet enää itseisarvoja, mutta sen
sijaan halu erota Venäjästä sitäkin
ajankohtaisempi. Sodan luoma
suhdanne toi moniin aggressiivista germaanista ryhtiä.
Aleksanterin (Helsingin) yliopistossakin työskennellyt ruotsalaismatemaatikko Gösta MittagLeffler (1846–1927) avasi pelin ja
ehdotti alkusyksystä 1914 suomalaisille kursailematta yhteistyötä.
Hän puhui veteraanipoliitikko Jonas Castrénille (1850–1922) suotuisan tilanteen hyväksikäyttämisestä ja sillä tavalla itärajan turvaamisesta. Suomen asema voitaisiin Ruotsalaismatemaatikko Gösta
Mittag-Leffler ehdotti vuonna 1914
järjestää sen jälkeen uudelleen.11
suomalaisille yhteistyötä ja »itärajan
Castrén julkaisi pian tämän turvaamista». Kuva: Fyren 17.3.1906.
jälkeen lentolehtisen, jossa hän The Swedish mathematician Gösta
tapansa mukaan maalaili leveällä Mittag-Leffler proposed in 1914 that
Finns would cooperate with
pensselillä: Jos Ruotsi liittyisi so- the
Sweden in »securing the eastern
taan, sillä olisi kaikkien aikojen border». Photo: Fyren, March 17, 1906.
mahdollisuudet vapauttaa Suomi
ja puhdistaa se venäläisistä. Merkillepantavaa on, ettei hän puhunut
mitään itsenäisestä Suomesta, vaan puskurivaltiosta, jonka johtoon hän
havitteli Hohenzollern-sukuun kuuluvaa prinssiä.12
Saksalle Ruotsin vetäminen sotaan oli elämän ja kuoleman kysymys,
sillä keisari ja kenraalit tarvitsivat liittolaisia.13 Niinpä Saksa aloittikin
viipymättä Ruotsin liehittelyn lupaamalla sille Ahvenanmaan. Merkittävän roolin tässä sai Saksan Tukholman-lähettiläs Franz von Reichenau
(1857–1940), joka oli jo ennen sotaa käymissään salaisissa neuvotteluissa houkutellut Ruotsin valtiota liittymään Saksaan. Nyt hän lupaili sille
Ahvenanmaata ja Suomen palauttamista jonkinlaiseksi puskurivaltioksi
palkkiona. Hän väläytti jopa mahdollisuutta, jonka mukaan Ruotsi voisi nousta skandinaavisen liittovaltion johtoon.14
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Saksan kosiskelun kohteeksi
pääsivät myös suomenruotsalaiset, joiden salaiset unelmat von
Reichenau tunsi. Hän sai heti
sodan alussa kansleri Theobald
von Bethmann Hollwegin (1856–
1921) kehotuksen luvata heille
autonomista puskurivaltiota, jos
he liittyisivät sotaan Saksan rinnalle, toimisivat yhteistyössä sen
kanssa ja auttaisivat sitä voittamaan. Suomen itsenäisyydestä ei
ohjeistuksessa puhuttu mitään,
sillä Saksan johtavat poliitikot
pitivät ajatusta sellaisesta absurdina.
Saksan Tukholman-lähettiläänä toimi
On arveltu, että myös Saksan sodan alussa Franz von Reichenau,
pyrki vetämään Ruotsin Saksan
konsuli Albert Goldbeck-Löwellä joka
rinnalle sotaan. Hän houkutteli
(1863–1934) olisi ollut sormensa saamansa ohjeen mukaisesti myös
joille hän lupasi
pelissä ja vaikutusta suomenruot- suomenruotsalaisia,
puskurivaltiota. Kun tavoitteet eivät
salaisten ylioppilaiden aktiivisuu- toteutuneet ja koska Saksa juuttui yhä
kahden rintaman sotaan,
teen. Tältä pohjalta on ymmärret- pahemmin
von Reichenau sai lähteä. Kuva:
tävissä, että he lähtivät ensimmäi- Franzén 1986.
sinä tunnustelemaan sotilaskou- Franz von Reichenau, the German
lutusta Ruotsista. Vaikka Ruotsin ambassador to Stockholm at the
of the war, who attempted
vastaus oli kielteinen eikä Ruotsin outbreak
to make Sweden join Germany in a
sotaan lähtöä ja hyökkäystä kos- common war effort. He also enticed
speaking Finns with the same
kaan kuulunut, on ymmärrettä- Swedish
purpose and promised them to they
vää, että suomenruotsalaiset läh- would make Finland a buffer state.
Reichenau was sacked after these
tivät kuitenkin sankoin joukoin Von
aims failed to materialize and
Saksan sittemmin käynnistämille Germany became increasingly bogged
in a war on two fronts. Photo:
Lockstedtin kursseille ja liittyivät down
Franzén 1986.
Venäjän-vastaiseen liikkeeseen,
sillä germaanien johtavana valtiona Saksa ei ollut heille vastenmielinen.15
Ruotsin reagointi kiinnosti ulkovaltoja. Itävalta-Unkarin sotilasasiamies Egon Straub ehti ennustaa jo heinäkuun lopussa 1914, ettei Ruotsi
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liittyisi missään tapauksessa ympärysvaltojen puolelle, vaan jättäytyisi
odottavalle kannalle ja ryhtyisi Venäjän vastaisiin toimiin vasta siinä
vaiheessa, kun siitä olisi sille selvästi hyötyä. Se halusi kuitata mahdollisimman hyvän hinnan palveluksistaan.16
Vaikka Ruotsi oli tavallaan valmistautunut sotaan, pääministeri
Hammarskjöldin hallitus pysyi kuitenkin elokuun alussa 1914 tekemässään päätöksessä noudattaa puolueettomuutta, eikä mikään mahti
saanut sitä eikä myöhempiäkään hallituksia muuttamaan linjaa. Ruotsin puolueettomuus oli tosin hyvin kyseenalaista ja laskelmoivaa, kuten
monet seikat osoittivat.17
Usko, jonka mukaan Saksa olisi ollut pyyteettömästi kiinnostunut
Suomen auttamisesta, on naiivi. Saksan johtavilla poliitikoilla ei ollut
minkäänlaisia illuusioita suomalaisten merkityksestä sivistyskansojen
joukossa. Vaikutusvaltaisen Zentrum-puolueen johtaja Matthias Ertzberger (1875–1921), joka hoiti propagandaa sodan alusta lähtien, katsoi »suurruotsalaisten» tapaan, ettei suomalaisista olisi itsenäisen valtion muodostajiksi. Heidät, kuten baltit ja puolalaiset olisi alistettava
Venäjän vastaisen suojavyöhykkeen osaksi. Koska Venäjän heikentäminen sisältä käsin – revolutionierung – oli Saksan strategian yksi kulmakivi, suomalaiset saisivat toimia sen mukaisesti piikkinä Venäjän lihassa. Siksi heidän kansallista liikettään oli tuettava samalla tavalla kuin
Venäjän kaikkia vallankumouksellisia liikkeitä. Suomi oli kiinnostanut
Saksaa jo 1900-luvun alun levottomina vuosina, joten vanhat analyysit
oli helppo kaivaa 1914 esiin ja panna täytäntöön.18
Saksa pyrki tavoitteeseensa muun muassa kokoamalla Berliinin suomalaisia tiedemiehiä, opiskelijoita ym. syyskuussa 1914 perustettuun
avustuskomiteaan (Finnisches Unterstüzungscomité), mutta koska se ei
saanut mitään aikaan, tyytymättömät suomalaiset perustivat pian
uuden. Johtoon nousi Adolf Fredrik (Fritz) Wetterhoff (1878–1922),
josta – vaikka hän olikin epäilyttävätaustainen homoseksualisti – tuli
vuoden 1915 puolella ylioppilasaktivismin alkuvaiheen kiistaton voimahahmo ja yhteyksien pitäjä Saksan johtoon. Berliinissä myös vaikuttanut tohtori Herman Gummerus (1877–1948, = »herra Åberg») oli
puolestaan niin innokas, että hän tarjoutui jo syksyllä 1914 tekemään
vapaaehtoisen tiedustelumatkan Helsinkiin, jonka kapinallisista mielialoista hän antoi sittemmin saksalaisille hyvin pessimistisen kuvan.19
Suomessa tunnettiin sympatioita sekä Saksaa että Ruotsia kohtaan,
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sillä Venäjä oli vuosi vuodelta kiristänyt otettaan rajamaastaan.20 Etenkin suomenruotsalainen sivistyneistö pani toivonsa niihin. Pariisista
juuri sodan alussa palannut Alma Söderhjelm (1870–1949), josta tuli
Gummeruksen työtoveri, muisteli, miten helsinkiläisten kerääntymisessä joukolla Suomenlahden rannalle odottamaan saksalaisten maihinnousua, oli jotakin liikuttavaa.21
Myös Walter Hornin (1893–1972) muistiinmerkitsemä keskustelu
ystävänsä P. H. Norrménin (1894–1945) kanssa kuvaa halua toimia
Saksan puolesta ja uskoa sen palvelevan Suomenkin etuja. Tarvittiin radikaalimpia toimia kuin sanomalehtikirjoituksia ja passiivista vastarintaa. Vapautuminen Venäjästä onnistuisi vain hankkimalla sotilaskoulutusta Saksasta ja Saksan joko ruotsalaisten kanssa tai yksin tekemän
maihinnousun avulla.22
Ainakin suomenruotsalaiset uskoivat, että sodassa oli kysymys taistelusta slaaveja ja aasialaisuutta vastaan. Pieni joukko poliitikkoja oli
maisteri Almar Fabritiuksen (1874–1953) mukaan toivonut, »että
Ruotsi olisi liittynyt Saksan rinnalle germaanien ja muun maailman välisessä suuressa voimainmittelyssä».23
Joillakin ylioppilailla oli ollut jo ennen sotaa geopoliittisia harrastuksia. He tunsivat Kjellénin teoksia ja puntaroivat niiden pohjalta
Suomen mahdollisuuksia päästä Venäjästä irti. Toisaalta he olivat myös
erimielisiä siitä, mistä hakea apua ja kenen kanssa liittoutua.24
Kun ensimmäinen Marnen taistelu päättyi syyskuun alussa 1914 Saksan tappioon ja jouduttiin asemasotaan, ns. »Schlieffenin suunnitelma»
oli kokenut haaksirikon. Saksan oli yritettävä päästä pinteestä hankkimalla mahdollisimman pian Venäjän kanssa aselepo tai erillisrauha.
Niinpä von Reichenau sai väistyä Saksan Pietarin-lähettilään, paroni
Helmuth Lucius von Stoedtenin (1869–1934) tieltä. Idulla ollut Suomen
vapausliike joutui siten vakavasti uhatuksi, sillä uusi lähettiläs suhtautui
suomalaisten auttamiseen kriittisesti. Oli täysin epävarmaa, pääsisikö
ajatus suomalaisten omasta sotajoukosta Tukholmaa pidemmälle.25

Neuvotteluja ruotsalaisten kanssa syksyllä 1914

Vaikka Saksa oli ryhtynyt syksyllä 1914 organisoimaan Berliinin suomalaisia ja tehnyt tunnusteluja Suomessakin, vanhemmat aktivistit py-
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syivät vielä odottavalla kannalla. He eivät halunneet heittäytyä suin
päin saksalaisten tai ruotsalaistenkaan kelkkaan.26
Sen sijaan nuoret pohtivat innokkaasti eri vaihtoehtoja. Vaikka Englannista juuri palanneita Norrménia, Edvard Westermarckia (1862–
1939) ja Gustaf Mattssonia epäiltiin englantilaismielisiksi, he olivat aivan muuta. Horn, jonka molemmat vanhemmat olivat saksalaissyntyisiä, oli alusta lähtien Saksan puolella. Hänen mukaansa Norrménkin
oli vakuuttunut siitä, että he saisivat parhaiten sotilaskoulutusta juuri
Saksasta.27
Aleksanterin yliopistolla oli vanhastaan hyvät suhteet Saksaan. Niinpä Uusmaalaisen Osakunnan illanvietoissa laulettiin innolla saksalaisia
lauluja. Vaikka maisteri Fabritius vaati ylioppilaita ottamaan aloitteen
käsiinsä ja matkustamaan Ruotsiin, Tanskaan tai Saksaan, hänkin piti
Edvard Westermarckin mukaan Saksaa toisia sopivampana sotilaskoulutuksen antajaksi. Hänen mielestään olisi hyvä olla aseistettuja joukkoja omasta takaa, kun Saksa miehittäisi Ahvenanmaan. Westermarckin mukaan tuolloin lausuttiin ensimmäisen kerran ajatus Venäjän-vastaisesta liikkeestä, jääkäriliikkeestä, julki.28
»Suurruotsalaisten» mielessä myllersi kuitenkin toive saada sotilaskoulutusta juuri Ruotsista ja olla käytettävissä, kun se mobilisoisi ja
lähtisi Saksan rinnalle. Sillä tavalla annettaisiin parhaiten vauhtia vuosikymmeniä tukahdutettuina olleille unelmille palata Ruotsin yhteyteen. Muutamat halusivat heti tunnustella, olisiko Ruotsi halukas auttamaan ja ehkä sen jälkeen, kun H-hetki koittaisi, valmis rekrytoimaan
yhteiselle asialle uskolliset torjumaan Venäjän uhkaa.29
Itäsuomalaisen Osakunnan maisterit Isak Alfthan (1888–1955) ja
G. A. Gripenberg (1890–1975) matkustivatkin syksyllä 1914 Tukholmaan tunnustelemaan tilannetta. Vaikka Alfthan julkaisi myöhemmin
muistelmat, hän pysyi matkasta täysin vaiti. Myös Gripenberg vähätteli
matkaa, eikä neuvotteluista herunut oikeastaan koskaan juuri minkäänlaisia tietoja. Ei ole edes varmuutta siitä, olivatko maisterit sooloilleet vai olivatko he ehkä edustaneet laajempia piirejä, mikä oli mahdollista ja jopa uskottavaakin. Kun he palasivat lokakuun alkupäivinä Suomeen, heidän tehtävänään oli toimia Ruotsin aktivistipiirien bulvaaneina.30
Parivaljakko keskusteli mm. ylioppilaskunnan puheenjohtaja Yrjö
Ruuthin (1887–1956, myöh. Ruutu) kanssa, joka on sivunnut neuvotte-
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luja melko täysin unohdetussa teoksessaan Itsenäisyyspolitiikan edellytykset ja alkuvaiheet (1918). Vaikka se on ainoa lähde, ei voi ajatella,
että sen informaatio olisi pelkkää mielikuvitusta. Ruuthin mukaan
Ruotsin aktivistit halusivat maansa liittyvän Saksan rinnalle, mutta
Suomen liittämisestä he eivät olleet kiinnostuneita, sillä Norjasta
oli ollut riittävästi harmia. Kuitenkin he halusivat tietää, miten
suomalaiset tahtoivat järjestää
suhteensa Ruotsiin, jos se onnistuisi vapauttamaan entisen alusmaansa. Ruuthin mukaan neuvottelut etenivät seuraavasti:31
»Kuitenkin tiesin, että – – suomalaisissa aktivistipiireissä suhtauduttiin erittäin suotuisasti
unioniajatukseen Ruotsin kanssa.
Tätä ratkaisua pidettiin, sen monista haitoista huolimatta suurena edistysaskeleena Suomelle.
Suomalaisissa ylioppilaspiireissä
Ylioppilaskunnan puheenjohtaja Yrjö
oli asiasta ollut puhe ja valtava
Ruuth (myöh. Ruutu) oli avainasemassa
enemmistö oli osoittautunut pineuvoteltaessa Ruotsin aktivistien
sanansaattajina toimineiden kanssa.
tävän liittymistä länteen suotavaRuuthin näkemys on jääkärimyyttiin
na, jos maailmansota asettaisi
sopimattomana haluttu tietoisesti
unohtaa. Kuvassa professori Ruutu
vaalin tehtäväksi idän ja lännen
puhumassa eräässä peruskiven
välillä. Sen vuoksi toivottiin, jopa
muuraustilaisuudessa vuonna 1930.
kiihkeästikin, että Ruotsi aloittaisi
Yrjö Ruuth (later Ruutu), in the
sodan, jolloin suuret määrät suocapacity of chairman of the Finnish
student union, held a key role in
malaisia vapaaehtoisia epäilemätnegotiations with the messengers of
tä olisi saatu liittymään Ruotsin
the Swedish activist movement. His
views were incompatible with the
armeijan reserveihin.»
jaeger myth and were therefore and
Alfthania ja Gripenbergiä sekä
on purpose forgotten. The photo from
1930 shows Professor Ruutu giving a
heihin
liittynyttä maisteri J. W.
speech at a ceremony of laying a
Snellmania (1888–1968) kehotetcornerstone.
Kuva / Photo: http://upload.wikimedia.
tiin välittämään vastaukset Ruotorg/wikipedia/commons/a/a4/
siin ja pyytämään siltä sotilaskouYrjo_ruutu1930.jpg
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lutusta. Mutta kun tuli puhetta siitä, että Ruotsille pitäisi kiitokseksi
luovuttaa Ahvenanmaa tai ehkäpä osia Oulun läänistäkin, sitä ei pidetty sopivana. Parempana ajatuksena pidettiin unionia.32
»Suurruotsalaisiin» kuulunut Alfthan oli Kaarle XII:n ihailija ja piti
tavoitteenaan Suomen palaamista Ruotsin yhteyteen; vain sillä tavalla
ero Venäjästä olisi mahdollinen. Gripenbergin mukaan unionia ajoivat
nimenomaan suomenruotsalaiset. »Se oli meidän aloitteemme, joko
Alftanin tai minun. Se ei ollut ruotsalainen aloite.»33
Kolmikon tiedetään olleen sittemmin tekemisissä mm. ministeri
K. G. Westmanin, Hedinin, professori Harald Hjärnen ja muutamien
ruotsalaisten yleisesikuntaupseereiden kanssa. Neuvottelujen tulokset
jäivät kuitenkin laihoiksi. Kaikki olivat mukana vain yksityishenkilöinä,
eikä virallinen Ruotsi tarttunut heitettyyn syöttiin.34
Myös ylioppilaat Rolf Pipping ja Karl Runar Appelberg tekivät vuodenvaihteessa 1914–1915 matkan Uppsalaan, jossa he tapasivat mm.
professori Hjärnen, Erland Hjärnen ja Ivan Westmanin. Södertäljessä
parivaljakko neuvotteli myös Castrénin ja Tukholmassa Norrménin
kanssa.35
Alfthan, Snellman, Jernström ja Appelberg matkustivat 1915 Saksaan, ja heistä tuli pfadfindereitä, myöhemmin tunnettuja jääkäreitä ja
lopulta Suomen sotaväen upseereita. On väitetty, että Alfthan olisi pestautunut jo syksyllä 1914 Ruotsin yleisesikunnan palvelukseen.36 Gripenberg ei osallistunut sotilaskoulutukseen lainkaan, vaan jatkoi opintojaan ja teki komean virkamiesuran.37
Ruuthin mukaan »ylioppilaiden keskuskomitea», johon kuului kaikkien osakuntien edustajia, lähti siitä, että sotilaskoulutusta olisi pyydettävä nimenomaan joltakin puolueettomalta valtiolta. Sitä varten ylioppilaat olivat pitäneet syksyllä 1914 useita eri kokouksia Ostrobotnialla
tai Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan entisen kuraattorin, maisteri Väinö
Kokon (1880–1943) työhuoneessa vakuutusyhtiö Kalevassa.38
Tiedot tunnetusta Ostrobotnian kassahuonekokouksesta 20. marraskuuta 1914 ovat kuitenkin kovin ristiriitaisia ja hataria. Läsnä olleet tiesivät, että oltiin maanpetoksen tiellä, minkä vuoksi tarkkaa pöytäkirjaa
ei pidetty. Ruuthin mukaan tarkoitus oli pyrkiä nimenomaan ruotsalaisten kanssa yhteistyöhön, mihin myös K. J. Kalliala viittaa. Monien
muiden mukaan yhteyttä lähdettiin ottamaan kuitenkin Saksaan ja tavoittelemaan täyttä itsenäisyyttä. Jääkäriliikkeen merkittävä oululainen
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taustahenkilö Arvi Hällfors (1888–1942) onkin väittänyt, että kokoukseen oli kutsuttu vain sellaisia, joiden »aktivistisen mielialan ja saksalaismielisyyden» kutsujat tunsivat. Bertel Pauligin (1892–1918) tarkan
päiväkirjamerkinnän mukaan kokous päätti lähettää kaksi edustajaansa
– Hornin ja Pauligin – Tukholmaan ottamaan yhteyttä nimenomaan
saksalaisiin. Hornkin kirjoittaa, että yhteydenottoa Saksaan GoldbeckLöwen kautta pidettiin tärkeänä, sillä saksalaiset olivat ihmetelleet
Alfthanille ja Gripenbergille suomalaisten passiivisuutta. Aluksi Tukholmaan ajateltiin lähettää Norrmén, mutta lopulta sinne lähtivät kuitenkin Paulig ja Horn.39
Ristiriitaista on edelleen se, että matkaan lähteneillä oli Arvid Neoviuksen (1861–1916) suosituskirje kreivi Carl Mannerheimille (1865–
1915, = »Molin»), joka tiedettiin englantilaismieliseksi. Lisää hämmennystä aiheuttaa vielä sekin, että matkamiesten piti Ruuthin mukaan tavoitella koulutusta kuitenkin Tanskalta, koska Ruotsi oli jo kieltäytynyt
siitä. Pauligin ja Hornin päiväkirjojen mukaan Mannerheim, jonka
luona he kävivät kaksi eri kertaa, neuvoi englantilaismielisyydestään
huolimatta kääntymään kuitenkin Goldbeck-Löwen (= »Tom Sjövall»)
ja Konni Zilliacuksen (1855–1924, = »Lasse Carlson») puoleen. Lopulta
Horn ja Paulig päätyivät juuri Berliinistä palanneen ja saksalaisille jo
»sielunsa myyneen» Gummeruksen (= »Hellberg») kelkkaan. Hän ohjasikin heidät saman tien Saksan sotilasasiamiehen Carlo von Aweydenin puheille.40
Vanhemmat aktivistitkin olivat heräämässä. Kagaalin41 entinen jäsen,
vapaaherra Adolf von Bonsdorff (1862–1928) teki vuoden 1914 lopussa
matkan Tukholmaan, jossa hän sai tutustua Saksan suunnitelmiin ja
kuulla, ettei Ruotsi ollut suostunut suomalaisten kouluttajaksi. »Vanhat» jäivät vielä kuitenkin sivuun seuraamaan tilanteen kehitystä.42
Saksassa ja Ruotsissa jo toimivien suomalaisten ja kotimaan ylioppilasaktivistien välille syntyi tammikuussa 1915 yhteys. Vaikka kagaalin
miehet pysyivät vieläkin odottavalla kannalla, heitä edusti Tukholmassa
sentään Gummerus. Sivusta tullut ja Berliinistä käsin operoinut
Wetterhoff ei sen sijaan empinyt. Hän asettui ylioppilaiden ja koko
vapausliikkeen johtoon ja asetti sille tavoitteita myös Ruotsissa.43
Monet pitivät edelleen yhteyttä ruotsalaistahoihin. Niin teki muun
muassa jo iäkäs ja Ruotsissa pakolaisena asunut Castrén. Vaikka Gummeruksen kanssa neuvotelleet Adrian Molin, aktuaari Otto Järte, tohto-
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ri Yngve Larsson ja professori Gustav Steffen olivat innoissaan, he harmittelivat suomalaisten etenevän liian varovaisesti. Olikin työ saada
ruotsalaiset ymmärtämään, ettei kapinalippua voinut nostaa heti täyteen salkoon.44

Ruotsin itäraja Rajajoelle?

Kun ns. ylioppilaslähetystö vieraili tammikuussa 1915 Tukholmassa, se
odotti Edvard Westermarckin mukaan Ruotsin sotaan lähtöä. Pidettiin
mahdollisena ja suotavana, että Suomen valtaistuimelle nousisi jossakin vaiheessa Ruotsin kuningashuoneen edustaja. Koska sitä pidettiin
toivottavana, asiasta päätettiin Castrénin ehdotuksesta laatia muistio
kuninkaalle toimitettavaksi.45
Westermarckin tehtäväksi jäi etsiä sopiva henkilö luovuttamaan
muistio. Matkallaan Englantiin Westermarck tapasi useitakin siihen sopivia henkilöitä, mutta mitään edellä sanottuun suuntaan ei koskaan
tapahtunut. Lopulta oli tunnustettava, että asiat olivat tulleet vähitellen
uuteen vaiheeseen, ja muistion jättäminen sai jäädä.46
Ylioppilaslähetystön tapaamat kreivi Douglas, ministeri Westman,
oikeusneuvos Trygger, tirehtööri Palme, professorit Hjärne, Clason ja
Montelius sekä arkkipiispa Söderblom ja päätoimittaja Ljunglund suhtautuivat asiallisesti vieraisiinsa. He arvostivat sitä, että lähetystössä oli
mukana myös suomenkielisten edustajia.47
Vaikka edellä mainitut ymmärsivät suomalaisten ongelmia, oli kuitenkin yleistä, että niistä vähät välitettiin. Pääministeri Hammarskjöld
tunsi sympatioita Saksaan, mutta vaikutusvaltainen ulkoministeri
K. A. Wallenberg epäili suomalaisten pyrkimyksiä. Suorastaan pahennusta herätti se, että Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Hjalmar Branting oli asettunut melkeinpä vastustamaan suomalaisten vapauspyrkimyksiä.48
Ylioppilaat neuvottelivat Tukholmassa mm. Gummeruksen, Castrénin, Zilliacuksen ja dosentti Söderhjelmin kanssa Saksan lupaamasta ja
piakkoin käynnistämästä sotilaskoulutuksesta. Gummerus ja Norrmén
saivat tehtäväkseen ehdottaa, että suomalaiset asetettaisiin myöhemmin Suomen vapausliikkeen käyttöön. Sinisilmäisesti uskottiin, että
tarvetta siihen ilmenisi jo piankin. Kun asiasta päästiin tammikuun
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lopussa sopimukseen, suomalaiset saivat ohjeet rekryyttien lähettämisestä Saksaan.49
Saksa käynnisti helmikuun lopussa 1915 Hampurin läheisellä Lockstedtin leirillä suomalaisille tarkoitetun ja muutamaksi viikoksi aiotun
pfadfinder-kurssin. Vaikka suomalaiset olivat esittäneet toiveita kurssin
sisällöstä, Saksa antoi juuri sellaisen koulutuksen, jonka se laskun maksajana, turvapaikan ja koulutuksen antajana halusi antaa ja jonka se
näki parhaiten palvelevan omia etujaan.50
Pfadfinder-kurssille osallistui kaikkiaan 189 miestä, joista Eirik
Hornborgin mukaan ainakin 68 % oli ruotsinkielisistä perheistä ja 132
ruotsinkielisiä. Uusmaalaisia heistä oli 62. Joukko tarkasteli maailmanpolitiikkaa ja isänmaan asioita siis selvästi sinikeltaisesta näkökulmasta.
Arvomaailman lisäksi lähettiläs von Reichenaun propaganda ja hänen
tarjoamansa »porkkanat» lienevät vaikuttaneet heidän sotaiseen innostukseensa.51
Suomalaisten matka »puolueettoman Ruotsin» kautta Lockstedtiin
ja samaa tietä myöhemmin takaisin pohjoiselle rajaseudulle toimimaan
sieltä käsin kaikkea muuta kuin konventionaalisin keinoin Venäjää vastaan olisi tuskin ollut mahdollista ilman Ruotsin lupaa ja tietoisuutta
siitä, mihin se ryhtyi. Asiasta on täytynyt päättää kaikkein korkeimmalla tasolla. Mitä kaikkea siinä yhteydessä on sovittu, ei tunneta. Jotakin
voidaan ounastella kuitenkin siitä, että Saksaan matkustaminen tapahtui alusta lähtien ja myöhemminkin varsin vapaasti.
Yksi tunnetuimmista pfadfindereistä ja talvella 1916 perustetun Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27:n myöhempi suomalainen
komentaja, hauptzugführer Erik Jernström (1886–1971) on kirjoittanut julkaisemattomissa muistelmissaan omistaan ja Alfthanin tuntemuksista kurssin alussa. Jernströmin mukaan he olivat mm. haaveilleet
Ruotsin sotaan lähdöstä ja ruotsalaisten marssista Suomeen, »ja että me
kaksi, jotka olimme tehneet Ruotsin yleisesikunnalle eräitä palveluksia
– – ehkä voisimme toivoa korpraalinarvoa ruotsalais-suomalaisessa armeijassa».52
Leikiksi ehkä tarkoitetussa kertomuksessa oli totta ainakin toinen
puoli. Monet olivat harjoittaneet vakoilua Saksan ja Ruotsin hyväksi
mm. laskemalla satamien aluksien määriä ja varuskuntien vahvuuksia,
piirtäneet karttoja linnoituksista ja mitanneet jäätä. Tiedot lähetettiin
Ruotsiin, mutta myös pfadfinder-kurssille matkustaneet veivät niitä
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mennessään.53 Unelmat Ruotsin joukkoihin liittymisestä elivät nuorten
mielessä.
Epätietoisuus siitä, jatkettaisiinko pfadfinder-kurssia painoi ankarana koko kevään 1915. Muutamat matkustivat pettyneenä Tukholmaan
»siviililomalle». Kaikkiaan 17 lähti lopullisesti. Jotkut ymmärsivät, että
Ruotsin sotaan liittymisellä olisi mielialaan myönteinen vaikutus.54
Sen lisäksi, että Ruotsin aktivistit pommittivat koko ajan Hammarskjöldin hallitusta sotaan liittymisvaatimuksillaan, varovaisia yrityksiä tekivät muutamat suomalaisetkin. Sellainen oli Eirik Hornborgin (1879–1965) laatima lentokirjanen Finlands öde och Sveriges trygghet. Ett ord från Finland, jossa hän suositteli jo melkeinpä fraasiksi tullutta edullisen tilanteen hyväksi käyttämistä. Hän ei määritellyt toimintatapaa, mutta ei sulkenut aseellista toimintaakaan pois. Samoihin aikoihin julkaistiin Aftonbladetissa nimetön kirjoitus, jossa suomalaisten
väitettiin laajemminkin toivovan Ruotsin sotaan liittymistä, mikä lieneekin pitänyt paikkaansa. Hädässä oli käytettävä kaikkia keinoja.55
Saksa oli siirtänyt talvella 1915 lisävoimia itärintamalle. Toukokuussa Saksan hyökkäys eteni Galitsiassa ja Puolassa hyvin. Toukokuussa levisi tieto, että Saksan joukot olivat jo murskanneet venäläisten linjat
Galitsiassa ja että saksalaiset ja itävaltalaiset hyökkäsivät edelleen. Tämä
menestys herätti myös suomalaisissa toiveita. He pitivät mahdollisena,
että Romania ja Ruotsi liittyisivät sotaan.56
Vaikka oli harmeja, pfadfinder Olof Lagus (1893–1918) kirjoitti kesäkuun alussa 1915 saaneensa kuulla, että suomalaiset olivat innoissaan
ja tahtoivat vapautta. Mikään ei saanut heidän mielestään kuitenkaan
maksaa mitään, »eikä Suomesta saa tulla sotanäyttämöä». Lagus harmittelikin »ikuista konjunktuuripolitiikkaa», joka ei ollut koskaan johtanut mihinkään. Jos Suomi haluttiin irti Moskovan vallasta, sen pitäisi
tapahtua aseilla! Hän viittasi mahdollisuuteen saada lisämiehiä Lockstedtiin Saksan vankileireiltä, jos koulutusta laajennettaisiin. Myös
ruotsalaisia vapaaehtoisia oli hänen mukaansa valmiina liittymään
joukkoon, minkä hän pelkäsi aiheuttavan kuitenkin harmeja.57
Kun Wetterhoff vieraili kesäkuussa Lockstedtin leirillä, sillä oli rauhoittava vaikutus. Vaikka hän näki valoa, hän haistoi vaarojakin. Jos
Saksa luopuisi suomalaisten lisäkouluttamisesta, koko poliittinen
suunnitelma, jossa sotajoukko näytteli merkittävää roolia, olisi epäonnistunut.58

S U U R - R U O T S I VA I I T S E N Ä I N E N S U O M I ? P U N TA R O I N T I A J A K E V Ä Ä N 1 9 1 8 L O P P U T U L O S

229

Sotahist34_001-317:__Aikakauskirja

11.11.2014

12:27

Sivu230

Lagus ihmetteli, miksi Hufvudstadsbladet pimitti totuutta Galitsian
taistelusta. Vain Saksa kertoi sen kursailematta. Myönteistä hänen mielestään oli se, että Ruotsi oli ilmoittanut päästävänsä kaikki passitta
matkustavat suomalaiset alueensa kautta ja yrittäisi muutenkin helpottaa kauttakulkua. »Se on kunniallisesti tehty. En voi kuvata, kuinka iloinen olen, että asia on nyt hyvällä tolalla.» Juhannuksena (24.6.1915)
Lagus kertoi lisää saksalaisten voitoista. Moskovassa ja Pietarissa oli
puhjennut lisäksi levottomuuksia, ja koko maa oli käymistilassa. Vaikka
vallankumous antoi vielä odottaa, Saksan voitot ja venäläisten vastoinkäymiset nostivat tunnelmaa.59
Myös saksalaisten sanomalehtien tiedot Suomessa ilmenneistä levottomuuksista ilahduttivat. Ne saattaisivat olla hyvinkin yllyke lisätoimille. Lagus kysyikin, mitä vielä tarvittaisiin, että Ruotsi puuttuisi peliin.
Tunnelmat siellä olivat erinomaiset, ja aktivistit työskentelivät intensiivisesti. Riippui vain Saksasta, »halusiko se Ruotsin mukaan sotaan vai
ei». Sen sosialistitkin olivat tarkistamassa näkemystään.60
Myös Paulig innostui, kun heinäkuussa 1915 saatiin tietää, että suomalaisista muodostettaisiin pataljoona. Häntäkin elähdyttivät viestit
Saksan voitoista ja etenemisestä ehkä Riikaan. Myös pääministeri
Hammarskjöldin 17. heinäkuuta antama puolinainen lupaus, että
Ruotsi voisi luopua puolueettomuudestaan tietyin edellytyksin, oli toiveita herättävä. Pauligin mukaan mieliala oli korkealla.61
Walter Horn oli yksi tunnetuimmista pfadfindereista. Hän oli opiskellut lääketiedettä, harrastanut urheilua ja kuulunut Uusmaalaiseen
Osakuntaan. Hänen suonissaan virtasi saksalainen veri. Kun toimintaa
laajennettiin elokuussa 1915, Hornista tuli Jernströmin, Rainer Mandelinin (1889–1941), Runar Appelbergin (1889–1917) ja Gabriel von
Bonsdorffin (1893–1972) ohella zugführer ja myöhemmin oberzugführer, mikä oli saksalaisten antama tunnustus kyvyistä. Hän nautti
myös tovereidensa keskuudessa arvostusta.62
Horn oli yrittänyt piinaviikkoina tappaa aikaansa lähtemällä pitkälle
kiertomatkalle Saksaan. Hän oli omaksunut Kjellénin, Hedinin ja Bennedichin ajatuksia, mutta minkäänlaisia yhteyksiä hänellä heihin tuskin oli. Hornia elähdyttivät Saksan voitot. Kesäkuun lopussa 1915 hän
kirjoitti, että hän oli tavannut Berliinissä Wetterhoffin toimistossa työskentelevän jääkäri Waldemar Strömin (1889–1943)63, jolta hän oli saanut kuulla, että noina päivinä olisi odotettavissa toivottu päätös –
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Entscheidungen. Horn kirjoitti:64 »Lopulta saattoi S. kuitenkin ilmoittaa Ruotsin merkittävästi parantuneesta mielialasta. Menestys idässä
näytti tehneen hyvän vaikutuksen varovaisiin ruotsalaisiin. Jospa tämä
kansa vain ymmärtäisi, että nyt oli Ruotsilla oikea aika tehdä tilit selviksi vaarallisimman naapurinsa kanssa. Auttamalla Suomen vapautumista siirtämällä Venäjän vastainen raja Rajajoelle (ellei vielä kauemmaksikin itään) Ruotsi voisi hankkia ainaisen henkivakuutuksen.»
Lausahduksessa oli samaa aggressiivisuutta kuin Kjellénin, Hedinin
ja luutnantti Bennedichin eri yhteyksissä esittämissä. Erittäin mielenkiintoinen oli myös Hornin jatko: »Me suomenmaalaiset olemme nyt
täydellisesti samalla kannalla, ja me olemme nähneet paljon, miten Venäjä työskentelee systemaattisesti päästäkseen länteen», hän kirjoitti.

