Sotahist35_001-301:__Aikakauskirja

6.11.2015

Sotahistoriallinen aikakauskirja
35

14:01

Sivu1

Sotahist35_001-301:__Aikakauskirja

6.11.2015

14:01

Sivu2

Journal of Military History
35

Published by:

The Military History Society of Finland
and the Military Museum of Finland

Sotahist35_001-301:__Aikakauskirja

6.11.2015

14:01

Sivu3

Sotahistoriallinen aikakauskirja
35
Helsinki 2015

Suomen Sotahistoriallinen Seura
Sotamuseo

Sotahist35_001-301:__Aikakauskirja

6.11.2015

14:01

Sivu4

T O I M I T U S K U N TA

Pentti Airio, Riitta Blomgren, Mikko Karjalainen, Ohto Manninen, Pekka Saloranta,
Pasi Tuunainen
ENGLISH SUMMARIES

Tapio Kakko
TA I T T O J A T Y P O G R A F I A

Irmeli Kuhlman
ISSN 0357-816X

Myynti/Distributor:
TIEDEKIRJA
Snellmaninkatu 13
00170 Helsinki
Finland
Tel +358 9 635 177
e-mail tiedekirja@tsv.fi
www.tiedekirja.fi

Tallinna Raamatutrükikoja OÜ
Tallinn 2015

Sotahist35_001-301:__Aikakauskirja

6.11.2015

14:01

Sivu5

Sotahistoriallinen aikakauskirja
sotahistorian tutkimuskentässä
Sotahistoriallista kirjallisuutta ilmestyy nykyisin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Aiheiden kirjo on laaja ja näkökulmat erilaisia. Sotahistorian harrastajan ja Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsenen silmin valtakunnassa on siis kaikki hyvin!
Sotahistorian vetovoima on säilynyt vakaana myös järjestötoiminnassa. Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsenmäärä ylitti viime vuonna 1 100 jäsenen rajan. Laaja ja aktiivisesti toimintaan osallistuva jäsenkunta mahdollistaa seuralle hyvin monipuolisen toiminnan. Jäsenten
ohella aktiiviset toimihenkilöt ja yhteistyötahot, kuten Sotamuseo,
muodostavat seuran toiminnan kivijalan.
Suomalainen sotahistorian kenttä on kuitenkin isossa murroksessa.
Yliopistoissa sotahistoria on vain yksi lukemattomista opetettavista ja
tutkittavista erikoisaloista. Kilpailu oppiaineiden kesken ja niiden sisällä on kovaa. Rahoitus- ja julkaisukanavien löytämisen vaikeus on tutkijoiden arkipäivää.
Maanpuolustuskorkeakoulussa sotahistorian ja sotataidon historian
asema toki on vakaa. Sotahistorian laitos on fuusioitunut kuluvan vuoden alusta osaksi Sotataidon laitosta, johon maan ainoa sotahistorian
oppituoli – sotahistorian professuuri – on sijoitettu. Sotataidon laitoksessa sotahistorian opetus ja tutkimus jatkuvat yhä enemmän itsenäisyyden ajan sotataidon historiaan keskittyen.
Muutoksen keskellä Sotahistoriallinen aikakauskirja edustaa pysyvyyttä. Aikakauskirjan sisältö toki vaihtelee vuosittain ilmentäen sotahistoriallisen tutkimuskentän suomalaisia ominaispiirteitä. Ajallisesti
tutkimuksen painopiste on yhä edelleen talvi- ja jatkosodassa, mutta
teemallisesti tarkasteltuna aiheet ovat monipuolisia. Esimerkkinä sotatai sotilashistorian laveasta kentästä on teoksen avausartikkeli, jossa
vuosina 1983–1990 puolustusvoimain komentajana toiminut kenraali
Jaakko Valtanen käy omakohtaisiin kokemuksiinsa pohjautuen läpi
Suomen asemaa idän ja lännen puristuksessa YYA-ajan Suomessa.
Aikakauskirjan vahvuus on ilman muuta sen kirjoittajakunta. Kirjoittajat ovat aihealueidensa ehdottomia asiantuntijoita, joten sensaatiohakuisuuden sijaan artikkelien sisällöt puhuvat puolestaan. Aika-
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kauskirjan julkaisulla ei tavoitella voittoa, joten tältäkin osin artikkelit
valikoituvat ensisijaisesti niiden laadun perusteella.
Sotahistoriallinen aikakauskirja kuvastaa historiantutkimuksen periaatteita, sillä siinä tuotettu uusi tutkimustieto rakentuu olemassa oleville tutkimuksille tarkentaen ja kumoten aikaisempia käsityksiä. Aikaisempia aikakauskirjoja tarkastelemalla voi havaita, että samoja teemoja
on käsitelty toisistaan poikkeavista näkökulmista eri vuosikymmenillä.
Vertailua voi tehdä nykyisin helposti muun muassa Sotahistoriallisen
Seuran kotisivuilla, joille on koottu digitoidut versiot vanhimmista
aikakauskirjoista.
Suomen Sotahistoriallisen Seuran puolesta haluan kiittää kirjoittajia
mielenkiintoisista artikkeleista. Maanpuolustuksen kannatussäätiötä
kiitän aikakauskirjan tekemiseen saadusta taloudellisesta tuesta. Aikakauskirjan toimituskunnan puheenjohtaja, filosofian maisteri Riitta
Blomgrenin omistautuneella ja asiantuntevalla johdolla vuoden 2015
aikakauskirjasta on muodostunut jälleen korkeatasoinen historiajulkaisu. Seuran jäsenille ja muille sotahistoriasta kiinnostuneille toivotan
ajatuksia herättäviä lukuhetkiä.
M I K KO K A R J A L A I N E N

Suomen sotahistorian dosentti
Suomen Sotahistoriallisen Seuran puheenjohtaja
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J A A K K O VA LTA N E N
(s. 1925), kenraali, puolustusvoimain komentaja 1983–1990.

YYA-Suomi idän ja lännen ristivedossa
Maantieteen ja kylmän sodan syy-yhteydet

Suomen alue ja väestö ovat koko kirjoitetun historiansa ajan olleet idän
ja lännen valtakeskusten taloudellisen, poliittisen ja sotilaallisen kiinnostuksen kohteina. Maantieteellisesti Suomi on Itämereen työntyvä
leveä niemi, jota reunustavat syvät ja pitkät lahdet. Idän suunnasta katsottuna alueella on suurta merkitystä varsinkin Itämeren hallintaa ajatellen. Etelästä päin katsottuna Suomenlahti ja Pohjanlahti mahdollistavat nopeat kauppa- ja sotilasreitit niemen sivuja pitkin erityisesti syvälle Venäjän suuntaan. Vaikutusvaltaa ja etuja niemellä ovat aikojen
kuluessa hakeneet muun muassa hansojen kauppahuoneet ja niitä tukeneet sotilaalliset ritarikunnat sekä lähetystyötä tehneet katoliset ja
ortodoksiset kirkkokunnat. Venäjän ja Ruotsin hallitsijat ovat vuosisatojen ajan ulottaneet tänne valtapyrkimyksensä. Myös alueen luonnonvaroja käyttöönsä halunneet valtiot ja suuryritykset ovat hakeneet etuja
alueeltamme. Toisen maailmansodan jälkeen muodostuneiden suurvaltaliittoutumien valtakamppailu vaikutti voimakkaasti niiden välialueena olevaan maahamme. Näyttää siltä, että vuosisatojen kuluessa idän ja
lännen ristivedossa elämisestä on maallemme ja kansallemme muodostunut pysyvä olotila. »Maantieteelle emme voi mitään – ette tekään»,
sanoi Josif Stalinkin presidentti Paasikivelle jo syksyllä 1939.
Vuosien 1939–1945 väliset kolme sotaa koettelivat maatamme ankarasti, mutta onnistuimme säilyttämään valtiollisen itsenäisyytemme sekä kansanvaltaisen yhteiskunta- ja oikeusjärjestyksemme. Ennen kuin
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selvisimme sotien raskaista jälkiseuraamuksista, suurvaltojen valtasuhteet alkoivat perusteellisesti muuttua. Jo vuonna 1946 generalissimus
Stalin ennusti yhteenottoa kapitalistisen maailman kanssa ja seuraavana vuonna presidentti Truman lupasi maansa tuen kommunismin uhkaamille kansoille. Maiden välisiä suhteita alettiin siitä lähtien luonnehtia kylmäksi sodaksi ja Neuvostoliittoa rautaesiripun takaiseksi
maaksi. Vuonna 1950 alkanut Korean sota edisti maailman kahtiajakoa
ja kiihdytti kilpavarustelua. Kilpavarustelun keskeisiä tekijöitä olivat lukuisat ydinkokeet ja erilaisten ydinaseiden nopea lisääntyminen. Pelko
kriisien kärjistymisestä ydinsodaksi hallitsi, mutta myöhemmin myös
hillitsi suurvaltojen johtajien ratkaisuja koko kylmän sodan ajan. Kylmän sodan sotilaallinen asetelma alkoi vakiintua jo varhain, kun vuonna 1949 perustettiin läntisten valtioiden sotilasliitto Nato ja muutamaa
vuotta myöhemmin Itä-Euroopan maiden yhteinen Varsovan liitto.
Suomen asema maailmanpolitiikassa määrittyi siis paljolti meistä
riippumattomista tekijöistä.

Ristiriitaisten vaikutusten YYA-sopimus

Vahvistaakseen vaikutusvaltaansa Neuvostoliitto teki jo vuoden 1948
alussa Romanian, Bulgarian ja Unkarin kanssa sopimuksen ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta. Samansisältöisestä
sopimuksesta Neuvostoliitto teki myös ehdotuksen Suomelle. Neuvottelujen jälkeen Neuvostoliitto hyväksyi kuitenkin sopimukseen maininnan Suomen pyrkimyksestä pysytellä suurvaltojen välisten ristiriitojen
ulkopuolella ja että ennen sopimuksen avunantopykälän soveltamista
asiasta neuvotellaan, kun mahdollinen uhka on todettu. Sopimus allekirjoitettiin Moskovassa 6.4.1948, ja eduskunta ratifioi sen 28.4. Siitä
lähtien YYA-sopimus hallitsi yli neljänkymmenen vuoden ajan Suomen
ja Neuvostoliiton välisiä suhteita ja maidemme välistä kanssakäymistä.
YYA-sopimuksen olennaisin sisältö on Suomen sitoutumisessa torjumaan alueensa kautta Neuvostoliittoon mahdollisesti suuntautuvan
hyökkäyksen ja tarvittaessa myös yhdessä sen kanssa.
Neuvostoliiton poliittinen ja sotilaallinen johto pitivät sopimusta
liittosopimuksen kaltaisena. Läntisen Euroopan maat ja Yhdysvallat
suhtautuivat Suomeen sen tähden epäilevästi ja varautuneesti. Se, että
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maamme säilytti toisen maailmansodan jälkeen itsenäisyytensä ja kansanvaltaisen oikeusjärjestyksensä, aiheutti lännessä kuitenkin myönteistä huomiota ja jopa ihmetystä. Mutta löytyi myös kolmas Suomeen
suhtautumisen piirre. Sitä edustivat monet Varsovan liiton maiden
edustajat. He pitivät Suomen YYA-sopimussuhdetta omaa täydellistä
liittosuhdettaan parempana ja olivat jopa avoimesti siitä meille kateellisia.
Vaikka YYA-sopimus oli itsemääräämisoikeutemme ja kansainvälisen asemamme kannalta vaikea ja ristiriitoja herättävä, on rehellisyyden nimissä todettava, että sopimus myös rauhoitti sotien rikkomat
suhteemme suureen naapuriimme ja mahdollisti vuosikymmenien
ajaksi molemmille osapuolille hyödyllisen taloudellisen ja muunkin
vuorovaikutuksen.
Ensimmäisiä ajatuksia YYA-sopimuksen ristiriitaisista vaikutuksista
heräsi ollessani oppilaana ja sen jälkeen opettajana Sotakorkeakoulussa
vuosina 1953–1958. Karttaharjoitusten yhteydessä nousi luonnollisena
asiana esiin kysymys siitä, simuloivatko harjoitustilanteet myös todellisuutta ja kuinka todennäköinen voisi olla sopimuksessa mainittu Saksan tai sen kanssa liitossa olevan maan hyökkäys Suomeen. Pintapuolinenkin analyysi näet osoitti, että Etelä-Suomea ajatellen todellinen potentiaalinen maahantunkeutuja voisi olla vain Neuvostoliitto. PohjoisSuomen ilmatila sen sijaan voisi olla uhattuna myös lännestä päin,
mutta läntiset maaoperaatiot vaatisivat liian paljon aikaa onnistuakseen. Opettajammekin olivat kyllä samoilla linjoilla, vaikka avoimia yhteisiä keskusteluja ei asiasta voitu käydä. Varhaiset epäilyt vahvistuivat
vuosien kuluessa, kun historiantutkimus sai selville, että Neuvostoliitolla oli pitkälle meneviä sotilaallisia suunnitelmia Suomen alistamiseksi.
Suomen kansainvälispoliittinen asema alkoi 1950-luvun aikana vähitellen muuttua. Sotakorvaukset päättyivät, Stalin kuoli, Suomi sai takaisin Porkkalan vuokra-alueen ja maastamme tuli YK:n täysivaltainen
jäsen. Suomen poliittinen liikkumavara alkoi lisääntyä, ja puolueettomuuspyrkimyksemme vahvistuivat. Kun puolustusvoimat vuonna
1952 siirtyi uuteen organisaatioon, voitiin aloittaa myös sen materiaalinen ja toimintavalmiuden kehittäminen. Uudistettu puolustusneuvosto sekä kokonaan uusi puolustustaloudellinen suunnittelukunta aloittivat toimintansa vuosikymmenen puolivälissä. Sotavuosien jälkeinen
alakulon vaihe alkoi puolustusvoimissakin vihdoin väistyä.

Y YA - S U O M I I D Ä N J A L Ä N N E N R I S T I V E D O S S A
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Aluksi henkistä torjuntaa …

Myönteisen kehityksen mielenkiintoisena seurauksena oli valtion johdon kiinnostuminen kansalaismielipiteemme kehityksestä. Vuonna
1954 silloinen pääministeri Ralf Törngren asetti kansanedustaja Kauno
Kleemolan johdolla neuvottelukunnan »tutkimaan eräiden puolustusvalmiutemme puutteiden poistamista». Myöhemmin selvisi, että näillä
puutteilla ei tarkoitettu vain materiaalisia puutteita, vaan myös ja ehkä
ennen muuta vastakeinojen puutteita kansalaismielipiteemme altistumiselle Neuvostoliiton harjoittamalle ja johtamalle voimakkaalle propagandalle. Kesti kuitenkin vuosia ennen kuin vuoden 1961 alussa valtioneuvosto asetti komitean, joka otti työnimekseen »Henkisen maanpuolustuksen komitea». Komitean työ johtikin sitten vuonna 1963
puolustusministeriön alaisuuteen kuuluvan Henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunnan muodostamiseen. Suunnittelukunta ehti kymmenvuotisen toimintansa aikana järjestää satoja seminaaritilaisuuksia,
joissa pyrittiin selventämään ja siten vahvistamaan kansanvaltaisen yhteiskunta- ja oikeusjärjestyksemme arvoja ja perusteita sekä puolustustahtomme tekijöitä. Suunnittelukunnan työ oli tehokasta ja tuloksellista, mutta silti hallitus katsoi vuonna 1974, että demokraattisessa maassa valtion johdolla ei voi rauhan oloissa olla kansalaismielipiteen ohjailujärjestelmää. Suunnittelukunta muutettiin maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnaksi ja sen tehtäväksi määrättiin vain poikkeusolojen tiedotustoiminnan valmistelu. Muutoksen taustalla katsottiin yleisesti olleen poliittisen vasemmiston syytökset siitä, että henkisen maanpuolustuksen perusteina esiteltiin liian oikeistolais-porvarillisiksi tulkittavia tekijöitä. Jouduin pitkäksi aikaa hyvin lähelle henkisen maanpuolustuksen toimintaa sen tähden, että minut oli määrätty edellä mainitun komitean sihteeriksi ja toimin myös suunnittelukunnan jäsenenä
koko sen olemassaolon ajan.

… sitten kokonaismaanpuolustusta …

Toinen mielenkiintoinen järjestelmä syntyi 1960-luvun alussa, kun valtioneuvosto teki päätöksen valtakunnallisten maanpuolustuskurssien
aloittamisesta. Kurssitoiminta aloitettiin niiden puolustusvoimien ko-
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mentajan alaisuudessa tapahtuneiden suunnitelmien seurauksena, joilla pyrittiin kokoamaan kaikki viranomaisten, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen toimenpiteet erilaisten kriisi- ja häiriötilanteiden sekä
sodan aiheuttamien vaarojen hallitsemiseksi ja torjumiseksi. Alussa sitä
kutsuttiin totaaliseksi maanpuolustukseksi, myöhemmin kokonaismaanpuolustukseksi ja viimein yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-

Jaakko Valtanen toimi valtakunnallisten maanpuolustuskurssien johtajana 1970–
1974. Hän toimi kymmenien vuosien ajan luennoitsijana ja kävi vielä puolustusvoimain komentajankin säännöllisesti esitelmöimässä kurssilaisille. (Kuvateksti
toimituksen). Kuva: Puolustusvoimien kuva-arkisto.
Jaakko Valtanen was the director of the National Defence Courses from 1970 to
1974. He regularly delivered lectures to course attendees over several decades,
and continued this even after his appointment to the post of the commander of
the Defence Forces. (Caption by editorial staff.) Photo: Finnish Defence Forces
photographic archive.

Y YA - S U O M I I D Ä N J A L Ä N N E N R I S T I V E D O S S A
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jen turvaamiseksi. Kurssien opetusohjelmaan sisällytettiin alusta alkaen
myös henkinen maanpuolustus ja nimenmuutosten myötä kriisitilanteiden vaatiman tiedotustoiminnan käsittely. Kursseilla simuloitiin erilaisten kriisitilanteiden hallintaa kurssilaisista muodostetun puolustusneuvoston puitteissa. Kylmän sodan aikana YYA-sopimuksen sisältö,
merkitys ja vaikutukset valtion johdon ratkaisuihin joutuivat aina monipuolisen tarkastelun kohteiksi.
Kriisitilanteiden käsittelyn huippukohdaksi toistui tilanneanalyysi
siitä, missä vaiheessa Suomen hallitus voi tehdä päätöksen sotilaallisten
turvatoimien aloittamisesta, ilman että Neuvostoliitto ryhtyy vaatimaan YYA-sopimuksen artiklojen toteuttamista. Kun olin osanottajana
jo toisella maanpuolustuskurssilla, luennoitsijana kymmenillä seuraavilla ja kurssien johtajanakin parinkymmenen kurssin ajan, tiedän, miten vahvoja tuntoja tuon tilanteen käsittely kurssilaisten keskuudessa
aina aiheutti. Tasavallan presidenttikin puuttui eräässä vaiheessa tilanteiden ratkaisutapaan. Ei ollut ihme, että Neuvostoliiton sotilasasiamiehet tunsivat suurta kiinnostusta kursseilla annettuun opetukseen.

… ja vielä puolueettomuusopetusta

Kolmas mielenkiintoinen järjestelmä syntyi 1960-luvun aikana ja sekin
puolustusvoimissa. Neuvostoliiton taholta esitettiin epäilyjä, että Suomen sotilasjohto ja puolustusvoimat eivät olisikaan valmiita kriisitilanteissa noudattamaan YYA-sopimuksen velvoitteita. Puolustusvoimain
komentajan asettaman toimikunnan työn tuloksena tasavallan presidentti hyväksyi puolustusvoimissa aloitettavaksi niin sanotun puolueettomuusopetuksen. Sen avulla haluttiin selventää sekä asevelvollisille että kantahenkilökunnalle turvallisuus- ja puolustuspolitiikkamme tavoitteita sekä kansainvälisten sopimustemme sisältöä ja merkitystä.
Kuului kuitenkin ääniä, jotka arvostelivat opetusohjelmaa yrityksenä
vain puolustella YYA-sopimusta ja toisaalta tukea presidentti Kekkosen
asemaa. Mutta ohjelma oli sisällöltään selkeän informatiivinen ja realistisen tasapuolinen. Sen laatijoina ja päivittäjinä olivat hyvät asiantuntijat ulkoministeriöstä ja puolustusvoimista. Mistään väitetystä YYA-sopimuksen »aivopesuohjelmasta» ei siis ollut kyse. Pikemminkin oli kysymys oikean tiedon avulla sotilaiden puolustustahdon ja motivaation
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vahvistamisesta. Tiedän sen, kun olin yksi ohjelman ensimmäisistä kirjoittajista. Ohjelman nimi muutettiin myöhemmin turvallisuuspolitiikan opetuspaketiksi. Puolustusvoimien lisäksi sitä käyttivät vuosikymmenien ajan monet kansalaisjärjestöt ja oppilaitokset.

Lopuksi ohjuksia estämään liukua aseettomaan puolueettomuuteen

Euroopassa 1960-luku oli suurvaltojen välisen jännityksen kiristyvää
aikaa. Muistamme Berliinin kriisin vuonna 1961 ja muurin rakentamisen kaupungin eristämiseksi. Berliinin kriisi aiheutti myös ensimmäisen ja ainoan tapauksen, jolloin Neuvostoliitto ehdotti YYA-sopimuksen mukaisia neuvotteluja, silloin Saksan tilanteen johdosta. Tämä niin
sanottu noottikriisi raukesi presidentti Kekkosen ja pääsihteeri
Hruštševin yhteiseen julkilausumaan Neuvostoliiton Novosibirskissä.
Pariisin rauhansopimuksen rajoitukset, mutta erityisesti YYA-sopimuksen vaikutukset koettiin voimakkaina, kun maamme 1960-luvulla
pyrki nykyaikaistamaan puolustusmateriaaliaan. Suomen poliittinen
johto teki esityksiä rauhansopimuksen rajoitusten poistamiseksi myös
Neuvostoliitolle käyttäen perusteina vaikeuksia täyttää YYA-sopimuksen velvoitteita. Jonkinasteisen myöntymisen ehdoksi Neuvostoliitto
esitti lähempää sotilaallista yhteistyötä, mutta siihen taas ei Suomella
ollut mitään halua. Yritykset saada uusi tulkinta erityisesti rauhansopimuksen ohjusaseistuksen kieltoon kohtasi suuria vaikeuksia Englannissa, mutta varsinkin Yhdysvalloissa. Amerikkalaiset näet pelkäsivät, että
Suomelle sallittavia ilmatorjuntaohjuksia voitaisiin käyttää sotatilanteessa Neuvostoliittoon Suomen yli suunnattavien pommikoneiden
alas ampumiseen. Monien hankalien vaiheiden jälkeen sotavarustehankinnoista päästiin vähitellen ratkaisuihin niin Neuvostoliiton kuin länsivaltojenkin kanssa. Puolueettomuuspolitiikan edellytykset täyttävä
käytäntö vakiintui sellaiseksi, että kolmannes hankinnoista pyrittiin
suuntaamaan kotimaahan, kolmannes Neuvostoliittoon ja kolmannes
länsimaihin. Siten puolustusvoimat saivat tarvitsemiaan ilma- ja panssarintorjuntaohjuksia sekä idästä että lännestä, samoin panssarikalustoa, taistelualuksia, hävittäjiä ja muutakin nykyaikaista varustusta – ei
kuitenkaan saksalaisperäistä. Sotilasjohtomme pelko Suomen liukumisesta »aseettoman puolueettomuuden» tielle oli saatu torjutuksi.
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Paikallisjoukot ja sissikoulutus vahvistamaan puolustuksen
uskottavuutta

Tšekkoslovakian miehitys vuonna 1968 oli monessa mielessä käänteentekevä tapahtuma, koska se osoitti, että Neuvostoliitto ei välittänyt edes
liittolaistensa kanssa tekemistään sopimuksista. Olin silloin Pääesikunnan tiedotusosaston päällikkönä. Vaikka diplomaattimme ja sotilasasiamiehemme Euroopassa olivat tapahtumien ajan tasalla, silloiset tiedonvälitystavat olivat niin hitaita, että tieto kriisin etenemisestä ja sen
luonteesta saatiin nopeimmin lehtien uutistoimittajien välittäminä. Se
johti puolustusvoimienkin tiedonhankintajärjestelmien uudistamiseen.
Tšekkoslovakian kriisi vauhditti kuitenkin erityisesti niin sanotun
alueellisen puolustusjärjestelmämme kehittämistä. Järjestelmän keskeisinä osina olivat maan jako seitsemään operatiiviseen sotilaslääniin ja
27 sotilaspiiriin sekä koko maan kattavat runsaat paikallisjoukot. Paikallisjoukkoihin sijoitettujen määrä nousi 1980-luvulle ehdittäessä yli
250 000 mieheen. Niiden tehtävänä oli kriisitilanteissa suojata nopeasti
kaikki yhteiskunnan tärkeät kohteet, perustaa liikekannalle pantavat
pääjoukot ja turvata niiden keskittäminen. Paikallisjoukkojen tuli myös
aloittaa puolustustaistelut missä osassa maata tahansa ne alkaisivatkaan. Paikallisjoukot olivat kyllä vaatimattomasti ja puutteellisestikin
varustettuja, mutta ne pyrittiin räätälöimään saamansa tehtävän mukaisiksi. Paikallisjoukot motivoivat myös kansalaisille erinomaisesti
yleisen asevelvollisuuden merkityksen. Alueellinen puolustusjärjestelmä oli niin yksiselitteisesti puolustuksellinen, että se ei periaatteessa ollut ristiriidassa YYA-sopimuksen kanssa, koska se osoitti uskottavasti
Suomen haluavan estää alueensa käytön hyökkäystienä Neuvostoliittoon. Mutta alueellinen puolustusjärjestelmä oli toimiva myös sopimuskumppanimme mahdollista sotilaallista aggressiota vastaan. Tämän kyllä Neuvostoliiton sotilasjohtokin ymmärsi ja myös sen tähden
koko 1970-luku oli jatkuvien YYA-sopimukseen perustuvien painostusyritysten aikaa. Alueellisen puolustusjärjestelmän rakentamisen tärkein päämäärä oli aikaansaada suurin mahdollinen kriisien ja sodan
ennaltaehkäisykyky pienimmin mahdollisin kustannuksin. Kun vähäväkisen maan suurin onnettomuus on joutua sodan jalkoihin, katsottiin ennaltaehkäisyyn perustuvan puolustusjärjestelmän parhaiten tu-
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kevan maamme puolueettomuuspolitiikkaa ja pitävän meidät suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella. Neuvostoliiton painostustoimet sotilaallisen yhteistoiminnan lisäämiseksi olivat 1970-luvulla jatkuvia. Ne
huipentuivat vuonna 1978 maan puolustusministerin, marsalkka Ustinovin ehdotukseen yhteisistä sotaharjoituksista. Presidentti Kekkonen
onnistui kenraali Sutelan tuella senkin ehdotuksen torjumaan. Minut
oli määrätty marsalkan suomalaiseen seurueeseen, joten saatoin läheltä
seurata tapahtumien kulkua.

Parlamentaariset puolustuskomiteatkin talkoisiin

Valtioneuvosto asetti 1970-luvulla yhteensä kolme parlamentaarista
puolustuskomiteaa tekemään suosituksia puolustuspolitiikastamme ja
sen kehittämisestä. Niiden jäsenistö koostui kaikkien eduskuntapuolueiden jäsenistä. Ensimmäinen komitea työskenteli vuosina 1971–
1972, toinen 1975–1976 ja kolmas 1979–1981. Suurvaltojen välisen
liennytyspolitiikan johdosta puolustuskomiteat arvioivat uhka-analyyseissään, että avointa sotaa todennäköisempi uhka Suomelle olisi Euroopan maita koetteleva pitkäaikainen turvallisuuskriisi, joka kohtelisi
ankarasti Suomen puolueettomuuspolitiikan uskottavuutta. Kaikki
kolme komiteaa joutuivat arvion johdosta sisäisiin kädenvääntöihin
YYA-sopimuksen ja puolueettomuuspolitiikkamme välisistä suhteista
sekä siitä, millaisen tulisi puolustusvoimiemme suorituskyvyn olla, jotta se ei herättäisi epäluuloja Neuvostoliitossa.
Kolmannen puolustuskomitean työssä, jonka jäsen olin, jouduttiin
ottamaan huomioon uusien niin sanottujen risteilyohjusten aiheuttama huoli ilmapuolustuksemme suorituskyvystä. Periaatteessa kyse oli
samasta tilanteesta, jonka aiheuttivat aikaisemmat Yhdysvaltain suunnitelmat käyttää Suomen ilmatilaa pommituslentoihin Neuvostoliittoa
vastaan. Kyse oli siis jälleen YYA-sopimuksen tulkinnasta. Komitean sisällä eräät jäsenet olivat sitä mieltä, että sellaisessa tilanteessa Suomen
tulisi olla valmis tai jopa aloitteellinen sotilaallisiin konsultaatioihin
Neuvostoliiton kanssa, koska emme omin asein kykenisi risteilyohjuksia torjumaan. Komitean enemmistön kanta kuitenkin oli, että neuvottelut voitaisiin aloittaa vasta, kun todellinen uhka Suomen alueeseen
olisi YYA-sopimuksen mukaan yhteisesti todettu. Parlamentaariset ko-
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miteat olivat oivallinen tapa huolehtia puolustusvoimien pitkäjänteisestä kehittämisestä, kun niiden suosituksilla saatiin aikaan myös maltillinen sisäpoliittinen ilmapiiri.

Ulkomaiden sotilasjohtajilla erilaisia käsityksiä Suomesta

Kun vuonna 1982 minut määrättiin Pääesikunnan päälliköksi ja siitä
edelleen seuraavana vuonna puolustusvoimain komentajaksi, suurvaltasuhteet olivat 1970-luvun lyhyen liennytyskauden jälkeen uudelleen
kiristyneet. Neuvostoliiton suorittama Afganistanin miehitys ja Iranin
islamilainen vallankumous johtivat Lähi-idässä Yhdysvaltojen sotilaallisiin vastatoimiin. Neuvostoliitto vahvisti ja uudisti vastavuoroisesti
asevoimiaan Euroopassa, josta syystä Yhdysvallat ryhtyi puolestaan sijoittamaan uusia keskimatkan ydinohjuksia Keski-Eurooppaan. Kylmä
sota jatkui entisellä voimallaan, ja YYA-sopimus vaikutuksineen oli
Suomessa vallitsevaa todellisuutta.
Olin aiempien tapaamistemme yhteydessä saanut kuvan Neuvostoliiton sotilasjohdon asenteista maatamme kohtaan. Neuvostokenraalit
olivat poikkeuksetta päteviä ja kokeneita sotilasjohtajia ja he olivat
myös hyvin selvillä YYA-sopimuksen merkityksestä maittemme suhteille. Kenraalit arvostivat puolustusjärjestelmämme toimivuutta ja
koulutuksemme laatua, mutta pitivät asevelvollisten koulutusaikoja lyhyinä ja puolustusmäärärahojemme tasoa kovin alhaisena. YYA-sopimuksen mahdollisen soveltamisen johdosta he ilmaisivat suoraan huolensa erityisesti ilmapuolustuksemme puutteista ja tarjosivat aina mahdollisuutta ostaa lisävarustusta Neuvostoliitosta. Asevoimiemme kanssakäyminen oli vakiintunut yhdessä vahvistettujen kaksivuotisten
suunnitelmien mukaisiksi. Neuvostoliiton puolelta esitettiin toistuvasti
suunnitelmien nimeämistä sopimuksiksi, koska se olisi heidän mielestään ollut YYA-sopimuksen hengen mukaista. Esitykset saatiin kuitenkin torjutuiksi, sillä pidimme sopimus-sanaa käytettyä käsitettä sitovampana. Toteutetut suunnitelmat sisälsivät vastavuoroisten henkilöja aselajivierailujen lisäksi kesä- ja talviurheilukilpailuja, sotilasasioita
käsittelevän julkisen kirjallisuuden vaihtoa sekä sotilassoittokuntien
konserttimatkoja. Puolustusmateriaalihankinnat tapahtuivat eduskunnan hyväksymillä useampivuotisilla tilausvaltuuksilla. Niiden yhteydes-
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sä emme sallineet tarjottujen neuvostoliittolaisten asiantuntijaryhmien
tulla Suomeen kouluttajiksi, vaan lähetimme aina omat asiantuntijamme koulutettaviksi Neuvostoliitossa. Sekin oli osa puolueettomuuspolitiikkamme uskottavuutta.
Neuvostoliitossa 1980-luvun loppuvuosina alkanut sisäinen liikehdintä, Gorbatšovin nousu maan johtoon, samoin kuin Puolan voimakkaan lakkoliikkeen vaikutukset enteilivät jo neuvostojärjestelmän haurastumista. Neuvostoliiton aikaisempiin painostustoimiin verrattuna
tapahtuneella kehityksellä oli selvästi niitä rauhoittava vaikutus. Kukaan ei kuitenkaan voinut aavistaa, että edessä oli suuren Neuvostoliiton ja Varsovan liiton sekä koko kommunistisen valtiojärjestelmän romahdus.
Vierailujen yhteydessä asiaankuuluvasti pidettävät puheet noudattivat aina Suomen virallisen ulkopolitiikan mukaisia sanontoja. Mieleeni on kuitenkin jäänyt eräs spontaani tapahtuma Neuvostoliitossa. Minua oli vuonna 1989 pyydetty pitämään esitelmä Suomen turvallisuusja puolustuspolitiikasta Moskovassa toimivassa sotilasteoreetikko
Frunzen nimeä kantavassa akatemiassa. Kuulijoina oli noin 600 upseeria. Esitelmäni YYA-sopimusta koskevassa kohdassa sanoin totutusta
poikkeavasti, jotakuinkin tähän tapaan, että »meidän sotilaiden on
helppo ymmärtää toisiamme sen tähden, että olemme isänmaittemme
uskollisia palvelijoita. Ymmärrämme hyvin, että emme halua ulkopuolista sotavoimaa maihimme. Mutta kun te täällä Neuvostoliitossa tiedätte, että me suomalaiset puolustamme loppuun saakka maatamme,
emmekä salli sitä käytettävän myöskään hyökkäystienä teidän maahanne, niin siinä toteutuvat YYA-sopimukseen kirjatut molempien maiden
turvallisuusedut». Vaikka tässä mielestäni asetuin torjuvalle kannalle
YYA-sopimuksen mahdollistamaan sotilaalliseen avunantoon, esitelmäni katkaistiin yllättäen suosionosoituksilla. Matkani isäntä, Neuvostoliiton marsalkka Ahromejev ilmaisi hänkin ymmärtävänsä suorasukaisen kannanottoni. Sain siitä yllättäen myös ulkoministeriöstämme
myönteisiä kommentteja.
Olin jo aikaisemmin voinut tehdä havaintoja myös Yhdysvaltojen
edustajien suhtautumisesta YYA-Suomeen. Puolustusvoimain komentajan adjutanttina sain vuonna 1962 Kuuban kriisin aikana tilaisuuden
olla mukana kenraali Sakari Simeliuksen virallisella vierailulla Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain ylin sotilasjohto oli jo silloin melko hyvin perillä
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Suomen tilanteesta, mutta Washingtonin ulkopuolella Suomentuntemus sen sijaan oli perin vähäistä. Kenraali Simelius joutui
toistuvasti Neuvostoliittoa koskevien utelujen kohteeksi.
Sain myös tilaisuuden vuonna
1975 osallistua kenraali Lauri Sutelan viralliseen vierailuun Yhdysvalloissa. Häneltäkin tiukattiin vielä vastauksia kysymyksiin
»Oliko vaikea saada Neuvostoliitolta lupa vierailla Amerikassa?»
ja »Näkyykö Helsingin kaduilla
neuvostosotilaita?».
Kenraali Jaakko Valtasen ollessa
Puolustusvoimain komentajasyyskuussa 1984 virallisella vierailulla
Neuvostoliitossa vaihtui isäntä kesken
na
tein viralliset vierailut kaikkiin
matkan. Neuvostoliiton marsalkka
niihin maihin, joiden lähetystöissä
Nikolai Ogarkov siirrettiin sivuun ja
Sergei Ahromejev nimitettiin hänen
Suomella oli sotilasasiamiesedustilalleen Neuvostoliiton asevoimien
tus. Neuvostoliittoon ja Pohjoiskomentajaksi. Valtanen tapasi
sympaattisen marsalkka Ahromejevin
maihin vierailuja oli useampiakin,
sekä Neuvostoliitossa että Suomessa.
samoin Suomen YK-joukkoihin.
(Kuvateksti toimituksen). Kuva:
Puolustusvoimien kuva-arkisto.
Vierailut Ruotsiin, Norjaan ja
Tanskaan sujuivat joka kerran vasThe host of General Jaakko Valtanen’s
official visit to the Soviet Union in
tavuoroisen arvostuksen ja luottaSeptember 1984 changed
muksen hengessä. Puolin ja toisin
unexpectedly. The Marshal of the
Soviet Union Nikolai Ogarkov was
kyllä tiesimme, että kaikissa Pohousted from his position as the
joismaissa oli tahoja, jotka jakoivat
commander of the armed forces and
replaced by Sergey Akhromeyev.
läntiset epäluulot Suomen aseValtanen met the latter, an admittedly
masta ja epäilivät mahdollisuuklikable character, both in Finland and
the Soviet Union. (Caption by editorial
siamme välttää YYA-sopimuksen
staff.) Photo: Finnish Defence Forces
velvoitteet. Välillämme vallitsi
photographic archive.
kuitenkin hyvin avoin keskusteluilmapiiri, mutta järjestelmiemme
salaisuuksia emme tietenkään toisillemme avanneet. Yleisen asevelvollisuuden johdosta pohjoismaisissa puolustusratkaisuissa oli kuitenkin
paljon yhteisiä piirteitä, joten vertailumahdollisuuksia oli runsaasti.
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Suomen puolustusvoimien komentaja oli juuri nimitetyn Puolustushaarakomentajienneuvoston puheenjohtajan amiraali William J. Crowen ensimmäinen
ulkomainen vieras lokakuussa 1985. Vuotta myöhemmin Crowe teki vastavierailun
Suomeen. Valtanen oli ensimmäinen länsimainen komentaja, joka tapasi henkilökohtaisesti molempien suurvaltojen vastanimetyt korkeimmat sotilasjohtajat.
Hän saattoi todeta kummankin olevan samantyyppisiä maltillisia ja harkitsevia
upseereita. (Kuvateksti toimituksen). Kuva: Puolustusvoimien kuva-arkisto.
The commander of the Finnish Defence Forces was the first foreign guest of
Admiral William J. Crowe after his appointment as chairman of the Joint Chiefs of
Staff. The two met for the first time in October 1985, and a year later Crowe paid
a reciprocal visit to Finland. Valtanen was the first commander of any western
armed force that met the newly-appointed high military commanders of the two
superpowers face-to-face. He found out that both high-ranking officers had a
similar personality in that they were moderate and deliberate in their actions.
(Caption by editorial staff.) Photo: Finnish Defence Forces photographic archive.
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Yhdysvaltoihin tapahtuvien vierailujen aikoina saatoin havaita, että
puolueettomuuspolitiikkamme uskottavuus oli aikaisempiin vuosiin
verrattuna selvästi vahvistunut. Keskusteluissa maan ylin sotilasjohto
kuunteli kuitenkin herkällä korvalla puolustustamme koskevia sanojani. Kenraalit osoittivat olevansa hyvin perillä Suomen tilanteesta ja
puolustusvoimiamme arvostavat käsitykset olivat nyt jopa aikaisempaa
paremmin kuultavissa. Varusmieskoulutuksen lyhyys luonnollisesti askarrutti ammattiarmeijan sotilaita. Neuvostoliiton vaikutusvaltaa koskevia epäluuloisia kysymyksiä ei minulle enää tehty.
Englantiin tekemäni vierailun aikana vuonna 1986 sen sijaan apulaispuolustusministeri teki suoran ja yllättävän kysymyksen: »Paljonko
Suomessa vielä on neuvostojoukkoja?» Hämmästykseni jälkeen oli
mieluista saada pitää lyhyt esitys Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja todeta lopuksi, että Suomessa ei ole sotien jälkeen ollut yhtään miehityssotilasta. Kyseinen ministeri saikin hiukan myöhemmin
siirron muihin tehtäviin!
Ranskaan vuonna 1987 tehdyn vierailun alussa sain konkreettisen
kokemuksen siitä, että Suomella ei isäntäni mielessä ollut kovin merkittävää itseisarvoa, vaan ainoastaan jonkinasteinen välinearvo suhteessa
Neuvostoliittoon. En ollut vastaanottomuodollisuuksien jälkeen Pariisissa ehtinyt vielä esittää isännälleni tervehdystäni Suomesta, kun hän
jo pyysi minua kertomaan jotakin ajankohtaista Neuvostoliitosta. Hän
oli myöhemmän Suomen vierailunsa aikanakin kiinnostuneempi naapurimaastamme kuin Suomesta. Sotilassuhteet Ranskaan olivat kyllä
muutoin hyvät, muun muassa siellä tapahtuvan jatkuvan upseereiden
jatkokoulutuksen takia.
Sveitsissä suhtautuminen Suomeen ja asemamme oikea ymmärtäminen on aina ollut perinteisen arvostavaa ja jopa ihailevaa. Sen aiheuttajia ovat meidän talvisotamme ja Suomen marsalkka Mannerheim. Maamme pyrkimys puolueettomuuteen ja alueellisen puolustuksen kehittäminen ulkopolitiikkamme tueksi saivat osakseen kannustavaa ymmärtämystä. Vierailu Sveitsiin oli jälleen hyvin myönteinen ja
ammatillisestikin hyödyllinen kokemus.
Itävallassa sen sijaan asiat olivat hiukan toisin. Itävalta oli neljän vallan miehitysvuosien päätyttyä saanut vuonna 1955 puolueettomuusasemalleen valtiosopimukseen perustuvan oikeuden, mutta samalla
maalle oli säädetty samat puolustusvoimien kehittämisrajoitukset kuin
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Suomelle. Tervehdyskäynnillä presidentti Waldheimin luona hän osoitti suurta kiinnostusta ja jopa ihmetystä siitä, miten Suomi oli saanut
oikeuden hankkia puolustuksellisia ohjuksia. Presidentti viittasi Pariisin rauhansopimuksen ohjukset Suomelta kieltävään määräykseen,
mutta myös YYA-sopimukseen. Torjuin hänen käsityksensä siitä, että
ohjushankinnat olisivat sallittuja vain Neuvostoliitosta. Paikalla ollut
Suomen suurlähettiläs otti tehtäväkseen toimittaa selvityksen ohjushankinnoistamme. Tutustuminen alppimaa Itävallan puolustusvoimiin
oli sinänsä mielenkiintoista, vaikka isäntänäni toiminut yksi Itävallan
puolustusvoimien kuudesta tasavertaisesta täydestä kenraalista oli hiukan epäilevän kuivakiskoinen.
Vierailut Unkariin ja Puolaan vuonna 1988 olivat YYA-sopimustamme ajatellen hyvin mielenkiintoiset. Molempien maiden asevoimien
komentajat kun ilmaisivat suorastaan ihailunsa siitä, että Suomi oli sotien päätyttyä onnistunut aikaansaamaan sellaisen sopimuksen Neuvostoliiton kanssa, joka mahdollisti pyrkimyksen puolueettomuuteen.
Suhtautuminen oli kyllä ymmärrettävissä, molemmat maat kun olivat
kiinteässä liittosuhteessa Varsovan liittoon ja niissä oli pysyvästi suuri
määrä neuvostoasevoimia, joiden ylläpito oli heidän raskaalla vastuullaan. Unkarin silloinen puolustusministeri kertoi avoimesti olevansa
katkeran pettynyt maansa poliittiseen ja sotilaalliseen asemaan.

Yhteiskunnan sisäinen ilmastokin alkoi muuttua

Vaikka kylmän sodan ajan Pariisin rauhansopimus ja erityisesti YYAsopimus hallitsivat ja kahlitsivat maamme ulko- ja turvallisuuspoliittista ilmastoa, puolueettomuuspolitiikan mahdollistama poliittinen ja
henkinen liikkumavara avarsi ja vapautti 1960-luvulta alkaen yhteiskuntamme sisäistä ilmastoa. Demokraattinen moniarvoisuus, yhden
asian liikkeet, vanhemman sukupolven arvojen kyseenalaistaminen,
ydinaseiden vastustaminen ja rauhan aate viehättivät erityisesti nuorisoa. Varsinkin ydinaseiden vastustaminen kosketti myös puolustusvoimia. Monissa yhteyksissä ilmaistiin käsityksiä siitä, että ydinaseiden aikakaudella pienen maan puolustuksella ei ole mitään käyttöarvoa. Tällaiset mielipiteet laimenivat kuitenkin sitä mukaa, kun kävi selväksi, että ydinaseet olivat puolin ja toisin enemmän poliittisia aseita kuin so-
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dankäyntivälineitä. Opiskelevan nuorison keskuudessa ajan virtaukset
saivat radikaalisiakin muotoja, kuten Vanhan Ylioppilastalon »valtaus»
ja Lapualaisooppera. Vastoin monien käsityksiä nuorison liikehdinnässä ei mielestäni ollut kyse vain vasemmistoradikalismista. Vähintään
yhtä paljon ja ehkä enemmänkin oli kyse nuorison halusta samastua
länsimaiseen arvokehitykseen ja sen ilmiöihin. Arvelen myös, että presidentti Kekkonen ymmärsi juuri asian tämän puolen, kun hän julkisessa puheessaan asettui ymmärtäväisesti nuorison esiintymisten kannalle. Sekin vahvisti ulospäin kuvaa Suomen erilaisuudesta kansandemokratioihin ja »kevensi» käsityksiä YYA-Suomesta.

Puolustustahtokin sai moniarvoisia perusteita

Myös puolustusvoimien sisällä puhalsivat 1960- ja 1970-luvulla uudet
tuulet. Erityisesti varusmiesten asema kansalaisina ja nykyaikainen sotilasjohtajuus nousivat runsaan tarkastelun kohteiksi. Molempia käsiteltiin ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa varusmieskasvatuksen ja
esimieskasvatuksen seminaareissa sekä monissa toimikunnissa puolustusvoimien sisällä. Motivoinnin välttämättömyys johtamisessa, rangaistusjärjestelmän oikeudenmukaisuus, simputuksen poistaminen, palvelusajan ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan, herra-sanan käyttö puhuttelussa ja varusmiesten ns. positiivinen lomaoikeus joutuivat noina
aikoina monien uudistusten kohteiksi.
Suomen puolustusvoimien hierarkkinen ja johtajavaltainen järjestelmä alkoi muiden länsimaiden tapaan jäsentyä ja »demokratisoitua»
kansanvaltaisen yhteiskuntamme luontevaksi osaksi sotilaallisen johtajuuden ja laitokselle välttämättömän hyvän järjestyksen heikkenemättä.
Valtioneuvostokin edisti kehitystä asettamalla niin sanotun puolustuslaitoskomitean tekemään asiasta esityksiä. Olin komitean jäsen. Puolustusvoimissa alkoi nopeasti vahvistua käsitys siitä, asevelvollisuuteen rakentuvan puolustusjärjestelmän on toimissaan edustettava niitä yhteiskuntamme arvoja ja menettelytapoja, joita kohtaan kansalaiset haluavat olla lojaaleja ja ovat valmiita niitä vaaran tullen puolustamaan.
Maanpuolustustahdon moniarvoiset tekijät saivat osakseen kasvavaa
ymmärtämystä.
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YYA-kauden tilinpäätösajatuksia

Kylmän sodan päivistä on jo kulunut neljännesvuosisata ja Suomen
asema on monessa suhteessa perusteellisesti muuttunut. Aikaetäisyys
oikeuttaa tänään toteamaan, että Suomi selvisi neljäkymmentä vuotta
kestäneestä kylmän sodan kaudesta oikein hyvin. Vaikka erityisesti
YYA-sopimuksen tulkinta aiheutti maassamme ylilyöntejä ja Neuvostoliittoon kallellaan olevasta niin sanotusta suomettumisesta on valitettavia näyttöjä, niistä ei voi syyttää kansalaistemme suurta enemmistöä.
Selviytymisemme keinoista voidaan edelleenkin keskustella sekä niitä
arvioida ja arvostella, mutta harjoitetun politiikan lopputulos on selviytymisemme tärkein todiste. Suomi oli 1990-luvun alkaessa aivan
toinen maa kuin 1950-luvun alussa. Valtiojohtomme presidentistämme
alkaen ansaitsee mielestäni tunnustuksen siitä, että se osasi vaikeana aikana tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimiin, jotka pitivät voimassa demokraattisen oikeusjärjestyksemme, paransivat kansalaistemme elinolosuhteita merkittävästi, saivat liikkeelle nopean muunkin yhteiskunnallisen
kehityksen ja ylläpitivät kansalaisten keskuudessa tulevaisuudenuskoista mielialaa. Poliittinen johtomme ymmärsi myös yleisen asevelvollisuuden ja puolustusvoimien merkityksen pyrkimystensä tukena. Tulevaisuudenuskoisen kansalaismielipiteen osana emme voi unohtaa puolustustahtoa. Koko kylmän sodan ajan toistuvat mielipidemittaukset
osoittivat, että kysymyksenasetteluista riippumatta noin 75 % kansalaisista oli valmis puolustamaan maata kaikissa tilanteissa, noin 15 % ei
osannut ilmaista kantaansa ja vain alle 10 % edusti pysyvästi kielteisiä.
On myös muistettava, että puolustustahdon keskeisiä tekijöitä ovat ihmisten kokema aineellinen ja henkinen turvallisuus sekä luottamus poliittiseen ja sotilaalliseen johtoon kriisitilanteissa. Kaikki tämä yhdessä
piti YYA-Suomen demokraattisten Länsi-Euroopan maiden kehityksen
rinnalla. Neuvostoliiton sorruttua saatoimme liittyä Euroopan Unionin
jäseniksi itsenäisenä, tasaveroisena, omanarvontuntoisena ja solidaarisena vaikuttajamaana.
Kylmä sota päättyi siis Suomen kannalta selvään torjuntavoittoon,
mutta YYA-sopimus vaikutuksineen muodosti sotilasjohdollemme ja
puolustusvoimillemme koko kylmän sodan ajan vaikeasti ratkaistavan
yhtälön. Vaikeus johtui siitä, että toisaalta oli osoitettava uskottavaa lojaalisuutta ja kuuliaisuutta valtion johtoa kohtaan, mutta toisaalta soti-
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lasjohdolle lain säätämä ja valan vahvistama velvollisuus sekä todellisen
tilanteen sotilaallinen arviointi vaativat suunnittelemaan valtakunnan
puolustamista kaikissa todennäköisiksi arvioitavissa tilanteissa. Edellä
mainittu lojaalisuus näkyi ja kuului kyllä julkisuudessakin muun
muassa virallisten puheiden »YYA-liturgiana», mutta varautumisesta
Neuvostoliiton mahdollista sotilaallista uhkaa vastaan ei ulospäin voinut eikä saanut näkyä jälkeäkään. Se olisi vaarantanut poliittisen ja sotilaallisen johtomme aseman ja heikentänyt pyrkimyksiämme lisätä
puolueettomuuspolitiikan mahdollistamaa liikkumavaraamme länteen. Me sotilaat kyllä ymmärsimme tämän. Puolueettomuusasemamme vahvistuminen antoi 1970-luvun alusta lähtien kuitenkin puolustuksellemme »neutraalia kehitysalustaa». Alueellinen puolustusjärjestelmä paikallisjoukkoineen havainnollisti varautumisemme koko maan
puolustamiseen sellaisten tilanteiden varalle, joissa hyvistä yrityksistämme huolimatta ja ilman omaa syytämme voisimme joutua sotilaallisen selkkauksen osapuoleksi. Suomen puolustusjärjestelmä ei ollut
uhka kenellekään – ei myöskään Neuvostoliitolle, mutta mahdollisti
kuitenkin torjunnan tarvittaessa myös itään päin. Vaarallisimpana uhkatilanteena pidettiin useaan kohteeseen samanaikaisesti tapahtuvaa
kaappaushyökkäystä. Sellaista ajatellen maavoimien toimintavalmiutta
nopeutettiin muun muassa kantajoukkojen sopimushenkilöstöllä. Paikallisjoukkojen suorituskyky oli monilta osin vajavaista, mutta kun sissitoiminnan valmistelu liitettiin niiden tehtäviin, järjestelmä kokonaisuudessaan antoi varsin vahvan viestin varautumisestamme kaikkiin todennäköisiksi arvioituihin uhkiin. Suurin osa poliitikoistamme
ymmärsi alueellisen puolustuksen idean ja rakenteen ja antoi sille tukensa. Vain vähän kuului vanhoja ääniä, jotka epäilivät paikallisjoukkojen varautuneen myös sisäisten uhkien torjuntaan. Luottamusta puolustusvoimien yhteiskunnalliseen tasapuolisuuteen oli varmaan edistänyt myös se, että koko 1970-luvun ajan monien ulkopuolisten tahojen
tekemistä muutosesityksistä huolimatta sotilashenkilöstölle lailla säädetty kielto osallistumisesta puoluepoliittiseen toimintaan onnistuttiin
presidentti Kekkosen tukipäätöksin pitämään voimassa.
Puolueettomuusasemamme vahvistuminen ja alueellisen puolustusjärjestelmämme kehittyminen edistivät jossakin määrin sotilasjohdollemme vaikean YYA-ongelmayhtälön ratkaisua, mutta vasta neuvostojärjestelmän romahdus ratkaisi sen kokonaan.
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Tunnen itseni osittain jääviksi, mutta rohkenen kuitenkin lopuksi
todeta, että puolustusvoimiemme johto ja laitoksen koko henkilöstö
hoitivat tehtävänsä yli neljäkymmentä vuotta kestäneen kylmän sodan
aikana siten, että luottamus niihin säilyi ehyenä sekä poliittisen johtomme että kansalaistemme keskuudessa aikakauden loppuun saakka.
Puolustusvoimat hoitivat myös suhteensa ulkomaihin – niin itään kuin
länteenkin päin – tavalla, jota ei tarvitse jälkikäteen selitellä eikä katua.

Lopuksi: Olisiko oppia ikä kaikki?

Entä olisiko kylmän sodan ja YYA-kauden kokemuksista jotakin hyötyä
meille vielä tänään? Elämmehän edelleen samalla Itämereen työntyvällä niemellä ja tunnemme taas ihollamme valtajärjestelmien välisen ristivedon.
Vähäväkisen maan turvallisuuspolitiikan keskeisenä tavoitteena tulee mielestäni edelleenkin olla pyrkimys estää ennakolta sellaisten tilanteiden syntyminen, joissa maamme voisi joutua sotilaallisesti uhatuksi
tai suorastaan sotaisan selkkauksen osapuoleksi. Kokemuksista tiedämme, että sotaan joutuminen on pienelle maalle suurin mahdollinen onnettomuus. Tiedämme myös, että Venäjän tärkein intressi meidän
suuntaamme on edelleen se, ettei alueeltamme uhattaisi suurkaupunki
Pietarin turvallisuutta ja ettei aluettamme käytettäisi hyökkäystienä Venäjälle. Hyviä naapuruussuhteita on vaalittava, koska ne ovat olennainen osa turvallisuuttamme. Ne eivät kuitenkaan voi olla esteenä sille,
että suvereeni naapurivaltio Suomi pyrkii varautumaan myös sellaisten
tilanteiden varalle, joissa naapuri ei itse noudata hyvän naapuruuden
sääntöjä. Siitä on ajankohtaisia näyttöjä.
Järkevästi voidaan päätellä, että paras sotaisten selkkausten ennaltaehkäisyteho saavutetaan olemalla tiiviisti yhdessä niiden maiden kanssa, joihin olemme jo kulttuurimme, taloutemme ja demokratiamme
arvojen puolesta sitoutuneet. Lähes kaikki niistä ovat sitoutuneet yhteen myös sotilaallisten vaaratilanteiden varalta. Meidän ongelmaksemme on muodostunut se, voimmeko liittyä samaan joukkoon aiheuttamatta Venäjällä turvallisuusepäluuloja. Olematta kansainvälisten
sopimusten asiantuntija uskallan olettaa olevan mahdollisuuksien rajoissa muotoilla liittymiselle sellaiset ehdot, joissa Suomi sitoutuu otta-
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maan vastaan – nyt läntistä sotilaallista apua – vain oman alueensa
puolustamiseksi. Kun avun vastaanottamiseen tarvitaan uskottava ja
hyvin toimiva oma puolustusjärjestelmä, sillä voidaan mielestäni vakuuttavasti osoittaa se, että »etujemme vastaista apua» ei voida meille
väkisin antaa. Se voisi olla Venäjän kannalta jopa siedettävä.
***
Tämä kirjoitus on viimeistä kappaletta lukuun ottamatta pidetty esitelmänä Suomen Sotahistoriallisen Seuran kokouksessa Helsingissä Tieteiden talossa 15.4.2015.
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Abstract of the presentation held at the meeting of the Association for
Military History in Finland in the House of Science and Letters in Helsinki on
April 15, 2015

Finland of the Cold War Era Caught in EastWest Crosscurrents
The centers of power to the east and west of Finland have shown economic, political, and military interest in the nation’s territory and people throughout its recorded history. Players such as the quarters of the
Hanseatic League and their supporting military orders as well as
catholic and orthodox churches pursuing missionary activity have
sought power and positions of advantage in the region; Swedish and
Russian rulers extended their quest for power over the territory during
several centuries, and states and corporations looked at ways of gaining
possession of the areas’ natural resources for their own benefit. The rivalry of the great power blocks that emerged after World War II had
profound effects on Finland, sandwiched as it was between the two
power centers. It seems like being caught in crosscurrents between East
and West has over the centuries become a permanent way of life for the
Finns.
The defensive battles Finland fought with success in World War II
helped the nation to retain its independence and democratic social and
legal systems, but the rapid deterioration of relations between the great
powers eventually led to the decades-long Cold War. To prop up its position of influence, the Soviet Union signed an agreement of friendship,
cooperation and mutual assistance with Romania, Bulgaria, and Hungary in early 1948 and proposed that a similar arrangement be extended to include Finland. In the resulting negotiations the Soviet Union
conceded and allowed the addition of a clause that recognized Finland’s desire to remain outside great-power conflicts, and it was also
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agreed that mutual consultations by the two parties would precede military assistance in the event of any potential threat being perceived. The
Treaty of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance (FCMA
Treaty) was signed in Moscow on April 6, 1948, and subsequently
served as a framework for relations and contacts between Finland and
the Soviet Union.
The essence of the FCMA Treaty was Finland’s obligation to repel
any attack by way of its territory against the Soviet Union, single-handedly or in cooperation with the latter. Since the Soviet political and
military leaders regarded the treaty as a union pact, Western European
nations and the United States were skeptical and expressed certain misgivings about Finland, even though they recognized – and were even
astonished by – the fact that the country had remained an independent
nation in the tumult of the war. A third opinion also emerged; it was
displayed by many representatives of the Warsaw Pact countries who
thought that Finland’s treaty was superior to their nations’ union pacts
and even openly envied Finland for its arrangement.
The FCMA Treaty had weaknesses when it came to Finland’s right to
self-determination and international position, and these caused disagreements, but candidly speaking the treaty stabilized the war-torn relations between the two signatory countries and made possible economic and other interactions that could then be pursued for several
decades to the benefit of both parties alike.
The FCMA Treaty dictated that the primary threat would be an invasion of Finnish territory by Germany or a country allied with it.
Among career soldiers, however, even a superficial analysis quickly led
to a deduction that the only potential invader would be the Soviet
Union. Airspace over Northern Finland could come under threat also
from the west, but land operations by Western powers would be too
protracted to be successful. Historical research conducted over the
years has indeed revealed that the Soviet Union had elaborate military
plans to bring Finland to submission.
Finland’s status in international politics began to change, albeit
slowly, in the 1950s. War reparations were paid, Stalin died, the Soviet
Union handed back the leased territory of Porkkala, and Finland became a full member of the United Nations. The credibility of the nation’s non-alignment policy got a boost when the defense forces
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launched a re-equipment and development program in 1952. Also, in
the mid-1950s, a restructured Defence Council and the National Board
of Economic Defence became operational, and a parliamentary committee was set up to identify means of strengthening the people’s will to
defend the nation.
With tensions between the great powers on the increase during the
1960s, the Finnish government decided to initiate a scheme of recurring National Defence Courses in order to bring together decisionmakers from all authoritative bodies, industry and commerce, and
non-governmental organizations to look at ways of effectively checking
and mitigating threats that might emerge during crises and other disruptions and at times of war. A defense council would be formed from
the course participants, who were then given various simulated crises
to manage and keep under control. The high point was a task in which
they had to prepare a situational analysis with the aim of determining
at which point the Finnish government could decide on initiating military actions to ensure the nation’s security without the Soviet Union
requesting consultations for the implementation of the clauses of the
FCMA Treaty. Soviet military attachés showed a keen interest in the
course syllabi.
The Berlin Crisis of 1961 led to the first and only occasion in which
the Soviet Union proposed that Finland and the Soviet Union begin
consultations as provided for in the FCMA Treaty due to the German
situation, but a common declaration given by President Kekkonen and
Premier Khrushchev in Novosibirsk defused the crisis.
The limitations imposed by the Paris Peace Treaty in general, and
the effects of the FCMA Treaty in particular, bore heavily on Finland as
it strove to modernize its defensive armaments. The country’s political
leaders proposed that the Soviet Union lift the restrictions of the latter
treaty, even citing difficulties Finland was having in fulfilling its treaty
obligations. The Soviet Union was willing, at least to a degree, to concede to the Finns’ propositions on condition that military cooperation
between the two parties be intensified, but the Finns showed no inclination toward this. Attempts to reinterpret the clause banning the
country from purchasing missiles in particular were met with considerable opposition in Britain, and especially in the United States, since the
Americans were concerned about the Finns using their surface-to-air
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missiles to shoot down bombers crossing Finnish airspace on their way
to the Soviet Union in a war. Gradually, and after difficult twists and
turns, settlements were reached with both the Soviet Union and the
Western powers on armament purchases. The result was a standing
policy − that was in line with Finland’s non-alignment − of sourcing
approximately one third of material from domestic industries, one
third from the Soviet Union, and one third from the West. Therefore,
the Defence Forces procured equipment it needed both from the East
and the West. The shopping list included surface-to-air and anti-tank
missiles, tanks and armored vehicles, combat vessels, fighter aircraft,
and other modern hardware – but nothing of German manufacture.
The fears the nation’s military leaders had expressed over Finland moving towards »unarmed neutrality» were thus allayed.
The occupation of Czechoslovakia in 1968 was a turning point since
it showed that the Soviet Union had no respect for treaties it had
signed, even with its allies. The crisis expedited the development of a
new territorial defense system in particular. A feature of this concept
was the support provided to operational forces by large local forces, the
strength of which attained over 250,000 men by the 1980s. Their task
during crises was to rapidly secure all the nation’s vital assets, mobilize
the main forces, and secure their deployment, and their planned usage
also called for engaging an enemy in any part of the country where a
need for defensive action would arise. It is true that the equipment of
the local forces left a lot to be desired, but attempts were made to tailor
their operational concept to suit their assigned mission. As a bonus,
they demonstrated to the citizens the impact of general conscription.
The territorial system was so singularly defensive in nature that it did
not contradict the essence of the FCMA Treaty, demonstrating as it did
Finland’s will to prevent any attacking force from using its territory for
a thrust towards the Soviet Union. It also worked the other way around
by protecting the country from possible military aggression by the other signatory party. This was certainly understood by the Soviet military
leaders, and therefore, throughout the 1970s, the Soviet Union repeatedly exerted pressure on Finland, justifying this with what had been
written in the treaty. The territorial system was primarily set up in order to build up the best attainable capability that would deter any crises
and armed conflicts for minimum costs. Since it was recognized that
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getting involved in a war is the worst accident that could befall a
sparsely populated country it was envisaged that the system would best
prop up our policy of non-alignment and hence keep us outside any
clashes between the superpowers. The Soviets’ pressure on Finland culminated in 1978 in a proposition by Minister of Defense Marshal Ustinov that the two countries arrange combined military exercises. The
Finns succeeded in rejecting this initiative, however.
In retrospect, we can safely say that Finland picked its way through
the four decades of the Cold War quite well. Many foreign countries,
however, expressed skepticism against »finlandization» – a term which
referred to a tendency to conform to the Soviets’ stance –, and the
Finns found this rather embarrassing. The methods Finland resorted to
for survival may still be debated and criticized, but an indisputable fact
is that we survived due to the policy that our leaders implemented. The
Finland of the early 1990s was a far cry from the Finland of the early
1950s. Our entire political leadership from the president down is owed
our thanks for their skills. Even during the hardest of times they made
decisions and initiated actions that helped Finland to maintain its
democratic legal system, brought about marked improvements in the
citizens’ living conditions, gave an impetus to the rapid development of
the society in general and sustained the Finns’ faith in better days that
would eventually come. Moreover, the political leaders understood the
role of general conscription and the defense forces as an essential element of the nation’s security policy. The citizens’ will to defend their
country also remained consistently high. Recurrent polls made during
the Cold War indicated, regardless of how the questions were presented, that approximately 75 percent of the citizens were prepared to defend the country under all circumstances, 15 percent had no opinion,
and only less than 10 percent disapproved. It should also be realized
that a feeling of material and non-material security among the people
and their trust in the nation’s political and military leaders in a time of
crisis are central factors in maintaining a will to defend a nation. It was
all this that kept the Finland of the FCMA Treaty era in line with the
evolution that was taking place in the Western European countries. After the fall of the Soviet Union, Finland was in a position to join the
European Union as a nation that was an independent, equal, self-esteemed, and compassionate contributor.
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Even though Finland fought a successful defensive battle during the
Cold War and emerged clearly as a winner, the FCMA Treaty with its
many implications had remained an equation that the nation’s military
leaders and the defense forces found hard to balance. The problem was
that, on one hand, they had to show unwaveringly loyalty toward the
nation’s leadership, but on the other, they were obliged by law and oath
to truthfully analyze the prevailing military environment and on the
basis of that make plans for the nation’s defense under all probable circumstances. This loyalty was manifested in public, for example in the
form of the »FCMA liturgy» that penetrated official speeches, but
preparations to counter possible military threats were to be kept meticulously veiled. The lifting of this veil would have undermined the position of the political and military leadership and narrowed down our
maneuvering freedom, which we had retained thanks to the policy of
non-alignment, in matters related to our relations with the West. However, the strengthening of Finland’s position as a non-aligned country
that began in the early 1970s provided the defense planners with a
»platform of neutrality» on which to develop the defense system. The
territorial defense scheme and its associated local force concept indicated that Finland was prepared to defend every part of its territory under
circumstances in which Finland, involuntarily and despite its attempts
to stay as an outsider, would become involved in an armed conflict.
This well-working system was a threat to no-one, not even to the Soviet
Union, but it enabled defensive action also in the face of a threat from
the east. The firmer status of non-alignment combined with the evolution of the territorial system helped our military leaders to solve, at
least to a degree, the FCMA Treaty equity, but a decisive solution was
not attained until after the collapse of the Soviet system.
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IDA SUOLAHTI
(s. 1977), FM, viimeistelee väitöskirjaa Suomen ja Saksan välisistä sotavankien
luovutuksista ja vaihdoista jatkosodan aikana.

Sotavangit Suomen, Saksan tai Ukrainan
puolesta – Sotavankijoukko-osastot talvija jatkosodan aikaisissa suunnitelmissa
Toisen maailmansodan voittivat lopulta ne osapuolet, joilla oli eniten
resursseja – sekä tuotantoa että sotilaita. Sotaan osallistuneissa maissa
rintamasotilaiden määrää koetettiin nostaa eri keinoin. Heti kesällä
1941 saksalaiset alkoivat värvätä vähemmistökansallisuuksiin kuuluneita sotavankeja riveihinsä. Syksyllä 1941 Saksan armeijaan perustettiin
ensimmäiset joukko-osastot valloitetun alueen väestöstä ja sotavangeista. Nämä itäjoukot (Ostlegionen) rakennettiin kansalliselta pohjalta
omiksi joukko-osastoikseen. Vuosina 1941–1942 perustettiin useita
joukko-osastoja Neuvostoliiton vähemmistökansallisuuksista, lähinnä
kaukasialaisista, turkestanilaisista, georgialaisista, armenialaisista ja volgansuomalaisista sotavangeista. Aluksi niitä käytettiin selustan turvaamiseen, mutta sotatilanteen muututtua itäjoukkoja alettiin siirtää rintamalle. Kaikkiaan itäjoukkoihin kuului koko sodan aikana arviolta
250 000 miestä. Itäjoukot kuuluivat Saksan asevoimiin (Wehrmacht).
Tuhannet isovenäläiset taistelivat vuosina 1941–1944 Saksan riveissä
eri joukko-osastoihin siroteltuina, mutta varsinaisesti venäläisistä sotavangeista muodostettiin joukko-osastoja vasta vuonna 1944. Syynä oli
Hitlerin torjuva suhtautuminen venäläiseen poliittiseen vapautusliikkeeseen. Saksalaisten vangiksi heinäkuussa 1942 jääneen puna-armeijan kenraali Vlasovin pyrkimyksillä muodostaa Venäjän vapautusarmeija ROA (Russkaja Osvoboditelnaja Armija) vapauttamaan Venäjä
Stalinin vallasta oli kuitenkin saksalaisille valtava propaganda-arvo.
Vuoden 1945 puolella sen ensimmäinen divisioona siirrettiin rintamal-
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le Saksan asevoimista erillisenä yksikkönä. »Vlasovin armeijaan» kuului yhteensä noin 100 000 miestä.1 Kaikkiaan Saksan riveissä taisteli lähes 18 miljoonaa miestä.2
Neuvostoliitto ei hyödyntänyt sotavankeja rintamapalveluksessa, kuten ei poliittisia vankejakaan. Syynä oli poliittinen epäluotettavuus.
Toisaalta täydennystä haettiin sellaisista henkilöryhmistä, joita ei Saksassa tai Suomessa hyväksytty rintamapalvelukseen. Puna-armeijassa
etulinjaan kelpasivat rikosvangit, joille ei annettu mitään sotilaskoulutusta. Suomalaisten vangiksi jäänyt valkovenäläinen sotamies Mihail
Ivanovitš Mamai kertoi, että hänet ja 600 muuta miestä siirrettiin rintamalle suoraan Solovetskin vankilasta 16.8.1941.3 Puna-armeijaan
saatiin lisiä myös innokkaista vapaaehtoisista, joista ainakin 800 000 oli
naisia.4 Kaikkiaan puna-armeijassa taisteli 34,5 miljoonaa neuvostokansalaista vuosina 1939–1945.5
Pienen Suomen 3,5 miljoonasta asukkaasta saatiin jatkosodassa mobilisoiduksi kaikkiaan 530 000 miestä, mutta puolustusvoimat työllisti
vielä huomattavasti enemmän suomalaisia. Kun kaikki henkilöresurssit
haluttiin hyödyntää, myös sotavankien hyödyntämistä suunniteltiin
monilla eri tavoilla sekä talvisodan että jatkosodan aikana. Sotavankien
työpanoksella oli kansantaloudellista merkitystä, kun suuri osa työkuntoisista miehistä oli rintamalla ja sota itsessään loi uusia työpaikkoja.6 Kansainvälisen oikeuden näkökulmasta vapaaehtoisten sotavankien
rekrytointi oli sallittua. Haagin sopimuksen 23. artiklan nojalla vain sotavankien pakottaminen sotimaan omaa maataan vastaan oli kiellettyä.7
Tarkastelen tässä artikkelissa eri tahojen pyrkimyksiä hyödyntää
suomalaisten vankeina talvi- ja jatkosodan aikana olleita sotavankeja
osana rintamajoukkoja Neuvostoliiton vastaisella itärintamalla. Toteutuneiden värväysoperaatioiden lisäksi käsittelen eri osapuolien sodan
kuluessa muuttuvaa suhtautumista sotavankien hyödyntämiseen taistelussa Neuvostoliittoa vastaan. Vangitun vihollisen värvääminen vangitsijamaan armeijaan on monella tapaa ristiriitaista. Suomessa käytännön syyt painoivat vaakakupissa vähintään yhtä paljon kuin aatteelliset
tavoitteet. Sotavankien värvääminen oli aatteellisesti hankalammin hyväksyttävää Saksassa, jossa korostettiin arjalaisen rodun ylivertaisuutta
ja venäläisten »ali-ihmisyyttä». Toisaalta kansallisten sotavankijoukkoosastojen muodostaminen sopi Saksan rotupoliittisiin tavoitteisiin Eu-
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roopan kansojen uudelleenjärjestämisessä. Joukko-osastojen propaganda-arvo oli merkittävä sekä Saksalle että Saksan valloittamien alueiden
kansallisuuksia edustaneille etujärjestöille.

Talvisodan suunnitelmat ja toteutus

Talvisota herätti varsinkin emigranttien piirissä sympatian lisäksi myös
toiveen bolševismin kukistumisesta. Ajatus sotavankien käyttämisestä
joukko-osastoja koottaessa liitettiin aluksi tähän tavoitteeseen. Ensimmäiset aloitteet suomalaisten vangiksi jääneiden neuvostosotavankien
hyödyntämisestä liittyvätkin valkoisten emigranttien pyrkimyksiin taistella Neuvostoliittoa vastaan. Yhteydenottoja tuli useilta tahoilta. Jo
joulukuussa 1939 sotilasasiamiehen apulainen, kapteeni Glantz kirjoitti
Berliinistä, että venäläinen komentajakapteeni Boris von Bock, tsaarin
meriasiamies Berliinissä 1908–1911, pyysi saada lähettää Suomeen 40–
50 upseeria organisoimaan sotavangeista uusia joukkoja taisteluun bolševismia vastaan. Suomen kautta Neuvostoliitosta vuonna 1934 paennut Ivan Solonevitš ehdotti, että Suomen rinnalla taisteluun bolševismia vastaan voisi liittyä emigranttivenäläisistä koottavia joukko-osastoja, joita voitaisiin täydentää muun muassa sotavangeilla. Solonevitš lähti Suomeen ajaakseen asiaansa. Pavel Skoropadski, Ukrainaa vuonna
1918 saksalaisten tuella hallinnut sotilaskomentaja (hetmanni), osoitti
ehdotuksensa suoraan Mannerheimille.8 Myös Rudolf Holsti viesti Geneven lähetystön kautta, että »valkoiset venäläiset» järjestöt halusivat
lähettää edustajiaan Suomeen tutustuakseen sotavankeihin ja saadakseen tilaisuuden propagandaan. Holsti mainitsi Entente Internationale
Anticommuniste -järjestön, mutta totesi, että myös muille tahoille kuten Pavel Miljukoville ja Aleksandr Kerenskille pitäisi tarjota tilaisuus
suorittaa antikommunistista toimintaa sotavankileireillä Suomessa.9
Myös suomalaiset olivat aktiivisia asiassa. Jääkärieverstiluutnantti
Ragnar Nordström ehdotti vapaaehtoisjoukkojen perustamista ukrainalaisista sotavangeista tammikuussa 1940. Siihen liittyen Ukrainan
kansallisen hallituksen sotaministeri Udoviczenko kävi Pariisin Suomen-lähetystössä 12.1.1940 ehdottamassa, että saisi lähettää yhden upseerinsa Suomeen kokoamaan venäläisten sotavankien joukosta luotettavat ukrainalaiset ainekset. Heistä piti muodostaa kansallisen ukrai-
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nalaisen armeijan ydin ja mahdollisesti vahvistaa sitä Ranskassa olevilla
ukrainalaisilla. Tämän yhteydenoton johdosta Ukrainan pakolaishallituksen edustaja »herra Schulgin» matkusti Ukrainan tuntijan Herman
Gummeruksen mukana Suomeen tavatakseen ukrainalaisia sotavankeja. Asia ei kuitenkaan edistynyt Päämajan torjuvan kannan vuoksi.
Schulgin oli sitä paitsi lähestynyt asiaa väärästä suunnasta, kun hän oli
ollut Suomessa yhteydessä yksityishenkilöihin eikä Suomen päämajaan. Osasyynä oli vielä tässä vaiheessa sotavankien kansallisuus. Ulkoministeriö hämmästeli 12.2.1940 Päämajalle lähettämässään viestissä:
»Tosiaanko venäläiskielto vapaaehtoisten ottamisessa ukrainalaisiinkin
ulotettava.» Kenraali Rudolf Waldén torjui vapaaehtoisjoukon perustamisen eikä ylipäällikkö Mannerheimkaan innostunut suunnitelmasta.
Päämaja halusi ensisijaisesti torjua Neuvostoliiton hyökkäyksen, eikä
ukrainalaisten nationalistien pyrkimysten tukeminen sitä siinä tilanteessa kiinnostanut.10
Innostuneemmin suhtauduttiin Stalinin entisen sihteerin Boris Bažanovin aloitteeseen. Bažanov neuvotteli sotavankijoukko-osaston perustamisesta Mikkelissä ylipäällikkö Mannerheimin kanssa tammikuussa 1940. Pääministeri Risto Rytin ja puolustusministeri Rudolf
Waldenin suostumuksella Bažanov sai käydä Pelson ja Köyliön vankileireillä tapaamassa sotavankeja. Rytin ja Waldenin lisäksi myös ulkoministeri Väinö Tanner ja kenraali Oskar Enckell sekä kapteeni J. W.
Snellman neuvottelivat sotavankien käytöstä 19.1.1940. Päätökseksi tuli, että venäläisiä vapaaehtoisia ei otettaisi. Pieni takaportti kuitenkin
jäi, kun katsottiin, että olisi mahdollista käyttää pieniä vankiryhmiä
propagandatoimintaan raja-alueella. Vankileirikierrokselta palannut
Bažanov joutui Waldenin kanssa neuvoteltuaan tyytymään siihen, että
venäläisiä käytettäisiin nimenomaan propagandatarkoituksessa, mutta
sotavankien värvääminen tapahtuisi sotilasorganisaation puitteissa.11
Mannerheimin ehdotuksesta everstiluutnantti Carl Lindh asetettiin
Bažanovin hankkeen johtoon helmikuun alussa 1940. Asiat edistyivät
sitten Lindhin nimissä. Pääministeri Ryti hyväksyi 19.2.1940 talousarvion Bažanovin hanketta varten – kulut muodostuivat »osastojen johtajan» Bažanovin, kansliapäällikön, konekirjoittajan ja kuuden upseerin palkasta ja muonituksesta. Kuukausittainen menoerä olisi ollut
30 000 markkaa. Kertakorvauksena piti vielä kustantaa kahdeksan upseerin vaatetus. Aseistus piti saada valtiolta, samoin vapaa asunto leiril-
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lä ja vapaat matkat litteraa käyttämällä. Miehistön muonituksen Huittisten ja Köyliön leireillä hoiti vankileirien suomalainen hallinto. Johtotehtäviin oli hankittu venäläisiä emigranttiupseereita, sillä sotavankiupseerien keskuudesta vapaaehtoisia ei löytynyt.12
Bažanovin muistelmien mukaan miehistövankileireillä olleista neuvostosotavangeista jopa 450 vankia viidestäsadasta olisi ollut halukkaita
taistelemaan Neuvostoliittoa vastaan. Totuus oli hieman vaatimattomampi, sillä vankileirillä mukana ollut Walter Gräsbeck raportoi, että
vain noin 200 sotavangilta kysyttiin kiinnostusta liittyä vapaaehtoiseksi. Hiukan alle puolet ilmoittautui vapaaehtoiseksi, ja Gräsbeckin arvio
oli, että yksikään heistä ei ollut lainkaan luotettava. Kovin suurta joukkoa ei ollut tarkoitus käyttää, sillä eversti Lindhin piti valikoida puhtaasti venäläisiä sotavankeja erikoistehtävää varten. Helmikuun viimeisenä päivänä 150 sotavankia siirrettiinkin Huittisiin perustetulle uudelle sotavankileirille.13
Värväysoperaatiossa yllättävintä on sotavankien »puhdas venäläisyys». Siviilivapaaehtoisten värväyksessä ohjeena oli, että venäläisiä ei
tullut hyväksyä Suomen puolustusvoimiin, olihan kyse vihollismaan
kansalaisista. Ohto Mannisen mukaan kansalaisuutta vailla olleiden venäläisten emigranttiupseerien värväyksestä vanginkuulustelutehtäviin
jouduttiin luopumaan talvisodan alussa. Emigranttivenäläisiä tosin hyväksyttiin palvelukseen vuoden 1939 kutsunnoissa kolmatta sataa.
Kaikki entiset Neuvostoliiton kansalaiset eivät tietysti olleet venäläisiä.
Heimokansalaiset oli helppo hyväksyä taistelemaan suomalaisten rinnalla. Karjalan ja Inkerin pakolaisista muodostettiin talvisodan alussa
SissiP 5. Kaikki siihen hyväksytyt eivät olleet Suomen kansalaisia.14
»Puhdas venäläisyys» liittyy Bažanovin suunnitelmaan, jonka mukaan sotavangeista muodostettavaa »Venäjän kansanarmeijan» kuutta
30 miehen osastoa käytettäisiin ensin propagandatehtävissä. Tarkoituksena oli levittää propagandaa lentolehtisin ja radiolähetyksin. Samalla
oli tarkoitus kouluttaa joukkoja taisteluihin osallistumista varten. Bažanovin suunnitelmissa oli katkaista Muurmannin rata Petroskoissa ja
vapauttaa Vienanmeren ja Solovetskin saarten vankileirien vangit 180
miehen joukkonsa avulla. Kun neuvostohallinto romahtaisi sisäisen hajoamisen vuoksi, Kansanarmeija käynnistäisi sisällissodan. Poliittisina
tavoitteina oli muun muassa kolhoosien vapauttaminen ja maiden jakaminen talonpojille.15
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Boris Bažanovin muistelmien perusteella vapaaehtoiset suorittivat
rintamalla sankaritekoja. Todellisuudessa vapaaehtoisten osallistuminen sotaan jäi vähäiseksi, vaikka ainakin jokin osa vapaaehtoisista lähetettiin rintamalle 26.2.1940 – bussilla, jotta venäjää puhuvat sotilaat eivät olisi herättäneet huomiota. Mahdollisesti osastoa tosiaan käytettiin
propagandatehtävissä rintamalinjoilla. Bažanovin mukaan propaganda
aiheutti 300 neuvostosotilaan loikkaamisen suomalaisten puolelle.16
Sotavankien näkökulmasta vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen muuttui sodan päätyttyä raskauttavaksi tekijäksi. Talvisodan päätyttyä Suomen ulkoasiainministeriö sai Pariisin-lähetystönsä kautta vetoomuksen
Ukrainan komitealta. Se pyysi, ettei ukrainalaisia sotavankeja palautettaisi vastoin heidän tahtoaan Neuvostoliittoon, sillä se pelkäsi, että Ukrainan komitean edustajan tavanneille palauttaminen merkitsisi kuolemaa. Ukrainan komitea esittikin, että ukrainalaiset sotavangit voitaisiin
siirtää Ranskaan, jossa heistä huolehdittaisiin esimerkiksi sijoittamalla
heidät muukalaislegioonaan. Hanke jäi silleen, vaikka Ranska ilmoitti
antavansa ukrainalaisille sotavangeille maahantuloluvan.17
Ei ole tiedossa, kuinka moni sotavankivapaaehtoinen kieltäytyi palaamasta Neuvostoliittoon talvisodan päätyttyä, sillä suomalaisten
kanssa yhteistyössä toimi myös muita sotavankeja kuin sotavankijoukko-osastoon valittuja sotavankeja. Noin kuukausi talvisodan päättymisen jälkeen yhteensä 74 neuvostosotavankia ilmoitti olevansa haluttomia palaamaan kotimaahansa. Kaikkiaan 24 talvisodan sotavankia jäi
sodan päätyttyä Suomeen. Heitä ei uskallettu päästää vapaalle jalalle,
mutta ei myöskään haluttu palauttaa Neuvostoliittoon. Ainakin kaksi
heistä, alkujaan latvialainen Vasili Semme ja venäläinen Mark Antipin,
luovutettiin saksalaisille jatkosodan aikana, Antipin siviiliviranomaisten välityksellä 5.11.1942 ja Semme sotilasviranomaisten välityksellä
19.9.1943. Molemmat päätyivät sodan jälkeen Neuvostoliittoon.18
Talvisodan sotavankivapaaehtoisten kokoamisella oli vaikutuksia
vielä jatkosodan lopulla. Keväällä 1944 Boris Bažanov ehdotti ylipäällikölle vlasovilaisista sotavangeista kootun joukko-osaston siirtämistä
Suomeen. Hänen mukaansa parisataatuhatta sotavankia taistelisi mieluummin suomalaisten kuin saksalaisten rinnalla Stalinia vastaan.
Mannerheim vastasi vaaralliselta tuntuvaan ideaan 13.4.1944 kohteliaan kielteisesti. Idealla ei ollut toteuttamisedellytyksiä.19
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Jatkosodan toteutumattomia suunnitelmia

Venäläisistä sotavangeista muodostetun joukko-osaston käyttämistä
ehdotti ylipäällikölle jatkosodan alussa elokuussa 1941 Venäjän yleissotilaallisen liiton (ROVS) Suomen-edustaja, kapteeni Feodor Schulgin. Jälleen esteenä oli sotavankien venäläisyys. Jo aiemmin kesällä
1941 päätettiin, että muita kuin heimokansalaisista koostuvia kansallisuusperustaisia joukko-osastoja ei ylipäänsä perustettaisi. Silloin esitettiin Vienan, Aunuksen ja Inkerin heimosoturipataljoonan lisäksi virolaisen pataljoonan ja »Prometheus-joukon» eli eri kansallisuuksista,
muun muassa turkkilaisista, koostuvan yksikön perustamista. Suunnitelman taustalla lienee ollut suomalaisia, joilla oli yhteyksiä kansainväliseen antibolševistiseen kattojärjestöön »Prometheukseen». Suomalaiseen »Prometheus-kerhoon» kuuluivat muun muassa Herman Gummerus, Paavo Talvela ja Eero Kuussaari.20
Tästä suunnitelmasta toteutettiin Heimosoturiprikaati, joka muodostettiin 23.6.1941 Prikaati Kuussaaren nimisenä. Se koostui itäkarjalais- ja inkeriläissyntyisistä kansalaisuuteen katsomatta. Prikaatin perustamista puuhasivat lähinnä Karjalan ja Inkerin heimosodissa 1918–
1921 taistelleet miehet. Sen molempia komppanioita ei saatu kootuksi
itäkarjalaisista, inkeriläisistä ja vienankarjalaisista, joten myös vapaaehtoisia karjalaisia ja muita otettiin mukaan. Vaikka joukko-osaston johtaja teki Päämajalle ehdotuksen sotavankileireillä olevien itäkarjalaisja inkeriläissyntyisten sotavankien liittämisestä prikaatin vahvuuteen,
joukko-osastoon ei koskaan liitetty sotavankeja.21
Muutama heimosotavanki onnistui livahtamaan puolustusvoimien
palvelukseen vuonna 1941, mutta ylipäällikön päätöksen nojalla heimosotavankeja ei hyväksytty vapaaehtoisiksi Suomen armeijaan ennen
vuoden 1942 loppua.22 Ensimmäisen sotavuoden aikana sodan arveltiin loppuvan pian eikä sotavankivapaaehtoisia siksi ajateltu tarvittavan. Heimosotavankeja suunniteltiin ensisijaisesti Itä-Karjalaa asuttamaan – riittävän asennekasvatuksen jälkeen. Tätä varten perustetulla
Heimosotavankileirillä (sotavankileiri 21) sotavankien piti oppia suomalaisen yhteiskunnan tavoille sekä valistuksen että esimerkin avulla.
Lähes kaikki heimosotavangit sijoitettiin työhön suomalaisille maatiloille, jotta he pääsisivät näkemään, miten Suomessa eletään.23
Suomen sodanjohdon suhtautuminen sotavangeista muodostetta-
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vien joukko-osastojen perustamiseen muuttui vähitellen. Aloitteita tuli
useilta tahoilta, kuten SS-johtaja (Reichsführer-SS) Heinrich Himmleriltä. Hän tarjosi toukokuussa 1942 Suomen armeijan edustajana Saksan Päämajassa toimineelle kenraaliluutnantti Paavo Talvelalle lounaan
lisäksi suomensukuisista sotavangeista muodostettavia joukko-osastoja. Kun Talvela ei uskaltanut vastata tarjoukseen myöntävästi kysymättä
ylipäälliköltä lupaa, hän ehdotti, että suomalaisista muodostettaisiin
aluksi saksalaisia yksiköitä ja myöhemmin palattaisiin asiaan. Vastineeksi Talvela lupasi toimittaa Himmlerille »kaikki tiedot Venäjällä olevista suomalaisista ja Suomen sukuisista kansoista».24
Suunnitelmat sotavankien käyttämisestä osana Suomen armeijaa kehittyivät vuoden 1942 jälkimmäisellä puoliskolla, siis vasta sen jälkeen,
kun ensimmäinen erä suomensukuisia sotavankeja oli tuotettu Saksasta Suomeen heinäkuussa 1942. Heidät aiottiin sijoittaa Itä-Karjalaa
asuttamaan, ei suinkaan rintamalle. Myös puolustushallinnon sisältä
tuli lopulta aloite sotavankijoukko-osastoista, kun sotavankitarkastajana toiminut eversti Maximilian Spåre teki Päämajalle esityksen sotavankien kokoamisesta itsenäiseksi joukko-osastoksi elokuussa 1942.
Perusteluina olivat sotavankien vapaaehtoisilmoittautumisten suuri
määrä ja saksalaisten myönteiset kokemukset sotavankijoukkojen käytöstä Ukrainassa. Tuolloin Päämaja lupasi harkita asiaa.25
Ensimmäiset konkreettiset toimenpiteet sotavankien käyttämiseksi
osana Suomen armeijaa jatkosodan aikana koskivat kaikkia sotavankeja kansallisuuteen katsomatta. Päämajan järjestelyosasto määräsi sotatoimiyhtymät ja Kotijoukkojen Esikunnan kysymään alaisiltaan sotavangeilta lokakuussa 1942, haluavatko he liittyä Suomen armeijaan vapaaehtoisina. Kyselyyn liittyi lupaus, että vapaaehtoisiksi ryhtyvät sotavangit vapautettaisiin sotavankeudesta ja heille annettaisiin suomalaisen sotilaan asepuku, muona, tupakka ja päiväraha. Käskyssä ei tehdä
eroa eri kansallisuuksia olevien sotavankien suhteen, mutta kysely tuli
rajoittaa terveisiin tai vain tilapäisesti sairaisiin, jotka eivät olleet poliittisia työntekijöitä tai rikollisia.26
Tarjous tuli yllättäen sekä sotavangeille että heidän vartijoilleen. Suomen puolustusvoimissa ilmeni epäilyjä sotavangeista muodostettavaa
joukko-osastoa kohtaan. Rannikkotykistörykmentti 11:n komentaja,
everstiluutnantti Norman Simonen halusi tiedottaa ylemmille tahoille
havaintojaan sotavankien vapaaehtoisiksi ilmoittautumisen syistä ja yl-
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lättävän tarjouksen aiheuttamasta vastakaiusta. Hän kertoi kirjeessään
Merivoimien Esikunnalle, että valinta on ollut monille vangeille vaikea
muutoinkin kuin lyhyen harkinta-ajan vuoksi. Saksalaisten valtaamilta
alueilta kotoisin olleet ja ei-venäläiset olivat ilmoittautuneet innokkaimmin vapaaehtoisiksi. Motiivina vapaaehtoiseksi ilmoittautumiseen
oli useimmin ollut toive saada vaihtelua vankeusaikaan sekä toive paremmasta muonasta ja tupakasta. Simosen mukaan vaikutti siltä, että
vankien mielestä on samantekevää, kenen puolesta taistelee, kunhan
vain pääsee pois vankileiriltä. Vankien usko Suomen voittoon oli vähäinen, ja moni mietti, miten heidän käy sodan loputtua. Moni kysyi, jäisivätkö he Suomen alamaisiksi vai luovutettaisiinko heidät Venäjälle.27
Muistitiedossa sotavankien siirto Saksaan ja heidän ilmoittautumisensa vapaaehtoiseksi Suomen armeijaan sekoittuvat. Boris Grünsteinin muistelmien mukaan Rannikkotykistörykmentti 11:lle tuli alkukesällä 1943 Hankoon saksankieliset ohjeet, joiden mukaan Hangon sotavankileirien vangeilta oli tiedusteltava halukkuutta ilmoittautua vapaaehtoiseksi saksalaiseen muukalaispataljoona Vikingiin. Ainoastaan »vajaa kourallinen» neuvostosotavankeja ilmoittautui, allekirjoitti anomuksen, vapautui sotavankeudesta ja kuljetettiin Saksaan. Lähteneisiin
kuului myös juutalainen neuvostosotavanki, joka Grünsteinin varoitteluista huolimatta liittyi vapaaehtoisiin.28 Tällaista sotavankiluovutusta
ei tapahtunut, joten Grünsteinin muistikuvat liittynevät Suomen Päämajan kyselyyn.
Vaikka Rannikkotykistörykmentti 11:n komentaja suhtautui epäillen sotavankien vapaaehtoisuuteen, pelkästään tämän joukko-osaston
alaisista sotavangeista noin 390 ilmoittautui vapaaehtoisiksi.29 Sotavangeille taisteleviin joukkoihin liittyminen tarkoitti parannusta verrattuna leirien oloihin. Varsinkin Neuvostoliitossa valtiovallan taholta syrjityksi joutuneet kokivat oman kotialueen ja perheen tärkeämmiksi kuin
uskollisuuden isänmaalle.30 Suomessa sotavankina ollut Shimon Yantovsky muistelee, että sotavangeilta kysyttiin yksitellen, haluavatko he
liittyä sotavangeista muodostettuun joukko-osastoon. Heille luvattiin
univormu, lisäruokaa ja muita etuja. Yantovskyn mukaan hän oli ryhmänsä ainoa, joka kieltäytyi liittymästä. Poistuessaan kyselytilaisuudesta hän kuuli, kuinka joku sanoi: »Hyvä mies.» Yantovskyn mukaan leirinpäällikkö tarjosi hänelle seuraavana päivänä tupakkaa, kun hän kertoi kieltäytyneensä liittymästä Suomen armeijaan, koska ei omasta
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mielestään ollut vapautunut puna-armeijaan liittyessään antamastaan
uskollisuudenvalasta.31 Tämän perusteella sotavankeja ei painostettu
vapaaehtoisuuteen.
Kotijoukkojen Esikunnan alaisilta sotavankileireiltä ilmoittautui vapaaehtoisiksi yhteensä yli 10 000 sotavankia ja joitakin upseerivankeja.
Kotijoukkojen Esikunnan alaisten vankileirien ja sairaaloiden kokonaisvahvuus oli tuolloin lähes 28 000 sotavankia, joten yli kolmasosa
Kotijoukkojen Esikunnan alaisista sotavangeista piti Suomen armeijaa
sotavankeutta parempana vaihtoehtona. Suomensukuisten sukulaiskansojen edustajista (suomalaiset, inkeriläiset, itäkarjalaiset, vepsäläiset, aunukselaiset, vienalaiset ja Tverin karjalaiset) 586 sotavankia ilmoittautui vapaaehtoisiksi. Kun huhtikuussa 1942 kotialueen sotavankileireillä oli ollut yli 1200 näihin lähisukulaiskansoihin kuuluvaa sotavankia ja kesällä Suomeen oli tuotu noin 800 lisää, heistä likimain kolmannes oli kiinnostunut Suomen armeijaan liittymisestä. Prosenttiosuus ei ole sen suurempi kuin muita kansallisuuksia edustavien sotavankien kohdalla. Kuriositeettina mainittakoon, että myös seitsemän
juutalaista sotavankia olisi ollut valmiita liittymään Suomen armeijaan.
Ukrainalaisista sotavangeista – joita oli kotijoukkojen alaisilla sotavankileireillä ja sairaaloissa vielä toukokuussa 1942 yli 3 000 – vain 342 sotavankia ilmoittautui vapaaehtoisiksi.32

