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Lukijalle
Uusi aikakauskirja monipuolisine sisältöineen on jälleen ilmestynyt.
Vuoden 2016 aikakauskirjan avausartikkelissa Vähän uutta, vähän vanhaa, vähän lainattua – uutta sotahistoriaa etsimässä analysoidaan sotahistorian alaan liittyvää tutkimusta akselilla »vanha» ja »uusi» sotahistoria. Mikko Karjalaisen artikkeli peräänkuuluttaa asioita, joista tieteellisen sotahistorian tutkimuksen pitäisi koostua: tutkimusongelma,
aineisto ja tulkinta – tutkimuksen tekemisen »pyhä kolminaisuus». Nämä asiat liittyvät myös Sotahistoriallisen aikakauskirjan artikkeleihin.
Aikakauskirjaan pyritään saamaan artikkeleita, jotka täyttävät edellä
mainitut kriteerit: ne sisältävät tutkimuskohteen tai ongelman, johon
pureudutaan käyttämällä ja tulkitsemalla riittävän laajaa ja relevanttia
lähdeaineistoa.
Sisällöltään tämänvuotiset artikkelit painottuvat pääosin perinteiseen sotahistoriaan. Jarkko Koukkusen artikkeli käsittelee poltetun
maan taktiikkaa esimerkkinä Suojärven hävitys. Pentti Airio selvittää,
mitä vuosina 1940–1941 järjestetyn ilmapuolustuksen kultakeräyksen
tuotolle tapahtui. Jussi Pajusen aiheena on ilmavalvonnan organisoiminen vuosina 1941–1943. Marko Palokangas esittelee henkilöartikkelissaan kenraaliluutnantti Veikko Koppisen elämää ja toimintaa. Juha
Hollanti käsittelee suomalaista sotienjäkeistä taktista ajattelua. Olli
Joukion artikkeli käsittelee sodan taloudellisia seurauksia tutkimuskohteena sotakorvaustuotanto vuosina 1944–1952. Uudempaa sotahistoriaa edustaa Anna Huhtalan artikkeli, jossa pohditaan aatteen merkitystä kuolemankäsittelyssä punaisten puolella keväällä 1918. Joukion ja
Huhtalan artikkelit perustuvat heidän pro gradu -tutkielmiinsa, jotka
Seura palkitsi vuoden 2015 parhaimpiin kuuluvina graduina. Seuran
gradupalkinnot jaettiin nyt jo kahdennentoista kerran.
Mukana on jälleen myös Sotamuseo-aiheinen artikkeli. Lauri Haaviston ja Riitta Blomgrenin kirjoituksessa valaistaan museokokoelmien
käyttöön liittyviä asioita, jotka saattavat olla itsestään selvyyksiä museoammattilaiselle, mutta joita esimerkiksi sotahistoriaa esittelevissä
näyttelyissä vieraileva museokävijä tulee harvoin ajatelleeksi.
Vuodesta 2009 lähtien jokaisessa aikakauskirjassa on esitelty jokin
mielenkiintoinen, lähellä tai kaukana oleva matkakohde sotahistorian
harrastajille. Tällä kertaa esittelyssä on eksoottinen Vietnam ja sen
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sotahistoriaan liittyvät nähtävyydet. Matka-artikkelin on kirjoittanut
Ahti Lappi.
Aloitusartikkeli kannattaa palauttaa mieleen, kun lukee katsausta
vuoden 2015 aikana ilmestyneeseen sotahistorialliseen kirjallisuuteen.
Pasi Tuunaisen kirjallisuusartikkeli esittelee jälleen suuren määrän
teoksia, joihin kuuluu edustajia sekä perinteisen että uuden sotahistorian piiristä. Uutuutena on tänä vuonna Carl-Fredrik Geustin katsaus
Venäjällä viime vuosina laadittuun, Suomen sotahistoriaan liittyvään
kirjallisuuteen. Tarkoituksena on tehdä tästä venäläisen tutkimuksen
esittelystä perinne.
Sotahistoriallisen aikakauskirjan toimituskunta toivottaa antoisia lukuhetkiä paitsi vuoden 2016 aikakauskirjan, myös yleisemmin kaikentyyppisen, laadukkaan sotahistoriantutkimuksen parissa.
Sotahistoriallisen aikakauskirjan toimituskunnan puolesta
R I I T TA B LO M G R E N
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MIKKO KARJALAINEN
(s. 1976), dosentti, filosofian tohtori. Toimii Suomen Sotahistoriallisen Seuran
puheenjohtajana. Julkaissut lukuisia talvi- ja jatkosodan sota- ja sotataidon
historiaan liittyviä tutkimuksia, viimeisimpänä teoksen Ylipäällikön päiväkäskyt
vuonna 2015.

Vähän uutta, vähän vanhaa, vähän
lainattua – uutta sotahistoriaa etsimässä
Uusi on vertauskuva tulevalle – sen oletetaan myös olevan jotain parempaa kuin aikaisempi. Vanhaa kohtaan tunnetaan usein kunnioitusta, mutta sitä vastaan myös kapinoidaan. Otsikon teksti on yhdistettävissä keskusteluun, jota viimeisen vuosikymmenen aikana on käyty
suomalaisesta sotahistorian tutkimuksesta1 akselilla vanha ja uusi.
Vuonna 2006 ilmestyi Tiina Kinnusen ja Ville Kivimäen toimittama
teos Ihminen sodassa. Artikkelimuotoinen, lähes kahdenkymmenen
tutkijan yhteisvoimin syntynyt teos herätti ilmestyttyään poikkeuksellisen vivahteikasta keskustelua sotahistorian tutkimustraditiosta, -näkökulmasta ja lähestymistavasta. Helsingin Sanomiin teoksen arvioinut
silloinen poliittisen historian professori Seppo Hentilä totesi provosoivasti kirjan haastavan sotien kiiltokuvahistoriaa2.
Toisesta – vähemmän palstatilaa saaneesta – näkökulmasta uuden
sotahistorian nähtiin olevan keino pyrkiä saamaan etulyöntiasema kilpailussa historiantutkimuksen julkisesta rahoituksesta. Uuden sotahistorian ei oikeastaan nähty tuovan sotahistorialliseen keskusteluun
mitään täysin uutta. Termien vanha tai perinteinen korvaaminen termillä uusi ei nähty olevan itseisarvoisesti tutkimuksen laatua parantava
asia.3
Eriävien näkemysten varjoon jäi se, että kirjan toimittajat totesivat
haluavansa välttää perinteisen ja uuden sotahistorian välisen vastakkainasettelun4. Tämä – niin perinteisen kuin uuden sotahistorian tutkimuksen arvon tunnustava – idealistinen ajatus ei kuitenkaan jakamattomasti toteutunut. Vastakkainasettelun sijaan huomio tai kritiikki
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ei myöskään valitettavasti kohdistunut eri tutkimustraditioiden sisällä
syntyneiden tutkimusten laatuun tai laaduttomuuteen – kysymykseen,
jonka olisi pitänyt olla keskustelun ytimessä.
Kansainvälisesti uuden ja vanhan sotahistorian välistä jakolinjaa ei
ole nähty toisiaan poissulkevana, sillä historiatieteiden kumulatiivisuus
on yleisesti tunnustettu tutkimusnäkökulmien tai -menetelmien vaihtelevuudesta huolimatta. Tematiikkaan syvällisesti perehtynyt professori Joanna Bourke tiivisti Ihminen sodassa -teoksessa lähestymistapojen
välisen suhteen: »…on todettava, ettei uusi sotahistoria koskaan seiso –
tai ole seisonut – omillaan. On mahdotonta pitää perinteistä sotahistoriaa irrallisena uudesta sotahistoriasta. Kaikki parhaat perinteisten näkökulmien inspiroimat historiat integroivat itseensä uusia lähestymistapoja.»5
Mitä edellinen tarkoittaa käytännössä? Ainakin sitä, ettei esimerkiksi
amerikkalais-brittiläisessä tutkimusmaailmassa sota- ja sotilashistorian
tutkimusta ole enää useampaan vuosikymmeneen tehty pelkästään
operaatioiden tai poliittisen päätöksenteon näkökulmasta, vaan sota
ymmärretään laajemmin, kulttuurisena ilmiönä.6 Kuten edellä on kuvattu, ymmärrys tästä muutoksesta on rantautunut viimeisen vuosikymmenen aikana voimallisesti myös Suomeen. Konkreettisena jatkumona keskusteluun on aiheellista todeta, että yhtäältä viimeisen vuosikymmenen aikana esimerkiksi vuosien 1939–1945 sotia ja Suomen sotilashistoriaa yleisemminkin on tutkittu aikaisempaa moninaisemmista
näkökulmista. Jakolinja uuden ja vanhan välille on jäänyt elämään.
Muutoin sisällön osalta kansallisesta näkökulmasta sotahistorian
tutkimuskohteisiin ja lähestymistapoihin kohdistunut keskustelu sen
sijaan näyttää siltä kuin tykistöllä olisi pyritty ampumaan hyttystä,
vaikka tulenjohto ei ole kyennyt lähettämään koordinaatteja tuliyksikölle. Viittaan tällä hedelmälliseen kysymykseen tutkimuksen laadusta:
Ovatko näkökulmien laajentuminen tai uudet lähestymistavat edesauttaneet sotahistorian tutkimuksen laadun kohottamista?
Valitettavasti myöntävää vastausta ei voi – ainakaan ehdoitta – antaa.
Karrikoiden voisi jopa väittää, että nykyisellään tieteellisen sotahistorian tutkimuksen tärkein kriteeri – akateemisina opinnäytteinä laadittuja väitöskirjoja lukuun ottamatta – ei usein olekaan laadukkaasti tuotetut tutkimustulokset, vaan se kuinka paljon mediahuomiota tutkimus herättää tai kuinka paljon keskustelua tutkimus herättää tiede-
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yhteisön tai lukijakunnan keskuudessa. Nämä ovat tärkeitä seikkoja,
mutta tutkimustuloksien pätevyys ei saisi olla niille alisteista, mikäli kyseiset tekstit halutaan määritellä sotahistorian tutkimukseksi.

Kuka saa tutkia sotahistoriaa?

Suomalaisen sotahistoriantutkimuksen rintamalinja on usein jakanut
tutkijat ammattilaisiin tai maallikoihin. Ammattilaisiksi on perinteisesti määritetty opintojensa perusteella pätevöityneet akateemiset historiantutkijat ja maallikoiksi ne, joiden tutkimuksellinen osaaminen on
kehittynyt ilman historiantutkimukseen kohdistuneita opintoja. Ongelmalliseksi kahtiajaossa muodostuu monesti se, että historia-ammattilaiset ymmärtävät historian totuuden eri tavoin kuin maallikot.7
Akateemisten sotahistoriantutkijoiden piirissä on lisäksi ollut voimakas kahtiajako yhtäältä puolustusvoimien piirissä tehtyyn tutkimukseen ja toisaalta siviiliyliopistojen sateenvarjon alla tehtyyn tutkimukseen. Syitä tähän keinotekoiseen jakolinjaan, jossa puolustusvoimien
piirissä tehty tutkimus on siviiliyliopistoissa kategorisesti nähty arvottomampana, voi hakea yhtäältä siitä, että on haluttu korostaa omassa
organisaatiossa tehdyn tutkimuksen laatua. Toisaalta puolustusvoimissa tehdyn tieteellisen sotahistorian tutkimuksen periaatteet ovat järjestelmän tasolla vakiintuneet siviiliyliopistojen vuosisataisten akateemisten periaatteiden tradition vastinpariksi vasta viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana.8 Puolustusvoimissa ensimmäinen sotahistoriaa käsittelevä sotatieteiden tohtorin väitöstutkimus valmistui Maanpuolustuskorkeakoulussa vuonna 2003. Vajaa kymmenen vuotta aikaisemmin
oli valmistunut puolustusvoimien palveluksessa olleen upseerin ensimmäinen virkatyönä tehty sotahistorian väitöskirja siviiliyliopistoon.
Osittain edellä kuvatun kahtiajaon johdosta perinteinen sotahistoriantutkimus vaikuttaa tutkimusalana jäävän marginaaliin. Samaan aikaan sotahistoria on määrällisesti arvioituna yksi vahvimmista historiankirjoituksen aloista, puhumattakaan sotahistoriallisesta tietokirjallisuudesta, joka täyttää niin kirjakauppojen uutuushyllyt kuin kustantamojen uutuuskirjakatalogien sivut.9
Tutkimuskentän kahtiajako ei ole vain suomalainen, vaan pikemminkin universaali ilmiö. Yleisesti jakolinjan nähdään johtuvan sotilas-
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ja (siviili)tutkijaprofession välisestä erilaisuudesta. Vastakkainasettelu
konkretisoituu yhtäältä sotilaalliseen järjestykseen, kuriin ja käskyjen
noudattamiseen ilman kyseenalaistamista ja toisaalta akateemiseen
skeptisyyteen, auktoriteettien haastamiseen, kyseenalaistamiseen ja
käskyjen ohittamiseen, mikäli ne eivät ole loogisia ja hyvin perusteltuja.10 Hedelmättömän kahtiajaon sijaan ajatus siitä miten siviili- ja sotilastaustaisten tutkijoiden osaamista tai laajemmin siviili- ja sotilasprofession parhaita osia yhdistämällä voidaan tuottaa laadukasta sotahistorian tutkimusta jää usein keskustelun ulkopuolelle.

Runsaasti tutkimusnäkökulmia – osa keskiössä ja osa marginaalissa

Sota on perinteisesti ymmärretty tilaksi, jossa kaksi tai useampia valtioita, kansoja tai heimoja (jne.) taistelevat toisiaan vastaan pakottaakseen vastapuolen tahtoonsa tai torjuakseen vihollisen hyökkäyksen.11
Viime vuosikymmeninä – viimeksi Ukrainan sodan yhteydessä vuonna
2014 – sodankäynnin ja laajemmin sodan käsitteen muutoksesta on
käyty keskustelua. Tästä seuraa viipeellä muutospaineita myös viimeaikaisten sotien historiantutkimukselle.
Perinteinen sotahistoriantutkimuksen kenttä on helposti johdettavissa edellä mainitun traditionaalisen sodan käsitteen kautta. Tutkimuksen ydin on muodostunut sotaoperaatioihin sekä sodankäynnin ja
poliittisen toiminnan muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun. Talvi- ja jatkosodan ajan sotahistoriantutkimus muodostaa tästä hyvän
esimerkin. Ensin aloitettiin tapahtumakuvausten julkaiseminen. Sen
jälkeen alkoi ilmestyä limittäin henkilökohtaisia muistelmia, joiden jälkeen alkoi vähitellen valmistua akateemisia julkaisuja tutkimuskentän
laajentuessa vähitellen muun muassa sosiaali- ja taloushistorian näkökulmiin. Seuraavana lenkkinä tässä tutkimustradition ketjussa voidaan
nähdä uuden sotahistorian esiinnousu.
Uuden sotahistorian lähestymiskulma sotahistoriaan on se, että ihmisen kokemus sodasta nostetaan tutkimuksen keskiöön. Samanaikaisesti on kuitenkin jätetty huomiotta, että myös muita sota- ja sotilashistorian osa-alueita on aikaisemmin jäänyt marginaaliin. Esimerkiksi
itsenäisyyden ajan teemoihin liittyvässä tutkimuksessa ulkokehälle jäivät heti sotienjälkeisinä vuosikymmeninä sotaoperaatioiden suunnitte-
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luun tai johtamiseen liittyvät teemat – tutkimus eteni tapahtumahistorian tutkimisen ehdoilla. Niin ikään myöskään talvi- ja jatkosodan aikana kerättyjä sotakokemuksia – puolustusvoimien toiminnassa syntyneitä havaintoja ja kokemuksia, joiden avulla omaa toimintaa olisi pystytty kehittämään tulevia mahdollisia sotia varten – ei hyödynnetty tutkimuksellisesti systemaattisesti heti sotien jälkeen.12
Uuden sotahistorian tuotemerkin suojissa aikaisempaa sotahistoriallista tutkimustraditiota on arvosteltu13 kapea-alaiseksi ilman, että
olisi nähty puuttuvien tutkimusteemojen sisältäneen paljon muutakin
kuin vain kokemushistoriaa tai yksilöhistoriaa. Edelliset esimerkit
osoittavat, että sotahistoriallisen tutkimuksen ulkopuolelle on jäänyt
hyvin erityyppisiä tutkimusnäkökulmia, joiden keskinäinen arvottaminen hyödyllisiin tai hyödyttömiin on hedelmätöntä.
Perinteisessä sotahistoriantutkimuksessa yksittäisen ihmisen roolia
on läpi 1900-luvun useimmiten tarkasteltu tutkimusnäkökulman mukaan joko korkea-arvoisen upseerin tai poliitikon näkökulmasta. Ylipäätään sodan kokemusta on hyödynnetty tutkimuksessa ensisijaisesti
poliittisen tai sotilaallisen suunnittelun, päätöksenteon tai toteutuksen
näkökulmasta. Tällöin yksittäisen naisen, siviilin, rivisotilaan tai esimerkiksi vihollissotilaan näkökulma on jäänyt ulos tutkimuksen keskiöstä. Samoin myös sodissa kuolleet, haavoittuneet, traumatisoituneet
ja toisaalta sodassa tehdyt kauheudet ovat tapahtumahistoriaa tutkittaessa nousseet heti sotien jälkeen esiin, mutta vain muiden tutkimusongelmien käsittelyn yhteydessä sivuosumina.
Sotahistoriantutkimus on uuden sotahistorian näkökulmasta haluttu nähdä – osin ilmeisen tarkoitushakuisestikin – pelkästään operaatioiden tai sodan ajan sotilaspoliittisen historian tutkimuksena. Samaan aikaan tutkijapiireissä on kuitenkin yleisesti tunnustettu, että
1970-luvulta lähtien – jolloin siviiliyliopistoissa valmistui useita sotahistoriaan liittyviä väitöskirjoja14, ensimmäisenä Touko Perkon vuonna
1971 Turun yliopistossa valmistunut väitöstutkimus Aseveljen kuva.
Suhtautuminen Saksaan jatkosodan Suomessa – on sotahistoriantutkimus sisältänyt myös kulttuuri-, talous- ja sosiaalihistoriallisia tulokulmia. Esimerkiksi Suomen Akatemian vuosina 1975–1981 rahoittamassa Suomi toisessa maailmansodassa -projektissa oli tavoitteena selvittää
myös sodan taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia.15
Sotahistoriaan liittyvän tutkimuskentän laajeneminen on ollut lin-
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jassa yleiseen historiantutkimuksen kehitykseen, sillä koko tutkimuskirjo on laajentunut 1900-luvun viimeisellä kolmanneksella. Tutkimuskirjon laajentuminen – on kyseessä sitten syy tai seuraus – on näkynyt
1990-luvun lopulla muutoksena myös akateemisen historiantutkimuksen perusperiaatteissa. Muutoksen syvin olemus kiteytyy Jorma Kalelan
esittämänä: »Historiaan kohdistetun postmodernistisen kritiikin voima
ja vaikutus on ollut niin suuri, että kasvava osa historiantutkijoista on
luopunut totuuden etsimisestä, uskosta objektiivisuuteen ja tavoittelemasta tieteellistä lähestymistapaa menneisyyteen.»16 Tähän voi yhtyä
myös sotahistoriallisen tutkimuskirjallisuuden osalta.
Samaan aikaan tutkimuskirjallisuuden rinnalla sotahistoriaan linkittyvien tietokirjojen ja kaunokirjallisten teosten määrä on muodostanut
merkitsevän suuren osan koko historia-aiheisesta kirjallisuudesta. 2000luvulla uusi sotahistoria on pyrkinyt haastamaan perinteisen sotahistoriatutkimuksen määrällistä hallitsevuutta. Kasvanut nimekemäärä on
sisältänyt tältäkin osin niin tutkimus- kuin tietokirjallisuutta.17

Sotahistorian tutkimuksen kerroksellisuus

Sotahistorian tutkimuksen kerroksellisuus ja erilaisten lähestymistapojen limittäisyys konkretisoituvat hyvin esimerkiksi 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä kiivaana käyneessä väittelyssä jatkosodan
hyökkäysvaiheen kieltäytymisilmiöistä ja ennen kaikkea kesän 1944
karkuruusilmiöistä Karjalan kannaksella.
Väittelyn tiimellyksessä unohtui, että tästä teemasta oli kirjoitettu eri
opinnäytteissä jo hyvin pian jatkosodan päättymisen jälkeen. Muun
muassa kapteeni Paavo Junttila laati Tiede ja Ase -julkaisuun vuonna
1955 diplomityöhönsä pohjautuvan artikkelin, jossa hän tarkasteli
määrällisestä näkökulmasta ilmiöitä kapina, kieltäytymiset, pelkuruus
ja karkaamiset vuosina 1941–1944.18
Junttila toi esille artikkelissaan, jonka pohjana toiminut diplomityö
valmistui vuonna 1949 – vain viisi vuotta Neuvostoliiton Karjalan kannaksella suorittaman suurhyökkäyksen jälkeen – että ilmiöt olivat olleet laajempia kuin oikeudenkäyntiasiakirjoista kävi ilmi. Oli nimittäin
esiintynyt runsaasti karkuruustapauksia, jotka käsiteltiin joukkoosaston sisällä kurinpidollisesti ilman tarkkaa dokumentointia.
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Ilman tämänkaltaista perinteisen historiantutkimuksen työkaluin
tehtyä tutkimusta lähtökohdat kesän 1944 karkuruusilmiön tutkimukselle 2000-luvun alussa olisivat olleet hyvin vajavaiset. Aikaisemman
tutkimuksen luomaa pohjaa ei kovinkaan laajasti tuotu esiin, mikä on
yhtäältä hyvin luonnollista, mutta toisaalta historiantutkimuksen perusperiaatteiden vastaista.
Talvi- ja jatkosodan historiantutkimus on kuvaava esimerkki tiedon
kumuloitumisesta ja sen merkityksen häivyttämisestä. Talvi- ja jatkosodan osalta tapahtumahistoriallisen kehyksen ovat pitkälti määritelleet
1970-luvulla ilmestynyt neliosainen Talvisodan historia -kirjasarja ja
1950-luvulla ilmestynyt Suomen sota -kirjasarja, joka ilmestyi kuusiosaisena täydennetyssä muodossa Jatkosodan historia -nimisenä 1980–1990luvulla. Nämä puolustusvoimissa virkatyönä toteutetut, ilman varsinaista tutkimusongelmalähtöisyyttä ja ilman viiteapparaattia laaditut
kirjasarjat ovat paaluttaneet suurelta osin maallikoiden yleiskäsityksen
näistä sodista, mutta samalla myös siviilitutkijoiden käsityksen puolustusvoimissa tehdystä perinteisestä sotahistorian tutkimuksen tasosta.
Tutkimuksellisesta näkökulmasta tarkasteltuna teosten arvo ei ole
näyttäytynyt kovinkaan kirkkaana, vaikka toisaalta ne lienevät viitatuimpia suomalaisia sotahistoriallisia teoksia vielä nykypäivänäkin. Tapahtumahistorian ajoittain pikkutarkaksikin määriteltävä kuvaaminen
on edellä mainittujen teosten suurin ja samalla erittäin merkittävä arvo. Vuonna 1977 ilmestyneen Talvisodan historian 1. osan alkulauseessa
todetaankin avoimesti, että sodan haavojen umpeuduttua on voitu pyrkiä puolueettomasti tarkastelemaan tapahtunutta. Teoksessa pyrittiin
selvittämään tapahtumat, mutta tekijät eivät nähneet tehneensä siitä
kriittistä arvostelevaa tutkimusta. Tätä reunaehtoa teossarjaa arvostelleet kriitikot eivät useinkaan ole kuitenkaan noteeranneet.
Vuonna 1988 ilmestyneen Jatkosodan historia -sarjan ensimmäisen
osan Lukijalle-osuudessa todetaan samalla tavoin, että tavoitteena on
ollut rakentaa silloiseen tietämykseen perustuva mahdollisimman objektiivinen teos sekä lukevalle yleisölle että hakuteoksena myös tutkijoille. Objektiivisuuden toteaminen on viiteapparaatin puuttuessa hankalaa ja – kuten myöhemmät tutkijat ovat osoittaneet – mahdotonta.
Sen sijaan teossarja osoittaa historiankirjoituksen kumulatiivisen luonteen. Puutteellisuuksista huolimatta Jatkosodan historiaan on tarkennettu 1950-luvun Suomen sota -teossarjan luomaa kuvaa ja muodostet-
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tu yleiskuva, jota vasten myöhemmät tutkijat ovat tarkentaneet kuvaa
jatkosodan ilmiöistä.
Hyvä esimerkki Jatkosodan historia -kirjasarjan perinteisestä lähestymistavasta on ensimmäisen osan erillissotateeman käsittely. Tuolloin
1980-luvun lopulla Ohto Manninen kirjoitti Suomen ja Saksan välisestä yhteistyöstä sodan aikana todeten, että jatkosodan alusta lähtien
Suomi ilmoitti käyvänsä erillissotaa Neuvostoliittoa vastaan. Niin ikään
Manninen toi esiin, että liittosopimusta maiden välille ei solmittu,
mutta ilman sopimustakin kanssasotijoiden Suomen ja Saksan intressit
olivat monissa suhteissa ilmeiset.19
Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana tätä erillissotakäsitettä
vastaan ja puolesta on argumentoitu lukemattomin eri tavoin ja yleisesti aseveljien – Suomen ja Saksan – nähtiin olleen liittolaisia, vaikkei
virallista sopimusta ollutkaan. Samanaikaisesti »perinteisen» historiantutkimuksen, josta äskeinen esimerkkikin kumpuaa, esittämiä pohjaväitteitä ei kuitenkaan ole tunnustettu, vaan tekstit on nähty virheellisesti vain ja ainoastaan erillissotateemaa tukevina kannanottoina.
Dramaattinen uuden tiedon julkaiseminen ajaa ajoittain yli siitä, että
tunnustettaisiin jo aikaisempien tutkijoiden tuottaneen tutkimustuloksia, joita uusi tutkimus nyt tarkentaa tai kumoaa. Olemassa olevan pätevän historiallisen tiedon hyödyntämisen pitäisi sisältyä historiantutkijan työkalulaatikkoon lähestymistavasta tai näkökulmasta riippumatta.

Uuden sotahistorian tutkimuksen lisäarvo – vastuu jää lukijalle

Vastaako tutkimuksen otsikko tutkimuksen sisältöä? Onko tutkimuskysymykseen vastattu siten, että tutkimuksen lähdeaineisto muodostaa
perusteltavissa olevan kokonaisuuden ja aineiston perusteella tehty tulkinta on laadittu tunnustettuja tutkimusmenetelmiä käyttäen? Itsestään selviä kysymyksiä, saattaisi perinteisen tutkijakoulutuksen saanut
historiaosaaja sanoa. Jos tutkijakollega haluaa kiistää kollegansa tutkimuksen arvon, se tapahtuu sotahistoriassa tylyimmillään siten, että kyseenalaistaa tutkimuskysymykseen vastaamisessa syntyneet tulkinnat.
Näiden tutkimuksellisten peruskysymysten ympärille kietoutuu osaltaan sotahistorian tutkimuksesta käyty keskustelu 2000-luvulla, viimeisen vuosikymmenen aikana.

16

MIKKO KARJALAINEN

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:49

Sivu17

Aikaisemmin esiin nostettu Joanna Bourke on analysoinut uuden
sotahistorian heikkouksia todeten seuraavaa: »Monet uuden sotahistorian edustajista ovat olleet kaikkea muuta kuin selkeitä teoreettisen perustansa suhteen…». Bourken ajatukseen siitä, että historiantutkimus
perustuu tukevasti ja vaivaa nähden tehtyyn tutkimukseen ja erilaisten
hypoteesien tarkasteluun, voi perustellusti yhtyä.20
Perinteisesti sotahistorian tutkimuksen laadukkuuden takeena on
nähty tarkkaan argumentointiin pohjautuva tulkinta, jossa tutkimustulosten määrittely on jäänyt mahdollisimman pieneltä osin lukijan tulkinnan varaan. Heikkoudet puolestaan ovat liittyneet lähdeaineistojen
tai tutkimusmenetelmällisen osaamisen vajavaisuuteen ja niitä seuranneisiin heikosti perusteltuihin tulkintoihin.
Kalela on pohtinut edellä kuvattuja tutkimusperusteita kiteyttämällä
tutkijalle asetetut vaatimukset kahteen osaan: yhtäältä kysymyksenasettelu, ovatko valitut kysymykset perusteltuja, ja toisaalta tutkijan tapa
käyttää lähteitään.21 Uusi sotahistoria on tuonut tullessaan tutkimuksia, joissa sanoudutaan irti laajan lähdeaineiston käyttöön perustuvasta
tulkinnasta. Sen sijaan tutkimustulokset voivat perustua esimerkiksi
yksittäisiin muistitietoihin, joista tehdyt tulkinnat eivät kestä kriittistä
tarkastelua lähdeaineiston laatuun ja määrään nähden. Tutkimusmenetelmällisillä ratkaisuilla lähdeaineiston vajavaisuudet eivät ole helposti
kompensoitavissa.
Pasi Tuunaisen analyysiin, jossa hän vuonna 2009 määritteli jaon
vanhaan ja uuteen sotahistoriaan keinotekoiseksi, voi yhtyä: »…Voidaan esimerkiksi kysyä, onko sotaliikkeitä uusin kysymyksenasetteluin
ja innovatiivisin menetelmin analysoiva tutkija puhtaasti ’vanhan sotahistorian’ edustaja. Pelkkä tutkimusaihe tai aikakausi (puhumattakaan
tutkijan sukupuolesta tai iästä) eivät tee kenestäkään automaattisesti
’uutta sotahistorioitsijaa’…».22
Edellä esitetyt arviot eivät kuitenkaan sulje pois sitä, ettei yksittäisen
ihmisen kriisiajankokemushistorialla olisi tutkimuksellista arvoa. Päinvastoin tutkijoiden tulisi suoraviivaisemmin avata tutkimuksensa logiikkaa, jotta pelkästään lukijan vastuulle ei jäisi se, onko esimerkiksi
sodan ajan ilmiöiden kuvaamisen pohjana yksittäisen ihmisen kokemus vai laajan henkilöjoukon kokemuksista suodatettu synteesi.
Esimerkkeinä uudesta, tutkimusperustaltaan onnistuneesta näkökulmasta jatkosodan sotilashistoriaan voi nostaa yhtäältä Marianne
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Junilan väitöstutkimuksen vuodelta 2000, jossa on selvitetty suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisten sotilaiden välisiä suhteita jatkosodan
aikana. Toisaalta reilu kymmenen vuotta myöhemmin Ville Kivimäen
väitöstutkimus jatkosodan aikaisten hermonsa menettäneiden sotilaiden kohtalosta yhdisti analyyttisen sotahistoriallisen tutkimuksen ja
populaarin, hyvin sensitiivisen teeman tavalla, jota voidaan pitää ehdottomasti tavoittelemisen arvoisena kaikkien akateemisten sotahistorian opinnäytteiden osalta.23
Yhteistä edellä mainituille uuden sotahistorian tunnusmerkit täyttäville tutkimuksille ovat lähdeaineistojen monipuolinen ja kattava hyödyntäminen sekä niiden perusteella historiantutkimuksen työkaluin
tehty perusteltu ja ennen kaikkea neutraalin kriittisellä otteella laadittu
analyysi. Ja kaikki tämä toteutettuna ilman sensaatiohakuisuutta.
Vaikeammin ymmärrettävissä on sen sijaan tulokulma, kun tutkija
suhtautuu muistitietoaineiston käyttöön esimerkiksi siten, että kertomusten todenperäisyyttä koskevien epäilyjen jatkuvaa esittämistä pidetään tarpeettomana.24 Viittaan edellisellä esimerkiksi sosiologian do-

Esimerkkejä teoksista, jotka ovat herättäneet keskustelua sotahistorian
tutkimuksesta: Ihminen sodassa (2006), Ruma sota (2008) ja Murtuneet mielet
(2013).
Works that have sparked a debate on military history research: Ihminen sodassa
(2006), Ruma sota (2008), and Murtuneet mielet (2013).
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sentti Sari Näreen Ruma sota -teoksessa jatkosodan suomalaisia poliittisia vankeja ja heidän kokemushistoriaansa kuvaavaan artikkeliin. Siinä Näre esittää historiantutkimuksen perusteita ravisuttavan väitteen
muisteluaineiston käytöstä historiantutkimuksessa: »Suhtaudun aineistoon niin kuin yleensä suhtaudutaan muuhunkin muisteluaineistoon:
kertomusten todenperäisyyttä koskevien epäilyjen jatkuva esittäminen
olisi pikemmin epäeettistä kuin takaavinaan aineistonkäytön luotettavuuden…». Tällä tavoin laadittujen tieteelliseksi tutkimukseksi määriteltyjen tekstien osalta jää lukijan vastuulle ehdottomasti liian suuri
rooli arvioida, onko tutkija lukenut lähteitä riittävällä tutkijaotteella,
tulkinnan kestävyydestä puhumattakaan.
Päinvastoin historiantutkijan, joka pyrkii perustelluilla tulkinnoillaan osallistumaan jatkuvasti tapahtuvaan historian määrittämiseen,
tulisi lukea lähteitään – myös muistitietoa – avoimen kriittisesti, epäilyjä esittäen aina tutkimusta tehdessään. Historiantutkijalle historia on
Kalelan sanoin: »…ihmisen toiminnan jälkiä koskevia selityksiä ja tulkintoja. Hänen työnsä taas on asioiden ja ilmiöiden välisistä yhteyksistä
esitettyjen väitteiden kestävyyden punnitsemista.»25
Muistitiedon osalta viime vuosien sotahistoriallisessa keskustelussa
syrjään on jäänyt myös se, että muistitietoaineisto ei ole ollut aikaisempinakaan vuosikymmeninä kielletty tai tuntematon asia suomalaisessa
sotahistorian tutkimuksessa, vaikka se onkin 2000-luvulla haluttu nähdä uutena, vastikään täysipainoisesti käyttöön otettuna lähderyhmänä. Esimerkiksi ensimmäisissä suomalaisissa sotahistorian alan toista
maailmansotaa käsittelevissä väitöskirjoissa käytettiin jo 1970-luvulla
aikalaisten muistitietoaineistoja tutkimuslähteinä. Tutkimuskysymykset määrittivät tuolloin muistitiedon käytön laajuuden ja tarpeellisuuden.26

Tieteen popularisoinnin nimessä

Sotahistorian tutkimus, jossa tutkimuksenteon »pyhä kolminaisuus» –
tutkimusongelma, aineisto ja tulkinta – on toteutettu kestävällä tavalla,
ei läheskään aina ole se perusta, josta nousevat esiin eniten suurta yleisöä kiinnostavat tutkimusjulkaisut. Esimerkiksi analyyttisesti upseereiden ja sotilaiden alkoholinkäyttöä käsittelevä tutkimus – jossa alkoho-
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linkäytön vaikuttavuutta ihmisten toimintaan sodan aikana tutkitaan
samalla tavoin kuin muidenkin ihmisryhmien osalta – ei välttämättä
ylitä julkisuuskynnystä. Sen sijaan tutkimusartikkelin muotoon laadittu teksti27, jonka otsikossa todetaan sotaa käydyn huumeissa ja humalassa siten, että sotilaat olivat sammuksissa ja kenraalit vauhdissa talvija jatkosodan ajan Suomessa, saavuttaa huterasta lähdepohjastaan huolimatta enemmän julkista kiinnostavuutta.
Niin ikään väite, jonka mukaan erilaiset nykyisin huumeiksi luokiteltavat aineet olivat laajasti käytössä talvi- ja jatkosodan aikana Suomessa28, vaatisi erittäin laajan lähdepohjan yhdistettynä perusteltuun
tutkimuslogiikkaan, ennen kuin väitteen todenmukaisuutta voitaisiin
pitää historiatieteen työkaluin uskottavasti todistettuna. Toki tekstin
kriittinen analysointi jää aina lukijan vastuulle, mutta tämänkaltaisen
hätkähdyttävän väitteen osalta lukija joutuu normaaliakin tarkemmin
pohtimaan tiedon paikkansapitävyyttä.
Perinteisen historiantutkimuksen keinoin, esimerkiksi induktiivisen
päättelyn kautta kyettäisiin edellä kuvattuja tutkimuskohteita käsittelemään siten, että yksittäisiä havaintoja yhdistelemällä tehtäisiin kriittisen
arvioinnin kestäviä yleistyksiä. Sen sijaan tiedon popularisoinnin nimissä – tai ainakin siltä ilmiö näyttäytyy – on erityisesti viime vuosina syntynyt merkittävän paljon tutkimusartikkeleita, joissa yleistykset tai havainnot ylipäätään ovat pohjautuneet hyvin vähäiseen lähdeaineistoon.
Uusi sotahistoria tuo oman näkemyksensä mukaan tutkimuksen
keskiöön yksittäisten sodan kokeneiden ihmisten kokemushistorian.
Tavoite on hyvin perusteltu, mutta toteutustapa muodostaa haasteen,
jonka vaativuus näkyy tutkimustulosten vaihtelevana laatuna. Niin sodan kokemuksia käsittelevissä kuin tieteellisissä sotahistoriallisissa artikkeleissa yleensäkin pitäisi lähdeaineisto ja sen käsittelytapa tuoda rehellisesti esiin. Ei voi olla niin, että yksittäisen henkilön tai pienen ryhmän muistitiedon perusteella tehdään tutkimuksen analyysiosa, joka ei
kestä akateemisen historiantutkimuksen suurennuslasilla tehtyä tarkastelua. Tässä konkretisoituu osaltaan se veteen piirretty viiva tietokirjallisuuden ja akateemisen tutkimuksen välillä. Akateemisen tutkimusyhteisön sisällä tällaiset ohilyönnit ovat onneksi havaittavissa ja siten
myös kritikoitavissa29, mutta ei-historia-ammattilaisen lukijan osalta
tilanne on ongelmallisempi.
Edellä kuvattu kahtiajako sivuaa osittain myös ajatusta historiantut-
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kimuksen popularisoinnista. Esimerkiksi Kalela on havainnoinut sitä,
kuinka tieteellisen kirjallisuuden koetaan tarvitsevan monessa tapauksessa erillistä tunnetuksi tekemistä eli popularisointia.30 Voidaan aiheellisesti kysyä, eikö tieteellisen ja popularisoidun tekstin toisiinsa niveltyminen pitäisi olla sisäänrakennettu toimintatapa sotahistoriallisten tutkimustekstien osalta.

Sotahistorian tutkimuskenttä pirstoutuu

Perinteisen historiantutkimuksen vahvuutena ovat olleet vankkaan lähdepohjaan tukeutuvat tulkinnat. On nähtävissä, että osa uuden sotahistorian piiriin kuuluvasta historiantutkimuksesta ei enää pyrikään totuuden etsimiseen, objektiivisuuteen tai tavoittelemaan tieteellistä lähestymistapaa menneisyyteen. Tutkimustraditioiden eriytyminen tulee
tunnistaa, jotta kunkin tutkimussuuntauksen anti pystytään arvioimaan oikean mittariston avulla. Sota- ja sotilashistorian tutkimus tuleekin mitä ilmeisimmin jatkossa sirpaloitumaan yhä pienempiin tutkimussuuntauksiin, mikäli yhteisten nimittäjien etsiminen enää tulevaisuudessa eri tutkimustapojen osalta ylipäätään on hedelmällistä.
Kaikesta edellä mainitusta seuraa se, että sota- ja sotilashistorian lukijalle jää yhä suurempi vastuu tulkita lukemansa tekstin oikeellisuutta
tai todenperäisyyttä. Käytännössä sotahistorian kuluttaja kohtaa tulevaisuudessa yhä mullistavampia sotahistorian tulkintoja yhä moninaisimmista tutkimuskohteista. Niin ikään kritiikki julkaistuja tekstejä
kohtaan tulee olemaan aikaisempaa hajanaisempaa. Toisaalta tutkimukselliset näkemyserot mahdollisesti syventyvät, mutta toisaalta niitä
tullaan myös käymään vähemmän, kun menetelmät, foorumit ja tekijät
eriytyvät. Ajatus ei sinällään ole mitenkään uusi, mutta tutkimuksen
eriytyminen tulee jatkossa tunnistaa.31
Aikaisemman tutkimuksen huomioimiseen ja sitä kautta tutkimustiedon kumuloitumiseen ei jatkossa todennäköisesti kiinnitetä kaikkien
sota- tai sotilashistoriallisten lähestymistapojen osalta kriittisesti huomiota samalla tavoin kuin aikaisemmin. Moni tutkimus tuntuu nykyisellään asemoituvan yhä selvemmin yksittäiseksi kokonaisuudeksi ja
samalla perinteisen sotahistoriallisen tutkimustradition universaali ajatus aikaisempien tutkijasukupolvien saavutuksista ja niiden kriittisestä
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jatkohyödyntämisestä – eli uuden tutkimuksen pohjautuminen aikaisempiin tutkimustuloksiin tai pyrkimys kumoamaan ne – näyttää jäävän toisarvoiseen asemaan.
On kuitenkin aiheellista toivoa – aikaisemmin mainitun Joanna
Bourken sanoin – että historiantutkimuksen perusfundamentteja hyödynnetään myös tulevaisuudessa: »… Toisin sanoen hyvä sotahistoria
(missä tahansa asussaan) ei tyydy yksinkertaisesti soveltamaan jotain
ennakkoon asetettua teoreettista lähtökohtaa poimien arkistoista muutamia maukkaita näytepaloja, vaan se perustuu tukevasti ja vaivaa nähden tehtyyn tutkimukseen ja erilaisten hypoteesien tarkasteluun.»32
Bourken ajatuksen soisi elävän yhtäältä kaikkien sotahistorian tutkijoiden ajattelussa kirjoitustyön aikana ja toisaalta sotahistorian kuluttajien mielissä valmiita tutkimuksia luettaessa. Bourken esiin nostama
uhkakuva konkretisoituu suomalaisessa sotahistorian kentässä nykyisellään siten, että sama tutkija saattaa julkaista kerran vuodessa monisatasivuisen monografian sotahistoriallisena tietokirjana. Tällöin kyse
on nimenomaan maukkaiden näytepalojen poimimisesta, sillä samanlaajuisen sotahistoriallisen tieteellisen tutkimuksen julkaiseminen kerran vuodessa vaatii joko poikkeuksellista kyvykkyyttä tai nimenomaan
tutkimuksellisia oikaisuja muun muassa lähdeaineiston käytössä. Tutkimuksessa ei tuolloin edetä tutkimuksen tekemisen, vaan julkaisemisen ehdoilla.
On näkökulma uusi tai perinteinen, sodassa ja sodankäynnissä on
kyse sellaisista ihmisen toteuttamista teoista, jotka rauhanajan toiminnassa jäävät toteutumatta. Näiden ilmiöiden tutkimisessa sotahistorian
tutkimuksella on niin kansallisesti kuin universaalistikin tärkeä rooli.
Sotahistorian tutkijoiden – kokevat he kiinnittyvänsä kumpaan tahansa koulukuntaan – on pohdittava tulevaisuudessakin, säilyttävätkö he
tässä tärkeässä tehtävässään pyrkimyksen totuuden etsimiseen, uskon
objektiivisuuteen ja pyrkimyksen tieteellisestä lähestymistavasta menneisyyden tutkimiseen.
Lähdeviitteet
1 Sotahistorian

tutkimuksen käsite ymmärretään tässä artikkelissa siten, että se sisältää
myös sotilashistorian. Ajallisesti käsittely kohdistuu pääosin Suomen itsenäisyyden ajan
sotahistorian tutkimukseen.
2 Hentilä, Seppo: Ihminen tulee sotahistoriaan. Nuorten tutkijoiden kirja haastaa sotien
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MIKKO KARJALAINEN

Something Old, Something New, and
Something Borrowed – Quest for New
Approaches to Military History
New is a precursor to things to come. New is also expected to be an improvement over what was previously. Old is often respected, but may
also arouse rebellious sentiments. The heading of this article may have
some relevance to a debate on research into military history that has
been ongoing in Finland during the past decade along an old-versusnew axis.
A volume titled Finland in World War II: History, Memory, Interpretations (Ihminen sodassa), edited by Tiina Kinnunen and Ville Kivimäki
and published in 2006 was a joint effort from nearly twenty researchers. It consisted of a series of articles on a myriad of facets of human life in a time of war and sparked an extraordinary and convoluted
debate on the traditions of, and approach to, military history.
The prevailing widely dispersed views on the topic overshadowed
the editors’ wish to avoid confrontation between the traditional and
modern approaches to military history. This idealistic notion, which
recognized the equal importance of traditional and modern research
alike, failed to come to full fruition. It is unfortunate that criticism was
not aimed at the quality – or lack thereof – of the research done by the
followers of the different schools even though this question should
have been the focus of the debate.
Internationally, the dividing line between old and new approaches to
military history is not seen as non-permissive since the sciences of history are generally accepted to be cumulative, notwithstanding differ-
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ences in approaches to, and the methods of, research. Have the widening views or new approaches then resulted in an improved quality of
research on military history? Unfortunately, an answer in the affirmative cannot be given, at least not without reservations.
In the field of military history research in Finland, a dividing line
has often segregated professional scholars from layman researchers. By
a common definition, the former group includes academic researchers
of history, while the latter consists of individuals whose competencies
in the field of research have evolved without completing specific studies on the research of history. Moreover, academic researchers of military history have traditionally divided – often without justification –
research into two distinct categories: work done within the defense
forces on one hand, and in civilian universities on the other.
This division of the research field into two is a universal, not purely
Finnish, phenomenon. A common understanding is that it stems from
the inherent differences between research done in civilian and military
institutions. This contradiction is manifested by the military notion of
observing military order and discipline, and by unconditional compliance with orders, as opposed to the inherent academic skepticism, challenging of authorities, and a disregard of orders that are seen as illogical and inadequately justified. Instead of accepting this division, discussion should be directed towards finding ways to combine and tap into
the knowledge held by both civilian and military researchers and, in a
wider perspective, to extract the best qualities of civilian and military
professionals to generate top-notch research into military history. This
aspect is often disregarded in the ongoing debate.
The new approach to military history is centered on individual human beings’ experiences of war. However, other aspects of military history and history of war that have been traditionally sidetracked continue to remain on the margins of research. The proponents of the new
approach have a desire to regard – intentionally, at last to a degree – research into military history merely as the study of military operations
or wartime politics. The expansion of the research field on military history is fully in line with trends prevailing in the research of general history that has seen the emergence of a wide variety of topics during the
final third of the past century.
A good example of research that successfully employs the principles

26

MIKKO KARJALAINEN

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:49

Sivu27

of the new approach in the study of the history of Finland’s Continuation War is Marianne Junila’s doctoral dissertation from 2000 that
looks at the coexistence of the Finnish civilian population and the German soldiers during the said war. Some ten years later, Ville Kivimäki’s
dissertation on the fates of Finnish soldiers who had returned from the
Continuation War with their nerves frayed combined analytic research
into military history with a popular and extremely sensitive topic in an
exemplary manner that should be the aim of every academic study on
military history and associated research.
A common denominator of the foregoing studies, that all meet the
criteria for new military history, is the comprehensive and varied use of
references, which translates into an analysis that is achieved by making
full use of the tools for history research and, first and foremost, maintaining a neutral and critical attitude. Unfortunately, some researchers
who have chosen to use the new approach do not seek truth, aim for
objectivity, or strive for a scientific approach to the past.
From the foregoing follows that a reader of texts on military history
and history of war will be increasingly responsible for assessing their
accuracy and truthfulness. In practice, a consumer of military history
will come across ever more radical interpretations of events, seen from
a multitude of standpoints. Future researchers will very likely fail to pay
adequate and critical attention to the time-honored practice of observing previous studies and the resulting cumulative knowledge, regardless of the method of approach they elect to use in their studies on military history.
Yet, no matter which approach, new or traditional, a scholar decides
to use, the bottom line of war and warfare is that individuals carry out
actions that they would not resort to during peacetime. Research into
military history still has an important role in giving an insight into
these phenomena, both universally and at a national level. Researchers
of military history – irrespective of which school they feel a part of –
should also, in the future, decide whether they maintain their quest for
truth, belief in objectivity, and strive for a scientific approach in their
paramount duty of lifting the veil from over the past.
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A N N A H U H TA L A
(s. 1989), filosofian maisteri. Artikkeli perustuu kirjoittajan keväällä 2015
valmistuneeseen pro gradu -tutkielmaan Kaaduit taistelussa vapauden sekä
ihmisarvon ja oikeuden – kuolemankäsittely Suomen sisällissodassa punaisella
puolella, joka palkittiin Suomen Sotahistoriallisen Seuran pro gradu -palkinnolla. Kirjoittaja on tohtorikoulutettavana Tampereen yliopistossa, jossa työstää väitöskirjaa 1920–1930-lukujen poikkeuksellisten kuolemien käsittelystä.