Walter Horn merkittiin pfadfinder-kurssille 25.2.1915. Horn palveli aluksi 1. K:ssa,
mutta 21.12.1915 hänet siirrettiin 4. K:aan, jonka saksalaisesta koulutusupseerista
ja suomalaisista jääkäriesimiehistä tämä kuva on. Kuvassa vasemmalta suomalaiset
Aarne Snellman, Sven Selander, Gunnar Heinrichs, P. O. Ekholm, Walter Horn,
Alonzo Sundman, Tauno Juvonen, Per Zilliacus ja Hugo Österman. Kuva: Airio
2013, s. 45.
Walter Horn was enrolled in Pfadfinder training on February 25, 1925. After
service with the 1st Company he was posted to the 4th Company, and is shown
here with a German instructor and senior Finnish jaegers. From the left, all Finns:
Aarne Snellman, Sven Selander, Gunnar Heinrichs, P. O. Ekholm, Walter Horn,
Alonzo Sundman, Tauno Juvonen, Per Zilliacus, and Hugo Österman. Photo: Airio
2013, p. 45.
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Narvik Pohjois-Norjan ja Ruotsin kanssa eivät riittäneet hänen mielestään satamattomille »moskoviiteille», vaan nämä työskentelivät joka
päivä päästäkseen Atlantille. Suomen täydellinen venäläistäminen ja
sulauttaminen oli heidän ensimmäinen tavoitteensa. Sitten olisi Ruotsin vuoro, ellei tapahdu mitään.65
Asiallisesti ottaenhan Horn ja hänen kumppaninsa kannattivat
Ruotsin sotaan lähtöä ja sillä tavalla Venäjän aikeiden estämistä, mutta
siihen liittyi myös selvä toive »Suur-Ruotsista» ja Suomen »vapautumisesta» sitä kautta. Jos Ruotsi olisi onnistunut siirtämään itärajansa
Rajajoelle tai vieläkin kauemmaksi, kuten Horn ja muut (»vi finländare
– –») toivoivat, mihin itsenäinen Suomi olisi siinä tapauksessa mahtunut? Rajajokihan sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Pietarista! Heikoissa kantimissa vielä ollut itsenäisyysajatus olisi voinut siinä tapauksessa hyvinkin hautautua. Koska Horn käyttää sanaa »finländare», hän
puhui nimenomaan pfadfinder-joukon ruotsinkielisestä enemmistöstä.66
Eirik Hornborg ja Matti Lauerma ovat pitäneet Hornin muistiinpanoja luotettavina,67 mihin on helppo yhtyä. Koska Horn oli yksi pfadfindereiden johtajista, hänen kannanottonsa on katsottava heijastelevan laajempaa kuin vain omaa mielipidettä – ehkä kaikkien ruotsinkielisten pfadfindereiden näkemystä.
Voisi olettaa, että pfadfinderit jääkäriliikkeen sivistyneistönä olisivat
kirjanneet itsenäisyystavoitteita päiväkirjoihinsa. Kuitenkin Hornin,
Pauligin ja Laguksen päiväkirjat ovat melkeinpä ainoita, eikä niissäkään
puhuta juuri mitään itsenäisestä Suomesta. Jääkärimyyttiin ja vuoden
1918 lopputulokseen nähden sopimattomia päiväkirjoja lieneekin vielä
piironginlaatikkojen kätköissä tai niitä on jopa hävitetty. Myöhemmin
tehdyt haastattelut ja kirjoitetut muistelmat ovat suurelta osin jälkiviisautta ja kiertävät oleellisen.68
On toki myönnettävä, ettei maanpetosta tehtäessä laadita kovin mielellään todistusaineistoa. Tavallisen kansan keskuudesta syksyllä 1915 ja
1916 Saksaan lähteneiden suomenkielisten talonpoikien ja työläisten,
joista kaikki osasivat tuskin lukea ja kirjoittaa, harvat päiväkirjat todistavat kuitenkin, että ainakin he tavoittelivat itsenäistä Suomea, mutta
heidän tahtoaan ei näissä asioissa koskaan kysytty.69
Kun Saksa päätti elokuussa 1915 laajentaa toimintaa ja perusti Lockstedtin koulutusjoukon, asiat saattoivat aluksi näyttää kehittyvän va-
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pausliikkeen kannalta hyvään suuntaan. Suomesta saataisiin rekryyttejä, mikä olisi Saksan sotamenestyksen lisäksi omiaan houkuttelemaan
myös Ruotsia sotapolulle.70 Wetterhoff oli kirjoittanut elokuussa 1915
valmistuneessa Ahvenanmaa-suunnitelmassaan Ruotsin saksalaissympatioista. »Ei ole mahdotonta, että nyt lähestyy se ajankohta, jolloin
Ruotsi voidaan taivuttaa osallistumaan sotaan.»71
Saksan johto oli kuitenkin erimielistä, vaikka sen joukot etenivätkin
idässä, eikä se kyennyt käyttämään voittoja hyödyksi. Helsingin innokkaat aktivistit odottivat alkusyksystä 1915 turhaan Saksan maihinnousua.72
Ruotsin kuningas oli ollut valmis ottamaan ratkaisevan askeleen ja
viemään maansa sotaan, mutta hän halusi siihen kunniallisen syy. Ulkoministeri Wallenberg kuitenkin vihjaisi, ettei Ruotsista edes olisi ollut siihen, niin rapakunnossa sen armeija oli. Jos Englanti olisi katkaissut Ruotsin yhteydet, sen talous olisi romahtanut muutamassa päivässä.
Sillä ei ollut varaa riskinottoon. Pääministeri Hammarskjöldin mielestä
Suomen itsenäistyminen oli paras ratkaisu.73
Tästä huolimatta Ruotsi näytteli edelleen merkittävää roolia. Kun
Wetterhoff neuvotteli syyskuussa 1915 ruotsalaisupseereiden kanssa, he
pitivät iskua Ahvenanmaalle ratkaisevana. Heidän mielestään Suomen
valtaaminenkaan ei olisi mahdotonta, koska maassa oli vain noin
20 000 venäläistä. Talvisotaretkikään ei olisi poissuljettu.74
Usko Ruotsin sotaan lähtöön alkoi kuitenkin laimeta vuoden loppua
kohden, sillä Ruotsin pelinavausta ei kuulunut, ja neuvotteluyhteys
heikkeni. Pian Saksa höllensi painetta idässä ja käänsi aseensa länttä
kohti. Vuonna 1916 Saksa oli jo entistä pahemmin kiinni länsirintaman
suurissa taisteluissa, mikä masensi ja kiukutti itärintaman ratkaisuja
odottavia suomalaisia.75

»Saksalainen pataljoona»

Kun Lockstedtin koulutusjoukko aloitti syyskuussa 1915, »partiopoikakurssin» huoleton aika oli ohi. Saksa alkoi vaatia leirillä jo olevilta ja
sinne saapuvilta kontrahdin ja sotilasvalan. Yhteistyö »puolueettoman
Ruotsin» kanssa kuitenkin jatkui. Wetterhoff oli ehdottanut mm. elokuun 1915 Ahvenanmaa-suunnitelmassaan, että Ruotsi sallisi suoma-
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laisten matkustaa vapaasti alueensa kautta Saksaan, vaikka se itse jäisikin sodan ulkopuolelle. Niin tapahtuikin. Saksa rakensi vähitellen etappiorganisaation läpi Ruotsin. Sen viranomaiset saivat ohjeistuksen siitä,
miten Saksaan menijöitä tulisi kohdella. Esimerkiksi Holmsundin ja
Uumajan poliisimestarit ottivat Merenkurkun kautta talvella 1916
maahan tulleet rekryytit näiden yllätykseksi lämpimästi vastaan. Viranomaiset syöttivät ja juottivat heitä ja lähettivät valtion laskuun majatalossa hyvin nukutun yön jälkeen seuraavana aamuna kohti Saksaa.76
Tavattuaan elokuussa 1915 valtakunnanmarsalkka Douglasin77
(1849–1916) Wetterhoff merkitsi päiväkirjaansa huolestuneena: »Harmikseni näin, että hän jatkuvasti pysyi kannassaan, jonka mukaan Suomesta pitäisi tulla Ruotsin provinssi.» Wetterhoff mainitsi havainneensa, että tässä hänellä oli vastustaja, jota vastaan pitäisi taistella kovasti.
Douglas edusti »suurruotsalaista» kantaa.78
Kun suomalainen lähetyskunta79 matkusti lokakuussa 1915 Tukholmaan neuvottelemaan Ruotsin aktivistien kanssa yhteistyöstä, siihen
kuuluneilta mm. tivattiin, millaiseksi Suomi haluaisi suhteensa Ruotsiin. Saksalaismielinen Douglas paljasti tällöin Ruotsin harkitsevan sotaan liittymistä siksi, »että tahtoisimme siirtää Venäjän vallan Tornionjoelta Rajajoelle». Suomen vapausliikkeen avustamisesta Ruotsi esitti
näissä neuvotteluissa palkkiokseen ainakin Ahvenanmaata, mutta mahdollisesti myös osaa Lappia, niin että Kemijoki olisi tullut yhteiseksi rajaksi. Ruotsalaiset pitivät suotavana, että Suomen valtaistuimelle nousisi joku Ruotsin hallitsijasuvun jäsen, esimerkiksi prinssi Wilhelm, mikä
viittasi jonkinlaiseen liittoon. Ruotsalaisten ahneus ja itsekkyys järkyttivät suomalaisdelegaation jäseniä. Otto Stenroth – myöhempi itsenäisen
Suomen ensimmäinen ulkoministeri – korosti vastauspuheenvuorossaan sitä, ettei heillä ollut minkäänlaisia valtuuksia sopia tällaisista
asioista. Niistä päättäisi Suomen eduskunta. Saksan toivomuksesta suomalaiset jatkoivat kuitenkin kanssakäymistä ruotsalaisten kanssa ja perustivat Tukholmaan ns. Suomen Vapauttamisen Ulkomaan Valtuuskunnan (Tukholman-valtuuskunnan). Se aloitti toimintansa vuoden
1916 alussa ja tuli näyttelemään jääkäriliikkeessä merkittävää roolia.80
On vaikea sanoa, miksi Ruotsi suostui kansainvälisen lain vastaisiin
toimintatapoihin.81 Haagin sopimuksen mukaanhan puolueettoman
valtion ei pitänyt sallia sotaa käyvän valtion joukkojen ja aseiden kuljettamista alueensa kautta. Sen ei pitänyt sallia sotaa käyvän valtion
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joukkojen toimintaakaan alueeltaan käsin.82 Saksan palveluksessa olleet
suomalaiset saivat kuitenkin matkustaa vapaasti Ruotsin alueen läpi.
He saivat kuljettaa räjähteitä ja harjoittaa sabotaasitoimintaa, mikä oli
vastoin maasotaohjesääntöä. Ruotsi oli kansainvälisen lain näkökulmasta katsottuna vieläkin kaltevammalla pinnalla, kun se salli Saksan
testata kehitteillä olevaa bioasettaan napapiirin tuntumassa. Inter arma
silent leges – sodassa kaikki lait vaikenevat. Molemmissa tapauksissa
jääkärit ja aktivistit joutuivat näiden kysymyksien kanssa tekemisiin ja
kärsimään seuraukset, jos jäivät kiinni.83
Ruotsi oli Venäjää pelkäävä maa, jonka kuningashuonetta yhdistivät
verisiteet Saksan keisarihuoneeseen. Maiden välillä oli paljon muutakin
yhteistä.84 Vaikka on mahdollista, että Saksa painosti jotenkin sodan ulkopuolelle jäänyttä Ruotsia,85 mieleen nousee epäilys, että Ruotsi halusi
pantata sotaan liittymistä viimeiseen saakka ja ottaa siitä mahdollisimman suuren hyödyn irti.
Wetterhoff oli ajatellut nuorten suomalaisten tapaan, että Saksan antama sotilaskoulutus jäisi lyhytaikaiseksi. He olivat uskoneet, että suomalaisia käytettäisiin jo syksyllä 1915 Suomeen tehtävässä maihinnousussa.86 Suomalaiset olivat kuitenkin aivan liian toiveikkaita. Suomalaisista pfadfindereista ja kansan keskuudesta saapuneista rekryyteistä
muodostettiin keväällä 1916 Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27, joka mobilisoitiin touko–kesäkuussa ja lähetettiin itärintamalle.
Ennen pitkää se oli pelkkä pataljoona muiden saksalaispataljoonien
joukossa, eikä se saanut mitään erilliskohtelua. Sitä vaatineet vaiennettiin kovin ottein sotilaskuriin vetoamalla.87
Rintamalle lähetetyt jääkärit kuulivat sielläkin huhuja Ruotsin mahdollisesta sotaan lähtemisestä. Raahelainen jääkäri F. A. Poltto (1893–
1959) kirjoitti 2. heinäkuuta 1916: »Sitä paitsi kuulimme, että Ruotsin
ja Venäjän välit ovat taas kireällä, joten odotamme sodan syttymistä,
jolloin me tullaan heti Ruotsin kautta vapauttamaan Suomea Venäjän
hirmuvallasta.»88
Koska Ruotsi ei kuitenkaan hyökännyt, ja suomalaisten sotajoukosta
tuli yhä selvemmin saksalainen pataljoona, muutamat pfadfinderit ja
aktivistit purkivat lokakuussa 1916 pettymystään Tukholman-valtuuskunnan puheenjohtajalle Adolf von Bonsdorffille. Valtuuskunta oli heidän mielestään aliarvioinut Ruotsin aktivismin tarjoamat mahdollisuudet ja siten tavallaan torjunut Ruotsin sotaan liittymisen. Syytekir-
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jeen allekirjoittajia närästi myös se, että Wetterhoff oli aiemmin pakotettu eroamaan tehtävästään ja vangittu. Allekirjoittajat väittivät mm.
näiden syiden ja sen, ettei kotimaasta ollut saatu tukea, tehneen yrityksestä täysin saksalaisen.89 Von Bonsdorff torjui syytökset. Heti, kun vapausliikkeen tukeminen oli ollut mahdollista, »vanhat» olivat rientäneet avuksi. Sen sijaan ruotsalaisten rivit olivat olleet hajalla. Kaikkiin
heidän toivomuksiinsa ei ollut voitu suostua, sillä se olisi ollut pelkkää
»suurruotsalaisten» hyysäämistä. Tässä von Bonsdorff viittasi selvästi
niihin toiveisiin ja pyrkimyksiin, joita »suurruotsalaisissa» piireissä oli
sodan alusta lähtien muhinut ja joista hän oli ilmeisen hyvin perillä.90
Vuodet 1916 ja 1917 olivat vaikeaa aikaa, jolloin Saksa määräsi »jääkärimarssin» tahdin. Vapausliikkeen noin 1 500 kenttäkelpoisesta sotilaasta ei olisi ollut yksin venäläisiä vastaan, eikä Saksan maihinnousua
kuulunut. Oli jopa aihetta pelätä, että sota voisi päättyä erillisrauhaan,
jollaista Venäjä ehdottikin vuoden 1916 lopussa, ja jo tehty työ valuisi
hukkaan. Ruotsalaisten asiantuntijoiden kanssa suomalaiset valmistelivatkin vuoden 1917 alussa suunnitelman, jonka mukaan noin 800–900
jääkärin voimin iskettäisiin Ouluun ja Kemiin sekä pidettäisiin Oulujoki-linjan pohjoispuolista aluetta ainakin hetki hallussa, jotta maailma
huomaisi pienen kansan hädän. Suunnitelmassa edellytettiin meneillään olevaa saksalaishyökkäystä Pietaria vastaan, minkä vuoksi venäläisiltä ei uskottu löytyvän päättäväisyyttä vastaiskuun.91
Suunnitelma vaikutti Kai Donnerista yltiöpäiseltä. Niinpä hän vaatikin Ruotsin poliittista tukea. Ruotsalaisupseerit pitivät »projektia» tietyin edellytyksin mahdollisena. Vaikka Tukholman-valtuuskunta hyväksyi suunnitelman 24. helmikuuta, muutaman päivän päästä siitä
kuitenkin luovuttiin Donnerin protestoinnin vuoksi. Koska maaliskuussa alkoi Venäjällä vallankumous, eläteltiin vielä hetken aikaa toiveita, että ruotsalaisiakin vapaaehtoisia voisi osallistua operaatioon,
mutta sitten hanke hautautui lopullisesti.92
Ruotsalaisia upseereita osallistui myös »Kommando Litauenin»
suunnittelutyöhön keväällä ja kesällä 1917, jolloin apua antoivat mm.
kapteenit Bennedich ja Axel Rappe. Hanketta johtaneen eversti Nikolai
Mexmontanin (1860–1932) avuksi jääkäripataljoonasta komennetun
Jernströmin mukaan suunnittelutyötä tehtiin kapteeni Bennedichin
kotona. Mexmontan luotti täysin ruotsalaiseen apulaiseensa, joka teki
80 % suunnittelutyöstä. Suunnitelmasta, jonka mukaan jääkäreiden
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olisi tullut nousta syksyllä maihin Vaasasta Kalajoelle ulottuvalla rannikkoalueella, kuitenkin luovuttiin, koska saksalaisten huomattiin jättäytyvän yrityksestä kokonaan sivuun.93
Saksa oli kiinnostunut vain jääkäreiden käyttämisestä omissa hankkeissaan; vapausliike jäi sivuseikaksi. Suomalaiset olivat panneet tämän
merkille ja yrittivät siksi tukeutua Ruotsiin ja sen tarjoamiin asiantuntijoihin. Vaikka Ruotsissa oli »isonveljen» piirteitä, sen upseerit näyttelivät molemmissa vuoden 1917 hankkeista keskeistä osaa.

Suur-Ruotsin sijasta »Saksalainen Suomi»