Saksasta ja Virosta Suomen rintamalle

Hanke sotavankien hyväksymisestä Suomen armeijaan kansallisuudesta riippumatta kaatui omaan mahdottomuuteensa. Omia sotilaita oli
riittämiin asemasotaa ajatellen ja sotavankeja hyödynnettiin yhä enemmän työvoimana maataloudessa. Jos sotavankeja olisi siirretty työpaikoistaan rintamalle, korvaavaa työvoimaa olisi pitänyt saada tilalle. Arviot sodan lopputuloksesta vaikuttivat kuitenkin suunnitelmiin heimosotavankien käytöstä. Sodan ei enää ajateltu päättyvän pian eikä ItäKarjalan asuttaminen heimosotavangeilla ollut mahdollista pian, ei ehkä koskaan.
Saksalaisten kokemukset sotavankien käyttämisestä armeijassa luultavasti vaikuttivat Päämajan suunnitelmiin sotavankijoukko-osaston
perustamisesta. Laajemmat selostukset saksalaisten kokemuksista ajoit-
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tuvat kuitenkin vapaaehtoiskartoituksen jälkeen. Suomen armeijan
edustaja Saksan päämajassa, kenraali Paavo Talvela kirjoitti Päämajan
ulkomaaosaston päällikölle, eversti Aladár Paasoselle marraskuun puolivälissä 1942 seuraavasti: »[…]sotavankijoukko-osastoilla täällä jo hyvinkin vaativia taistelutehtäviä. Mielestäni kannattaisi meilläkin asiaa
yrittää. Saksalaisten kokemukset olisivat tällöin arvokkaana pohjana
toiminnalle.» Samalla Talvela lähetti laajan selostuksen saksalaisten kokemuksista sotavangeista muodostetuista joukkoyksiköistä. Selostus lähetettiin edelleen Päämajan järjestelyosastolle, jossa eversti Sulo Malm
totesi 27.11.1942, että kun ensimmäisen sotavangeista kokoonpantavan pataljoonan perustaminen oli suunnitteilla ja siihen oli valmius
10.12.1942, »yksityiskohtaisemmat tiedot saksalaisten kokemuksista
henkilökohtaisten neuvottelujen ja kyselyiden muodossa olisivat nyt
sangen suotavat».33
Kyse oli Heimopataljoona 3:sta, jonka perustamisen ylipäällikkö hyväksyi 12.11.1942. Varsinainen perustamiskäsky annettiin 16.11.1942.34
Pataljoonan määrävahvuus oli 1070 miestä35. Kuitenkin vain 586 suomenheimoista vapaaehtoista oli ilmoittautunut marraskuun 1942 puoliväliin mennessä. Suomalaisilla sotavankileireillä oli tosin yli 2 000 heimosotavankia, mutta läheskään kaikki heistä eivät olleet sopivia eivätkä
halukkaita taistelemaan Neuvostoliittoa vastaan.36 Into kasvoi, kun kysyttiin halukkuutta taistella Heimopataljoonan riveissä. Vuoden 1942
loppuun mennessä Heimopataljoonaan haki 1478 sotavankia eli noin
60 prosenttia Suomessa sotavankina olleista suomensukuisista.37
Läheskään kaikki Suomeen siirretyt suomensukuiset sotavangit eivät
edes halunneet liittyä Suomen armeijaan, vaikka se sentään takasi paremman muonan kuin sotavankileirillä oli tarjolla. Suomen armeijaan
liittymisen esteenä oli monia henkilökohtaisia syitä, joista poliittista
vakaumusta on turha korostaa. Heimosotavangit olivat saaneet olla
verraten hyvissä oloissa enimmäkseen maatiloille sijoitettuina, joten
rintamalle lähtö oli huononnus vallitseviin oloihin. Estävänä tekijänä
on voinut olla myös tieto siitä, että rintaman toisella puolella taisteli
isiä, veljiä, poikia tai naapureita. Ilmeisesti olot suomalaisilla maatiloilla olivat aivan riittävän hyvät eikä pelkoa väkivaltaisesta kuolemasta ollut, toisin kuin rintamalla.38
Heimopataljoonan perustamispäätöksen jälkeen saksalaisilta vankileireiltä haluttiin mahdollisimman pian lisää suomensukuisia sotavan-
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keja joko Heimopataljoonan täydennykseksi tai siihen liittyvien sotavankien aiheuttamaa työvoimapulaa paikkaamaan. Koska Heimopataljoonan koulutus aloitettiin heti, sotavankien kuljetuksella Suomeen oli
kiire. Meren jäätyminen olisi aiheuttanut kuukausien viiveen sotavankien Suomeen laivaamiselle. Päämajan järjestelyosasto antoi 12.11.1942
määräyksen uuden sotavankikomission lähettämisestä Saksaan ja Tallinnaan hakemaan siellä olleita noin kuuttasataa suomensukuista sotavankia.39 Tiedot Saksan vankileireillä olevista suomensukuisista sotavangeista olivat kuitenkin paljolti vanhentuneita. Suurin osa heistä oli
kuljetettu Suomeen jo kesällä 1942. Suomeen saatiin vuodenvaihteessa
1942–1943 kuljetetuksi vain 393 heimosotavankia. Heistäkin osa oli
etäisempien sukulaiskansojen edustajia kuten mordvalaisia.40
Heimopataljoona 3:n vaiheista ovat kirjoittaneet sekä Syrjä kirjassaan Isänmaattomat että Veli Ojala laajassa pro gradu -työssään, joten
keskityn kertomaan vain pääkohdat siihen liittyneistä sotavangeista.
Kaikkiaan Heimopataljoona 3:ssa palveli noin 420 inkeriläissotavankia.
Vienan ja Aunuksen karjalaisia sotavankeja oli yhteensä alle 500 miestä,
mutta vepsäläisiä vain 24. Tverinkarjalaisia sotavankeja Heimopataljoona 3:ssa oli 101. Heimopataljoona 3:een hyväksyttiin myös 30 suomalaissyntyistä sotavankia. Vain kaksi prosenttia Heimopataljoona 3:n
miehistöstä oli muita kuin entisiä sotavankeja.41
Suomeen siirretyt sotavangit eivät osoittautuneet suoranaiseksi valiojoukoksi. Heimopataljoonalaisia palasi sekä omasta halustaan että
rintamajoukkoihin kelpaamattomuuden takia sotavankileireille. Syyt
olivat osin samanlaisia kuin muillakin suomalaisilla sotilailla, jotka
pyrkivät pois rintamapalveluksesta: eräs kärsi kranaattikauhusta, toiselle »tuli äkkiä vastenmielisyys sotaa kohtaan»42. Vankileirille – käytännössä kuitenkin usein maatiloille töihin – palaavat heimosotavangit
kärsivät enimmäkseen sotaväsymyksestä ja motivaation puutteesta, sillä suurin osa vakuutti haluavansa jäädä rauhan tultua Suomeen.
Suomeen siirretyistä suomenheimoisista sotavangeista 24 oli sotilasarvoltaan upseereja. Koska edellytys upseerinuralle Neuvostoliitossa oli
oikea aate eli kommunismi, Heimopataljoonan neuvostoupseereihin
suhtauduttiin varsin varauksellisesti. Osa heistä lähetettiin tottelemattomuuden vuoksi sotavankileiri 1:lle, jossa heidät sijoitettiin puolustusministeriön alaisen maatilan töihin.43 Kaikesta huolimatta Heimopataljoona 3:een hyväksyttiin useita kommunistisiin nuorisojärjestöihin
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Inkeriläinen sotamies Simo Ronkanen toimi kokkina Heimopataljoona 3:ssa.
»Hyvää kuuluu ruoka olevan aina. Ei ole vielä kertaakaan puuro pohjaan
palanut.» Kuva: Sot.virk. J. Taube. Puolustusvoimien kuva-arkisto.
Simo Ronkanen, a private of Ingrian origin, was a cook with the 3rd Tribal
Battalion. »They say the chow is always all right; at least the oatmeal has not so
far burnt onto the pan.» Photo: Military Specialist J. Taube, Finnish Defence Forces
photographic archive.

kuuluneita, kommunistisen puolueen jäseniä, yksi politrukki, yksi loikkarikommunisti ja yksi punaupseeri sekä kenttäoikeudessa vapauttavan
tuomion saanut vakooja.44 Sotavankeja noutamaan lähetetyn komission saksalaisilla sotavankileireillä suorittamista kuulusteluista huolimatta Suomeen oli päässyt siirtymään myös entisiä punaupseereja ja
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muita neuvostomyönteisiä henkilöitä. Vaikka Päämajan valvontaosaston miehet kuulustelivat Suomeen siirrettyjä vankeja järjestelyleirillä
ennen siirtoa eteenpäin, joukkoon jäi epäluotettavaa ainesta. Heimopataljoonassa paljastui useita yliloikkaustapauksia ja kaksi laajaa kapinahanketta, joista epäiltiin kymmeniä miehiä. Tutkimuksissa kävi ilmi,
että kapinoitsijoissa oli Neuvostoliiton kommunistisen puolueen, sen
nuorisojärjestön, kommunistisen nuorisoliiton ja jumalattomien liiton
jäseniä sekä vakoojakoulutuksen saaneita henkilöitä.45
Sodan päätyttyä suomensukuiset sotavangit palautettiin Neuvostoliittoon loka–marraskuussa 1944. Myös Heimopataljoonan miehet tuli
luovuttaa Neuvostoliittoon välirauhansopimuksen nojalla. Aihetta on
selvittänyt perusteellisesti dosentti Juha Pohjonen teoksessa Valvontakomission uhrit. Suomen ihmisluovutukset Neuvostoliittoon 1944–1955.
Pohjonen on kirjoittanut yhdessä Jussi Pekkarisen kanssa myös laajemman yleistajuisen teoksen Ei armoa Suomen selkänahasta samasta aiheesta. Tyydyn tässä lähinnä tilastotietojen esittämiseen, sillä heimosotavankien myöhemmät vaiheet ovat toinen toistaan uskomattomampia. Etenkin heimopataljoonalaisten paluuhaluttomuus oli merkittävä.
Heimopataljoonan lakkauttamisen jälkeen sen 657 sotilaasta 445 miestä karkasi matkalla Raahesta sotavankijärjestelyleiri 2:lle Naarajärvellä.
Suuri osa karkureista saatiin kiinni vielä vuoden 1944 puolella, mutta
loppuja etsiskeltiin ja palauteltiin Neuvostoliittoon 1950-luvun puoliväliin saakka. Osa karkureista, yhteensä parisataa miestä, suuntasi
Ruotsiin ja osa sieltä edelleen kauemmas ulkomaille aina Kanadaa ja
Australiaa myöten. Heimopataljoonalaisista oli kaatunut 79 ja muuten
kuollut 6 ennen jatkosodan päättymistä. Parikymmentä oli kadonnut
rintamalla, mahdollisesti siis loikannut Neuvostoliittoon.46
Syynä haluttomuuteen palata kotiin Neuvostoliittoon oli rangaistuksen pelko. Neuvostolainsäädännön mukaan sotavangiksi antautuminen, olipa sitten kyse yliloikkaamisesta tai taistelutilanteessa vangiksi
jäämisestä, oli kuolemanrangaistuksen tai ainakin vankeusrangaistuksen arvoinen rikos. Neuvostopropagandan mukaan vangiksi jäädessään
sotilas petti isänmaansa. Stalinin elokuussa 1941 antaman määräyksen
mukaan sotavangin, yliloikkarin tai kadonneen perhe saattoi joutua pidätetyksi tai jäädä vaille opiskelupaikkaa tai eläkettä. Kun heimosotavangit liittyivät Heimopataljoona 3:een, pelote tuntui ehkä kaukaiselta,
sillä useimpien koti oli Saksan tai Suomen valloittamalla alueella.47
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Sotavangit ja ulkomaalaiset muissa Suomen armeijan joukkoosastoissa jatkosodan aikana

Heimopataljoona 3 oli jatkosodan ainoa suomalainen sotavankijoukko-osasto. Joitakin sotavankeja palveli muissa puolustusvoimien yksiköissä, lähinnä Päämajan tiedusteluosastossa. Päämajan tiedotusosaston leivissä oli myös sotavankeja, jotka auttoivat muun muassa sotavankilehti Severnoje Slovon toimituksessa. Heidän asemansa, samoin
kuin valvontaosaston kanssa yhteistyössä olleiden radioharhautusta
suorittaneiden sotavankien asema, oli tavallisia sotavankeja vapaampi.
Heitä ei kuitenkaan vapautettu sotavankeudesta, toisin kuin heimopataljoonalaisia.
Lähimmäs rintamaa pääsivät Petroskoin, myöhemmin Sotjärven tiedustelukoulun oppilaat. Tiedustelukoulu koulutti jatkosodan alusta alkaen sotavankeja tiedustelutehtäviin, »agenteiksi». Sodan jälkeen muisteltiin, että agentit eivät juuri koskaan palanneet tiedusteluretkiltään.
Muistikuva on varmasti osin oikea, mutta siihen vaikutti myös liittoutuneiden valvontakomission kiinnostus näitä sotavankeja kohtaan.
Tehtävän suorittaneet tai koulutuksen päättäneet, mutta tiedustelumatkalle lähetettäväksi kelvottomiksi todetut sotavangit palautettiin sotavankileirille. Tehtävää suorittamasta palanneista sotavangeista muodostuikin turvallisuusongelma, sillä heille oli retkeä valmisteltaessa
pakko paljastaa omaa tiedustelua koskevia tietoja.48 Sodan jälkeen yli
30 tiedustelukoulun oppilasta merkittiin kuolleiksi, karanneiksi tai saksalaisille luovutetuiksi.49
Vuonna 1943 koulu nimettiin Venäjän vapautusarmeijan osastoksi
sotavankien motivoimiseksi. Oppia haettiin kenraali Vlasovin esikunnasta Smolenskista, jossa suomalaisten vangiksi jäänyt puna-armeijan
majuri Aleksander Vladimirovitš Vladislavlev (peitenimellä »Vladimirov», s. 23.6.1898 Moskovassa) vietti kolme viikkoa huhti- ja toukokuussa 1943 yhdessä suomalaisen esiliinansa kanssa. Palattuaan Vladimirov ilmoitti, että kurssilaiset liittyvät Vlasovin armeijaan eli Venäjän
vapautusarmeijan pohjoisen osaston 1. Tiedustelurykmenttiin, jonka
komentajaksi Vladimirov ryhtyi. Niin tosissaan suomalainen tiedustelukoulun johto oli, että se teetti rykmenttiä varten »olkaimet, eräänlaiset kunniamerkit ja kauluslaatat» kiinnitettäviksi suomalaisiin univormuihin. Vlasovin armeijan ylennysjuhla järjestettiin Sotjärvellä
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8.6.1943. Kurssilaisille luettiin kenraali Vlasovin sähke, jossa tämä lausui heidät tervetulleeksi uutena täydennyksenä ROA:n upseeristoon.
Rykmentin henkilökunnan valitsema kuuluminen Vlasovin armeijaan
aiheutti vähitellen kitkaa. Tietoon varmasti tuli, että Hitler oli kieltänyt
Vlasovin toiminnan, mikä heikensi myös Vlasovin Suomessa olevien
kannattajien asemaa.50
Suomen armeijassa oli kaksi muuta kansallisuusperusteista joukkoosastoa, mutta niitä ei ollut koottu sotavangeista. Saksalaisten miehittämissä Inkerissä ja Virossa asuneista siviiliväestöön kuuluneista inkeriläisistä helmikuussa 1942 perustettu osasto nimeltä Finnische Sicherungsgruppe 187 (myöhemmin Ost-Bataillon 664) siirrettiin Suomeen
joulukuussa 1943 ja liitettiin saman tien Suomen armeijaan. Suomessa
siitä muodostettiin Er. P. B. (Breitholz), joka tunnettiin helmikuusta
1944 alkaen nimellä Erillinen Pataljoona 6.51 Vuonna 1944 virolaisista
pakolaisista muodostettiin oma joukko-osastonsa, Jalkaväkirykmentti
200. Virolaisia olisi ollut Suomessa jo vuotta aiemmin riittämiin joukko-osaston perustamista ajatellen, mutta Suomi ei ollut halukas siihen
säilyttääkseen hyvät suhteet Saksaan. Vasta poliittisten suhdanteiden
muututtua virolaispakolaisten sijoittaminen armeijan leipiin todettiin
järkevimmäksi vaihtoehdoksi valvonnan, huollon ja työllistämisen näkökulmasta.52

Ukrainalaisreservi, jota ei käytetty

Suomen päämajan torjuva suhtautuminen sotavankien käyttöön oman
maan puolustuksessa syksyyn 1942 asti on ymmärrettävää turvallisuusnäkökohdista. Sotatilanteen muutos sai Päämajan taipumaan Heimopataljoona 3:n perustamiseen, mutta muita kansallisuuksia edustavien
sotavankien käyttö osana Suomen armeijaa jäi pitkällisen pohdinnan
asteelle. Vahvimpia ehdokkaita olivat ukrainalaiset sotavangit.
Jatkosodan alussa elokuussa 1941 aloitteen ukrainalaisen joukkoosaston perustamisesta teki berliiniläisen ukrainalaisjärjestön edustaja
Bohdan von Kentrschynskyj, joka tapasi ukrainalaisia sotavankeja kahdella tavallisella sotavankileirillä ja upseerileirillä. Monet sotavangit
luulivat, että Kentrschynskyj oli vastaamassa sotavankien Päämajalle
lähettämiin anomuksiin; useat sotavangit olivat pyytäneet päästä tais-
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telemaan bolševismia vastaan. Vangit halusivat liittyä ukrainalaiseen legioonaan ja saada koulutusta sitä varten. Kentrschynskyj ehdottikin
ukrainalaisen legioonan perustamista Suomessa. Suomalaiset viranomaiset suhtautuivat hankkeeseen skeptisesti. Päämajan tiedusteluosasto kuitenkin laati von Kentrschynskyjn aloitteesta arvion Päämajan
hallinnolliselle osastolle. Tiedusteluosasto arvioi, ettei ukrainalaista
joukko-osastoa voitaisi käyttää tehokkaasti suomalaisessa maastossa.
Päämajan hallinnollisella osastolla ei ollut reunahuomautuksen mukaan tähän aikomustakaan. Tiedusteluosasto suositteli sen sijaan halukkaiden ukrainalaisten sotavankien siirtämistä ukrainalaisiin joukkoosastoihin, joita Saksassa oltiin perustamassa. Tiedusteluosaston tietämän mukaan Päämajan ulkomaaosasto oli jo valmistellut asiaa.53 Talvella 1941–1942 Päämajan yleinen linja kuitenkin oli se, että sotavankeja ei pitänyt hyväksyä Suomen tai minkään muunkaan maan armeijaan anomuksista huolimatta.54
Mitään konkreettista ei siis tapahtunut, ja ukrainalaiset sotavangit
jäivät tavallisille suomalaisille sotavankileireille. Von Kentrschynskyj ei
lannistunut, vaan lähetti Suomen ulkoasiainministeriölle uuden selostuksen ukrainalaisten sotavankien asemasta Suomessa ukrainalaislegioonasuunnitelmineen käydessään uudestaan Suomessa helmikuussa
1942. Ulkoasiainministeriö puolestaan tiedusteli Päämajalta, oliko suomalaisilla sotilasviranomaisilla mielenkiintoa von Kentrschynskyjn
suunnitelmia kohtaan. Yleisesikunnan päällikön ensimmäinen kommentti asiasta oli: »Mikä omituinen asia tämä on – tietävätkö saksalaiset tästä hommasta?»55 Saksan päämajan (OKW) propagandaosasto
olikin ilmoittanut jo helmikuun lopulla, että von Kentrschynskyjn toiminta ukrainalaisten sotavankien keskuudessa edusti puhdasta yksityisyritteliäisyyttä, josta ei ollut tehty mitään selkoa propagandaosastolle. Saksalaiset pitivät von Kentrschynskyja sopimattomana valistustyöhön ja esittivät toivomuksenaan, että hänen ehdotuksiinsa ei suostuttaisi.56 Niinpä Yleisesikunnan päällikkö ilmoitti Suomen ulkoasiainministeriölle, että ukrainalaisen legioonan perustaminen »ei sotilaallisena eikä sotilaspoliittisena kysymyksenä kiinnosta puolustusvoimien
johtoa». Selityksenä todettiin, että ukrainalaisten itsenäisyysliike oli
saksalaisten oma asia, jonka suhteen oli syytä osoittaa pidättyväisyyttä.57
Yhtenä syynä kielteiseen suhtautumiseen olivat suomalaisten omat
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suunnitelmat ukrainalaisten sotavankien varalle. Ukrainalaisia sotavankeja suunniteltiin luovutettaviksi saksalaisille vastineeksi suomensukuisista sotavangeista muutamaan otteeseen vuosina 1941–1942.
Suunnitelma kuitenkin kariutui sotavankien vaihdon lykkääntyessä.
Kun vastine Suomeen vaihdossa siirretyistä heimosotavangeista piti antaa, suunnitelmat olivat muuttuneet. Kesästä 1942 kesään 1943 ukrainalaiset sotavangit varattiin ukrainalaisista muodostettavan joukkoosaston käyttöön osana Suomen armeijaa.58 Esteeksi muodostui ukrainalaisten sotavankien haluttomuus taistella Suomen puolella. Kun kaikilta sotavangeilta kysyttiin lokakuussa 1942 halukkuutta liittyä vapaaehtoisesti Suomen armeijaan, ukrainalaisista sotavangeista – joita oli
kotijoukkojen alaisilla sotavankileireillä ja sairaaloissa vielä toukokuussa 1942 yli 3 000 – vain 342 sotavankia ilmoittautui vapaaehtoisiksi.
Ukrainalaiset olisivat halunneet ensisijaisesti päästä taistelemaan Ukrainan rintamalla ja vasta toissijaisesti Suomessa.59
Tilanteeseen vaikutti vahva kansallistunne tai ainakin ryhmäkuri
ukrainalaisten sotavankien joukossa. Vaikka sotavankeja ei – heimosotavankeja lukuun ottamatta – periaatteessa eroteltu kansallisuuden perusteella suomalaisilla sotavankileireillä, ainakin upseerisotavankileirillä (leiri nro 1) oli selvä ukrainalainen ryhmittymä, johon hyväksyttiin
kansallisuuden perusteella. Näin tehtiin myös vuonna 1915 syntyneen
aliluutnantti Mihail Sergejevitš Sinitzinin osalta, kun hän pyrki ukrainalaisten joukkoon, vaikka oli sotavangiksi jäädessään ilmoittanut olevansa valkovenäläinen. Hän oli kotoisin Mogilevin alueelta, joten
maantieteellisesti kansallisuus piti paikkansa. Etnisesti Sinitzin oli kuitenkin ukrainalainen, ja ukrainalaisparakin tuvanvanhimmat hyväksyivät hänet ukrainalaiseksi. Sinitzin oli halukas taistelemaan Ukrainan
armeijassa.60 Kansallistunne oli vahva myös Repolan alueelle välirauhan aikana siirrettyjen ukrainalaisten siviili-internoitujen keskuudessa.
Heistä 47 pyysi päästä kotimaahansa ukrainalaispataljoonaan tai liittyä
Vlasovin armeijaan. He olivat saaneet tietää Vlasovin armeijasta sotavankilehti Severnoje Slovosta.61
Osasyynä ukrainalaisten haluttomuuteen taistella Suomen rintamalla oli suomalaisten propaganda, jonka ansiosta ukrainalaiset sotavangit
saivat tietää kansallisista joukko-osastoista Ukrainassa. Kotijoukkojen
Esikunnan julkaisemassa sotavankilehdessä Severnoje Slovossa oli kesällä 1942 juttu Ukrainassa perustetusta vapaaehtoisarmeijasta. Lehtiar-
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tikkelin innoittamana kuutisenkymmentä sotavankia pelkästään Rannikkotykistörykmentti 11:n alaisista sotavangeista anoi pääsyä kotimaahansa taistelemaan puna-armeijaa vastaan. Sotavangit kirjoittivat:
»[…]24 vuotta ovat bolševikit sortaneet meidät. Meidän silmiemme
edessä kuolivat meidän perheemme nälkään. […] Kaikki elimme odottaen kostopäivää bolševikeille. Ja vasta nyt tuli kauan odotettu päivä.
Ollessamme suomalaisten vankina pyrimme yksimielisesti päästä liittoutuneiden armeijoiden riveihin, jotka taistelevat bolševismia vastaan.
Pyrimme saada tarttua aseisiin ja osallistua taisteluun. Ja armottomasti
hävittää bolševistiset pesät. Polttaa ne tulella ja kranaatilla. Tämän perusteella vaikuttavasti pyydämme Teitä, Herra Everstiä, lähettämään
meidät Ukrainan rintamalle taistelemaan bolševismia vastaan.»62 Päämajassa oli ennestään tieto ukrainalaisten sotavankien halusta päästä
Neuvostoliiton-vastaiselle rintamalle, sillä vangit olivat lähettäneet anomuksia jo aiemmin.63 Suomalaiset sotilasviranomaiset käyttivät saksalaisista sotavankijoukko-osastoista kertovia juttuja hyödyksi omassa
propagandassaan vielä myöhemminkin. Maaliskuussa 1943 suomalaisille sotavankileireille jaetussa sotavankilehti Severnoje Slovossa julkaistiin useita Suomessa sotavankina olevien upseerien kirjeitä, joissa vangit vakuuttivat haluavansa liittyä Vlasovin armeijaan.64
Heimopataljoonan perustaminen jäädytti hetkeksi suunnitelmat
muista sotavankijoukko-osastoista. Ukrainalaiset sotavangit oli kuitenkin »korvamerkitty» suomalaisten käyttöön eikä von Kentrschynskyj
enää päässyt sotavankileireille tapaamaan ukrainalaisia sotavankeja
vuonna 1943.65 Suunnitelmia ei haudattu kokonaan, sillä maaliskuussa
1943 puolustusvoimien yksiköt määrättiin luetteloimaan kirjoissaan
olevat vapaaehtoisiksi puolustusvoimien palvelukseen ilmoittautuvat
ukrainalaiset sotavangit ja hankkimaan lääkärin määritelmä sotavangin
palveluskelpoisuusluokasta. Luettelossa tuli mainita henkilötietojen lisäksi sotilasarvo, aselaji ja käsitys kelpoisuudesta puolustusvoimien
palvelukseen. Luettelointia oli tehty jo edellisenä syksynä, mutta nyt tuli luetteloida myös silloin luetteloidut ukrainalaiset.66
Uudelleen lämmitetyt ukrainalaisen joukko-osaston perustamissuunnitelmat estivät ukrainalaisten sotavankien luovutuksen saksalaisille. Huhtikuussa 1943 vapaaehtoiseksi Saksan armeijaan pyrkineen
sotavangin anomus kuitattiinkin aluksi merkinnällä »Huomioidaan
mahdollisen ukrainalaisen j. os:n perustamisen yhteydessä». Myöhem-
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min merkintä yliviivattiin ja korvattiin toteamuksella »Luovutetaan
Saksaan sotavankien vaihdossa», mikä sitten tehtiinkin syyskuussa
1943.67 Ukrainalaiset sotavangit kuuluivat »ystävällismielisiin kansallisuuksiin», joita Saksan päämajan sotavankitoimiston mukaan voitaisiin käyttää rajattomasti myös varsinaisen Saksan alueella.68 Sodan
alusta saakka muun muassa ukrainalaisia sotavankeja oli käytetty vapaaehtoisina (Hilfswillige) Saksan sotavoimia avustavissa tehtävissä.
Joissain tilanteissa, esimerkiksi Stalingradissa, näitä vapaaehtoisia oli
jouduttu käyttämään myös taisteluissa.69
Kaikki ukrainalaiset sotavangit eivät kuitenkaan halunneet Saksan
riveihin. Yhteensä 111 ukrainalaista sotavankia kieltäytyi luovutuksesta
saksalaisille syksyllä 1943. Tällöin tietoja saksalaisten tappioista oli tihkunut sotavankileireille asti.70

Ainakin kaksi valloitetussa Itä-Karjalassa asunutta ukrainalaista sai matkustusluvan Saksaan liittyäkseen vapaaehtoisena Saksan armeijaan. Toisen morsian ei
anomuksestaan huolimatta saanut seurata perässä. Suomen viranomaisilla ei olisi
ollut mitään matkaa vastaan. Kansallisarkisto.
At least two Ukrainians residing in occupied Eastern Karelia were granted permits
to travel to Germany to volunteer for service with the German army. The bride of
one of them, despite her pleas, was not allowed to follow him. Finnish authorities
would have had no objection to her departure. National Archives.
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Vielä vuonna 1944 eri tahot esittivät Suomen sotavankihallinnolle
ukrainalaisten sotavankien siirtämistä Saksaan. Ensinnä tammikuussa
1944 edelleen Ukrainan tiedotustoimiston nimissä toiminut Bohdan
von Kentrschynskyj lähetti Kotijoukkojen Esikunnalle tiedustelun, jossa hän kertoi, että kenraalikuvernementin alueella Moderowkassa sijaitsevan WS-Ausbildungslagerin päällikkö, eräs SS-Untersturmführer,
oli pyytänyt Ukrainalainen komitea Helsingissä -järjestön apua saatuaan kuulla, että Suomessa oli suurempi määrä ukrainalaisia sotavankeja. Leiri tarvitsi Saksan itäalueiden turvaamistehtäviin 500–800 valikoitua ukrainalaista, joille annettaisiin kolmen kuukauden sotilaskoulutus. Von Kentrschynskyj ei itsekään oikein tiennyt, mistä oli kyse –
hän oletti, että »WS» viittasi teollisuuslaitosten suojeluun, mutta kertoi
Saksassa toimivien ukrainalaisjärjestöjen kehottaneen suhtautumaan
positiivisesti edellä mainittuun kirjeeseen. Kuten Kentrschynskyjn
aiemmin saamasta vastakaiusta arvata saattaa, suomalaisten viranomaisten kanta oli kielteinen. Päämajan sotavankikomentaja vastasi,
että Suomen puolustusvoimat hoitaa kaikki sotavankien siirtoa Saksaan taikka Saksan puolustusvoimien valtaamille alueille koskevat asiat
suoraan saksalaisten sotilasviranomaisten kanssa, joten tehdyn esityksen nojalla ei voida luovuttaa ukrainalaisia sotavankeja.71
Ukrainalaisten sotavankien haluttomuus taistella muiden kuin
oman maansa riveissä esti heidän käyttämisensä osana Suomen armeijaa. Lukumääräisesti heitä oli niin paljon, että Heimopataljoona 3:a
vastaavan joukko-osaston muodostaminen olisi ollut mahdollista. Sotavankien kielteisen asenteen lisäksi asiaan vaikuttivat myös suhteet
Saksaan. Ukrainalaisten itsenäisyyspyrkimysten katsottiin olevan saksalaisten oma asia, johon ei pitänyt puuttua. Toteutumattomat suunnitelmat jäivät elämään sotavankien mielikuvissa. Neuvostoliittoon palautettujen sotavankien kuulustelutietojen perusteella neuvostotiedustelu kuvitteli vielä sodan jälkeen, että ukrainalaispataljoonan runko olisi perustettu vuodenvaihteessa 1941–1942 Köyliön upseerileirillä. Pataljoona piti näiden tietojen mukaan lähettää Ukrainaan taistelemaan
neuvostopartisaaneja vastaan. Valvontakomissio kovisteli suomalaisia
myös ukrainalaislegioonan osallistumisesta taisteluihin puna-armeijaa
vastaan Viipurin lähistöllä, mutta mitään ei voitu näyttää toteen.72
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Prisoners of War for Finland, Germany, or
Ukraine – The role of POW units in the
military planning of the Winter War and
Continuation War years
The first plans for attaching prisoner-of-war units to the Finnish army
had their origin in the wishes of Russian and Ukrainian emigrants to
join the fight against the Soviet Union. A decision was made during the
Winter War to form a unit of 180−200 Russian POWs to disseminate
propaganda as its primary task. The unit was employed little or not at
all before the war ended. It was feared that POWs who had volunteered
for service or even met with recruiters would face grave consequences
upon their return to the Soviet Union. Only twenty-four POWs refused
to be handed over to the Russians.
A policy established early in the Continuation War dictated that
prisoners of war should not be approved for service with the military
of Finland or any other country even though they had applied to join.
Right from the beginning of the war, a number of individual POWs requested that they be allowed to join the fight against the Soviet Union
alongside the Finnish, German, or Ukrainian troops. However, as the
war dragged on, more overarching plans for making good use of POWs
were put afoot, utilizing concepts acquired from Germany. The highest-level initiative came from Heinrich Himmler, who, in May 1942,
suggested that Finno-Ugric POWs captured by the Germans be gathered to form a military unit, initially to be attached to the German
army with an option of transferring under Finnish command later. The
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first plans prepared at Finland’s General Headquarters, on the other
hand, concerned all POWs regardless of their nationality. Therefore, in
the fall of 1942, all POWs confined to camps within the Finnish territory were asked whether they would be willing to volunteer to serve with
the Finnish army, and around one third accepted the offer. The scheme
was, however, abandoned as such, but it eventually led to the establishment of the 3rd Tribal Battalion.
The 3rd Tribal Battalion was formed of Finnish-speaking and other
Finno-Ugrian prisoners of war in November 1942. Eventually, about
420 Ingrian POWs served in its ranks. The number of POWs hailing
from the Viena Karelia and Aunus Karelia was less than five hundred in
total, while only 24 Vepsians were mustered. The number of Tver Karelian POWs in the battalion amounted to 101, and thirty POWs of
Finnish birth were also found eligible for service in the unit. A significant number of Finno-Ugrian POWs relocated within the Finnish territory refused to join the Finnish army since their living conditions on
Finnish farms away from the front were good to say the least, and they
had no reason to fear a violent death. Many soldiers who had joined the
battalion returned to camps, either at their own request or because they
had been found unsuitable for frontline service. Despite screening and
interviews conducted by intelligence authorities, a number of disloyal
soldiers ended up in the battalion’s ranks. Several instances of desertion
were discovered as well as two major mutinous schemes purportedly
involving dozens of soldiers.
After the cessation of hostilities, Finland was required to return the
soldiers serving with the 3rd Tribal Battalion to the Soviet Union in order to comply with the terms of the armistice. When the battalion was
disbanded, two thirds of its men escaped; most of them were subsequently captured, but the hunt for the remaining escapees and their
handing over to the Russians went on until the mid-1950s. Around two
hundred of those who escaped elected to leave Finland for good. The
reason for their unwillingness to return home to the Soviet Union was
the fear of punishment, since according to Soviet law, surrendering to
the enemy, be it due to being captured in the battle or desertion, was a
felony punishable by death or at least imprisonment.
The Tribal Battalion was the sole Finnish army unit of the Continuation War period entirely filled in with prisoners of war. A few dozen
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POWs were recruited primarily to cooperate with the civil and military
intelligence units, such as the intelligence school, located first in
Petrozavodsk in Eastern Karelia and later in Sotjärvi and subordinated
to the intelligence section of the General Headquarters with the task of
training POWs as »agents» for intelligence missions. In order to bolster
the motivation of POWs, the school was renamed a division of the
Russian liberation army in 1943. The achievements of POWs trained in
the school and dispatched on intelligence-gathering missions remained
modest, however.
Nationalist Ukrainian emigrants had since the early phases of the
Continuation War indicated their interest in recruiting Ukrainian prisoners of war in Finnish camps and training them to form a Ukrainian
fighting unit. The Finnish General Headquarters disfavored the idea,
stating that the Ukrainians’ quest for an independent state was the Germans’ own business in which the Finns should not get involved. On the
other hand, the headquarters mooted, on its own initiative, the standing-up of a Ukrainian unit to be posted to the Finnish front in
1942−1943, but the plan was abandoned due to not only foreign policy
related reasons but also because Ukrainian POWs were found willing
to fight only under their own flag.
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TELLERVO KROGERUS
(s. 1944), FT. Toiminut muun muassa kirjallisuuden ma. professorina Joensuun
yliopistossa sekä eri tehtävissä Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa. Julkaissut
tutkimusmonografioita ja artikkeleita sekä toimittanut essee- ja artikkelikokoelmia. Artikkeleita ja arvosteluja kirjallisen kulttuurin ja perinteentutkimuksen alalta. Viimeisin julkaisu, akateemikko Matti Kuusen elämäkerta
Sanottu. Tehty. Matti Kuusen elämä 1914–1998 (2014), sisältää muun muassa
laajan luvun Kuusen toiminnasta rykmenttinsä, jatkosodan JR7:n, valistusupseerina.

Lähtö Konevitsasta maaliskuussa 1940
Lähtökohtana itse kuultu

Ensin oli vain yksi kertomus, se jonka tunsin lapsuudesta asti: Vanhempani olivat talvisodassa komennettuina Konevitsaan. Isäni Sulo Venho,
tuolloin 25-vuotias vänrikki, toimi Hiekkaniemen patterin päällikkönä.
Äitini Anna Levanto tuli linnakkeelle lottatehtäviin uudenvuoden aikaan, ei sattumalta. Nämä kaksi turkulaista matematiikan opiskelijaa
olivat jo rauhan aikana seurustelleet. Konevitsasta tuli heidän rakkaustarinansa. Siellä heidät vihittiin helmikuun lopulla 1940.1
Kuulimme, että isä oli muiden tehtäviensä ohella huolehtinut sääkorjausten laskemisesta tykistölle. Kun hän sitten sairastui ankaraan
keuhkokuumeeseen ja kun muut saaren upseerit eivät osanneet näitä
korjauksia laskea, tehtävä siirrettiin Anna Levannolle. Sulo Venho opetti menetelmät morsiamelleen. Veteraanitapaamista varten vuonna 1998
kirjoittamassaan kertomuksessa omasta talvisodastaan Anna Venho
muisteli tuota tehtävää, josta hän oli ylpeä:
»Olin edelleen kanttiinissa, mutta joka päivä saatuani säähavainnot
vetäydyin laskemaan tuona talvena erittäin korkean pakkasen sekä
muiden säätekijöiden aiheuttamia korjauksia tykin suuntauksessa ja
annoin esikunnan puhelimesta tulokset kolmelle omalle patterillemme
sekä mantereen puolella Kaarnajoen ja Järisevän pattereille. Nämä kaksi viimeksimainittua antoivat jatkuvasti raskaan tykistön tehokasta tulitukea Taipaleenjoen puolustajille. Hoidin siis oikeastaan upseerin tehtäviä.»2
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Sotahistorioitsijoiden mukaan Kaarnajoen ja Järisevän patterit tukivat tärkeällä tavalla Taipaleenjokea.3 Vanhemmillani oli siis pieni osuus
siinä, että Taipale kesti.
Meille kerrottiin myös siitä, miten vanhempieni kannalta erityisen
dramaattisesti saarelta lähdettiin: Sulo Venho sai rauhanteon jälkeen
tehtäväkseen muiden jo lähdettyä jäädä luovuttamaan saari Neuvostoliiton edustajille. Vastavihitty vaimo pelkäsi, ettei enää näkisi miestään.
Mieleenjäävin oli kertomus luostarin aarteiden evakuoinnista: kun
sotakalusto oli saatu lähtökuntoon, vanhempani menivät ensimmäisen
kerran luostarin kirkkoon. Edellä lainatussa muistelmassaan Anna Venho kertoo – ja tämä on lapsuuteni Konevitsa-kertomusten sadunomainen ydin: »Astuimme sisään suureen kupolikattoiseen luostarikirkkoon. Oi, sitä loistoa ja kauneutta, mikä siellä avautui eteemme: ikoneja, kultaa, hopeaa, taidetta kaikkialla. Katsoimme toisiimme ja sanoimme kai yhtä aikaa: ’Eikö tästä jotakin voisi pelastaa Suomeen?’»
Nyt vänrikki Venho organisoi linnakkeen päällikön luvalla kiireisen
– ja tietysti vailla erityistä taidehistorian, saati ortodoksisen perinteen
tuntemusta toteutetun – kirkollisen esineistön evakuoinnin. Luostarin
kymmenkunta hevosta, jotka linnakkeen joukot evakuoivat, lähtivät
kolonnana kohti Kerimäkeä, kullakin reessään suuri, täyteen pakattu
puulaatikko tai useampia.
Anna Venhon kertomuksen mukaan kirkkoon ei ollut aikaisemmin
ehditty. Esikunta, kanttiini ja lottien makuutilat sijaitsivat kuitenkin
luostarin vierastalossa, siis aivan pääkirkon läheisyydessä. Varmaankin
keskinäisestä vieraudesta johtui se, mikä näyttää ilmeiseltä: että kirkkoon tutustuminen tuntui mahdolliselta vasta, kun munkit olivat sieltä
poistuneet. »Munkit, kymmenkunta pelästynyttä vanhusta, olivat lähteneet edellisenä päivänä melkein paniikissa ottamatta juuri mitään
mukaansa», Anna Venho kirjoittaa.4
Vuosikymmenien mittaan vanhempani harmistuivat siitä, että Konevitsaa käsittelevissä kirjoissa kerrottiin yksiselitteisesti munkkien pelastaneen luostarista sen, mitä sieltä saatiin talteen. Tämä tieto oli Anna
ja Sulo Venhon mukaan väärä.
Monien kehotusten jälkeen, vuonna 1994, Sulo Venho pani paperille
oman raporttinsa siitä, miten Konevitsasta lähdettiin, ja otti asiakirjan
loppuun vakuutuksen, että selostus vastasi myös hänen vaimonsa
muistoja. Raporttinsa hän lähetti Suomen ortodoksiselle kirkkomu-
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Konevitsan luostarin rakennuksia kesällä 2012. Kuva: Tellervo Krogeruksen
kotiarkisto.
Buildings of the Konevitsa monastery in the summer of 2012. Photo: Tellervo
Krogerus’ collection.

seolle ja silloiselle Sota-arkistolle. Anna Venhokin pani paperille omia
Konevitsan-muistojaan.5
Lähipiirin kanssa kesällä 2012 toteutettu Konevitsan-matka sai minut kertaamaan isäni raporttia ja ajan mittaan myös selvittämään, mitä
tiedetään Konevitsasta lähdöstä talvisodan päättyessä.

Muistettu, kerrottu, raportoitu

Muistitieto, oral history, kansanomainen historia, muistelukerronta,
muistelma: viime vuosikymmeninä on keskusteltu paljon muistinvaraisena säilyneen tiedon käytöstä tutkimuksessa ja muistitietotutkimuksen metodologiasta. Keskustelua eivät ole käyneet vain perinteentutkijat, joille muistitieto on vanhastaankin keskeistä tutkimusaineistoa, vaan kulttuurin tutkijat laajalti, historioitsijoista sosiaalipsykologeihin. Tavallisten ihmisten omien kokemusten ja kertomusten huo-
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mioon ottaminen tiedon lähteinä on laajentanut historiantutkimuksen
aluetta ja tuonut samalla lähdekritiikkiin uusia kysymyksiä. Muistinvaraisena kulkeutunut tieto on luonteeltaan kerroksellista ja prosessuaalista. Se on sidoksissa kerrontatilanteisiin. Se tavoitetaan kertojien ja
kerrontayhteisöjen elämän, arvojen ja maailmankuvan läpi suodattuneena. Yksilöllinen kokemuskin on historiallinen tosiasia, mutta kertomus siitä on samalla kerrontatilanteensa dokumentti.6
Kuva siitä, miten Konevitsasta lähdettiin maaliskuussa 1940, on rakennettava hajanaisten lähteiden varaan. On virallisia sodan dokumentteja, jotka talvisodan nopeatempoisen draaman ajalta ovat laadultaan
epätasaisia, paikoin aukollisia ja ristiriitaisiakin.7 On myös Ortodoksisen kirkon säilyttämiä arkistotiedon sirpaleita. On Konevitsa-kirjoja ja
tutkimuksia, joissa sivutaan tämän artikkelin aihetta. Runsaimpana tarjoutuu kuitenkin muistinvaraisena säilynyt tieto. Sulo Venhon raportin
ja Anna Venhon muistelmapalojen lisäksi on käytettävissäni ollut kaksi
muuta muistitietoon perustuvaa kertomusta: juuri se Konevitsa-kirjojen kertomus, jota vanhempani pitivät vääränä, sekä Anna Venhon lottatoveriksi osuneen pyhäjärveläisen Evi Könösen (silloisen Lappalaisen)
omien kokemustensa pohjalta kirjoittama kertomus.8
Sulo Venhon raportoimiseen aktivoinut kertomus Konevitsasta lähdöstä perustuu Konevitsan luostarissa ja sittemmin Heinäveden Valamossa noviisina eläneen Andrei Peškovin (1915–1991) suullisesti antamille tiedoille, jotka Heidi Vaalisto on julkaissut vuonna 1985 Peškovin
elämäntarinan sisältävässä kirjassa Konevitsan Antti. Miltei sanatarkasti
julkaisu toisensa jälkeen toistaa Peškovin kertomaa.9 Peškov ei kuitenkaan saaresta lähdettäessä ollut itse enää viikkoihin ollut Konevitsassa,
sillä hänet oli kutsuttu helmikuussa asepalvelukseen. – Sotilaskoulutus
tosin keskeytyi saman tien, kun huomattiin, ettei mies ollut Suomen
kansalainen. Luostariinsa hän ei kuitenkaan ehtinyt palata.10 – Peškov
siis kertoo, mitä on kuullut kerrottavan.
Evi Könösen kertomus koostuu kahdesta hänen kirjoittamastaan
tekstistä. Niitä voi nimittää muistelukerronnaksi. Hän kertoo itse kokemistaan asioista, mutta vuosikymmenien välimatkan päästä. Vastaavanlaista muistelukerrontaa ovat myös Anna Venhon lyhyet, pääpiirteissään Sulo Venhon raportin kanssa yhtä pitävät tekstit.11
Sulo Venhon kertomus rinnastuu viimeksi mainittuihin siinä, että
hän on vuosikymmenien jälkeen palauttanut mieleensä Konevitsasta
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lähdön vaiheet. Samalla hänen kertomuksensa myös eroaa kahden lotan kertomuksista. Hän laati sen raporttina Ortodoksiselle kirkkomuseolle ja Sota-arkistolle. Tällä tasollaan se ei ole vapaata muistelua vaan
pikemmin todistajanlausunto tai upseerin ilmoitus annetun tehtävän
suorittamisesta.
Niin lottien kertomusten kuin Sulo Venhon raportinkin käyttö lähteinä perustuu ajatukselle, jonka mukaan Konevitsasta itse lähteneet
ovat asiantuntijoita haettaessa tietoa lähdön tapahtumista. Tulkintaa
ohjaa myös näkemys muistelijan asenteesta, jolle tutkijat ovat antaneet
nimen omaelämäkerrallinen sopimus. Lähtökohtana on luottamus siihen, että kukin teksteistä on omakohtaisuudessaan ja siitä huolimattakin vilpittömästi laadittu. – Edellä sanottu ei tietenkään merkitse, ettei
niin muistelukerronnassa kuin raportissakin voisi olla muistivirheitä
tai kertojan arvoille perustuvaa, tiedostamatontakin tendenssiä.12
Tietoihin Konevitsasta lähdöstä jää kriittisen selvittelytyön jälkeenkin
paljon yksityiskohtiin liittyviä kysymyksiä. Niitä olennaisempi on kysymys, minkälaisia johtopäätöksiä on ylimalkaan mahdollista tehdä muistitietona säilyneen ja muistinvaraisena kerrotun tiedon avulla.

Sulo Venhon raportti

Lähetekirje
»Allekirjoittaneella on ollut tarkoituksena kautta vuosien kirjoittaa
oheisilla kahdella liuskalla olevasta asiasta selostus Kuopion ortodoksiselle museolle. Jotenkin ajat olivat pitkään sellaiset, ettei oikeastaan voinut paljastaa vanhoja asioita sodan ajalta. Monesti käydessäni Kuopiossa tytärtäni, fil. tohtori Tellervo Krogerusta ja hänen perhettään tapaamassa on ollut puhe, että tuo laiminlyönti pitäisi korjata.
Viime syksynä lukemani Konevitsa-teos antoi sysäyksen samaan
suuntaan, koska ko. kirjassa oli virheellinen tai erehdykseen perustuva
tieto Konevitsan viimeisistä päivistä talvisodan päättyessä.
Sain nimittäin tehtäväkseni luovuttaa Konevitsan saaren neuvostoliittolaisille. Kaikkien muiden poistuttua Konevitsasta jäin kersantti Puputin (tietääkseni silloinen Pyhäjärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja) ja kymmenkunnan sotamiehen kanssa Konevitsaan odottamaan
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neuvostoliittolaisia saaren haltuunottajia. Heitä tuli vain yksi majurin
arvoinen upseeri ja politrukki sekä tulkki. Viimeksi mainittu oli käsittääkseni suomalainen. Luovutin tehtäväni mukaisesti venäjänkielisen
paperin, joka oli saaren virallinen luovutuskirja. Majuri kiitti luovutuskirjasta. Toinen tehtäväni oli selostaa vastaanottajille saaren rantaan laitettujen tankkiesteiden (avantoihin viistosti upotettujen ja siihen lujasti
jäätyneiden tukevien tukkien) väleihin asetettujen miinoitusten läpi
kulkeva miinoittamaton polku. Kuljin kentän läpi mutta vastaanottajat
eivät uskaltaneet seurata minua, mutta ymmärsivät asian. Tulkki ei ymmärtänyt, vaan alkoi vaatia, että meidän olisi poistettava esteet ja miinoitus. Selostin tehtävän mahdottomuuden ja majuri hyväksyi selostukseni tulkin vastaan inttämisestä huolimatta. Majuri kiitti minua ja
kätellessään kehotti meitä kiirehtimään pois ja lupasi pidätellä etenevää
neuvostokolonnaa, niin että ehdimme sen edellä Käkisalmeen.
Me saaren luovuttajat hiihdimme Sortanlahteen talvitien reunassa.
Sortanlahdessa totesimme, että neuvostokolonna täytti etelään menevän tien. Viimeisen suomalaisen kuorma-auton lavalla matkasimme
Käkisalmeen ja yhdyimme muihin Konevitsasta tulleisiin.
Edellä olevasta käy ilmi, ettei yksikään suomalainen voinut meidän
poistuttuamme enää päästä Konevitsaan – vielä vähemmän sellaisella
joukolla, joka olisi tehnyt sen pakkaustyön, jonka vaimoni ja patterini
miesten avulla olin tehnyt – mielestämme Suomen ortodoksien hyväksi.»
S. N. Venho
Selostus Konevitsan luostarin »evakuoinnista» maaliskuussa 1940
»Syksyllä 1939 matkustin liikekannallepanokäskyni mukaisesti Käkisalmen kautta Sortanlahteen. Ilmoittauduin siellä Laatokan Meripuolustuksen esikunnassa, ja minut määrättiin Konevitsan saareen ns. eteläpatterille. Sotatoimien alettua minut määrättiin saaren keskialueelta
länteen pistävällä pitkällä niemellä olevan ns. Hiekkaniemen patterin
päälliköksi. Patteri oli kaksi-tykkinen kuten muutkin Konevitsan patterit. Varsinaiseksi majoituspaikakseni määrättiin luostarin alueella oleva
linnakkeen esikuntarakennus eli luostarin suuri vierastalo. Patterini tykit olivat 3-tuumaisia rannikkotorjuntaan tarkoitettuja Canet-tykkejä,
jotka helmikuussa 1940 siirrettiin Vuosalmelle, ja minä sain tilalle vas-
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taavan suuruiset, mutta enemmän korotusta saavat tykit.
Sotatoimien alettua Konevitsaan sijoitetut lotat, jotka olivat
lähinnä pyhäjärveläisiä, lähtivät
mantereelle liian vaarallisena pidetystä saaresta, joka tosin myös
oli Pyhäjärven pitäjään kuuluva.
Tilalle oli vaikea saada uusia lottia. Tällöin linnakkeen päällikkö
tiedusteli nuoremmilta upseereilta, olisiko heillä rohkeita tyttöystävä-lottia, jotka voisivat tulla Konevitsaan. Eteläpatterin päällikkö,
kadetti Parkkonen sekä allekir- Anna ja Sulo Venhon hääkuva otettiin
joittanut ilmoittivat tämän toivo- vasta rauhanteon jälkeen. Kuva:
muksen tyttöystävilleen ja nämä Tellervo Krogeruksen kotiarkisto.
järjestivät itselleen komennuksen Anna and Sulo Venho’s wedding
had to wait until the armistice.
Konevitsaan. Tällainen järjestä- portrait
Photo: Tellervo Krogerus’ collection.
minen onnistui vielä tuolloin,
mutta ei enää esim. jatkosodan aikana. Minun turkulainen opiskelutoverini Anna Levanto saapui sitten
seikkailurikkaan matkan jälkeen Uudenvuoden päivänä Konevitsaan ja
aloitti työnsä esikunnan sotilaskodissa aluksi leipojana ja sittemmin
kanttiinin hoitajana.
Oli pelättävissä, että sodan jatkuessa ja vihollisen päästyä etenemään
Länsi-Kannaksella rintama ehkä siirtyisi Taipaleelta Käkisalmea kohden rintaman lyhentämiseksi tai oikaisemiseksi. Tällöin Konevitsan
saari jäisi rintaman taakse tavallaan mottiin. Pohdimme vakavasti tilannetta meidän kahden osalta. Sen tuloksena linnakkeella useasti vieraillut pastori Erkama vihki meidät 25.2.1940. Tuo liitto on jatkunut
sitten jo yli 50 vuotta.
Rauhan tultua 13.3.1940 alkoi kiireellinen evakuointi. Aikaa oli vain
muutama päivä: Minä sain patterini kiinteät tykit purettua nopeasti, ja
kolmantena päivänä ne lähtivät Suomeen. Samaan aikaan vaimoni ja
muu kanttiinin väki olivat myös pakanneet tavaransa ja lähettäneet ne
pois.

L Ä H T Ö K O N E V I T S A S TA M A A L I S K U U S S A 1 9 4 0

69

Sotahist35_001-301:__Aikakauskirja

6.11.2015

14:01

Sivu70

Jäljellä oli enää päivän verran aikaa olla Konevitsassa. Vaimoni ja minä emme olleet koko aikana vielä käyneet luostarikirkossa ja muissa siihen liittyvissä tiloissa. Päätimme tehdä sen nyt. Kaikki munkit olivat lähteneet jo aikaisemmin kaikessa kiireessä. Joidenkin kerrottiin lähteneen
niin, ettei heillä ollut kauhtanan alla juuri mitään vaatteita kovasta pakkasesta huolimatta. Myös tiesimme, että luostarin perustajan sarkofagi
ja jotain muutakin kaikkein arvokkainta oli jo etukäteen viety Suomeen.
Luostarikirkon ovet olivat auki. Samoin pääsy miltei kaikkiin tiloihin
oli täysin vapaa. Astuttuamme kirkkoon ja mennessämme muihinkin
tiloihin oli ensimmäinen vaikutelma, että kaikki oli paikoillaan. Mitään
merkkejä ei näkynyt, että jotain olisi poissa. Meidän lisäksemme kirkon
tiloissa vaelteli joitakin sotamiehiä, ehkä etupäässä ortodokseja.
En tiedä kumpi meistä ensin totesi, että täältä pitäisi jotain pelastaa
Suomen ortodokseille. Palasimme esikuntarakennukseen ja puhuimme
asiasta linnakkeen päällikölle, eikä hänellä ollut mitään sitä vastaan, että nyt vapaana olevien patterini miesten avulla pelastaisimme harkintamme mukaan jotain. Aikaa tähän työhön olisi vain muutama tunti.
Patterini miehet olivat innokkaasti asiassa mukana ja ryhtyivät tekemään saatavilla olevista laudoista kookkaita, tukevia laatikoita. Päätimme ensiksi katsoa, mitä otettaisiin luostarin museosta kuten linnakkeen
esikunnassa toiminut sotilasvirkamies, luostarin taloudenhoitaja Jokio
ko. tilaa nimitti. Siellä oli pitkillä orsilla kymmenittäin ehkäpä sadoittain käytöstä poistettuja munkkien kasukoita. Orret näyttivät olevan ilmeisessä ikäjärjestyksessä. Jokio ehdotti, että ottaisimme vain kasukoiden kauniisti kirjailtuja vöitä. Ratkaisimme asian niin, että otimme yhden täydellisen kasukan jokaiselta orrelta niin pitkälti kuin museoon
kannettuun laatikkoon mahtui. Ehkä niitä lopuksi tuli toiseenkin laatikkoon.
Toisiin laatikoihin pakattiin ikoneita, lampukoita ym. Näiden osalta
vaimoni yritti olla asiantuntija. Läheskään kaikkia ei ollut mahdollista
ottaa. Esineitä suojattiin mitä moninaisimmilla käsitöillä ja liinoilla.
Minä puolestani yritin valita mukaan tauluja. Pienempiä pakattiin kehyksineen, mutta isommista tauluista maalaus irrotettiin vetämällä kehyksen reunaa myöten puukolla. Nämä maalaukset käärittiin rullalle
kuvapuoli ulospäin sekä ladottiin vieri viereen suureen laatikkoon.
Luostarin igumeenin asunnosta ei igumeeni silmämääräisesti arvioiden ollut ottanut kiireissään mitään mukaansa. Muistan, että hänen
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työpöydällään oli isohko malja täynnä valokuvia. Otin mukaani kuvan,
jossa igumeeni yhdessä marsalkka Mannerheimin, kenraali Valveen ja
eversti Järvisen kanssa seisoi luostarin rappusilla. Toimitin kuvan myöhemmin eversti Bäckmanin kautta Mannerheimin museoon, jossa
kuului ennestään olleen sama kuva kaksin kappalein.
Edellä mainittujen lisäksi pakkasimme mukaan monenlaista muuta
tavaraa, jotka katsoimme poisviemisen arvoisiksi. Laatikot olivat tuollaisia yli puolen kuution suuruisia, kuitenkin niin, että kolmen, neljän
miehen oli niitä helpohko liikutella. – Laatikkojen lukumäärästä on
muistissamme hieman erimielisyyttä, mutta uskon, että vaimoni mieleen jäänyt lukumäärä kymmenen laatikkoa on oikea; itse muistan niitä
olleen vähän enemmän. Joka tapauksessa laatikoiden määrää rajoitti se,
että linnakkeen viimeinen noin kymmenen hevosen kolonna tuli lähtövalmiiksi. Rekiin nostettiin yksi tai kaksi laatikkoa niissä jo olleen hevosten muonan lisäksi. Jokaisen hevosen selkään heitimme loimeksi
jonkin suurikokoisen maton tai ristipistotyön. Kolonnassa oli kymmenkunta hevosta. Hevosten lähdettyä Konevitsasta kävimme vielä
kerran katsomassa luostaritiloja. Noin yleisesti näytti siltä, että eihän
täältä oltu viety mitään, kaikki näytti olevan jäljellä, vain jotkut tyhjät
taulun kehykset osoittivat, että jotain toki oli poissa. (Ohimennen mainitsen, että eräs upseeri, joka jatkosodan aikana tuli Konevitsaan ensimmäisten suomalaisten joukkojen mukana, kertoi, että luostarirakennuksesta kaikki esineet olivat poissa ja kaikki tilat siivottomassa kunnossa, koko luostari raiskattu.)
Konevitsan linnakkeella olleet joukot kotiutettiin Kerimäen kirkonkylään. Hevoskolonnakin tuli sinne aikoinaan. Sain varattua Konevitsasta tulleita laatikoita varten pienen varastorakennuksen läheltä kirkkoa. Varaston ovelle pantiin hyvä lukko, ja avain säilytettiin yksikön
toimistossa, odottamassa aikaa, jolloin evakuoidut tavarat toimitettaisiin ortodoksiselle kirkolle. – Mainittakoon, että kaikki Konevitsassa
pakatut laatikot sekä ’hevosloimet’ tulivat onnellisesti Kerimäen varastotilaan.»
Espoossa 30.9.1994
Sulo Nestori Venho
Tuolloinen vänrikki sittemmin kapteeni ja fil. tohtori,
nykyään eläkkeellä.
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Mieheni selostuksessa esitetyt asiat ovat täysin omien muistojeni mukaiset.
Anna Venho
Rintamalotta, matematiikan lehtori, eläkeläinen.13

Pappismunkki Maksim, työmunkki Fiofan ja noviisi Andrei Peškov (oikealla)
palasivat kotiluostariin välirauhan aikana. Taustalla luostarin pääkirkko. Kuva on
otettu 14.2.1942. Kuva: K. Kivi, Puolustusvoimien kuva-arkisto.
Monk-priest Maxim, ordinary monk Fiofan, and novice Andrei Peschkoff (right)
returned to their monastery home during the truce between the Winter War and
the Continuation War. The monastery’s main church can be seen in the
background. The photo was shot on February 14, 1942. Photo: K. Kivi, Finnish
Defence Forces photographic archive.
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Andrei Peškovin kertomus

Andrei Peškov kertoo luostarin evakuoinnista, miten munkkien jo lähdettyä saaresta sinne saapui pappismunkki Johannes: »Hän pyysi komentajalta kymmenkunta sotilasta avukseen, ja niin he rupesivat kiireesti pakkaamaan kirkkokalustoa ja muita aarteita. – – Isä Johanneksen ansiota oli, että luostarista saatiin vielä viime tingassa pelastettua
kalleuksia.» Sama kertomus on elänyt muistitiedossa laajemminkin:
Petri Raivon keräämän muistitiedon mukaan pappismunkki Johannes
onnistui evakuoimaan 12 laatikollista tavaraa.14
Konevitsan linnakkeella lapsuudessaan asunut Olavi Väliaho julkaisi
vuonna 1989 teoksen Laatokan linnakkeet Taipaleen taisteluissa, johon
hän on koonnut aiheeseen liittyvää sotahistoriallista tietoa. Kirjaansa
varten Väliaho oli haastatellut muun muassa Sulo Venhoa, ja kirjassaan
hän selostaa tämän kertomusta Konevitsan jättämisestä maaliskuussa
1940. Selostus vastaa asiasisällöltään Venhon muutamaa vuotta myöhemmin syntynyttä raporttia, mutta se ei ole hänen aitoa puhettaan.
Väliaho myös referoi harmillisesti hänen selostustaan täsmentämättä
tekijöitä: valmistettiin pakkauslaatikoita, joihin kerättiin luostarin kalleuksia; näytettiin venäläisille neuvottelijoille miinakentät; luovutimme
saaren sitten venäläisille joukoille.
Väliaho jättää toimijat yksilöimättä ehkä siksi, että hän lainaa Sulo
Venhon kertomuksen rinnalla myös Andrei Peškovin kertomusta, jonka ainoa toimija on pappismunkki Johannes. Samalla hän väistää kysymykset, joita kertomusten rinnakkain asettaminen herättää.15
Vastaavasti on kahden erilaisen kertomuksen ongelman väistänyt Ortodoksisen kirkkomuseon juhlakirja Kaaoksesta kokoelmaksi vuodelta
2008. Siinä kerrotaan pappismunkki Johanneksen munkkien jo lähdettyä pakanneen kymmenen laatikollista kirkollista esineistöä evakuoitavaksi. Toisaalta siteerataan Sulo Venhon raporttia: »Sulo Venho oli mukana Konevitsan luostarisaaren evakuoinnin loppuvaiheessa – –.»16
Huomiotta jätetään, että raportin mukaan Venholla oli evakuoinnissa
sekä aloitteentekijän että työnjohtajan rooli, ja että hän lähti saaresta viimeisenä.
Muuallakin tutkimuksessa on kertomusten ristiriita johdonmukaisesti väistetty: Huolellisesti dokumentoidussa artikkelissaan, joka koskee ortodoksisten seurakuntien ja luostareiden evakuointia viime so-
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tien yhteydessä, Päivi Savinainen selostaa Sulo Venhon kertomusta ja
ohittaa kokonaan Andrei Peškovin tarinan. Vuonna 2010 ilmestyneessä
Karjalan museoiden historiassa pitäydytään Peškovin kertomuksessa.
Ortodoksisen kirkon esineellistä kulttuuriperintöä koskevassa väitöskirjassaan Katariina Husso seuraavana vuonna jätti vuorostaan taas
huomiotta Peškovin kertomuksen ja tukeutui Sulo Venhon raporttiin.17

Mitä tiedetään pappismunkki Johanneksesta?

Pappismunkki Johannes, korpraali Pekka Matsi, oli syntynyt Salmissa
vuonna 1906 ja käynyt puolustusvoimien kantakorttitietojen mukaan
neljä luokkaa kansakoulua ja keskikoulun. Tästä eteenpäin hänen opintiensä oli monipolvinen: opintoja ensin Sortavalan pappisseminaarissa,
sitten Petserin luostarissa Virossa vuonna 1928. Nelivuotisen luostarikoulun hän kävi 1930-luvun alussa Serbiassa, Vysoko-Dečanin luostarissa. Munkiksi (1935), pappisdiakoniksi (1937) ja pappismunkiksi
(1937) hänet vihittiin Gomjakin luostarissa.18 Syksyllä 1937 hän tuli
Konevitsan luostariin, mutta joutui käymään toista vuotta paperisotaa,
ennen kuin sai todistuksen papiksi vihkimisestä. Syynä oli, että vihkimyksen antaja katsoi hänen pettäneen lupauksensa pysyä serbialaisessa
luostarissaan vähintään kymmenen vuotta. Huhtikuussa 1939 hänet
lopulta liitettiin virallisesti pappismunkki Johanneksena Konevitsan
veljestöön. Liikkuva mies oppi matkoillaan kieliä: hänen ilmoitetaan
osanneen suomen lisäksi venäjää ja muita slaavilaisia kieliä sekä viroa,
kreikkaa ja saksaa.
Talvisodassa Pekka Matsi toimi Kannaksen lohkon Järisevän patterilla lääkintäkorpraalina, mihin tehtävään hänen on merkitty olleen
erittäin sopiva. Tämän ohella hänet määrättiin hoitamaan Kannaksen
lohkon kreikkalaiskatolisten sotilaiden sielunpaimenen tehtäviä. Hänet
kotiutettiin talvisodasta 16.5.1940.
Kesällä 1940 Johannes asettui Konevitsan evakkoluostarin uuteen
kotipaikkaan Hiekan tilalle Keiteleen Hamulan kylässä. Ortodoksinen
kirkollishallitus pyysi häneltä marraskuussa 1940 tietoja hänen sodanaikaisista toimistaan, mutta hän ei ilmeisesti antanut mitään raporttia.
Jatkosodassa Matsin ilmoitetaan toimineen pappina ja tulkkina, muun
muassa vankileirillä. Jatkosodan päätyttyä hän ortodoksisen kirkon re-
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kisteritietojen mukaan palasi luostariin 15.11.1944, mutta erosi veljestöstä jo vajaan kolmen viikon kuluttua.19 Juha Riikonen on selvittänyt
väitöskirjassaan hänen kirjavat vaiheensa myös tästä eteenpäin: kirkkopoliittista sooloilua, loikkaaminen Neuvostoliittoon vuonna 1946, lähes kymmenen vuotta vankileirillä, paluu Suomeen, jossa ortodoksinen kirkko ei ottanut häiriköksi kokemaansa miestä vastaan, ja lopulta
emigroituminen Ranskaan ja toimiminen siellä venäläisen emigranttikirkon pappina.20
Pekka Matsin palvelupaikka talvisodassa, Järisevän linnake, oli Kannaksen linnakkeista kaikkein kiivaimman tulituksen kohteena. Vielä
maaliskuun alussa, kun sen oma raskas kalusto oli vaurioitunut tai siirretty Ylläppään linnakkeelle, Järisevää pommitettiin ankarasti. Herää
epäilys, pääsikö Pekka Matsi siis lähtemään Konevitsaan loppuun murjotulta ja 15.3. evakuoidulta patteriltaan.21
Yhdessä Evi Könösen muistelmatekstissä tulee kuitenkin vastaan
myös pappismunkki Johannes. Lueteltuaan Konevitsan linnakkeen sairastuvan pienen henkilökunnan jäsenet Könönen kertoo, että sairastupaan saatiin myöhemmin myös lääkintäaliupseeri Matsi, joka oli kreikkalaiskatolinen pappi. Sotilasasiakirjoissa ei ole merkintää Matsin siirrosta, mutta todennäköisesti siirto tapahtui sen jälkeen, kun Järisevä oli
käynyt lähes toimintakyvyttömäksi. Mahdollisesti Matsi määrättiin Konevitsaan juuri evakuointityötä varten. Tässä tapauksessa siirto rinnastuisi siihen, miten Valamossa niin ikään sotilaspastoreina toimineet
pappismunkit Paavali ja Pietari määrättiin jäämään evakuointityöhön
munkkien lähdettyä.22
Konevitsan luostarin arkistossa on säilynyt asiakirja, jolla reservin
lääkintäkapteeni E. Veikkolainen Kerimäellä toukokuussa 1940 luovutti
takaisin Konevitsan luostarilta käyttöön saatuja tarve-esineitä. »Kiitämme Johtajaa», hän kirjoitti, »että annoitte nämä tavarat käyttöömme, kun niitä kipeästi tarvitsimme.» Samalla hän totesi, että osaa luettelon tavaroista ei voida palauttaa, koska niitä ei saatu kuljetettua pois
rintamalta. Luostarin puolesta tavaraerän allekirjoitti vastaanotetuksi
Pekka Matsi. Niin kuin Konevitsan linnakkeen miehistö hänkin siis oli
Kerimäellä keväällä 1940, kun evakuoitu luostarin esineistö lähetettiin
edelleen Kuopioon.
Edellä mainitussa asiakirjassa luetellaan palautetut tavarat: 6 rautasänkyä, 10 patjapussia, 17 höyhentyynyä, 32 lakanaa, 27 tyynynpäällis-

L Ä H T Ö K O N E V I T S A S TA M A A L I S K U U S S A 1 9 4 0

75

Sotahist35_001-301:__Aikakauskirja

6.11.2015

14:01

Sivu76

tä, 12 huopapeitettä, 2 seinäkelloa. Toisessa luettelossa on vielä 6 kirkkomattoa, turkki, höyhenpatja, 4 kirkonkelloa, arkullinen alusvaatteita,
punainen plyysipeite, kirjoituskone, hopeakoristeinen Kristuksen kuva,
Neitsyt Marian kuva, tusina uushopeaisia ruokalusikoita, seinämatto,
kaksi oviverhoa ja laatikollinen papinkaapuja. Kysymys on kaikesta
päättäen lääkintäjoukkojen käyttöön luovutetuista ja toisaalta ortodoksisten pappien työssään tarvitsemista esineistä. Jälkimmäisen tavaraerän yhteydessä ilmoitetaan, että se on lähetetty Kuopioon 11.4.1940 ja
että kuljetuksen valvojana oli reservin korpraali Matsi.
Todennäköisesti Pekka Matsi oli tuomassa Kuopioon myös Konevitsan kirkollisia esineitä sisältäneitä laatikoita, jotka asiakirjojen mukaan
luovutettiin jo 3.4.1940 Kuopion ortodoksisen seurakunnan silloiselle
kirkkoherralle. Tästä todistaa se, että Matsille on myönnetty lomaa ja
littera Savonlinna–Kuopio-matkalle juuri tuohon aikaan, 29.3.–4.4.
»Joidenkin viikkojen kuluttua saapui ortodoksikirkon puolesta virkamies ottamaan tavarat haltuunsa», on Anna Venho kertonut Kerimäen
ajasta.23

Kertomukset täydentyvät – vain vähän

Evakuointi
Sotapäiväkirjat sisältävät niukasti tietoa Konevitsan linnakkeen tapahtumista talvisodan päättyessä. Ilmahälytykset ja runsaat pommitukset
rekisteröidään täsmällisesti. Milloin näitä ei ole ollut, todetaan lyhyesti,
että tilanne on rauhallinen. Sotahistorialliset asiakirjat ja toisaalta
muistitieto todistavat kyllä, että juuri rauhanteon edellä pelko Taipaleen pettämisestä on vallannut sekä Kannaksen lohkon komentajan,
everstiluutnantti Juho Rikaman, että Konevitsan luostarin johtajan.
Komentaja on valmistautunut tuhoamaan tykit ja siirtämään joukkonsa jäitse mantereelle ja saanut ylemmältä taholta nuhteita ilmaisemastaan pessimismistä. Igumeeni Mavriki on ollut suorastaan paniikissa ja
miltei toimintakyvytön. Laatokan Meripuolustuksen komentaja on tässä vaiheessa, 12.3., määrännyt munkit poistumaan saaresta, ja igumeeni
on käynyt linnakkeen komentajan luona hyvästijätöllä »langeten maahan, kiittäen ja toivottaen voittoa».24
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Konevitsan linnakkeen sotapäiväkirjan aukeama helmikuun alkupäiviltä 1940.
Kansallisarkisto.
The Konevitsa fort war diary opened to show entries made during the first days of
February 1940. National Archives.

Linnakkeen sotapäiväkirja kuittaa Konevitsasta lähdön enempiä kuvailematta:
13.3. Klo 11 linnakkeen päällikkö ilmoitti rauhanteosta miehistölle
pitäen sopivan puheen.
Klo 12. Alkoivat asianmukaiset evakuoimis- ja irtautumista
valmistelevat toimenpiteet.
16.3. 17.02 Viimeinen puhelinsoitto mantereeseen, minkä jälkeen
yhteydet katkaistiin.
17.30 Lähtö Konevitsasta.25
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Esikunnassa on lisäksi merkitty 14.3. asiakirjoihin, että Konevitsaan
oli saatu kuorma-autoja, ja seuraavana päivänä: »Putket poissa. N. 10
autokuormaa vielä.» Laatokan meripuolustus sai illalla 15.3. ilmoituksen Konevitsasta: » – – työt käynnissä ja saadaan todennäköisesti huomiseen aamuun mennessä suoritetuksi.»
Sulo Venho ei raportissaan anna päivämääriä ja kellonaikoja niin
kuin sotapäiväkirjat. Hän kertoo kuitenkin saaneensa oman patterinsa
osalta evakuointityön valmiiksi nopeasti, siis jo 15.3. Luostarin evakuointityöhön Venhot ryhtyivät saman tien. Viimeiset joukot lähtivät
saaresta 16.3. Lotat ehtivät yöpyä Käkisalmessa ennen kuin heidät seuraavana päivänä kuormattiin junaan. Samaan junaan ehti viime tingassa Sulo Venhokin, omien sanojensa mukaan viimeisen suomalaisen
kuorma-auton lavalla.26
Linnakkeen sotapäiväkirjan pitäjää ja tilannetiedotusten antajaa on
saaresta lähdettyä kiinnostanut vain se, miten »putket» onnistutaan
evakuoimaan ja kuljettamaan. Kannaksen lohkon miehistön väliaikaisesta sijoituspaikasta Kerimäeltä raportoidaan päivä päivältä lakonisesti, miten »vaunujen purkaus jatkuu». Yksi vaunu on monta päivää kadoksissa ja ilmoitetaan 25.3. löydetyksi. Mitään ei kerrota Konevitsasta
saapuneesta hevoskolonnasta ja sen lastina olleesta kirkollisesta esineistöstä. Kannaksen lohkon toimintakertomus ei sekään sisällä tietoja Konevitsan evakuoinnista. Toisinkin voisi olla: esimerkiksi Valamon lohkon sotapäiväkirjat kertovat useaan kertaan kontakteista luostarin ja
sotaväen välillä ja luostarin esineistön evakuoimisesta.27
Evakuoidun esineistön on tuntenut läpikotaisin ortodoksisen arkkipiispan sihteeri, ylidiakoni Leo Kasanko. Hän kävi Kuopiossa esineet
läpi ja luetteloi ne laatikoittain. Luettelossa on kaksitoista laatikkoa.
Näinhän kertoi myös muistitieto, ja Sulo Venhon mukaan niitä oli jonkin verran yli kymmenen. Vastaavasti on olemassa Kasangon luettelo
niistä kahteenkymmeneenneljään laatikkoon pakatuista kirkollisista arvoesineistä, jotka lähetettiin pois sodan jaloista jo 11.12.1939. Laatikoiden koosta ei ole tietoa, mutta ainakin niiden lukumäärästä päätellen
tämä on suurin evakuoitujen esineiden erä ja varmasti parhaalla asiantuntemuksella koottu, koska työn teki luostarin oma väki ja ilman »pakoevakuoinnin» kiirettä – ilmaus on igumeeni Mavrikin.28
Ymmärrettävästi Sulo Venho ei vuosikymmenien jälkeen yrittänytkään yksilöidä hänen johdollaan kiireessä evakuoituja esineitä. Pieni
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kiinnekohta Kuopioon evakuoidun omaisuuden ja hänen raporttinsa
välillä on se, että tutkijoiden mukaan Konevitsasta on saatu pelastetuksi poikkeuksellisen paljon tekstiilejä. Tekstiilien osuutta oli vahvistanut
niiden käyttäminen pehmikkeinä ja se, että suuria arvotekstiilejä keksittiin käyttää »hevosloimina».29
Leo Kasanko ei ainoastaan luetteloinut Konevitsasta evakuoituja esineitä, vaan hallinnoi käytännössä koko Karjalasta evakuoidun kirkollisen esineistön kokonaisuutta. Tämä uupumaton luetteloija oli oman
toimensa ohella myös Kuopioon vuonna 1957 perustetun Ortodoksisen kirkkomuseon ensimmäinen hoitaja. Konevitsan viimeisten munkkien siirtyessä vuonna 1956 luostarin evakkosijoilta Keiteleeltä Heinäveden Valamoon hän laati taas Konevitsan irtaimistosta yksityiskohtaisia luetteloita, joista ilmenee kunkin irtaimistoon kuuluneen esineen
uusi sijoituspaikka. Arkinen käyttötavara, joka myös on luetteloitu viimeistä siivilää myöten, myytiin pääosin Keiteleellä. Kasangon luettelot
1940- ja 1950-luvulta eivät kumpikaan sisällä tietoa siitä, miten kirkolliset esineet oli alun perin saatu pelastetuksi Konevitsasta.30
Linnakkeen luovuttaminen
Kannaksen lohkolla nimettiin 16.3. kolmemiehinen neuvottelukunta,
jonka oli määrä sopia Neuvostoliiton edustajien kanssa suomalaisten
vetäytymisestä sekä suomalaisten asettamien miinoituksien osoittamisesta. Ryhmää johti Kannaksen lohkon esikuntapäällikkö, kapteeni Einar Karejärvi. Neljäntenä ryhmään otettiin venäjänkielentaitoinen reservin luutnantti Penttilä, joka ei kuitenkaan neuvottelujen mittaan
paljastanut kielitaitoaan. Venäläisten neuvottelukuntaa johti majuri Timofejev. Lisäksi heidän ryhmäänsä kuului yksi kapteenin arvoinen upseeri sekä kolme poliittista valvojaa, »politrukkia», joista yksi oli alun
perin suomalainen ja toimi tulkkina.
Kannaksen Lohkon tiedustelupäiväkirja kertoo yksityiskohtaisesti
tapaamisten yrityksistä ja toteutuneista neuvotteluista. Niitä käytiin
16.3. Sortanlahden satamakylässä, johon Kannaksen Lohkon esikunta
oli sijoitettu. Neuvoteltiin vuoroin maantiellä, vuoroin tienvarren torpassa. Venäläiset ilmoittivat 16.3. klo 15, että heidän joukkonsa saapuisivat noin tunnin kuluttua Konevitsaan. »Onneksi KanLo neuvottelijat
saattoivat huomauttaa venäl. että Konevitsaan etenevät joukot saattoi-
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vat joutua Konevitsan rannalla olevaan miinoitukseen», jatkaa päiväkirjan pitäjä.
Nyt sovittiin, että Suomen edustajat kiirehtisivät Konevitsaan, jossa
venäläiset joukot ohjattaisiin miinoituksen ohi. Neuvotteluryhmään
kuuluneet luutnantti Rissanen ja reservin vänrikki Viitala, tulkkinaan
edellä mainittu reservin luutnantti Penttilä, kiirehtivät Konevitsaan.
Venäläisiä joukkoja ei kuitenkaan näkynyt. Edelleen kerrotaan, että
kapteeni Karejärvi ei 16.3. klo 18.00 mantereen puolella tavannut majuri Timofejeviä, niin kuin oli sovittu, ei myöskään klo 20.00. Tämä sopii yhteen Sulo Venhon raportin kanssa. Hänhän kertoo tavanneensa
Konevitsassa majurin arvoisen upseerin, joka lupasi pidätellä joukkojaan. Ilmeisesti majuri Timofejev kiirehti joukkojensa edellä saareen.
Kun Venho illansuussa hiihti miehineen Sortanlahteen, sieltä etelään
menevät tiet olivat jo täynnä neuvostokolonnia.
Laatokan Meripuolustuksen esikunnan toimistossa kirjattiin 16.3.
kello 16.27 edellistä päättelyä tukeva, ilmeisesti viimeisen puhelinkontaktin antama tieto, jonka mukaan »meidän miehet jättävät» Konevitsan illalla, ja Kannaksen Lohkon esikunnan sotapäiväkirjaan merkittiin
16.3. klo 18, että Konevitsan linnake »kokonaisuudessaan tyhjeni suomalaisista». Kannaksen lohkon tiedustelupäiväkirja kertoo kuitenkin
17.3. Sulo Venhonkin nimeten, että kapteeni Karejärvi oli lähtenyt venäläisten edustajien kanssa Konevitsaan »ja tällöin vapautuivat Konevitsan miehet (res. vänr. Venho), jotka oli määrätty ottamaan vastaan
venäläiset joukot». Samalta päivältä on merkintä, jonka mukaan kapteeni Karejärvi jäi viimeiseksi Sortanlahteen »luovuttaakseen Konevitsan linnakkeen tulevalle venäl. lkeen pääll:lle kpt Salagenille». Lienee
pääteltävä, että linnake luovutettiin kahdella tasolla. Viimeksi mainittu
luovuttaminen tapahtui mantereen puolella. Näyttää myös siltä, että
esikunnassa ei tarkkaan tiedetty, mitä Konevitsassa oli tapahtunut. Yhteydethän olivat jo poikki.
Viimeinen suomalaiskolonna lähti asiakirjojen mukaan Sortanlahdesta varhain aamulla 17.3. kohti Käkisalmea.31
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Evi Könösen kertomus

Pyhiä esineitä evakuoidaan
Konevitsan sairastuvassa lottana
työskennelleen Evi Lappalaisen
(Könösen) Konevitsan-muistojen
lyhyt versio ilmestyi sanomalehti
Karjalaisessa joulukuussa 1970 ja
sittemmin myös Aamun Koitossa,
pitempi hänen entisen kotikuntansa Pyhäjärvi-lehdessä vuonna
1979.32 Könösen mukaan igumeeni Mavriki kävi sairastuvalla
munkkien lähdön edellä, jo helmikuun lopussa, jätti avaimet linnakkeen komentajalle, kapteeni
Jaakko Härmänsuolle ja pyysi tätä
ja sairastuvan henkilöstöä autta- Evi Lappalainen 1939. Kuva: Pirjo
maan kirkon esineistön pelasta- Jantusen kotiarkisto.
misessa, jos lähtö tulisi. Härmän- Evi Lappalainen in 1939. Photo: Pirjo
suo, sairastuvan lääkäri, tohtori Jantunen’s collection.
Soini, Evi Lappalainen sekä lotta
Sirkka Jermalajeff (toisessa tekstissä Jermalainen) ovat sitten »pari päivää veljestön lähdön jälkeen» pakanneet puulaatikoihin kirkollista esineistöä: » – – alttarin kalleudet, piispojen hiipat, rukouskirjat, tekstiilit,
ikonit, kaikki mikä oli irrotettavissa». Työ tehtiin Könösen mukaan
yöllä.
Joiltain yksityiskohdiltaan edellisiä täydentävä, mutta myös niistä
poikkeava kuvaus Konevitsasta lähdöstä sisältyy Evi Könösen julkaisemattomiin muistelmakäsikirjoituksiin.33 Hän kertoo vierailusta igumeenin edustushuoneistossa ja munkkien lähdöstä. Venäläisen teehetken lämpö vaihtuu lähtökiireen hätään:
»Se oli elämys meille – – kalusto oli vanhaa rokokooajan valkeaa ja
kultaa, pöytäliinat paksua plyyshiä tupsuineen, kristallikruunut ja vain
ikoni nurkassa palavine suitsutuslamppuineen loi kirkollisen tunnelman. – – Vanha Mantsinsaarelta kotoisin oleva Martfa tarjoili teetä ja
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paistamiaan ohukaisia vattuhillon kanssa. Omenia tarjottiin myös paljon ja hyviä, olihan luostarilla komea puutarha. Muutama päivä tämän
jälkeen tuli kova pommitus, jossa yksi munkeista kuoli, ja loput jäljellä
olevat sekä Igumeni samana iltana pakattiin rekiin ja lähetettiin turvallisemmille seuduille. Kun käärimme heitä huopiin 40 asteen pakkasessa, huomasin, ettei heillä ollut lapasia eikä rukkasia, vaan kauhtanan
taskuun kädet ja menoa. Itku tahtoi päästä, sillä olin lapsesta lähtien
nähnyt nämä pyhät miehet.»
Evi Lappalainen oli kotoisin Sortanlahdesta, ja Konevitsa oli hänelle
läheinen, pyhä paikka. Konevitsan luostarin kirkossa hän muistelee
usein lapsena polvistuneensa isänsä vieressä. Tämä oli käytännön ekumeniaa evankelis-luterilaisen kirkon evankeliseen herätysliikkeeseen
kiinnittyneessä pyhäjärveläisperheessä. Pappismunkki Maksim oli Evi
Lappalaisen isävainajan hyvä ystävä, jota oli usein käyty tervehtimässä.
Vanhempansa Evi Lappalainen menetti jo varhain, mutta hän vieraili
usein saarella myös kahden sisarensa luona, joiden puolisot kuuluivat
Konevitsan linnakkeen kantahenkilökuntaan.34 Konevitsa-tuntemuksensa varassa hän osasi huolehtia, että Konevitsan Jumalanäidin ikoni
ja pyhittäjä Arsenin muistoarkku pelastettiin. Viimeksi mainittu piti lähettää matkaan osina, koska se oli niin suuri ja painava. Nämä hän
mainitsee julkaistussa muistelmassaan, ei kuitenkaan muistelmakäsikirjoituksessaan, jossa hän luettelee muita kirkollisia esineitä:
»Ensimmäiseksi tietysti kaikki pyhä. Krusifiksit, maljat, liinat. Ikivanha käsin kirjoitettu raamattu. Taulut, joissa oli jalokivikehykset, käsin ristipistoin ommeltu Lintulan nunnien lahjoittama käytävän matto,
Museon piispain kasukat, sauva, päähineet. – – Kattokruunuja emme
saaneet millään alas – tuntui toivottomalta saada edes osaa pois, millä
olisi pieteettiarvoa.»
Tietymättömissä näyttävät olevan ne kapteeni Härmänsuon laatimat luettelot laatikoiden sisällöstä, joista Evi Könönen kertoo, eikä Leo
Kasangon luettelossa kahdentoista laatikon sisällöstä ole ainakaan Könösen mainitsemia Arsenin muistoarkun osia. Toisaalta Kasanko kuvailee luetteloimistaan laatikoista kolmea: yksi on »valkoinen nelikulmainen», toinen »keltainen ilman lukkoja» ja kolmas »keltainen kahden lukon kanssa». Evi Könönen näyttää puhuvan näistä kertoessaan, että
»arkut loppuivat, laatikot kävivät vähiksi».35
Evakuointikertomustensa laatijat eivät täsmennä, kummasta kirkos-
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ta puhuvat, luostarin pääkirkon ala- vai yläkirkosta. Katariina Husso
on päätellyt, että evakuointi, jota Eevi Könönen on muistellut, on tapahtunut luostarin alakirkossa. Tähän viittaa erityisesti se, että alakirkossa sijainnut pyhittäjä Arsenin kenotafi kuuluu Könösen nimeämiin
evakuoituihin esineisiin. Sulo Venhon johtaman evakuoinnin Husso
vastaavasti päättelee tapahtuneen yläkirkossa.36 Päätelmiä tukee Anna
ja Sulo Venhon kokemus, jonka mukaan kirkko oli heidän siihen astuessaan aivan koskematon, samoin Anna Venhon muistikuva, jonka
voi synnyttää vain yläkirkko: »Astuimme sisään suureen kupolikattoiseen luostarikirkkoon – – .»
Evakuointivaiheesta Evi Könönen kertoo yhdessä muistojensa versiossa:
»Eräänä päivänä tuli pappismunkki Matsi ja pyysi meitä evakuoimaan luostarin museota ja kirkkoa. Saimme mukaamme pari poikaa
naulaamaan laatikoita ja komentajamme laati luetteloa. Teimme työtä
pari päivää koettaen arvioida, mitä pitäisi viedä, mitä jättää, jos on pakko valita.»
Toisessa yhteydessä hän kertoo kehotuksen tulleen igumeenilta. Todennäköisesti asialla olivat molemmat. Igumeeni Mavriki vetosi sairastuvan henkilökuntaan munkkien lähdön edellä, niin kuin on käynyt ilmi. Jos pappismunkki Johannes jäi saareen munkkien sieltä lähdettyä,
hän lienee paitsi kehottanut myös osallistunut luostarin esineistön evakuoimiseen, vaikka Evi Könönen ei tästä kerro. Siihen nähden, millä
kiireellä linnaketta evakuoitiin, on epätodennäköistä, että sairastuvan
henkilöstöllä olisi ollut peräti pari päivää aikaa luostarin evakuoimiseen. Uskottavampi on Könösen toinen muistikuva, jonka mukaan
evakuointityötä tehtiin yöllä, siis ehkä maaliskuun 14. ja 15. päivän välisenä yönä.
Pyhäjärveläisen katkera lähtö
Järisevän patterin helmikuun lopulla kokeman uhkaavan, mutta torjutuksi saadun hyökkäyksen jälkeen Konevitsassa varauduttiin jo siihen,
että evakuointikäsky voi tulla koska vain. Koko helmikuu oli Evi Könösen mukaan ollut »kuin painajaisunta, pommituksia melkein yötä päivää, ulos ei ollut päivällä asiaa, eikä ollut aikaakaan». Sairastuvan lottien valmiustilasta hän kertoo:
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»Reppumme oli aina pakattuna pikaista lähtöä varten. Jopa saimme
käsiaseen. Sitä en uskaltanut edes katsella, saati harjoitella. – – Emme
uskaltaneet riisua yöksi muuta kuin esiliinan, lopulta puimme hiihtopuvut yöksi, reppu viereen ja kengät hyvin lähelle. Taskulamppu oli tärkein kapineemme.»
Könösen mukaan lotat hiihtivät saaresta Sortanlahteen illalla 14.3.;
ilmeisesti tämä kuitenkin tapahtui 15.3. Hänen muistelmateksteissään
niin kuin Anna Venhonkin muistelmissa toiminnan ajoitukset jäävät
ristiriitaisiksi.
Rauha joka tapauksessa tuli 13.3. Evi Könösen muistelmasta välittyy
kotinsa menettäneiden kokemus ja jäähyväisten suru:
»Kun sitten rauhan viesti tuli, itkimme kaikki, jopa miehetkin, olivathan he suurimmaksi osaksi kannakselaisia ja joutuivat luopumaan
kanssamme rakkaimmasta syntymäseudustaan. Lähtömme saaresta oli
kuin unta. Kiersimme tuttuja paikkoja, hyvästelimme niitä itkien.
Otimme kuvia. Taistelun tauottua oli kummallinen hiljaisuus, se oli

Laatokan meripuolustuksen upseereita Savonlinnassa talvisodan päätyttyä. Sulo
Venho ylärivissä kolmas vasemmalta. Kuva: Tellervo Krogeruksen kotiarkisto.
Officers of the Lake Ladoga naval defense in Savonlinna after the Winter War.
Sulo Venho is on the top row, third from the left. Photo: Tellervo Krogerus’
collection.
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enemmän kuin painostava, se jatkuva jyrinä, tulen loimu – ilotulitus oli
poissa. Lopulla aikaa se oli siirtynyt yhä kauemmas länteen, ja olimme
kuin pussissa odottaen milloin olemme täydellisessä motissa, mutta
Taipale piti loppuun asti. Hiihdimme Sortanlahteen, syntymäpaikkaani, kuljin siellä tutusta talosta toiseen. Kotiin en päässyt, muuten olisin
jäänyt autoista, jotka välittömästi jatkoivat matkaa.»
Evi Könönen joutui näkemään, miten hänen kotinsa irtaimisto paloi
Sortanlahden urheilukentällä. Evakkomatkan ensimmäisessä välietapissa, hänelle tutussa Käkisalmessa, oli torinvarren taloista vain muutama pystyssä palopommien jäljiltä. Könönen kertoo:
»Itse olin aivan toivoton, sillä ei minulla ollut sisarta, ei veljeä enää
palaavaksi, ei vanhempia, ei kotia. Tulevaisuus oli mustaa mustempi.
Työpaikkani oli mennyt lähtiessäni Kannakselle ja varmasti täytetty
toisella. Yksi lottapuku päällä, toinen repussa, monot jalassa. – – .»
Kerimäelle päästyä järjestettiin ensi tilassa paraati. Laatokan Meripuolustuksen komentaja E. I. Järvinen piti voimakkaan kiitospuheen
Laatokan puolustajille.37 Pyhäjärveläisen Evi Könösen muistikuvassa
eivät liput liehu:
»Marssimme paraatissa mukana onnettomina, tunnemmehan itsemme aivan lyödyiksi. Ei ole ainakaan mitään voiton marssia tämä.
Vain uhmaa kuvastuu miesten katseista. – – Useimmat upseerit ovat
koulutovereitani, miehistö lapsuustovereita ja kasvinkumppaneita.»38

Kovan onnen kalleudet

Sotahistoriallisessa suurteoksessa Talvisodan historia todetaan virheellisesti, että Konevitsan luostarista olisi saatu evakuoiduksi »kaikki kallisarvoiset taideaarteet».39 Todellisuudessa pääosa kirkollisesta esineistöstä jäi luostariin ja hävisi sieltä, samoin jäivät saareen yli 8 000 niteen
kirjasto ja lähes kokonaan myös luostarin arkisto. Konevitsaan välirauhan aikana palanneet munkit kohtasivat hävityksen jäljet.40
Monessa vaiheessa evakuoitu kirkollinen esineistö joutui sekin kokemaan kovia, ensin kuljetusten ja vielä Kuopiossakin epäasiallisen varastoinnin vuoksi. Joitakin arvokkaita esineitä tuhoutui Keiteleen Hiekan
luostarissa vt. igumeeni Pietarin aikana sattuneissa kahdessa tulipalossa.
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Lopulta esineitä joutui myös varkauden ja vandalismin kohteeksi.
Ylidiakoni Kasangon selostuksen mukaan igumeeni Pietarin apulaiseksi otettu henkilö »pääsi luostarin hopeoitten käsiksi ja ennätti myydä
huomattavan määrän». Syyllisille tuomitusta korvauksesta ei luostari
Kasangon mukaan saanut »penniäkään». Konevitsan arkistosta käy ilmi, että Kuopion läänin rikospoliisikeskus palautti kuitenkin 26.2.1953
luostarille vääriin käsiin joutunutta esineistöä: yhteensä 36 Helsingistä
ja Kuopiosta tavattua sarkofagin osaa, 10 ikonia, lampukan ja lähes 12,5
kg hopeaesineistöä – tangoiksi sulatettuna.41

Mitä kertomuksista voi päätellä?