Aate kuolemankäsittelyssä Suomen sisällissodassa punaisten puolella keväällä 1918
»Kaatuneiden toveriemme avoimen haudan äärellä lähdemme taisteluun elämästä ja kuolemasta, varmoina siitä, että köyhälistön taistelu ei
ole turhaa ja että sen taistelun tuloksena tulee olemaan uuden, paremman ja onnellisemman tulevaisuuden saavuttaminen ja työväenluokkaa rajoittavan sorron poistaminen.»1
Näin muotoili lohduttavat sanansa kansanvaltuuskunnan jäsen
Evert Eloranta punaisten kaatuneiden sankarihautajaisissa Viipurissa
24. helmikuuta 1918. Hänen sanansa olivat julkista kuolemankäsittelyä,
jossa yksittäisen sotilaan kuolema sidottiin osaksi sodan johdon propagandaa. Vaikka sanat oli osoitettu omaisille lohdutukseksi, sisälsivät ne
myös kehotuksen jatkaa taistelua työväenluokan puolesta.
Ilona Kemppainen (nykyinen Pajari) kysyy omassa, toisen maailmansodan aikaista sankarikuolemaa Suomessa tutkivassa väitöskirjassaan, milloin sankarivainajista puhuminen lakkaa olemasta kuolemankulttuuria ja muuttuu sodan johdon harjoittamaksi propagandaksi.
Hän vastaa, että kuolemankulttuuri ei ikinä ole muusta yhteiskunnasta
ja sen arvostuksista irrallaan oleva asia.2 Lähestyn ongelmaa toisesta
näkökulmasta samalla täydentäen Kemppaisen vastausta. Kyse on nimittäin pitkälti myös siitä, miten kuulija viestin kokee. Toiselle aatteen
paloa sisältävä puhe näyttäytyy tarkoitushakuisena sodan tarpeen perusteluna, mutta toiselle nuo sanat suovat lohdutusta suureen suruun
ja ovat siten osa kuolemankäsittelyä. Se, lohduttivatko Elorannan mahtipontisissa sankarihautajaisissa lausutut sanat omaisia, riippui siis pitkälti siitä, millaisista teemoista omaiset lohdutusta hakivat henkilökoh-
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taisen surun keskellä. Tässä artikkelissa pohdin aatteen roolia yksityisessä ja julkisessa kuolemankäsittelyssä keväällä 1918 punaisella puolella. Analyysini paljastaa, että yhteinen aate päällisin puolin jaettiin, mutta suru oli aina henkilökohtainen eikä aatteen palo aina riittänyt lohdutukseksi avonaisen haudan äärellä.3
Uudehko kuolemankulttuurin tutkimus on kiinnittänyt huomiota
erilaisiin rituaaleihin ja suhtautumistapoihin hautajaisten ja muistamisen yhteydessä ja pyrkinyt niiden kautta tulkitsemaan yhteisön asenteita ja arvoja.4 Artikkeli edustaa tätä perinnettä. Aatteen roolia kuolemankäsittelyssä valotetaan tarkastelemalla kolmea eri kuolemankäsittelyyn keskeisesti liittyvää osa-aluetta: punaisten sankarihautajaisia, jotka
olivat kuolemanrituaalin lisäksi aatteen rituaalinen ilmentäjä, aatteen
symbolin eli punalipun roolia hautajaisissa sekä sitä, miten aate näkyi
sodan johdon pitämissä hautajaispuheissa sekä omaisten kirjoittamissa
kuolinilmoituksissa. Sen lisäksi, että artikkeli käy läpi punaisten kuolemankäsittelyyn liittyviä rituaaleja ja muistamisen tapoja, se antaa niiden kautta myös uuden näkökulman tarkastella punaisen puolen suhtautumista aatteeseen äärimmäisellä hetkellä. Kuolinilmoitukset ja puheet ovat peräisin viidestä eri punaisen puolen sanomalehdestä: Suomen Sosialidemokraatti (Pori), Sosialisti (Turku), Kansan Lehti (Tampere), Työ (Viipuri) ja Työmies (Helsinki). Sankarihautajaisia käsitellessäni nostan esille myös muutaman kirjeen, joissa omaiset ovat kommentoineet paikkakunnilla pidettyjä hautajaisia. Nämä kirjeet ovat Kansallisarkistossa.
Aatteella tässä yhteydessä viitataan sellaiseen sisältöön, jossa kuolemaa ja sen tarpeellisuutta pyrittiin selittämään yhteisellä tavoitteella,
yhteisellä asialla tai esimerkiksi työväen ja työväenliikkeen tavoitteilla.
Toisin sanoen puheessa tai kuolinilmoituksessa muodostettiin rajanveto meidän ja heidän sekä meidän ja heidän asiansa välille. Kyseessä on
tällöin Kai Ilmosen mukaan rituaalinen kieli, jossa me-sanan avulla luodaan rajaa liikkeen ja muun yhteiskunnan välille. Nimensä mukaisesti
kieltä käytetään nimenomaan erilaisissa rituaaleissa, kuten hautajaisissa.5 Olennaista ei siis ole se, millaiseksi sodan johto tai omaiset yhteisen
aatepohjan tarkalleen ymmärsivät, vaan se, että he kokivat olevan olemassa jonkinlaisen yhteisen asian, aatteen, jonka puolesta oli taisteltava
ja uhrauduttava. Vaikka hautajaiskäytänteitä esitellessäni sivuan myös
kirkon roolia hautajaisissa, en sen tarkemmin tarkastele tässä artikkelis-
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sa uskonnon roolia kuolemankäsittelyssä, vaikka se omaisten puolella
ajoittain sekoittui aatteen kanssa yhdeksi ja samaksi asiaksi.

Rituaali, toteemi ja sureva yhteisö

Sankarihautajaiset ovat tilanne, jossa sotaa käyvä armeija ja omaiset
kohtaavat. Näin ollen sankarihautajaiset voi nähdä myös rituaalisesti
kahtia jakautuneina. Toisaalta ne ovat kuolemanrituaali, toisaalta taas
yhteisön (tässä tapauksessa vallankumousliikkeen) yhteenkuuluvuutta
vahvistava rituaali. Kuolemanrituaalin tehtävä on auttaa yhteisöä selviämään sitä horjuttavasta kriisistä. Yhtenäiset ja jäsentyneet rituaalit
ovat ikään kuin yhteisön vastaus kuoleman haasteeseen.6 Poliittiselle
liikkeelle rituaalit taas tarjoavat tavan ilmaista yhteneväisyyttä. Ne tarjoavat legitimiteettiä samalla mystifioiden voimasuhteita sekä antavat
tavan ilmaista solidaarisuutta.7
Valkoisten sankarihautajaiskäytänteitä on tutkinut Juha Poteri väitöskirjassaan Sankarihautaus vapaussodassa – valkoisten kaatuneiden
hautaaminen Suomessa vuonna 1918. Poteri on keskittynyt erityisesti
hautajaiskäytänteisiin ja niiden ympärille kehittyneeseen organisaatioon. Punaiselta puolelta yhtä kattavaa tutkimusta ei ole, vaikkakin
Tuomas Hoppu on kirjoittanut artikkelin punaisten sankarihautajaisten
yleisestä kulusta.8 Organisaatioon keskittynyt tutkimus ei punaisten
osalta olisi kovin mielekästäkään, sillä sen kehittymiselle ei lopulta jäänyt aikaa sodan käännyttyä tappiolliseksi valkoisten yleishyökkäyksen
alettua maaliskuun puolivälissä. Artikkelissani tarkastelen punaisen
puolen kuolemankäsittelyä ja aatteen roolia siinä sellaisena kuin se tuona keväänä ilmeni, ilman että esimerkiksi sodan jälkeinen, tappion myötä dramaattisesti muuttunut kuolemankäsittely ja muistaminen vaikuttavat asetelmaan. Miten aate jaettiin äärimmäisellä hetkellä sankarivainajan avonaisen haudan luona sodan ollessa vielä ilman voittajaa?
Lisäksi nostan esille lipun merkityksen sankarihautajaisrituaalissa.
Punalippu oli tärkeä aatteen ilmentäjä, jolle annettiin keväällä 1918
näyttävä rooli punaisten sankarihautajaisissa. Lipun eli toteemin merkityksen ryhmille on nostanut keskiöön Tuomas Tepora väitöskirjassaan Lippu, uhri ja kansakunta – ryhmäkokemukset ja -rajat Suomessa
1917–1945. Väitöskirja avaa toteemin tärkeää roolia yhteisön itseensä
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liittämien ideaalien symbolina. Nimenomaan punalippuun suomalaisessa työväenliikkeessä liitettyjä merkityksiä on tutkinut Pirjo Kaihovaara. Kaihovaaran ja Teporan tulosten pohjalta on mahdollista rakentaa kuva siitä, miksi aatteen symbolille annettiin näkyvä rooli nimenomaan kuolemankäsittelyn yhteydessä.
Sankarihautajaisissa pidetyt puheet ovat osa julkista kuolemankäsittelyä. Ne ovat tärkeä tilaisuus lohduttaa, mutta myös muistuttaa omaisia sodan tärkeydestä ja velvoittaa heitä jatkamaan kaatuneelta kesken
jäänyttä taistelua. Puheissa voidaan tarkentaa sodan syitä, mutta maalailla myös kuvia sen seurauksista. Puheet siis yhdistävät kuolemankäsittelyn ja propagandan. Kuolinilmoitukset taas yhdistävät julkista ja
yksityistä kuolemankäsittelyä. Ne ovat omaisten viesti yhteisölle, mutta
myös vainajalle. Ne kertovat siitä, mitä kaatunut sankari ja omaiset pitivät tärkeänä ja mihin teemoihin he kuoleman hetkellä haluavat tukeutua. Yhteistä puheille ja kuolinilmoituksille ja siten julkiselle ja yksityiselle kuolemankäsittelylle on tarjota merkitys läheisen poismenolle.
Ilona Kemppainen on määritellyt väitöskirjassaan hyvän kuoleman.
Yksi sen ja siten omaisten ja yhteisön toipumisen ehdoista on nimenomaan se, että kuolemalla on jokin syy ja merkitys.9 Merkityksetön
kuolema hidastaa surutyötä, mutta sodan johdon näkökulmasta on
pelkona myös se, että merkityksettömyyden kokemus voi syödä taistelutahtoa. Aate nousi tärkeään osaan kuolemankäsittelyssä juuri siksi,
että se tarjosi merkityksen.

Suomalainen sankarihautajaisperinne ennen vuotta 1918

Suomalaisen kirkollisen hautausperinteen lisäksi kevään 1918 hautausperinteisiin vaikutti luonnollisesti myös aikaisemmat sankarihautajaiset. Poteri viittaa väitöskirjassaan erityisesti kolmiin kevättä 1918 edeltäneisiin sankarihautajaisiin etsiessään sisällissodan käytänteille esikuvia: Viaporin kapinaan liittyneen Hakaniemen mellakan yhteydessä
kuolleiden suojeluskuntalaisten ja punakaartilaisten sankarihautajaisiin vuonna 1906 sekä Venäjän maaliskuun vallankumouksen yhteydessä vuonna 1917 järjestettyihin vallankumouksellisten sankarihautajaisiin.10
Vuonna 1906 punakaartin ja suojeluskunnan välisessä kahakassa
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Hakaniemessä kuoli seitsemän suojeluskuntalaista. Heidät haudattiin
Malmin hautausmaalle yhteishautaan. Samana päivänä haudattiin
myös kahakassa kuollut punakaartilainen, työmies Lammi. Hautajaissaattue lähti Sörnäisistä vieden arkun Ruoholahden rannasta lähtevään
junaan. Asemalla pidettiin puheita, laulettiin työväen lauluja ja kohotettiin »kolminkertainen eläköön-huuto». Tästä matka jatkui Malmin
hautausmaalle, missä pidettiin kirkolliset hautajaiset, mutta esitettiin
myös poliittisia puheita ja laulettiin työväen lauluja. Erityisen mielenkiintoista uutisessa on se, että pastorin kirjoitetaan toimittaneen »konemaisen ruumiin siunauksen». Kirkollinen siunaus haluttiin ikään
kuin leimata pakolliseksi osioksi hautajaisissa, eikä pastorin läsnäololle
haluttu antaa enempää huomiota tai kiitosta. Ilmeisesti pastori ei
myöskään ole saanut tai halunnut puhua ruumiin siunaamisen lisäksi
enempää. Kirkon osallistuminen sankarihautajaisiin oli työväenliikkeelle siis ongelma jo ennen vuotta 1918, eikä ajatus sankarihautajaisten järjestämisestä kirkkomaan ulkopuolella syntynyt yhtäkkisesti.11
Seuraavat vallankumoushautajaiset pidettiin vuonna 1917 Helsingissä Venäjän maaliskuun vallankumouksen aiheuttamien levottomuuksien seurauksena. Haudatut »vapauden uhrit» olivat panssarilaivan matruusi Kasirov ja torpedonhävittäjän koneenkäyttäjä Karjukin.12
Kaava oli jälleen sama. Hautajaiset alkoivat näyttävällä kulkueella läpi
kaupungin, johon osallistui niin sotaväkeä kuin Hakaniemen torilta
mukaan liittynyt työväki lähes sadan osaston voimin. »Soittokunnat
soittivat marseljeesia ja punaiset liput liehuivat.» Hauta sijaitsi Kaivopuiston mäellä, jonka äärellä pidettiin työväen vapautta vaativia ja vapaustaistelijoita kunnioittavia puheita. Lukuisten puhujien joukossa oli
muun muassa kansanvaltuuskunnan tuleva johtaja Kullervo Manner.
Väkeä paikalla oli noin 100 000.13 Pappia hautajaisissa ei uutisten mukaan ollut paikalla, mutta eräässä puheessa vainajien kerrottiin noudattaneen Kristuksen neuvoja ja heidät nimetään »uhripapeiksi, saarnaajiksi ja apostoleiksi».14

Sankarihautajaiset aatteen rituaalisena ilmentäjänä

Vallankumouksen aikaan rituaalien yhteishenkeä ja poliittista valtaasemaa vahvistavat merkitykset nousevat olennaisiksi.15 Sankarihauta-
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jaiset olivat keväällä 1918 kuolemanrituaalin lisäksi myös aatteen rituaalinen ilmentäjä. Tämä tarkoittaa sitä, että hautajaiset tarjosivat punaisten sodanjohdolle, mutta myös omaisille rituaalin, jossa voitiin
juhlistaa ja siten vahvistaa yhteistä aatepohjaa ja lujittaa yhteishenkeä.
Kaatunut sankarivainaja oli osoitus siitä, että aatteen puolesta oltiin
valmiita uhrautumaan ja aate oli siten arvokas. Mahtipontiset puheet,
kunnialaukaukset ja punaliput olivat siis rituaali, jossa yhteistä aatetta
»palvottiin» ja juhlistettiin.
Sisällissodan alettua reagointi hautajaisten suhteen näyttää olleen
nopeaa niin valkoisten kuin punaistenkin puolella. Valkoisella puolella
sankareita haudattiin heti helmikuun toisena ja kolmantena päivänä
Ylistarossa ja Savossa.16 Myös punaisella puolella hautajaiskysymys
nousi esille heti sodan alussa, sillä pöytäkirjan mukaan sankarihautajaiset olivat olleet kansanvaltuuskunnan kokouksen aiheena 3. helmikuuta. Keskustelun oli käynnistänyt Punaisen kaartin taloudenhoitajan kirjelmä, jossa hän kertoi osan omaisista kieltäneen oikeuslääketieteellisen
tutkimuksen tekemisen kaatuneille kaartilaisille, vaikka se oli edellytys
hautausluvalle. Kokouksessa päätettiin, että kaatuneille olisi perustettava yhteishautoja, joihin hautaaminen olisi mahdollista myös ilman tutkimusta. Tarkempaa esitystä hautajaisten järjestämisestä päätettiin pyytää Helsingin Punakaartin esikunnalta.17 Taloudenhoitajan tiedustelusta käynnistynyt tapahtumaketju paljastaa, ettei hautajaiskäytänteitä oltu mietitty etukäteen, vaan aihe nousi keskusteluun vasta ensimmäisten vainajien yhteydessä. Tavat muotoutuivat siis kriisitilanteessa perinteisiin nojaten, mutta myös tapauskohtaisesti uuttakin luoden.
Punaisten sankarihautajaisia pidettiin sodan aikana kaikissa punaisen Suomen suurimmissa kaupungeissa, mutta myös pienillä paikkakunnilla. Suurista kaupungeista näyttävät sankarihautajaiset järjesti
ensimmäisenä Helsinki 17. helmikuuta. Viimeinen punainen veljeshauta luotiin umpeen Viipurin Papulanmäellä kaksi kuukautta myöhemmin 14. huhtikuuta. Helmikuun aikana hautajaisia oli vähemmän kuin
maalis- ja huhtikuussa. Tähän syynä on sodan kulku. Sodan alkuvaiheen rajalinja (Pori–Tampere–Heinola–Mikkeli–Lappeenranta–Viipuri–Rautu pohjoispuolella)18 muodostui melko nopeasti, eikä alueiden
haltuunotto vaatinut punaisilta kovinkaan suuria taisteluita. Kuolleiden määrä nousi niin valkoisella kuin punaisella puolella huomattavasti valkoisten aloitettua yleishyökkäyksensä 15. maaliskuuta tavoittee-
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naan vallata Tampere. Samaan aikaan, kun sankarihautajaisten sekä
haudattavien määrä lisääntyi, kasvoi myös kentälle jääneiden ruumiiden määrä. Se, päätyikö kaatunut sankarihautaan vai jäikö ruumis kentälle, riippui paljolti siitä, jäikö alue taisteluiden jälkeen omien vai vihollisen haltuun.19 Haavoittuneista ja kaatuneista raportointi kuului
yleisesikunnan ambulanssiosaston alaisille ensiapuosastoille, joiden tuli
lähettää tiedot ennalta annettujen ohjeiden mukaisesti esikuntaan.20
Sota vaati yhteensä lähes 37 000 henkeä, joista noin 70 prosenttia oli
punaiselta puolelta. Taistelutoiminnassa kaatui noin 5 000 punaista.21
Sitä, kuinka moni heistä päätyi sankarihautaan, on mahdoton tarkkaan
sanoa, mutta on selvää, että sodan käännyttyä valkoisille voitolliseksi
myös punaisten mahdollisuudet haudata kaatuneitaan vähenivät ja yhä
useamman kohtalona oli joukkohauta.
Kuten valkoisten myös punaisten sankarihautajaiset alkoivat näyttävällä kulkueella kaupungin halki.22 Myös pienempien paikkakuntien
sankarihautajaisista kertovissa uutisissa mainitaan lähes poikkeuksetta
kulkue, vaikka sen tarkkaa reittiä ei aina ole kuvailtu.23 Kulkueen kärjessä oli esimerkiksi mahdollinen torvisoittokunta tai arkut. Kaatuneita
sankareita kantoivat yleensä aseistautuneet punakaartilaiset niin, että
korkea-arvoisimman sankarivainajan arkku oli ensimmäisenä. Arkkujen takana seurasivat omaiset, paikallisen ja naapuripitäjien punakaartin sotilaita mahdollisesti kunniavartiona, ensiapuosaston henkilökunta sekä paikalliset yhdistykset, ammattiosastot ja järjestöt lippuineen.
Isommissa kaupungeissa myös kansanvaltuuskunnan jäseniä saattoi olla mukana kulkueessa.24 Väkeä hautajaisissa oli paljon. Väenpaljous oli
perinteisesti osoitus myös kuolleen tärkeästä asemasta yhteisössä ja siksi sankarivainaja oli ansainnut paljon saattajia. Kaupungeissa väkeä tuli
jo pelkästään siksi paljon, että suuri osa asukkaista oli työväkeä, joka
kuului erilaisiin yhdistyksiin ja järjestöihin. Luonnollisesti ihmisiä ajoi
paikalle myös puhdas uteliaisuus. Uutisissa väenpaljoutta haluttiin korostaa niin valkoisella kuin punaisella puolella, mutta liian räikeä liioittelu tuskin oli kovin kannattavaa, ihmiset kun saattoivat havaita väkimäärän omin silminkin.
Myös omaisten kirjeissä tuotiin esille näyttävät kulkueet, jotka olivat
selkeästi tehneet vaikutuksen. Lähes aina hautajaisia kuvaillessaan kirjoittajat mainitsivat, että saattoväkeä oli ollut runsaasti paikalla. Näin
kuvaili esimerkiksi Ellen Turussa 10. maaliskuuta pidettyjä hautajaisia:
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Hautajaiskulkue Terijoella, ensimmäisenä ratsastaa päällikkö Heikki Kaljunen
sotilaspuvussaan. Valokuvissa haluttiin korostaa hautajaisväen runsasta määrää.
Valokuvan kuvakulma lieneekin valittu tarkoituksella, jotta kulkue näyttäisi
mahdollisimman pitkältä ja väkimäärä suurelta. Kuva: arjenhistoria.fi, KansA41955.
A funeral procession in Terijoki in the Karelian Isthmus. At the head, on horseback
and wearing a military uniform is chief Heikki Kaljunen. Photographs like this
were composed to emphasize large crowds attending funerals. The angle of this
particular photo was very likely chosen to extend the apparent length of the
procession and accentuate the number of people. Photo: arjenhistoria.fi, KansA41955.

»Täällä oli eilen ne suuret hautajaiset ja oli niin juhlallista, kun ne
marssisivat ja lisäksi oli oikein ihana kevät päivä.[…] Ja kadut oli niin
täynnä ihmisiä, koko kaupunki oli liikkeellä katsomassa.»25
Ellenin kuvailemista sankarihautajaisista kirjoitti 11. maaliskuuta
myös Sosialisti, joka Ellenin tapaan ihmetteli valtavia »työläisjoukkoja».
Lehden mukaan ihmisiä ei laskettu »enää tuhansissa, vaan kymmenissä
tuhansissa».26 Ei siis ihme, että väkimäärä teki vaikutuksen myös Elleniin. Siiri taas kuvaili rintamalla olleelle veljelleen lähettämässään kir-
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jeessä isänsä sankarihautajaisia Oripäässä. Kirje on päivätty 21. maaliskuuta. Kirje osoittaa, että näyttävät hautajaiset olivat tehneet Siiriin
vaikutuksen: »Täällä oli pyhänä kun isä haurattiin niin juhlallista että
onko mahdettu koskaan ennen Oripäässä ketään työläistä haurata niin
juhlallisesti kun kaartilaiset olivat kaikki saattamassa […].»27
Hautausmaalla liput asetettiin puolikaareen esimerkiksi avonaisen
haudan päähän. Kaartilaiset muodostivat usein kunniakujan hautausmaan portilta tai kappelista haudalle. Arkut laskettiin joko musiikin
soidessa tai kunnialaukausten kajahtaessa hautaan. Arkkujen laskun
jälkeen oli lukuisten puheiden, runojen ja laulujen vuoro. Yleisin laulu
punaisten sankarihautajaisissa oli uutisoinnin perusteella Marseljeesi,
joka mainittiin lähes kaikissa uutisissa.28 Puhujat olivat usein paikkakunnan merkkihenkilöitä ja sivistyneistöä, kuten kansanvaltuuskunnan jäseniä, opettajia, punakaartin yleisesikunnan ja piiriesikunnan jäseniä sekä toimittajia.
Pienimmillä paikkakunnilla punaiset vainajat haudattiin yleensä
kirkkomaahan, eikä uusia hautausmaita perustettu. Poikkeuksiakin oli
kuten Nurmijärven Perttulan kylä, missä haudattiin 23. helmikuuta viisi punakaartilaista hautaan, »joka sijaitsi kylän laidassa olevalla korkealla kummulla», tehdaskaupunki Forssa, missä hautapaikkana toimi
»luonnonihana ns. Lamminrannan mäki» sekä Lappeenranta, jossa
hautapaikkana oli Työväentalon piha.29 Isommissa kaupungeissa punaiset perustivat uudet hautausmaat kirkkomaan ulkopuolelle sankareitaan varten. Näin oli ainakin Helsingissä, Tampereella, Hämeenlinnassa ja Viipurissa. Poikkeuksina olivat Turku, Pori ja Kouvola, joissa
punaiset veljeshaudat kaivettiin siunattuun maahan. Joissakin suurissa
kaupungeissa kaatuneita haudattiin myös kirkkomaahan.30 Siitä, kuinka usein punaisia kaatuneita siunattiin, on olemassa ristiriitaisia näkemyksiä, mutta suurimmista hautajaisista kertovissa uutisissa pappia ei
ainakaan haluta mainita. Sen sijaan etenkin pienemmillä paikkakunnilla omaiset pyysivät läheiselleen siunauksen.31 Vuoden 1571 ilmestyneen
kirkkokäsikirjan mukaisesti hautausmaan ulkopuolelle hautaaminen
eli »kristitön» hautaaminen oli pahimpien rikollisten ja itsemurhan
tehneiden kohtalona.32 Tämä kirkollinen laki oli voimassa vielä keväällä 1918, joten ainakin osasta omaisia läheisen hautaaminen siunatun
maan ulkopuolelle on täytynyt tuntua vaikealta ja jopa häpeälliseltä.
Teeman nostaa esille myös Ilona Pajari artikkelissaan, jossa hän kirjoit-
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taa, että etenkin sodan jälkeen hävinneiden punaisten hautaaminen
kirkkomaan ulkopuolelle aiheutti omaisissa katkeruutta.33
Yhteishaudat mahdollistivat näyttävät yhteishautajaiset ja siten kansaa yhteen kokoavan rituaalin. Niiden arvo taistelutahdon luonnissa
ymmärrettiinkin niin valkoisten kuin punaisten puolella. Lähes kaikissa valkoisen puolen sanomalehdissä julkaistiin 5. maaliskuuta vetoomus »Yhteisiä veljeshautoja vapaussodan uhreille», jonka oli allekirjoittanut »kansanedustajat ynnä muut kansalaiset».34 Tampereella punaisten sankarihautajaisissa pitämässään puheessa taas toimittaja Lindell
korostaa veljeshautojen merkitystä tuleville sukupolville toteamalla, että kaatuneiden hauta »on avattu rakkaaksi, historialliseksi muistoksi
tuleville sukupolville, jonka puolesta olette verenne vuodattanut».35
Edellä kirjoitetun perusteella voidaan todeta, että punaisten sankarihautajaisista löytyvät kaikki perinteiset sankarihautajaisten ainekset.
Ne tarjosivat rituaalin, jossa juhlistaa yhteistä aatetta ja surra kaatuneita. Hautajaiskäytänteet pysyivät melko samoina koko sodan ajan eikä
esimerkiksi Tampereen valtauksen jälkeen Viipurissa pidetyissä sankarihautajaisissa poikettu aiemmista käytänteistä, vaan yhä edelleen Työlehden uutisessa puheenpitäjien mainittiin rohkaisseen jatkamaan taistelua.36

Aatteen ja merkityksellisen kuoleman symboli oli punainen
toteemilippu

Työväenjärjestöjen liput olivat näkyvästi esillä sankarihautajaisissa. Niitä kannettiin mukana kulkueessa, ja hautausmaalla ne kunnioittivat
sankarivainajia avoimen haudan äärellä. Liehuessaan ne yhdistivät
konkreettisesti rituaalin kummankin puolen eli aatteen juhlinnan sekä
kuolemankäsittelyn. Ne tarjosivat vainajille yhteisön arvostuksen, merkityksen heidän kuolemalleen sekä juhlistivat yhteistä aatetta. Lippu oli
tärkeä ja arvokas osa sankarihautajaisia ja siksi sen käsittely on tarpeen
tässä yhteydessä.
Punainen oli vakiintunut työväenlipun väriksi viimeistään vuoden
1848 vallankumouksen aikana Ranskassa, ja saman sekä seuraavan
vuoden aikana punalippu tuli tunnetuksi Euroopan eri maissa työväen
oikeuksien puolesta käydyn taistelun symbolina. Ensimmäisen kerran
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Punakaartilaisen hautaus Mäntymäellä. Avonaisen haudan takana on suorastaan
lippumeri. Lipuista jokainen on aseteltu niin, että ne varmasti näkyvät kuvassa ja
voivat siten kertoa viestinsä. Kuva: arjenhistoria.fi, KansA458-1959.
The funeral of a Red Guardsman at Mäntymäki. Behind an open grave it rises to a
veritable sea of flags. Every flag is positioned for the best view to the camera in
order to convey its message. Photo: arjenhistoria.fi, KansA458-1959.

punainen väri sai poliittisen leimansa kuitenkin jo Ranskan suuren vallankumouksen aikana, kun marseillelaisjoukot marssivat Pariisiin punaiset paimenmyssyt päässään. Trikolorikokardilla varustettuna myssyt
levisivät vasemmistolaisten keskuudessa. Kuten työväen lippukulttuuria tutkinut Pirjo Kaihovaara kirjoittaa, punainen väri on historiassa
edustanut muun muassa syntiä, verta, pahuutta, kuolemaa, rakkautta ja
kauneutta. Vahvan merkityksellisyytensä seurauksena on luontevaa, että punaisesta muodostui myös vallankumouksen tunnusväri. Samalla
se säilytti kaikki merkityssisältönsä katsojan määrätessä, miten hän vallankumouslippuun asennoituu.37
Kun suomalainen työväenliike radikalisoitui 1900-luvulle tultaessa,
myös punaliput yleistyivät sosialistisen aatepohjan symbolina liehut-
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tuaan ensimmäisen kerran työväestön mielenosoituskulkueessa kesäkuussa 1897. 1900-luvun alkuvuosina lipuissa yleistyivät myös erilaiset
iskulauseet kuten »Oikeutta kaikille» ja »Waloon ja wapauteen». Punaisen värin symbolinen merkitys vahvistui entisestään sodan ensimmäisinä päivinä sen valaistessa alkanutta vallankumousta Helsingin työväentalon tornista 26. tammikuuta.38
Lippujen merkitys hautajaisissa tulee selvästi esille uutisissa ja valokuvissa. Isoimmista hautajaisista kertovissa uutisissa mainitaan usein,
että kulkueeseen ovat ottaneet osaa järjestöt lippuineen, mikä viestii
myös työväenliikkeelle tyypillisestä tavasta ilmaista itseään nimenomaan järjestötoiminnan kautta. Esimerkiksi Kansan Lehden uutisessa
mainittiin, että Tampereella 20. maaliskuuta pidettyihin sankarihautajaisiin työväenjärjestöt oli kutsuttu nimenomaan lippuineen ja Työmies
taas uutisoi 26. helmikuuta Viipurissa pidettyjen hautajaisten kulkueen
järjestäytyneen Punaisen lähteen torille niin, että kukin asettui »osastoittain ryhmiin lippujensa jälkeen».39
Lippuun viitattiin myös kuolinilmoituksissa, tosin kovin yleistä se ei
ollut. Seikka kuitenkin paljastaa, että punalipulla oli merkitystä omaisille ja sen aatteellinen ja yhdistävä symboliikka tunnettiin:
»Punalippu, valon lippu
siinä kevään koitto:
sen kun kanssa taistelemme
tulee meille voitto!»40
Lipun merkitys voidaan jakaa kolmeen tasoon: lippu funktionaalisena symbolina (esimerkiksi laivan mastossa liehuva lippu), lippu poliittisena symbolina (lippu on poliittisen vallan suvereniteetin avoin osoitus) ja lippu emotionaalisesti latautuneen symbolina, jota edustaa toteemilippu. Se symboloi tietyn ryhmän itseensä liittämiä ideaaleja ja on
samaistumisen sekä kiivaiden tunteiden – niin kielteisten kuin positiivisten – kohde. Toteemilipun merkitys kasvaa etenkin kriisiaikoina, jolloin sen kautta yhteenkuuluvuuden tunne voi olla hyvinkin konkreettinen. Toteemilippu liehuu usein joukkotapahtumissa kuten hautajaisissa.41 Keväällä 1918 punaliput olivat nimenomaan toteemilippuja liehuen yhtenäisyyden ja aatteen symbolina. Punalippu oli myös monimerkityksellinen, mikä on David Kertzerin mukaan tyypillistä rituaalisille symboleille.42 Punalipun kautta yhteisö pystyi nopeasti ilmaisemaan sille tärkeitä aatteita, arvoja ja asenteita samaan aikaan sekä osoit-

A AT E K U O L E M A N K Ä S I T T E LY S S Ä S U O M E N S I S Ä L L I S S O D A S S A P U N A I S T E N P U O L E L L A …

39

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:50

Sivu40

tamaan, minkä puolesta kaatuneet sankarit olivat itsensä uhranneet.
Kaihovaaran ja Teporan mukaan punalipuilla kunnioitettiin hautajaisia, mutta muuten niiden käyttö oli keväällä 1918 vähäistä muun
muassa niiden vähäisen lukumäärän takia.43 Voidaan myös kysyä, missä muualla kuin sankarihautajaisissa punaliput olisivat voineet liehua.
Ainakin voitonparaatien osalta mahdollisuudet jäivät vähäisiksi. Mielestäni punalippujen käyttöä ei voida pitää vähäisenä keväällä 1918, sillä niillä oli tärkeä rooli tärkeässä rituaalissa ja siten myös tärkeä rooli
kuolemankäsittelyssä.

Aate hautajaispuheissa ja kuolinilmoituksissa

Tasavaltalaisuuden perusteista lähteneillä vallankumousliikkeillä sodan
toimijana ei ollut enää valtio vaan aate. Kansa nousi hallitsijan tilalle
määrittämään valtiota, ja sodan oikeutus ei enää noussut valtioiden välisistä ristiriidoista, vaan kumouksellisuudesta. Taantumuksellisuuden
vastustaminen koettiin aina oikeaksi, ja sitä ajamaan saattoi asettua kuka tahansa. Aate oli siis merkittävin oikeutus, muuta ei tarvittu.44 Sankarihautajaiset tarjosivat sodan johdolle erinomaisen tilaisuuden muistuttaa aatteen merkityksellisyydestä ja siten sodan oikeutuksesta. Aate
näkyi myös omaisten jättämissä kuolinilmoituksissa, joissa enemmistössä aate oli jotenkin mukana muistosanoissa.45 Omaiset etsivät aatteesta merkitystä läheisen väkivaltaiselle kuolemalle. Aate oli siis tärkeä
myös omaisille, tai sitten he kuolinilmoituksen kautta kertoivat sen
merkityksestä kaatuneelle.46
Hautajaispuheissa tulee selvästi esille Juha Siltalan esiin nostama
seikka: punaiset kokivat olevansa pakotettuja sotaan. He eivät sitä olisi
halunneet, mutta vastapuolen kykenemättömyys uudistuksiin oli ajanut maan sisällissotaan. Esimerkiksi yleisesikunnan päällikkö Wesley
kutsui Helsingissä 10. maaliskuuta pitämässään puheessa sotaa kapitalistisen järjestelmän luomaksi luokkataisteluksi.47 Kansanvaltuuskunnan jäsen Yrjö Sirola taas muotoili Turussa 10. maaliskuuta pitämässään puheessa asian seuraavasti: »Mutta me suremme sitä, että yhteiskuntamme vielä on sellaisella raakalaisasteella, että kainojenkin uudistusten aukipitäminen vaatii verta.»48
Haudassa ei siis levännyt sotilaiksi syntyneitä, vaan tavallisen kansan

40

A N N A H U H TA L A

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:50

Sivu41

edustajia, jotka olivat joutuneet tarttumaan aseisiin vain vastapuolen
toimettomuuden takia. Tosin tässä yhteydessä on todettava, että suurin
osa punakaartilaisista oli vapaaehtoisia, mutta etenkin sodan lopulla
myös pakko-otot yleistyivät.49 Sodan johto halusi joka tapauksessa painottaa, että läheisen kuolema oli nimenomaan vastapuolen syy. Jalmari
Tammilaakso50 muistutti puheessaan omaisia asiasta seuraavasti:
»Me seisomme nuorten vapaussankarien veljeshaudan partaalla,
haudan, joka kätkee joukon uhreja, joilta eläimelliseen raakuuteen
saakka vajonnut porvaristomme on riistänyt kalleimman mitä ihminen
omistaa vain siksi, että vallanhimo ja itsekkäät pyyteet orjuuttavat nuoren vapaan Suomen työtätekevän luokan, jatkaakseen entistä riistämistä, saadakseen nautintoja sen kustannuksella.»51
Myös kuolinilmoituksissa tuotiin esille näkemys, jonka mukaan sota
ja siten läheisen kuolema olivat nimenomaan valkoisen puolen syytä.
Yksi kevään 1918 suosituimmista muistorunoista sisälsi näkemyksen
punaisen puolen joutumisesta sotaan pakotettuna. Runoa ei esiintynyt
kuolinilmoituksissa kertaakaan vielä helmikuussa, mutta taistelujen
kiihtyessä maaliskuun aikana runo yleistyi:
»Verihurttain (osassa verivihollisen) vainosta vapauden,
sait alla kumpuin kukkasien.
Punahurmeesi hangille juossut ei hukkaan,
siel’kerran sun aatteesi puhkevi kukkaan.
Olet sankari siunaama toverien,
olet marttyyri totuuden oikeuden.
Nuku rauhassa, muistosi elää.»52
Asia oli siis tärkeä ja työväenluokka pakotettu tarttumaan aseisiin.
Siksi asetelmaa häiritsikin se, että kaikki eivät nähneet sosialistisen yhteiskunnan autuutta, vaan asettuivat »lahtareiden» puolelle vastustamaan valoisampaa tulevaisuutta. Illuusion tieltä oli raivattava epämiellyttävät muistutukset siitä, että kaikki eivät jakaneet samaa tavoitetta.
Siltala puhuu »yhtenäisyystyynnyttelystä», jota punaisten lisäksi myös
valkoiset harjoittivat.53 Teema tulee esille myös hautajaisissa pidetyissä
puheissa. Esimerkiksi kansanvaltuuskunnan jäsen Matti Airola mainitsi
Lahdessa 3. maaliskuuta pitämässään puheessa valkoisten tarttuneen
aseeseen vain »luvattujen suurien palkkojen houkuttelemana». Miksi
muuten osa kansasta ei yhtyisi taisteluun paremman tulevaisuuden
puolesta? Samalla Airola painotti, että nyt haudattavat sankarit olivat

A AT E K U O L E M A N K Ä S I T T E LY S S Ä S U O M E N S I S Ä L L I S S O D A S S A P U N A I S T E N P U O L E L L A …

41

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:50

Sivu42

lähteneet taistoon nimenomaan oikean aatteen innoittamana.54 Omaisille siis painotettiin, että vastapuolelle asettunut tavallinen kansa ei
vastustanut uudistuksia, vaan oli huijattu mukaan rahasta. Eri asia olivat »muutamat harvat herrat», jotka oman edun tavoittelemiseksi ylläpitivät »luonnotonta yhteiskuntajärjestelmää».55
Yksi tapa lohduttaa omaisia ja
painottaa sodan tärkeyttä oli liittää se osaksi kansainvälistä taistelua. Tämä teemaa toistui lähes
kaikissa puheissa, vaikka asia oli
ongelmallinen suomalaiselle työväenliikkeelle, suomalaisuuden
arvostus kun oli levinnyt maassa
laajoihin piireihin 1800-luvun lopulla. Etenkin venäläisiä kohtaan
tunnettiin epäluuloa sortovuosien seurauksena.56 Sankarihautajaispuheissa teemaa ei enää pelätty nostaa esille. Kenties sodan
johto oletti epäluulojen jo hälvenneen Venäjän vallankumouksen ja
etenkin venäläisten punaisille
osoittaman avun seurauksena.
Useissa hautajaispuheissa kiitettiin myös venäläisiä taistelijoita.
Näin teki esimerkiksi toimittaja ja
sodan aikana punakaartin koOsa suosituimmista muistovärssyistä
mentajana toiminut Hannes Ukyhdisti aatteen ja omaisten surun ja
sila, joka nosti erityisen vahvasti
kaipuun. Tämän kuolinilmoituksen
runo julkaistiin kevään aikana
kansainvälisen avun ja taistelun
yhteensä 35 kertaa. Kansan Lehti
kansainvälisen merkityksen esille
5.3.1918.
Porissa pitämässään puheessa. AiSome of the most popular comvan puheensa aluksi hän viittasi
memorating verses conveyed an
ideology with the sorrow and yearning
Venäjän vallankumouksen esikufelt by the relatives of the deceased.
vallisuuteen toteamalla, että tasan
The poem cited in this obituary was
published on a total of 35 occasions
vuosi sitten »Idästä välähti valduring the spring of 1918. Kansan
keus!». Hän myös painotti käynLehti, March 5, 1918.
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nissä olevan taistelun merkitystä koko kansainväliselle luokkataistelulle: »Mitä heidän uhrinsa merkitsee parhaillaan yhä riehuvalle Suomen
köyhälistön vapaustaistelulle, sitä samaa tämä taistelumme merkitsee
koko maailman työläisten yhteiselle asialle.» Sanat oli selvästi suunnattu sureville omaisille Uksilan verratessa taistelun merkitystä kansainvälisesti nimenomaan haudattaviin kaatuneisiin.
Omaisia lohdutettiin myös muistuttamalla heitä valoisammasta tulevaisuudesta. Porin punaisen kaartin esikunnan puolesta puhunut Lennard Lehmus painotti asiaa muistuttamalla työläisten nykyisistä oloista:
»Heidän elämänsä on aina ollut tumman harmaata syksyistä sumujäätä. Tuskin on aurinko säteineen ollut heitä varten. – – Sitä aikaa kärsivällisesti odotamme siinä uskossa, että kerran tulee aika jolloin ei kukaan vääryydestä iloitse, vaan kaikki iloitsevat totuudesta.»57
Ninian Smartin mukaan erityisen tyypillistä tulevaisuuskeskeisyys on
nimenomaan vallankumouksellisille liikkeille. Siinä missä kansakunnat
etsivät merkityksiä yhteisestä, myyttisestä historiasta, vallankumoukselliset keskittyvät uuteen alkuun ja sen tuomiin merkityksiin. Valoisampi
tulevaisuus antaa merkityksen taistelulle ja lujittaa yhteisöä.58 Vaikka
sodan johto halusi liittää kaatuneet osaksi myyttiä työväenliikkeen vuosisatoja jatkuneesta taistelusta, se keskittyi myös vahvasti maalaamaan
kuvaa paremmasta huomisesta, joka koittaisi voiton jälkeen. Ja kyseessä
olisi täysin uudenlainen yhteiskunta, jolle ei vielä historiasta löytynyt
myyttistä pohjaa.
Kansainvälinen luokkataistelu ei noussut esiin kuolinilmoitusten runoissa, mutta toive paremmasta tulevaisuudesta sen sijaan ilmaistiin
useammassakin runossa. Näin oli esimerkiksi seuraavassa kuolinilmoituksessa, jonka avulla omaiset ovat halunneet ilmaista aatteen tärkeyttä
kaatuneelle julkaisemalla vainajan muistokirjassa esiintyneen värssyn:
»Vaan aika tulee vielä, kun ylösnouseva on tää kansa ompi varmaan,
suurena mahtavana ja vapaudessansa se nostaa maamme armaan.
Hyvästi veljet siskot, tää kerta viimeinen, kun uhrannut mä olen,
vereni viimeisen.»59
Huomionarvoista siis on, että vahvoja ilmaisuja aatteen puolesta ei
esiintynyt vain paikallisten punakaartien tai komppaniatoverien ilmoituksissa, vaan myös omaisten laittamissa ilmoituksissa.
Vaikka asia oli tärkeä, se ei poistanut omaisten surua. Osassa suosituimpia värssyjä aate ja henkilökohtainen suru yhdistyivät. Se, mikä
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erottaa omaisten värssyt punakaartien jättämistä kuolinilmoituksista
sekä hautajaispuheista, on osassa esiintyvä katkeruus. Joskus katkeruus
tuotiin vahvastikin esille ja jopa kaatunutta syytettiin omaisten kokemasta tuskasta:
»Syntymäpäivälahjaksi hän,
nuori sankari kaatui.
Vihollisen kautta hän uhriksi jäi
sen valitsi itse onneton.
Veljeshautaan hän kätketään
ja mullilla, kukilla peitetään.»60
Toisissa ilmoituksissa katkeruus taas kohdistettiin nimenomaan vastapuoleen. Eräässä kuolinilmoituksessa viitattiin siihen, että valkoiset
olisivat jopa ryöstäneet ruumiinkin. Kenties kyse on siitä, että ruumista
ei ole kyetty kuljettamaan omaisille haudattavaksi sen jäätyä taistelujen
jälkeen vihollisen puolelle.
»Sä teuraaks jouduit kurjain verihurttain,
kun muiden vuoksi astuit taistohon.
Sä paikkas täytit kaikki, kaikki esteet murtain, kunnes sattui
luoti saastaisin.
Kuolemaan sä käsvit urhoin lailla, ei valitusta huulillain.
Ehk’lausuit murhe elon mailla. Eest vapauden kuolo autuaa.
Kurja vihollinen ruumiisikin ryösti, ei henkesi viel’ hälle riittänyt.
Vaan muistos syväll’säilyy sydämissä,
he eivät sitä meiltä riistää voi.»61
Katkeruus kuolinilmoituksissa osoittaa, että aina sanat taistelun tärkeydestä eivät riittäneet selittämään läheisen menetystä. Suru on henkilökohtainen, vaikka aate olisi yhteinen. Voi olla, että toisinaan omaiset
eivät lähtökohtaisestikaan olisi halunneet läheisensä lähtevän sotaan,
jolloin sodan johdon tarjoamat näkemykset sodan merkityksellisyydestä tuskin toivat lohdutusta.