Vaikka Saksa ei ryhtynyt mihinkään toimiin Suomen puolesta maaliskuun 1917 vallankumouksen jälkeenkään, Venäjän armeijassa palvelleista suomalaisista upseereista, jotka olivat pysytelleet vielä 1915–1916
ylioppilasaktivistien hankkeesta sivussa, tuli merkittäviä lisävoimia. Todellisuudessa he syrjäyttivät pian nuorempansa ja jo vastarintaliikkeen
johtajaksi julistautuneen Mexmontanin ja ryhtyivät Saksan kanssa yhteistyöhön.94
Suomen itsenäisyys ja riippumattomuus olivat vielä kesällä 1917
kaukana. Syksyllä 1917 huhuttiinkin, että Ruotsi suorittaisi intervention Suomen sisäisten levottomuuksien vuoksi. Kai Donner kirjoitti
vihdoin lokakuussa 1917 Konstu Pietilälle Haaparantaan, että samalla
kun oli lupailtu venäläisten vetäytymistä Suomesta, oli puhuttu Suomen jäävän Ruotsin yhteyteen »sisäisesti täysin autonomisena valtiona». Ahvenanmaa ja mahdollisesti Tornionlaakso Kemijokea myöten
liitettäisiin Ruotsiin.95
Saksa oli antanut maailmansodan alusta lähtien Ruotsille joitakin
lupauksia Ahvenanmaasta, jossa ilmeni halukkuutta liittyä Ruotsiin.
Mm. fil. kand. I. I. Sommarström ja toimittaja A. Lindblom olivat laatineet kuninkaalle osoitetun adressin, jossa tuhannet ahvenanmaalaiset
anoivat liittymistä Ruotsiin. Se oli heille läheisempi kuin Suomi. Ainakin kaksi pfadfinder-kurssilla ollutta suomenruotsalaista, jotka olivat
sittemmin laajemmin tukemassa separatistista liikettä, tekivät asian
puolesta propagandaa.96
Vaikka aktivistien ja sosialistien suhteissa elettiin hetken suojasää,
kohta seurasi takatalvi. Kun Venäjällä puhkesi marraskuussa 1917 uusi
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vallankumous ja Suomessa pahaksi äitynyt yleislakko, suomalaisten
tahto irrottautua kokonaan Venäjästä vahvistui. Saksalta hienoista tukea saanut senaatti julisti Suomen joulukuussa 1917 itsenäiseksi. Maassa oli kuitenkin kymmeniä tuhansia punaisten kanssa veljeileviä venäläisiä sotilaita, joiden poistumista maasta olematon järjestysvalta ei
kyennyt nopeuttamaan.97
Kun Suomessa puhkesi tammi–helmikuussa 1918 punakapina,
Ruotsi salli ylipäällikkö Gustaf Mannerheimin toivomuksesta vapaaehtoisten apujoukkojen lähdön Suomeen. Tällöin alkoi myös sadonkorjuu, mistä Itävalta-Unkarin sotilasasiamies Straub oli aiemmin puhunut. Ruotsin joukot saapuivat maaliskuussa 1918 nimittäin myös Ahvenanmaalle ja miehittivät sen. Sitä ennen olivat mm. ahvenanmaalaiset
toimittaja Julius Sundblom (1865–1945) ja pormestari Carl Björkman
käyneet kuninkaan ja pääministeri Nils Edénin puheilla. Suomen ulkoministeri Samuli Sario uhkasi Ruotsin kanssa yhteistyöhön antautuneita ahvenanmaalaisia maanpetossyytteellä, eikä Saksakaan hyväksynyt
maihinnousua, mikä oli ratkaisevan tärkeää. Koska Ruotsi ei ollut liittynyt sen rinnalle sotaan, se sai jäädä nyt ilman palkkiotaan – Ahvenanmaata. Ruotsilla ei ollut kanttia ryhtyä vastustamaan germaaniveljeään.98
Kuten eri tutkijat ovat todenneet, Suomen-kysymys ei ollut kiinnostanut vielä Kreuznachin neuvotteluissa 26. marraskuuta 1917 Saksan
ulkoministeri Richard von Kühmania, joka piti Venäjän kanssa tehtävää erillisrauhaa tärkeimpänä. Sen sijaan Erich Ludendorff oli tukenut
varovaisesti Suomen senaatin aikomusta antaa itsenäisyysjulistus. Hän
tunsi Suomen vaikean aseman ja olemattoman armeijan, minkä vuoksi
Suomen olikin jo parin kuukauden päästä rukoiltava Saksaa apuun
hintaa kyselemättä ja siten tarjota kunniallista syytä Saksalle interventioon. Ludendorff myönsi myöhemmin, että sotilasretkikunta lähetettiin valvomaan nimenomaan Saksan etuja. Kenraali Rüdiger von der
Goltzin mukaan Saksa tarvitsi Suomea kulmakiveksi englantilaisia vastaan, jotka uhkasivat kohta Muurmannilta käsin.99
Monarkian kannatus oli alkanut lisääntyä vuoden 1918 sodan aikana. Sen jälkeen, kun kotimaahan helmi–maaliskuussa 1918 saapuneilla
jääkäreillä vahvistettu Mannerheimin talonpoikaisarmeija yhdessä
ruotsalaisten ja saksalaisten joukkojen kanssa oli kukistanut kapinan,
Helsingissä nähtiin toukokuussa voitonparaateja. Vaikka valkoinen
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kenraali jätti kohta maan saksalaisten kanssa syntyneiden erimielisyyksien vuoksi, ruotsalaisen vähemmistön tulevaisuus näytti turvatulta.
Suomesta kehittyisi monarkistinen puskurivaltio, jollaisesta niin ruotsalaiset kuin saksalaisetkin olivat puhuneet ja jonka alisteisuudesta keisarilliselle Saksalle oli monilta osin sovittu jo Saksan ja Suomen 7. maaliskuuta 1918 tekemän rauhansopimuksen salaisissa lisäpöytäkirjoissa.100
Valtionhoitaja Per Evind Svinhufvudin ja hallitusvastuussa olleen
J. K. Paasikiven asema ei ollut rauhan tultua kadehdittava. Suomessa oli
keväästä 1918 vuoden loppuun saakka ankara sensuuri, ja vain osalla
kansalaisia oli täydet poliittiset oikeudet. Suomi ei missään tapauksessa
ollut vapaa eikä ulkopuolistenkaan silmin riippumaton de facto. Maassa oli noin 10 000 saksalaista sotilasta, joiden johto määräili suomalaisia poliitikkoja ja viranomaisia. Yleisesikunnassa työskenteli noin 90
saksalaista »opetusupseeria». Yleisesikunnanpäällikkönä olleen saksalaisen everstin Konrad von Redernin alaisuudessa toimi mm. salaisen
poliisin tehtäviä hoitanut III Osasto. Saksan kouluttamilla jääkäreillä ei
ollut kanttia vapauttaa maata heistä. »Eliitti» oli tyytyväistä, sillä saksalaiset antoivat epäilemättä sille turvallisuudentunnetta. Vasta kun Saksan sotajoukot kokivat länsirintamalla murskatappion ja Saksassa puhkesi marraskuussa vallankumous, saksalaiset jättivät vähitellen maan.
Maalaisliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Santeri Alkio kirjoitti
silloin osuvasti: »Saksa sortuu ja Suomi saa vapautensa.»101
***
Menneisyyttä selitetään monesti toteutuneesta käsin aivan kuin se olisi
ollutkin tavoitteena. Alkuperäisiin tavoitteisiin ei päästä kuitenkaan
aina. On esimerkiksi todettu, ettei suomenruotsalaisella eliitillä ollut
myöhemmin mitään sitä vastaan, että Suomi oli liitetty vuosien 1808–
1809 sodalla Venäjään. Mutta kun kehitys kääntyi 1800–1900-luvun
taitteessa toisille urille, jotka eivät miellyttäneetkään, eliitti alkoi nimitellä Venäjää »vuosisataiseksi viholliseksi» ja kiihottaa kansaa sitä vastaan.102
Lopputulokseen pääseminen ei tapahtunut jääkäriliikkeenkään osalta alkuperäisen käsikirjoituksen mukaisesti, vaan siihen tultiin tuurilla
ja jopa toisten epäonnella. Harva aavisti, ettei jääkäreitä edes tarvittaisi
luomaan itsenäistä Suomea, vaan heistä tulisi vapaussoturien sijasta
punakapinan kukistajia ja punaisten kurittajia sekä lyhyeksi jääneen
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»Saksalaisen Suomen» luojia ja pönkittäjiä.103
Kun Ruotsin suuntaan 1914 tehdyt tunnustelut ja vielä kesällä 1915
elätetyt toiveet sen sotaan liittymisestä eivät johtaneet tuloksiin, alettiin
esittää tulkintaa, jonka mukaan olikin alusta lähtien tavoiteltu Saksan
avulla toteutettavaa itsenäisyyttä. Tapahtumia alettiin tulkita »joulukuun kuudennen päivän tirkistysreiän» kautta.104
Ruotsin vetäminen sotaan nousi sekä ylioppilaiden että pian mukaan tulleiden vanhempienkin aktivistien yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi. Mitä olisi tapahtunut, jos Ruotsi olisi lähtenyt sotaan ja pyrkinyt
siirtämään itärajaansa Rajajoelle, kuten Walter Horn esitti, on tietenkin
spekulaatiota. Jos suomalaiset olisivat liittyneet Ruotsin joukkoihin, se
olisi voinut merkitä kerralla jäähyväisiä itsenäisyyshaaveille ja ehkä paluuta Ruotsin yhteyteen. Niin olisi saattanut käydä erityisesti silloin, jos
tie olisi osoittautunut hyväksi kulkea. Hyökkäys olisi voinut pahimmassa tapauksessa pysähtyä alkuunsa ja kehittyä suurta tuhoa tuottavaksi asema- ja sissisodaksi. Vaikka Suomessa olisi ehkä tapahtunut
kansannousu, se olisi tuskin auttanut; hyökkääjältä edellytetään aina
suurempia voimia kuin puolustajalta. Suomessa oli kymmeniä tuhansia venäläisiä – ja todennäköisesti myös tuhansia suomalaisia yhteistyökumppaneita – ja lisää olisi varmasti tullut; Venäjä oli valmistautunut
puolustamaan Pietaria loppuun saakka.105
Ruotsin päätös olla liittymättä sotaan oli pettymys monille, mutta
samalla suuri helpotus vielä useammille. Suomalaisten ei tarvinnut ratkaista, lähteäkö taistelemaan hakkapeliittojen tapaan Suur-Ruotsin
puolesta.
Vaikka vielä alullaan ollut jääkäriliike kytkettiin syksystä 1915 lähtien
yhä selvemmin Saksan etupiiriin, se pysyi sellaisessa järjestelyssä kuitenkin paremminkin hengissä kuin »suurruotsalaisten» toivomassa. Lisäksi Lockstedtiin saapui lähikuukausina paljon sellaisia suomenkielisiä ja
-mielisiä nuoria miehiä, jotka pitivät Suomen itsenäisyyttä tavoittelemisen arvoisena. Jos liike olisi ajautunut Ruotsin siipien suojaan, on kyseenalaista, olisiko se jaksanut pitää itsenäisyyden liekkiä yllä.
Kun Venäjällä puhkesi maaliskuussa 1917 vallankumous, autonomian palautus tyydytti vielä silloinkin poliittista eliittiä ja useimpia rivikansalaisia. Itsenäisyydestä puhuivat jo aktivistit, jääkärit ja sosialistit,
mutta eivät vielä porvaripuolueiden kaikki johtomiehet ja jäsenkunta,
jotka olisivat tyytyneet autonomiaan. Autonomia oli kuitenkin perus-
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teltua realismia, sillä Saksa ei halunnut tehdä juuri mitään Suomen itsenäisyyden hyväksi. Vasta uuden vallankumouksen seurauksena marraskuussa 1917 lisääntynyt pelko bolševismin rantautumisesta Suomeenkin sai laajat joukot haluamaan kokonaan irti Venäjästä. Englantilaisten uhka Muurmannilta käsin sai myös Saksan »kiinnostumaan»
Suomen itsenäisyydestä.
Suomenruotsalaisen separatismin näyttäytyminen maailmansodan
loppuvaiheessa ja vahvistuminen vielä Suomen itsenäisyyden alussa
osoitti taannehtivasti, että kaipuuta Ruotsin helmaan oli ollut.106
»Ruotsalaisen episodin» unohtaminen 1920- ja 1930-luvun Suomessa, jossa jääkärit olivat sankareita, on varsin ymmärrettävää. Puheet
Ruotsin yhteyteen paluusta 1914 ja 1915 varteenotettavana vaihtoehtona itsenäisyysajatukselle olisivat saattaneet olla aikamoista myrkkyä
nationalistisessa ilmapiirissä.107
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ja toiminta sanoin ja kuvin. Toimituskunta: Jaakko Suomalainen, Johannes Sundvall,
Emerik Olsoni, Arno Jaatinen. Kuopio 1918, s. 10–12; Pakaslahti 1934, s. 29; Vapaussota
5–6/1938, »Sodanaikaisen Ruotsin merkitys jääkäriliikkeelle».
24 Soikkanen 1991, s. 26–51 ja passim; Soikkanen 1991A, s. 206–209; Lackman Matti, Esko
Riekki (1891–1973). Jääkärivärväri, Etsivän Keskuspoliisin päällikkö, SS-pataljoonan
luoja. Historiallisia tutkimuksia 232. SKS, Hämeenlinna 2007, s. 43.
25 Törngren 1934, s. 70; Lauerma 1966, s. 85–86.
26 Lackman 2000, s. 59–60. – Saksa piti yhteyksiä mm. Goldbeck-Löwen, Castrénin, Adolf
Törngrenin ja Konni Zilliacuksen kautta.
27 Horn, Anteckningar; Lackman 2000, s. 67; Airio Pentti, Walter Horn. Ensimmäinen
jääkäri ja kylmän sodan Pohjola-aktivisti. Jääkärimuseon julkaisusarja nro 1. Docendo,
Saarijärvi 2013.
28 Almar Fabritius – Wikipedia (http://fi.wikipedia.org/wiki/Almar_Fabritius. Luettu
24.1.2014); Uola Mikko, Fabritius Almar (1874–1953) eduskunnan pikakirjoituskanslian päällikkö, aktivisti, jääkärikapteeni. Suomen kansallisbiografia 2 Bruhn–
Fordell. Studia Biographica 3:2. SKS, Helsinki 2003, s. 702; Westermarck Edvard,
Ur mitt liv. Helsingfors 1927, s. 347–348.
29 Lackman 2000, s. 65–66. – Vaikuttajista voi mainita mm. Itäsuomalaisen Osakunnan
maisterit G. A. Gripenbergin, Isak Alfthanin ja J. V. Snellmanin sekä ylioppilas Erik
Jernströmin. Uusmaalaisen Osakunnan ylioppilaista erottuivat Gunnar Heinrichs,
Walter Horn, Ragnar Numelin, P. H. Norrmén, Bertel Paulig, Per Zilliacus ja Erik
Anthoni.
30 G. A. Gripenbergin haastattelut. HSMTT (Historiallisten seurain muistitietotoimikunta), kansio 12a. KA; Enckell 1956, s. 17–18; Alfthan Isak, I hemliga uppdrag.
Med ett förord av Ragnar Numelin. Tammerfors 1958; Soikkanen 1991A, s. 42–43.
– W. E. Tuompo yritti 1920-luvulla turhaan selvittää Alfthanin ja Gripenbergin
käymiä neuvotteluja ruotsalaisten majuri [Erk Gustaf?] af Edholmin, kapteeni
Wijkmanin ja majuri Sture Gaddin kanssa. Ks. Klinge Matti, Kejsartiden. Finlands
historia 3. Huvudredaktör: Märtha Norrback. Bildredaktör: Rainer Knapas. Helsingfors
1996.
31 Pakaslahti 1933, s. 26; Lauerma 1966, s. 49–50; Soikkanen 1991A, s. 42–43 ja passim;
Yrjö Ruutu – Wikipedia (http://fi.wikipedia.org/wiki/Yrj%C3%B6_Ruutu. Luettu
24.1.2014); Soikkanen Timo, Ruutu Yrjö (1887–1956) poliitikko, kansainvälisen
politiikan professori, kouluhallituksen pääjohtaja, Yhteiskunnallisen korkeakoulun
rehtori. Suomen kansallisbiografia 8 von Qvanten–Sillanpää. Studia Biographica 3:8.
SKS, Helsinki 2006, s. 437–441. – Ylioppilaskunnan puheenjohtajana Ruuth oli yksi
ylioppilaspolitiikan keskeisimmistä henkilöistä syksyllä 1914. Ehkä hänen kirjansa on
unohdettu senkin vuoksi, että hän kertoi varsin laveasti jääkäriliikkeestä Špalernajassa
venäläisille kuulustelijoilleen ja paljasti kirjassaan suomenruotsalaisten aktivistien
innostuksen Ruotsin yhteyteen palaamiseen, mikä ei sovi lainkaan jääkärimyyttiin.
Sitä paitsi hänestä tuli myöhemmin toisen maailmansodan jälkeen vasemmistolainen.
– Lainaus Ruuth 1918, s. 44–48.
32 Gripenberg oli valtioneuvoksen, Afthan kauppaneuvoksen, Snellman senaattorin ja
Jernström kenraalin poika. Lisäksi Jernströmin eno, Ernst Löfström palveli kenraalimajurina Venäjän armeijassa. Alfthan ja Jernström olivat toimineet jo vuosia aktivistien
riveissä (Ks. Lackman 2000, s. 66).
33 J. V. Snellmanin ja G. A. Gripenbergin haastattelut. HSMTT, kansio 12a. KA. –
Snellmanin mukaan Ruuth laati ruotsalaisia varten promemorian, mistä Ruuth ei
puhu kuitenkaan mitään. Toiveena oli, että Ruotsi hyökkäisi ensin Suomeen, jossa
suomalaiset riisuisivat venäläiset aseista. Kun tämä olisi tehty, muodostettaisiin
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suomalaisjoukkoja, jotka yhdessä ruotsalaisten kanssa suuntaisivat kohti Pietaria.
Snellman piti Ruuthin suunnitelmaa ainakin jo haastattelun aikana mielikuvituksen
tuotteena. »Ensiksikin ruotsalaisilla ei ollut minkäänlaista halua lähteä Suomeen, ja
toiseksi venäläisiä oli Suomessa kokonainen armeijakunta, jota täysin kouluttamattomat
suomalaiset eivät olisi kyenneet aseista riisumaan.» – Luonnollisesti on muistettava, että
haastattelu on aina haastattelu ja vuosikymmeniä myöhemmin, jolloin tilanne on jo
aivan toinen kuin tapahtumahetkellä, vieläkin epäluotettavampi. On myös aihetta
epäillä, ettei haastattelun tekijä ole osannut esittää aivan oikeita kysymyksiä
henkilölleen.
34 Lauerma 1966, s. 50.
35 Appelberg Bertel, Oberzugführer Runar Appelbergs krigsdagbok. Meddelande. Finsk
Tidskrift för vitterhet, vetenskap, konst och politik. Grundad 1876 av C. G. Estlander.
Redaktion: Holger Nohrström, Rolf Witting, Amos Anderson. Helsingfors 1934.
36 Hällfors Arvi, Aktivistien toiminta Suomessa keväällä ja kesällä 1915. Valtion
itsenäisyyshistorian kokoelma (VIHK) 10a. KA; Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975.
Jägarmatrikeln 1975. Julkaisija Jääkäriliitto r. y., utgivare Jägarförbundet r. f. Sotatieteen
Laitoksen julkaisuja XIV. Vaasa 1975, s. 59–60, 217–218, 620–621.
37 Kuka kukin on? (Aikalaiskirja). Who’s Who in Finland. Henkilötietoja nykypolven
suomalaisista. Helsinki 1960, s. 150–151; Seppinen Jukka ja Häikiö Martti, Gripenberg,
George Achates (1890–1975) suurlähettiläs, täysivaltainen ministeri. Suomen
Kansallisbiografia 3 Forsblom–Hirn. Studia Biographica 3:3. SKS, Helsinki 2004,
s. 291–293.
38 Ruuth 1918, s. 51–52. – Bertel Paulig on todennut jo 19.10.1914 päättäneensä
matkustaa joulun jälkeen Saksaan. Bertel Pauligin pvk. 19.10.1914. Sörnäisten
toimipiste, pk. 1842/Hma 20. KA. Kokosta Uola Mikko, Kokko, Väinö (1880–1943)
aktivisti, kansanedustaja. Suomen kansallisbiografia 5 Karl–Lehtokoski. Studia
Biographica 3:5. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2005, s. 292–293; Kokko
Eero, Väinö Kokko (1880–1943) pankinjohtaja, kuraattori, kunniajäsen. Heikki RoikoJokela, Ylioppilas–maakunta–isänmaa. Pohjois-Pohjalainen Osakunta 1907–2007.
Jouko XI, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1119. SKS, Hämeenlinna 2007,
s. 90–92.
39 Bertel Pauligin pvk. november. 1914 ja sen liitteenä oleva K. J. Kallialan kirje 18.5.1965
Matti Lauermalle. Sörmäisten toimipste, pk. 1842/Hma 20. KA; Horn, Anteckningar
4.–6.12.1914; Hällfors Arvi, Katsaus värväystoimintaan Pfadfinder-kursseille. VIHK,
10a. KA; Ruuth 1918, s. 51–52; Pakaslahti 1933, s. 27. Vrt. Lauerma 1966, s. 73–76, 92;
Lackman 2000, s. 73–75.
40 Bertel Pauligin pvk. December 1914. Sörnäisten toimipiste pk. 1842/Hma 20. KA.;
Horn, Anteckningar 4.–6.12.1914; Ruuth 1918, s. 52; Lackman 2000, s. 74–79.
41 Vuonna 1901 perustuslaillisten muodostama salainen järjestö, joka ryhtyi
organisoimaan Venäjän vastaista passiivista vastarintaa. Sana oli hepreaa ja tarkoitti
alun perin juutalaisten seurakuntien edustajistoa Itä-Euroopan maissa. Monikaan
tuolloin mukana ollut ei ollut enää aktiivisesti mukana. Lackman 2000, s. 17.
42 Pakaslahti 1933, s. 26–27.
43 Ne löytyvät asiakirjasta Organisation Finnländischen Freiheitsbewegung, Abteilung
Schweden. SVUV 3. KA; Lackman 2000, s. 60–63.
44 Adolf Fredrik Wetterhoffin pvk. ote 31.7.1915. Sörnäisten toimipiste, pk. 718:1. KA;
Gummerus 1928, s. 109–111; Eskola 1965, s. 40.
45 Lähetystöön kuuluivat mm. Norrmén, Ruuth, Numelin, V. E. Tiiri, Appelberg, Pipping,
H. Zilliacus ja Y. Somersalo. Ks. Hällfors Arvi, Katsaus värväystoimintaan Pfadfinderkursseille. Valtion itsenäisyyshistorian kokoelma (VIHK) 10a. KA; Westermarck 1927,
s. 350; Lauerma 1966, s. 81–85; Lackman 2000, s. 79.
46 Westermarck 1927, s. 350–351.
47 Ruuth 1918, s. 59–60.
48 Ruuth 1918, s. 65, 91; Pakaslahti 1933, s. 105, 141.
49 Ruuth 1918, s. 61–62.

S U U R - R U O T S I VA I I T S E N Ä I N E N S U O M I ? P U N TA R O I N T I A J A K E V Ä Ä N 1 9 1 8 L O P P U T U L O S

245

Sotahist34_001-317:__Aikakauskirja

11.11.2014

12:27

Sivu246

50 Lackman

2000, s. 83–84. – Koulutuksen tavoitteeksi ilmoitettiin: »Sotilaallisen hengen
omaksuminen, jalkaväkitiedustelu ja varmistus, maatyöt, rautateiden ja kaikenlaatuisten
rakennusten samoin kuin satamalaitosten ja laivojen hävittäminen. Sissisota.»
51 Hornborg 1956, s. 410; Lauerma 1966, s. 92–157; Lackman 2000, s. 264–277.
52 Erik Jernströmin muistelmakäsikirjoitus. Jernströmin kok. Sönäisten toimipiste, pk
1216/3. KA.
53 Hällfors Arvi, Aktivistien toiminta Suomessa keväällä ja kesällä 1915. VIHK 10a. KA;
Bertel Pauligin pvk. januari 1915 ja liite 4.XII.1915. Sörnäisten toimipiste, pk 1842/
Hma 20. KA; Esko Riekin muistelma, Auer Into, Kalterijääkärit, III osa. Porvoo 1935.
54 Joukon jättivät: Magnus Harald Aspelin, Oskar Alfons Idström. Uno Daniel Johansson,
Marcus Leopold Kjöllerfeldt, Rolf Kommonen, Björn Lindqvist, Artur Malm, Karl
Anton Manninen, Otto Alfred Martti, Gustaf Robert Rothberg, Ernst Gerhard Herman
Snellman, Karl Johan Sundberg, Elis Gunnar Söderström, Kaarlo Akseli Tolamaa, Kallis
Kaarlo Wennerström, Fredrik Wikström ja Kasper Fabian Wrede. Lackman 2000,
s. 264–277 ja liite 2; Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975. – Mm. kortesjärveläisen
jääkäri Vihtori Nuottimäen mukaan kesällä 1915 huhuttiin Ruotsin liittymisestä sotaan
ja sieltä käsin tapahtuvasta yhteisestä hyökkäyksestä Saksan kanssa itään. Vihtori
Nuottimäen matkakertomus Lockstedtin leirille menosta. Tapio Nuottimäen hallussa,
Ylivieska.
55 Finlands öde och Sveriges trygghet. Ett ord från Finland. Stockholm 1915; Eskola 1965,
s. 87–88. – Eskola on arvioinut, että kirjoitus »Stämningen i Finland» olisi Arvid
Mörnen laatima.
56 Ruuth 1918, s. 84, 89–90, 134–135; von Hindenburg Paul, Elämäni. Tekijän luvalla
suomennettu. Porvoo 1920, s. 137; Taylor A. J., Ensimmäinen maailmansota.
Englanninkielisestä alkuteoksesta The First World War suomentanut ja lisäyksin
täydentänyt Tapio Hiisivaara. Porvoo 1971, s. 127–128.
57 Lagus Olof, Dagbok 1915–1916. Med en inledning av Gust. Fred. Helsingius. Helsingfors
1918, s. 33–34, 39; Lackman 2000, s. 270.
58 Lagus 1918, s. 38–39; Wetterhoffs berättelse angående den finländska frihetsrörelsens
ståndpunkt den 25 juli 1915. Sundvall Johannes, Kring Jägarbataljonen. Minnen och
anteckningar från krigsåren i Berlin. Helsingfors 1919, s. 123–124 liite N:o 11.
59 Lagus 1918, s. 42–44.
60 Lagus 1918, s. 59–61, 64.
61 Bertel Pauligin pvk. kesä–heinäkuu 1915. Sörnäisten toimipiste, pk. 1842/Hma 20. KA;
Pakaslahti 1933, s. 113.
62 Jaatinen Arno, Pataljoonan perustaminen ja sen yhteydessä suoritettu järjestelytyö.
Suomen Jääkärit 1918, s. 287; Hornborg 1965, passim; Lauerma 1966, s. 51; Suomen
jääkärien elämäkerrasto 1975, s. 184–185, 491; Tuomioja Erkki, K. H. Wiik.
Itsenäisyysmies ja internationalisti. Elämäkerta vuoteen 1918, 1. Helsinki 1979, s. 105–
107, 112–113; Lackman 2000, s. 65, 67, 72–79, 82, 85, 133, 209–210, 212, 218, 223, 229,
237, 266, 269–272, 274, 301–303, 338–339, 345, 352, 355, 358, 422, 694, 755, 759; Airio
2013, s. 12–30.
63 Ks. Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975, s. 632; Lackman Matti, Jääkärit, työväenliike
ja vallankumous. Jääkärien perintö. Toimituskunta: Kai Linnilä, Sari Savikko, Hanna
Pukkila (Pukkila-Toivonen), Amanita 2013, s. 401–402. – Ström oli valmistunut
ylioppilaaksi Helsingin ruotsalaisesta normaalilyseosta ja kuului Uusmaalaiseen
Osakuntaan. Hän opiskeli historiallis-kielitieteellisessä osastossa. Hänellä oli yhteyksiä
kotimaansa sosiaalidemokraatteihin, mm. K. H. Wiikiin.
64 Walter Horn, Anteckningar. – Vaikka Hornborg on julkaissut (1956) osan Hornin
päiväkirjasta, hän on mielestäni jättänyt jostakin syystä tässä julkaistavia oleellisia osia
pois; Lackman 2000, s. 271.
65 Horn, Anteckningar. – Sven Hedin oli väittänyt jo 1912, että Venäjä suunnitteli
hyökkäystä Ruotsiin koska havitteli jäätöntä satamaa Atlantilta. Hedin Sven, Ett
varningsord. Stockholm 1912.
66 Matti Klingen mukaan finländare-sana – aluksi myös finlänning-sana – oli tullut
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erotuksena finne-sanasta noin 1912 käyttöön tarkoittamaan suomenmaalaista, Suomen
kansakunnan jäsentä, joka saattoi puhua äidinkielenään myös ruotsia. Ks. Klinge 1964,
s. 126–127.
67 Hornborg 1956, s. 414–440; Lauerma 1966, s. 51, viite 2.
68 Muistelmissa ei puhuta toiminnan seikkaperäisistä tavoitteista eikä spekuloida tilanteen
kehityksestä. Moni muistelija toteaa kertomuksensa perustuvan päiväkirjoihin, mutta
arkistoon he eivät ole niitä sijoittaneet. Ks. esim. Sihvo Aarne, Kolmasti komennettuna.
Muistelmia Saksan-matkoiltani. Jyväskylä 1918, s. 8–41; Tuompo W. E., Suomen jääkärit.
Muistelmia harjoituskentältä ja rintamalta. Kolmas painos. Jyväskylä 1918, s. 3–55;
Pekkola Sulo-Veikko, Herrana ja heittiönä. Pommarin ja värvärin muistelmia
sotavuosilta. Jyväskylä 1928, s. 14–24, Sihvo Aarne, Muistelmani I. Helsinki 1954,
s. 53–56, 64–65; Österman Hugo, Neljännesvuosisata elämästäni. Porvoo 1966, s. 11–19;
Tuompo W. E., Sotilaan tilinpäätös. Porvoo 1967, s. 56–66; K. J. Kallialan tekemät
haastattelut muutamille jääkäreille ja aktivisteille. KA, Sörnäisten toimipiste, pk. 1842/
H I 5a. – Mm. Eric Anthonin, Bertel Appelbergin, L. J. Gulinin, Harald Hornborgin,
K. L. Oeschin, Olli Paloheimon, Eino Polonin, Rainer Sopasen, Henrik Zilliacuksen,
Harald Öhquistin ja Hugo Östermanin vastaukset kysymyksiin.
69 Kaikkein selvimmin asian sanoo loimaalainen Vilho Rantanen, joka kertoo halunneensa
vapauttaa Suomen »sortajan alta» ja luoda tilalle »uuden vapaan itsenäisen Suomen».
Kaikkien suuren värväyksen mukana tulleidenkaan viittaukset eivät ole kuitenkaan
täysin selviä. Mm. oululainen ylioppilas, myöhempi Mannerheim-ristin ritari Werner
Viklund (myöh. Viikla) totesi, että täällä [Saksassa] hänelle oli vasta selvinnyt »kuinka
välttämätön tehtävä se oli ja kuinka useimpien muidenkin olisi ollut se tehtävä».
Sitten hän totesi, että he halusivat osittaa Saksalle ja koko maailmalle, että »me
suomalaiset todella haluamme vapautta ja että me tahdomme olla saksalaisten
todellisia ystäviä. Kortesjärvinen Jaakko Ilmari Pahkajärvi kirjoitti toukokuussa 1916
»aatteen pyhyydestä», jonka puolesta hän oli lähtenyt matkaan ja raahelainen F. A.
Poltto halusi 2.7.1916 tehdä kaikkensa rakkaan isänmaansa hyväksi. Vilho Rantasen
pvk. 7.6.1916. Eila Aineen (Tornio) hallussa; Werner Viklundin pvk. 3.6.1916. Prof.
Arno Strömmerin (Oulu) hallussa; Jaakko Ilmari Pahkajärven pvk. 30.5.1916. Erik
Heinrichsin kok. Sörnäisten toimipiste. KA; F. A. Poltto 2.7.1916 äidilleen. Toini
Tammisen (Kokkola) hallussa; Lackman 2000, s. 186–188. – Päiväkirjoista myös kopiot
kirjoittajalla.
70 Lackman 2000, s. 277.
71 Pakaslahti 1933, s. 140 muk.
72 von Hindenburg 1920, s. 137; Pakaslahti 1933, s. 29; Taylor 1971, s. 127–128. – Pekkola
toteaa pfadfindereiden odottaneen maihinnousua jo keväällä 1915. Ks. Pekkola 1928,
s. 38.
73 Törngren 1934, s. 77; Carlgren 1962, s. 252–254, 262; Eskola 1965, s. 20–21; Apunen
1968, s. 211–215; Schuberth 1981, s. 31.
74 Pakaslahti 1933, s.175–176.
75 Ruuth 1918, s. 136–137.
76 Arvo Pollarin pvk. 1916. Eeva Pernaan (Kauhava) hallussa. Kopio kirjoittajalla; Vrt.
Gunnar Willbergin päiväkirja. Sörnäisten toimipiste, pk. 1842/Hma 21. KA; Suomen
Vapaussota 1938/5–6, »Sodanaikaisen Ruotsin merkitys jääkäriliikkeelle»; Pakaslahti
1933, s. 142; Lackman 2012, s. 46, 249.
77 Ludvig Douglas – Wikipedia, the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/
Ludvig_Douglas. Luettu 30.1.2014). – Douglas oli kuningatar Victorian toinen serkku
ja hyvin saksalaissuuntautunut.
78 Adolf Fredrik Wetterhoffin pvk. ote 19.8.1915. Sörnäisten toimipiste, pk. 718:1. KA;
Gummerus 1928, s. 111; Pakaslahti 1933, s. 106–107.
79 Mm. senaattorit Otto Stenroth (ns.), johtajat Samuli Sario ja Armas Saastamoinen (vs.)
ja tohtori Axel Lille (ruots.). Maalaisliiton Kyösti Kallio ei voinut lähteä matkalle.
80 Pakaslahti 1934, s. 32–54 ja passim.
81 Saksalaiset ja ruotsalaiset olivat neuvotelleet jo 1910-luvun alussa mahdollisesta
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yhteistyöstä sodan aikana, mutta ruotsalaiset olivat suhtautuneet siihen pidättyvästi.
Carlgren 1962, s. 22–23; Lauerma 1966, s. 61.
82 Law of War: Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Law of War on
Land (Haque V); Oktober 18, 1907. Yale Law School. Lillian Goldman Law Library in
memory of Sol Goldman. The Avalon Project. Documents in Law, History and
Diplomacy (Haagin 1907 V yleissopimus. http://avalon.law.yale.edu/20th_century/
hague05.asp. Luettu 13.3.2012); Lackman 2012, s. 48.
83 Vogt Per, A Time of Hardship and a Time of Hard Work. Norway during the War of 1914–
1918. Oslo 1938, passim; Hølaas Odd, Norway under King Haakon VII, 1905–1952. Oslo
1952, passim; Berg Roald, Norway on its own, 1905–1920. Oslo 1995, passim; Helsingin
Sanomat 26.6.1998, »Pernarutto sokeripalalla ehkä ensimmäinen nykyajan bioase.
Norjassa löydetyllä aseella aiottiin auttaa Suomen itsenäisyystaistelua», Luoma Jukka;
Huovinen A. A., Muistelmakäsikirjoitus. Prof. Aila Lauhan (Helsinki) hallussa; Lackman
2000, s. 120, 334–337; Lackman 2012, s. 138.
84 Sodan jälkeen Saksan Tukholman-lähettiläs Lucius korosti sitä, ettei mikään puolueeton
maa ollut tehnyt sota-aikana Saksalle niin suuria palveluksia kuin Ruotsi. Ks. Nurmio
Yrjö, Suomen itsenäistyminen ja Saksa. Porvoo 1957, s. 167–168.
85 Rüdiger von der Goltz toteaa muistelmissaan, että Saksa teki puolueettomuuden
valinneelle Hammarskjöldin hallitukselle selväksi, »että Tukholma oli saksalaisten
laivaston tykkien ulottuvilla». von der Goltz, Toimintani Suomessa ja Baltiassa. Tekijän
luvalla suomennettu. Porvoo 1920. s. 148.
86 Pakaslahti 1933, s. 197.
87 Lackman 2000, s. 277–301.
88 Fredrik A. Poltto 2.7.1916 äidilleen. Toini Tammisen hallussa; Kopio kirjoittajalla.
89 Till Finska frihetsrörelsens Stockholmsdelegation 13.10.1916. SVUV 1. KA; Sundvall
1919, bilaga 68, s. 168–180.– Kirjeen olivat allekirjoittaneet mm. A. W. Ström,
Th. Svedlin, Ragnar Numelin, Henrik Zilliacus, Ragnar Heikel, Erik Malmberg,
J. W. Snellman, Rolf Pipping.
90 Adolf von Bonsdorffin vastaus syytekirjelmään 7.1.1917. SVUV 1. KA.
91 Deleg:s sammanträde den 24 febr. 1917 vid Österg. Liitteet: Föreslag till Bericht ang.
sabotageföretag överhuvud och särskilt ang. finska jägares användning för sådana
uppdrag; Synpunkter värda beaktade vid planerandet av en ev. aktioner I F.; Föreslag till
finska jägerbataljonens insättande på finsk jord vid ett för oss avgörande skede av kriget.
SVUV 3. KA; Pakaslahti 1934, s. 267–273; Lackman Matti, Jääkäriliikkeen pohjoinen
ulottuvuus. Rajamailla V 1998. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys. Studia
Historica Septentrionalia 35. Toimittaja Kyösti Julku. Jyväskylä 1999, s. 55–59; Lackman
2000, s. 281–423.
92 Delegationens sammanträde den 14 och 15 febr. 1917 vid Östermalmg, Delegationens
sammanträde den 17 mars 1917 vid Östermalmsgatan. SVUV 3. KA; Lackman 2000,
s. 411–412.
93 Jernström Erik, Muistelmakäsikirjoitus. Sörnäisten toimipiste, pk. 1216/3. KA;
Mexmontan N., Ur frihetskrigets förhistoria. Militära arbeten och planer i Stockhom 1917.
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Greater Sweden or Independent Finland?
Reflections and the Outcome of Spring 1918
Those researchers who in the 1920s and 1930s were suggesting that
Finnish student activists had unanimously aimed at creating an independent Finland based their notion on what had already happened and
kept quiet about negotiations that had been conducted with the Swedes
and about schemes that would have resulted in Finland joining Sweden
in a single nation.
Individuals who had contacted Sweden in the fall of 1914 later
played down the importance of these negotiations, and their Swedish
officer and activist counterparts deemed the talks entirely meaningless
and were equally unwilling to recall them.
Even though Yrjö Ruuth (later Ruutu), who represented Finnish
speaking students in the capacity of the chairman of the Finnish student union, commented on the talks in his work Itsenäisyyspolitiikan
edellytykset ja alkuvaiheet (»The Prerequisites and Early Stages of the
Policy for Independence») (1918) his views on the events were given
little credit, and they were subsequently discarded as entirely non-compatible with the prevailing jaeger myth.
The history of Finnish jaegers does not recognize the fact that the most
ardent Finno-Swedes, or »Greater Swedes,» were dreaming not of an independent Finland but of a state joining the Swedish speaking peoples
on both sides of the Gulf of Bothnia into a Greater Swedish nation. Germany, being aware of the aims of the »Greater Swedes,» and needing an
ally, embarked on a campaign with Sweden, promising the latter the possession of the Åland Islands and perhaps the entire Finland in a bargain.
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In addition to this, the Germans enticed Finno-Swedes to join a
common anti-Russian front. The Germans promised that, should the
Finno-Swedes help Germany to win the war, Germany would see that
Finland would emerge as a buffer state of sorts under the protection of
the Germans. The Swedes and Germans had, in fact, some things in
common. They both maintained, among other things, that the Finns
would have been incapable of establishing a viable nation.
It may well have been that Finnish speaking students also looked forward to Sweden joining forces alongside Germany in an offensive since
many of them considered reuniting with Sweden a preferred option to
remaining under the Russian yoke. A small party of activists had, as
early as 1907, proclaimed their intention to create an independent Finland, but this decision had little significance in the new situation.
It is no accident that Swedish speaking Finnish students were the
first to request that Sweden and no-one else provide them with military
training. After Sweden’s refusal, they were equally keen to go to Germany to attend a training scheme that had been initiated there. The
most fervent Finns did not object to the program either, since most of
them understood that training in Finland would have been practically
impossible to arrange.
Despite the shattering of the dreams of the »Greater Swedes» in the
fall of 1914 due to Sweden not siding with Germany, they got a new
boost in summer 1915 when it was believed that Sweden would join the
conflict after all, inspired by the Germans’ success.
Walter Horn, one of the first jaegers and a leading figure among these
Pfadfinders, claimed that Sweden now had an all-time chance to pay off
its old scores and push its eastern border all the way to the Rajajoki River in the southern extremity of the Karelian Isthmus or even beyond.
When Horn assured that this notion had backing among them (»finländare») he was, in fact, voicing the opinions of Swedish speaking jaegers,
meaning that the dream of a Greater Sweden was about to come true,
whereas the idea of an independent Finland was vanishing into oblivion.
However, a Swedish offensive failed to materialize, and therefore noone – neither the Swedes nor the Finns – needed to make a decision of
whether to join the war or not. A total of seventeen Pfadfinders quit the
jaeger corps as an apparent manifestation of disappointment. Even
though the Pfadfinders numbered 189 in total, they have left behind no
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evidence that would incontestably show that the primary objective of
the jaeger movement was the emergence of an independent Finland.
The passive posture of Sweden favored the Finns’ pursuit of independence since the embryonic and fragile jaeger movement could be
more openly given a role in Germany’s war effort during the fall of
1915. To this end, Germany stood up a training camp in Locksted on
the Baltic coast in 1915 and started recruiting new trainees.
The jaeger movement also underwent a change, more and more of
its new members now being Finns from many walks of life. Remaining
jaegers’ diaries, the first of which date from late 1915, prove without
doubt that the Finnish speaking workers and sons of farmers who arrived in Locksted as a result of the great recruitment campaign all cherished the dream of an independent Finland.
However, contrary aims refused to die, and they re-emerged as late
as 1917 and particularly in 1918. In 1917, thousands of Åland islanders
signed an address to the king of Sweden requesting that the islands be
allowed to join Sweden. There were also secret talks about the entire
Finland becoming a part of Sweden. After the Red Revolt broke out in
Finland in January and February 1918, Sweden landed troops on the
Åland Islands − which could be interpreted as a telltale intention of
taking over the archipelago – but had soon to pull them back to the
mainland under German pressure.
Germany sent an expeditionary force to Finland to put down the revolt since an intervention was in its military interests, and the Finns
needed help. The Germans insisted that a peace treaty be signed. A secret protocol to this treaty anchored Finland within imperial Germany’s sphere of influence using royal family ties and an array of other
means. It may very well be that the German intervention was essential
for subjugating the rebels and securing of victory, but it was only after
Germany had sustained massive losses along the western front during
the summer and a revolt had broken out in November that foreign
troops left Finnish soil and Finland became independent de facto.
Even after the war many Swedish speaking Finns held up the hope of
joining Sweden. This was not an anachronism, but the revival, under
new circumstances, of a dormant desire, which manifested itself in the
eagerness of students to seek military training in Sweden and in their
hope of seeing the country to join World War II alongside Finland.
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SEPPO LEHTO
(s. 1942), yleisesikuntaeversti evp.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran
Berliinin-matkat 2013
Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosittain järjestämä matka johonkin merkittävään historialliseen kohteeseen suuntautui vuonna 2013
Berliiniin. Kohde oli niin suosittu, että 8.–11.10.2013 toimeenpannulle
matkalle eivät läheskään kaikki halukkaat mahtuneet, joten SSHS:n
johto päätti järjestää toisen matkan kuukautta myöhemmin eli 6.–
9.11.2013. Matkanjohtajana oli ensimmäisellä matkalla eversti Sampo
Ahto ja toisella matkalla artikkelin kirjoittaja. Matkoille osallistui yhteensä 94 henkilöä. Nelipäiväinen matka alkoi perehtymisellä kaupungin historialliseen keskustaan. Toisena matkapäivänä olivat vuorossa
niin läntisen kuin itäisen Berliinin kohteet ja seuraavana päivänä Potsdamin alue. Neljäntenä matkapäivänä kukin matkalainen sai omatoimisesti valita kohteensa, joihin tunsi mielenkiintoa.
Berliini on monella tapaa merkittävä kohde. Tämä yli 775-vuotias
kaupunki kohosi 1700-luvun alussa Preussin kuningaskunnan pääkaupungiksi, joka sen jälkeisessä ajassa on näytellyt merkittävää osaa Euroopan ja jopa koko maailman historiassa. Berliinissä tehdyt päätökset
ovat olleet merkityksellisiä Suomenkin kohtaloissa. Kylmän sodan aikana vuosina 1947–1990 kaupungilla oli keskeinen rooli maailmanpolitiikassa. Kaupunki on elänyt loistokasta aikaa niin Preussin kuin Saksan keisarikunnan ja kansallissosialistien kolmannen valtakunnan aikanakin. Suunnitteilla oli jopa rakentaa aivan uusi mahtipontinen kaupunkikeskusta (Welthauptstadt Berlin), mutta hanke raunioitui, kuten
Berliinikin toisen maailmansodan seurauksena. Berliini on kokenut siis
myös surun ja tuhon päiviä. Kolmekymmenvuotisen sodan aikana sen
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Brandenburger Tor on yksi Berliinin symboleista. Kuva: Seppo Lehto.
Brandenburger Tor is one of Berlin’s symbols. Photo: Seppo Lehto.

asukasluku puolittui ja kolmannes sen rakennuskannasta kärsi vaurioita ja 1800-luvun alussa Napoleonin 30 000 sotilasta miehitti kaksi vuotta (1806–1808) Berliiniä. Viimeksi 1940-luvulla toisen maailmansodan
loppunäytöksessä keväällä 1945 kaupungin keskusta raunioitui lähes
täydellisesti.
Tänään Berliini on Saksan pääkaupunkina jälleen paikka, jossa vaikutetaan Euroopan asioihin. Leninin aikanaan lausumaa lainatakseni
»se, joka hallitsee Berliiniä, hallitsee Saksaa ja joka hallitsee Saksaa, hallitsee Eurooppaa».