Ortodoksinen intressi
Andrei Peškovin kertomus luostarin evakuoinnista on muistitietoa:
hän kertoi, mitä oli kuullut kerrottavan. Hänen sinänsä sympaattisessa
ja paikoin velmuilevassa kertomuksessaan elämästään on monia piirteitä, jotka viittaavat enemmän kertomusperinteen ja legendanmuodostuksen kuin luotettavan tiedon suuntaan. Kertomus todistaa, miten
kertojalta toiselle kulkeutuva muistitieto muuntuu käyttäjiensä tarkoituksiin sopivaksi.
Ortodoksinen intressi on ohjannut esimerkiksi Andrei Peškovin kertomusta Konevitsan Jumalanäidin ikonin pelastamisesta. Kun Evi Könönen kertoo pakanneensa heti alkajaisiksi Konevitsan Jumalanäidin
ikonin, Peškovin mukaan ikonin otti munkkien lähdön kaaoksessa syliinsä pappismunkki Adrian: »Niin kauan kuin minä elän ja niin kauan
kuin kuljetaan, ikoni on minun mukanani.» Konevitsan luostari -teokseen on omaksuttu tämä versio.
Katariina Husso tarjoaa selityksen sille, että luostarin keskeisimmän
ikonin pelastamisesta on kaksi kertomusta: puhutaan ehkä kahdesta
ikonista, alkuperäisestä ja sen kopiosta, joita luostarin pyhäköissä tiedetään olleen.42 Tätä oletusta ei tue se tosiasia, että niin pappismunkki
Adrian kuin Evi Lappalainenkin tunsivat hyvin alkuperäisen Ihmeitätekevän ikonin paikan luostarin pääkirkossa, samoin sen merkityksen
Konevitsan hengellisessä elämässä.
Ortodoksista legendanmuodostusta on Peškovin välittämässä muis-
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titiedossa tukenut myös kertomus siitä, miten kukaan luostarin väestä
ei haavoittunut tai kuollut kovissa pommituksissa. Peškov tulkitsi tämän esimerkiksi siitä, miten Jumala varjeli luostaria. Kuitenkin Konevitsan sairastuvassa työskennellyt Evi Könönen kertoo, että yksi munkeista sai sirpaleen kaulaansa ja kuoli sairastuvassa. Myös yksi luostarin
hevosista haavoittui niin pahasti, että se jouduttiin lopettamaan. Sittemmin pappismunkki Adrian kuoli jatkosodan vetäytymisvaiheessa
kesäkuussa 1944 Elisenvaaran rautatieaseman ilmapommituksessa.43
Ortodoksinen intressi näkyy muistitiedon rinnalla myös vuonna
1971 valmistuneessa Aune Jääskisen Konevitsan Jumalanäidin ikonia
tutkivassa väitöskirjassa. Jääskinen käytti siinä jo lähteenään Evi Könösen varhaisinta julkaistua muistelmaa. Vaikka Könönen kertoo siinä
vain igumeeni Mavrikin kehottaneen sairastuvan väkeä auttamaan evakuoinnissa ja vaikka munkit eivät Jääskisen käyttämän lähteen mukaan
enää olleet Konevitsassa Könösen osallistuessa evakuointiin, Jääskisen
mukaan munkit evakuoivat ja Evi Könönen avusti.44
Myös silloin, kun Peškov kertoo omia Konevitsan-muistojaan, tarina
on saanut siivet. Niinpä hänen muistelmassaan jäälle tankkiesteiksi
viistoon isketyt ja kiinni jäätyneet tukit ovat muuttuneet vihollisen
harhauttamiseksi tehdyksi sotilaiden pilaksi: tukeilla olisi esitetty jäällä
marssivia miehiä. Peškov kertoo myös muun muassa kirkkoviinit juoneista upseereista, jotka venäläisten jo marssiessa saarelle »hoipertelivat
päissään kuin siat». Tässä kertomuksen yksityiskohdassa näkyy avoimesti se, minkä voi aistia myös Venhojen kertomuksista ja mistä on
myös tutkimustietoa: että luostarin ja linnakkeen henkilökunnan välillä oli keskinäisen vierauden synnyttämiä jännitteitä.45 Sulo Venhoa, raitista miestä, Peškovin kertomus loukkasi. Arvattavasti saarella saatettiin
rauhan tultua juopotella. Peškovin kuvaamaa kohtaamista ei kuitenkaan voinut syntyä, sillä linnakkeen joukot lähtivät viimeistään iltapäivällä 16.3., jolloin siellä ei vielä ollut näkynyt venäläisiä.
Peškovin välittämä muistitieto korostaa ortodoksiselle yhteisölle tärkeitä seikkoja. Hänen kertomuksensa on saanut paitsi omaelämäkerran
ja veijaritarinan myös pyhän kertomuksen luonnetta. Ortodoksisen
intressin ohjaamien valintojen kautta on ansio luostarin evakuoinnista
annettu kokonaan luostarin omalle pappismunkille.
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Johanneksen rooli
On helppo uskoa, että pappismunkki Johannes kävi talvisodan aikana
Konevitsassa, niin kuin Peškov kertoo, luostarihan oli hänen silloinen
kotinsa, vaikka ei kuulunutkaan hänen sotilaspapilliseen tehtäväalueeseensa. Ei ole myöskään aiheellista epäillä Evi Könösen antamaa tietoa,
jonka mukaan Pekka Matsi tuli sodan lopulla tai heti rauhanteon jälkeen Konevitsan sairastupaan, tulihan hän tiedon antajan työtoveriksi.
Kertomus Johanneksesta Konevitsan esineistön evakuoijana vaikuttaa kuitenkin liian identtiseltä Sulo Venhon evakuointiraportin kanssa
ollakseen uskottava. Myös hänkö sai komentajalta luvan ja sotilaita
avukseen? Todennäköisesti juuri hän ortodoksisen kirkon edustajana,
josta Anna Venho kirjoittaa, otti vastaan Kerimäelle varastoidut esineet.
Kuuliko hän ehkä suoraan Sulo Venholta selostuksen luostarin viimeisestä evakuoinnista? Ottiko hän sen omiin nimiinsä?
Johannekseen liitetyn evakuointitarinan uskottavuutta ohentaa osaltaan ortodoksisen kirkollishallituksen arkistossa säilynyt igumeeni
Mavrikin kirje. Luostarien johtajilta on syksyllä 1940 tiedusteltu, miten
luostarien esineistö oli evakuoitu. Igumeenin lyhyen vastauskirjeen
mukaan Konevitsasta evakuoidussa esineistössä oli ensiksi niitä, jotka
luostarin veljestö sai mukaansa 12.3.1940, toiseksi niitä, jotka Ortodoksisen kirkollishallituksen kehotuksesta evakuoitiin jo 11.12.1939, ja lopulta niitä, jotka »sotilaat toivat pois Konevitsasta». Mitään hän ei puhu oman luostarinsa pappismunkista.46 Tietysti Matsikin oli sotilas,
mutta toisin kuin muistitieto igumeeni Mavriki ei mitenkään tuo häntä
esiin.
Emme tiedä, kertoiko pappismunkki Johannes evakuoinnista omana saavutuksenaan luovuttaessaan Konevitsan esineet Kuopiossa. Joka
tapauksessa on pidettävä mahdollisena sellaistakin tulkintaa, jossa Johannes ei joudu epäilyksenalaiseksi. Ehkä hänet epäluotettavaksi leimanneet levottomat elämänvaiheet kertovat vain orpoudesta ja kotiikävästä ensin Serbiassa, sitten Keiteleen Hiekassa ja lopulta Suomessa.
Ehkä herkästi muuntuva muistitieto, joka ymmärrettävästi eli juuri ortodoksien piirissä, valitsi Johanneksen Konevitsan aarteiden pelastajaksi. Hänellähän näyttää olleen oma osuutensa luostarin esineistön evakuoinnissa, sen lisäksi että hänellä oli kiinteä yhteys Konevitsan luostariin. Lisäksi hänellä oli ollut aktiivinen rooli kuljetettaessa Konevitsan
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irtaimistoa Kuopioon. Ei ole ihme, jos nämä yhdessä johtivat siihen, että koko Konevitsan evakuointi itsestään selvästi yhdistettiin häneen.
Upseerin intressi
Sulo Venho oli näkevinään Andrei Peškovin kertomuksen takana myös
kelmin, joka oli ryöstänyt nuoren vänrikin ansiot. Ei ole tiedossa, oliko
Venho lukenut vuoden 1985 kirjan Konevitsan Antista. Olavi Väliahon
teoksen kautta hän joka tapauksessa oli viimeistään vuonna 1989 tutustunut Peškovin kertomukseen. Raporttinsa hän kirjoitti vuoden
1993 Konevitsa-kirjaan tutustuttuaan. Hän pyrki selvästi vaikka ei
avoimesti paitsi antamaan yksityiskohtaisen selostuksen toiminnastaan
Konevitsassa talvisodan päättyessä myös torjumaan Peškovin kertomuksen. Ajatuksena oli: kunnia sille, jolle kunnia kuuluu.
Sulo Venhon ja Andrei Peškovin kertomukset luostarin evakuoinnista näyttävätkin sulkevan toisensa pois tai kilpailevan keskenään. Venho
esimerkiksi korostaa, että hänen jälkeensä ei saarelle voinut tulla ketään
suomalaista. Tämä oli vastaveto Peškovin antamalle ja monen sittemmin siteeraamalle tiedolle, jonka mukaan pappismunkki Johannes saapui saarelle »munkkien jo lähdettyä». Siihen Venho ei kiinnitä huomiota, että munkkien lähdön ja linnakkeen miehistön lähdön välissä oli
kolme, neljä päivää.
Sulo Venhon raportista erottuu myös tarve puolustautua ja selittää.
Lähetekirjeessään hän tuntuu puolustavan sitä, että oli Suomen tuolloin noudattaman ulkopoliittisen linjan mukaisesti vuosikymmeniä
vaiennut Konevitsan asioista: » – – ajat olivat pitkään sellaiset – – .»
Hän myös korostaa omaa ja vaimonsa asiantuntemattomuutta ja ikään
kuin pyytää Ortodoksisen kirkon taholta hyväksyntää sille, mitä he olivat tehneet. Puolustautumisen tendenssiä palvelee myös se hänen raporttiinsa lisäämänsä tieto, jonka mukaan luostaria oli välirauhan aikana raa’asti hävitetty ja ryöstetty.47
Venhojen evakuointityön motiivina maaliskuun 1940 tilanteessa oli
luostarin esineistön pelastaminen vihollisen käsistä »Suomeen», niin
kuin Anna Venho kirjoittaa. Ortodoksinen kirkko oli heille tuolloin
etäinen, niin kuin yleisesti läntisemmässä Suomessa. Pääasiassa venäjänkielinen Konevitsan luostari oli epäilemättä heille osa »ryssän kirkkoa».48 Vuosikymmenien mittaan ortodoksisen kirkon asema muuttui
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Venhojen mielessä niin kuin Suomessa yleisesti kokonaan toiseksi. Sulo
ja Anna Venho olivat koko ikänsä aktiivisia luterilaisen kirkon jäseniä,
olivat eläneet mukana oman kirkkonsa avautumisessa ekumenian
suuntaan ja nähneet ortodoksisen kirkon integroituvan osaksi maamme hengellistä kulttuuria. Näihin muutosprosesseihin tuntuu liittyvän
se, miten Sulo Venho sekä lähetekirjeessään että raportissaan korostaa,
että luostarin esineitä evakuoitiin nimenomaan Suomen ortodokseille.
Hauraat ja kiinteät muistot
Jos Sulo Venhon raporttia voi lukea vastakirjoituksena Andrei Peškovin
kertomukselle, Evi Könösen kertomus, erityisesti tieto Pekka Matsin
siirtymisestä Konevitsaan, ohjaa sovittamaan kertomuksia yhteen.
Edellä merkille panemieni luostarin ja linnakkeen väen keskinäisen vierauden ilmausten sijaan siinä korostuu Evi Könösen lämmin suhde Konevitsaan ja siellä palvelleisiin munkkeihin.
Evi Könösen muistelmia leimaa omakohtaisuus avoimemmin kuin
muita lähteitä. Hän tavoittaa havainnollisia tilannekuvia ja kertoo koskettavasti omista muistoistaan ja kokemuksistaan sekä pelon, surun ja
katkeruuden tunteistaan. Hänen intressinsä on ennen muuta vain sodan vaikeiden kokemusten välittäminen. Könösen muistot kertovat samalla muistin ja muistinvaraisena säilyneen tiedon hauraudesta: hänen
muistelmapalansa muodostavat uskottavan kokonaisuuden, mutta niiden yksityiskohdat eivät sellaisinaan sovi yhteen.
Entä Sulo ja Anna Venhon muistot? Haurastumisen sijaan heidän
kertomuksensa on varmasti kiinteytynyt sen johdosta, että se muotoutui puolisoiden yhteistyönä, keskinäisessä kontrollissa. Vuosikymmenien varrella he myös kertoivat talvisodan kokemuksistaan monissa yhteyksissä: omalle perheelle, sukulaisille, veteraaneille. Yhä uudelleen
kerrotut muistot ovat samalla vakiintuneet ja kertomus on saanut kiinteän muodon. Tämä on muistitiedolle ja muistelukerronnalle ominaista. Tietyt asiat kiinnittyvät kertomuksiin pysyvästi. Emme tiedä, mitä
on jäänyt pois ja unohtunut.49
***
Konevitsasta lähdöstä kertovat tekstit – julkaistu muistitieto, muistelmapalat ja sotilaan raportti – kertovat kukin Konevitsan tapahtumista
yhden ihmisen käsityksen, kokemuksen ja muistin varassa. Niin yksit-
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täin tarkasteltuina kuin keskinäisessä vertailussakin niistä paljastuu
aukkoja ja ristiriitaisuuksia. Kukin niistä sisältää samalla tietoja, joiden
historiallista uskottavuutta ei ole syytä epäillä. Niiden varassa niin sotahistoriallisten dokumenttien kuin Konevitsa-perinteenkin niukkaan
kuvaan luostarin ja linnakkeen jättämisestä kiinnittyy paljon konkreettisia yksityiskohtia. Vaikka näiden muistinvaraisina säilyneiden kertomusten aineksia ei voi sovittaa yhtenäiseksi tapahtumien kokonaisuudeksi, ne auttavat kuitenkin hahmottamaan kuvaa Konevitsasta lähdön
päivistä.
Näyttää siltä, että Konevitsan luostarin esineistöä evakuoitiin talvisodan päättyessä vähintään kahdessa ryhmässä, todennäköisesti kahdessa eri kirkossa ja hieman eri aikoina. Joko »ryhmä Venho» ei tiennyt
»ryhmä sairastuvan» toimista tai jälkimmäiset ovat Venhojen muistoissa vain sulautuneet heidän omaan evakuointikertomukseensa. Mikäli
eri vaiheissa pakatut laatikot yhdistettiin jo Konevitsassa, Sulo Venhon
muistikuvaan hevosten rekiin nostettujen laatikoiden määrästä sisältyvät myös laatikot, joista Evi Könönen kertoo.
Ilmeistä on, että luostarin evakuointiin osallistui sieltä lähdön päivinä monia ja että moni otti evakuoinnista vastuuta. Pappismunkki Johannes lienee ollut yksi näistä. Hänen ansioihinsa on kuitenkin Andrei
Peškovin välittämässä muistitiedossa luettu niin igumeeni Mavrikin vetoomus kuin kapteeni Härmänsuon aktiivinen toimintakin evakuoinnin järjestämisessä, samoin monien linnakkeen väkeen kuuluneiden
osallistuminen evakuointityöhön, myös luostarin talouspäällikkönä
toimineen sotilasvirkamies Jokion. Johanneksen nimiin on muistitiedossa siirtynyt myös Venhojen aloite ja Sulo Venhon työnjohto luostarin viimeisessä, tehokkaasti toteutetussa evakuoinnissa.
Samalla nämä kolme kertomusta välittävät tietoa kertojistaan: ortodoksisuuteen sitoutuneesta noviisista, toimintaansa ja kunniaansa puolustavasta upseerista ja kotiseutunsa luostarisaareen kiintyneestä, kaikkensa menettäneestä lotasta.
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Valamon arkea 1940–73. Valamon luostari 2011, s. 156–157, 332; vrt. esim. Raivo 1990,
s. 43; Konevitsan luostari 1993, s. 113; Kaaoksesta kokoelmaksi. Sodan ja evakuoinnin
seurauksena syntynyt Suomen ortodoksinen kirkkomuseo. Suomen ortodoksinen kirkkomuseo, Kuopio 2008, s. 37; Takala, Hannu, Karjalan museot ja niiden tuhoutuminen
talvi- ja jatkosodassa. SKS, Helsinki 2010, s. 141.
10 Peškov 1985, s. 80. – Peškov palasi luostariyhteisöön kesällä 1940 ja kuoli Valamon
luostarin noviisina 2.8.1991.
11 Könönen 1970, 1979; Könönen (ilman vuotta).
12 Esim. Vilkko, Anni, Omaelämäkertojen analysoiminen kertomuksina. – Klaus Mäkelä
(toim.), Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Gaudeamus, Helsinki 1990, s. 83;
vrt. Kalela, Jorma, Ihmiset kirjoittavat oman historiansa – Paperiliiton historiahanke. –
Tiede ja edistys 3/1983, 31.
13 Venho, Sulo 1940, Kertomus Konevitsan luostarin evakuoinnista. Pikkukokoelmat Pk
2042. KA. Asiakirjat ovat myös Ortodoksisen kirkkomuseon arkistossa (Sulo Venhon
kirje 30.9.1994. OKMA, ei arkistosignumia). – Sulo Venhon ortodoksisen papin
vaatetuksen osista käyttämien nimitysten perusteella on mahdotonta tietää, mistä
vaatetuksen osasta on tarkkaan ottaen kysymys ja mille luostariveljestön ja papiston
hierarkian tasolle mainitut vaatetuksen osat kuuluvat, sekä näin ollen päätellä, mikä
olisi kunkin virallinen nimi ortodoksisessa kulttuurissa.
14 Peškov 1985, s. 79.
15 Väliaho 1989, s. 146, 147. – Väliahon isä, ylikersantti Reino Väliaho, kuului linnakkeen
kantahenkilökuntaan.
16 Kaaoksesta kokoelmaksi 2008, s. 37, 27.
17 Savinainen, Päivi, Piirteitä ortodoksisten seurakuntien ja luostareiden evakuoinnista. –
Karjalan ja Petsamon ortodoksiset kirkot ja kirkkotaide. Toim. Kristina Thomenius &
Minna Laukkanen. Etelä-Karjalan taidemuseon julkaisuja 18:1b. Lappeenranta 1997,
s. 14–15; Takala, H. 2010, s. 140–141; Husso, Katariina, Ikkunoita ikonien ja kirkkoesineiden historiaan. Suomen autonomisen ortodoksisen kirkon esineellinen kulttuuriperintö 1920–1980-luvulla. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 119.
Helsinki 2011, s. 39–40. – Paria vuotta varhemmassa artikkelissaan Husso vielä toisti
Peškovin kertomusta (Husso, Katariina, Ortodoksisten kirkkoesineidn evakuointi
Suomen Karjalasta ja Petsamosta talvi- ja jatkosodassa. – Ikonit, ihmiset ja sota. Toim.
Kari Kotkavaara ja Petter Martiskainen. Valamon konservointilaitos 2009, s. 18–19).
18 Serbialaisten luostarien nimissä noudatan Juha Riikosen translitterointia (Riikonen,
Juha, Kirkko politiikan syleilyssä. Suomen ortodoksisen arkkipiispakunnan ja Moskovan
patriarkaatin välinen kanoninen erimielisyys 1945–1957. Joensuun yliopiston teologisia
julkaisuja 18, Joensuun yliopisto 2007, s. 58–60.)
19 Suomen ortodoksisen kirkon keskusrekisterin venäjänkielinen nimikirjanote. Asiakirjan
tulkitsi suullisesti Ortodoksisessa kirkollishallituksessa FM Sari Hirvonen; Pekka Matsin
kantakortti. KA; Ortodoksisen kirkollishallituksen kirje Pekka Matsille (n:o 2876,
4.11.1940). Lähteneiden kirjeiden diaarit Ab14. Ortodoksisen kirkollishallituksen
arkisto (OKHA); Leo Kasangon kokoamat tiedot. Leo kasangon arkisto. OKMA, ei
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arkistosignumia; Peškov 1985, s. 73–74. – Luostari muutti Keiteleelle 28.7.1940.
20 Riikonen 2007, s. 58–60 sekä monin kohdin.
21 Peškov 1985, s. 74; Väliaho 1989, s. 35. Järisevän

jatkuvista pommituksista esim. Ahto,
Sampo, Neuvostojoukkojen suurhyökkäys Itä-Kannaksella. – Talvisodan historia 2.
Sotatoimet Karjalan Kannaksella. Sotatieteen laitoksen julkaisuja XVI:2. WSOY, Helsinki
1978, s. 299; Kijanen, Kalervo & Pohjanvirta, Yrjö 1979, Meripuolustus. – Talvisodan
historia 4. Sotatoimet Karjalan Kannaksella. Sotatieteen laitoksen julkaisuja XVI:4.
WSOY, Helsinki 1979, s. 148; Kannaksen lohkon toimintakertomus 1940, s. 17–18,
27–28, 38, 40 (E. I. Järvisen kokoelma, Pk 2405/1– 2); Järisevän linnakkeen sotapäiväkirja 4.1.1940–24.2.1940 (SPK 1734 ) ja Laatokan Meripuolustuksen esikunnan
toimintakertomus s. 46–48 (SPK 2276). KA; Kokko, Arvo 1950, Mantsi, Järisevä,
Koivisto. WSOY, Helsinki.
22 »Muistoja Laatokan Valamon luostarin evakuoinnista». – Suomen ortodoksisen kirkon
verkkosivut (http://www.ort.fi).
23 Luettelo korpr. P. Matsin välityksellä luovutetuista Konevitsan luostarin varus- ja
kalustoesineistä 16.5.1940. Konevitsan luostarin arkisto II Bc. MMA; Kannaksen lohkon
päiväkäsky n:o 10/40 (9.4.1940). KA; Venho, A. 2000a. – Päiväkäskyn mukaan littera
myönnettiin samalle matkalle myös Tomperi-nimiselle sotilaalle. Tämän etunimi ei käy
ilmi.
24 Konevitsan linnake 13.3.1940 (SPK 2209); Kannaksen lohkon toimintakertomus 1940,
s. 40–41, 47–48; eversti E. I. Järvisen päiväkirja (E. I. Järvisen kokoelma, Pk 2405/2);
LMePE 12.3.1940 (SPK 2275 ja 2277); LMePE Toimintakertomus s. 47–48 (SPK 2276).
KA; Peškov 1985, s. 77. – Tähän päivään liittyy muistitiedon sirpale, jonka mukaan
sotilaat ovat avustaneet munkkeja pakkaamisessa. Jotakin luostarin irtaimistosta on
saatu mukaan tässäkin vaiheessa, mikä käy ilmi myös igumeeni Mavrikin antamasta
tiedosta. (Ks. viite 46.) Lähtöä organisoinut munkki on muistitiedon mukaan
kehottanut sotilaitakin pelastamaan reppuihinsa luostarin esineistöä. (Kaaoksesta
kokoelmaksi 2008, s. 74.)
25 Konevitsan linnake 13.3. ja 16.3.1940 (SPK 2783).
26 Kannaksen lohkon tiedustelupäiväkirja 14.–17.3.1940 (SPK 1830); LMePE. Tilanneilmoituksia (SPK 2279). KA; Könönen (ilman vuotta); Venho, A. 1998. – Viimeinen
kolonna lähti Sortanlahdesta 17.3. klo 7.20 (LMePE 17.3.1940, SPK 2275; Kannaksen
lohkon esikunta 17.3.1940 /SPK1831/). Anna Venhon muistelman mukaan luostarin
evakuointiin ryhdyttiin »viimeisenä päivänä», siis hänen lähtöpäivänään. Toisessa
yhteydessä hän tosin muistelee evakuoinnin tapahtuneen munkkien lähdön jälkeisenä
päivänä. (Venho 2000a; Venho, A. 1998.)
27 LMePE 17.–25.3.1940 (SPK 2275); LMePE, Toimisto II 20.–25.3.1940 (SPK 2286). KA.
– Kirkollisen esineistön lisäksi ehdittiin Valamossa evakuoida muun muassa viljavarastot, liinavaatteet ja noin 350 litran kirkkoviinivarasto, jonka luostarin varajohtaja
lahjoitti upseereille ja joka asianmukaisesti lastattiin ja lähetettiin Savonlinnaan.
(LMePE 18. ja 20.3.1940 /SPK 2275/; LMePE Toimisto II 17.–18.3. ja 20.3.1940 /SPK
2286 / KA.) Konevitsan luostariin sen sijaan jäi huomattavat määrät elintarvikkeita,
nahkoja, kynttilöitä ym. Näistä luostari myöhemmin anoi korvausta valtiolta.
(Igumenin kirje 4.10.1940, jäljenne. Konevitsan luostarin arkisto II Ba:2. MMA.)
28 Luettelo Konevitsan luostarin omaisuudesta, joka on saatu evakuoiduksi Kuopioon
1939–1940; Luettelo 11.12.1939 Kuopioon evakuoiduista esineistä. Konevitsan luostarin
arkisto, kotelo II Ba:2). MMA; Igumeeni Mavrikin kirje Ortodoksiselle kirkollishallitukselle 21.12.1940. Kirjeistö F570. OKHA; Anttila, Risto, Karjalan luostarit:
Valamo, Petsamo, Lintula, Konevitsa. KR-kirjat, Humppila 1994, s. 108; Kaaoksesta
kokoelmaksi 2008, s. 37; Konevitsan luostari 1993, s. 110. – Kasanko oli aiemmin
nimeltään Kasanski.
29 Säppi, Leena, Ortodoksisen kirkon tekstiilit. – Karjalan ja Petsamon ortodoksiset kirkot
ja kirkkotaide 1997, s. 349; Konevitsan luostarista evakuoitua irtaimistoa koskevat
luettelot. Konevitsan luostarin arkisto, kotelo II Ba: 2. MMA; Leo Kasangon arkisto.
OKMA.
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30 Evakuoitua

Konevitsan irtaimistoa koskevat luettelot; Keiteleellä myytyä luostarin
irtaimistoa koskeva luettelo. Konevitsan luostarin arkisto, kotelo II Ba: 2. MMA; Leo
Kasangon muistiinpanot. Leo Kasangon arkisto. OKMA; Thomenius, Kristina,
Ortodoksisen kirkon sakraaliesineet. – Karjalan ja Petsamon ortodoksiset kirkot ja
kirkkotaide 1997, s. 225–226; Roivas, Katariina, Suomen ortodoksisen kirkkokunnan
jälleenrakennuskauden ikonitaide. Pro gradu -tutkielma. Taidehistoria S1, Jyväskylän
yliopisto 2001, s. 3–5.
31 Kannaksen Lohkon tiedustelupäiväkirja 14.–17.3.1940 (SPK 1830); LMePE 12.–
16.3.1940 (SPK 2275). KA; Kannaksen lohkon esikunta 16.3. (SPK 1831); eversti E. I.
Järvisen päiväkirja 1940 (Pk 2405/2) KA. – Timofejevin nimen kirjoitusasu vaihtelee
lähteissä.
32 Könönen 1970; Könönen 1979.
33 Könönen (ilman vuotta).
34 Evi Lappalainen (1918–1999) oli saanut lottakoulutuksen, ja hänet komennettiin
tammikuun alussa 1940 Konevitsan linnakkeen sairaalaan. Talvisessa Konevitsassa
liikkui kulkutauteja, joista myös sairaalan henkilökunta sai osansa. Evi Lappalainen
sairastui keuhkokuumeeseen, joka uusiutui evakkomatkalla ja jätti hänelle elinikäisen
keuhkovamman. Hän toimi lottatehtävissä myös koko välirauhan ajan. Jatkosodan
alkaessa hänet määrättiin sairaalalotaksi kenttäsairaala A:han. Rintamalinjojen mukana
paikasta toiseen muuttaneen sairaalan sijaintipaikaksi vakiintui viimeksi Vuottaa.
Lappalaisen työura lottana johti sotavuosien rakkaustarinaan, joka tulkoon tässä
kerrotuksi: Välirauhan aikana Evi Lappalainen tapasi tulevan miehensä, jalkaväen
vänrikki Terho Könösen (1920–1998). Jatkosodan etenemisvaiheen aikana heinäkuussa
1941 II/ JR7:ssä, »Tyrjän rykmentissä», taistellut Könönen haavoittui vaikeasti, ja hänet
tuotiin Punkaharjun Takaharjun sairaalaan. Evi Lappalainen oli tuolloin sairaalan
lääkintälottana. Jo kuolinviestin saaneille Könösen vanhemmille hän sai kirjoittaa, että
heidän poikansa oli kyllä pahasti haavoittunut, mutta elossa. Pitkällisten, Tukholman
Karoliinisessa sairaalassakin toteutettujen hoitojen jälkeen Terho Könönen oli jo
poistettu armeijan kirjoista vaikeasti vammautuneena, mutta kesäkuussa 1942 hän
pyrki ja pääsi takaisin rintamalle. Oman entisen rykmenttinsä vaiheissa hän oli mukana
sodan loppuun asti, viime vaiheessa komppanianpäällikkönä, myös kesän 1944
ankarissa taisteluissa Siiranmäellä, Äyräpäässä ja Vuosalmella. Asemasotavaiheessa
Könönen soti joukkojen turhautumisen uhkaa vastaan ennen muuta perustamalla
Ralliopartio-nimen saaneen yhtyeen, jonka kanssa hän esitti viihdytysilloissa myös itse
sepittämiään lauluja. Seurustelu Evi Lappalaisen kanssa, kirjeitse ja harvoin tavaten,
johti kihlautumiseen ja etulinjan sotilaskodissa Ohdan lohkolla syksyllä 1943
järjestettyihin rintamahäihin. Maaliskuussa 1944 esikoistaan odottanut vaimo sai
siirron kotirintamalle, appivanhempien luokse Joensuuhun. Rauhan tultua Terho
Könönen suoritti ensin loppuun sodan vuoksi kesken jääneen kadettikurssin mutta
pian myös filosofian maisterin tutkinnon Helsingin Yliopistossa. Komppanianpäällikön
vakanssi Kontiorannassa vaihtui siviilitehtäviin Rauma Repola Oy:ssä. Könönen
vaikutti lähes 30 vuotta Joensuun kunnallispolitiikassa. Aktiivisesta toiminnastaan
maanpuolustustyössä ja reservin upseerina hänet ylennettiin everstiluutnantiksi ja
hänelle järjestettiin sotilashautajaiset. Sodan vammat itse kokeneina Könöset
osallistuivat aktiivisesti Sotainvalidien Veljesliiton toimintaan, Terho Könönen myös
valtakunnallisella tasolla kuolemaansa saakka. Terho Könönen tunnetaan hänen
työuransa loppuvuosina laatimiensa teollisuushistorioiden lisäksi myös laulujen,
erityisesti Suhmuran Santran, tekijänä ja Sotainvalidi-lehden pakinoitsijanimimerkkinä
Teri. (Evi ja Terho Könösen elämäkertatiedot on antanut heidän tyttärensä FM Pirjo
Jantunen, Kuopio.)
35 Könönen 1970; Könönen 1979; Könönen (ilman vuotta); Luettelo Konevitsan luostarin
omaisuudesta, joka on saatu evakuoiduksi Kuopioon 1939–1940. Konevitsan luostarin
arkisto, kotelo II Ba:2. MMA.
36 Husso 2011, s. 40.
37 LMeP päiväkäsky n:o 12 (19.3.1940). KA.
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38 Könönen

1970; Husso 2011, s. 39–40; Könönen (ilman vuotta). – Evi Könösen veli
Armas Lappalainen oli kaatunut ja hänen sisarensa kuollut appivanhempiensa luona
Oulussa.
39 Ylikoski, Pekka, Demobilisaatio ja siirtyminen uuteen puolustusjärjestelmään. –
Talvisodan historia 4. Sotatieteen laitoksen julkaisuja XVI:4. WSOY, Helsinki 1979,
s. 382.
40 Venho, S. 1994; Konevitsan luostari 1993, s. 113–114; Raivo 1996, s. 152.
41 Peškov 1985, s. 95–96; Konevitsan luostarin kalustoluettelot (sis. Leo Kasangon
kirjekonseptin Kuopion rikospoliisille); Luettelo Kuopion läänin rikospoliisikeskuksen
Boris Maurion jäljiltä takaisin saamasta ja helmikuun 26. päivänä 1953 Konevitsan
luostarille takaisin luovuttamasta omaisuudesta. Konevitsan luostarin arkisto II Ba:2.
MMA; Leo Kasanko, Konevitsan luostarin vaiheet alkaen 12.3.1940. Käsikirjoitus. Leo
Kasangon arkisto. OKMA.
42 Peškov 1985, 78; Konevitsan luostari 1993, s. 51; Husso 2011, s. 39–40.
43 Peškov 1985, s. 74–75; Könönen 1979; Kasanko, Mikael, Konevitsan luostarin
historialliset vaiheet. Ortokirja ry ja Konevitsa ry 1992, s. 43. Vrt. Konevitsan luostari
1993, s. 110; Väliaho 1989, 107. – Konevitsan pommituksista Konevitsan linnakkeen
SPK 2209 päivittäin; LMePE Toimintakertomus s. 46–48 (SPK 2276). KA.
44 Konevitsan luostari 1993, s. 110–113; Kaaoksesta kokoelmaksi 2008, s. 37; Raivo 1990,
s. 43; Jääskinen, Aune, The Icon of the Virgin of Konevitsa. A Study of the »Dove Icon»
and its Iconographical Background. Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia 85.
Helsinki 1971, s. 65.
45 Vrt. Raivo 1996, s. 140–146.
46 Igumeeni Mavrikin kirje Ortodoksiselle kirkollishallitukselle 26.10.1940. Kirjeistö F570.
OKHA. Venäjänkielisen kirjeen tulkitsi suullisesti Ortodoksisessa kirkollishallituksessa
FM Sari Hirvonen.
47 Konevitsan kokemasta hävityksestä myös esim. Raivo 1996, s. 152.
48 Vrt. esim. Raivo 1996, s. 110–118, 134–146; autonomian ajan perinnöstä esim.
Koukkunen, Heikki, Kreikkalaiskatolinen papistomme kansallisena ongelmana viime
vuosisadan loppupuolella. – Historiallinen Aikakauskirja 1967, s. 85–97.
49 Vrt. esim. Peltonen 1996, s. 23–31, 106; Raninen-Siiskonen 1999, s. 31–35.

96

TELLERVO KROGERUS

Sotahist35_001-301:__Aikakauskirja

6.11.2015

14:01

Sivu97

TELLERVO KROGERUS

Leaving Konevitsa, March 1940
The article is based on my family’s story. During the Winter War, my
parents were posted to Konevitsa island, where a 25-year-old second
lieutenant by the name of Sulo Venho, commanded an artillery battery
in Hiekkaniemi, while Anna Levanto arrived at the island’s fort as a
member of the Lotta Svärd women’s auxiliary organization. Konevitsa
became the scene of their love story, and that’s where they were wed in
late February 1940.
Over the passing decades, they both became increasingly interested in
books issued on Konevitsa as authors invariably claimed that it was the
resident monks who had rescued, from the island’s monastery, all items
of value that could be salvaged. In Sulo and Anna’s opinion this was not
true, and finally, in 1994, Sulo put down on paper his own version of
leaving Konevitsa. He explains how he, at that time Second Lieutenant
Venho of the Finnish army, obtained a permission from his commanding officer to organize the final, hasty evacuation of the monastery after
the armistice, and thus a large number of religious artefacts could be
moved to the Finnish side. Venho, who was accompanied by a dozen or
so rank and file soldiers still remaining on Konevitsa, was also given the
task of handing over the island to a Soviet delegation.
The events during the departure from Konevitsa in March 1940
must be reconstructed using scarce and fragmented sources, the most
important of which are the first-hand personal recollections from the
individuals involved.
Sulo Venho got the incentive to publish his story on leaving Konevitsa from the verbally-conveyed reminiscences of Andrei Peschkoff
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(1915−1991), then a novice monk in the monastery. His memoirs were
published in writing in a book titled Konevitsan Antti (»Andrey from
Konevitsa») in 1985. Peschkoff, however, provided only second-hand
information since he had left the island several weeks before its evacuation and therefore told only what other peopled had passed on to him
by word of mouth.
Another story, by Evi Könönen (née Lappalainen) of Pyhäjärvi, is
composed of two lengths of text penned by herself. The texts can be
considered examples of reminiscence writing as Könönen recalls things
she personally experienced, albeit after an interval of several decades.
Two short stories put down on paper by Anna Venho are reminiscence
writing as well, and they are generally compatible with what Sulo Venho
stated in his report. The similarity of stories is typical of reminiscence
writing since certain matters and events remain indelible in individuals’
minds and therefore in their writings, but then again, we present-day
readers cannot know what may have been omitted or simply forgotten.
Sulo Venho’s report differs from the stories of the two Lotta Svärd
auxiliaries in that his work was an official report addressed to the Orthodox Church Museum and War Archive, and therefore it contains no
informal reminiscences, being more like a testimony or a statement
made by an officer upon the completion of a mission.
The past few decades have witnessed much discussion of the role of
knowledge preserved in people’s memory and of the methodology of
memory knowledge research. Knowledge preserved in memory can be
reached via a complex set of filters consisting of the lives narrators lived
as well as the life, values, and world view of the societies they lived in.
Any experience of an individual is also a historical fact, but as it is being narrated, at the same time, it has the characteristics of a document.
The interpretation presented in the article is guided by the narrator’s
attitude that scholars know by the name of autobiographical contract.
The underlying assumption is that the authors have been candid in
their writing – which does not, however, eliminate any memory lapses
or the effects of any unconscious tendencies.
Even after critical review, the reminiscences of leaving Konevitsa
leave many questions pertaining to various details unanswered. It is also important to ask what kind of questions can be answered at all using
information preserved as memory knowledge.
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The stories of Sulo Venho and Andrei Peschkoff about the monastery’s evacuation seem to be mutually exclusive or at least competitive.
Venho, when penning his report, was guided by an officer’s interests,
i.e., he wished to correct information he deemed wrongful, and on the
other hand, he wanted to make his merits known to his superiors,
while Peschkoff ’s narrative was dictated by orthodox aims. His autobiography has several traits associated more with narrative tradition than
the objective of providing reliable information. To give an example, he
yields to the demands of orthodox interests by crediting the monastery’s resident monk-priest Johannes for its successful evacuation. In
civilian life, Johannes was a gentleman named Pekka Matsi, who served
as a medical private first class with the artillery battery in Järisevä on
the Karelian Isthmus sector of the front.
While Sulo Venho’s report can be interpreted as a counter-argument
to Peschkoffs text, Evi Könönen’s story serves as a moderator between
the two men’s narratives. Her memories prove that Johannes in fact arrived on Konevitsa at the closing stages of the Winter War and became
Evi Lappalainen’s co-worker at the garrison’s clinic.
A tenderly personal point of view is a discernible undercurrent in
Könönen’s memoirs. Her primary interest is to convey the hardships of
war to readers; at the same time, however, her stories reveal the fragility
of memory since various details lack a match and do not make up a coherent whole.
The sources indicate that several individuals assumed responsibility
for the monastery’s evacuation when the time came to leave, and
monk-priest Johannes apparently was one of them. Yet the recollections that Peschkoff has conveyed maintain that Johannes was in
charge of the entire evacuation, including Sulo Venho’s initiative and
supervision of work during its final, very efficiently executed phase.
Each available text of departure from Konevitsa conveys us information based on an individual’s experiences and memory. Even though
the elements of the stories cannot be fuzed into a single coherent entity
they significantly fill in the picture of the last days on Konevitsa.
The three stories also shed light on the traits of the writers: a novice
committed to initiation into the orthodox faith; a military officer
standing up in the defense of his honor; and a woman auxiliary who
had lost everything but became attached to her home on an island with
a monastery.
L E AV I N G K O N E V I T S A , M A R C H 1 9 4 0
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IISKO LEHTO
(s. 1978), yleisesikuntamajuri. Artikkeli perustuu kirjoittajan esiupseerikurssin
tutkimustyöhön »Jaakkiman sota» – Armeijakunnan talvisotaharjoitus
maaliskuussa 1937.

»Jaakkiman sota» – Armeijakunnan
talvisotaharjoitus maaliskuussa 1937
1930-luvun puolivälissä heräsi huoli kenttäarmeijan operointikyvystä,
sillä edellisestä suuresta Kymenlaaksossa vuonna 1928 järjestetystä sotaharjoituksesta oli kulunut lähes kymmenen vuotta. Varusmieskoulutus sekä aluejärjestelmään siirtymisen yhteydessä käynnistyneet järjestelmälliset kertausharjoitukset kehittivät hyvin yksilötaitoja ja pienten
joukkojen taistelutekniikkaa. Harjoitusjärjestelmä ei sen sijaan palvellut
päällystön harjaantumista joukkojen johtamiseen ja niillä operointiin.
Ajatus suuren talvisotaharjoituksen järjestämisestä oli ollut esillä Armeijakunnan esikunnassa jo vuonna 1935, mutta harjoitusvalmistelut
olivat rauenneet määrärahojen puutteeseen.1 Harjoitustoiveet elivät
kuitenkin taustalla ja Armeijakunnan komentaja, kenraaliluutnantti
Harald Öhquist esitti sinnikkäästi rahoituksen varaamista tuleviin budjetteihin.2 Hänen työnsä palkittiin, kun sotaväen päällikkö, kenraaliluutnantti Hugo Österman käski marraskuussa 1936 talvisotaharjoituksen ajankohdaksi kevättalven 1937. Harjoitussuunnitelma piti lähettää hänelle 1.2.1937 mennessä.3 Suunnitteluvastuussa olleella Armeijakunnan esikunnalla ei ollut aikaa hukattavana, sillä käsketty valmisteluaikataulu oli erittäin tiukka. Seuraavat kuukaudet olivat työntäyteisiä.
Suomessa ei syksyllä 1936 ollut ajanmukaista tietotaitoa 15 000 miehen laajuisen ja kaikki toimialat käsittävän harjoituksen suunnittelusta.
Mitä harjoituksella tavoiteltiin ja mistä otettiin mallia?
Artikkelissa pyritään löytämään vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
– Mitkä tekijät vaikuttivat harjoitussuunnitteluun ja harjoitustilanteen
muodostumiseen?
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– Mikä oli kenttäarmeijan operointikyky asetetussa harjoituskehyksessä?
Harjoitusvalmistelut herättivät suurta mielenkiintoa puolustuslaitoksen sisällä ja muuallakin yhteiskunnassa. Lehdistö käytti harjoituksesta kuvaavia nimiä, kuten Jaakkiman sota, Karjalan talvisota ja Suuri
talvisota.4

Harjoituksen suunnittelu

Sotaväen päällikön käskemä tiukka aikataulu käynnisti kiivaan suunnitteluprosessin Armeijakunnan esikunnassa, sillä valmisteltavia asiakokonaisuuksia oli paljon. Harjoitussuunnittelussa hyödynnettiin
luonnollisesti kaikkea saatavilla ollutta käyttökelpoista materiaalia.
Ruotsalaista sotataitoa ja talvitaistelukokeiluita arvostettiin suuresti
ennen talvisotaa.5 Suomesta lähetettiin syksyllä 1935 osasto seuraamaan Ruotsin armeijan Skoonessa 1.–5.10. järjestämää, noin 20 000
hengen sotaharjoitusta. Sotaväen päällikkö, kenraaliluutnantti Hugo
Österman oli todennäköisesti itsekin seuraamassa harjoitustapahtumia, sillä hän oli harjoituksen aikana virkamatkalla Ruotsissa.6 Ruotsalaisilta saatiin käyttöön kattava kokoelma harjoitusasiakirjoja. Harjoituskertomuksen perusteella suomalaiset olivat vaikuttuneita näkemästään. Kertomuksessa korostetaan suuren harjoituksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia erilaiseen kokeilutoimintaan ja positiivisen propagandan välittämiseen alueen väestölle. Suuri painoarvo kertomuksessa annettiin sille, kuinka hyvän tilaisuuden harjoitus tarjosi suurten
joukkoyhtymien komentajien harjoittamiseen.7 Valmisteluiden alkaessa Armeijakunnan esikunnalla oli käytössään lisäksi vuonna 1928
Kymenlaakson alueella järjestetyn armeijan sotaharjoituksen asiakirjoja.8
Vuoden 1937 harjoituksen suunnittelu pohjautui vahvasti näissä
kahdessa aikaisemmassa suuressa harjoituksessa saatuihin kokemuksiin
ja niissä tehtyihin havaintoihin. Harjoituskäskyjen ja tilannepohjien
perusrungot ovat hyvin samankaltaisia kuin vuoden 1928 harjoituksessa. Ruotsissa järjestetystä harjoituksesta on otettu ajanmukaista oppia
suuren harjoituksen järjestämisestä. Ruotsalainen vaikutus näkyy harjoituksen kokonaisrakenteessa ja harjoitusta varten laadituissa doku-
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menteissa. Ruotsalaisvaikutuksen merkitystä korostaa se, että Armeijakunnan komentaja, kenraaliluutnantti Öhquist oli itse käynyt ruotsalaisen sotakorkeakoulun ja ihailee muistelmissaan henkilökohtaisesti
Ruotsin armeijan sotaharjoituksia sekä niihin käytettyjä taloudellisia ja
henkilöstöresursseja.9
Ruotsalaisilta saadun mallin mukaisesti tärkeimmät harjoitusasiakirjat painettiin kirjoiksi niiden käytön helpottamiseksi. Hyvänä esimerkkinä toimii vuoden 1937 harjoituksen erotuomariohje. Sen laadinnassa käytettiin hyväksi ruotsinkielisiä esimerkkejä, joita edelleen
jalostettiin. Lopputuloksena on varsin ansiokas ohje, joka vielä kokonsakin puolesta on hyvin taskuun sopiva. Kaikkien aselajien ja toimialojen yhdistäminen samaan harjoituskehykseen oli uutta Suomen armeijalle. Kunnianhimoiset tavoitteet lienevät osittain lähtöisin ruotsalaisten antamasta esimerkistä. Uutena kokonaisuutena tuli mukaan muun
muassa propagandatoiminta, josta oli nähty esimerkki Ruotsissa.
Ilmavoimat olivat osallistuneet ensimmäisen kerran sotaharjoituksiin 1920-luvun lopussa, mutta Armeijakunnan talvisotaharjoitus oli
ensimmäinen merkittävä eri puolustushaarojen välinen yhteinen sotaharjoitus.10 Sotaväen päällikkö, kenraaliluutnantti Österman ilmaisi
helmikuussa 1936 tahtonsa eri puolustushaarojen välisten yhteistoimintaharjoitusten lisäämisestä ja kehittämisestä. Tällöin Armeijakunnan ja ilmavoimien joukoille käskettiin yhteistoimintaosapuolet toisesta puolustushaarasta.11 Ruotsin harjoituksen yhteydessä järjestettiin
myös suuri ilmasotaharjoitus12, jonka tapahtumat näyttävät tehneen
vaikutuksen Östermaniin. Ruotsissa nähdyt esimerkit rohkaisivat ottamaan ilmavoimat vahvasti mukaan harjoituskokonaisuuteen, vaikka
puolustushaarojen välistä suunnittelua ei vielä oikein osattukaan.
Valmistelut tehtiin armeijakunnan komentajan kenraaliluutnantti
Öhquistin tiukassa ohjauksessa. Öhquistia on luonnehdittu ihmisenä
räiskyvän suoraviivaiseksi, tylyksi ja pikkutarkaksi. Hänen ammattitaitoansa koulutusasioissa arvostettiin kuitenkin vilpittömästi, vaikka
kaikki eivät hänestä henkilönä pitäneetkään.13 Komentajan lisäksi suurimman työtaakan valmisteluissa kantoivat esikuntapäällikkö, eversti
Yrjö Takkula sekä toimisto II:n ja III:n päälliköt majuri Kaarlo Somerto
ja majuri Anton Mäki.14 Öhquistilla ja Takkulalla oli henkilökohtaista
kokemusta vuonna 1928 järjestetystä suuresta sotaharjoituksesta, jossa
he olivat olleet keskeisissä tehtävissä. Öhquist toimi tuolloin keltaisen
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puolen komentajana ja Takkula valkoisen puolen erotuomariryhmän
esikuntapäällikkönä.15 Sotaharjoituksen tilanteet testattiin Viipurin
linnassa 15.–16.1.1937 järjestetyssä sotapelissä.16

Harjoitustilanteen kehittäminen

Aluejärjestelmään siirtyminen ja uusi rauhan ajan kokoonpano aiheuttivat myös uusien puolustussuunnitelmien laadinnan. Armeijakunnan
talvisotaharjoituksen aikaan Suomen puolustaminen perustui kahteen
28.2.1934 päivättyyn erilaiseen puolustussuunnitelmaan, joista käytettiin nimiä Venäjän keskitys 1 ja 2 (VK1 ja VK2). Aluksi Laatokan Karjalan osalta toimintavaihtoehdoista oli voimassa ainoastaan VK1.17
Laatokan Karjalassa VK1:ssä sinne rauhan ajan 3. Divisioonan perustaman IV Armeijakunnan tuli hyökätä rajan yli kahden divisioonan
(12.D ja 13.D) voimin tavoitteena Vieljärven–Säämäjärven tasa. Hyökkäys oli suunniteltu aloitettavaksi erittäin aggressiivisella suojajoukkopataljoonien käytöllä. Tämän lisäksi Erillispataljoona 11:n tuli vastuualueen pohjoisosassa vallata Porajärvi. VK1:n toimeenpano edellytti
Suomelle edullista tilannetta, jossa Neuvostoliitolla ei olisi ollut mahdollisuutta käyttää ylivoimaansa. 3. Divisioonan komentaja antoi lokakuussa 1935 sotilasläänien ja rajavartiostojen komentajille ohjeet laatia
tilanteen arvostelut, päätökset ja suunnitelmat VK1:n mukaan 1.2.1936
mennessä.18
Alaisten tilanteenarvostelut eivät olleet kovin rohkaisevia. Vastassa
ollutta vihollista pidettiin vähintään tasavahvana ja yhtä hyvin varustettuna kuin omat suojajoukkomme. Lisäksi vihollisella oli tukenaan
ehdoton tykistöylivoima. Operaation onnistuminen oli vahvasti riippuvainen suojajoukkopataljoonien hyökkäyksen etenemisestä. 12. Divisioonan komentajan mukaan muun muassa Erillispataljoona 10:n oli
hajotettava voimansa kolmeen suuntaan ja kauimmaisten tavoitteiden
saavuttaminen vaati paljon puhdasta onnea. 12. Divisioonan komentajan tilanteenarvostelu oli pessimistinen: »12.D:n hyökkäys ei lupaa paljoa, voimat, etenkin tykistö ovat liian heikot viholliseen verrattuna.»
Hän piti myös 13. Divisioonan mahdollisuuksia »kovin vähäisinä». IV
Armeijakunnan komentajan arviot olivat samansuuntaisia divisioonien komentajien kanssa.19

» J A A K K I M A N S O TA » – A R M E I J A K U N N A N TA LV I S O TA H A R J O I T U S M A A L I S K U U S S A 1 9 3 7

103

Sotahist35_001-301:__Aikakauskirja

6.11.2015

14:01

Sivu104

Yleisesikunta käski 20.6.1936 laatia Laatokan Karjalan puolustukselle myös puolustuksellisen vaihtoehdon. Tämä suunnitelma tuli laatia
siltä varalta, että hyökkäyssodankäynnille ei ole edellytyksiä. Puolustussuunnitelmaa kehitettiin 3. Divisioonan esikunnassa syksyn 1936 ajan,
ja 5.2.1937 valmistui 35-sivuinen Tutkielma IV AK:n toimintamahdollisuuksista ja keskityksestä VK2:ssa.20
Kolmannen Divisioonan esikunta käskytti alajohtoportaille Laatokan Karjalan osalta defensiivisemmän VK2:n lopullisessa muodossaan
Armeijakunnan talvisotaharjoituksen jälkeen toukokuussa 1937. Se ei
edellyttänyt yhtä edullista lähtökohtatilannetta kuin VK1. Tässä suunnitelmassa IV Armeijakunnan tuli ensin pysäyttää vihollisen hyökkäys
ja sen jälkeen kahden divisioonan vastahyökkäyksellä lyödä se. Puolustusasemalle oli Laatokan Karjalassa kolme eri vaihtoehtoa sen mukaan,
miten vihollinen pääsee etenemään.21 Todennäköisimpänä vaihtoehtona pidettiin suomalaisille edullisinta alasuunnitelmaa VK2:ta.22
Armeijakunnan talvisotaharjoitus ajoittuu ajanjaksoon, jolloin Laatokan Karjalan puolustussuunnitelmia kehitettiin intensiivisesti. Vastuullisten sodan ajan komentajien pessimistiset tilanteenarvostelut
VK1:stä vaikuttivat todennäköisesti siihen, että myös Laatokan Karjalan osalta puolustuksellisempaa vaihtoehtoa ryhdyttiin kehittämään.
Karjalan kannaksen osalta puolustussuunnitelmat oli laadittu jo sekä VK1:tä että VK2:ta varten.23 Suuri harjoitus tarjosi ainutkertaisen
mahdollisuuden uudenlaisen operaatioajatuksen testaamiseen Laatokan Karjalassa ennen varsinaisen suunnittelukierroksen aloittamista.
Tietotarve uuden operaatioajatuksen toimimisesta lienee ollut keskeinen tekijä harjoitusalueen valinnassa.
Talvisotaharjoituksen pitopaikaksi valittu Jaakkiman–Sortavalan välinen alue Laatokan luoteisrannikolla vaikuttaa tarkasti harkitulta. Sotaharjoitusalue sisältää useita samankaltaisia elementtejä kuin sodan
ajan suunnitelmien operaatioalueet. Sotaharjoituksen tilannekehys onkin pienemmässä mittakaavassa hyvin samankaltainen kuin Laatokan
Karjalaan suunniteltu VK2:n mukainen operaatiosuunnitelma. Suunnitelma on vain ikään kuin siirretty Laatokan rantaa myöten kulman
taakse. Tärkeimmät yhtymäkohdat sotaharjoitustilanteen ja sodan ajan
suunnitelmien välillä ovat, että puolustavan osapuolen oikea sivusta rajoittuu molemmissa rikkonaiseen Laatokan rannikkoon ja suojajoukkotaistelut aloitetaan hallitsevalta vesistölinjalta. Suojajoukkopataljoo-
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nien käyttö harjoitustilanteessa on VK2:n ajatuksen mukainen. Suojajoukoilla pyritään viivyttämään vihollista siihen asti, kunnes pääjoukot
ehditään keskittää alueelle. Tämän jälkeen päävoimien keskitetyllä
hyökkäyksellä pyritään vihollisen lyömiseen.
Harjoituksen tärkeimpänä opetustarkoituksena oli kokemuksien
saaminen suurten joukkoyhtymien johtamisesta ja taistelusta talviolosuhteissa. Tärkeää oli myös talvioloissa tehty maastontiedustelu Laatokan Karjalan alueelle sekä joukkojen tutustuttaminen alueen erityisoloihin.24 Harjoituksesta muodostui kaksipuolinen taisteluharjoitus,
jossa joukot jaettiin keltaiseen ja valkoiseen osapuoleen. Harjoitusjoukkojen kokoonpano on esitetty seuraavalla sivulla olevassa taulukossa25.
Molemmille osapuolille oli asetettu omat taistelulliset erityispiirteensä:
Keltainen osapuoli (Ryhmä K):
1. Vahvojen ilmavoimien ja ratsuväen tukema hyökkäys leveällä rintamalla toimivaa heikompaa vihollista vastaan.
2. Ilmavoimien toiminta vastustajan tukialuetta ja kotiseutua vastaan.
3. Siirtyminen hyökkäyksen jälkeen puolustukseen.
Valkoinen osapuoli (Ryhmä A):
1. Vahvennetun jalkaväkirykmentin viivytystaistelu leveällä rintamalla.
2. Jatkuvan ilmavaaran alaisena tapahtuva päävoimien keskittäminen
rautateitse.
3. Vihollisen hyökkäyksen pysäyttäminen ja siirtyminen vastahyökkäykseen.26
Kaikille sotaharjoitusjoukoille jaettiin etukäteen 1.3.1937 yhteinen
yleistilanne, jossa kuvattiin harjoituksen alkutilanne. Tilanteessa ilmaylivoimainen keltainen armeija oli vasemmalla siivellään saavuttanut
7.3.1937 klo 12 Pyhäjärven ja Sortavalan välisen alueen. Omaa maataan
puolustavat valkoiset joukot ovat vihollista viivyttäen vetäytyneet etelään. Joukoilla oli linjalla Ännikänniemi–Riihikallio–Jokiranta–Kuokkajärvi–vesistölinjaa myöten Lavijärven ja Ylälahden kautta Otsoistenlahteen–Hyyrniemi–Palosaarenselkä heikko taistelukosketus varmistusosastojen välillä.27
Suunnitelman mukaan keltaisen osapuolen tuli olla tilanteen alkaes-
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Keltainen puolue

Ryhmä K:
– Esikunta
– JR 10
– Sk.Patl.
– RPr
– I/KTR 10
– LLv. 12
– Pioneeri- ja viestijoukkoja
– Huoltomuodostelmia

26 ups + 56 au/mieh = 82
64 ups + 2064 au/mieh = 2128
28 ups + 650 au/mieh = 678
61 ups + 1641 au/mieh = 1702
15 ups + 529 au/mieh = 544
13 ups + 45 au/mieh = 58
6 ups + 223 au/mieh = 229
4 ups + 126 au/mieh = 130

Ryhmä K yhteensä:

217 ups + 5334 au/mieh = 5551

I AK ilmavoimat:
– Esikunta
– LLv.26 (hävittäjä)
– LLv.34 (pommikone)
– LLv.38 (yhteistoiminta)

5 ups + 47 au/mieh = 52
8 ups + 50 au/mieh = 58
15 ups + 54 au/mieh = 69
6 ups + 45 au/mieh = 51

I AK ilmavoimat yhteensä:

34 ups + 196 au/mieh = 230

Keltainen puolue yhteensä:

251 ups + 5530 au/mieh = 5781

Valkoinen puolue

Ryhmä A:
– Esikunta
– JR 1
– JR 2
– Tampereen Patl.
– Kuopion Patl.
– JP 3
– 2 x Er.JvK
– I/KTR 1
– II/KTR 1
– Rannikkotykistö
– Lentue / LLv.10
– It. muodostelmia
– Pioneeri- ja viestijoukkoja
– Huoltomuodostelmia

30 ups + 41 au/mieh = 71
60 ups + 1973 au/mieh = 2033
56 ups + 2124 au/mieh = 2180
26 ups + 630 au/mieh = 656
15 ups + 654 au/mieh = 669
15 ups + 632 au/mieh = 647
10 ups + 296 au/mieh = 306
27 ups + 575 au/mieh = 602
15 ups + 546 au/mieh = 561
3 ups + 97 au/mieh = 100
8 ups + 39 au/mieh = 47
8 ups + 286 au/mieh = 294
11 ups + 351 au/mieh = 362
4 ups + 111 au/mieh = 115

Valkoinen puolue yhteensä:

288 ups + 8355 au/mieh = 8643

Harjoitusjoukot yhteensä:

539 ups + 13885 au/mieh = 14424

AKE:n asiakirja N:o 193/II/219 sal./19.4.1938, Armeijakunnan talvisotaharjoitus v. 1937 – I osa,
Harjoituksen kulku arvosteluineen, Otava, Helsinki, 1938, s. 14–15.
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sa 8.3.1937 klo 11.00 ryhmittyneenä etenemistä varten yleistilanteessa
mainitun linjan koillispuolella. Keltaisen tavoitteena oli Uukuniemen
ja Lahdenpohjan välinen tie, joka tuli saavuttaa 10.3.1937 iltaan mennessä. Eteneminen tuli aloittaa 8.3. kuluessa tai viimeistään 9.3. aamuhämärän aikaan.28
Samaan aikaan valkoisten suojajoukkona toimineen vahvennetun
JR2:n tuli viivyttää hyökkäävää vihollista ja suojata pääjoukon keskityskuljetukset Lahdenpohjan–Huuhanmäen–Ihalan alueelle. Viivytysalueen takarajaksi oli määrätty linja Metsolanselkä–Pöntsänlampi–
Paikjärvi–Pajasyrjä, joka tuli pitää 10.3. klo 24.00 saakka. Ryhmä A:n
tuli olla keskitettynä hyökkäysalueelle 10.3. klo 12.00 mennessä. Valkoisen osapuolen vastahyökkäyksen tuli alkaa 11.3. varhain aamulla. Harjoitustilanteen oli suunniteltu päättyvän 11.3. klo 12.00–18.00 tien
Mensuvaara–Nivan asema–Oppola läheisyyteen tai sen ja linjan Pajasyrjä–Paikjärvi–Lahdenpohja väliselle alueelle.29
Tilanteen käynnistämiseksi oli ennalta valmisteltu erikoistilanteita
jaettavaksi kummallekin osapuolelle. Ryhmä K:n komentaja sai 6.3. klo
18.00 keltaisen pääerotuomarilta Erikoistilanne N:o 1:n, jossa kuvattiin
keltaisen armeijan hyökkäysoperaation tilanne sekä annettiin ennakkotietoa tulevan hyökkäyskäskyn mahdollisesta ajankohdasta ja toimintaohjeita joukkojen merkitsemisestä ja hyökkäysalueen rajoista. Keltaisen
pääerotuomari välitti 7.3. klo 14.00 Erikoistilanne N:o 2:n, armeijakunnan komentajan hyökkäyskäskyn Ryhmä K:n komentajalle. Valkoisten
Erikoistilanne N:o 1, joka sisälsi viivytystehtävän suojajoukoille, annettiin 6.3. klo 18.00 ainoastaan vahvennetun JR 2:n komentajalle. Hänen
haasteellisena tehtävänään oli jakaa tieto alaisilleen sekä alueelle keskitettäville joukoille niiden saavuttua. Valkoisten Erikoistilanne N:o 2 lähetettiin sinetöidyssä kirjekuoressa kaikille muille Ryhmä A:n joukoille,
paitsi vahvennetulle JR2:lle. Sotaharjoitusjoukkojen komentajat olivat
oikeutettuja avaamaan kirjekuoret junien lähdettyä liikkeelle perustamispaikkojen asemilta. Erikoistilanteessa selostettiin operaatioalueen
tilannekehitystä ja kerrottiin, että sinne myöhemmin saapuvista joukoista muodostetaan Ryhmä A kenraalimajuri Heiskasen johtoon. Valkoisten Erikoistilanne N:o 3, Ryhmä A:n tehtävä, annettiin valkoisen
puolen komentajalle, kenraalimajuri Heiskaselle hänen saavuttuaan
keskityskuljetuksen mukana Huuhanmäen asemalle aamulla 8.3.30
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Johto- ja erotuomariorganisaatio

Sotaharjoituksen johtoesikunnan henkilöstö koottiin Armeijakunnan
esikunnan lisäksi joukko-osastojen, eri tason esikuntien ja sotakoulujen henkilöstöstä. Esikunnan henkilöstö koottiin 5.3. aamulla Viipuriin
Armeijakunnan esikunnan tiloihin, josta se päivän kuluessa siirrettiin
rautatiekuljetuksella sotaharjoitusalueelle.31 Harjoituksen johto oli sijoitettu Jaakkimassa sijaitsevaan Viipurin Rykmentin esikuntarakennukseen.32
Sotaharjoituksen johtajana toimi Armeijakunnan komentaja, kenraaliluutnantti Harald Öhquist apunaan esikuntapäällikkönsä eversti
Yrjö Takkula. Keltaisen puolen komentajana toimi 2.D:n komentaja,
kenraalimajuri Woldemar Hägglund ja valkoisen puolen komentajana
3.D:n komentaja, kenraalimajuri Juho Heiskanen.33 Harjoitusjoukot
käsittivät lähes koko rauhan ajan armeijakunnan sekä osastoja ilmavoimista. Harjoitukseen osallistui lisäksi suojeluskuntalaisia Sortavalan,

Talvisotaharjoituksen johtaja kenraaliluutnantti Harald Öhquist esikuntapäällikkönsä eversti Yrjö Takkulan kanssa. Kuva: Puolustusvoimien kuva-arkisto.
The director of the winter maneuvers, Lieutenant General Harald Öhquist, is
shown here with his chief of staff Colonel Yrjö Takkula. Photo: Finnish Defence
Forces photographic archive.
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Pohjois-Karjalan sekä Viipurin suojeluskuntapiireistä yhteensä vahvennetun pataljoonan verran.34
Harjoitusta varten muodostettiin mittava erotuomariorganisaatio,
johon kuului 196 upseeria, 128 kanta-aliupseeria ja 114 heitä tukevaa
miehistön jäsentä. Keltaisen puolen pääerotuomarina toimi 1.D:n komentaja, kenraalimajuri Erik Heinrichs ja valkoisen puolen pääerotuomarina jalkaväen tarkastaja, kenraalimajuri Aarne Heikinheimo.35
Erotuomareille oli tilanteen pelaamisen ja tuomaroinnin lisäksi käsketty myös keskeinen tehtävä harjoituskokemusten keräämisessä ja
joukkojen suorituskyvyn arvioinnissa. Harjoituksen aikana tuli tarkastella erityisesti seuraavia asioita:
– Miten maa- ja ilmavoimien välinen yhteistoiminta, viestipalvelus ja
viitoitus onnistuvat?
– Miten jalkaväen ja tykistön välinen yhteistoiminta toimii?
– Osaavatko harjoitusjoukot suojautua ilmavaaralta?
– Miten kenttälinnoitustyöt osataan talvioloissa?
– Miten joukot osaavat taistelutilanteen mukaisen majoittumisen talvioloissa?
– Miten ilmavalvonnan ja joukkojen välinen yhteistoiminta sujuu?36
Harjoituksen kiireellinen valmisteluaikataulu aiheutti haasteita erotuomaritoiminnan käytännön järjestelyille. Valkoisen puolen pääerotuomari ei ehtinyt pitää oman puolensa erotuomareille yhteistä puhuttelua ennen harjoituksen alkua. Tilannetta koetettiin paikata 5.3. päivätyllä asiakirjalla, jolla täydennettiin valkoisen puolen osalta aikaisemmin jaettua yleistä erotuomariohjetta.37 Ottaen huomioon erotuomariorganisaation suuren koon ja tavoitteet toiminnan lähtökohtien ei voida katsoa olleen kovin hyvät harjoituksen alkaessa.

Harjoitustapahtumat

Sääolot vaihtelivat merkittävästi harjoituksen aikana. Harjoitusvalmistelujen aikana ja harjoituksen alussa 6.–9.3. satoi vaihtelevasti lunta ja
lämpötila pysyi –2 ˚C ja –7 ˚C:n välillä. Tuuli oli heikkoa tai tyyntä. Lumen syvyys oli alkuvaiheessa 60–70 cm, mutta harjoituksen aikana sitä
satoi noin 10 cm lisää. Aukeilla paikoilla lumi oli tiivistynyt kovaksi,
mikä helpotti liikkumista suksilla. Metsässä sen sijaan lumen pinta ei
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Ratsupartio tiedusteluretkellä talvisotaharjoituksessa. Kuva: Puolustusvoimien
kuva-arkisto.
A mounted patrol on a reconnaissance sortie during the winter maneuvers. Photo:
Finnish Defence Forces photographic archive.

ollut kovettunut, ja tämä teki hiihtämisen siellä äärimmäisen raskaaksi.
Säätila muuttui 10.3. aikana. Päivän aikana sää vaihteli lumisateesta
kirkkaaseen auringonpaisteeseen. Pakkanen kiristyi aamun –9 ˚C:sta
puoleen yöhön mennessä –28 ˚C:een. Seuraava yö oli erityisen kylmä;
lämpötila oli alimmillaan –32 ˚C.38
Sotaharjoituksesta muodostui joukoille fyysisesti äärimmäisen raskas. Lämpötilan muutos ja varusteiden jäätyminen vaikeuttivat merkittävästi toimintaa. Kantahenkilökunnan jäsenet ja varusmiehet olivat
muun muassa ratsuväessä niin väsyneitä, että heitä nukahteli satulaan
ja putosi ratsailta.39 Pakkasen kiristyminen osui haastavimpaan mahdolliseen aikaan. Harjoituksen vaativin vaihe eli valkoisten vastahyök-
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käys valmisteluineen jouduttiin tekemään kireässä pakkasessa. Vaativien hiihto-olosuhteiden, kireän pakkasen, pimeyden ja hyökkäyssodankäynnin yhdistelmä asetti joukkojen toimintakyvyn äärirajoille.
Keltainen kokonaisuudessaan ja valkoisten suojajoukot keskitettiin
sotaharjoitusalueelle rauhanomaisesti. Valkoisten päävoimien keskityssiirrot tehtiin opetustavoitteiden mukaisesti ilmavaaran alaisena. Harjoitusteknisesti asia oli rajattu siten, että kaikkien Antrean ja Särkisalmen asemilta eteenpäin jatkavien rautatiekuljetusten oli 8.3.1937 klo
11.00 jälkeen valmistauduttava toimimaan ilmauhkan mukaisesti. Keskityskuljetukset onnistuivat muutamaa kokonaisuuden kannalta merkityksetöntä viivästymistä lukuun ottamatta suunnitellusti.40
Molemmat puolet ryhmittyivät 7.3. illan aikana harjoituksen lähtökohtaryhmitykseen ja tekivät hyökkäysvalmisteluja seuraavaa aamua

Joukkojen ryhmitys 8.3.1937. AKE:n asiakirja N:o 193/II/219 sal./19.4.1938,
Armeijakunnan talvisotaharjoitus v.1937 – I osa, Harjoituksen kulku
arvosteluineen, s. 29; Toivonen, liite 37; Sortavalan kartta 1:100 000,
Maanmittaushallituksen topografinen toimisto 1933, Maanmittaushallituksen
kivipaino, Helsinki, 1935.
The disposition of the forces as of March 8, 1937. Source: Army Corps
headquarters document no. 193 of April 19, 1938.
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varten. Valkoisten suojajoukkona toiminut Jalkaväkirykmentti 2 oli
ryhmitetty pataljoonittain etulinjaan, joten varsinaista reserviä ei ollut
varattu.41
Harjoitustilanteen alettua 8.3. klo 11.00 valkoinen hyökkäsi yhdellä
pataljoonalla keltaisen ryhmitykseen pyrkimyksenään väkivaltaisella
tiedustelulla selvittää vihollisen joukot ja niiden ryhmitys. Hajanainen
hyökkäys johti raskaisiin omiin tappioihin ja koko iltapäivän kestävään
nahisteluun 2./JP 1:tä vastaan, mutta merkittävää vaikutusta keltaisen
joukkoihin ei saatu aikaan.42
Keltainen puoli aloitti oman hyökkäyksensä 9.3. aamuhämärissä. JP 1
aloitti klo 5.30 sille käsketyn harhautushyökkäyksen tarkoituksenaan
harhauttaa ja sitoa valkoisen puolen joukkoja. Hyökkäys saavutti asetetun tavoitealueensa klo 6.45 mennessä, mutta haluttua harhautusvaikutusta ei saatu aikaan. JR 10 aloitti oman hyökkäyksensä alueen länsiosassa 1,5 tuntia myöhässä klo 6.55. Rykmentti eteni maastoitse rautatielinjalle, minkä jälkeen se jatkoi rautatien suuntaisesti ja valtasi Nivan
aseman noin klo 17.45. Kylän valtauksen jälkeen JR 10:n komentaja anoi
lupaa majoittaa miehensä rauhanaikaisesti ja pyysi harjoitustilanteen
keskeyttämistä seuraavaan aamuun klo 7 asti, koska miehet olivat hyvin
väsyneitä eikä kuormastosta ollut mitään tietoa. Sotaharjoituksen johto
hylkäsi anomuksen, mutta rykmentin komentaja oli jo ennakoinut
omien käskyjensä kanssa eikä peruutuskäskyä enää saatu välitetyksi kaikille. Tämä aiheutti suuren sekaannuksen seuraavan yön ajaksi, kun osa
joukoista majoittui rauhanaikaisesti taloihin. Osa joukoista ei välittänyt
puoluerajoistakaan, vaan majoittui valkoisten puolella oleviin rakennuksiin.43
Keltaisen Tst.Os. A:n (RPr., Sk.Patl. ja 1/KTR 10) hyökkäys alkoi käskettyyn aikaan 9.3. klo 5.20. Hyökkäystä edeltäneen tulivalmistelun
epäonnistumisesta huolimatta hyökkäys saavutti menestystä ja Tst.Os.
saavutti iltapäivällä Pitkäjärven–Varosen–Reuskulan tasan. Hyökkäyksestä tuli miehistölle fyysisesti todella raskas, ja myös Sk.Patl:n komentaja majoitti omia miehiään taloihin. Vaikean maaston ja vihollisen toiminnan vuoksi kuormastot jäivät pahasti jälkeen hyökkäysjoukoista.
Johtamisyhteydet perustuivat hyökkäyksen aikana suurelta osin radioyhteyksiin, joiden toiminnassa oli suurta epävarmuutta. Johtamisyhteyksien puutteen vuoksi keltaisen puolen joukot kasaantuivat suurelta
osin Reuskulan kylään kenenkään hahmottamatta aluksi kokonais-
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Ryhmä K:n hyökkäys 9.3.1937. AKE:n asiakirja N:o 193/II/219 sal./19.4.1938,
Armeijakunnan talvisotaharjoitus v.1937 – I osa, Harjoituksen kulku
arvosteluineen, s. 47–57, 66–67, 84–85; Toivonen, liite 38 ja Sortavalan kartta
1:100 000.
The attack by Group K on March 9, 1937. Source: Army Corps headquarters
document no. 193 of April 19, 1938.

tilannetta. Erotuomarien havaintojen mukaan molempien osapuolien
taistelukyky oli päivän taisteluissa kulutettu arveluttavan alas. Tst.Os.
L:n väsymys arvioitiin niin suureksi, että »ainoastaan sattuma pelasti
sen perikadosta». Päivän aikana pääosa valkoisten keskityskuljetuksista
saapui purkausasemilleen ja niitä alettiin käskyttää ja siirtää taistelualueelle.44 Harjoituksen järjestäminen asutuksen seassa ja ankarat harjoitusolot aiheuttivat valitettavia lieveilmiöitä. Joukot ottivat luvatta siviilien polttopuita, polttivat aitoja ja hakivat ladoista heiniä. Vahinkojen selvittely jatkui pitkään harjoituksen jälkeen.45
Loputkin valkoisen puolen joukot keskitettiin taistelualueelle 10.3.
aikana. Päivän taistelut alkoivat II/JR 1:n hyökkäyksellä Nivan asemalle.
Koko päivän kestäneiden taisteluiden jälkeen valkoiset joutuivat vetäy-
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Ryhmä K:n hyökkäys saadaan pysäytetyksi 10.3.1937. Toivonen, s. 44 ja Sortavalan
kartta 1:100 000.
The attack by Group K is checked on March 10, 1937. Source: Toivonen, p. 44, and
map of the Sortavala area.

tymään, mutta heidän aktiivisuutensa mitätöi keltaisen hyökkäyssuunnitelman. Päivän aikana keltaisen komentaja, kenraalimajuri Hägglund
sai tiedon valkoisen saamista lisävoimista. Samalla keltaisen puolen
taisteluajatus muuttui puolustuksellisemmaksi.46
Valkoisten vastahyökkäys alkoi 11.3. klo 6.00. Taisteluajatuksena oli
työntää vihollisvoimat kahden rykmentin ja kahden erillispataljoonan
hyökkäyksellä koillis- ja itäsuunnassa Laatokkaa vasten. Päivän taistelut
keskittyivät Nivan aseman pohjoispuolisille alueille. Harjoitustilanteen
päättyessä osa keltaisista oli saarrettuna, mutta valkoistenkin hyökkäys
oli osittain pysähtynyt, ja reservien keskittäminen olisi vaatinut paljon
aikaa. Harjoitustilanne päätettiin ennen kuin valkoiset ennättivät päästä lopulliseen menestykseen.47
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Ryhmä A:n vastahyökkäys 11.3.1937. AKE:n asiakirja N:o 193/II/219 sal./19.4.1938,
Armeijakunnan talvisotaharjoitus v.1937 – I osa, Harjoituksen kulku
arvosteluineen, s. 138–139; Toivonen, s. 44 ja Sortavalan kartta 1:100 000.
The counterattack by Group A on March 11, 1937. Source: Army Corps
headquarters document no. 193 of April 19, 1938.