Aate yhdisti kuoleman hetkellä

Aatteella oli tärkeä rooli kuolemankäsittelyssä punaisten puolella keväällä 1918. Se tarjosi merkityksen omaisten menetykselle ja nuorten
sotilaiden uhrautumiselle. Näyttävät sankarihautajaiset olivat aatteen
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rituaalinen ilmentäjä. Kuoleman keskellä ne tarjosivat sodan johdolle
omaisten lohduttamisen lisäksi mahdollisuuden lujittaa yhteishenkeä
ja muistuttaa taistelun tärkeydestä. Samalla hautajaiset olivat kunnianosoitus sankarivainajille. Heidän uhrauksensa liitettiin osaksi kansainvälistä luokkataistelua, ja kuulijoille luotiin kuva paremmasta tulevaisuudesta, joka voiton jälkeen odottaisi.
Sankarihautajaiset sisälsivät kaikki perinteiset suomalaisen sankarihautajaisten piirteet ja muistuttivat siten pitkälti myös valkoisten sankarihautajaisia. Ainoa ero oli se, että pappia ei suurimmissa hautajaisissa ollut paikalla ja etenkin suurimmissa kaupungeissa kaatuneet haudattiin siunatun maan ulkopuolelle. Sankarihautajaisista kirjoittaessaan omaiset ovat kirjeissä nostaneet esille väenpaljouden ja juhlavan
tunnelman, ja tilaisuus onkin tehnyt heihin selvästi vaikutuksen.
Omaiset näyttävät kuolinilmoitusten perusteella jakaneen sodan

Punakaartilaisen hautaus. Kuva lienee Terijoelta, sillä Heikki Kaljunen näyttäisi
olevan kuvan etualalla. Taustalla näkyvät hautajaiskulkueessa mukana olleet liput,
jotka on selvästi haluttu mukaan kuvaan ja jotka ikään kuin asemoivat edessä
seisovat ihmiset omiin ryhmiinsä. Kuva: arjenhistoria.fi, KansA821-1981.
A Red Guard fighter is being laid to rest. The location is probably Terijoki, judging
from the presence of Heikki Kaljunen in the foreground. In the background, flags
fly that were carried in the procession. The obvious intent was to have them
framed in the photo. The flags also divide the individuals standing in front into
separate groups. Photo: arjenhistoria.fi, KansA21-1981.
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johdon näkemyksen aatteen ja sitä kautta sodan tärkeydestä. Sota nähtiin sodan johdon puheiden tapaan myös kuolinilmoituksissa valkoisten syynä, mutta samalla tunnustettiin halu uhrautua tärkeän asian
puolesta. Muistorunoissa aate oli vahvasti edustettuna. Vaikka omaisten henkilökohtainen suru tuli ilmi värssyistä, niissä muistutettiin
myös aatteen ja taistelun jatkamisen tärkeydestä. Muutamassa runossa
ilmeni kuitenkin myös suoranaista katkeruutta, joka kohdistui vastapuoleen tai esimerkiksi sotaan lähteneeseen. Vaikka siis asia koettiin
yhteiseksi, oli suru kuitenkin henkilökohtainen.
Aatteen ja merkityksellisen kuoleman symbolina toimi keväällä punalippu. Se oli monimerkityksellinen toteemilippu, joka symboloi työväen itseensä liittämiä ideaaleja ja pystyi osoittamaan nopeasti, minkä
puolesta taisteltiin ja minkä puolesta kaatuneet olivat itsensä uhranneet. Lippuja oli sankarihautajaisissa paljon ja niillä oli siten tärkeä
rooli tärkeässä rituaalissa. Myös muutamiin kuolinilmoituksiin liittyvissä runoissa lippu nousee esille, mikä osoittaa, että myös omaiset
tunnistivat sen aatteellisen merkityksen.
Evert Elorannan Viipurissa lausumat muistosanat siis luultavasti
lohduttivat suurta osaa sankarivainajien omaisista. Eloranta maalaili
kuvaa paremmasta huomisesta, jossa sortoa ei enää olisi, sekä rohkaisi
jäljelle jääneitä jatkamaan taistelua tuon tulevaisuuden puolesta. Mutta
ennen kaikkea hän antoi kaatuneiden kuolemalle merkityksen, johon
surevat omaiset saattoivat tukeutua.
Lähdeviitteet
1 Työ 25.2.1918, Vallankumoussankarien hautajaiset eilen Viipurissa.
2 Kemppainen, Ilona, Isänmaan uhrit: Sankarikuolema Suomessa toisen

maailmansodan
aikana. Bibliotheca Historica 102. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2006,
s. 40.
3 Teksti pohjautuu keväällä 2015 valmistuneeseen pro gradu -tutkielmaani Kaaduit
taistelussa vapauden sekä ihmisarvon ja oikeuden – kuolemankäsittelyssä Suomen
sisällissodassa punaisella puolella.
4 Mustakallio, Katariina, Antiikin kulttuurin tutkimuksesta: sukupuoli, väkivalta ja
kuolema. Teoksessa Immonen, Kari & Leskelä-Kärki, Maarit (toim.), Kulttuurihistoria –
johdatus tutkimukseen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2001, s. 37.
5 Ilmonen, Kai, Ritualismi ja suomalainen työväenliike. Teoksessa Peltonen, Ulla-Maija &
Stenvall, Kirsti (toim.), Myytit ja symbolit. Väki voimakas 5. Työväen historian ja
perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 1991, s. 24.
6 Nenola-Kallio, Aili, Kuolema, yksilö ja yhteisö. Kuolemanrituaalien alustavaa
tarkastelua. Teoksessa Junnonaho, Martti (toim.), Folkloristiikkaa ja uskontotiedettä.
Etiäinen 1. Turun yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, Turku 1985, s. 179;

46

A N N A H U H TA L A

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:50

Sivu47

Pentikäinen, Juha, Suomalainen lähtö, Kirjoituksia pohjoisesta kuolemankulttuurista.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 530. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
Helsinki 1990, s. 93; Fingerroos 2004, s. 216–218; Kemppainen 2006, s. 40, 56.
7 Kertzer, David, I. Ritual, Politics & Power. Yale University Press, New Haven and London
1988, s. 10, 153.
8 Hoppu, Tuomas, Vapauden puolesta kaatunut – kuolema sisällissodassa. Historiallinen
aikakauskirja, teemanumero kuolema. 2006, s. 121–132.
9 Kemppainen 2006, s. 30.
10 Poteri, Juha, Sankarihautaus Vapaussodassa. Valkoisten kaatuneiden hautaaminen
Suomessa vuonna 1918. PK-Koulutuskeskus Oy, Helsinki 2009, s. 23–25.
11 Työmies 6.8.1906, Vallankumoussankari Lammin viimeiset jäännökset saatettiin
Malmille eilen; kts. myös Poteri 2009, s. 23–25.
12 Työmies 1.4.1917, Hautajaisissa pidettyjä puheita.
13 Helsingin Sanomat 1.4.1917, Vapauden sankarien hautajaisjuhla. Helsingin Sanomissa
todella mainitaan paikalla olleen noin 100 000 henkeä, mutta tietoon täytyy suhtautua
kriittisesti; ks. myös Poteri 2009, s. 23–25.
14 Helsingin Sanomat 1.4.1917, Vapauden sankarien hautajaisjuhla; Työmies 1.4.1917,
Hautajaisissa pidettyjä puheita.
15 Tepora, Tuomas, Lippu, uhri, kansakunta: Ryhmäkokemukset ja -rajat Suomessa 1917–
1945. Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Helsinki 2011, s. 66; Kertzer 1988,
s. 10, 153.
16 Poteri 2009, s. 33, 61.
17 Kansan Arkisto (KansA), 3A, Suomen luokkasota 1918, Kansanvaltuuskunta b, pöytäkirjat n:ot 2–52, n:o 18.
18 Hoppu, Tuomas, Helmikuun rintamataistelut. Teoksessa Haapala, Pertti & Hoppu,
Tuomas (toim.), Sisällissodan pikkujättiläinen. WSOY, Helsinki 2010, s. 145. Hoppu
tarkentaa artikkelissaan, että maailmansodasta saadun mallin mukaisesti rajalinjaa
kutsuttiin rintamalinjaksi, vaikka se oli hyvin harva. Molemmat puolet olivat
miehittäneet lähinnä maanteiden ja rautatien maastokohtia vähäisen miesmäärän
sekä heikon organisaation takia.
19 Poteri 2009, s. 145.
20 Kansallisarkisto (KA), VSA, 1B, yleisesikunta, 29b; Työmies 9.3.1918, Tiedonanto
toimiville ensi-apuosastoille.
21 Valtioneuvoston kanslia, Suomen sotasurmat 1914–1922.
22 Sosialisti 18.2.1918, Vallankumousuhreja haudattu Helsingissä; Työmies 26.2.1918,
Vapaussankarien hautajaiset Viipurissa; Sosialisti 11.3.1918, Valtava työväen surujuhla
Turussa; Kansan Lehti 21.3.1918, Vapaussankarien hautaus Tampereella.
23 Ks. esim. Työmies 27.2.1918, Kaatuneitten Nurmijärven tovereitten hautaus; Työ
22.3.1918, Vapauden puolesta kaatuneiden hautauksia; Sosialisti 2.4.1918, Vapaussankarien hautaus Pöytyällä; Sosialidemokraatti 9.4.1918, Sankarihautajaiset
Kokemäellä.
24 Ks. esim: Työmies 26.2.1918, Vapaussankarien hautaus Viipurissa; Sosialisti 11.3.1918,
Valtava työväen surujuhla Turussa; Sosialidemokraatti 12.3.1918, Vapaussankarien
hautajaiset Porissa sunnuntaina; Kansan Lehti 21.3.1918, Vapaussankarien hautaus
Tampereella; Sosialisti 2.4.1918, Vapaussankarien hautaus Pöytyällä.
25 KA, VSA, 141a Punaisten kirjeitä 1918, kirje 245.
26 Sosialisti 11.3.1918, Valtava työväen surujuhla Turussa.
27 KA, VSA, 140 Punaisia kirjeitä 1918, kirje 415.
28 Ks. esim. Työmies 11.3.1918, Vallankumoustaistelussa kaatuneiden hautajaiset, Turku;
Työ 25.2.1918, Vapaussankarien hautajaiset Viipurissa eilen; Kansan Lehti 21.3.1918,
Vapaussankarien hautaus Tampereella.
29 Työmies 27.2.1918, Kaatuneitten Nurmijärven tovereitten hautaus; Sosialisti 4.4.1918,
Vallankumousuhrien hautauksia; Työ 11.4.1918, Vapaustaistelijan hautaus Lappeenrannassa.
30 Hoppu 2006, s. 125.

A AT E K U O L E M A N K Ä S I T T E LY S S Ä S U O M E N S I S Ä L L I S S O D A S S A P U N A I S T E N P U O L E L L A …

47

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:50

Sivu48

31 Koskien

kirkon roolia punaisten hautajaisissa ks. Hoppu 2010, s. 34; Huhta, Ilkka,
Papit sisällissodassa vuonna 1918. Kirjapaja, Helsinki 2010, s. 34–35; Kena, Kirsi, Kirkon
aseman ja asenteiden muotoutuminen itsenäistyneessä Suomessa 1918–1922. Suomen
Kirkkohistoriallisen Seuran julkaisuja 110. Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, Helsinki
1979, s. 61.
32 Pentikäinen 1990, s. 126–127; Fingerroos, Outi, Haudatut muistot. Rituaalisen kuoleman
merkitykset Kannaksen muistitiedossa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia
985. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2004, s. 261.
33 Pajari, Ilona, The Burial of Fallen Soliders and the Image of the Enemy. Teoksessa
Vuorinen, Marja, Kotilainen, Noora & Huhtinen, Aki-Mauri (toim.), Binaries in Battle;
Representations of Division and Conflict. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge
2014, s. 26.
34 Poteri 2009, s. 113–114.
35 Kansan Lehti 21.3.1918, Vapaussankarien hautaus Tampereella.
36 Työ 15.4.1918, Vallankumoussankarien hautaus Viipurissa.
37 Kaihovaara, Pirjo, Työväenliikkeen lippukulttuurin symboleista. Teoksessa Peltonen,
Ulla-Maija & Stenvall, Kirsti (toim.), Myytit ja symbolit. Väki voimakas 5. Työväen
historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 1991, s. 48; Kaihovaara, Pirjo,
Juurella lipun punaisen. Työväenjärjestöjen liput – osa työväenkulttuuria. Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö, Helsinki 1986, s. 12.
38 Kaihovaara 1991, s. 51–53; Kaihovaara 1986, s. 16–18.
39 Kansan Lehti 21.3.1918, Vapaussankarien hautaus Tampereella; Työ 26.2.1918, Vapaussankarien hautajaiset Viipurissa.
40 Työ 8.2.1918.
41 Tepora 2011, s. 14, 66; Kaihovaara 1991, s. 47–48.
42 Kertzer 1988, s. 11.
43 Tepora 2011, s. 83–84; Kaihovaara 1986, s. 26.
44 Marjomaa, Risto, Kuolema taistelukentällä. Teoksessa Marjomaa, Risto, Nurminen,
Jouko & Holger Weiss (toim.), Ilmestyskirjan ratsastajat: Sota, nälkä ja kuolema
historiassa. Vastapaino, Tampere 2000, s. 38.
45 Kaatuneiden punaisten kuolinilmoituksia julkaistiin analyysini kohteena olleissa
sanomalehdissä sodan aikana yhteensä 557 kappaletta ja aate näkyi niistä 380
kappaleessa.
46 Sekä Työmies, Sosialisti, Sosialidemokraatti että Kansan Lehti hinnoittelivat kuolinilmoitukset käytetyn palstamillimetrin mukaan niin, että kahdessa ensiksi mainitussa
hinta oli 20 penniä millimetriltä ja Sosialidemokraatissa ja Kansan Lehdessä 5 penniä
kalliimpi. Tosin Kansan Lehdessä takasivulla julkaiseminen maksoi vain 20 penniä
millimetriltä, kun taas sisäsivun hinnaksi on ilmoitettu 30 penniä palstamillimetriltä.
Työ-lehti taas ilmoitti kuolinilmoitukselle vain kaksi hintaa: 10 mk ilman ristiä ja 12 mk
ristin kanssa. Jotta hinnat olisi helpompi suhteuttaa, on aiheellista esitellä muutamia
tuntipalkkoja vuodelta 1918. Maataloustyöväen keskimääräinen päiväpalkka oli
tuolloin talvella miehillä noin 11,03 mk ja naisilla 6,58 mk. Kesällä miehet tienasivat
päivässä noin 15,13 mk ja naiset 9,27. Metsätöissä olevilla miehillä palkka oli hieman
parempi eli noin 15,57 mk päivässä.
47 Työmies 11.3.1918, Vallankumoustaistelussa kaatuneiden hautajaiset, Helsinki.
48 Työmies 11.3.1918, Vallankumoustaistelussa kaatuneiden hautajaiset, Turku.
49 Hoppu, Tuomas, Taistelevat osapuolet ja johtajat. Teoksessa Haapala, Pertti & Hoppu,
Tuomas (toim.), Sisällissodan pikkujättiläinen. WSOY, Helsinki 2009.
50 Suomen sotasurmat 1914–1922 tietokannassa etunimi on muotoa Hjalmar. Tietokannan mukaan Tammilaakso on kuulunut punakaartiin ja hän on ollut piirisihteeri.
Hänet on ammuttu Viipurin vankileirillä.
51 Työ 25.2.1918, Vapaussankarien hautajaiset Viipurissa eilen.
52 Kts. esim. Työ 19.3.1918 ja Sosialisti 21.3.1918. Runo julkaistu kokonaisuudessaan 23
kertaa, viimeiset kolme säettä julkaistu 7 kertaa.
53 Siltala, Juha, Sisällissodan psykohistoria. Otava, Helsinki 2009, s. 143–172.

48

A N N A H U H TA L A

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:50

Sivu49

54 Työmies

8.3.1918, Puhe, jonka M. A. Airola piti Lahdessa vapaussankarien haudalla t.k.
3 pnä.
55 Sosialidemokraatti 12.3.1918, Vapaussankarien hautajaiset Porissa sunnuntaina.
56 Soikkanen, Hannu, Sosialismin tulo Suomeen. WSOY, Helsinki 1961, s. 131.
57 Sosialidemokraatti 12.3.1918, Vapaussankarien hautajaiset Porissa sunnuntaina.
58 Smart, Ninian, Religion, Myth and Nationalism. Teoksessa Merkl, Peter, H. & Smart,
Ninian (toim.), Religion and Politics in the Modern World. New York University Press,
New York and London, 1983, s. 22–23.
59 Työ 27.3.1918.
60 Työ 2.4.1918.
61 Työmies 31.3.1918.

A AT E K U O L E M A N K Ä S I T T E LY S S Ä S U O M E N S I S Ä L L I S S O D A S S A P U N A I S T E N P U O L E L L A …

49

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:50

Sivu50

A N N A H U H TA L A

Role of Ideology in Handling of Death on
Red Side in Finnish Civil War in Spring 1918
The Finnish Civil War was fought between the White forces of the legitimate government and the Red forces of the Delegation of People’s
Commissars. War broke out in late January 1918 and terminated with
the Whites’ victory parade in Helsinki in May. In any civil war, hate is
often experienced at a personal level, which results in particularly
bloody confrontations. This was the case also in Finland, where the
number of Civil War casualties rose to nearly 37,000, of which approximately 70 percent were on the Red side. Combat losses among the Reds
and Whites were around 5,000 and 3,500 respectively. The spring of
1918 brought death to the center of Finnish society, with the supporters of both warring factions burying their heroes in imposing militarystyle funeral ceremonies.
The article focuses on the role of ideology in the handling of death
on the Red side. Ideology in this particular context means any content
that purports to justify death on the grounds of a common aim or a
common cause or leans on the ideals of working people or workers’
unions. From this followed that words, speeches and obituaries drew a
dividing line between »us» and »them». The notions of the relatives of
the dead and military leadership or an ideological basis are irrelevant in
this discussion.
The article looks at the handling of death at the public and private
levels. Public handling of death took the form of imposing funerals in
the military style and speeches delivered at these ceremonies. Private
handling of death manifested itself in obituaries that for relatives were
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a channel for sharing feelings they experienced because of the losses
they had sustained and for showing what they could lean on when
overwhelmed by grief. Consequently, whether a relative interpreted
speeches by the military leadership as propaganda and attempts to justify the necessity of war or as words of consolation depended essentially on whether or not he or she endorses the themes advocated by the
military leaders. In addition to funeral ceremonies, speeches, and obituaries, the role of ideology in the handling of death is looked at against
the symbolism provided by the red flag. The article not only sheds light
on the handling of death on the Red side, but also explains different approaches to ideology at the moment of extreme agony.
In the spring of 1918, military-style funerals were at the same time a
death rite and a ritual manifestation of an ideology. They therefore
served the dual aim of providing consolation to relatives and honoring
fallen heroes, and of bolstering the unity among the Reds and reminding them of the significance of the ongoing fight. Relatives were not expected to falter in the presence of death; they had to retain their belief
in the importance of fight and death. Funerals were solemn occasions.
First, a procession would pass through the streets of a town to a graveyard where an open grave was waiting. At the graveside, speeches were
made, poems were recited, and songs were sung. The ceremony concluded with the backfilling of the grave to the sound of rifle volleys. In
major cities in particular, cemeteries for fallen Red heroes were segregated from the churchyard, and priests were reportedly not present,
while outside the towns and cities Reds were laid to rest in church
cemeteries, and next-of-kin would also request a patriarchal blessing.
The red flags of workers’ associations and other organizations were
prominently displayed at funerals. In the spring of 1918, the red flag
was a totem that symbolized several meanings. It represented ideals
embedded in the community and indicated in an explicit way the reasons for which the hero had sacrificed himself. In short, flags held a
prominent role in a ritual. They united individuals at an open grave on
one hand, and were a symbol of a meaningful death on the other.
Speeches delivered by high-ranking military leaders had a solid ideological core. The ongoing fight was presented as an element in the universal battle of the international workers’ movement. Speakers also
spoke of better times that would come once victory was achieved. They
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claimed that the ongoing conflict was in the first place caused by the
adversary, yet the Red side was fully prepared to shed blood in the defense of an important cause. Speeches painted a picture of a halcyon
future and urged to continue the fight that the fallen were unable to
complete. Even though many verses convey expressions of deep personal grief, people were prepared to fight for a common cause. Unlike official speeches, some obituaries written by relatives show bitterness towards not only the adversary, but also towards the next-of-kin who decided to join the war. Consequently, even though ideology was a uniting force, mourning was invariably a personal feeling. Words of consolation and the significance of an ideology were often insufficient to alleviate the grief felt by someone who had lost a loved one.
In what comes with the handling of death, ideology apparently
served to join the Red military leadership and individuals who had lost
their loved ones in battle. Letters penned by relatives indicate that imposing funeral ceremonies left a deep impression, while obituaries
leaned on themes that military leaders brought to the fore in their
speeches. A common feature in the public and private handling of
death is the meaning of an ideology as a factor that justified the sacrifices made by the fallen. It is crucial that an individual in mourning understands why his loved one has died. Seen from the military leaders’
standpoint, offering a reason for a loss in addition to words of consolation was of paramount importance since an unjustified death could
easily have undermined the citizens’ will to continue the fight.
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JARKKO KOUKKUNEN
(s. 1986), filosofian maisteri, jatko-opiskelija Itä-Suomen yliopistossa.
Väitöskirjatutkimuksen aiheena poltetun maan taktiikan käyttö ja kehitys
talvisodassa 1939–1940. Kirjoittanut muun muassa teokset: Pohjois-Karjalan
prikaati: Korpisoturien viimeiset vuodet 2000–2013 (2014), Reserviupseeritoimintaa Lakeudella: Seinäjoen Reserviupseerikerho 1941–2011 (2015).

Suojärven hävitys osana suomalaisjoukkojen poltetun maan taktiikan käyttöä
talvisodassa 1939–1940
Poltetun maan taktiikkaa on kautta historian sovellettu erilaisissa sotilaallisissa konflikteissa. Taktiikan käyttötarkoitukset ovat vaihdelleet
hyökkäyksellisistä puolustuksellisiin, mutta niiden päätavoitteena on
aina ollut vihollisen voimien kuluttaminen vaikeuttamalla niiden huolto- ja majoitusjärjestelyjä sekä rajoittamalla tai hidastamalla niiden liikettä. Hävittämällä tietyn alueen infrastruktuuri ja ravintolähteet ovat
poltetun maan taktiikkaa soveltaneet pyrkineet vaikeuttamaan vihollisvoimien toimintaedellytyksiä.1
Hävitysten toteuttajat pyrkivät kuitenkin organisoimaan toimintansa mahdollisimman tehokkaasti ja itseään hyödyttävällä tavalla. Omien
joukkojen oli pystyttävä hyödyntämään hävitettävän alueen resursseja
mahdollisimman kauan ennen hävitysten aloittamista. Ennen hävitysten alkua hävitettävät alueet on pyritty mahdollisimman tarkoin evakuoimaan erilaisista sotilasjoukoille tarpeellisista hyödykkeistä, jolloin
ne jäivät auttamaan hävitystoimintaa soveltanutta osapuolta, kun taas
hävitetylle alueelle saapunut osapuoli joutui kärsimään huoltovaikeuksista. Hävitysten teho oli erityisen suuri talvioloissa, joissa ruokavarastojen merkitys ja sisämajoitukseen pääsy korostuvat.
Siviiliväestön osa poltetun maan taktiikan soveltamisessa on usein
karu. Erityisesti ennen ensimmäistä maailmansotaa poltetun maan
taktiikkaa käyttäneet joukot eivät evakuoineet hävittämiensä alueiden
väestöä, vaan jättivät nämä selviytymään tuhojen keskelle. Tilanne johtui osaltaan evakuointijärjestelmien kehittymättömyydestä, mutta
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myös siitä raadollisesta tosiasiasta, että hävitetyille alueille jäänyt väestö
aiheutti lisävaikeuksia niille saapuneille vihollisjoukoille. Siviilit pyrkivät piilottamaan alueille mahdollisesti vielä jääneitä elintarvikkeita
omiin tarpeisiinsa, asuttivat sotajoukkojen majoituskäyttöön tarvittavia rakennuksia ja saattoivat epätoivoissaan jopa hyökkäillä armeijoiden tarvikekuljetuksia vastaan. Kaikki nämä tekijät osaltaan voimistivat
poltetun maan taktiikan vihollisen toiminnalle aiheuttamia vaikeuksia.
Suomalaisjoukot toteuttivat talvisodassa laajasti poltetun maan taktiikan periaatteiden mukaisia hävitystöitä, joiden tarkoituksena oli estää tai vaikeuttaa neuvostojoukkojen etenemistä. Hävitysten avulla
suomalaiset pyrkivät tuhoamaan erityisesti neuvostojoukkojen huollon
toiminnalle tärkeitä kohteita ja kulkureittejä. Neuvostojoukkojen majoituskäyttöön kelpaavien rakennusten ja rakennuskeskittymien hävittäminen olivat myös keskeisiä tekijöitä suomalaisten hävitystoiminnassa.
Hyökkäävien neuvostojoukkojen toiminnan vaikeuttaminen käyttämällä poltetun maan taktiikkaa oli tärkeä osa suomalaisten talvisodan
aikaisia puolustustaisteluja. Puna-armeijan varustuksen puutteet, sen
riippuvuus tiestöstä sekä poltetun maan taktiikan käytön aiheuttamat
huoltovaikeudet olivat suomalaisten tiedossa jo ennen sotatoimien alkamista. Hävitystoimintaa suunniteltiin ja valmisteltiin koko sotaa
edeltäneen YH:n ajan, joten suurin osa sodan alkuvaiheen hävityksistä
oli toteutettavissa nopeasti ja tehokkaasti sotatoimien alettua. Hyvä valmistautuminen lisäsi merkittävästi toiminnan tehokkuutta tukien sodan alun viivytystaisteluvaiheen muuta taistelutoimintaa.
Tarkastelen tässä artikkelissa poltetun maan taktiikan soveltamista
talvisodan Laatokan Karjalassa. Alueen harva asutus, vähäinen tiestön
määrä ja vesistöisyys tekivät siitä ihanteellisen hävitystoiminnan kohteen puna-armeijan toiminnan vaikeuttamista ajatellen. Esimerkiksi
nostan Suojärven alueen hävitystoiminnan. Taistelut tällä itärajalla sijainneen pitäjän alueella alkoivat heti sodan puhjettua 30.11.1939, jolloin alkoi myös suomalaisten hävitystoiminta.2
Suojärven keskeinen sijainti eräässä merkittävimmistä Laatokan Karjalan alueen liikenteen solmukohdista teki siitä tärkeän puolustustaisteluiden ja niihin liittyneen hävitystoiminnan kohteen. Hävitystoiminnan
onnistumiset ja epäonnistumiset alueella heijastelivat monin tavoin toiminnan kehitystä myös muilla rintamanosilla. Suojärvellä sijaitsi suuri
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Suvilahden taajama, joka oli yksi suurimmista sodan aikana poltetuista
asutuskeskuksista. Suvilahden hävityksen toteutus kuvaa hyvin laajemmaltikin sodan aikana tapahtunutta asutuskeskusten hävittämistä.
Liikennejärjestelyjen hävittäminen oli asutuskeskusten hävityksen
lisäksi keskeinen osa talvisodan aikaista poltetun maan taktiikan käyttöä. Suojärven maantie- ja rautatieyhteyksien hävittäminen oli pitäjän
asutuskeskusten hävityksen lisäksi tärkeä osa suomalaisjoukkojen hävitystoimintaa. Liikenneyhteyksien hävitystoiminta keskittyi erityisesti
alueen läpi kulkeneen Karjalan radan osuudelle, jonka tuhoaminen on
hyvä esimerkki rautateiden hävitystoiminnasta talvisodan aikana.

Laatokan Karjala mahdollisena sotatoimialueena

Laatokan Karjala oli suomalaisissa talvisotaa edeltäneissä operaatiosuunnitelmissa toissijainen toimintasuunta. Karjalan kannaksen ollessa
neuvostojoukkojen ensisijainen hyökkäysreitti sisemmälle Suomeen
Laatokan Karjalan suomalaisjoukkojen rooliksi jäi Kannaksella toimivien joukkojen pohjoisen sivustan suojaaminen. Neuvostojoukkojen
eteneminen Karjalan kannaksen ja Laatokan Karjalan toiminta-alueiden välissä sijainneen Laatokan ympäri Kannaksen Armeijan selustaan
oli estettävä.
Arviot taisteluiden luonteesta Suomen itäisillä rajaseuduilla mahdollisessa konfliktissa Neuvostoliittoa vastaan vaihtuivat 1930-luvun
kuluessa hyökkäyksellisistä puolustuksellisiksi, kun arvioita neuvostojoukkojen Suomea vastaan kohdistettavasta vahvuudesta nostettiin.
Viivytystaistelua painottava suunnitelma VK2 otettiin käyttöön Laatokan Karjalassa vuonna 1934.3 Sodan alkaessa kaikki neuvostojoukkoja
koskevat vahvuusarviot havaittiin kuitenkin alimitoitetuiksi. Näin tapahtui myös Suojärvellä.
Suojärven pitäjä sijaitsi itärajalla Laatokan Karjalan koillisosassa. Pitäjän sijainti oli sotatoimia ajatellen keskeinen, sillä sen alueella sijaitsi
useita tärkeitä maantieliikenteen solmukohtia sekä länteen johtava rautatielinja. Liikenneyhteyksien ja niiden lähellä sijainneiden asumiskelpoisten rakennusten hävittäminen nousi merkittäväksi osaksi Suojärvellä käytyjä viivytystaisteluita talvisodan ensimmäisten vuorokausien
aikana.
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Kun arviot Neuvostoliiton Laatokan Karjalaa vastaan sotatilanteessa
kohdistamien joukkojen määristä nousivat, myös suomalaiset kasvattivat sodan ajan joukkojaan alueella. Joukkojen vahvuuden kasvaessa
Laatokan Karjalassa toimivien joukkojen johtoportaaksi tuli aiempaa
divisioonatasoa suurempi armeijakunnan esikunta. Vuoden 1934 operatiivisten suunnitelmien mukaan 3.DE:n tuli muodostaa liikekannallepanon sattuessa IV AK:n Esikunta. Armeijakuntaan kuuluisi kaksi divisioonaa sekä rajavartiojoukoista muodostettava Karjalan Ryhmä,
jonka tehtävänä oli armeijakunnan keskittämisen suojaaminen. Tämä
tarkoitti suojajoukkojen osalta viivytystaistelujen aloittamista heti rajalta alkaen tavoitteena mahdollisimman suurten aikavoittojen hankkiminen kuitenkaan kuluttamatta suojajoukkoja tarpeettoman paljon.4
Laatokan Karjalan peitteinen ja harvateinen maasto oli ihanteellinen
hyökkääjien liikkeen hidastamiseen viivytystaisteluiden avulla, mikä
auttoi tasaamaan voimasuhde-eroja hyökkääjien ja viivyttäjien välillä.
Suomalaisten suunnitelmissa puna-armeijan oletettiin olevan kykenemätön toimimaan Laatokan Karjalassa – missä etäisyydet olivat pitkiä, harvat tiet huonokuntoisia ja maasto vaikeakulkuista – niin suurin
paikallisin voimin, että hyökkääjät pystyisivät saavuttamaan täydellisen
paikallisen ylivoiman suhteessa puolustajiin.5 Sotatoimien levitessä laajalle ja harvateiselle alueelle hyökkääjän joukot hajaantuisivat menettäen voimaansa. Suojärven alueen pinnanmuodostuksen katsottiin vaikeuttavan suurten joukkomäärien toimintaa leveällä rintamalla. Neuvostojoukot joutuisivat toimimaan alueen harvojen teiden suunnissa,
jolloin puolustuksen painopisteet oli helppoa kohdistaa ennalta määriteltyihin maastonkohtiin.6
Ylimääräisten harjoitusten alussa Suojärven ja Varpajärven välisen
alueen puolustuksesta vastaamaan asetettiin 12.D, jota komensi eversti
Lauri Tiainen. Divisioonan rykmenteistä JR 34 ryhmitettiin yhtä pataljoonaa lukuun ottamatta Suojärven alueelle. Itärajan läheisyyteen sijoitetuista suojajoukoista Suojärvellä toimi Er.P 10, joka koottiin rajavartioston henkilöstön rungolle ja täydennettiin suojärveläisillä reserviläisillä, minkä ansiosta pataljoonan paikallistuntemus oli huippuluokkaa.7
Sodan syttyessä suomalaisjoukkojen katsottiin todennäköisesti olevan pakotettuja jättämään Suojärven alueen vihollisen haltuun viivytystaistelun jälkeen. Alueen hallussa pitäminen olisi vaatinut liikaa re-
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sursseja ja laajoja linnoitustöitä, mihin suomalaisilla ei ollut mahdollisuuksia. Sen vuoksi IV AK:n tehtäväksi tuli pysäyttää vihollisen eteneminen viimeistään Jänisjoen linjalla, jota pidettiin yhdessä pohjoisempien Tolvajärven–Ristisalmen kapeikkojen kanssa suhteellisen helposti
puolustettavana. Suomalaisjoukkojen tuli kuitenkin pitää Suojärvi hallussaan mahdollisimman kauan, sillä pitäjän alue toimi liikenteen solmukohtana, jonka haltuun saaminen tarjosi puna-armeijalle mahdollisuudet jatkaa etenemistään useisiin suuntiin, erityisesti sisämaahan.
Lopullisesti vihollisen eteneminen tulisi pysäyttää Suojärveltä länteen
johtaneilla metsäisillä tieosuuksilla, joita ympäröivät vesistöt ja suoalueet tarjoaisivat suomalaisille sivustasuojaa.8 Liikenneyhteyksien ja
niiden ympärysalueiden hävitykset tukisivat tavoitteen saavuttamista
vaikeuttamalla neuvostojoukkojen etenemistä, majoittumista ja huoltoa jo Suojärven alueella, mikä heikentäisi niiden toimintakykyä myöhemmissä vaiheissa.

Hävitysvalmistelut YH:n aikana Suojärven alueella

Yli puolitoista kuukautta kestänyt YH antoi suomalaisjoukoille runsaasti aikaa valmistella hävitystoimintaa. Pioneerijoukot laativat laajoja
hävitys- ja sulutussuunnitelmia, panostivat siltoja ja varastoivat suuria
määriä hävitystarvikkeita ympäri Laatokan Karjalan oletettuja neuvostojoukkojen etenemisreittejä. Painopiste sotaa edeltäneissä hävitysvalmisteluissa oli alueilla, joiden oletettiin jäävän viivytysvaiheessa vihollisen hallintaan ja joilla sijaitsi suuria asutuskeskittymiä tai liikenteen
solmukohtia. Suojärven alue täytti molemmat kriteerit.
Sodanuhan käytyä ilmeiseksi syksyllä 1939 suomalaiset aloittivat
YH:n myötä suunnitelmien laatimisen myös Suojärven viholliselle todennäköisesti hyödyksi olevien kohteiden hävittämisestä. Aivan YH:n
alussa lokakuun 6. päivänä Yleisesikunnan Operatiivinen osasto antoi
viivytysjoukkojen muodostamiskäskyssään käskyn hävitysten valmistelun aloittamisesta. Käskyn mukaan Laatokan Karjalan joukot tuli ryhmittää VK2-suunnitelman kaltaisesti, jonka jälkeen tuli »… ryhtyä keskityksen päätyttyä suunnitelmien mukaisiin kenttävarustustöihin ja
hävitysten valmisteluihin».9
Rautatiet olivat merkittävä strateginen tekijä Laatokan Karjalan
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alueella. Laatokan Karjalan nopeasta teollistumisesta huolimatta alueen
maantieverkko oli harva ja huonokuntoinen. Suomen ja Neuvostoliiton rajaseutujen tiestöä leimasi kapeus, joka aiheutti suurilla liikennemäärillä ruuhkautumista. Moottoriajoneuvojen käyttö näillä teillä vaati usein huomattavia parannustöitä. Erityisesti kelirikkoaikoina maantiet muuttuivat hyvin vaikeakulkuisiksi. Talviaikana vaikeuksia aiheutti
puolestaan lumi, sillä teiden aukipitäminen vaati laajamittaista aurauskaluston käyttöä.10
Laatokan Karjalassa Suojärvelle asti ulottunut rautatieverkosto mahdollisti suurten tavaramäärien kuljettamisen rajalta sisämaahan. Rauhan aikana radalla kuljetettiin puutavaraa länteen ja ruokatarvikkeita
sekä muuta kulutustavaraa rajaseudun pitäjiin. Sodan aikana ehjänä
säilyneet rautatiet tarjosivat merkittävän voimavaran joukkojen huollon järjestämisessä. Tämä ei jäänyt huomaamatta suomalaisten laatimissa hävityssuunnitelmissa. Rautatiesiltojen, -asemien ja muiden rautatieliikenteelle elintärkeiden kohteiden hävittämiset suunniteltiin
huolellisesti.11 Hyökkäävien neuvostojoukkojen huoltaminen rautateitse tahdottiin estää kaikin mahdollisin keinoin.
Sillat ovat strategisesti merkittäviä hävityskohteita, sillä niiden tuhoaminen estää tai ainakin merkittävästi vaikeuttaa etenevän vihollisen
liikkeitä ja huollon järjestelyjä tuhotun sillan korjaamiseen tai uuden
rakentamiseen saakka. Muiden kohteiden ohessa myös siltojen hävityssuunnitelmien laatimiseen ryhdyttiin nopeasti YH:n alettua. Lokakuun
alkupuolella Sortavalassa laaditussa Pioneerikäsky N:o 1:ssä komennettiin kaikki hävitettäviksi suunnitellut sillat välittömästi panostettaviksi
siinä laajuudessa, kuin tarkoitukseen sopivia räjähdysaineita ja sytytysvälineitä riitti. Panostetuille silloille asetettiin myös vartiot estämään
panostusten luvaton purkaminen tai niiden muunlainen häiritseminen
sekä varmistamaan sillan oikea-aikainen hävittäminen.12
Suojärvellä hävitysvalmistelut olivat perinpohjaisia. Esimerkiksi
Vuonteleessa 5.11.1939 päivätyssä Er.Os. Paloheimon – eli Er.P 10:n –
IV AK:n Esikuntaan lähetetyssä suoritetuista varustus- ja sulutustöistä
kertovassa raportissa mainitaan kymmeniä valmisteltuja hävityskohteita. Muun muassa Hautavaaran–Suvilahden sotilaallisesti tärkeä tieosuus oli katkaistu panssarivaunuesteellä ja ampumakuopilla, tekemällä murroksia, panostamalla silta ja valmistautumalla sytyttämään tuleen Suvilahdessa tien varrella sijainneet puuvarastot. Käytännössä kai-
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killa muillakin alueen merkittävien asutuskeskusten välisillä tieosuuksilla sillat oli panostettu ja hyökkäävän vihollisen liikkumista valmistauduttiin lisäksi vaikeuttamaan muun muassa murroksilla ja piikkilankaesteillä. Salojärven ja Suojärven välinen joki myös padottiin Annantehtaan maantiesillan kohdalla. Suunnitelman mukaan tavoitteena
oli saada Salojärven veden pinta ensin nousemaan ja tämän jälkeen
purkaa vesimassa Suojärven pinnalle vesittäen sen jäätyneen ja lumisen
pinnan.13 Menetelmällä tahdottiin vaikeuttaa neuvostojoukkojen mahdollista hyökkäystä jäätyneen Suojärven ylitse.
Pioneerit laativat sodan alkaessa tuhottavaksi määrätyistä silloista
yksityiskohtaiset hävityssuunnitelmat. Änäjoella sijainneen Rajaselän

Rajaselän sillan hävityssuunnitelma: Lähde: SPK 453, Er. P 8, jakso 33, KA, DA.
(Kansallisarkisto)
The demolition plan for the bridge at Rajaselkä. (National Archives of Finland)
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sillan hävityssuunnitelma oli yksi sadoista tällaisista suunnitelmista.
Hävityssuunnitelmasta käy muun muassa ilmi sillan mitat, sen räjäyttämiseen tarvittavien tarvikkeiden määrä sekä räjäytyspanosten asennuspaikat. Hävityssuunnitelmassa kerrotaan lisäksi, että sillan sytytysohjeet ja aikatulilankaa oli lähetetty läheiseen rauhanaikaisesta rajavartioasemasta muodostettuun kenttävartioon sillan räjäytyksen harjoittelua varten.14 Pioneerit valmistelivat siltojen hävittämisen ja kouluttivat
kenttävartioiden miehistön räjäytystehtävään. Sillan mahdollinen räjäyttäminen jätettiin yleensä kenttävartioiden henkilöstön tehtäväksi.