Kukoistava kaupunki

Ruhtinaskuntien aikana 1600-luvun loppuun mennessä Spreejoen varteen oli syntynyt useita vierekkäisiä kaupunkiyhdyskuntia, joista yksi
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oli nimeltään Berlin. Sitä vastapäätä joen toisella puolella oli Cölln.
Molemmat olivat alueen vanhimpia kaupunkeja, syntyneet jo 1100–
1200-luvulla. Kun Brandenburgin vaaliruhtinas Fredrik I julistautui
vuonna 1701 Preussin kuninkaaksi, niin samalla vaaliruhtinaskunnasta
tuli Preussin kuningaskunta. Vasta kruunattu kuningas yhdisti Berliinin ja Cöllnin sekä liitti näihin vielä kolme muuta kaupunkia. Syntyi
uusi, suuri Preussin pääkaupunki, jonka nimeksi tuli Berliini. Hänen
poikansa Fredrik Vilhelm I nousi valtaistuimelle vuonna 1713. Valtion
päämiehenä hän oli säästeliäs pannen kuntoon valtion raha-asiat ja
myös sotalaitoksen. Hän suurensi armeijaa ja loi Preussista merkittävän
sotilasmahdin. Berliini oli paitsi pääkaupunki myös suuri varuskuntakaupunki, sillä lähes 10 prosenttia kaupungin silloisesta 60 000 asukkaasta oli sotilaita. Hänen seuraajansa Fredrik II Suuren kaudella
(1740–1786) sotilasmahti vain kasvoi ja Preussista tuli Euroopan suurvalta. Berliinin väkiluku kasvoi ja samoin sotilaiden määrä kaupungissa. Perustettiin lukuisia uusia varuskuntia ja harjoituskenttiä ja rakennettiin lisää erilaisia sotilasrakennuksia. Vuosisadan puolivälissä kaupungin väkiluku ylitti 100 000 rajan ja sotilaita oli jo neljännes asukkaista. Tällöin luotiin perusta Preussin sotilasmahdille, josta aikanaan
muodostui saksalaisen militarismin vertauskuva.
Seurasi varsin sotaisa 1800-luku, jolloin Preussin ja Berliinin asema
entisestään vahvistui ja johti lopulta Preussin johtaman Etelä- ja Pohjois-Saksan valtioiden voitolliseen liittoutumaan Ranskan ja Preussin
välisessä sodassa vuosina 1870–1871. Sodan jälkeen nämä valtiot yhdistyivät Saksan keisarikunnaksi. Preussin kuninkaasta Vilhelm I:stä
(1861–1888) tuli näin ensimmäinen Saksan keisari, joka kuitenkin edelleen oli samalla myös Preussin kuningas. Preussi säilyikin keisarikunnassa muita osavaltioita voimakkaampana. Hohenzollern-suvun hallitsijakausi päättyi Saksan tappioon ensimmäisessä maailmansodassa,
jonka jälkeen keisarikunnasta tehtiin tasavalta, mutta Berliinin loistoa se
ei himmentänyt. Berliini oli edelleen Weimarin tasavallan pääkaupunki.

Historiallinen keskusta

Berliinin keskusta oli rakennettu ilmentämään aikansa valtiomahtia.
Barokki oli hallitsevana 1700-luvun linnoissa ja seuraavalle vuosisadal-
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Berliinin tuomiokirkko sijaitsee Museosaarella (Museuminsel). Kuva: Seppo Lehto.
Berlin Cathedral sits on Museum Island (Museuminsel). Photo: Seppo Lehto.

le siirryttäessä arkkitehtuuri muuttui uusklassiseksi päätyen 1900-luvulla funktionalismiin. Berliinin varsinainen historiallinen keskus on
pääkadun Unter den Lindenin varrella ja sen läheisyydessä. Berliinin
symboli on Brandenburger Tor, josta pääkatu jatkuu pari kilometriä
idän suuntaan. Brandenburgin portti valmistui vuonna 1791 ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös symboliarvoa omaava valtiopäivätalo (Reichstag), joka valmistui vuonna 1894.
Pääkadun itäpäässä on museosaari, jolla 1800-luvulla rakennettujen lukuisten museorakennusten lisäksi sijaitsee Berliinin tuomiokirkko. Museosaaresta länteen on pääkadun varrella vuonna 1730 valmistunut das Zeughaus. Se on vanhin Berliinin loiston ajasta säilynyt
rakennus. Sen rakentaminen aloitettiin jo vuonna 1695 arkkitehti
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Charlottenburgin linna oli aikakautensa suurin barokkilinna. Kuva: Seppo Lehto.
Charlottenburg Palace was the largest baroque-style building of its era. Photo:
Seppo Lehto.

Neringin johdolla. Hänen kuoltuaan työtä jatkoi useampi arkkitehti,
kukin tosin vuorollaan. Tässä yhteydessä mainittakoon heistä kuvanveistäjä ja arkkitehti Andreas Schlüter, jonka kuolemasta tuli keväällä
2014 kuluneeksi 300 vuotta. Hän sai vaikutteensa Ranskan, Italian ja
Hollannin barokkisuuntauksista, jotka näkyvät Berliinissäkin, sillä
Schlüter toimi Hohenzollernien hoviarkkitehtina vuosina 1696–1713.
Rakennus oli aikanaan Preussin armeijan asevarasto, mutta nykyään
siinä toimii Saksan historiallinen museo. Muita rakennuksia, joihin
Schlüter on ollut vaikuttamassa, ovat mm. Charlottenburgin linna ja
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Berliinin tuhoutunut kuninkaanlinna, jota parhaillaan rakennetaan
uudestaan.
Aivan Zeughausin vieressä on vuonna 1818 valmistunut uusklassismia edustava vartiotupa Neue Wache. Sen on suunnitellut arkkitehti
Karl Friedrich Schinkel, joka myös toimi Preussin hoviarkkitehtina.
Museosaarella on toinen hänen suunnittelemansa rakennus Altes Museum. Schinkel on suunnitellut myös Rautaristi-mitalin.
Edelleen länteen siirryttäessä tullaan Bebelplatz-aukiolle (aikaisemmalta nimeltään Ooppera-aukio), jota reunustavat kuninkaallinen
ooppera vuodelta 1742 ja Humboldt-yliopiston komea päärakennus
vuodelta 1766. Aukion länsipuolella on Fredrik Suuren ratsastajapatsas
sekä kirjastorakennus vuodelta 1780.
Kaikki edellä mainitut rakennukset kärsivät eriasteisia vaurioita sotavuosina 1941–1945, mutta korjaus- ja uudelleenrakentamisessa niiden ulkoasu on säilytetty niin alkuperäisenä kuin suinkin mahdollista.

Museosaarella sijaitseva Altes Museum on arkkitehti Karl Friedrich Schinkelin
käsialaa. Kuva: Seppo Lehto.
Altes Museum on Museum Island was designed by architect Karl Friedrich
Schinkel. Photo: Seppo Lehto.
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Mahtipontinen kaupunkisuunnitelma Germania

Kansallissosialistien valtaantulon jälkeen kaupungin mahtipontisuutta
oli tarkoitus edelleen jalostaa. Adolf Hitler nimitti luottoarkkitehtinsa
Albert Speerin vuonna 1937 pääkaupungin tarkastajan virkaan kehittämään Berliinistä maailman suurin asutuskeskus. Hanke tunnetaan nimellä »Welthauptstadt Germania» ja valmistuttuaan kaupunki olisi
symbolisoinut mahtavuudellaan kansallissosialistisen Saksan mahtia.
Speer teki työtä käskettyä ja laati kaupunkisuunnittelun pohjaksi
pienoismallin. Suunnitelman keskeisin osa oli viisi kilometriä pitkä
Prachtallee (Loistonkatu), joka kulkisi pohjois–eteläsuunnassa Valtiopäivätalon edustalta Tiergartenin puistoalueen poikki lähelle Tempelhofin lentokenttää. Valtiopäivätalon eteen nykyisen Platz der Republik
-aukion kohdalle oli suunnitelmassa paljon laajempi aukio, jonka ympärillä olisivat kaikkein kookkaimmat rakennukset. Aukion länsipuolella olisi sijainnut Führer-palatsi ja eteläreunalle olisi tullut valtakunnankanslia sekä Saksan armeijan päämaja. Pohjoispuolelle, Spreejoen
yläpuolelle olisi rakennettu suuri kupolimainen Volkshalle (kansanhalli), jonka Hitler itse luonnosteli. Pääkadun eteläpäähän oli suunniteltu Pariisin esikuvan mukainen suuri, sata metriä korkea riemukaari.
Suunnitteilla oli myös toinen pitkä ja suora länsi–itäsuuntainen pääkatu Unter den Lindenin länsipuolelle. Tämä toteutettiinkin osittain leventämällä silloista Charlottenburg Chaussee’ta ja siirtämällä Siegessäule sen varrelle. Kokonaissuunnitelma vaati koko silloisen kaupungin
uudelleen rakentamista. Vain muutama vanha muistomerkki olisi saanut jäädä silloisille paikoilleen.
Rakennustyöt käynnistettiin heti suunnittelutyön valmistuttua
vuonna 1937, mutta ainoastaan yksi rakennus suunnitelmasta toteutui,
kun sota pakotti keskeyttämään ja myöhemmin lopettamaan koko
hankkeen. Tämä rakennus oli vuonna 1939 valmistunut uusi valtakunnankanslia. Hitler itse vihki sen käyttöön 2.1.1939 ja totesi puheessaan
sen olevan »ensimmäinen uuden Saksan valtakunnan rakennus». Se rakennettiin vanhan valtakunnankanslian jatkeelle Voßstraßen varteen.
Palatsimainen rakennus oli mitoiltaan valtava. Se oli 421 m pitkä ja 20
m korkea. Sen sisätiloissa oli pitkä rivistö huoneita sekä kirjavalla marmorilla ja graniitilla katettuja saleja, joiden läpi oli kuljettava matkalla
Hitlerin omaan 400 m2:n työhuoneeseen. Hitlerin mielestä tämä antoi
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vieraalle, joka tuli rakennukseen pääsisäänkäynnistä ja kulki tämän pitkän matkan läpi mahtavien salien vastaanottohuoneeseen, käsityksen
Saksan valtakunnan mahdista ja suuruudesta. Suurin saleista oli Marmorigalleria, joka oli pituudeltaan 146 m – kaksi kertaa pitempi kuin
Versaillesin kuuluisa peilisali.
Uusi valtakunnankanslia ei ollut pitkäikäinen. Neuvostojoukot hävittivät sodassa pahoin vaurioituneen uuden rakennuksen pian sodan
jälkeen. Vanhakin valtakunnankanslia purettiin vuonna 1950 ja entisen
valtakorttelin paikalla on nyt asuinkerrostaloja. Hitlerin valtakunnankanslian graniittia ja arvokasta marmoria hyödynnettiin rakennettaessa
voitokkaalle puna-armeijalle muistomerkki Tiergarteniin ja Treptowiin. Kerrotaan, että sen marmoria on käytetty myös yhden Berliinin
metroaseman kattamiseen ja sitä on kaiketi käytetty vastaavaan tarkoitukseen Moskovassa. Valtakunnankansliaa koristanut pronssikotka on
nykyään Lontoon Imperial War Museumissa.

Potsdam – rinnakkainen residenssi- ja hallintokaupunki

Kun kyse on Berliinistä, unohtaa tai sivuuttaa ei voi myöskään Potsdamin kaupunkia, joka iältään on Berliiniä vanhempi. Tämä Berliinin
luoteispuolella sijaitseva naapurikaupunki nousi merkittävään asemaan 1600-luvulla, kun suuriruhtinas Fredrik Vilhelm hankki omistukseensa koko kaupunkialueen ja rakennutti sen toiseksi asuin- ja hallintoalueekseen Berliinin rinnalle. Hänen hallitsijakautenaan kaupunkiympäristöä siistittiin ja vanha linna korvattiin uudella. Paikan valintaan lienee vaikuttanut se, että alue oli suhteellisen koskematonta ja
rauhallista tarjoten Fredrik Vilhelmille erinomaiset mahdollisuudet
lempiharrastukselleen metsästykselle.
Potsdam säilyi Berliinin rinnalla hallitsijoiden asuin- ja hallintokaupunkina ja seuraajat kehittivät residenssikaupunkia edelleen. Kun ranskalainen arkkitehtuuri ja kirjallisuus olivat tuohon aikaan vallitsevia
Euroopan hoveissa, kaupunkia laajennettaessa sinne rakennettiin 1700luvun alkupuoliskolla noin 50 rakennusta käsittävä »Ranskalainen
kortteli», joka kuitenkin tuhoutui toisen maailmansodan aikana. Vain
ranskalainen kirkko säilyi ja se onkin Potsdamin historiallisen kaupunkialueen vanhin säilynyt kirkko. Myös Fredrik Suuri toi oman leimansa
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kaupunkikuvaan 1700-luvun puolivälissä, jolloin Potsdamin katukuvaa
muotoiltiin uudelleen barokkityyliin. Tutustumisen arvoisia kohteita
Preussin kuningaskunnan ja Saksan keisarikunnan ajalta ovat Fredrik
Suuren rakennuttama Sanssoucin linna puistoalueineen ja toisaalta
Saksan keisarikunnan viimeisen kruununperillisen prinssi Vilhelmin
residenssi Cecilienhof, jossa liittoutuneet heinä–elokuun vaihteessa
1945 sopivat Saksan miehityksen aluejaosta ja pyrkimyksistä saada
maailmansota loppumaan nopeasti. Nämä kohteet olivatkin keskeisessä osassa toisena matkapäivänä.

Toisen maailmansodan jälkeen Berliini oli raunioina. Kuva: Seppo Lehto.
Berlin was in ruins after World War II. Photo: Seppo Lehto.
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Kärsivä kaupunki – Berliinin ilmapommitukset

Toisen maailmansodan alussa Iso-Britannia oli pidättäytynyt Saksan
pääkaupungin pommittamisesta, vaikka se oli oikeastaan ainoa tapa
sotia maalla Saksaa vastaan sen jälkeen kun sen maavoimat oli lyöty ja
evakuoitu manner-Euroopasta. Tähän lienee ollut syynä pelko saksalaisten vastaiskuista Lontooseen ja toisaalta pitkä lentomatka pääkaupunkiin Berliiniin sekä saksalaisten vahva ilmapuolustus. Kun Saksa
sitten kesällä 1940 aloitti ilmahyökkäykset Lontooseen, niihin oli vastattava jo kansan yleisen mielipiteenmuodostuksenkin vuoksi. Royal
Air Force iski ensimmäisen kerran Berliiniin 25. päivänä elokuuta 1940
ja nyt vuorostaan berliiniläiset saivat tuntea sodan kauhut. Berliinin ilmatorjuntaa vahvennettiin välittömästi, mutta pommituksia jatkettiin,
kunnes RAF menetti yöllä marraskuussa vuonna 1941 suorittamassaan
hyökkäyksessä 169 koneesta 21 ja suurten tappioiden pelossa pommitustoiminta keskitettiin Berliinin sijasta läntiseen Saksaan, kuten esimerkiksi Ruhrin teollisuusalueelle.
Saksan hyökättyä kesäkuussa 1941 Neuvostoliittoon Luftwaffen 127
pommittajaa pommitti Moskovaa 22.6.1941, minkä seurauksena Neuvostoliiton sodanjohto oli saman ratkaisun edessä kuin britit. Vaikka
kaukopommituksiin kykenevää lentokalustoa oli vähän ja etäisyydet
myös idästä pitkiä, se ymmärsi, mikä poliittinen ja moraalinen merkitys
ilmahyökkäyksellä Saksan pääkaupunkiin olisi. Niinpä elokuun 8. päivänä 1941 kymmenen Saarenmaalta lähtenyttä DB-3 pommittajaa teki
puna-armeijan ensimmäisen ilmahyökkäyksen Berliiniin. Liittoutuneet
pommittivat kaupunkia nyt niin lännestä kuin idästäkin ja berliiniläisten oli totuttautuminen toistuviin ilmahälytyksiin ja pommituksiin.
Pääkaupungin pommitukset eivät vuosina 1941 ja 1942 vielä juurikaan häirinneet berliiniläisten elämää. Tappioita toki tuli, ihmishenkiä
menetettiin ja taloja paloi tai vaurioitui, mutta elämä oli kaupungissa
suhteellisen normaalia. Kaikki muuttui kerralla 16. päivänä tammikuuta 1943, kun 140 brittipommikonetta, pääosin raskaita nelimoottorisia
koneita, teki ilmahyökkäyksen Berliiniin pudottaen kaupunkiin 370
tonnia räjähdys- ja palopommeja, mikä oli enemmän kuin aikaisemmissa hyökkäyksissä yhteensä. Seuraukset olivat tuhoisat. Kymmenentuhatta asukasta menetti kotinsa ja 148 kuoli. Eniten kärsivät läntiset
ja lounaiset kaupunginosat. Huomattavin tuhoutunut rakennus oli
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Deutschlandhalle, joka tuolloin oli maailman suurin monitoimihalli.
Tämä ilmapommitus oli esimakua sille mitä oli tulossa. Berliinikin oli
nyt sotatanner. Pommitukset muuttuivat aina vain massiivisemmiksi.
Amerikkalaisten tultua mukaan heidän Berliiniin hyökänneet pommikonearmadansa käsittivät kerrallaan jo tuhatkunta pommittajaa. Esimerkiksi 26. helmikuuta 1945 Berliiniin tehtyyn pommitukseen osallistui 1184 amerikkalaispommittajaa, jotka pudottivat kaupunkiin 1628
tonnia räjähdys- ja 1258 tonnia palopommeja.
Länsiliittoutuneiden on laskettu tehneen kaupunkiin kaikkiaan 370
pommitushyökkäystä. Näiden pommitusten jälkeen puolet Berliinin
asukkaista oli täysin vailla asuntoa. Berliinissä ei kuitenkaan syntynyt
kaiken tappavaa tulimyrskyä, mutta pommituksissa kuoli silti toistakymmentätuhatta ihmistä. Viidennes rakennuskannasta tuhoutui täysin tai oli korjauskelvotonta. Noin kymmenen prosenttia oli korjattavissa asumiskelpoiseksi ja loput rakennukset kärsivät vain lieviä vaurioita ollen edelleen asuttavassa kunnossa.

Kärsimysten kaupunki – puna-armeijan Berliinin valtaus

Puna-armeija käynnisti tammikuun puolivälissä 1945 voimakkaan ja
pitkään valmistellun talvihyökkäysoperaation länteen ja eteni reilun
kahden viikon aikana pysähtymättä yli 500 km saavuttaen helmikuun
alussa Oder- ja Neissejoen tasan. Hyökkäys pysäytettiin jokilinjalle. Tähän lienee ollut syynä kaksi tekijää: yhtäältä saksalaisten sivustahyökkäysuhka, sillä pohjoisessa Pommerin alueella oli vielä vahvat Wehrmachtin joukot, ja toisaalta väsyneet joukot oli lepuutettava, huollettava ja täydennettävä. Tilanne oli sikäli ristiriitainen, että hyökkäyksen
välitön jatkaminen olisi voinut nopeuttaa sodan päättymistä, sillä Berliiniin oli matkaa enää vajaa 100 km, ja hyökkäyksen pysäyttäminen
antoi nyt saksalaisille aikaa vahvistaa itärintaman ja Berliinin puolustusta. Liittoutuneet olivat jo joulukuussa 1943 julkituoneet Saksalle ehdottoman antautumisen vaatimuksen, joten saksalaisten kannalta edessä oli vain katkera taistelu viimeiseen mieheen, jota Hitler kansaltaan
vaati, tai häpeällinen antautuminen ehdoitta.
Saksan päämaja asetti nyt selvän painopisteen itärintamalle. Päämajan ohjeissa todettiin, että venäläisten tuleva hyökkäys on torjuttava
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kaikissa oloissa. Itärintaman kestäminen oli kaiken toiminnan päämäärä. Helmi-, maalis- ja huhtikuun alun aikana Saksan sodanjohto ryhmitti Berliinin puolustusta varten kaikkiaan 48 jalkaväki-, 10 moottoroitua ja neljä panssaridivisioonaa, 37 erillistä jalkaväkirykmenttiä, 98
erillistä pataljoonaa ja useita erillisiä tykistöosastoja. Tämä oli reilusti
yli puolet itärintaman joukoista, jotka tosin olivat jo taistelujen kuluttamia. Berliinin itäpuoli oli lisäksi jo entuudestaan vahvasti linnoitettu,
maasto puolustajaa suosivaa ja puolustuksella oli syvyyttä aina Berliinin esikaupunkeihin saakka.
Maaliskuun 1945 loppuun mennessä saksalaiset joukot oli lyöty Pommerissa ja puna-armeija saattoi keskittää kaiken voimansa etenemiseen
Elben tasalle ja Berliinin valtaamiseen. Pohjoisessa hyökkäykseen valmistautui marsalkka Konstantin Rokossovskin johtama 2. Valkovenäläinen Rintama, keskellä marsalkka Georgi Žukovin johtama 1. Valkovenäläinen Rintama, jonka tuli vallata Berliini ja jatkaa Elbelle, ja etelässä
marsalkka Ivan Konevin johtama 1. Ukrainalainen Rintama. Joukkojen
keskitys oli valtava käsittäen kaikkiaan 2,5 miljoonaa miestä, yli 40 000
tykkiä tai heitintä, yli 6 000 panssarivaunua ja 7 500 lentokonetta.
Hyökkäys alkoi 16. päivänä huhtikuuta kello 05.00 rajulla tykistökeskityksellä ja rintamailmavoimien pommituksilla. Žukovin johtaman
rintaman ensimmäinen porras käsitti viisi jalkaväki- ja kaksi panssariarmeijaa. Taistelu kulminoitui pariksi päiväksi Seelowen kukkuloiden
linnoitettujen puolustusasemien ympärille, mutta murskaava ylivoima
jauhoi rikki saksalaisten ankaran vastarinnan. Puolustuslinja puolustuslinjan jälkeen murrettiin ja huhtikuun 23. päivän iltaan mennessä
Berliinin itäpuoliset esikaupungit oli jo vallattu. Seuraavana päivänä
hyökkäyskärki oli jo Teltowin kanavalla, mikä tarkoitti, että Berliinin
keskusta oli saarrettu idästä, lounaasta ja etelästä. Kaksi päivää myöhemmin 25.4. alkoi sodan viimeisenä vaiheena Berliinin hallintokortteleiden valtaus jälleen erittäin voimakkaalla epäsuoran tulen keskityksellä sekä 8. Kaartinarmeijan rynnäköllä lounaasta ja etelästä suoraan
kohti valtiopäivätaloa yhdessä 1. Panssariarmeijan kanssa. Hyökkäys
eteni vääjäämättä pieninä iskuryhminä talo talolta kohti Tiergartenia ja
valtiopäivätaloa. Kaikilla Berliinin saartaneilla joukoilla oli samanlaiset
kolmiomaiset hyökkäyskaistat, jotka kapenivat kohti keskipistettä –
valtiopäivätalon valtausta. Huhtikuun 27. päivänä 8. Kaartinarmeija
saavutti Landwehr-kanaalin, johon rynnäkkö pysähtyi vuorokaudeksi.
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Matkaa keskeisiin hallintorakennuksiin oli enää vajaat puoli kilometriä. Samanaikaisesti 5. Iskuarmeija oli edennyt koillisesta Spreen pohjoisrantaan ja oli aivan valtiopäivätalon tuntumassa. Saksalaiset sotilaat, Hitler-Jugendin poikaosastot ja Landwehrin osastot tekivät vastarintaa, mutta katkera loppu oli lähellä.
Hitler teki itsemurhan 30.4. ja samana päivänä nousi punalippu valtiopäivätalon katolle. Kaksi päivää myöhemmin, toukokuun 2. päivänä
kello 06.00 aamulla Berliinin puolustuksesta vastannut kenraali Helmuth Weidling antautui ilmoittaen samalla Berliiniä puolustaneiden
joukkojen antautuvan.
Taistelu Berliinistä oli päättynyt. Kaupunki oli suuri rauniokasa ja
täysin miehittäjän armoilla. Usean päivän ajan kaupunkilaisten omaisuutta ryöstettiin, naisia raiskattiin ja miehiä teloitettiin tai lähetettiin
vankileireille, ennen kuin jonkinasteinen kuri ja järjestys saatiin palautetuksi. Sodan kärsimykset loppuivat, mutta Berliinin ja se asukkaiden
kärsimysten tie kesti vuosia.

Eristetty kaupunki – Länsi-Berliinin saarto

Liittoutuneet (Neuvostoliitto, Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ranska) olivat Jaltan konferenssissa helmikuun 2.–11. päivinä 1945 sopineet Saksan jakamisesta neljään miehitysvyöhykkeeseen. Kukin voittajavaltio
vastasi oman alueensa hallinnosta, mutta Berliini pidettiin kuitenkin
yhteisessä hallinnossa, vaikka kukin miehittäjävaltio sai siellä valvontaansa oman hallinnollisen sektorinsa. Berliini jäi näin eräänlaiseksi
saarekkeeksi keskelle Neuvostoliiton miehitysvyöhykettä, joka käsitti
koko Elben itäpuolisen Saksan alueen. Amerikkalaiset ja englantilaiset
miehitysjoukot saapuivat Berliiniin heinäkuun 1.–4. päivänä ja ranskalaiset vastaavasti 12. päivänä elokuuta, minkä seurauksena neuvostojoukot vetäytyivät kaupungin länsiosasta omalle hallintosektorilleen.
Berliinin läntisten osien miehitysjoukkojen yhteinen vahvuus oli 6 500
sotilasta. Neuvostoliiton sektorin miehitysjoukon vahvuus oli 18 500
sotilasta.
Sektorijaosta huolimatta Berliiniä siis hallinnoi voittajavaltioiden
yhteinen hallintokollegio, mutta varsin pian alkoi kaupungin hallinnosta ilmetä eriasteista eripuraa länsivaltojen ja Neuvostoliiton kesken ja
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tämä eripura vain voimistui, sillä Neuvostoliitolla oli selvä tavoite saada
Berliini kokonaan hallintaansa. Miehittäjämaat olivat vuosina 1946–
1947 neuvotelleet Yhdysvaltain ulkoministerin George C. Marshallin
esityksestä yhdistää Saksan hallinto yhdeksi talousalueeksi ja tukea sitä
taloudellisesti, mutta Neuvostoliitto ei tähän suostunut. Länsivallat kuitenkin yhdistivät miehitysvyöhykkeensä yhteiseksi hallintoalueeksi
(Trizone) ja uudistivat 22.6.1948 Saksan Reichsmarkin D-markaksi,
joka otettiin käyttöön myös Berliinin kolmella länsisektorilla. Neuvostoliitto ei hyväksynyt uuden valuutan käyttöä Berliinissä ja sen sotilaskuvernööri, marsalkka Vasili Sokolovski julkaisi heti tiedonannon, että
myös neuvostovyöhykkeellä toteutetaan rahauudistus, joka astuu voimaan 23.6. ja joka koskee koko Berliiniä. Läntisen D-markan käyttö
kolmella läntisellä sektorilla olisi siis kiellettyä. Tällöin kaupungin virkaatekevä pormestari Louise Schröder kutsui välittömästi kaupunginvaltuuston erityisistuntoon ja esitti, että neuvostohallinnon menettely
ei käy päinsä, elleivät muut miehittäjävallat ratifioi sopimusta. Asiasta
äänestettiin ja vain kommunistit kannattivat NL:n ilmoitusta kaikkien
muiden puolueiden edustajien vastustaessa menettelyä. Näin D-markka jäi käyttöön länsivaltojen sektoreilla. Venäläisten reaktio oli välitön.
Jo iltayöstä katkaistiin sähköt läntisiltä sektoreilta, joille sähkö toimitettiin Tschornewitzin voimalaitokselta itäisen Berliinin puolelta. Tilanne
eskaloitui Neuvostoliiton miehitysvyöhykkeen uutistoimisto ADN:n
ilmoitukseen: Neuvostoliiton sotilashallinnon kuljetusosasto on pakotettu liikenteen teknillisten vaikeuksien vuoksi keskeyttämään kaiken
maitse ja vesitse tapahtuvan tavara- ja henkilöliikenteen Berliiniin ja
sieltä pois aamulla kello 06.00 alkaen.
Berliinin länsiosat olivat nyt saareke, jossa asui 2,2 miljoonaa asukasta ja joita uhkasi kaikkinainen tarvikepula. Länsivaltioiden hallitukset olivat kyllä tiedostaneet, että Neuvostoliitto mahdollisesti reagoisi
heidän päätöksiinsä, mutta että se tapahtuisi näin voimakkaana, oli
odottamatonta. Läntiset voittajavaltiot olivat pitäneet itsestään selvänä
asiana oikeutusta kulkuun neuvostovyöhykkeen läpi, eikä asiaa ollut
kirjattu mihinkään neuvottelupöytäkirjaan. Ainoastaan kolmesta 32
km leveästä lentokäytävästä Hampurista, Hannoverista ja Frankfurt am
Mainista Berliiniin oli olemassa kirjallinen sopimus. Yhdysvaltain miehitysvyöhykkeen sotilaskuvernööri, kenraali Lucius C. Clay ehti jo pyytää lupaa avata tie Berliiniin panssareilla, mutta tähän ei presidentti
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Harry S. Truman suostunut. Ilmakuljetukset jäivät näin ainoaksi vaihtoehdoksi. Todellisuudessa asiaa oli pohdittu ja pienimuotoisesti toteutettukin huhtikuun alussa, sillä jo tammikuusta 1948 alkaen oli läpikulkuliikenteessä ilmennyt »teknisiä ongelmia». Ensimmäinen vakavampi häiriö sattui 24.1., kun Berliinistä Bielefeldiin menevä yöjuna
pysäytettiin neuvostovyöhykkeelle ja tarkastettiin. 120 saksalaismatkustajaa lähetettiin takaisin Berliiniin ja brittiviranomaisten valvonnassa
ollut juna sai jatkaa matkaa vasta 11 tunnin odottelun jälkeen. Helmikuussa estettiin taas amerikkalaisten valvonnassa olleen junan pääsy
Berliiniin.
Ilmasilta käynnistyi 26.4., jolloin ensimmäiset US Air Forcen C-47
Skytrain -koneet lensivät tavaralastissa Berliiniin Tempelhofin kentälle.
Royal Air Force aloitti kuljetukset kaksi päivää myöhemmin Hampurista Gatowin kentälle. Aluksi kyettiin kuljettamaan rahtia vain 750 tonnia vuorokaudessa, vaikka kokonaistarpeen laskettiin olevan 5 000 tonnia vuorokaudessa. Heinäkuun lopussa, kun käyttöön saatiin lisää kuljetuskoneita, kuten nelimoottorinen C-54 Skymaster, kyettiin kuljettamaan jo 2 000 tonnia vuorokaudessa. Yhdeksän kuukautta myöhemmin 15.–16.4.1949 tehtiin yhden vuorokauden kuljetusennätys, kun
koneet suorittivat 1398 lentoa ja kuljettivat kaikkiaan 12 849 tonnia
rahtia. Elintarvikkeiden, kuten viljan, kuivamaidon, kuivaperunoiden
ja jauhojen lisäksi kuljetettiin pääasiallisesti kivihiiltä, bensiiniä ja lääkkeitä.
Suuret kuljetusmäärät olivat mahdollisia vain hyvin toimivan maaorganisaation ja huolellisesti suunnitellun ja hiotun lentotoiminnan
avulla. Koneet laskeutuivat ympäri vuorokauden kolmen minuutin välein, kuorma purettiin nopeasti ja kone nousi takaisin ilmaan. Tämän
mahdollisti tiukka lentokuri, yhdensuuntainen lentoliikenne ja Tempelhofin kentällä oleva uusi lennonvarmennustutka, joka mahdollisti
lennot huonossakin säässä. Kolmea lentokäytävää lennettiin yksisuuntaisesti siten, että pohjoista käytävää lennettiin Hampurista Gatowin
kentälle (britit) ja eteläistä käytävää Frankfurt am Mainista Tempelhofin kentälle (amerikkalaiset). Keskimmäinen käytävä oli paluuliikenteelle Berliinistä Hannoveriin. Britit, jotka kuljettivat kolmanneksen
kaikesta rahdista, operoivat lisäksi vesitasoilla Elbeltä Haveliin. Käytävässä koneet lensivät viidessä tasossa. Koneet saivat tehdä vain yhden
laskuyrityksen. Mikäli se epäonnistui, oli lähdettävä rahti mukana pa-
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luulennolle. Purkausaikaa oli 30 minuuttia. Melkoista karusellia kaiken
kaikkiaan. Ranska, vaikka olikin yhden sektorin miehittäjävaltio, ei
osallistunut ilmasiltaan muutoin kuin huoltamalla oman varuskuntansa saksalaisilla Junkers Ju 52 -koneilla. Sen oma armeija kävi sotaa
Indokiinassa ja tarvitsi kaiken lentokaluston siellä. Ranskalaiset rakennuttivat kuitenkin toiminnan alkaessa kolmessa kuukaudessa uuden
Tegelin lentokentän, joka nykypäivänä on Berliinin ainoa liikennöity
lentoasema.
Lännen asettama korkean teknologian saarto ja ilmasillan jatkuminen alkoivat ajan myötä vaikuttaa Stalinin päätöksiin, sillä ilmasillasta

Berliinin ilmasillan muistomerkki entisen Tempelhofin lentoaseman edustalla.
Kuva: Seppo Lehto.
The Berlin air bridge memorial at the former Tempelhof airport. Photo: Seppo
Lehto.
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tuli vapaan maailman symbolinen tunnuskuva, ja se alkoi olla enemmän haitaksi kuin hyödyksi Neuvostoliiton johdolle. Niinpä toukokuun 12. päivänä 1949 kello 00.01 kaikki maa- ja vesiliikenteen esteet
poistettiin ja liikenne lännestä Länsi-Berliiniin normalisoitui. Huoltolennot lopetettiin elokuun loppuun mennessä. Vajaan vuoden aikana –
kesäkuun lopusta 1948 toukokuun puoleenväliin 1949 ilmasillassa tehtiin 277 569 lentoa, joista amerikkalaiset koneet tekivät lähes kaksi kolmasosaa (189 963 lentoa) ja britit noin kolmanneksen (87 606 lentoa).
Yhteensä Berliiniin kuljetettiin ilmateitse 2,34 miljoonaa tonnia rahtia.
Ilmasilta vaati myös uhreja. Erilaisissa lento-onnettomuuksissa sai surmansa kaikkiaan 83 henkilöä.