Kokemusten keruu ja niiden analysointi

Harjoitustilanteen päätyttyä pidettiin harjoituksen arvostelutilaisuus
sotaväen päällikön, kenraaliluutnantti Östermanin johdolla. Tilaisuus
järjestettiin Viipurin Rykmentin kasarmialueella 11.3. klo 17.00 alkaen.
Tähän välittömiä harjoituskokemuksia kartoittavaan tilaisuuteen osallistuivat molempien osapuolien komentajat esikuntapäälliköineen,
ryhmien aselajikomentajat, prikaatien, rykmenttien ja pataljoonien komentajat sekä erotuomariorganisaation keskeiset henkilöt.48
Seuraavana päivänä sotaväen päällikkö antoi harjoituksen johdolle
sekä harjoitusesikuntaan kuuluneille upseereille oman harjoituspalautteensa ja yleisarvostelun menneestä sotaharjoituksesta. Hän totesi pa-
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lautteessaan, että harjoituksen tärkein opetustarkoitus sinänsä saavutettiin; saatiin kokemuksia suurten yhtymien johtamisesta ja taistelusta
talvioloissa. Lisäksi joukot tutustutettiin Laatokan Karjalan maastoon.
Ongelmaksi muodostui, että kokemukset olivat suurelta osin negatiivisia. Österman toteaa palautteessaan havainneensa johtamisessa jopa
odottamattoman suurta epävarmuutta, mikä näkyi selvimmin joukkojen toimintamahdollisuuksien vääränä arviointina. Suuria kehittämiskohteita oli havaittavissa myös aselajien välisessä yhteistoiminnassa,
käskytyksen aikajänteessä, tiedustelussa sekä tiedustelutietojen välittämisessä.49
Tämän jälkeen alkoi harjoituskokemuksien kerääminen ja tarkempi
analysointi Armeijakunnan komentajan, kenraaliluutnantti Öhquistin
johdolla. Harjoituspalautteelle oli luonteenomaista Öhquistin henkilökohtainen näkemys, jonka mukaan virheisiin ja puutteellisuuksiin keskittyminen on »koulutuksen kannalta tärkeintä, koska ennen kaikkea
niistä saadaan opetuksia».50 Harjoitusjoukot, erotuomarit ja eri toimialat laativat harjoituksesta omat taistelukertomuksensa, jotka lähetettiin Armeijakunnan esikuntaan. Kertomukset valmistuivat pääosin
muutaman kuukauden kuluttua harjoituksen päättymisestä. Alajohtoportaiden kertomukset oli ensin koottu divisioonien esikunnissa ja ne
lähetettiin sen jälkeen ylöspäin divisioonankomentajan oman selostuksen liitteinä.51 Kenraaliluutnantti Öhquist oli tyytymätön harjoituskertomusten yleiseen tasoon ja tarkkuuteen. Hän pahoitteli kovasti sitä
työmäärää, jonka laajan asiakirjamassan läpikäynti Armeijakunnan esikunnassa aiheutti. Työtä hankaloittivat sinne lähetettyjen asiakirjojen
puutteellisuus ja osin laadittujen asiakirjojen rakenne.52
Öhquistin pedanttisuus harjoituskertomuksia kohtaan on näkyvissä
koko 1920- ja 1930-luvun ajan. Oli tyypillistä, että harjoituskertomukset olivat mittavia ja ne ilmestyivät tästä syystä jopa vuosia itse harjoituksen jälkeen. Niiden myöhäinen ilmestymisajankohta oli omiaan
heikentämään muuten ansiokkaiden kertomusten merkitystä. Aikaisempien harjoituksien kertomukset sisälsivät niin paljon henkilöön
menevää palautetta, että upseeristo odotti kertomuksia lähinnä vain
nähdäkseen miten pahaa kritiikkiä kukin sai osakseen. Sotaväen päällikkö puuttui asiaan vuonna 1937, jolloin hän kielsi henkilöarvostelujen sisällyttämisen harjoituskertomuksiin.53 Harjoituskertomuksen julkaisuaikataulu oli tämänkin harjoituksen osalta todella myöhäinen.
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Kertomuksen ensimmäinen osa julkaistiin huhtikuussa 1938, yli vuosi
harjoituksen päättymisen jälkeen. Kertomuksen toisen osan julkaisu
venyi helmikuulle 1939.54 Toisen osan valmistumista nopeutti halu saada kokemukset jaetuiksi ennen vuoden 1939 talvisotaharjoitusten alkua.55

Harjoitushavainnot

Rutiinin puute näkyi harjoituksessa kaikilla johtamisen tasoilla. Alaisille annettiin riittämättömästi aikaa omien tehtäviensä valmisteluun.
Käskyjen laatiminen vei esikunnissa liian kauan aikaa, kun niistä yritettiin tehdä kerralla täydellisiä. Alaisten toiminnan kannalta oleellista esikäskyttämistä oli liian vähän. Johtajat antoivat tapaamisyhteyksille liian
vähän painoarvoa, ja johtaminen perustui liiallisesti lähettien välittämiin kirjallisiin käskyihin. Osin juuri käskytyskulttuurin vuoksi eri tason esimiesten välillä oli vahvasti poikkeavia käsityksiä tilanteesta ja
vaadittavista toimenpiteistä.56 Komppaniatasolla havaittiin kuitenkin
myös positiivisia poikkeuksia, sillä joidenkin yksiköiden johtaminen
todettiin varsin mallikkaaksi.57
Vihollisen ilmaylivoiman katsottiin tekevän operatiivisen yllätyksen
aikaansaamisen erittäin haasteelliseksi, sillä joukkojen keskityskuljetukset, huoltoliikenne ja lumijäljet paljastavat nopeasti joukkojen ryhmityksessä tapahtuvat oleelliset muutokset. Johtopäätöksenä todettiin,
että operatiivisen yllätyksen onnistumiseksi tarvitaan usean vuorokauden yhtäjaksoista huonoa säätä, joka estää lentotiedustelun. Kokemukset taktisen yllätyksen aikaansaamisesta olivat sen sijaan rohkaisevia.
Suotuisien olosuhteiden hyväksikäytöllä, ilmatorjunnalla ja harhauttamistoimenpiteillä kyettiin harjoituksen aikana onnistuneesti salaamaan
tulevan hyökkäyksen painopistealueita, vaikka joukkojen keskittäminen oli havaittu.58 Käytössä olleita naamioverkkoja joukot pitivät varsin käyttökelpoisina, vaikka niiden kehittämisestä annettiin myös esityksiä.59 Lentäjien havaintojen mukaan joukot hallitsivat naamioinnin
varsin hyvin.60
Omien joukkojen suorituskyvyn yliarvioiminen ja keskittyminen
pääosin operatiivisiin näkökohtiin heikensi joukkojen taistelukykyä arveluttavasti. Talviolojen vaikutusta operointiin ja erityisesti huollon
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järjestelyihin ei osattu ottaa riittävästi huomioon. Joukoille annettiin
joissain tapauksissa ylivoimaisia tehtäviä, mikä kulutti niiden taistelukuntoa. Erään kiväärikomppanian vastuulle annettiin esimerkiksi viiden kilometrin levyinen puolustuslohko. Tärkeäksi opiksi koettiin, että
erityisesti taistelujen alkuvaiheessa joukkojen turhaa väsyttämistä on
kaikin keinoin vältettävä, jotta ne ovat ratkaisuhetkellä taistelukykyisiä.61
Aluejaossa ja välirajojen määrittämisessä todettiin paljon kehittämisen varaa. Harjoituksen aikana joukkojen välirajoja oli vedetty pitkin
vihollisen etenemiselle edullisia teitä ja laaksoja, mikä vaikeutti puolustuksen järjestelyjä. Hyökkäystaistelussa sen sijaan nähtiin usein edullisena määrätä vain etenemis- ja hyökkäyssuunta. Vastoin tätä periaatetta
oli kuitenkin myös joukkuetasalle annettu omia hyökkäyskaistoja. Onnistunutta tavoitteiden määrittämistä pidettiin ensiarvoisen tärkeänä
hyökkäyksen onnistumisen kannalta. Hankalassa ja vähätiestöisessä
hyökkäysmaastossa on oltava riittävästi selkeitä välitavoitteita, jotta
joukkojen liikuttelu on johdonmukaista. Joukkojen varustuksen todettiin vaativan tavoitteiden määrittämistä siten, että ne yleensä kyetään
saavuttamaan valoisana aikana, jotta joukkojen taistelukyky säilyy.62
Tiiviin harjoituskehyksen vuoksi esikuntien suunnitteluhenkilöstö ja
joukkojen komentajat valvoivat usein tarpeettomasti. Komentajakeskeisen johtamismallin vuoksi heidän vähiäkin yöuniaan häirittiin turhilla pikkuasioilla. Esikuntien toimistojen ja aselajikomentajien yhteistoiminnassa oli puutteellisuuksia. Vähäisen yhteistoiminnan takia tiedonkulku ei ollut riittävää eikä erityisesti tieto komentajan tekemistä
päätöksistä välittynyt tarvitsijoille. Esikuntien henkilöstön työnjako ei
ollut kaikissa harjoitukseen osallistuneissa esikunnissa selvää.63 Tämä
on ymmärrettävää, sillä esikuntien henkilöstö oli koottu eri varuskunnista, eikä sillä ollut kokemuksia vastaavista työtehtävistä.
Varsinainen taistelutoiminta vei niin paljon huomiota, että joukkojen taistelukyvyn ylläpitoon ei kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Paikoin
esiintyi yltiöpäistä optimismia huollon kyvystä palvella kulloinkin päätettyjä sotaliikkeitä. Huollon ajateltiin aina jotenkin järjestyvän, eikä sitä välttämättä ymmärretty toimintaa rajoittavana tekijänä.64 Ymmärryksen puute konkretisoitui valitettavasti harjoituksen aikana joukkojen taistelukyvyn hälyttävänä laskuna ja erittäin suurena paleltumistapausten määränä.
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Eri joukko-osastojen taistelukyvyn säilymisessä oli selkeitä eroja. Pahimmat ongelmat keskittyivät muutamaan joukkoyksikköön, joissa tilanne pääsi todella vakavaksi. Huonoin tilanne oli valkoisella puolella
Kuopion Pataljoonassa, jossa 13 prosenttia henkilöstöstä sai eriasteisia
paleltumavammoja. Paljon parempi ei tilanne ollut suojajoukkona toimineessa II/JR 2:ssa, jonka henkilöstöstä paleltumia sai 9,8 prosenttia.65 Luvut ovat rauhanaikaiseen sotaharjoitukseen hälyttävän korkeita.
Useissa tapauksissa huollon suunnittelun puutteellisuus johti johtajien reagointiin vasta pakottavassa tilanteessa, kun joukot olivat niin
väsyksissä, että eivät enää yksinkertaisesti kyenneet operoimaan. Joukkoja jouduttiin tilannekehyksen vastaisesti majoittamaan rakennuksiin,
jotta täydellinen katastrofi kyettiin välttämään.66 Kriittisimmät tilanteet johtuivat pääosin ylempien johtajien tilannetietoisuuden puutteesta ja perusteettomista oletuksista. Joukkojen oletettiin ruokailleen
säännöllisesti, vaikka tilanne ei ollut antanut siihen tosiasiallista mahdollisuutta. Varusteiden ja erityisesti jalkineiden kuivaamiseen ei ollut
mahdollisuuksia, mikä johti vakaviin paleltumisiin.67
Harjoituksen aikana vallinnut kova pakkanen ja lumen suuri määrä
aiheuttivat harjoitusjoukoille suuria vaikeuksia. Huolto ei kyennyt seuraamaan joukkoja, ja vähäiset huoltotiet tukkeutuivat liikenteestä. Tiestön käytön suunnitteluun ja liikenteenohjaukseen ei ymmärretty panostaa riittävästi. Aurauskapasiteetti ja pioneerijoukkojen määrä olivat
riittämättömät tiestön ylläpitoon.68
Harjoituksesta saadut kokemukset olivat kuitenkin korvaamattoman
hyödyllisiä kaikille siihen osallistuneille johtajille. Ryhmä K:n komentaja, kenraalimajuri Hägglund korosti omassa raportissaan, että ainoastaan tämäntyylisillä suurilla harjoituksilla saadaan kaiken tason johtajille luoduksi riittävän sodanmukaisia kokemuksia.69

Johtopäätökset

Ennen vuoden 1937 talvisotaharjoitusta ei Suomessa ollut tarjolla ajanmukaista kokemusta niin suuren harjoituksen järjestämisestä. Nuorempi upseeristo oli nähnyt pääosin vain komppania- ja pataljoonakokoonpanossa pidettyjä harjoituksia. Suunnittelutyötä helpotti kuiten-
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kin se, että harjoituksen johtohenkilöistä moni oli ollut vastuullisessa
tehtävässä myös edellisessä isossa harjoituksessa vuonna 1928. Lähes
kymmenessä vuodessa taktiikka ja harjoitukselle asetettavat vaatimukset olivat kuitenkin kehittyneet huimasti. Apua suunnitteluun haettiin
naapurimaasta Ruotsista, jossa oli syksyllä 1935 järjestetty iso aselajien
yhteisharjoitus. Ruotsista saaduista harjoituskokemuksista ja asiakirjoista saatiin vaikutteita talvisotaharjoituksen suunnitteluun. Talvisotaharjoitukseen luotua kokonaisuutta voidaan pitää erittäin kunnianhimoisena. Vaikka resurssit olivat niukat, harjoitukseen pyrittiin sisällyttämään kaikki mahdolliset toimialat. Rahoituspaineen vuoksi säästöt
kohdistettiin huolto-organisaatioon, mikä aiheutti vaikeuksia itse harjoituksen aikana.
Ruotsalainen sotataito on mahdollisesti vaikuttanut suomalaisen
koulutus- ja harjoitusjärjestelmän kehittymiseen enemmän, kuin tämänhetkisessä historiantutkimuksessa annetaan ymmärtää. Tämä johtuu siitä, että toiminnan kehittämisessä oli 1920- ja 1930-luvulla keskeisenä hahmona ruotsalaisen sotakorkeakoulun käynyt kenraaliluutnantti Öhquist. Hänen virka-asemansa Armeijakunnan komentajana
tarjosi hänelle poikkeuksellisen suuret mahdollisuudet vaikuttaa maavoimien harjoitusjärjestelmän kehittämiseen. Öhquistin erityinen kiinnostus koulutusasioihin ja hänen ruotsalaisia kohtaan tuntemansa
ihailu toivat todennäköisesti ainakin välillisesti vaikutteita järjestelmäämme Ruotsista.
Talvisotaharjoitus antoi erittäin hyvän mahdollisuuden kokeilla kehitteillä olleita uusia operatiivisia suunnitelmia Laatokan Karjalassa.
Aikaisemmat VK1:n mukaiset hyökkäykselliset suunnitelmat oli todettu liian optimistisiksi. Tämän johdosta oli käsketty aloittaa myös puolustuksellisempien suunnitelmien laadinta. Juuri ennen harjoitusta
3.DE sai valmiiksi tutkimuksen sodan ajan armeijakunnan keskitys- ja
toimintamahdollisuuksista Laatokan Karjalassa. Talvisotaharjoituksen
tilannekehys oli uuden operaatioajatuksen mukainen. Sotaharjoitusalue Laatokan luoteisrannalla oli hyvin valittu. Harjoitusalue oli maastoltaan hyvin samankaltainen kuin suunniteltu sodan ajan taistelualue.
Harjoitus kyettiin pitämään todenmukaisena paljastamatta operatiivisia suunnitelmia. Vastaavan harjoituksen järjestäminen Laatokan koillispuolella olisi myös näyttänyt varsin provosoivalta Neuvostoliiton
suuntaan. Talvisotaharjoituksesta saatujen kokemusten pohjalta 3.DE
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käynnisti VK2:n mukaisen suunnittelukierroksen omien alajohtoportaidensa kanssa toukokuussa 1937.
Armeijakunnan esikunnassa tehtiin ennen talvisotaharjoituksen alkua aivan valtavia ponnisteluja vaatinut suunnittelutyö. Harjoituksen
rahoituksen varmistumisen jälkeen kyettiin muutamassa kuukaudessa
suunnittelemaan, sotapelaamaan ja käskemään 15 000 hengen sotaharjoitus. Uusien operatiivisten suunnitelmien kokeiluun pyrkivää harjoituskehystä on pidettävä onnistuneena. Harjoituksen tärkeimpien asiakirjojen ja erotuomaritoiminnan suunnitteluun panostettiin merkittävästi. Itse asiakirjat vaikuttavatkin laadukkailta ja hyvin tehdyiltä. Vaikeudet alkoivat vasta suunnitelmien toimeenpanovaiheessa. Kovasta
aikapaineesta johtui, että välttämättömiä valmistelukokouksia ei esimerkiksi erotuomaritoiminnan osalta ehditty pitää. Sekä toimivien esikuntien että erotuomariesikuntien henkilöstö koostui ympäri maata
käsketyistä henkilöistä, joita ei kyetty ennakolta valmentamaan omiin
tehtäviinsä. Aikaisemman kokemuksen puutteessa esikuntien toiminta
oli aluksi sekavaa, mikä johti vaikeuksiin erityisesti harjoituksen alussa.
Huoli upseeriston kyvystä suurten joukkojen liikutteluun osoittautui aiheelliseksi, vaikka joukko-osastojen välillä oli selviä eroja. Komentajien tarmo keskittyi liikaa joukkojen käytön suunnitteluun, eikä
huoltoa otettu riittävästi huomioon. Liian haastavat operaatiot laskivat
dramaattisesti joukkojen taistelukykyä. Harjoitus oli hyvä kokonaissuorituskyvyn mittari ja se osoitti armeijamme operointikyvyssä olevat
puutteet. Kyky suurempiin hyökkäysoperaatioihin oli ainoastaan välttävä. Harjoituskokemusten perusteella toiminnan, varustuksen ja ohjesääntöjen kehitystyötä kyettiin ohjaamaan oikeaan suuntaan. Talvisodan alkuun ei vain enää ollut kovin paljon aikaa.
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The Army Corps Winter Maneuvers in
March 1937
In the mid-1930s, military planners realized that almost a decade had
passed since the last major maneuvers, conducted in the Kymi River
valley in 1928, and they therefore became concerned about the fighting
capability of the field army. The lack –first and foremost due to insufficient funding − of large-scale maneuvers had deprived officers from
the chance of honing their skills under simulated war-time conditions.
It is true that conscript training and regular refresher exercises that had
commenced in conjunction with the establishment of a novel territorial defense scheme were well suited for the development of individual
soldiers’ warfighting skills and battlefield tactics of small units, but they
did not lend well to the improving of officers’ competence in the command and control of units and employing them in operations.
The Army Corps commander, Lieutenant General Harald Öhquist,
understood that this lack of exercises had led to insufficient performance in many areas, and kept bombarding his superiors with requests
for finances. His efforts were rewarded in November 1936 when the
commander of the armed forces Hugo Österman issued an order for
maneuvers set to take place in the late winter of 1937. An exercise plan
was to be submitted to Öhquist by February 1, 1937.
Responsibility for planning was assigned to the Army Corps headquarters, where officers had no time to waste since the planning schedule was tight to say the least. The planning staff made use of all available material. Documents prepared for previous maneuvers were studied again, and officers were sent to learn lessons from the Swedes, who
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had staged a massive exercise involving 20,000 persons in Skåne in the
south in the fall of 1935. The Finnish delegation was impressed by the
multitude of facets of the exercise, and they returned home with a
comprehensive array of documents pertaining to the event. In fact, the
lessons learned in Sweden had a major effect on the planning of the
coming winter maneuvers; as an example, public information services
and exercise-related propaganda were raised to an entirely new level, to
be in line with the Swedes’ practices. Also, instructions for the exercise
referees were based on the Swedish model and issued as printed booklets. An air exercise that had been a component in the exercise in Skåne
encouraged the Finns to boost cooperation between the services. Systematic efforts to achieve this aim were started no later than early 1936,
and the end result was a significant rise in the importance of the Air
Force’s role in the coming maneuvers.
Exercise scenarios were designed to serve operational planning. At
the time planning work for the exercise was underway, plans for the defense of Ladoga Karelia were under intensive development since the
earlier operational plans had been found overly optimistic. Therefore,
the exercise plans were drafted in such a way that the revised, more defensive operational concept could be put to the test.
The exercise was conducted in the extremely challenging winter climate of March 1937, and the harsh conditions proved true the doubts
about the operational capabilities. Commanders failed to understand
the importance of a road network and the key role of supply planning;
instead, their much too narrow focus was on the battlefield employment of troops, which brought about a dramatic collapse in the troops’
fighting capabilities and led to soldiers suffering from severe frostbite.
The aftermath was prolonged and included several preliminary investigations for possible legal action.
The maneuvers were a good indicator of our defense capability and
brought existing deficiencies into the spotlight. Despite the problems
encountered, the exercise served, for a large number of Finnish officers,
as a venue for gaining experience under conditions that were as warlike
as realistically possible. Analysis of experiences thus obtained took a
long time to complete.

THE ARMY CORPS WINTER MANEUVERS IN MARCH 1937
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JUHA HOLLANTI
(s. 1976), valmistelee Maanpuolustuskorkeakoulussa väitöskirjaa suomalaisesta
taktisesta ajattelusta.

Pyrkimys yllätykseen – Maasto ja
olosuhteet osana suomalaista taktista
ajattelua ennen talvisotaa
»Koska meidän armeijamme miesluvultaan jää aina vastustajaansa heikommaksi, kohdatkoonpa se vihollisen idässä tai lännessä, on sen ehdottomasti, täyttääkseen tehtävänsä nykyaikaisena armeijana, oltava
muuten vastustajaansa etevämpi.»
– Jääkärikapteeni Wainio, Suomen Sotilas 1921.

Suomalaisen taktiikan alkutaival

Suomessa ryhdyttiin itsenäisyyden alussa kehittämään omaa sotalaitosta ja kansallista taktiikkaa. Lähtökohtana olivat lähinnä ensimmäisestä
maailmansodasta jääkärien mukana saadut havainnot ja kokemukset
sekä käyty vapaussota. Oman taktisen ajattelumme perusoletuksena,
lähinnä maantieteellisistä syistä oli se, että kaikissa tilanteissa olisimme
määrällisesti alivoimaisia. Tuo lähtökohta ohjasi suomalaisen taktiikan
kulkua vahvasti. Oli luotava taktiikka, jonka avulla pieni Suomi kykenisi tasoittamaan voimasuhteita kamppailussa idän karhua vastaan.
Oletetun vihollisen, Neuvostoliiton, määrällinen ylivoima ohjasikin
suomalaisen taktiikan kehitystä eräänlaiseksi alivoimaisen taktiikaksi.
Tietyllä tavalla kansallinen taktiikka kehittyi vastaamaan puna-armeijan taktiikkaan. Vihollisen taktiikan heikkoudet pyrittiin hyödyntämään ja tekemään niistä oman taktiikan vahvuusalueita.1 Suomalaisen
maaston, erityisesti vesistöjen, soiden ja metsien, arvioitiin tasoittavan
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voimasuhteita aktiivisesti toimivan puolustajan eduksi määrällisesti
ylivoimaista vihollista vastaan. Maaston pienipiirteisyyden katsottiin
rajoittavan suuresti tähystys- ja tulenkäyttömahdollisuuksia. Talven
vaikutusta viholliselle pidettiin 1920-luvun alussa suorastaan lamauttavana. Ajan henki maailmansotien välisenä aikana olikin aktiiviseen,
hyökkäykselliseen toimintaan kannustava.2
Vuodesta 1920 alkaen julkaistusta Suomen Sotilasaikakauslehdestä3
muodostui pian tärkeä keskustelufoorumi taktiikan kehittämisessä.
Upseerit, sekä nuoret että varttuneemmat, kirjoittivat aktiivisesti ajatuksiaan taktiikasta. Artikkeleissa jaettiin tietoa niin ulkomaisista suuntauksista kuin omista kokemuksistakin. Lehden sivuilla käytiin ajoittain jopa väittelyä tärkeistä ajankohtaisista kysymyksistä. Käydyn keskustelun sekä perusteltujen mielipiteiden ja analyyttisten pohdintojen
kautta välittyykin mielenkiintoinen kuva niistä maailmansotien väliselle ajalle ominaisista sodankäynnin ja taistelun periaatteista, joita suomalaiset upseerit pitivät pohdinnan arvoisina.
Tämän artikkelin teemana on suomalainen taktinen ajattelu. Artikkelissa selvitetään, mitä suomalaisupseerit kirjoittivat maaston ja olosuhteiden merkityksestä taktiikan kehittämiselle ennen talvisotaa ja
millainen kuva julkisen kirjoittelun perusteella niiden merkityksestä
suomalaiselle taktiikalle syntyi. Pääaiheen käsittelyn taustaksi tarkastellaan aluksi aikakauden käsitteitä ja vihollisen merkitystä suomalaiselle
taktiselle ajattelulle.

Aikakauden sotataidollisista käsitteistä

Sotataito oli Karl von Clausewitzin mukaan strategiaa ja taktiikkaa. Tämä on niin sanottu klassinen jako. Von Clausewitzin tekemää sotataidon jakoa pidettiin Suomessa luonnollisena ja sotataidon olemusta
vastaavana.4 Taistelukoulun johtajana toiminut jääkärimajuri Hannes
Olkkonen kirjoitti vuonna 1928 kirjassaan Taktiikan perusteet, että
»oppi sodankäynnistä jaetaan strategiaan (sotataito) ja taktiikkaan
(taistelutaito)». Olkkosella oli näkemystä asiasta, sillä hän oli aiemmin
osallistunut ohjesääntökomitean työhön ja toiminut taktiikan opettajana. Strategialla Olkkonen tarkoitti oppia sodassa toteutettavien sotaliikkeiden johtamisesta ja taktiikalla oppia joukkojen johtamisesta tais-
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telussa. Olkkonen korosti kahteen kertaan, että strategia ja taktiikka
olisivat »toisiinsa mitä kiinteimmin sidotut» ja »kulkevat aina käsi kädessä». Olkkosen kirjaa pidettiin ilmestyessään vuonna 1928 Suomessa
ainoana ajantasaisena yleistä taktiikkaa käsittelevänä teoksena. Liki
vuosikymmentä aiemmin oli julkaistu Suomalainen Sotilaskäsikirja
VIII ja Paul von Gerichin kaksiosainen Taktiikan oppikirja. Karl Lennart Oeschin mukaan ne olivat 1920-luvun lopulla jo vanhentuneita.5
Taktiikkaa von Clausewitz piti oppina sotavoimien käytöstä taistelussa. Olkkonen oli jälleen samoilla linjoilla. Hänen mukaansa taktiikka oli yksinkertaisesti »oppi taistelun voittamisesta». Vuonna 1918 julkaistun Suomalaisen Sotilaskäsikirjan perusteella »taktiikka on taito
voittaa taistelu».6 Sotakorkeakoulun opettajana toiminut ja suomalaisen sotahistorian opetuksen perinteen luonut majuri Joose Hannula
listasi vuonna 1930 kirjassaan Sotataidon historia I taktiikan peruselementtejä. Hänen mukaansa niitä olivat läpimurto, saarrostus ja pyrkimys suhteelliseen ylivoimaan eli painopisteajattelu. Nämä elementit
olivat ilmenneet taistelussa jo vanhalla ajalla. Edellä mainittujen elementtien lisäksi Hannula nosti taktiikan olemuksen keskeiseksi tekijäksi tulen ja liikkeen vuorovaikutuksen. Myös vuoden 1932 Jalkaväen
ohjesäännön II osan mukaan »jalkaväen taistelu perustuu tulen ja liikkeen yhteis- ja vuorovaikutukseen».7
Suomalaiselle taktiselle ajattelulle tärkeintä von Clausewitzin ajatuksissa oli se, että hänen mukaansa lukumääräisesti alivoimainenkin voisi
hyökkäämällä voittaa. Määrällistä alivoimaa voitaisiin, von Clausewitzin kirjoituksia tulkiten, kompensoida laadullisella paremmuudella.
Lisäksi korostettiin sitä, että määrällisen ylivoiman keskittäminen ratkaisukohtaan ei edellyttäisi absoluuttista ylivoimaa. Tärkeintä olisi
päästä suhteelliseen ylivoimaan taitavammalla joukkojen käytöllä eli
luomalla selkeä painopiste. Tässä onnistumisen edellytyksenä Hannula
tulkitsee von Clausewitzin pitäneen yllätystä, jonka tästä syystä tulikin
liittyä kaikkeen toimintaan. Puolustuksen vahvempi rooli nähtiin Suomessa defensiivi-offensiivina, mikä tarkoitti sitä, että puolustustaistelussa piti täydellisesti luopua negatiivisista tavoitteista ja valmistautua
hyökkäämään heti tilaisuuden tullen. Von Clausewitzin ajatuksia pidettiin Suomessa läheisinä. Hänen suomalaisten upseereiden keskuudessa
nauttimaa arvostusta kuvaa se, että Joose Hannulan mukaan von Clausewitzin Vom Kriege oli suomalaisen sotilaan raamattu. Myös kirjan
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suomentaneen Erkki Hannulan mukaan von Clausewitzin kirja oli
suurenmoisin sodasta koskaan kirjoitettu teos.8
Edellä olevia määritelmiä tarkasteltaessa voidaan todeta, että taistelu
muodosti tärkeimmän viitekehyksen ja toimintaympäristön taktiikan
käsitteelliselle ja sisällölliselle tarkastelulle. Taistelu muodostui tulen ja
liikkeen vuorovaikutuksesta. Taistelukentän katsottiin olevan se paikka,
jossa taktiikan teoriat muutetaan käytännön toimiksi. Von Clausewitzin ajatusten vahva vaikutus suomalaiseen ajatteluun on selvästi havaittavissa edellä esitetyissä sotataidollisissa määritelmissä.
Taistelun miellettiin ennen talvisotaa olevan sotilaallisen toiminnan
ydin. Taktiikan voisi sanoa olleen taistelukentän olosuhteiden ja käytössä olleiden mahdollisuuksien tehokasta hyödyntämistä käytännön
toimissa. Samalla tavalla kuin strategia suhtautui sotaan, taktiikka suhtautui taisteluun. Taistelukenttä, sen maasto ja olosuhteet muodostivat
ulkoisen ympäristön, eräänlaisen pelikentän, jossa taistelua piti käymän erilaisin tekniikoin. Tekniikoiden tai keinojen oikea-aikainen ja
tarkoituksenmukainen käyttö oli siis taktisen toiminnan ydin. Pelkistetysti sanottuna näitä keinoja olivat tuli ja liike.

Vihollisen merkitys suomalaiselle taktiikalle

Neuvostoliittoa9 pidettiin ennen talvisotaa ainoana konkreettisena uhkana Suomessa. Poikkeuksen tähän teki Ahvenanmaan kriisin aikana
1920-luvun alussa Ruotsin lyhytaikainen, joskin todelliseksi koettu uhka. Tuolloin laadittiin puolustussuunnitelma Ruotsia vastaan. Kaikki
muut puolustussuunnitelmat laadittiin itänaapurin mahdollisen hyökkäyksen varalle. Suomalainen taktiikka olikin kehitettävä eräänlaiseksi
vastavoimaksi venäläiselle taktiikalle. Lähtökohtana suunnitelmissa oli
se tosiasia, että puna-armeija olisi aina miesmäärällisesti ja materiaalisesti ylivoimainen. Edellä esitetyt suomalaisen puolustusajattelun
maailmansotien välisen ajan lähtökohdat oli pantu merkille myös Neuvostoliitossa. Itänaapurissa tiedettiin viimeistään vuonna 1927, että
Suomessa sitä pidettiin ainoana mahdollisena hyökkääjänä. Myös suomalaisen taktiikan periaatteet tunnettiin. Suomalaista taktiikkaa ja varsinkin sen pyrkimystä maaston ja olosuhteiden hyödyntämiseen arvostettiin Neuvostoliitossa julkaistujen kirjoitusten perusteella.10 Tarkas-
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teltaessa vihollisesta käytyä keskustelua ja kirjoittelua sekä sen merkitystä aikakauden suomalaisen taktiikan kehitykseen voidaan siis keskittyä vihollisen osalta pelkästään puna-armeijaan.
Puna-armeijan tilaa ja kehitystä seurattiin suomalaisessa sotilaslehdistössä 1920-luvun alun vuosista alkaen. Vuonna 1923 Sotilasaikakauslehdessä julkaistiin kymmensivuinen käännös Neuvostoliiton sotaakatemiassa ylimmälle päällystölle pidetystä luennosta. Kirjoituksessa
käsiteltiin komppanian taktiikkaa Neuvostoliitossa.11 Artikkeli osoittaa,
että ensimmäisen maailmansodan länsirintaman kokemukset tunnettiin Neuvostoliitossa ja niistä oltiin kiinnostuneita. Toisaalta artikkelista voi myös päätellä, että sotataidon kehittäminen puna-armeijassa oli
tuolloin vielä alkutekijöissään, koska ylimmälle päällystöllekin luennoitiin taktiikasta ja taistelutekniikasta komppanian viitekehyksessä.
Vuonna 1925 Sotilasaikakauslehti alkoi julkaista lyhyitä selostuksia
Neuvostoliiton armeijan koulutuksesta ja organisoinnista. Selostuksissa
käsiteltiin puna-armeijan yksiköitä ja yhtymiä miehen ja yksittäisen
aseen tarkkuudella.12 Puna-armeijan tilaa käsittelevät selostukset olivat
neutraaleja ja luonteeltaan toteavia. Ne osoittavat kuitenkin selvästi, että Neuvostoliiton armeijan organisaatio ja sen käynnissä olevan kehitystyön tila tunnettiin Suomessa jo 1920-luvun alkuvuosina. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan kiinnitetty erityisempää huomiota naapurin sotavalmisteluihin.
Seuraava laajempi Neuvostoliiton armeijaa käsittelevä selvitys julkaistiin Suomen Sotilaassa vuonna 1927. Selonteon merkitystä nostaa se,
että se oli laadittu yleisesikunnassa. On vaikea arvioida, liittyikö artikkelin julkaisu tai sen laatiminen jollain tavalla vuoden 1927 puolustussuunnitelman laatimistyöhön. Artikkelin mukaan Neuvostoliiton armeijan miesvahvuus oli tuossa vaiheessa 2 350 000 miestä. On kuitenkin
huomattava, että luvut vaihtelevat laskutavan mukaan. Neuvostoliitto
oli tuolloin virallisesti ilmoittanut vakinaisen armeijansa vahvuuden
olevan 562 000 miestä. Artikkelissa myös todettiin suoraan, että Neuvostoliitto varustaa armeijaansa »voidakseen, kun aika on täytetty, ’bolshevisoida’ maailman muut vallat ja tehdä niistä alamaisia orjiaan».13
Ensimmäinen laajempi ja perusteellisempi puna-armeijan taktiikkaa
ja taktista ajattelua käsitellyt kirjoitus julkaistiin vuonna 1930 Sotilasaikakauslehdessä. Kyseessä oli Viron armeijan majuri Tomsonin diplomityön noin satasivuisena julkaistu lyhennelmä. Tomsonin mukaan

130

JUHA HOLLANTI

Sotahist35_001-301:__Aikakauskirja

6.11.2015

14:01

Sivu131

puna-armeijan taisteludoktriini oli ajan vaatimusten tasalla. Puna-armeijan taktiikan keskeisiä teesejä olivat muun muassa hyökkäyksen korostaminen, vihollisen elävän voiman tuhoaminen ja ylivoiman keskittäminen ratkaisukohtaan. Puolustus, jonka piti myös olla aktiivista,
nähtiin vain välivaiheena. Perusaselajina puna-armeijassa pidettiin jalkaväkeä. Jalkaväen tehtävänä oli ratkaista taistelu muiden aselajien tukiessa. Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että erikseen
korostettiin kiihotustyön, kaasujen käytön, naamioimisen ja ilmatorjunnan olevan taistelutoiminnan erottamattomia osia.14
Vuonna 1931 Suomen Sotilas kysyi artikkelinsa otsikossa: »Tahtooko
Venäjä sotaa?» Armeijan jatkuva varustaminen ja neuvostohallituksen
sotaisat puheet olivat herättäneet huomiota myös Suomessa. Yleisesikunnan käsityksen mukaan Suomen ja Neuvostoliiton suhteet olivatkin
erittäin kriittiset vuonna 1931. Ikään kuin vastauksena edellisenä
vuonna esitettyyn kysymykseen julkaistiin Suomen Sotilaassa vuonna
1932 artikkeli otsikolla: »Naapuri varustautuu sotaan!» Puna-armeijan
kuria ja järjestystä, joita vajaat kymmenen vuotta aiemmin oli arvosteltu kehnoiksi, kehuttiin nyt korkeatasoisiksi. Myös puna-armeijan
moottoroiminen oli pantu merkille niin yleisesikunnassa kuin sotilaslehdistössäkin.15 Neuvostoliiton armeijan myönnettiin olevan maan
yleisiin oloihin nähden kohtuullisen hyvin vaatetettu ja varustettu. Sotavoimien ylipäällikkö Kliment Vorošilov tunnustettiin »melko älykkääksi» ja tarmokkaaksi johtajaksi.16
Myös Sotilasaikakauslehti julkaisi 1930-luvun alussa kirjoituksen
Neuvostoliiton sotavalmisteluista. Sen mukaan Neuvostoliitto oli kykenevä aloittamaan sodan läntistä maailmaa vastaan viisivuotissuunnitelman onnistuneen toteutuksen jälkeen.17 Kaikesta näkyy, että viimeistään 1930-luvun alussa kenellekään ei pitänyt olla epäselvää, mikä oli
Neuvostoliiton perimmäinen tavoite ja mihin puna-armeija valmistautui. Toisaalta tässä yhteydessä on aiheellista ottaa huomioon myös puna-armeijaan komennetun inkerinsuomalaisen kertomus varusmiesajastaan. Kirjoitus ei anna erityisen mairittelevaa kuvaa Neuvostoliiton
oloista, esimerkiksi hygienian osalta. Syöpäläisiäkin oli kirjoittajan mukaan »aivan ylöttömästi» [sic].18
Suomalaisten kiinnostus puna-armeijan suorituskykyä ja ennen
kaikkea Neuvostoliiton sotilaallisia ja poliittisia tavoitteita kohtaan kasvoi 1930-luvun alkuvuosina. Puna-armeijasta julkaistiin kirjojakin. En-
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simmäisen suomenkielisen Neuvostoliiton sotalaitosta käsittelevän kirjan kirjoitti silloinen Savon sotilasläänin esikuntapäällikkö, yleisesikuntakapteeni Elie Arto. Teos ilmestyi vuonna 1933.19
Vähitellen kirjoittelu siirtyi yhä enemmän taktiselle tasolle. Vuosina
1932–1934 julkaistiin Suomen Sotilaassa ja Sotilasaikakauslehdessä useita puna-armeijaa, sen kalustoa tai taktisia käyttöperiaatteita koskevia
kirjoituksia. Suurin osa artikkeleista oli toteavia raportteja tai suoria
käännöksiä, joissa ei analyyttisesti pohdittu esitetyn asian merkitystä
suomalaiselle taktiikalle.20 Nämä artikkelit ovat sinällään sisällöltään
ansiokkaita. Ne osoittavat ainakin sen, että puna-armeijan toimintaa
seurattiin tarkasti ja se myös tunnettiin varsin hyvin.
Osa kirjoittajista pääsi jo 1930-luvun alussa pintaa syvemmälle taktisissa tarkasteluissaan. Majuri Väinö Oinosen laatima artikkeli käsitteli
venäläistä ohjesääntöjen mukaista hyökkäystaktiikkaa. Kirjoitus esitteli
venäläisen taistelujärjestyksen vahvuudet ja heikkoudet eli syvyysporrastuksen ja siitä seuranneen selvän painopisteen, ja toisaalta vähäiset
reservit ja taktisen kaavamaisuuden. Ennen kaikkea kirjoitus oli avaus
alkavalle taktiselle keskustelulle siitä, miten puna-armeijan taktiikan
pitäisi vaikuttaa suomalaiseen taktiikkaan. Oinonen päätti artikkelinsa
osuvaan kysymykseen: »Millä tavalla järjestetty puolustus on tehokkain
venäläistä hyökkäystaktiikkaa vastaan?»21 Vuonna 1932, viisitoista
vuotta Suomen itsenäistymisen jälkeen, taktinen keskustelu suhteessa
vihollisen taisteludoktriiniin alkoi päästä vauhtiin. Ilmeisesti asenteet
Suomessa olivat muuttuneet puna-armeijan voimistuttua. Vähitellen
arvostus naapurin armeijaa kohtaan näyttää kasvaneen.
Kapteeni Martti Terä ja kapteeni Y. A. Järvinen antoivat parin vuoden kuluessa artikkeleissaan vastauksia Oinosen kysymykseen. Terä arvioi vuonna 1933, että venäläinen hyökkäysmuodostelma olisi konemainen, vaikeasti johdettava massa, jonka tulivoima ei pääsisi oikeuksiinsa vaikeissa maasto-oloissa. Terä kuitenkin kiinnitti erityistä huomiota venäläisten hyökkäysvaunumuodostelmien valtavaan kehitykseen, joka luonnollisesti asettaisi tulevassa sodassa suuria vaatimuksia
puolustajan torjunta-aseistukselle. Järvinen puolestaan totesi omassa
artikkelissaan vuonna 1934, että venäläisten raju hyökkäys johtaisi siihen, että edullisin toimintamalli puolustajalle olisi defensiivi-offensiivi,
joka tarkoittaisi aktiivisia puolustus- ja viivytystaisteluja ja niihin liittyviä vastahyökkäyksiä tilaisuuden tullen. Samaan johtopäätökseen tuli
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muutamaa vuotta myöhemmin myös kapteeni Wolf Halsti, jonka mukaan pyrkimyksenä olisi »pääasiallisesti liikuntasodan avulla lyödä
maahan tunkeutuneet vihollisvoimat». Erityisesti Halsti korosti metsän
tarjoamia yllätysmahdollisuuksia aktiivisten vastahyökkäysten osalta.22
Esitettyjen ratkaisujen taustalla näyttää vaikuttaneen von Clausewitzin
ajatukset hyökkäyksen ja puolustuksen rooleista.
Vuonna 1935 julkaistiin majuri Valo Nihtilän23 artikkeli, joka nosti
taktisen keskustelun aivan uudelle tasolle. 24-sivuisessa kirjoituksessaan Nihtilä tarkasteli puolustuksen järjestelyä venäläisten hyökkäysperiaatteet huomioon ottaen. Hän tuli artikkelissaan johtopäätökseen,
jonka mukaan keskeisintä puolustuksen järjestelyissä oli saada päävastarinta-asemalle suurempi sitkeys ja toisaalta saada reservit nopeam-

Valo Nihtilä (1896–1973) työskenteli maailmansotien välisenä aikana muun
muassa Sotakorkeakoulun taktiikan opettajana. Hänen opetuksessaan näkyivät
maaston ja olosuhteiden merkitys. Nihtilä tunnettiin harvinaisen etevänä
taktikkona ja yhtenä 1930-luvun kyvykkäimmistä suomalaisista upseereista. Kuva:
Puolustusvoimien kuva-arkisto.
Valo Nihtilä (1896−1973) served, among other postings, as a tactics instructor with
the War College in the inter-war years. His teaching reflected the significance of
terrain and environmental conditions. An outstanding tactician, Nihtilä was
renowned as one of the most capable Finnish officers of the 1930s. Photo: Finnish
Defence Forces photographic archive.
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min vaikuttamaan taisteluun tarvittaessa. Näihin haasteisiin Nihtilä
esitti yhdeksän ratkaisua. Hänen mukaansa puolustusasema pitäisi sijoittaa hyökkäysvaunujen kannalta vaikeaan maastoon, joukot olisi
ryhmitettävä suurempaan syvyyteen, todellinen ryhmitys olisi pyrittävä
salaamaan, reservien määrää tulisi lisätä kaikilla tasoilla ja kaavamaisuutta pitäisi välttää. Lisäksi olisi hankittava riittävästi hyökkäysvaunujentorjunta-aseita sekä konekivääreitä ja kranaatinheittimiä. Jalkaväen
kiväärien osalta Nihtilä esitti siirtymistä »itselataaviin» kivääreihin.
Reservien nopeamman käytön osalta ratkaisu olisi Nihtilän mukaan
marssin jatkuvuuden turvaaminen perustamalla ilmatorjuntajoukkoja
suojamaan siirtyviä reservejä.24 Nihtilän ajatusten voidaan sanoa olleen
melkoisesti aikaansa edellä varsinkin puolustuksen syvyyden ja joustavuuden osalta.
Neuvostoliiton panssariaseen voimistumisen myötä sotilasaikakauslehdistössä oli alkanut keskustelu hyökkäysvaunujen torjunnasta jo
1930-luvun alussa.25 Vuosien mittaan äänenpainot voimistuivat. Vuonna 1935 Nihtilä oli hyökkäysvaunujen torjunta-aseiden osalta jo suorastaan ehdoton: »On selvää, että puolustuksemme ilman hyökkäysvaunujentorjunta-aseistusta on toivoton.» Samoilla linjoilla oli paria
vuotta myöhemmin myös Y. A. Järvinen kirjoittaessaan, »ettei mekanisoimattomalla armeijalla, jolta hv.torjunta-aseistus puuttuu, ole suuriakaan menestyksen toiveita». Ideoita hyökkäysvaunujen torjunnan kehittämiseksi löytyikin. Väliaikaisratkaisuksi ehdotettiin jopa vanhentuneiden torpedoveneiden tykkien hyödyntämistä hyökkäysvaunujentorjunta-aseina. Kirjoittajan ajatuksena oli asentaa tykki hirsialustalla
kuorma-auton lavalle. Näin aseistetuista kuorma-autoista olisi voitu
muodostaa liikkuva hyökkäysvaunujentorjuntareservi.26
On hieman erikoista, ettei puna-armeijan ohjesääntöjen kehityksestä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta juurikaan kirjoitettu julkisesti ennen talvisotaa. Aiemman tutkimuksen perusteella tämä johtui
itsenäisyyden alkuvuosina lähinnä salaamisesta, sillä Neuvostoliiton
ohjesäännöt olivat 1920-luvulla salaisia asiakirjoja. Näin ollen julkaistut artikkelit käsittelivät lähinnä Neuvostoliiton sotalaitosta ja sen kalustoa. Taktiset kysymykset näyttävät jääneen vähemmälle huomiolle.
Edes Puna-armeijan väliaikainen kenttäohjesääntö vuodelta 1936 ei herättänyt sotilasaikakauslehdistössä laajempaa kiinnostusta. Osasyy saattaa olla siinä, että ohjesääntö julkaistiin suomennettuna vasta vuonna
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1939. Tosin Ruotsissa tämä ohjesääntö ilmestyi ruotsinkielisenä laitoksena jo vuonna 1937. Vuonna 1939 nimimerkki E. K. kirjoitti motomekanisoitujen joukkojen käyttöperiaatteista. Artikkelissaan kirjoittaja
sivusi ohimennen vuoden 1936 ohjesääntöä todeten sen käsittelevän
vain suurpiirteisesti moto-mekanisoitujen joukkojen taistelua.27
On vaikea arvioida, miksi vuoden 1936 väliaikaisesta kenttäohjesäännöstä ei kirjoitettu laajemmin sotilasaikakauslehdistössä. Syynä tähän on tuskin pelkästään se, että suomenkielinen laitos julkaistiin vasta
vuonna 1939. Ei nimittäin vaikuta todennäköiseltä, että Ruotsissa
vuonna 1937 julkaistu ruotsinkielinen painos ei olisi päätynyt myös
suomalaisten upseereiden luettavaksi. Näyttää kuitenkin siltä, että salaamisesta oli luovuttu 1930-luvun loppupuolella, koska ohjesääntö
julkaistiin kirjana myös Suomessa.
Yleisesikunnassa puna-armeijan taktista kehitystä kuitenkin seurattiin tarkasti. Aiempi tutkimus on osoittanut, että yleisesikunnassa pidettiin puna-armeijaa jo vuonna 1934 senaikaisista armeijoista kehittyneimpänä. Myös puna-armeijan taktista tasoa arvostettiin. Vuonna
1936 yleisesikunta arvioi, että neuvostoarmeija oli täydellisesti uudistunut henkensä, materiaalinsa, koulutuksensa ja taktiikkansa osalta. Puna-armeijan mahdollisuuksiin noudattaa vuoden 1936 kenttäohjesäännön henkeä ei kylläkään uskottu lähinnä upseeriston heikon koulutustason vuoksi. Yleisesikunnalla oli 1930-luvun lopussa sinällään oikeaa
tietoa neuvostoarmeijasta. Tiedon analysoinnissa sen sijaan ilmeni
puutteita, jotka johtivat vääriin johtopäätöksiin itänaapurin kyvystä ja
mahdollisuuksista.28
***
Ainoana todellisena vihollisena 1920- ja 1930-luvulla pidettiin Neuvostoliittoa. Sen määrällisen ylivoiman vaikutus suomalaiselle taktiikalle
alkoi näkyä kirjoituksissa 1930-luvun alussa. Itsenäisyyden alun vuosina puna-armeijaa ei arvostettu, pikemminkin päinvastoin. Poikkeuksen tässä asiassa tekivät puna-armeijan johtajat. Heitä pidettiin suomalaisen kirjoittelun perusteella kyvykkäinä. Huolimatta vähäisestä punaarmeijaa kohtaan tunnetusta arvostuksesta itänaapurin armeijan kehitystä kuitenkin seurattiin aktiivisesti. Vihollisen vaikutuksesta suomalaiseen taktiikkaan ei kuitenkaan vielä 1920-luvulla kirjoitettu.
Tultaessa 1930-luvulle kiinnostus Neuvostoliiton sotilaallisia tarkoitusperiä kohtaan kasvoi. Samalla keskustelu siirtyi vähitellen taktiselle
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tasolle. Kirjoituksissa alkoikin näkyä vihollisen vaikutus omaan taktiikkaan. Upseereiden ajatukset näyttävät siirtyneen omien joukkojen käytössä puolustuksellisempaan suuntaan, osaltaan juuri puna-armeijan
voimistumisen myötä. 1930-luvun puoliväliä lähestyttäessä kirjoituksissa ryhdyttiin pohtimaan sitä, millainen puolustus toimisi parhaiten
Neuvostoliiton hyökkäystä vastaan. Edelleen taktisissa ajatuksissa säilyi
kuitenkin luottamus siihen, että ratkaisuun päästäisiin aktiivisilla vastahyökkäyksillä onnistuneen viivytys- ja puolustustaistelun jälkeen.

Maasto ja olosuhteet

Maaston ja olosuhteiden merkitys oli huomattava suomalaisessa taktisessa ajattelussa ennen talvisotaa. Yleensä kirjoittajat katsoivat vaikeiden olosuhteiden olevan eduksi suomalaisille joukoille. Maaston ja olosuhteiden taitavan hyödyntämisen nähtiin tasoittavan voimasuhteita
suomalaisten eduksi. Aiheesta käyty kirjoittelu jakautui kolmeen osaan,
talven, metsän ja yön pimeyden merkityksen pohdiskeluun.
»Maastolla on tärkeä merkitys joukkojen toimintaan taistelussa»,
kirjoitti Paul von Gerich Taktiikan oppikirjan I osassa 1920-luvun alussa. Kirjansa toisessa osassa von Gerich syvensi ajatustaan ja pääsi tavallaan itse asiaan. Hän käsitteli muun muassa yö- ja metsätaistelua sekä
taistelua maastokapeikoista ja vesistölinjoista.29 Von Gerich toi heti
itsenäisyyden alussa esille lähes kaikki ne maastoon ja olosuhteisiin liittyvät teemat, joista Suomessa kirjoitettiin 1920- ja 1930-luvun aikana.
Ainoastaan talvitaistelut jäivät von Gerichin käsittelyn ulkopuolelle.
Suojeluskunnan julkaisemassa kirjallisuudessa talvitaisteluita sen sijaan käsiteltiin jo vuonna 1922. Tuolloin jääkäriluutnantti Erkki Hannula tarkasteli kirjassaan Jalkaväki suksilla talven ja erityisesti lumen
merkitystä sotatoimille. Hänen mukaansa vaikeakulkuisissa lumioloissa
pienikin hiihtojoukko kykenisi lyömään määrällisesti vahvemman, teihin sitoutuneen vihollisen. Samansuuntaisesti ajateltiin Suomessa vielä
1930-luvun lopullakin, sillä puolustusministeriön koulutusosaston
marraskuussa vuonna 1939 julkaiseman Talvisotaoppaan mukaan vihollisen panssarivoimat tai tykistömassat eivät vaikeakulkuisissa talvioloissa voisi käyttää hyväkseen teknistä ylivoimaansa liikkuvuutta hyödyntäviin, talvioloihin tottuneisiin suomalaisjoukkoihin verrattuna.30
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Talvi

Talven merkityksestä taistelutoiminnalle kirjoitettiin myös sotilaslehdistössä jo 1920-luvun alussa. Keskeiseksi tekijäksi nostettiin suomalaisten ulkomaillakin tunnustettu hiihtotaito, jonka mukanaan tuoma
liikkuvuus ymmärrettiin taktiseksi eduksi. Tämän katsottiin tasoittavan voimasuhteita määrällisesti ylivoimaista vihollista vastaan.31 Talven
nähtiin siis periaatteessa olevan eduksi suomalaisille. Toisaalta talven
asettamat vaikeudet sodankäynnille tunnistettiin. Yksi merkittävimmistä haasteista oli ulkomajoitus talvella. Ongelman ratkaisemiseksi
suoritettiin kokeiluja, joissa tarkasteltiin erilaisten telttojen, havumajo-

Talvitaistelutaito nähtiin yhtenä määrällisesti alivoimaisen osapuolen keinoista
tasoittaa voimasuhteita. Ulkomajoitus aiheutti kuitenkin haasteita 1920-luvulla
ennen sotilastelttojen käyttöönottoa. Kuva: Puolustusvoimien kuva-arkisto.
Winter fighting skills were seen as a way for an inferior force to compensate for
the difference in numbers, but bivouacking kept on presenting challenges well
into the 1920s, until the introduction of purpose-designed military tents. Photo:
Finnish Defence Forces photographic archive.
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jen ja rakovalkeiden sopivuutta ongelman ratkaisuksi.32 Laadituista artikkeleista käy ilmi, että kirjoittajat pitivät aihetta hyvin tärkeänä, eivätkä he olleet tyytyväisiä asioiden sen hetkiseen tilaan tai kokeiluiden tasoon.
Talvisodankäyntiä koskevat artikkelit olivat aluksi enemmänkin teknisiä kuin taktisia kirjoitelmia. Varsinkin 1920-luvun alussa, mutta vielä vuosikymmenen lopullakin pohdittiin erilaisten yksittäisten aseiden
talvikäyttöä ja niiden kuljettamista lumessa.33 Toisen kokonaisuuden
kirjoituksista muodostivat varusteita ja majoittumista34 koskevat artikkelit. Jääkäriupseeri Väinö Vainio, joka toimi artikkeliensa kirjoittamisen aikoihin Pioneeripataljoona 1:n komentajan apulaisena tai komentajana, laati useita majoittumiseen ja pakkasjalkineisiin liittyviä artikkeleita 1920-luvulla. Kaikesta päätellen artikkelit perustuivat Vainion
omakohtaisiin kokemuksiin. Hän palasi aiheeseen vielä uudestaan
vuonna 1933.35
Ehkä Vainio tunsi jonkinlaista tunteen paloa asiaa kohtaan. Kieltämättä hän on ollut oikealla asialla. Taistelukuntoisuuden säilyttäminen
on ensisijaisen tärkeää kylmissä olosuhteissa. Kokonaisuutena tarkasteltuna kirjoituksista käy selvästi ilmi, että taktiikka johdatti ajattelua.
Ensin syntyi maastoa ja olosuhteita hyödyntävästä taktiikasta johtuvia
erilaisia talveen liittyviä ongelmia. Ongelmien tunnistamisen jälkeen
ryhdyttiin etsimään teknisiä keinoja niiden ratkaisemiseksi.
Artikkeleiden joukosta löytyi toki muutama talvitaistelua taktisestakin näkökulmasta tarkasteleva kirjoitus. Näistä mainittakoon muun
muassa majuri Torvald Ekmanin Tykistö talven aikana, everstiluutnantti Niilo Sigellin (myöhemmin Hersalo) Talven luonne. Sen vaikutuksesta
sota- ja taistelutoimintaan ja majuri Kai Savoniuksen Rintamahyökkäys
aukean yli talvella.36 Ekmanin näkemys talvisodankäynnistä oli osuva.
Hänen mukaansa talven vaikutus olisi enimmäkseen teknistä laatua,
mikä toisi toimintaan tiettyjä muutoksia. Ekman totesikin, että »talvi
vaikuttaa näin ollen kyllä taktillisten menettelytapojen soveltamiseen,
mutta ei niitten periaatteisiin». Hänen mukaansa oli vaarallista puhua
erikseen mistään talvitaktiikasta, koska yleiset taktiset periaatteet pätivät talvellakin.37 Tekniikka siis vaikutti vain taktiikan soveltamiseen,
mutta ei taktiikkaan itsessään.
Pitkälti samoilla linjoilla oli myös suojeluskunnassa elämäntyönsä
tehnyt ja sitä kautta merkittävästi sotataidon kehittämiseen vaikuttanut
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everstiluutnantti Sigell. Hänen
mukaansa taktiikan ydinajatukset
pysyisivät muuttumattomina niin
kesällä kuin talvellakin. Myös Savoniuksen artikkeli oli taktisesti
perusteellinen. Hän pohti rintamahyökkäyksen mahdollisuuksia
talvella. Perusteellisen tarkastelun
jälkeen Savonius tuli siihen johtopäätökseen, että talvella rintamahyökkäys aukean yli onnistuisi
vain joko yön tai savuverhon turvin. Rynnäkön suorittamista talvella oli sivuttu lyhyesti myös
muutamaa vuotta aiemmin julkaistussa kirjassa Ohjeita lähitaistelua varten. Sen mukaan talvella
piti pyrkiä kiertämään vihollisen
avoimeen sivustaan. Vain heikkoa
vihollista vastaan tai riittävän tulituen turvin katsottiin rintamasta suoritetun rynnäkön olevan
mahdollinen.38 Yllätystä siis pidettiin onnistumisen edellytyksenä kuvatun kaltaisessa tilanteessa.
Savoniuksen johtopäätös yllätykseen pyrkimisestä oli perusteltu.
Yllätyksen merkitystä korostettiin
myös muussa aikakauden oppija ohjesääntökirjallisuudessa39.
Talven suomien mahdollisuuksien lisäksi kirjoituksissa nousivat
vähitellen yhä enemmän esille
myös sen tuomat haasteet. Lumipeitteen merkitystä oli korostettu
siirtymisiä nopeuttavana tekijänä
suomalaisten hiihtotaidon vuok-
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Niilo Sigell, myöhemmin Hersalo,
(1895–1979) teki elämäntyönsä
Suojeluskunnassa. 1920-luvulla hän
toimi Suojeluskuntain Päällystökoulun
johtajana ja vaikutti merkittävästi
sotataidon kehittämiseen. Sotien
aikana Hersalo toimi divisioonan
komentajana. Hänet ylennettiin
kenraalimajuriksi vuonna 1942. Kuva:
Puolustusvoimien kuva-arkisto.
Niilo Sigell, later Hersalo, (1895−1979).
His lifework was with the Civil Guard.
In the 1920s, as the commander of the
Civil Guard’s Officer School, he had a
major impact on the development of
the art of war. The war years saw
Hersalo as a division commander. He
was promoted to major general in
1942. Photo: Finnish Defence Forces
photographic archive.
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si. Lumen merkitys taistelulle oli sen sijaan päinvastainen, hidastava.
Tämä nousi esille niin edellä mainitussa Savoniuksen artikkelissa kuin
Olkkosen Taktiikan perusteet -kirjassa jo aiemmin. Jääkärieversti Edvard Hanell, joka myöhemmin 1930-luvulla toimi Sotakorkeakoulun
johtajana, toi vuonna 1929 esille myös muita talven mukanaan tuomia
ongelmia, joista ei aiemmin ollut juuri kirjoitettu. Siinä missä talvi lisäsi hyökkääjän mahdollisuuksia liikkuvaan toimintaan ja yllätyksiin, se
vaikeutti puolustajan toimintaa. Vihollinen saattoi hyökätä useammalta suunnalta, kun suot ja vesistöt olivat jäässä, jolloin niiden merkitys
esteenä supistui.40
Itsenäisyyden ensimmäinen vuosikymmen kului erilaisten talvikokeiluiden parissa, mutta tuloksiakin syntyi. Kokeiluiden tuloksena julkaistiin vuonna 1928 Talvisotakäsikirja. Siinä käsiteltiin talven vaikeuksien voittamista teknisestä, ei niinkään taktisesta näkökulmasta.41 Vaikka kirjoittelu talvisodankäynnistä jatkui pitkälle 1930-luvulle, merkittävin talvitaktiikkaan liittyvä kirjallinen tuotos julkaistiin kuitenkin
vuonna 1929. Se oli Sotakorkeakoulun yleisen taktiikan opettajana toimineen majuri K. A. Tapolan kirjoittama Talvitaktiikkaa. Tapolan mukaan talvitaktiikan yleistehtävä olisi talven epäedullisten vaikutusten
poistaminen ja edullisten hyväksikäyttäminen. Erityisen mielenkiintoinen on Tapolan kirjan loppulause: »Erityisesti on varottava aliarvioimasta vihollisen toimintamahdollisuuksia ja yliarvioimasta oman kansan muka yleistä hiihtotaitoa tuudittautumalla uskoon sen riittävyydestä sellaisenaan talvisodassa.»42 Ehkä Tapola oli palvelusuransa aikana muodostanut oman käsityksensä suomalaisten hiihtotaidosta tai sitten hän halusi korostaa, etteivät lumi ja pakkanen pelkästään ratkaisisi
taisteluita suomalaisten eduksi.
***
Talvisodankäynnin mahdollisuuksia ja haasteita käsiteltiin 1920-luvulla. Talven katsottiin nopeuttavan liikkumista suomalaisten hiihtotaidon vuoksi ja siten mahdollistavan yllätykseen pääsemisen. Toisaalta
ymmärrettiin, että taistelussa hanki hidastaisi ja vaikeuttaisi myös
omaa liikettä. Kirjoituksissa käsiteltiin paljon teknisiäkin seikkoja, kuten aseiden ja varusteiden ominaisuuksia. Talvitaktiikasta saadut opit ja
kokemukset koottiin kirjaksi 1920-luvun lopulla. Tapolan kirja tavallaan kokosi yhteen talvisodankäynnin taktiset teesit, samalla tavalla
kuin Talvisotakäsikirjassa koottiin yhteen tekniset ja taistelutekniset
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ratkaisut. Kirjojen leimaaminen salaisiksi osoittaa, miten tärkeänä talvitaistelutaitoa ja siitä hankittuja rauhanaikaisia kokemuksia pidettiin
1920-luvun lopulla.

Metsä

Edvard Hanell nosti vuonna 1926 artikkelissaan esille teeman, josta
keskusteltiin lähes talvisodan syttymiseen asti. Hanell kirjoitti metsätaisteluista ja ennen kaikkea siitä, miten puolustusasema olisi sijoitettava suhteessa metsän reunaan. Tarkasteltuaan asiaa tähystyksen ja tulen
käytön kannalta hän päätyi siihen päätelmään, että mikäli puolustusvalmisteluiden tekemiseen olisi riittävästi aikaa, saavutettaisiin huomattavia etuja siitä, että päävastarinta-asema sijoitetaan syvälle metsään. Vain siinä tapauksessa, ettei aika riittäisi esimerkiksi raivauksien
tekemiseen, olisi päävastarinta-asema ryhmitettävä metsän reunaan.43
Kirjoitus merkitsi tavallaan uutta avausta suomalaisen taktiikan kehittämisen kentässä. Talvitaisteluista käydyn keskustelun rinnalle nousi
nyt keskustelu siitä, kuinka metsätaistelut pitäisi toteuttaa.
Metsätaisteluihin otettiin jossain määrin kantaa myös 1920-luvun
lopun ohjesääntökirjallisuudessa. Vuonna 1927 julkaistussa Jalkaväen
taistelutaidon I osassa Niilo Sigell kirjoitti, että »puolustajan tulivaikutus metsässä ei voi päästä täyteen tehoonsa». Hänen johtopäätöksensä
oli, että metsä suosisi enemmän hyökkääjää kuin puolustajaa. Ennen
kaikkea maaston katsottiin suosivan enemmän suomalaisia joukkoja
kuin vihollista. Samaa mieltä asiasta oli majuri Hannes Raikkala, jonka
mukaan metsä ja vaikea maasto sekä taitavampi joukkojen johtaminen
tasoittaisivat voimasuhteita suomalaisten eduksi vihollisen teknisiä sotavälineitä vastaan. Myös Hannes Olkkonen käsitteli metsätaisteluita
vuonna 1928 julkaistussa Taktiikan perusteet -kirjassaan. Hänen mukaansa metsässä hyökätessä joukot olisi ryhmitettävä mieluummin syvään muotoon, kun taas puolustuksessa linja olisi tehtävä syvyyden
kustannuksella vahvemmaksi. Metsätaisteluiden merkitykseen tai tarpeellisuuteen Olkkonen ei ottanut kantaa, hän piti metsää lähinnä suojana ilmatähystystä vastaan.44
Ilmatoiminnalta suojautuminen ja maastoutuminen yleensäkin
nousi yhdeksi osaksi metsätaisteluista käytyä keskustelua 1920-luvun
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lopulla. Vuonna 1927 julkaistussa Kenttäohjesäännön I osassa aiheesta
kirjoitettiin viiden sivun verran. Suurimpana haasteena pidettiin maastoutumista ilmatähystystä vastaan.45 Suomen Sotilaassa vuonna 1929
julkaistussa kirjoituksessa metsän ja sääolojen tarjoamaa mahdollisuutta suojautua vihollisen ilmatähystystä vastaan pidettiin hyvin tärkeänä
lähinnä vihollisen ilmaylivoiman takia. Asian merkityksellisyyttä korostaakseen lehden toimitus erikseen mainitsi artikkelin lopussa, että
»jokaisen sotilaan on tarkoin luettava edelläoleva kirjoitus!»46 Maastoutumisesta ja naamioinnista käyty keskustelu sai ikään kuin päätepisteen eversti Hanellin ja kapteeni Viljasen julkaisussa vuonna 1931. Liki
150 sivua sisältävässä kirjassa aiheeseen pureuduttiin yksityiskohtaisesti.47 Teos osoitti tekijöidensä laajaa perehtyneisyyttä asiaan.
Vuonna 1934 everstiluutnantti Viktor Sundman jatkoi Edvard Hanellin viitoittamalla tiellä, ja kynään tartuttuaan hän sivalsi sanan säilällä vallinnutta käytäntöä ryhmittyä puolustukseen metsän reunaan.
Sundmanin mukaan metsän tarjoamat edut olisi käytettävä puolustuksen hyväksi. Samoilla linjoilla oli vuotta myöhemmin julkaistussa artikkelissaan myös majuri Valo Nihtilä. Hän arveli, että metsän reunaan
ryhmittyminen johtui siitä, että Kenttäohjesäännön II osassa todettiin,
että »kiireellisessä tapauksessa määräävätkin tähystys- ja ampuma-alat
ensi sijassa puolustusaseman sijoituksen». Nihtilänkin mukaan puolustusasema olisi sijoitettava metsän sisään, koska metsämaasto vaikeuttaisi hyökkääjän toimintaa, muun muassa hyökkäysvaunujen osalta.
Eriävältä kannalta asiaa tarkasteli vuonna 1935 julkaistussa everstiluutnantti Sundmanille osoitetussa vastineessaan kapteeni Y. A. Järvinen,
jonka mukaan syvälle metsän sisään ryhmittynyt puolustaja jättäytyisi
toimissaan sattuman varaan luopumalla tulitus- ja tähystysmahdollisuuksistaan.48
Sundman esitti kirjoituksessaan myös ajatuksensa siitä, että hyökkääminen avomaastossa olisi kannatettavampaa kuin metsässä. Hänen
mukaansa avomaasto antaisi paremmat aseenkäyttömahdollisuudet
hyökkääjälle ja helpottaisi hyökkäyksen suuntaamista. Järvinen tarttui
tähänkin väitteeseen omassa vastineessaan. Hän myönsi kyllä, ettei
hyökkäys avomaaston kautta olisi mikään mahdottomuus, mutta hänen mukaansa se vaatisi ehdottomasti voimakasta tykistöä ja hyökkäysvaunuja. Huolimatta metsähyökkäyksen haasteista Järvinen näki kuitenkin metsän paremmin sopivan hyökkääjälle kuin puolustajalle. Olisi
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vain luotava riittävän voimakas painopiste, »kolonna linjaa vastaan».49
Suomessa korostettiin sitä, ettei ulkomaisia oppeja tulisi ottaa käyttöön sellaisenaan, vaan ne pitäisi ensin soveltaa omiin oloihimme.
Vuonna 1929 eversti Hanell tarkasteli artikkelissaan suomalaisen ja keskieurooppalaisen maaston eroavuuksien vaikutuksia taktiikkaan. Hanell nosti esille eroja vesistöjen, metsien, tiestön, kukkuloiden, rakennusten ja talven osalta. Runsaat vesistöt, tiheät metsät ja vähäinen, heikkokuntoinen tiestö vaikeuttaisivat hänen mukaansa taktista toimintaa
suomalaisessa maastossa. Kukkulat eivät Suomessa muodostuisi keskeisiksi taktisessa mielessä, koska niiden päältä ei puuston takia näkisi niin
kauas kuin Keski-Euroopassa yleensä. Hirsirakennukset puolestaan eivät Suomessa antaisi samanlaista suojaa kuin kivitalot Euroopassa.
Suomessa talvi muuttaisi toimintaa merkittävästi, toisin kuin Keski-Euroopassa. Keskieurooppalaista ja suomalaista taktiikkaa ja organisaatioita tarkasteli kirjoituksessaan myöhemmin myös Wolf Halsti. Hänenkin mukaansa suomalainen maasto ja olosuhteet asettivat taktiikalle ja organisaatiolle erilaisia vaatimuksia keskieurooppalaiseen maastoon verrattuna.50
Maaston ja olosuhteiden hyödyntämistä pohdiskelivat muutkin.
Kapteeni Niilo Kesämaa tarkasteli vuonna 1930 laajassa kirjoituksessaan keinotekoisen tulvan käyttämistä sotatoimissa. Artikkeli oli sikäli
poikkeuksellinen, että siinä käsiteltiin maaston muokkaamista oman
toiminnan kannalta edullisempaan suuntaan. Kesämaan mukaan
maasto mahdollistaisi useassa kohdassa keinotekoisen tulvan aikaansaamisen. Myös majuri Matti Oinonen kirjoitti vesistöjen merkityksestä. Hän näki ne lähinnä puolustuksen runkona ja hyökkääjän esteenä.
Oinonen oli vesistöjen estearvon osalta huomattavasti optimistisempi
kuin Hanell, jonka mukaan vesistöt muodostaisivat vain väliaikaisen
esteen viholliselle.51
Laajimman ja syvällisimmän tarkastelun metsätaisteluista laati T. V.
Viljanen52. Hänen kirjansa Metsätaistelukokemuksia julkaistiin vuonna
1938. Viljanen perehtyi kirjassaan ensimmäisen maailmansodan aikaisiin Argonnen metsätaisteluihin. Hänen mukaansa teknisesti heikomman osapuolen hyökkäysmahdollisuudet olisivat suurimmat metsässä,
jos vain koulutustaso sellaiset liikkeet mahdollistaisi. Viljasen kirjaa pidettiin onnistuneena ja hänen päätelmiään johdonmukaisina.53
Yllätykseen pyrkivä saarrostus metsässä vihollisen sivustaa tai selus-
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Suomalaisupseerit tarkastelivat laajasti ja monipuolisesti metsän merkitystä
taistelulle kirjoituksissaan 1920- ja 1930-luvulla. Metsän katsottiin mahdollistavan
yllätykselliset liikkeet siellä toimimaan tottuneelle joukolle. Kuva: Puolustusvoimien kuva-arkisto.
Finnish officers looked at the significance of wooded terrain in a comprehensive
manner and from a great variety of angles in their writings in the 1920s and
1930s. They maintained that forested terrain made possible an element of surprise
that a force used to operating in the woods could use to its benefit. Photo:
Finnish Defence Forces photographic archive.

taa vastaan esiintyi oppikirjoissa ja ohjesäännöissä jo 1920-luvun alusta
lähtien. Sen tarjoamat mahdollisuudet taistelun ratkaisemiseksi tunnettiin.54 Silti saarrostushyökkäyksen toteuttamiseen metsämaastossa suhtauduttiin varautuneesti vielä 1930-luvulla, vaikka nopeaa ratkaisua lupaava saarrostus selvästi kirjoittajia houkutteli. Eri artikkeleissa etsittiin
ratkaisuja metsämaastossa hyökkäämisessä ilmenneiden haasteiden
voittamiseksi. Kuitenkin vasta T. V. Viljasen kirja Metsätaistelukokemuksia antoi laajemman tutkimuksellisen pohjan näille tarkasteluille. Kir-

144

JUHA HOLLANTI

Sotahist35_001-301:__Aikakauskirja

6.11.2015

14:01

Sivu145

jassaan Viljanen arvioi, että jatkossa hyökkäykset suunnattaisiin enenevissä määrin umpimetsän kautta. Saarrostuksen piti kuitenkin olla hänen mukaansa varsin lyhyt, jotta saarrostava osasto ehtisi ajoissa vaikuttamaan taistelun kulkuun.55 Metsätaistelussa ei siis varsinaisesti pyritty
syviin tai laajoihin koukkauksiin. Enemmänkin kyse oli ryhmityksen leveyden lisäämisestä hyökättäessä tien suunnassa ja vihollisen puolustuksen heikon kohdan löytämisestä painopisteen suuntaamista varten.
Yhden aihekokonaisuuden muodostivat ne 1930-luvulla julkaistut
artikkelit, joissa käsiteltiin maaston vaikutusta erilaisten aseiden tehoon tai niiden sijoitukseen organisaatiossa. Jalkaväen aseistuksen ja
organisaation osalta kirjoittajat tulivat siihen johtopäätökseen, että
metsiin olisi turvauduttava mahdollisimman paljon. Siksi organisaatioon tulisi liittää vain välttämättömiä aseita, jotta joukon liikkuvuus ei
kärsisi. Tulivoimalla katsottiin olevan vähemmän merkitystä kuin liikkuvuudella. Joukkojen tuli olla keveitä ja joustavia, mutta iskukykyisiä.
Aktiivinen liikuntasota nähtiin mahdollisuutena tasoittaa todennäköisen vihollisen lukumääräistä ylivoimaa.56
Tarkastellessaan maaston vaikutusta tykistötulen tehoon majuri
Gustaf Snellman päätyi siihen lopputulokseen, että metsien ja lumen
vaikutuksesta tulen teho heikkenisi 10–20 prosenttia. Toisaalta taas
everstiluutnantti Kaarlo Julenius arvioi omassa artikkelissaan, ettei
metsä oleellisesti vaikuttaisi hyökkääjän tykistön tehoon. Puolustustaistelussa metsä sen sijaan hänen mukaansa heikentäisi huomattavasti
tykistön toimintamahdollisuuksia, lähinnä tulenjohdollisista syistä ja
varmuusetäisyyksien takia. Tykistön merkitystä metsässä ei Juleniuksen
mukaan kuitenkaan ollut syytä aliarvioida.57
***
Metsän merkitys taistelulle nousi keskusteluun 1920-luvun puolivälissä.
Kirjoituksissa pohdittiin sitä, sopisiko metsä paremmin hyökkäys- vai
puolustustaistelulle. Asiasta väiteltiin lähes 1930-luvun loppuun asti.
Metsän nähtiin toisaalta mahdollistavan yllätyksellisen hyökkäystoiminnan. Sama koulukunta arvioi puolustuksen metsässä olevan vaikeaa
lyhyiden tähystys- ja ampumaetäisyyksien vuoksi. Myös puolustajan tulen tehoa pidettiin metsässä vähäisempänä. Puolustukseen piti ryhmittyä aukeita hyödyntäen, jolloin tulen teho pääsisi oikeuksiinsa. Toinen
koulukunta puolestaan näki asian niin, että puolustukseen tulisi ryhmittyä metsän sisään, koska hyökkääminen metsässä olisi hankalaa
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lähinnä joukkojen johtamisen vuoksi. Kompromissiin asiassa ei päästy.
Kirjoituksista voi kuitenkin nähdä sen, että metsän katsottiin mahdollistavan yllätykselliset liikkeet siellä toimimaan tottuneelle joukolle.

Pimeys

Yötaistelut muodostivat oman kokonaisuutensa, ja niistä kirjoitettiin
sotilasaikakauslehdistössä maailmansotien välisenä aikana. Tosin artikkeleita ei ollut monta, mutta muutama kuitenkin. Kirjoitusten perusteella Suomessa suhtauduttiin 1920-luvun alussa varsin pessimistisesti
yön tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Vuonna 1921 kapteeni Olkkonen maalaili kuvia yötaisteluiden lähes mahdottomista haasteista pitkälti samassa hengessä kuin von Gerich Taktiikan oppikirjan II

Suomalaisupseerit pitivät 1920-luvun alussa yötoimintaa erittäin haasteellisena.
Vuosikymmenen loppupuolella ja 1930-luvulla kirjoituksissa kuitenkin nähtiin
myös yön mukanaan tuomat mahdollisuudet pienelle, hyvin koulutetulle joukolle.
Kuva: Puolustusvoimien kuva-arkisto.
In the early 1920s, Finnish officers considered night operations extremely
challenging, but towards the end of the decade and in the 1930s, studies showed
the advantages that darkness could bring to a small, well-trained force. Photo:
Finnish Defence Forces photographic archive.
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osassa. Von Gerich kuitenkin arvioi yötoiminnan muodostuvan tulevaisuuden sodissa enemmänkin säännöksi kuin poikkeukseksi ilmatiedustelulta suojautumisen vuoksi.58
Sen sijaan everstiluutnantti Johan Ahlroth (myöhemmin Arajuuri)
näki vuonna 1928 omassa kirjoituksessaan myös yön tarjoamat mahdollisuudet. Ei pelkästään salaamisen ja suojautumisen näkökulmasta,
vaan myös taistelun kannalta. Tekninen kehitys oli Ahlrothin mukaan
lisännyt yöllä toimimisen välttämättömyyttä. Taktisesti tarkasteltuna
kaikkein mielenkiintoisinta kirjoituksessa on näkemys siitä, että pieni,
hyvin koulutettu joukko kykenisi käyttämään pimeää hyväkseen tasoittaakseen voimasuhteita. Ahlrothin perehtyneisyyttä taktiikkaan ilmeisesti arvostettiin, sillä hän sai itsenäisesti kirjoittaa vuoden 1932 Jalkaväen ohjesäännön II osan käsikirjoituksen.59
Ahlrothin kanssa samansuuntaisia ajatuksia toivat esille muutkin
kirjoittajat 1930-luvun puolivälissä julkaistuissa kirjoituksissaan. Tärkeintä yöhyökkäyksessä olisi päästä yllätykseen. Siksi esimerkiksi tulivalmistelua ei pitäisi suorittaa. Yön pimeyden hyödyntäminen ja metsä
taistelumaastona liittyivät suomalaisessa ajattelussa toisiinsa, koska niiden molempien arvioitiin vaikeuttavan vihollisen toimintaa ja siten tasoittavan voimasuhteita. Siksi niitä olisi hyödynnettävä omassa toiminnassa, myös hyökkäyksissä.60
***
Yötaistelut muodostivat kolmannen maastoa ja olosuhteita käsittelevän
kokonaisuuden. Pimeyden tuoman edun rooli kirjoittelussa oli kuitenkin selvästi talven ja metsän osuuksia pienempi. 1920-luvun alussa yötoimintaa pidettiin erittäin haasteellisena. Vuosikymmenen loppupuolella ja 1930-luvulla kirjoituksissa kuitenkin nähtiin yön mukanaan
tuomat mahdollisuudet pienelle, hyvin koulutetulle joukolle. Pimeyden
arvioitiin vaikeuttavan erityisesti vihollisen toimintaa. Näin ollen yö
mahdollistaisi voimasuhteiden tasoittamisen yllätyksellisen toiminnan
myötä.
***
Maaston ja olosuhteiden merkityksen suomalaiselle taktiikalle kiteytti
osuvasti majuri Kai Savonius vuonna 1934. Hänen mukaansa suomalaisen taktiikan tulisi olla metsätaktiikkaa vaikeissa olosuhteissa. »Mitä
paremmin me kykenemme käyttämään kansallisia olosuhteitamme,
kansan luonnetta, ilmastoa ja sen aiheuttamaa talvea sekä meikäläistä
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maastoa hyväksemme, sen ylivoimaisemmaksi me tulemme laajoihin
aukeihin tottuneeseen ja teillä pysyttelevään viholliseen nähden.»61
Savoniuksen ajatuksessa on paljon samaa kuin Yrjö Maunu Sprengtportenin ajatuksissa 1700-luvun lopulla. Toimiessaan Savon prikaatin
komentajana Sprengtporten asetti päämääräksi kasvattaa sotilaita, jotka kykenevät taistelemaan suomalaisessa maastossa ja olosuhteissa,
metsässä pakkasen ja lumen keskellä. Sprengtportenin laatima Savon
keveiden jalkaväkijoukkojen harjoitusohjesääntö valmistui vuonna
1779. Sprengtportenin vakaumuksena oli se, että »lukumääräisen ylivoiman saattoi voittaa laadullisella etevämmyydellä». Tämä edellytti
aktiivista ja hyökkäyksellistä toimintaa. Tärkeintä oli, että sotilas kykeni
toimimaan ja taistelemaan maastossa. Sprengtportenin mielestä suomalaisen miehen tappelijan vaistoa piti hyödyntää. Liike ja isku olivat
tulta tärkeämpää. Siksi osa joukoista, erityiset jääkärikomppaniat, koulutettiin saarrostustehtäviin.62 Sprengtportenin taktiset ajatukset olivat
lineaaritaktiikan aikakaudella selvästi aikaansa edellä.

Johtopäätökset

Suomessa pidettiin itsenäisyyden ensimmäisistä vuosista alkaen suurimpana sotilaallisena uhkana itänaapuria. Puna-armeijan määrällinen
ylivoima ohjasikin suomalaisen taktiikan kehitystä eräänlaiseksi alivoimaisen taktiikaksi. Yleisiä taktisia periaatteita pyrittiin soveltamaan
maastoon ja vallitseviin olosuhteisiin nähden mahdollisimman tehokkaasti. Tärkeintä oli olla taitavampi kuin vihollinen, sillä määrällistä
alivoimaa pyrittiin tasoittamaan ennen kaikkea laadullisella ylivoimalla. Maasto ja olosuhteet tarjosivat ratkaisun tasoittaa voimasuhteita.
Siksi niiden hyödyntämisestä tuli suomalaisen taktiikan perusta. Vallitsevien olosuhteiden hyödyntämisestä tulikin omaleimaisin ja suomalaisin osa taktiikkaa.
Suomalaisessa julkisessa kirjoittelussa arveltiin olosuhteiden aiheuttavan viholliselle niin suuria haasteita, että taitavasti maastoa hyödyntämällä olisi mahdollista aikaansaada suhteellinen ylivoima. Suomalainen taktiikka oli ennen kaikkea taitoa liikkua metsässä kesällä, talvella
ja yön pimeydessä. Aktiivisella toiminnalla olisi näin ollen mahdollista
päästä yllätykseen, onnistua luomaan painopiste ja ratkaista taistelu.
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Suomalaisen taktiikan tärkein perusta oli siis maaston ja olosuhteiden hyödyntäminen. Se puolestaan voidaan jakaa kolmeen osatekijään,
jotka ovat talvi, metsä ja pimeys. Upseereiden kirjoitusten perusteella
edellä mainittuja kolmea osatekijää hyödyntämällä arvioitiin päästävän
yllätykseen. Yllätyksen kautta puolestaan oli tarkoitus tasoittaa voimasuhteita määrällisesti ylivoimaista vihollista vastaan. Tärkeänä osana
tässä yhtälössä oli koulutuksella luotu taito. Vain koulutukseltaan riittävä joukko kykenisi toimimaan vaikeissa olosuhteissa vihollista taitavammin ja se kykenisi absoluuttisesta alivoimasta huolimatta voittamaan taistelun luomalla ratkaisukohtaan suhteellisen ylivoiman.
Kompleksisuudestaan huolimatta asiaa voi pelkistetysti tarkastella esimerkiksi seuraavalla tavalla:
TALVI + METSÄ + PIMEYS ⇒ YLLÄTYS
YLLÄTYS + TAITO ⇒ ALIVOIMAISEN TAKTIIKKAA
Edellä esitettyä yhtälöä ei pidä tulkita siten, että yllätyksen edellytyksenä olisi pidetty ehdottomasti kaikkien kolmen tekijän yhteisvaikutusta. Yllätyksen mahdollisuus ja vaikuttavuus kuitenkin kasvaisi samassa
suhteessa kuin olosuhteiden haasteellisuus. Mitä useampi kolmesta tekijästä toteutuisi, sitä todennäköisempää olisi yllätykseen pääsy. Toisaalta,
vaikka yllätys ei toteutuisikaan, pelkästään haasteelliset olosuhteet vaikeuttaisivat niissä toimimaan tottumattoman vihollisjoukon toimintaa.
Menestyksellisen toiminnan ehdottomana edellytyksenä pidettiin omaa
kykyä toimia vallitsevissa olosuhteissa vihollista paremmin. Tällä tarkoitettiin taitoa, laadullista ylivoimaa. Itse taistelu perustui, kuten ulkomaillakin, tulen ja liikkeen vuorovaikutukseen. Suomessa pyrittiin yllättävään ja taitavaan tulen ja liikkeen hyödyntämiseen taistelussa. Keskeistä oli ajan hahmottaminen taistelussa, toisin sanoen oli oltava oikeaan
aikaan oikeassa paikassa voidakseen käyttää tarjoutunutta tilaisuutta hyväkseen. Esitetty yhtälö kuvaa pelkistäen käsitteiden suhdetta toisiinsa.
Suomalainen taktiikka siis ammensi elinvoimansa paukkuvasta pakkasesta, upottavasta lumihangesta, synkästä, tiettömästä korvesta ja sateisen syysyön pimeydestä. Suomalaiset upseerit näkivät kirjoituksissaan haasteellisen toimintaympäristön tasoittavan voimasuhteita määrällisesti alivoimaisen, mutta näissä olosuhteissa toimimaan tottuneen
ja yllätystä hyödyntävän, paremmin koulutetun joukon hyväksi. Upseereiden julkaisemien kirjoitusten perusteella suomalaisen taktiikan menestystekijät olivat talvi, metsä, pimeys, yllätys ja taito.
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22 Terä, Martti: Kenttäarmeijamme jalkaväkiaseistus, Tiede ja Ase N:o 1, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1933, s. 133–134, 146 ja Järvinen, Y. A.: Puolustuslohkojen leveydet meikäläisillä yksiköillä ja yhtymillä, Tiede ja Ase N:o 2, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1934a, s. 77, 82 sekä Halsti (1937), s. 267, 271.
23 Valo Nihtilä (1896–1973) työskenteli maailmansotien välisenä aikana mm. Sotakorkeakoulun taktiikan opettajana. Nihtilän opetuksessa näkyivät maaston ja olosuhteiden
merkitys. Sotien aikana Nihtilä toimi Päämajan operatiivisen osaston päällikkönä ja
armeijakunnan esikuntapäällikkönä. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 1940. Nihtilä
tunnettiin harvinaisen etevänä taktikkona ja yhtenä 1930-luvun kyvykkäimmistä
suomalaisista upseereista. Sinerma, Martti: Valo Konstantin Nihtilä – operaatioiden
taustalla, Suomi sodassa. Talvi- ja jatkosodan tärkeät päivät, Kustannusosakeyhtiö
Otavan painolaitokset, Keuruu, 1982, s. 399 ja Määttä, Vesa: Nihtilä, Valo (1896–1973),
2001, http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/7709/, 16.1.2015 sekä Ahto, Sampo:
Valo Nihtilä – suomalainen yleisesikuntaupseeri, Tiede ja Ase N:o 42, Pohjois-Karjalan
Kirjapaino Oy, Joensuu, 1984, s. 14.
24 Nihtilä, Valo: Puolustuksemme järjestyksen ja suorituksen tarkoituksenmukaisuus
venäläisten hyökkäysperiaatteet huomioon ottaen, Tiede ja Ase N:o 3, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1935, s. 37–38.
25 Sahlgren, Niilo: Aktiivinen hyökkäysvaunutorjunta, Suomen Sotilasaikakauslehti 1931,
s. 605–613 ja O. O. L:nen: Hyökkäysvaunutorjunta, Suomen Sotilasaikakauslehti 1934,
s. 92–94 sekä Terä, Martti: Hyökkäysvaunut ja jalkaväki, Suomen Sotilasaikakauslehti
1934, s. 266–272.
26 Nihtilä (1935), s. 29 ja Järvinen, Y. A.: Panssarijoukot ja venäläinen panssaritaktiikka,
Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1937a, s. 276 sekä Wikman, Leo:
Ajatuksia hyökkäysvaunutorjunnasta, Sotilasaikakauslehti 1936, s. 20–22.
27 Tynkkynen, Vesa: Hyökkäyksestä puolustukseen. Taktiikan kehittymisen ensimmäiset
vuosikymmenet Suomessa, Nettopaino Oy, Joutsa, 1996, s. 32 ja E. K.: Suurten motomekanisoitujen yhtymien järjestely- ja käyttösuunnitelmat suurvalloissa ja erityisesti
Neuvostoliitossa, Sotilasaikakauslehti 1939, s. 110 sekä Röda arméns taktik. Översättning
av 1936 års Sovjet-Ryska fältreglemente jämte kort översikt över röda arméns organisation,
Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & söner, Stockholm, 1937. Nimimerkin E. K. takana
on ilmeisesti everstiluutnantti Eero Kuussaari.
28 Lahdenperä (1995), s. 99–100, 102–103.
29 Gerich, Paul von: Taktiikan oppikirja I, Tietosanakirja-Osakeyhtiön Kirjapaino,
Helsinki, 1922a, s. 166 ja Gerich, Paul von: Taktiikan oppikirja II, TietosanakirjaOsakeyhtiön Kirjapaino, Helsinki, 1922b, s. 293–295, 407–418, 490–497. Myös
Suomalainen Sotilaskäsikirja VIII (1918), s. 198–218. Suomalaisen Sotilaskäsikirjan
osalta on huomattava, ettei sitä ilmeisesti ole sovellettu käännösvaiheessa suomalaisiin
olosuhteisiin.
19 T. T. K.:
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30 Hannula, Erkki:

Jalkaväki suksilla, Juusela & Levänen Oy. Kirjapaino ja Kirjansitomo,
Helsinki, 1922, s. 16 ja Talvisotaopas, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki,
1939, s. 51, 123.
31 Jääkärikapteeni: Hiihtotaito ja maamme puolustus, Suomen Sotilas 1922, s. 66 ja Vainio,
Väinö: Talvimajoituksesta, Suomen Sotilasaikakauslehti 1926, s. 169.
32 Vainio (1926), s. 169–175 ja Lundberg, Väinö: Vähän ulkomajoituksesta talvella,
Suomen Sotilas 1924, s. 288–291 sekä N–M–O: Talvimajoitus – talvileiri, Sana ja Miekka
1926, s. 171–172.
33 Ks. esim. Kaila, Auno: Raskas konekivääri lumessa ja pakkasessa, Suomen Sotilas 1919,
s. 152–153 tai Pari ehdotusta talvisodan vaikeuksien voittamiseksi, Suomen Sotilas 1922,
s. 210 tai Sihvo, Kustaa: Talvisota ja kevyt miinanheittäjä, Suomen Sotilasaikakauslehti
1923, s. 28–29 tai Selinheimo, O.: Konekivääri 09 talvella, Suomen Sotilas 1929, s. 6–7.
34 Majoittumisen osalta myös Kenttätyöohjesääntö II (K. TYÖ O. II), Kustannusosakeyhtiö
Otavan kirjapaino, Helsinki, 1931, s. 157–171. Ohjesäännössä kerrottiin majoittumisen
periaatteet mm. telttojen, havukotien ja laavujen käytön osalta, hevosille tarkoitettuja
suojia unohtamatta.
35 Vainio, Väinö: Ehdotus pakkasjalkinekysymyksen ratkaisemiseksi, Suomen Sotilasaikakauslehti 1928, s. 336–341 ja Vainio, Väinö: Vieläkin pakkasjalkineista, Suomen Sotilasaikakauslehti 1933, s. 103–105. Ks. myös Pajari, Aaro: Talvivarusteista. Keskustelua
niiden laadusta ja käytöstä, Taistelija 1932, s. 102–107. Pajari tarkasteli kirjoituksessaan
talvitoimintaa vaatteiden kuivattamista myöten. Vainion henkilöhistorian osalta
Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975 (1975), s. 691 ja Itsenäisen Suomen kenraalikunta
1918–1996. Biografiat, WSOY:n graafiset laitokset, Porvoo, 1997, s. 436.
36 Ekman, Torvald: Tykistö talven aikana, Suomen Sotilasaikakauslehti 1928, s. 59–67,
113–127 ja Sigell, Niilo: Talven luonne. Sen vaikutuksesta sota- ja taistelutoimintaan,
Taistelija 1932, s. 10–19 sekä Savonius, Kai: Rintamahyökkäys aukean yli talvella,
Suomen Sotilasaikakauslehti 1934b, s. 73–78. Ekmanin kirjoitus oli palkittu Upseeriliiton
kirjoituskilpailussa. Ks. myös Tiiainen, Matti: Hiihtojoukon puolustus- ja viivytystaistelu, Suomen Sotilasaikakauslehti 1933, s. 1–5 ja Oinonen, Woldemar: Ratsuväen ja
polkupyöräjoukkojen taktillisista käyttömahdollisuuksista ja toimintamuodoista
Suomessa kesällä ja talvella, Suomen Sotilasaikakauslehti 1928, s. 51–59, 105–113,
155–167. Oinonen käsitteli laajassa artikkelissaan yksityiskohtaisesti ratsuväen ja
polkupyöräjoukkojen toimintaa. Hänen mielestään talvi pohjimmiltaan helpottaisi
omien joukkojen liikkumiskykyä.
37 Ekman (1928), s. 59.
38 Sigell (1932), s. 10 ja Savonius (1934b), s. 78 sekä Ohjeita lähitaistelua varten,
Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1928, s. 22. Sigellin henkilöhistorian osalta Myllyniemi, Urho: Sigell, Niilo Viktor (1895–1979), 2008,
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/7670/, 27.12.2013 ja Kemppi, Jarkko:
Kenraali ja sotataidon kehittäjä N. V. Hersalo, Saarijärven Offset Oy, 2013, s. 83–120.
39 Sigell, Niilo: Jalkaväen taistelutaito I, Turunmaan kirjapaino, Turku, 1927, s. 14–16.
Sigell (myöh. Hersalo) käsitteli yllätyksen merkitystä kirjassaan omana alalukunaan.
Ks. myös Gerich (1922b), s. 214–215 ja Kenttäohjesääntö II (K. O.), Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1930, s. 18 sekä Taktiikka ja tykistötaktiikka.
Taktiikan luennot, s. 24. Viimeksi mainittu lähde on julkaisematon kokoelma ilmeisesti
Sotakorkeakoulussa ennen talvisotaa laadituista taktiikan luennoista. Säilytetään
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastossa.
40 Olkkonen (1928), s. 294–295 ja Hanell, Edvard: Maasto meillä ja Keski-Euroopassa;
vertailua taktillisessa suhteessa, Suomen Sotilasaikakauslehti 1929, s. 342–343.
Ks. myös Savonius, Kai: Armeijamme omaperäiseksi, Tiede ja Ase N:o 2, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1934a, s. 59. Hanellin merkitystä suomalaisen
sotataidon kehittymiselle on pidetty huomattavana. Myllyniemi, Urho: Hanell,
Edvard (1894–1947), 2004, http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/7667/,
27.12.2013.
41 Vainio, Väinö: Rakotuli, Suomen Sotilasaikakauslehti 1932, s. 167 ja Talvisotakäsikirja
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(T. S. K. K.), Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1928, s. 5–6. Vainion
mukaan majoituskokeiluissa päästiin tyydyttäviin tuloksiin.
42 Tapola, K. A.: Talvitaktiikkaa, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1929,
s. 9, 83.
43 Hanell, Edvard: Mietteitä puolustuksen järjestelyistä metsämaastossa, Suomen Sotilasaikakauslehti 1926, s. 460–467.
44 Sigell (1927), s. 19 ja Sigell, Niilo: Maaston vaikutus toimintaan, Taistelija 1929, s. 46
sekä Raikkala, Hannes: Kiväärijalkaväki, Taistelija 1936, s. 655 ja Olkkonen (1928),
s. 288–291.
45 Kenttäohjesääntö I (K. O.), Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1927,
s. 95–96.
46 K. S. ja R. M.: Jalkaväkijoukkojen maastoutumisesta ja lentotorjunnasta, Suomen Sotilas
1929, s. 324–326.
47 Hanell, Edvard ja Viljanen, T. V.: Maastoutuminen ja naamioiminen, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirja paino, Helsinki, 1931.
48 Sundman, Viktor: Metsä taistelumaastona. Arvostellaanko sitä meillä oikein? Suomen
Sotilasaikakauslehti 1934, s. 574–575, 588 ja Nihtilä (1935), s. 23–24 sekä Kenttäohjesääntö II (1930), s. 133 ja Järvinen, Y. A.: Näkökohtia metsästä ja avomaastosta taistelumaastona, Suomen Sotilasaikakauslehti 1934b, s. 80.
49 Sundman (1934), s. 586 ja Järvinen (1934b), s. 76–80. Metsätaisteluihin liittyen ks.
myös Hiorth, Hans: Metsätaistelu, Sotilasaikakauslehti 1935, s. 285–294. Hiorth oli
norjalainen eversti, joka toimi tuolloin Östoplandin Jalkaväkirykmentin komentajana.
50 Hanell (1929), s. 339–343 ja Halsti (1937), s. 264–268.
51 Kesämaa, Niilo: Keinotekoisen tulvan käyttäminen puolustuksessa suomalaisia
olosuhteita silmälläpitäen, Suomen Sotilasaikakauslehti 1930, s. 55–81 ja Oinonen,
Matti: Mietteitä vesistöjemme vaikutuksesta taistelutoiminnassa, Sotilasaikakauslehti
1937, s. 18–32 sekä Hanell (1929), s. 340. Kesämaan etukirjaimiksi on Sotilasaikakauslehdessä merkitty U. V. Ilmeisesti tässä kuitenkin tarkoitetaan Niilo Valdemar
Kesämaata, sillä virkaikäluetteloissa ei mainita kuin yksi Kesämaa.
52 Tauno Viljanen tuli tunnetuksi suomalaisen taktiikan kehittäjänä maailmansotien
välisenä aikana. Hän toimi mm. sotahistorian, strategian ja taktiikan opettajana.
Myllyniemi, Urho: Viljanen, Tauno (1901–1973), 2007, http://www.kansallisbiografia.fi/
kb/artikkeli/7706/, 30.12.2013.
53 Viljanen, T. V.: Metsätaistelukokemuksia, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino,
Helsinki, 1938, s. 265 ja N. V. H.: Metsätaistelukokemuksia, Sotilasaikakauslehti 1938,
s. 689. Jälkimmäinen lähde on Viljasen kirjan Metsä taistelukokemuksia arvostelu.
Nimimerkin N. V. H. takana on ilmeisesti Niilo Hersalo (ent. Sigell).
54 Ks. esim. Gerich (1922b), s. 223 ja Olkkonen (1928), s. 172–174 sekä Sigell (1927), s. 77
ja Kenttäohjesääntö II (1930), s. 65–67 ja Grünn, Karl: Kenttäpalveluksen opas kuvin ja
sanoin I, Kustannusosakeyhtiö Otavan Syväpaino, Helsinki, 1931, s. 53.
55 Y.: Lähestymisen järjestelyistä tiettömässä metsämaastossa, Sotilasaikakauslehti 1937,
s. 57–58, 66 ja Selinheimo, Oras: Rykmentin lähestymisen järjestelyistä tiettömässä
metsämaastossa. Sovellutusesimerkein, Sotilasaikakauslehti 1936a, s. 287–294 sekä
Viljanen (1938), s. 250–251 ja Halsti, Wolf: Metsätaistelussa käytettävistä menetelmistä
ja muodoista, Sotilasaikakauslehti 1939, s. 559–568, 617–623.
56 Järvinen, Y. A.: Jalkaväen raskas aseistus, sen tarve ja sijoitus organisaatioomme, Tiede
ja Ase N:o 5, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1937b, s. 190–192 ja
Hannula, Erkki: Maastomme laatu ja jalkaväkemme aseistus, Suomen Sotilasaikakauslehti 1931, s. 67 sekä Stewen, Martin: Jalkaväkipataljoonan kone kivääri komppanian
organisaatio ja taktillinen käyttö, Tiede ja Ase N:o 1, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1933, s. 84. Aktiivisuuden ja liikkuvuuden osalta ks. myös Savonius
(1934a), s. 58.
57 Snellman, Gustaf: Maastomme vaikutus tykistötulen tehoon, Suomen Sotilasaikakauslehti 1931, s. 305–306 ja Julenius, Kaarlo: Tykistön toimintamahdollisuuksista metsämaastossa, Sotilasaikakauslehti 1936, s. 663 –664.
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58 Olkkonen, Hannes: Yötaistelusta,

Suomen Sotilasaikakauslehti 1921, s. 337–344 ja
Gerich (1922b), s. 490–497 sekä Gerich, Paul von: Nattövningar, Holger Schildts
tryckeri, Helsingfors, 1921, s. 7. Myös Hanén, Lauri: Yötaisteluista, Sana ja Miekka 1925,
s. 130.
59 Ahlroth, Johan: Yötaisteluista, Suomen Sotilasaikakauslehti 1928, s. 304–305 ja
Tynkkynen (1996), s. 52.
60 Tiiainen, Matti: Muutama tärkeä yksityiskohta yöhyökkäyksessä, Sotilasaikakauslehti
1936, s. 127 ja Ekman, Torvald: Tykistön taktillinen toiminta, Kustannusosakeyhtiö
Otavan kirjapaino, Helsinki, 1936, s. 365–366 sekä Järvinen (1937a), s. 278 ja Stewen,
Martin: Näkökohtia joukkojen toiminnasta pimeällä, Taistelija 1937, s. 410–411.
61 Savonius (1934a), s. 70–71. Myös neuvostoliittolaisessa ohjesääntökirjallisuudessa
käsiteltiin yö-, talvi- ja metsätaisteluita. Yötoiminnan katsottiin olevan tavallinen osa
sodan kuvaa, vaikka sen haasteet tunnistettiinkin. Sen sijaan talvi- ja metsätaistelut
luokiteltiin erikoistapauksiksi, jotka voisivat aiheuttaa vaikeuksia tottumattomalle
joukolle. Puna-armeijan väliaikainen kenttäohjesääntö vuodelta 1936 (suomennos),
Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1939, s. 127–135, 140–142.
62 Virkki, Eino: Y. M. Sprengtporten, Taistelija 1930, s. 383–385 ja Santavuori, Martti:
Suomen sotahistoria I, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1941,
s. 218–219 sekä Kuosa, Tauno: Upseerikoulutus ennen itsenäistymistä, Suomalainen
upseerikoulutus 200 vuotta 1779–1979, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy, Joensuu, 1978,
s. 22.
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Strive for a Surprise – The role of terrain
and environmental conditions in the Finnish
tactical doctrine prior to the Winter War
At the beginning of the newly acquired independence, the Finns embarked on building an armed force and developing national tactics primarily on the basis of observations and experiences obtained by the
jaegers during World War I and the lessons from the recent War of Liberation. The Finnish tactical doctrine recognized – primarily due to geographical reasons – the fact that the Finns would be inferior in numbers under all foreseen conditions, and this understanding effectively
guided the planners in their work. They had to create tactics that would
enable a small nation to compensate for the superiority of the Russian
Bear in the east.
The sole enemy that the Finns could imagine in the 1920s and 1930s
was the Soviet Union. The effects of its numerical superiority on
Finnish tactical thinking became apparent in various studies during the
early 1930s. In the first years of independence, the Red Army was not
held in high esteem, rather on the contrary. The exception was the prevailing notion about Red Army commanders, whose capabilities were
recognized by Finnish authors. Despite this lack of respect towards the
Red Army, the military developments of the big neighbor in the east
were closely monitored, but few studies on the effects of this potential
adversary on the Finnish tactical doctrine were written.
With the coming of the 1930s, interest in the Soviets’ military aims
increased, discussion gradually shifting to matters related to the tactical
level of warfare, and studies on the enemy’s effects on the Finns’ own
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tactics became to appear. The increased potential of the Red Army apparently contributed to a move towards a more defensive thinking
among the officer corps. Studies written around the mid-1930s started
to seek an answer to the question of how best defend the nation against
a Soviet offensive. However, tactical thinkers held firm in their belief in
achieving a solution through active counterattacks after fighting a successful delaying action and defensive battles.
Terrain and environmental conditions had an important role in
Finnish tactical thinking prior to the Winter War, most writers maintaining that adverse conditions favored Finnish troops, and the skillful
utilization of terrain and prevailing conditions would benefit the numerically inferior Finnish forces. Three different approaches to the
matter are apparent in period studies: the significance of winter, forest,
and the darkness of the night.
The challenges and opportunities of winter warfare had already been
looked at in the 1920s. A generally held view was that winter conditions
increased the mobility of the Finns, who were adept skiers, and therefore enabled them to achieve an element of surprise. On the other
hand, it was understood that deep snow would hamper the movement
of their own forces. Studies also addressed technical matters such as the
performance of weapons and other equipment in winter conditions.
Lessons learned from winter warfare were compiled and disseminated
in two books in the late 1920s and classified as secret – which indicated
their importance. It seems that winter warfare skills was regarded as a
secret weapon that only their own forces could field.
Forest as a factor in combat was brought up in the mid-1920s. Period studies pondered over the suitability of forested terrain for defensive
or offensive battles, and this argument dragged on the very late 1930s.
On one hand, it was seen that vast woodlands lent well for attacks that
made use of an element of surprise, but on the other, the proponents of
the very same school judged that wooded terrain would be difficult for
defenders due to restricted fields of view and the firing distances available, and they also claimed that forest would diminish the effects of the
defenders’ fires. Therefore, defensive postures should be established adjacent to clearings in order to maximize the effects of fires. The other
school proposed that defensive postures should be assumed within
forests since offensive maneuvering in the woods would be difficult,
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primarily due to command and control issues. Even though no compromise was attained, the studies indicated the prevalent view that
wooded terrain could enable surprise maneuvering by a force accustomed to operating in a forested environment.
Night fighting was the third facet in the problem of making use of
terrain and environmental conditions, even though the role of darkness received much less attention than the effects of winter and forest.
In the early 1920s, night maneuvers were considered particularly challenging, but by the end of the decade and into the early 1930s, it was
understood that small, well-trained troops would benefit from darkness. It was assumed that night conditions would hamper the enemy in
particular, and would therefore also compensate for the defenders’ numerical inferiority since it would help achieve an element of surprise.
The Finnish tactics were driven by sub-zero temperatures, kneedeep snow, lightless trackless forests, and the rain-drenched darkness of
October nights. In their studies, Finnish officers understood that this
challenging operating environment would help weigh the scales in the
favor of a force that, despite its inferiority in numbers, was at home in
the prevailing conditions, was better trained than its adversary, and
could reap the benefit of an element of surprise. Their writings show
that the cornerstones of the successful Finnish tactics were winter, forest, darkness, surprise, and superior skills.
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NIILO KIVISTÖ
(s.1983), Helsingin yliopistosta valmistunut filosofian maisteri. Kirjoittajan pro
gradu -tutkielma Pietarin suojaksi vai uhkaksi Saksan selustaan? Brittiläinen
sukellusvenelaivue osana Venäjän Itämeren laivastoa 1914–1918 palkittiin
Suomen Sotahistoriallisen Seuran pro gradu -palkinnolla vuonna 2014.