Suojärven kylien ja taajama-alueiden hävitysvalmistelut

Ennen sotaa laadituissa hävityssuunnitelmissa Laatokan Karjalan kaltaisilla harvaanasutuilla alueilla asuinkäyttöön kelpaavien rakennusten
hävittämisen katsottiin aiheuttavan neuvostojoukkojen majoittumiselle suuria vaikeuksia ja johtaa niiden taistelutehon laskemiseen. Neuvosjoukkojen lämmitettävän telttakaluston puute johti suomalaisten
suunnitelmissa siihen, että asuinkelpoisten rakennusten hävitysten takia puna-armeijan sotilaat joutuisivat Suomeen hyökätessään taivasalle. Jatkuva majoittuminen ulkosalla johtaisi erityisesti talviaikaan paleltumista aiheutuviin tappioihin ja joukkojen fyysisen kunnon yleiseen
heikkenemiseen levon laadun selkeästi heikentyessä verrattuna sisämajoitusjärjestelyihin.
Laatokan Karjalan asutuskeskusten hävityssuunnitelmien laatiminen aloitettiin muuhun hävitystoimintaan valmistautumisen tavoin jo
YH:n aikana. Suurten rakennuskeskittymien hävittämisen valmistelu
vaati runsaasti suunnittelua, työvoimaa ja tarvikkeita. Erityisiä asutuskeskusten hävityssuunnitelmia laadittiin Laatokan Karjalassa vain vähän verrattuna tiheämmin asuttuun Karjalan kannakseen. Poikkeuksena oli Suojärvi, jonka alueen asutuskeskusten hävityssuunnitelmista
tehtiin kattavat, mikä kertoo pitäjän merkittävästä roolista Laatokan
Karjalan alueen puolustukselle.15
Asutuskeskusten hävitysvalmistelut alkoivat Laatokan Karjalan
alueella vasta tärkeimpien siltojen hävityssuunnitelmien ja keskeisten
teiden sulutussuunnitelmien laatimisen jälkeen. Ensimmäisen kerran
alueen asutuskeskusten ja teollisuuslaitosten hävityssuunnitelmien laa-
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timisesta mainittiin 4.11.1939 annetussa IV AK:n pioneerikäsky n:o
15:ssä. Tuolloin IV AKE antoi Karjalan Ryhmän tehtäväksi laatia suunnitelma Pitkärannan teollisuuslaitosten hävittämisestä. Samassa käskyssä mainitaan, että Pitkärannan laivaväylän ja Koirinojan syväsatamaan johtavan väylän sulutusjärjestelyistä oli vastuussa Laatokan Meripuolustus. Osasto Paloheimon tehtäväksi käsky määritteli Suojärven
Suvilahden taajaman ja Suojärven tehdaslaitosten sekä Torasjoen sahan
hävityssuunnitelmien laatimisen.16
Pioneerikäsky n:o 15 ohjeisti IV AK:n joukkoja ensimmäistä kertaa
YH:n aikana ottamaan huomioon hävitysvalmisteluja tehtäessä myös
viestiyhteyksien ja sähköjohtojen hävittämisen. Näiden kohteiden hävityskeinoihin kuuluivat muun muassa johtimien purkaminen, kuljetuskelpoisen kaluston evakuointi, pylväiden kaataminen, johtimien
katkaiseminen sekä erilaisten huomaamattomien vikojen tekeminen
yhteyksiin. Jotkin joukot ilmeisesti ottivat tämän ohjeistuksen liiankin
innokkaasti vastaan, sillä jo seuraavana päivänä annetussa pioneerikäsky n:o 16:ssa edellistä ohjeistusta tarkennettiin: »Sattuneesta syystä
huomautetaan, että viestiyhteyksien hävitysvalmisteluja suoritettaessa
ei toistaiseksi saa vioittaa puhelin-, lennätin- ja sähköpylväitä.»17
Pioneerikäsky n:o 15 antoi yhtymien komentajille myös valtaa päättää itse hävitysten toimeenpanosta siinä tapauksessa, että sota yllättäen
syttyisi, eikä aikaa luvan pyytämiseen hävitystoiminnan aloittamisesta
olisi. Käskyssä IV AKE antoi divisioonien, Karjalan Ryhmän, Er.Os. Paloheimon ja Ilomantsin alueella toimineen Er.P 11:n komentajille oikeuden suorittaa sodan alkaessa itsenäisesti ne suunnittelemansa hävitystyöt, joiden hyväksymistä armeijakunta ei ollut erikseen pyytänyt tai
joiden suorittamisesta se ei ollut antanut erikoismääräyksiä. Lisäksi
näille komentajille annettiin oikeus sulutusten suorittamiskäskyn antamiseen alijohtajilleen.18
Suurimuotoisten hävitysten suunnittelu ja toteutus ei ollut yksin
alimman käskysuhdetason päätettävissä. Esimerkiksi pioneerikäsky n:o
15 määräsi kaikkien IV AK:n vastuualueen tehdaslaitosten ja asutuskeskusten hävityssuunnitelmien lähettämisen hyväksyttäväksi armeijakunnan esikuntaan.19 Armeijakunnan pioneerikomentajalla oli suurin
vastuu ja asiantuntemus tällaisten vaativien hävitysten toteuttamisesta.
Neljännen Armeijakunnan päävoimat ryhmittyivät marraskuun alkupuolen aikana puolustukseen Laatokan Karjalan alueelle, jonka jäl-
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keen suojajoukot eivät enää olleet ainoita alueella toimivia suomalaisjoukkoja. Tämä muutti joitakin aiemmin voimassa olleita joukkojen
vastuualueita ja komentosuhteita. Eräässä 6.11.1939 armeijakunnan
puolustukseen ryhmittymistä varten annetussa käskyssä määriteltiin
uudelleen myös armeijakunnan joukkojen vastuualueet asutuskeskusten ja Laatokan Karjalan alueen teollisuuslaitosten hävitysten valmistelussa. Käsky muutti kaksi päivää aiemmin pioneerikäsky 15:ssä käskettyjä joukkojen hävitysvastuualueita. Vastuu Pitkärannan tehtaiden, ja
nyt myös asutuskeskuksen, hävityssuunnitelman laatimisesta siirtyi
Karjalan Ryhmältä 13.D:lle, kun taas Suojärven tehtaiden ja asutuskeskusten hävityssuunnitelmien laatimistehtävä siirrettiin Er.Os. Paloheimolta 12.D:lle.20
Kenttäarmeijan onnistunut ryhmittäminen Laatokan Karjalaan jo
ennen sotatoimien alkamista mahdollisti hävitysvastuualueiden muutokset, sillä ennen sotaa laadittujen alueen puolustussuunnitelmien
lähtökohtana olivat olleet suojajoukkojen viivytystaisteluiden aikana
suoritettu liikekannallepano ja kenttäarmeijan ryhmittäminen pääpuolustuslinjalle. Tällöin hävitystoimintakin olisi ollut lähes täysin suojajoukkojen vastuulla niiden vetäytyessä taistellen kohti pääpuolustuslinjaa.
Suojärven suunnalla asutuskeskusten hävityssuunnitelmien laatimiseen ryhdyttiin 9.11.1939. Tällöin Jalkaväkirykmentti 34:n komentaja
sai 12.DE:n käskyn, jossa Rakennuspataljoona 4:lle annettiin tehtäväksi
Kaipaan, Niemistenkylän, Suvilahden, Kokonniemen, Lietteen ja Kotajärven tuhoamisen suunnittelu.21 Käskyssä hävitettäviksi määrätyt taajamat sijaitsivat kaikki merkittävien liikennereittien varrella, joten niiden tuhoamisen oletettiin vaikuttavan huomattavasti neuvostojoukkojen hyökkäystoiminnan tehokkuuteen. Taajamat sijaitsivat Suojärven
tiheimmin asutuilla eteläisillä alueilla, joiden läpi johti rautatieyhteys.
Rautatien hyödyntämisen estäminen hyökkääviltä neuvostojoukoilta
nousi keskeiseksi tekijäksi myös sitä ympäröivien asutuskeskittymien
osalta.
Työ oli pääpiirteiltään valmis 18. marraskuuta mennessä, jolloin JR
34:n Esikunta sai alustavan suunnitelman Suojärven kylien Kaipaan,
Niemistenkylän, Suvilahden, Kokonniemen, Lietteen ja Kotajärven hävittämisestä. Suunnitelma oli yksityiskohtainen ja tarkoin laadittu. Se
sisälsi tarkat arviot hävityksissä tarvittavista materiaaleista ja työvoi-
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Alue n:o

Upseereja

Aliupseereja

Miestä

Polttopulloja

Petrolia, l

Tervaa, kg

Olkia, kuormaa

Räjändysainetta, kg,
rotulia

Nalleja, kpl, n:o 8

Aikatulilankaa, m

Räjähtävä tulilankaa, m

masta sekä jakoi hävitysalueiden rajat. Suunnitelman laatimisen syyksi
ilmoitettiin pyrkimys estää maahantunkeutujaa sijoittamasta joukkojaan sisämajoitukseen. Kylmän talvisään uskottiin luovan neuvostojou-

1

+

4

26

100

20

–

3

–

–

–

–

2a

+

1

4

20

–

–

1

–

–

–

–

2b

+

1

8

–

–

–

–

40

12

8

60

3

+

1

3

–

20

–

1

–

–

–

–

4a

+

10

40

500

50

–

–

–

–

–

–

4b

+

4

16

–

–

–

–

400

60

200

–

4c

+

1

2

–

–

–

–

–

–

–

–

4d

+

4

12

–

200

100

–

–

–

–

–

4e

1

3

12

–

–

–

–

564

36

25

110

5

+

5

15

100

–

–

–

–

–

–

–

6a

1

2

15

45

–

–

–

–

–

–

–

1

4

–

–

–

–

50

10

25

–

37

157

765

290

100

5

1054

118

258

170

Henkilökunta

6b
Yht.

3

Suojärven asutuskeskusten tuhoamissuunnitelman materiaali- ja henkilöstötarvearvio.
Lähde: E/JR 34, Kaipaan, Niemistenkylän, Suvilahden, Kokonniemen, Liet- ja Kotajärven seutukeskusten hävityssuunnitelma 12.11.1939. P1222/7, KA, S.
+ kaikkia näitä alueita varten yhteisesti yksi upseeri. Suunnitelma voidaan toteuttaa
pienemmälläkin miehistöllä, jos kaikkien alueiden hävitystä ei suoriteta samanaikaisesti.
Alueet: 1 Kaipaan kylä, 2a Niemisenkylä, 2b maantiesillat, 3 Kokonniemi, 4a Suvilahden taajama,
4b Suvilahden kivirakennukset, 4c Wiborg Woodin tehdas, 4d Suvilahden puupinot,
4e Suvilahden rautatiesilta, 5 Lietteen kylä, 6a Kotajärven kylä, 6b Kotajärven saha
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koille huomattavia ongelmia, joita pahentaisi puna-armeijan lämmitettävien telttojen puute.22
Suojärven hävityssuunnitelmasta käy ilmi suomalaisten varautuminen suunnitelman toteuttamiseen myös neuvostojoukkojen aloittaessa
yllätyshyökkäyksen ilman sodanjulistusta. Hävitystoiminnasta vastuussa olleiden suomalaisjoukkojen tuli tällöin reagoida nopeasti ja itsenäisesti, mikäli ne eivät pystyisi saamaan yhteyttä ylempiin johtoportaisiin. Suunnitelma oli laitettava täytäntöön 12.DE:n käskystä. Jos divisioonan esikunta jostain syystä olisi estynyt antamaan käskyä ajoissa,
olisi JR 34:n komentajalla kuitenkin oltava valtuutus toimia »itsenäisesti viivytystaistelun kehityksen mukaisesti».23 Tästä voidaan todeta,
että tuhoamistehtävän suorittamista pidettiin erittäin tärkeänä osana
viivytystaistelujen toteutusta ja että hävitykset oli pystyttävä aloittamaan heti sotatoimien alettua.
Suojärven hävityssuunnitelmassa mainittujen asutuskeskusten lisäksi siinä ehdotettiin suunnitelman laatimista Hyrsylän mutkassa24 sijaitsevien Hautavaaran, Ignoilan ja Hyrsylän kylien tuhoamisesta. Hävityssuunnitelmassa todetaan kuitenkin, että tuhoamistehtävään tulisi
varata joukkoja ja materiaalia valmiiksi, sillä alueella olevan rajavartioston voimavarat eivät olleet riittävät tehtävän suorittamiseen. Suojeluskuntalaisten käyttö tehtävässä nähtiin myös ongelmallisena, »koska
miehet joutuvat tällöin hävittämään omaa omaisuuttaan».25 Hyrsylän
mutkan asutuksen vaikea ja vaarallinen sijainti tunnistettiin näin jo ennen talvisodan alkua. Alue oli idästä hyökkäävän vihollisen helposti
saarrettavissa, koska Neuvostoliiton alueet ympäröivät sitä kolmelta
suunnalta. Alueelle ei tästä syystä ollut järkevää sijoittaa merkittäviä
puolustusjoukkoja tai -asemia, koska sodan syttyessä Hyrsylän mutka
jäisi auttamatta nopeasti vihollisen haltuun.
Hyrsylän mutkan riskialttiin sijainnin huomioon ottaminen käy ilmi jo vuonna 1929 tehdystä esityksestä, jossa ehdotettiin Hautavaaran
lossille hankittavaksi toista lauttaa perusteluna sodan ajan tarpeet. Uusi
lossi olisi nopeuttanut joukkojen kuljettamista sekä helpottanut siviiliväestön evakuointia alueelta. Hanketta pyrittiin perustelemaan myös
alueen asukkaiden liikkumisen helpottamisella ja se saikin sekä paikallisen väestön että Enso Gutzeitin tuen.26 Ilmeisesti tämä hanke ei kuitenkaan lopulta toteutunut.
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Sota saapuu Suojärvelle

Laatokan Karjala oli Karjalan kannaksen jälkeen toiseksi merkittävin
sotanäyttämö talvisodassa. Vaikka suomalainen sodanjohto heräsikin
alueen uhanalaiseen asemaan vasta varsin myöhään, sitä koskevat hävityssuunnitelmat ehdittiin laatia ja tärkeimmät hävitykset valmistella
ennen neuvostojoukkojen rajan ylitystä. Hävityssuunnitelmien täytäntöönpano aloitettiin heti sodan puhjettua 30.11.1939 aamulla. Neuvostojoukot ylittivät rajan ilman sodanjulistusta noin kello seitsemän
aamulla aiheuttaen tyrmistystä niin suomalaisissa sotilaissa kuin
alueen evakuoimattomassa siviiliväestössäkin.
Tiedot aamuhämärässä tapahtuneesta hyökkäyksestä ilmoitettiin rajalla sijainneista suomalaisista kenttävartioista useimmiten puhelimitse
heti, kun sotatoimien todettiin alkaneen. Saatuaan vahvistuksen useista
eri lähteistä tulleisiin tietoihin hyökkäyksestä Suojärven eteläpuolelle
ryhmittyneen 13.D:n komentaja pyysi IV AKE:lta lupaa tulen avaamiseen. Pyyntöön vastattiin armeijakunnan joukoille annetulla tiedotuksella, jossa käskettiin Suojärven, Salmin ja Uomaan pitäjien evakuointi,
kylien polttaminen sekä karjan ja omaisuuden hävittäminen. Tiedotuksella astui voimaan myös sotilasviranomaisten hallinnollinen suhde
siviiliviranomaisiin nähden.27
Suojajoukot joutuivat taistelujen alusta alkaen vetäytymään taistellen ylivoimaisen vihollisen tieltä. Ensimmäiset joukkojen tuleen sytyttämät rakennukset olivat yleensä niiden omat majoitusrakennukset.
Suojärven pohjoisosaa puolustaneen Er.P 10:n pääsijoituspaikan ja sen
toimitusjoukkueen siirtyessä sodan ensimmäisenä päivänä Varpakylään
sytytettiin niiden aiempina majapaikkoina toimineet upseerirakennus
ja kasarmi tuleen. Sodan ensimmäisen päivän iltana myös II/JR 34 ilmoitti sytyttäneensä majoitusalueensa kämpät tuleen Rajapurolta vetäytyessään. Joukot tekivät hävityksiä pääasiallisesti sitä mukaa kuin ne
menettivät alueita eteneville neuvostojoukoille.28
Erillinen Pataljoona 10 aloitti heti myös valmistelemansa rajalta
sisemmälle Suomeen johtavien tieyhteyksien katkaisemisen. Ensimmäisen sotapäivän iltana pataljoona ilmoitti räjäyttäneensä onnistuneesti muun muassa Jehkilän sillan katkaisten neuvostojoukkojen
etenemistien syvemmälle pitäjän alueelle ainakin muutamien tuntien
ajaksi. Muutkin pataljoonan toteuttamat siltojen räjäytykset onnis-
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tuivat ilmoituksen mukaan hyvin.29
Erityisen raskaita ensimmäiset hävitystyöt olivat monille rajavartiostojen jäsenille. Vartiostojen sijoituspaikat sijaitsivat yleensä rajan läheisyydessä, samoin myös rajavartijoiden asunnot. Sodan alkaessa monet
rajavartijat joutuivat polttamaan ensimmäisinä omat kotinsa ja muut
kotiseutunsa rakennukset.30 Rajaseudun hyvin tunteneet rajavartiostojen miehet tunsivat raja-alueen asutuksen sijainnit hyvin ja pystyivät
tehokkaasti löytämään ja hävittämään mahdollisesti neuvostojoukkojen majoittumiseen kelpaavat rakennukset, sikäli kuin aikaa ja resursseja viivytystaisteluiden aikana niiden tuhoamiseen riitti.
Sodan alettua neuvostojoukkojen nopeasti saartamassa ja valtaamassa Hyrsylän mutkan kylissä hävitystoimet eivät yllätyshyökkäyksen tullessa ehtineet edes alkaa. Ignoilan vartiossa oli aamulla 30.11.1939 noin
30 hengen miehitys. Sodan uhan kasvaessa vartio oli saanut vahvennuksia paikkakunnan reserviläisistä ja Suojärvelle sijoitetuista JR 34:n
miehistä, mutta se oli silti auttamatta liian heikko tehdäkseen merkittävää vastarintaa alueelle saapuneille voimakkaille neuvostojoukoille. Sodan alettua vartion miehistö joutui nopeasti toteamaan puolustustaistelun mahdottomuuden taistelujen äänten alkaessa kantautua noin 15
kilometrin päästä heidän selustastaan, jossa neuvostojoukot olivat vallanneet Hautavaaran lossin. Maantietä pitkin partioivat jo neuvostopanssarit, joten vartion miesten ainoaksi pakotieksi yhdessä vartion läheisyyteen kerääntyneen siviilijoukon kanssa oli yrittää saarrostuksesta
pakoon erämaan kautta. Matkaan liittyi myös saarroksiin jääneen Hyrsylän kylän vartion miehistö. Seuraavana aamuna joukko pääsi turvallisesti perille suomalaisjoukkojen yhteyteen, mutta monen joukon jäsenen perheenjäseniä jäi neuvostojoukkojen vangeiksi. Ignoilan ja Hyrsylän vartiorakennukset jäivät yhdessä alueen kylien kanssa kiireisen ja
sekavan tilanteen vallitessa polttamatta.31
Hävitystoiminta kiihtyi taistelujen saavutettua ensimmäiset asutuskeskukset. Suojärveä kiertävät tiet tarjosivat neuvostojoukoille hyvät
etenemismahdollisuudet eri puolille pitäjää. Näiden teiden varsille olivat keskittyneet lähes kaikki pitäjän merkittävät kylät.32 Neuvostojoukkojen liikkeiden myötä suomalaisten hävitystyöt etenivät pitkin tieverkostoa alkaen Suojärven itärannalta jatkuen järven ympäri sekä etelästä
että idästä lähes samanaikaisesti.
Sodan ensimmäisen kahden vuorokauden aikana Suojärvellä paloi
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Suomalaisjoukot polttamassa asuinrakennuksia valtakunnan rajan läheisyydessä
joulukuun 1939 alussa. Kuva: Valtteri Majavakosken kokoelma.
Finnish troops setting a residential building on fire near the border in early
December 1939. Photo: Valtteri Majavakoski’s collection.

useita suuria kyliä. Ensimmäisenä näistä sytytettiin Kaksinainen jo ensimmäisen sotapäivän puolivälin tienoilla. Leppäniemen hävitys seurasi samana iltana. Kaipaa sytytettiin aikaisin joulukuun ensimmäisen
päivän aamuyönä, kun neuvostojoukot pakottivat suomalaiset irtautumaan kylän alueelta. Kylän hävitystyön toteuttivat JR 34:n joukot, ilmeisesti pioneerijoukkueen miehet, jotka toimivat myöhemmin myös
osana Suvilahden hävitysosastoa.33 Suomalainen lentotoimintailmoitus
joulukuun 1. päivän aamulta kuvaa tuolloista tilannetta Suojärvellä
varsin tyhjentävästi: »… Talot Suojärven itärannalla tulessa, samoin
sieltä rajalle menevän tien varressa. Tshalkissa paloi kaksi taloa.»34
Toisen sotapäivän alkuiltapäivänä suomalaiset menettivät viivytysasemansa Varpakylän itäpuolella. Seurasi vetäytyminen Suojoen yli itse
kylän alueelle. Kylän asukkaat pakenivat pimeän turvin kohti Tolvajärveä. Illalla suomalaisjoukot jättivät tämän pitäjän vanhan keskuskylän,
kun Naistenjärven suunnasta edenneet neuvostojoukot alkoivat uhata
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niiden puolustusasemien oikeata sivustaa. Jälkijoukot sytyttivät kylän
tuleen sen tyhjennyttyä. Suojoen ylittävä silta oli räjäytetty jo aiemmin
päivällä. Tulenkajastuksen valaistessa pimeää talviyötä vetäytyvät suomalaiset havaitsivat neuvostojoukkojen lämmittelevän tulipalojen lämmössä.35
Kaipaan hävittämisen ja neuvostovaltauksen jälkeen seurasi kiivaita
taisteluja Iso-Pyhäjärven eteläpuolella, josta ne siirtyivät kohti Suvilahtea. Aluetta puolustaneen JR 34:n komentaja, everstiluutnantti Teittinen harkitsi joulukuun toisen päivän aamuna, vastoin 12.D:n komentajan vetäytymiskäskyä, yritystä pitää Suvilahti suomalaisten hallussa.
Harkintaan vaikuttivat vihollistoiminnan vähäisyys ja Suvilahden hävittämisen vastenmielisyys. Lopulta Osasto Teittinen joutui kuitenkin
irtautumaan asemistaan Annantehtaalle johtavan tieyhteyden menetyksestä johtuvan sivustauhan takia 2.12.1939 aamupäivällä. Saman
päivän iltaan mennessä neuvostojoukot saavuttivat Suvilahden taajaman, jonka suomalaisjoukot olivat ennen vetäytymistään sytyttäneet
tuleen.36
Suomalaisjoukkojen Suojärvellä sodan ensi päivinä antamien hävitystietojen paikkansapitävyyttä ei täysin tue neuvostojoukkojen miehittämän Suojärven alueelta paenneen rautatiekirjuri Knut F. Trobergin
kuvaus havainnoista, joita hän teki pakomatkansa aikana eri puolilla
Suojärveä. Trobergin mukaan Jehkilän silta oli joulukuun alkupuolella
vain hieman keskeltä painunut, mutta tuolloin jo neuvostojoukkojen
korjaama ja täysin käyttökuntoinen. Lisäksi Troberg kertoi, että Jehkilän kylässä suomalaiset olivat polttaneet vain muutaman sillan läheisyydessä olleen talon ja kansakoulun, muutoin kylän rakennukset olivat
säilyneet ehjinä. Leppäniemen kylä oli 14.12. täynnä neuvostojoukkoja
ja siis ilmeisesti ainakin osittain hävittämätön. Moisionvaaran kylä oli
Trobergin mukaan täysin polttamatta. Kaitajärven sekä Riuhtavaaran
kaupoista neuvostojoukot olivat hänen mukaansa jäljistä päätellen onnistuneet täydentämään varastojaan ja rikki menneitä varusteitaan.37
Trobergin kuvauksesta käy ilmi, että nopeasti muuttuvien sekä ajoittain kaoottisten viivytystaisteluiden aikana hävitystoiminnan täydellinen toteuttaminen ja koordinointi ei aina onnistunut. Siltojen räjäytyksen perusteellisuuden arviointi jäi usein asiaan harjaantumattomien
kenttävartioiden henkilöstön tehtäväksi, jolloin keskeneräiseksi jääneet
hävitykset arvioitiin onnistuneiksi. Jossain tapauksissa hävitysten täy-
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delliseen suorittamiseen ei yksinkertaisesti ollut aikaa. Neuvostojoukot
vaikuttivat sodan aikana myös olleen hyvin valmistautuneita korjaamaan suomalaisten hävitystöiden aiheuttamat vauriot kaikilla mahdollisilla keinoilla. Olosuhteiden luoma pakko oli arvatenkin hyvä kannustin ulkomajoituksesta ja huollon viivästyksistä kärsiville puna-armeijan
sotilaille.

Suvilahden hävitys

Suvilahden taajaman polttaminen oli Laatokan Karjalan alueen talvisodan ensi päivien hävitystöistä laajin, sillä taajaman alueella oli satoja
rakennuksia.38 Päätaajaman lisäksi Suvilahden ympärille olivat muodostuneet niin sanotut välikylät, jotka yhdistivät keskustaajaman Lietteen
ja Kaipaan kyliin. Suvilahden taajama ja välikylät olivat muodostuneet
Suojärven rautatien vanhan pääteaseman ympäristöön. Suvilahden alue
ja ympäristö olivat tiheään asuttuja verrattuna muuhun pitäjän alueeseen. Rautatien läheisyys ja suuri asumistiheys ovat syitä siihen, että
hävitysvalmisteluja tehneet suomalaisjoukot kiinnittivät alueen hävittämiseen erityistä huomiota sotaa edeltävissä suunnitelmissaan.39 Jos
neuvostojoukot olisivat saaneet Suvilahden alueen haltuunsa hävittämättömänä, ne olisivat pystyneet majoittamaan alueen rakennuksiin
huomattavan määrän joukkojaan. Lisäksi alueen kauppaliikkeissä oli
huomattavat varastot elintarvikkeita ja sotajoukoille hyödyllisiä varusteita. Suvilahdesta olisi tullut neuvostojoukoille strategisesti tärkeä
huolto- ja lepoalue, josta käsin niiden olisi ollut helppo jatkaa ja tukea
hyökkäystään lännemmäksi.
Suvilahden hävityssuunnitelman toteutuksesta vastannut sytytysosasto sai ohjeet suunnitelman täytäntöönpanosta hieman puolenpäivän jälkeen joulukuun toisena päivänä. Tässä vaiheessa muut suomalaisjoukot olivat poistuneet kylän alueelta, vain JR 34:n Viides Komppania oli yhä kylän itäpuolella viivyttämässä eteneviä neuvostojoukkoja. Sytytystarvikkeet oli varattu hävityssuunnitelman mukaisesti taajaman alueelle valmiiksi jo etukäteen. Hävitystehtävään osallistui Hyrsylän ja Ignoilan rajavartioiden sotilaita sekä Suojärven pitäjän reserviläisiä. Mukana hävitystöissä oli myös vielä asepalvelusta suorittamattomia nuorukaisia.
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Suomalaispartio palavan Suvilahden edustalla: Kuva: SA-kuva.
A Finnish squad with the burning town of Suvilahti as the backdrop. Photo:
Finnish Defence Forces.

Haastavaa Suvilahden taajaman hävittämisestä teki asutuskeskuksen
koko. Suunnitelman mukaan suomalaisen hävitysosaston poltettavana
oli 400 rakennusta, joiden lisäksi sen tuli räjäyttää kahdeksan kivitaloa,
rautatiesilta ja -asema sekä Wiborg Woodsin tehdasrakennus. Hävitysosasto alkoi toimia heti, kun Suvilahden läheisyydessä Hyrsylän tien
varressa asemissa ollut suomalainen viivytysosasto irtautui asemistaan.
Tehtävä oli suoritettava nopeasti ja suuren paineen alaisena. Neuvostojoukot olivat jo lähes taajama-alueen reunalla hävitystöiden alkaessa.
Tykistön ja kranaatinheittimistön kranaatit ja jopa konekiväärituli ylsivät jo taajama-alueelle. Hävityskäsky annettiin kaikille tuhoamispartioille samaan aikaan, mutta hävitettävän alueen laajuudesta ja muutamien suurten rakennusten sytyttämisen vaikeuksista johtui, että osa
ryhmistä jäi toisista jälkeen ja lähes ansaan tulimeren sisään.40
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Pääosa taajama-alueen rakennuskannasta muodostui asuin- ja varastorakennuksista, jotka hävitettiin polttamalla. Tehtävään oli hävityssuunnitelmassa laskettu tarvittavan 51 miestä, joista 10 oli aliupseereita, 40 miehistöä ja yksi toimintaa johtava upseeri. Tapahtumakuvausten perusteella vaikuttaa siltä, että hävitysosasto muodostettiin hävityksen toteuttamista varten pikaisesti kokoon haalitusta miehistöaineksesta, joka tuskin täysin täytti hävityssuunnitelman vaatimuksia. Tuhoamispartioilla oli käytössään huomattavat määrät polttopulloja ja
petrolia. Aikaa varsinaiseen sytyttämistoimintaan oli hävityssuunnitelmassa varattu puoli tuntia, mutta on kyseenalaista, oliko aikaa lopulta
näinkään paljon, sillä sytytysten alkaessa neuvostojoukot olivat jo taajaman laitamilla ja paikoin jopa sen alueella. Ennen hävitysten alkua
tuhoamispartion miehet saivat vielä luvan ottaa taajaman kauppaliikkeistä vapaasti tarvitsemiaan tavaroita, kaikki liikkeisiin jäävä palaisi
kuitenkin. Viimeisten kylään majoittuneiden suomalaisjoukkojen poistuttua alueelta iltapäivällä tuhoamispartiot alkoivat toimia. Taajaman
puiset asuinrakennukset syttyivät lopulta enimmäkseen helposti, ja taajama oli pian tulimerenä.41
Yhden Suvilahden sytytysosaston mukana ollut silloinen vapaaehtoinen siviilipoika Niilo Jarnamo kuvasi Kansa Taisteli -lehden numerossa
12/1982 sytytysosaston kokemuksia keskellä Suvilahden liekkimerta:
»Palaa. Kaikkialla palaa, humisee, rätisee ja paukkuu. Paksut savupilvet kohoavat taivaalle. Musta, harmaa, keltainen savu. Pyörremyrskyn
tavoin se kohoaa korkeuksiin, pyörien, tupruten ja kohisten. Koko Suvilahti, iso asutuskeskus, on kauttaaltaan liekeissä, yhtenä tulimerenä.
Jättiläismäinen liekkimeren nielu tempoo mukaansa isoja palavia kekäleitä, jotka ilmavirran mukana tulisoihtuina leijaillen putoilevat kilometrien päähän. Välikylä, Lietteen tien varsi, aseman seutu ja Apteekinmäki, kaikkialla roihuaa ja rätisee.»42
Suuret rakennukset, kuten taajaman kirkko, tuottivat sytyttäjille
suurempia vaikeuksia. Kirkkoa sytyttämään lähetetty partio kohtasi
vastarintaa saapuessaan rakennuksen portille. Vartiomieheksi asetettu
sotilas ei tahtonut päästää hävityspartiota sytyttämään kirkkoa. Pitkällisen väittelyn jälkeen partio kuitenkin pääsi aloittamaan tehtävänsä.
Kivinen rakennus ei kuitenkaan syttynyt tuleen helposti. Sytyttäjät yrittivät ensin kaksi kertaa turhaan sytyttää kirkkoa pelkkien polttopullojen avulla. Lopulta kirkon lattialle koottiin monenlaista palavaa tava-
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raa, kuten kirkonpenkkejä, verhoja, mattoja, paperia ja polttopuuta.
Muodostunut kasa sytytettiin useilla polttopulloilla, jolloin kirkko viimein syttyi tuleen.43
Toinen riitaisuuksia aiheuttanut sytytystehtävä koski Suvilahden
keskuskansakoulua. Myös tällä suurella rakennuksella oli omat vartijansa. Vartiomiehet eivät tahtoneet antaa lupaa koulun tai sitä ympäröivien rakennusten polttamiseen, koska he kuuluivat komppaniaan,
joka oli yhä taisteluissa kylän itäpuolella. He pelkäsivät komppanian
vetäytymisen kylän läpi käyvän mahdottomaksi, jos rakennukset olisivat tulessa. Tilanne selvisi vasta tuntemattomaksi jääneen korkea-arvoisen upseerin, paikalla olleiden muistikuvien mukaan joko pataljoonan- tai rykmentinkomentajan, saavuttua paikalle ja käskettyä vartiomiehen lopettamaan hävitystöiden estämisen. Tämänkin jälkeen rakennusten sytyttäminen viivästyi, koska keskuskansakoulussa oli majoittuneena 5./JR 34:n huoltojoukkoja, joille täytyi antaa aikaa poistua
koulun alueelta.44
Samalla hävitysryhmällä oli epäonnekseen tehtävänä paljon aikaa
vaativat kirkon ja keskuskansakoulun sytyttämiset. Viimeisenä hävitysvuorossa olleen kirkon viimein sytyttyä partio huomasi, että muut hävityspartiot olivat jo tehtävänsä suorittaneet ja vetäytyneet turvaan joka puolella roihuavien tulipalojen keskeltä. Niilo Jarnamo kuului tähän
hävityspartioon. Hän jatkoi kertomustaan Suvilahden hävityksestä kuvaillen pelastumistaan roihuavasta ja vihollisen jo uhkaamasta taajamasta:
»… Kasvoja polttaa. Kaikkea ihoa, mikä on paljaana, polttaa niin, että on suorastaan tuskallista. Vaatteiden läpi polttaa.
Käsivarsilla kasvoja suojaten ja pää alas painettuna työnnymme apteekkia kohti. Takaa päin pitkin tietä viuhahtaa luotisuihku olkapäitämme hipoen. Vihollinen, joka on levittäytynyt Hyrsylän tien suunnasta keskuskansakoulun nurkalle, hätyytteli meitä jo silloin kun sytytimme sairaalarakennusta. Nyt se on edennyt sairaalan tietä palavan
sairaalan kohdalle sulkien Juutilaisen komppanian vetäytymistien.
Meitä se hyvästelee vihaisilla pikakiväärisarjoilla. Myös viimeisenä sytyttämäni kirkon suunnalta viuhuu luoteja.»45
Sairaalarakennuksen hävittäminen oli valmisteltu ennakkoon. Tämä
oli tehtävän onnistumisen kannalta tärkeää, sillä sairaala-alue oli jo hävitystoiminnan aikana neuvostojoukkojen tulituksen alaisena. Sytyttä-
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jät joutuivat toimimaan nopeasti. Hävitystä varten jätetyt sytykkeet sijaitsivat rakennuksen molemmissa päissä. Kaksi miestä onnistui neuvostojoukkojen tulitoiminnasta huolimatta pääsemään niihin käsiksi ja
sytyttämään rakennuksen ensimmäisellä yrityksellä tuleen.46
Rakennusten lisäksi Suvilahdella poltettiin hävittämissuunnitelman
mukaisesti myös suuret propsipuuvarastot tarkoituksena liikenteen
kulkemisen estäminen Lietteen suuntaan johtavalla tiellä. Puupinojen
polttaminen suoritettiin samaan aikaan muiden hävitystöiden kanssa.
Puutavaran luoma savuverho ja tulipalon kuumuus estivät tehokkaasti
liikennöinnin tiellä todennäköisesti ainakin muutaman vuorokauden
ajaksi.47
Suvilahden hävitys toteutui lopulta lähes täydellisesti ja suunnitelmien mukaan. Viimeinenkin hävityspartio onnistui pakenemaan liekkejä ja neuvostojoukkoja. Partion ainoiksi tappioiksi jäivät reikäisiksi
palaneet vaatteet ja muutamat lievät palovammat. Viimeisinä viivytystaisteluissa olleet 6./JR 34:n joukot joutuivat vetäytyessään kohti Lietteen tienhaaraa kiertämään Suvilahden, koska neuvostojoukot olivat jo
päässeet osin niiden selustaan taajaman alueelle ja siellä valtoimenaan
riehuneet tulipalot olivat muutenkin nostaneet lämpötilan taajaman
alueella liian korkeaksi alueen läpikulkua ajatellen. Suomessa ei 1900luvulla ollut palanut yhtä suurta asutuskeskusta täysin maan tasalle.48
Suvilahden ja sitä ympäröineiden kylien hävityksen voidaan olettaa
aiheuttaneen suurta haittaa neuvostojoukkojen toiminnalle alueella.
Taajama paloi kahden vuorokauden ajan.49 Kuumuus esti liikennöinnin taajaman alueella luultavasti vain tuon lyhyen ajanjakson, mutta
pidempiaikainen haitta oli rakennusten hävittäminen, joka esti huoltoja majoitusalueen perustamisen. Neuvostojoukot eivät saaneet lepoaikoinaan tälläkään Suojärven alueella nauttia sisämajoituksen lämmöstä, mikä ei voinut olla vaikuttamatta niiden toiminnan tehokkuuteen tulevien taisteluiden aikana.

Suvilahden jälkeen

Hävitykset Suojärvellä eivät loppuneet Suvilahden polttamiseen. Suojärven eteläpuolella suomalaisjoukkojen vetäytyminen jatkui kohti
länttä lukuun ottamatta 3. joulukuuta tapahtunutta epäonnistunutta
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Suvilahden ja Lietteen takaisinvaltausyritystä. Järven pohjoispuolella
vetäytyi puolestaan osasto Räsänen Vuonteleen-asemistaan kohti Tolvajärveä.50 Samassa tahdissa etenivät myös hävitykset. Suojärven vesistön ympärille keskittyi kuitenkin pitäjän tihein asutus. Länteen päin
siirryttäessä hävitettävät kylät alkoivat olla harvemmassa ja huonojen
tieyhteyksien päässä. Tämä alkoi näkyä hävitystöiden harvenemisina,
vaikeutumisina ja paikoin jopa epäonnistumisina.
Samoihin aikoihin Suvilahden polttamisen kanssa 2.12.1939 suomalaisjoukot hävittivät Suojärven länsipuolella sijainneen Annantehtaan
eli Karatsalmen kylän. Suomalaisjoukkojen puolustus Annantehtaalle
pohjoisesta johtavan tien varrella oli samana päivänä murtunut ja neuvostojoukot etenivät tietä pitkin kylää kohti. Suomalaiset sytyttivät sieltä irtautuessaan kylän tuleen ja räjäyttivät sen alueella sijainneen sillan.51
Hajanaisempaa hävitystoimintaa tapahtui sodan ensimmäisinä päivinä eri puolilla Suojärven laajaa pitäjää. Ottaessaan vastaan puolustusasemat Lietteen kylässä suomalaiset joukot polttivat asemien edessä olleita rakennuksia. Kello kuuden jälkeen illalla Korpijärven kylän kenttävartioon majoittuneet rajavartiomiehet saivat käskyn sytyttää läheinen Kivijärven kylä palamaan.52 Kylä sijaitsi korpien keskellä, eivätkä
neuvostojoukot vielä suoranaisesti uhanneet sitä. Varmaa tietoa Kivijärven ja Korpijärven kylien hävitysten suorittamisesta on vasta
11.12.1939, jolloin IV AK:n tiedustelutoimisto sai tiedon kylien hävittämisestä osana tilanneilmoitusta.53 On mahdollista, että aiempi hävityskäsky on jossain vaiheessa peruttu tai että käskyn määrittelemät ehdot hävityksen toteuttamiselle täyttyivät vasta yli viikkoa myöhemmin.
Kivijärven hävityskäskyn antaminen 2.12.1939 kuitenkin osoittaa, että
IV AK:n johdolla ei ollut luottamusta seuraavaksi päiväksi suunnitellun
suomalaisjoukkojen vastahyökkäyksen onnistumiseen. Hävitysten valmistelu ja toteutus jatkuivat, vaikka vastahyökkäyksen virallisena tavoitteena oli heittää neuvostojoukot takaisin rajan yli.
Eteläisessä suunnassa Suojärven ja Salmin pitäjien raja-alueella hävitykset jatkuivat myös kiivaina. Neuvostojoukkojen pääetenemistienä
kohti länttä alueella oli Suistamon pitäjään johtava maantie, jonka varrella käytiin kiivaita taisteluja sekä poltettiin asumuksia.54 Kaikki hävitykset eivät kuitenkaan tapahtuneet tämän etenemisuran lähialueilla.
Joulukuun toisena päivänä tältä pääsuunnalta syrjässä sijainneeseen Kotajärven kylään lähetettiin ajoneuvokuljetuksella 9./JR 36:n joukkue teh-
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tävänään järjestää pataljoonansa oikean sivustan puolustusta sekä valmistella kylä hävityskuntoon. Lisäksi joukkueen tuli tiedustella, oliko läheinen Niskusvaaran kylä vapaa vihollisesta, ja jos näin oli, polttaa se.55
Seuraavana päivänä 9./JR 36:n joukkue sai käskyn säästää Kotajärvi ja
sen edellisenä päivänä saama käsky tiedustelun järjestämisestä Niskusvaaran alueelle uusittiin. Suomalaistiedustelijat havaitsivat Niskusvaaran olevan vihollisen hallussa. Päivän aikana suomalaiset saivat alueelle
vahvennuksia ja yrittivät vallata Niskusvaaraa tuloksetta. Joulukuun 4.
päivänä aamuyöllä neuvostojoukot aloittivat hyökkäyksen, joka johti
kello aamuviiteen mennessä Kotajärvellä olleiden suomalaisjoukkojen
saarrostusuhkaan. Syntyneen tilanteen johdosta suomalaiset sytyttivät
kylän pohjoispuolen tuleen kello 03.00 ja irtautuivat aamulla takaisin
Piitsoinojalle omien joukkojen yhteyteen. Vetäytymismatkalla joukkoihin liittyi myös Niskusvaaraan lähetetty hävityspartio, joka ilmoitti epäonnistuneensa tuhoamistehtävässään neuvostojoukkojen jo vallattua
Niskuskylän.56
Suistamolle johtavan tien suunnassa neuvostojoukkojen hyökkäys
joulukuun neljäntenä synnytti Piitsoinojalla puolustusasemissa olleiden JR 36:n II ja III Pataljoonan keskuudessa pakokauhun, kun joukkojen keskuudessa levisi huhu hyökkäysvaunujen läpimurrosta. Suomalaisten irtautuminen oli niin nopea, että kosketus neuvostojoukkoihin menetettiin ja ne jatkoivatkin etenemistään suuremmin voimin
vasta kahden päivän kuluttua.57
Vetäytyessään nopeasti alueen länsipuolella sijaitsevaa Suistamon
pitäjän Loimolan kylää kohti suomalaisjoukot räjäyttelivät siltoja ja
polttivat joulukuun 4. ja 5. päivän 1939 välisenä aikana Kotajärven lisäksi myös Näätäojan rakennukset. Samalla tuhottiin myös Piitsoinojalta paenneiden suomalaisjoukkojen polkupyörät, jotta nekään eivät
joutuisi vihollisen käsiin ja helpottaisi sen joukkojen liikkumista.58
Rautatie kulki Loimolan kautta Sisä-Suomeen päin, minkä lisäksi kylässä sijaitsi myös rautatieasema. Talvisodan aikana asemaa käytettiin
sotilaskuljetusten lisäksi myös suomalaisten siviilien evakuointiin. Sodan alussa suomalaiset evakuoivat Loimolan ja valmistautuivat sen hävittämiseen. Suomalaisjoukkojen puolustustaistelut Kollaanjoella vakiinnuttivat kuitenkin asemat, eivätkä neuvostojoukot koskaan vallanneet Loimolaa, ja se säästyi hävitykseltä.59
Rautatien alueella hävitystöitä tehnyt suomalainen pioneeriosasto
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Havainnepiirros Näätäojan rautatiesillan räjäytyksen tuloksista. Lähde: Perus1021/1. 32. Pion.K. Sal. kirj.vaiht. 1939–1940 [1] II/II. S. D:n Pioneerikomentajan
havaintoja sulutuksista ja kenttätöistä. (Kansallisarkisto)
A sketch of the Näätäjoki River railroad bridge after its demolition. (National
Archives of Finland)

toimi yhteistyössä panssarijunan kanssa. Tämän mahdollisti se, että
Suojärvi–Loimola-radan kiskotus oli viivytysvaiheen hävitystöiden yhteydessä jätetty tuhoamatta. Toimintaan panssarijunan kanssa oli komennettu osasto 23.Pion.K:sta, joka tuhosi kiskotusta tilanteen niin
vaatiessa sekä avusti radan varren siltoja tuhoavia sytytysmiehistöjä.
Radan varren suuret rautatiesillat onnistuttiin tämän yhteistyön avulla
tuhoamaan onnistuneesti.60
Vetäytymisensä aikana suomalaiset pioneerit räjäyttivät rataosalla
Suvilahti–Kollaanjoki viisi rautatiesiltaa. Rataosuuden hävityksen varmistamiseksi 12.D:n pioneerikomentaja määräsi sen yhdeksi yhtenäiseksi sulutusvyöhykkeeksi, mikä esti sekaannukset hävitystoiminnan
toteuttamisessa. Pion.K 23:n hävitysosasto valmisteli siltojen hävityksen, huolehti panostettujen siltojen vartioinnista ja lopulta räjäytti sillat. Osaston siltavartiot majoittuivat rakennuksiin siltojen läheisyyteen
pitäen yllä niiden jatkuvaa vartiointia.61
Panssarijunan saavuttua 12.D:n alaisuuteen pioneeriosaston hävitystoiminnan järjestelyt muuttuivat. Sytytyskäskyn anto-oikeus siirtyi jalkaväkijoukoilta panssarijunan komentajalle, joka kykeni parhaiten arvostelemaan tilanteen itse paikalla ja arvioimaan siltaräjäytysten vaikutuksen junansa toiminnalle. Sillan räjäytyksen tapahduttua panssarijuna pystyi nopeasti noutamaan tehtävänsä suorittaneet hävitysosastot,
jolloin vaara niiden jäämisestä vihollisen vangiksi pieneni huomattavasti ja mahdollisuus siirtyä uusiin tehtäviin nopeutui huomattavasti.
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Siltavartioinnista vapautuneet pioneeriryhmät kulkivat koko viivytysvaiheen ajan junan mukana auttaen sen liikkeitä ratakorjauksilla sekä
ollen koko ajan valmiina avustamaan muiden siltojen hävitysryhmiä,
mikäli ne kärsivät tehtävissään tappioita tai muita vaikeuksia.62
Siltojen räjäytysryhmät onnistuivat viivyttämään neuvostojoukkojen etenemistä huomattavasti jopa ennen siltojen räjäyttämistä. Siltavartiot joutuivat useissa tapauksissa ennen siltojen räjäyttämistä tulitaisteluun neuvostojoukkoja vastaan ja ne pystyivät parhaimmillaan
viivyttämään neuvostojoukkojen etenemistä sillalla useiden tuntien
ajan. Tietoisuus panssarijunan läheisyydestä ja siitä, että juna tulisi antamaan räjäytyskäskyn ja noutamaan siltavartiot pois vaikutti positiivisesti niiden taistelutahtoon. Siltavartiot pysyivät neuvostojoukkojen
hyökkäyksistä huolimatta kaikissa viidessä tapauksessa paikoillaan sillan räjäyttämiseen saakka. Vartiot onnistuivat päättäväisen toimintansa
ansiosta paikoin pysäyttämään myös vetäytyviä jalkaväkiosastoja ja
saamaan niiden tuen siltojen puolustamisessa.63
Panssarijunan antama logistinen ja moraalinen tuki oli keskeinen tekijä Suvilahden ja Kollaanjoen välisen rataosuuden siltojen hävittämisessä. Tieto junan tarjoamasta suojasta, lisäjoukoista ja nopeasta vetäytymismahdollisuudesta sai 23.Pion.K:n joukot taistelemaan vaikeissakin olosuhteissa päättäväisesti ja kylmähermoisesti vaikeuttaen neuvostojoukkojen etenemistä huomattavasti. Tässä tehtävässä talvisotaan
mennessä käyttöajatukseltaan jo varsin vanhanaikainen panssarijuna
toimi erinomaisesti. Rautatieyhteyksien hävittämistä sopivampaa tehtävää raskaskulkuiselle ja rautatieyhteyksiin sidotulle panssarijunalle
tuskin olisi liikkuvien viivytystaistelujen aikana voitu keksiä.
Panssarijunan toiminnan helpottamiseksi radanrevintää ei Suvilahden ja Kollaanjoen välisellä rataosuudella toteutettu. Rautatiesiltojen
hävityksestä vastuussa ollut hävitysosasto tuhosi tarvittaessa siltojen lähialueilla myös junaradan kiskotusta lyhyiltä osuuksilta.64 Panssarijunan tehokkaan toiminnan mahdollistamat rautatiesiltojen hävitykset
olivat tässä tapauksessa tärkeämpiä kuin rataosuuden kiskotuksen repiminen. Siltojen korjaaminen oli neuvostojoukoille suuritöisempi tehtävä kuin radan kiskotuksen korjaaminen, joten valinta oli hyvin perusteltu, vaikka ratahävitys ei sen johdosta ollutkaan täydellinen.
Rautatieyhteyksien hävittäminen oli kenties Suvilahden taajaman
hävittämisen jälkeen tärkein Suojärven alueen hävitystehtävistä. Suvi-
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lahti–Kollaanjoki-radan rautatiesiltojen onnistuneet räjäytykset vaikeuttivat huomattavasti neuvostojoukkojen huollon järjestelyjä niiden
korjauksen vaatiessa runsaasti resursseja. Suomalaisten myöhempien
operaatioiden onnistumiselle Laatokan Karjalan alueella tällä oli todennäköisesti huomattava merkitys.
Suojärveä koskevista hävityssuunnitelmista voidaan nähdä, että
maan- ja rautateiden hävittäminen oli suunniteltu yksityiskohtaisesti.
Kaikista merkittävistä silloista oli laadittu erilliset piirrokset sekä niiden rakenteesta että sijainnista. Siltapiirrokset sisälsivät laskelmat hävityksiin vaadittavista tarvikkeista ja panosten sijoituspaikoista. Suunnitelmista voidaan nähdä, kuinka suuri tehtävä yhdenkin tällaisen kohteen tuhoaminen oli. Esimerkiksi Suojärven suuren rautatiesillan hävittämiseen tarvittiin hävityssuunnitelman mukaan yhteensä yli 500 kg
räjähdysainetta, jota täytyi sijoittaa lukuisiin sillan eri kohtiin. Lisäksi
sillan tuhoamiseen tarvittiin kymmenittäin nalleja sekä yhteensä 135
metriä tulilankaa.65 Määrät kertovat, että siltojen tuhoamisvalmistelut
olivat suuritöisiä ja vaativat huomattavasti aikaa, materiaaleja ja työvoimaa, joita oli Laatokan Karjalan alueella vain niukasti käytettävissä.
Suomalaisjoukkojen ansioksi onkin katsottava se, kuinka paljon hävityksiä ne onnistuivat alueella toteuttamaan niukoilla resursseillaan. Ilman YH:n suomaa puolentoista kuukauden mittaista valmisteluaikaa
on todennäköistä, että poltetun maan taktiikan käyttö Laatokan Karjalan alueella olisi jäänyt huomattavasti vähäisemmäksi.