Jaettu Berliini

Erimielisyydet länsiliittoutuneiden ja Neuvostoliiton välillä jäivät kuitenkin pysyviksi. Kymmenisen päivää Berliinin saarron päättymisen
jälkeen (23.5.1949) perustettiin länsiliittoutuneiden hallintoalueelle
Saksan Liittotasavalta. Tähän Neuvostoliitto vastasi perustamalla omalle hallintoalueelleen 7.10.1949 Saksan Demokraattisen Tasavallan, jonka pääkaupunki oli Berliini. Näiden kahden Saksan välissä kulkeva rajalinja oli 1378 km pitkä. Aluksi elinolot olivat samanlaiset kummassakin osassa, mutta lännen taloudellisella tuella läntinen Saksa alkoi kehittyä itäosaa huomattavasti nopeammin, mikä osaltaan aikaansai alati
lisääntyvän »pakolaisten» muuttoliikkeen idästä länteen. Sen tyrehdyttämiseksi DDR alkoi vuodesta 1952 alkaen lisätä rajanvalvontaa ja perusti viisi kilometriä leveän rajavyöhykkeen, jolla sai liikkua vain erikoisluvalla. Rajan pinnassa oli lisäksi 500 metriä leveä suojakaistale ja
aivan rajalla 10 metriä leveä tarkastusvyöhyke, jota valvottiin yötä päivää.
Berliini oli samalla tavalla jaettu kahtia. Sen itäosasta alettiin DDR:ssä
käyttää ensin nimitystä »demokraattinen sektori» ja 1960-luvun alussa
nimitykseksi vakiintui »DDR:n pääkaupunki». Länsi- ja itäsektoreiden
45 km pitkää rajalinjaa alettiin myös valvoa kuten valtiorajaa, mutta
kun sektorirajan ulkopuolelle jäi vielä noin 120 km DDR:n ja LänsiBerliinin välistä rajaa, tarjoutui »pakolaisille» vielä mahdollisuuksia pujahtaa länsisektorille. Merkittävää oli myös se, että itäosasta kävi päivit-
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täin virallisella luvalla töissä Länsi-Berliinissä yli 50 000 ihmistä ja näin
tieto länsipuolen nopeasti paranevista elinoloista kulki esteettä itäosaan.
Tämä puolestaan kasvatti jatkuvasti »pakolaisten» määrää. Vuoteen
1961 tultaessa DDR:sta oli pääosin Berliinin kautta paennut jo noin 2,5
miljoonaa saksalaista sekä heidän lisäkseen vielä lähes miljoona puolalaista ja tšekkoslovakialaista. Vuonna 1961 muuttoliike Berliinin kautta
länteen vain voimistui. Esimerkiksi heinäkuun aikana siirtyi idästä länteen 30 000 ihmistä. Paenneista noin puolet oli nuoria alle 25-vuotiaita
ja hyvän koulutuksen saaneita. Kun kysymys oli maan parhaasta työvoimasta, tilanne oli uhaksi jo DDR:n talouselämälle. Yksin Itä-Berliinissä
oli 45 000 ihmisen työvoimavajaus.
Maan johdon oli pakko etsiä keinot maastamuuton lopettamiseksi.
Länsi- ja Itä-Saksan välistä rajavartiointia kiristettiin jatkuvasti, mutta
Berliini »vuoti» edelleen. Pääsy Berliinin itäsektorilta läntisiin osiin
päätettiin estää sulkemalla sektoriraja. Valmistelut onnistuttiin salaamaan ja raja suljettiin varhain sunnuntainaamuna 13.8.1961, kun lähes
15 000 rajapoliisia ja sotilasta esti piikkilankaestein kaiken katu- ja raideliikenteen itäisen ja läntisen Berliinin välillä. Itäberliiniläiset eivät
enää päässeet kulkemaan länsisektorin puolelle edes työpaikoilleen.
Länsiberliiniläisten tulo itäsektorille, joka ei kylläkään ollut täysin vapaata, kuitenkin sallittiin. Tämä liikennöinti oli sallittu 14 tarkastuspisteen kautta, joista yksi oli Friedrichstraßen asemarakennus ja joista
kahdeksan sijaitsi sektorirajalla. Muut viisi sijaitsivat kaupungin rajalla;
kaksi lounaassa ja kaksi lännessä sekä yksi luoteessa.
Tilanne oli vakava. Sekä Neuvostoliiton että länsiliittoutuneiden asevoimat Saksassa nostivat heti sotilaallista valmiuttaan, mutta eivät
puuttuneet muurin rakentamiseen. Liittokansleri Konrad Adenauer piti jo samana päivänä radiopuheen, jossa hän kehotti kansaa rauhallisuuteen häpeällisestä muurista huolimatta. Länsiberliiniläiset kylläkin
osoittivat mieltään kaupungin pormestarin Willy Brandtin johdolla
16.8.1961 järjestetyssä joukkomielenilmaisussa, johon osallistui noin
300 000 ihmistä, mutta muuri oli ja pysyi. Yhdysvaltojen presidentti
John F. Kennedy lähetti varapresidenttinsä Lyndon B. Johnsonin Berliiniin yhdessä kenraali Lucius D. Clayn kanssa, ja molemmat vakuuttivat
19.8.1961 pitämässään puheessa Yhdysvaltain pitävän kiinni oikeuksistaan liikkua vapaasti Berliinissä. Samana päivänä saapui Mannheimista
DDR:n alueen halki 1500 sotilaan osasto vahvistamaan amerikkalaisia
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joukkoja Berliinissä. Osasto ajoi näyttävästi kaupungin keskustaan
saakka ja sai kaupunkilaisilta sankarin vastaanoton. Tilanne jatkui
pitkään jännittyneenä ja eräällä tavalla huipentui välikohtaukseen
Checkpoint Charliella Friedrichstraßella 27.10.1961, jolloin niin amerikkalaiset kuin venäläiset taistelupanssarit olivat aivan vastakkain sektorirajalla. Seuraavana päivänä panssarivaunut kuitenkin vedettiin pois
ja tilanne rauhoittui. Amerikkalaisten voimannäytöllä oli kuitenkin
suuri poliittinen merkitys. Se osoitti vastapuolelle, että Berliinin itäsektori ei ollut pelkästään Neuvostoliiton tai DDR:n joukkojen valvonnassa, vaan Berliini oli saareke, jota sodan voittajaosapuolet yhdessä valvoivat tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Toisaalta länsiliittoutuneetkaan eivät halunneet mennä voimatoimissa pitemmälle, jotta tilanne ei
eskaloituisi aseelliseksi taisteluksi. Kun kulkuväylät Länsi-Berliinistä
Liittotasavaltaan pysyivät auki, syntyi status quo -tilanne, jota molemmat osapuolet kunnioittivat. Tosin aikaa myöten tässäkin oli hankaluuksia. DDR kielsi huhtikuussa 1968 Liittotasavallan ministereiden ja
virkamiesten kauttakulkuliikenteen alueensa kautta Länsi-Berliiniin ja
muutti käytännön myöhemmin viisuminvaraiseksi ja maksulliseksi.
Läntiset voittajavaltiot luonnollisesti esittivät vastalauseensa asiaan,
mutta vasta vuonna 1971 päästiin neljän voittajavaltion neuvotteluissa
sopimukseen, jolla kauttakulkuliikennevapaus sallittiin.
Muuri, joka DDR:n virallisen lausuman mukaan oli pystytetty »antifasistisen toiminnan suojavalliksi», pysäytti »muuttoliikkeen», mutta
pakoyritykset jatkuivat aiheuttaen monta kärsimysnäytelmää itäberliiniläisten keskuudessa. Reilu vuosi muurin pystytyksen jälkeen oli kirjattu jo 20 kuolemaan johtanutta pakoyritystä, joista traagisin lienee ollut Peter Fechterin epäonnistunut pakoyritys. Hän yritti kiivetä muurin
yli 17.8.1962 iltapäivällä ystävänsä kanssa Checkpoint Charlien välittömässä läheisyydessä. Ystävälle pako onnistui, mutta Peteriä DDR:n rajavartijat ampuivat ilman ennakkovaroitusta juuri hänen ylittäessään
muuria. Hän putosi kuolettavasti haavoittuneena muurin juurelle ItäBerliinin alueelle huutaen kuuluvasti apua sitä kuitenkaan saamatta.
Kummallakin puolella muuria oli kyllä pian koossa suuri ihmisjoukko,
mutta itäpuolella väkijoukko hajotettiin ja länsipuolellakin poliisi valvoi ihmisjoukkoa rajoittaen sen liikkeitä. Noin tunnin kuluttua itäsaksalaiset rajavartijat vihdoin hakivat uhrin pois länsipuolen raivokkaiden »murhaajat»-huutojen saattelemana. Peter Fechter kuoli saamiinsa
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Itä- ja Länsi-Berliinin erottanutta muuria Niederkirchnerstraßella. Kuva: Seppo
Lehto.
A piece of the Berlin wall that separated East and West on Niederkirchnerstrasse.
Photo: Seppo Lehto.

ampumavammoihin sairaalassa pari tuntia myöhemmin. Aikakauslehti
Time julkaisi asiasta artikkelin pari viikkoa tapahtuman jälkeen käyttäen muurista nimitystä »Häpeämuuri».
Itse muuri rakennettiin monessa vaiheessa. Aluksi vain piikkilankaesteet ja valvontapisteet estivät kulun Länsi-Berliiniin, mutta jo kaksi
päivää sektorirajan sulkemisen jälkeen alkoi betonielementtien pystytys
läpi koko sektorirajan. Vuotta myöhemmin betonimuuria täydennettiin vielä takamuurilla. Vuonna 1975 otettiin käyttöön uusi yhtenäinen
3,60 m korkea rajamuuri (Grenzmauer75), joka entistä tehokkaammin
esti mahdolliset pakoyritykset. Itse valvottu sektorivyöhyke oli rakennuksien ja maaston mukaan leveydeltään 30 metristä muutamaan sataan metriin ollen leveimmillään 500 m Potsdamer Platzin kohdalla.
Miinakenttiä tai itselaukeavia tuliaseita Berliinin muuriin ei liittynyt.
Niitä käytettiin vain DDR:n ja Liittotasavallan välisellä rajalinjalla.
Muurin pystytyksen ja muurin sortumisen välisenä aikana (13.8.
1961–9.11.1989) kirjattiin 5 075 onnistunutta pakoa Länsi-Berliiniin tai
Liittotasavallan alueelle. Kuinka monta pakoyritystä epäonnistui ja joh-
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ti rangaistuksiin, se ei selvinne koskaan. Valitettavan moni pakoyritys
päättyi Peter Fechterin tavoin kuolemaan. Historiantutkimus on 2000luvulla pyrkinyt selvittämään, moniko pakoa yrittäneistä koki väkivaltaisen kuoleman. Viimeisin luku on 136 henkilöä, joiden voidaan katsoa olevan väkivallan uhreja. Muut kaikkiaan 374 tutkitusta kuolemantapauksesta olivat paon yhteydessä tapahtuneita tapaturmia tai jännityksestä johtuneita sydänhalvauksia (tutkimustulos vuodelta 2008).

Berliini tänään

Saksojen yhdistyttyä 3.10.1990 Berliinistä tuli jälleen Saksan virallinen
pääkaupunki joskin eri virastojen ja elimien siirto sinne tapahtui vähitellen jatkuen vuoteen 2000 asti. Matka uuteen kukoistukseen alkoi
kuitenkin viipymättä; ensimmäiseksi luonnollisesti Berliinin historiallisen keskustan restauroinnilla ja jälleenrakentamisella. Uudisrakentaminen on jatkunut jo yli kaksi vuosikymmentä ja jatkuu yhä edelleen
voimakkaana. Brandenburger Tor ja Reichstag eli valtiopäivätalo ovat
jälleen nousseet Berliinin symboleiksi. Jälkimmäinen on peruskorjauksen yhteydessä saanut uuden lasisen kupolin ja vertauskuvallisesti sanotaan, että lasikupolin kautta Saksan kansa voi nyt valvoa hallintoaan,
jotta menneisyys ei toistu. Reichstag on suosittu tutustumiskohde, jossa
vuosittain vierailee pari miljoonaa kävijää. Kaupungin historiallisen
keskustan uudisrakentamisessa ja restauroinnissa on haluttu säilyttää
rakennusten ulkomuoto vanhojen rakennuspiirustusten mukaisena,
vaikka rakennukset luonnollisesti sisältä vastaavat nykyajan vaatimuksia. Toki modernia rakennusarkkitehtuuriakin löytyy. Potsdamer Platz,
joka 20 vuotta sitten oli autiota peltoa sektorilinjojen välissä, on moderneine rakennuksineen noussut uudeksi tärkeäksi liikekeskukseksi.
Kurfürstendamm on kuitenkin edelleen länsipuolen tunnetuin liikekatu, jonka keskeinen tunnusmonumentti on sodassa pahoin vaurioitunut keisari Vilhelmin muistokirkko. Sen rinnalla on itäiseen osaan
DDR:n aikana rakennettu liikekeskus Alexanderplatz, joka taas on tunnettu televisiotornistaan. Berliini on saanut myös uuden katetun päärautatieaseman, joka sijaitsee Spreejoen pohjoispuolella noin kilometri
Reichstag-rakennuksesta pohjoiseen. Väliin jää erikoiselta näyttävä yli
500 m pitkä Bundestag-rakennuskompleksi.
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Vaikka saksalaiset ovat maailmankuuluja osaamisestaan ja tehokkuudestaan, kaikki rakentaminen ei kuitenkaan ole sujunut suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2006 aloitettiin Berliinin uuden lentokentän
rakentaminen, joka valmistuttuaan korvaisi muut kentät. Tämän
uuden Berlin-Brandenburg-Willy Brandt -lentoaseman piti valmistua
vuonna 2012, mutta viivästysten ja rakennusvirheiden vuoksi uusi
kenttä saadaan käyttöön viimeisen arvion mukaan vasta vuonna 2016.
Tämä hankaloittaa tuntuvasti vuotuisen 15 miljoonan lentomatkustajan matkustusta, sillä Tegel on pieni ja ahdas suurelle matkustajamäärälle. Se suljetaankin heti uuden lentoaseman käyttöönoton jälkeen.
Jälleenrakentaminen on niellyt varoja ja kaupungin johdolle on ollut

Uudisrakentaminen jatkuu edelleen itäisessä Berliinissä. Kuva: Seppo Lehto.
New buildings are reaching for the sky in the eastern parts of Berlin. Photo:
Seppo Lehto
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Matkalaiset perinteisessä ryhmäkuvassa. Kuvassa 8.–11.10.2013 matkan tehnyt
ryhmä, edessä keskellä matkanjohtaja Sampo Ahto ja seuran puheenjohtaja Pentti
Airio.
A tradition: the tour members of the October 8−11, 2013 trip pose for the camera.
In the center: tour leader Sampo Ahto and the association’s chairman Pentti Airio.

haastavaa pitää talous kurissa. Kaupunki on kuitenkin noussut kansainvälisen turismin mielenkiinnon kohteeksi ja vuotuiset 20 miljoonaa kaupunkituristia ovat tuoneet helpotusta taloudenpitoon. Saksan
valtio tai oikeammin Saksan kansa tukee myös voimakkaasti rakentamista, sillä jokainen palkansaaja ja yrittäjä maksaa vieläkin 7,5 prosenttia tuloistaan »solidaarisuusverona» valtiolle, ja toistaiseksi näin kertynyt verotulo on ohjattu pääasiallisesti entisen DDR:n alueen, siis myös
Itä-Berliinin, restaurointiin ja uudisrakentamiseen.
Vuonna 2012 Berliini vietti 775-vuotisjuhlavuottaan. Tuohon ajanjaksoon sisältyy valtava määrä Saksan ja Euroopan sekä myös maail-
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manhistoriaa. Turistille Berliini tarjoaa todella monipuolisen tutustumiskohteiden kirjon, olipa kyse sitten sota- tai kulttuurihistoriasta tai
vaikkapa tekniikasta tai lähihistoriasta. Siten Berliini on monenkin
käynnin arvoinen.
***
Eversti Sampo Ahdolta matkan aikana saatuja tietoja olen tätä artikkelia
varten täydentänyt mm. Vasili Tšuikovin kirjasta Tien loppu – Berliini
(1965) ja saksankielisiltä internetsivuilta kerätyllä aineistolla.
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PA S I T U U N A I N E N
(s. 1966), filosofian tohtori, sotahistorian ja sotataidon historian dosentti,
historian yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella.
Julkaissut tutkimuksia muun muassa Vietnamin sodan esihistoriasta,
sotilaallisten innovaatioiden leviämisestä, sotataidosta (erityisesti mottitaktiikasta), sotilasjohtamisesta, sotilasmaantieteestä sekä lukuisista muista
sotahistorian erityiskysymyksistä. Kirjoittaja on bibliofiili, jonka talvisotakirjakokoelmassa on yli 2 000 nidosta.

Valoa tunnelin päässä – katsaus vuoden
2013 sotahistorialliseen kirjallisuuteen
Tämä järjestyksessään kuudes kirjallisuuskatsaus jatkaa edeltäjiensä
viitoittamalla tiellä. Mukana on siis Suomen sotahistoriaan tavalla tai
toisella liittyvää tai suomeksi kirjoitettua yleistä sota- tai sotilashistoriaa käsittelevää tieto- ja tutkimuskirjallisuutta. Katsaukseen on kelpuutettu niin ikään muilla kielillä tai kaksikielisinä julkaistuja painettuja teoksia, jotka on listattu asianomaisen aihepiirin kohdalle. Rajauksiin ei ole tehty muutoksia, joten puolidokumentaariset, ja erityisesti
tekaistuja vuorosanoja sisältävät teokset eivät ole mukana. Kaikkia
teoksia ei myöskään ole kommentoitu yhtä laajasti, vaan osa jää lyhyemmälle maininnalle. Joitakin jo aiemmissa katsauksissa esiteltyjä
muunkielisiä teoksia on sittemmin ilmestynyt suomeksi.
Nykyisin on joillakin tutkijoilla tapana kirjoittaa tiukan tieteellinen
historian tai jonkin muun alan väitöskirja, jonka pohjalta he laativat joko rinnakkain tai jälkikäteen kevennetyn ja populaarimman »kansanpainoksen». Oletettavasti tämä käytäntö on rantautunut Suomeen angloamerikkalaisesta tiedeyhteisöstä. Sellainen on esimerkiksi Sotahistoriallisessa aikakauskirjassa n:o 31/2011 (s. 322–323) esittelemäni Aapo
Roseliuksen väitöstutkimus Kiista, eheys, unohdus: vapaussodan muistaminen suojeluskuntien ja veteraaniliikkeen toiminnassa 1918–1944 (Suomen Tiedeseura), jonka pohjalta on syntynyt teos Isänmaallinen kevät:
vapaussotamyytin alkulähteillä (Tammi).
Syvä murros on jo vuosia koetellut kovin kourin kirja-alaa. Saimme
vuoden 2013 aikana ajoittain lukea huolestuttavia uutisia, että tietokirjallisuuden nimeke- ja myyntimäärät olivat edelleen olleet laskussa.

278

Sotahist34_001-317:__Aikakauskirja

11.11.2014

12:27

Sivu279

Ongelma on koskettanut jossain määrin myös sotahistoriallista kirjallisuutta. Ihmisten lukutottumukset muuttuvat, emmekä vielä tiedä, miten nuoremmat polvet aikanaan suhtautuvat sotahistoriaan. Digitaalinen tekniikka mahdollistaa kirjallisten teosten helpon ja edullisen kopioinnin ja levittämisen niin, että lukija saa niiden tekstisisällöt ilmaiseksi käyttöönsä. Mikäli sisällöt jaetaan ilmaiseksi, kirjankustantamisesta uhkaa tulla taloudellisesti kannattamatonta toimintaa. Näinhän
on Wikipedia tehnyt tietosanakirjasarjoille. Joka tapauksessa digitalisoitumisen vaikutukset ovat selvästi nähtävissä. Tiedonhankinta nopeutuu ja tiedonhankintakanavien määrä kasvaa koko ajan. Uudessa
toimintaympäristössä perinteinen kirja formaattina saattaa pian olla
hätää kärsimässä.
Olen silti toiveikas tulevaisuuden suhteen. Kirja-alan toimijat ovat
vielä toistaiseksi olleet varsin konservatiivisia, vaikka kustantajakenttä
on uudistunut. Osa suurista yleiskustantamoista on supistanut kustannusohjelmiaan myös sotahistorian osalta. Niiden rinnalle on kuitenkin
noussut muita aktiivisia toimijoita, joista eräät ovat peräti kasvattaneet
sotahistoriallisten uutuusnimekkeiden määrää (käsikirjoituksista vain
näyttää olevan pulaa, sic!). Lisäksi, kuten mainitsin edellisellä kerralla,
sotahistoriallisten julkaisujen kirjo on ilahduttavasti laajentunut. Osittain kyse on siis uusintapainoksista, mutta myös entistä laadukkaampien omakustanteiden ja paikallisten julkaisujen esiinmarssista. Niinpä
ei ole lainkaan ihme, että määrällisessä mielessä olemme – uusintapainokset mukaan lukien – suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2012
(nyt 120 julkaisua).
Sotahistoriallista kirjavuotta 2013 voidaan luonnehtia varsin tavanomaiseksi. Toinen maailmansota dominoi rajusti heijastellen näin lukevan yleisön kiinnostusta. Ilmasotanimekkeissä on selvää nousua
edellisvuodesta, mutta lotta-muistelmien määrä on jostain syystä olematon. Suomen sotahistoriaa on jälleen käsitelty myös maamme rajojen ulkopuolella ilmestyneessä tieto- ja tutkimuskirjallisuudessa.
Vuoden merkkitapaus oli Ville Kivimäen marraskuussa saama TietoFinlandia psykiatrisiin tappioihin keskittyvästä, väitöskirjaansa pohjautuvasta Murtuneet mielet (WSOY) -tietoteoksestaan, jota käsittelen
jäljempänä. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun palkinto myönnettiin sotahistorialliselle teokselle. Vuonna 2005 tuo huomattava tunnustus osui Jatkosodan pikkujättiläiselle (WSOY), jota oli sattumoisin toi-
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mittamassa ja kirjoittamassa kymmeniä Suomen Sotahistoriallisen
Seuran ja Sotahistoriallisen aikakauskirjan toimituskunnan entisiä ja
nykyisiä jäseniä.
Merkkiteosten uusintapainoksista tärkein on C. G. Mannerheimin
Matka Kiinaan (SKS). Kirja on oikeastaan Mannerheimin tiedusteluraportti vuosilta 1906–1908, ja se ilmestyi nyt ensimmäistä kertaa suomeksi. Mannerheim teki pitkän ja monivaiheisen matkansa aikana
runsaasti paitsi sotilasmaantieteellisiä myös kansatieteellisiä havaintoja
näkemästään ja kokemastaan. Toinen maininnan arvoinen uusintapainos on Jukka Kulomaan tutkimus Äänislinna: Petroskoin suomalaismiehityksen vuodet 1941–1944 (SKS), jonka ensimmäinen, jo kauan sitten
loppuunmyyty painos ilmestyi vuonna 1989.

Ruotsin aika

30-vuotinen sota hakkapeliittoineen oli aikaisemmin Suomen sotahistoriassa korostunut aihe. Olli Bäckströmin järkäle Polttolunnaat:
Eurooppa sodassa 1618–1630 (SKS) ei kuitenkaan käsittele suomalaisen
ratsuväen osuutta yleiseurooppalaiseksi eskaloituneessa sodassa, koska
hän päättää tarkastelunsa vuoteen 1630. Sen sijaan Bäckström kirjoittaa muun muassa Kustaa Aadolfin sotilaallisista uudistuksista sekä tuo
ansiokkaasti esiin historiografisia debatteja. Hän valottaa tuon raa’an ja
pitkäkestoisen konfliktin taustaa ja syitä sen laajenemiseen ja pitkittymiseen. Bäcktröm hakee yhtymäkohtia nykyaikaan, ja osansa saavat
niin ikään 1600-luvun alun sodankäynnin keskeiset toimijat, palkkasoturit, sotilasurakoitsijat, sotaherrat, soturiyhteisöt ja merirosvot.
Sotalaitoksen ja maatalousyhteiskunnan suhdetta on käsitelty kahdessa teoksessa. Reijo Pyhälän trilogian ensimmäisessä osassa Pyhäjoen
varrelta Ruotsin suurvaltakauden sotiin: Pyhäkosken Pyhälät (osa I) ja
Pirttikosken kylä 1619–1686 (Tekijä) kerrotaan Pyhäjoen Pirttikosken
kylän asukkaista Ruotsin suurvaltakaudella. Teoksessa on sosiaali- ja
väestöhistoriallinen ja sukututkimuksen näkökulma. Pyhälä seuraa laajaan lähdeaineistoon perustuvassa kirjassaan kylästä otettujen sotamiesten vaiheita taistelukentillä. Ulf Smedbergin Krigsmans tid (Tekijä),
600-sivuinen tiiliskivi, valottaa puolestaan ruotujakolaitosta Uudessakaarlepyyssä vuosina 1734–1810. Smedberg tuo esiin uusikaarlepyyläis-

280

PA S I T U U N A I N E N

Sotahist34_001-317:__Aikakauskirja

11.11.2014

12:27

Sivu281

ten ruotusotilaiden elämää niin sodan kuin rauhankin aikana. Hän käsittelee muun muassa sotilastorppia sukututkijan näkökulmasta. Teos
sisältää myös matrikkeliosan 300 ruotusotamiehestä.
Aleksei Blandovin Kostianvirran taistelu (Seppo ja Tapio Korppoo)
on 67-sivuinen lehdykkä 6. lokakuuta 1713 Pälkäneellä käydystä yhdestä suuren Pohjan sodan merkittävimmistä taisteluista, joka päättyi venäläisten voittoon. Julkaisun ansio on siinä, että tekijä on kaivanut uutta tietoa venäläisistä arkistoista ja tuo näin ollen lisävalaistusta Suomen
sotahistoriasta 300 vuoden takaa.
Yury Shikalovin Suomen rakastetuin vihollinen: Kenraali Kulnev
(University Press of Eastern Finland) luo henkilökuvan venäläisestä
husaariupseerista Jakov Kulnevista (1763–1812). Tämä oli Suomen sodan kuuluisa ja pidetty sankarihahmo, jonka Runeberg ikuisti Vänrikki
Stoolin tarinoihinsa. Elämäkerrasta käy hyvin ilmi venäläisen sotilasorganisaation erityispiirteet sekä tapakulttuuriin liittyviä kiinnostavia
seikkoja. Päähenkilöstä tulee vahvasti mieleen Kulnevin aikalainen,
ranskalainen husaarikenraali, kreivi Antoine Charles Louis de Lasalle
(1775–1809), joka oli erittäin kuuluisa seikkailija ja joka myös kaatui
taistelussa Napoleonin sotien aikana.

Vuosi 1918

Vallatkaa Helsinki: Saksan hyökkäys punaiseen Suomeen 1918 (Gummerus) on Tuomas Hopun tietoteos, jossa hän käy yksityiskohtaisesti läpi
saksalaisen Itämeren divisioonan huhtikuussa 1918 toteuttaman valtausoperaation. Helsingin valtaus ei tuota suuria vaikeuksia sotakokemusta saaneille sekä hyvin koulutetuille ja varustetuille saksalaisille.
Punaisten, yksin jääneiden puolustajien vastarinta luhistuu nopeasti ja
he antautuvat. Hopun päähenkilöitä ovat yksittäiset punakaartilaiset,
suojeluskuntalaiset, saksalaiset ja siviilit.
Samalla tavalla pienten ihmisten roolia korostaa totuttuun tyyliinsä
Teemu Keskisarja teoksessaan Viipuri 1918 (Siltala), joka oli yksi TietoFinlandia-ehdokkaista. Keskisarja nostaa Viipurin Tampereen jälkeen
vuoden 1918 sodan toiseksi tärkeimmäksi tapahtumapaikaksi. Sotatoimet puhkesivat Karjalan pääkaupungissa ja ne jatkuivat keskustassa ja
kaupungin liepeillä kolmen kuukauden ajan. Viipurin sotilaallista mer-
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kitystä korosti se, että se oli punaisten hallintokeskus ja liikenteellinen
solmukohta. Keskisarja sivua myös kaupungissa harjoitettua terroria ja
kuvailee siellä toimeenpantuja teloituksia.
Samaa, ja muutenkin osin päällekkäistä teemaa Keskisarjan kanssa
käsittelee Heikki Ylikangas teoksessaan Rata Rautuun: Ratkaisutaistelu
Karjalan Kannaksella 1918 (WSOY). Keskisarja nostaa esiin rautateiden
hallinnan merkityksen osapuolten sotatoimille. Ylikangas pitää niin
ikään Raudun aseman sijaintia alueella pääsiäisenä 1918 käydyn verisen taistelun syynä. Aseman luokse saarroksiin jääneet punaiset, venäläiset ja siviilit yrittivät murtautua ulos, mutta se onnistui vain harvoille. Teoksessaan Ylikangas sahaa ylä- ja alatasojen välillä.
Luonnollisesti Ylikangas ottaa samalla kantaa myös vapaussota vai
sisällissota -väittelyyn asettuen jälkimmäiselle kannalle.
Teoksessaan Punaisten teloitustappiot 1918 (Tekijä) Tauno Tukkinen
on Jaakko Paavolaisen jalanjäljillä. Tilastonikkari Tukkinen on aiemmin julkaissut 16 vastaavaa paikallista teosta. Hän on listannut ammuttujen tarkat henkilötiedot ja kuolinpaikat. Näin ollen hän täydentää
aiempien tutkijoiden ja sotasurmaprojektin lukuja sekä eri arkistoissa
olevia puutteellisia tietoja 8 000 teloitetusta punaisesta. Aukkoja jää silti
tilastoihin.