Brittiläiset sukellusveneet Itämerellä
1914–1918
Itämeri on ollut merkittävä geopoliittinen pelikenttä kautta aikojen.
Näin ollen se on ollut myös eri valtioiden strategisten intressien kohde.
Kauppaliittojen, suurvaltojen ja imperiumien toimet ovat vaikuttaneet
alueen historiaan. Alueen valtioilla oli omat geopoliittiset näkemyksensä ja strategiset suunnitelmansa Itämeren osalta myös ensimmäisen
maailmansodan ja sitä edeltävien vuosikymmenten aikana. Tärkeimpinä tekijöinä Itämerellä olivat Saksan ja Venäjän keisarikunnat, mutta
huomiota alueelle kiinnitettiin myös Isosta-Britanniasta, jonka intressinä oli ollut jo pitkään pitää Itämeri avoimena merialueena.
Ison-Britannian intressit Itämerellä näkyivät myös sotasuunnitelmissa, joita laadittiin Itämerta varten maailmansotaa edeltäneinä vuosikymmeninä. Ennen vuotta 1905 suunnitelmat keskittyivät vastaamaan Ranskan ja Venäjän välisen kaksiliiton muodostamaan uhkaan.
Englantilaisten Ranskan kanssa julistama entente cordiale -yhteistyö ja
Venäjän liittyminen siihen muodosti niin sanotun kolmoisliiton vuonna 1907. Ison-Britannian sotasuunnitelmat Itämeren alueella kohdistuivat tästä eteenpäin Saksaa vastaan.
Saksan laivastoa oli kehitetty 1800-luvun loppuvuosista lähtien vastaamaan Ison-Britannian laivaston voimaan. Keisarillisen laivaston kasvu aiheutti huolta ensi kerran briteissä vuoden 1901 lopulla, ja ensimmäiset suunnitelmat sitä vastaan laadittiin seuraavana vuonna.1 Hallitsevaksi strategiseksi suunnitelmaksi muodostui vuosina 1912–1914 laadittu suunnitelma, jossa suoritettaisiin pitkän välimatkan päästä valvottava laivastosulku; hyökkäyksellisempiäkin operaatioita oli tosin suun-
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niteltu.2 Tällaisessa suunnitelmassa Itämeri jäisi Saksan »takapihaksi».
Ensimmäinen maailmansota oli alkanut Ison-Britannian osalta
4.8.1914, jolloin se julisti sodan Saksalle. 17.9.1914 kuninkaallisen laivaston johto kokoontui Skotlannissa puimaan sodan alun tapahtumia
ja suunnitelmia tulevaa varten. Loch Ewessä järjestetyssä tilaisuudessa
nostettiin esille myös Itämerelle suuntautuvan operaation mahdollisuus. Suuremman luokan operaatio lakaistiin pois suunnittelupöydältä, mutta Itämerelle päätettiin lähettää sukellusveneitä.
Sukellusveneiden lähettämistä ehdotti kommodori Roger Keys3, joka
komensi brittilaivaston sukellusveneitä. Tarkoitus oli lähettää kaksi uudenaikaista E-luokan venettä Tanskan salmien läpi. Suunnitelma oli riskialtis, mutta laivaston päävoimien komentaja, amiraali Jellicoe4 puolsi
ajatusta.5 Selvittyään läpi Tanskan salmista E-luokan veneiden oli määrä hyökätä Juutinrauman ja Bornholmin välisellä merialueella harjoittelevia Saksan laivaston aluksia vastaan. Alkuperäisen suunnitelman
mukaan sukellusveneet palaisivat tämän jälkeen sama reittiä takaisin.6
Ennen varsinaisen operaation toteuttamista oli selvitettävä, olivatko
Tanskan salmet vielä läpäistävissä. Keyes lähetti kaksi E-luokan sukellusvenettä tiedustelemaan Ison- ja Vähä-Beltin salmien alkupäätä. Tie-

Luokkansa ensimmäinen E-luokan sukellusvene, HMS E1. Kuva: Wikimedia
Commons.
HMS E1, the first E-class submarine. Photo: Wikimedia Commons.
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dusteluoperaatio Tanskan salmille toteutettiin 22.–27.9.1914. Vaikka
tiedustelu ei ulottunut Juutinraumaan asti, todettiin sen perusteella,
että kahden E-luokan veneen lähettäminen Tanskan salmien läpi oli
mahdollista.
Suunnitelma sukellusveneiden lähettämisestä Itämerelle hyväksyttiin lokakuun alussa ja sitä ryhdyttiin toteuttamaan. Itämerelle päätettiin lähettää aiemmista suunnitelmista poiketen kolme E-luokan sukellusvenettä: vuonna 1912 valmistunut E1 sekä vuonna 1914 valmistuneet E9 ja E11.

Sukellusveneiden siirtyminen Itämerelle

Sukellusveneet lähtivät matkaan kotisatamastaan Harwichista 13.10.
1914, mutta pääsivät suuntaamaan kohti Tanskan salmia vasta kaksi
päivää myöhemmin yhden veneen kärsittyä moottoriviasta. Niiden oli
tarkoitus läpäistä Juutinrauma kahden tunnin välein toisistaan, mutta
erinäisten vikojen vuoksi aikataulu ei pitänyt. E1 läpäisi ensimmäisenä
Juutinrauman, mutta hyökkäsi saksalaista risteilijää vastaan heti Itämerelle päästyään hälyttäen saksalaiset brittisukellusveneiden läsnäolosta.7
Tämä vaikeutti huomattavasti vielä Juutinrauman toisella puolella olevien E9:n ja E11:n yrityksiä päästä salmen läpi.
E9 pääsi vihollishävittäjien kohtaamisesta huolimatta Itämeren puolelle ilman suurempia ongelmia.8 Joukon viimeisenä Itämerelle pyrkineen E11:n yritykset läpäistä Juutinrauma keskeytettiin kerta toisensa
jälkeen saksalaispartioiden toimesta eikä se päässyt Itämeren puolelle
neljä vuorokautta kestäneistä yrityksistä huolimatta.9
Juutinrauman läpi päässeet E1 ja E9 saapuivat Libaun (nyk. Liepāja)
venäläissatamaan 21.–22.10. Perillä E1:n miehistö kuuli, että sataman
telakka oli tuhottu, koska venäläiset uskoivat sataman olevan liian lähellä saksalaisia. Lisäksi kuultiin, että Libaun edusta oli erittäin voimakkaasti miinoitettu ja E1 oli välttynyt tuholta ainoastaan hyvän tuurin avulla.10 Seuraavana päivänä saapuneen E9:n kyytiin saatiin kuitenkin jo venäläinen luotsi, jonka avulla päästiin vaarattomasti miinakentän läpi. Libausta sukellusveneet siirrettiin Lappvikin tukikohtaan, josta käsin E1:n komentaja Noel Laurence kävi ilmoittautumassa Venäjän
Itämeren laivaston komentajalle, amiraali Nikolai von Essenille11. Von
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Essenkään ei ollut saanut tietoa sukellusveneiden tulosta ennen niiden
saapumista Libauhun.12
E1:n komentajan Lieutenant commander (LtCdr, kapteeniluutnantti) Noel Laurencen päätös hyökätä saksalaisristeilijää vastaan kahden
muun veneen vielä odotellessa Juutinrauman alkupäässä sai saksalaiset
lisäämään toimintaansa Juutinraumassa. Saksalaiset ymmärsivät nopeasti kyseessä olleen brittiläiset sukellusveneet, sillä venäläisten veneiden toimintasäde ei ulottunut alueelle. Brittien käsitykset Libaun sotasataman tilasta ja amiraali von Essenin tietämättömyys brittien saapumisesta kielivät siitä, että venäläisiin ei otettu asian tiimoilta mitään yhteyttä.
Brittisukellusveneiden komentaja, kommodori Roger Keyes piti järkevänä, että E1 ja E9 jäisivät Itämerelle talven yli. Itämerellä oletettiin
olevan enemmän töitä sukellusveneille kuin Helgolandin edustalla
Pohjanmeren puolella. Huoltoreitteihin liittyvä ongelma ratkaistaisiin
siten, että lähetykset kulkisivat pohjoista reittiä Arkangelin kautta.13

Ensimmäiset tehtävät

Ilmoittauduttuaan Venäjän Itämeren laivaston komentajalle brittisukellusveneet siirtyivät hänen komentoonsa. Brittiveneet huollettiin ja
korjattiin Tallinnassa toimintakuntoon ja ne saivat ensimmäiset käskynsä von Esseniltä. Ensimmäiseen varsinaiseen tehtävään lähdettiin
15.11.1914. Aluksi brittiveneiden tärkein tehtävä oli näyttäytyä saksalaisille ja siten saada heidät tajuamaan, että Itämerellä oli nyt brittiläisiä
sukellusveneitä.14
Vuoden 1914 lopussa brittiveneet tekivät partiointimatkoja eteläiselle Itämerelle, mutta eivät upottaneet saksalaisaluksia. E1 joutui Bengtskärin lounaispuolella saksalaisen sukellusveneen torpedohyökkäyksen
kohteeksi palatessaan partiointitehtävältä 18.12., mutta saksalaisten
torpedot menivät ohi.15
E1 ja E9 siirrettiin joulukuun lopulla Tallinnaan korjauksia varten,
mutta molemmat veneet ehtivät tehdä vielä yhden partiomatkan ennen
jäiden tuloa. Viimeisillä partiomatkoillaan molemmat veneet kohtasivat talvioloista johtuneita vaikeuksia. E9:n luukut jäätyivät kiinni ja E1
juuttui jäihin palatessaan Tallinnaan.16 Purjehduskauden viimeisellä
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partioinnilla oli myös hyökätty yhdellä torpedolla saksalaista hävittäjää
vastaan. Torpedon luultiin osuneen ja totuus torpedon ohimenosta
paljastui vasta kun E9:n miehistö oli kerännyt ylistystä hyvästä työstä.17
Brittisukellusveneet miehistöineen talvehtivat Tallinnassa helmikuun puolestavälistä huhtikuun lopulle asti, kunnes jäätilanne antoi
jälleen mahdollisuuden sotatoimiin. Brittien purjehduskausi Itämerellä
alkoi jälleen 27.4.1915, mutta keväänkään partioinneissa ei onnistuttu
upottamaan saksalaislaivoja, vaikka toukokuisella partiomatkalla E9:n
päällikkö Max Horton luuli jälleen upottaneensa saksalaisaluksen.18

1915 kesä ja Riianlahden taistelu

Brittiläiset sukellusveneet saivat ensimmäiset osumat saksalaisaluksiin
Itämerellä, kun E9 havaitsi kesäkuisella partioinnillaan saksalaisosaston, joka oli pysähtyneenä Riianlahden lähettyvillä. Hiiltä lastaavat,
paikoillaan olevat alukset olivat helppoja maaleja ja Hortonin onnistui
osua niin hiilialukseen kuin yhteen hävittäjäänkin. Horton oletti
upottaneensa molemmat19 ja kirjoitti raporttiinsa, että uponneista
aluksista selvisi ainoastaan kolme
miestä.20 Saksalaislähteet kertovat
kuitenkin, että aluksista pelastettiin kaikki paitsi kolme merimiestä.21
Venäläisten ja saksalaisten välillä käytiin Gotlannin rannikon
läheisyydessä 2.7.1915 lyhyt meritaistelu sen jälkeen, kun saksalaiset olivat käyneet laskemassa miinakentän Bogskärin pohjoispuolelle. Saksalaiset olivat alakynnesHavainnekuva E9:n suorittamasta
hyökkäyksestä saksalaisaluksia vastaan
sä ja lähettivät apuun kaksi pans5.6.1915. Kuva: The National Archives.
sariristeilijää. E9 oli partioimassa
A sketch showing the first attack by E9
Gotlannin ja Danzigin välisellä
against German shipping on June 5,
alueella, kun se kohtasi apuun lä1915. Photo: The National Archives.
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hetetyt alukset. Max Hortonin komentama E9 ampui risteilijä Prinz
Adalbertia kohti kaksi torpedoa, joista toinen osui. Prinz Adalbert kärsi
pahoja tuhoja, mutta sen onnistui palata takaisin satamaan. Saksalaisaluksesta löytyi brittiläisen torpedon osa, jonka englanninkielinen teksti paljasti hyökkääjän kansallisuuden.22
Palattuaan Tallinnaan Horton arvioi upottaneensa Deutschlandluokan taistelulaivan ja häntä juhlittiin sankarina. Venäläiset lähettivät
Lontoon amiraliteettiin asevoimiensa komentajan, suuriruhtinas Nikolai Nikolajevitšin allekirjoittaman sähkeen, jossa onniteltiin Hortonia
suuresta saavutuksesta ja esitettiin onnittelut Englannin laivastolle
»loistavasta ja pelottomasta toiminnasta».23 Heinäkuun lopussa selvisi,
että alus ei ollut uponnut eikä se ollut Deutschland-luokan taistelulaiva. Prinz Adalbertin katsottiin kuitenkin muistuttaneen siluetiltaan
erehdyttävästi Deutschland-luokkaa, joten Hortonin erhe keräsi ymmärrystä amiraliteetissa.24
Laurence ja E1:n miehistö onnistuivat myös ensi kertaa upottamaan
saksalaisaluksen, kun vene hyökkäsi Gotlannin itärannikolla kolmen
aluksen saattuetta vastaan. Johtoalusta kohti ammuttu torpedo osui ja
alus upposi.25 Alukset kuuluivat 1. Sperrbrechergruppeen eli ne oli tarkoitettu toimimaan saattueiden edellä miinoituksia selvittävinä raivaajina.26
Saksalaisten toiminta Itämerellä lisääntyi elokuun alussa. Toiminnan
lisääntyminen liittyi Saksan etenemiseen itärintamalla. Venäläiset vetäytyivät Itämeren rannoilla Saksan armeijan edetessä kohti Riikaa.
Saksalaiset olivat saaneet haltuunsa Libaun toukokuun alussa ja Windaun (nyk. Ventspils) heinäkuussa. Saksa vahvisti Itämeren laivastoaan
tuomalla Pohjanmeren puolelta kahdeksan dreadnought-taistelulaivaa,
kolme taisteluristeilijää sekä kaksi hävittäjälaivuetta. Saksalaisten tavoitteina oli Riianlahdelle johtavien meriväylien raivaaminen ja Muhunsalmen miinoittaminen venäläisten vastahyökkäyksen torjumiseksi.
Venäläiset vastasivat saksalaisten liikehdintään miinoittamalla Libaun
edustaa ja lähettämällä lisävoimia Riianlahdelle.27
Myös brittiveneiden miehistöt havaitsivat saksalaisten lisääntyneen
toiminnan. E1 joutui saksalaisten lentohyökkäyksen kohteeksi, kun
yksinäinen lentokone pudotti neljä pommia sen lähelle.28 E9 kävi
8.8.1915 Libaun satamassa laskemassa siellä olevat suuret alukset, joita
oli yhdeksän. Samalla partioinnilla havaittiin kolme taisteluristeilijää ja
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kolme taistelulaivaa saattajineen. E9 ei kuitenkaan yrityksistä huolimatta ehtinyt hyökkäysasemiin.
Saksalaisten 8. elokuuta alkanut ensimmäinen yritys pyrkiä Riianlahdelle epäonnistui, mutta toinen hyökkäys alkoi jo 16.8. Tällöin myös
toinen brittiveneistä sai käskyn siirtyä Riianlahden edustalle. Noel Laurencen johtama E1 saapui alueelle 19.8. Sukelluksissa olevan E1:n miehistö havaitsikin pian sumusta ilmestyvän taisteluristeilijälaivueen.
Laurence ampui ainoan keulatorpedonsa kohti johtoalus Seydlitziä.
Torpedo meni ohi, mutta osui seuraavana tulevaa taisteluristeilijä Moltkea keulaan.29
E1:n hyökkäys Moltkea vastaan johti kahdeksan saksalaisen merimiehen kuolemaan. Valtava, 186-metrinen taisteluristeilijä ei kuitenkaan kärsinyt pahoja vaurioita. Sen vauhti tuskin hidastui 18-tuumaisen torpedon osumasta.30 Moltken torpedoimisella oli kuitenkin muita
vaikutuksia. Saksan laivaston esikunta ei ollut tyytyväinen Riianlahden
taisteluiden tuloksiin eikä halunnut pitää Pohjanmeren puolelta irrotettuja suuria aluksia Itämerellä. Saksalaisia taisteluristeilijöitä Riianlahdella komentanut amiraali Franz von Hipper totesikin, että olisi ollut uhkapeliä pitää taisteluristeilijöitä alueella, missä vihollisen sukellusveneet toimivat aktiivisesti.31

Brittivahvistuksia Itämerelle

Lontoossa pohdittiin, olisiko Itämerelle mahdollista ja järkevää lähettää
lisää sukellusveneitä. Brittien Pietarin laivastoasiamies, commander
Grenfell oli pyytänyt kesäkuun alussa amiraliteetilta lisää sukellusveneitä venäläisten avuksi. Grenfell totesi, että jos lisää sukellusveneitä
saadaan, on menestys erittäin todennäköistä. Amiraliteetti oli ensin
ajatusta vastaan, sillä se oli juuri lähettänyt lisävoimia Turkkia vastaan
Dardanellien operaatioon.32
Amiraliteetti kuitenkin kypsyi idealle lisävoimista heinäkuun lopussa, jolloin Lontoossa olleeseen Venäjän laivastoasiamieheen oltiin yhteydessä käytännön järjestelyihin liittyen.33 Amiraliteetti päätti lähettää
Itämerelle aluksi kaksi E-luokan sukellusvenettä. Tehtävään valittiin
kapteeniluutnantti Francis Goodhartin komentama E8 ja kapteeniluutnantti Geoffrey Laytonin E13. Goodhart oli saanut taistelukokemusta
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Pohjanmerellä. Laytonilla oli vähemmän kokemusta, sillä hän oli saanut oman sukellusveneensä vasta aivan loppuvuodesta 1914. Kummankaan aluksen miehistöillä ei ollut liiemmin aikaa valmistautua matkaan.34 Tällä kertaa toisessa päässä olisi kuitenkin vastassa omia vieraiden sijaan. Lisäksi Laurence ja Horton olivat olleet kirjeenvaihdossa
amiraliteetin kanssa lisävoimien lähettämisestä. Myös Itämereltä saadut
raportit ovat osaltaan valaisseet olosuhteita, joten asiat määränpäässä
eivät tällä kertaa olleet tyystin harmaan peitossa.
E8 ja E13 lähtivät Harwichin tukikohdasta Itämerelle varhain aamulla 15.8. Sukellusveneet ajoivat lähekkäin kohti Tanskan salmia, mutta
joutuivat käskyjen mukaisesti sukeltamaan välttääkseen kauppa-aluksia. Näin britit pyrkivät pitämään aikeensa salassa. Sukellusten aikana
veneet ajautuivat eroon toisistaan ja jatkoivat itsenäisesti kohti määränpäätään.35
E8 pääsi Juutinrauman läpi piiloutuen alueella partioivilta saksalaishävittäjiltä tarpeen tullen pinnan alle. Lähimmillään saksalaiset olivat
sadan metrin päässä brittiveneestä. E8 menetti pohjakosketuksessa toisen potkurin kaikki lavat, mutta muita vaurioita ei tullut ja E8 pääsi ilman suurempia vahinkoja Itämerelle.36
Toinen Itämerelle lähetetty sukellusvene, E13, pääsi Tanskan salmiin
ongelmitta. Se ajoi kuitenkin navigointivirheen seurauksena hiekkasärkälle Juutinraumassa sijainneen Saltholmin saaren kupeessa. Paikalle
saapunut tanskalainen torpedovene ilmoitti asianmukaisesti, että briteillä oli 24 tuntia aikaa poistua Tanskan aluevesiltä ennen kuin vene ja
miehistö internoidaan. Paikalle saapui lisää tanskalaisia sota-aluksia ja
saksalainen hävittäjä, joka raportoi asiasta eteenpäin. Saksalaiset saivat
käskyn tuhota englantilaisveneen.37 Saksalaishävittäjät hyökkäsivät
englantilaisvenettä vastaan ja saivat siihen useita osumia. Tanskalainen
sota-alus ajoi kuitenkin saksalaisten tulen ja englantilaisen sukellusveneen väliin ja esti saksalaisten aikeet tuhota E13 kokonaan. Hyökkäykseen ja sen seurauksena syntyneisiin vammoihin menehtyi kuitenkin
14 englantilaista merimiestä.38 Saksalaisten toimeenpanema kansainvälisen lain rikkominen aiheutti voimakkaita vastalauseita Tanskassa ja
Isossa-Britanniassa. Tapauksen johdosta käytiin paljon diplomaattista
kirjeenvaihtoa ja se sai paljon julkisuutta. Saksalaiset toki väittivät, että
britit olivat ampuneet ensin.39
Saksalaisten hyökkäys rantaan ajautunutta sukellusvenettä vastaan
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osoittaa, kuinka vakavasti englantilaisten sukellusveneiden uhka Itämerellä otettiin. Saksalaiset olivat valmiita rikkomaan kansainvälisiä sopimuksia estääkseen yhden sukellusveneen pääsyn heidän takapihalleen.
Itämerelle saakka päässyt E8 nosti brittiveneiden lukumäärän kolmeen. Suunnitelmissa oli kuitenkin tuoda Tanskan salmien läpi vielä
kaksi E-luokan sukellusvenettä. E8:n päällikkö Francis Goodhart piti
tarkkaa kirjaa Juutinrauman läpi ajaessaan. Tarkat selosteet lähetettiin
Tallinnasta amiraliteetille, jolloin seuraavat sukellusveneet saivat arvokasta tietoa Tanskan salmien läpikulkua varten. Raportti sisälsi navigointikartan ja havaintoja saksalaisten toiminnasta alueella.
Syyskuun alussa britit lähettivät seuraavat kaksi sukellusvenettä Itämerelle. Vaativaksi tiedettyyn tehtävään oli valittu sukellusveneet E18 ja
E19. Veneitä komensivat kapteeniluutnantit Halahan ja LtCdr Cromie,
jotka molemmat olivat kokeneita sukellusveneupseereita. E18:n mukana matkaan lähti myös luutnantti Leslie Ashmore, joka myöhemmin
kirjoitti muistelmat Itämeren vuosistaan. E18 ja E19 pääsivät molemmat Juutinrauman läpi, vaikka E18 joutui saksalaishävittäjän puskuyrityksen kohteeksi.40

Kauppasotaa Itämerellä

Brittivahvistukset nostivat sukellusveneiden määrän viiteen E-luokan
veneeseen ja noin 150 merisotilaaseen. Samoihin aikoihin venäläiset
uudet Bars-luokan sukellusveneet saatiin operatiiviseen käyttöön.41
Tämä nosti liittoutuneiden sukellusveneaseen toimintakapasiteettia
Itämerellä huomattavasti.
Venäjän Itämeren laivasto muutti syksyllä sukellusvenestrategiaansa.
Sodan alusta asti sukellusveneitä oli käytetty saksalaisten sotalaivojen
metsästämiseen. Partioretkien tarkoituksena oli löytää ja upottaa saksalaisia sotalaivoja. Kevään 1915 aikana oli jopa lähdetty etsimään taisteluristeilijää, joka yksittäisten tiedustelutietojen mukaan liikkui eteläisellä Itämerellä.42
Syksyllä 1915 strategiaa muutettiin siten, että kohteiksi otettiin sotaalusten sijaan kauppalaivat ja etenkin ne alukset, jotka kuljettivat Saksan ja Ruotsin välillä sotateollisuudelle arvokasta rautamalmia. Syytä
strategian muuttamiseen on etsitty saksalaisten epäonnistuneesta yri-
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tyksestä vallata Riianlahti ja sitä seuranneesta raskaiden alusten vetämisestä pois Itämereltä. Tämän on katsottu vapauttaneen venäläisten voimia muuhun toimintaan.43
Ensimmäinen uuden strategian mukainen tehtävä suoritettiin lokakuun alussa 1915, kun E8 sai tehtäväkseen partioida Saksan rannikolla
Bornholmin ja Danzigin välillä. E8 hyökkäsi saksalaisen rahtilaivan
kimppuun lähellä Stilon44 majakkaa. Kauppa-alusta yritettiin ensin
käskeä pysähtymään, mutta sen jatkaessa matkaa E8 ampui varoituslaukauksen sen keulan yli, jolloin SS Margarethe pysähtyi. E8:aa komentanut Goodhart käski aluksen miehistöä jättämään laivan. Miehistön siirryttyä pelastusveneillä turvallisen etäisyyden päähän Goodhart
yritti aluksi ampua laivaa torpedolla, mutta se ei osunut. Lopulta sukellusvene upotti Margarethen tykillä.45
Myös muiden brittiveneiden miehistöt onnistuivat kauppasodassa.
Francis Cromien johtaman E19:n miehistön onnistui lokakuun alussa
11-päiväisellä partioinnillaan upottaa neljä rautamalmilastissa ollutta
saksalaista rahtilaivaa. Lisäksi yksi saksalainen rahtialus ajoi karille
Cromien jahdatessa sitä. Myös yksi ruotsalaisalus pysäytettiin ja kun
sen todettiin olevan rautamalmilastissa, sen käskettiin seurata E19:ää
Tallinnaan.46 Ruotsalaisaluksen tapauksessa britit tulkitsivat rautamalmilastin sotatarvikkeiksi, joita kuljettava alus olisi kansainvälisen oikeuden tulkinnan mukaisesti mahdollista pysäyttää ja ottaa haltuun.
Ylimääräisiä selkkauksia Ruotsin kanssa vältelleet venäläiset vapauttivat kuitenkin aluksen myöhemmin sillä perusteella, että rautamalmia
ei kansainvälisissä sopimuksissa luettu suoraan sotatavaraksi.47
Vuosina 1914 ja 1915 kauppasotaa käytiin Itämerellä aiemmin sovittujen sääntöjen mukaisesti. Merisodan pelisäännöt oli sovittu Haagin
konferensseissa vuosina 1899 ja 1907. Sääntöjen mukaan vihollisen
rahtilaivoja ei saanut upottaa ilman varoitusta ja niiden miehistöille
tuli varata mahdollisuus jättää laiva. Lontoon laivastokonferenssissa
vuonna 1909 oli sen sijaan määritelty se, mitä laivan kuljettamia lasteja
tai tavaroita voitiin pitää sotatarvikkeina.48 Kaikki osallistuneet maat
eivät kuitenkaan allekirjoittaneet sopimusta ja tulkitsivat sääntöjä
omien intressiensä mukaisesti. Britit noudattivat Itämeren kauppasodassa omia tulkintojaan. Brittien kauppasota oli kuitenkin vielä vuoden 1915 lopulla luonteeltaan rehtiä, sillä rahtialukset pysäytettiin
ensin käskemällä tai varoituslaukauksella,49 jonka jälkeen miehistölle
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annettiin riittävästi aikaa jättää laiva. Useaan otteeseen pysäytettiin
myös toinen alus ottamaan laivansa menettäneet kyytiin.
Syyskuusta vuoden loppuun kestänyt kauppasota saksalaisten rautamalmikuljetuksia vastaan oli ollut brittien osalta menestyksekästä.
Brittien onnistui häiritä Saksan sotataloudelle elintärkeitä rautamalmikuljetuksia, ja 28 000 tonnia rautamalmia päätyi yhdentoista upotetun
rahtilaivan mukana merenpohjaan.50
Saksan Itämeren laivaston ylipäällikkö antoi kauppa-aluksille suosituksen ajaa puolueettomien maiden aluevesillä tai yöaikaan.51 Lisätoimina määrättiin saksalaisia sota-aluksia tietyille Ruotsin ja Saksan välisille kauppareiteille saattuetehtäviin. Näin toivottiin vältyttävän englantilaisten sukellusveneiden aiheuttamalta vaaralta.52
Kauppasodan ohella loppuvuosi 1915 oli brittien kannalta menestyksekäs myös saksalaisten sotalaivojen vastaisessa toiminnassa. Francis
Goodhartin E8 suoritti partiointimatkan Libaun edustalle tarkoituksenaan tarkkailla alueen liikennettä ja Libaun satamassa olevia aluksia.
Libaun edustalla E8 havaitsi kahden hävittäjän ja suuremman aluksen
muodostaman osaston. Goodhart käski miehistönsä hyökkäykseen
päästen hyviin asemiin. Keulaputkesta ammuttu torpedo osui saksalaisalukseen. Periskoopin läpi havaittiin kirkas välähdys jota seurasi kova
tärähdys. Saksalaisalus peittyi tummaan savuun ja sen osia nähtiin tippuvan takaisin mereen. Goodhart oletti myös nyt laivan olleen yksi
Deutschland-luokan taistelulaivoista, mutta epäili sen saattaneen olla
myös panssariristeilijä Prinz Adalbert.53
Tallinnaan saavuttua selvisi, että upotettu laiva oli panssariristeilijä
Prinz Adalbert. Tuhon jäljiltä risteilijää saattaneet hävittäjät pelastivat
merestä ainoastaan kolme eloon jäänyttä. Yhden torpedon osuma oli
räjäyttänyt saksalaisen panssariristeilijän makasiinin ja alus oli hajonnut räjähdyksen voimasta useaan osaan ja kadonnut näkyvistä. Turmassa kuoli yhteensä 672 ihmistä.54
Prinz Adalbertin tuho oli saksalaisille kova isku. Se oli Saksan Itämeren laivaston suurin yksittäinen tappio ensimmäisessä maailmansodassa.55 Tuhoon reagoitiin myös käytännössä. Vanhojen, huonommin
panssaroitujen alusten mukanaan kantamia ammusmääriä vähennettiin kattamaan ainoastaan valmiusammukset. Lisäksi alusten kartussivarastoja siirreltiin ja niihin liittyviä rakenteita vahvistettiin. Aluksi
saksalaiset luulivat tuhon johtuneen miinoista, mutta kun kävi selväksi,
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E8:n upottama SMS Prinz Adalbert. Kuva: Wikimedia Commons.
SMS Prinz Adalbert, subsequently sunk by E8. Photo: Wikimedia Commons.

että syypäänä oli englantilainen sukellusvene, liikenne Libaun satamaan kiellettiin päiväsaikaan kokonaan.56
Brittiläiset onnistuivat marraskuussa toistamiseen. Sukellusvene E18
partioi Francis Cromien johdolla Bornholmin länsipuolella, missä havaittiin saksalainen risteilijä ja hävittäjä, joiden nopeus ja suunta mahdollistivat hyökkäyksen. 25 minuuttia jatkuneen sukelluksen jälkeen
Cromie miehistöineen oli asemissa ampumista varten. Cromie ampui
torpedon oikeanpuoleisesta kylkiputkesta. Se osui risteilijän oikeaan
kylkeen, minkä jälkeen risteilijä teki suuren kaarroksen, pysähtyi ja syttyi tuleen. Cromie sukelsi suojanneen hävittäjän ja risteilijän alta ja siirtyi sopivaan paikkaan seuraavaa laukaisua varten. Toinen torpedo ammuttiin peräputkesta. Se osui, ja risteilijässä tapahtui voimakas räjähdys ja alus upposi nopeasti.57
Cromie oli tunnistanut saksalaisen risteilijän Arkona-luokan alukseksi. Myöhemmin selvisi, että kyseessä oli SMS Undine. Saksalaisristeilijän noin 270 hengen miehistöstä onnistuttiin pelastamaan suurin osa.
Saksalaiset menettivät Undinen mukana 24 miestä.58
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Britit tekivät vielä yhden partioinnin tammikuun alkupuolella, mutta tällöin jäätilanne oli jo liian vaikea ja partiointi jäi purjehduskauden
viimeiseksi. Edessä oli jälleen talvikauden mittainen hiljaiselo.

Talvielämää Tallinnassa

Brittiläiset sukellusveneet olivat Tallinnan satamassa jäiden vankeina
vuoden 1916 tammikuun puolesta välistä huhtikuun loppuun. Sukellusveneiden toimintaa käsittelevät viralliset raportit eivät kerro, minkälaista elämää upseerit ja merimiehet viettivät satamassa. Ikkunan tähän
maailmaan tarjoaa kuitenkin Leslie Ashmoren muistelmat, joissa partioinnin ulkopuolista elämää kuvaillaan yksityiskohtaisesti. Myös
Francis Cromien esimiehelleen lähettämät kirjeet kertovat siitä, minkälaisia ongelmia brittilaivueen päivittäiseen elämään kuului ja miten niitä ratkottiin.
Sukellusveneiden ollessa satamassa sukellusvenemiehet yöpyivät, tekivät töitä ja viettivät vapaa-aikaansa suurimmilta osin sukellusveneiden emäaluksena toimineen laivan tiloissa. Tällaiset alukset olivat usein
sotakäyttöön muunnettuja kauppa-aluksia tai vanhentuneita, taistelukäyttöön sopimattomia risteilijöitä tai koulualuksia. Venäjän Itämeren
laivastossa brittien emäaluksena toimi aluksi Rynda-niminen vanha,
vuonna 1885 rakennettu risteilijä. Kun Ryndasta loppui tila, annettiin
käyttöön lisäksi pienempi sluuppi. Myöhemmin Tallinnassa brittien
emäaluksena oli Dvina, joka oli vuonna 1888 rakennettu panssariristeilijä. Dvina oli edeltäjiään sen verran suurempi, että venäläisten merimiesten lisäksi kaikki britit pystyivät majoittumaan siinä.59
Olosuhteet vanhoissa emäaluksissa olivat brittien näkökulmasta vaatimattomia. Alusten varustelu oli niukkaa ja asumismukavuus vähäinen. Esimerkiksi kylpy ja peseytyminen eivät olleet yhtä säännöllistä
kuin mihin brittiläiset upseerit ja merimiehet olivat tottuneet. Ashmoren mukaan karut olosuhteet saivat merielämän tuntumaan siedettävältä, ja satamassa oltiinkin kesäisin mahdollisimman vähän.60
Emäaluksen vapaa-ajan viettomahdollisuudet olivat vähäiset. Sanomalehtiä saapui satunnaisesti, ja nekin olivat osittain venäläisten sensoreiden peittämiä. Posti kotiin kulki epäluotettavasti ja harvoin. Kesällä
britit pelasivat jalkapalloa keskenään ja ajoittain myös venäläisiä meri-
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miehiä vastaan. Jalkapallon pelaaminen olikin yksi ainoista kaikille yhteisistä vapaa-ajan viettomuodoista.61 Kesällä pelattuja jalkapallo-otteluita tai soutukilpailuja ei voinut talvella järjestää, mutta luistelu täytti
osittain tämän aukon. Luistelun alettua sujua britit alkoivat pelata jääkiekkoa. Merimiesten kunnosta ja vireystilasta huolehdittiin myös järjestämällä kävelymarsseja tasaisin väliajoin.62
Tallinnassa oli kielimuurin ja kulttuurierojen takia niukasti mahdollisuuksia sosiaaliseen elämään. Kaupungin Britannian konsulin asunto
oli kuitenkin avoinna upseereille. Myös venäläinen upseerikerho oli kovassa käytössä. Alkoholi oli kielletty venäläisiltä matruuseilta, mutta
brittiläiset saivat perinteisen romminsa sijasta annoksen votkaa päivittäin. Venäläiset upseerit joivat »votkaa kannuista», mutta brittiläiset
upseerit eivät tyytyneet ainoastaan votkaan, vaan he pitivät omaa rommivarastoaan, jota täydennettiin Suomesta.63
Sukellusveneiden huolto ja ylläpito veivät paljon aikaa myös satamassa. Talvikuukausien aikana sukellusveneiden jäätyminen täytyi pitää kurissa, ja merimiehet saivatkin aina välillä olla poistamassa veneiden kansirakenteisiin kertynyttä jäätä. Sisätilojen jäätyminen estettiin
ohjaamalla kuumaa vesihöyryä sukellusveneiden sisään erilaisia väliaikaisia putkia pitkin.64
Merimiehet pääsivät satamassa ollessaan lomailemaan. Vaikka kielimuuri oli korkea, jotkut merimiehistä tutustuivat paikalliseen väestöön. Eräät merimiehistä löysivät myös vaimon ja menivät naimisiin.65
Emäalus Dvinan kannella pidettiin useat häät, joita Ashmore kuvailee
riehakkaiksi.66 Upseerit lomailivat pääosin samoin ehdoin kuin miehistökin. He järjestivät satamakaupungissa lomailun lisäksi myös retkiä
pidemmälle.67 Sosiaalinen elämä ja edustaminen olivat tärkeässä osassa
upseereiden lomanvietossa. He osallistuivat paljon erilaisiin tilaisuuksiin ja juhliin. Tilaisuuksissa edustettiin omaa kansallisuutta, omaa laivastoa ja niissä käyttäydyttiin arvokkaasti. Useat brittiläiset upseerit
olivat Venäjällä palkittuja sankareita ja heitä arvostettiin suuresti. Esiintyminen tämän arvostuksen mukaisesti oli brittiupseereille tärkeää.68
Sukellusveneiden miehistöjä vaihdettiin vuoden 1916 tammikuun
puolesta välistä huhtikuun loppuun. Muun muassa Max Horton ja
Noel Laurence korvattiin uusilla upseereilla. Francis Cromie ja Francis
Goodhart ylennettiin molemmat komentajiksi (Commander), ja siten
Cromiesta tuli vanhin upseeri ja sukellusveneiden päällikkö.69
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Kesä 1916

Vuoden 1915 menestyksen jälkeen toiveet olivat korkealla niin sukellusvenelaivueen sisällä kuin amiraliteetissakin.70 Kaikki viittasi siihen,
että menestyksekäs kauppasota saksalaisten rautamalmikuljetuksia vastaan voisi toistua myös vuoden 1916 purjehduskaudella.
Jäät sulivat kevään mittaan ja satamaelämän arjen rikkoi E1:n ja
E18:n ensimmäinen tehtävä, joka alkoi 28.4.1916. Kyseessä ei enää ollut
partiointimatka saksalaisia kauppalaivoja vastaan, vaan pikemminkin
yhteisoperaatio Itämeren laivaston hävittäjien kanssa. Hävittäjät kävivät pommittamassa saksalaisten asemia Riian edustalla ja sukellusveneet olivat ainoastaan mukana näyttäytymässä viholliselle.71
Saksalaisten toiminta sukellusveneitä vastaan tehostui vuoden 1916
aikana. Kauppalaivat kulkivat saattueissa ja niitä suojattiin aseistetuilla
troolareilla.72 Myös lentokoneita alettiin käyttää tehokkaammin sukellusveneitä vastaan. E1:tä vastaan hyökättiin lentopommein toukokuun
lopussa ja E19 joutui kesäkuun puolessavälissä kiivaan lentohyökkäyksen kohteeksi.73 Sukellusveneet eivät kärsineet vaurioita, mutta hyökkäyksiin reagoitiin muuttamalla niiden suojamaalausta vaikeammin
havaittavaksi.
Britit kokivat ensimmäiset tappionsa toukokuun lopussa, kun sukellusvene E18 ei palannut partiointimatkaltaan tukikohtaan. Veneen ja
sen miehistön kohtalo oli hämärän peitossa aina vuoteen 2009 asti, jolloin ruotsalainen sukellusyritys paikansi hylyn Viron rannikon läheisyydessä. E18 ajoi luultavasti miinaan ja sen mukana menehtyi koko
miehistö mukaan lukien sukellusveneellä palvelleet venäläiset yhteysmiehet.74
Kesällä 1916 brittiläisiä sukellusveneitä ei enää käytetty kauppasotaan saksalaisten rautamalmikuljetuksia vastaan, vaan pikemminkin
tiedusteluluontoisiin partiointeihin, joissa välteltiin hyökkäyksellisiä
toimia. Näihin aikoihin hyökkäyksellisen toiminnan puute ja yleinen
toimettomuuden tunne alkoi vallata brittiupseereiden mielialoja. Kaiken keskipisteessä oli komentaja Cromie, jonka täytyi jatkuvasti suostutella venäläistä esikuntaa käyttämään brittiveneitä.
Itämeren laivaston johdossa oli tapahtunut muutoksia. Laivaston
komentaja, amiraali von Essen oli kuollut vuoden 1915 toukokuussa.
Hänen alaisuudessaan brittejä oli kuunneltu ja he olivat saaneet suorit-
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taa hyökkäävämpiä toimia saksalaisia vastaan. Brittien välit von
Esseniin olivat olleet hyvät. Amiraali von Essenin jälkeen Itämeren laivaston johtoon nousi amiraali Kanin75, joka halusi käyttää
brittiveneitä tiedusteluun.76
Koko vuoden 1916 ajan Cromie pyrki saamaan venäläiset tekemään jonkinlaisen suunnitelman brittiläisten sukellusveneiden käytöstä. Häntä ei kuitenkaan
kuunneltu, ja britit olivat lähes
koko vuoden ilman suunnitelmia.
Cromiella oli venäläisten keskuudessa myös tukijoita. Venäläisten
tiedustelutoiminnan päällikkö,
vara-amiraali Nepenin77 tuki HMS E8 palaamassa partioinnilta
Cromien ideoita sukellusveneiden vuonna 1916. Kuva: Wikimedia
aktiivisemmasta käytöstä, mutta Commons.
ajatukset eivät yltäneet amiraali E8 returning from a patrol in 1916.
Kaninin tasolle asti. Venäläiset Photo: Wikimedia Commons.
antoivat amiraali Kaninin johdolla briteille ainoastaan satunnaisia
tiedustelutehtäviä ja puolustuksellisia partiointeja. Ashmore kuvaili tilanteesta johtuneen toimettomuuden olleen »sydäntäsärkevää» ja »demoralisoivaa».78
Itämeri oli vuoden 1916 kesällä melko rauhallinen. Merisotaa käytiin pääosin laskemalla miinoitteita vihollisen oletetuille kulkuväylille.
Venäläiset pysyivät pääosin omien puolustuslinjojensa sisäpuolella lähtien ainoastaan satunnaisesti etsimään vihollista pinta-aluksillaan. Brittiläisten sukellusvenemiesten arkeen tämä vaikutti tylsiksi koettujen
tiedustelupartiointien lisääntymisenä. Brittiveneet partioivat kerta toisensa jälkeen Libaun edustalla ja kävivät laskemassa satamassa olleet
alukset.
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Amiraliteetti päättää lähettää lisävahvistuksia

Brittiläisten sukellusvenemiesten viettäessä talvista hiljaiseloaan Tallinnan satamassa alkuvuonna 1916 Englannin sodanjohdossa mietittiin
konkreettisia toimia venäläisten auttamiseksi.79 Venäjän laivaston yhteysupseerina brittien laivastossa toiminut suomalainen Gustav von
Schoultz80 oli jo aiemmin ehdottanut Venäjän ja Ison-Britannian yhteistyön syventämiseksi keveiden laivasto-osastojen lähettämistä.81
Amiraliteetissa venäläisten auttamista ja myös uusien sukellusveneiden
lähettämistä alettiin pohtia tosissaan jälleen helmikuussa 1916.82
Helmikuun 26:ntena päivätyssä amiraliteetin muistiossa todetaan,
että sukellusveneiden lähettäminen Tanskan salmien kautta olisi liian
vaarallista saksalaisten asettamien sukellusveneverkkojen ja miinoitteiden takia. Arvioitiin, että sukellusveneistä pääsisi hyvällä onnella läpi
puolet ja huonolla ei yksikään.83 Lisäksi mietittiin Tanskan salmiin
hyökkäämistä suuremmilla laivasto- ja maajoukkojen osastoilla. Tämä
todettiin kuitenkin toteuttamiskelvottomaksi, sillä se olisi vaatinut
kaikkien voimien vetämistä Välimereltä.84 Muistion loppukaneettina
todettiin, että on keskityttävä omien Itämerellä olevien sukellusveneiden toimintakunnon ylläpitämiseen ja niiden saamiseen vesille heti
kun jäätilanne sen sallii. Lisäksi todettiin, että venäläisiä voitaisiin auttaa lähettämällä heidän suostumuksellaan kykeneviä englantilaisia
miehistöjä käyttämään venäläisiä sukellusveneitä.85 Tässä vaiheessa
suunnitelmat eivät edenneet muistiota pidemmälle.
Aihe tuli uudelleen ajankohtaiseksi heinäkuussa 1916, kun uudet
suunnitelmat oli laadittu. Amiraliteetti hyväksyi 17. heinäkuuta suunnitelman, jonka mukaan Itämerelle lähetettäisiin neljä vanhempaa Cluokan sukellusvenettä niin pian kuin mahdollista. Tanskan salmia pidettiin edelleen liian vaarallisina, joten veneet päätettiin siirtää Arkangeliin, josta ne vietäisiin jokia ja kanavia pitkin proomujen kyydissä
Suomenlahdelle.86 C-luokan veneet olivat tekniikaltaan vanhentuneita,
mutta niitä pidettiin jokseenkin luotettavina ja niiden katsottiin soveltuvan lyhyille partiointimatkoille Riian- ja Suomenlahdella. Tärkein Cluokan veneiden valintaan vaikuttanut tekijä oli kuitenkin niiden koko.
Ne olivat tarpeeksi pieniä ja kevyitä mahtumaan jokia pitkin kulkevien
proomujen kyytiin.87
Tehtävään valittiin sukellusveneet C26, C27, C32 ja C35. Sukellusve-
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neet siirtyivät ensin Doverin tukikohdasta Chathamin laivastotukikohtaan, jossa ne valmisteltiin matkaa varten. Suunnitelman mukaan sukellusveneet hinattaisiin Chathamista Shetlannin kautta Arkangeliin.
Matka kohti Arkangelia alkoi 3.8.1916 ja ne saapuivat perille 21.8.88
Arkangelista alkoi C-veneiden matkan teknisempi vaihe. Ne lastattiin kuivatelakalla proomuihin, jotka lähtivät kuljettamaan niitä Vienanjokea ja Marian kanavajärjestelmää pitkin kohti Pietaria.89 Matka
joissa, järvissä ja kanavilla kesti noin kaksi viikkoa. C-veneiden akut oli
kuitenkin pakattu huolimattomasti ja ne rikkoutuivat matkalla. Tämän
vuoksi ensimmäiset C-luokan sukellusveneet saatiin käyttöön vasta yli
kuukausi sen jälkeen kun ne olivat saapuneet Pietariin.90
Pieniä C-luokan sukellusveneitä alettiin saada toimintakuntoon lokakuun loppupuolella 1916. Lisävoimien johdosta brittien sukellusvenelaivueesta tehtiin elokuun 1916 alusta alkaen erillinen sotilasyksikkö.
Tämä tarkoitti sitä, että laivueen komentajan ei enää tarvinnut raportoida kaikesta suoraan komentoketjussa ylempänä olevaan yksikköön
Englantiin. Se tarkoitti myös Cromielle vapaampia käsiä ja vähemmän
paperityötä.91

C27 proomukuljetuksessa matkalla Arkangelista Itämerelle. Kuva: The National
Archives.
C27 on a barge on its way from Archangelsk to the Baltic Sea. Photo: The National
Archives.
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Muutokset olivat tervetulleita Cromielle ja koko brittilaivue oli toiveikkaana siitä, että vuoden 1915 kaltainen menestys voisi jälleen olla
mahdollista.92 Cromien toiveikkuutta lisäsi amiraali Nepeninin kanssa
käyty epävirallinen keskustelu, jossa käytiin läpi sukellusvenesodan
strategiaa. Tapaamisessa Cromielle luvattiin, että valmiudessa olevia
sukellusveneitä pidettäisiin etutukikohdassa ja että briteillä olisi koko
ajan vähintään yksi sukellusvene merellä.
C-luokan sukellusveneiden tukikohdaksi tuli Rohukülan satama Viron länsirannikolla, josta ne saattoivat helposti toimia Riianlahtea ja Libauta kohti. C-luokan sukellusveneet pääsivät tositoimiin marraskuun
lopussa tekemillään lyhyillä partiointiretkillä. Nämä partioinnit olivat
brittien vuoden 1916 purjehduskauden viimeiset ennen jäiden aiheuttamaa taukoa.93

Brittiläiset sukellusvenemiehet keskellä vallankumouksellista
laivastoa

Brittiläisten sukellusvenemiesten talvikauden vietto Tallinnassa alkoi
samaan tapaan kuin aikaisempinakin vuosina. Sukellusveneet laitettiin
talvisäilytykseen ja niitä huollettiin. Vikoja korjattiin ja kaikki C-luokan veneet pyrittiin saamaan toimintakuntoon purjehduskauden 1917
alkuun mennessä.
Brittien valmistautuminen seuraavaan purjehduskauteen häiriintyi
maaliskuussa 1917, kun Venäjän helmikuun vallankumous alkoi. Vallankumous ja levottomuudet eivät tulleet briteille täytenä yllätyksenä,
sillä eristyksessäkin he saivat tietoja Venäjän tapahtumista. Brittiupseerit olivat tietoisia laajasta tyytymättömyydestä, jonka tulkittiin johtuneen tsaarin yksinvaltiudesta ja tehottomasta vallasta, hänen sotilasjohtajiensa kyvyttömyydestä ja ministereiden korruptiosta.94
Suurin osa brittiläisen sukellusvenelaivueen henkilöstöstä sai kokea
vallankumouksen kuohuja vasta niiden levittyä Tallinnaan joitain päiviä Pietarin tapahtumien jälkeen. Pietarista saapui 16.3. kaksi duuman
edustajaa julistamaan tsaarin kruunusta luopumista ja pyytämään venäläisten merimiesten tukea uudelle väliaikaishallitukselle. Brittiläisten
emäaluksena toimineen Dvinan miehistö liittyi vallankumouksellisten
leiriin duuman edustajien käytyä puhumassa heille.95
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Vallankumoukselliset pyrkivät riisumaan epätoivotut venäläiset upseerit aseista ja vangitsemaan heidät. Cromie otti tiukan linjan, kun kyseessä oli hänen alaisuudessaan toimivat venäläisupseerit. Hän ei voinut omien sanojensa mukaan estää vallankumouksellisia riisumasta venäläisupseereita aseista, mutta hänen onnistui estää vallankumouksellisia pidättämästä heitä.96
Kapinallisten otettua vallan itselleen päätöksenteko siirtyi Tallinnan
tukikohdassa komiteoille, joita oli joka laivassa. Ylin päätäntävalta oli
Itämeren laivaston keskuskomitealla. Aluksiin valittiin uudet päälliköt
ja niin tehtiin myös brittien emälaiva Dvinalla. Dvinan uudeksi kapteeniksi valittiin merimies, joka oli aiemmin valmistellut Cromien aamukylvyt.97
Britit luovivat vallankumouksellisen laivaston osana pyrkien välttämään vaarallisia tilanteita. Cromie teki kaikkensa estääkseen konfliktit
brittien ja vallankumouksellisten välillä. Kohtaamiset sujuivatkin pääosin rauhallisissa merkeissä. Suurin syy Tallinnan tukikohdan maltilliseen kapinointiin ja hyvien välien säilymiseen ryhmittymien välillä oli
siellä vallinnut yksimielisyys tuesta väliaikaishallitukselle.98 Katsottiin,
että Itämeren laivasto oli pidettävä vallankumouksesta huolimatta taistelukykyisenä. Tässä vaiheessa vallankumous oli pääosin isänmaallista
ja sotaa Saksaa vastaan haluttiin jatkaa.

Brittilaivueen kesä ja syksy 1917

»The first defence lies on us, and perhaps the 4th division of russian
boats, who are decent.»
Näin kirjoitti Francis Cromie kirjeessään amiraali Phillimorelle
5.4.1917. Vallankumouksen aiheuttamien muutosten myötä brittilaivueen komentaja katsoi, että vain pieni osa Venäjän Itämeren laivastosta oli säilyttänyt toimintakykynsä jäiden väistyessä keväällä 1917. Brittisukellusveneet miehistöineen sen sijaan olivat hyvin valmistautuneina
valmiina tositoimiin toukokuun alussa.99
Pienemmät C-luokan sukellusveneet siirtyivät tukialuksen kanssa jo
edellisvuonna käytettyyn Rohukülan satamaan, josta käsin ne saattoivat toimia helposti Riianlahdella. Helsingin vallankumouksellinen ilmapiiri ei miellyttänyt Cromieta, ja E-luokan veneiden tukikohdaksi
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valikoitui rauhallinen Hanko, jonne sukellusveneet ja emäalus Pamiat
Azova – Dvinan aiempi nimi oli palautettu – siirtyivät.100
E-luokan veneet partioivat edelleen kesän 1917 aikana ahkerasti Libaun edustalla, jossa havaittiin runsaasti vihollisen liikkeitä. Englantilaisten sukellusveneiden venäläisiltä saamat käskyt olivat kesällä 1917
melko yksinkertaisia. Niissä käskettiin sukellusvene kohteeseen, jossa
täytyi pysytellä tietty aika, edellä mainitun partioinnin tapauksessa
kuusi päivää. Partioinnin aikana saksalaisia partioita vastaan ei saanut
hyökätä, vaan ainoastaan suuria aluksia sai ampua. Näin haluttiin pitää
omien sukellusveneiden liikkeet salassa ja vältettiin omia tappioita. Venäläiset olettivat saksalaisten suunnittelevan hyökkäystä Riianlahdelle
ja tätä ei suoritettaisi pienillä aluksilla. Näin ollen saksalaisia hävittäjiä,
torpedoveneitä ja troolareita vastaan ei annettu lupaa hyökätä.
C-luokan veneet tekivät yhteensä kymmenen partioretkeä kesä–elokuussa 1917. Ne suuntautuivat suurimmaksi osaksi Riianlahdelle. Kesän 1917 lyhyiden partioretkien ohella C-veneiden miehistöt keskittyivät harjoitteluun. Hyökkäysharjoitteita tehtiin pääosin venäläisiä hävittäjiä vastaan.
Syyskuun aikana E-luokan veneet tekivät yhteensä kuusi partiomatkaa. Kahdella Libaun edustalle suoritetulla matkalla havaittiin Libauhun keskitetyn aiempaa enemmän saksalaisaluksia. Syyskuun lopulla
saatujen tiedustelutietojen mukaan myös Kielistä oli lähtenyt neljä taistelulaivaa, useita risteilijöitä ja kaksi hävittäjälaivuetta kohti itää. Näiden tietojen valossa venäläisten tiedustelupalvelu oletti, että hyökkäys
Riianlahdelle tai Suomeen olisi odotettavissa.

Saksalaisten hyökkäys Itämerellä

Vallankumouksen lamauttama Venäjän armeija ei kyennyt pysäyttämään saksalaisten etenemistä. Riika ja Dünamünde (Väinäjoensuu)
joutuivat saksalaisjoukkojen käsiin syyskuun alussa, mutta Riianlahti
jäi vielä Venäjän laivaston hallintaan. Tämä johti tilanteeseen, jossa etenevien saksalaisten vasen sivusta oli alttiina Venäjän laivaston tulitukselle.101
Venäläisten jo kauan odottelema ja saksalaisten etenemisen myötä
ajankohtaiseksi tullut hyökkäys Riianlahdelle alkoi 12.10.1917. Saksa-
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laisten päämääränä oli tehdä maihinnousu Saarenmaalle ja katkaista
näin pakoreitti Riianlahdelta.102
Saksalaisoffensiivin alkaessa E-luokan veneistä oli käytettävissä ainoastaan E9. E1 oli juuri palannut partiointimatkalta Libausta Hankoon, mutta kärsi moottoriongelmista.103 C-luokan veneistä kaksi (C27
ja C32) oli toimintavalmiina Rohukülan satamassa, kun taas C26 oli lepovuorossa Hangossa. Loput brittiveneet (E8, E19 ja C35) olivat korjattavana Tallinnan telakalla.104
E-luokan alukset eivät huonon sään vuoksi päässeet kosketuksiin vihollisalusten kanssa, mutta Riianlahdella olleilla C-luokan veneillä riitti
tekemistä saksalaisten edetessä sinne. Brittisukellusveneet tekivät saksalaisoffensiivin aikana viisi torpedohyökkäystä. Niissä ammuttiin yhteensä kahdeksan torpedoa, joista yksi osui saksalaiseen kuljetusalukseen. C27 hyökkäsi Riianlahdella taistelulaiva Königiä vastaan, mutta
torpedot menivät ohi. Luutnantti Downien johtama C26 hyökkäsi niin
ikään kahta König-luokan taistelulaivaa vastaan tuloksetta. C32 hyökkäsi kahta kuljetusalusta vastaan ilman menestystä. C32 menetettiin
Riianlahdella, kun se jouduttiin ajamaan maalle ja räjäyttämään. Brittien taistelu ei ollut menestyksekästä, ja Cromie oli erittäin tyytymätön
C32:n räjäyttämiseen.
Kun taistelu Saarenmaan herruudesta kävi kuumana saksalaisten ja
venäläisten joukkojen välillä, Cromie pyrki suostuttelemaan venäläisiä
pitämään neljä sukellusvenettä merellä etsimässä hyökkääviä saksalaisia. Jälleen kerran venäläiset osoittautuivat kuitenkin varovaisiksi ja halusivat mieluummin odotella jo merellä olevien sukellusveneiden tuomia lisätietoja.
Viimeistään 21.10.1917 oli selvää, että taistelu Viron länsirannikon
saarista ja Riianlahden hallinnasta oli hävitty. Saksalaiset olivat saaneet
saaret täysin haltuunsa ja venäläiset laivastoyksiköt olivat poistuneet
Riianlahdelta tai ne oli tuhottu sinne.105
E-luokan veneiden toiminta-alue siirrettiin Cromien toimesta Libausta Riianlahden suulle ja Suomenlahden suulla olevan miinakentän,
Dagerortin ja Örön väliselle alueelle. Veneet suorittivat näillä vesillä lokakuun aikana vielä viisi partiointia, joissa ei hyökätty vihollisaluksia
vastaan.106
Vuoden 1917 purjehduskauden viimeiset partioinnit suoritettiin
13.11., kun E19 lähetettiin Steinortin edustalle torjumaan saksalaisia
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kuljetusaluksia, joita löydettiinkin. Molemmat ammutut torpedot menivät ohi kohteestaan.107 E19:n suorittama hyökkäys saksalaista kuljetusalusta vastaan osoittautui brittiläisten sukellusveneiden viimeiseksi
sotatoimeksi Itämerellä.

Brittilaivueen viimeiset kuukaudet

Tilanne Itämeren laivastossa huononi edelleen loka- ja marraskuun
1917 aikana. Venäläisten merimiesten moraali laski ja väkivaltaisuuksia
alkoi jälleen esiintyä. Bolševikit kaappasivat vallan väliaikaishallitukselta niin sanotussa lokakuun vallankumouksessa 7.11.1917. Tämä heijastui myös Itämeren laivastoon. Cromie kuvasi 13.11. poliittista tilannetta erittäin kriittiseksi.108 Tätä kuvaa myös se, että brittien Venäjän yhteysupseeri käski brittejä olemaan mahdollisimman vähän tekemisissä
venäläisten kanssa ja pidättäytymään kaikesta sellaisesta, mikä voitaisiin tulkita rauhanvastaisesti.109
Myös Helsingissä kuohui, kun 14.11. alkoi yleislakko, jota seuranneet
levottomuudet myös Cromie pani merkille.110 Sekava tilanne ympäröivässä yhteiskunnassa heijastui brittien palkka-asioihin ja ruokahuoltoon asti, kun Venäjän hallituksen luottoseteleitä ei enää hyväksytty eikä käteistä ollut ja ruokaakin oli jäljellä vain yhden viikon tarpeisiin.
Ennen talven tuloa Cromie pyrki parhaansa mukaan järjestelemään
sukellusveneiden korjaukset ja talvisäilytyksen asianmukaiseen kuntoon. Tavoitteena oli pitää osa sukellusveneistä Helsingissä, osa Tallinnassa ja suurimpia korjauksia vaativat veneet Kronstadtissa. Cromie ei
uskonut Tallinnan olevan turvallinen paikka mahdollisen saksalaishyökkäyksen takia ja halusi veneet pois sieltä ennen jäiden tuloa.111
Myös poistumissuunnitelmat Itämereltä tarkastettiin uudelleen. Tilanteen vaatiessa huonokuntoisin E-vene ja jäljellä olevat C-veneet upotettaisiin ja loput E-veneet pyrkisivät Tanskan salmien läpi takaisin Pohjanmerelle varasuunnitelmanaan internointi Tanskaan ennemmin kuin
Ruotsiin.112
Bolševikkikaappauksen jälkeen Venäjän hallitus pyrki sitkeästi rauhaan. Saksalaisten kanssa aloitettiin rauhanneuvottelut ja aselepo solmittiin 15.12.113 Cromielle luvattiin jo viikkoa aikaisemmin, että briteille turvattaisiin vapaa kulku Murmanskiin ja että heidän jälkeen jää-
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nyttä materiaaliaan ja omaisuuttaan kunnioitettaisiin.114 6.12. annetulla Suomen itsenäisyysjulistuksella ei sinänsä ollut vaikutusta brittilaivueeseen, sillä Itämeren laivaston korkeimman päätäntävallan 16.12.
ottanut keskuskomitea oli sitoutunut turvaamaan brittien toiminnan ja
poispääsyn.
Cromien palveluksia kosiskeltiin hänen mukaansa myös maista käsin.
Joulukuun alussa helsinkiläiset liikemiehet tarjosivat Cromielle 50 000
puntaa, jos hän olisi laivueineen estänyt Itämeren laivaston merimiehiä
nousemasta maihin sillä aikaa, kun liikemiehet »hoitelisivat» maissa olevat punakaartilaiset.115 Vielä maalis–huhtikuussa 1918 Cromie kirjoitti,
että valkoiset tarjosivat epäsuorasti hänelle viisi miljoonaa puntaa, jos
saisivat ostetuksi koko laivueen mukaan lukien tarvikkeet ja varastot.116
Itämeren laivaston virasta eronnutta amiraalia konsultoidessaan
Cromielle selvisi, että keskuskomitea pitäisi sukellusveneiden tuhoamista epäystävällisenä tekona. Ex-amiraali esittikin Cromien äimistykseksi suunnitelman, jonka mukaan suurin osa briteistä lähetettäisiin
kotiin tavaroineen ja tärkeimpine varusteineen, mutta sukellusveneitä
jäisi hoitamaan runkomiehistö. Näin ollen, jos »Venäjällä olisi heille
vielä tarvetta keväällä», olisi heidän mahdollista palata.117
Suurin osa englantilaislaivueen miehistöstä ja upseereista poistui
Helsingistä tammikuun alussa rautateitse Murmanskiin, josta he pääsivät laivan kyydillä takaisin Isoon-Britanniaan. Helsinkiin jäi luutnantti
Downien johdolla kaksi upseeria ja 22 merimiestä, joista suurin osa oli
vapaaehtoisia. Heidän tehtävänään oli ylläpitää sukellusveneitä toimintavalmiudessa ja tuhota ne tarpeen tullen. Cromie määrättiin laivastoattaseaksi Pietariin. Hän ei pitänyt pestistä, mutta myöntyi siihen, kunnes pätevä seuraaja löydettäisiin.118
Amiraliteetti piti sukellusveneiden asemaa turvattuna, kunhan Helsinki pysyi joko suomalaisten tai venäläisten käsissä. 27.1. alkanut Suomen sisällissota ei vaikuttanut brittien ylläpitojoukon toimintaan. Helsingistä käsin Etelä-Suomea hallinnut kansanvaltuuskunta pyrki pitämään hyvät suhteet ulkomaalaisiin ja takasi kaikille ulkomaiden kansalaisille kansainvälisen oikeuden antaman turvan.119 Punaisen Suomen
ulkoasiain valtuutettuna toiminut Yrjö Sirola jopa kutsui luutnantti
Downeyn luokseen ja vakuutteli tälle hyvää tahtoaan ja suojelua.120
Brittiosasto vietti hiljaiseloa tammikuusta 1918 huhtikuun alkuun.
Cromie oli toimelias uudessa työssään ja vietti paljon aikaa Pietarissa,
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mutta matkusti usein myös Helsinkiin hoitamaan uuteen toimeensa
liittyviä asioita. Helmikuussa Cromie oli tavannut Brest-Litovskin rauhanneuvotteluista palanneen venäläisen amiraalin, jolta oli saatu mairittelevia lausuntoja brittisukellusveneiden osuudesta sotatoimissa.
Cromie kirjoitti:121
»Sain erittäin ilahduttavia uutisia amiraali Altfadalta122, venäläisen
rauhanvaltuuskunnan jäseneltä Brest-Litovskista. Hän ilmoitti minulle,
että hunniamiraali Hopman oli yksityiskeskustelussa kertonut hänelle,
että englantilaislaivue oli heille jatkuva levottomuuden aihe Itämerellä,
oikeastaan ainoa, ja että saksalaiset olivat organisoineet ja pitäneet jatkuvasti merellä erityisosaston selvittämään nämä häiriköt … Saarenmaan-retkellä heidän ainoa pelkonsa oli englantilaislaivue, kun taas
vuonna 1915 ison aluksen (Moltken) vaurioituminen oli viimeinen
korsi ja sai heidät vetäytymään Riianlahdelta …»
Suomen sisällissotaan valkoista osapuolta auttamaan saapuneet saksalaisjoukot nousivat maihin Hangossa 3.4.1918 ja lähtivät etenemään
kohti Helsinkiä. Britit olivat täydessä sodassa Saksaa vastaan, joten heidän tieltään oli lähdettävä pois. Jäljelle jäänyt 25 miehen osasto aloitti
Cromien käskystä toimet sukellusveneiden tuhoamiseksi, jotta ne eivät
jäisi saksalaisten käsiin. Koska meri oli jäässä, sukellusveneitä ei saatu
pois satamasta ilman jäänmurtajan apua.Venäläiset eivät suostuneet auttamaan ennen kuin Downie uhkasi räjäyttää sukellusveneet ja 140 torpedoa satamassa. E1, E9 ja E19 seilasivat jäänmurtajan avustamana kohti viimeistä leposijaansa Helsingin edustalle, aivan Harmajan majakan
eteläpuolelle, jonne ne upotettiin räjäyttämällä. Seuraavana päivänä 4.4.
saman kohtalon kokivat E8, C26, C27 ja C35 sekä torpedojen säilytykseen käytetty proomu.123 Brittiosasto poistui Helsingistä rautateitse Pietarin kautta Murmanskiin. Cromie jäi vielä Helsinkiin upottamaan kolme brittiläistä rahtilaivaa, jotka olivat jääneet Itämerelle sodan alettua.124
Sukellusveneiden tuhoamisen myötä brittilaivueen yli kolme ja puoli
vuotta kestänyt toiminta Itämerellä päättyi.
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British Submarines on the Baltic Sea in
1914−1918
For Britain, World War I began when the nation declared war on Germany on August 8, 1914. The high command of the Royal Navy assembled in Loch Ewe, Scotland, on September 17th with the purpose of analyzing the events of the first weeks of the war and drafting plans for
subsequent actions. The meeting decided to send submarines to the
Baltic Sea.
Three E-class submarines were dispatched to the Baltic on October
13, 1914. Two of them (E1 and E9) managed to make their way through
the Danish Straits while the third had to abort its attempt to penetrate
the narrows due to increased German patrols. The boats transited
through the Russian naval base at Liepāja to Finland, where they were
attached to the commander of the Russian Baltic Sea Fleet to sail on the
first patrol sorties in the southern Baltic in late November. They then
docked at Tallinn for the winter until the resumption of sailing on
April 27, 1915. The first sinking by a British submarine on the Baltic
was recorded in June when E9 under command of Max Horton sank a
German transport and caused damage to a destroyer.
During the spring of 1915, the Germans commenced a push towards
the northeast, not only on land but also on sea, and entered the Gulf of
Riga. E1, commanded by Noel Laurence, was ordered on station at the
mouth of the gulf, where it engaged German units with success, scoring
a torpedo hit on the bow of the SMS Moltke. The battlecruiser escaped
major damage, but the attack had significance since the Germans were
not satisfied with their performance in the battle and considered oper-
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ations in the area somewhat of a gamble due to enemy submarines
lurking in the vicinity.
The Admiralty decided, in late July 1915, to send additional E-class
boats to the Baltic. The first to arrive were E8 and E13. E8 reached its
destination without problems, while E13 got stuck on a sand bar inside
Danish territorial waters where it came under attack by a German destroyer. The event attained major publicity and served to show how seriously the Germans responded to the presence of British submarines
on the Baltic.
In September the British ordered two more E-class submarines on
stations to the Baltic. Both of them, E18 and E19, made their way
through without any hitches. With their arrival, the number of E-class
boats in the area increased to five. When this happened simultaneously
with the service entry of the Russian Bars class submarines, the submarine strength of the Allied Powers in the area got a marked boost.
The submarine strategy of the Russian Baltic Fleet underwent a
change in the fall of 1915. Instead of patrols and the hunting of warships, its submarines were now tasked with attacking merchant ships
carrying iron ore from Sweden to Germany.
The British succeeded in intercepting eleven iron ore carrying
German ships between September and the end of December. Their
crews were allowed to abandon ship before sinking. The Germans’ response to the submarine threat was to route shipping via Sweden’s territorial waters and to order ships to sail under the cover of darkness.
They also assigned warships to escort merchant vessels along the shipping routes between Sweden and Germany.
The icing on the cake with the success in warfare against merchant
shipping came when Commander Francis Goodhart and his crew managed to sink the armored cruiser SMS Prinz Adalbert, which had previously received a torpedo hit from a British submarine. Its loss proved to
be the worst single disaster sustained by the German Baltic Sea fleet in
the war.
With the coming of the 1916 sailing season, the Germans steppedup anti-submarine measures on the Baltic Sea. They arranged merchant ships into convoys protected by armed trawlers. The British lost
their first submarine when E18 failed to return from a patrol, having
apparently hit a mine.
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In the winter of 1916, the British again decided to provide additional
submarines to help the Russians. They regarded the Danish Straits as
excessively dangerous, and therefore made arrangements for moving
the boats to Archangel and onward, along a network of rivers and
canals, to the Gulf of Finland. Fours small C-class boats were selected
for the attempt, and they eventually, after a voyage of around three
weeks, arrived at their intended destination on August 21, 1916. These
boats were meant for operations on the Gulf of Riga and Gulf of Finland. With the arrival of the C-class boats, the British submarines in
the area were organized as a detached unit, designated the Baltic Flotilla with Commander Francis Cromie, who had previously sailed to the
Baltic on board E19, at the helm.
The Russian revolution hampered, from March 1917 onward, the
preparations of the British for the coming sailing season, although
their encounters with the revolutionaries remained largely peaceful.
However, the Russian army, paralyzed as it was by the revolution, was
unable to check the German push. The Germans launched an attack on
the Gulf of Riga on October 12, 1917, and all that stood against them
were three British submarines, who failed to achieve any success in the
ensuing engagements. As the Germans advanced further, the employment zones of the British boats were relocated to the mouth of the Gulf
of Riga and in the Gulf of Finland, but subsequent patrols were unsuccessful.
The Bolshevik coup resulted in the rapid deterioration of the Baltic
Fleet, which also affected the situation for the British forces. The latter
attempted to maintain separation from the revolutionaries in order to
avoid any potential problems. The Bolsheviks signed an armistice with
the Germans on December 15, 1917.
Cromie considered Tallinn unsafe, due to the Germans’ advance, and
transferred his boats to Helsinki. Most of their crews were sent home
via Murmansk in early January 1918, only a small detachment remaining in Helsinki to maintain, and if necessary destroy, the submarines.
The war between Russia and Germany ended with the signing of a
peace treaty on March 3, 1918. A German force deployed to help the
Whites in Finland’s Civil War landed at Hanko on March 4th and began
its advance in the direction of Helsinki. Cromie ordered his submarines
to be destroyed to prevent them falling into German hands. Therefore,
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the boats were scuttled with explosive charges off Helsinki near the
Harmaja lighthouse on the night of March 3rd−4th, which marked an
end to the operations of the British flotilla on the Baltic Sea after a
presence of approximately three and a half years.
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KERKKO NORDQVIST
(s. 1978), filosofian maisteri, arkeologi, työskentelee Oulun yliopistossa.
Tutkimuksen kohteena muinainen ihmistoiminta ja sen materiaaliset jäljet
itäisen Fennoskandian ja Luoteis-Venäjän alueella kivikaudelta nykypäivään.

Karjalan kannaksen pienet linnakkeet –
vaiheita 1700-luvulta nykypäivään
Pietarin perustaminen Nevan suulle 1703 oli merkittävä tapahtuma
Karjalan kannaksen tulevaisuuden kannalta. Sen myötä Kannas, samoin kuin koko Kaakkois- ja Itä-Suomi, ajautuivat kiinteästi osaksi
Pietarin turvallisuuskysymystä, joka tuli määrittämään Venäjän sotilasja ulkopolitiikkaa pohjoisella Itämerellä. Keskeisen osan alueen puolustuksessa saivat viimeistään 1200–1300-luvulta periytyvät Viipurin ja
Käkisalmen kivilinnat, joiden lisäksi Vuoksen alueelle perustettiin
1700-luvun aikana useita pienempiä linnakkeita.1 Jälkimmäisiin liittyvää tietoa on kuitenkin julkaistu niukasti, etenkin suomeksi. Ne ovat
jääneet huomiotta 1700- ja 1800-luvun alun linnoituksia käsittelevässä,
pääosin nykyisen Suomen alueella sijaitseviin puolustusvarustuksiin
keskittyvässä kirjallisuudessa.2
Tämä artikkeli käsittelee näitä Vuoksen alueelle 1700-luvulla rakennettuja linnakkeita. Tavoitteena on käydä läpi niiden historiallinen
konteksti sekä olemassa olevat tiedot. Lähdemateriaalina on käytetty
julkaistuja dokumentteja ja historiikkeja sekä tutkimuskirjallisuutta.
Arkistojen mahdollisesti sisältämää materiaalia ei tämän artikkelin
puitteissa ollut mahdollista käydä läpi.

Pohjoisen pääkaupungin turvaaminen – suuri Pohjan sota

Suuri Pohjan sota (1700–1721) muutti radikaalisti sotilas- ja valtapoliittisia asetelmia pohjoisen Itämeren piirissä, kun alueelle ilmaantui
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uusi voimatekijä, Venäjän keisarikunta. Venäjän joukot valtasivat Nevaja Ohtajoen yhtymäkohdassa sijainneen Nevanlinnan linnoituksen
1703 ja aloittivat samana vuonna Pietari-Paavalin linnoituksen rakentamisen Nevan Jänissaareen. Pietarin kaupungin perustamista seurasi
myös sitä ympäröivien alueiden linnoittaminen.3 Varhaisimmat puolustusvarustukset keskittyivät venäläisten ensimmäisenä haltuunsa saamille Pähkinälinnan ja Nevanlinnan välisille Nevan rantamaille, minkä
lisäksi Pietarin ulkopuolelle Retusaareen alettiin rakentaa Kronstadtin
linnoitusta.4 Sotatoimet siirtyivät kuitenkin melko pian kauemmas rakenteilla olevasta kaupungista. Etelässä pääosa Inkerinmaasta päätyi
Venäjän hallintaan jo vuosina 1702–1704. Pohjoisempana Karjalan
kannaksella Pietari Suuren armeija valtasi Viipurin ja Käkisalmen linnat 1710, jolloin epämääräinen rintamalinja asettui hetkeksi Vuoksen
tasalle.5
Viipurin linna sijaitsi tärkeimmän Suomen suunnalta Pietariin johtaneen maareitin eli Suuren rantatien varrella, kun taas Käkisalmi varmisti Savosta kohti Pietaria johtanutta tietä. Tämän lisäksi linnat sijaitsivat Kannaksen halkaisseen Vuoksen vesireitin päissä ja kontrolloivat
kulkua Suomenlahdelta Laatokalle. Linnat oli kuitenkin mahdollista
kiertää ja niiden väliin jäi laaja alue, jonka kautta vihollisen olisi ollut
mahdollista häiritä huoltoa ja liikuttaa joukkojaan kohti Pietaria. Niinpä linnojen väliselle alueelle rakennettiin jo sodan kuluessa väliaikaisia
linnakkeita, joista yhden, Muolaan- ja Äyräpäänjärven välisellä kannaksella sijainneen pienen varustuksen ruotsalaiset tuhosivat 1711.6
Tapahtumien painopiste siirtyi kuitenkin pian lännemmäs, ja välitön
Pietariin kohdistunut uhka väistyi viimeistään Venäjän valloitettua
pääosan Suomesta ja isonavihana tunnetun miehityskauden alettua
1713.
Suuren Pohjan sodan 1721 päättäneen Uudenkaupungin rauhan
myötä Ruotsin suurvalta-asema oli mennyttä: se joutui luovuttamaan
Venäjälle paitsi Inkerinmaan, Viron ja Liivinmaan, myös pääosat Käkisalmen ja Viipurin lääneistä. Karjalan kannaksesta tuli Pietarin suojaalue. Viipurin ja Käkisalmen rajalinnoja korjattiin ja vahvistettiin, minkä lisäksi niiden väliin jäävää aukkoa tukkimaan rakennettiin vielä Pietari Suuren eläessä pienempien linnakkeiden ketju.7 Aluemenetysten
heikentämä Ruotsi puolestaan aloitti itärajansa turvaamiseksi linnoitustyöt Haminassa ja Lappeenrannassa.8
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Kannaksen ja Kaakkois-Suomen sotilaallinen merkitys oli suuri, sillä
Suomenlahden ja Laatokan välinen alue oli ainoa realistinen Ruotsin ja
Venäjän välinen sotanäyttämö pohjoisessa: seudulla oli edes jonkinlainen tieverkosto, joka mahdollisti joukkojen liikuttamisen ja huollon
järjestämisen, minkä lisäksi siellä saattoi hyödyntää maa- ja merivoimien yhteistoimintaa. Alueet Laatokan pohjoispuolella olivat jo »umpimetsää», joiden läpi kulkeminen olisi ollut joukoille liian kuluttavaa.
1700-luvun sodankäynti perustui kiinteiden, hyvin puolustettavissa
olevien tukikohtien muodostamaan järjestelmään, joihin joukot oli sijoitettu ja joista käsin niillä operoitiin.9
Venäläisten rakentamien linnakkeiden sijainti selittyy Kannaksen
1700-luvun vesistö- ja liikenneoloilla. Ennen Taipaleessa ja Kiviniemessä 1800-luvulla tapahtuneita vesistönlaskuja Vuoksen alueella sijaitsi
ns. Vuoksenlaakson muinaisjärvi, jonka pinta oli 5–6 metriä nykyistä
korkeammalla, Suvannon pinnan ollessa noin 10 metriä nykyistä ylempänä.10 Karjalan kannaksen halkaisi näin ollen nykyistä massiivisempi
vesistö, jonka rajalta Pietariin johtaneet maantiet ylittivät tai ohittivat
vain muutamassa kohdassa. Juuri näitä kohtia linnakkeet rakennettiin
kontrolloimaan.
Tarkkaa tietoa Kannaksen linnakkeiden rakentamisajasta ei ole, joskin tämä on tapahtunut viimeistään rauhanteon jälkeen ja ennen Pietari Suuren kuolemaa 1725.11 Kannaksen linnoitusjärjestelmään kuuluivat tällöin keskuslinnoituksen aseman saaneen Viipurin linnan sekä
Käkisalmen linnan ohella noin 30 kilometriä Viipurista kaakkoon rakennettu Muolaankylän linnake, tästä noin 37 kilometriä itäkoilliseen
sijaitseva Kiviniemen linnake sekä Taipaleen linnake noin 27 kilometriä
Kiviniemestä itäkaakkoon. Lisäksi lähteissä esiintyy Suvek-šanets nimisenä kulkeva linnake (ks. s. 194). Tiedot Kannakselle 1720-luvulla rakennetuista linnakkeista ovat kaikkiaan niukat ja perustuvat kirjallisiin
lähteisiin. Varmoja arkeologisia tai maastohavaintoja tästä linnoitusvaiheesta ei ole. Linnakkeet ovat ilmeisesti olleet suhteellisen vaatimattomia, eikä yhteenkään niistä ollut sijoitettu pysyvää varuskuntaa – ne oli
tarkoitus miehittää ainoastaan vihollisjoukkojen uhatessa.12
Kannaksen linnakkeista suurin oli Muolaan linnake (Mulo-šanets).
Se sijaitsi Pietariin johtavan päätien ja Heinjoelta tulevan tien risteyksessä Muolaankylässä, Äyräpäänjärven (eli Vuoksenlaakson muinaisjärven) ja Muolaanjärven välisellä kapealla kannaksella. Samassa paikassa
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Vuoksen alueen 1700-luvun linnakkeet: 1 Muolaa, 2 Sudenoja (mahdollinen
sijainti), 3 Kiviniemi, 4 Taipale, 5 Pärnä. Karttaan on merkitty myös tekstissä
mainitut Siestarjoen (6) ja Osinovajan (7) linnakkeiden sijainnit sekä Kannaksen
keskeisimmät maantiet 1700-luvulla. Vuoksenlaakson muinaisjärvi sijaitsi itä–
länsisuunnassa katkeamattomana pisteiden 1 ja 4 välillä. Kartta: K. Nordqvist
2015.
Forts in the Vuoksi river basin in the 18th century: 1 Muolaa, 2 Sudenoja (possible
location), 3 Kiviniemi, 4 Taipale, 5 Pärnä. The map also shows the location of the
forts at Siestarjoki (6) and Osinovaja (7) that are mentioned in the text, and main
roads on the Karelian Isthmus in the 18th century are also visible. The ancient lake
of the Vuoksi basin extended as a continuous body of water in an east–west
direction between points 1 and 4. Map: K. Nordqvist 2015.

oli kaiketi ollut jo ruotsalaisten 1711 tuhoama pieni varustus. 1720-luvulla alueelle pystytettiin yksinkertaisten vallien ja vallihaudan ympäröimä, halkaisijaltaan noin 85-metrinen kahdeksansakarainen tähtilinnoitus.13
Kiviniemen linnake (Kiviniemskij šanets) perustettiin ympäristöään
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korkeammalle niemekkeelle paikkaan, jossa Käkisalmesta Pietariin johtava tie ylitti Vuoksen ja Suvannon yhdistävän salmen. Taipaleessa sijaitseva linnake (Ulits-šanets) puolestaan rakennettiin matalalle mäelle
kohtaan, jossa Pietarista Käkisalmeen johtanut tie kulki kapealla kannaksella Suvannon ja Laatokan välissä (ennen Taipaleenjoen syntyä
1818 myös tämä tie oli merkittävä kulkureitti). Kiviniemen ja Taipaleen
linnakkeet ovat olleet muolaalaista vaatimattomampia. Kohteilla on
1720-luvulla sijainnut ilmeisesti vain yksinkertainen nelisivuinen
maasta tehty, hieman toista metriä korkea rintavarustus, jota kiersi 1,5–
2 metriä syvä vallihauta.14
Arvoituksellisin Kannaksen linnakkeista on Sudenojan linnake,
Suvek-šanets. Lähteiden ja suomalaisaikaisen paikannimistön mukaan
se on sijainnut Sudenojan kylässä, noin 6,5 kilometriä Muolaan linnakkeesta etelään, Pietarin ja Käkisalmen teiden risteyksessä. Alueelta ei
kuitenkaan kenttätutkimuksissa ole löydetty jälkiä linnoitusrakennelmista.15 Lähteiden mukaan paikalla on sijainnut suorakulmainen bas-

Muolaankylään 1720-luvulla rakennettu tähtilinnake (vasemmalla) ja Sudenojan
bastionilinnoitus (Laskovskij 1866 mukaan). Erikoista on, että Muolaan linnake on
tässä kartassa sijoitettu Muolaanjoen länsi-/pohjoispuolelle; vrt. seuraavan sivun
kuva, jossa vanha linnake on joen itä-/eteläpuolella.
The star fort erected at Muolaankylä in the 1720s (left) and the bastion fort at
Sudenoja (from Laskovskij 1866). A special feature of the map is the location of
the former to the west and north of the Muolaa river, whereas in photo next
page the old fort sits to the east and south of the river.
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tionilinnoitus, joka on ollut mitoiltaan noin 45 x 75 metriä.16 Sudenojan muista vaiheista ei ole
julkaistuja tietoja tai mainintoja.