Yhteenveto

Suomalaiset tekivät Laatokan Karjalan alueilla aktiivisesti poltetun
maan taktiikan mukaisia hävityksiä, jotka kohdistuivat niin liikenneinfrastruktuuriin kuin asutuskeskuksiinkin. Hävitystoiminnan tavoitteena oli neuvostojoukkojen liikkeen, huollon ja majoituksen vaikeuttamisen avulla heikentää merkittävästi niiden toimintakykyä. Punaarmeija ei ollut valmistautunut käymään pitkäkestoisia sotatoimia
Suomen kylmissä talvioloissa, minkä suomalaiset olivat puolustussuunnitelmissaan ottaneet huomioon jo ennen sotaa. Poltetun maan
taktiikka tehosti neuvostojoukkojen muutenkin Laatokan Karjalan
haastavissa maasto- ja sääoloissa kokemia vaikeuksia ja auttoi merkit-
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Laatokan Karjalan yleiskartta 1939. Karttapiirros: Jarkko Koukkunen.
General map of Ladoga Karelia in 1939. By Jarkko Koukkunen.

tävästi suomalaisten viivytys- ja puolustustaisteluja.
Hävitystoiminnan päähuomio talvisodassa keskittyi liikennereitteihin ja niiden varrella sijaitseviin asutuskeskittymiin. Syrjäisemmät sijainnit saivat olla usein koskemattomia, sillä niiden hävittämiseen Laatokan Karjalan alueella eivät usein resurssit riittäneet. Syrjäisempien
korpikylien tuhoaminen oli usein tarpeetonta, sillä niiden arvo neuvostojoukoille oli kyseenalainen. Huonojen liikenneyhteyksien päässä syrjässä pääetenemisreiteiltä sijainneet korpikylät eivät yleensä tarjonneet
neuvostojoukoille hyviä majoitusalueita.
Suomalaisten poltetun maan taktiikan käyttö aiheutti neuvostojoukoille merkittäviä vaikeuksia niiden edetessä Laatokan Karjalan sisäosiin. Suojärven alueella erityisesti Suvilahden ympäristön ja taajaman
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Suojärven alueen
hävitykset viivytystaisteluvaiheen aikana.
Karttapiirros: Jarkko
Koukkunen.
Demolitions carried
out within the Suojärvi
municipality during the
delayed-action phase.
By Jarkko Koukkunen.

alueelta Kollaanjoelle johtaneen junaradan siltojen hävittäminen ei voinut olla aiheuttamatta puna-armeijalle huolto- ja majoitusongelmia.
Neuvostojoukkojen etenemisen pysäyttäminen Kollaanjoelle oli osaltaan hävitystoiminnan onnistumisen ansiota. Etelämpänä hävitykset
vaikuttivat teihin sidottujen neuvostojoukkojen toiminnan tehokkuuteen ja johtivat lopulta niiden paloitteluun ja saartamiseen Kitelän suunnalla. Pohjoisessa neuvostojoukkojen eteneminen pysähtyi ja muuttui
lähes pakokauhuiseksi perääntymiseksi Tolvajärvellä Ryhmä Talvelan
aloitettua 12.12.1939 vastahyökkäyksensä. Ilman hävitystoimintaa neuvostojoukkojen toimintakyky ei olisi välttämättä alentunut tarpeeksi
näiden kehityskulkujen toteutumiseen. Hävitystoimet olivat henkisesti
vaikea, mutta sotatoimien kannalta merkittävä tekijä suomalaisten operaatiosuunnitelmien toteuttamiselle Laatokan Karjalan alueella.
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Laatokan Karjalan
alueen hävitysten
jakautuminen talvisodan aikana. Karttapiirros: Jarkko
Koukkunen.
Demolitions within
Ladoga Karelia in the
Winter War. By Jarkko
Koukkunen.
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Burning-down of Suojärvi as Part of
Finland’s Scorched Earth Policy in Winter
War of 1939−1940
Scorched earth policy has been implemented in a wide range of military conflicts throughout written history, for both offensive and defensive purposes. However, its primary objective has consistently been to
attrit enemy forces by denying them logistics and dwellings and disrupting or delaying their movement on the premise that the destruction of food supplies and infrastructure over a designated area is likely
to hamper the operations of an opposing force.
In the Winter War, Finnish troops carried out widespread destruction in order to slow down the invading Soviet forces. Even before the
war, the Finns had envisaged that the application of a scorched earth
policy would result in major disruption among the Soviet forces due to
their lack of shelters and sleeping gear combined with difficult terrain
and a poor road network along the anticipated axes of advance. In particular, should a conflict take place in winter, the burning down of
buildings usable as dwellings was expected to hit the Red Army hard
since it was known to lack heated tents.
Karelia to the northeast of Lake Ladoga was a secondary front in the
Winter War, yet it was where a scorched earth policy was applied on a
major scale. The thinly populated region with a sparse road and rail
network and long distances between settlements rendered the area particularly suitable for a scorched earth policy to be applied to bolster the
overall defense of the area. Therefore, the Finns succeeded, in their delaying action in early December 1939 in particular, to significantly hin-
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der the movement of the Soviet forces by proactive scorched earth tactics.
In Ladoga Karelia, the Finnish troops used the seven-week period of
field exercises prior to the outbreak of the hostilities to prepare the area
for destruction. The focus was on areas that were expected to be ceded
to the enemy during the delaying-action phase and on major population centers and communication hubs. One of the latter was the municipality of Suojärvi.
The Finns initiated destruction in Ladoga Karelia as soon as hostilities began in the morning of November 30, 1939. Covering forces emplaced along the border often destroyed their dwellings first before retreating west and towards the main line of defense, where their delaying action was expected to terminate. The retreating units burned
down residential and other buildings, blew up bridges, and demolished
communication networks as they ceded one area after another to the
pursuing Soviet troops.
Suojärvi sat plumb on the border. It was the largest municipality in
Ladoga Karelia and an important junction of communication lines. An
east-west railroad ran through the municipality, and several roads
forked out and around a myriad of bodies of water in all directions, offering Soviet forces good avenues of approach deeper into Finnish territory. Consequently, a scorched earth policy was implemented extensively as the Finns strove to hinder the Soviets’ advance and deny them
dwellings, and to prevent them from establishing supply depots necessary for a further thrust towards the west.
Most population centers, roads, and railroads were on the shores of
Lake Suojärvi, at its southern and northern extremities in particular. It
was in these areas that Finnish troops created most havoc. Their most
destructive action during the first days of the war was the burningdown of the town of Suvilahti.
Suvilahti, on the railroad line at the southern end of Lake Suojärvi,
was the seat of municipality of Suojärvi. Its population numbered approximately 5,000. The town was surrounded by several outlying villages. The burning-down of Suvilahti was no mean feat since the town
had around 400 houses. Eight stone buildings, a railroad bridge, a train
depot, and a factory had also to be demolished.
A detail that had been tasked with destroying Suvilahti began its
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work on December 2, when the forward elements of the advancing Soviet forces had already encroached into the area. Despite intense pressure, the detail carried out its challenging task successfully, and the entire town was destroyed by fire, which that was without precedent in
Finland in the 20th century.
The destruction of Suvilahti had a major impact on the Soviets’ operations. Roads through the burning town remained practically unusable for several days, and the demolition of the railroad line had even
more far-reaching consequences. However, it was the burning-down of
houses that hit the Soviet troops extremely badly since they were now
denied accommodation for a large number of soldiers and the facilities
needed for setting-up a supply center.
Finnish troops continued to create havoc within the municipality for
several days before retreating from the area. After the destruction of
Suvilahti, no major population centers remained in the municipality’s
eastern part. With Suvilahti reduced to ruins, the most important subsequent action was the severing of the railroad tracks between Suvilahti
and Kollaa, which was carried out by engineers supported by an armored train. The primary targets were railroad bridges. The mission
was accomplished fully, and it resulted in the severe disruption of Soviet supply lines.
The application of a scorched earth policy was a key contributor to
the Finns’ defensive operations in Ladoga Karelia as the carefully
planned and prepared actions hampered the movement of the Soviet
forces in the area significantly. The Soviets also failed in their planned
thrust through the region to the rear of the defenders on the Karelian
Isthmus. The invaders collapsed both mentally and physically when
faced with stiff resistance from the Finnish troops, and this was only
accentuated by the lack of supplies and adequate dwellings. This in
turn enabled the Finns to launch a counterattack during which the Soviets were eventually encircled at Kitelä and decimated at Tolvajärvi,
and then pursued to the Aittojoki River line. It can be safely said that
these events played a part in the successful Finnish defensive battles
along the Kollaanjoki River, where the front held until the end of the
hostilities.
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(s. 1945), prikaatikenraali, sotatieteiden tohtori.

Ilmapuolustuksen kultakeräys vuosina
1940–1941. Mihin varat käytettiin?
Kultakeräys oli kansalaisten vapaaehtoinen avustus Suomen puolustusvoimille. Se järjestettiin talvisodassa heikon ilmapuolustuksen vahventamiseksi. Tapahtuma on monelle aikalaiselle ja nuoremmallekin tuttu
rautasormustarina, mutta mihin kansalaisten vapaaehtoisesti lahjoittamista kultaesineistä saadut varat käytettiin, on vähemmin tunnettua.
Ennen jatkosodan puhkeamista ei kotialueiden turvaksi ajoitettuja ilmapuolustusaseita ehditty hankkia. Tutkijan mielenkiinto heräsi asiaa
kohtaan konsuli, kapteeni res. Anders Segercrantzin kanssa käytyjen
keskustelujen myötä 1990-luvun lopulla, kun RUK 13 vietti 70-vuotiskurssijuhlaansa.
Kansalaiskeräykset ja toimet maanpuolustuksen tason nostamiseksi
eivät olleet uusia asioita, sillä ylioppilaat olivat järjestäneet ennen sotaa
useita keräyksiä ja linnoittaneet itärajaa. Erään keräyksen kohteena oli
lentokone, joka luovutettiin ilmavoimiemme käyttöön juhlatilaisuudessa Helsingin senaatintorilla 19.4.1936. Koneen luovutti keräystoimikunnan puolesta ilmavoimille AKS:n puheenjohtaja Vilho Helanen.
Talvisotaa edeltäneen ylimääräisten harjoitusten (YH) aikana ja varsinkin sodan aikana tehtiin raha- ja varustelahjoituksia rintamajoukoille tai oman ilmapuolustuksen vahvistamiseen. Esimerkiksi Turun
alueella oli tällaista toimintaa varustettaessa Täydennysjalkaväkirykmentti 2:n joukkoja. Samoin esimerkiksi kauppaneuvos Werner Hacklin lahjoitti Varsinais-Suomesta perustetuille joukoille talviturkkeja.
Yksityisten avustajien määrä maan eri puolilla oli suuri. Ymmärrettiin
yhteinen asia.
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Ylioppilaiden suurkeräyksen tuotos: Tuisku-harjoituskone Pilven Veikon luovutus
puolustusvoimille Senaatintorilla 19.4.1936. AKS:n puheenjohtaja Vilho Helanen
puhuu. Kuva: Pohjois-Pohjalainen Osakunta..
A nationwide appeal launched by the Finnish University Students’ Union yielded
sufficient money for the purchase of a Tuisku training aircraft. The photo shows
the handover of the aircraft, named Pilven Veikko, to the defense forces on the
Senate square in Helsinki on April 19, 1936. The speaker is the chairman of the
Academic Karelia Society Mr. Vilho Helanen. Photo: Pohjois-Pohjalainen Osakunta.

Talvisodan aikana oli tullut kouriintuntuvasti esiin armeijan varustuksen heikko taso. Se koettiin konkreettisesti kotirintamallakin asutuskeskusten, satamien, rautateiden risteysasemien sekä teollisuuslaitosten
ilmapommituksina. Sodan jälkeen syntyi spontaani ajatus ilmapuolustusta tukevasta kansalaiskeräyksestä. Ajatuksia kansalaiskeräyksen järjestämisestä ovat esittäneet varmaankin useat henkilöt ja tahot. Eräs aiheesta yleisönosastoon kirjoittanut oli reservivänrikki Jussi Lappi-Seppälä. Hänen yleisönosastokirjoituksensa julkaistiin hieman ennen talvisodan syttymistä 25.10.1939 sekä Helsingin Sanomissa että Uudessa
Suomessa. Kirjoituksen otsikko oli »Kultasormukset Isänmaalle».1 Leh-
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tikirjoituksen innoittamana lahjoitettiin jo talvisodan aikana joitakin
kultaesineitä armeijan tarpeisiin. Eräs tällainen lahjoittaja oli tilallinen
Ferdinand Laihia Lappeelta. Varsinaisen vastikesormuskeräyksen alettua Laihia tiedusteli sotilasviranomaisilta, voisiko hän saada taannehtivasti ilmapuolustussormuksen, mikä hänelle sitten päätettiin antaa.2

Keräystoimikunta johti toimintaa

Huhtikuussa 1940 perustettiin keräystoimikunta, johon kuului Suomen Ilmapuolustusliitto, Lotta Svärd -järjestö, Suomen Sosialidemokraattinen Työläisnaisliitto ja Suomen Pankki. Keräystoimikunnan puheenjohtajaksi presidentti Kyösti Kallio halusi Ilmapuolustusliiton puheenjohtajan, kauppaneuvos S. A. Hariman. Toimikunnan muut jäsenet olivat johtajatar Fanny Luukkonen, rouva Anni Huotari ja varapuheenjohtajana pankinjohtaja K. Kivialho Suomen Pankista ja sihteerinä
toimittaja E. J. Helle. Toimikunnan alaisena toimi työvaliokunta, joka
vastasi käytännön järjestelyistä. Siihen kuuluivat Hariman ja Helteen
lisäksi rouvat Helmi Arneberg-Pentti ja Elli Nurminen sekä Suomen
Pankista maisteri A. Kajantie. Koko maan kattavan kultakeräyksen toteutuksen ja lahjoitetun omaisuuden käsittelyn hoiti keräystoimisto
puheenjohtajanaan Emil J. Helle. Tässä Helsingissä osoitteessa Yrjönkatu 23 toimineessa toimistossa työskenteli noin kymmenen palkattua
naisvirkailijaa.
Keräysajaksi vahvistettiin aika vuoden 1940 huhtikuusta saman vuoden loppuun, mutta sitä jatkettiin helmikuuhun 1941. Tosin lahjoituksia otettiin vastaan vielä toukokuussa 1941. Tuolloin Kultaesineiden
Keräystoimiston toiminta lopetettiin. Kultalahjoitusten vastaanottajina
toimivat Suomen Pankin konttorit sekä maan rahalaitosverkosto ja osa
lahjoituksista postitettiin suoraan toimistoon. Keräystoimisto postitti
saamiensa osoitetietojen perusteella rautaisia kuvanveistäjä Mauno
Oittisen suunnittelemia vastikesormuksia pääosin rahalaitosten edelleen toimitettaviksi sekä myös suorina lähetyksinä. Sileä vastikesormus
annettiin vain kultaisesta kihla- tai vihkisormuksesta. Ilmapuolustussormus annettiin mistä tahansa kultaesineestä, kunhan se painoi
vähintään 2 grammaa ja siinä oli virallinen kullan tarkastusleima. Mikäli kultaesine oli pitoisuudeltaan alle 14 karaattia, sitä ei kelpuutettu.
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Yhdestä esineestä annettiin sen painosta riippumatta korkeintaan yksi
vastikesormus.3
Keräyksen käynnistymisestä ja edistymisestä jaettiin tietoa sekä radio-ohjelmissa että sanomalehtiartikkeleina. Keräystoimikunta toimitti
useita ohjeita ja tiedotteita yli 30 valtakunnalliselle tai alueelliselle lehdelle sekä noin 40 paikallislehdelle. Hankkeen näkyvimpinä tukijoina
toimivat tasavallan presidentit Kyösti Kallio ja Risto Ryti. Kultasormuksia, koruja ja muita kultaisia arvoesineitä kertyi runsain määrin Suomen Pankin holveihin. Rautasormuksen käyttäminen oli osoitus kansalaisen vapaaehtoisesta halusta
tukea oman maan puolustamista.
Moni kansalainen koki osallistumisen velvollisuudeksi, ja siksi
jälkipolville on saattanut jäädä
käsitys kultaesineiden pakollisesta
luovuttamisesta, kun asianomainen olisi halunnut luopua vihkisormuksestaan tai kultakoruistaan. Keräystoimiston eri lehdille
lähettämissä kirjoituksissa todettiin muun muassa: »Huolimatta
siitä, että kullan lahjoittaminen
on vapaaehtoista, on jokaisen
kansalaisen velvollisuus tukea
maanpuolustustamme luopumalla kultaesineistään. Keräyksen
päätyttyä varmasti kiinnitetään
huomiota jokaisen käteen, jossa
kulta koreilee. Rautasormus siis
Mainosjuliste kehotti ihmisiä
luopumaan kultasormuksistaan
jokaiselle isänmaalliselle kansalaiyhteisen hyvän vuoksi. Julisteessa on
selle.» Mainosrumpua pärisytetkuvattu kaksi vastikesormusmallia,
sileä malli ja ilmatorjuntasormus. Kuva:
tiin koko keräyksen ajan ja vedotKare Salonvaara, Kansallisarkisto.
tiin vahvasti kansalaisten kunA poster urging citizens to relinquish
niantuntoon.4
their gold rings for a common cause.
Keräystoimisto sai toimintansa
Two types or ersatz rings are shown:
a plain type and the anti-aircraft
aikana tuhansia kirjeitä, joissa hadefense ring. Photo: Kare Salonvaara,
luttiin vaihtaa sormuksen kokoa
National Archives of Finland.
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tai mallia, sillä sileä sormus ja ilmapuolustussormus menivät kirjaajilla ja määrättyä mallia haluavilla sekaisin tai sitten mielipide
vaihtui myöhemmin. Suuri osa
sormuksen vaihtajista oli saanut
ensin ilmapuolustussormuksen ja
halusi tilalle sileän mallin. Moni
oli luovuttanut pari kolme sormusta ja pyysi myöhemmin postittamallaan kirjeellä saada vasti- Lahjoittajakortti, lahjoituksesta saatu
ja ilmatorjuntasormus. Kuva:
kesormuksen kustakin luovutta- kuitti
Kare Salonvaara, Kansallisarkisto.
mastaan kultaesineestä. Sekaandonor card, donation receipt, and an
nus johtui yleensä siitä, että yh- A
anti-aircraft defense ring. Photo: Kare
den henkilön lahjoittaessa useam- Salonvaara, National Archives of
man sormuksen ne pakattiin sa- Finland.
maan kuoreen ja siitä annettiin
vain yksi luovutustodistus. Käyty kirjeenvaihto on kokonaisuudessaan
arkistoituna Kansallisarkistossa.5
Keräyksen yhteydessä lahjoitettiin kultasormuksia noin 315 000 kappaletta, joista sileitä vihkisormuksia oli 251 000 kappaletta. Muita esineitä saatiin 2 500 kultakelloa, 1 100 rannerengasta, 8 100 kultaketjua,
1 500 rintaneulaa ja 5 900 muuta esinettä. Kultaa kertyi kaikkiaan
1 752,5 kiloa. Kullan kokonaispaino pieneni, kun seoskulta puhdistettiin hienokullaksi. Vastikesormuksia jaettiin lahjoittajille noin 388 600
kappaletta. Osa sormuksista postitettiin ulkomaille. Jakamattomia sormuksia jäi runsaat 72 000 kappaletta, jotka puolustusministeriö lahjoitti Suomen Ilmapuolustusliitolle.6
Valtion rahapajassa aloitettiin kesällä 1940 kullan sulattaminen harkoiksi. Harkoista myytiin 348 kilon erä ruotsalaisten välittämänä New
Yorkissa toimineelle pankkilaitokselle 315 000 dollaria hinnasta. Tästä
summasta tuloutettiin 310 000 tammikuussa 1941 puolustusministeriölle ja loput talletettiin Suomen Pankkiin. Pieni erä kultaa myytiin
suomalaisille kultasepille ja hammaslääkäreille. Asiantuntijoiden arvokkaiksi esineiksi erittelemiä koruja myytiin maamme museoille. Osa
kullasta jäi sulattamatta rahapajassa ja työtä jatkettiin Outokummun
tehtailla Porissa.7
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Sotainvalidien kelloseppäkurssilaiset purkivat kultakellot ja noin
32 000 kivisormusta. Kellojen koneistot lahjoitettiin kelloseppäkurssien
opintovälineiksi. Sormuksista kertyi erilaisia kiviä yli 10 kiloa.8
Keräystoimikunta lopetti työnsä syksyllä 1943 valtiontilintarkastajien esitettyä tarkastuskertomuksessaan siihen viittaavan vaatimuksen
ja luovutti kaiken keräyksessä saadun varallisuuden puolustusministeriölle. Puolustusministeriö varastoi kullan ja korut toistaiseksi Suomen
Pankin holveihin.9

Sotavarustuksen hankinta

Sodan ollessa käynnissä Euroopassa modernia ilmapuolustusaseistusta
tai hävittäjiä ei juuri ollut kaupan. Kansalaiset kyselivät, mitä lahjoitusvaroilla on hankittu. Huhuiltiin jopa osan varoista liukuneen luvattomiin käsiin, ja siksi kiusallinen tilanne eliminoitiin sensuurin toimin.
Asiasta ei puhuttu eikä siitä tiedotettu ja sotavuosina asia unohtui suuren yleisön mielissä.10 Valtioneuvoston oli vuonna 1950 asetettava toimikunta selvittämään kultakeräyksen toteutus, koska valtion tilintarkastajat sitä toistamiseen vaativat.11 Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana vt. oikeuskanslerinsihteeri Olavi Ojanne ja jäsenenä toimistopäällikkö Kalle Kovala. Toimikunnan selvityksessä 16. marraskuuta
1951 asia kuitataan kirjoittamalla: »Sodan puhjettua oli ulkopoliittisista syistä pidetty parempana olla julkisuudessa mainitsematta keräyksestä ja siinä saaduista kultavaroista.» Julkisen tilityksenkin laatiminen
oli ilmeisesti samoista syistä jäänyt tekemättä. Valtion tilintarkastajat
olivat huomauttaneet asiasta kertomuksessaan ensimmäisen kerran jo
vuonna 1943.12
Kesällä 1944 venäläisten joukkojen käynnistettyä massiiviset sotatoimet Karjalan kannaksella silloinen ulkoministeri Henrik Ramsayn sihteeri Anders Segercrantz tiedusteli esimieheltään, mitä tulisi tehdä Suomen Pankin holveissa säilytettäville ilmapuolustuksen kultaharkoille.
Oli uhka, että Neuvostoliitto saattaa miehittää Suomen, ja siksi kultaharkot tulisi siirrättää ennakoiden ulkomaille. Ministeri Ramsay otti
asian esille valtioneuvoston kokouksessa. Ehkä silloin keskusteltiin varautumisesta mahdollisen pakolaishallituksen perustamiseen Ruotsiin,
mikäli hyökkäystä ei kyetä torjumaan.13

92

PENTTI AIRIO

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:50

Sivu93

Kultaharkot turvaan

Siirtopäätöksen kanssa ei jahkailtu. Juhannuksen aaton aattona
22.6.1944 sihteeri Segercrantz sai kertomansa mukaan ulkoministeriltä
tehtävän viedä Tukholmaan madame Kollontaille salainen viesti Suomen hallituksen aselepotarjouksesta. Samassa yhteydessä päätettiin
siirtää ensimmäinen erä kultaharkkoja Ruotsiin. Segercrantz lähetettiin
matkalle päämajan tietämättä. Mukanaan hän vei siis hallituksen salaisen neuvotteluviestin Neuvostoliitolle ja ensimmäisen erän puolustusministeriön hallintaan kuuluneesta ilmapuolustuksen käyttöön lahjoitetusta kullasta. Saksan ulkoministeri Joachim Ribbentrop saapui yllättäen saman päivän iltana Helsinkiin. Segercrantzin palatessa seuraavan
päivän iltana eri kommellusten kautta Helsinkiin neuvostohallituksen
antama vastaus mukanaan neuvottelut Saksan kanssa olivat jo käynnistyneet. Neuvostoliiton esittämä ehdottoman antautumisen vaade oli
kesäkuussa sisällöltään maaliskuussa 1944 esitetyn vaateen kaltainen.
Hallitus katsoi hyödyttömäksi jatkaa tällaisten vaatimusten edessä neuvotteluja Neuvostoliiton kanssa. Sotilaallinen tilanne Karjalan kannaksella oli kriittinen. Vahvennukset Syväriltä ja Maaselän kannakselta olivat vasta matkalla kohti taistelujen polttopistettä.14
Segercrantz lensi kaikkiaan 17 kertaa kultalastin kanssa Tukholmaan. Matkat olivat niin salaisia, että Serercrantz ei uskaltanut kertoa
niistä vaimolleenkaan. Piti keksiä aina jokin epämääräinen veruke
poissaololle.15 Aluksi lennot lähtivät Malmin kentältä, mutta välirauhan jälkeen kenttä varattiin valvontakomission käyttöön ja lentoliikenne Ruotsiin hoidettiin Hyvinkään sotilaskentältä. Syyskuussa 1944 solmitun välirauhan voimaantulon jälkeen kuljettamista siis jatkettiin
erittäin salaisena ja vain pienen piirin tiedossa olevana operaationa. Sitä, ketkä uuden hallituksen jäsenistä asian tunsivat, ei ollut kertojan
muistissa. Myös eräät toiset luotettavat ulkoministeriön virkamiehet
osallistuivat vähäisemmässä määrin kullan siirtämiseen. Kuriirille luovutettiin puolustusministeriön lupapaperia vastaan pankin holveista
kultaerä. Kultalaatikot mukanaan kuriiri siirtyi autolla Malmille ja
myöhemmin rautatieasemalle, sieltä junalla Hyvinkäälle ja edelleen autolla sotilaslentokentälle. Lento Ruotsiin tapahtui vuorokoneella.16
Segercrantz matkusti diplomaattistatuksella, joten hänen matkatavaroitaan ei tutkittu. Ruotsalaiset tosin aluksi ihmettelivät raskaita puu-
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laatikkoja, mutta Segercrantz sanoi niissä olevan kirjallisia dokumentteja. Loppuvaiheessa ei enää tiedusteluja suoritettu, vaan tullivirkailijoilla oli ystävällisen ymmärtävä ilme kasvoillaan viitatessaan kultakuriirille luvan mennä tullin läpi.17
Ruotsiin siirrettiin kaikkiaan yli 1 000 kiloa kultaa sekä sormusten
kiviä ja muuta arvotavaraa. Kulta varastoitiin aluksi Suomen Tukholmassa olevan lähetystön kellaritiloihin, jonne hankittiin kassakaappi.
Tästä salaisesta varastosta olivat tietoisia vain hyvin harvat henkilöt.
Ulkoministeri Ramsayn lisäksi Suomen Pankin pääjohtaja J. W. Rangell
ja pankin ylivahtimestari tunsivat asian Suomessa. Ruotsissa asian tunsi
vain lähettiläs, ministeri G. A. Gripenberg ja lähetystön ylivahtimestari.
Gripenberg oli luonnollisesti huolissaan kellarissaan olevasta aarteesta
ja hän toivoi, että kulta pitäisi saada varmempaan talteen. Anders Segercrantz siirsi elo–syyskuun vaihteessa kullan Holger Nystenin ja neljän luotettavan ruotsalaisen teollisuusjohtajan kanssa vuokra-autoilla
Östra Trädgårdsgatanilta Göteborgs Bankilta vuokrattuihin säilytystiloihin.18
Suomea ei miehitetty eikä pakolaishallitusta perustettu. Työläs varotoimenpide oli ollut turha. Kansalta lähinnä kotiseudun ilmapuolustusta varten kerätyn kullan pääosa oli varastoituna Ruotsissa. Puolustuslaitoksen tarpeisiin kultaa ei kuitenkaan sieltä annettu. Sodanjälkeinen hallitus hoiti asian kyselemättä liikoja ulkopuolisilta.19

Asian ratkaisu

Sodan jälkeen maassamme vallitsi krooninen valuuttapula. Suomen
Pankki ehdotti 16. lokakuuta 1945 valtioneuvostolle, että Tukholmassa
oleva kulta myytäisiin Suomen Pankille valuuttavarannon kartuttamiseksi. Asia sovittiin suullisesti maan hallituksen ja pankin edustajien
kesken. Kuvaavaa kaupan heikolle valmistelulle oli, että kaupan jälkeen
ei ollut täysin selvää, mitä kaupassa oli sovittu. Valtioneuvosto hyväksyi
kaupalle hinnan yhdeksän päivää myöhemmin. Valtio tuloutti saamansa rahat 138 miljoonaa silloista markkaa valtiovarastoon niin sanottuina satunnaisina tuloina. Saamiaan rahoja se ei osoittanut maanpuolustustarkoituksiin, vaikka puolustusministeriön kansliapäällikkö, kenraaliluutnantti Oiva Olenius ja kultaomaisuusasiaa ministeriössä hoitanut
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osastopäällikkö, eversti Ingevald Pipping niin vaativat. Puolustusministeri Mauno Pekkala päätti yksin varojen luovuttamisesta. Kun päätös
oli vahvistettu valtioneuvostossa, hän vain kertoi Oleniukselle ja Pippingille näin päätetyn. Ojalan toimikunta toteaa selvityksessään yksinkertaisesti liikoja selittämättä: »Asia hoidettiin hallitusneuvos Pippingin myötävaikuttamatta.» Suullisessa sopimuksessa ei ollut tarkoin yksilöity, mitä kaikkea arvotavaraa kauppa sisälsi.20
Suomen Pankki puolestaan myi 929 kilon kultaerän Ruotsin valtion
pankille. Myynnistä saaduilla neljällä miljoonalla kruunulla rahoitettiin
kansanhuollon tärkeiden tarvikkeiden, lähinnä leipäviljan hankintaa.
Suomen Pankki katsoi kauppaan sisältyneen myös 225 kilon käsittelemättömän erän kultapitoisia aineita. Korukivet ja osa käsittelemättömästä kullasta myytiin Ruotsiin. Ostohalukkuus ja ennen kaikkea hinta
oli sen verran huono, että osa arvoesineistä palautettiin Suomeen.21
Kuten jo aiemmin todettiin, valtion tilintarkastajat ja valtiontalouden tarkastusvirasto kiinnittivät 1950 huomiota kultakeräyksen tuoton
ja sen käytön epämääräisyyksiin. Valtioneuvoston oli asetettava syksyllä
1950 edellä mainittu kahden hengen komitea selvittämään asiaa. Tulos
esiteltiin valtioneuvostolle joulukuun puolivälissä 1951. Istunnossa
pääministeri Urho Kekkosen johtama hallitus päätti, että asiakirjat annetaan Suomen Pankin silloiselle pääjohtajalle ja valtioneuvoston jäsenelle Sakari Tuomiojalle niihin tutustumista varten. Selvitys ei koskaan
palautunut valtioneuvoston arkistoon, vaan se löytyi Suomen Pankin
arkistosta Olli Ihamäen tehdessä kultakeräyksestä tutkimuksiaan.22
Keräyksen aikana kaikkein arvokkaimpia koruja ei sulatettu harkoiksi, vaan ne säilytettiin ja myytiin edullisesti Kansallismuseolle ja
maakuntamuseoille. Sormuksista irrotetut aidot ja epäaidot timantit
myytiin edulliseen hintaan ruotsalaisille kultasepille. Myöhemmin on
kritisoitu timantteja myyneiden henkilöiden ammattitaidottomuutta,
vaikka selvitystoimikunta oli todennut raportissaan, että asia oli hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla. Toimikunta totesi lausunnossaan
varojen tuloutuksen valtiolle olleen oikein, koska puolustusministeriö
oli saanut sodan aikana budjettivaroja ilmapuolustuksen tarpeisiin.
Mitään väärinkäytöksiä ei havaittu tapahtuneen.23
Kulttuurihistoriallisesti myönteistä oli, että Ruotsista palautettuja
koruja myytiin maamme eri museoille. Siten ne ovat säilyneet. Hinnaltaan arvokkaimman maaherratar Hjärnen perintökorun Suomen
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Pankki säilytti itsellään ja luovutti sen 1955 säilytettäväksi Kansallismuseossa. Aleksanteri I oli lahjoittanut korun maaherratar Hjärnelle. Siinä
oli punaisen keskuskiven ympärillä kolminkertainen briljanttireunus.
Koru on kooltaan noin 4x4 cm ja briljantteja on kaikkiaan 54.24

Yhteenveto kansalaiskeräyksestä

Mitä 1 752 kilolla kultaa olisi ollut mahdollista saada vuonna 1941? On
arvioitu, että mahdollisesti 30 hävittäjäkonetta ja saman verran raskaita
ilmatorjuntakanuunoja. Keräystulos ei siis ollut vähäinen – keräyksellä
saatujen varojen lopullinen käyttö ei sen sijaan vastannut lainkaan keräykseen osallistuneiden uskomuksia käyttökohteesta. Toisaalta oli tärkeätä saada syötävää sodan jälkeen syntyneille suurille ikäluokille. Sodan jälkiseurauksina Suomi joutui maksamaan Neuvostoliitolle myös
Saksalle sodanaikaisten ase- ja viljakauppojen myötä syntyneen velkansa. Voidaan siis ajatella niin, että sotakorvauksia maksettaessa käytettiin
valtion saamia satunnaisia tuloja niiden aseostosten maksuun, jotka
Suomi joutui maksamaan Neuvostoliitolle varsinaisten sotakorvausten
lisäksi. Tätä sotakaluston hankinnasta Saksalle aiheutunutta velkaa jouduttiin maksamaan Neuvostoliitolle lähes neljä miljardia markkaa.
Saksalaissaatavien kokonaissumma oli noin 10 miljardia markkaa vuoden 1946 hintatasossa.25 Näihin järjestelyihin liittyi esimerkiksi Inarinjärven itäpuolella sijainneen Jäniskosken voimalaitoksen myyminen
Neuvostoliitolle.
Sodan jälkeen moni sotatarvike otettiin uusiokäyttöön. Sotahistoriallisessa aikakauskirjassa n:o 15/1996 olevan Stig Roudasmaan tutkimuksen mukaan Kone ja Silta Oy osti puolustusvoimilta vuonna 1947
takaisin 50 000 aikaisemmin valmistamaansa sotilaskypärää m/40 ja teki niistä kattiloita. Voidaan siis ajatella, että suurten ikäluokkien lapset
söivät Markus-sedän kannustamana kultakeräyksen varoilla ostetusta
viljasta tehtyä kaurapuuroa, joka oli keitetty isien sodan aikana käyttämissä sotilaskypärissä.
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Air Defense Gold Collection 1940–1941:
How Were Its Yields Used?
A public appeal widely known as »Gold for Air Defense» was launched
as a private initiative after the Winter War with the aim of bolstering
homeland air defense. With the President of the Republic Kyösti Kallio
as the patron, the project was under the joint direction of the Air Defence Association, Lotta Svärd women’s auxiliary organization, Social
Democratic Working Women’s Association, and the Bank of Finland.
Counselor of Commerce S.A. Harima was appointed chairman of the
steering committee at Kallio’s insistence. The other members were the
head of Lotta Svärd Fanny Luukkonen, Mrs. Anni Huotari, and director K. Kivialho from the Bank of Finland and journalist E. J. Helle as
vice-chairman and secretary, respectively. Under the steering committee was a working committee taking care of practical arrangements. In
addition to Harima and Helle, it consisted of Mrs. Helmi ArnebergPentti, Mrs. Elli Nurminen, and Master of Arts A. Kajantie from the
Bank of Finland. The execution of the nationwide collection and the
management of collected items were supervised by a collection office
with Helle at the helm.
Citizens who donated a golden engagement or wedding band received as compensation a smooth iron ring, while individuals who donated gold items weighing more than 2 grams were given a special-issue ornate air defense ring. Notices promoting the collection were published in national and regional newspapers and broadcast over the radio network. While it was mentioned that donations were to be at each
individual’s own discretion, it was stressed that every Finn should feel

98

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:50

Sivu99

obliged to support the nation’s defense effort by relinquishing his or
her gold items. An iron ring should be proudly displayed by every patriot!
The collection ended in May 1941, by which time it had yielded approximately 315,000 golden rings, of which 251 000 were plain wedding bands. Other items included 2,500 golden watches, 1,100
bracelets, 8,100 golden chains, 1,500 brooches, and 5,900 other items,
totaling 1,752.2 kilograms. The number or ersatz rings issued to donors
was approximately 388,600. It has been estimated that the value of gold
obtained would have been sufficient to buy approximately 30 fighter
aircraft and an equal number of heavy anti-aircraft guns. However,
when the Continuation War broke out in late June 1941, and weapons
were not available, the yields remained in the vault of the Bank of Finland until they were moved via diplomatic channels to a safe haven in
Finland’s embassy in Stockholm after the Soviets launched their all-out
offensive in June 1944. Post-war, the gold was sold and the moneys
were used to top up the government’s coffers, and entered in the
records as »miscellaneous income.» A 1952 report of an investigating
committee found that this transaction had been in accordance with the
best practices. The committee stated that the channeling of the funds to
the government had been a correct procedure since the Ministry of Defence had been allocated appropriations from the government budget
to finance the air defense effort, and no abuse had therefore taken
place. In the post-war years, the government put the moneys to good
use by purchasing grain from Sweden, which in turn helped sustain the
wellbeing of Finnish children.

AIR DEFENSE GOLD COLLECTION 1940–1941: HOW WERE ITS YIELDS USED?
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(s. 1983), sotatieteiden maisteri, kapteeni, työskentelee Maanpuolustuskorkeakoulussa. Väitöstutkimus käsittelee Suomen ilmavalvonnan kehittämistä
vuosina 1930–1942.

Alueellisen ilmavalvonnan alasajo –
ilmavalvonnan organisoiminen osaksi
ilmavoimien viestijoukkoja 1941–1943
Ilmavalvonnan sodan ajan valmistelutyöt olivat käynnistyneet Suomessa 1930-luvun alussa osana ilmatorjunnan kehittämistä. Suunnittelun
lähtökohtana oli staattinen, pommitusmaalien alueella tapahtuvaan
torjuntaan ja suojautumiseen perustuva toiminta. Ilmavalvonta luettiin
osaksi ilmatorjuntaa. Alueellisen ilmavalvonnan käsite otettiin käyttöön keväällä 1937, kun ilmavalvonnan valmistelutyöt ulotettiin koko
Suomen alueelle.1
Talvisodan aikana alueellinen ilmavalvonta rakentui ilmapuolustusalueista, joita johtivat johtoilmapuolustus- ja ilmapuolustusaluekeskukset. Talvisodan jälkeen ilmavalvonnassa ei todettu merkittäviä
muutostarpeita, kun Suomessa valmistauduttiin strategiseen defensiiviin. Ilmapuolustusalueet korvattiin kuitenkin kesäkuussa 1940 ilmavalvonta-alueilla, jotka muodostuivat ilmavalvonta-aluekeskuksesta ja
ilmavalvonta-asemista. Ilmavalvonta-alue saattoi sisältää myös ilmavalvonnan viestinkeräyspaikan. Alueellisen ilmavalvonnan ja alueellisen
ilmatorjunnan alimman tason johtamispaikat erotettiin toisistaan. Ilmavoimien Esikunnan viestihenkilöstöä täydennettiin majuri VeliMatti Virvalla maaliskuussa 1941. Virva oli palvellut talvisodan aikana
kotijoukkojen viestikomentajana sekä välirauhan aikana Päämajan järjestelytoimistossa ja III Armeijakunnan esikunnan viestitoimiston
päällikkönä. Kesän 1941 ylimääräisissä harjoituksissa alueelliseen ilmavalvontaverkkoon perustettiin 35 ilmavalvonta-aluekeskusta ja 12 ilmavalvonnan viestinkeräyspaikkaa.2 Tässä artikkelissa käsitellään ilma-
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valvonnan vaiheittainen siirtyminen osaksi ilmavoimien viestijoukkoja
jatkosodan aikana vuosina 1941–1943.