Suomi ja Saksa

Kolmannen valtakunnan vieraat: Suomi Hitlerin Saksan vaikutuspiirissä
1933–1944 (Otava) on Markku Jokisipilän ja Janne Könösen kynäilemä
pitkän linjan selvitys Suomen tiestä kansallissosialistisen Saksan liittolaiseksi. Teoksessa valotetaan eri puolilta Suomen ja Hitlerin Saksan
yhteistyön kehitystä. Aluksi sotilassuhteita rakennettiin kulissien takana. Kirjoittajat tarkastelevat niin ikään maiden johtohenkilöiden suhtautumista toisiinsa sekä kuvaa Suomessa esiintynyttä saksalaismielisyyttä. He pyrkivät esittämään uusia tulkintoja esimerkiksi talvisodan
taustasta ja Saksan kytkeytymisestä tuohon tapahtumakulkuun. Jokisipilä ja Könönen ottavat kantaa myös holokaustiin. Aiheesta on ilmestynyt Simo Muirin ja Hanna Worthenin toimittama artikkelikokoelma
Finland’s Holocaust: Silences in History (Palgrave Macmillan). Kyseessä
on nuoremman polven tutkijoiden kriittinen keskustelupuheenvuoro,
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jossa valotetaan suomalaisen antisemitismin historiaa ja todetaan, että
Suomessa on pitkälti unohdettu holokausti eikä sitä juuri ole käsitelty
historiankirjoituksessakaan.

Sodankäynnin eri tasoilta

Pekka Tuomikosken 50 suomalaista taistelua (Docendo) on näppärä
pikkukirjanen, jossa kirjoittaja nostaa vuosisatojen varrelta esiin merkittäviä taisteluita. Niistä ei maamme historiassa ole ollut pulaa; siitä
on sijaintimme idän ja lännen rajalla pitänyt huolen. Tuomikoski on
pyrkinyt lyhyissä luvuissaan korostamaan kustakin taistelusta jotakin
tuoretta näkökulmaa. Kirjoitustapa edustaa nykyisin suosittua historian kansantajuistamista. Teoksessa on leipätekstin tukena informatiivisia tietolaatikoita.
Vaiettu totuus: salattuja ja vähän tunnettuja tapauksia sotavuosilta
(Valitut Palat) on Kauko I. Rumpusen toimittama artikkelikokoelma,
jonka kuvatoimituksesta on huolehtinut Reino Rasilainen. Kokoomateokseen on koottu tunnettu kirjoittajajoukko. Aiheet vaihtelevat valtiojohdon päätöksistä ja diplomaattisista käänteistä kotirintaman koettelemuksiin ja kaukopartiointiin. Kirjoittajat tiedostavat, että sota-aikana päätöksiä tehtiin sillä hetkellä tiedossa olevan valossa. Silti kirjoittajat esittävät uusia tulkintoja tunnetuista aiheista tiedostaen anakronismin vaarat tai sortumatta jälkiviisauteen. Teos on tyylikkäästi kuvitettu
valokuvilla, dokumenteilla ja kirjeillä.
Claes Johansenin teos Finland og den totale krig 1939–45 (Gyldendal)
tarjoaa tanskalaisen näkökulman Suomen vaiheisiin toisessa maailmansodassa. Johansen on saanut kirjaa kirjoittaessaan apua useilta suomalaisilta tutkijoilta. Talvisota on saanut osakseen runsaan kolmanneksen Johansenin kokonaissivumäärästä. Nimen mukaisesti Johansen käsittelee kansakuntaa totaalisessa sodassa. Osansa saavat luonnollisesti
suomalaisten rinnalla taistelleet tanskalaiset vapaaehtoiset. Teoksen lopussa on useita liitteitä, joissa on osapuolten taistelujaotuksia.
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Näkökulmia talvisotaan

Talvisota – päivä päivältä (Readme) on Ilkka Enkenbergin yleisesitys
Suomen taistelusta talvella 1939–1940. Enkenberg luo kronologisen kokonaiskuvan 105-päiväisestä talvisodasta. Kirjassa taustoitetaan tiiviisti
kukin sotakuukausi tekstin, aikajanan ja karttojen avulla. Sen jälkeen
siirrytään käsittelemään päivittäisiä tapahtumia. Enkenbergin teoksessa
on myös tietolaatikoita, joissa hän muun muassa esittelee osapuolten
käyttämää aseistusta. Päätilan saavat sotatapahtumat, mutta osansa
saavat myös erikoiset tapahtumat ja yksittäisten rintamasotilaiden kokemukset.
Mika Kuljun teos Raatteen tie: Jäätynyt helvetti (Gummerus) on alun
perin vuonna 2011 julkaistun englanninkielisen iPad-aplikaation ensimmäinen painettu suomenkielinen laitos, jota on täydennetty pääosin aiemmin julkaisemattomalla kuva-aineistolla. Teos julkaistiin laajennettuna laitoksena myös Ruotsissa (Svensk Militärhistorisk Bibliotek). Suomussalmen taistelut eivät yleensä esittelyjä kaipaa. Kulju on
saanut teokseensa tuoretta kuvamateriaalia erityisesti 11. Autokomppanian päällikkönä toimineen reservin luutnantti Erkki Sortilan perikunnalta sekä Jalkaväkirykmentti 27:n perinnekansiosta. Teoksessa on
myös nykykuvia sekä havainnollisia tietolaatikoita ja karttoja.
Leppäsilta, Mursula, Lemetti, Siira: Osasto Elomaan talvisota (Laatokan puolustuksen perinneyhdistys) on Lauri Immosen käsikirjoitus,
jonka Erkki Marttila, Kari Terho ja Pirkko Tiuraniemi ovat toimittaneet
julkaisukuntoon. Immonen tunnetaan 1960-luvulla kirjoittamistaan
teoksista Kaksi tykkiä: Mantsinsaari talvisodassa (WSOY) sekä Unohdettujen rintama (WSOY). Nyt julkaistu, osin kaunokirjallista ilmaisua
sisältävä teos jäi Immoselta luonnoksen asteelle. Käsikirjoitus perustui
sotapäiväkirjoihin ja osaston päällikön kertomuksiin. Sen ovat toimittajat saattaneet julkaisukuntoon selittein ja valokuvin varustettuna.
Nuorista salmilaisvapaaehtoisista kokoonpantu Osasto Elomaa osallistui talvisodan taisteluihin lmpilahden Leppäsillassa ja Siiran mottia
vastaan.
Kollaan rintaman sotatoimet talvisodassa kuuluvat klassikkoihin.
Kollaanjoen taistelut (Paasilinna) on Petri Nevalaisen populaarihistoriallinen kuvaus aiheesta. Suistamon pitäjässä Laatokan Karjalassa sijaitseva Kollaanjoki oli oikeastaan pahainen puro, jonka länsirannalle
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oli valmisteltu viivytysasemat. Taistelut Kollaalla käynnistyivät 7. joulukuuta ja kiivastuivat sodan loppua kohti tultaessa. Nevalainen esittelee
myös Kollaalla sotineet ja Erkki Palolammen Kollaa kestää -teoksessaan
tunnetuiksi tekemät sotilashahmot, kuten komppanianpäällikkönä
Aarne »Marokon Kauhu» Juutilainen sekä tarkka-ampujana Simo
Häyhä. Pekka Tuomikosken toimittama Politruk Oreshinin päiväkirja
(Wanhain kirjain kirjakerho) on talvisodassa Kollaalla kaatuneen poliittisen upseerin päiväkirja. Palolammen kirjassa yksi pääluku on otsikoitu »Yhä tuon kirotun Loimolan edessä». Se ja monet muut päiväkirjamerkinnät kuvastavat puna-armeijan sotilaiden tuntoja suomalaisessa korvessa. Alkuperäinen julkaistu päiväkirja oli käännetty venäjänkielisestä alkuteoksesta suomeksi ja englanniksi. Sen julkaisi omalla kustannuksellaan brittien ilmavoima-asiamies lordi Carlow numeroituna
vain 150 kappaleen painoksena.
Pavel Petrovin laatima bibliografia Venäläinen talvisotakirjallisuus
(Docendo) sisältää tiedot miltei 4 500 talvisotaan liittyvästä venäläisestä
teoksesta ja lehtikirjoituksesta vuosilta 1939–2011. Noin 3 250 julkaisua
ilmestyi toisen maailmansodan aikana, kylmän sodan aikana ainoastaan noin 300 sekä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen noin 950. Teoksen suomalaiseen toimituskuntaan ovat kuuluneet seuramme jäsenet
Antero Uitto, Carl-Fredrik Geust ja Pauli Kruhse. Teos on hyväksytty
Helsingin yliopiston Renvall-instituutin julkaisusarjaan. Esipuheen on
laatinut Venäjä-tutkija Timo Vihavainen. Teoksessa on bibliografiaosuuksien ja kansikuvaliitesivujen ohella hyödyllisiä historiografisia artikkeleita neuvostoliittolaisen ja venäläisen talvisotakirjallisuuden virtauksista sekä erikoisartikkeli neuvostoliittolaisesta sotilaslääkinnästä
vuosina 1939–1940. Sotahistorian ammattilaisille ja harrastajille bibliografia on erinomainen hakuteos.
Yksi esimerkki venäläisestä talvisotakirjasta on M. Markovin Finljandija (Minerva), vuonna 1939 ilmestynyt puna-armeijalle suunnattu
Suomi-opas. Se on suomennettu nyt ensimmäistä kertaa. Oppaasta
käyvät hyvin ilmi muun muassa Stalinin ajatukset ja käsitykset Suomesta. Teoksella oli myös historiallinen tehtävänsä: sen tuli valmistaa
Suomen valtauksen edellä neuvostosotilaita »oikeudenmukaiseen sotaan» ja indoktrinoida heidät Neuvostoliiton viralliseen linjaan. Teos oli
laajasti käytössä aina vuoden 1941 kesään saakka ja sitä painettiin huomattavia määriä.
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Tanki v Zimnej vojne (Taktikal Press) on Bair Irincheevin kirjoittama, näyttävästi kuvitettu venäjänkielinen teos talvisodan panssarivaunuista. Venäläiseen ja suomalaiseen arkistoaineistoon pohjautuvassa
kirjassa käsitellään molempien osapuolten panssarijoukkoja ja niiden
osuutta pääasiassa Karjalan kannaksella käydyissä taisteluissa. Irincheev
tuo esiin myös erilaisia estetyyppejä ja panssarintorjuntaa. Teoksen lopussa on liitteinä laajoja vaunukohtaisia tappiotilastoja.
Stephen Bullin pikkukirjanen World War II Winter and Mountain
Warfare Tactics (Oxford 2013) tuo esiin niitä haasteita, joita armeijat
ovat kohdanneet joutuessaan taistelemaan kylmässä säässä, lumisessa
maastossa sekä vuoristossa. Bull tuo esiin muun muassa sen, miten
suomalaiset määrätietoisesti kehittivät maailmansotien välisenä aikana
talvisodankäyntikykyään. Vuoristojääkäreitä oli puolestaan alppimailla.
Länsiliittoutuneet oppivat sotimaan talvella lähinnä kantapään kautta.
Stalin’s Claws (Tattered Flag) on E. R. Hootonin teos siitä, miten Stalinin puhdistukset vaikuttivat puna-armeijan operaatioihin ennen kesää 1941. Talvisota on saanut Hootonin kirjassa runsaasti palstatilaa –
peräti kahden luvun verran. Hooton osoittaa teoksessaan yleisesti tunnetun tosiasian, että puhdistukset koettelivat myös upseerikuntaa ja
näin ollen niiden toimeenpanolla oli kielteiset vaikutukset puna-armeijan suoritumiseen talvisodassa. Niiden pääsyynä olivat Hootonin mukaan upseeriston näkemyserot suhteessa mekanisoituihin joukkoihin.
Talvisota johti huomattaviin reformeihin Neuvostoliiton asevoimien sisällä. Lisäksi uusien puhdistusten pelko vaikutti lamaannuttavasti punakomentajien toimintaan koko tutkitun ajanjakson (1937–1941) ajan.

Jatko- ja Lapin sodasta

Neuvostoliiton suurhyökkäys Karjalan kannaksella kesällä 1944 on puhuttanut suomalaisia jo vuosikymmeniä. Janne Mäkitalon ja Jukka Vainion teos Valkeasaaressa läpimurto: Jalkaväkirykmentti 1 jatkosodassa
(Docendo) ei ole perinteinen joukko-osastohistoriikki, vaan laaja ja
vankasti dokumentoitu historiateos. JR 1 joutui 9.–10.6. tulimyrskyyn
Valkeasaaren lohkolla, jonne se oli saapunut vasta kolme viikkoa aikaisemmin. Rykmentti kärsi raskaat tappiot ja joutui lyödyksi hajalle, koska se joutui ottamaan vastaan massiivisen tykistön ja ilmavoimien tu-
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keman suurhyökkäyksen painon. Myöhemmin JR 1:n taistelukyky palautui ja se osallistui puna-armeijan ylimenohyökkäysten torjuntaan
Viipurinlahden länsirannalla.
Mika Kuljun kirja Lapin sota 1944–45 (Gummerus) luo kokonaiskuvan aiheestaan, tuosta jatkosodan jälkinäytöksestä. Lapin sodasta on
kirjoitettu yllättävän vähän. Seitsemän kuukautta kestänyttä sotaa on
kutsuttu saksalaissodaksi ja »lasten ristiretkeksi», koska demobilisoidun
Suomen armeijan asemesta saksalaisia karkottamaan lähetettiin varusmiespalveluksessa olevia nuorukaisia. Kulju kirjoittaa lukuisista mielenkiintoisista yksityiskohdista. Hänen mukaansa Lapin sota, joka ei
olisi ollut vältettävissä, päättyi ratkaisemattomana.

Tiedustelua ja sensuuria

Patrik Berghällin teos I fjärrpatrullerna (Schildts & Söderströms) käsittelee Päämajan kaukopartiotoimintaa. Ne hankkivat tiedustelutietoja
sekä tuhosivat rautateitä ja huoltokeskuksia kaukana vihollisen selustassa. Kirja rakentuu yhden partiomiehen kokemusten varaan. Sen päähenkilö Karl-Johan Norrgård (s. 1922) palveli Osasto Kuismasessa eli
OsKussa. Norrgård osallistui kolmelletoista retkelle. Kirja ilmestyi suomeksi syksyllä 2014 nimellä Viimeinen kaukopartiomies: 13 retkeä osasto Kuismasen matkassa (Atena). Berghäll oli mukana helmikuussa 1942
Petrovski Jamiin suuntautuneella retkellä. Aiheesta on ilmestynyt Bair
Irincheevin ja Pjotr Repnikovin teos Kaukopartio-operaatio Petrovski
Jam: Legendaarinen sissi-isku vai sotarikos? (Minerva). Kirjoittajat tuovat esiin niitä eroja, joilla suomalaiset ja venäläiset sotahistorioitsijat
ovat tätä iskua arvioineet. Suomessa se on nähty onnistuneena operaationa huoltokeskusta vastaan, kun taas Venäjällä tapahtuma halutaan
esittää tahallisena ja kansainvälisiä sopimuksia rikkovana hyökkäyksenä sotilassairaalaa vastaan. Kirjoittajat toteavat, että osapuolet ovat
asiaa puidessaan puhuneet toistensa ohi ja pyrkivät tasapuoliseen käsittelyyn.
Hyökkäyksen edellä (Atena) on Mikko Porvalin jännityskertomuksen
tavoin etenevä kuvaus kaukopartioretkestä Karjalan kannakselle kesällä
1941. Partion johtajaksi määrätään kokenut kersantti Ilmari Tolvanen.
Kahdeksan miehen partio kootaan kannakselaissyntyisistä miehistä,
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joiden tehtävänä on selvittää edessä oleva vastus. Partio on fyysisesti
erittäin raskas ja monivaiheinen, ja kolme sen jäsenistä jää palaamatta.
Eloon jääneitä haastatellaan radioon, mutta nauhan esittäminen kielletään. Alkuperäisen haastattelun sisältävä cd-levy on liitetty kirjan takakanteen.
Jatkosodassa TK-miesten tekstejä hyllytettiin eri syistä. Pekka Tuomikosken kirja Sensuroidut sotakirjoitukset (Otava) nostaa esiin noita
aiemmin tuntemattomia propagandakirjoituksia. Niiden aiheina olivat
muun muassa venäläisvastaisuus, partisaanien tekemät siviileihin kohdistuneet sotarikokset, kaukopartiotarinat, täpärät pelastumiset sekä
johtajien henkilökuvat. Sensuurin kohteeksi joutuneet kirjoitukset ovat
taitavien sanankäyttäjien työtä.

Asevelisurmia, sotavankeja ja suhteita miehityksen varjossa

Atso Haapanen on teostaan Asevelisurmat (Minerva) varten käynyt läpi
kenttäoikeuksien pöytäkirjat. Haapanen on kirjannut ylös rintamapalveluksessa tapahtuneet tahalliset tai tahattomat omien surmaamistapaukset. Sotavuosina ja välirauhan aikana surmattujen kokonaismäärä
oli lähes 500 henkeä, joiden joukossa oli muutama siviili. Tapon yrityksissä haavoittui lisäksi lukuisia sotilaita. Tekotavat olivat enimmäkseen
vahingonlaukauksia, tahallisia ampumisia ja puukolla suoritettuja tappoja. Usein alkoholilla oli, kuten rauhan aikanakin, osuutta tapahtumiin.
Viime sodissa jäi sotavangiksi noin 3 500 suomalaissotilasta, joista
yksi oli Osasto Paatsalon riveissä palvellut sodankyläläinen Eino Hietala (1917–2014). Hän vaikeni vuosikymmeniä kokemuksistaan, mutta
avautui kuntoutuksessa lääkäri Ritva Tuomaalalle. Tämän yhteistyön
tuloksena syntyi teos Sotavankina Siperiassa (Väylä). Hietala vangittiin
Sallan Alakurtissa keväällä 1944. Miltei puolet suomalaisista sotavangeista menehtyi Neuvostoliitossa, ja 25 vuoden pakkotyötuomion saanut Hietala sairasteli Siperian leireillä, joilta hän vapautui vasta lähes
kymmenen vuoden jälkeen.
Arvo Myllymäen teos Kurileiri (Minerva) kertoo jatkosodan vuosina
toimineista kolmesta erityissotavankileiristä, jotka oli tarkoitettu kurittomille, politrukeille ja upseereille. Kerimäen Riitasensuolle perustet-
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tiin heinäkuussa 1942 Sotavankileiri nro 24, Kurileiri, karkureita ja
muuta ns. huligaaniainesta varten. Vuosina 1943–1944 leiri toimi Vaasa–Mustasaaressa. Leirien toiminnasta on osin vaiettu, koska vankien
kohtelussa poikettiin ajoittain kansainvälisten sotavankisopimusten
edellyttämältä linjalta.
Miehittäjän morsiamet: Rakkautta ja petoksia jatkosodan Itä-Karjalassa (Atena) on Pauliina Salmisen teos, johon hän on kaivanut tietoja
suomalaissotilaiden jälkeensä jättäneiden naisten ja lasten kohtaloista
suomalaisten miehitysjoukkojen vetäytymisen jälkeen. Teos perustuu
asiakirjojen lisäksi yksityiseen kirjeenvaihtoon. Suhteita syntyi asemasodan vuosina erityisesti suomalaisten ja sukulaiskansoja edustaneiden
naisten välille. Suhteiden tuloksena syntyi runsaat 400 aviotonta lasta.
Seksuaalinen väkivalta, pakkoabortit ja sukupuolitaudit eivät olleet tavattomia miehitetyillä alueilla.

Henkilöhistoria

Pentti Airion osaelämäkerta Walter Horn: Ensimmäinen jääkäri ja kylmän sodan Pohjola-aktivisti (Docendo) asemoi päähenkilön kahteen
Suomen historian kohtalonhetkeen. Saksalaissuuntautunut ja saksalaista syntyperää oleva Horn (1893–1972) toimi ensimmäisen maailmansodan aikana Tukholmassa vaikuttaen merkittävästi jääkäriliikkeen
syntyyn. Jatkosodan aikana hän palveli sotilasasiamiehenä Berliinissä.
Kylmän sodan kuumimpina vuosina hän kuului ns. Pohjola-aktivistien
sisäpiiriin yhdessä Lauri »Tahko» Pihkalan, K. L. Oeschin, A. E. Martolan ja Valo Nihtilän kanssa. Näiden anti-kommunististen aktivistien tavoitteena oli pohjoismainen puolustusliitto, joka olisi irrottanut Norjan Natosta ja Suomen YYA:sta. Hanke kuivui kuitenkin kokoon, vaikka se istui ennen noottikriisiä presidentti Kekkosen suunnitelmiin, kuten ydinaseettomaan Pohjolaan.
Tuntematon kenraali J. F. Lundqvist (Apali) on Markku Iskaniuksen
laatima elämäkertatutkimus, joka esittää uutta tietoa niin kohdehenkilöstä kuin ilmavoimien ja puolustusvoimien historiastakin. Kaksiosaisen teossarjan nyt puheena oleva ensimmäinen osa kattaa eversti Jarl
Lundqvistin (1896–1965) toiminnan ilmavoimien komentajana syksystä 1932 kevääseen 1940. Tuona aikana Lundqvist kehitti merkittävästi
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ilmavoimien valmiutta sekä onnistui henkilökohtaisten suhteidensa ja
ponnistelujensa avulla vaikuttamaan kalustohankintoihin.
Tor G. Karlingin Minnen från kriget: En Dagbok från Taipale 1940 och
Hangö 1941 (LE Förlag) on Folke Karlingin julkaisukuntoon saattamat
Tor-isänsä (1909–1998) sotamuistot. Päähenkilön tie vei talvisodan Taipaleeseen, jossa hän toimi vänrikkinä konekiväärijoukkueen johtajana.
Vuonna 1940 reservin luutnantiksi ylennyt Karling aloitti jatkosotansa
komppanianpäällikkönä Hangon rintamalla. Vuosina 1942–1944 hän
palveli eri tehtävissä rannikkotykistöjoukoissa. Sodan jälkeen päähenkilö muutti Ruotsiin, jossa hän teki tieteellisen uran eläintieteen saralla.
Kenraali ja sotataidon kehittäjä N. V. Hersalo (Docendo) on Jarkko
Kempin elämäkertateos kenraalimajuri Niilo Viktor Hersalosta (Sigell).
Hersalo (1895–1979) on aiheettomasti jäänyt tuntemattomaksi, vaikka
hän oli monessa mukana, osallistui muun muassa 1917 aktiivisesti suojeluskuntien perustamiseen. Vuonna 1918 hän palveli Hans Kalmin
alaisena. Yleisesikuntaupseeriksi hän opiskeli Saksassa. Maailmansotien
välisenä aikana Hersalo kehitti jalkaväen taktiikkaa. Viime sodissa hän
kunnostautui komentaen divisioonia. Vuonna 1946 hänet pakotettiin
eroamaan. Hänellä oli myös laajaa julkaisutoimintaa erityisesti sotataidosta ja suojeluskuntien historiasta.
Tauno Oksasen kirja Kahden sodan aloittaja (Myllylahti) käy läpi rajamies Mikko Kallionpään (s. 1915) tarinan viime sodissa. Kallionpää
joutui sotataipaleellaan todella erikoisiin tilanteisiin, sillä hän aloitti
talvisodan ensimmäisen taistelun Pielisjärvellä (Lieksassa). Vajaat viisi
vuotta myöhemmin päähenkilön kohtalona oli aloittaa Lapin sota. Oksanen taustoittaa sotavuosien tapahtumat ja liittää Kallionpään vaiheet
laajempiin yhteyksiinsä. Kirjassaan Oksanen kiinnittää huomiota erikoisiin sattumiin ja vähemmän tunnettuihin seikkoihin.
Legioonalainen Peters – Tarkka-ampujan tähtäimessä (Tammi) on
Kyösti Pietiläisen (s. 1945) ja Ville Kaarnakarin teos, jossa caporal chef
Pietiläinen, alias Karl Peters on tällä kertaa keskellä Bosnian sotaa 1990luvun alkupuoliskolla. Ryhmänjohtaja Petersillä ja muilla muukalaislegioonan laskuvarjojääkäreillä oli tehtävänä pitää auki tie saarrettuun
Sarajevoon, jonka asukkaat kärsivät epäsuorasta tulituksesta, tarkkaampujista sekä elintarvikkeiden ja lääkkeiden puutteesta. Humanitaarinen tehtävä osoittautui jälleen kerran vaativaksi.
Antero Uiton Suomensyöjä Otto Wille Kuusinen (Paasilinna) on elä-
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mäkertateos tunnetusta suomalaisemigranttikommunistista, joka tunsi
Leninin, selvisi Stalinin vainoista ja sai viimeisen leposijansa Kremlin
muurista. Kuusinen (1881–1964) oli syntyisin Laukaasta. Poliittisen
toimintansa ohella hän toimi erityisesti sanomalehtimiehenä. Kuusinen pakeni itään vuonna 1918 ja hänellä oli merkittävä rooli kansainvälisenä vallankumouksellisena muun muassa Kominternin tehtävissä.
Kuusinen tuki Stalinin valtaannousua, mutta suomalaisille hän tuli tutuksi erityisesti Terijoen hallituksen päämiehenä, josta kaavailtiin talvisodassa valloitetun Neuvosto-Suomen nukkehallitsijaa.

Mannerheimiana ja Mannerheim-ristin ritarien elämäkerrat

Vera von Fersenin ja Georges Bibikoffin tietoteoksessa Chevalierkaarti
– Mannerheimin rykmentti (SKS) kuljetetaan rinnakkain Venäjän armeijan eliittijoukon historiaa ja Mannerheimin elämänvaiheita. Tämä
pääsi arvostettuun joukko-osastoon 23-vuotiaana vuonna 1890. Teos
esittelee joukon perinteet sekä vie lukijansa rykmentin arkeen, harjoituksiin, leireille ja rintamille. Asema keisarin henkikaartilaisena toi
mukanaan erilaisia tehtäviä, muun muassa komennuksen vuonna 1896
järjestettyihin keisari Nikolai II:n kruunajaisiin, joissa Mannerheim
pääsi peräti keisarin rinnalle. Tekijät ovat saaneet käyttöönsä useiden
kaartissa palvelleiden upseereiden henkilökohtaista aineistoa 1800- ja
1900-luvun vaihteesta. Teos onkin sen vuoksi näyttävästi kuvitettu.
Mannerheimin ja Rytin vaikeat valinnat (Docendo) on Pekka Visurin
teos, jossa hän pureutuu Suomen korkeimman poliittisen ja sotilasjohdon ratkaisuihin jatkosodan loppupuolella vuosina 1943–1944. Visuri
kytkee tapahtumat Suomen rintamilla laajempiin historiallisiin yhteyksiinsä. Hän on pyrkinyt selvittämään rauhantunnustelujen epäonnistumisen sekä puna-armeijan yllättävyyden syitä. Visuri hakee vastauksia
esittämiinsä kysymyksiin lähinnä aiemmasta kirjallisuudesta. Tilannearvioihinsa nojautuen Saksan edessä häämöttävästä tappiosta Suomen
johto pyrki irrottamaan maan sodasta kohtuullisin ehdoin. Suomi joutui puristukseen, koska Suomen erillisrauha ei sopinut Saksalle ja Neuvostoliiton rauhanehdot nähtiin vaikeiksi hyväksyä.
Juhani Suomen teos Mannerheim – viimeinen kortti? (Siltala) keskittyy Mannerheimin elämän loppuvaiheisiin, erityisesti tämän president-
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tikauteen (1944–1946). Suomi käsittelee marsalkka-presidentin persoonaa ja pyrkii selvittämään, onko Mannerheimista jälkipolville annettu kuva totuudenmukainen. Ylipäällikkö-presidentillä oli lyhyen aikaa suomalaisittain poikkeuksellisen laajat valtaoikeudet. Suomen mukaan Mannerheim oli tarkka ulkoisesta asemastaan ja pyrki sen vuoksi
itse päättämään pienistäkin asioista. Marsalkan heikkenevä terveys vaikutti viranhoitoon. Suomen käsittelyssä Mannerheim ei muistuta jälkikuvaansa ja hänestä luotua myyttiä, vaan paljastuu sen sijaan päätöksissään horjuvaksi johtajaksi, jolla oli huono ihmistuntemus ja joka oli
siksi avustajiensa johdateltavissa.
Albert Puroma: Huutolaispojasta kenraaliksi (Docendo) on Jarkko
Kempin kirjoittama henkilökuva jääkärikenraaliluutnantti Albert Puromasta (1895–1987), joka teki vaatimattomista lähtökohdistaan huolimatta merkittävän uran. Hänen tiensä vei saksalaisen hiilikaivoksen
pakkotyöstä jääkäriksi. Hän osallistui sotatoimiin vuonna 1918 sekä
toimi kouluttaja- ja päällikkötehtävissä maailmansotien välillä. Talvisodassa Puroma palveli Viipurin komendanttina. Jatkosodassa hän osoittautui pystyväksi rintamakomentajaksi. Vuonna 1941 Puroma komensi
JR 12:ta Sallassa ja Kiestingissä ansaiten toiminnastaan Mannerheimristin. Hän osallistui Kannaksella kesän 1944 torjuntataisteluihin Jääkäriprikaatin ja sittemmin 6. Divisioonan komentajana myös Lapin sotaan. Aseiden vaiettua hän palveli muun muassa Taistelukoulun johtajana ja viimeiseksi Rajavartiolaitoksen päällikkönä vuoteen 1956.
Johanna Parikka Altenstedtin laatima Tiedustelupäällikön vaimo
(Docendo) on Flóra Paasosen (1918–2013) elämäntarina. Tiedustelupäällikkö, eversti Aladár Paasosen myöhemmät vaiheet ristesivät Mannerheimin kanssa, mutta ovat olleet osin hämärän peitossa. Eversti Paasosen unkarilaissyntyinen leski halusi kertoa asioista omalta kantiltaan,
koska hän oli sitä mieltä, etteivät muut kirjoittajat olleet tehneet everstille oikeutta. Teos ei tee suuria paljastuksia, vaan keskittyy lähinnä Paasosten monivaiheiseen elämään, jossa he eivät päässeet helpolla. Miehen työskennellessä lännen tiedustelutehtävissä he asuivat useissa
maissa, mutta asettuivat kuitenkin Yhdysvaltoihin.
Tuntematon Lauri Törni (Otava) on Juha Pohjosen ja Oula Silvennoisen kriittinen elämäkertateos Mannerheim-ristin ritarista ja tunnetusta sotasankarista, jonka kohtalona oli kaatua Vietnamissa. Kirjoittajat kuvaavat viipurilaissyntyisen Törnin eli Larry A. Thornen (1919–
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1965) elämää ja toimintaa Suomen armeijan, Saksan SS-joukkojen – ja
jossain määrin myös Yhdysvaltojen maavoimien erikoisjoukkojen eli
ns. vihreiden barettien riveissä. Pohjonen ja Silvennoinen pohtivat Törniä ja tämän motiiveita maanpetturina, vankikarkurina ja maanpakolaisena sekä pyrkivät purkamaan hänestä luotua sankarimyyttiä.
Päivi Tapolan ja Mikko Karjalaisen laatiman jääkärikenraali Harald
Öhquistin elämäkerran nimeksi on valikoitunut Mannerheimin haastaja (Otava). Öhquist (1861–1949) luki aluksi oikeustiedettä, mutta Suomen itsenäistymisajatukset veivät hänet jääkärikoulutukseen Saksaan.
Maailmansotien välillä hänestä tuli nuoren valtion asevoimien kehittäjä. Talvisodassa Öhquist oli II Armeijakunnan komentaja ja Viipurin
»linnanherra», joka julkaisi kokemuksistaan tunnetun muistelmateoksen Vinterkriget ur min synvinkel – Talvisota minun näkökulmastani
(WSOY). Hänellä oli ristiriitainen suhde ylipäällikköön, minkä vuoksi
hän toimi jatkosodassa Päämajassa yhteysupseerina ja välillä Kannaksen Ryhmän komentajana, kunnes hän joutui taas koulutuksen tarkastajaksi.
Mannerheim-ristin ritareista on ilmestynyt lukuisia teoksia. Vähemmän tunnettua on, että jo talvisodan saavutusten johdosta esitettiin
kaikkiaan 497 sotilaalle Mannerheim-ristiä. Pelkistä talvisodan ansioista ei kuitenkaan palkittu ketään, mutta joidenkin myöhempien Mannerheim-ristin ritareiden kohdalla talven 1939–1940 teot otettiin huomioon lisäansioina. Seppo Porvalin Talvisodan ritarit (Revontuli) kertoo talvisodassa tehdyistä lukuisista sankariteoista ja taistelijoista tekojen takana. Porvali on koonnut yhteen kaikki talvisodan nimitysehdotukset. Hän on jo aiemmin kirjoittanut 105 palkitsematta jääneen urotöistä vuonna 2004 ilmestyneessä teoksessaan Talvisodan sankarit (Valitut Palat). Antti Tuuri on puolestaan kirjannut teokseensa Mannerheim-ristin ritarit (Paasilinna) lyhyesti ylös kaikkien Mannerheimristin ritarien biografiset tiedot. Lisäksi hän käy läpi ne olosuhteet ja
teot, jotka olivat ristien myöntämisperusteena.