Linnakkeiden uudelleenrakentaminen ja modernisointi –
hattujen sota

1720- ja 1730-lukujen taitteessa
insinöörijoukkojen
komentaja
kenraali B. C. von Münnich laati
suurisuuntaiset suunnitelmat Pietarin puolustamiseksi. Niihin sisältyi myös Karjalan kannaksella
olevien varustusten merkittävä
vahvistaminen ja nykyaikaistaminen, minkä lisäksi Pärnänjoelle,
Käkisalmen pohjoispuolelle, oli
määrä rakentaa uusi linnake.17 Muolaankylän alue Muolaan säterin
Nämä suunnitelmat eivät kuiten- verollepanokartassa vuodelta 1786
Kansallisarkiston digitaalikaan koskaan toteutuneet. Kan- (kartta:
arkisto/Maanmittaushallitus/Viipurin
naksen linnakkeiden hyväksi ei läänin verollepanokartat/125 Muolaa
kaikesta päätellen tehty mitään 8:1a–d).
muutakaan, sillä hattujen sodan The area of Muolaankylä as shown on
1786 levy map of the Muolaa tax(1741–1743) alussa ne olivat the
free manor (map: National Archives /
enemmän tai vähemmän raunioi- National Land Survey / levy maps of
na.18 Uusien linnoitteiden raken- Viipuri Province).
taminen aloitettiin tällöin heti,
mutta ne toteutettiin von Münnichin suunnitelmia vaatimattomampina.19
Venäläisiä joukkoja komentanut kenraali J. Keith määräsi rakennustyöt aloitettaviksi Muolaankylässä loppukesästä 1741. Paikalle kohosi
suurin Vuoksen piiriin 1700-luvun aikana rakennettu linnoituskokonaisuus (Mulskij retranšement). Varustuksen pääosan muodostava vallitus sijaitsi järvien välisen kannaksen halkaisevan Muolaanjoen länsi-
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rannalla. Se oli noin 500 metrin levyinen ja kattoi koko kylän alueen.
Vallien korkeus oli keskiosissa parhaimmillaan 5 metriä ja reunoillakin
hieman yli 3 metriä. Valli oli juurestaan yli 9 metriä paksu, rintavarustuksen paksuuden ollessa noin 3 metriä. Vallitusta kiertänyt vallihauta
oli 2–4 metriä syvä ja sen ulkopuolella oli vielä noin 2 metriä korkean
etuvarustuksen suojaama katvetie puupalisadeineen. Linnakkeen pohjoinen sivusta rajautui Äyräpäänjärven soiseen rantamaahan ja eteläinen puolestaan metsään, jonne oli tehty rytövarustus. Lisäksi linnakkeen eteläpäähän, joen itärannalle rakennettiin redutti eli umpilinnoitus ja samalla rannalla sijainnut vanha tähtilinnoitus kunnostettiin
suojaamaan varustuksen avointa takaosaa.20 Linnoitussuunnitelmaan
kuului lisäksi kivisiä rakenteita tai muureja, mutta on epäselvää, missä

Pärnänjoelle rakennettu redutti (Laskovskij 1866 mukaan).
The redoubt at Pärnänjoki (from Laskovskij 1866).
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määrin nämä toteutuivat – sodan
aikana Muolaasta ajateltiin tehdä
pysyvä linnake, mutta rauhansopimuksen jälkeiset tapahtumat ja
uusi rajalinja aiheuttivat sen, ettei
näin tapahtunut.21
Pärnän linnakkeen rakentaminen ajoittuu myös vuoteen 1741.
Se perustettiin noin 4 kilometriä
Käkisalmesta pohjoiseen, kohtaan
jossa rajalta tuleva maantie ylitti
Pärnänjoen eli Vuoksen Pärnän
kylässä. Joen etelärannalle, matalalle kumpareelle sillan kupeeseen
pystytettiin nelikulmainen redutti, joka oli kooltaan noin 65 x 65
metriä. Sitä suojasi 3 metriä korkea maavalli ja rintavarustus, jota Kiviniemen redutin vallia ja vallikiersi 3 metriä syvä ja 4–6 metriä hautaa. Kuva: K. Nordqvist 2001.
leveä vallihauta etuvarustuksi- Part of the wall and moat of the
redoubt. Photo: K. Nordqvist
neen. Vallihaudan eskarppi ja Kiviniemi
2001.
kontraeskarppi oli vahvistettu kivisillä tukimuureilla, minkä lisäksi vallihaudassa ja katvetien reunassa oli puupalisadit.22
Loppukesästä 1741 kenraali Keith vieraili myös Kiviniemessä ja
määritti uuden linnakkeen paikan.23 Se rakennettiin samalle alueelle
salmen etelärannalla jossa ilmeisesti jo 1720-luvulla oli ollut vaatimaton varustus.24 Uusi linnake koostui nelikulmaisesta umpilinnoituksesta ja sitä kiertävästä kahdeksansakaraisesta ulkovarustuksesta. Redutin
sivujen pituus on noin 60 metriä ja nykypäivään säilyneiden vallien
korkeus 2–2,5 metriä – alkuperäisen rintavarustuksen kanssa vallien
korkeus lienee ollut noin 1,5 metriä enemmän. Rintavarustuksen takana kiertää vallikäytävä ja redutin kulmissa on tasanteet tykistölle. Linnakkeen vallihauta on 2–3 m syvä ja ulompaa puolustusasemaa suojaavat linnoitusluiskat, nykyisellään vajaat 2 metriä korkeat. Redutin portti on etelävallin keskellä ja sitä suojaa yksi linnoitusluiskista.25
Taipaleen linnake vastaa rakenteeltaan Kiviniemen linnaketta ollen
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kuitenkin mitoiltaan ja muodoltaan jälkimmäistä symmetrisempi. Se koostuu umpilinnakkeesta
ja sitä kiertävästä vallihaudasta ja
kahdeksansakaraisesta ulkovarustuksesta. Umpilinnake on nelisakaraisen tähden muotoinen ja sivuiltaan noin 75 metrin pituinen.
Kokonaisuudessaan linnakkeen
halkaisija on noin 150 metriä vastaavan jäädessä Kiviniemessä
noin 140 metriin. Vallien korkeus
Taipaleen linnake 1990-luvulla tehdyn
on noin 3,5 metriä. Myös Taipakartoituksen perusteella (Nazarenko &
leen redutin portti on etelävallissa
Smirnov 1998 mukaan).
ja sen suojana on yksi linnoitusThe fort at Taipale as surveyed in the
luiskista.26
1990s (from Nazarenko and Smirnov
1998).
Kannaksen pienillä linnakkeilla
ei ole juuri suoritettu arkeologisia
tutkimuksia, mutta muita paremmin säilyneillä Kiviniemen ja Taipaleen
linnakkeilla tehdyt hajanaiset havainnot sekä 1700-luvun linnoitusoppaat antavat jotain lisätietoa niiden rakenteesta. Linnakkeiden vallit on
rakennettu karkeasta hiekasta, joka luotiin paikalle ohuina kerroksina ja
juntattiin tiiviiksi ennen uuden kerroksen levittämistä. Kiviniemessä
tehtyjen tutkimusten perusteella valleissa ei ole erotettavissa sisäisiä rakenteita.27 Vallit on aikoinaan katettu turvelaatoilla, mahdollisesti myös
vitsakimpuilla. Taipaleen linnakkeen varustuksista on rekisteröity puisten tukirakenteiden jälkiä, mutta Kiviniemessä tällaisia ei ole ainakaan
toistaiseksi havaittu. Kummassakaan näistä linnakkeista ei ole merkkejä
kivisistä tukimuureista tai verhouksista, mutta niihin on voinut liittyä
muunlaisia (puisia) varustuksia ja esteitä, jotka ovat hankaloittaneet vihollisen liikkumista.28
Linnakkeiden sisäosiin liittyvät tiedot ovat niukkoja lukuun ottamatta osin Muolaankylää, jossa linnake on sulkenut sisäänsä kokonaisen kylän myllyineen ja sahoineen. Kiviniemen linnakkeen sisäpihalta on paikannettu noin 4 x 9 metrin kokoiset (ruuti)kellarin jäänteet, sekä joitain
merkkejä maanpinnalla seisoneiden puurakennusten perustuskivistä –
jälkimmäiset lienevät olleet erilaisia talous- ja kasarmirakennuksia.29
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Taipaleen linnakkeen pihalla on ollut tsasouna, jonka myöhempien korjaustöiden yhteydessä tehty betoninen perusta näkyy paikalla edelleen.30
Kirjallisten lähteiden ja arkeologisten kaivausten puuttuessa linnakkeiden jokapäiväisestä elämästä ei kuitenkaan voida sanoa juuri mitään.31

Linnakkeet menettävät merkityksensä – Suomen sota

Hattujen sota – pikkuviha – päättyi Turun rauhaan 1743, jossa Venäjä
sai haltuunsa loputkin Vanhan Suomen nimisenä kulkevasta alueesta.
Rajan siirtyessä Kymijoen läntisimpään haaraan, keskiselle Saimaalle ja
edelleen Savonlinnaan myös Haminan ja Lappeenrannan linnoitukset
sekä Olavinlinna siirtyivät Venäjän haltuun. Niistä tuli laajentuneen
Pietarin turvallisuusvyöhykkeen etulinja, jonka varustaminen alkoi heti rauhanteon jälkeen ja jatkui edelleen 1700-luvun toisella puoliskolla.32 Kannaksella Viipurin puolustusta vahvistettiin rakentamalla Viipurinlahden saariin varustuksia ja pattereita.33 Ruotsin puolella taas
aloitettiin Degerbyn ja Svartholman sekä Viaporin linnoitusten rakennustyöt.34
Kustaa III:n sodassa (1788–1790) ruotsalaisten toiveena oli vallata
takaisin menetetyt alueet, mutta sota päättyi tuloksettomana Värälän
rauhaan. Ruotsalaisten saavuttamat paikalliset voitot osoittivat kuitenkin Venäjän luoteisrajan puolustuksen riittämättömyyden.35 Tästä
huolestuneena keisarinna Katariina II määräsi uudet linnoitustyöt aloitettavaksi kenraali A. V. Suvorovin johdolla. Tämän suunnitelmien mukaisesti Pietarin puolustus tuli muodostumaan kolmen linnoitusketjun
systeemistä, joka turvasi kaikki pääkaupunkiin johtavat keskeiset kulkureitit. Sisimmässä ketjussa olivat vanhat Kronstadtin, Pähkinälinnan,
Viipurin ja Käkisalmen linnat, keskimmäisessä Haminan, Lappeenrannan ja Taavetin linnoitukset. Uloimman puolustusvyöhykkeen muodostivat Olavinlinna sekä Kaakkois-Suomeen Suvorovin johdolla pääosin vuosina 1791–1792 rakennetut linnakkeet ja sotakanavat. Linnoitusjärjestelmää uudistettiin vielä 1800-luvun alkuvuosina kenraali J. P.
van Suchtelenin johdolla.36
Suvorovin linnoitusohjelmaan liittyviä varustelutöitä suoritettiin
myös Viipurin linnassa, joka edelleen piti asemansa tärkeänä sotilaskeskuksena, sekä puolustuksellista merkitystään jo menettäneessä Käkisal-
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men linnassa.37 Ennen linnoitustöiden aloittamista tekemällään tarkastusmatkalla Suvorov vieraili lisäksi Vuoksenvarren pienillä linnakkeilla.
Näistä Pärnä ja Kiviniemi olivat kenraalin mielestä vielä jonkinlaisessa
kunnossa, mutta Taipaleen linnake oli huonoissa kantimissa.38 Kannaksen pienten linnakkeiden kunnostustoimista ei kuitenkaan ole mitään mainintoja. Ne sijaitsivat kaukana selustassa ja niiden puolustuksellinen merkitys oli vähentynyt radikaalisti.39
Suomen sodan (1808–1809) päättyessä Haminan rauhaan Ruotsin ja
Venäjän raja siirtyi Pohjanlahteen. Äskettäin suurella panostuksella rakennettu linnoitusjärjestelmä muuttui tarpeettomaksi, ja varustukset
alkoivat ajautua pois aktiivikäytöstä. Kannaksen pienet linnakkeet
esiintyvät insinöörijoukkojen kirjoissa enää vain 1800-luvun alkuvuosikymmeninä: ne, Käkisalmen linna mukaan luettuna, hylättiin pian
sodan jälkeen.40

Linnakkeiden myöhemmät vaiheet – toisesta maailmansodasta
nykypäivään

Lukuun ottamatta ruotsalaisten hyökkäystä Muolaankylässä sijainnutta
varustusta vastaan, Kannakselle 1700-luvulla rakennetut linnakkeet eivät joutuneet omana aikanaan sotatoimien kohteeksi. Kaikki taistelut

Kiviniemen, Taipaleen ja Pärnän linnakkeet näkyvät vielä 1930-luvulla mitatuissa
suomalaisissa topografikartoissa (kartat: 413201 Pärnä, 404202 Petäjärvi, 404203
Haitermaa, 404208 Taipale, Topografikunta 1936–1939).
The forts at Kiviniemi, Taipale, and Pärnä are still shown in Finnish topographic
maps based on surveys conducted in the 1930s. (maps: Finnish Defence Forces
Survey Department 1936−1939).
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käytiin lähempänä nykyistä valtakunnanrajaa tai sen länsipuolella, ja
uudet rajat siirsivät Kannaksen linnakkeet lopulta osaksi valtakunnan
sisäosia. Hylkäämisensä jälkeen linnakkeet saivat raunioitua, joskin
suurimmat vauriot niille aiheutti toinen maailmansota ja sen jälkeinen
aika.
Muolaankylän alue kuului alkuperäiseen Mannerheim-linjaan ja
vaikka pääasema kulkikin talvisodan alussa hieman etelämpänä, joutui
linnakkeen alue etulinjaan helmikuussa 1940 väliaseman taisteluiden
aikana. Taipaleen linnake puolestaan sijaitsee välittömästi kiivaiden sotatoimien näyttämönä olleen Taipaleenjoen takamaastossa, samoin Kiviniemen linnake oli etulinjassa sodan alkupäivistä lähtien. Kesällä
1941 Kannaksen takaisinvaltaustaistelut kulkivat linnakepaikkakuntien
yli elokuun lopulla. Tällöin ainakin Kiviniemen alueella käytiin taisteluita, samoin Vuoksen yli johtaneen sillan kupeessa Pärnässä. Kesäkuussa 1944 puolustuslinjat vakiintuivat taas Kiviniemen ja Taipaleen
tasalle ja pysyivät siellä sodan loppuun saakka, mutta Muolaan Viipuria
kohti edennyt puna-armeija ohitti nopeasti.41 Sotatapahtumien lisäksi
moderni asutustoiminta ja tietyöt ovat tuhonneet pahoin Muolaankylän linnoituksen aluetta ja myös Pärnän linnake on kadonnut lähes kokonaan ympäröivän tiestön ja asutuksen alle.42
Toisen maailmansodan taisteluiden aiheuttamista vaurioista huolimatta Kiviniemen ja Taipaleen linnakkeet ovat olemassa lähes kokonaisina. Taipaleen redutti sijaitsee harvaan asutulla seudulla heikkojen tieyhteyksien päässä, mikä osaltaan on edesauttanut sen säilymistä. Syrjäisyys ei kuitenkaan ole estänyt sotaromunetsijöitä kaivelemasta kuoppiaan linnakkeen alueelle. Kiviniemen linnake sen sijaan sijaitsee vapaa-ajanviettäjien suosiossa olevalla alueella yhdessä Karjalan kannaksen liikenteellisistä solmukohdista, joten se on myös suuremmassa
määrin turistien ja sotahistorian harrastajien käyntien kohteena. Linnakkeen alue on pääosin rakentamatonta metsää, joskin pohjoisosan
ulkovarustukset ovat aidattuna viereisen lomakeskuksen piha-alueen
yhteyteen. Viimeisimmät vauriot linnakkeelle on kuitenkin aiheuttanut
välittömästi sen itäpuolella kulkeva rautatie.
Pietarin ja Viipurin välisen ratayhteyden osoittauduttua 2000-luvun
alkupuolella liian ruuhkaiseksi aloitettiin uuden, tavaraliikennettä Suomenlahden satamiin syöttävän rautatien suunnittelu. Radan oli määrä
ylittää Vuoksi Kiviniemessä vanhan Käkisalmen radan rinnalla – lop-
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puvuodesta 2011 rakennustyöt tuhosivat linnakkeen ulkovarustusten
itäisen sakaran. Alueella suoritettiin kesällä 2012 pienimuotoisia arkeologisia tutkimuksia vahinkojen arvioimiseksi. Nämä tutkimukset olivat
ylipäätään ensimmäiset arkeologiset kaivaukset 1700-luvun linnakkeessa Kannaksella.43
Kiviniemen tuhotyö on esimerkki muinaisjäännösten ja monumenttien suojelun ongelmista Venäjällä.44 Toisin kuin Suomessa, jossa muinaismuistolaki suojelee automaattisesti kaikki kiinteän muinaisjäännöksen määritelmän täyttävät kohteet, Venäjällä muinaisjäännöksille
on haettava erikseen ns. suojelupassi.45 Toisaalta se, että kohteella on
suojelupassi, ei takaa sen säilymistä: Kiviniemen linnake, kuten myös
pahoin tuhoutunut Pärnän redutti, ovat olleet Venäjän federaation
merkittävien monumenttien listalla jo vuodesta 1974.46 Laajemmassa
mittakaavassa Kiviniemen tapaus onkin esimerkki rahassa hankalasti
mitattavan kulttuuriperinnön ja taloudellisten etujen joutumisesta törmäyskurssille – tilanteesta, joka ei millään tavoin ole ominainen vain
Venäjälle.
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16 Laskovskij 1865, s. 21; 1866, list 2: 3, 5; Nazarenko & Smirnov, s. 19. Kuvatunkaltainen
linnoitus, nimeltään Suvenoja skants, on piirretty edellä mainitulle paikalle myös esim.
Ruotsin sota-arkistossa säilytettävässä kartassa »Tracht Charta uthaf En dehl af Carelen
och Wiborgs län» (ks. kuva ja lähdeviite teoksessa Katajala ym., s. 121 – kyseessä ei siis
ole Kivennavan 1500-luvun skanssi, kuten kuvateksti kertoo; tässä tapauksessa
kiinnostavaksi asian tekee kartalle tekstissä annettu ajoitus, 1600-luku).
17 Laskovskij 1865, s. 9, 22; Nazarenko & Smirnov, s. 19.
18 Laskovskij 1865, s. 22, 378; Šmelev, K.V. Otšet ob arheologitšeskih rabotah v Priozerskom
rajone v 2012 g, Sankt-Peterburg, 2012 (julkaisematon tutkimusraportti), s. 2–3.
19 Karjalan kannaksen keskiosan lisäksi erilaisia linnakkeita rakennettiin myös lähemmäs
Pietaria. Näihin kuuluvat Siestarjoella sijainneet vallitukset, redutit ja patterit
(Laskovskij 1865, s. 378–380; 1866, list 51: 17–25), jotka suojasivat paitsi paikalle
perustettuja Pietarin asetehtaita, myös Pietariin pitkin merenrantaa kulkenutta tietä.
Lisäksi Pietarin pohjoispuolelle, Osinovajan alueelle (myös Osipova Roštša eli
Haapakangas), rakennettiin 1700-luvun toisella puoliskolla viisisakaraisen tähden
muotoinen redutti (Osinovetskij redut; Nazarenko & Smirnov, s. 20; Plotkin, s. 38).
Tämä sijaitsi paikassa, jossa Viipurista ja Käkisalmesta tulevat tiet yhtyivät.
20 Laskovskij 1865, s. 22–23, 377–378; 1866, list 51: 12–16; Hjelt, A. J., Journal du Général
J. Keith pendant la guerre en Finlande 1741–1743: General J. Keith’s dagbok under kriget i
Finland 1741–1743 (Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 44), Helsingfors,
1886, s. 64–70; Kähönen, s. 12; Nazarenko & Smirnov, s. 19–20.
21 Laskovskij 1865, s. 378; 1866, list 51: 12–16; Kähönen, s. 49; Nazarenko & Smirnov,
s. 20.
22 Laskovskij 1865, s. 23; 1866, list 2: 6–8; Nazarenko & Smirnov, s. 20.
23 Hjelt, s. 66.

K A R J A L A N K A N N A K S E N P I E N E T L I N N A K K E E T – VA I H E I TA 1 7 0 0 - L U V U LTA N Y K Y P Ä I V Ä Ä N

203

Sotahist35_001-301:__Aikakauskirja

6.11.2015

14:01

Sivu204

24 V. K. V. Lange

on esittänyt, että ruotsalaiset olisivat rakentaneet Kiviniemen linnakkeen
Pähkinäsaaren/Täyssinän rauhan rajalle jo Käkisalmen piirityksen yhteydessä 1610 ja
että linnake olisi jäänyt käytöstä Stolbovan rauhan myötä 1617; ks. Lange, V. K. V.,
Vanha rajalinnoitus idässä löytyi Karjalan kannaksen Kiviniemen Suvantolasta,
Rautulaisten lehti 1/99, 1999, s. 23 (vastaava artikkeli on julkaistu myös Sotilasaikakauslehdessä otsikolla »Lännen vai idän etuvartioasema Karjalan kannaksella? Kiviniemen
rajalinnoitus löytyi jälleen»). Vaikka Ruotsin ja Venäjän välinen raja Kannaksella oli
jatkuvan kiistan kohteena (ks. Katajala ym., s.113–138, 160–216), ei tällaisen linnakkeen
rakentamisesta ole mitään tietoa. Nykyisen muotonsa Kiviniemen linnake on joka
tapauksessa saanut venäläisten toimesta 1700-luvulla.
25 Nazarenko & Smirnov, s. 20–22; Šmelev, 2012, s. 3–4.
26 Nazarenko & Smirnov, s. 22–23.
27 Ks. Nazarenko & Smirnov viitteineen; Šmelev, 2012, s. 6.
28 Laskovskij 1866, list 2: 7–8, 51: 13–16; Nazarenko & Smirnov, s. 21, 23; Šmelev, 2012,
s. 6.
29 Šmelev, 2012, s. 5.
30 Nazarenko & Smirnov, s. 23
31 Vrt. esim. Ikäheimonen, Pirjo, Elämää 1700-luvun linnoituksessa, teoksessa Suhonen,
Veli-Pekka (toim.), Suomalaiset linnoitukset…, Helsinki, 2011, s. 72–79.
32 Laskovskij 1865, s. 23–25; Timtšenko-Ruban, s. 98–101; Rekola, s. 52, 114–116; Kauppi,
Ulla-Riitta & Suhonen, Veli-Pekka, Kymijoen rajalinjan pikkulinnakkeet, teoksessa
Suhonen, Veli-Pekka (toim.), Suomalaiset linnoitukset…, Helsinki, 2011, s. 276; Kauppi,
Ulla-Riitta, Köngäs, Ulrika & Suohonen, Veli-Pekka, Luumäen Taavetin linnoitus,
teoksessa Suhonen, Veli-Pekka (toim.), Suomalaiset linnoitukset…, Helsinki, 2011,
s. 252–265; Kaukiainen, s. 316; Karonen, Petri, Kaukiainen, Yrjö, Knapas, Rainer,
Lappalainen, Jussi T. & Paaskoski, Jyrki, Vanhan Suomen aika (Viipurin läänin historia
IV), Lappeenranta, 2013, s. 278–281.
33 Timtšenko-Ruban, s. 98; Astala, s. 175–179; Rekola, s. 108; Karonen ym., s. 282;
ks. myös Morskie ukreplenie kreposti Vyborg / Sea Fortifications of Vyborg Castle,
www.spb.org.ru/seacastles.
34 Peltonen, Karim & Suohonen, Veli-Pekka, Loviisan maalinnoitus ja Svartholma,
teoksessa Suhonen, Veli-Pekka (toim.), Suomalaiset linnoitukset…, Helsinki, 2011,
s. 126–155; Rosén, Helena & Suohonen, Veli-Pekka, Sveaborg-Viapori-Suomenlinna,
teoksessa Suhonen, Veli-Pekka (toim.), Suomalaiset linnoitukset…, Helsinki, 2011,
s. 106–125.
35 Astala, s. 148; Kaukiainen, s. 390.
36 Meštšerjakov, G. P. (toim.), A. V. Suvorov: Dokumenty III: 1791–1798, Moskva, 1952,
s. 1–126; Timtšenko-Ruban, s. 104–125; Rekola, s. 106–135; Kaukiainen, s. 391–392;
Karonen ym., s. 352–363.
37 Timtšenko-Ruban, s. 102; Astala, s. 175–179, Rekola, s. 106.
38 Meštšerjakov, s. 5; Rekola, s. 53, 106.
39 Timtšenko-Ruban, s. 123; Meštšerjakov, s. 10–12, 132–134; Astala, s. 151–161; Rekola,
s. 111, 133–135.
40 Kokko, Kauko, Kivitornista Laatokan vartijaksi, teoksessa Kärävä, Simo & Tenkanen,
Olli, Käkisalmemme, Lappeenranta, 2001, s. 26; Šmelev, 2012, s. 3.
41 Ks. esim. Leskinen, Jari & Juutilainen, Antti (toim.), Talvisodan pikkujättiläinen, Porvoo,
1999; Leskinen, Jari & Juutilainen, Antti (toim.), Jatkosodan pikkujättiläinen. Helsinki,
2005.
42 Šmelev, K. V. pers.comm. 24.10.2014.
43 Šmelev, 2012, s. 5–6. Aiemmin linnakkeilla oli tehty lähinnä tarkastuksia ja kartoituksia;
ks. Nazarenko & Smirnov. Muolaankylässä on lisäksi tehty joitain tutkimuksia alueelta
löydettyihin rautakauden ja historiallisen ajan irtolöytöihin liittyen, mutta nämä
tutkimukset eivät ole kohdistuneet linnoitusrakenteisiin; ks. Uino, Pirjo, Ancient
Karelia: Archaeological studies (Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 104),
Helsinki, 1997, s. 277; Takala, Hannu, Äyräpään kihlakunnan esihistoria I: Muinaislöydöt
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1847–1944, Lahti, 2005, s. 106–107; Pietarin alueen linnoitusten osalta, ks. esim. Plotkin
2005 viitteineen.
44 Kiviniemen linnakkeen tapaus on vain yksi lisä ratahankkeen yhteydessä muinaisjäännöksiin kohdistuneiden väärinkäytösten listaan: hankkeen yhteydessä tuli ilmi
muun muassa tekaistuja raportteja kaivauksista, joita ei koskaan ole suoritettu,
kohteiden raportoimatta jättämistä sekä kohteiden tarkoituksellisesta sijoittamista
vääriin paikkoihin kartalla;
esim. RIA Novosti 25.08.2011, nw.ria.ru/incidents/20110825/82042077.html,
47News 24.11.2011, 47news.ru/articles/49908/,
Novaja Gazeta 93/2011, novayagazeta.spb.ru/2011/93/4,
2/2012, novayagazeta.spb.ru/2012/02/1,
35/2012, novayagazeta.spb.ru/2012/35/4,
41/2012, novayagazeta.spb.ru/2012/41/5.
45 Uino, Pirjo, Arkeologisen kulttuuriperinnön suojelu Euroopassa: Venäjä, teoksessa
Halinen, Petri, Immonen, Visa, Lavento, Mika, Mikkola, Terhi, Siiriäinen, Ari & Uino,
Pirjo, Johdatus arkeologiaan, Helsinki, 2008, s. 458–460; Suomen osalta ks. Muinaismuistolaki 295/1963 www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1963/19630295, ja Museoviraston
muinaisjäännöksen määritelmä www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/
arkeologinen_perinto/mika_on_muinaisjaannos; ks. myös Venäjän federaation
kulttuuriperintöä koskeva laki [№ 73-Ф3, Federalnyj zakon ob obektah kulturnogo
nasledija (pamjatnikah istorii i kultury) narodov Rossijskoj federatsii]; saatavilla esim.
monuments.karelia.ru/zakonodatel-stvo/.
46 Venäjän federaation kulttuuriministeriön rekisteri, kulturnoe-nasledie.ru (kohteet
4710149000 ja 4710146000).
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The History of the Secondary Forts on the
Karelian Isthmus from the 18th Century to
the Present Day
This article looks at the small forts erected in the Vuoksi River basin on
the Karelian Isthmus during the 18th century. The establishment and
subsequent history of these forts was linked with the concern about the
safety of Saint Petersburg, established in 1703, which was the driving
force behind Russian foreign and defense policy in the Baltic region
from the Great Northern War (1700−1721) onwards. The peace treaty
of Uusikaupunki ended the war and officially established the position
of the isthmus as a buffer zone for Saint Petersburg. The old stonewalled fortresses in Viipuri and Käkisalmi were central to the area’s defense, but during his lifetime Peter the Great (who died in 1725) erected a line of secondary forts in the locations of temporary war-time fortifications.
The positions of the Russian-built forts were determined both by the
th
18 century network of roads and waterways on the Karelian Isthmus
and the then current modes of warfare. Before the lowering of water
levels in rivers and lakes in the 19th century, the isthmus was bisected by
a tangle of watercourses that were much more extensive than today,
and only in a few places was it crossed or bypassed by roads leading
from the border to Saint Petersburg, and the forts were placed to command these very points. The Karelian Isthmus and Southeastern Finland were of major military significance as the sole realistically envisioned battlefield between Sweden and Russia in the north. The area
had a rudimentary network of roads, and the terrain was suitable for
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joint operations by the land and naval forces.
In addition to the Viipuri and Käkisalmi fortresses, the fortification
system as it was in the early 1720s consisted of forts at Muolaankylä,
Kiviniemi, and Taipale. Sources also mention a fort at Sudenoja, but its
location remains undetermined. Despite plans prepared in the late
1720s and early 1730s for new fortifications, the existing forts were left
to fall into disrepair, and they were practically in ruins at the outbreak
of the Russo-Swedish War of 1741–1743 (colloquially known as the
Hats’ War). Upon the eruption of hostilities, a program for the construction of new forts was launched without delay, and it resulted in
the erection of a vast fortress that encompassed the entire area of Muolaankylä, and new forts were also built at Kiviniemi and Taipale. These
were supported by a redoubt at Pärnä to the north of Käkisalmi.
In the 1743 peace treaty of Turku, Sweden ceded Southeastern Finland – also known as Old Finland – to Russia, and the forward line of
the Saint Petersburg buffer zone moved further to the west. Consequently, the forts on the Karelian Isthmus were left deep in the rear,
and their significance to the defense of the city reduced drastically. This
in turn led to their apparent exclusion from the subsequent large-scale
fortification projects that the Russians launched, in particular after the
stalemate in the war that Sweden’s Gustav III conducted from 1788 to
1790. The peace treaty of Hamina, which ended the 1808−1809 Finnish
War, established the Gulf of Bothnia as the border between Sweden and
Russia, which also rendered the newly-built forts redundant, and all
fortifications on the Karelian Isthmus were therefore abandoned soon
after the war, with only the fortress at Viipuri remaining active.
The abandoned forts were left to decay. However, damage to them
was mostly caused by World War II and successive post-war events. The
fort at Muolaa is now badly damaged as a result of battles fought during the war and the encroachment of new residential areas, and the
Pärnä fort has all but disappeared under roads and housing developments. On the other hand, the structures at Taipale and Kiviniemi are
in a reasonably good state of repair despite war-time battle damage,
even though one of the outer bastions of the latter was recently destroyed by the construction of a railroad line. A limited archaeological
inventory on the site was carried out in 2012, but apart from that, no
excavations have been conducted on the 18th century forts in the Kare-
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lian Isthmus. Damage incurred at Kiviniemi could also be seen as an
indication of the problems that hamper the protection of historical remains in Russia, and against a broader background it is also indicative
of the persisting universal conflict between the preservation of cultural
heritage and the strive for financial gains.
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M AT T I J . K A N K A A N P Ä Ä
(s. 1943), valtiotieteiden kandidaatti, tietokirjailija ja entinen päätoiminen
sukututkija. Julkaisuja muun muassa Suuri Pohjansota, Iso Viha ja suomalaiset
(2001).

Ratsuväki Napuen taistelussa 1714
Isonkyrön eli Napuen taistelun 300-vuotispäivä 19.2.2014 ohitettiin
suhteellisen vähällä huomiolla ainakin valtakunnallisella tasolla. Isossakyrössä vuosi oli merkkivuosi.1 Napuen taistelusta on kirjoitettu varsin
paljon, kirjoittajina muun muassa J. O. Hannula ja Eirik Hornborg.2
Taistelun kulku ja osanottajien määrät ovat hyvin selvillä. Tässä tarkastellaan taistelua ratsuväen näkökulmasta. Kimmokkeena on ollut seuraava Martin Hårdstedtin luonnehdinta:3
»Taistelussa käytettiin varsin vähän ratsuväkeä sekä Ruotsin että Venäjän puolella. Ruotsin ratsuväki oli lukumäärältään alivoimaista ja sen
ratsut täysin uupuneita. Myös Venäjän ratsuväen hevoset tuntuvat olleen hyvin huonossa kunnossa. Se ilmeni siitäkin, että venäläiset rakuunat osallistuivat komppanioittain taisteluun jalkaisin. Sekä ruotsalaisten Armfelt että venäläisten Golitsyn tuntuvat epäilleen, oliko ratsuväki
lainkaan taistelukuntoista.»
Kappaleeseen sisältyy hyviä huomioita. Mutta miksi? Ruotsalaisten –
oikeastaan pitäisi puhua suomalaisista, koska Napuen taistelussa kaikki
Ruotsin puolella taistelleet olivat suomalaisia – ja venäläisten ratsuväet
olivat aivan erilaisia sekä taistelutavaltaan että perinteiltään. Tämä on
seikka, joka selittää taistelun luonnetta.

Venäläiset rakuunat

Tsaari Pietari modernisoi armeijaansa monella tavalla. Narvassa vuonna 1700 kärsimänsä tappion jälkeen hän aloitti tarmokkaan uudistami-
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sen länsimaisten esikuvien mukaisesti. Se tuotti tulosta vuoteen 1708
mennessä. Armeija sai tärkeää sotakokemusta sotatoimissa Inkerinmaalla ja Kannaksella. Syy, miksi tsaari panosti rakuunoihin, oli se, etteivät venäläisen ratsuväen perinteet eivätkä hevoset soveltuneet ruotsalaisten tai länsimaisten ratsuväkien tapoihin.
Venäjän armeijassa oli vuonna 1700 vain kaksi säännöllisen ratsuväen yksikköä. Ruotsalaisten sotaretken Venäjälle alkaessa määrä oli
kasvanut 34 rykmenttiin, jotka olivat rakuunoita. Tsaari piti parempana tätä kevyttä ratsuväkeä, jota voitiin käyttää tiedusteluun, varjostamiseen, ylläköintiin, hävityksiin ja joka oli käyttökelpoista myös taistelukentällä. Rakuunarykmentti koostui kymmenestä komppaniasta, joista
jokaisessa oli noin sata miestä. Niistä voitiin pareittain muodostaa viisi
eskadroonaa.4
Venäläisillä ei ollut Suomessa lainkaan perinteistä ratsuväkeä. Oli rakuunoita ja kasakoita. Napuen taistelussa venäläisillä oli ratsuväkeä
2 900 miestä5, ja nämä kaikki olivat rakuunoita. Tässä rakuuna on lähempänä sanan alkuperäistä merkitystä; ratsaille nostettua jalkaväkeä,
joka liikkui ratsain ja taisteli usein jalkaisin.6
Vuodesta 1701 alkaen tsaari kokeili myös ratsaille nostettua jalkaväkeä liikkuvassa sodankäynnissä Puola-Liettuassa. Ratsastavaa jalkaväkeä voitiin rakuunoiden ja kevyen tykistön kanssa laittaa lentäväksi
joukoksi (flygande kår, corps volant). Tämä jalkaväki liikkui ratsain ja
taisteli aina jalkaisin. Joukossa oli myös piikkimiehiä.
Venäläisen rakuunan aseistuksena oli musketti, miekka ja kaksi pistoolia. Rakuunamusketti oli vähän lyhyempi ja kevyempi kuin jalkaväen musketti. Pistoolien pituus oli 55 cm. Rullalukollisten pistoolien
paino oli 1,4 kg ja kaliiperi 17,3 mm. Rakuunoiden sanotaan saaneen
pistimet vuonna 1712, joten on mahdollista, että Suomessakin venäläisillä rakuunoilla oli myös pistimet.7 Rakuunat olivat usein etu- tai jälkijoukkoina ja tekivät rynnäköitä. Satulan vieressä saattoi olla lapio,
hakku tai kirves. Säännöllinen taistelu ei ollut rakuunoiden vahvin
puoli. Siinä ne aina hävisivät ruotsalaiselle ratsuväelle, ja siksi ne mieluummin taistelivat jalkaisin jalkaväen tapaan.
Rakuunat oli koulutettu ampumaan lyhennetyillä musketeilla eli
karpiineilla noin 30 askeleen päässä vastustajasta, minkä jälkeen ne etenivät ravia miekat esille vedettyinä. Ruotsalaisiin vastustajiin verrattuna huomattava ero ratsain taisteltaessa oli ravissa eteneminen, ei lauka-
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ten, ja tuliaseisiin painottaminen. Myös yksikön kiinteydessä oli mainittava ero.8
Rakuunarykmenttien suurin heikkous olivat hevoset. Suuren Pohjan
sodan aikoihin Venäjällä ei ollut yhtään valtiollista siittolaa. Ratsuja ostettiin ulkomailta ja monet niistä olivat pieniä aasialaisia hevosia; nopeita, kestäviä ja helposti korvattavissa.9
Ensimmäisen sotaveronsa Suomesta venäläiset perivät Pälkäneen eli
Kostianvirran taistelun jälkeen Turun ja Porin sekä Hämeen ja Uudenmaan lääneistä. Toinen kontribuutio perittiin vielä saman vuoden 1713
joulukuussa. Mainittavaa tässä yhteydessä on, että rustholleilta vaadittiin muun veron lisäksi hevonen ja ratsuvarusteet.10
Kesti kauan ennen kuin Venäjällä muodostui varsinaista ratsuväkeä.
Napuen taistelun kannalta on keskeistä todeta, että venäläisten rakuunoiden tuli edelleen kyetä taistelemaan jalkaisin, ja ratsain taisteltaessa
käyttämään käsiaseitaan – sekä pistooleita että muskettia.11
Napuen taistelussa venäläistä ratsuväkeä johti kenraali Tšekin. Golitsyn päätti suunnata pääiskunsa suomalaisten vasempaan sivustaan.
Tšekinin johdolla ratsuväen pääosa, neljä rakuunarykmenttiä ja yksi
eskadroona, eteni jäätä pitkin. Taistelun alkuvaiheessa ratsuväki jäi jalkaväen taakse. Aluksi vaikea maasto teki ratsuväen käytön sivustojen
ulkopuolella mahdottomaksi. Todennäköisesti suuremman liikkumavapauden saamiseksi se jaettiin pieniin 50–60 miehen osastoihin ja
kahdeksi linjaksi.12
Napuen taistelussa venäläisillä oli kasakkajoukkoja noin 650 miestä.
Tiedustelua, hävitys- ja ryöstöretkiä tehneillä kasakoilla ei taistelussa
ollut suurta merkitystä.13 Ne kunnostautuivat kuormastojen ryöstämisessä.14

Suomalainen ratsuväki

Suomalaisen ratsuväen perinteet ja tilanne Napuen taistelussa olivat aivan erilaiset kuin venäläisillä rakuunoilla. Ruotsilla oli sekä varsinaista
ratsuväkeä että rakuunoita. Napuen taistelussa rakuunoista olivat mukana inkerinmaalaiset rakuunat. Sodan syttyessä ne oli muodostettu
puoliksi Inkerinmaalta ja puoliksi Käkisalmen läänistä, joissa ei ollut
ruotujakolaitoksen mukaista ratsuväkeä.15 Suuren Pohjan sodan aikana
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Karl Armfeltin luonnos Napuen taistelusta. Venäläiset tulivat oikealta, ratsuväen
pääosa joen vartta pitkin. Vasemmalla Armfeltin puolustuslinjan alkuasetelma,
josta neljä eskadroonaa ratsuväkeä siirrettiin vasemmalta sivulta oikealle samalla
kun koko rintamasuuntaa käännettiin. Vino pisteviivoitus joen yläpuolella näyttää
käännetyn linjan sijainnin. Kuva: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Slaget_vid_Storkyro_skiss.jpg.
Armfelt’s sketch of the battle at Napue. The Russians came from the right with the
main body of their cavalry following the river bank. On the left is shown the
initial orientation of Armfelt’s defensive line, in which four squadrons were
redeployed from the left wing to the right, and simultaneously the entire line was
wheeled to align with the broken line drawn to the north of the river. Photo:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slaget_vid_Storkyro_skiss.jpg.

ruotsalaiset rakuunat paitsi liikkuivat ratsain, yleensä myös taistelivat
ratsain. Rakuunajoukkojen aseistus, rakenne ja päällystö olivat samat
kuin jalkaväellä. Rakuunoita käytettiin ratsuväkenä, mutta partiotehtävissä oli tavallista, että ne taistelivat myös jalkaisin. Rakuunoita käytettiin ennen kaikkea suojaustehtävissä, tiedustelussa, rehustuksessa ja
kontribuutioiden keruussa marssiteiden varsilla.16
Suomalaisten ratsuväen osalta tuntuu siltä, että odotukset ja vaati-
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mukset ratsuväen toiminnan osalta olivat paljon suuremmat kuin sen
mahdollisuudet. Ratsuväkeä on jopa syytetty taistelun häviämisestä siitä huolimatta, että lopputuloksen kannalta merkittävin seikka on ollut
vastustajan ylivoimaisuus.17
Suuren Pohjan sodan aikana suomalainen ratsuväki oli kärsinyt suuria tappioita, ja vuoden 1714 alussa oli käytettävissä kolme ratsurykmenttiä (Turun, Uudenmaan ja Viipurin eli Karjalan), yksi rakuunarykmentti (Inkerinmaan eli Karjalan) sekä Aatelislipusto. Rakuunarykmentti koostui useiden joukkojen osista. Vuonna 1715 se oli Tukholmasta katsottuna »Brakelin, Hastferin, Karjalan värvätyt rakuunat».
Suomesta oli koottu myös maarakuunoita, joiden olinpaikasta Napuen
taistelun aikana ei ole mitään tietoa lähteissä.18 Vuonna 1715 maarakuunat olivat mukana »Suomen armeijan» luettelossa, mutta päällystön nimiäkään ei silloin tunnettu.
Koko Pohjan sodan ajan Suomen suunnalla oli mukana Aatelislipuston suomalainen komppania. Tämä komppania oli vahvimmillaankin
vain ratsuväen korpraalikunnan kokoinen, ja sodan myöhemmissä vaiheissa paljon pienempi. Aatelislipuston yhteydessä lienee ollut myös
muiden säätyjen ylläpitämiä ratsumiehiä. Napuen taistelun ensimmäinen kaatunut ruotsalaisten puolella oli oman tykistön tulessa surmansa
saanut piispa Gezeliuksen asettama »aatelisratsumies».19
Mikään Napuen kentälle kokoontuneista rykmenteistä ei ollut täysilukuinen. Taistelutappiot selittävät vajaalukuisuudesta vain osan. Taistelutta kotiseutujen läpi vetäydyttäessä monet olivat yksinkertaisesti
menneet koteihinsa ja jääneet sinne.20

Napuen taistelu

Ratsuväen ylin päällikkö Pohjanmaalla oli kenraalimajuri Reinhold
Johan de la Barre, joka oli myös oikean siiven päällikkö. Yhtään ratsuväen everstiä ei ollut paikalla. Ratsuväki jaettiin alkuryhmityksessä tasan kummallekin siivelle. Puolet inkerinmaalaisista rakuunoista oli
äärimmäisenä oikealla siivellä majuri Daniel Rossbergin johdolla ja toinen puoli äärimmäisenä vasemmalla kapteeni Thorsten Torwiggen
johdolla. Oikealla siivellä oli Uudenmaan (ja Hämeen) läänin ratsuväki
everstiluutnantti Berendt Wilhelm Rehbinderin ja puolet Turun (ja Po-
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rin) läänin ratsuväestä everstiluutnantti Gustaf Creutzin johdolla.
Vasemmalla siivellä oli rakuunoiden lisäksi Karjalan ratsuväki majuri
Philip Johan von Bleeken ja puolet Turun läänin ratsuväestä majuri
Christoffer Freidenfeltin johdolla. Turun läänin ratsuväestä vasemmalla siivellä oli myös ratsumestari Axel Bure. Pääosin jalkaväestä muodostuvassa keskustassa oli Aatelislipusto (16 miestä) ja jalkarakuunoita (35
miestä).21
Ratsuväki oli jaettu 22:een kolmen rivin syvyiseen eskadroonaan.
Eskadroonien vahvuus vaihteli 50–80 mieheen. Oikealla siivellä oli 12
eskadroonaa ja vasemmalla 10. Oikea siipi oli siten hieman vasenta
vahvempi. Yhteensä ratsuväkeä oli 82 upseeria, 39 aliupseeria ja 1426
miestä.22
Kun venäläiset hyökkäsivät eri tavalla kuin Armfelt oli odottanut,
hän joutui kääntämään puolustuslinjaansa vasemmalle ja siirtymään
joen koillispuolelle. Rintamasuuntaansa kaartavan armeijan oikeaa sivustaa uhkasi Napuen kaakkoispuolelle toistaiseksi pysähtynyt venäläinen ratsuväki. Tämän ratsuväen sitominen oli de la Barren ratsuväkisiiven tehtävä. Tässä yhteydessä sivustaa vahvistettiin siirtämällä vasemmalta siiveltä Karjalan (Viipurin ja Savonlinnan läänin) ratsuväki oikealle sivustalle. Siirretyn rykmentin jättämä aukko täytettiin siirtämällä keskustasta joukkoja vasemmalle. De la Barrella oli käytettävissä tuhat miestä Tšekinin 1800 vastaan. Nämä joukot tyytyivät toistaiseksi
pitämään toisiaan silmällä.23
Varsinainen taistelu alkoi kello 14. Kovin taistelu käytiin vasemmalla
siivellä, jossa Freidenfeltin siirron jälkeen huomattavasti supistunut
ratsuväki teki parhaansa von Essenin johtaman jalkaväen avustamiseksi. Freidenfeltin ja eskadroonien päälliköiden kaaduttua tai haavoituttua eskadroonien jäännökset hajaantuivat pyrkien parhaan kykynsä
mukaan pelastautumaan.
Kun kenraali Tšekin näki, miten taistelu venäläisten oikealla sivustalla kehittyi, hän ryhtyi ratsuväkensä kanssa hyökkäykseen. De la Barren
ratsuväki ei jäänyt ottamaan hyökkäystä vastaan. Hannula arvelee, että
johto luisui tämän käsistä. Oikealta siiveltä näkyi hyvin taistelun kehittyminen vasemmalla siivellä ja keskustassa. Jos ratsuväki olisi lähtenyt
auttamaan keskustan jalkaväkeä, se olisi saanut Tšekinin ratsuväen selustaansa. De la Barren ratsuväki käytti jäljellä olevaa mahdollisuuttaan.
Se pakeni raivaten vähäisin tappioin itselleen tien Tšekinin Napuen
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aukean luoteisreunaan lähettämän rakuunarykmentin läpi.
Toisenlaisen kuvan antoi Venäjän armeijassa ratsuväen hyökkäystä
johtanut kenraaliluutnantti Roman Bruce. Hänen mukaansa de la Barre lähti taistelukentältä nähtyään venäläisen ratsuväen lähestyvän ja jalkautti rakuunat vasta suomalaisen ratsuväen lähdettyä vahventamaan
jalkaväkeään vihollisjalkaväen lyömiseksi lopullisesti (vrt. oheinen tietoruutu).24

Pitämättä jäänyt tupakkatauko
Venäläinen kenraalimajuri Bruce kertoi oma-aloitteisesti vuonna 1718 [Napuen]
taistelusta rovasti Barthold Wahlille, joka oli palannut Länsipohjasta ja otettu
kiinni.
Kuulustelun jälkeen Bruce kertoi olevansa suuressa kiitollisuudenvelassa kenraali Barrelle; sillä kun Armfelt, (behjertad) rohkeana kenraalina oli toisen hyökkäyksen jälkeen vallannut venäläiset tykit, ruhtinas Galitzin oli kutsunut joitakin kenraaleja neuvotteluun, jossa suuressa kiireessä päätettiin, että koska he olivat tekemisissä epätoivoisen (desperat) väen kanssa, hän ei halunnut uskaltautua kolmanteen hyökkäykseen, sillä jos heidät lyötäisiin kentältä, talonpojat tappaisivat metsässä koko armeijan loput, ennen kuin he pääsisivät pois Pohjanmaalta, vaan mieluummin vetäytyä hyvässä järjestyksessä, jolloin kenraali Golovin oli määrätty etujoukoksi, ja pian lähtenyt, mutta hän [kenraali Bruce] jälkijoukoksi, joiden kanssa
hänen piti pian marssia, hämäävästi (blindtvis] sitoa Ruotsin ratsuväkeä, jotta heillä ei olisi tilaisuutta häiritä jalkaväkeä sen poistuessa, ja tämän hän oli tehnytkin,
ja kun hän oli tullut hieman lähemmäksi Ruotsin ratsuväkeä, laukaustakaan ampumatta, de la Barre oli komentanut ratsuväen marssimaan pois, ja hän oli siis
suorittanut tehtävänsä paremmin kuin oli ajateltu.
Siksi hän oli tiedottanut [tilanteen] ruhtinas Galitsinille, joka oli käskenyt hänen
tehdä parhaansa ja antaa rakuunoiden nousta ratsailta ja toimia jalan, ja silloin
taistelun kuva muuttui. Hän lisäsi tähän, että jos kenraali de la Barre olisi komentanut ratsuväen polttaa piipullisen tupakkaa hiljaisuudessa, olisi taistelukenttä
(»paikka») varmastikin jäänyt ruotsalaisille, sillä hänellä ei ollut mitään käskyä
hyökätä, kun kuitenkin venäläiset joukot olivat marssineet pois, mutta kenraali
Barren poismarssista hän oli tälle erittäin kiitollinen.
Lähde: Berättelse om Österbottens öden under det långwariga kriget ifrån 1700
til 1721. Åbo Nya Tidningar n:o 15 (9.4.1789) s. 121–122.

Ratsuväen menetykset

Sekä Hannula että Hornborg ovat tehneet laskelmia Napuen taistelun
tappioista.25
Vetäytyvä oikean sivustan ratsuväki pysyi yhtenäisenä, mikä pienensi
tappioita. Ratsastavien joukkojen tappioiksi on arvioitu 400–450 mies-
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tä eli suunnilleen 30 prosenttia taisteluun osallistuneista. Nämä tappiot
eivät jakautuneet tasaisesti. Suurin osa niistä tuli vasemmalla siivellä,
jossa Freidenfeltin ratsuväki tuhoutui käytännöllisesti katsoen kokonaan. Tappioihin on laskettu paitsi kaatuneet ja haavoittuneet myös
vangiksi joutuneet. Hornborg on korostanut eri tutkijoiden laskelmien
kaavamaisuutta ja epätarkkuutta pitäen Hannulan laskelmia parhaina.
Toisaalta Hornborg on löytänyt Hannulankin laskelmista puutteita.
Hän ihmetteli upseereiden osuuden suhteellista pienuutta tappioluvuissa. Tässä on huomattava, että yleensä upseereilla oli sotaretkillä
mukanaan sotilasarvonsa mukaisesti useita hevosia ja upseerien hevoset oletettavasti olivat ratsumiesten hevosia parempia. Upseereilla oli
myös mukana palvelija tai renki, jopa useampia. Vasemmalla siivellä
upseeritappiot olivat tuntuvia taistelun luonteen vuoksi. Yleensä suuret
päällystötappiot – kuten Narvan taistelussa26 vuonna 1700 – syntyivät
rajuissa hyökkäyksissä päällystön ratsastaessa hyökkäyskiilan kärjessä.
Seuraavassa tarkastellaan ratsuväkeä ja rakuunoita joukko-osastoittain ensisijaisesti palkkaluetteloiden ja katselmusrullien avulla. Niissä
haavoittumista ei yleensä mainita. Näiden lähteiden avulla saadaan
melko tarkka kuva Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsurykmentistä sekä Karjalan ratsurykmentistä. Muiden rykmenttien osalta tarkastelussa
on suuria vaikeuksia, kuten jäljempänä selviää.

Turun ja Porin läänin ratsurykmentti

Tästä rykmentistä kaatuivat majuri Christoffer Freidenfelt, ratsumestari Axel Bure ja luutnantti Anders Becker. Ratsumestari Kuhlfelt haavoittui vaikeasti. Vasemman siiven ratsuväkeä johtanut Freidenfelt oli 33vuotias ja osallistunut sotaan sen alusta alkaen. Hän kuoli Kruunupyyssä 20. helmikuuta edellisenä päivänä taistelussa saamiinsa haavoihin.27
Majoitusmestari Isak Lindberg (eli Lind) ja adjutantti Kalitin jäivät
vangeiksi. Axel Bure kuoli taistelussa saamiinsa haavoihin 25. helmikuuta. Pääkatselmuksessa 18.9.1712 hän oli ollut Halikon komppanian
ratsumestari. Anders Becker oli luutnantti Maskun komppaniassa.
Valitettavaa on, ettei palkkaluetteloita ole Turun ja Porin läänin ratsurykmentistä vuoden 1712 jälkeen.28 Vuoden 1719 pääkatselmusrullassa on tietoja siitä, mistä vuodesta lähtien rivissä olevat ovat palvel-
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leet, joten laskelman voi tehdä vertaamalla sitä nimi nimeltä vuoden
1712 pääkatselmusrullaan. Vuoden 1719 pääkatselmus pidettiin Arbrån
pitäjässä 25.–26. syyskuuta ja vuoden 1712 pääkatselmus Degerbyssä
18. syyskuuta. Näitä rullia vertailtiin tappioiden suuruusluokan arvioimiseksi, ja vertailun tulokset ovat oheisessa taulukossa.29 Vangiksi jääneistä palasi sodan jälkeen neljä ratsumiestä.30
Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsurykmenttiin verrattuna Turun
ja Porin läänin ratsurykmentin tappiotiedot ovat päällystön osalta luultavasti vajaita. Alemman päällystön kuten korpraalien kohdalla vertailu
ei ollut mahdollista, koska vaihtuvuus oli suuri ja pääkatselmusten väli
liian pitkä. Taulukossa ovat varsinaiset ratsumiehet. Nämä eivät ilman
erityisiä syitä siirtyneet rusthollinumerosta muualle.

Pääkatselmus
1712 ja 1719

HenK

EvlK

Sama mies
molemmissa rullissa

62

81

54

70

55

69

64

64

519

Eri mies

10

7

4

0

0

3

3

3

30

Täyttämättä 1719

38

32

59

48

67

42

54

52

392

Vuodesta 1713

4

1

2

0

1

2

0

1

11

Vuodesta 1714

10

4

5

4

0

6

3

3

35

Kyrö haav. t. vanki

1

0

1

0

0

1

0

2

5

Muita

0

0

0

3

2

2

1

0

8

125

125

125

125

125

125

125

125

1000

Yhteensä

MajK Halikko Masku Vehmaa AlaSatak.

YläSatak.

Yht.

Turun ja Porin läänin ratsuväen pääkatselmusten 1712 ja 1719 vertailua.

Sarakkeessa »Kyrö haav. t. vanki» on nimenomaan Napuen taistelussa haavoittuneita tai vangiksi jääneitä. Tiedot perustuvat satunnaisiin
tietoihin tuomiokirjoista tai eläkkeiden perusteluista.31
Taulukon luvut ovat suuntaa antavia. Jos ratsumiehet olivat samoja
molemmissa pääkatselmuksissa, voidaan olettaa, että he osallistuivat
Napuen taisteluun.32 Kun mies on vaihtunut, edellinen on voinut kuolla tai jäädä Napuen taistelussa vangiksi. Vuodesta 1713 ratsumiehenä
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palvelleet ovat todennäköisimmin osallistuneet taisteluun, myöhemmin tulleet eivät. Myöhemmin tulleiden edeltäjät ovat voineet kuolla
tai jäädä Napuessa vangiksi.
Enimmät menetykset Napuen taistelussa sisältyvät sarakkeeseen
»Täyttämättä 1719». Jos ratsumies lähti Norjan-sotaretkelle vuonna
1718, silloin siinä on nimi, jota on voitu verrata vuoden 1712 rullaan.
Luvussa on Napuen taistelussa kaatuneita ja vangiksi jääneitä sekä taistelun jälkeen karanneita ja kuolleita.33 Miehityksen alaisina oleville
seuduille palaamisessa oli riski tulla siellä vangituksi ja siksi karkureiden määrä Pohjanmaalta Turun ja Porin lääniin oli pieni.34 Suurempi
vaikutus on sillä, kuinka paljon jäi vuoden 1713 sotaretken alkaessa kotiinsa tai karkasi ennen Kostianvirran taistelua. Tästä voidaan esittää
arvio. Jos enimmäisluvusta noin 462 vähennetään taistelun jälkeen karanneina 5 % ja edellisenä vuonna karanneina tai kotiin jääneinä 20 %,
saadaan arvioksi Napuen taistelussa kaatuneina, kadonneina ja vangeiksi jääneinä noin 350 ratsumiestä.35 Jälkimmäisen prosenttiluvun
luotettavuutta voidaan tarkistaa 3.11.1713 päivätystä tilastosta.36 Palveluksessa olevia upseereita oli 21, aliupseereita 9 ja korpraaleita 23. Ratsumiehistä taistelussa kaatuneita oli 41, karanneita 135 ja luvatta kotiinsa jääneitä 41 – yhteensä 217 eli 21,7 prosenttia. Yhtään täyttämätöntä rusthollinumeroa ei ollut ja siten kenttäjoukoissa olevia oli 783.
Turun ja Porin läänin ratsurykmentti oli Napuen taisteluun osallistuneista ratsastavista rykmenteistä suurin ja jaettuna molemmille sivustoille. Se kärsi myös suurimmat tappiot. Vasemmalla sivustalla olivat Turun läänin eteläisimmät komppaniat, henkikomppania sekä majurin (Perniön), Halikon ja Maskun komppaniat. Oikealla siivellä olivat
läänin pohjoisemmat komppaniat, everstiluutnantin (Huittinen, Loimaa) ja Vehmaan sekä satakuntalaiset komppaniat Gustaf Creutzin
johdolla. Taulukosta (s. 217) voidaan arvioida, että kaikki komppaniat
myös oikealla siivellä kärsivät tuntuvia tappioita, mutta mikään komppania ei täysin tuhoutunut. Suurimmat tappiot näyttää kärsineen Maskun komppania ja pienimmät everstiluutnantin komppania.
Ketkä komppanioita johtivat? Ajankohtaisten rullien puute vaikeuttaa kysymykseen vastaamista. Henkikomppaniassa mainitaan vuonna
1719 kenraalimajuri Otto Reinhold Yxkullin jälkeen ratsumestari Wolmar Johan Turlau. Yxkull ei ollut Napuessa ja Turlau oli taistelun aikana
rykmentin majoitusmestari. Komppanian päällikkönä oli silloin kaptee-
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niluutnantti Mårten Thesleff, josta tuli ratsumestari vasta vuonna 1718.
Majurin komppaniaa johti ratsumestari Detlof Herman Kuhlfelt, joka
haavoittui. Maskun komppanian ratsumestari oli Fredrik Armfelt.37
Oikealla sivustalla everstiluutnantin komppanian luutnantti Duwall
oli saanut eron jo 7. tammikuuta. Mahdollisesti komppaniaa johti kornetti Carl Bäck, jonka ansioluettelossa on Isonkyrön taistelu. Vehmaan
komppanian ratsumestari oli vuonna 1719 Bengt Stigman, mutta hän
ei ollut Napuen taistelussa. Ratsumestari tässä komppaniassa oli mahdollisesti Reinhold Johan Bure, jonka ansioluettelosta Isonkyrön taistelu puuttuu. Jos rykmentistä oli lähetetty komennuskunta, se mahdollisesti oli Buren johtama. Muuta syytä poissaoloon ei ole tiedossa. AlaSatakunnan komppaniaa lienee johtanut luutnantti Johan Georg Lemmel. Ylä-Satakunnan komppanian ratsumestari oli Mårten Enberg,
jonka ansioluettelossa Isokyrö on.
Hannula on laskenut, että Turun ja Porin läänin ratsurykmentistä
taisteluun osallistui 28 upseeria, 8 aliupseeria ja 591 korpraalia ja ratsumiestä, yhteensä 628 miestä.38 Määrä tuntuu pieneltä, kun sitä vertaa
kuukausi Kostianvirran taistelun jälkeen 3.11.1713 päivättyyn laskelmaan: ratsain läsnä 682, ratsuttomina 21, komennettuja 28, lähetetty
pois ontuvien hevosten takia 30, haavoittuneita 12, teloitettu karkuri 1,
sairaita 10, partioretkellä ja taistelussa kaatuneita ja kadonneita 41, karkureita 134 ja kotiin jääneitä 41 eli yhteensä 1000 miestä.39
Turun ja Porin läänin rykmentin ratsuväkeä on ollut taistelun aikana
muualle komennettuna. Hannula on kiinnittänyt tähän huomiota. Siksi tässä on oletettu, että ratsumestari Reinhold Johan Buren poissaolo selittyisi komennusosaston johtamisella. Näin selittyisi myös se, että Freidenfeltin komennossa olleiden komppanioiden koko oli vain vähän alle
70 ratsumiestä. Edellä olleeseen rykmentin tappiolaskelmaan komennuksella ei ole vaikutusta, mutta se voi osittain selittää, miksi vasemman
sivustan komppanioista oli taistelun jälkeen yllättävän paljon jäljellä.

Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsurykmentti

Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsurykmentin tappiotiedolle saadaan
pohja vuoden 1714 palkkaluettelosta.40 Palkkaluettelo on päivätty
Tukholmassa 16.1.1716 ja sen pohjana ollut luettelo Gumbodassa
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11.10.1715. Siitä saadaan kootuksi oheinen taulukko. Taulukko kertoo,
mitä edellisen eli vuoden 1713 palkkaluettelon jälkeen oli tapahtunut.
Edellinen palkkaluettelo sisälsi tietoja marraskuun 1713 alkuun asti.

URR ja 1714
ratsumiehet

HenK

EvlK

MajK

Karannut kotiin

32

32

62

24

26

28

36

42

282

Kaatui t. katosi

36

36

13

20

20

24

10

21

180

Vankina

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Kaularaudoissa

0

0

1

2

0

0

2

0

5

Täyttämättä

0

0

5

0

3

0

4

4

16

57

57

44

79

76

73

72

57

515

125

125

125

125

125

125

125

125

1000

Läsnä
Yhteensä

YläAlaRaase- Porvoo SääksHollola Hollola pori
mäki

Yht.

Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväki vuonna 1714. Lähde palkkaluettelot.

Taulukko, jossa ovat mukana kaikki vuoden 1714 tapahtumat ja jossa näkyy myös edellisen vuoden tapahtumia, vaatii selityksiä, jotta siitä
voidaan erotella Napuen taistelun vaikutus. Kaularaudoissa vankina
olevat liittyvät kesän 1713 karkuruustapauksiin. Täyttämättömät ruodut ovat olleet täyttämättä jo ennen sotaretkeä. Kotiin karanneista suurin osa karkasi jo edellisenä vuonna, kesällä tai vasta Kostianvirran taistelun jälkeen, kun kotiseuduille oli vielä mahdollista mennä. Kuolleet ja
kadonneet on taulukoitu yhteen tietojen epävarmuuden takia. Näihin
sisältyvät Napuen taistelun tappiot. Todennäköisesti kaikki läsnä olleiksi merkityt ovat osallistuneet Napuen taisteluun.
Palkkaluettelo kertoo päällystön osalta tarkempiakin tietoja. Reinhold Johan de la Barre johti koko oikeata siipeä, joten edellisen vuoden
joulukuussa kapteeniluutnantiksi ylennetty Johan Anders Jägerhorn on
johtanut henkikomppaniaa. Korpraali Nils Gutzell henkikomppaniasta
kaatui taistelussa, samoin trumpetisti Paul Diderich Appell. Kengityssepän ja profossin paikat olivat taistelun aikoihin täyttämättä.
Everstiluutnantin komppanianpäällikkönä oli Berendt Wilhelm
Rehbinder. Komppanian luutnantille Ernest Boijelle myönnettiin tou-

220

M AT T I J . K A N K A A N P Ä Ä

Sotahist35_001-301:__Aikakauskirja

6.11.2015

14:01

Sivu221

kokuussa 1714 ero. Syytä ei mainita. Kornetin vakanssi oli koko vuoden
1714 täyttämättä. Napuen taistelussa rivissä oli kaksi korpraalia, joista
toinen, Conrad Faworin, katosi. Komppanian vakansseista täyttämättä
olivat saarnaajan, kirjurin, trumpetistin ja profossin paikat. Trumpetisti Samuel Fredrich oli jäänyt vangiksi 10. lokakuuta 1713. Muut paikat
olivat täyttämättä karkaamisten takia.
Majurin komppanianpäällikkö taistelussa oli Gothard Wilhelm
Marcks. Komppaniassa ei ollut luutnanttia, mutta muut vakanssit pappia ja kirjuria myöten olivat täytettyjä. Korpraaleista kaksi sai eron:
Carl Magnus Boije maaliskuussa ja Melkier Bäck toukokuussa. Erojen
syyksi voidaan epäillä haavoittumista.
Ylä-Hollolan komppanian päällikkö oli edellisen vuoden joulukuusta lähtien ollut Leonhard Sölfversvahn. Luutnantin ja kornetin paikat
olivat täyttämättä, samoin kengityssepän paikka.
Ala-Hollolan komppaniaa johti edellisen vuoden joulukuusta alkaen
Karjalan rakuunarykmentin kapteeniluutnantiksi ylennetty Christian
Sahlo. Vakanssit seppää lukuun ottamatta olivat täytettyjä, mutta kolmas korpraali Johan Sillman katosi Napuen taistelussa.
Raaseporin komppanian päällikkö Carl Gustaf Giöös oli marraskuussa 1713 saanut kenraalimajuri Armfeltilta luvan matkustaa Tukholmaan eikä hän vuonna 1714 ollut komppaniassaan. Joulukuussa
1713 komppanian luutnantiksi ylennettiin Gustaf Brunnov, joka siten
on johtanut komppaniaa ratsumestarin poissa ollessa. Komppanian
kirjuri Samuel Pontan jäi Napuen taistelussa vangiksi. Korpraali Nils
Backman sai toukokuussa 1714 eron. Muut vakanssit olivat täytettyjä
paitsi profossin, joka oli karannut jo kesäkuussa 1713.
Porvoon komppanian päälliköksi oli joulukuussa 1713 siirretty Carl
Herman von Sprengtport Turun läänin jalkaväkirykmentistä. Muutoin
komppanian vakanssit olivat täytettyjä paitsi profossin paikka, kun Sipi
Haapakavia karkasi 8.10.1713.
Sääksmäen komppanian päällikkö oli ratsumestari Carl Ruuth.
Komppanian pappi Anders Hypping oli karannut jo syyskuussa 1713
Hämeenlinnassa. Kengitysseppää lukuun ottamatta muut vakanssit oli
täytetty.
Esikunnasta rykmentin majoitusmestari Nils Gabriel Wetterberg jäi
Napuen taistelussa vangiksi, mutta onnistui pakenemaan vankeudesta
elokuussa ja palasi toimeensa takaisin. Rykmentillä ei ollut patarum-
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mun lyöjää, satulamaakaria kisälleineen eikä pistooliseppää.
Lewenhauptin matrikkelin mukaan rykmentistä kaatui ratsumestari
Carl Henrik Möller ja majoitusmestari Nils Gabriel Wetterberg jäi vangiksi. Möller oli saanut ratsumestarina eron 16. joulukuuta 1713. Ilmeisesti hän kuitenkin oli armeijan mukana. Möller toimi mahdollisesti
jonkun ratsumestaria vailla olevan komppanian johdossa eikä välttämättä tässä rykmentissä. Myös kirjuri Samuel Portan jäi vangiksi.41

Karjalan eli Viipurin ja Savonlinnan läänien ratsurykmentti

Karjalan ratsurykmentistä on vuodelta 1714 palkkaluettelo, josta päällystön osalta saadaan Napuen taisteluun liittyviä tietoja.42 Miehistön
tietoja siinä ei ole edes tilastona. Tätä puutetta korvaa vuoden 1716
pääkatselmusrulla.43
Eversti Jacob Danielsson oli tuolloin komennettuna Kajaanissa.
Mahdollisesti myös majuri Brandenberg oli komennuksella. Rykmenttiä johti ilmeisesti everstiluutnantti Hans Johan Bäck, jonka tiedetään
kaatuneen Kyrön taistelussa.44
Henkikomppaniaa johti taistelussa kapteeniluutnantti Petter Appelstubbe, jonka Armfelt ylensi huhtikuussa 1714 neljännen komppanian
ratsumestariksi. Korpraaleista Alexander Brunqvist kaatui Napuen taistelussa. Taistelun aikaan komppaniassa ei ollut kirjuria ja profossi oli
jäänyt kotiinsa. Muutoin päällystö oli täysilukuinen.
Everstiluutnantin komppaniaa johti ja komppanian ylin upseeri oli
luutnantti Anders Kijhlström. Kornetti Christopher Malm oli jäänyt
vangiksi 1.10.1713 ja uusi nimitettiin tilalle vasta seuraavan vuoden
huhtikuussa. Tilalle nimitetty Strellman oli taistelun aikaan ollut majoitusmestari. Korpraali Otto Wijs on merkitty kaatuneeksi 29. tammikuuta 1714. Trumpetistia, seppää tai profossia komppaniassa ei ollut.
Majurin komppaniaa johti Philip Johan von Bleeken, joka kaatui
Napuen taistelussa.45 Päällystö oli seppää lukuun ottamatta täysilukuinen. Pappina toimi maisteri Johan Wanaeus.
Neljänteen [Äyräpään] komppaniaan ylennettiin ratsumestari vasta
huhtikuussa 1714 ja taistelussa ylin upseeri oli luutnantti Hans Feneman. Luutnantin täysi kaima, kolmas korpraali Hans Feneman kaatui
Napuen taistelussa. Muutoin päällystö oli täysilukuinen, mutta trum-
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petistia ei lainkaan mainita ja profossi Kiskonen oli jäänyt kotiinsa
edellisen vuoden joulukuussa. Kengitysseppä Matti Matinpoika karkasi
kesäkuussa 1714 ja oli siis ollut vielä Napuen taistelussa mukana.
Viidennen [Ylä-Savon] komppanian päällikkö oli Erik Rökman.
Päällystö oli täysilukuinen, paitsi että trumpetisti ja seppä puuttuivat ja
profossi Hukkainen karkasi 22. syyskuuta 1714.
Kuudennen [Vehkalahden] komppanian päällikkö oli Hans Erik Soldan. Hannulan ja Hornborgin mainitsemaa haavoittumista ei mainita.
Päällystö oli täysilukuinen paitsi trumpetisti, seppä ja profossi puuttuivat.
Seitsemännen komppanian päällikkö oli Georg Fredrik von Brandenburg.46 Korpraali Jöran Schoultz kaatui Napuen taistelussa. Muutoin päällystö oli seppää lukuun ottamatta täysilukuinen.
Kahdeksannen komppanian päällikkö Frans Evert Knorring kuoli 8.
helmikuuta haavoihinsa. Seuraaja nimitettiin vasta huhtikuussa. Ylin
upseeri oli siten luutnantti Henrik Oppman. Päällystö oli muutoin täysilukuinen, paitsi trumpetisti Adolf Mörck oli kaatunut jo 29. tammikuuta 1714. Voidaan olettaa, että ratsumestari oli haavoittunut tuona
päivänä. Päivä on sama, jolloin edellä mainittu korpraali Wijs mainittiin kaatuneeksi. Nämä kaatuivat partioretkellä Savossa.
Esikunnasta on vielä mainittava rykmentinkirjuri Gustaf Falck ja satulaseppä Gabriel Markunpoika. Saarnaajista Wanaeus yleni sittemmin
rykmentinpastoriksi. Muut papit Napuen taistelun aikoihin olivat
Johan Kyander ja Gustaf Lillius. Komppanioilla oli yhteinen parturi
Gotlop Cahle. Volontöörit eli vapaaehtoiset (volenteurer) oli ryhmä,
josta otettiin päällystöön täydennyksiä. Napuen taistelussa näitä on ollut mukana, mutta on vaikea sanoa kuinka monta. Oletettavasti ainakin Anders Kesler (Kexler?) ja Jonas Korpäus, jotka nimitettiin kaatuneiden korpraalien tilalle huhtikuussa 1714, olivat mukana Napuen
taistelussa. Vuoden 1716 pääkatselmusrullasta saadaan sotavuodelta
1714 lasketuksi tilasto komppanioittain (taulukko seuraavalla sivulla).
Napuen taistelussa kaatui ja katosi yhteensä 65 ratsumiestä. Suurin
luku on Soldanin komppaniassa (Vehkalahti). Karkureita elo–syyskuussa 1714 oli eniten savolaisissa komppanioissa (Rökman ja
Nykopp47). Haavoittumisista on vain pari satunnaista mainintaa. Juvan
Vuorilahden ratsumies Pekka Modigh menetti taistelussa hevosensa ja
kaikki varusteensa. Hän palasi komppaniaansa 6. huhtikuuta täysin
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»alastomana» ja pahasti haavoittuneena. Sittemmin hän karkasi oletettavasti kotiinsa Karlebystä 14. syyskuuta. Saman Rökmanin komppanian Karisalon ratsumies Antti Iivarinpoika oli myös haavoittunut ja
karkasi kaksi päivää myöhemmin Lumijoelta. Muut vähennykset vuonna 1714 selittyvät pääosin karkaamisilla, mistä edellä mainitut kaksi
ovat hyviä esimerkkejä. Joitakin ratsumiehiä poistui riveistä myös Savonlinnan antautumisen yhteydessä.

KRR 1714

HenK

EvlK

83

94

73

112

88

81

65

122

718

7

8

3

9

25

8

2

3

65

12

3

15

22

3

13

19

36

123

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Vuoden lopulla

64

83

55

81

60

60

44

85

532

Täyttämättä

63

42

70

44

65

65

81

40

470

Rustholleja

127

125

125

125

125

125

125

125

1002

Vuoden alussa
Napuen taistelu
Muu vähennys
Lisäys 1714

MajK Rökman Soldan Myra Feneman Nykopp Yht.
5.K
6.K
4.K

Lähde: pääkatselmus v. 1716.

Karjalan eli Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväki vuonna 1714.

Inkerinmaalainen rakuunarykmentti

Inkeriläistä rakuunarykmenttiä komensi eversti Anders Boije ja majuri
oli Daniel Rossberg. Napuen taisteluun osallistui neljä eskadroonaa.
Hannulan ja Hornborgin mukaan luutnantti Erik Nääs kaatui ja majuri Daniel Rossberg jäi vangiksi.48
Värvätyistä rykmenteistä ei ole palkkaluetteloita. Pääkatselmusrulla
on päivätty Degerbyssä 18.9.1712, ja sen jälkeen seuraava lähde ovat
muonitusrullat vuodelta 1715.49 Kohtuullisia tuloksia saatiin kahta eri
luetteloa vertaamalla edellä Turun ja Porin läänin ratsuväen osalta.
Vertailuvuosien ero on tässä huomattavasti pienempi, mutta haittana
on, että vuoden 1715 luettelo ei ole pääkatselmusrulla vaan kuukausit-
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taisia muonavahvuusrullia. Huhtikuun alussa rykmentissä oli kahdeksan komppaniaa, joissa keskimäärin lähes 30 rakuunaa ja yhteensä
231 rakuunaa. Syyskuussa 1712 pääkatselmuksessa rykmentti oli miehistön osalta enemmän kuin puolta vahvempi, 514 rakuunaa. Erotus
on 283.
Tarkempi nimivertailu ei tässä tuota tulosta. Vertailuluku sotavuoden 1713 marraskuun alkuun asti on saatavissa Uddgrenin tutkimuksista.50 Hänen mukaansa rykmentissä oli 21 upseeria, 22 aliupseeria, 32
korpraalia ja 461 rakuunaa. Korpraaleista neljä oli poistunut luvatta riveistä ja rakuunoista 117 karannut. Siten Napuen taisteluun on voinut
osallistua enintään 344 rakuunaa. Marraskuun 1713 ja huhtikuun 1715
alun välissä riveistä on poistunut 113 rakuunaa. Voidaan siten tulla tulokseen, jonka mukaan Napuen taistelussa Inkerinmaalaisen rakuunarykmentin menetykset ovat olleet arviolta enintään sata rakuunaa.51
Aatelislipuston komppaniaa johtanut ratsumestari Clas Munck af
Fulkila jäi taistelussa vangiksi. Komppania menetti taistelussa kolme
ratsumiestä vankeina.52

Menetykset yhteensä

Kaatuneista, kadonneista ja vangiksi joutuneista saadaan edellä olleen
nojalla arvio:
– Aatelislipusto: 1 upseeri ja kolme ratsumiestä, kaikki vangiksi jääneinä.
– TRR: ylemmästä päällystöstä varmuudella 5 ja todennäköisesti lisäksi joku alemmasta päällystöstä. Ratsumiehistä enintään noin 350.53
– URR: majoitusmestari, 3 korpraalia, 1 kirjuri ja trumpetisti sekä n.
180 ratsumiestä.54
– KRR: majuri, ratsumestari, 3 korpraalia ja 65 ratsumiestä.55
– Inkerinmaalainen rakuunarykmentti: ainakin 2 ylempää upseeria,
todennäköisesti muutama alemmasta päällystöstä ja enintään sata
rakuunaa.56
Menetykset olisivat siis yhteensä 11 upseeria, alempaa päällystöä ainakin yhtä monta sekä enintään vajaat 600 ratsumiestä ja sata rakuunaa. Kokonaismäärä tässä on suurempi kuin aikaisemmissa tutkimuksissa (Hannula ja Hornborg).57 Suurimmat tappiot tulivat Turun ja Po-
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rin läänin ratsuväelle, joka myös oli taisteluun osallistuneista ratsastavista joukoista mieslukuisin.
Tiedot haavoittumisista ovat niin satunnaisia, ettei niistä ole mahdollista tehdä kokonaisarviota.

Epäröinti ratsuväen käytössä

Kuten edellä on selvinnyt, venäläisten rakuunoiden taistelu Napuessa
jalkaväen tapaan ei merkinnyt Golitsynin epäröintiä ratsuväen suhteen.
Golitsyn noudatti taistelutapaa, johon venäläiset rakuunat olivat tottuneet ja jossa ne olivat tehokkaita. Tähän perinteiseen taistelutapaan on
luonnollisesti vaikuttanut se, että venäläisten hevoset olivat pitkän talvisen marssin rasittamia. Näistä ainakin osa oli Etelä-Suomesta hankittuja. Hannulan mukaan venäläisten toiminta taistelussa oli taktisesti
kypsää.
Ruotsalaisella puolella ratsuväen käyttö ei ollut kovin tehokasta.
Taistelun aikana vasemman siiven ratsuväki teki hyökkäyksiä, mutta sitä oli liian vähän.58 Ratsuväki joutui hyökkäämään pitkin metsänreunaa ja rinnettä, jossa lumihanki oli syvää ja eteneminen siitä syystä
hankalaa. Taistelussa ei nähty eskadroonien tekemiä rajuja iskuja tiiviissä muodostelmassa eikä kiitolaukkaa miekka ojossa, jollaisia »hakkapeliitoilta» voitiin odottaa. Avoin maasto mahdollisti kyllä leveät, loivasti kiilamaiset eskadroonat, mutta laukka lumihangessa tuskin on
voinut onnistua. Toinen, ja ehkä vielä tärkeämpi syy oli huonot hevoset. Tätä seikkaa mm. Hannula on korostanut. Hän torjuu ajatuksen,
jonka mukaan ratsuväki olisi ollut jalkaväkeä huonommin koulutettua
ja kokematonta.59 Kun Armfeltin toiminnassa ratsuväen osalta on nähty epäröintiä, siihen oli hyvät perusteet. Aselajilla, jolla oli ollut tapana
ratkaista taistelut, ei niissä oloissa ollut ratkaisun edellytyksiä.
On luonnollista, että hävityn taistelun jälkeen tunnetaan katkeruutta
ja haetaan syyllisiä. Yleisenä piirteenä aikakauden kenttätaisteluissa oli,
että taistelun ratkettua hävinneen puolen jalkaväki kärsi suurimmat
tappiot ratsuväen päästessä hevostensa avulla vähemmällä. Tästä voidaan, jos halutaan, mainita esimerkkejä (mm. Nördlingen 1634,
Leipzig 1642 ja Fraustadt 1706).60 Näin kävi myös Napuen taistelussa.
Syylliseksi yritettiin asettaa ratsuväki siitä huolimatta, että Armfelt
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itse ei missään vaiheessa yhtynyt ratsuväen arvostelijoihin. Hannula sivuaa tätä kysymystä. Ensinnäkin hän pitää ratsumestari A. V. Ramsayn
lähtöä pois Napuen taistelualueelta vain kaksi tuntia ennen taistelua
häpeällisenä. Tämä oli saanut eron palveluksesta Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsurykmentistä jo edellisen vuoden joulukuussa, mutta
poistui vasta, kun taistelun alkamista odotettiin.
Hannula puolustaa ratsuväen toimintaa sillä, että se vasemmalla siivellä otti osaa taisteluun kunniakkaasti ja kärsi tuntuvia tappioita. Taistelun jo ratkettua oikean sivustan oli turha uhrata itseänsä, kun mitään
ei ollut saavutettavissa. Ratsuväen miehistö oli kokenutta, monet jo ennen vuotta 1710 palvelukseen tulleita. Hannula korostaa hevosten kurjuuden vaikutusta toimintaan.
Eirik Hornborg kertoo, miten ratsuväestä tehtiin taistelun häviämisen syntipukki. Avainasemassa oli Isonkyrön kirkkoherra Nils Aejmelaeus (s. 1679, k. 1750), joka Armfeltin vasemman sivustan takana seurasi taistelun kulkua. Aejmelaeus käsitti taistelun alkuvaiheessa tapahtuneen ratsuväkisiirron vasemmalta sivustalta oikealle sivustalle väärin
ja tulkitsi, että ratsuväki jo silloin lähti pakoon. Oikean siiven tapahtumia hän itse ei nähnyt, vaan perusti kertomuksensa taistelun jälkeen levinneisiin huhuihin. Jälkimaineen kannalta on olennaista, että kirkkoherran kertomus ja huhut tulivat mukaan Zachris Topeliuksen Välskärin kertomuksiin ja saivat laajan levikin. Aejmelaeuskin pakeni Napuesta ja päätyi soiden ja metsien kautta Vöyrin kirkonkylään. Siellä
hän sanoi kohdanneensa »koko ratsuväen» ja tulkitsi siitäkin, että ratsuväki oli käyttäytynyt pelkurimaisesti.61
Aivan lopuksi pieni osoitus siitä, miten helppoa taistelun voittaminen olisi voinut olla. Zachris Topelius asettaa kertomuksissaan venäläisen kenraali Brucen suuhun seuraavat sanat: »Hän on, sanoi hän, kenraali De la Barrelle suuressa kiitollisuuden velassa, sillä jos tämä vain
olisi käskenyt ratsuväkensä seisoa alallaan ja sytyttää piippunsa, olisi
voitto ollut ruotsalaisten.»62

R AT S U V Ä K I N A P U E N TA I S T E L U S S A 1 7 1 4

227

Sotahist35_001-301:__Aikakauskirja

6.11.2015

14:01

Sivu228

Lyhenteitä
KRR
TRR
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PK

Karjalan (Viipurin ja Savonlinnan läänin) ratsurykmentti
Turun ja Porin läänin ratsurykmentti
Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsurykmentti
Henkikomppania
Everstiluutnantin komppania
Majurin komppania
Pääkatselmus
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3.11.1713 oli yksi upseeri, yksi korpraali, ja 11 ratsumiestä (Uddgren, H. E.: Kriget i
Finland år 1713, liite X); Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo 1776.
20 Kankaanpää: erityisesti s. 60, 273, 301–320 ja liite 1, s. 432.
21 Mankell, J.: Anteckningar rörande Finska arméns och Finlands krigshistoria I, Stockholm
1870, s. 242.
22 Hannula 1929: s. 42–46. Vasenta siipeä johti jalkaväen eversti von Essen. Aatelislipuston
suomalainen komppania oli ehkä oikealla siivellä.
23 Hannula 1929: s. 52.
24 Hannula 1929: s. 62–64.
25 Hannula 1929: s. 120–124 ja Hornborg: liite III, s. 305–309. – Uuden venäläisen sotahistorian mukaan ruotsalaiset menettivät Napuella 5133 kaatunutta ja 534 vankia ja
venäläiset 421 kaatunutta ja 1047 haavoittunutta; Rostunov: viite 376.
26 Kankaanpää: s. 57 ja sen lähde: Laidre, Margus: Segern vid Narva, början till en stormakts
fall, Falun 1996, s. 175.
27 Lewenhaupt: s. 209; Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo 1776.
28 Tämän rykmentin palkkaluettelot (Avlöningslistor) puuttuvat vuoden 1712 jälkeen
koko Pohjan sodan ajalta. Siten tiedot tästä rykmentistä ovat huonommat kuin muista
rykmenteistä.
29 KrA (SVAR) Generalmönsterrullor, Åbo och Björneborgs läns kavalleri 1712 ja 1719.
30 Kankaanpää: s. 319–320.
31 Sarake muita: Halikon K:ssa oli 2 epävarmaa tapausta ja yksi jo 1712 vangiksi jäänyt ja
rauhan tultua palannut. Maskun K:ssa oli kaksi isonvihan aikana kotona ollutta
ratsumiestä, jotka venäläiset ottivat 1720 manttaalimiehiksi. Todennäköisesti nämä
eivät olleet mukana Napuen taistelussa. Vehmaan K:n n:o 40 lienee ollut siellä. Hän sai
de la Barren myöntämän eläkekirjan 20.10.1716, tuplaeläkettä 24.1.1719 asuen
Uppsalan seudulla. N:o 83 oli 1712 jälkeen jäänyt kotiin niin, että hän joutui myös
manttaalimieheksi, samoin Ala-Satakunnan K:n n:o 68. – Vehmaan K:ssa sotilasnimet
olivat käytössä jo 1712, mutta vuoden 1719 rullassa samojen miesten lisänimet ovat
järjestelmällisesti muutettuja.
32 Tosin on mahdollista, että osa rykmentistä oli komennettu muualle taistelun ajaksi.
Tarkemmin jäljempänä.
33 Hannulan (1929, s. 307) mukaan vangiksi jääneitä oli viitisenkymmentä. Enimmäisluku
saadaan laskemalla yhteen sarakkeet »Eri mies», »Täyttämättä 1719», »Vuodesta 1714–»
ja »Kyrö haav. t. vanki».
34 Hornborgin (s. 306) mukaan karkaaminen kotiseudulle tässä vaiheessa jäi kokonaan
pois laskuista. Hajaantuneidenkin määrä oli vähäinen.
35 Vähän suuremmilla prosenttiluvuilla, yht. 30 prosenttia, saadaan tappioarvioksi 320, ja
vielä suuremmalla eli 40 prosentilla noin 280.
36 Uddgren: liite X.
37 Ellei muuta viitettä ole, matrikkelitiedot ovat Lewenhauptin matrikkelista. Fredrik
Armfelt oli kenraalimajurin serkku, jonka sanotaan osallistuneen rykmenttinsä mukana
sen kaikkiin taisteluihin (Ramsay, Jully: Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden,
Helsingfors 1909, s. 12).
38 Hannula 1929: s. 118–119.
39 Uddgren: liite Xa.
40 Krigskollegium Militiekontoret Avlöningshandlingar G IV b:65 (1714), bildid.
A0065772_00154–183.
41 Lewenhaupt: s. 467.
42 Krigskollegium Militiekontoret Avlöningshandlingar G IV b:65 (1714), bildid.
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A0065772_00183–214. Pohjatiedot on päivätty Löfången 1.7.1715 ja Gumboda
11.10.1715 sekä sotakollegion vahvistama lista Tukholmassa 16.1.1716.
43 KrA (SVAR) Generalmönsterrullor, Karelska Dragonregemente 1716, mikrokortti
K05552.
44 KrA rullor: Finska armén 1715. Brandenberg mainitaan 1715 Viipurin läänin ratsuväen
majurina. Everstiluutnantti Christopher Freudenfelt oli vuodesta 1709 Venäjällä
vankina.
45 Häneltä jäi kaksi isätöntä ja äiditöntä alaikäistä tytärtä, joiden puolesta tehty armovuosianomus on palkkaluettelon lopussa.
46 Elias Myra oli Lapveden komppanian ratsumestari 18.1.1712 alkaen.
47 Nils Nykopp oli Ala-Savon rykmentin ratsumestari ainakin jo 12.4.1714 alkaen.
48 Rakuunamajuri Bleckert mainitaan Aejmelaeuksen kertomuksessa (Tidningar utgifne
af et sällskap i Åbo 1776) taistelemaan jääneeksi, ilmeisesti siis kaatuneeksi. Olisiko
kyseessä Karjalan ratsurykmentin yhteydessä edellä mainittu P. J. von Bleeken?
49 KrA (SVAR) Generalmönsterrullor, värvade BB 225, Ingermanländska Dragonerna
1712, Rullor 1715, vol. 6. Vuoden 1712 pääkatselmusta selostetaan Kankaanpää: s. 299.
Rykmentin päällikkö, eversti Anders Boije, oli pitkäaikaisella komennuksella
Tukholmassa (Kankaanpää: s. 349).
50 Uddgren: liite X.
51 Hannulan laskelmissa (Hannula 1929: s. 121) on yhtäpitävä luku eli 99 rakuunaa.
52 Krigskollegium Militiekontoret Avlöningshandlingar G IV b:65 (1714), bildid.
A0065772_00259. Komppanianpäällikkö, everstiluutnantti Jöns Croon oli vuodesta
1709 ollut vankina Venäjällä. Munck kuoli Tobolskissa v. 1716. Hannula: s. 121.
53 Hannulan laskelmissa (Hannula 1929: s. 121) vastaava luku on 243. Näistä vangiksi
jääneitä (s. 123) oli 1 aliupseeri ja 50 ratsumiestä.
54 Hornborg: s. 306 (liite III) mukaan vastaava luku oli 142. Haavoittuneita olisi ollut
kaksi aliupseeria ja 112 korpraalia ja ratsumiestä. Hannulan (Hannula 1929: s. 123)
mukaan vangiksi jääneitä oli 36.
55 Hannulan mukaan (Hannula 1929: s. 123) tästä rykmentistä vangiksi jäi 11.
56 Hannulan mukaan (Hannula 1929: s. 123) tästä rykmentistä vangiksi jäi 17.
57 Hannulan laskelmissa (Hannula 1929: s. 121) miehistön luvut, URR:n osalta 33 ja
KRR:n osalta vain 12, ovat aivan liian pienet.
58 Hannulan (Hannula 1929: s. 58) mukaan Freidenfeltillä oli komennossaan vain n. 270
miestä. Luku tuntuu pieneltä.
59 Hannula 1929: s. 58–59, 68, 77–78.
60 Mankell, Julius: Berättelser om Svenska Krigshistoriens märkvärdigaste Fältslag, 1857–
1859, näköispainos British Library, Historical Print Editions, published 25 June 2011
(mm. sivulla 425 pohditaan teemaa).
61 Hornborg: s. 211–213; Bergholm, Axel: Sukukirja: Suomen aatelittomia sukuja.
Suomen Sukututkimusseuran kustantama näköispainos 1984, s. 3–4. Myöhemmässä
kirjallisuudessa on toistettu Aejmelaeuksen näkemyksiä, mm. Mankell: s. 242.
Vrt. Vilkuna, Kustaa H. J.: Viha, Historiallisia Tutkimuksia 229, Jyväskylä 2005, s. 514.
62 Topelius Z.: Välskärin kertomuksia, suomentanut Juhani Aho, kolmas jakso, Porvoo
1923, s. 318–319. De la Barren käyttäytymisen syyksi on esitetty myös kateutta
Armfeltia kohtaan.
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Cavalry in the Battle of Napue in 1714
February 2014 marked the passing of three centuries since the battle of
Napue (also called the battle of Isokyrö). The battle sealed the fate of
Finland in the ongoing Great Northern War (1700−1721) since almost
all of the country fell under Russian military occupation for the rest of
the war. Much has been written about the battle, but this article looks
specifically at the role of cavalry. It has been discovered that the opposing commanders made relatively little use of their cavalry units. The
Swedish cavalry, which was entirely composed of Finnish troopers,
rode on completely beaten-down horses. The Russians’ mounts were
probably in no better shape, judging from the fact that full dragoon
companies went into battle dismounted. The opposing commandersin-chief, Major General Carl Gustaf Armfelt and General, Prince
Mikhail Golitsyn, very likely harbored serious doubts about the fighting capability of their cavalry forces.
The article asserts that the way Golitsyn employed his cavalry on the
battlefield was not an indication of indecisiveness on his part. Unlike
the Swedes, the Russians had no true cavalry force; instead, they had
cossack troops and dragoons. Cossacks played only a minor role in an
open battle, and at Napue they were busy looting a supply train with
impressive results. Czar Peter initiated the modernization of his army
in 1700, when he had only two regular cavalry units under his command, but by 1708, the number of dragoon regiments had risen to 34.
The Russians’ cavalry traditions and their ways of employing horses
were a far cry from those adopted by Swedish and other western cavalry forces. Russian dragoons were at home when fighting dismounted,
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and in the battle they primarily employed their firearms. This had a
bearing on the interpretation of the word »dragoon,» which originally
meant a horse-mounted foot soldier.
At Napue, the Swedes fielded both pure cavalry and dragoons. The
latter were positioned on the extreme wings of the line, where they
could also fight dismounted. The main cavalry force was on the right
wing under the command of Major General Reinhold Johan de la
Barre. Armfelt clearly hesitated to employ his cavalry, even though cavalry often had played a decisive role in the wars Sweden had fought
during its heyday as a great power. Swedish cavalry advanced in an obtuse V-formation, refrained from employing its firearms, and just in
the last dozen meters from the enemy, went to gallop and charged with
sabers thrust forward. At Napue, Armfelt had all the reasons to doubt
the usefulness of his cavalry. Since galloping inferior and completely
exhausted horses in snow-covered terrain in mid-winter conditions
was out of the question he attempted to attain a decisive victory by an
infantry thrust supported by cavalry on its wings. The cavalry element
on the right wing was tasked with tying up the main Russian cavalry
force, while the horse soldiers on the left wing launched a series of selfsacrificing attacks to support the foot soldiers, but their numbers were
insufficient. The Russians outnumbered the Swedish forces by a ratio
of one to two at Napue.
The article also looks at the losses among the cavalry forces, which
have been subject to various estimates in earlier studies. The sources
used were payrolls and muster rolls, little used previously. When it
comes to the number of wounded, the author had to rely on post-action reports, and therefore the article adds nothing new to what was already known. Exact information is available on two regiments involved; i.e., the Cavalry Regiments of Uusimaa and Häme Province and
Savonlinna Province. The estimated losses sustained by the dragoons
are fully in line with the calculations published in earlier studies.
The Cavalry Regiment of Turku and Pori Province was the most potent of the regiments, and its companies on the left wing sustained the
heaviest losses, with their commander Lieutenant Colonel Christoffer
Freidenfelt succumbing to the wounds he gained in the battle. The first
payrolls of the regiment from the post-1712 era date from the 1720s;
on the other hand, the muster rolls of 1712 and 1719 remain, but there
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is practically nothing from the interspersing years apart from fragmentary information about some individuals, so the author had again to
rely on estimates. He found help in the statistics recorded one month
after the battle of Pälkäne (also known as the battle of Kostianvirta),
fought on November 3, 1713. Based on this information, it is estimated
that casualties (dead, missing in action, and captured) among the cavalrymen numbered no more than around 350. It is true that most losses were sustained on the right wing, but significant losses were also inflicted on the companies on the left. Not a single company was completely decimated, however.
A previous study has quite accurately determined losses among the
officers, but the author has now been able to specify the losses sustained by non-commissioned officers. The Karelia Cavalry Regiment
lost 65 troopers, and the Uusimaa and Häme Province Cavalry Regiment approximately 180. Of troopers serving with the Turku and Pori
Province Cavalry Regiment and Ingria Cavalry Regiment, a maximum
of approximately 350 troopers and 99 dragoons, respectively, were lost.
Also involved in the battle was the small Finnish company from the
Banner of Nobles Regiment, which lost its sergeant major and three
troopers as prisoners. Losses among the cavalry forces were found to be
higher than previous estimates. The casualty numbers arrived at in a
previous study include 117 prisoners.
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HEIDI RUOTSALAINEN
(s. 1985), FM, Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen jäsen.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran
jäsenmatka Kaakonkulman linnoituksille
20.9.2015
Helsingin rautatientorin Aleksis Kiven patsaan läheisyydessä oli syyskuisena sunnuntaiaamuna huomattavan paljon väkeä tavalliseen pyhäaamuun verrattuna. Kaakonkulman linnoituksiin tutustumaan lähteviä
Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäseniä oli kerääntynyt paikalle varhaisesta aamusta huolimatta. Innostunutta puheensorinaa ja jälleennäkemisiä sekä uusia tuttavuuksia, oli aika nousta linja-autoon. Matka
kohti Kouvolaa pääsi alkamaan suunnitelmien mukaan klo 7.30 sään
vaikuttaessa pilviseltä ja sateiselta, mutta sen ei annettu häiritä.
Prikaatikenraali, Suomen Sotahistoriallisen Seuran entinen puheenjohtaja Pentti Airio toimi matkan asiantuntevana vetäjänä. Matkan
päästyä vauhtiin Airio alkoi ilmiömäisen asiantuntevana luennoitsijana
taustoittaa Suomen vuosisataista asemaa idän ja lännen välissä. Osa
väestä oli jo osallistunut edellisen päivän linnoittamisseminaariin Kouvolan kasarmeilla, joten taustaa tapahtumiin oli hieman saatu. Kouvolan Matkakeskuksessa pysähdyttiin kahville ja täydennettiin eväsvarastoja. Kyytiin otettiin lisää innokkaita matkalaisia ja kahvitauon sekä
nimenhuudon jälkeen otettiin suunta kohti ensimmäistä linnoitusta.
Airio oli suunnitellut matkareitin niin, että pääsimme näkemään mahdollisimman paljon päivän aikana. Aloitimme Ruotsulan redutista, josta jatkoimme Keltin ylimenopaikan kautta Villikkalan kesken jääneelle
linnoitukselle. Ylimenopaikalla on nykyisin valtatiesilta. Seuraavaksi oli
vuorossa Liikkalan ja Utin linnoitusten kautta Tuohikotin kasarmi-alue
ja Järvitaipale sekä lopuksi hyvin hoidettu Taavetin linnoitus Luumäel-
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lä. Kohteiden välillä Airio kertoi pohjatietoa linnoitusten synnystä ja
rakennusvaiheista sekä idän ja lännen poukkoilevasta politiikasta, josta
kovan hinnan maksoivat juuri rajaseudun ihmiset.