Viestikomentaja vastuuseen ilmavalvonnasta

Ilmavalvonnan kokonaisvaltaisen uudelleenjärjestelyn suunnittelu alkoi
jatkosodan alettua. Alueellisen ilmavalvonnan organisaatio ja ilmavalvontaverkon rakenne olivat osoittautuneet ongelmallisiksi, kun siirtymistä hyökkäykseen valmisteltiin. Vielä heinäkuun puolivälissä 1941

Majuri Virva pöydän ääressä toinen vasemmalta. Kuva on otettu Mikkelissä
toukokuussa 1942. Kuva: SA-kuva.
Second from the left, Major Virva at his desk in Mikkeli in May 1942. Photo:
Finnish Defence Forces.
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Ilmavoimien Esikunnassa arvioitiin, että ilmavalvonnan järjestely oli
»ensisijassa kalustokysymys». Pian todettiin kuitenkin tarve laajemmalle muutokselle. Ilmavoimien viestiorganisaation kehittämiseen haettiin
mallia Saksasta. Ilmavoimien viestikomentaja, majuri Virva otti vastaan
saksalaisilta muun muassa muistion ilmavoimien viestiorganisaation
perusperiaatteista 26.7.1941.3
Ilmavoimien Esikunnan komento- ja järjestelytoimisto suositti
8.8.1941 ilmavalvonnan erottamista ilmatorjunnasta. Ilmavalvonta oli
tarpeen liittää sekä rauhan että sodan aikana Päämajan viestikomentajan alaisuuteen ja osaksi viestijoukkoja. Perusteluina olivat viestitoiminnan korostuminen ilmavalvonnassa ja ilmavalvonnan laajentunut
tehtäväkenttä. Alueellinen ilmavalvonta oltiin valmiita korvaamaan tähystyspalvelujoukoilla. Tähystyspalvelu olisi muodostunut alueellisesta
tähystyspalvelusta ja erillisistä, liikkuvista tähystyspalvelukomppanioista. Liikkuvat tähystyspalvelukomppaniat olisivat tukeneet lento- ja ilmatorjuntajoukkoja sekä olleet alistettavissa ilmavoimien komentajalle.
Ilmatorjuntakoulutettu henkilöstö oli mahdollista vapauttaa ilmatorjuntatehtäviin määräämällä tähystyspalvelutehtäviin viestikoulutettua
henkilöstöä.4 Nimikemuutos tähystyspalveluksi ei edennyt.
Majuri Virva suositti 10.9.1941 ilmavoimien viestipataljoonan perustamista. Pataljoonaan olisi kuulunut ilmavalvontakomppania. Ilmavalvontakomppanian tehtäväksi hahmoteltiin sotatoimiyhtymien
alueella toimivien – miehistä muodostettavien – ilmavalvontaryhmien
kouluttamista. Sotatoimiyhtymien alueella toimiva ilmavalvonta pidettiin tarkoituksenmukaisena liittää osaksi viestijoukkoja ja viestikomentajien johtoon. Tavoitteena oli viestitoiminnan muodostaminen omaksi, itsenäiseksi alaksi myös ilmavoimissa.5 Valmistelut olivat varsin pitkällä, kun vastuu ilmavalvonnan johtamisesta ja järjestämisestä siirrettiin Ilmavoimien Esikunnassa viestikomentajalle, majuri Virvalle
4.11.1941. Viestikomentajan käyttöön osoitettiin ilmavalvontaupseeri,
kapteeni Johannes Turpeinen. Ilmavalvonnan järjestelyvastuun keskittäminen ilmavoimien viestikomentajalle oli looginen jatkumo sille, että viestikomentajan rooli ilmavalvonnan järjestämisessä oli hyökkäysvaiheen aikana kasvanut. Lisäksi ilmatorjuntajoukkojen tarkastajan
tehtävä oli ollut täyttämättä Karjalan Armeijan muodostamisesta alkaen.6
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Ilmavalvonnasta tuli osa ilmavoimien viestijoukkoja

Tiedot saksalaisten ilmavalvonnan järjestelystä tarkentuivat, kun Ilmavoimien Esikunta sai marraskuun lopulla 1941 muistion Saksan ilmavalvonnan organisaatiosta ja kokemuksista. Yksittäisiä tietoja oli toki
ollut käytettävissä aikaisemminkin muun muassa matkakertomuksina
ja yhteysupseerien raportteina. Valmistelut tähtäsivät ilmavalvonnan
johdon yhtenäistämiseen, minkä avulla tavoiteltiin parannuksia erityisesti ilmavalvonnan viestitoimintaan. Everstiluutnantti Eino Tuompo
piti helmikuussa 1942 parhaana ratkaisuna niin rannikon kuin muidenkin alueiden ilmavalvonnan keskittämistä »erikoisille ilmavalvontajoukoille». Erillisten ilmavalvontajoukkojen ainoaksi heikkoudeksi hän
arvioi lisääntyviä viestiyhteys- ja henkilöstötarpeita. Marginaalimerkintöjen perusteella majuri Virva piti erillisten ilmavalvontajoukkojen
perustamista »ainoana todellisia tuloksia» tuovana ratkaisuna. Tuompon perustelut olivat yhtenevät Ilmavoimien Esikunnassa tehdyn valmistelun kanssa, eikä Tuompon esitys sisältänyt Virvan arvion mukaan
varsinaisesti uusia ajatuksia.7
Ilmavoimien komentaja, jääkärikenraaliluutnantti Jarl Lundqvist
hyväksyi esityksen ilmavalvonnan uudelleenjärjestelyn käynnistämisestä keväällä 1942. Hän teki 24.3.1942 Päämajalle aloitteen ilmavalvonnan organisoimisesta pataljoona- ja komppaniakokoonpanoihin. »Kokemukset tässä suhteessa ovat osoittaneet, että ilmavalvonta ei nykyiseltä järjestelyltään ainakaan sotatoimialueella ja tuskimpa [sic] kotiseudullakaan vastaa sodan vaatimuksia.» Hyökkäysvaiheessa ja asemasodan ensimmäisten kuukausien aikana oli tullut ilmi, että alueellinen
ilmavalvonta oli sotanäyttämöllä liian hajanainen. Ongelmia oli henkilöstön koulutuksessa ja täydennyksessä, viestiyhteyksien säännöstelyssä
sekä yleishuollon järjestelyissä.
Muodostettavia ilmavalvontajoukkoja oli mahdollista ilmavoimien
komentajan harkinnan mukaisesti käyttää kotiseudulla ja sotanäyttämön takaosassa sekä alistaa sotatoimiyhtymille. Sotanäyttämön takaosassa ja kotiseudulla ilmavalvonta esitettiin asetettavan muodostettavien ilmavalvontapiirien johtoon. Ilmavalvontapiirien tehtäviksi kaavailtiin sodanaikaisen ilmavalvonnan johtamista, rauhanaikaisia liikekannallepanotöitä ja viestiyhteyksien suunnittelua. Koska ilmavalvonta
arvioitiin pääosin viestitoiminnaksi, ilmavalvonnan ja sotatoimiyhty-
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mien viestitoiminnan johto oli keskitettävä. Ilmavalvonnan johto
esitettiin siirrettäväksi ilmatorjuntakomentajilta viestikomentajille.
Uudelleenjärjestely valmistauduttiin toimeenpanemaan porrastetusti.
Päämajan ilmavoimatoimisto arvioi ilmavalvonnan järjestelyyn esitetyt
muutokset perustelluiksi.8
Ilmavoimien komentajan aloitetta käsiteltiin toukokuun kuluessa,
sillä esimerkiksi Merivoimien Esikunnan neuvottelutilaisuudessa majuri Virva selosti suunniteltua ratkaisua muodostaa ilmavalvonta joukkueiksi, komppanioiksi ja pataljooniksi sekä siirtää ilmavalvonnan johtamisvastuu viestikomentajille. Neuvottelupäivien johtopäätöksissä todettiin, että ilmavalvonta oli siirrettävä pois ilmatorjuntakomentajien
johdosta. Perusteluna oli se, että ainoastaan viestikomentaja kykeni ratkaisemaan ilmavalvontaviestityksen kysymyksiä. Meri- ja ilmavalvonnan yhtenäistä johtoa pidettiin tärkeänä. Vaikka rannikkoalueen ilmavalvontaa oli tarve tiivistää, suunnitteluosapuolet jäivät odottamaan
Päämajan ratkaisua.9
Ilmavalvontakysymykset otettiin Päämajassa käsittelyyn 1.6.1942,
kun operatiivisen osaston päällikkö, eversti Väinö Karikoski esitteli ilmavalvonnan senhetkisen tilan ylipäällikölle. Esittelyssä todettiin, että
sotatoimiyhtymien johdossa ollut ilmavalvontaverkon osa oli harva ja
henkilötäydennyksen kannalta ongelmallinen. Vanhoja ja rintamapalvelukseen kelpaamattomia miehiä oli jouduttu vapauttamaan, eikä
henkilöstön täydennys korvannut menetyksiä. Myöskään kesäkaudeksi
suunniteltu lottatäydennys ei ollut onnistunut muun muassa runsaiden kieltäytymisten vuoksi. Esittelymuistio painotti ilmavalvonnan
uudelleenjärjestelyn tarvetta ja sotatoimiyhtymien ilmavalvonnan alistamisen tarkoituksenmukaisuutta ilmatorjuntakomentajilta viestikomentajille.10
Esittelynjälkeiset Päämajan operatiivisen osaston perehtymismatkat
ilmavoimien joukkoihin eivät todennäköisesti liittyneet ilmavalvonnan
uudelleenorganisointiin, sillä tarkastusten painopiste oli lentorykmenteissä. Ainoat ilmavalvonnan näkökulmasta tarkastetut kohteet olivat
Kotka, Vuoksenlaakso ja Viipuri. Tarkastuskohteet eivät indikoineet sotatoimiyhtymien ilmavalvonnan järjestelystä. Todennäköisesti ilmavalvonnan ja -torjunnan järjestelyihin tehdyt tarkastukset liittyivät erityisesti Itä-Suomenlahden ilmapuolustuskyvyn käskettyyn kehittämiseen.
Ilmavoimien Esikuntaan perustettiin viestiosasto ja sen alainen ilma-
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Everstiluutnantti Saura VI Armeijakunnan viestikomentajana Nurmoilassa
joulukuussa 1941. Kuva: SA-kuva.
Lieutenant Colonel Saura, the VI Army Corps chief of signals, at Nurmoila in
December 1941. Photo: Finnish Defence Forces.

valvontatoimisto 1.7.1942. Ilmavalvonta siirtyi osaksi perustettuja ilmavoimien viestijoukkoja, joiden komentajaksi ja viestiosaston päälliköksi määrättiin everstiluutnantti Veikko Saura. Hän oli palvellut jatkosodan aikana I ja VI Armeijakunnan viestikomentajan tehtävissä.
Majuri Virva siirtyi Aunuksen Ryhmän Esikunnan viestitoimiston
päälliköksi.11
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Alueellisesta ilmavalvonnasta ilmavalvontapataljooniin

Sotatoimiyhtymiltä pyydettiin kesän 1942 aikana lausunnot ilmavalvonnan uudelleenjärjestelystä. Lausunnot puolsivat organisaatiomuutosta, mutta sotatoimiyhtymien kannanotot ilmavalvonnan johtosuhteista poikkesivat toisistaan. Ainoastaan Kannaksen Ryhmä puolsi ilmavalvontapataljoonien alistamista sotatoimiyhtymille. Yhteneviä piirteitä lausunnoissa olivat ilmavalvonnan viestitoiminnassa havaitut – lähinnä riittämättömästä koulutuksesta johtuneet – puutteet sekä tarve
organisoida ilmavalvonta erityisesti huollollisista syistä hallinnollisiksi
joukkoyksiköiksi. Pienet ja erilliset kokoonpanot eivät vastanneet tarkoitustaan, eivätkä ilmatorjuntapiirit kyenneet korvaamaan ilmavalvonnan johtoportaiden puutetta.12
Ilmavalvonnan uudelleenjärjestelyn valmisteluja käsiteltiin elokuussa 1942 ilmavalvontaupseerien neuvottelupäivillä Äänislinnassa. Tilaisuuteen osallistuivat everstiluutnantti Saura, Aunuksen Ryhmän ilmatorjuntakomentaja, Aunuksen Ryhmän esikunnan ilmavalvontaupseeri, Maaselän Ryhmän Esikunnan ilmavalvontaupseeri, Ilmatorjuntapiiri 4:n päällikkö, Ilmatorjuntapiiri 5:n ja 6:n edustajat sekä III Armeijakunnan, kotijoukkojen, Merivoimien ja Lentorykmentti 2:n edustajat.
Kattava osallistujajoukko puolsi ilmavalvonnan organisoimista koko
maan alueella pataljoona- ja komppaniakokoonpanoihin. Ilmavalvontapiirien valmistelusta luovuttiin. Niin ikään ajatuksesta ilmavalvontapataljoonien alistamisesta viestikomentajille luovuttiin, koska ilmavalvonnan johtamiseen perehtynyttä viestihenkilöstöä ei ollut saatavilla.
Ilmavalvontapataljoonat oli ainakin alkuvaiheessa tarve pitää ilmatorjuntakomentajien johdossa. Lentorykmentti 2 painotti, että laajojen
vesialueiden ilmavalvonnan järjestäminen oli vielä kokonaan ratkaisematta.13
Jokaiseen ilmavalvontakomppaniaan suunniteltiin ilmavalvontaaluekeskusta, mutta ilmavalvonta-aluekeskusten henkilöstömäärävahvuutta oli tarkoitus pienentää. Ilmavalvonnan viestinkeräyspaikoista
oltiin valmiita luopumaan, koska ne vastasivat määrävahvuuksiltaan
suunniteltuja ilmavalvonta-aluekeskuksia. Ilmavalvonnan viestinkeräyspaikkoja suppeampien viestinkeräyspaikkojen – laajennettujen ilmavalvonta-asemien – merkitystä sen sijaan korostettiin, koska upseereita ei ollut tarpeeksi laajempiin kokoonpanoihin. Viestinkeräyspaikat
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olivat tarpeen sotatoimiyhtymien ilmavalvonnan järjestelyssä ja Pohjois-Suomessa. Muualle niitä ei tarvittu. Niin ikään ilmavalvontaryhmien eli ilmavalvonta-asemien kokoonpanoja oltiin valmiita supistamaan. Sotanäyttämöllä vahvuudeksi esitettiin aliupseeria ja neljää miehistöön kuuluvaa. Sotanäyttämölle oli tarve saada rintamapalvelukseen
kelpaavia miehiä. Kotiseudulla vahvuudeksi esitettiin aliupseeria, yhtä
miehistöön kuuluvaa ja kahdeksaa lottaa. Ilmavalvonta-aseman varapäällikön tehtävä oli todettu tarpeettomaksi. Ilmavalvonnan viestitoimintaa oli tarve kehittää lisäämällä jokaiseen ilmavalvontakomppaniaan vikapartio. Ilmavalvontajoukkojen aseistukseen kiinnitettiin
Äänislinnan neuvottelupäivillä ensimmäistä kertaa laajemmin huomiota. Kaikille miehille oli tarve saada kivääri ja uhatuimmille toimipaikoille yksi konepistooli. Kuljetusvälineiksi suunniteltiin polkupyöriä
ja suksia sekä yhtä kuorma- tai pakettiautoa ilmavalvontakomppaniaa
kohti. Hyökkäysvaiheen kokemukset olivat osoittaneet, että ilmavalvonnalle oli kehitettävä kyky »seurata liikkuvaa rintamaa».14
Ilmavalvonnan uudelleenjärjestelyn valmistelun loppusuoralle päästiin lokakuussa 1942. Yksityiskohdista neuvoteltiin everstiluutnantti
Sauran ja ilmavalvontatoimiston päällikön kesken 2.10.1942. Kapteeni
Yrjö Lahtinen oli ottanut heinäkuussa toimistopäällikön tehtävät vastaan kapteeni Turpeiselta. Ilmavalvontatoimisto valmisteli ehdotusta
uudesta organisaatiosta lokakuun kolmannen ja kuudennen päivän välillä. Tuolloin ilmavalvontatoimistossa vallitsi vielä odottava ja sotapäiväkirjamerkintöjen perusteella osin epäileväkin tunnelma uudelleenjärjestelyn toteutumisesta. Ilmavoimien Esikunta esitti 5.10.1942 koulutus- ja viestitoiminnasta vastaavan ilmavoimien viestirykmentin perustamista, mutta Päämajan lausunnon mukaisesti organisaatiosta
muodostui Ilmavoimien Viestikoulu. Neuvottelut ilmavalvontapataljoonien organisaatiosta ja henkilöstöstä käytiin Sauran ja Lahtisen välillä 14.10.1942. Esitys ilmavalvontajoukkojen uudelleenjärjestelystä ja
sodan ajan määrävahvuuksista lähetettiin ilmavoimien komentajalle
seuraavana päivänä.15
Ilmavalvonnan uudelleenjärjestelyn valmistelun vaatimuksena oli,
että ilmavalvontajoukkojen organisaatio eriytettäisiin kotiseudulla ja
sotanäyttämöllä. Tarkoituksena oli muodostaa sekä kotiseudulla tarvittavia alueellisia ilmavalvontajoukkoja että sotanäyttämölle – »kenttäolosuhteisiin ja taktillisiin vaatimuksiin» – soveltuvia ilmavalvonta-
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joukkoja. Ilmavalvontahenkilöstön kokonaismäärää ei ollut tarkoitus
muuttaa. Ilmavalvontajoukot jaettiin everstiluutnantti Sauran esityksessä alueellisiin ilmavalvontapataljooniin ja kenttäarmeijan ilmavalvontapataljooniin, joiden välirajana oli Pohjois-Suomea lukuun ottamatta Moskovan rauhan rajalinja. Ensimmäiset olivat alueellisen ilmavalvonnan tapaan paikallisesta henkilöstöstä koottuja. Niiden johtosuhteita voitiin alueiden erityispiirteiden perusteella muuttaa. Niiden
siirtäminen pois omilta toiminta-alueilta ei ollut suotavaa, koska henkilöstö koostui pääosin lotista ja rintamapalvelukseen kelpaamattomista miehistä. Kenttäarmeijan ilmavalvontapataljoonat olivat »vapaasti
siirrettäviä ja ryhmitettäviä». Niitä voitiin kokonaan tai osina alistaa
sotatoimiyhtymille.16
Valmistelun perusteella esitetty ilmavalvontajoukkojen määrävahvuus oli kuitenkin 705 henkilöä vallinnutta määrävahvuutta suurempi.
Esitetty määrävahvuus oli 11 328 henkilöä. Sotanäyttämöllä oli tarve
vähentää lottien osuutta 1 960 henkilöllä. Upseerien, aliupseerien ja
miehistöön kuuluvien määrää oli tarve lisätä. Määrävahvuudella oli
mahdollista perustaa 864 ilmavalvonta-asemaa, mikä oli 201 enemmän
kuin voimassa olleissa perustamistehtävissä. Lukumäärässä ei otettu
huomioon reserviin suunnitellun ilmavalvontapataljoonan 96 ilmavalvonta-asemaa. Koska ilmavalvonnan toimipaikkojen aikaisemmat henkilöstömäärävahvuudet olivat osoittautuneet tarpeettoman suuriksi, oli
verrattain pienellä henkilöstömäärän lisäyksellä mahdollista perustaa
huomattavasti enemmän toimipaikkoja. Ilmavalvonta-aluekeskuksia
oli tarkoitus perustaa 72, mikä oli viisi enemmän kuin ilmavalvontaaluekeskusten ja ilmavalvonnan viestinkeräyspaikkojen yhteismäärä
voimassa olleissa perustamistehtävissä. Ilmavalvonta-aluekeskuksista
48 oli suunniteltu kotiseudulle ja 24 sotanäyttämölle. Ilmavalvontaasemien vastaava suhdeluku oli 576 ja 288. Ilmavalvonta-asemien määrää oli tarkoitus lisätä pääasiallisesti sotanäyttämöllä. Ilmavalvontaasemien suunniteltu määrä oli laskennallinen minimi kattavan ilmavalvontaverkon muodostamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Vaikka radioryhmien määrä oli puolet sotanäyttämön ilmavalvontapataljoonien
ilmavalvonta-asemista, arvioitiin määrä jo suunnitteluvaiheessa riittämättömäksi. Kalustomäärät vaikuttivat ratkaisuun.17
Uudelleen järjestettävien ilmavalvontajoukkojen tehtäviksi suunniteltiin vihollisen lentotoiminnan seuraamista, vihollisen lennoista
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koottujen tietojen välittämistä lento-, ilmatorjunta- ja ilmasuojelujoukoille, tietojen välittämistä omista lennoista ilmatorjuntajoukoille,
joukkojen ja kohteiden hälyttämistä, kulon- ja desanttivalvontaa, säähavaintopalvelusta, yhteistoimintaa ilmavoimien radiotiedustelun
kanssa sekä lentotoiminnan tilastoimista ja kokoamista eli tilanneselostusten laatimista. Tilanneselostusten laatiminen mahdollisti ilmavalvonnan, ilmatorjunnan ja lentojoukkojen ryhmityksen ja toimintasuuntien edullisuuden arvioinnin. Perustehtäviin ei siis suunniteltu
muutoksia, mutta perustamisvaiheessaan ollut ilmavoimien radiotiedustelu otettiin tehtäväkentässä huomioon. Tehtävien painotukset kuitenkin muuttuivat, sillä hävittäjien tukeminen oli muodostunut ilmavalvonnan tärkeimmäksi tehtäväksi. Toinen päätehtävistä oli ilmatorjunnan tukeminen. Hälytysviestitys ilmasuojelujoukoille sekä kulon- ja
desanttivalvonta arvotettiin toisarvoisiksi tehtäviksi.18
Valmistelussa olleita ilmavalvonnan järjestelyvaihtoehtoja oli käytännössä kolme. Ensimmäinen vaihtoehdoista oli varsin yleisesti,
muun muassa Saksassa ja Neuvostoliitossa, käytetty malli. Siinä uloimmille vyöhykkeille muodostettiin noin 50 kilometrin syvyinen tiheä ilmavalvontaverkko, jonka ilmavalvonta-asemat olivat noin 10 kilometrin etäisyydellä toisistaan. Ulommaisen vyöhykkeen taakse muodostuivat koko maan kattavat – ristikon muotoiset – ilmavalvontalinjat 50–
100 kilometrin etäisyyksille toisistaan. Lisäksi tärkeimpien kohteiden
ympärille ryhmitettiin lähi-ilmavalvonta-asemista muodostuvat kehät
60 kilometrin etäisyydelle kohteista. Muodostuva ilmavalvontaverkko
oli mahdollista jakaa ilmavalvonta-alueita vastaaviin alueellisiin osiin,
joiden keskuksissa tapahtui tietojen kokoaminen, yhdistäminen, arviointi ja eteenpäin viestittäminen. Koska malli edellytti laskennallisesti
noin 4 000 ilmavalvonta-asemaa ja 40 000 henkilöä ilmavalvontatehtäviin, karsiutui vaihtoehto pois. Valmistelun lähtökohtana oli ollut, että
henkilöstömäärä ei nouse ja osa Suomen alueista voidaan jättää jatkuvan valvonnan ulkopuolelle. Toinen vaihtoehto oli edellisen mallin mukaisen ilmavalvontaverkon harventaminen noin puoleen sen vahvuudesta, mikä olikin osoittautunut verrattain toimivaksi. Liian harvaksi
ilmavalvontaverkkoa ei voinut kuitenkaan suunnitella, koska silloin se
oli tehtäviin ja käytettäviin henkilöstövoimavaroihin nähden merkityksetön ja epätarkoituksenmukainen. Valmistelua vaikeutti se, että ulkomaisia ohjesääntöjä ei ollut käytettävissä.19
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Suositukseksi muodostui vaihtoehto, jossa ilmavalvontaverkko oli tiheä noin 200 kilometrin syvyisellä vyöhykkeellä rintamasta ja rannikosta alkaen. Ulommaiselle vyöhykkeelle ei riittänyt 50–100 kilometrin
syvyys, koska vihollisen rintamalennot ulottuivat noin 200 kilometrin
syvyyteen. Vihollisen rintamalentoja oli kyettävä seuraamaan koko lennon ajan, jotta taistelu voitiin käynnistää viimeistään vihollisen paluulentojen yhteydessä. Tiheälle ilmavalvontaverkolle oli tarve Helsingin ja
Karhumäen välillä. Kotiseudulla ilmavalvontaverkko saattoi olla harvempi. Vapaaehtoisten käyttö kotiseudun ilmavalvonnassa säilyi edelleen yhtenä ydinkysymyksenä, koska se mahdollisti joustavat perustamis- ja lomauttamistoimenpiteet. Valmiiksi koulutettua ilmavalvontahenkilöstöä arvioitiin olevan riittävästi eli 6 000–8 000 henkilöä. Lukumäärän epätarkkuus osoittaa sen, että kurssimuotoisuuteen ja vapaaehtoisuuteen perustunut koulutus ei ollut mahdollistanut tarkkaa tilastointia koulutetusta henkilöstöstä.20
Sotatoimiyhtymien joukkojen osallistumista rintama-alueen ilmavalvontaan pidettiin tavoiteltavana ratkaisuna. Se olisi mahdollistanut
ilmavalvonnan etupainoisemman ryhmityksen. Sotatoimiyhtymien
viestiyhteyksiä ei kuitenkaan ollut aina mahdollista käyttää ilmavalvontaviestitykseen. Ilmavalvontaa pidettiin sotatoimiyhtymissä monesti haitallisena »taktilliselle» toiminnalle. Lisäksi sotatoimiyhtymien
joukkojen riittämätön koulutustaso ilmavalvontatehtäviin vaikeutti yhteistoimintaa. Sotanäyttämölle tarvittiin »koulutettu, tehtävään erikseen määrätty, vastuullinen, kiinteästi johdettu ja valvottu» sekä pääosin miehistä koostuva ilmavalvontahenkilöstö. Koska kaikkia alueita
ei ollut mahdollista eikä tarvekaan valvoa, painopiste oli asetettava Karjalan kannakselle, Aunuksen kannakselle sekä Äänisen ja Vienan meren
väliselle Vienan kannakselle. Saksalaiset vastasivat Ylä-Lapin ilmavalvonnasta. Jokaiselle kannakselle tarvittiin noin 200 ilmavalvontaasemaa, joista ilmavalvontajoukoilla oli tarve miehittää noin 100. Vallinnut tilanne oli noin puolet tarpeesta. Lisäksi tarvittiin noin 100 ilmavalvonta-aseman reservi mahdollisten »aukkojen täyttämiseksi ja
tärkeän suunnan tai henkilöstön täydentämiseksi».21 Sekä 200 kilometrin syvyisen tiheän ilmavalvontavyöhykkeen muodostaminen että etulinjan joukkojen kytkeminen jalkaväkiradioiden avulla ilmavalvontaverkkoon kumpusivat ainakin osittain Lentorykmentti 2:n esityksistä.22
Seitsemään perustettavaan ilmavalvontapataljoonaan päätyneen rat-
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kaisun taustalla olivat maantiede, henkilöstömäärät ja painopisteen
muodostaminen. Kotiseudulla yksi ilmavalvontapataljoona kykeni johtamaan noin 2 000 henkilöstä muodostuvan staattisen ilmavalvontaverkon toimintaa noin neljän sotilasläänin alueella. Sotanäyttämöllä ilmavalvontapataljoona saattoi sen sijaan johtaa noin 1 000 henkilöstä
muodostuvaa ilmavalvontaverkkoa yhden kannaksen alueella. Everstiluutnantti Saura esitti kolmen ilmavalvontapataljoonan alistamista kotijoukoille sekä yhden ilmavalvontapataljoonan alistamista niin merivoimille, Ilmatorjuntapiirille 5, Aunuksen Ryhmälle kuin Maaselän
Ryhmällekin. Lisäksi erillinen – ilmavalvontapataljoonaan kuuluva – ilmavalvontakomppania oli tarpeen alistaa 14. Divisioonalle. Syy siihen,
miksi ilmavalvontapataljoonaa ei esitetty alistettavaksi Kannaksen Ryhmälle, oli ilmavalvontaverkon kokonaisuus Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahden rannikolla. Karjalan kannaksen ilmavalvontaverkon nähtiin
palvelevan lähinnä hävittäjiä ja taaempia ilmasuojelujoukkoja, ei Kannaksen Ryhmää. »Missään tapauksessa ei verkkoa saa rikkoa siten, että
sen tärkein osa tulisi erillisenä Kan.R:n johtoon.»23
Everstiluutnantti Saura päätyi esittämään, että ilmavalvontapataljoonat asetettaisiin aikaisempaan tapaan ilmatorjuntakomentajien johtoon. Sen katsottiin palvelevan ilmavalvonnan yhteistoiminnan kehittämistä, hengen kohottamista ja jatkuvuutta. Viestikomentajien johtoon asettaminen olisi aiheuttanut kaksinaiset johtosuhteet maa- ja ilmavoimien suunnasta sekä laajentanut sotatoimiyhtymien viestikomentajien vastuuta viestitoiminta-alueiden ulkopuolelle. Edullisimpana ratkaisuna olisi ollut erillisten ilmavalvontakomentajien määrääminen johtoportaisiin, mutta soveltuvaa henkilöstöä ei ollut käytettävissä.24 Valmistelu oli 24.10.1942 jo niin pitkällä, että neuvotteluja käytiin lähinnä uudelleenjärjestelyn aiheuttamista henkilösiirroista. Ilmavalvonnan uusi organisaatio esiteltiin ilmavoimien komentajalle
30.10.1942.25
Ilmatorjuntajoukkojen komentaja, eversti Frans Helminen puolsi
2.11.1942 ilmavalvonnan irrottamista »kaikissa portaissa» ilmatorjuntajoukoista, koska ilmavalvonnan uudelleenjärjestely oli jo niin pitkällä, että siirtyminen ilmavalvontapataljooniin oli mahdollista. Alueellisen ilmatorjunnan organisaatio ja käsite oli vanhentunut. Ilmatorjuntapiirien ja paikallisten torjuntakeskusten varaan rakennettu organisaatio oli todettu kankeaksi, määrävahvuuksien osalta sopimattomaksi ja
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käsitteistöltään harhaanjohtavaksi. Koska ilmatorjuntapiirit oli muodostettu palvelemaan myös ilmavalvonnan tarpeita, alueellisen ilmatorjunnan uudelleenorganisointi »joukko-osastoiksi» oli tarkoituksenmukaista. Ilmatorjuntapiiri 5:tä ei ollut tarkoituksenmukaista jättää johtamaan Kaakkois-Suomen ilmatorjuntaa.26
Henkilöstösiirrot esiteltiin ilmavoimien komentajalle 2.11.1942, jonka jälkeen ilmavalvonnan uutta organisaatiota viimeisteltiin seuraavan
päivän kuluessa. Ylipäällikkö hyväksyi sotapäiväkirjamerkintöjen perusteella ilmavalvonnan uuden organisaation periaatteellisella tasolla
3.11.1942. Seuraavana päivänä ilmavoimien komentaja toteutti ylipäällikölle suullisen esittelyn ilmatorjunnan ja -valvonnan kokonaismuutoksista. Ilmavoimien Esikunnan esitys Päämajalle lähetettiin 7.11.1942.
Perusteluina muutokselle olivat puolustussodankäyntiin suunniteltu ilmavalvontaverkon rakenne, johtamisrakenteiden heikkous ja epäselvyys, määrävahvuuksien monitahoisuus sekä tarve eriyttää kotiseudun
ja sotanäyttämön ilmavalvontajoukkojen organisaatiot toisistaan joustavuuden lisäämiseksi. Esityksen sisältö ei muuttunut valmisteluun verrattuna muuten kuin Ilmatorjuntapiiri 5:n lakkauttamisen osalta. Ilmavalvonnan uudelleenjärjestelyä viimeisteltiin 20.11.1942, jolloin ilmavalvontapataljoonille ja -komppanioille määritettiin niiden yksikkönumerot.27
Osana uuden organisaation valmistelua oli käynnistetty Ilmavartion
ohjekirjan päivittäminen. Suuntaviivat päivitystarpeista oli määritetty
ilmavalvontaupseerien neuvottelupäivillä Äänislinnassa elokuussa 1942.
Uudessa oppaassa oli tarve käsitellä ilmavalvonnan ulottamista maan
rajojen ulkopuolelle. Siihen oli niin ikään sisällytettävä radiotoiminnan
ja sääpalveluksen perusteet, jotka oli ohjeistettu yksityiskohtaisemmin
vasta kesän 1941 ylimääräisten harjoitusten ja jatkosodan ensi kuukausien aikana. Toiminnallisia tarkennuksia olivat ilmavalvonta-asemien sijoittaminen painopisteisesti teiden varsille hävittäjien tukemiseksi, ilmasuojelun hälytystehtävien määrittäminen ilmavalvonta-asemille sekä
telttojen ja kuuntelukuoppien käyttäminen äänihavainnoinnin tehostamiseen. Kuuntelukuoppia oli kokeiltu 14. Divisioonan alueella rohkaisevin tuloksin. Ilmavalvontatornit olivat tarpeellisimpia kulonvalvonnassa, sillä tuulisella säällä ilmavalvontapalvelus oli tehokkaampaa ja
tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa maasta käsin. Ilmavalvonnan hälytysasteet oli vakioitava, jotta ilmavalvontapalvelus voitiin huonoissa sää-
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oloissa keskeyttää. Ohje oli päivitettävä kokonaisuudessaan ja ohjesäännön muotoon. Ilmavalvontaoppaan kirjoitustyö käynnistettiin Ilmavoimien Esikunnan ilmavalvontatoimistossa 13.11.1942.28

Ilmavalvonnan uudelleenjärjestelyn toimeenpano

Päämaja hyväksyi Ilmavoimien Esikunnan esityksen ilmavalvonnan
uudelleenjärjestelystä. Se antoi käskyt alueellisen ilmavalvonnan ja -torjunnan uudelleenjärjestelyjen toimeenpanosta, ilmavalvonnan määrävahvuuksista sekä ilmatorjuntapiirien lakkauttamisesta 21.11.1942.
Ilmavoimien Esikunta antoi tarkentavat määräykset ilmavalvonnasta
kolme päivää myöhemmin. Käskyjen muotoilu osoitti alueellisen ilmavalvonnan tulleen päätepisteeseensä. »Nykyiset alueelliset ilmavalvontajoukot hajoitetaan» [sic]. Valmistauduttiin muodostamaan kahdeksan ilmavalvontapataljoonaa, joista neljä oli sotanäyttämön ja neljä kotiseudun ilmavalvontapataljoonia. Edellisiin kuuluivat Ilmavalvontapataljoonat 5, 7, 8 ja 9, joista viimeisen perustaminen tapahtuisi vasta
erikseen annettavalla käskyllä. Ilmavalvontapataljoona 9 oli reservi. Kotiseudun ilmavalvontapataljoonia olivat Ilmavalvontapataljoonat 1, 2, 4
ja 6. Ilmavalvontapataljoonien numeroinnin perustana oli ilmatorjuntapiirien numerointi. Seitsemän perustettavan ilmavalvontapataljoonan oli saavutettava toimintavalmius 10.12.1942. Perustettavat ilmavalvontajoukot olivat ilmavoimien viestijoukkojen komentajan johdossa
ja niitä valmistauduttiin alistamaan tarvittaessa sotatoimiyhtymille ja
kotijoukoille.29
Ilmavalvontapataljoonat muodostuivat esikunnasta ja ilmavalvontakomppanioista, joita oli sotanäyttämön ilmavalvontapataljoonissa kahdeksan ja kotiseudun ilmavalvontapataljoonissa 12. Sotanäyttämön ilmavalvontakomppaniat muodostuivat päälliköstä, toimistosta, keskusjoukkueesta ja asemajoukkueesta, jossa oli kuusi puhelin- ja kuusi radioryhmää. Puhelinryhmän kokoonpano oli aliupseeri ja neljä miestä.
Radioryhmässä oli aliupseeri ja kahdeksan miestä. Sotanäyttämön ilmavalvontakomppanian kokonaisvahvuus oli 120 henkilöä, joista lottia
oli 26. Kotiseudun ilmavalvontakomppanian kokoonpano poikkesi
edellisestä siten, että sen kokoonpanosta puuttui asemajoukkueen johtaja ja asemajoukkue sisälsi yksinomaan 12 puhelinryhmää. Kotiseu-
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Ilmavalvontakomppaniat
Riihimäellä, Kristiinassa ja
Vaasassa alistettiin Ilmavalvontapataljoonalle 2.
Ilmavalvontapataljoonien
ja -komppanioiden johtosuhteet saivat valmistellun
muotonsa 1.1.1943, kun
järjestelyt 14. Divisioonan
alueella vakiintuivat.
Perustamisvalmiuteen jätetyt
ilmavalvontakomppaniat on
esitetty katkoviivalla.
The air surveillance companies at Riihimäki, Kristiina, and Vaasa were subordinated to the 2nd Air Surveillance Battalion. The command structures of
the air surveillance battalions and companies were established on January 1,
1943, when the reorganization of the forces within the area of responsibility
of the 14th division was completed. Air surveillance companies on a standby
status are shown as dashed lines.
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dulla puhelinryhmän vahvuus oli aliupseeri, miehistöön kuuluva ja 10
lottaa. Kotiseudun ilmavalvontakomppanioista puuttuivat niin ikään
keittäjät ja autonkuljettaja. Kotiseudun ilmavalvontakomppanian henkilövahvuus oli 150, joista lottia oli 120. Sotanäyttämön ilmavalvontapataljoonan esikuntaan kuului viestijoukkue, jota kotiseudulla ei ollut.
Aikaisemmin ilmavalvonnan viestijoukkueet oli perustettu erillisjärjestelyin tukemaan sotanäyttämön ilmavalvontaa. Organisaatiouudistuksessa viestijoukkueiden asema vakioitiin. Ilmavalvontapataljoonien esikuntien henkilövahvuuksissa oli 25 henkilön ero. Sotanäyttämöllä henkilövahvuus oli 37 ja kotiseudulla 12. Ilmavalvontapataljoonien esikuntien lisäksi valmistauduttiin perustamaan ilmavalvontakomppanioiden
keskusjoukkueiden muodostamia ilmavalvontakeskuksia ja asemajoukkueiden ryhmien muodostamia ilmavalvonta-asemia. Henkilöstö ja
kalusto valmistauduttiin siirtämään lakkautettavilta ilmavalvontaalueilta.30
Ilmavoimien Esikunta määritti ilmavalvonnan johtosuhteet 30.11.
1942. Koska alueellinen ilmavalvonta lakkautettiin ja poistettiin perustamistehtävistä, sen viimeisenä tehtävänä oli toimia perustajana uusille
kokoonpanoille. Samalla päivitettiin ilmavalvonnan perustamistehtävät. Ilmavalvontakomppanioiden perustamistehtävissä määritetty kokoonpano ei ollut kaikilta osin määrävahvuuden mukainen, sillä kotiseudulla asemajoukkueiden ryhmien määrä vaihteli alueellisten vaatimusten ja henkilöstön saatavuuden perusteella.31
Vaille sijoituspaikkaa jäivät sekä Vienan kannakselle ryhmitetyn Ilmavalvontapataljoona 8:n kolme ilmavalvontakomppaniaa että Ilmavalvontapataljoona 9 kokonaisuudessaan. Niiden sijoituspaikat valmistauduttiin käskemään perustamisen yhteydessä. Ilmavalvontapataljoona 9:n perustajaksi määrättiin Ilmavoimien Viestikoulu ja perustamispaikaksi Hämeenlinna. Sitä varten varattiin ainoastaan ilmavalvonnan
erikoiskalusto. Lisäksi kymmenelle perustamisvalmiuteen jätetylle ilmavalvontakomppanialle Ilmavalvontapataljoonien 2 ja 4 alueilla ei varattu henkilöstöä. Kaikkiaan sijoituspaikka määrättiin 69 ilmavalvontakomppanialle, joista 17 jätettiin perustamisvalmiuteen. Kun lukumääriä vertaillaan, joulukuun 1942 alussa oli ollut toiminnassa 43 ilmavalvonta-aluekeskusta ja seitsemän ilmavalvonnan viestinkeräyspaikkaa.
Ilmavalvontakomppanioista siis 52 aloitti toiminnan, ei kuitenkaan
täysin aikataulun mukaisesti, vaan viimeistään vuodenvaihteeseen
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1942–1943 mennessä. Sotatoimiyhtymien ilmatorjuntakomentajien
tehtäväksi jäi johdossaan olleiden ilmavalvontakomppanioiden aluejaon määrittäminen.32
Uudelleenjärjestely ei vaikuttanut juurikaan ilmavalvonta-asemien
määrään, koska perustamisvalmiuteen määrätyt ilmavalvontajoukot
jäivät edelleen lomautetuiksi. Yhteensä 395 puhelinryhmää oli lomautettuna kotiseudulla. Kun joulukuun alussa 1942 ilmavalvonta-asemia
oli ollut 310, joista 41 radiolla varustettuja, vuodenvaihteessa 1942–
1943 oli toiminnassa 271 puhelin- ja 45 radioryhmää. PohjoisSuomessa oli toiminnassa lisäksi 38 apuilmavalvonta-asemaa. Ero määrävahvuuksiin oli suuri. Pelkästään toimintansa aloittaneissa ilmavalvontakomppanioissa olisi määrävahvuuksien mukaan kuulunut olla
498 puhelin- ja 126 radioryhmää. Ilmavalvontapataljoonat tekivät vuodenvaihteen 1942–1943 molemmin puolin esityksensä ilmavalvontaverkon muutostarpeista. Muutokset käynnistyivät pian seuraavan vuoden puolella.33
Valtaosa ilmavalvontahenkilöstöstä oli lomautettuna, mutta tarvittaessa perustamisvalmiina kotipaikkakunnillaan. Sotanäyttämön ilmavalvontakomppanioiden asemajoukkueiden määrävahvuuksiin oli turvallisuusnäkökohtien ja joukkojen joustavamman käytön vuoksi sijoitettu ainoastaan miehiä, mutta määrävahvuudet eivät vastanneet todellisuutta. Rintamakelpoisia »A-miehiä» ei edelleenkään varattu ilmavalvontajoukkoihin, koska henkilöstötilanne ei sitä sallinut. Vuodenvaihteessa 1942–1943 rivissä oli 3 770 henkilöä, joista 2 684 oli lottia. Henkilövajaus oli merkittävä, minkä vuoksi lottien määrää jouduttiin helmikuusta 1943 alkaen nostamaan sotanäyttämön ilmavalvontapataljoonissa.34
Ilmavalvontahenkilöstö
Upseerit
Aliupseerit

Miehistö

Lotat

Yhteensä

Määrävahvuus
jatkosodan alussa

224

847

1 201

7 194

9 466

Määrävahvuus
1.10.1942

152

1 037

842

8 592

10 623

Määrävahvuus
1.1.1943

212

1 308

3 080

6 636

11 236
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Ilmavalvonnan päätehtäviksi
määritettiin hävittäjien hälyttäminen ja ohjaaminen, omakoneilmoitusten välittäminen ilmatorjuntajoukoille sekä vihollisen lentojen ilmoittaminen ilmatorjuntajoukoille, ilmasuojelujoukoille
ja muille lentojoukoille. Muina
tehtävinä säilyivät kulon- ja desanttivalvonta sekä sääpalvelus.
Hävittäjien tukeminen oli muodostunut ilmavalvonnan päätehtäväksi. Erityisesti hävittäjien hälyttämis- ja ohjaamistehtävä korostui sotanäyttämöllä. Tehtävien
toteuttaminen edellytti viiveetöntä kaukoviestitystä.35 Aikaisemmat ilmavalvonnan päätehtävät, Vaikka uudelleenjärjestelyn valmisoli todettu ilmavalvonnan
jotka olivat keskittyneet ilmator- telussa
painopisteen muodostamisen tärkeys,
junnan sekä ilma- ja väestönsuo- korostettiin Ilmavalvontaoppaassa
että vihollisen lentotoiminta ja
jelun tukemiseen, koettiin olleen sitä,
sen vastatoimenpiteet vaativat yli
»passiivisluontoisia». Vaikka uu- koko maan ulottuvaa ilmavalvontaa.
delleenjärjestelyn valmisteluvai- Even though the importance of
heessa ilmavalvonnan yhdeksi creating air surveillance focus areas
understood during reorganization,
tehtäväksi oli kaavailtu yhteistoi- was
the air surveillance manual stressed
mintaa ilmavoimien radiotiedus- that enemy air action requires
air surveillance and countertelun kanssa, ei sitä sisällytetty il- adequate
measures across the nation’s entire
mavalvonnan kirjattuihin tehtä- territory.
viin.36
Ilmavalvontaopas saatiin sisällöllisesti valmiiksi 2.2.1943 mennessä,
jolloin sille annettiin painatuslupa. Opas saatiin jakoon 15.7.1943.
Ilmavalvontaoppaan myötä ilmavalvontapataljoonien toiminta ja ilmavalvonnan uudet käsitteet vakioitiin. Ilmavalvontapataljoonien tehtävänä oli järjestää ilmavalvontaviestitys »omalla alueellaan ja naapurikomppanioihin», järjestää omakonelentoviestitys alueellaan, seurata
alueensa viestitilannetta erityisesti ilmavoimien osalta ja antaa siitä tiedot lento- ja ilmatorjuntajoukoille sekä tilastoida alueensa lennot ja
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antaa niistä tiedot lento- ja ilmatorjuntajoukoille. Ilmavalvontakomppanioiden toimipaikat muodostuivat ilmavalvontakeskuksesta, ilmavalvonta-apukeskuksista ja ilmavalvonta-asemista. Ilmavalvonta-asemista muodostetut viestinkeräyspaikat olivat ilmavalvonta-apukeskuksia. Ilmavalvontajoukkojen toimintaa tukevat tähystyspaikat olivat
apuilmavalvonta-asemia. Oppaaseen sisällytettiin omana lukunaan ilmavalvonnan yhteistoiminta sekä ilmavalvonnan toiminta hyökkäyksessä, puolustuksessa, viivytyksessä ja asemasodassa. Jatkosodasta saadut opit näyttäytyivät Ilmavalvontaoppaassa.37
Ilmavalvonnan järjestelyjä muutettiin pienin askelin alkuvuoden
1943 kuluessa. Ilmavalvontapataljoona 2 siirtyi 26.1.1943 ilmavoimien
viestijoukkojen komentajan johtoon. Helmikuun alusta alkaen ilmavalvontakomppaniat Lappeenrannassa ja Mikkelissä siirrettiin Ilmavalvontapataljoona 6:sta Ilmavalvontapataljoona 5:een. Hiitolasta Suomenlahden etelärannikon ilmavalvonnan
johtotehtäviin siirretty ilmavalvontakomppania siirtyi 28.2.1943
Ilmavalvontapataljoona 4:stä Ilmavalvontapataljoona 1:een. Toukokuun alusta alkaen ilmavalvontakomppaniat Sortavalassa ja Salmissa siirrettiin Ilmavalvontapataljoona 7:stä Ilmavalvontapataljoona 6:een. Toukokuuhun
mennessä Päämaja ja Ilmavoimien Esikunta määrittivät, että
henkilöstö oli varattava myös niille 10:lle aluejärjestön perustamisvastuulla olevalle ilmavalvontakomppanialle, jotka oli jätetty ilman henkilöstöä. Ilmavalvontakomppaniat oli kyettävä saattaIlmavalvontalotat puhelinryhmän
maan perustamisvalmiudesta toiilmavalvonta-asemalla Helsingissä
heinäkuussa 1943. Kuva: SA-kuva.
mintavalmiiksi neljässä tunnissa.38
Air surveillance auxiliaries of Lotta
Svärd at a telephone squad’s post in
Heinäkuuhun 1943 mennessä
Helsinki in July 1943. Photo: Finnish
lottien määrä IlmavalvontapatalDefence Forces.
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Ilmavalvontakeskuksen valvontahuoneen työskentelyä Helsingissä marraskuussa
1943. Kuva: SA-kuva.
The operations room of an air surveillance center in Helsinki in December 1943.
Photo: Finnish Defence Forces.