Kirjekokoelmat ja sodan arki

Kirjeillä oli tärkeä merkitys poikkeusolojen kommunikointivälineinä.
Sotavuosien kirjeenvaihto kertoo enimmäkseen henkilökohtaisista
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asioista, koska rintamatapahtumien käsittelyn esti kirjesensuuri. Vuonna 2013 ilmestyi lukuisia kirjekokoelmia, joita seuraavat polvet ovat
kaivaneet esiin veteraanipolven jäämistöistä. Suurin osa sota-ajan – lähinnä jatkosodan – kirjeitä sisältävistä julkaisuista on ilmestynyt omakustanteina. Niitä olivat Eino Kohon kirjeitä rintamalta 1941–1944 (Kari ja Markku Koho) Kari, Markku ja Ossi Kohon toimittamana, Aino
Aliisa Vilkon Sydämen puutarha: Aliisan (1916–1985) ja Teodorin
(1915–1995) sota-ajan kirjeenvaihtoa vuodelta 1944 (Marja-Liisa Vilkko-Hämäläinen), Maija Hirvosen Vapaus ristin kanssa: Jorma Juhani
Hirvosen elämä Kiviahossa ja rintamalla 1915–1942 (Tekijä), Tenho
Ahokaisen kokoama Osmo Kuhasen Sota ei ole leikkiä: JR 2:n sotilaan
kirjeitä Syväriltä kotiin (Tekijä), Irma ja Toivo: Sodan kirjeet 1939–1944
(Ilona Kuokkanen) sekä Marketta Anderssonin (o.s. Hiltunen) toimittama Isän sota-ajan kirjeet äidille: Aarne Johannes Hiltusen kirjeet tulevalle Anna-puolisolleen vuosilta 1943–1944 (Kuopion kaupunki).
Suomi 1944: Sota, arki, maailma (Gummerus) on Pekka Tuomikosken toimittama kronikka vuoden 1944 moninaisista tapahtumista. Mitä, missä, milloin -tyyliin laaditusta, ilmavasti taitetusta tietoteoksesta
käyvät ilmi kehityskulut maailmalla. Pääpaino on kuitenkin sodassa ja
sota-ajan arjen ilmiöissä Suomessa. Ne esitetään tapahtumatietoina ja
kuvina. Vuosi 1944 oli monessa suhteessa käänteentekevä Suomelle.

Paikallisnäkökulma ja veteraanikirjat

Nousiaisten naisten ja miesten sota-ajan muistot (Nousiaisten sotaveteraanit) on Jukka Liikarin kokoomateos, joka sisältää nousiaislaisten
miesten ja naisten omakohtaisia ja usein traumaattisia muistoja sotaajalta. Teos pohjautuu vapaaehtoisvoimin toteutettuun muistitiedon
keruuhankkeeseen.
Kyösti Jaatisen ja Seppo Luukkaan 13 vuotta kestäneen toimitustyön
tuloksena syntynyt teos Sota-aika muistoissamme: tohmajärveläiset kertovat (Seppo Luukas) on kertomus siitä, miten tohmajärveläiset kokivat
viime sodat niin kotikunnassa kuin rintamillakin. Taustoittavien
osuuksien lisäksi teoksessa on veteraanien omia kertomuksia, kotirintamalla koettua, vapaaehtoista maanpuolustustyötä sekä kirjoitus Tohmajärven ja Värtsilän kuntien sankarivainajista.
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Pittää lähtii! Talvisota Sortavalan seudulla (Sortavala-seura Helsinki
r.y.) perustuu pääkaupungissa toimivan sortavalalaisten seuran pitkäaikaiseen perinteen keruuseen, joka on sisältänyt opastettua muistelujen
kirjoittamista, minkä vuoksi on onnistuttu tallentamaan talvisotaan
liittyviä kokemuksia. Monet kirjan kertomukset liittyvät siviiliväestön
evakkomatkoihin. Niistä kuvastuvat muun muassa pommitusten ja sotatoimien aiheuttamat pelkotilat, kotien jättäminen, mutta myös samassa tilanteessa olevien karjalaisten vahva yhteisöllisyys ja sopeutumiskyky.
Rajalla: Maanpuolustusta Pohjois-Karjalassa (Suomen Kivitutkimussäätiö) on Juuan Kivikeskuksen samannimiseen vaihtuvaan kesänäyttelyyn perustuva teos. Se sisältää kirjoituksia rajamaakunnan puolustuksesta 1600-luvulta nykypäivään. Osansa saavat Ruotsin ajan paikalliset
talonpoikaisjoukot, Suomen itsenäistymisvaiheet, aktiivinen vapaaehtoinen maanpuolustustyö, Pohjois-Karjalan alueella toteutetut sotatoimet, varuskuntahistoria sekä rajavartiointi.
Lassi Rämön muistelmakirja Takaisin Karjalaan (Gummerus) kuvaa
erään karjalaisperheen paluun Kannakselle jatkosodan aikaan. Jatkosodan alettua Hämeeseen sijoitetut karjalaiset evakot alkoivat elätellä toiveita kotiinpaluusta. Syksyllä he saavat lähtöluvan. Iivari Rämö lähtee
Tammelasta ilman perhettään ja alkaa kunnostaa sodassa tuhoutunutta
tilaansa Muolaan pitäjän Moiniemen kylässä. Naapuriavun turvin työ
etenee ja koko perhe voi alkaa elämänsä alusta rakkaalla kotiseudullaan. Onni päättyy kuitenkin uuteen evakkotaipaleeseen.
Viipurin kadotetut vuodet 1940–1990 (Tammi) on Yury Shikalovin ja
Tapio Hämysen tutkimus neuvostoliittolaisesta Viipurista. Kirjoittajakaksikko on venäläisissä arkistoissa työskentelemällä kyennyt pureutumaan vähän tunnettuun aiheeseen. Suomalaisten jätettyä Karjalan pääkaupungin se asutettiin eri kansallisuuksilla ja jälleenrakennettiin neuvostoliittolaiseksi kaupungiksi. Huolimatta aktiivisista pyrkimyksistä
unohtaa aiempi suomalainen menneisyys Viipuri on onnistunut säilyttämään suomalaisen leimansa. Shikalovin ja Hämysen teoksen runsas
kuvitus on peräisin Viipurin museon ja Leningradin alueen valtionarkiston kokoelmista, ja se on pääosin aiemmin julkaisematonta.
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Lasten ja sotaorpojen kokemushistoriaa

Krigets barn: arkivmaterial om krigstiden 1939–1945 (Svenska litteratursällskapet i Finland) on arkistonhoitajien Nelly Laitisen ja Pia Lindholmin toimittama teos sodan arjen kokemisesta lasten silmin. Monipuoliseen arkisto- ja muuhun lähdeaineistoon perustuva teos kuvaa sodan
arkea evakuointeineen, työvelvollisuuksineen ja sotalapsineen. Teoksessa on opettavainen sävy.
Liisa Tallbacka ja Lakeudenportin kansalaisopiston opintopiiri ovat
saaneet kansien väliin teoksen Sodan muisto elää meissä: Alavuden,
Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin sotaorvot kertovat (Ähtärin Kaatuneitten
Omaiset). Kirjan kymmenissä kirjoituksissa nousee esiin koskettavia
elämäntarinoita ja kirjoitukset heijastelevat patoutunutta ikävää. Sotaajan lapset joutuivat tekemään uhrauksia, vaikenemaan menetyksistä,
jäädyttämään omia tunteitaan, jäämään vaille lohdutusta, pärjäämään
yksin sisullaan sekä ottamaan vastuuta jo pienestä pitäen. Myöskään
leskiäidin osa ei ollut yleensä helppo.

Rannikkopuolustus

Ove Enqvistin Suomen rannikkotykit – Coastal guns in Finland (Latvia
2013) on parannettu versio kirjoittajan vuonna 1999 ilmestyneestä teoksesta Itsenäisen Suomen rannikkotykit 1918–1998 (Sotamuseo). Kyseessä
on kattava ja asianmukaisesti taustoitettu esitys Suomen rannikkopuolustuksen käytössä olleista rannikkotykeistä, niiden hankinnasta, korjauksesta ja omasta tykkiteollisuudesta. Tykkimalleista ilmoitetaan myös
niiden nimitykset ja merkinnät. Kirja on suunniteltu palvelemaan myös
kansainvälistä lukijankuntaa, sillä sen kielet ovat suomi ja englanti.
Rankin linnake (Apali) on Lari Pietiläisen teos Rankin linnakesaaresta, joka oli jo vuosisatojen ajan toiminut kalastajien suojaisana tukikohtana. Majakastaan tunnettu Rankin ulkosaari liitettiin ensimmäisen
maailmansodan vuosina osaksi venäläisten laajaa rannikkopuolustusjärjestelmää ja sinne rakennettiin tykkipatteri. Vuonna 1918 saari oli
Kotkan punakaartin hallinnassa. Linnakkeella oli keskeinen osa itsenäisen Suomen rannikkotykistön kehitystyössä. Talvisodan alussa Rankin
linnake osallistui onnistuneesti Kotkan alueen torjuntataisteluihin.
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Väitöstutkimukset

Samu Nyström tutkii väitöskirjassaan Poikkeusajan kaupunkielämäkerta: Helsinki ja helsinkiläiset maailmansodassa 1914–1918 (Helsingin yliopisto) pääkaupungin ja sen asukkaiden elämää ensimmäisen maailmansodan vuosina. Nyström, joka tarkastelee aihettaan myös globaalissa kontekstissa, on selvittänyt, miten ja miksi sotavuodet heijastuivat
helsinkiläisten elämään sekä millaisia selviytymiskeinoja heillä oli. Tutkimuksessa on ollut kolme laajempaa teemaa: turvallisuus, taloudellinen toimeentulo ja elämän perusehtojen täyttyminen. Tulkinnassa on
hyödynnetty apuna vertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuden tunteeseen
liittyviä ajattelumalleja. Nyström on havainnut, että laajemmin ongelmaton elämä Helsingin kaltaisessa »suuressa modernissa kaupungissa»
oli riippuvaista erilaisista toimivista verkostoista, jotka olivat luonteeltaan teknisiä, taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia. Ongelmat tulivat
pääasiallisesti ulkoa. Kriisin pitkittyessä kasaantuneet vaikeudet johtivat
lopulta paikallisyhteisön hajoamiseen. Nyströmin mukaan toisiinsa vihamielisesti suhtautuneet ryhmät eivät ongelmia ratkaistessaan onnistuneet puhaltamaan yhteen hiileen, mutta alatasolla tilanne oli toinen.
Pääkaupunkilaisista muodostui verkostoja, jotka mahdollistivat helpotuksen etsimisen kriisiajan mukanaan tuomiin ongelmiin. Laajempaan
perspektiiviin asetettuna voidaan todeta, että helsinkiläiset selvisivät
maailmanpalosta kohtalaisen vähällä. Siitä huolimatta sotavuosista
kaupunkiyhteisöön jääneet syvät haavat osoittautuivat vaikeasti parannettaviksi. Nyström muokkasi väitöstutkimuksestaan tietoteoksen Helsinki 1914–1918: Toivon, pelon ja sekasorron vuodet (Minerva).
Isänmaa vaarassa: AKS:n maanpuolustustyö 1922–1939 (PohjoisSuomen historiallinen yhdistys) on Oulun yliopistossa hyväksytty Kullervo Leinosen historian väitöskirja. Leinonen tarkastelee sitä, millaisena Akateeminen Karjala-Seura näki maanpuolustuksen ja ulkopoliittisen tilanteen sekä sitä, miten AKS yritti niihin vaikuttaa maailmansotien välisenä aikana. Tekijä on tukeutunut enimmäkseen sekalaisiin säilyneisiin alkuperäislähteisiin (koska AKS:n arkisto katosi jatkosodan
jälkeen), AKS:läisten haastatteluihin ja seuran omiin painatteisiin. Leinonen toteaa, että AKS:n piirissä seurattiin tarkasti ulkopolitiikan hoitoa ja sen vaikutuksia puolustusmahdollisuuksiin. AKS:ssä – toisin
kuin maan johdossa – pidettiin varmana, että voimistuva Neuvostoliit-
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to pyrkisi ennen pitkää valloittamaan Suomen. AKS:n linja poikkesi virallisesta politiikasta myös siinä, että seura olisi halunnut jatkaa yhteistyötä Baltian maiden kanssa. AKS:läiset suhtautuivat myös pohjoismaiseen suuntaukseen epäilevämmin kuin maan johto, sillä seurassa ei
luotettu sieltä saatavan avun varmuuteen. AKS:n harjoittama maanpuolustustyö oli huipussaan 1930-luvun jälkipuoliskolla. Käytännössä
kyse oli muun muassa laajasta maanpuolustuspropagandasta sekä
aloitteesta linnoittaa Karjalan kannas. Juuri talvisodan kynnyksellä seura organisoi valtioneuvoston tiedotuskeskuksen valvonnassa toimineen
Maan Turva -organisaation. Sen työhön osallistui tuhansia asiamiehiä,
jotka ehkäisivät ennalta paniikkimielialaa ja välittivät johtaville piireille
tietoa väestön mielialoista ja korjausta vaativista epäkohdista. Väitöskirjan nimi tulee muuten AKS:n samannimisestä vihkosesta vuodelta
1936.
Mirkka Danielsbackan korkeimman opinnäytetyön Vankien vartijat:
Ihmislajin psykologia, neuvostosotavangit ja Suomi 1941–1944 (Helsingin yliopisto) keskiössä on suomalaisten toiminta sotavankikysymyksessä jatkosodan vuosina. Danielsbacka hyödyntää relevanttia sotavankihallinnon arkistoaineistoa. Hän soveltaa evoluutio- ja sosiaalipsykologista viitekehystä ja selvittää sen avulla neuvostosotavankien kohtelua
ja joukkokuolleisuutta. Vangeista menehtyi tekijän mukaan noin kolmasosa; suuruusluokka oli lähellä totalitaarisesti johdettuja maita. Tätä
Danielsbacka ihmettelee, ja selittää sitä ja ylipäätään vankien kohtelua
sodan ja aikakauden kulttuurin luoman viitekehyksen sekä ihmismielen erilaisilla psykologisilla alttiuksilla ja käyttäytymisvalmiuksien vuorovaikutuksella. Danielsbacka näkee, että varsinkin alttius itsepetokseen ja toisten ihmisten epäinhimillistämiseen tekevät ymmärrettäväksi
sotavankien kuolleisuuskatastrofin kehittymisen ja siihen reagoimattomuuden. Hänen mukaansa suomalaisia motivoivat pitämään sotavangit hengissä Suomen kansainvälinen maine demokraattisena sivistysvaltiona, sodan todennäköinen lopputulos sekä työvoiman tarve. Sotavankien kohteluun vaikutti myös heidän kanssaan tekemisissä olleiden
kyky empatiaan ja myötätuntoiseen auttamiseen. Suomalaiset saivat
valtaosan vangeistaan syksyllä 1941, ja suurin osa kuolemista ajoittui
seuraavaan, poikkeuksellisen kylmään talveen. Kuolinsyitä olivat enimmäkseen aliravitsemuksen aiheuttama nääntyminen ja sen edesauttamat taudit. Maataloustöissä olleilla sotavangeilla oli puolestaan parem-
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mat mahdollisuudet selvitä hengissä vankeusajastaan kuin muilla kohtalotovereillaan.
Alussa mainitun Ville Kivimäen väitöskirjan Battled Nerves: Finnish
Soldiers’ War Experience, Trauma, and Military Psychiatry, 1941–44
(Åbo akademi) aiheena ovat jatkosodan suomalaissotilaille sodasta aiheutuneet psyykkiset häiriöt. Kirjoittaja kartoittaa työssään keihin
psyykkiset vammat kohdistuivat sekä millaisista traumaattisista kokemuksista he kärsivät. Kivimäki selvittää häiriöiden syntyä rintaman karuissa oloissa. Hän kartoittaa suomalaisen sotapsykiatrian kehitysvaiheita ja sen suhdetta psykiatrisiin tappioihin. Opit saatiin Saksasta, jossa häiriöiden katsottiin aiheutuvan sotilaspotilaiden omista psyykkisistä heikkouksista ja vioista. Väitöskirjassa täydennetään Matti Pontevan
aiempia tutkimuksia, joiden mukaan psykiatristen potilaiden kokonaismäärä oli suunnilleen 15 700 miestä. Kivimäki muistuttaa, etteivät
kaikki psyykkisesti oirehtineet koskaan päässeet hoitoon. Hän myös toteaa, että valtaenemmistö rintamasotilaista – joista monet kärsivät lievistä ohimenevistä trauma- ja stressioireista – kesti, koska he sopeutuivat oloihin ja oppivat hallitsemaan oloista johtuvaa pelkoa, epävarmuutta ja ahdistusta. Yleinen suhtautuminen rintamasotilaiden psyykkisiin häiriöihin oli erilaista kuin muunlaisiin sotavammoihin, koska
kaatumiset ja haavoittumiset nähtiin heijastelevan miehistä sankaruutta ja uhrivalmiutta. Mieleltään järkkyneistä ei myöskään ole tähän
mennessä kirjoitettu paljoakaan, sillä mielenterveydellisiin vammoihin
liittyi moraalista paheksuntaa ja häpeän stigma. Kivimäki teki väitöskirjastaan muokatun ja lisätyn suomenkielisen »kansanpainoksen»
Murtuneet mielet: Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945
(WSOY), joka toi hänelle vuoden 2013 Tieto-Finlandian. Erona alkuperäisteokseen on, että populaariversiosta on poistettu metodologinen
johdantoluku sekä lisätty osuuksia talvisodan »tärähtäneistä» ja välittömän sodanjälkeisen ajan osalta.
Elina Martikaisen historian väitöskirjan Kirjoitettu sota: Sotadiskursseja suomalaisessa kaunokirjallisuudessa (1917–1995) (Tampere University Press) aihe on, mitä sodat 1918 ja 1939–1945 ovat merkinneet suomalaisille kirjailijoille. Diskurssianalyyttisen väitöskirjan aineistona on
hyödynnetty 31 tunnetun kirjailijan kaunokirjallista ja elämäkerrallista
teosta sekä johtavien kulttuuriaikakauslehtien kirjallisuuskritiikkiä itsenäistymisestä vuoteen 1995. Martikainen on niin ikään selvittänyt,
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oliko elämäkerrallisella ja kaunokirjallisella sodankuvauksella eroa, miten kirjallisuuskritiikki halusi kaunokirjallisuuden kuvaavan sotaa sekä,
millä tavoin kaunokirjallisuuden sodankuvaus toimi historiankirjoituksena. Keskeisiä kirjailijoita ovat Väinö Linna, Maila Talvio, Maria
Jotuni, Pentti Haanpää, Olavi Paavolainen, Eeva Joenpelto, Toivo Pekkanen, Paavo Rintala, Pentti Saarikoski, Heikki Turunen ja Eeva Kilpi.
Sota on ollut tärkeä aihe monille kaunokirjailijoille. Koskenniemeläiset
kriitikot odottivat aina 1960-luvulle saakka sodan »oikeanlaista» kuvausta. Kriitikot kokivat kunniatehtäväkseen niputtaa omiin pinoihinsa sotakuvauksissa onnistuneet ja epäonnistuneet teokset. Silti monet
kirjailijat purkivat sankarimyyttiä ja heidän tekstinsä olivat usein yhteiskunnallisesti kantaa ottavia. Useat kaunokirjailijat ovat aikojen saatossa haastaneet virallista sotahistorian tulkintaa. He ovat suhtautuneet
eri syistä vastakkaisesti historiankirjoitukseen myös siksi, ettei se useinkaan ole käsitellyt menneisyyttä yksilöiden vinkkelistä. Martikaisen
mukaan joillakin kaunokirjallisilla teoksilla on historiankirjoitukselle
annettavaa, mikäli ne sisältävät perheen tai perheenkaltaisen ryhmän
tarinan.
»Poikasi täältä jostakin»: Narratiiviset resurssit, diskurssit ja luovuus
kirjoittaen kerrotuissa identiteeteissä jatkosodan aikaisissa kirjeissä (Jyväskylän yliopisto) on Erkka Pehkosen etnologian alaan kuluva väitöskirja, jossa hän tarkastelee kahden itäsuomalaisen miehen jatkosodan
vuosina kotiin lähettämiä satoja kirjeitä. Hän on perehtynyt sota-ajan
kirjeisiin kulttuurisina tuotteina sekä hahmottanut, miten kirjeitä kirjoittamalla rakennettiin identiteettejä. Koska miesten enemmistö oli
kutsuttu palvelukseen ja siten eroon lähimmäisistään, kirjeenvaihto sai
Pehkosen mukaan jo jatkosodan hyökkäysvaiheesta lähtien keskeisen
merkityksen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Lisäksi kirjeiden
kirjoittaminen oli pääasiallinen keino ylläpitää ihmissuhteita. Pehkonen näkee kirjeiden sisällön muistuttavan tarinan kerrontaa. Ihminen
tekee kertomalla tapahtumat itselle mielekkäiksi sekä tulkitsee tapahtumien merkityksen kulttuurista taustaansa vasten. Sotasensuurista ja
-propagandasta huolimatta kohdehenkilöt kykenivät Pehkosesta kertomaan kohtuullisen luovasti ja omaäänisesti omasta identiteetistään ja
sotakokemuksistaan. Kirjeiden kirjoittajat rakensivat jatkuvuutta käsitykselle itsestään nimenomaan siviileinä eikä sotilaina. Kirjeissä esiintyy usein rakkauden, nälän, väsymyksen ja vierauden kokemuksen kal-

300

PA S I T U U N A I N E N

Sotahist34_001-317:__Aikakauskirja

11.11.2014

12:27

Sivu301

taisia teemoja. Miehet antoivat runsaasti tulevaisuudenlupauksia
kumppaneilleen. Olosuhteita kritisoimalla he kykenivät hetkittäin irrottautumaan rintamaolojen paineista.

Suurteokset

Raoul Johnsson on aiemminkin kunnostautunut meritaisteluiden kuvaajana ja suurteosten kirjoittajana. Hänen yhdessä Ilkka Malmbergin
kanssa kirjoittama Kauhia Oolannin sota: Krimin sota Suomessa 1854–
1855 (John Nurmisen säätiö) täyttää kokonsa ja sisältönsä osalta suurteoksen mitat. Teos kertoo siitä, kuinka autonominen Suomi joutui 160
vuotta sitten suurvaltojen välisen sotilaallisen konfliktin sivunäyttämöksi. Työnjako on sellainen, että Malmberg on laatinut taustoittavan
johdannon, kun taas Johnsson kuvaa sotatoimia Suomessa. Itämaisena
sotanakin tunnetun Krimin sodan (1853–1856) osapuolia olivat Venäjä
ja osmanien valtakunnan, Britannian, Ranskan sekä Sardinian muodostaman liittoutuma. Brittiläis-ranskalainen laivasto kauppasaartoa
toteuttaessaan hävitti suomalaisten rantakaupunkien satamia, varastoja
ja linnoituksia sekä kaappasi tai poltti kauppalaivoja. Höyrylaivoja käytettiin ensimmäistä kertaa laajemmin Oolannin sodan sotatoimissa.
Järkälemäisessä teoksessa on runsas ja hieno, pääosin värikkäistä aikalaismaalauksista koottu kuvitus.
Jääkärien perintö (Amanita) on Kai Linnilän, Hanna Pukkila-Toivosen ja Sari Savikon toimittama jääkäriliikkeen 100-vuotisjuhlateos, jonka tekemiseen on osallistunut kymmenen kirjoittajaa. Heidän teksteissään osansa saavat muun muassa aktivismin alku, jääkärivärväys ja venäläisten vastatoimet, jääkärien vaiheet Saksassa ja itärintamalla sekä
jääkäriupseerien myöhemmät vaiheet viime sotien komentajatehtävissä. Keskeisistä jääkäreistä ja aktivisteista on erilliset esittelyt. Isokokoista teosta on painettu ainoastaan 1914 numeroitua nahkaselkäistä kappaletta. Tiiliskivessä on yli 600 sivua ja 500 kuvaa.
Matti Koskimaan Suomen kohtalon ratkaisut (Docendo) on laaja ja
helppolukuinen yleisesitys talvisodassa ja jatkosodassa käydyistä maasotatoimista. Teos on syntynyt pitkällisen, 23 vuotta kestäneen työn tuloksena. Useita kirjoja vuosista 1941–1944 ahkeroinut Koskimaa keskittyy jatkosodan vuosiin, kun taas Petteri Jouko on laatinut kirjaan talvi-
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sotaa koskevat osuudet. Kirjassa on yhdeksäntoista lukua, joissa kirjoittajat valottavat poliittisen, strategisen, operatiivisen ja taktisen tason kehitystä. Kirjan selvä ajallinen painotus on vuoden 1944 torjuntataisteluissa. Teos on tyylikkäästi kuvitettu ja siinä on suuri määrä havainnollisia karttoja, jotka ovat aiemminkin olleet Koskimaan tavaramerkkejä.
Jyrki K. Talvitien ja Kalevi Keskisen teos Suomen merisota: Taisteluja
Itämeren herruudesta (EU 2013) käsittelee nimensä mukaisesti suomalaisen merenkulun vaiheita ja lähivesillämme käytyjä merisotatoimia
kautta aikojen. Teoksessa esitetään meristrategioiden kehitystä, tärkeimpiä meritaisteluja, rannikkotykistön toimintaa, kauppamerenkulun turvaamista kriisioloissa sekä esitellään laivastot ja niiden alukset.
Valtaosa teoksesta on pyhitetty itsenäisyyden ajalle. Näyttävä teos on
isokokoinen ja siinä on noin 300 kuvaa ja laivapiirrosta, mukaan lukien
joitakin värillisiä TK-kuvia jatkosodan vuosilta.
Puolustusvoimat on viime vuosina kokenut rajuja rakennemuutoksia. Monia joukko-osastoja on lakkautettu tai liitetty suuremmiksi
joukkokokonaisuuksiksi. Perinteitä on kehityksen myötä sammumassa,
joten on viimeinen hetki koota kansien väliin tietoa perinteistä. Puolustusvoimat: Entiset joukko-osastot 1945–2005 (Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitos ja Sotamuseo) on Markku Palokankaan
päätoimittama hakuteos Suomen puolustusvoimien joukko-osastoperinteistä. Kyseessä on toinen osa, joka kattaa vuosina 1945–2005 toimineet entiset joukko-osastot ja niiden perinteet. Teos juhlistaa samalla
Puolustusvoimien 95-vuotista taivalta. A4-kokoisessa teoksessa esitellään kunkin joukko-osaston historiat, perinneketjut ja vahvistetut perinteet, liput, tunnukset, joukko-osastoristit, kurssimerkit, kunniamarssit, vuosipäivät, sijaintipaikat, killat tai perinneyhdistykset sekä
tärkeimmät perinnekohteet, kuten muistomerkit. Komentajien, johtajien tai päälliköiden luettelot on niin ikään esitetty. Lisätietoa etsiviä
varten on kunkin erikoisartikkelin perään laadittu lyhyt lähdeluettelo.

Kuvateokset

SA-kuvien vapautuminen on heti tuoreeltaan poikinut joitakin teoksia,
joista käyvät ilmi sodan ja sotilaiden kasvot. Kai Linnilän Kotirintaman
kasvot (Amanita) on kuvakertomus siitä, miten sota vaikutti koko yh-
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teiskuntaan. Siinä on muutamien SA-kuvien ohella julkaistu Oy Amanita Ltd:n/Finlandia Kuvan arkistojen kuva-aarteita. Linnilän teos kertoo siitä, miten kotirintamalla kärsittiin säännöstelystä ja pulasta, mutta hätä keinot keksi. Kotiseudulla ylläpidettiin korkeaa moraalia ja tuettiin kenttäarmeijaa muun muassa erilaisilla keräyksillä ja talkoilla. Linnilän teoksessa julkaistaan yli 200 puhuttelevaa valokuvaa tuosta suuresta selviytymistarinasta. Suomi sodissa 1939–1945: Suomen puolustusvoimien sotakuva-arkistot auki (Kustannus HD) on Arto Pietilän nopeasti toimittama puhdas kuvateos. Teoksen 500 valokuvaa ovat pääosin aiemmin julkaisemattomia. Ne tuovat esiin paitsi rintaman tapahtumia sotilaineen ja aseineen myös kotirintamaa siviileineen ja pommitustuhoineen. Viipurin kaupungin kuvilla on teoksessa erityinen
asema. Helena Pilkkeen ja Olli Kleemolan Suomi taisteli – Kuvat kertovat (Readme) on puolestaan yli 400 kuvan kavalkadi, joka esittelee sodan ilmiöitä. Teos on lukijaystävällisesti taustoitettu tekstiosuuksin ja
tietoiskuin. Myös informatiivisten kuvatekstien eteen on nähty vaivaa.
Johdannoksi on liitetty vertaileva katsaus suomalaisten ja saksalaisten
propagandavalokuvaajien toiminnasta toisessa maailmansodassa.