Suomen alue idän ja lännen puristuksessa

Suomen alue oli syrjäinen kolkka kristinuskon alkaessa rantautua Pohjanlahden rannikolle 1100-luvulla Ruotsin valtakunnasta. Alueella eli
useita heimoja, jotka olivat keskenään kilpailleet muun muassa metsien
nautinta-oikeuksista ja aluejaoista. Lounaissuomalaiset, karjalaiset ja
hämäläiset heimot eivät kyenneet yhteistyöhän, joten keskenään riitaisat heimot oli verrattain helposti alistettavissa niin lännessä kuin idässäkin, joissa molemmissa suunnissa oli alkanut kasvaa ylhäältä johdetut valtakunnat. Läntinen osa Suomen aluetta käännytettiin roomalaiskatoliseen uskoon ja idän heimot kuten karjalaiset, inkeriläiset, vatjalaiset ja vepsäläiset liitettiin kreikkalaiskatolisen kirkon alamaisiksi. Heimot olivat poikenneet toisistaan tavoiltaan ja uskomuksiltaan toki jo
aiemmin alueellisten kulttuuri- ja tapaerojen vuoksi, mutta kirkkokuntien erot laajensivat entisestään kulttuurista ja henkistä eroavaisuutta.
Esimerkiksi hautaustavat erosivat idässä ja lännessä. Roomalaiskatolisen uskonnon saatua jalansijaa lännessä heimojen vanhat tavat sekoittuivat kristinuskon opin mukaisiin tapoihin, samoin kävi idässä kreikkalaiskatolisen uskon ja karjalaisheimojen vanhojen tapojen kanssa.
Ihmisten arkielämässä alueiden käännytystyö ja suoranainen valloittaminen näkyivät vanhojen tapojen kieltämisenä ja veronkeruuna sekä
myöhemmin myös sotaväen ottoina. Toisaalta usein ylhäältä opetetun
uskonnon piirteet sekoittuivat suhteellisen nopeasti vanhoihin tapoihin ja juhlapyhille keksittiin kristinuskoon tai kreikkalaiskatoliseen uskoon pohjaavia hyväksyttyjä juhlan aiheita.
Maantieteellisen sijaintinsa vuoksi erityisesti Kaakkois-Suomi on
joutunut vuosisatojen ajan kestämään idän ja lännen eli Venäjän ja
Ruotsin välistä rajanvetoa muita Suomen alueita enemmän. Rajan merkitys ei ollut sama kuin nykyaikana, vaan Ruotsin ja Venäjän valtakunnan raja erotti kyllä alueet, mutta ei välttämättä ihmisiä. Monin paikoin vierailtiin toisella puolella rajaa ja sukuakin saattoi asua esimerkiksi Kymijoen molemmin puolin. Toisaalta vuosisatojen aikana raja,
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huolimatta »keinotekoisuudestaan», alkoi myös tehdä selkeää eroa
alueiden välille. Tähän vaikutti esimerkiksi Ruotsin valtakunnassa
vuonna 1753 käyttöön otettu gregoriaaninen kalenteri. Rajan läheisyydessä eläneet ihmiset joutuivat kokemaan hallitsijanvaihdokset ja sodan julmuuden. Suuren Pohjan sodan jälkeinen isoviha koetteli erityisen kovalla kädellä Kaakkois-Suomen asukkaita. Venäjän raaka miehitysvalta viimeisteli aiempien sotatoimien alueelle kylvämän tuhon. Jokivarren alueella riehui balttilaisten pakolaisten mukanaan tuoma rutto
ja lisäksi kotoperäinen punatauti tappoi nälän heikentämiä talonpoikia.
Kun Kymijoesta tuli rajajoki hattujen sodan ja pikkuvihan päättäneen
Turun rauhan myötä vuonna 1743, Vanhaan Suomeen liitettiin myös
Lappeenrannan ja Haminan alueet. Olot alkoivat vähitellen rauhoittua,
vaikka raakuuksia edelleen tapahtuikin.
Ruotsin ja Venäjän intressit eivät juuri kohdanneet tulevinakaan
vuosikymmeninä, ja epäluulo naapuria kohtaan kyti tiukasti. Molemmin puolin Kymijokea alettiin rakentaa suojavarustuksia turvaamaan
omia alueita. Ruotsin puolella käytiin tiukkaa keskustelua suojavarustusten sijoituspaikoista, ja luonnollisesti eriäviä mielipiteitä esiintyi.
Vuonna 1747 Kymijoen raja-aluetta määrättiin tarkastamaan kolme
upseeria, eversti Hans Henrik von Liewen, everstiluutnantti Augustin
Ehrensvärd ja luutnantti Aleksander Straussig. Lisäksi herrojen tehtäväksi annettiin puolustusjärjestelmän suunnittelu. Myös Venäjän puolella suunniteltiin suojavarustuksia. Kenraaliluutnantti A. I. Bibikov
kiersi Kymijoen itäpuolen alueita ja laati matkaraporttinsa, jonka pohjalta itärantaa ryhdyttiin linnoittamaan. Bibikovin esityksestä muun
muassa Tuohikottiin tehtiin pysyvä vartiosto Lappeenrannan tien suojaksi ja jo olemassa olevia suojarakennelmia vahvistettiin, näin esimerkiksi Ruotsulassa.

Ruotsulan redutti ja Villikkalan linnoitus

Ensimmäisenä sunnuntaipäivän matkaohjelmassa oli Ruotsulan redutti, jonne Airio ohjasi matkalaiset varmoin ottein. Ruotsulan rakenteet
oli suunniteltu rakentamisensa aikaan vartiolinnoitukseksi, mutta
myöhempien parannusten jälkeen sitä voidaan sanoa redutiksi. Nykyisin alueella sijaitsee kaunis maalaistalo piharakennuksineen. Metsän
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reunassa joen välittömässä läheisyydessä oli kuitenkin selkeästi havaittavissa jäänteet linnoituksesta, jonka tehtävänä oli aikoinaan joen ylikulun suojaaminen. Todennäköisesti Ruotsulan rakennustyöt aloitettiin jo vuoden 1752 jälkeen, kun Ruotsin kuningas Adolf Fredrik antoi
kiertomatkallaan käskyn »piirtää Ruotsulan varustus» eli siis tiedustella
alue. Toisen kerran Ruotsulan vartiostoa alettiin vahvistaa Venäjän
huolestuttua Ruotsin kuninkaan lisääntyvästä vallasta. Kun Ruotsin
kuningas Kustaa III kaappasi vallan vuonna 1772, eivät venäläiset liene
suuremmin yllättyneet. Lisääntyvä sotilaallinen aktiivisuus ei ollut jäänyt huomaamatta Venäjän puolella Kymijokea. Venäläiset lähettivät jo
vuonna 1769 kenraaliluutnantti A. I. Bibikovin laatimaan puolustus- ja
hyökkäyssuunnitelmat ruotsalaisten kasvaneen aktiivisuuden varalle.
Bibikov laati matkastaan matkakertomuksen, jossa otettiin huomioon
tiettyjen alueiden puutteellinen varustus. Venäläiset aloittivat linnoitustyöt pitkin Kymijoen rantaviivaa. Lopullisen muotonsa linnoitus sai
kenraalimajuri Aleksandr Suvorovin käynnistettyä kovalla otteella linnoitustyöt vuonna 1791.
Ruotsulan jälkeen suuntasimme Airion johdolla Villikkalan linnoi-

Ruotsulan redutin muodot näkyvät yhä maastossa selkeästi.
The shape of the redoubt at Ruotsala is still clearly discernible in the terrain.
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tukselle Keltin ylimenopaikan kautta. Nykyisin paikalla on suuri valtatien silta. Aikoinaan maastonmuodot aiheuttivat suuria ongelmia niin
ihmisille kuin hevosillekin; tielle jouduttiin laittamaan puita helpottamaan jyrkkään alamäkeen kulkemista. Päästyämme Villikkalan linnoitukselle saimme kuulla, ettei se koskaan täysin valmistunut, mutta näkyi edelleen selkeästi maastossa. Osa 200 metriä pitkästä linnoituksesta
on nykyisen maantien alla, kuten esimerkiksi linnoituksen suippo kärkivalli. Lähistöllä aikoinaan sijainnut laaja suoalue on jo kuivattu, ja
tien molemmin puolin lainehtivat nyt niityt. Suomalaiset ovat huonosti hyödyntäneet linnoituksia matkailukohteina, joten Villikkalan linnoitus lienee monelle kotiseutumatkaajalle täysin vieras kohde.
Ruotsalaiset aloittivat suuren suoalueen länsireunalla sijainneen Villikkalan linnoitustyöt vuonna 1793, jolloin alettiin rakentaa viisibastionista holvattua rajalinnoitusta. Pohjanmaan rykmentti lähetettiin paikalle rakennustöihin keväällä 1793. Villikkalan kylän läheisyyteen linnoitteen läpi suunniteltiin kulkemaan Anjalan–Elimäen maantie. Läheisyydessä sijaitsi jo Pitkäksisillaksi nimetty, Kustaan sodan ajalta peräisin oleva hyllyvän suon yli rakennettu kapulatie, jonka länsipäästä
rakennustyöt siis aloitettiin vallimestari E. J. Braskin johdolla. Valmiiksi
saatiin vain itään suuntaava etuvarustuksen osa, joka rakennettiin molemmin puolin tuolloista maantietä. Vuoden 1794 syksyllä rakennustyöt päättyivät, syyksi on arveltu rahapulaa.
Samoihin aikoihin Venäjän puolta linnoitettiin vahvasti ja johdonmukaisesti kenraalimajuri Aleksandr Suvorovin johdolla. Kolme linnoituslinjaa käsittänyt Suvorovin suunnittelema linnoitusjärjestelmä
suojasi Pietaria useassa tasossa. Pietari-Paavalin ja Kronstadtin linnoitukset muodostivat keskeisen osan puolustusta linnoitusketjujen ympäröidessä niitä. Työmaalla käytettiin paikallista ja sotilastyövoimaa, lisäksi massiivinen rakennusprojekti vaati myös pakkotyövankien työvoimaa. Suvorovin linnoitusjärjestelmä valmistuikin viidessä vuodessa,
mutta hintana oli valtava määrä ihmishenkiä. Ruotsalaisten linnoitustyöt eivät ole verrattavissa Suvorovin linnoituksiin, minkä kesken jäänyt Villikkalan linnoituskin osoittaa. Siirtyessämme linja-autolla linnoitukselta toiselle Airio luennoi matkalaisille yksityiskohtaisesti kenraali Suvorovin linnoitustöistä alueella. Myös matkalaiset innostuivat
välillä kommentoimaan mikrofoniin linnoituksia sekä Ruotsin ja Venäjän politiikan poukkoilua alueella. Keskustelu kävi vilkkaana myös
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Aleksandr Suvorovin kielitaidosta, josta on historiantutkimuksessa esitetty useita erilaisia tulkintoja, erityisesti Suvorovin Suomen-tiedustelumatkasta Kustaa III sodan jälkeen.

Kenraalimajuri Aleksandr Vasiljevitš Suvorov 1730–1800

Venäjän hallitsija Katariina II oli huolissaan Pietarin turvallisuudesta
Ruotsin poukkoilevan politiikan tiellä. Katariinan serkku Ruotsin kuningas Kustaa III oli kaapannut vallan säädyiltä vuonna 1772 ja määrätietoisesti ajanut maataan sotaan Venäjää vastaan valloittaakseen Ruotsin Venäjälle menettämät alueet takaisin. Lopulta Kustaa III lähti vuonna 1788 Ruotsin tuolloisen valtiosäännön vastaisesti hyökkäyssotaan
Venäjää vastaan käyttäen venäläisiksi naamioituja Savon prikaatin
ruotsalaissotilaita hyökkäyksen tekosyynä. Upseeristo ei voinut hyväksyä laittomasti aloitettua sotaa, ja seurauksena oli Liikkalan nootti ja
Anjalan liitto. Upseeristo oli laatinut Liikkalassa kirjeen Venäjän keisarinnan Katariina II:n Haminan epäonnistuneen valtauksen jälkeen.
Liikkalan nootiksi nimitetyssä kirjeessä upseerit toivoivat rauhaa ja
rauhan vakuudeksi Turun rauhassa menetettyjen alueiden palauttamista. Kustaa III oli tukalassa paikassa ja halusi upseereiltaan uskollisuudenvalan, 113 upseeria kuitenkin allekirjoitti Anjalassa liittokirjan, jossa laitonta sotaa vaadittiin lopetettavaksi. Kustaa III ei kyennyt tyytymättömän upseeriston kapinoidessa valtaamaan Pietaria, etenkään kun
sota Tanskaa vastaan alkoi, mikä taas pelasti oikukkaan kuninkaan kasvojen menetykseltä. Upseeriston kapinakin kuivui kokoon, ja Anjalan
liiton nimissä vaatimuksensa kuninkaalle osoittaneet upseerit vangittiin.
Katariina II ymmärsi Pietarin turvallisuuden vaativan vahvaa linnoitusjärjestelmää ja kutsui työhön jo vuonna 1773 Suomeen tiedustelumatkansa tehneen, persoonalliseksi tiedetyn kenraalimajuri Aleksandr
Suvorovin. Myöhemmin »kenraalien kenraaliksi» eli generalissimukseksi ylennetty Suvorov ei kokenut Suomen-komennusta luottamuksen
osoituksena vaan ennemminkin karkotuksena, kuten hänen Suomeen
lähettämisensä on joissakin tutkimuksissa tulkittu. Suvorov kaipasi
Turkin sodan taistelukentille eikä uskonut syrjäisen maankolkan linnoitustöiden antavan mitään uutta sotilasuraansa. Suvorovin valinta
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linnoitustöiden johtajaksi on kuitenkin todennäköisesti ollut luottamuksen osoitus. Suvorov oli 20 vuotta aiemmin hoitanut siviilinä tekemänsä tiedustelumatkan Suomeen esimerkillisesti ja kunnostautunut
molempien Turkin sotien taisteluissa. Suvorov tiedettiin jo elinaikanaan hyvin kielitaitoiseksi mieheksi, hänen sanotaan osanneen seitsemää kieltä. Hänen suomen kielen taidostaan on ristiriitaista tietoa,
useissa tutkimuksissa hänen on väitetty osanneen suomen kieltä ja
hankkineen tiedustelutietoa suomalaisväestön seassa kulkemalla. Toisaalta Suvorovin suomen kielen taitoa ei ole kyetty aukottomasti todistamaan.
Suvorov ryhtyi johtamaan rautaisella otteella aiemmin alueella aloitettuja sekä uusia, omien suunnitelmiensa mukaisia linnoitustöitä. Kokeneena sotilaana Suvorov suunnitteli linnoitukset ruotsalaisten aiemmin käyttämiin hyökkäyssuuntiin sekä alueille, joista oli aiemmin saatu
taistelukokemusta. Suvorovin strateginen taito näkyy erityisesti linnoitusjärjestelmän moniulotteisuudessa. Hän suunnitteli Pietarin suojaksi
kolme linnoituslinjaa, sillä rajan yksinkertaiset linnoitteet olisi ollut
liian helppo kiertää. Hän otti huomioon myös linnoitteiden kestävyyden ja alueiden väliset välimatkat, joiden pohjalta suunniteltiin alueelle
sijoitettavan sotaväen määrä. Rajalinnoitusten tuli kestää yksi vuorokausi viholliskontaktia, ennen kuin päälinnoituksesta apu ehtisi paikalle. Lähimpänä Ruotsin ja Venäjän rajaa sijaitsi linnoitusketju, johon
kuuluivat Ruotsinsalmen merilinnoitus, Kyminlinna, Liikkalan, Utin,
Järvitaipaleen sekä Kärnäkosken linnoitukset sekä Savonlinnan Olavinlinna. Tämä ketju on Suvorovin rakentamista puolustuskehistä pisin.
Keskimmäisellä linjalla sijaitsivat Hamina, Taavetti ja Lappeenranta.
Lähimpänä Pietaria oli vielä kolmas linnoituslinja Viipurin ja Käkisalmen välillä. Lisäksi oli otettu vielä huomioon liikkuvien pataljoonien
tarpeet, joita varten rakennettiin kasarmeja. Myös Saimaan laivaston
tarpeet otettiin huomioon ja rakennettiin sotalaivoille sopiva satama
Lappeenrantaan sekä kanavat.
Suvorov aloitti siis linnoitustyöt vuonna 1792, mutta jätti työn loppuun saattamisen pätevien linnoitusupseereidensa käsiin jo vuonna
1793. Suomessa Suvorov ei viihtynyt lainkaan, vaan koki syrjäisen
maankolkan ikäväksi. Pystyvänä ja tehokkaana upseerina hän kuitenkin Suomessa oleskellessaan suuntasi kaiken tarmonsa linnoitustöihin,
jotka alkoivat edetä esimerkillistä tahtia. Suvorov tunnetaan myös ar-
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mottomana linnoitustyönjohtajana, sillä työmailla tiedetään kuolleen
runsaasti miehiä. Tosin paikalliset talonpojat työllistyivät hyvin linnoitustyömaille ja tekivät mielellään työtä palkan edestä. Samalla varuskunnat mahdollistivat paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden myynnin sotilaiden ruokkimiseksi. Alueen rahatalous alkoi kehittyä ja vaihdantaan perustunut järjestelmä pikku hiljaa väistyä. Linnoitteiden tiedettiin myös vähentävän alueeseen kohdistuvaa sotaväen huoltamisrasitetta, joten talonpojat ovat todennäköisesti kokeneet olevansa voiton
puolella linnoitustöiden käynnistyessä alueella.

Liikkalan linnoitus

Ennen ruokailua Utin ABC:llä kävimme vielä tutustumassa Suvorovin
vahvistamaan Liikkalan linnoitukseen, joka oli Ruotsin ja Venäjän rajaa
lähinnä olevan linnoitusketjun asema ja Haminan linnoituksen etuvartio. Matkaa Haminan ja Liikkalan linnoitusten välillä on 16 kilometriä.
Paikkana Liikkala on varsin keskeinen neljän tien risteyksessä sijainnut
kylä, jonka merkitys oli ymmärretty jo ennen Suvorovin käynnistämää
linnoitusjärjestelmän luomista. Liikkalan linnoitus rakennettiin Kouvolasta Haminaan johtaneen tien varteen kallioiselle mäelle. Sen tehtävä oli suojata Ruotsin suuntaan johtavia pääteitä. Liikkalan linnoitus ja
kasarmit rakennettiin Suvorovin johdolla paikallista työvoimaa hyväksi
käyttäen vuosina 1791–1792. Säidenhaltijat eivät suosineet Sotahistoriallisen Seuran matkaajia Liikkalassa, vaan sade yllätti matkalaiset, jotka kiireen vilkkaa pujahtivat takaisin lämpimään autoon. Onneksi sää
alkoi kirkastua ja loppupäivän aurinko lämmitti linnoituksia ihastelevaa väkeä.
Itse Liikkalan linnoitus oli neliönmuotoinen sivustoiltaan maavalleista tehty linnoitus, jonka bastionijärjestelmän malli oli ollut Välimerellä käytössä jo 1400-luvun loppupuolella. Pohjolassa vastaavan järjestelmän käyttö omaksuttiin vasta 1700-luvulla. Jonkin matkan päähän
Haminan suuntaan oli sijoitettu kolme suurta kasarmia sekä kuusi pienempää rakennusta. Samanlaisia kasarmeja rakennettiin myös Tuohikottiin, joka suunniteltiin liikkuvan varuskunnan käyttöön tarkoitetuksi tukeutumispisteeksi. Tuohikotin ja Liikkalan kasarmit tehtiin samoilla piirustuksilla. Varuskuntaan pystyttiin majoittamaan noin pa-
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taljoonan verran miehiä. Kävimme linnoitusmatkamme aikana
Tuohikotissa katsomassa maastonkohtaa, jossa kasarmit olivat
runsaat kaksisataa vuotta aiemmin sijainneet. Nykyisin tämä
mäntykangasalue on metsän peittämä. Varuskunta lakkautettiin jo
Suomen sodan jälkeen, ja rakennukset myytiin 1860-luvulla paikallisille asukkaille.
Liikkalan linnoitukseen oli sijoitettu kaksi komppaniaa ja Haminan suunnan kasarmeihin vielä toiset kaksi komppaniaa sekä
enimmillään 14 tykkiä. Linnoituksen torjuntasuunta oli nykyisen maantien suuntaan. VarusPentti Airio kertoo Utin linnoituksen
kunta oli käytössä 1820-luvulle
rakentamisesta ja tarkoituksesta.
Matkalaiset ihastelevat linnoituksen
saakka, joten se toimi vielä Suosuurta kokoa ja hyvin säilyneitä
men sodan aikana. Liikkalan karakenteita.
sarmeihin majoitettiin tuolloin
Members of the the Association for
Utin ja Taavetin kasarmien lisäksi
Military History in Finland study the
information board next to the ground
sotaväkeä. Kaikki eivät kuitenwalls of the Liikkala fort under the
kaan mahtuneet kasarmeihin
direction of Pentti Airio.
vaan osa sotilaista majoitettiin
paikallisiin taloihin. Paikallista
väestöä menehtyi suuret määrät sotilaiden mukanaan tuomiin tauteihin kuten isorokkoon ja punatautiin.
Utin ABC:llä päästiin vaihtamaan noutopöydän ja ruokailun ohessa
ajatuksia. Keskustelu kävikin vilkkaana yhteisellä aterialla ja käsitellyiksi tulivat linnoitusten lisäksi myös Utin läheinen varuskunta-alue. Ruokailun jälkeen oli myös varattu aikaa tutustua huoltoaseman taakse sijoitettuun Messerschmitt bf 109 -hävittäjään. Utin varuskunta-alue pilkotti vanhojen keltaisten kasarmirakennusten ja ilmailun parissa henkensä tai terveytensä menettäneiden kunniaksi pystytetyn Kotka-patsaan takaa.
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Järvitaipaleen linnoitus

Sekä A. I. Bibikov että Suvorov olivat suositelleet Lappeenrantaan johtavan tien suojaksi erilaisia suojarakenteita. Bibikovin suosituksesta
Tuohikottiin oli perustettu vartiosto, jota Suvorov myöhemmin laajensi
tukeutumispisteeksi noin 400 sotilaalle. Alueen suojaksi tarkoitettu linnoitus rakennettiin Järvitaipale-nimiseen paikkaan, kymmenen kilometrin päähän Tuohikotista. Linnoituksesta tehtiin ajan tavan mukaan
kahdeksankulmainen tähtiskanssi, ja noin 60 metrin päähän varsinaisesta linnoituksesta lisättiin patteri. Järvitaipaleen linnoitukseen mahtui kaksi komppaniaa ja aseistuksena oli enimmillään kymmenen tykkiä.
Järvitaipaleen linnoitus rakennettiin samaan aikaan Suvorovin
muun linnoitusjärjestelmän kanssa. Rakennustyöt käynnistettiin heinäkuussa 1791 ja vietiin läpi samalla äärimmäisen tiukalla aikataululla
kuin Liikkalassa ja Utissakin, joten valmista tuli syyskuussa 1792. Järvitaipaleessa töihin osallistui noin 700 miestä.
Nykyisin linnoitusta ei huolleta, vaan se on ollut koskemattomana
Suomen sodan jälkeisestä lakkauttamisestaan lähtien. Järvitaipaleen
linnoitus menetti usean muun linnoituksen tapaan strategisen merkityksensä Suomen sodan rajanmuutosten myötä.

Utin ja Taavetin linnoitukset

Suvorovin linnoitusjärjestelmän osaksi rakennettu Utin vartiolinnake
rakennettiin 40 kilometrin päässä sijainneen Taavetin päälinnoituksen
turvaksi sekä suojaamaan Lappeenrantaan johtanutta maantietä. Joukkojen siirtymäajaksi Taavetin linnoituksesta Uttiin laskettiin yhden päivän marssi, tuon ajan linnoituksen piti kestää ilman päälinnoituksen
apua. Linnoitus päätettiin rakentaa kapeikkoon, jonka kiertäminen oli
haastavaa läheisen suuren suoalueen vuoksi. Linnoituksen rakentaminen alkoi elokuussa 1791 sotilaiden ja Valkealan talonpoikien toimiessa
työvoimana. Yhteensä yli 1100 miestä työskenteli linnoituksella, tosin
töihin komennetut sotilaat suhtautuivat linnoitustyösarkaansa vähemmän innokkaasti kuin alueen talonpojat, joille maksettiin töistä käypä
palkka. Osaltaan talonpoikien rakennusinto selittynee sotilaiden majoi-
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Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäseniä tutustumassa Liikkalan vallien
opastetauluun Pentti Airion johdolla.
Pentti Airio explains the construction history and purpose of the fort at Utti.
Tour members are clearly fascinated by the sheer size and the well-preserved
earthworks of the fortification.

tushuollon vähenemisestä heidän osaltaan, sillä valmistuva linnoitus
kykeni majoittamaan sotilaat. Utin linnake oli kivimuurirakenteinen, ja
se muodostui neljästä pohjoiseen ja etelään suunnatusta bastionista.
Linnoituksen kiertämisen estämiseksi sen molemmille puolille rakennettiin poikkivallit, joiden päihin tehtiin tykeille redutit.
Utin linnoituksen ensimmäiset osat, etuvarustukset, olivat taistelukuntoiset noin vuoden kuluttua rakennustöiden alkamisesta. Alueelle
rakennettiin useita rakennuksia erilaisiin käyttötarkoituksiin, muun
muassa kasarmit ja tallit sekä upseerikerho ja ruutivarasto. Utin linnoitukseen majoittui enimmillään noin 400 sotilasta eli komppanian verran miehiä. Linnoitukseen oli sijoitettu 14 tykkiä ja kaksi haupitsia, tarkoituksena oli myöhemmin lisätä tykkien määrää, mutta lisäystä ei toteutettu. Linnoitustyötä jatkettiin vuoteen 1799, jolloin keisari käski lopettaa työmaan. Suomen sodan jälkeen Utti menetti merkityksensä ja
se lakkautettiin, kun Suomi liitettiin kokonaisuudessaan Venäjän keisarikuntaan.
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Utin linnoitus muodosti yhdessä Luumäen Marttilan kylässä
sijaitsevan Taavetin linnoituksen
kanssa linnoitusparin, joka oli osa
Suvorovin linnoitusjärjestelmää.
Nykyisin matkailu- ja tapahtumakäytössä olevasta Taavetin linnoituksesta huolehtii Luumäen kunta
ja se todella näkyi. Hyvin hoidetut
vallit ja siistit tiet tekivät linnoituksesta erityisen kauniin aurinkoisessa syyskuun lopun iltapäivässä. Taavetin linnoituksen rakennustyöt aloitettiin Suvorovin
ensimmäisen
Suomen-matkan
jälkeen vuonna 1773, kun Suvorov
oli suositellut merkittävän tienristeysalueen linnoittamista. Marttilassa Haminan tie yhtyy Pietariin
johtavaan Viipurin tiehen, joten
paikka linnoitukselle oli merkittävä. Linnoitus nimettiin kreikkalaiskatolisen pyhimyksen, David
Silunskilaisen muistopäivän mukaan Taavetiksi. Linnoituksen piirustukset vahvistettiin David Silunskilaisen muistopäivänä ja tämän uskottiin tuovan onnea linnoitukselle.
Ensimmäinen rakennusurakka
kesti kahdeksan vuotta. Marttilan
risteykseen kohosi ranskalaismallinen bastionilinnoitus, joka oli
kooltaan varsin suuri: 800 metriä
kertaa 650 metriä. Suvorovin
käynnistäessä laajaa linnoitusjärjestelmän rakentamista vuonna
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Utin linnoitus on vaikuttava vielä
tänäkin päivänä.
Utti fort still instils visitors with awe,
despite its age.

Matkalaiset tutustumassa Taavetin
linnoitukseen.
The tour members checking out the
fort at Taavetti.
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Taavetin linnoituksesta huolehtii Luumäen kunta ja se toimii matkailunähtävyytenä.
Taavetti fort is being maintained by the municipality of Luumäki and is popular
with visitors.

Perinteinen yhteiskuva Taavetin linnoituksella.
A traditional group photo, this time at the fort in Taavetti.
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1791 Taavetin linnoituksen rakentamista jatkettiin ja siitä tehtiin merkittävä keskuslinnoitus, jossa oli 102 tykkiä sekä 12 haupitsia ja 15
mörssäriä. Työtä jatkettiin Suvorovin rakennushankkeen myötä neljän
vuoden ajan, jolloin rakennettiin neljä raveliinia, vallihautoja uudistettiin ja pohjoissivustalle rakennettiin sitadelli. Siitä tulikin vahva ja tulivoimainen keskuslinnoitus, jonka linnoituskaupunkiin laskettiin mahtuvan 3 600 sotilasta. Matkanjohtaja Airion mukaan linnoituksen todellinen miesmäärä on kuitenkin ollut 2 000 sotilaan luokkaa. Taavetin
linnoitus lakkautettiin vuonna 1803 ja linnoituskaupungin rakennuskantaa myytiin paikallisille asukkaille huutokaupassa vuonna 1829.
1870-luvun lopulla linnoitus toimi hetken aikaa suomalaiseen sotaväkeen kuuluneen reservikomppanian majoitus- ja harjoitusalueena,
tuolloin rakennettiin alueelle myös muutamia uusia rakennuksia.

Kotimatka Kouvolan kautta Helsinkiin

Taavetin linnoituksen jälkeen lähdettiin ajamaan kohti Kouvolan matkakeskusta, jonne pieni osa matkalaisia oli tarkoitus viedä alkavaa kotimatkaa varten. Loput jatkoivat bussilla Pukaron Paroniin kahville ja
virkistäytymään. Matkaa kertailtiin ja vanhoja reissuja muisteltiin.
Puheen sorinaa ja naurua riitti. Edessä oli runsaan tunnin ajomatka
Helsinkiin, jonne saavuttiin alkuillasta hieman aikataulusta edellä.
Rautatieaseman kupeessa vaihdettiin vielä viimeiset kuulumiset ja
sanottiin jäähyväiset. Seuraavalla Suomen Sotahistoriallisen Seuran
matkalla tavataan taas.
***
Matkakertomuksen taustana on käytetty Pentti Airion ja Sakari Viinikaisen vuonna 2011 julkaistua teosta Etulinjassa itään ja länteen – Kouvolan seudun sotilashistoria 1400-luvulta 2000-luvulle.
http://finnicakymenlaakso.fi/teemat/storia/fi/villikkalan-linnoitus/
http://finnicakymenlaakso.fi/teemat/storia/fi/tuohikotin-varuskunta/
http://finnicakymenlaakso.fi/teemat/storia/fi/liikkalan-vallit/
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PA S I T U U N A I N E N
(s. 1966), FT, 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 jo pitkälti yli 2 000 nidosta.

Uusintapainosten vuosi – katsaus vuoden
2014 sotahistorialliseen kirjallisuuteen
Tämä on jo seitsemäs kirjallisuuskatsaus, johon on koottu pääasiallisesti Suomen sotahistoriaan liittyvää tai suomeksi kirjoitettua yleistä sotatai sotilashistoriaa käsittelevää, painettua tieto- ja tutkimuskirjallisuutta. Katsauksessa on mukana myös joitakin vierailla kielillä (tai kaksikielisinä) julkaistuja tai muunkielisistä alkuteoksista käännettyjä kirjoja. Samana vuonna ilmestyneitä erikielisiä versioita ei kuitenkaan ole
pidetty uusina painoksina. Valtaosa seuraavista teoksista kuuluu ns.
yleiseen tietokirjallisuuteen. Puolidokumentaarisia, erityisesti tekaistuja vuorosanoja sisältäviä teoksia ei ole edelleenkään kelpuutettu mukaan. Yleisempiäkin teoksia on hyväksytty, mikäli niissä on käsitelty
sotatoimia merkittävässä määrin. Jotkin teokset, esimerkiksi paikallishistorialliset, tiettyyn sotaan liittyvät julkaisut olisivat sopineet useiden
otsikoiden alle. Kirjojen käsittelypaikan on viime kädessä ratkaissut se,
käsitelläänkö niissä pidempää ajanjaksoa ja useampia kriisiaikoja; siinä
tapauksessa ne on sijoitettu paikallisiin näkökulmiin.
Sotahistoriallista kirjavuotta 2014 voidaan aiheellisesti luonnehtia
uusintapainosten vuodeksi. Loppuunmyydyistä teoksista on yleensä
otettu uusintapainoksia, erityisesti kun on haluttu huomioida jokin
merkkipäivä tai, joissakin poikkeustapauksissa, kun tekijänoikeudet
ovat umpeutuneet. Yksittäisiä »kansanpanoksiakin» on otettu joko taloudellisista tai levitykseen liittyvistä syistä, esimerkiksi kirjakauppojen
kampanjoihin. Kustantajien suuri into uusintapainoksiin vuonna 2014
vaikuttaa oudolta, sillä valtaosa niistä teoksista, joista on otettu uusia
painoksia, ei ole varsinaisia antikvaarisia harvinaisuuksia. Samoja teok-
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sia on jopa edelleen myynnissä jäännöserinä. Näyttää ilmeiseltä, että
kustantajat »pelaavat varman päälle» tai yrittävät saada joillekin teoksille uutta nostetta ja näin pidentää niiden myyntiaikaa. Uusia painoksia on ilmestynyt samaan aikaan, kun kustantajat harkitsevat entistä
tarkemmin heille tarjottavien uusien käsikirjoitusten julkaisupäätöksiä.
Tuoreita kirjaideoita ja käsikirjoituksia on siis edelleen tarjolla, mutta
ne eivät useinkaan täytä kaupallisten kustantajien kriteereitä ja sovi
heidän kustannusohjelmiinsa. Toisaalta pikkukustantamoilla on mahdollisuudet julkaista pieniä painoksia suhteellisen alhaisilla kustannuksilla, mikä näkyy osittain nimikkeiden kokonaismäärän kasvuna. Samalla tavalla vaikuttaa myös omakustanteiden määrän kasvu.
Vuonna 2014 uusia painoksia ilmestyi siis tavallista runsaammin,
kaikkiaan 33 kappaletta, mikä on runsaat 22 prosenttia kokonaismäärästä (147 kirjaa). Uusintapainokset olivat pääosin puhtaita toisia painoksia, mutta mukana oli myös uusia, täydennettyjä ja korjattuja laitoksia sekä aiemmin suomeksi tai muilla kielillä ilmestyneiden teosten
käännöksiä. Osaa niistä on käsitelty aiemmin edellisissä aikakauskirjoissa. Edellisvuoden 119 nimikkeestä on nousua 28 teosta. Suurempi
nimikemäärä on kuitenkin kokonaisuudessaan uusintapainosten ansiota.
Viime sotia käsittelevistä teoksista on luonnollisesti otettu uusia painoksia (suluissa alkuperäinen ilmestymisvuosi). Talvisodan päättymisen 75. juhlavuosi näkyi siten, että Juhani Suomen aikoinaan kohuttu
väitöskirja Talvisodan tausta: Neuvostoliitto Suomen ulkopolitiikassa
1936–1938 (Tammi 1973) ilmestyi esipuheella ja epilogilla täydennettynä laitoksena. Teemu Keskisarjan kirja Raaka tie Raatteeseen (Siltala
2012) on edennyt jo 5. painokseensa. Mika Kuljun teoksesta Raatteen
tie: Jäätynyt helvetti (Gummerus 2013) on ilmestynyt uusintapainos.
Bair Irincheevin teoksista ovat ilmestyneet uudelleen Talvisodan kadonneet kuvat (Karelian Isthmus War Museum 2010) sekä Talvisota
venäläisin silmin (Minerva 2012).
Jatkosodan osalta on kyse lähinnä joukko-osastohistorioiden uudesta tulemisesta. Jalkaväkirykmentti 4:n sotaa käsittelevästä teoksesta Punamustarykmentti kolmella kannaksella (Julkaisutoimikunta 1971) on
ilmestynyt näköispainos. Kimmo Sorkon Velun korpisota: Kevyt Osasto
10 1941–1942 (Työryhmä) on täydennetty laitos hänen teoksestaan Kivääri, kirves, puukko, pakki: Kevyt Osasto 10 jatkosodassa (Jyväskylän
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sotilaspiirin esikunnan perinneyhdistys 1993). Itärajan kahta puolta:
Petsamosta Rajajoelle 1939–1944 (Myllylahti ) on puolestaan Ville Tikkasen 6. Divisioonan yhtymähistoria, josta on otettu 2. painos. Johanna
Pakolan Kustavin Katanpää: Seksmiilarin portinvartija (Mermaanikko)
on uudistettu laitos vuosien ajan loppuunmyytynä olleesta kirjasta Katanpää: Linnake ja vankila -kirjasta (Mermaanikko 2004).
Johtamisen problematiikasta on tullut uudestaan ulos lähinnä henkilöhistoriallisia teoksia. Docendon Jatkosota 70 vuotta -trilogiaan sisältyivät uudet laitokset Waldemar Erfurthin teoksesta Sotapäiväkirja vuodelta 1944 (WSOY 1954), K. L. Oeschin teoksesta Suomen kohtalon ratkaisu Kannaksella 1944 (Otava 1956) sekä W. E. Tuompon teoksesta
Päiväkirjani päämajasta 1941–1944 (WS 1968). Niihin oli lisätty asiantuntevat esipuheet, jotka asettavat nämä klassikkoteokset paikalleen.
Lisäksi Lasse Laaksosen tutkimuksesta Eripuraa ja arvovaltaa: Mannerheimin ja kenraalien henkilösuhteet ja johtaminen (Ajatus 2004) ilmestyi täydennetty juhlapainos. Mannerheimin tapakulttuurikin on huomioitu, sillä Mikko Uolan teoksesta Marskin ryyppy: Juomakulttuuria
Venäjän hovista Mikkelin päämajaan (SKS) ilmestyi 2., uudistettu painos.
Myös ilmasodasta on lämmitelty vanhoja. Martti Helmisen ja Aslak
Lukanderin teoksesta Helsingin suurpommitukset helmikuussa 1944
(WSOY 2004) ilmestyi toinen, ajantasaistettu laitos. Kirja perustui
vuonna 1994 järjestetyn kuvanäyttelyn aineistoon. Huomionarvoista
on, että Maanpuolustuskorkeakoulun Suomalaisen sotataidon klassikot
-sarjassa ilmestyneestä merkkiteoksesta Iskuja ilmaan tehtiin vuonna
2014 kovakantinen versio. Lisäksi ilmestyi 2. painos Alexander ja
Malcolm Swanstonin kirjasta Historian suurimmat ilmataistelut: Ilmasodankäynti kautta aikojen (Minerva 2010). On mahdollista, että Apalin konkurssi tulee jatkossa näkymään ilmailukirjallisuuden nimekemäärissä.
Kansainvälisiä näkökulmia edustaneet 2. painokset olivat Ian Westwellin Ensimmäinen maailmansota: tärkeimmät sotatapahtumat päivä
päivältä (Gummerus 2004), Martti Turtolan ja Lasse Pajalan Kaikilla
rintamilla: toisen maailmansodan historia (Otava 2009), Alex Kershawn
Dachaun vapauttaja: Pitkä marssi Sisiliasta keskitysleirin porteille
(Gummerus 2013) sekä Johanna Parikka Altenstedtin Operaatio Stella
Polaris: Suuri suomalainen vakoilutarina (Docendo 2010).
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Uusintapainosten joukossa on niin ikään erilaisia versioita aiemmin
ilmestyneistä teoksista. Pekka Tuomikosken Wanhain kirjain kirjakerho
on julkaissut Ernst E. Lindbergin muistelmateoksen Suomalaisen seikkailuja buurisodassa ja muistoja vankeudesta S:t Helenan saarella (Otava
1904). Heikki Tiilikaisen ja Ove Enqvistin Linnakesaaret: rannikkolinnakkeiden elämää sodassa ja rauhassa (Tammi) on lyhennetty »kansanpainos» kaksikon hintavasta koruteoksesta Tykkien ja ihmisten saaret
(Tammi 2012).
Joistakin tutkimuksista on tehty populaariversioita. Talvisodan ranskalaiset ratkaisijat: Ranskan apu Suomelle 1939–1940 (Minerva) on
Henrik Talan suurelle yleisölle suunnattu versio hänen historian väitöskirjastaan Suomea pelastamassa: Ranskan pääministeri Édouard Daladier ja Ranskan apu Suomelle 1939–40 (Helsingin yliopisto 2012). Jouni
Tillin Suomen pyhä sota: Papit jatkosodan julistajina (Atena) on puolestaan kansantajuistettu ja kevennetty versio Tillin valtio-opin väitöskirjasta The Continuation War as a metanoic moment: A Burkean reading
of Lutheran hierocratic rhetoric (Jyväskylän yliopisto 2012).
Pokkareinakin on julkaistu elämäkertoja. Niitä ovat Juha Pohjosen ja
Oula Silvennoisen Tuntematon Lauri Törni (Otava 2013) sekä Geoffrey
Robertsin Stalinin kenraali: Georgi Žukov (Tammi 2013).
Ruotsin kielestä on suomennettu kaksi teosta. Patrik Berghällin kirjan Päämajan kaukopartiomies (Atena) alkuteos on hänen I fjärrpatrullerna (Schildts & Söderströms 2013). Maija Kitusen Dagbok från fronten (Byggenskap förlag 2012) on puolestaan käännettynä ja Helena
Gröhnin toimittamana saanut nimen Päiväkirja rintamalta (Compania
Comder).
Suomalaiset teokset kiinnostavat itärajan takana; eräistä keskeisistä
kirjoista on ilmestynyt venäjännöksiä. VVS RKKA na finskoj vojne on
venäjäksi ilmestynyt Carl-Fredik Geustin Red Stars 7: Talvisota ilmassa
(Apali 2011) sekä Ari Raunion ja Juri Kilinin Talvisodan taisteluja -kirjan (Karttakeskus 2007) käännös nimellä Sraženija Zimnej vojny (Petrozavodsk State University Press). Vastaavasti venäjän kielestä suomennettu Sergei Verigin Pettureita vai sodan uhreja (Minerva) on alun perin hänen väitöskirjansa Predateli ili žertvy vojny (Petroskoin valtionyliopisto 2012). Englannista on puolestaan käännetty toimittajan ja Plan
Internationalin perustajan John Langdon-Daviesin Hyökkäys lumessa:
Brittikirjeenvaihtajan talvisota (Paasilinna), joka ilmestyi vuonna 1940
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Isossa-Britanniassa nimellä Finland: The First Total War (Routledge)
ja seuraavana vuonna Yhdysvalloissa taas nimellä Invasion in the Snow:
A Study in Mechanized War (Houghton Mifflin Company).

Ruotsin ja autonomian aika

Ilpo Lagerstedtin Nuijasodan vaikutus Etelä-Pohjanmaan väestöön (Tekijä) palauttaa lukijansa vuosiin 1596–1597. Tuolloin käydyllä nuijasodalla oli myös sisällissodan leima eikä se rajoittunut yksinomaan EteläPohjanmaalle. Kaarle herttuan ja Klaus Flemingin valtakamppailusta
kärsivät suomalaiset, jotka pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan siihen,
miten heitä hallittiin. Lagerstedtin kirjassa on runsaasti asutus- ja väestöhistoriaa. Hän tarkastelee sitä, miten nuijasota vaikutti Etelä-Pohjanmaan alueeseen.
Riilahden taistelu 1714 (AtlasArt) on Ilkka Linnakon toimittama kokoomateos, joka juhlistaa 300 vuotta aiemmin suuressa Pohjan sodassa
käytyä Hankoniemen meritaistelua, jossa tsaari Pietari I voitti kontraamiraali Nils Ehrenskiöldin komentaman Ruotsin uuden saaristolaivasto-osaston. Heinäkuun 27:ntenä käydyssä taistelussa venäläisillä oli
käytössään ensimmäistä kertaa soudettava kaleerilaivasto. Monipuolisen ja uusia näkökulmia avaavan teoksen kirjoittajien joukossa on suomalaisia, ruotsalaisia ja venäläisiä asiantuntijoita.
Jussi T. Lappalaisen Kustaa III:n maasota: Savo ja Kymenlaakso 1788–
1790 (SKS) pureutuu nimensä mukaisesti ns. Kustaan sodan tapahtumiin nykyisen Kaakkois-Suomen alueella. Tämä sota on jäänyt Suomen
sodan varjoon, vaikka ensiksi mainittu oli mittasuhteiltaan laajempi ja
ajallisesti pidempi kuin jälkimmäinen konflikti. Sodasta tunnetaan parhaiten Ruotsi-Suomen joukkojen voitot: Ruotsinsalmen meritaistelut
sekä Porrassalmen ja Parkumäen taistelut. Lappalainen kuvaa sotatapahtumat sekä tuo esiin osapuolten sodankäyntiä vaikeuttaneet tekijät.
Kuvituksena on käytetty aikalaiskarttoja, joten rennolla otteella kirjoitettu teos toimii myös sotahistoriallisena karttakirjana.
Sodassa vieraalla maalla: Suomalaiset Turkin sodassa 1877–1878
(Atena) on Jouni Suistolan ja Heikki Tiilikaisen yleisesitys Venäjän
hyökkäyksestä osmanivaltakuntaa vastaan. Balkanin kristittyjen kansojen vapauttamista käytettiin verhona, sillä todellisuudessa Venäjä pyrki
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saamaan haltuunsa strategisesti tärkeät Turkin salmet. Sotatoimiin
osallistui suomalaisia niin Suomen kaartin pataljoonan kuin monen
muun venäläisjoukon riveissä. Hiljattain perustettu Suomen Punainen
Risti oli mukana rintamilla. Teoksen kertojina toimivat sotaan osallistuneet suomalaiset. Osansa saavat myös sodan vaikutukset suomalaisiin ja Suomen asemaan osana Venäjän keisarikuntaa sekä Turkin sodan laajempi perintö.

Suomalaisten itsenäistymisvaiheet

Martin Anderssonin Sisällissodan tapahtumia Sipoossa (Tekijä) on pikkukirjanen, joka on julkaistu myös ruotsiksi nimellä Inbördeskrigets
händelser i Sibbo (Tekijä). Sipoo joutui helmikuussa 1918 punaisten
haltuun. Andersson kuvaa myös Pellingin taistelun vaiheet: sen seurauksena valkoiset väistyivät jään yli Viroon. Sipoo selvisi vuoden 1918
sodassa ja siihen liittyneissä veritöissä varsin vähällä: miespuolisesta
väestöstä menehtyi 0,9 %, mikä oli alle maan keskiarvon.
Suomalaisten heimosotaretket 1918–1922 (Minerva) on Atso Haapasen tietoteos, joka kuvaa useita suomalaisten vapaaehtoisten itsenäistymistä seuranneina vuosina rajan taakse tekemiä epäonnistuneita sotaretkiä. Retkien tavoitteena oli suomensukuisten heimojen asuinalueiden irrottaminen Neuvosto-Venäjästä. Laajempana tavoitteena oli Karjalan, joissakin kaavailuissa jopa Kuolan niemimaan, liittäminen Suomeen. Kyse oli toiminnasta, joka ei täyttänyt sodan tunnusmerkkejä.
Suomen valtio ei ollut osapuolena, joskin retkikunnat saivat valkoiselta
armeijalta moraalista ja osin materiaalista tukea. Monet vapaaehtoiset,
joiden joukossa oli myös alaikäisiä, olivat kehnosti varustettuja, ja heidän koulutustasonsa oli puutteellinen. Relevanttia sotakokemusta oli
vain harvoilla. Sitä paitsi vapaaehtoisten johto aliarvioi vastustajat.
Useat kirjoittajat ovat tukeutuneet valtiorikosoikeuden akteihin.
Antero Jyrängin Kansa kahtia – henki halpaa (Art House) on kriittinen
arvio Suomen oikeus- ja laillisuusajattelusta vuonna 1918. Jyränki pyrkii selvittämään, miten valkoinen osapuoli turvautui laillisuuteen verrattuna sortovuosien laillisuuskamppailuun. Punainen osapuoli kumosi kuolemanrangaistuksen, mutta laittomuuksia tapahtui runsaasti. Jyränki pohtii niitä valtuuksia, joilla valkoiset, varsinkin kevään 1918 tut-
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kijalautakunnat, tuomitsivat punaisia. Hänen päätelmänään on, että
aika oli oikeuslaitoksen haaksirikko. Olli Korjuksen Kuusi kuolemaantuomittua (Atena) on teos, jossa hän käy läpi kuuden Suomenlinnassa
syyskuussa 1918 teloitetun tarinat. Korjus esittää teloitettujen elämäkerrat sekä liittää ne osaksi oman aikansa yhteiskunnallista tilannetta ja
ristiriitoja. Kirjan päähenkilöistä osa sai tuomionsa murhista tai niihin
yllyttämisestä, kun taas osalle riitti poliittinen toiminta. Tuomitut
edustivat sekä maalaisia että kaupunkilaisia. Tuulikki Pekkalaisen teoksesta Lapset sodassa 1918 (Tammi) selviää, että alaikäisiä otti osaa sotatoimiin kummallakin puolella, punaiset usein vastoin tahtoaan tai pakolaisena. Pekkalainen on kaivanut tietoja myös kaikkiaan 62 vankileirin luetteloista. Lapsena vangituista vain harvalla on ollut yhteys punakaartiin. He olivat työmiehiä, palvelijoita ja torpparin poikia. Vuoden
1918 sodassa sai surmansa runsaat 300 lasta, joista vankileireillä menehtyi 104 lasta. Tästä luvusta viidennes koki kohtalonsa teloitusryhmän edessä.
The Finnish Civil War 1918: History, Memory, Legacy (Brill) on Tuomas Teporan ja Aapo Roseliuksen toimittama tieteellinen kokoomateos, joka on julkaistu History of Warfare -sarjassa numerolla 101. Siihen ovat kirjoittaneet lukuisat, pääosin nuoremman polven suomalaiset tutkijat, jotka edustavat monia erilaisia tutkimussuuntauksia. Vaikka kirjoittajakaartissa ei olekaan samoja kuin muutamia, teos on selvästi sisarteos Tiina Kinnusen ja Ville Kivimäen toimittamalle Finland
in World War II: history, memory, interpretations -teokselle (Brill 2012).
Nyt puheena olevan teoksen kirjoittajat esittävät sodan kulun ja myös
sen tähän päivään saakka ulottuvan perinnön. Sota liitetään kansainvälisiin yhteyksiinsä ja sen taustat käyvät hyvin ilmi kirjan ensimmäisestä
osasta. Toisessa osassa vuoron saavat uhrautumisen, naisten ja lasten
näkökulmat sekä jääkäriliikkeen tarkastelu maskuliinisuuden tulokulmasta, viimeisessä osassa taas tulkinnat ja sodan muisto. Teos on tarkoitettu ensisijaisesti kansainväliselle lukijakunnalle.

Suomi ja suurvallat ennen toista maailmansotaa ja sen aikana

Pentti Airion Aseveljeys: Saksalaiset ja suomalaiset Itä-Lapissa 1941–
1944 (Docendo) käy läpi suomalais-saksalaisen sotilaallisen yhteistyön
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ja aseveljeyden käytännön ilmenemistä pohjoisessa. Airio hyödyntää
suomalaista, saksalaista ja ruotsalaista lähdeaineistoa, muun muassa
Ruotsin sotilasasiamiehen raportteja, jotka valottavat muun muassa
liittolaisuuden olemusta. Teoksen painopisteessä on vuoden 1941
hyökkäysvaiheen tapahtumat Itä-Lapissa sekä se, miten alueen väestö
koki saksalaisten sotilaalliseen läsnäolon. Heidän suhtautumisensa aseveljeyteen oli varsin myönteistä. Teoksen mukana seuraa vuodelta 2013
peräisin oleva Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa -niminen DVD-elokuva,
jonka teossa Airio oli keskeisesti mukana. Samaa aihepiiriä sivuaa
kokoomateos Finnland Im Zweiten Weltkrieg: Zwischen Winterkrieg,
Waffenbruderschaft und Neutralität (Science Factory), joka on saksalaisten kirjoittama kokoomateos suomalais-saksalaisista suhteista lähinnä toisessa maailmansodassa. Harald Freter taustoittaa Suomen asemaa Saksan ja Neuvostoliiton puristuksessa. Matthias Sühl tarkastelee
Suomen ulkopolitiikkaa ensimmäisestä maailmansodasta Lapin sotaan.
Björn Kolsdorfin aiheena on maiden sotilaallinen yhteistyö.
Seikko Eskolan Demokratia diktaattorien varjossa: Suomen vaikea
1940-luku eurooppalaisin silmin (Atena) käsittelee sitä, miten sveitsiläinen laatulehti Neue Zürcher Zeitung seurasi asiantuntevasti Suomen
kehitystä koko 1940-luvun ajan. Päälähteenä käytetty sanomalehti on
sikäli merkittävä, että poliitikot ja asiantuntijat koko maailmassa pitivät sitä luotettavana tiedonlähteenään. Lehden laaja uutisointi tarjoaa
näin ollen tähystysikkunan Suomen kansainväliseen asemaan kahden
totalitaristisen suurvallan puristuksessa sotavuosina ja kylmän sodan
alkuvaiheessa. Eskolan tulkinnan mukaan Neue Zürcher Zeitung näki
Suomen säilyneen demokratiana talvisodasta Helsingin olympialaisiin,
joihin mennessä Suomi oli vakiinnuttanut asemansa.
Mannerheim vai Stalin: Yhdysvallat ja Suomen selviytyminen 1939–
1944 (Otava) on Hannu Rautkallion kirja, jossa hän pohtii, kenen puolelle, Suomen vai Neuvostoliiton, Washingtonin päättäjät asettuivat sotavuosina. Asia ei Rautkallion mukaan ollut amerikkalaisille yksinkertainen, vaan päätöksiä puitiin Washingtonissa eri kanteilta. Suomi ei
saanut Yhdysvaltain päätöksentekijöiden varauksetonta tukea, koska
heidän joukossaan oli myös Neuvostoliittoa tukeneita henkilöitä. Joka
tapauksessa Yhdysvaltojen ratkaisut ja salaiset yhteydet vaikuttivat
merkittävästi Suomen kohtaloihin. Lisäksi Rautkallio selvittää Yhdysvaltojen Pohjolaan kohdistunutta tiedustelutoimintaa.
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Jukka Seppisen Kivi bolševikin kengässä: Neuvostoliiton tavoitteet
Suomessa 1917–1970 (Minerva) esittää useisiin arkistolähteisiin perustuvan pitkänlinjan tulkinnan Moskovan pyrkimyksistä ja vaikutuksesta
Suomessa maamme itsenäistymisestä liennytyksen vuosiin. Sotavuodet
käsittävät karkeasti kolmanneksen Seppisen teoksen kokonaispituudesta loppujen ollessa yleisempää poliittista historiaa. Hän pyrkii oikomaan kirjallisuudessa esiintyviä yleisiä käsityksiä. Talvisodan alusta alkaen Stalin pyrki toteuttamaan 1930-luvulla heränneen suunnitelmansa vallata Suomen alue, mutta hänen linjansa muuttui Teheranin konferenssissa joulukuussa 1943, jolloin suurvallat saavuttivat yhteisymmärryksen tulevaisuuden linjauksista.
Neuvostoliitto ja Suomi: »Avuksi agitaattoreille ja propagandisteille»
(Wanhatkirjat) on Pekka Tuomikosken toimittama, talvisodan alussa
laadittu ja venäjästä käännetty Suomen-vastainen propagandateos. Valtaosa puna-armeijalaisista ei tiennyt Suomesta mitään, joten tuota tiedontarvetta varten tuotettiin opaskirja, joka perusteli talvisodan tarpeellisuuden. Oppaan laatijat loivat kuvaa Suomen johdosta sodanlietsojina, jotka provosoivat konfliktin. Oman turvallisuutensa varmistamiseksi ja alistetun työväestön vapauttamiseksi Neuvostoliitolla ei ollut
muuta mahdollisuutta kuin aloittaa hyökkäys. Argumentit jäivät pitkäksi aikaa elämään neuvostoliittolaiseen historiankirjoitukseen.
Timo Vihavaisen ja Ohto Mannisen toimittama Stalinin salainen jatkosota: Jatkosodan venäläiset dokumentit (Docendo) esittelee suomalais-venäläisen tutkimusprojektin tuloksia. Teos on itsenäinen jatkoosa Timo Vihavaisen ja Andrei Saharovin toimittamalle dokumenttikokoelmalle Tuntematon talvisota: Neuvostoliiton salaisen poliisin kansiot
(Edita 2009). Nyt puheena oleva teos pohjautuu Suomen ja Venäjän arkistoista kaivettuihin asiakirjoihin (erilaisiin käskyihin ja raportteihin),
joita on peräti 350 sivun verran. Aineisto on suomalaisittain kiintoisa,
koska siitä käy ilmi vastustajan näkökulma. Moskovaan lähetetyissä
viesteissä seliteltiin epäonnistumisia ja välitettiin tietoa jopa Suomen
hallituksen istunnoista. Osa Suomen taloutta ja sotilaallista tilannetta
koskevista arvioista saatettiin suoraan Neuvostoliiton korkeimman
johdon tietoon. Mukana on myös vakoiluun, tiedusteluun, propagandaan ja mielialojen tarkkailuun liittyvää asiakirja-aineistoa. Teos ei kuitenkaan ole kommentoitu lähdejulkaisu. Sen on määrä ilmestyä myös
venäjäksi.
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Näkökulmia talvisotaan

Tolvajärven jälkeen – Suurtaistelun ihmisten historia (Siltala) on Teemu
Keskisarjan tietoteos, jossa hän kuvaa Tolvajärvellä 12. joulukuuta 1939
saavutettua talvisodan ensimmäistä voittoa, joka nostatti suomalaisten
taisteluhenkeä. Teoksen sivuilla nousevat esiin yksilöiden kohtalot, niin
komentajien kuin hämäläisten – erityisesti mänttäläisten – rivisotilaidenkin, talvisodassa. Keskeistä menestyksen saavuttamisen kannalta oli
suomalaisille harvinainen, avomaaston kautta tehty ja raskaita tappioita tuottanut suora rintamahyökkäys. Keskisarja kuvaa yksilöiden ja kotirintaman tuntoja ja kokemuksia tutulla, paikoin inhorealismia muistuttavalla tyylillään. Hän pureutuu myös johtajien, Paavo Talvelan ja
Aaro Pajarin, sankarimyyttiin. Osansa saavat myös kirjassa esiintyvien
henkilöiden myöhemmät vaiheet.
Pertti Rajalan Talvisota: Talvisodan arkea selkosuomeksi (Avain) on
oppikirjamainen yleisteos, joka nimensä mukaisesti esittää talvisodan
yksinkertaistaen selkokielellä. Rajalan kirja pohjautuu väljästi hänen
teokseensa Talvisota ja jatkosota selkokielellä (Kirjastopalvelu 1990).
Hän tiivistää sotatapahtumat ja sodan arjen rintamilla ja kotialueella.
Tekstiä on havainnollistettu yksilöiden kertomuksilla ja runsaalla aiemmin tunnetulla ja osin tuntemattomalla kuvamateriaalilla. Teos painottaa yhtenäisen kansakunnan merkitystä lopputuloksen kannalta.
Unkarilaiset vapaaehtoiset talvisodan Suomessa / Hungarian volunteers in Finland during the Winter War (Unkarin suurlähetystö Helsingissä) on Niina Ala-Fossin, Gábor Richlyn ja Ferenc Vilisicsin toimittama kaksikielinen teos, josta käy ilmi Unkarin tuki sotivalle Suomelle.
Sitä tuli paitsi vapaaehtoispataljoonan muodossa myös ase- ja tarvikeapuna. Unkarin kansa osoitti myötätuntoa, ja monet unkarilaiset osallistuivat SPR:n hyväksi järjestettyihin keräyksiin. Teos on myös valokuvakirja, jossa on paitsi aikalaiskuvia myös nykykuvia ja tämän päivän
lapualaisten muistoja talvisodan unkarilaisista vapaaehtoisista.

Sieltä täältä jatkosodasta

Jatkosota – päivä päivältä (Readme) on Ilkka Enkenbergin yleisesitys
sotavuosista 1941–1944. Teos etenee kronologisesti ja tarjoaa kokonais-
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kuvan tapahtumista rintamalla ja sen takana. Kukin sotavuosi taustoitetaan yleisluontoisella katsauksella ja aikajanalla. Aukeamilla, jotka käsittelevät tiettyjä sotatapahtumia, asioista kerrotaan yksityiskohtaisemmin. Teos on laajasti kuvitettu, lähinnä SA-kuvilla. Enkenbergin kirja
toimii, vaikka siinä ei olekaan hakemistoa, viikoittaisena hakuteoksena.
Matti Kallion Hämeen Ratsurykmentti Ilomantsissa: Hattuvaaran
taistelusta Kontiolahden asemalle (Ilomantsin valokuvausseura) kuvaa
nimestään huolimatta myös laajemmin jatkosodan viimeisen suuren
taistelun, loppukesällä 1944 käytyjen Ilomantsin mottitaisteluiden, vaiheita. Teos perustuu asiakirjoihin ja muistitietoon. Kallio tarkastelee
Hämeen ratsumiesten vaiheita jatkosodan lopussa ja tuo painokkaasti
esiin HRR:n osuuden Ryhmä Raappanan saavuttamaan merkittävään
voittoon. Teos on kuvitettu valokuvin, kartoin ja asiakirjakopioin. Liitteinä on erilaisia luetteloita ja tilastoja muun muassa johtosuhteista,
vahvuuksista, tappioista ja sotasaaliista. Lisäksi siinä on kerrottu Ratsumieskillan ja sen Joensuun Eskadroonan perinnetyöstä Pohjois-Karjalassa.
Viipuri menetetty!: Rintama horjuu 1944 (Otava) on Ohto Mannisen
ja Kyösti Rainilan pohdiskeleva teos vuoden 1944 kesäkuun 20. päivänä
tapahtuneesta Suomen toiseksi suurimman kaupungin puolustuksen
nopeasta romahduksesta. »Karjalan pääkaupungin» menetys on askarruttanut tutkijoita ja suurta yleisöä jo 70 vuoden ajan, ja tapahtumista
on jäänyt elämään sitkeitä ja paikkansapitämättömiä legendoja, joita
Manninen ja Rainila purkavat. Kirjoittajakaksikon työnjako on selvä:
Manninen käsittelee aihetta asiakirjojen valossa suomalaisesta ja neuvostoliittolaisesta näkökulmasta, kun taas Rainila hyödyntää molempien puolten edustajilta keräämäänsä muistitietoa ja tukeutuu omakohtaiseen kokemukseensa. Kirja tarjoaa kokonaiskuvan, sillä Viipurin
tapahtumat taustoitetaan hyvin kytkemällä ne toisen maailmansodan
laajempaan kehykseen.
Tauno Oksasen Raappanan nyrkki: Kevyt Osasto 2 taistelujen tie (Rukajärven suunnan historiayhdistys) on Kiuruveden miehistä kokoonpannun ja 14. Divisioonaan kuuluneen kevyen osaston joukko-osastohistoria sen kesäkuussa 1941 tapahtuneesta perustamisesta aina heinäkuussa 1942 tapahtuneeseen lakkauttamiseen. Asiakirjoihin ja Kevyt
Osasto 2:n veteraanien haastatteluihin pohjautuva laaja teos vie lukijansa Rukajärven suunnan korpisotaan. Nykylukijalle ehkä tunnetuin
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tähän joukkoon liittyvä tapahtuma on Olli Saarelan ohjaamassa Rukajärven tie -elokuvassa (1999) kuvattu, luutnantti Pentti Perttulin kahden joukkueen vahvuisen tiedusteluosaston Lieksajärven ympäri heinäkuussa 1941 tekemä partiomatka. Osansa saavat rintamamiesten
myöhemmät vaiheet muissa Rukajärven suunnan joukoissa. Oksasen
kirjassa on julkaistu myös matrikkeliosa lähes 900:sta Kevyt Osasto
2:ssa palvelleesta miehestä.
Rajajääkäriprikaati rauhaa turvaamassa ja elämän edellytyksiä luomassa Kainuussa, Koillismaalla ja Itä-Lapissa syksyllä 1944: sotapäiväkirjojen kertomaa (Tekijä) on Erkki Turkian kokoama yli 700-sivuinen
omakustanne. Pitkälti sotapäiväkirja-aineistoon pohjautuva teos on
varsin yksityiskohtainen esitys Rajajääkäriprikaatin toiminnasta Lapin
sodassa. Prikaati suunnattiin Itä-Lappiin vetäytyvien saksalaisten ja puna-armeijan väliin valvomaan rajaa. Turkia luonnehtii sitä »rauhanturvaamisoperaatioksi». Siinä ohessa rajajääkärit auttoivat siviilejä palaamaan koteihinsa, purkivat sulutuksia, korjasivat teitä, siltoja ja puhelinyhteyksiä.
Myös venäläisiä teoksia on ilmestynyt jatkosodasta. Jevgeni Balashovin ja Ilja Šeremetjevin Linija VT: Finskaja oboronitel’naja pozitsija na
Karel’skom perešejke 1942–1944 (Kareliko) on seikkaperäinen linnoitushistoriallinen esitys Vammalsuu–Taipale-linjan (VT-linja) suunnittelusta ja rakentamisesta sekä siihen liittyvistä sotatoimista. Kyseessä on
paikallishistorioitsijoiden monivuotisen työ tulos. Teoksessa on tarkat
rakennustiedot Kannaksella sijainneesta suomalaisten toisesta puolustusasemasta. Puolet kirjasta on erilaisia karttoja ja taulukoita. D. A. Kozunenkon 1941 god: Hronika bojev na Karel’skom perešejke (Giol) on
puolestaan katsaus jatkosodan hyökkäysvaiheen maasotatoimiin Karjalan kannaksella vuonna 1941. Kozunenko kirjoittaa suomalaisesta näkökulmasta, mutta varsin pintapuolisesti. Teoksessa ei ole paljoakaan
uutta, sillä se perustuu pitkälti Suomen sota 1941–1945 -sarjan Kannaksen takaisinvaltaustaisteluita käsitelleeseen 3. osaan, joka ilmestyi jo
1950-luvulla. Aleksandr Skrobatšin ja Aleksei Muhinin yli 500-sivuinen
Švatka na ostrije noža ili zabytoje sraženije u ostrova Sommers (ST.P Istoriko-kultur’nyj tsentr Karel’skogo perešejka) käsittelee 8.–12. heinäkuuta 1942 käytyä Somerin taistelua, jossa osapuolten merivoimat taistelivat Suomenlahden itäosassa sijaitsevan Somerin pienen kalliosaaren
hallinnasta. Tekijät toteavat, että suomalaisten voittoon päättynyt tais-
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telu on haluttu unohtaa itänaapurissa. He kuvaavat laajasti kuvitetussa
kirjassaan saaritaistelun vaiheet maihinnousuineen ja muine meri- ja
ilmasotatoimineen sekä tappioineen ja jälkiseurauksineen.
Sari Näreen ja Jenni Kirveen toimittama kokoomateos Luvattu maa:
Suur-Suomen unelma ja unohdus (Johnny Kniga) kertoo jatkosodan
henkisestä ilmastosta. Aate- ja tunnehistoriallisen teoksen läpitunkeva
teema on nationalismin ilmeneminen maailmansotien välillä. Taustalla
vaikutti heimosotien ideologia, joskin Itä-Karjalan suomalaistaminen
sisältyi työväenliikkeen intresseihin. Naiset sekä kulttuuriväki olivat
mukana nostattamassa Suur-Suomi-henkeä. Lisäksi kirjassa valotetaan
hieman jälkiviisauteen sortuen Suur-Suomi-aatteen kannattajien myöhempiä vaiheita.

Henkilöhistoria

Antti O. Arposen, Markku Kasilan ja Vesa-Matti Peltolan matrikkeliteoksen He antoivat kaikkensa: Viime sodissa menehtyneet suomalaiset
mestariurheilijat (Auditorium) mukaan toisessa maailmansodassa sai
surmansa runsaat 360 suomalaista mestariurheilijaa. Heidän joukossaan oli kolme olympiavoittajaa (hiihtäjä Kalle Jalkanen, juoksija Gunnar Höckert ja painija Lauri Koskela), useita maailmanmestareita ja
Euroopan mestareita sekä maailmanennätysmiehiä. Mukaan on hyväksytty niin ikään eri lajien SM-kisoissa mitalin saaneet. Varsinaisten urheilijoiden ohella kirjaan on listattu keskeiset urheilujohtajat, valmentajat ja urheilutoimittajat. Kustakin henkilöstä kerrotaan perustietojen
lisäksi urheilu-uran päävaiheet sekä sota-ajan palvelushistoriat.
Suomalaiset sotasankarit: 20 suomalaista, joiden sisu ja urheus jättivät
unohtumattoman jäljen Suomen historiaan (Readme) on Ilkka Enkenbergin teos, jossa hän kuvaa eräitä sotilashahmoja kytkien heidän toimintansa Suomen historian käännekohtiin. Päähenkilöiden joukossa on
tunnettuja ja ansioituneita sotilaita, muun muassa marsalkka C. G. E.
Mannerheim, tykistökenraali V. P. Nenonen sekä Kollaan komppanianpäällikkö Aarne »Marokon Kauhu» Juutilainen ja tarkka-ampuja Simo
Häyhä. Journalistiseen tyyliin kirjoitettu teos perustuu aiemmin kirjoitettuun.
Lauri Jalkasen Tsaarin kenraalin saappaanjäljissä (Tekijä) on elämä-
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kertateos Tampereella vuonna 1937 kuolleesta kenraalimajuri Pjotr
Ivanoffista (1865–1937). Hän palveli aluksi Pietarissa Keisarillisessa
Henkivartiokaartissa, kunnes siirtyi Tampereelle, jonne hän perusti
vuonna 1914 kasarmit. Kuten Mannerheim, Ivanoff sai ensimmäisessä
maailmansodassa harvinaisen Pyhän Yrjön ristin ansioistaan Itä-Preussin rintamalla. Vallankumouksen pyörteissä Ivanoff menetti omaisuutensa. Vuonna 1918 hän hankki ja möi aseita valkoisille. Tampereella
hän piti matalaa profiilia ja hankki elantonsa siviilitöillä.
Jatkosodan Jalkaväkirykmentti 7 eli ns. Tyrjän Rykmentti tunnetaan
yleisesti komentajistaan, eversteistä Armas Kemppi ja Adolf Ehrnrooth.
Monet saattavat myös tietää, että rykmentin valistusupseerina palveli
tunnettu kansanrunoudentutkija, professori ja akateemikko Matti
Kuusi. Laajassa elämäkertateoksessa Sanottu. Tehty: Matti Kuusen elämä 1914–1998 (Siltala) Tellervo Krogerus piirtää kuvan monessa mukana olleesta miehestä, hänen persoonastaan ja toiminnastaan. Kohdehenkilönsä sotavaiheille Krogerus uhraa satakunta sivua. Jo ennen sotia
AKS-aktiivi Kuusi teki maanpuolustuspropagandaa ja toimi talvisodan
aikana Maan Turva -järjestön tehtävissä ja varusmiehenä. Taisteluihin
hän ei ehtinyt, vaan odotti Luumäellä. Kuusi suoritti RUK:n välirauhan
aikana. Jatkosodassa Kuusi muun muassa toimitti kenttälehteä, valvoi
mielialoja, piti sotapäiväkirjaa ja laati päiväkäskyjä.
Nykyisin näyttää olevan trendikästä kirjoittaa ihmiskohtaloista sodan
pyörteissä. Yksi sellaisia kuvaava teos on Mika Kuljun Kohtalona Tali–
Ihantala: Ihmisiä Suomen ratkaisutaistelussa (Gummerus). Siinä Kulju
käy läpi tuon suurimman koskaan Pohjoismaissa käydyn taistelun vaiheet yksilöiden kokemusten kautta. Hänen teoksensa päähenkilöitä ovat
kenraalien K. L. Oeschin ja Ihantalassa kaatuneen Einar Vihman ohella
muun muassa suomalainen jalkaväen kersantti, lotta, saksalainen lentäjä, venäläinen sotilas ja ruotsalainen vapaaehtoinen. Unohdetut sotilaat:
Vaiettuja rintamakokemuksia (Minerva) on puolestaan Jaana Laamasen
teos, jossa hän päästää kuusi rivisotilasta ääneen kertomaan sotakokemuksistaan viime sodissa. Kirja nojaa ensisijaisesti muistitietoaineistoon täydentämällä sitä muulla aineistolla ja tutkimuskirjallisuudella.
Sotavaiheiden ohella Laamanen selvittää kunkin päähenkilönsä sukutaustan ja varusmiespalveluksen. Päähenkilöt ovat palvelleet miehistön
jäseninä ja aliupseereina lääkintähuollon, tykistön, panssarintorjunnan,
viesti- ja lähettitehtävissä eri puolilla rintamaa Kannakselta Kiestinkiin.

U U S I N TA PA I N O S T E N V U O S I – K AT S A U S V U O D E N 2 0 1 4 S O TA H I S T O R I A L L I S E E N . . .

261

Sotahist35_001-301:__Aikakauskirja

6.11.2015

14:01

Sivu262

Pekka Leppäsen Kenraali Sutela: Jyväskylän lyseolaisesta isänmaan
puolustajaksi (Pekka Hintikka T:mi) on elämäkertateos puolustusvoimien komentajaksi nousseesta Lauri Sutelasta (1918–2011). Leppänen
luonnehtii Sutelaa esimerkilliseksi kadettiupseeriksi. Sotavuosina Sutela palveli pioneeriupseerina esikunnissa ja kentällä Karjalan ja Maaselän kannaksilla sekä Uhtuan suunnalla. Sodan lopulla hän komensi
pioneeripataljoonaa. Sutelan komentajakaudella Suomen puolustuksen
uskottavuus kasvoi entisestään. Pitkälti hänen ansiotaan on, että Suomi
vahvisti puolustustaan Pohjois-Suomessa kylmän sodan aikana sekä se,
ettei yhteisiä sotaharjoituksia järjestetty Neuvostoliiton kanssa 1970-luvulla. Teoksen lopussa on lukuisia katkelmia Sutelan puolustuspolitiikkaa ja maanpuolustusta koskevista kannanotoista 1970–1990-luvuilta.
Väinö Voionmaa: Puolue- ja geopoliitikko (SKS) on Maria Lähteenmäen tutkimuselämäkerta, jossa hän tarkastelee kohdehenkilöä raja- ja
aluetutkimuksen uranuurtajana ja sosiaalidemokraattisena poliitikkona. Lähteenmäki kuvaa Voionmaan ajattelun rakentumista ja luonnehtii tätä eräänlaiseksi »vastarannankiiskeksi» ja rauhanmieheksi. Voionmaan Suuri-Suomi-näkemys oli omintakeinen. Hän oli raja-asiantuntija, joka toimi muun muassa maaliskuussa 1940 Moskovassa Suomen
rauhanvaltuuskunnan jäsenenä. Voionmaa ei ollut Saksan ystävä, ja
jatkosodan alettua hän kritisoi suomalaispoliitikkojen puheita erillissodasta. Hän oli pitkään Väinö Tannerin kilpakumppani.
»Tulitettiin viimeseen asti»: Niilo Kivisolan muistelmat (Laatokan
puolustuksen perinneyhdistys) on Erkki Marttilan toimittamat Niilo
Kivisolan (s. 1924) muistelmat. Kivisola otti vapaaehtoisena osaa talvisodan linnoitustöihin. Varusmiehenä hän oli Laatokan Rannikkoprikaatin ilmatorjunnassa. Jatkosodan alussa Kivisola määrättiin ilmasuojelujoukkoihin. Hän osallistui muun muassa Vitelen maihinnousun
torjumiseen kesäkuussa 1944.
Tuomas Murajan Sotilaana Afganistanissa (Tammi) on omakohtainen päiväkirja, joka välittää tietoa suomalaisten rauhanturvaajien työstä Afganistanissa osana Nato-johtoista ja YK:n valtuuttamaa monikansallista International Security Assistance Force (ISAF) -kriisinhallintaoperaatiota. Muraja palveli vuonna 2006 tiedotusupseerina osallistuen
partiointitehtäviin ja tutustuen paikallisväestön elämään. Hän kirjoittaa kokemuksistaan kriittisesti ja käsittelee laajemminkin ISAF:n vaiheita ja erityisesti suomalaisten osuutta vuosina 2002–2014.
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Taistelut Kannaksella jatkosodassa – sotahistoria 1939–1944 – ItäKarjalan Kannaksen valtaus ja puolustustaistelut (1941–1944), eturintaman mies Unto Mänty (1938–1944) (Tekijä) on Reima Männyn isänsä,
konekivääriampuja Unto Männyn (1918–1975), sotatiestä laatima teos.
Kirjoittaja kuvaa päiväkirjamaisesti Laatokan ja Äänisen välisen alueen
sotatoimia jatkosodassa sekä seuraa Unto Männyn vaiheita Kevyt Osasto 19:n, Jalkaväkirykmentti 22:n ja 20. Prikaatin riveissä. Tapahtumia
on muun muassa Syvärin ylitys ja Šemenskin–Pertjärven kelirikkotaistelut. Asemasodan kauteen mahtuu puolestaan vanginsieppauksia puolin ja toisin. Viipurin traagiset vaiheet kuvataan niin ikään ja sodan
lopputapahtumat Tolvajärvellä.
Eero Pitkäsen autobiografia Paimenpoika Inkeristä (Reuna) käsittelee vuonna 1920 syntyneen kirjoittajansa elämänvaiheita. Pitkänen pakeni 15-vuotiaana Suomeen. Talvisodassa hän oli vapaaehtoisena linnoitustöissä Karjalan kannaksella. Käytyään RUK:n välirauhan aikana
ja jatkosodan sytyttyä Pitkänen palveli JR 8:ssa, Tuntemattoman sotilaan rykmentissä, panssarintorjuntajoukkueen johtajana. Pitkänen
haavoittui kahdesti. Väliajoilla hän toimi kouluttajana sekä sodan loppuvaiheissa Hangon ja Jollaksen vastaanottoleirien päällikkönä. Niiden
kautta kulki tuhansia karkotettuja ja paenneita inkeriläisiä ja virolaisia.
Rajan ensimmäinen kenraali: Fredrik Ferdinand Järnström 1870–1936
(Otava) on Juha Pohjosen kynäilemä elämäkertateos Rajavartiolaitoksen ensimmäisestä päälliköstä, jonka kausi oli 1932–1935. Kohdehenkilö lienee harvoille entuudestaan tuttu. Varsinaissuomalaisen värjärimestarin pojaksi syntyneen Järnströmin elämä oli vaiheikas jo ennen
hänen uraansa rajaupseerina: hän oli menestynyt vanhan väen upseerina, työskennellyt tullivirkamiehenä, toiminut aktivistina, palvellut valkoisen armeijan rykmentinkomentajana vuonna 1918 sekä sisäasiainministeriön rajavartioasian esittelijänä ja rajavartiostojen tarkastajana.
Pohjonen kuvaa kenraalimajuriksi ylenneen kohdehenkilönsä päättäväiseksi, periaatteelliseksi ja rehelliseksi, mutta itseään korostamattomaksi mieheksi.
Antti Soinin Kaapin kätköistä: Asikkalasta sotiin, Viipurin kautta kotiin – Muistoja ja muistiinpanoja Tauno Soinin elämästä ja sotaretkistä
(Hoffrénien sukuyhdistys) kertoo nimensä mukaisesti opettaja Tauno
Soinin (1907–1995) elämästä. Pohjana ovat kohdehenkilön omat muistiinpanot. Soini toimi Asikkalan Suojeluskunnan viimeisenä paikallis-
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päällikkönä sekä viestiupseerina toisessa maailmansodassa monella
rintamalla. Hän palveli 20. Prikaatissa ja koki Viipurin viimeisen päivän 20.6.1944. Irja-vaimo palveli puolestaan viesti- ja ilmavalvontalottana kotirintamalla.
Lauri Miettinen ja asekätkentä Vakka-Suomessa (Tekijä) on Lauri
Väättäsen elämäkertateos everstiluutnantti Lauri Miettisestä (1907–
1971) ja hänen osuudestaan Vakka-Suomen Suojeluskuntapiirin asekätkennän johtajana (2. yleisesikuntaupseeri). Aseiden hajavarastoinnin paljastuttua Vakka-Suomessa kuulusteltiin yhteensä 131 henkilöä,
mutta vain harvoille kätkijöille luettiin syyte. Majuri Miettinen, kirjoittajan kummisetä, tuomittiin vuoden ja neljän kuukauden vankeusrangaistukseen. Väättänen ottaa painokkaasti kantaa kätkijöiden tuomioihin, Suomen oikeuskäytännölle vieraaseen taannehtivaan lainsäädäntöön sekä asekätkennän merkitykseen. Teos tarjoaa uutta tietoa aseiden
kätkennän toteutuksesta käytännön tasolla Lokalahdella, Pyhärannassa, Uudessakaupungissa, Taivassalossa, Kustavissa, Vehmaalla, Laitilassa, Kodisjoella, Mynämäessä, Mietoisissa ja Karjalassa. Lisäksi teoksessa
on runsaasti värillisiä nykykuvia kätköpaikkoina toimineista rakennuksista.
Erkki Wuoren henkilöhistoriallisessa teoksessa Melart-suku ja sotilasura (Tekijä) kytketään kohdehenkilöiden elämäntarinat toimintaympäristöön ja omaan aikaansa. Useat Melartopeus/Melart-suvun
edustajat toimivat sotilaina ja Suomen Kadettikoulun siviiliopettajina
autonomian aikana ja sen jälkeen vielä virkamiehinä. Pisimmälle edennyt suvun jäsen oli Sortavalassa syntynyt ja Groznissa kuollut Moritz
Wilhelm Melart (1821–1884). Hän palveli uransa aikana erityisesti
Kaukasiassa.

Mannerheimiana ja Mannerheim-ristin ritarien elämäkerrat

Ohto Mannisen Suomen marsalkka Mannerheim: sotiemme ylipäällikkö
(Suomen Moneta) on kirjanen, josta selviää marsalkan elämänkaaren
kokonaiskuva. Manniselta on ilmestynyt 1970-luvun alusta alkaen näihin päiviin saakka Mannerheimiin liittyviä tekstejä, joita hän on voinut
hyödyntää tässä julkaisussa. Esiin on nostettu erityisesti sellaisia poimintoja ja erityiskysymyksiä, joista Mannerheim muistetaan. Manner-
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heimin toiminta sodanjohtajana on luonnollisesti julkaisussa pääosissa.
Julkaisusta piirtyy kuva moni-ilmeisestä suurmiehestä, joka on vaikuttanut Suomen historiaan.
Täyden kympin ritari, Olli Remes (Tekijä) on Lauri Järvisen kuvaus
vieremäläissyntyisestä Mannerheim-ristin ritari Olli Remeksestä
(1909–1942). Remes, jonka toiseksi kodiksi muodostui Salla, oli myös
huippuhiihtäjä, joka saavutti Sollefteån 1934 MM-kisojen 50 kilometrin hiihdon pronssimitalin ja Garmisch-Partenkirchenin olympialaisten talvikisojen partiohiihdon hopeamitalin 1936. Talvisodassa Remes
toimi partionjohtajana Erillinen Pataljoona 17:ssä Sallan suunnalla.
Vuosina 1941–1942 hän palveli joukkueenjohtajana ja komppanianpäällikkönä JR 54:ssä ja sittemmin 12. Prikaatissa. Talvisodassa hän oli
rajakersantti, mutta kaatui kapteenina aivan vuoden 1942 lopussa Krivillä tarkka-ampujan luodista. Järvinen luo kuvaa rohkeasta upseerista,
joka haavoittui kolmesti jatkosodan alussa. Remes sai Mannerheimristinsä (nro 10) ensimmäisten joukossa syksyllä 1941. Kohdehenkilö
esiintyy omalla nimellään useassa Uula Aapan sotaromaanissa.
Martti Peltomaan Sissiritarit (Amanita) on nahkakantinen ja isokokoinen juhlateos, joka on julkaistu Ilomantsin taistelun 70-vuotismuiston kunnioittamiseksi. Teos kertoo kahdestakymmenestäyhdestä Mannerheim-ristin saaneesta kaukopartiomiehestä. Taustaltaan he edustivat maatalon poikia, sekatyömiehiä, pakolaisia rajan takaa tai juuri asevelvollisuutensa suorittaneita nuoria. Sisseiksi valittiin vapaaehtoisten
joukosta fyysisesti hyväkuntoisia, rohkeita, nokkelia ja toisinaan kielitaitoisia, kuten heimoveljet olivat. Erittäin näyttävästi kuvitettu teos on
asianmukaisesti taustoitettu. Pienoiselämäkertojen lisäksi siinä on kuvattu sissitoiminnan kehitys sotavuosina ja asekätkentä, joka oli valmistautumista sissisotaan. Lisäksi Peltomaa esittelee sissien käyttämät
aseet ja varusteet. Mielenkiintoinen artikkeli on sotaveteraani, presidentti Mauno Koiviston artikkeli Lauri Törnin komppanian vaiheista.