joonissa 5, 7 ja 8 oli noussut yli tuhanteen, kun heillä oli korvattu miehistöä. Sotanäyttämön kokonaishenkilöstövajaus oli kuitenkin 815
henkilöä. Lottien kirjavahvuus ylitti määrävahvuuden 382 henkilöllä,
mutta miehistössä oli vajausta 998 henkilöä. Miehistövajausta pyrittiin
vähentämään Ilmavoimien Viestikoulun järjestämillä kursseilla »Bmiehille». Elokuusta joulukuuhun oli tarkoitus järjestää kuukausittainen, 30 miehen vahvuinen ilmavalvontakurssi. Ilmavoimien Esikunta
päivitti ilmavalvonnan perustamistehtävät elokuussa 1943. Määrävahvuus säilyi kahdeksassa ilmavalvontapataljoonassa, 80 ilmavalvontakomppaniassa sekä 768 puhelin- ja 192 radioryhmässä. Kotiseudun ilmavalvontakomppaniat eivät olleet edelleenkään määrävahvuuden
mukaisia, vaan niiden puhelinryhmien määrä vaihteli alueellisten vaa-
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timusten perusteella kolmen ja 22 välillä. Kotiseudun puhelinryhmistä
382 oli perustamisvalmiudessa eli lomautettuna.39
Ilmavoimien viestijoukkojen komentaja tarkasteli ilmavoimien viestijoukkojen tilaa ja kehitystarpeita elokuussa 1943. Ilmavalvontapataljoonat vastasivat tarkoitustaan, eikä ilmavalvonnan osalta ollut tarvetta
muutosesityksiin. Ilmavoimien viestitoiminnan jatkuvaan laajentumiseen kuitenkin varauduttiin. Optimitilanteessa kolmella kannaksella
olisi ollut lento-, ilmatorjunta- ja ilmavalvontajoukot yhdistänyt johtoporras. Konkreettisena muutosesityksenä oli viestikomentajan, esikunnan viestitoimiston ja viestikomppanian lisääminen lentorykmenttien
kokoonpanoon. Muutosesitys enteili sotatoimiyhtymien johdossa olleiden ilmavalvontapataljoonien alistamista lentorykmenteille vuoden
1944 helmikuussa.40

Lopuksi

Ilmavalvonnan siirtyminen ilmatorjuntajoukoista osaksi ilmavoimien
viestijoukkoja tapahtui asteittain. Taustalla vaikuttivat viestitoiminnan
korostuminen ilmavalvonnassa ja ilmavalvonnan tehtäväkentän muutokset. Ilmatorjunnan ja -suojelun tukemisen merkitys vähentyi. Ilmavoimien viestikomentajan rooli ilmavalvonnan viesti- ja järjestelykysymyksissä osoittautui merkittäväksi hyökkäysvaiheessa. Heinäkuussa
1942 tapahtunut ilmavalvonnan liittäminen ilmavoimien viestijoukkoihin oli jatkumoa edellisen vuoden marraskuun järjestelysuhdemuutokselle. Alueellinen ilmavalvonta korvattiin ilmavalvontapataljoonilla
ja -komppanioilla vuoden 1942 joulukuussa. Uudelleenjärjestelyä täydennettiin kevään ja kesän 1943 kuluessa Ilmavalvontaoppaan julkaisemisella ja saatujen kokemusten perusteella tehdyillä muutoksilla ilmavalvonnan johtosuhteissa ja perustamistehtävissä. Jatkosodan ensimmäiset vuodet olivat osoittaneet, että hävittäjien tukeminen oli ilmavalvonnan päätehtävä. Ilmavalvonta oli pitkälti viestitoimintaa.
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Winding Down Regional Air Surveillance −
Merging of Air Surveillance Units into Air
Force Signal Branch in 1941−1943
The building-up of an air surveillance network for wartime conditions
commenced in Finland in the early 1930s as an element in an anti-aircraft defense development program. It should be noted that air surveillance was at that time a component of the anti-aircraft defense corps.
The concept of regional air surveillance was fielded in the summer of
1937 when the air surveillance network was expanded over the nation’s
entire territory. During the Winter War in 1939−1940, the surveillance
network was organized within air defense regions where command and
control were executed by sector operations centers and command
posts. No need for major changes in the air defense system was recognized after the war, when ways of implementing strategic defense of the
nation were investigated. However, in June 1940, the air defense regions
were disbanded and replaced by air surveillance regions consisting of
an air surveillance command center and air observation posts. An air
surveillance region could also have an organic air surveillance message
center. In tactical field exercises in the summer of 1941, an air surveillance network of 35 air surveillance command centers and 12 message
centers was established.
Preparations for an overarching reorganization of air surveillance
assets were launched after the outbreak of the Continuation War. A
number of problems had been identified in the existing air surveillance
organization and the structure of the air surveillance network during
transition from defensive to offensive. The German model of develop-
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ing the Air Force’s signal branch was investigated. Preparations were
well advanced by the time the chief of signals at the Air Force headquarters assumed responsibility for the command and control and organization of the air surveillance arm.
Major General (Jaeger) Jarl Lundqvist, commander of the Air Force,
approved a proposal for the reorganization of the air surveillance arm
in the spring of 1942. He proposed to General Headquarters that the
arm would consist of a number of battalions and subordinated companies. Later studies have shown that theater air surveillance was inadequately integrated during the Finnish offensive and the subsequent
trench warfare phases of the Continuation War.
Air surveillance issues were discussed at General Headquarters on
June 1, 1942, in a meeting where the commander-in-chief was briefed
on the condition of the air surveillance system. Air surveillance networks that were under the command and control of front-line formations lacked coverage and were often insufficiently manned. Aged and
non-combat capable men had been discharged from service, and the
losses thus incurred could not be compensated for. A signals section
and its subordinate air surveillance office were established within the
Air Force headquarters on July 1, 1942. Thus, air surveillance became
merged with the newly established Air Force signal branch.
Comments received from front-line formations were favorable for
organizing the air surveillance arm into air surveillance battalions and
companies. Small, detached units did not serve the requirements well,
and anti-aircraft defense regions were a poor substitute for dedicated
air surveillance command and control echelons. Preparations for reorganization were on the agenda during a conference of officers from the
air surveillance arm held in Äänislinna in August 1942. The participants endorsed the establishment of a nationwide surveillance system
built around battalions and companies.
Since it was not possible – and not even necessary – to extend air
surveillance to every corner of the nation’s territory, it was agreed that
the focus should be on the Karelian Isthmus and the Viena Isthmus between Lake Onega and the White Sea. A gapless air surveillance network was needed over an approximately 200-kilometer deep belt extending along the front line and coastal area. A depth of 50 to 100 kilometers was deemed insufficient since enemy aircraft ranged as far as
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approximately 200 kilometers inland. The need for a gapless network
between Helsinki and Karhumäki at the northern end of Lake Onega
was recognized, while over the nation’s heartland the surveillance network could be of limited coverage. An air surveillance reorganization
scheme was submitted to General Headquarters on November 7, 1942.
It was endorsed by General Headquarters.
An Air Force headquarters directive of November 30, 1942, established the command structure of the air surveillance arm. Preparations
were made to wind down the nationwide regional air surveillance system, to be replaced by seven air surveillance battalions by December 10,
1942. An eighth battalion, intended to have a reserve status, was left unestablished. A battalion consisted of a headquarters and air surveillance
companies, which numbered seven and twelve in each theater and
homeland battalion, respectively. A company consisted of a commanding officer, an administrative office, a telephone exchange platoon, and
an observation platoon. The nominal line-up of an observation platoon was twelve squads, of which six were radio squads in theater companies. Homeland observation platoons consisted exclusively of telephone squads. A total of 69 companies were deployed; of these, seventeen were left on a standby status. Eleven companies were not deployed
since a battalion deployed on the Viena Isthmus and supported by a reserve battalion had only five companies. The personnel of these companies was furloughed. Thus, 52 companies became operational, partly
belatedly, by late December 1942 and early January 1943.
The reorganization had little impact on the number of observation
posts because the personnel of the non-deployed companies remained
on furlough. In early December 1942, there were 310 observation posts,
while in late December 1942 and early January 1943, 271 telephone
squads and 45 radio squads were active. The difference between the
nominal strength and the actual strength was significant.
The Air Force chief of signals assessed the status of the service’s signals branch and development needs in August 1943. The air surveillance
battalions were well suited to their intended role, and no need to alter the
structure of the air surveillance arm was pinpointed. It was, however, decided to prepare for the future expansion of the signals branch. The first
years of the Continuation War had shown that the primary task of air
surveillance assets was to support fighter operations – and air surveillance was in turn based on the availability of signal systems.
WINDING DOWN REGIONAL AIR SURVEILLANCE − MERGING OF AIR SURVEILLANCE …
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OLLI JOUKIO
(s. 1977), Turun ylipistosta valmistunut filosofian maisteri. Artikkeli perustuu
kirjoittajan pro gradu -tutkielmaan Sanelua vai vuorovaikutusta? Soteva,
Karelia ja Porin Konepajan sotakorvaustuotanto 1944–1952, joka palkittiin
Suomen Sotahistoriallisen Seuran pro gradu -palkinnolla 2016.

Raamitettu päätäntävalta – Soteva, Karelia
ja Porin Konepajan sotakorvaustuotanto
1944–1952
Viime vuosikymmeninä on noussut esille näkemys, jonka mukaan vuosina 1944–1952 Neuvostoliitolle maksettujen sotakorvausten yleinen
rasittavuus ei olisikaan ollut Suomen kansantaloudelle aivan niin merkittävä. Myös sotakorvausten vaikutus maamme metalliteollisuudelle
ei olisi ollut niin suuri, kuin sodanjälkeisenä aikana annettiin ymmärtää. Kylmän sodan aikana sotakorvaukset nähtiin jälleen yhtenä onnistuneena puolustustaisteluna ja metalliteollisuuden osalta suoranaisena
siunauksena. Syntyi sotakorvausten myytti. Todellisuudessa metalliteollisuus oli kasvanut kapasiteetiltaan voimakkaasti jo ennen sotaa ja
kehitys jatkui myös sodan aikana. On esitetty, että metalliteollisuus olisi joka tapauksessa monipuolistunut ja kehitys olisi noudattanut mitä
ilmeisimmin muiden Euroopan maiden kehitystä.1
Sotakorvauksilla on nähty olevan myös positiivista merkitystä. Ne
nopeuttivat metalliteollisuuden kehitystä ja monipuolistivat teollisuuden rakennetta. Sotakorvaukset pakottivat myös tehostamaan ja kehittämään liikkeenjohtoa, hinnoittelua, laskentatoimea, toimitusvarmuutta sekä laatua. Taloudellisen hyödyn lisäksi vaikutukset ulottuivat myös
yhteiskuntaan.2 Oli sotakorvauksista hyötyä tai ei, ne ovat kuitenkin
kiistaton fakta maamme historiassa. Teollisuuden kehityksen suuntauksesta ilman sotakorvauksia emme pysty koskaan saamaan varmuutta. »Mitä jos» -pohdinnoissa unohdetaan lisäksi usein sotakorvausten merkittävin piirre: niiden pakollisuus.
Sotakorvaukset eivät olisi onnistuneet ilman valtion ja teollisuuden
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tehokasta yhteistyötä. Niiden läpivieminen edellytti hallinnollisia järjestelyjä, joihin kuului käytännössä valtiota edustanut Sotakorvausteollisuuden valtuuskunta eli Soteva, joka sai ennennäkemättömät valtaoikeudet. Sotevan ja teollisuuden välisen yhteistyön toimivuutta on korostettu esimerkiksi Sotevassa työskennelleen Ilmari Harkin teoksessa
Sotakorvausten aika (1971). Asiakirjat paljastavat kuitenkin huomattavia säröjä teollisuuden ja Sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan välisessä luottamuksessa. Sotakorvauksissa merkittävä rooli oli myös Neuvostoliiton sotakorvaushallinnolla »Karelialla», jonka erittäin tiukat aikataulu-, laatu- ja asiakirjavaatimukset aiheuttivat harmaita hiuksia sekä Sotevalle että teollisuudelle. Yksittäisen teollisuuslaitoksen sotakorvaustuotantoon liittynyt asema toisaalta Sotevan ja toisaalta Karelian
komennon alla on mielenkiintoinen. Herää kysymys kuinka paljon yksittäinen teollisuuslaitos sai päättää omasta tuotannostaan ja miten sotakorvaukset vaikuttivat yrityksen kehitykseen? Tässä artikkelissa keskitytään lähinnä sotakorvausajan metalliteollisuuteen käyttämällä esimerkkinä Rosenlew-yhtiöön kuulunutta Porin Konepajaa.

Taustaa

Suomi sitoutui välirauhansopimuksen mukaisesti korvaamaan Neuvostoliitolle sotatoimien ja Neuvostoliiton alueen miehityksen seurauksena
Suomen aiheuttamat vahingot 300 miljoonan dollarin arvosta. Korvaus
tuli maksaa kuudessa vuodessa tavaroina, jotka olivat puutavaraa, paperia, selluloosaa, meri- ja jokialuksia sekä erilaisia koneita. Suomessa oletettiin, että toimitettavat tuotteet olisivat enimmäkseen puunjalostusteollisuuden tuotteita, mutta neuvottelujen aikana kävi kuitenkin selväksi, että sotakorvausteollisuuden pääpaino olisi konepaja- ja laivanrakennusteollisuuden tuotteissa.3 Sopimuksessa mainituilla 300 miljoonalla dollarilla tarkoitettiin kaiken lisäksi vuoden 1938 Yhdysvaltain
dollaria, mutta todellisuudessa sotakorvausdollarille muodostui aivan
oma arvonsa. Nykytutkimuksen mukaan vuoden 1938 hintojen soveltamisen on katsottu kasvattaneen korvaussummaa noin 20–30 %. Sotakorvausten valtiontaloudellinen rasitus oli suurimmillaan vuonna 1946,
jolloin sotakorvausten osuus valtion kaikista menoista oli yli neljännes.4
Sotakorvaukset jaettiin toimitusvuosiin, jotka eivät noudattaneet
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kalenterivuotta. Esimerkiksi ensimmäinen toimitusvuosi katsottiin alkaneen jo 19.9.1944 eli välirauhansopimuksen allekirjoituspäivänä.5
Maalta puuttuivat raskaan metalliteollisuuden vaatimat suuret konepajat sekä valimot. Neuvostoliitto oli tietoinen Suomen vaikeasta tilanteesta ja suostui 31.12.1945 pidentämään sotakorvausaikaa kuudesta
kahdeksaan vuoteen. Suomi esitti Pariisin rauhankonferenssissa, että
sotakorvaukset alennettaisiin 200 miljoonaan dollariin. Asia jäi vielä
tuolloin ratkaisematta. YYA-sopimuksen jälkeen asia otettiin uudelleen
esille ja Neuvostoliitto lupasi puolittaa jäljellä olevien sotakorvausten
nimellisarvon 1.7.1948 alkaen.6
Sotakorvaukset muodostivat selkeän teollisen projektin, joka sitoi lähes koko Suomen teollisuuden Neuvostoliiton jälleenrakentamiseen.
Neuvostoliiton kanssa käydyissä neuvotteluissa määriteltiin tarkasti
toimituksiin liittyvät seikat. Suomen tehtäväksi jäi valmistaa ja toimittaa tuotteet määräajassa.7 Tämä ei olisi toteutunut ilman poikkeuksellisia järjestelyjä. Poikkeusjärjestelyjä edusti Sotakorvausteollisuuden valtuuskunta, joka perustettiin koordinoimaan sotakorvaustoimituksia ja
jonka vastuulle ne annettiin. Sotakorvaustoimitusten aikana Suomen
teollisuudesta muodostui tehokas järjestelmä, jossa tilaukset, toimitukset, hinnat ja maksut määriteltiin keskitetysti Helsingistä.8
Sotakorvausten organisointia ja johtamista voidaan myös tarkastella
omana, erityisenä projektinaan. Se oli osa valtioneuvoston samaan aikaan käynnistämiä taloudellisia ja hallinnollisia hankkeita kohti pitkän
linjan institutionaalista muutosta ja uudenlaista, aiempaa vahvemmin
valtion johdossa olevaa markkinataloutta. Toisaalta sotakorvausten
hallinnollinen puoli voidaan nähdä myös eräänlaisena esimerkkinä siitä, miten teollisuusmiehet hoitavat tuotannon parhaaksi katsomallaan
tavalla valtion byrokratian turvin.9
Suomalaista talouselämän eliitin ajattelutapaa hallitsivat 1800-luvun
klassisen talousliberalismin näkemykset aina talvisodan syttymiseen
saakka. Talouden oli annettava toimia ilman valtion väliintuloa. Ajattelumaailma muuttui kuitenkin melko nopeasti sodan aikana.10 Yksityinen elinkeinoelämä joutui säännöstelytalouden aikana puolustuskannalle ja määrittelemään omaa suhtautumistaan valtiojohtoiseen talouteen. Sodan aikana oli hyväksytty valtiojohtoinen taloudellinen ohjaus
sekä pyrkimys kohti entistä suunnitelmallisempaa talous- ja finanssipolitiikkaa. Kyse ei ollut vapaaehtoisesta valinnasta, vaan sodan aiheut-
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tamasta pakosta. Julkisessa keskustelussa siihen kohdistui myös kovasanaista kritiikkiä, jossa oli sekä ideologinen että poliittinen taso. Valtiollinen ohjaus rinnastettiin myös kollektiiviseen talouteen. Mikäli valtion
puuttumisen nähtiin menevän liian pitkälle, kritiikissä nousi esiin sanat pakkotalous, komentotalous ja sosialismi.11
Välirauhan solmimisen jälkeen yrityksissä pelättiin kaavailuja laajasta sosialisoinnista ja yksityisen omaisuuden siirtämisestä valtiolle.12
Varsinkin vasemmisto perusteli valtiojohtoisuuden toimivuutta sotaajan kokemuksiin viitaten. SDP vaati erityisen komitean perustamista
tutkimaan »eräiden kansantalouden kokonaisuuden kannalta tärkeiden
suurtuotantolaitosten ja tuotannon alojen sekä liikepankkien yhteiskunnan haltuun ottamista». Pelättiin, että sotakorvausten suorittamisesta yksityistalouden pohjalta tulee ilmenemään kokonaisetuun liittyviä ristiriitoja. SDP, SKDL sekä maalaisliitto pitivät erittäin tärkeänä sitä, että sotakorvausteollisuuden aloilla ei tavoiteltaisi yksityistä etua.13
Valtion mahdollinen puuttuminen aiheutti tietenkin huolestuneisuutta
yritysjohdoissa. Joissain yrityksissä valmistauduttiin sulkemaan osastoja ja tuhoamaan koneistoa, mikäli kansallistamishanke toteutuisi.14 Sotakorvauksista suoriutuminen edellytti kuitenkin selkeää toimijoiden
välistä luottamusta. Valtio olisi halutessaan voinut ottaa teollisuuden
haltuunsa, mutta sen sijaan luotettiin, että teollisuus kykenee asiantuntijoiden johdolla suoriutumaan urakasta erittäin epävarmasta tilanteesta huolimatta.

Soteva – Sotakorvausteollisuuden valtuuskunta

Soteva on maamme valtionhallinnon historian yksi kummallisimmista,
mutta myös tuloksellisimmista instituutioista. Soteva edusti valtiota,
mutta toimi käytännössä lähes täysin irrallaan muusta valtionkoneistosta. Se sai erittäin mittavat valtaoikeudet, jollaisia ei tässä maassa ollut aikaisemmin eikä ilmeisesti myöskään sittemmin nähty. Sotevasta
on muodostunut käsitteenä jopa eräänlainen mörkö, jonka on nähty
toiminnallaan loukanneen teollisuuslaitosten itsemääräämisoikeutta
sekä puuttuneen seikkoihin, jotka normaalisti nähtiin liikesalaisuuksina. Sotakorvausten järjestämisestä annetun asetuksen15 niin sanotut
pakkopykälät nousevat usein esille, vaikka todellisuudessa niihin ei tur-
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vauduttu sotakorvausten aikana kuin aivan joitakin kertoja.16
Syystalvella 1944 hallituksella ei ollut varaa poliittiseen tulkintaan
voittajan sanelemista ehdoista, joten sotakorvausten käytännön hoito
oli jätettävä teollisuusmiehille ja asiantuntijoille ja yksinkertaisesti luotettava siihen, että tehtävä tulee hoidetuksi.17 Kauppa- ja teollisuusministeriön johtajan Uolevi Raaden suunnittelema asetus sotakorvausteollisuuden järjestämisestä annettiin 13.10.1944, ja sen perusteella
kaikki vastuu sotakorvausohjelman toteuttamisesta annettiin varta vasten perustettavalle Sotakorvausteollisuuden valtuuskunnalle. Yksinkertaistettuna valtuuskunnan tehtävänä oli järjestää sotakorvaussopimuksessa mainittujen tuotteiden valmistus sekä niiden luovutus Neuvostoliiton sotakorvaushallinnolle sovitulla tavalla.18 Sotevan valtuuksiin
kuului muun muassa oikeus tehdä valtion puolesta ja nimissä sopimuksia teollisuuslaitosten kanssa ja sopia näille maksettavista korvauksista, mahdollisista ennakoista sekä koneiden ja raaka-aineiden hankinnoista. Talousarvion pohjatyö toteutettiin Sotevassa, ja eduskunnan
tehtäväksi jäi hyväksyä esitys vuosittain vahvistetussa budjetissa.19
Valtuuskunnan avuksi perustettiin loppuvuonna 1944 oma operatiivinen virasto, jonka tehtävät olivat varsin laajat ja moniulotteiset. Soteva-virasto valmisteli valtuuskunnan käsittelyyn menevät asiat ja toteutti sen tekemät päätökset sekä vastasi myös sotakorvaustoimitusten käytännön toteuttamisesta eli toimitussopimuksista yritysten kanssa ja sopimusten valvomisesta. Virasto hoiti myös käytännön keskustelut Neuvostoliiton edustajien kanssa. Virastoon kuului eri osastoja omine alatoimistoineen. Esimerkiksi tuotannolliset osastot oli jaettu toimialansa
mukaan metsä-, kone- ja laivaosastoksi. Sotakorvausten toteutumisen
kannalta tärkeä osasto oli valvontaosasto, koska vastuu tuotteista sekä
aikatauluista oli Sotevan harteilla. Tärkeän osan valvontaosastosta
muodostivat piiritarkastajat, joiden tehtävä oli raportoida alueensa sotakorvaustuotteiden valmistajien tilanteesta sekä avustaa niitä. Piiritarkastajat edustivat Sotevan eri osastoja valmistajien kanssa käydyissä
neuvotteluissa ja käytännössä he huolehtivat kentällä kaikista Sotevan
tehtävistä. Sodan jälkeen vallinnut heikko raaka-ainetilanne sekä niistä
käytävä kova kilpailu pakotti Sotevan perustamaan hankintatoimistoja
myös ulkomaille. Suurimmillaan koko organisaatio työllisti 520 henkilöä vuonna 1948.20
Soteva oli väliaikainen hallinto-organisaatio, joka muistutti konser-
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nia tai valtavaa insinööritoimistoa osastoineen ja toimistoineen. Vastaavanlaisia projektiorganisaatioita, joissa yhdistyivät tieteellinen tieto,
teknologinen osaaminen sekä taloudelliset resurssit, oli käytetty tehokkaasti myös läntisissä teollisuusmaissa sekä Neuvostoliitossa. Raaden
luomassa organisaatiossa insinöörit saivat johtavan virkamiesaseman.21
Teollisuuden piirissä Sotevan varsin laajoja valtuuksia ei ymmärrettävästi katsottu kaikilta osin suopeasti.22 Teollisuuden harjoittaja oli
velvollinen Sotevan kanssa tekemänsä sopimuksen tai Sotevan antaman määräyksen mukaan huolehtimaan sotakorvaustuotannosta sekä
noudattamaan tuotteiden laatua, määriä sekä aikatauluja koskevia
määräyksiä. Teollisuuslaitos, jolla oli hallussaan sotakorvaustuotteita
tai niihin tarkoitettuja raaka-aineita, oli velvollinen Sotevan määräyksestä luovuttamaan näitä tuotteita sekä niihin tarvittavia raaka-aineita
eteenpäin.23 Eniten teollisuutta hermostutti Sotevan oikeus tarvittaessa
määrätä teollisuuslaitos sotakorvaustuotantoon sekä ottaa laiminlyöntitapauksissa koko laitos valtion haltuun tai luovuttaa sen toisen tuotantolaitoksen käyttöön. Sotevalla oli oikeus myös tutustua ja puuttua
sotakorvaustuotantoon osallistuneiden yritysten tuotantosuunnitelmiin, rakenteeseen ja kirjanpitoon ja ylipäänsä kaikkeen, mitä normaalisti pidettiin liikesalaisuuksina. Sotevan toimihenkilöt joutuivat käyttämään jälkimmäistä valtuutta jatkuvasti. Sotevan piiritarkastajat ja
keskusviraston päälliköt joutuivat alkuaikoina kädestä pitäen neuvomaan konstruktioasioita sekä kirjanpitoa varsinkin pienemmille yrityksille.24
Myös Sotevan hinnoittelu- ja hankintasopimusasiat ärsyttivät teollisuutta. Yksinkertaistettuna valtiojohdon hyväksymässä Sotevan hinnoittelussa oli sallittu ainoastaan kohtuullinen yrittäjäansio, joka perustui siihen, että sotakorvaukset olivat koko kansan yhteinen asia, josta ei kukaan joutuisi yksinään kärsimään, mutta myöskään kenenkään
ei tulisi saada kohtuuttomasti hyötyä.25
Koska Soteva piti hallussaan koko talouselämää, avautui teollisuuden rationalisoinnille näin loistava mahdollisuus. Kyseessä ei ollut pelkästään tuotantokyvyn lisääminen sotakorvauksia varten, vaan teollisuuden laajempi nykyaikaistaminen. Valtuuskunnan synnyn aikoihin
säädettiin erikoislaki, jonka perusteella rationalisointi asetettiin viideksi vuodeksi viranomaisten, eli käytännössä Sotevan, valvontaan.26 Sote-
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van työntutkijat auttoivat teollisuutta organisoimaan työtä, tehostamaan tuotantosuunnitelmia sekä palkkaamaan työhön sopivia henkilöitä. Näiden työntutkijoiden onkin sanottu muodostaneen ensimmäisen selkeästi suomalaisen konsulttiryhmän.27
Soteva joutui myös ohjailemaan tuntuvasti Suomen ulkomaankauppaa varsinkin ensimmäisinä sotakorvausvuosina, jotta sotakorvausten
vaatimien ulkomaalaisten raaka-aineiden sekä koneiden saanti oli turvattu.28 Tilanne oli vielä vuoden 1945 ensimmäisellä puoliskolla erittäin hankala, koska sota jatkui yhä Euroopassa ja Suomi oli vailla laivayhteyksiä Itämeren ulkopuolelle.
Sotevan yleistä organisaatiota osasto- ja toimistojakoineen suunniteltaessa oli tehtävän luonteen huomioon ottaen pyritty asioiden hoitamisessa mahdollisimman suureen joustavuuteen ja yksinkertaisuuteen.
Tästä kertoi muun muassa se, että »kaavoihin kangistumisen» välttämiseksi Sotevan virastolle ei suunnitelmista huolimatta missään vaiheessa
vahvistettu työjärjestystä ja organisaation rakenne eli melko voimakas.
Koko organisaation alasajo alkoi heti sen jälkeen, kun Neuvostoliitto
suostui vuonna 1948 alentamaan jäljellä olevia sotakorvauksia. Valtuuskunta hyväksyi tämän jälkeen laajat henkilökunnan supistukset.29

Karelia – Suomesta Hankintoja Toimittava Hallinto

Sotakorvausasioissa Neuvostoliittoa edusti Suomesta Hankintoja Toimittava Hallinto (SHTH), jolle annettiin Sotevan tapaan suuret valtuudet. Neuvostoliiton sotakorvaushallinto sai kaikki diplomaattiset etuoikeudet eli henkilöihin, omaisuuteen ja arkistoihin kohdistuvan koskemattomuuden.30 Suurimmillaan yli 200 henkeä työllistäneen sotakorvaushallinnon keskusvirasto sijaitsi Helsingissä hotelli Kareliassa, ja sotakorvaushallinto on sittemmin tunnettu suomalaisten keskuudessa
yleisesti Kareliana. Karelian organisaatio muistutti rakenteeltaan Sotevaa ja jakaantui laivanrakennus-, kone, paperi-, puu- ja hallintoosastoon. Lisäksi Kareliaan kuului Sotevan valvontaosaston piiritarkastajia muistuttava insinööreistä koostuva asiamiesverkosto, joiden tehtävänä oli tuotteiden hyväksyminen ja aikataulujen valvonta.31
Sotakorvauksia koskevan perussopimuksen mukaan Karelialla oli
oikeus milloin tahansa kontrolloida sotakorvaustuotantoon osallistuvia
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tuotantolaitoksia ja näiden varastoja lähettämällä valtuutettujaan tarkastamaan tuotannon edistymistä, tuotteiden saamista luovutuskuntoon, tuotteiden laatua sekä tarvittaessa myös tavaroiden valmistuksessa käytettyjen tarveaineiden laatua. Valtuuskunnan toteamat epäkohdat
oli viipymättä poistettava. Mikäli toimitetuissa laitteissa todettiin myöhemmin vikoja, joihin kuului myös poikkeamiset laadussa sekä määrätyissä teknillisissä ehdoissa, Suomen hallituksen tuli Neuvostoliiton
valtuuskunnan vaatimuksesta viipymättä »toimittaa kohtuullisen ajan
kuluessa todetut puutteet poistetuiksi». Näin tuli toimia siitä huolimatta, vaikka vikoja ei olisikaan havaittu tavaraa vastaanotettaessa. Mikäli
todettuja puutteita ei kyetty korjaamaan, tuli kyseessä olevan tavaran
hintaa alentaa.32 Karelialla oli oikeus puuttua myös sotakorvaustyön
johtamiseen.33
Sotevassa työskennelleen Ilmari Harkin mukaan yleisvaikutelmaksi
jäi se, että Karelian valtuuskunta sai ohjeensa suoraan Moskovasta ja
Suomessa ollut valvontakomissio ei olisi antanut Karelialle mitään
yleisohjeita. Valvontakomission rooli oli jäänyt ainoastaan sotakorvausten määrittämiseen, jonka jälkeen vastuu oli siirtynyt Karelialle. Harkin
mukaan Karelia ei tuonut itseään esille tai korostanut omaa työtään,
vaan pyrki hoitamaan kaikki tehtävänsä tehokkaasti ja vähin äänin.34
Teollisuuden näkökulmasta tilanne koettiin todennäköisesti päinvastaisesti. Vastaanottoinsinöörit käyttivät oikeuksiaan täysimääräisesti
hyväksi. Karelia oli valmis rikkomaan myös suomalaisia työmarkkinasäädöksiä ja vaatimaan vuorotöitä, tehtailta tiukempaa valvontaa ja
korkeampia tuotantotavoitteita.35 Tämä aiheutti harmaita hiuksia, ei
ainoastaan tuotantolaitoksille, vaan myös Sotevalle, joka toimi välikätenä yritysten ja Karelian välillä.
Sotakorvauksia koskevaan perussopimukseen sisältyi määräys myöhästymissakosta, eli tilanteesta, jossa velallismaa ei kykene toimittamaan tuotteita määrätyssä ajassa. Sakko määräytyi siten, että Suomen
oli suoritettava ylimääräisiä tavaratoimituksia, joiden arvo oli 5 % jokaisen yli kuukauden myöhästyneen tuote-erän kokonaisarvosta. Mikäli toimitus myöhästyi vuoden, oli kokonaissakko 55 %. Varsinkin alkuvuosina ongelmaksi muodostui perussopimuksen joustamattomuus
force majeure -seikoissa ja siitä puuttuivat kansainväliseen kauppaan
normaalisti liittyvät toimitusehdot. Monesti toimitukset myöhästyivät
Suomesta riippumattomista syistä, kuten raaka-aineiden puutteesta.
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Laitteet tuli toimittaa myös täydellisinä. Mikäli jokin osa kokonaisuudesta puuttui, Kareliassa katsottiin, että laitetta ei lainkaan luovutettu.36
Suomi maksoi ensimmäisen sotakorvausvuoden sakot lyhentämättöminä. Toisen, kolmannen ja neljännen sotakorvausvuoden sakkotoimituksille Neuvostoliiton taholta annettiin helpotuksia ja viidennen sotakorvausvuoden alusta sakot poistettiin kokonaan. Kaikkiaan sakkoja
maksettiin 4,6 miljoonan dollarin arvosta.37
Yhteistyö entisen vihollisen kanssa ei ollut alkuaikoina helppoa.
Luottamusta ei ollut ja kielivaikeudet estivät luonnollisen kommunikoinnin. Soteva omaksui neuvostoliittolaisinsinööreihin »ammatillisen
rinnakkaiselon» periaatteen.38 Tätä pyrittiin toteuttamaan myös esimerkiksi Porin Konepajalla, mutta kiusallisten tilanteiden välttämiseksi
siten, että sotakorvaustuotantoon liittyvistä kysymyksistä saivat konepajan taholta Karelian edustajien kanssa keskustella ainoastaan siitä
suoranaisesti vastuussa olevat insinöörit.39

W. Rosenlew & Co. Oy:n Porin Konepaja

W. Rosenlew & Co. Oy oli aikoinaan Porin teollisuuden kulmakivi. Sotakorvaustyöhön osallistuivat yhtiön laitoksista Porin Konepaja, Seikun
saha, sulfiittitehdas sekä puutalotehdas. Konepaja oli ennen sotia tullut
tunnetuksi maatalouden ja kotitalouden tuotteillaan ja kasvanut Rosenlew-yhtiön puunjalostusteollisuuden varjossa huomattavaksi yritykseksi. Sodan aikana tuotanto muutettiin tyydyttämään sotateollisuuden tarpeita ja samalla konepaja kehittyi eteenpäin. Talvisodan aikana sotatarviketuotannon osuus myynnistä oli 45 prosenttia ja jatkosodan aikanakin vielä neljännes. Lisäksi konepaja tuotti kotirintaman
huollolle sekä jälleenrakentamiselle rakennusvaluja sekä maatalouskoneita.40
Sotatarviketeollisuuden aiheuttamasta kehityksestä ei ollut pitkää
iloa, koska sotakorvauksissa muun teollisuuden tavoin myös Porin Konepajan osaksi tuli toimittaa sille entuudestaan outoja tuotteita. Merkittävimmän ja samalla vaikeimman osan muodostivat 300 pääosin
175–200 hv:n suurta kiinteää teollisuuslokomobiilia eli höyrykonetta
sähkögeneraattoreineen. Lisäksi konepajan tuli toimittaa kymmeniä
puunjalostusteollisuudessa käytettäviä massahollantereita ja alihankin-
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Sotakorvauslokomobiilin kampiakselin sorvausta Porin Konepajalla. Kuva:
Satakunnan Museo.
The crankshaft for a locomobile is being borne on a lathe at the Pori Engineering
Works. Photo: Satakunta Museum.

tana lähinnä valuja, kuten tuhansia rautatievaunujen pyöriä. Näiden lisäksi merkittävää osaa näytteli edelleen konepajan normaali tuotanto.41
Sotakorvaustuotannon osuus konepajan tuotannosta vuonna 1945 oli
14,8 prosenttia, mutta vuosina 1946–1949 sotakorvaustuotanto vastasi
lähes puolta konepajan liikevaihdosta.42 Tuotannon kuormitus oli riippuvainen Sotevan ja vastaanottajatahon sopimuksista kullekin sotakorvausvuodelle. Esimerkiksi Lokomossa sotakorvausten osuus oli vuonna
1946 jopa 80 prosenttia.43
Porin Konepaja vastasi yksin suurempien lokomobiilien valmistuksesta.44 Tuotanto alkoi käytännössä tyhjästä, koska tilatuista lokomobiileista ei ollut minkäänlaisia piirustuksia, vaan ne suunniteltiin itse.
Myös sarjatuotanto oli suunniteltava kokonaan uudelleen.45 Vaativaa
urakkaa kuvaa se, että tilauksesta kului yli vuosi ennen kuin ensimmäinen kone saatiin käyttökuntoon. Viimeiset kaksi sotakorvauslokomo-
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biilia lähtivät tehtaalta junavaunuihin pakattuina 29.7.1952.46 Massahollantereita tai niiden osia valmistettiin vuosina 1945–1947.47 Lokomobiileja toimitettiin Neuvostoliittoon myös normaalin kaupankäynnin puitteissa, ja niitä valmistettiin 1950-luvun alussa rinnan sotakorvauslokomobiilien kanssa. Lokomobiilituotanto loppui konepajalla
vuonna 1958.48
Yritysten tehtävä oli valmistaa ja toimittaa sopimuksella määrätty
tuote Sotevan osoittamaan paikkaan. Teollisuudenharjoittaja oli velvollinen huolehtimaan Sotevan kanssa tekemänsä sopimuksen tai määräyksen mukaisesti sotakorvaustuotannosta. Lisäksi sotakorvaustuotantoon osallistuvan yrityksen tuli huolehtia, että toimitettavien tarvikkeiden, niiden määrien sekä laadun osalta annetut vaatimukset täytettiin. Yritysten tuli myös totella raaka-aineiden käytöstä, tuotantomenetelmistä sekä tuotantotoiminnan muusta järjestämisestä annettuja
määräyksiä.49
Sotevan edustajat neuvottelivat yritysten kanssa tuotteiden määrät,
laadut ja hinnat.50 Yritysten tuli suorittaa laskelmat ennakkomaksuista
sekä jälkihinnoittelusta itse.51 Koska tärkeimmäksi seikaksi muodostui
tuotteiden toimittaminen kireiden aikataulujen mukaisesti, hintakysymykset jäivät toisarvoisiksi. Yritykset saivat näin mahdollisuuden verrattain vapaaseen hinnoitteluun. Myös yritysten välinen kilpailu jäi erittäin vähäiseksi ja erikoistuotteiden osalta suorastaan olemattomaksi.52