Ilmapuolustus

Pekka Hietalan Lentokonemekaanikot: Ilmataistelujen takuumiehet
(Apali) korostaa sitä, että ilmavoimien menestyksellinen toiminta ei
olisi ollut mahdollista ilman osaavien lentomekaanikkojen panosta.
Heidän ansionsa ovat yleensä jääneet lentävän henkilökunnan saavutusten varjoon. Näin siitäkin huolimatta, että lentäjä-ässät arvostivat
mekaanikkojen työtä. Pienen sotaa käyvän valtion ilmavoimissa myös
pakkolaskuissa vaurioituneet koneet yritettiin kunnostaa lentokuntoon
tai ainakin hyödynnettiin varaosina. Hietalan kirjassa, joka pohjautuu
haastatteluihin, pääsevät ääneen usein vaikeissakin sääoloissa koneita
kunnostaneet ja huoltaneet mekaanikkoveteraanit.
Ilmasodan veteraanit kertovat (Ilmailumuseoyhdistys) on Juha Klemettisen ja Raimo Malkamäen toimittama teos, jossa ilmavoimien veteraanit jakavat sotakokemuksiaan kolmesta sodasta. Haastattelujen varaan rakentuvassa teoksessa eri tehtävissä palvelleet lentävää tai kenttähenkilökuntaa edustavat informantit valottavat omia kokemuksiaan
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omasta tähystysaukostaan. Kirjassa julkaistava muistitieto on saatu talteen pääosin Ilmailumuseoyhdistys ry:n ja sotalentäjien Pilvenveikkoklubin Suomen Ilmailumuseolla järjestämissä ilmasotaseminaareissa.
Arkistokuvien ohella kirjaan on saatu yksityiskuvia.
Ahti Lapin Ilmavaara!: Helsingin ilmapuolustus 1917–1944 (Ilmatorjuntasäätiö) on asiantunteva kokonaisesitys pääkaupungin ilmapuolustuksen vaiheista Suomen itsenäistymisestä jatkosodan päättymiseen.
Teos on samalla suomalaisen ilmapuolustuksen kehityskertomus. Lappi
kuvaa ilmapuolustuksen osatoimintojen (ilmavalvonta, ilmatorjunta,
hävittäjätoiminta sekä ilma- ja väestönsuojelu) osin kivikkoista alkutaivalta ja niitä monia sodan aikana koettuja haasteita, jotka aiheutuivat
muun muassa Helsingin maantieteellisestä sijainnista. Keskeisen osan
kirjassa saavat uuden tekniikan vaikutus ilmapuolustukseen sekä helmikuun 1944 suurpommitukset ja niissä saavutettu ilmatorjuntavoitto.
Tehokkaan ilmapuolustuksen ansiosta pääkaupunki säästyi suuremmilta tuhoilta.
Iskuja ilmaan (Maanpuolustuskorkeakoulu) on eversti Richard Lorentzin eläkkeelle jäätyään vuosina 1952–1953 kirjoittama kaksiosainen
tutkielma. Kyseessä on rakentavan kriittinen puheenvuoro, jossa ilmavoimien eri tehtävissä aina vuodesta 1925 neljännesvuosisadan ajan
palvellut Lorentz luo silmäyksen ilmavoimiemme historiaan ja sotakokemuksiin sekä nostaa esiin havaitsemiaan epäkohtia ja antaa omia kehittämisehdotuksiaan. Puolustusministeriö ei antanut aikoinaan ulkopoliittisista syistä lupaa käsikirjoituksen julkaisuun, ellei kirjoittaja olisi
muokannut tekstiään. Lorentz kieltäytyi, joten käsikirjoitus jäi unholaan. Suomalaisen sotataidon klassikot -sarjassa nyt julkaistun teoksen
esipuheesta vastaavat Petteri Jouko ja Jarmo Lindberg. Teos on ladattavissa verkosta osoitteesta http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/
94064/Iskuja_Ilmaan_netti-1.pdf?sequence=2.
Kauko Peltosen Nummelan lentokentällä 1941–44: Tapahtumia ja tarinoita jatkosodan ajalta (Tekijä) on 73-sivuinen omakustanne, jossa aiheena ovat Lentolaivueiden 6 ja 32 toiminta Vihdin Nummelan lentokentältä käsin jatkosodan vuosina. Teos on lentokentän historia. Keskeinen tapahtuma on elokuussa 1941 kentällä tapahtunut tuhoisa onnettomuus. Peltonen on kirjoittanut myös edellä mainitulle teokselle
60-sivuisen sisarteoksen Lentolaivue 6:n 2. lentue (SB-2) Nummelassa
1941–1944 (Tekijä).
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Fiat-laivue: Lentolaivue 26 sodassa (Kustannusliike Kari Stenman) on
Kari Stenmanin laatima laivuehistoria, joka lähtee liikkeelle Lentolaivue 26:n edeltäjästä, Erillisestä Maalentolaivueesta. Valtaosa monipuoliseen aineistoon perustuvasta teoksesta käsittelee kuitenkin laivueen ja
sen vastustajien organisaatioita ja vaiheita sodissa 1939–1945. Lentolaivue 26:n Fiateilla oli paras pudotussuhde Suomen hävittäjälentolaivueista (neljä taistelutoiminnassa menetettyä konetta sataa ilmavoittoa
kohden). Laivue oli ainoa Lapin sotaan osallistunut hävittäjälentolaivue. Teoksen lopussa on liitteinä runsaasti informatiivisia taulukoita,
tilastoja sekä lentokenttien ilmakuvat.
Mikko Elon Ilmavoimien Teknillinen Koulu: Hallin aika 1972–2013
(Ilmavoimien Teknillinen Koulu) kokoaa yksien kansien väliin lakkautetun Hallin varuskunnan ja Ilmavoimien Teknillisen koulun 41-vuotisen tarinan. Ilmavoimien lentoteknillistä koulutusta annettiin alkuvaiheessa Kauhavalla, tosin Kuoreveden Hallia kaavailtiin yhtenä sijoituspaikkavaihtoehtona jo 1940-luvulla. Koulun vuonna 1962 tapahtuneesta perustamisesta ja siirtopäätöksestä Halliin kesti vuosikymmen, ennen kuin koulun toiminnot siirrettiin edes osittain Pohjanmaalta Keski-Suomeen. Varuskunnan hitaasti edennyt rakentaminen saatiin päätökseen vasta 1980-luvulla.
Koelentäminen ilmavoimissa 1984–2013 (Apali) on Jyrki Laukkasen
kirjoittama suomalaisen koelentotoiminnan historia. Vuosina 1984–
1995 koelennettiin Migejä, Drakeneita, Hawkeja sekä kotimaisia Redigoja, mutta vuonna 1933 perustetun Koelentueen muututtua Koelentokeskukseksi 1990-luvun alussa tärkein tehtävä oli kokeilla MiG-21:n
ja Drakenin seuraajaehdokkaiden soveltuvuus. Koelentokeskus hoiti
F/A-18C Hornettien vastaanottokoelennot kotikentällään. Uutena asiana alkoivat järjestelmäkoelentämiset. Koelentokeskus osallistui myös
kuljetus- ja yhteyskone- sekä helikopterihankintoihin.
Maria Lind, Kimmo Anttila ja Antti Liuttunen ovat toimittaneet Valtion Lentokonetehtaan historian nimellä Liitoa – kiitoa – siirtoa: Tampereen lentokonetehdas 1936–2012 (Cargotec). Suomessa tehtiin 1930luvulta lähtien määrätietoista ja innovatiivista tutkimus- ja kehitystyötä. Tampereen Härmälässä Valtion lentokonetehtaan nimisenä aloittanut teollisuuslaitos on vuosien varrella kokenut useita muutoksia ja nimenmuutoksia. Härmälän aikakausi päättyi, kun Cargotec muutti syksyllä 2012 Tampereen Ruskoon.
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Perhe-elämää Luonetjärvellä sota-ajasta nykypäiviin (Vaari & mummu) on Asko Niemelän ja Marjukka Hietalan kokoama teos, jossa kuvataan otsikon mukaisesti Luonetjärven varuskuntayhteisön elämää ja
vaiheita vuodesta 1939 alkaen. Käsittely keskittyy varuskunnan asuntoalueiden arkisiin ja juhlallisiin tapahtumiin naisten ja lasten silmin.
Teoksen 43 tarinasta kuvastuu myös varuskuntaelämän radikaali muutos.
Heikki Nikusen Lentotekniikkaa Hansasta Hornettiin 1918–2008
(Lentovarikon Kilta) on Ilmavoimien historia -sarjassa numerolla VIII
julkaistu järkäleteos. Suomen ilmavoimien lentoteknillinen toiminta
on seurannut ulkomailla tapahtuvaa kehitystä, mutta täällä on jouduttu paikkaamaan resurssipuutteita innovoimalla ja lentoteknisen henkilöstön esimerkillisellä työmotivaatiolla. Nikusen kirjoittamasta käy ilmi myös se, miten sotien ongelmista selvittiin.
De Havilland Vampire Suomen ilmavoimissa (Apali) on Kyösti Partosen teos, joka kertoo Suomen ensimmäiseksi suihkukoneeksi vuonna
1953 hankitun englantilaisen de Havilland Vampire -hävittäjän tarinan
Suomen ilmavoimissa. Koneen valinnan ratkaisivat määrärahojen lisäksi ulko- ja kauppapoliittiset tekijät. Vampiret olivat jo ostohetkellä
vanhentuneita, mutta niiden avulla ilmavoimat opetteli suihkukoneiden aikakauteen. Partonen taustoittaa teostaan käymällä läpi suihkumoottorin kehityshistorian.
Suomen ilmavoimien käyttämä konekalusto kiinnostaa monia myös
maamme rajojen ulkopuolella, joten ei ole ihme, että niistä ilmestyy
kirjallisuutta. Teoksessaan Wanhat sotakoneet – Preserved military aeroplanes in Finland (Ilmailumuseoyhdistys) Jukka Hoffrén, Ben Björkqvist ja Juha Klemettinen esittelevät maamme museoissa ja varastoissa
näytillä olevat konetyypit. Suomen sotilaslentokonekokoelma on kansainvälisestikin harvinainen ja kiinnostava, minkä vuoksi runsaasti
kuvitetun teoksen tekstit on laadittu suomeksi ja englanniksi. Jan
Jørgensenin ja Jyrki Laukkasen Ilmavoimat: Scenes from Finnish military aviation history (Nordic Airpower) on kustantajansa sarjan osa 4,
josta käy ilmi Suomessa sotilaskäytössä olleita konetyyppejä 1940-luvulta näihin päiviin. Lisäksi siinä valotetaan ilmavoimien ja sen laivueiden kokoonpanoa, toimintaa ja perinteitä. Teoksessa on viitisensataa
valokuvaa.
Yksittäisistä konetyypeistä on niin ikään ilmestynyt julkaisuja. Janne

306

PA S I T U U N A I N E N

Sotahist34_001-317:__Aikakauskirja

11.11.2014

12:27

Sivu307

Salosen, Jukka Hoffrénin ja Jukka O. Kauppisen Messerschmitt Bf 109
(Ilmailumuseoyhdistys) on puolestaan läpyskä Mersun vaiheista Suomen ilmavoimissa sekä museokoneina. Kari Stenmanin ja Peter de Jongin Fokker D.XXI Aces of World War 2 (Osprey) on Aircraft of the Aces
-sarjan numerolla 112 julkaistu englanninkielinen nide. Hollantilaisvalmisteiset Fokkerit jäivät vähäiseen rooliin Alankomaissa, mutta saavuttivat tarunhohtoisen maineen talvisodan taivaalla. Jatkosodassa niitä käytettiin pääasiallisesti tiedustelutehtävissä.
Suomen ilmavoimien värit 1918–2013 (Apali) on Jouni Rönkön,
Pentti Perttulan ja Kyösti Partosen teos, jonka aiheena ovat kaikkien
Suomen ilmavoimien käytössä olleiden kiinteäsiipisten konetyyppien
tyypillisimmät maalaukset itsenäisyyden alkuajoista näihin päiviin. Konetyyppien suuri kirjo on vaikuttanut maalauksiin. Teoksessa on runsaat 200 profiilipiirrosta, ja tärkeimpien konetyyppien maalaukset esitetään kolmitahopiirroksin.
JG 26: Kanaalin ässät (Koala) on Donald L. Caldwellin teos saksalaisten toisen maailmansodan aikaisesta maineikkaimmasta Hävittäjärykmentti 26:sta. Rykmentin Messerschmittit herättivät pelkoa ja kunnioitusta vastustajissaan. Rykmentin lentäjien tilille kirjattiin yli 2 700 viholliskonetta. Saavutetut ilmavoitot perustuivat johtamiseen ja taktiikkaan. Kuuluisin komentaja oli Adolf Galland. Rykmentistä poistui yli
700 lentäjää, ja kokeneet lentäjäveteraanit oli korvattava kokemattomilla nuorukaisilla.
Colin D. Heatonin ja Anne-Marie Lewisin elämäkerran Marseille –
Afrikan taivaan voittamaton (Koala) aiheena on Hans-Joachim Marseille, joka oli Luftwaffen nuori hävittäjä-ässä. Boheemi jazzentusiasti
Marseille (1919–1942) osoitti usein kurittomuutta, ja sen vuoksi hän
sai useita siirtoja ja päätyi Hävittäjärykmentti 27:ään Pohjois-Afrikkaan. Siellä hänen taitonsa pääsivät oikeuksiinsa. Marseille saavutti
Messerschmitt-hävittäjällään 158 ilmavoittoa, joista peräti 17 yhden
päivän aikana. Hän menehtyi vain 22-vuotiaana.
Valtakunnankotka – Napapiiriltä suihkuhävittäjän ohjaimiin (Koala)
on saksalaisen Wolfgang Wollenweberin muistelmateos. Hänen ensimmäinen palveluspaikkansa oli Jäämeren rannalla toiminut Hävittäjärykmentti 5 ja sen »Mäyräkoiralentue». Wollenweber (s. 1922) lensi laivasaattueiden suojauslentoja Pohjois-Atlantilla sekä pommituslentoja
Murmanskin alueelle. Toisen maailmansodan loppuvaiheessa hän siir-
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tyi omasta tahdostaan Saksaan, missä hän joutui tekemisiin tapaturmaalttiiden suihkukonetyyppien kanssa. Wollenweber palveli lentueenpäällikkönä Hävittäjärykmentti 1:ssä, jonka kalustona olivat hengenvaaralliset Heinkel He 162 -koneet.

Toisen maailmansodan rintamilta läheltä ja kaukaa

Nicholas Bestin populaarihistoriallinen teos Viisi päivää, jotka vavisuttivat Eurooppaa (Minerva) vie lukijansa toisen maailmansodan viimeisiin päiviin, vuoden 1945 huhti–toukokuun vaihteeseen, jolloin Mussolini ja Hitler päättivät päivänsä ja Berliinin puolustus luhistui. Bestin
kirja rakentuu useiden tunnettujen henkilöiden silminnäkijäkertomusten varaan. Hän osoittaa uskottavasti, miten 28.4.–2.5.1945 olivat mullistava ajanjakso Euroopan historiassa.
Northern European Overture to War, 1939–1941: From Memel to Barbarossa (Brill) on History of Warfare -sarjassa numerolla 87 ilmestynyt
monipuolinen kokoomateos. Michael H. Clemmesenin ja Marcus S.
Faulknerin toimittaman teoksen tutkimusartikkeleissa käsitellään suurvaltapolitiikkaa, diplomatiaa ja sotilaallista kehitystä Pohjois-Euroopan
ja Itämeren piirin valtioissa juuri ennen toista maailmansotaa ja sen alkuvaiheessa. Suomi on rajattu ulkopuolelle, koska maamme on saanut
peräti oman osansa samaan sarjaan (ks. Sotahistoriallinen aikakauskirja
n:o 33, s. 220–221). Toki useat teoksen 23 kirjoittajista sivuavat Suomea: he tuovat esimerkiksi esiin sen, miten latvialaiset ja virolaiset suhtautuivat talvisotaan. Useat kirjoittajat tarkastelevat eri puolilta kansainvälistä turvallisuusympäristöä, varsinkin Molotovin–Ribbentropin
sopimuksen vaikutuksia ja sitä, miten alueen eri valtiot pyrkivät vastaamaan Neuvostoliiton muodostamaan uhkaan. Pääosiin nousevat brittien ja saksalaisten kilpailu merien herruudesta sekä Neuvostoliiton ja
Saksan pyrkimykset laajentaa vaikutuspiiriään. Teoksessa on useita
havainnollisia karttoja, joista selviävät muun muassa puna-armeijan
joukkojen sijoitus Baltiassa kesällä 1940. Kokoomateos on oikeastaan
Operaatio Barbarossan ja Suuren isänmaallisen sodan esihistoriaa. Sille
on selvä tarve, koska varsinkin läntisessä tutkimuksessa aihepiiri on
pitkälti unohdettu. Suomalaiselle lukijallekin teos voi antaa jotakin
uutta.
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Alex Kershawin Dachaun vapauttaja: Pitkä marssi Sisilian maihinnoususta keskitysleirin porteille (Gummerus) on kirja omapäisen amerikkalaisupseerin Felix L. Sparksin sekä hänen alaistensa 500 päivää kestäneestä poikkeuksellisesta taistelujen tiestä, joka huipentui Dachaun
vapauttamiseen. Teoksen alkuperäinen nimi on 500 Days, joten sen
suomennoksen onnistumisesta voi olla montaa mieltä. Sparks (1917–
2007) yleni sodan aikana kapteenista everstiksi ja sodan jälkeen prikaatikenraaliksi. Hän ehti ottaa osaa neljään maihinnousuun ja moniin
koviin taisteluihin Italiassa, Ranskassa ja Saksassa.
Taistelu Normandiasta: Maihinnousu saksalaisten silmin (Koala) on
Vince Milanon ja Bruce Connerin teos, joka tarjoaa tuoreen näkökulman runsaasti käsiteltyyn aiheeseen. Useimmat Normandian maihinnoususta julkaistut teokset käsittelevät liittoutuneiden kokemuksia kesällä 1944. Milano ja Conner valottavat verisen Omaha Beachin tapahtumia torjunnasta vastanneen saksalaisen 352. Jalkaväkidivisioonan
kannalta. Saksalaisten vastarinta oli sitkeää, mutta he eivät koskaan saaneet riittävästi apuvoimia tehokkaiden vastahyökkäyksien käynnistämiseksi.
Richard Overyn Kolmas valtakunta: Kronikka (Readme) on tuotteliaan brittiläisen sotahistorioitsijan helppolukuinen teos kansallissosialistisesta Saksasta. Hitlerin johtama militarisoitu Natsi-Saksa harjoitti
valtioterroria ja vainosi vähemmistöjä ja poliittista oppositiota. Overy
esittää kirjassaan Hitlerin valtaannousun ja tuhoutumisen. Lukuisat
tietolaatikot ja asiakirjakopiot rytmittävät Overyn leipätekstiä.
Leningrad – piiritetyn kaupungin tragedia 1941–44 (WSOY) on Anne
Reidin kirjoittama, jälleen yksi teos lähes 900 päivää kestäneestä
Leningradin piirityksestä. Reid on teostaan varten käynyt läpi runsaasti
lähdeaineistoa. Hän on asiakirjojen ohella onnistunut haastattelemaan
piirityksestä selvinneitä sekä saamaan käyttöönsä yksityisiä päiväkirjoja. Reid osoittaa, miten kaupungin evakuoinnissa ja huoltamisessa tehtiin lukuisia virheitä. Säännöstely ei toiminut oikeudenmukaisella tavalla ja nälkiintyneiden parissa esiintyi ilmeisesti myös kannibalismia.
Suomalaiselle lukijalle Reidin huolellisesti laadittu kirja ei tarjoa mitään olennaista uutta.
Geoffrey Robertsin elämäkertateos Stalinin kenraali Georgi Žukov
(Tammi) kertoo tunnetusta, mutta ristiriitaisesta ja taipumattomasta
neuvostomarsalkasta. Žukov (1896–1974) onnistui säilyttämään ase-
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mansa 1930-luvun puhdistuksissa. Hän palveli suuressa isänmaallisessa
sodassa Stalinin kakkosmiehenä. Žukov ei mielistellyt generalissimusta,
mutta kaksikon yhteistyö toimi silti, kunnes marsalkka sai laajaa kunniaa puna-armeijan menestyksestä Neuvostoliitossa ja Berliinin valtauksesta. Hän kunnostautui myös sotataidon kehittäjänä. Sodan jälkeen hän oli puolustusministerinä, ja joutui ajoittain Stalinin epäsuosioon ja kotiarestiinkin. Kuolemansa jälkeen kansallissankariksi nousseen Žukovin elämää leimasi tasapainoilu puolueen edun ja asevoimien
edun välissä.
Toinen maailmansota: Historiallinen atlas (Readme) on Alexander
Swanstonin ja Malcolm Swanstonin kartografinen, yksivolyyminen esitys toisesta maailmansodasta. Kirjoittajat kertaavat sodan taustat ja tärkeimmät tapahtumat, joita he havainnollistavat kuvin, piirroksin, tilastoin ja erityisesti nelivärisin kartoin. Lopputuloksena on kohtuullisen
tasapainoinen globaalin aseellisen konfliktin kuva.
Tyynenmeren sota (Bonnier) on Historian käännekohtia -sarjan 20.
osa. Sarjassa on aiemmin ilmestynyt muun muassa ensimmäistä maailmansotaa (osa 8) ja Normandian maihinnousua (osa 13) käsittelevät
kirjat. Nyt puheena olevassa osassa sivutaan Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten taistelua Japania vastaan Tyynenmeren alueella ja Aasiassa. Ajallisesti teos lähtee liikkeelle Pearl Harborista. Osansa saavat luonnollisesti lentotukialussodankäynti, kamikazelentäjät, saarihyppely ja katkera viidakkosota. Sota päättyi vasta atomipommien pudottamiseen ja
Japanin antautumiseen.

Sotatekniikkaa ja tekniset aselajit

Sotilasjohtamisessa toimivat viestiyhteydet ovat usein elintärkeitä. Niiden aikaansaamiseksi tarvittavaa kalustoa pidetään usein itsestäänselvyytenä, joka huomataan sitten, kun sitä ei ole. Jussi Harolan Yhteys!
Tiedonanto- ja viestivälineitä Suomen puolustusvoimissa (Koala) on monipuolinen teos itsenäisen Suomen sotilasviestitoiminnan välineistöstä.
Viestittää voi näyttämällä vilkkua, ampumalla valopistoolilla tai turvautumalla viestikyyhkysiin tai -koiriin. Harolan teoksen pääosissa
ovat kuitenkin tekniset viestivälineet. Hän käy läpi 60 erilaista radiota,
25 puhelinta, 15 puhelinkeskusta sekä erillisiä radiolinkki- ja tutkajär-
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jestelmiä. Teoksessa ei unohdeta myöskään sodissa käytettyjä lennättimiä, kaukokirjoittimia, panssarivaunu- ja lentokoneradioita tai merivoimien lähiradioita.
Markku Mäkipirtin järjestyksessään kymmenes teos Suomalaiset
sotilasajoneuvot (Apali) on Ajoneuvot Suomessa -sarjan osa 7. Mäkipirtin käsittelemät merkit ovat Sisu, Vanaja, Valmet ja Valtra sekä Patrian
sotilasajoneuvot. Suomalaiset sotilasajoneuvot pohjautuivat kotimaiseen kuorma-autoon, jotka oli kehitetty pohjoisiin oloihin ja oli hyvin
maastokelpoinen. Sotilasajoneuvoja on pitkään kehitetty kenttätykistön vetäjiksi. Viime vuosikymmeninä on paneuduttu korkeatasoisten
taisteluajoneuvojen ja taistelua huoltavien materiaalinkuljetusajoneuvojen kehittelyyn. Teoksessa on miltei 700 kuvaa, joissa esitellään 185
ajoneuvomallia.
Historian suurimmat panssarivaunutaistelut – vuodesta 1916 nykypäivään (Minerva) on Stephen Hartin yleisesitys aiheestaan. Aluksi hän
käy läpi panssariaseen kehitysvaiheet ensimmäisestä maailmansodasta
tulevaisuuden panssarivoimiin. Kirjassa tarkastellaan erityisesti panssareiden roolia erilaisissa operaatioissa. Hartin kirjan selvä painopiste on
toisessa maailmansodassa, mutta hän sivuaa myös kylmän sodan konflikteja Aasiassa ja Lähi-idässä. Kerronnan tukena on runsaat 120 värillistä, lähinnä suuren mittakaavan taistelukarttaa.
Michael E. Haskewin Toisen maailmansodan tehokkaimmat aseet
(Minerva) luo silmäyksen sotilasteknologiaan. Hakuteoksessa asetetaan
rinnakkain toisen maailmansodan eri osapuolten puolustushaarojen ja
aselajien käyttämää aseistusta. Yli 300 asetta tai asejärjestelmää verrataan muun muassa kaliberien, tulivoiman, kantaman, panssaroinnin,
nopeuden tai muun ominaisuuden suhteen. Haskewin kirjassa on erittäin selkeät kaavakuvat, joista selviävät verrattavien aseiden väliset erot.
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S U O M E N S O TA H I S T O R I A L L I N E N S E U R A R Y. –
K R I G S H I S T O R I S K A S A M F U N D E T I F I N L A N D R F.

Toimintakertomus vuodelta 2013
Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 20.3.2013. Kokouksen puheenjohtajana toimi eversti,
professori Pasi Kesseli ja sihteerinä kapteeniluutnantti Juuso Säämänen.
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen alussa jaettiin yhdeksännen kerran Seuran gradupalkinnot. Ensimmäisen
palkinnon sai Atte Honkaniemi ja toisen palkinnon Otto Aura. Kolmas
palkinto annettiin Marjo Kapaselle.

Hallitus ja toimihenkilöt

Vuosikokous valitsi Seuran puheenjohtajaksi prikaatikenraali, dosentti
Pentti Airion.
Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön
kokoonpano vuodelle 2013 muodostui seuraavanlaiseksi:
Seuran hallitus vuonna 2013
Puheenjohtaja: prikaatikenraali, dosentti Pentti Airio
Varapuheenjohtaja: dosentti Mikko Karjalainen
Jäsensihteeri ja kotisivuvastaava: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
Matkasihteeri: sihteeri Pirjo Pesonen
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Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen
Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: valtiotieteen maisteri Markku
Palokangas
Sotahistoriallisen aikakauskirjan toimituskunnan puheenjohtaja: filosofian maisteri Riitta Blomgren
Kirjallisuustoimittaja: dosentti Pasi Tuunainen
Kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom
Diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust
Professori Ohto Manninen
Eversti Max Sjöblom
Erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi
Seuran toimihenkilöt vuonna 2013
Sihteeri: kapteeniluutnantti Juuso Säämänen
Pro gradu -toimikunnan puheenjohtaja: valtiotieteiden tohtori Esko
Vuorisjärvi
Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n varsinaisena tilintarkastajana
toimi KHT ekonomi Arto Sopanen ja toiminnantarkastajana kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen. Varatilintarkastajana toimi KHT
kauppatieteiden maisteri Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaisena
oikeustieteiden kandidaatti Petteri Snell.

Jäsenmaksut

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa.

Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa Sotahistoriallisessa Seurassa oli 1056 jäsentä.
Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 96, poistui 69 ja jäsenmäärä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna 27 henkilöllä.
Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2013 kolme jäsenkirjettä,
joissa tiedotettiin Seuran järjestämistä matkoista ja muista tapahtumista. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse yli 70 prosentille jäsenistöstä.

T O I M I N TA K E R T O M U S V U O D E LTA 2 0 1 3
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Seuran toiminta vuonna 2013

Kokoukset
Vuosikokous järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä 20.3.2013. Siihen
osallistui 70 jäsentä. Kokouksen jälkeen eversti (evp.) Ahti Lappi piti
esitelmän aiheesta Tutkat toisessa maailmansodassa.
Kevään esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 27. helmikuuta.
Kokousesitelmän piti kenraalimajuri Jaakko Aatolainen aiheesta Hitler,
Stalin ja Stalingrad. Paikalla oli 130 kuulijaa.
Syksyn ensimmäinen esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla
11.9.2013. Kapteeni Pasi Pirttikoski esitelmöi aiheesta ERNA-miehet ja
suomalainen laskuvarjohyppykoulutus. Paikalla oli 98 kuulijaa.
Syksyn toinen esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 11. joulukuuta. Tuolloin dosentti Pekka Nevalainen esitelmöi aiheesta Inkeriläiset 1900-luvun sodissa. Tilaisuudessa oli 70 kuulijaa.
Matkat
Seura järjesti yhteistyössä Sotamuseon kanssa retken Suomenlinnaan
19.5.2013. Retkellä tutustuttiin entisöityyn sukellusvene Vesikkoon ja
Suomenlinnakeskuksen sukellusvenenäyttelyyn. Retkelle osallistui 40
henkilöä. Asiantuntijaoppaana toimi Juha Joutsi.
6.–10. kesäkuuta tehtiin matka Aunuksen Karjalan taistelupaikoille.
Matkalla seurattiin Karjalan Armeijan hyökkäysreittiä Syvärille, Petroskoihin, Karhumäkeen ja Poventsaan sekä tutustuttiin Maaselän kannaksen taisteluihin. Asiantuntijaoppaana toimi everstiluutnantti, VTM
Ari Raunio. Matkalle osallistui 50 henkilöä.
Sota- ja kulttuurihistoriamatkan Saarenmaalle tehtiin 22.–25. elokuuta. Matkan pääteemana olivat puna-armeijan ja saksalaisten joukkojen taistelut toisessa maailmansodassa. Matkalla tutustuttiin taistelupaikkoihin muun muassa Sõrven niemimaalla ja käytiin Saarenmaan
museossa. Matkan oppaina toimivat VTM Markku Palokangas ja
Johannes Törs. Matkalle osallistui 47 henkilöä.
Seura järjesti syksyllä kaksi matkaa Berliinin taistelupaikoille. Ne toteutettiin 8.–11. lokakuuta sekä 6.–9. marraskuuta. Ensimmäisen matkan asiantuntijaoppaana toimi eversti, ST h.c. Sampo Ahto ja toisella
matkalla opastuksesta vastasi eversti Seppo Lehto. Matkoille osallistui
yhteensä 94 (48+46) henkilöä.
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Esitelmätilaisuudet
Seura järjesti yhdessä Pälkäneen kunnan kanssa kaikille avoimen suurta Pohjan sotaa ja Kostianvirran taistelua käsittelevän seminaarin Pälkäneen Nuijantalossa 26. heinäkuuta 2013. Tilaisuudessa esiintyivät
seuraavat henkilöt Sotahistoriallisen Seuran puolesta:
– Dosentti Antti Kujala, aiheenaan suuri Pohjan sota Suomen rajojen ulkopuolella,
– Valtiotieteen kandidaatti Matti J. Kankaanpää, aiheenaan suuri
Pohjan sota ja isovihan aika Suomessa,
– Sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen, aiheenaan Kostianvirran
taistelun kulku ja merkitys.
Seminaariin osallistui noin 200 henkilöä.
Seura järjesti jatkosodan asemasotavaihetta käsittelevän viiden luennon yleisöluentosarjan 16.10.–13.11.2013. Esitelmien kävijämäärä oli
155–210 henkilöä esitelmää kohti. Esitelmöitsijät ja aiheet olivat:
– Everstiluutnantti Juhani Porvali: Linnoittaminen Kaukokarjalan
kannaksilla päävastarinta-aseman takana
– Valtiotieteen maisteri Markku Palokangas: Taistelukentän välineet
ja niiden taistelutekninen käyttö
– Professori Ohto Manninen: Radiotiedustelu – takalinjan taistelijat
– Oikeustieteen maisteri Mikko Porvali: Sotaa puna-armeijan univormuissa – jatkosodan asiamiestiedustelu
– Filosofian tohtori Ville Kivimäki: Suomalaissotilaiden psyykkiset
häiriöt toisessa maailmansodassa.
Sotamuseossa pidetyn luentosarjan kävijämäärä oli yhteensä 949
henkilöä.
Muu toiminta
Seuran hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana kymmenen (10) kertaa.
Vuoden 2013 aikana Seuran kotisivujen yhteyteen liitettiin sotahistoriallisten kohteiden paikkatietokanta. Paikkatietokannan toteuttajina
olivat tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä ja teknikko Matti Keinänen.
Tietokannan teknisestä toteutuksesta vastasi Sitefactory Oy. Sivustoosio julkistettiin 17.1.2014.
Dosentti Mikko Karjalainen esitelmöi Savon Sotilasperinneyhdistys
Porrassalmen seminaarissa 25.4.2013 aiheesta Stalingradista Valkeasaareen – Suomen sodanjohdon ajatukset Päämajassa ennen suurhyökkäystä 1944.
T O I M I N TA K E R T O M U S V U O D E LTA 2 0 1 3
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Professori Ohto Manninen esitelmöi Tammenlehvän perinneliiton
seminaarissa 21.11. aiheesta Suomen 1939–1945 sotien tutkimuksen
nykytila ja tulevaisuus. Pro gradu -toimikunnan puheenjohtaja, VTT
Esko Vuorisjärvi piti tilaisuudessa esitelmän Onko sotien tutkimus veteraanien perinnetyötä?

Julkaisutoiminta

Sotahistoriallinen aikakauskirja n:o 33 ilmestyi joulukuussa. Kirjan toimituskunnan puheenjohtajana toimi filosofian maisteri Riitta Blomgren. Toimituskuntaan kuuluivat professori Ohto Manninen, dosentti
Mikko Karjalainen, toimituspäällikkö Pekka Saloranta ja dosentti Pasi
Tuunainen.

Talous

Seuran tilinpäätös osoitti 4 781,60 euroa ylijäämää.
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Suomen Sotahistoriallinen Seura ry.
Krigshistoriska Samfundet i Finland rf.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran tärkein päämäärä on aatteellisesti ja
taloudellisesti tukea sotahistoriallista tutkimustyötä ja harrastusta. Seuraan kuuluu henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, joita kiinnostaa
Suomen sotahistoriallisten muistojen tallentaminen ja vaaliminen. Se
toimii myös ase- ja varushistorian harrastajien ja tutkijoiden yhdyselimenä. Seura järjestää esitelmätilaisuuksia, seminaareja, sotahistoriallisia retkiä ja harjoittaa julkaisutoimintaa.
Seuran puheenjohtaja on prikaatikenraali, sotatieteiden tohtori
Pentti Airio ja varapuheenjohtaja kehittämispäällikkö, dosentti Mikko
Karjalainen. Seuran sihteerinä toimii kauppatieteiden kandidaatti Jari
Forsblom ja rahastonhoitajana suunnittelija Pertti Räisänen. Jäsenasioista vastaa jäsensihteeri, tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä. Sotahistoriallista aikakauskirjaa toimittaa toimituskunta, jonka puheenjohtaja on filosofian maisteri Riitta Blomgren.
Suomen Sotahistoriallinen Seura perustettiin vuonna 1944 Sotamuseon kannatusyhdistykseksi.
Suomen Sotahistoriallinen Seura ry. on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseura.
Suomen Sotahistoriallisen Seuran postiosoite:
PL 65, FI-00101 HELSINKI
sähköpostiosoite: sshs@sshs.fi (puheenjohtaja)
internetsivut: http://www.sshs.fi
Seuran jäsenmaksu on 33 euroa, ainaisjäsenmaksu 495 euroa, yhteisöjäsenen jäsenmaksu 33 euroa ja kannattavan yhteisöjäsenen 330 euroa.
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