Paikallisnäkökulma ja veteraanikirjat

Kolmen kruunun ruotusotilaista asekätkijöihin: artjärveläinen näkökulma aiheesta (Artjärven Kotiseutuyhdistys) on Antero Antinin teos nykyisin Orimattilaan kuuluvan Artjärven sota- ja sotilashistoriasta Ruot-
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sin vallan, autonomian ja itsenäisyyden ajoilta. Runsaasti palstatilaa
saavat vuoden 1918 sota jälkiselvittelyineen sekä Artjärven ja artjärveläisten vaiheet viime sodissa (yli puolet sivumäärästä). Pääosa heistä
palveli talvisodassa JR 33:n (myöh. JR 6) 6. Komppaniassa ja jatkosodassa JR 25:n riveissä. Artjärven alueelle tehtiin poikkeuksellisen paljon
desanttipudotuksia jatkosodassa.
Pertti Grönholmin, Pirkko Kanervon, Olli Kleemolan ja Antti Nyqvistin toimittama kokoomateos Elämää sotavuosien Turussa 1939–
1945 (Turun Historiallinen Yhdistys) valottaa tavallisten ihmisten elämää ja arkea poikkeusoloissa. Turkulaisten sotakokemuksia luotaavan
teoksen pääasiallisena tavoitteena on ollut »luoda laaja näköala sota-aikaan ymmärtäen sota koko yhteiskuntaa ja sen jäseniä syvästi koskettaneena ilmiönä». Arkistolähteisiin perustuvissa informatiivisissa artikkeleissa käsitellään kotirintamaan kohdistuneet ilmahyökkäykset, vapaaehtoinen maanpuolustustyö, viestimien sensuuri ja propaganda,
kaupunkilaisten suhteet siellä olleisiin saksalaisiin ja neuvostoliittolaisiin, vasemmiston sodanvastainen toiminta, koulujen toiminta, perheiden toimeentulo ja avustustoiminta sekä työvoimakysymykset ja sotateollisuuden ponnistelut.
Jäi vain nimi sankarin: Johannekselaiset toisessa maailmansodassa
(Johannes-Seura) on juuriltaan johannekselaisen Pirkko Kanervon kirjoittama järkälemäinen historiateos Viipurinlahden itärannalla sijainneen Johanneksen pitäjän ja sen asukkaiden vaiheista viime sodissa.
Alussa käsitellään lyhyesti sotaa edeltänyt kehitys, muun muassa vuoden 1918 sodan heijastuminen pitäjään. Kanervo kuvaa johannekselaisia naisia ja miehiä evakkoteillä, kotirintamalla sekä itse sotatoimissa.
Kirja muistuttaa osin veteraanikirjaa, ja se täydentää aiemmin laadittuja paikallishistorioita. Monipuolinen kirja on laajasti kuvitettu. Sen nimi on otettu Siirtolaisten laulusta.
Teuvo Kuivalaisen ja työryhmän teos Ka, muistelemma sota-aikoo
(Tuupovaara-Seura) yhdistää paikallishistorian ja sotahistorian. Toteutustavaltaan se muistuttaa kyläkirjaa. Siinä kertojat muistelevat sotavuosista mieleen lähtemättömästi jääneitä tapahtumia ja kokemuksia.
Kertojat palvelivat erilaisissa tehtävissä joko rintamalla tai kotirintamalla. Tuupovaara oli monenlaisten joukkojen ja evakkojen läpikulkupaikka, ja siellä sijaitsi vankileirikin. Paikallinen väestö koki ilmavaaran
ja pelkäsi maitse tulevaa puna-armeijan uhkaa.
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Merja Paksuniemen Vahvoiksi kasvaneet: Lapin lapset sodan jaloissa
(Siirtolaisuusinstituutti) on tutkimus, joka pureutuu lasten ja perheiden
elämään sotavuosien Pohjois-Suomessa. Paksuniemi tuo esiin koulunkäynnin katkokset, lasten osallistumisen toimeentuloon ja maanpuolustustöihin sotilaspojissa ja pikkulotissa, sota-ajan leikit, isän menettämisen aiheuttaman surun sekä kokemukset evakkoteiltä ja sotalapsena
Ruotsissa. Monet kertojat korostavat äitiensä jaksamista ja roolia. Myös
yhteisöllisyys ja toisista huolehtiminen nousivat arvoonsa. Vahvoiksi
kasvaneet on julkaistu myös verkkoversiona (http://maine.utu.fi/pdf/
A45_Vahvoiksi%20kasvaneet.pdf).
Heikki Reijosen Rintamaevakot (Tekijä) käy läpi Karjalan kannaksen
siviiliväestön evakuointisuunnitelmat ja niiden toteutuksen talvisodassa. Osansa saavat myös erilaiset varautumistoimet ja väestönsuojelulliset näkökohdat. Siviiliväestö siirrettiin pois rintaman alta sotilaiden
vaatimuksesta ja pakon edessä. Reijonen tuo esiin evakuointien traagisuuden: niissä menetettiin ihmishenkiä omaisuudesta puhumattakaan.
Kirjoittaja on jo kauan koonnut yhteen tietoa evakuoinneista. Julkaisun toinen osa sisältää koko Kannaksen alueen pitäjäkohtaiset evakuointikertomukset.
Karjalan luterilaiset seurakunnat evakossa: Viipurin–Mikkelin hiippakunta, sota ja siirtoseurakunnat 1939–1949 (SKS) on Jaakko Ripatin
tutkimus sotien vuoksi evakuoitujen seurakuntien työstä talvisodasta,
uudelleen Karjalassa ja lopullisessa evakossa 1940-luvun loppuun. Talvisodan seurauksena yli puolet Viipurin hiippakunnan 91 seurakunnasta menetti koko alueensa tai osan siitä. Evakkoon joutuneista seurakunnista muodostettiin Viipurin–Mikkelin hiippakunta, joka siirtoseurakuntien verkostona vahvisti 390 000 karjalaisen yhteydentunnetta ja
myötävaikutti heidän sopeutumiseensa uusiin oloihin.
Suvannon seutu 1917–1921: elämää ja ihmiskohtaloita (Suvannon
seudun paikallishistorian työryhmä) kuvaa kannakselaisen Suvannon
seudun pitäjien (Sakkola, Rautu, Pyhäjärvi, Vpl., Metsäpirtti ja Vuoksela) vaiheita Venäjän vallankumouksen, rajan sulkeutumisen ja Suomen
itsenäistymisen puristuksessa. Monipuoliseen aineistoon pohjautuva
paikallishistoriallinen teos pyrkii oikaisemaan aiemmassa kirjallisuudessa esitettyjä tietoja noilta kohtalonajoilta (esimerkiksi Suomen sotasurmat -tietokannan tappiotilastoja) sekä nostamaan esiin tuntemattomia seikkoja. Erityisesti kuvataan Raudun taisteluita maaliskuussa 1918.
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Kauhajokiset sodan kohtalon armoilla 1939–1945 (Kauhajoen Avustus- ja Valistussäätiö) koostuu Timo Äijön ja työryhmän yhteistyössä
Sotainvalidien Veljesliiton paikallisosaston kanssa pohjalaisilta veteraaneilta – miehiltä ja naisilta – talteen keräämistä kertomuksista viime
sodista eri rintamanosilta. Sota on vaikuttanut vahvasti informantteihin. Kertomuksissa on pitkän ajallisen etäisyyden vuoksi lievää poukkoilevaisuutta ja epätarkkuuksia, jotka toimittajat ovat tietoisesti jättäneet täsmentämättä.
Leena Kellyn Suomen rintamalta Kanadan länsirannikolle: Vancouverin suomalaiset sotaveteraanit muistelevat (Siirtolaisuusinstituutti) kertoo 30 ulkosuomalaisen veteraanin ja lotan sotataipaleen. Kirjaan, joka
on julkaistu myös englanniksi nimellä From the Front to the West Coast
– The Recollections of the Finnish War Veterans in Vancouver, liittyy Rintamalta Länsirannikolle -dokumenttielokuva, jonka on tuottanut julkaisun kirjoittaja. Sota vaikutti vahvasti kertojien elämään. Todellisuudessa huomattava osa haastatelluista veteraaneista oli lähtenyt siirtolaiseksi uuteen kotimaahansa, koska he pelkäsivät joutuvansa uudelleen
sotaan. Projektin vaikutus oli myös terapeuttinen: monille veteraaneista tämä oli ensimmäinen kerta, jolloin he pääsivät kertomaan sodassa
kokemastaan. Teoksen lopussa kerrotaan lyhyesti suomalaisten veteraanityöstä Brittiläisessä Kolumbiassa.

Suojeluskunnat ja lotat

Kulosaaren suojeluskunta (SKS) on Marko Halosen historiateos, josta
käy ilmi, että vuosina 1918–1944 toiminut Kulosaaren kaksikielinen
suojeluskunta (Brändö skyddskår) oli yksi Kulosaaren, Herttoniemen
ja Laajasalon alueiden merkittävimmistä kansalaisjärjestöistä vuonna
1944 tapahtuneeseen lakkauttamiseensa saakka. Halonen pureutuu järjestön toimintamuotoihin, jäsenistöön, tunnuksiin ja toimitiloihin.
Omat päälukunsa teoksessa saavat myös Kuolosaaren suojeluskunta
sotavuosina sekä suojeluskuntalaisia tukenut kulosaarelainen lottaosasto.
Paavo Jäppisen toimittama Joroisten suojeluskunta, lotat ja sotilaspojat: historiaa, toimintaa ja muisteluja kuvin ja sanoin (Coventum) käy
läpi suojeluskuntien synnyn ja osuuden Suomen itsenäistymisvaiheissa
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erityisesti Varkauden seudun näkökulmasta. Joroisten suojeluskunnan
ja Lotta Svärd -paikallisosaston toimintamuodot maailmansotien välisenä aikana ja sotavuosina esitellään arkistolähteiden valossa. Sotilaspojilta on mukana muistitietoa.
Mukana lottatoiminnassa… (Keski-Suomen Lottaperinneyhdistys)
on veteraanikirjaformaattiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa
tehty teos. Siinä ääneen pääsee 128 keskisuomalaista lottaa ja pikkulottaa. Valtaosa heistä on haastateltu, ja kymmenen lottaa on itse kirjoittanut muistonsa kirjaan. Pääosissa ovat haastateltujen tulkinnat omista
kokemuksistaan lottatöissä.

Varuskunnat

Puolustusvoimien organisaatiouudistuksia on jatkunut jo kauan. Ne
ovat käytännössä heijastuneet muun muassa joukkojen lakkauttamisina. Lakkautuksen kohteeksi joutuneiden johtoportaiden ja joukkoosastojen toiminnasta on laadittu historiateoksia. Pekka Tynkkysen
Idän lukko: Itä-Suomen sotilaslääni 2008–2014 (Puolustusvoimat) kokoaa kansien väliin yhden maavoimien kokoonpanoon kuuluneen ja
Kouvolasta käsin johdetun sotilasläänin esikunnan sekä sen alaisten
viiden aluetoimiston seitsemän vuotta kestäneen lyhyen taipaleen ja
perinteet. Itä-Suomen sotilasläänin johtosuhteet muuttuivat useita kertoja, ja viimeisessä vaiheessa läänin alue käsitti Pohjois-Savon, EteläSavon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueet. Joukko-osastoja olivat muun muassa Karjalan Prikaati ja Pohjois-Karjalan
Prikaati. Viimeksi mainitun taival päättyi tosin vuoden 2013 lopussa
lakkauttamiseen. Tuon prikaatin toiminnan on dokumentoinut Jarkko
Koukkunen teokseensa Pohjois-Karjalan prikaati: Korpisoturien viimeiset vuodet 2000–2013 (Tekijä). Samalla Kontiolahden kuntaan kuuluvalla Kontiorannan varuskunta-alueella päättyi sotilaskoulutus ja muu
puolustusvoimien toiminta, joka oli jatkunut siellä yhtäjaksoisesti vuodesta 1940. Koukkunen tuo esiin erityisesti lakkauttamiskeskustelun ja
alasajon käytännön toteutuksen. Alueen varusmiesten pääkoulutusvastuu siirtyi Kainuun Prikaatille.
Kuuskajaskari – Raumanmeren lukko (Merimaanikko) on Johanna
Pakolan teos, jossa kerrotaan merisäätiedotuksistaan tunnetusta, Rau-
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man edustalla sijaitsevasta rannikkolinnakkeesta. Sotavuosina linnakkeella oli kohtuullisen rauhallista aikaa. Pakola kirjoittaa saaren linnoittamisesta, rannikkotykeistä ja luonnosta. Hän pureutuu erityisesti
linnakesaaren elämään. Näkökulma on paitsi varusmiesten ja kantahenkilökunnan myös siviilityöntekijöiden.
Bo Wessmanin teos Efter kungen red artilleriet: från Raseborgs slot till
Dragsvik garnison (Dragsvik artillerister) kertaa ruotsinkielisten tykistöjoukkojen vaiheet. Itsenäistymisen alusta saakka ne ovat toimineet
Pietarsaaressa, Tuusulassa, Hämeenlinnassa, Turussa, Vaasassa, Hangossa sekä Dragsvikissa. Wessman käsittelee annettua koulutusta, sotavuosia, komentajia, tykkimiesperinteitä sekä reservin kertausharjoituksia Rovajärvi-muistoineen.

Museojulkaisut

Sukellusveneet Suomessa (Sotamuseo) on Lauri Haaviston toimittama
monikielinen (suomi–ruotsi–englanti–venäjä) museojulkaisu, jossa
pääosissa on kesäksi 2013 Suomenlinnaan avattu sukellusvene Vesikon
70-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetty erikoisnäyttely. Nyt puheena olevassa julkaisussa on esitelty paitsi näyttelyn sisältö myös vuosina 2010–
2013 toteutettu Vesikon kunnostusprojekti. Näyttelyssä käsiteltiin myös
laajemmin sukellusveneiden toimintaa Suomen lähivesillä toisessa
maailmansodassa ja muulloinkin. Näyttelyn on määrä avautua paikallisnäkökulmalla täydennettynä Turun Forum Marinumissa alkuvuonna 2016. Itse julkaisu löytyy verkosta (http://www.doria.fi/bitstream/
handle/10024/103630/SukellusveneetSuomessa_netti.pdf?sequence=2).
Jorma Hytösen ja Martti Koposen toimittama Hanaa, sanoi Hanell –
Jees, betonia, vastasi kapteeni Arimo: Salpalinjan linnoitustyöt Etelä-Savossa (Savonlinnan maakuntamuseo) on inventointi- ja näyttelyjulkaisu. Sen pohjana olleessa samannimisessä näyttelyssä esiteltiin Salpalinjan linnoitteiden rakentamista Puumalan, Sulkavan, Punkaharjun, Säämingin, Kerimäen ja Savonrannan kuntien alueelle vuosina 1940–1944.
Teoksessa on asiantuntija-artikkeleita linnoitteiden sijoittamisesta, linnoittajista, linnoitteiden rakenteista ja aseistuksesta. Lisäksi käydään läpi Salpalinjan osien nykyinen kunto. Julkaisu on tyylikkäästi kuvitettu
valokuvin, kartoin, piirroksin ja asiakirjakopioin. Otsikossa olevat ni-
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met viittaavat Salpa-aseman linnoitustöiden johtajaan, kenraaliluutnantti Edvard Hanelliin sekä yhteen Salpalinjaan maastosuunnittelijaan, kapteeni (myöh. kenraaliluutnantti) Reino Arimoon.

Väitöstutkimukset ja konferenssijulkaisut

Sonja Hagelstamin väitöskirja pohjoismaisen etnologian alalta Röster
från kriget. En etnologisk studie av brevdialoger mellan frontsoldater och
deras familjer 1941–1944 (Åbo Akademi) käsittelee nimensä mukaisesti
sotilaiden ja heidän perheidensä välistä kirjeenvaihtoa jatkosodan vuosina. Hagelstam perehtyi aiheeseen viiden rintamasotilaan ja heidän
perheidensä välisen kirjeenvaihdon avulla. Hän pohtii kirjeenvaihdon
merkityksiä ja tehtäviä poikkeusoloissa sekä analysoi sodan kokemisen
problematiikkaa. Kirjeistä muodostui tärkeä yhteydenpitomuoto sodan
erottamille perheille. Hagelstam tulkitsee kirjeitse tapahtuneen yhteydenpidon sotilaiden henkireiäksi; kirjeiden kirjoittaminen ja saaminen
auttoi heitä jaksamaan henkisesti sodan rasituksia. Sotilaat pääsivät
purkamaan kokemuksiaan, mutta säästivät läheisiään kaikkein rankimmilta yksityiskohdilta. Kirjeissä, jotka palvelivat väylinä normaaliin elämään, kirjoitetuilla asioilla oli yhtymäkohtia rauhanaikaisen siviilielämän arkeen. Näin kirjoittajat vahvistivat keskinäistä yhteydentunnetta
ja vähensivät kokemuksellista etäisyyttä. Kirjeet myös yhdistivät rintaman ja kotirintaman toisiinsa.
Kirsi-Maria Hytösen etnologian alaan kuuluva ja Jyväskylän yliopistossa tarkastettu väitöskirja »Ei elämääni lomia mahtunut. Naisten
muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana» (Suomen kansantietouden tutkijain seura) käsittelee kotirintamalla talvi- ja jatkosodan aikaan työskennelleiden naisten kokemuksia sotavuosina sekä naisten rooleja työmarkkinoilla jälleenrakennuksessa. Työn tutkimusaineisto koostuu keruukyselyillä ja -kilpailuilla
kootusta ja kirjoittaen tuotetusta naisten muistelukerronnasta, jota on
talletettu neljään eri arkistoon. Hytönen analysoi muistitietotutkimuksessaan kokemusten sisältöjen ohella muistelukerronnan tapoja. Tutkimuksessa sivutaan muun muassa naisten suhdetta palkkatyöhön, työpaikkojen arkea, sukupuolten kohtaamista, sodan vaikutuksia työpaikkoihin sekä väsymyksen muistoja. Hytösen käsittelyssä nousevat kes-
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keisiksi piirteiksi jaksaminen, ahkeruus, sinnikkyys ja vahvat naiset. Sotavuosina naiset tekivät innokkaasti työtä isänmaan hyväksi, mutta he
kokivat onnellisuuden ohella myös raskautta: uuvuttavia työvuoroja ja
syvää väsymystä sekä saivat usein vain niukasti ravintoa. Naiset olivat
työvelvollisina osa sotaponnisteluja, mutta he eivät tehneet töitään vain
lain vuoksi vaan siksi, että ahkeruus ja työnteko nähtiin kansalaisvelvollisuuksina. Vapaa-aika jäi myös työnteon varjoon. Jälleenrakennukseen liittyy kuva perheitä ja yhteiskuntaa kannattelevista vahvoista naisista. Tästä kerrottiin selviytymistarinoina.
Sodan kokemushistoriaa edustaa Jussi Jalosen Tampereen yliopistoon tekemä historian väitöstutkimus, jonka otsikko On Behalf of the
Emperor, On Behalf of the Fatherland: Finnish Officers and Soldiers of the
Russian Imperial Life-Guard on the Battlefields of Poland, 1831 (Tekijä)
on suomennettuna Keisarin ja isänmaan puolesta: Venäjän keisarillisen
kaartin suomalaiset upseerit ja sotilaat Puolan taistelukentillä vuonna
1831. Työ perustuu Suomessa olevaan primääriaineistoon. Tutkimuksessaan Jalonen tarkastelee Venäjän keisarillisen kaartin suomalaisten
upseereiden ja sotilaiden vaiheita Puolassa. Jalonen kertoo, miten Suomen suuriruhtinaskunta joutui osalliseksi Puolan kansannousun kukistamiseen. Se oli ensimmäinen kerta, kun suomalaisia sotilaita käytettiin Suomen rajojen ulkopuolella. Sota Puolassa oli ensisijaisesti eliitin asia. Kirjeet kulkivat kotimaahan, ja asia koettiin läheisesti, koska
monet säätyläistaustaiset nuorukaiset palvelivat Puolassa. Suomen eliitti oli keisarille uskollista edustaen aikansa isänmaallisuutta. Kunnostautuneet upseerit saattoivat odottaa nimityksiä korkeisiin hallintotehtäviin. Uskollisuuteen liittyi myös paradoksi, koska suomalaiset – pienen kansan edustajat – olivat mukana kukistamassa vapautensa puolesta taistelleita puolalaisia. Suomen kaartin osallistumisella Suomen suuriruhtinaskunta ansaitsi Venäjän luottamuksen. Sodan myöhempi
muistaminen osoittautui ongelmalliseksi Suomessa, jossa kansallinen
identiteetti alkoi herätä.
Keskeinen tutkimustulos Pirjo Kleemola-Juntusen oikeustieteen väitöskirjassa »Passage Rights in International Law: A Case Study of the
Territorial Waters of the Åland Islands» (Lapin yliopistokustannus) on
sota-aluksen oikeus viattomaan kauttakulkuun Ahvenanmaalla. Näin
siitäkin huolimatta, että Ahvenanmaata koskevat, edelleen voimassa
olevat sopimukset saariryhmän vesistä ovat rajoittaneet Suomen laivas-
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ton liikkumista alueella. Kleemola-Juntunen on tarkastellut pitkää kehitystä ja tulkintoja Ahvenanmaan vesien käytöstä. Hän toteaa, että Ahvenanmaan demilitarisointia koskevaa vuoden 1921 sopimusta sovelletaan myöhempien kansainvälisen oikeuden ja käytäntöjen kanssa. Linnoittamattomuutta ja neutralisointia edellyttävän sopimuksen viides
artikla ei estä sota-aluksilta viatonta kauttakulkua, kun sitä tulkitaan
nykyisin voimassa olevien sääntöjen ja käytäntöjen mukaan. Viattomuuden määrittelyt ovat muuttuneet ajan saatossa. Kauttakulun luonteen arvioinnissa keskeistä on aluksen toiminta aluemerellä. Näin ollen
kauttakulkuoikeus Ahvenanmaan aluevesillä on niillä sota-aluksilla,
joiden toiminta on rauhanomaista. 1980-luvun alun merioikeusyleissopimuksen nojalla on ollut mahdollisuus myös ns. esteettömään kauttakulkuun, joka eroaa viattomasta kauttakulusta olennaisesti siinä, että
ensiksi mainitussa sukellusveneetkin voivat kulkea sukelluksissa kansainväliseen meriliikenteeseen käytettävissä salmissa. Jälkimmäisessä
tapauksessa niiden on kuljettava salmen läpi pinnalla ja liput näkyvissä.
Esteettömän kauttakulun oikeus koskee myös lentoaluksia, kun taas
viattomaan kauttakulkuun ne eivät sisälly. Ahvenanraumassa sovelletaan viatonta kauttakulkua.
Riitta Kormanon taidehistorian väitöskirja Sotamuistomerkki Suomessa: Voiton ja tappion modaalista sovittelua (Turun yliopisto) tarkastelee sotamuistomerkkien tehtäviä, aiheita ja merkityksiä 1800- ja
1900-luvulla. Kormanon työssä luodaan yleiskuva sotamuistomerkkien
yleisimmistä kuvatyypeistä ja kerrotaan, miten teosten pystyttäminen
kytkeytyy pystyttäjien poliittisiin päämääriin niin oikealla kuin vasemmallakin. Muistomerkeillä on pyritty auttamaan traumojen käsittelyä
ja vahvistamaan kansalaisten uhrivalmiutta. Niiden aiheet muokkaavat
kuvaa historian tapahtumista etäännyttäen samalla todellisesta kokemusmaailmasta. Esimerkkinä siitä, miten muistomerkit heijastelevat
yhteiskunnallista tilannetta, Kormano toteaa, että vaikka toisen maailmansodan uhka edellytti kansallisen yhteisrintaman rakentamista,
vuoden 1918 punaisten hautamuistomerkkihankkeet saatiin käyntiin
vasta talvisodan jälkeen. Tappiollisten sotien jälkeen muistomerkeissä
esitetty sankarikuva tasa-arvoistui ja ruumiillistui. Suomalaisissa sotamuistomerkeissä univormu on korvattu usein lumipuvulla, joka viittaa
oikeutettuun talvisotaan. Näin hävitettiin tietoisesti myöhempien sotavaiheiden muistoa. Myöhemmin pronssi yleistyi kiven rinnalle muisto-
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merkkien valmistusaineeksi. Sankaritarinan keskeisimmät komponentit ikuistettiin hautakuvastoon: ne olivat sotaan lähtö, uhri ja paluu kotiseudun multaan.
»Kaikkialla läsnä oleva Lontoon Secret Service» – Secret Intelligence
Service ja Suomi 1918–1941 (Helsingin yliopisto) on Juho Kotakallion
yleisen historian väitöskirja, joka käsittelee vähän tunnettua aihetta –
brittitiedustelua Suomessa. Kotakallio tarkastelee tutkimuksessaan
brittien tiedusteluelinten toimintamuotoja, kohteita sekä analysoi saavutettuja tuloksia. Työn keskiössä ovat tiedusteluorganisaation tärkeimmät toimijat ja heidän harjoittamansa ns. Human Intelligence
(HUMINT) -toiminta. Kotakallion työ ei ole ollut helpoimmasta päästä, mikä johtuu yhtäältä tuhotuista ja toisaalta edelleen salaisena pidettävistä asiakirjoista. Hän on kuitenkin kaivanut laajasti eri arkistoista
tiedonjyväsiä, joiden perusteella hän on voinut todentaa brittitiedustelun toimintaa Suomessa. Toimintaympäristöllä ja sen muutoksilla oli
huomattava merkitys tiedustelutoimintaan. Britit aktivoituivat ensimmäisen maailmansodan jälkeen Suomessa, koska halusivat hankkia tietoja Neuvosto-Venäjästä. Suomessa palvelleiden brittiagenttien ydinryhmä koostui aiemmin Venäjällä toimineista tiedustelijoista. Suomentoimintaa johdettiin brittien lähetystön passitoimistosta käsin. Tiedustelutoimintaa helpotti se, että myös suomalaiset olivat niin ikään antibolševikkejä. Brittitiedustelu onnistui luomaan pitkäaikaisia ja luottamuksellisia suhteita muun muassa poliitikkoihin, talousmiehiin ja sotilaisiin sekä Suomessa oleskelleisiin venäläisemigrantteihin. Kotakallion
mukaan brittitiedustelu onnistui sopeuttamaan toimintansa alati
muuttuneisiin oloihin. Talvisodan jälkeen Ison-Britannian ja Suomen
väliset suhteet viilenivät. Jatkosodan sytyttyä maastamme tuli brittien
tiedustelukohde, vaikkakin täällä toimineiden brittiläisten tiedustelumiesten näkemykset suomalaisten asemasta olivat erittäin myötämielisiä. Kotakallion väitöskirjan pohjalta ilmestyi myös teos Hänen majesteettinsa agentit: Brittitiedustelu Suomessa 1918–1941 (Atena).
Petteri Lalun operaatiotaidon ja taktiikan alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessa Syvää vai pelkästään tiheää? Neuvostoliittolaisen ja venäläisen sotataidollisen ajattelun lähtökohdat, kehittyminen, soveltaminen
käytäntöön ja nykytilanne – Näkökulmana 1920- ja 1930-luvun syvän
taistelun ja operaation opit (Maanpuolustuskorkeakoulu) todetaan, että
Neuvostoliiton ja Venäjän sotataidon perusta on Pietari I:n aloittama
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länsimainen suuntaus, jota sävyttävät selkeät kansalliset piirteet. Aleksandr Suvorovin asema oli monella tapaa keskeinen. Venäjän–Japanin
sodan fiaskon kokemukset auttoivat luomaan perustan 1920-luvun
operaatiotaidolle. Syvän taistelun ja operaation oppia kehitettiin maailmansotien välisenä kautena. Sitä sovellettiin toisessa maailmansodassa,
mutta komentajien ja johdettavien taito eivät olleet riittäviä, minkä
vuoksi syvä taistelu latistui pelkästään tiheäksi. Esimerkkeinä Lalu
käyttää myös jatkosodan aikaisia hyökkäysoperaatiota Suomea vastaan.
Sodan jälkeen kehitetyt periaatteet ovat säilyneet lähes muuttumattomina. 1980-luvulla siirryttiin sotilaallisessa ajattelussa teknologisen kehityksen vuoksi hyökkäyksestä puolustukseen. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjän sotilaallisen turvallisuuden takaajana on ollut
ydinaseistus. Venäjällä seurataan läntisen sotataidon kehitystä, mutta
silti dialektinen materialismi vaikuttaa Lalun mukaan edelleen Venäjän
vahvan sotatieteellisen järjestelmän ohella siihen, miten Venäjällä päädytään omaperäisiin ratkaisuihin.
Propagandaa vai julkisuusdiplomatiaa? Taide ja kulttuuri Suomen
maakuvan viestinnässä 1937–52 (Helsingin yliopisto) on Elina Melginin
yleisen historian väitöskirja, joka käsittelee maakuvan viestinnän olemusta, sen kulttuurista sisältöä ja kansainvälisiä kulttuuri- ja mediasuhteita. Melgin tarkastelee Suomen suhdetta Ruotsiin, Neuvostoliittoon,
Yhdysvaltoihin, Saksaan, Italiaan ja Ranskaan ja huomioi muun muassa
kirjallisuuden, kuvataiteen ja musiikin. Maakuvan viestintään osallistuivat sotavuosina ulkoasiainministeriö, lähetystöt, valtion tiedotusorganisaatiot sekä maanpuolustusmyönteiset puoliviralliset ja yksityiset tahot.
Taide ja suomalainen kulttuuri olivat maapropagandan keskeistä sisältöä; eroja slaavilaisuuteen korostettiin Kalevala-taiteella sekä maamme
länsieurooppalaisia juuria kreikkalais-roomalaisen klassismin avulla.
Sibelius, Gallen-Kallela, Wäinö Aaltonen ja V. A. Koskenniemi nostettiin
maakuvan viestinnän esimerkeiksi. Suomalaiskansallisilla sisällöillä tavoiteltiin talvisodan aikana sympatiaa ulkomailta. Suomi pyrki osoittamaan taistelevansa länsimaisen kulttuurin puolesta. Melgin päättelee,
että maakuvan viestintä oli luonteeltaan selkeän propagandistista, etenkin suhteessa Saksaan. Propagandisteja olivat kulttuurielämän toimijat,
kuten L. A. Puntila, Lauri Viljanen ja Alvar Aalto. Maakuvaviestintä oli
suunnattu myös omille kansalaisille: panostaminen taiteeseen ja kulttuuriin nationalismin hengessä vahvisti kansallista identiteettiä.
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Marko Palokankaan sotatieteiden väitöstutkimus Räjähtävää tyhjyyttä: Sissitoiminta suomalaisessa sotataidossa (Suomen Mies) on ilmestynyt samanaikaisesti sähköisenä versiona Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen julkaisusarjassa 1 numerolla 17 (http://
www.doria.fi/bitstream/handle/10024/96810/Palokangas%20%28net%
29.pdf?sequence=2). Väitöskirja, joka perustuu monipuoliseen lähdeaineistoon, on tyylikkäästi kuvitettu. Siinä Palokangas tarkastelee sissitoiminnan merkitystä ja kehitystä suomalaisen sotataidon kontekstissa
itsenäisyyden ajan alusta vuoteen 1983. Laajassa johdannossaan Palokangas käy huolellisesti läpi sissitoimintaan liittyvän käsitteistön ja siinä tapahtuneet muutokset sekä erittelee ja analysoi sissitoimintaohjesääntöjen ja -oppaiden sisältöjä. Sissitoiminnan, »neljännen taistelulajin», mahdollisuuksien pohdinta alkoi jo 1920-luvun alussa. Palokangas huomioi kansainvälisten sotataidollisten virtausten sekä yksittäisten ennakkoluulottomien kehittäjien vaikutuksen sissitoimintaan. Yllättävää kyllä, sotavuosina sissitoiminnan rooli oli kovin vähäinen, ellei
mukaan lasketa menestyksekästä kaukopartiointia. Työn painopiste on
erityisesti toisen maailmansodan jälkeisessä ajassa, jolloin ammennettiin toisessa maailmansodassa hankituista sotakokemuksista. 1950-luvulla sissisodankäynti nostettiin sissitoiminnan rinnalle ja se piti pintansa aina 1970-luvulle saakka. Myöhemmin kylmän sodan kaudella
sissitoiminnasta tuli oleellinen osa alueellista taistelua. Suomalainen,
kansallisesti omintakeinen sissitoimintakin oli pohjimmiltaan alivoimaisuudesta kumpuavaa, Suomen oloihin kehitettyä sotataitoa, joka ei
ole vieläkään täysin vanhentunutta.
Gender, War and Peace: Breaking up the Borderlines (University Press
of Eastern Finland) on Anders Ahlbäckin ja Fia Sundevallin toimittama julkaisu elokuussa 2014 Joensuussa järjestetyn 28. Nordiska Historikermöten kahden teemasession esityksistä, jotka edustivat tämänhetkistä pohjoismaista sodan ja rauhan kysymyksiin sukupuolinäkökulmista keskittyvää tutkimusta. Yhteispohjoismaisen kokoomateoksen
artikkelit pyrkivät murtamaan stereotyyppisiä ja sukupuolittuneita käsityksiä sodasta ja rauhasta. Teoksen kirjoittajat ovat pääosin ruotsalaisia, jotka »kaatavat raja-aitoja» haastamalla vakiintuneita käsityksiä
naisten ja miesten rooleista sota-aikoina, muun muassa rauhanaktivisteina. Artikkelien ajallinen painopiste on 1900-luvun alkupuoliskon
konflikteissa.
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Karttakirjat ja matkaoppaat

Antti Haapalainen on Rukajärvi-entusiasti, joka on saanut aikaan karttakirjan Venäläinen Itä-Karjalan topografinen kartasto 1:100 000 vuodelta 1935 14. Divisioonan toiminta-alueelta – »Suomennettu versio» (Rukajärven suunnan historiayhdistys ry). Haapalaisella oli ollut monta
kertaa edessään tilanne, jossa jonkin tietyn paikannimen sijainnin
määrittäminen oli ollut työlästä, varsinkin kirjallisuudessa ja sotapäiväkirjoissa käytettiin paikannimistä hyvinkin vaihtelevia kirjoitusasuja.
Ongelmaan kyllästyneenä Haapalainen kokosi kartaston, joka on suuri
palvelus muille Rukajärven suunnan sotahistoriasta kiinnostuneille.
Karttakirjan keskeinen sisältö käsittää venäläisiä karttalehtiä, joihin on
suomennettu 765 suomennettua paikannimeä Aunuksen pohjoisosista
ja Vienan eteläosista. Hakemistossa on alkuperäiset venäläiset paikannimet niin kyrillisin kuin latinalaisin kirjaimin.
Tavanomaisempikin karttakirja saattaa kytkeytyä sotahistoriaan
enemmän kuin heti arvaisikaan. Sellainen on maamme johtavimpiin
kuuluvan vanhojen karttojen asiantuntijan Jan Strangin Venäjän Suomi-kuva – Venäjä Suomen kartoittajana 1710–1942 (Antiikki-Kirja).
Monet kartografit olivat nimittäin taustaltaan sotilaita, ja huomattava
osa kartoista oli laadittu sotilaallisiin tarkoituksiin. Isokokoinen ja
näyttävä karttakirja käy läpi Venäjän ja Neuvostoliiton kartoitustoiminnan Suomessa Suuresta Pohjan sodasta jatkosotaan. Kirjassa on julkaistu runsaasti värillisiä karttoja erityisesti Helsingistä ja Itä-Suomesta. Niistä monet ovat Suomessa aiemmin julkaisemattomia. Joitakin
karttoja, esimerkiksi Suomen sodan jälkeen laadittua tarkkaa Suomen
jättiläiskartastoa, koskee edelleen salaaminen. Strangin karttakirjan
käyttökelpoisuus lisääntyy sen vuoksi, että siihen sisältyy luettelo kaikista tunnetuista venäläisten laatimista painetuista ja käsin piirretyistä
Suomea koskevista historiallisista kartoista sijaintitietoineen.
Kuninkaat käskivät – Isänmaa kutsui II: Keski-Suomen sotamuistomerkit nuijasodasta veteraanien perintöön (Tekijä) on Matti K. Hyvärisen teos, jossa esitellään teemoittain kaikki Keski-Suomessa olevat sotiin liittyvät muistomerkit. Työ perustuu tekijän yhdessä Juha-poikansa
kanssa tekemään kartoitus- ja kuvaustyöhön. Vuoden 1918 sodan
muistomerkkikohteet on esitelty molemmilta puolilta. Luonnollisesti
mukana ovat keskisuomalaisten sotateihin liittyvät kivet, laatat ja vas-
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taavat, jopa eräät muisto- ja perinne-esineet. Hyvin edustettuina ovat
niin ikään Pro Patria -taulut, hautausmaiden sankaripatsaat ja sotavankien muistomerkit. Hyvärinen on listannut myös jääkärien ja Mannerheim-ristin ritarien haudat. Kirjassa on tehty rajauksia, muun muassa
pääosa rakennuksista sekä sellaiset puolustusvoimien muistomerkit,
joilla ei ole yhteyttä sota-aikaan.
John Lagerstedtin Viaporin maarintama: retkiopas ensimmäisen
maailmansodan linnoitteille (Helsingin kaupunginmuseo) on nimensä
mukaisesti opas pääkaupunkiseudun kotiseutuhistoriasta kiinnostuneille tai turisteille. Retkioppaassa esittelyn saa 24 alueella sijaitsevaa
harvojen tuntemaa sotahistoriallista linnoitekohdetta. Helsingistä mukaan on valittu useita ensimmäisen maailmansodan aikaisia taisteluhautoja konekivääripesäkkeineen sekä kallioon louhittuja luolia. Vuosina 1914–1918 Viaporin merilinnoitusta täydennettiin rakentamalla
Helsinkiä ympäröivälle maarintamalle kolme peräkkäistä puolustusvyöhykettä. Opas on selvä poikkeus nykyisinä älylaiteopastuksia suosivana aikakautena.

Kuvateokset ja sarjakuvat

Sotapropagandakuvilla ja niihin liittyvillä teksteillä on kautta aikojen
pyritty vaikuttamaan erityisesti vastapuolen sotilaiden mielialoihin ja
saada heidät antautumaan. Lasse Aution omakustanne Taistelua mielistä!: Propagandaa 1918–1944 (Tekijä) on kuvateos, johon tekijä on valinnut – osin omista kokoelmistaan – valokuvia, lentolehtisiä, postikortteja ja julisteita. Propagandakuvat, joita on lähes 300, on taustoitettu tekstiosuuksin. Kirjassa on julkaistu jonkin verran propagandaotoksia vuodelta 1918 ja sotien väliseltä ajalta. Toisen maailmansodan kuvamateriaalia on puolestaan rintaman molemmilta puolilta.
SA-kuvien käytön vapautuminen on edelleen herättänyt kiinnostusta ja on poikinut muutamia teoksia. Eljas Pölhön, Tapio Keräsen ja Eero Laaksosen kaksikielinen Rautatiet sotavuosina TK-miesten kuvaamina – Finnish Railways in Wartime – in the lens of army phographers
(Kustantaja Laaksonen) esittelee Puolustusvoimien kuvakeskuksen aarteita. Teoksessa on julkaistu parisensataa rautatieaiheista SA-kuvaa, jotka on otettu taistelualueilta ja kotirintamalta. Kuvatietojen ohella teok-
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sessa on Pölhön ja Keräsen kokoamia tietoja sota-ajan rataverkosta ja
rautatiekalustosta. Tomy Karlssonin Hankoniemi vieraissa käsissä –
Hangöudd i främmande händer (Hangethe böcker) on kaksikielinen
kuvateos, jossa on noin 600 puolustusvoimien kuva-arkistosta peräisin
olevaa valokuvaa. Kuvat käyvät läpi Hankoniemen tapahtumat viime
sodissa. Karlssonin laatimat luvut ja kuvatekstit sijoittavat kuvat paikalleen historian virtaan. Sodan värit: Värikuvia jatkosodasta (Kustantaja
Laaksonen) on puolestaan Juri Nummelinin ja Taneli Kulon kuvateos,
jossa graafikko Kulo on värittänyt sata alun perin musta-valkoista taidokasta TK-kuvaa nykyaikaisella digitekniikalla ja tuonut ne nykyaikaan. Kuvien taustoista kirjoittaa Nummelin. Kuvat, joista osa on traagisia, on saatu erikoisella tavalla pysäyttäviksi. Pekka Tuomikosken
työskentelytapa on ollut erilainen: hän on koonnut olemassa olevista
värillisistä TK-kuvista teoksen Jatkosota väreissä (Wanhatkirjat). Kirjassa on runsaat sata, pääosin jatkosodan aikana otettua ja osin haalistunutta värivalokuvaa. Kuvauskohteet on huolellisesti valittuja, koska värifilmi oli noihin aikoihin todella kallista. Ne on otettu maalta, mereltä
ja ilmasta, unohtamatta siviilejäkään.
Myös rintamamiesten itsensä ikuistamaa kuva-aineistoa on julkaistu
teoksina. Olli Kleemolan, Aake Kinnusen ja Virpi Kiviojan Tuntemattomien sotilaiden albumi (Readme) koostuu osin aiemmin julkaisemattomista kuvista. Niistä heijastuvat rintaman arki, aseveljeys, pelko ja
poikkeukselliset tapahtumat sekä käy muun muassa ilmi, että sotilaat
olivat kiinnostuneita valtaamistaan alueista. Osa kuvista on raakoja ja
makaabereja. Kokemushistoriallisesta näkökulmasta ponnistavan teoksen kirjoittajat harjoittavat kuvantulkintaa hakiessaan selityksiä siihen,
miltä näyttäytyi kuvissa esitetty sota. He analysoivat kuvausaiheita –
ja kuvaamatta jättämisiä. Matti Jalavan Vakkasuomalaisten sotakuvia
(Vakkamedia) on puolestaan kokoonpantu niistä sotakuvista, joita kertyi Jalavan toimittaman viiden vakkasuomalaisten sotaveteraanimatrikkelin teossa. Pääosa hänen valokuvakuvakirjansa kuvista on saatu
veteraanien kotialbumeista ilman selittäviä tekstejä. He ovat ne itse ottaneet tai ostaneet. Tyypillisiä kuvauskohteita ovat olleet korsut, hevoset, sotavangit, vihollisen kaatuneet (omia ei kuvattu, mutta sankarihautajaisia kylläkin), tuhoutuneet kirkot ja neuvostoviranomaisten
hallintorakennukset.
Sarjatulta! Sota-ajan suomalaiset pilapiirrokset ja sarjakuvat (Kustan-
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nus Jalava) on Ville Hännisen ja Jussi Karjalaisen tulkinta siitä, miten
suomalaiset sarjakuvien ja pilapiirrosten tekijät esittivät poikkeusolot
ja millaisia olivat suuren yleisön mielialat. Toimittajakaksikko on koonnut teokseensa noin neljäsataa kuvaa runsaalta kahdeksaltakymmeneltä taiteilijalta, joukossa muun muassa pila- ja satiiripiirroksia Tove
Janssonilta ja Kari Suomalaiselta. Muumien äiti uskaltautui tekemään
pilaa Hitleristä. Sarjakuvien puolella Erkki Tantun Rymy-Eetut ovat
laajasti tunnettuja, mutta vähemmän on tiedetty sodan heijastuneen
myös Mika Waltarin riimittelemiin Kieku ja Kaiku -sarjakuviin. Sodan
päättyminen näkyi selvästi myös piirroksissa. Suurin osa teoksessa julkaistuista piirroksista, ja varsinkin propagandasta, on vaipunut sotien
jälkeen unholaan.

Ilmapuolustus

Härkä taivaalla – HÄVLLV 11 visentin tarina (Lapin Lennoston Kilta)
on Ari Mannisen kirja jatkosodan aikaisen Lentolaivue 46:n Dornier
Do 17 Z -pommikoneiden Mylvivä härkä -laivuetunnuksen historiasta
ja myöhemmästä käytöstä jatkosodasta näihin päiviin. Vihaisen näköistä härkää esittävä embleemi juontaa juurensa vuonna 1941 tapahtuneelle koneiden hakureissulle Puolaan, missä lentäjät tutustuivat sikäläiseen ubrówka-votkaan, jonka etiketissä komeilee edelleen tuo euroopanbiisoni. Visenttitunnuksen alkuperään liittyy kuitenkin monia
ristiriitaisia tietoja ja tarinoita, joiden paikkansapitävyyttä Manninen
punnitsee kirjassaan. Nykyisin visenttitunnusta käyttävät Hävittäjälentolaivue 11:n kaksi Hornetia. Heraldiikan ohella laajasti kuvitettu teos
käsittelee myös Lapin ilmailuhistoriaa ja -perinteitä sekä Lapin lennoston ja sen perinnejoukko-osastojen lentokaluston, pääosin Drakeneiden, vaiheita.
»Miksi ette osta Messerschmittejä meiltä?»: ilmavoimien aseteknikko
Ole Mélartin muistelmat (Leila Mélart) käy läpi kohdehenkilönsä, Ole
Mélartin, työuran ilmavoimien palveluksessa vuosina 1926–1951. Tyttärensä Leila Mélartin toimittaman teoksen nimessä olevan kysymyksen esittää joulukuussa 1941 Varsovassa sijainneen lentovarikon päällikkö suomalaiselle komennuskunnalle, joka oli noutamassa sieltä sotasaaliskoneita. Mélart liikkui hankintamatkoilla Saksassa ja Itä-Euroo-
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passa. Aiemmin hän oli palvellut Kauhavalla aseteknikkona ja opettajana. Sodan aikana hän selvitti lentokonekonekiväärien häiriöitä sekä
valvoi pommien ja patruunoiden valmistusta.
Urho Myllyniemen Vain valioita joukossamme on: Lottien 14. valonheitinpatteri Helsingin ilmatorjunnassa 1944 (Ilmatorjuntamuseo) käsittelee pimentoon jäänyttä aihetta. Keväällä 1944 pääkaupungin ilmatorjuntajoukot saivat uutta kalustoa, jolle ei riittänyt henkilöstöä. Päämaja teki tuolloin aloitteen Lotta Svärdille, että naisylioppilaista koulutettaisiin henkilöstöä valonheitinyksiköihin. Ajatus toteutettiin. Myllyniemen kirjassa kuvataan lottien valonheitinpatterin perustaminen,
toiminta ja kotiuttaminen. Harvaa tietää, että nämä lotat olivat aseistettuja kiväärein ja että he olivat harjoitelleet niillä ampumista.
Hävittäkää Helsinki!: Pääkaupungin tuhopommitukset vuonna 1944
(Otava) on Antero Raevuoren kirja Helsingin suurpommituksista helmikuussa 1944. Raevuori lähestyy aihettaan neljästä näkökulmasta:
kaupunkilaisten kokemusten, ilmatorjuntamiesten, vihollislentäjien sekä valtiojohdon vinkkeleistä. Ilmatorjunta nousee ratkaisevaan osaa,
minkä vuoksi Stalin ei onnistunut murtamaan suomalaisten taistelutahtoa ja pakottamaan näitä solmimaan rauhaa.
Vuonna 2014 ilmestyneessä kirjassaan Finnish Fighter Colours: 1939–
1945 Vol. 1 (Mushroom Model Publications) Kari Stenman esittelee
Suomen ilmavoimien viime sodissa käyttämän hävittäjäkaluston, niiden maalaukset ja tunnukset. Laajasti valokuvin kuvitetussa teoksessa
on myös runsaasti Karolina Holdan taidokkaita väriprofiilipiirroksia,
jotka palvelevat pienoismalliharrastajia. Konetyypeistä mukana ovat
tässä osassa Bristol Bulldog, Fokker D.XXI, Gloster Gladiator, Fiat G 50,
Morane-Saulnier sekä Brewster Model 239. Edellä mainittu teos ilmestyi vuonna 2015 suomeksi nimellä Suomen ilmavoimien hävittäjät: Historia, maalaukset ja merkinnät 1939–1945 (Koala).
Kari Stenman on julkaissut tutulla formaatilla kaksi laivuehistoriaa,
Moranelaivue: Lentolaivue 28 sodassa sekä Curtiss-laivue: Lentolaivue 32
sodassa (molemmat Kustannusliike Kari Stenman). Niissä käydään tiiviissä muodossa läpi edellä mainittujen laivueiden vaiheet perustamisesta lakkauttamiseen. Ensiksi mainittu ehti osallistua myös talvisotaan, mutta välirauhan aikana perustettu Lentolaivue 32 vain jatkosotaan ja Lapin sotaan. Moraneilla saavutettiin 120 ilmavoittoa, mutta sodan loppupuolella laivue kärsi raskaita tappioita, kun sen kalusto oli
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vanhentunut. Stenman kuvaa myös lyhyesti Lentolaivue 22:n, Lentolaivue 32:n edeltäjän, vaiheet. Lentäjien suosiossa ollutta Curtiss Hawk
75A -kalustoa pääosin käyttäneen Lentolaivue 32:n tilille kirjattiin yli
200 ilmavoittoa, mikä oli kolmanneksi eniten kaikista Suomen ilmavoimien hävittäjälaivueista. Koneiden määrään nähden Lentolaivue 32
lensi eniten sotalentoja jatkosodassa. Teosten nimistä huolimatta molemmat laivueet käyttivät myös muita hävittäjätyyppejä, mutta edellä
mainitut koneet olivat niiden pääkalustona. Stenmanin kirjoissa on liitteinä erilaisia luetteloita ja tilastoja johtajista, ässistä, ohjaajien palvelusajoista, yksittäisistä koneista, tukikohdista (myös ilmakuvia), vahvuuksista, sotalennoista, ilmavoitoista sekä tappioista. Myös vastustajan lentojoukot esitellään sopivassa määrin. Runsaasti kuvitetut teokset
perustuvat asiakirjoihin ja niitä on elävöitetty lentäjien ilmataistelukertomuksilla ja muisteluksilla.
Kovan kohtalon pommikone JK-254 (Docendo) on Rauno Suhosen
teos eräästä aikansa parasta tekniikkaa edustaneesta saksalaisvalmisteisesta Junkers Ju 88 A-4 -pommikoneesta. Suomen ilmavoimat saivat
kirjassa käsitellyn JK-254:n keväällä 1943. Heinäkuussa 1944 Lentolaivue 48:aan kuulunut koneyksilö starttasi Pohjois-Karjalan Liperin Onttolan lentokentältä (Suomen pommitusilmavoimien päätukikohdasta)
osallistuakseen pommituslennolle Tali–Ihantalaan. Kone ei päässyt lähellekään Karjalan kannasta, vaan syöksyi pian liperiläiseen järveen.
Neljän hengen miehistö sai surmansa. Suhonen kuvaa, miten koneen
palaset nostettiin järvestä syksyllä 2008; osa niistä museoitiin ja koneen
hylkyromusta valmistettiin vuonna 2011 Junkers-merkkejä, joista saatu
tuotto käytettiin sotaveteraanien hyväksi. Kirjoittaja oli itse merkittävällä panoksella mukana hylkyprojektissa ja merkkikampanjassa.
Jaakko Taipaleen teoksen 39 000 tuntia (Spiritus Historiae) otsikko
muodostuu Olavi Siirilän ja hänen Antero-poikansa yhteenlasketuista
lentotunneista. Olavi lensi viime sodissa tiedustelu- ja pommituslentoja muun muassa Blenheimeillä ja Dorniereilla. Hänen Pentti-veljensä
sai surmansa Gloster Gladiator -hävittäjien harjoitusammunnoissa helmikuussa 1940. Antero Siirilä toimi puolestaan sotilas- ja liikennelentäjänä. Yhteensä isä ja poika lensivät erilaisilla ilma-aluksilla yli neljän
vuoden ajan. Lisäksi teos esittelee lentokoneiden teknistä kehitystä 80
vuoden ajalta.
Kahdesti alasammuttu: Lentomestari Pauli Lehtonen (Koala) on Sep-
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po Uolamon teos, joka kertoo suomalaisen lentäjän värikkäästä sotataipaleesta. Lehtonen (1921–1996) lensi jatkosodan alussa Morane-hävittäjällä Lentolaivue 28:ssa. Hän joutui pian ilmatorjunnan alas ampumaksi. Pakkolaskun tehtyään hänen onnistui täpärästi hankkiutua jalan omien puolelle. Vuonna 1943 Lehtosesta tuli pommituslentäjä
Pommituslentolaivue 48:aan, jonka kalustona olivat Blenheim-, DB-3ja Pe-2-pommituskoneet. Kesällä 1944 päähenkilö oli tiedustelulennolla Petljakov Pe-2:lla, kun hänen koneensa sai osuman Talissa. Vaikka
hyppykorkeus oli matala, Lehtonen pelastautui laskuvarjolla saaden lieviä palovammoja ja selviten ainoana miehistön jäsenenä hengissä. Sodan jälkeen hänestä tuli ilmavoimien koe- ja näytöslentäjä ja lennonopettaja.
Hävittäjälentäjänä Espanjasta Jäämerelle – Günther Scholz muistelee
(Koala) on Ingo Möbiuksen laatima elämäkertateos Scholzista, joka
palveli kaikkiaan seitsemän vuotta hävittäjälentäjänä. Hän saavutti ensimmäiset ilmavoittonsa Espanjan sisällissodassa. Hän osallistui lentueenpäällikkönä Puolan ja lännen sotaretkille toisen maailmansodan
alussa. Scholz otti osaa taisteluun Englannista, Jugoslavian valloitukseen sekä operaatio Barbarossaan. Vuodesta 1942 hän sai komentoonsa
yhden Jäämeren rintamalle pohjoiseen sijoitetun Hävittäjälentorykmentti 5:n laivueista, ja myöhemmin hänestä tuli saman rykmentin komentaja. Sodan lopussa everstiluutnantti Scholz oli Norjan hävittäjäjohtaja. Hänen tililleen kertyi kaikkiaan 34 ilmavoittoa.

Toisesta maailmansodasta eri näkökulmista läheltä ja kaukaa

Monuments Men on George Clooneyn ohjaama ja tähdittämä, vuonna
2014 ensi-iltansa saanut yhdysvaltalais-saksalainen sotadraamaelokuva.
Menestyselokuva pohjautuu Robert Edselin ja Bret Witterin kirjaan
Monuments Men (Minerva), joka kertoo kuudesta Yhdysvaltain armeijan värväämästä taideasiantuntijasta, jotka lähetettiin toisen maailmansodan päätösvaiheissa pelastamaan saksalaisten ryöväämiä taideaarteita. He onnistuvat neuvokkuutensa ansiosta jäljittämään lukuisia korvaamattoman arvokkaita taideteoksia ja saamaan ne turvaan ennen
kuin saksalaiset ehtivät tuhota ne tai puna-armeija ennätti saaliinjaolle.
Lena Muhinan Piirityspäiväkirja (Bazar) sisältää teini-ikäisen venä-
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läistytön muistiinpanot hänen kokemastaan Leningradin piirityksestä
toukokuusta 1941 toukokuuhun 1942. Muhina (1924–1991) havainnoi
tarkkaavaisesti saarretun kaupungin tragediaa. Hän kommentoi arkisia
asioita, mutta alati piinaava nälkä nousee jatkuvasti pintaan. Muhina
huomaa, miten se muuttaa ihmisiä. Vaikka kertoja selvisi hengissä, hän
seurasi vierestä oman äitinsä menehtymisen. Kirjoittaminen oli yksi
Muhinan selviytymiskeinoista. Hän ei koskaan puhunut kokemuksistaan, mutta nimettömänä pysytellyt henkilö lahjoitti päiväkirjan arkistoon vuonna 1962, josta historiantutkija Sergei Jarov löysi sen.
Tappotanner: Eurooppa Hitlerin ja Stalinin välissä (Siltala) on Timothy Snyderin teos, jossa tarkastellaan sitä, miten Ukraina, Puola, ValkoVenäjä ja Baltian maat joutuivat kärsimään kahden totalitaristisen vallan puristuksessa vuosina 1930–1945. Snyder kutsuu näiden maiden
muodostamaa joukkotuhoaluetta »tappotantereeksi», sillä edellä mainituissa maissa kuoli kaikkiaan järjestelmällisissä joukkosurmissa,
muuten murhattuina, nälkään, kylmään ja pakkotyöhön kaikkiaan 14
miljoonaa ihmistä, pääasiallisesti siviilejä. Surmatöiden tai etnisten
puhdistusten motiivit olivat muun muassa luokkaterrori, holokausti tai
Neuvostoliiton antisemitismi. Snyder rinnastaa kahden erilaisen ideologian toteuttamat rikokset ihmisyyttä vastaan. Ne tehtiin miltei samaan aikaan ja vieläpä samalla alueella.

Panssareita, panssarintorjuntaa ja muuta asetekniikkaa

Thomas Andersonin Tiger: Raskas panssarivaunu (Koala) on teknisestä
vinkkelistä laadittu kirja toisen maailmansodan legendaarisesta taistelukenttien valtiaasta, saksalaisesta raskaasta Tiger-panssarivaunusta.
Anderson kirjoittaa vaunutyypin kehittämisestä ja osallistumisesta sotatoimiin. Saksalaisten vastustajat pelkäsivät Tigeriä, koska se oli tehokkaampi kuin heidän omat vaunutyyppinsä. Vaunun pääaseena oli tulivoimainen 88-millinen KwK L/56 -tykki, jolla oli kilpailijoihin nähden
ylivoimainen kantama, tarkkuus ja iskuvoima. Tiger oli myös vahvasti
panssaroitu. Vaunu oli monimutkainen asejärjestelmä, joka tarvitsi
runsaasti huoltoa. Vaurioituneita Tigereitä pelastettiin määrätietoisesti,
ja varaosapuutteita korvattiin ottamalla osia hajonneista vaunuista.
Panssarikreivi: Kenraali von Strachwitzin elämä (Koala) on Raymond
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Bagdonaksen laatima elämäkertateos, joka kertoo neljästi ritariristin
saaneesta tarunhohtoisesta saksalaisesta panssarikomentajasta. Vain 27
sotilaan risteihin kiinnitettiin tammenlehvä, miekat ja timantit. Elämäkerran kohde oli sleesialainen aristokraatti, kenraaliluutnantti Hyazinth Graf Strachwitz von Groß-Zauche und Camminetz. Bagdonaksella on ollut niukasti lähteitä käytössään, joten välillä hän kirjoittaa
enemmän yleisestä taustasta kuin päähenkilöstään. Von Strachwitz
niitti mainetta Ranskassa, Jugoslaviassa ja itärintamalla. Hän tuhosi
vaununjohtajana jopa 200 vihollisvaunua. Panssarikreivi johti edestä,
minkä vuoksi hän haavoittui neljätoista kertaa. Vastustajat lupasivat
hänen päästään palkkion.
Otto Henningin Panssaritiedustelija (Koala) kuvaa saksalaisen 130.
Panssaritiedustelupataljoonan vaiheita Ranskassa toisen maailmansodan loppuvaiheissa. Kalustona tuolla tiedusteluyksiköllä oli 75-millisellä lyhytputkisella tykillä varustetut 8-pyöräiset Sd.Kfz 233 -panssariautot. Kirjan muistelija, vaununjohtaja Otto Henning, osallistui aluksi
sekaviin, Normandian maihinnousun jälkeisiin taisteluihin. Niiden
tuoksinassa Henningin yksikkö pyrki selvittämään rintamalinjojen kulun. Normandian pensasmaasto ja liittoutuneiden ilmanherruus tekivät tiedustelusta vaikeaa. Hän osallistui Ardennien taisteluun, tällä kertaa tiedustelupuolitelavaunun (Sd.Kfz 250/9) johtajana. Hän jäi sodan
lopulla vangiksi, mutta pakeni kahden vuoden sotavankeuden jälkeen
perheensä luokse.
Sotahistoriallisen kirjallisuuden suomentajana paremmin tunnettu
Simo Liikanen on tehnyt debyyttinsä tietokirjailijana. Liikasen kirjan
Panssarinmurskaajat: Panssarintorjunta talvi- ja jatkosodassa (Gummerus) alussa kerrotaan, että panssarintorjuntamenetelmien kehittäjillä
on ollut vaikeuksia pysyä vaunukaluston kehittäjien vauhdissa. Toinen
maailmansota oli suomalaisille enimmäkseen jalkaväkitaisteluita. Osana niitä tehokkaasta panssarintorjunnasta muodostui sotatoimissa menestymisen keskeinen ennakkoehto. Liikasen kirjasta käy ilmi, että resurssipulaa korvattiin rohkeiden panssarintorjuntamiesten kekseliäisyydellä etenkin talvisodassa. Liikanen muistuttaa myös suomalaisten
Saksasta saaman aseavun suuresta merkityksestä. Monelle panssarintuhoojalle myönnettiin Mannerheim-risti.
Martin J. Doughertyn Nykyajan tehokkaimmat aseet (Minerva) on
monipuolisesti kuvitettu tietoteos 1990-luvulta näihin päiviin käytössä

U U S I N TA PA I N O S T E N V U O S I – K AT S A U S V U O D E N 2 0 1 4 S O TA H I S T O R I A L L I S E E N . . .

285

Sotahist35_001-301:__Aikakauskirja

6.11.2015

14:02

Sivu286

olleista aseista tai asejärjestelmistä. Dougherty vertailee aseita ja niiden
ominaisuuksia kuten nopeutta, panssarointia, kaliberia, tulivoimaa ja
kantamaa suhteessa muihin samantyyppisiin aseisiin. Kirjassa vertaillaan yli 300 erilaista asetta, jaettuna viiteen päälukuun: lentokoneet,
panssariajoneuvot, tykit, pommit ja ohjukset, sota-alukset ja käsiaseet.
Selkeät kaavakuvat havainnollistavat oivallisesti verrattavien aseiden
välisiä eroja.

Sodasta rauhaan

Sankareita vai pelkureita: Suomalaisen aseistakieltäytymisen historia
(Tammi) on Kalevi Kalemaan teos, jossa hän toteaa, että aseistakieltäytyminen on ollut suomalaisittain marginaalinen ilmiö, joka on herättänyt – näkökulman mukaan – tunnepitoista ja muuta keskustelua. Kalemaa aloittaa tarkastelunsa 1800-luvulta. Hän kuvaa aseistakieltäytymisen valtavirtaa ja viranomaisia vastustavana kansalaistottelemattomuutena ja väkivallattomana siviilivastarintana. Samalla hän tulee kirjoittaneeksi suomalaisen rauhanliikkeen ja pasifismin vaiheista.
Sotakorvaussopimuksen allekirjoittamisesta tuli joulukuussa 2014
kuluneeksi tasan 70 vuotta. Suomen sotakorvaukset 1944–1952: Mahdottomasta tuli mahdollinen (Paasilinna/Valtioneuvoston kanslia) on
Hannu Rautkallion toimittama kokoomateos, joka juhlistaa tuota tapahtumaa. Kirjoitukset perustuvat valtioneuvoston kanslian ja Helsingin yliopiston marraskuussa 2012 yhdessä järjestämän sotakorvausseminaarin alustuksiin. Niissä tutkijat ja talouselämän vaikuttajat kommentoivat Suomelle langetettuja sotakorvauksia. Artikkelien kirjoittajat
ottavat kantaa sotakorvausten teollisiin, kansantaloudellisiin ja poliittisiin ja henkisiin vaikutuksiin. Teksteissä käydään Suomen jälleenrakennuksen ja kansallisen selviytymisen vaiheet sekä niiden suuri merkitys
kansakunnan tulevaisuudelle.
Kari Selénin Suojeluskuntien rahat: Suojeluskuntaomaisuuden mutkikkaat järjestelyt 1944–1958 (Docendo) analysoi marraskuussa 1944
säädetyn suojeluskuntien lakkauttamislain seurauksia. Vaikka järjestöjen lakkautuminen onnistui nopeasti, niille kuuluneen omaisuuden
pesänselvitys vei vuosikausia. Kirjanpitoa ei aina ollut edes saatavilla.
Tuo omaisuuden siirtoprosessi on Selénin kirjan keskiössä. Lakkautus-
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ta ennakoiden monissa suojeluskunnissa oli ryhdytty valmistaviin toimiin, jotka käytännössä tarkoittivat omaisuuden siirtämistä kommunisteilta ja muilta tavoittelijoilta turvaan sopivaan paikkaan. Suomen
Punainen Risti sai melkein neljänneksen suorina lahjoituksina tehdyistä varojen luovutuksista. Seuraavina tulivat kaupungit, kauppalat ja
kunnat; loput menivät yleishyödyllisille säätiöille. Eteen tuli haastavia
tilanteita, ja monenlaisia ratkaisuja tarvittiin 14 vuoden aikana ennen
kuin omaisuus oli lopulta turvattu.
Suomi 1945: Rauha, pelko, toivo (Gummerus) on Pekka Tuomikosken toimittama aikakirja, joka on jatkoa teokselle Suomi 1944: Sota,
arki, maailma (Gummerus 2013). Uudemmassa kirjassa käsitellään
tuokiokuvina rauhaan paluun teemoja, kuten sotasyyllisyyskysymyksiä,
asekätkentää, sotakorvauksia ja jälleenrakentamista, mutta myös sotatoimia Lapissa. Osansa laajasti kuvitetussa teoksessa saavat myös
Mannerheimin sodanjälkeiset vaiheet. Lisäksi tärkeimmät tapahtumat
maailmansotien rintamilta mainitaan kursorisesti.
Ari Uinon Sotiemme veteraanit: Rintamalta rakentamaan (SKS) on
»tutkimuspohjainen sukupolvitarina» ja 700 000 miehen ja naisen veteraaniaikakauden historia. Tiiliskivimäinen järkäle luo silmäyksen kokonaisen sukupolven vaiheisiin sotavuosista näihin päiviin kiinnittäen
ne laajempaan historialliseen taustaansa. Uino tuo esiin jälleenrakennuksen ajan ponnistelut, veteraanien asuttamisen sekä heidän järjestäytymisensä ja edunvalvontansa. Kirjassa kuvataan veteraanien panosta
suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja yhteiskunnan suhtautumista
kunniakansalaisiinsa. Kaikki veteraanit eivät ehtineet nähdä nykyisenkaltaista arvostusta, etuisuuksien tasoa ja kuntoutuspalveluita. Teoksen
aikaansaaja on Tammenlehvän Perinneliitto, joka huolehtii osaltaan veteraanien perinnetyön jatkuvuudesta tulevaisuudessa.
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(s. 1978), FM, Sotamuseon näyttely- ja tietopalveluyksikön johtaja, Suomen
Sotahistoriallisen Seuran hallituksen jäsen.

Tarinoita vapaaehtoisista ja sotainvalideista
– Sotamuseon erikoisnäyttelyt vuonna 2015
Näyttelytoiminnan taustaa – vapaussodasta talvi- ja jatkosotien
kautta nykyaikaan

Sotamuseo perustettiin vuonna 1929 Liisankatu 1:ssä Helsingissä sijaitsevan Sota-arkiston yhteyteen. Vuodesta 1985 lähtien se on kuulunut
Sotakorkeakoulun (vuodesta 1993 Maanpuolustuskorkeakoulu) organisaatioon. Sotamuseo on puolustusvoimien keskusmuseo ja valtakunnallinen sotahistoriallinen erikoismuseo.
Sotamuseo perustettiin tallentamaan ja esittelemään vapaussotaan
liittyvää esineistöä sekä jääkäriliikkeen vaiheita. Talvi- ja jatkosodan aikana museo keräsi kokoelmiinsa materiaalia suoraan rintamalta ja järjesti sotamuistonäyttelyitä. Puolustusvoimien esineellisen perinteen
tallentaminen on jatkunut sotien jälkeen ja on muodostanut Sotamuseon näyttelytoiminnan perustan.
Talvi- ja jatkosodan aikana Sotamuseon katsottiin lähentyneen kaikkia kansalaispiirejä ja museon rooli maanpuolustustahdon kasvattajana
ja ylläpitäjänä koettiin tärkeänä. Suotuisan kehityksen turvaamiseksi
myös rauhan tultua perustettiin tammikuussa 1944 Sotamuistoyhdistys eli nykyinen Suomen Sotahistoriallinen Seura. Suomen sotahistorian tallentaminen on sekä museon että seuran intresseissä ja yhteistyö
on jatkunut vaihtelevan tiiviinä 1940-luvulta nykypäivään.
Näyttelyt ovat aina olleet suurelle yleisölle näkyvintä museotoimintaa. Sotamuseon ensimmäinen sodan jälkeinen perusnäyttely avattiin
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yleisölle Maurinkatu 1:ssä heinäkuussa 1952. Siitä lähtien museon perusnäyttely on sijainnut Kruununhaassa. Lisäksi Sotamuseolla on alkuvaiheistaan lähtien ollut näyttelytoimintaa myös Suomenlinnassa. Nykyinen, vuonna 2013 Liisankatu 1:ssä avattu perusnäyttely on nimeltään Hakkapeliitoista rauhanturvaajiin. Perusnäyttelyn ohella Sotamuseo on koko olemassaolonsa ajan toteuttanut erikoisnäyttelyitä ajankohtaisista tai muuten kiinnostavista sotahistoriaan liittyvistä aiheista.
Näyttelyt eivät ole merkityksellisiä ainoastaan niitä katsomaan tulevan yleisön kannalta; näyttelytoiminta on myös tärkeä tapa tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Näyttelyiden ei aina tarvitse olla museon yksin
tekemiä eikä näytteillä olevan materiaalin museon omista kokoelmista
peräisin. Sotamuseon vuoden 2015 erikoisnäyttelyt ovat osoitus tästä:
Unkarilaiset vapaaehtoiset Suomen talvisodassa -niminen näyttely, joka
sijaitsee perusnäyttelyn yhteydessä Liisankatu 1:ssä, on tehty yhteistyössä Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen kanssa, Sotamuseon Maneesissa Suomenlinnassa esillä oleva Sotasairaalasta siviiliin -valokuvanäyttely on puolestaan Sotainvalidien Veljesliiton toteuttama. Unkarilaisnäyt-

Suunnittelija Lauri Haavisto esittelee unkarilaisista vapaaehtoisista kertovaa
näyttelyä Ruotuväki-lehden toimittajille. Kuva: Tatu Niemi.
Designer Lauri Haavisto briefs writers from the Defence Forces newspaper
Ruotuväki on the exhibition presenting the participation of Hungarian volunteers
in the Finnish wars. Photo: Tatu Niemi
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tely avautui yleisölle talvisodan päättymispäivänä 13.3.2015. Samalla
avattiin uudelleen myös perusnäyttely, joka oli jouduttu pitämään suljettuna vuoden alusta lähtien. Sotainvalidinäyttely avautui 12.5.2015.

Unkarin miehiä Suomen pakkasissa

Ajatus unkarilaisista vapaaehtoisista kertovasta näyttelystä oli alun perin lähtöisin Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen johtajalta FT Gábor
Richlyltä. Unkarilaiset toivoivat yhteistyökumppanikseen juuri Sotamuseota, ja Unkari-keskuksessa oltiinkin enemmän kuin tyytyväisiä,
kun idea sopi museon näyttelykalenteriin. Ajatus ei ollut aivan uusi:
vastaavanlainen näyttely oli ollut esillä Sotamuseossa viimeksi vuonna
2003. Näyttelyaiheiden »kierrättäminen» ei suinkaan ole ainutlaatuista;
on aihepiirejä, joihin palataan säännöllisesti vuosikymmenestä toiseen
– niin museonäyttelyissä kuin esimerkiksi aikakauskirjan artikkelitutkimuksissakin. Mitään uutta ja mullistavaa ei välttämättä liity itse historiallisiin tapahtumiin, mutta tuttuihinkin aiheisiin voi ottaa uuden
lähestymiskulman.
Aluksi näyttelyssä ajateltiin esitellä myös muiden sukukansojen
(esim. virolaiset, inkeriläiset, karjalaiset) panosta Suomen auttamisessa,
mutta lopulta päätettiin keskittyä vain unkarilaisiin. Jo ensimmäisiä synopsiksia kevättalvella 2014 laadittaessa päätettiin näyttelyyn ottaa tutkimuspainotteinen ote. Perinteistä kronologista esitystapaa ei tosin hylätty; historiallisten faktojen ja tapahtumien esittely otettiin mukaan
yhtenä osiona, mutta lisäksi päätettiin esitellä kolme erityyppistä tutkimusprojektia. Toisin sanoen näyttelyssä pyrittiin valaisemaan myös
niitä erilaisia keinoja, joilla historiallisia tapahtumia hahmotetaan ja
samalla avaamaan erityisesti muistitiedon roolia. Koko näyttelyn läpi
kulkeva punainen lanka ovat ihmiset – yksilöt – tarinoineen: unkarilaiset, jotka lähtivät auttamaan pientä pohjoista veljeskansaa sen jouduttua suuren naapurinsa hyökkäyksen kohteeksi sekä suomalaiset, jotka
muistelevat lämmöllä ulkomaalaisilta saamaansa tukea ja ystävyyttä.
Yksi esitellyistä projekteista on Lapualta kotoisin olevan ja nykyisin
Unkarissa asuvan, kuvaajana ja ohjaajana toimivan Osmo A. Wilkunan
mittava dokumentointityö. Wilkuna etsi 1990-luvulla Suomen talvisotaan lähteneitä unkarilaisia vapaaehtoisia haastatellakseen heitä hei-
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dän kokemuksistaan. Vapaaehtoiset olivat vaienneet asiasta vuosikymmenien ajan, mutta sosialistisen järjestelmän romahdettua he
uskalsivat vihdoin astua esiin.
Wilkuna työsti laajasta haastattelumateriaalista dokumenttielokuvan, joka kokonaisuudessaan –
samoin kuin yksittäisten vapaaehtoisten haastattelut – on nähtävillä Sotamuseossa. Wilkuna on säilyttänyt myös vapaaehtoisilta saamansa valokuvat ja muun Suomeen liittyvän esineistön, jota
myös saatiin esille Sotamuseon
näyttelyyn.
Toinen tutkimusprojekteista
on Lapualla tehty muistitiedon Unkarilaiset vapaaehtoiset Suomen
keruuprojekti. Lapualainen opet- talvisodassa.
taja Niina Ala-Fossi ja hänen un- Hungarian Volunteers in the Finnish
karilaissyntyinen puolisonsa va- Winter War.
lokuvaaja Ferenc Vilisics kulkivat
Lapualla talosta taloon haastatellen henkilöitä, joilla oli omakohtaisia
muistoja unkarilaisista vapaaehtoisista. Ala-Fossi ja Vilisics työstivät
materiaalista muun muassa valokuvanäyttelyn, jonka kuvia niihin liittyvine pienine tarinoineen on hyödynnetty myös Sotamuseon näyttelyssä. Lisäksi nähtävillä on videomateriaalia haastatteluista.
Lapua ei ole sattumalta projekteja yhdistävä tekijä – Suomen Päämaja oli perustanut tammikuussa 1940 Lapualle, Tornioon ja Kemiin
leirejä, joissa ulkomaalaiset vapaaehtoiset varustettiin ja koulutettiin
sodankäyntiin Suomen oloissa. Unkarilaispataljoona sijoitettiin Lapualle kapteeni B. Nordlundin komentamaan Osasto Sisuun. Unkarilaiset käyttivät suurimman osan Suomessa oloajastaan Lapualla, sillä
pataljoona ei koskaan ehtinyt rintamalle asti.
Kolmanneksi esitellään Gábor Richlyn arkistotutkimusten tuloksia.
Unkarilaiset arkistolähteet ja aikalaisjulkaisut, jotka ovat mahdollistaneet aiheen tutkimisen, avautuivat vasta järjestelmänmuutoksen jäl-
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keen 1990-luvun alussa. Näyttelyssä on mahdollisuus selailla kopioita
asiakirjoista, jotka valottavat unkarilaisten vapaaehtoisten matkaa Suomeen ja heidän oleskeluaan täällä. Näytteillä on lisäksi aikakauden sanomalehtiä ja esimerkkejä Suomen talvisotaan liittyvästä unkarinkielisestä kirjallisuudesta.
Katsojan kannalta Unkarilaiset vapaaehtoiset talvisodassa -näyttely
muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: perinteisestä kronologisesta
asiaosuudesta, jossa kerrotaan kuvin ja tekstein vapaaehtoisliikkeen
taustasta sekä vapaaehtoisten matkasta Suomeen ja oleskelusta täällä,
»Muistojen seinästä», jolle on koottu kuvia lapualaisista ja unkarilaisista sekä heidän tarinoitaan sekä osiosta, jossa toisaalta voi keskittyä katselemaan videoaineistoa unkarilaisista ja lapualaisista, toisaalta perehtyä
arkistoaineistoon. Muun aineiston lomaan on sijoiteltu esineistöä, jota
on saatu lainaksi Unkarista ja Lapualta, lisäksi näytteillä on talvisotaan
liittyviä esineitä Sotamuseon ja Mannerheim-museon kokoelmista.

Sotainvalidien selvitymistarinoita

Sotainvalidien kohtalot ovat unkarilaisten vapaaehtoisten tapaan aihe,
jota on esitelty Sotamuseon näyttelyissä aikaisemminkin. Sotainvalidien selviytymisestä kertova näyttely Taistelimme – taistelemme oli
vuonna 2010 esillä Liisankatu 1:ssä. Sotainvalideja elää edelleen keskuudessamme noin 3 900 ja heidän keski-ikänsä on yli 91 vuotta. Aihe
on tärkeä, joten Sotamuseossa ei epäröity vastata myöntävästi Sotainvalidien Veljesliiton yhteistyötarjoukseen liiton 75-vuotisjuhlanäyttelyn järjestämiseksi museon tiloissa.
Koska unkarilaiset olivat jo valloittaneet Liisankadun vaihtuvan
näyttelyn tilan, Sotainvalidien Veljesliiton näyttelylle raivattiin paikka
Sotamuseon Maneesin Autonomiasta Atalantaan -näyttelyn yhteyteen
Suomenlinnaan. Vaikka näyttelyn rakentamisen kannalta saari oli mannerta hieman hankalampi vaihtoehto, yleisön näkökulmasta katsottuna
Suomenlinna osoittautui mitä parhaimmaksi paikaksi. Suomenlinna
on Suomen suosituimpia nähtävyyksiä ja siellä näyttelyyn tutustui varmasti suurempi määrä ihmisiä, kuin kantakaupungissa olisi tutustunut.
Sotasairaalasta siviiliin -valokuvanäyttelyn keskiössä olivat sotainvalidien elämäntarinat, joissa kerrottiin heidän sopeutumisestaan sodan-
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jälkeiseen arkeen. Näyttelyssä kävijä pääsi kurkistamaan viiden
sotainvalidin elämään. Tarinansa
kertoivat seuraavat henkilöt: käden sodassa menettänyt Martti
Vilppula, sotasokea Artturi Laitinen, lapsena haavoittunut Kaisa
Maasilta, päähän vammautunut
Reino Perta ja kylkeen osuman
saanut Eino Anttila. Nämä tarinat
ovat tyypillisiä esimerkkejä sotainvalidien tahdonvoimasta.
Sotien jälkeen Suomessa oli
noin 96 000 sodan johdosta pysyvästi vammautunutta nuorta Sotasairaalasta siviiliin.
miestä ja naista. Heidän oli pakko
sopeutua vammoihinsa ja opetel- From the War Hospital to Civilian Life.
la uusi elämä. Talvisodan jälkeen,
elokuussa 1940, sotainvalidit päättivät perustaa oman huolto-, etu- ja
veljesjärjestön asiaansa ajamaan. Sotainvalidien Veljesliitto toimii yhä
edelleen sotainvalidien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä tukena.
Näyttelypaneeleissa veteraanien kertomukset sekä faktatieto sotainvalideista yleensä ja Sotainvalidien Veljesliiton toiminnasta nivoutuivat yhteen mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi.
Sotainvalidien henkilökohtaiset tarinat toivat monille kävijöille sodan huomattavasti lähemmäs kuin museonäyttelyssä, jossa kylmät faktat ja vuosiluvut vuorottelevat ase- ja univormuvitriinien kanssa. Sotainvalidien vaikeuksiin ja sinnikkyyteen tutustuessaan monet tulivat
miettineeksi sodan kestoa. Päättyykö sota tosiaan rauhansopimukseen?
Ehkä joillekin sota päättyi vuonna 1940, 1944 tai 1945, mutta tuhansien invalidien sota jatkuu yhä. Sodan päättymisen voisi yhtä hyvin siirtää nykypäivään – tai jopa tulevaisuuteen – siihen, kun viimeinenkin
sotainvalidi on poistunut keskuudestamme. Ja sittenkin tarina ehkä jatkuisi vielä sotainvalidien leskissä ja lapsissa. Sotamuseon Maneesissa oli
post-it-lappuperiaatteella toimiva palautejärjestelmä; monissa palautteissa Sotasairaalasta siviiliin -näyttelyä kehuttiin Maneesin merkittävimmäksi osaksi.
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***
Molemmat erikoisnäyttelyt keräsivät mediahuomiota: niistä julkaistiin
artikkeleita ja arvosteluita useissa eri lehdissä. Lisäksi tämän artikkelin
kirjoittaja oli Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen johtajan Gábor
Richlyn kanssa Alfatv:n haastateltavana huhtikuussa 2015. Erityisesti
Sotasairaalasta siviiliin -näyttely sai runsaasti suoraa asiakaspalautetta,
josta pääosa oli positiivista. Kumpaakin näyttelyä voidaan pitää menestyksinä niin kävijämäärien kuin niiden Sotamuseon näyttelykonseptiin
tuoman lisäarvon näkökulmasta.
Budjettiasiat ovat aina keskeisessä asemassa, kun museo suunnittelee
ja toteuttaa näyttelyitä. Tekniikalla ja tehosteilla lastattu näyttely tulee
kalliiksi, mutta usein toteutus voi olla yksinkertaisempikin näyttelyn
vaikuttavuuden tästä yhtään kärsimättä. Yhteistyö on voimaa myös,
kun on kyse kustannuksista. Sotamuseon vuoden 2015 erikoisnäyttelyiden materiaaliset kustannukset olivat kohtuulliset: Unkarilaisista vapaaehtoisista kertovan näyttelyn kulut jaettiin Sotamuseon ja Unkarin
kulttuuri- ja tiedekeskuksen kesken. Näyttely oli toteutustavaltaan yksinkertainen ja suurin osa kuva- ja tekstipaneeleista voitiin tehdä itse.
Lisäksi näyttely oli pinta-alaltaan melko pieni. Sotainvalidien Veljesliitto puolestaan vastasi yksin 75-vuotisjuhlanäyttelynsä suunnittelu- ja
toteutuskuluista. Sotamuseo tarjosi Veljesliiton käyttöön ilmaisen tilan
ja valmiin yleisön Suomenlinnan-kävijöiden joukosta.
Kun näyttelyitä suunnitellaan ja toteutetaan, niiden tekijät usein toivovat, että näyttelyillä olisi myöhempääkin käyttöä. Sotasairaalasta
siviiliin -näyttely sulkeutui samalla kun Sotamuseon Maneesikin,
30.9.2015, eikä tätä kirjoitettaessa ole tietoa, siirtyykö se mahdollisesti
jonnekin muualle. Unkarilaiset vapaaehtoiset Suomen talvisodassa on
esillä Sotamuseossa vielä 31.12.2015 asti. Helsingistä näyttely siirtyy
seuraavaksi Jalkaväkimuseoon Mikkeliin ja sieltä Unkarin sotamuseoon.
Sotamuseon näyttelykohteissa vieraili vuonna 2014 yhteensä 66 000
kävijää. Vuoden 2015 syyskuun loppuun mennessä Hakkapeliitoista
rauhanturvaajiin -perusnäyttelyn, Maneesin Autonomiasta Atalantaanja Sotasairaalasta siviiliin -näyttelyt sekä sukellusvene Vesikon on nähnyt jo yli 70 000 ihmistä. Näiden museovieraiden joukossa on varmasti
niitä, jotka muistelevat erityisellä lämmöllä sekä unkarilaisia että sotainvalideja.
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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 2014
Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 26.3.2014. Kokouksen puheenjohtajana toimi eversti,
professori Pasi Kesseli ja sihteerinä kauppatieteiden kandidaatti Jari
Forsblom.
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Ennen kokousta
palkittiin seuran hopeisella ansiomerkillä toiminnanjohtaja Markku
Seppä ja FL Juho Kotakallio sekä jaettiin kymmenennen kerran seuran
pro gradu -palkinnot; ensimmäisen palkinnon sai Antti-Veikko Haimila
ja toinen palkinto jaettiin Juho Annalan ja Jussi Pekka Hiltusen kesken.
Gradupalkinnon rahoitti Kaatuneiden Muistosäätiö.

Hallitus ja toimihenkilöt

Vuosikokous valitsi Seuran puheenjohtajaksi prikaatikenraali, dosentti
Pentti Airion. Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön kokoonpano vuodelle 2014 muodostui seuraavanlaiseksi:
Hallituksen jäsenet olivat
puheenjohtaja prikaatikenraali, dosentti Pentti Airio
varapuheenjohtaja dosentti Mikko Karjalainen
jäsensihteeri ja kotisivuvastaava tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
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sihteeri kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom
matkasihteeri sihteeri Pirjo Pesonen
rahastonhoitaja suunnittelija Pertti Räisänen
Sotahistoriallisen aikakauskirjan toimituskunnan puheenjohtaja
filosofian maisteri Riitta Blomgren
kirjallisuustoimittaja dosentti Pasi Tuunainen
ilmailuasiantuntija diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust
Sotamuseon johtaja Harri Huusko
eversti Max Sjöblom
everstiluutnantti Yrjö Lehtonen
erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi.
Seuran toimihenkilöt olivat
palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja valtiotieteen maisteri Markku
Palokangas
pro gradu -toimikunnan puheenjohtaja valtiotieteen tohtori Esko
Vuorisjärvi.
Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n varsinaisena tilintarkastajana
toimi kauppatieteiden lisensiaatti, KHT Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana OTK Petteri Snell. Varatilintarkastajana toimi kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaisena
ekonomi Risto Korkka.

Jäsenmaksut

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa.

Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa Sotahistoriallisessa Seurassa oli 1106 jäsentä.
Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 103, poistui 36 ja jäsenmäärä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna 51 henkilöllä. Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2014 neljä (4) jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin Seuran järjestämistä matkoista ja muista tapahtumista. Jäsenkirjeet lähetettiin
sähköpostitse lähes 80 prosentille jäsenistöstä.
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Seuran toiminta

Seuran 70-vuotisjuhlallisuudet
Seura juhli 70-vuotista toimintaansa järjestämällä juhlaseminaarin ja
iltajuhlan 17. tammikuuta 2014. Juhlaseminaari järjestettiin Valkoisessa
salissa Helsingissä ja seminaarin teemana oli »Tammikuu 1944 – Suomi
70 vuotta sitten».
Seminaarin yhteydessä palkittiin seuraavat henkilöt tai yhteisöt:
– Seuran kultainen ansiomerkki n:o 21 myönnettiin Seuran puheenjohtajana toimineelle sotilasprofessori Pasi Kesselille.
– Seuran hopeisen ansiomerkin n:o 64 sai FM Anssi Saari, n:o 65 FT
Juho Kotakallio, n:o 66 Kapteeni Juha Hollanti, n:o 67 FT Touko Perko,
n:o 68 Kapteeniluutnantti Juuso Säämänen, n:o 69 Kaatuneitten Omaisten Liiton puheenjohtaja Ahti Sirkiä ja n:o 70 Suomen Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Markku Seppä.
– Seuran pöytästandaari luovutettiin komentaja, ST Ove Enqvistille
ja Helsingin Sotilaskotiyhdistys ry:lle.
Seminaari koostui seuraavasta neljästä esitelmästä, jotka käsittelivät
Suomen sotilaallista tilannetta tammikuussa 1944:
• professori Vesa Tynkkynen: suomalainen näkökulma
• VTT Markku Jokisipilä: saksalainen näkökulma
• professori Ohto Manninen: neuvostoliittolainen näkökulma
• professori Pasi Kesseli: länsiliittoutuneiden näkökulma.
Juhlaseminaariin osallistui 248 seuran jäsentä. Iltajuhla järjestettiin
Ostrobotnialla Helsingissä ja siihen osallistui 142 seuran jäsentä.
Kokoukset
Vuosikokous järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä 26.3. Siihen osallistui 64 jäsentä. Kokouksen jälkeen dosentti FT Jukka Kulomaa piti esitelmän aiheesta Kaappaushyökkäys Afganistaniin vuonna 1979.
Kevään esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 23.4. Professori
Jussi T. Lappalainen esitelmöi aiheesta Sodankäynnin ongelmia Kustaa
III:n sodan Savossa 1788–1790. Paikalla oli noin 110 kuulijaa.
Syksyn ensimmäinen esitelmäkokous pidettiin 17.9. Tieteiden talolla. Yleisesikuntamajuri ST Marko Palokangas luennoi aiheesta Sissitoiminta suomalaisessa sotataidossa. Paikalla oli noin 90 kuulijaa.
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Syksyn toinen esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 10.12. Dosentti, FT Matti Lackmanin esitelmä kertoi Jääkäriliikkeen alkuvaiheista. Tilaisuudessa oli noin 110 kuulijaa.
Matkat
Seura järjesti kaksi samansisältöistä matkaa Karjalan kannaksen taistelupaikoille 16.–18.5. ja 23.–25.5.2014. Matkojen teemana oli jatkosodan
hyökkäysvaihe 1941 ja torjuntataistelut kesällä 1944 Kannaksella.
Asiantuntijaoppaana toimi everstiluutnantti, VTM Ari Raunio. Matkoille osallistui 67 henkilöä.
Seura järjesti kaksi samansisältöistä sota- ja kulttuurihistoriamatkaa
Italiaan 13.–17.9. ja 23.–27.9. Matkojen pääteemoina olivat Anzion
maihinnousu sekä Monte Cassinon alueen monipuolinen historia,
muun muassa Pompeji. Matkojen oppaana toimi eversti Sampo Ahto ja
niille osallistui 58 henkilöä.
Esitelmätilaisuudet
Seura järjesti helmikuussa 2014 yhteistyössä Sotamuseon ja Ilmatorjuntayhdistyksen kanssa Helsingin suurpommituksia käsittelevän esitelmäsarjan. Esitelmät pidettiin keskiviikkoisin (kaksi samansisältöistä
esitystä/ilta) Sotamuseon juhlasalissa osoitteessa Liisankatu 1, Helsinki
seuraavasti:
– 5.2. eversti Ahti Lappi: Helsingin ilmapuolustuskyvyn parantaminen 1943–1944
– 12.2. diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust: Helsinki Neuvostoliiton kaukopommitusilmavoimien (ADD) strategisena kohteena
– 19.2. eversti Ahti Lappi: Helsingin ilmapuolustuksen torjuntavoitto 1944
– 26.2. filosofian kandidaatti, erikoistutkija Martti Helminen: Helsingin pommitustuhot helmikuussa 1944.
Kahdeksaa esitystä oli kuuntelemassa yhteensä lähes 900 henkilöä.
Seura järjesti Lahdessa Hennalan varuskunnassa 13.9. seminaarin, jossa
esiintyivät seuraavat luennoitsijat:
– everstiluutnantti Seppo Toivonen: Lahti 1918
– filosofian tohtori Vesa Määttä: Kenraaliluutnantti K. L. Oesch ja
Lahti
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– eversti Keijo Suominen: IV AK:n huolto jatkosodassa
– ekonomi Ahti Saarinen: Pyhäniemen ja Vesivehmaan lentotukikohdat talvi- ja jatkosodassa.
Seminaariin osallistui noin 120 henkilöä.
Seura järjesti jatkosodan kesän 1944 taisteluja käsittelevän viiden luennon yleisöluentosarjan 15.10.–12.11.2014. Esitelmät pidettiin keskiviikkoisin (kaksi samansisältöistä esitystä/ilta) Sotamuseon juhlasalissa
osoitteessa Liisankatu 1, Helsinki, ja esitelmien kävijämäärä oli 150–
200 henkilöä esitystä kohti. Esitelmöitsijät ja aiheet olivat:
– 15.10. everstiluutnantti, ST Janne Mäkitalo: Valkeasaaren läpimurto
– 22.10. professori Ohto Manninen: Viipurin menetys
– 29.10. everstiluutnantti, VTM Ari Raunio: Talin–Ihantalan ja Vuosalmen torjuntataistelut
– 5.11. dosentti Pasi Tuunainen: Ilomantsin mottitaistelut
– 12.11. FM Antti Karila: Saksalaisten viivytystaistelut Sallan ja Petsamon suunnilla syksyllä 1944.
Luentosarjan kävijämäärä oli yhteensä noin 900 henkilöä.
Muu toiminta
Seuran hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana kymmenen (10) kertaa.
Vuonna 2014 jatkettiin Seuran kotisivujen yhteyteen liitettyjen, ulkomailla olevien sotahistoriallisten kohteiden paikkatietokannan kehittämistä ja laajentamista. Sivusto julkaistiin 17.1.2014. Juhannukseksi
2014 julkaistiin seuran sivuilla Kansa Taisteli -lehden kaikki ilmestyneet numerot sähköisessä muodossa sisältäen myös hakemisto-ominaisuuden. Kävijöitä sivuilla oli seuraavasti:
– Sotahistorialliset kohteet: 21 000 kävijää vuoden 2014 loppuun
mennessä
– Kansa Taisteli: 25 000 kävijää vuoden 2014 loppuun mennessä.
Seura on jäsenenä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:ssä.
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Julkaisutoiminta

Sotahistoriallinen aikakauskirja n:o 34 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. Aikakauskirjan tekemiseen on saatu taloudellista tukea
Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä.

Talous

Seuran tilinpäätös osoitti 15 539,52 euroa ylijäämää. Tilivuoden ylijäämä muodostuu Pohjola Pankin lunastamista osakkeista.
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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 dosentti, FT Mikko Karjalainen ja varapuheenjohtaja yleisesikuntaeversti Max Sjöblom. Seuran sihteerinä toimii
KTK Jari Forsblom ja rahastonhoitajana suunnittelija Pertti Räisänen.
Jäsenasioista vastaa jäsensihteeri, tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä.
Sotahistoriallista aikakauskirjaa toimittaa toimituskunta, jonka puheenjohtaja on FM 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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