Yhteistyön haasteet

Sotakorvaukset edellyttivät valtion ja teollisuuslaitosten tehokasta yhteistyötä. Yhteistyö ei onnistunut ilman luottamusta, ja näitä parantaakseen Sotevan aloitteesta perustettiin esimerkiksi erityinen Metalliteollisuuden asiantuntijalautakunta. Lautakunnassa teollisuutta edustivat pääasiallisesti Helsingissä toimineet yritykset, kuten Kone Oy,
Wärtsilä sekä Oy Strömberg Ab. Lautakunnan tarkoituksena oli avustaa Sotevaa sen toiminnassa esiintyvissä vaikeuksissa. Lautakunnan
päätehtäväksi katsottiin suurten suuntaviivojen hahmotteleminen sekä
periaatteelliset ratkaisut ja saada yhteistyö niin tehokkaaksi kuin mahdollista. Erikoiskysymyksiin pyydettiin asiantuntijoiden lausuntoja.53
Soteva tarvitsi teollisuuslaitoksia ja sillä oli vilpitön halu kehittää luot-
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tamusta, mutta myös suuri tarve saada yritykset pysymään motivoituneina sotakorvaustuotannossa.
Soteva pyrki tekemään selväksi, että välttämätöntä tehtävää hoidetaan yhdessä ja kaikkien panosta tarvitaan. Sotevan ja Porin Konepajan
välinen kirjeenvaihto paljastaa, että Sotevan kielenkäytössä sotakorvausvelvollisuutemme vaatima suuri tarkkaavaisuus, vakavuus sekä perinpohjaisuus nousevat usein esille. Suoranaisesti maan etuun Soteva
vetosi ainoastaan harvoin. Sen sijaan maalle haitallisten myöhästymissakkojen välttämiseen vedottiin usein varsinkin alkuaikoina.54 Soteva ei
kuitenkaan käyttänyt Karelian olemassaoloa motivointiaseena ainakaan Porin Konepajan tapauksessa. Ilmeisesti tähän turvauduttiin yleisestikin erittäin harvoin. Eräs tapaus liittyy Varkauden konepajalla sattuneen istumalakon murtamiseen. Sotevan valvontaosaston johtaja oli
kutsuttu paikalle ja hän oli todennut paikallaolijoille: »Nyt voimme
neuvotella asiasta vielä kolminkesken – Soteva, työnantaja ja työntekijöiden edustus – mutta jonkin ajan kuluttua tähän ilmaantuu neljännenkin osapuolen edustaja, ja silloin emme enää neuvottele, silloin
meitä kaikkia käsketään.»55
Esimerkkinä koko maan etuun vetoamisesta voidaan mainita huhtikuussa 1945 tuotantolaitoksille osoitettu kiertokirje, jossa Soteva ilmoitti tehneensä sopimuksen Valtion Lentokonetehtaan kanssa. Lentokonetehtaan 200 hengen suunnitteluosasto koelaitoksineen oli merkittävässä asemassa uusien tuotteiden suunnittelussa sekä sellaisten Sotevan artikkelien kehittämisessä, joihin ei muissa tehtaissa ollut välttämättä mahdollisuuksia. Tämän vuoksi VL:n insinöörien oli päästävä
tutustumaan sotakorvaustuotannossa mukana olevien tehtaisiin. Tarkoituksena oli myös käytännössä kopioida tarpeellisiksi nähtyjä tuotannossa olleita koneita, toisin sanoen velvoittaa yritykset luovuttamaan liikesalaisuuksiaan. Soteva lupautui vastaamaan kaikista suunnitteluun liittyvistä kustannuksista myös niissä tapauksissa, että patenttien omistajien kanssa syntyy erimielisyyksiä. Soteva vetosi kirjeen lopussa maan etuun ja piti tämän vuoksi itsestään selvänä, että teollisuuslaitokset suostuvat tähän järjestelyyn.56
Asiantuntijalautakunnan pöytäkirjat antavat melko hyvän kuvan koko metalliteollisuuden tilanteesta. Pöytäkirjojen mukaan vuosina
1946–1947 Sotevan ja teollisuuden välillä vallitsi melko tulehtunut tilanne. Sotevalla oli kaikkiaan yli 200 päähankkijaa, jolloin tasapuolinen
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yhteistyö oli vaikeaa.57 Tätä helpottaakseen Sotevassa päädyttiin piiritarkastajiin, jotka toimivat yhdysmiehinä Sotevan ja teollisuuslaitosten
välillä. Piiritarkastajien päätehtävänä oli tarkkailla tuotteiden valmistusprosessia kokonaisuudessaan, työtapoja sekä raaka-aineiden käyttöä.58 Teollisuuslaitokset eivät tietenkään pitäneet näistä, usein pistokokeita suorittavista Sotevan edustajista. Kone Oy:n Heikki Herlinin
toteamus metalliteollisuuden asiantuntijalautakunnan kokouksessa
vuonna 1947 kertoo teollisuuslaitosten näkökannasta: »En valita siitä,
että meiltä vaaditaan kirjallisia tietoja, eikä minulla ole mitään [Sotevan] alempia portaita vastaan. Asia pahenee, kun katsotaan tarpeelliseksi henkilökohtaisesti puuttua tehtaan asioihin. Jos valvontaosasto
pysyy SOTEVAssa ja lukee raporttejaan, se on hyvä olla olemassa, mutta jos se päästetään irti, niin se on paha.» Sotevan taholta myönnettiin,
että valvontaosastossa oli jouduttu turvautumaan vähemmän kokeneisiin teknikkoihin, mutta hekin olivat lypsämällä saaneet tuotantolaitoksilta sellaisia pantattuja tietoja, joilla oli Sotevan väliintulon avulla
kyetty torjumaan uhkaavat ongelmat aikatauluissa.59
Soteva pyrki siihen, että asiantuntijalautakunnan avulla teollisuuslaitokset voisivat ottaa yhä enemmän osaa, ei ainoastaan tuotannolliseen toimintaan, vaan myös suunnitteluun.60 Sotevan taholta myös ilmoitettiin, että se ottaa mielellään vastaan neuvoja yhteistyön parantamiseksi. Lautakunnan kokouksissa esiintyikin rakentavaa keskustelua,
mutta aikaa kului myös varsinkin teollisuuden taholta esitettyjen syytösten käsittelyyn. Teollisuuden kannalta huolta aiheutti kaksi ylitsepääsemättömältä vaikuttavaa pääongelmaa. Ensimmäisenä oli Sotevan
kankea byrokratia. Teollisuuden mielestä niin kauan kuin toinen osapuoli pakotetaan epänormaaleissa olosuhteissa toimimaan mahdollisimman joustavasti ei toisenkaan osapuolen toiminta saa olla jäykän
muodollista.61 Soteva olisi halunnut irrottaa teollisuuslaitoksista yhä
enemmän asiantuntijoita parantamaan omaa kentän tuntemustaan ja
siten myös yhteistyötä. Vuorineuvos Wilhelm Wahlforss totesi eräässä
lautakunnan kokouksessa, että aikaisempien kokemusten mukaan Sotevaan siirretyt miehet olivat muuttuneet virkamiehiksi.62
Toisena pääongelmana teollisuus näki hinnoittelupolitiikan. Teollisuuden näkökulmasta Sotevan nähtiin vaativan mahdottomia. Wärtsilä-yhtymän diplomi-insinööri Runar Hernbergin mukaan Sotevan
tuotanto-osasto vaati teollisuuslaitoksia suorittamaan mahdottomia
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tehtäviä mahdollisimman nopeasti. Sen sijaan teollisuus ei katsonut
saavansa Sotevan kaupalliselta osastolta sellaista tukea, joka olisi tämän
mahdollistanut. Yritysten laskuja oli kohdeltu mielivaltaisesti, alennettu summia tai peritty rahaa jälkikäteen takaisin antamatta yritysten
edes esittää omaa kantaansa. Soteva menetteli samoin myös alihankkijoiden laskujen osalta, mikä puolestaan vaikutti pää- ja alihankkijoiden
suhteisiin. Hernbergin mukaan tällainen toiminta, joka soti normaalin
kaupankäynnin periaatteita vastaan, oli aiheuttanut teollisuuden parissa niin suurta katkeruutta, että kaikki se innostus, joka alussa tunnettiin Sotevan töitä kohtaan, oli vaarassa hävitä kokonaan. Teollisuuslaitosten oli jo lähtökohtaisesti vaikeaa järjestää työntekijöiden ylitöitä,
mutta jos tuottajalta vietiin viimeinenkin mielenkiinto, siitä tuli mahdotonta. Wilhelm Wahlforss huomautti lisäksi, että teollisuudesta tuntui Sotevan näkevän teollisuuslaitokset vastustajinaan. Sotevaa kokouksissa enimmäkseen edustanut Jorma Serlachius ymmärsi teollisuuden
näkökannan, mutta muistutti, että myös teollisuuslaitoksissa oli ollut
vikaa.63 Asiantuntijalautakunta päätyikin toteamaan, että hinnoittelujärjestelmässä, jonka rajoituksia ei voitu poistaa, oli »kyse tavasta ja
hengestä ja juuri ne olivat vahingoittaneet yhteishenkeä».64
Porin Konepaja ei säästynyt asiantuntijalautakunnan käsittelemiltä
ongelmilta. Vuonna 1946 konepajan sinänsä täysin oikein lasketusta ja
ilmoitetusta laskusta hävisi osa, koska »urakkavoitto nousee yli sen rajan, joka on hinnoittelussa pidettävä kohtuullisena».65 Konepajan vuosien 1946 ja 1947 yhdistetyssä vuosikertomuksessa todetaan lakonisesti:
»Sotevas arbeten utfördes enl. räkning med en minimal vinstmarginal.»66 Ainakin eräässä tapauksessa myös Porin Konepajan kantaa
kuunneltiin. Konepajalle oli maksettu lokomobiileista vuonna 1948 liikaa ennakkoa, jonka konepaja oli maksanut takaisin, mutta liikaveloituksen korkoja konepaja ei ollut vielä suorittanut. Konepaja puolustautui onnistuneilla itsenäisillä rationalisointitoimenpiteillä, jotka olivat
laskeneet tuotantokustannuksia ja jonka »myös Sotevan asettama tutkimuslautakunta on kiitoksella tunnustanut». Lopulta Soteva suostui
korkoprosentin laskuun.67
Hintatarkkailun tehostaminen liittyi valtionjohdon kiinnostumiseen
Sotevan rahankäytöstä. Keväällä 1947 Sotevan puheenjohtaja Lauri Kivinen kirjoitti luottamuksellisessa kirjeessään metalliteollisuuden
asiantuntijalautakunnalle, että valtion »eri elimet» tarkkailivat jatku-
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vasti sitä, että tuotantolaitokset eivät saa liikaa voittoa sotakorvauksista.68 Lokakuussa 1947 pääministeri Mauno Pekkalan johtama hallitus
määräsi erityisen toimikunnan tarkastamaan Sotevan toimintaa. Oikeuskansleri Toivo Tarjanteen johdolla toiminut toimikunta valvoi Sotevan liikuttelemia valtavia rahasummia, lähinnä valmistajille maksettuja hintoja, aina vuoteen 1951 saakka. Toimikunta ei havainnut sinänsä suurempia väärinkäytöksiä.69
Helmikuussa 1947 todettiin asiantuntijalautakunnassa niin Sotevan
kuin teollisuuden edustajien taholta yksimielisesti, että keskinäiset suhteet eivät ole kunnossa. Teollisuus näki, että luottamuksen parantamisen tulisi lähteä Sotevan toimenpiteistä. Teollisuudesta vaikutti siltä, että Sotevan kenttämiesten ja alempien portaiden virkailijoiden keskuuteen oli pesiytynyt usko, että teollisuuslaitokset eivät toimi aivan vilpittömästi. Tilanne nähtiin voivan korjautua »ottamalla SOTEVAn palvelukseen sellaisia miehiä, joilla kentän vaikeudet ovat elävinä mielessä,
tai mahdollisesti kouluttamalla tai opettamalla entisiä miehiä [sic], jotka ovat päässeet byrokratisoitumaan».70
Yhteistyön parantamiseksi perustetun asiantuntijalautakunnan työ
ajautui lopulta umpikujaan ja keskinäiseen syyttelyyn Sotevan ja teollisuuden välillä. Sotevan puheenjohtaja Lauri Kivinen totesi: »Asiantuntijalautakunnan merkityksestä on todettava, ettei sen työ valitettavasti
ole muodostunut niin hedelmälliseksi kuin valtuuskunta oli odottanut.
[…] Ellei Asiantuntijalautakunta pysty positiiviseen työhön, on seurauksena SOTEVAn ehkä entistä suurempi omatoimisuus, jota teollisuuden taholla mielellään nimitetään byrokratiaksi.»71
Vastaanottajatahon kanssa tilanne oli luottamuksen osalta vaikeammin saavutettavissa. Ennakkoluuloista huolimatta kävi melko nopeasti
ilmi, että vastapuolella oli kiistattoman asiantuntemuksen lisäksi myös
persoonallisia ja sympaattisiakin piirteitä, kuten muun muassa Ilmari
Harki kirjoittaa. Karelian edustajan vaihtuessa sattui usein niin, että
uusi mies suhtautui aluksi asioihin epäluuloisesti tai kireästi, mutta hänen tutustuttuaan paremmin Sotevan ja teollisuuslaitosten edustajiin
yhteistyökin alkoi sujua luontevammin. Kanssakäymistä leimasi kuitenkin se, että Karelia sai ohjeensa ilmeisesti suoraan Kremlistä. Erilaisissa neuvotteluissa oli selkeästi havaittavissa se, että Karelian edustajien kädet olivat sidotut: vastaukset viipyivät ja henkilökohtaiset mielipiteet puuttuivat lähes kokonaan.72 Vastausten viivästyminen ja tarkas-
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tusinsinöörien myöhästely aiheutti ongelmia myös tuotantoaikatauluissa Porin Konepajalla.73
Porin Konepaja, kuten muutkin sotakorvauksiin osallistuneet tuotantolaitokset, oli tiiviissä kanssakäymisessä Karelian insinöörien kanssa, koska ilman vastaanottoinsinöörin antamaa lähetyslupaa tuotetta ei
voitu luovuttaa. Tarkastusinsinöörejä lukuun ottamatta teollisuuden
suora neuvotteluyhteys Kareliaan väheni kuitenkin vuonna 1946. Karelian toivomuksesta neuvottelut käytiin jatkossa pääosin kahden kesken
Sotevan kanssa, koska siihen asti käytössä ollut järjestelmä oli aiheuttanut liikaa neuvotteluja ja hidastuttanut Karelian työskentelyä.74
Karelian vastaanottoinsinöörien toiminnasta liikkuu mitä mehevimpiä tarinoita, joista osa on varmasti totta, mutta osa huomattavasti värittynyt matkan varrella. Tunnetuimpia lienee tarina sotakorvausaluksen saunaan vaadituista kuparipäällysteisistä lauteista. Varsinkin sotakorvauksia käsittelevissä muistelmissa ja haastatteluissa nousee erittäin
usein esille Neuvostoliiton tiukat laatuvaatimukset ja pikkutarkkuus
luovutettavien tavaroiden osalta. Karelian edustajat tunsivat maailman
huippulaadun sekä lend-lease-toimituksista että itään kuljetetusta saksalaisteollisuudesta. He eivät olleet kuitenkaan kustannustietoisia. He
pitivät tärkeänä, että suunnitellut määrälliset tavoitteet toteutetaan ja
mielellään myös ylitetään. Hinnalla ei ollut niinkään väliä.75 Neuvostoliiton vaatimuksia ajatellen sotakorvaukset voidaan jakaa tavallaan
kahdeksi neljän vuoden jaksoksi. Ensimmäiseen jaksoon kuului tiukka
aikataulujen valvonta. Toiselle jaksolle, jonka voidaan katsoa alkaneen
vuonna 1948 loppujen sotakorvaustoimitusten nimellisarvon puolittamisesta, ominaista oli yhä enemmän tiukentunut laadunvalvonta.76 Porin Konepajan vuosikertomuksessa vuodelta 1949 mainitaan: »Lokomobiltillverkningen till Soteva fortgick normalt, ehuru de ständigt
skärpta, ofta oskäliga kvalitetsfordringarna beredde svårigheter, kostnader och dröjsmål.»77
Tiukka laadunvalvonta oli uutta ja erittäin kiusallista, ei ainoastaan
tuotantolaitoksille, vaan myös Sotevalle. Se aiheutti välillä suuria vaikeuksia tuotannossa ja siten myös myöhästymisiä alkuvuosien sakkoineen. Papereiden orjallisen noudattamisen vuoksi tilanteista tuli pahimmillaan koomisia ja esimerkiksi koneita, joiden suoritusarvot olivat
korkeammat kuin mitä määräyksissä mainittiin, hylättiin.78 Vastaanottajien tarkastuksissa saattoi ilmetä myös ristiriitaisuuksia, kuten tilan-
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teissa, joissa toinen vastaanottotarkastaja oli ensin hyväksynyt tuotteen,
mutta toinen puolestaan hylännyt sen. Tämä ei aiheuttanut kiistoja ainoastaan tuotantolaitoksen ja tarkastajien välillä, vaan myös Sotevan ja
Karelian välillä.79 Vaikka tuotteiden laatu oli pääosin tuotantolaitosten
vastuulla, Soteva piti tiukasti myös heidän puoliaan näissä asioissa ainakin tiettyyn pisteeseen saakka. Kova kiire ja paine aikataulujen noudattamisesta houkutti tehtaita myös suoranaiseen huijaamiseen.80 Esimerkiksi Porin Konepajalla yritettiin saada hyväksytyksi lokomobiileihin hitsaamalla paikattuja sylinterejä, vaikka Karelia oli ymmärrettävistä syistä antanut selkeän kiellon. Muuan vastaanottoinsinööri oli kuitenkin nähnyt, että yksi tällainen sylinteri täytti laatuvaatimukset ja hyväksyi sen toimitettavaksi lokomobiilin mukana. Konepaja käytti lokomobiilissa lopulta toista, hitsaamalla korjattua sylinteriä ja pyrki näin
eroon kalliista sekundatavarasta. Huijaus paljastui lopulta ja aiheutti
vakavan särön keskinäiseen luottamukseen. Neuvostoinsinööri oli vielä
erittäin pidetty ja arvostettu henkilö konepajalla. Pian tilanteen jälkeen
Karelia vaihtoi vastaanottoinsinöörin.81
Eri lähteiden perusteella sotakorvausten aikana 12 eri vastaanottoinsinööriä teki käyntejä konepajalla. Vaikuttaa siltä, että varsinkin alkuvuosien tapaukset, jotka koettiin teollisuuslaitoksissa suoranaiseksi
kiusanteoksi, johtuivat suurelta osin vastaanottotarkkailijoiden aloitteellisuuden, joissain tapauksissa myös asiantuntemuksen, puutteesta
sekä ohjeiden ja määräysten orjallisesta noudattamisesta. Kysymys oli
viime kädessä vastaanottoinsinöörin persoonallisuudesta. On mahdollista ja joissakin tapauksissa varsin luultavaakin, että he toimivat määräysten mukaan. Porin Konepajalla suoranaiseksi ennakkoarvaamattomaksi simputtajaksi osoittautui kuitenkin ainoastaan yksi insinööri
koko sotakorvaustoimitusten aikana. Konepajan kannalta oli valitettavaa, että tämä insinööri oli pitkäaikaisin sotakorvausajan vastaanottotarkastajista. Saman henkilön toiminta aiheutti Rautpohjan tehtaan
pienempien lokomobiilien tuotannon pysähtymisen hetkeksi kokonaan.82
Laadunvalvonnan tiukentuminen sotakorvausten loppupuolella
tuntuu erikoiselta siinä mielessä, että vuonna 1948 alkuvaikeuksista oli
päästy eroon ja sotakorvausteollisuus toimi jo täysitehoisesti. Karelian
taholta vaadittiin myös yhä tarkempia piirustuksia ja täydellisiä selostuksia laitteista. Laadunvalvonnan tiukentuminen on tulkittu muun
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muassa poliittiseksi painostukseksi. Porin Konepajan ja Sotevan välinen kirjeenvaihto ei kuitenkaan tue tätä. Sisä- tai ulkopoliittisten tilanteiden muutoksilla ei näyttänyt olevan suoranaista vaikutusta laadunvalvonnan tiukentumiseen. Neuvostoliiton tavoite oli materiaalitoimitusten lisäksi siirtää itään läntisen teollisuustuotannon tietotaitoa.
Kaikkia tuotteita koskevien tarkkojen piirros- ja selostusaineiston tarkoituksena oli sotakorvauskoneiden kopiointi ja sarjatuotanto.83
Jaakko Auer esitti tutkimuksessaan vuonna 1956, että Neuvostoliitto
hyötyi sotakorvauksista myös teknillisen tiedon ja kokemuksen siirtymisestä, jolloin niitä voitiin soveltaa suoraan maan omaan teollisuuteen. Laatuvaatimusten tiukentuminen selittyi osittain sillä, että ne koneet, jotka oli hyväksytty sotakorvaustuotantoon vuonna 1945, eivät
kelvanneet enää sellaisinaan vuonna 1950. Auer myös epäili, että Neuvostoliitto jatkoi eräiden tuotteiden valmistusta itse.84 Esimerkiksi Porin Konepajan pintakäsittelyosastolla oli onnistuttu vuonna 1946 monen epäonnistumisen jälkeen ja runsaan tutkimustyön seurauksena
saamaan lokomobiileissa valkometallivalu pysymään kiinni valurautaosissa. Sotakorvausten loppupuolella eräs neuvostoinsinööri oli poikkeuksellisen kiinnostunut tästä työvaiheesta ja palasi asiaan useaan otteeseen. Lokomobiilituotannosta vastuussa ollut insinööri oli tietoinen
siitä, että luovuttamalla tämän tiedon porilaislokomobiilien kysyntä
saattaa heiketä Neuvostoliitossa. Hän näki kuitenkin Neuvostoliiton
olevan lähivuosina varteenotettava suurasiakas ja mikäli hän olisi kieltäytynyt luovuttamasta tietoja, se olisi saattanut haitata tulevien kauppasopimusten solmimista. Myöhemmin selvisi, että Neuvostoliitossa
oli suunniteltu oma lokomobiili.85 Vastaavat tilanteet olivat yleisiä
myös muissa tuotantolaitoksissa. Asiaan liittyvät ongelmat tunnistettiin, mutta tilanteeseen ei yksinkertaisesti voitu vaikuttaa kovinkaan
paljon. Ilmeisesti joissain tapauksessa suomalainen osapuoli yritti kieltäytyä luovuttamasta tietoja vetoamalla kansainvälisiin sopimuksiin,
mutta vastapuoli ei tähän taipunut. Porin Konepajalla tietoja luovutettiin kiltisti, mutta esimerkiksi paperikoneita valmistanut Kone ja Silta
Oy päätti turvata oman osaamisensa pitämällä koneisiin liittyvät dokumentit liikesalaisuuksina. Tämä aiheutti ongelmia Sotevan hallinnossa
sekä vaikeutti koko hanketta Karelian protestoidessa voimakkaasti dokumenttien puutetta. Vuoden 1947 aikana Karelia lähetti asiasta useita
nootteja. Paperikoneiden valmistus poikkesi Porin Konepajan tilan-
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teesta siten, että alalla syntyi sotakorvausten aikana yritysten välistä kilpailua, etenkin Ahlström Oy:n ja Wärtsilän välille.86
Porin Konepajan lisäksi monet teollisuuslaitokset tekivät sotakorvausten ohella myös yksityistilauksiin perustuvaa työtä. Vuoden 1947
talvella myös Sotevassa kävi yhä selvemmäksi, että maan teollisuuslaitoksilla oli tärkeitä toimitusvaatimuksia myös maan omaan tarpeeseen.
Samalla Sotevan töiden ja siviilitoimitusten välille syntyi ristiriitaa. Lisäksi metalliteollisuuden tuli vähitellen jo varustautua myös sotakorvausten jälkeiseen aikaan, jolloin myös normaaliin kaupankäyntiin
kuuluva yritysten välinen kilpailu palaisi. Myös Sotevassa nähtiin tärkeänä yritysten mahdollisuus käyttää tulevaisuudessa sotakorvauksia
varten toteutettua kapasiteettia, mutta vasta sotakorvaustoimitusten
jälkeen.87 Yksi Porin Konepajan pahimmista selkkauksista niin Sotevan
kuin Kareliankin kanssa liittyi sotakorvausajan loppupuolella samanaikaisesti valmistettuihin kauppasopimuslokomobiileihin. Konepajalla
oli tarjottu marraskuussa 1950 Sotevalle tarkoitettua lokomobiilia
kauppasopimuslokomobiilien vastaanottajalle, joka oli sen myös hyväksynyt. Saatuaan tietää asiasta Soteva oli ilmoittanut teollisuuslaitokselle, että konepajan tulee korvata sille kuulunut lokomobiili puolestaan kauppasopimuslokomobiililla. Konepaja oli ilmoittanut tästä puolestaan Neuvostoliiton kauppaedustustolle, jossa pyyntö torjuttiin jyrkästi, koska kaikki sen vuoden kauppasopimuslokomobiilit oli jo hyväksytty.88 Sotevan kirjeessä konepajalle mainittiin:
»[…] [S]allinette huomauttaa, että Soteva ei voi olla mitenkään tyytyväinen siihen tapaan, jolla olette käsitellyt k.o. tilauksemme toimittamista marras–joulukuulla syrjäyttäen sen mielivaltaisesti omien kauppasopimustoimitustenne hyväksi. Tällä toimenpiteellä olette aiheuttaneet SOTEVAlle melkoisia vaikeuksia SHTH:n [Karelian] kanssa.
[…]»89
Porin Konepajan tapauksen jälkeen Soteva lähestyi yrityksiä kiertokirjeellä:
»Sen johdosta, että usealla SOTEVAn hankkijalla on toimituksia
Neuvostoliittoon myöskin kauppasopimusten puitteissa ja Neuvostoliiton Kauppaedustuston kiirehtiessä erittäin tarmokkaasti omia toimituksiaan, on syntynyt epäselvyyttä siitä, missä järjestyksessä näistä ja
sotakorvaustoimituksista on huolehdittava, SOTEVA ilmoittaa pitävänsä ehdottomasti kiinni omista, hankkijoilleen ilmoittamistaan tai
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vast’edes ilmoitettavista toimitusajoista. SHTH [Karelia] on SOTEVAlle
nimenomaan ilmoittanut, että koska sotakorvaustoimitukset perustuvat rauhansopimukseen, tulee SHTH joka tapauksessa vaatimaan niiden toimittamista ajallaan riippumatta kauppasopimustoimituksista.[…]»
»Vain siinä tapauksessa, että sotakorvaustoimitukset on täysin turvattu, voi SOTEVA sallia muiden toimitusten tapahtua.»90

Teollisuuslaitoksen päätäntävaltaan vaikuttaneet tekijät

Tuotantolaitoksen päätäntävaltaan omassa sotakorvaustuotannossaan
näyttää vaikuttaneen pääasiallisesti kolme seikkaa. Esimerkiksi Porin
Konepajan päätäntävalta oli viime kädessä Sotevan asettamien raamien
sisällä, mutta liikkumavaraa oli selkeästi havaittavissa. Juuri Soteva voidaan katsoa ensimmäiseksi merkittäväksi tekijäksi määritettäessä päätäntävaltakysymystä. Tietenkin myös Karelia antoi määräyksiä, mutta
varsinkin alkuvuosien jälkeen nekin annettiin enimmäkseen Sotevan
kautta, joka toimi eräänlaisena suodattimena. Sotakorvaustuotanto
saatiin sujumaan Porin Konepajalla, kuten varmasti suuressa osassa
muitakin teollisuuslaitoksia, ilman Sotevan suoranaisia mahtikäskyjä.
Voidaan ajatella, että niin Sotevalle kuin teollisuuslaitoksillekin riitti,
että ne olivat paperilla olemassa. Soteva tarvitsi teollisuuslaitoksia, ja
mielellään vielä motivoituneita sellaisia, sotakorvausvelvoitteesta suoriutumiseen. Tämä saattoi osittain hillitä vallan käyttöä. Kuten Jaakko
Auer mainitsee, kategoriset käskyt sovittelevan asenteen sijaan olisivat
vaikeuttaneet työläästi hoidettavia asioita entisestään.91
Sotevalla oli siis tarvittaessa valta määrätä teollisuuslaitos osallistumaan sotakorvaustuotantoon. Tähän tuskin oli juurikaan tarvetta, koska voidaan ajatella, että olisi ollut kaupallisesti hyvin kyseenalaista jättäytyä ulos tuotannosta siitäkin huolimatta, että sotakorvauksista saatu
rahallinen hyöty olisi ollut heikkoa. Vuonna 1944 sotatarviketilausten
päätyttyä useat tehtaat olivat täysin tyhjän päällä. Vaikka Porin Konepaja olisi jostakin syystä halunnut jättäytyä pois sotakorvaustuotannosta, ei se olisi lopulta ollut edes mahdollista lähinnä yrityksen koon sekä
oman valimon vuoksi.
Toinen merkittävä tekijä päätäntävaltakysymyksissä voidaan katsoa
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Porin Konepajalla sotakorvaustuotannon päätuotteena valmistettu 43 tonnia
painanut Sampo-teollisuuslokomobiili asennettuna koeajoa varten. Koneita
valmistettiin prototyyppi mukaan luettuna yhteensä 311 kappaletta. Laitteen
teho oli maksimissaan 220 hv. Yksinkertainen ja vanhanaikainen laite oli kriisiajan
kone, jota käytettiin voimanlähteenä Itä-Karjalan ja Siperian sahalaitoksissa. Se
oli helppo pystyttää korpeen jos lähettyvillä oli kuljetusta helpottanut rautatie.
Polttoaineena käytettiin esimerkiksi halkoja, turvetta tai sahausjätettä. Kuva:
Satakunnan Museo.
The main product of the Pori Engineering Works, when engaged in the
manufacture of war reparation goods, was a 43-ton industrial locomobile Sampo.
In the photo, a unit is ready for commence trials. A total of 311 machines of the
type were produced in addition to the prototype. The maximum power output of
the locomobile was 220 hp. A simple and obsolescent machine for times of crisis,
the locomobile saw widespread use as a power source for sawmills in Eastern
Karelia and Siberia. It was easy to erect even in wilderness provided a railroad
ran nearby to facilitate transportation. Fuels included logs, peat, or waste from
sawmills. Photo: Satakunta Museum.
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olleen Sotevan taholta suurempien ja lähtökohtaisesti maineeltaan hyvien ja toimintavarmempien yritysten suosiminen. Tämän Sotevan
edustajat myönsivät suoraan esimerkiksi metalliteollisuuden asiantuntijalautakunnassa, toisaalta myös suuret vaikeudet jakaa tilauksia yleensäkin tasa-arvoisesti. Sotakorvausten suuret tilaukset suosivat suurempia metalliteollisuusyrityksiä ja ne saivat etuoikeuden valita niille sopivat tuotteet. Tämä saattoi pienemmät teollisuuslaitokset epäreiluun tilanteeseen, koska niillä ei ollut edes mahdollisuuksia valita sellaisia
tuotteita, jotka niille olisivat parhaiten sopineet. Tämän ei olisi luullut
tulleen yllätyksenä Sotevalle, joka siitä huolimatta arvosteli pienten
teollisuuslaitosten työnjälkeä ja pyrki pääsemään niistä eroon.92 Sotevalle riitti usko ja luottamus siihen, että teollisuuslaitos kykeni suoriutumaan annetusta urakasta, vaikka valittu tuotantolaitos ei aina olisi
ollutkaan edullisin vaihtoehto.
Kolmas teollisuuslaitoksen päätäntävaltaan vaikuttanut tekijä oli
valmistetut tuotteet. Tässä tietenkin myös Sotevalla oli merkittävä rooli. Ilmari Harkin mukaan sotakorvausten olennainen uusi piirre oli, että ensimmäistä kertaa varsinkin metalliteollisuus joutui tilanteeseen,
jossa tilaukset enemmänkin määrättiin kuin annettiin. Tilaukset olivat
myös usein täysin riippumattomat valmistajan tuotantokapasiteetista.93 Lähdemateriaalin osittain ristiriitaisista tiedoista huolimatta Porin
Konepaja vaikutti olleen vahvasti mukana päätuotteen valinnassa joulukuussa 1944. Konepajan johto sai periaatteessa lopullisen päätäntävallan, mutta Sotevassa oli ilmeisesti päädytty lokomobiilikysymyksessä jo melko varhain Porin Konepajaan. Konepajan vuosikertomuksessa
mainittu seikka, jonka mukaan konepaja oli sillä hetkellä myös ainoa
teollisuuslaitos, joka kykeni ottamaan lokomobiilit tuotantoonsa94, pitänee myös paikkansa ajatellen konepajan mahdollisuutta käyttää
omaa valimoa. Varmasti myös muiden saman kokoluokan tai kookkaampien teollisuuslaitosten varalle oli tässä vaiheessa katsottu alustavasti jo muita tuotteita.
Varsinaisissa konepajalle osoitetuissa päätuotteissa suoranainen
kohteliaasti muotoiltu määräys liittyi massahollantereihin, jotka Soteva
näki konepajan olevan velvollinen ottamaan tuotantoonsa.95 Hollanterit poikkesivat lokomobiileista siten, että ne suunniteltiin Sotevassa ja
niitä valmistivat myös muut tehtaat.96 Tämä vaikutti rajoittavasti myös
konepajan omaan päätäntävaltaan. Toisaalta, koska hollanterit suunni-
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teltiin muualla, konepaja kykeni kieltäytymään varsinkin laitteen konstruktiota koskevista asiapapereiden muutoskehotuksista.97 Mikäli hollanteritilaus olisi annettu myöhemmin lokomobiilituotannon ollessa jo
täydessä käynnissä, olisi konepajalla ollut tarvittaessa paremmat argumentit kieltäytyä. Tämä näkyikin konepajan torjumista Sotevan ehdottamista tilauksista sekä lopulta hollanterivalmistuksen lopettamisesta.
Perusteluksi, joiden Soteva todellakin odotti olevan hyvät, riitti raakaaineiltaan vaikea ja mittavuutensa vuoksi työläs lokomobiilitilaus.98
Lokomobiilit olivatkin erittäin merkittäviä Porin Konepajan päätäntävaltakysymystä ajatellen. Ensinnäkin konepajalla oli monopoliasema
lokomobiilivalmistuksessa. Toiseksi laitteet myös suunniteltiin Porissa.99
Soteva vielä alleviivasi monopoliasemaa antamalla tai kirjaimellisesti
määräämällä konepajalle oikeuden toimia päävaltuutettuna lokomobiilituotannossa, joka antoi suuremman vapauden ratkaista itsenäisesti
tuotantoon liittyviä kysymyksiä ja siten verrattain tasa-arvoisen aseman
neuvotteluissa. Tarvittaessa konepajalla oli myös oikeus antaa määräyksiä alihankkijoille.100 Käytössä ollut lähdemateriaali ei paljastanut, kuinka paljon konepaja käytti tätä oikeuttaan. Ainakin kerran tyydyttiin itse
korjaamaan alihankkijan huono työnjälki, johon Soteva kuitenkin puuttui nopeasti.101 Konepajalla ryhdyttiin vähentämään alihankkijoiden
käyttöä ryhtymällä valmistamaan osakokonaisuuksia itse.102
Sotakorvaustuotteilta vaadittiin massiivisen sarjatuotannon lisäksi
erittäin korkeaa laatua, ja tämä edellytti tuotantomenetelmien runsasta
modernisointia. Moni metalliteollisuusyritys oli kehittynyt jo sodan aikana, mutta puolustusvoimien tilausten luonteesta johtui, että kehitystä oli tapahtunut lähinnä kevyen ja keskiraskaan metalliteollisuuden
aloilla. Moni pienempi konepaja oli tekemättömän paikan edessä jo
pelkästään sotakorvaustuotteiden koon vuoksi. Puualustelakoita lukuun ottamatta päädyttiin laajentamaan olemassa olevaa teollisuutta,
sen sijaan että olisi perustettu kokonaan uusia tehtaita. Osasyynä tähän
oli ammattitaitoisen työvoiman riittämättömyys.103
Siitäkin huolimatta, että sotakorvaustuotteet olivat osittain vanhanaikaisia, niiden valmistukseen liittyi paljon aikakauden huipputeknologian soveltamista.104 Porin Konepajalla sotakorvaukset edellyttivät konehankintojen lisäksi merkittävää tuotantorakenteen uudistamista ja
kehittämistä. Yksi tärkeimmistä muutoksista oli valimokapasiteetin
laajentaminen ja nykyaikaistaminen. Konepajalla oli vuoden 1944 lop-
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pupuolella suunniteltu ensin vanhan valimon laajentamista, mutta
päädytty joulukuussa kokonaan uuden valimon rakentamiseen.105 Tätä
ei olisi kyetty toteuttamaan, ilman että konepajalla oltiin tietoisia tulevista sotakorvauksista, saati ilman Sotevan tukea. Yksi suurimmista Sotevan ongelmista oli maan valimoiden riittämättömyys, ja tästä syystä
se suhtautui konepajan uuteen valimohankkeeseen erittäin myönteisesti ja tuli näin ollen »antamaan […] kaikkea mahdollista tukea uuden
valimonne rakentamissuunnitelmien toteuttamisessa».106
Porin Konepaja sai itse suunnitella lokomobiilin tuotantoon liittyvät
toimenpiteet parhaaksi katsomallaan tavalla. Sotakorvaustoimitukset
edellyttivät niin Porin Konepajalla kuin monella muullakin tehtaalla
muutosta projektin johtamisessa. Vastuu siirtyi yhä enemmän piirustuskonttorille sekä osastoinsinööreille. Konepajalla modernista työnsuunnittelusta perillä oleva insinööri palkattiin suunnittelemaan ja
johtamaan sotakorvaustuotantoa käytännössä Teknillisen korkeakoulun portailta. Konepajan johto edusti vanhan koulukunnan konepajamiehiä, jotka eivät olleet perillä modernista työnsuunnittelusta, mutta
tilanteen vakavuuden vuoksi he antoivat uudelle insinöörille melko vapaat kädet toimia, vaikka eivät valmistussuunnitelmien graafisia esityksiä aina ymmärtäneetkään.107 Epätasapainossa oleva kuormitus sekä
paikoin huono kentän tilanteentuntemus sai Sotevan kannustamaan
teollisuuslaitoksia yhä enemmän suunnittelun kehittämiseen. Tuotannon modernisoimiseksi suurimmissa konepajoissa oli otettu käyttöön
Sotevassa työskennelleen ruotsalaisinsinööri Axel Hellbornin kehittämä systeemi.108 Porin Konepajalla tämä todettiin tarpeet huomioon ottaen liian monimutkaiseksi ja päädyttiin kokonaan omaan tuotannon
seurantamalliin.109 Jotain Hellbornin kehittämästä monimutkaisesta ja
työläästä systeemistä kertoo se, että Tampellan työntekijät ristivät sen
helvetissä syntyneeksi.110
Porin Konepaja oli Sotevan kanssa käydyn kirjeenvaihdon perusteella itse aktiivisesti etsimässä korvaavia tuotantolaitoksia niille tuotteille,
joita se ei kyennyt valmistamaan. Tuotantoon liittyviin päätäntävaltakysymyksiin vaikutti myös se, toimiko konepaja tuotteessa pää- vai alihankkijana. Koko sotakorvausten ajan konepajalla alihankintana toteutetut työt olivat verrattain vähäisiä ja ne hiipuivat täysin sotakorvausten loppua kohden, vaikka kapasiteettia olisi ollut käytettävissä.111
Kirjeenvaihdon perusteella Sotevan konepajalle antamat tuotantoon
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liittyneet suoranaiset käskyt liittyivät lähinnä raaka-aineita koskevaan
ilmoitusvelvollisuuteen ja raaka-aineiden sijoittamiseen sekä sotakorvaustoimitusten ensisijaisuuteen muuhun tuotantoon nähden.112 Määräykset liittyivät pääosin seikkoihin, jotka kuuluivat normaalin kaupankäyntiperiaatteen ulkopuolelle ja joista ei ollut aikaa tai mahdollisuutta
neuvotella. Muilta osin tuotantoon tai sen järjestämiseen annetut ohjeistukset olivat luonteeltaan kehotuksia. Monessa tapauksessa Soteva
jätti ongelmaratkaisut tuotantolaitoksille ollen kuitenkin tarvittaessa
käytössä. Myös Porin Konepajalla ongelmia pyrittiin ratkomaan ensin
itse ja vasta erittäin vaikeissa tilanteissa käännyttiin Sotevan puoleen.

Kannattavuus?

Merkittävin suoranainen hyöty teollisuuslaitoksille oli sotakorvausten
mahdollistanut tuotannon laajentaminen sekä modernisoiminen ja nimenomaan valtion tuella, joka olisi normaalitilanteessa ollut samassa
mittakaavassa miltei mahdotonta. Ilman sotakorvaustöitä ei ollut käytännössä mahdollisuuksia tuontilisensseihin, luottoihin sekä muihin
materiaalisiin apuihin.113 Teollisuuslaitokset tarvitsivat Sotevan apua
kehittyäkseen juuri sillä hetkellä, ja vastavuoroisesti Soteva tarvitsi mielellään motivoituneita teollisuuslaitoksia sotakorvausvelvollisuudesta
selviämiseen. Tästä huolimatta on mielenkiintoista havaita, että ainakin
suurteollisuuden keskuudessa pidettiin sotakorvausten aikanakin ideologisessa mielessä sitkeästi kiinni normaalin kaupankäynnin periaatteista, vaikka ne eivät sotakorvauksissa toteutuneetkaan eivätkä lähtökohtaisesti voineetkaan toteutua. Periaatteessa Soteva olisi voinut syyttää
teollisuuslaitoksia itsekkyydestä. Esimerkiksi asiantuntijalautakunnassa
teollisuuden edustajat kiukuttelivat ainoastaan hinnoittelupolitiikasta
havaitsematta Sotevan avulla toteutettuja hankintoja. Tämä selittyy
mahdollisesti myös sillä, että läsnä olleet teollisuuden edustajat edustivat maamme silloista suurteollisuutta. Porin Konepajan kokoisissa ja
pienemmissä yrityksissä Sotevan apua saatettiin arvostaa enemmän.
Kuitenkin myös Porin Konepajalla ongelmana pidettiin sotakorvauksista saatua heikkoa tuottoa. Aikaisemmat tutkimukset antavat
melko ristiriitaista tietoa sotakorvausten kannattavuudesta teollisuuslaitoksissa. Toisaalta teollisuuslaitosten silloiset tilanteet eivät olleet täy-
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sin identtisiä. Karl-Erik Michelsen mainitsee kirjoittamassaan Koneyhtiön historiassa, että sotakorvauksista annettu asetus korosti kohtuullista korvausta, mutta inflaatio, Sotevan byrokratia sekä vastaanottajan toistuvat muutosvaatimukset söivät katteet, ja yhtiöiden sotakorvaustuotanto oli tappiollista.114 Pekka Sutela kirjoittaa puolestaan artikkelissaan Sotakorvauksista idänkauppaan (2014), että monet tavarantoimittajat ansaitsivat hyvin sotakorvauksista, koska neuvostotaloudessa ei tyypillisesti välitetty kustannuksista.115
Käytännössä valtio takasi sen, että tappiota ei pääse syntymään turvaamalla sotakorvaustoimituksista prosentin tuoton. Tämä laskettiin
esimerkiksi Porin Konepajalla ensimmäisestä toimitetusta lokomobiilista, ja myöhemmin tuotannon rationalisointi kasvatti voitto-osuutta
merkittävästi. Konepajan osalta sotakorvausaika lisäksi vahvisti sen
asemaa emoyhtiön yhtiörakenteessa. Sotakorvausvuosina konepaja teki
tappiota vuosina 1947 ja 1952, mutta kokonaistulos jäi vuosilta 1945–
1952 selkeästi plussan puolelle.116
Tähän vaikutti hyvin todennäköiSotevan ennakot (€)
sesti myös sotakorvausaikana Vuosi
noussut normaalituotteiden ky- 1944
–
syntä ja aivan loppuvuosiin ajoit5 051 854
tuneet kauppasopimustoimituk- 1945
set Neuvostoliittoon sekä vuoden 1946
10 336 060
1951 Korean suhdanteet.117
1947
14 272 572
Soteva maksoi Konepajalle so9 571 078
takorvausten alkuvuosina ennak- 1948
komaksuja lähes 30 miljoonaa eu- 1949
10 477 166
roa. Selkeä piikki ennakoissa ajoit- 1950
10 185 556
tui vuoteen 1947, jolloin myös va2 778 867
limo valmistui. Vuosikertomusten 1951
mukaan uuteen valimoon sekä sii- 1952
–
hen hankittuihin koneisiin käytettiin vuosina 1946–1950 yli 240 Sotevan Porin Konepajalle maksamat
miljoonaa markkaa, eli vuoden ennakot kalenterivuosittain nykyrahaan
1950 markkoja ajatellen nykyra- muutettuna.
hana noin 9,5 miljoonaa euroa.118 Lähde: W. Rosenlew & Co. Ab, Björneborgs
Mek. Verkstad Årsberättelse för 1938, 1944–
Vuonna 1945 konepajan sota- 1953, Rosenlew Oy Porin Konepajan arkisto.
korvaustuotantoon soveltuva ko- ELKA.
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Vuosi

Uusia koneita (€)

Uudet rakennukset ja laajennukset (€)

1938

486 632

376 943

1944

151 818

–

1945

550 445

2 611 236

1946

5 769 745

2 901 080

1947

2 622 424

2 695 460

1948

2 376 763

684 000

1949

1 015 661

144 256

1950

2 766 550

397 546

1951

2 045 846

2 547 539

1952

1 824 908

1 136 265

1953

1 167 712

–

Porin Konepajalla konehankintoihin ja uudisrakennuksiin sekä laajennuksiin käytetyt
summat nykyrahaan muutettuna. Vuosien 1946–48 summat koskevat uutta valimoa.
Vuoden 1951 korkeampi luku liittyy uuden kodinkonetehtaan rakentamiseen.
Lähde: W. Rosenlew & Co. Ab, Björneborgs Mek. Verkstad Årsberättelse för 1938, 1944–1953,
Rosenlew Oy Porin Konepajan arkisto. ELKA.

konaiskapasiteetti katsottiin 30 prosenttia suuremmaksi vuoteen 1938
verrattuna ja laajennusten jälkeen kapasiteetin arvioitiin kolminkertaistuvan.119 Pelkästään valimokapasiteetti kasvoi lopulta 2,5-kertaiseksi uuden valimon valmistuttua. Ensimmäinen valu siellä suoritettiin
heinäkuussa 1947.120 Uusi valimo hyödytti erittäin paljon normaalituotantoa jo sotakorvausten aikana. Esimerkiksi vuoden 1948 maalis–
huhtikuuta käsittelevän Sotevalle lähetetyn pakollisen tuotannon seurantaan tarkoitetun valimoilmoituksen mukaan valimolla oli valettu
Sotevan eri tilauksiin pää- ja alihankkijana 390 350 kg. Näistä yli
300 000 kg liittyi lokomobiileihin. Normaalituotantoon liittyviä valuja
oli valettu sen sijaan yhteensä 867 600 kg.121
Sotakorvausajan tuotannon kasvusta kertoo se, että vuonna 1938
Porin Konepajalla oli päästy siihen mennessä yrityksen historian suu-

154

OLLI JOUKIO

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:50

Sivu155

rimpiin myyntilukuihin, jotka ylittyivät reippaasti jokaisena sotakorvausvuotena, parhaimmillaan yli kaksinkertaisesti. Ehkäpä merkittävän
tästä tekee se, että tuotannon sujuvuus ja niistä aiheutuneet voitot olivat täysin konepajan oman suunnittelutyön ansiota niin konstruktiokysymyksissä kuin rationalisoimistoimissakin. Tähän vaikuttivat oikeat
henkilöstövalinnat ja konepajan vanhan johdon suvaitsevaisuus modernisoimiskysymyksissä, työn johtamisessa ja laitehankinnoissa. Lähtökohtaisesti mitään etuja ei olisi kuitenkaan saavutettu sillä hetkellä ilman osallistumista sotakorvaustuotantoon.
Sotakorvausten jälkeen vuosina 1955–1958 konepaja tuotti eniten
voittoa koko Rosenlew-yhtiön laitoksista. Jälleenrakennuskauden Suomessa oli kysyntää koti- ja maataloustuotteilla, ja kauppasopimuslokomobiilit, jotka vastasivat lähes kolmasosaa liikevaihdosta, toivat tasaisesti tuloja Neuvostoliitosta. Mainontaa tarvittiin erittäin vähän, koska
periaatteessa kaikki, mitä konepaja valmisti, meni kaupaksi. Neuvostoliittolaiset pyrkivät jatkuvasti laskemaan kauppasopimuslokomobiilien
Porin Konepajan myynti
80 000 000
70 000 000
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Kauppasopimustoimitukset

Porin Konepajan vuosittainen kokonaismyynti muutettuna nykyrahaan. Lisäksi myös
Sotevan töiden ja Neuvostoliittoon myytyjen kauppasopimuslokomobiilien osuus
kokonaismyynnistä.
Lähde: W. Rosenlew & Co. Ab, Björneborgs Mek. Verkstad Årsberättelse för 1938, 1944–1953,
Rosenlew Oy Porin Konepajan arkisto. ELKA.
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hintaa, mistä selvittiin tehostamalla työprosessien rationalisointia entisestään.122 Sanomattakin on selvää, että sotakorvausten aikana toteutetut muutokset ja tuotannosta saadut kokemukset auttoivat tässä.
Lopulta äkillisesti vuonna 1958 päättyneet lokomobiilitoimitukset
jättivät tuolloin kotitalousteollisuuden, raskaan metalliteollisuuden ja
valimon käsittävän konepajakokonaisuuden etsimään suuntaansa varsinkin raskaan metalliteollisuuden osalta. 1970-luvulle tultaessa raskaan metalliteollisuuden suuntaa haettiin edelleen.123 Tämä alleviivaa
vanhanaikaisesta sotakorvaustuotteesta tullutta, lopulta ainoastaan
väliaikaista hyötyä konepajalle.
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Agency for War Reparations, Soviet
War Reparation Committee, and Pori
Engineering Works in 1944−1952
Finland could not have paid its war reparations to the Soviet Union in
1944−1952 without seamless coordination between the government
and industry. The government could have taken control of the industry
had it so wanted; yet it was assumed that the companies involved could
fulfil their contractual requirements under expert management. The
paying of war reparations required special arrangements under overall
control by the Agency for War Reparations Procurement, or Soteva,
which assumed responsibility for their timely payment. A government
agency, Soteva was endowed with an authority that far exceeded everything that had been seen in Finland, and has been seen since. Soteva,
for example, wielded the power of issuing directives to companies in
matters related to the production of war reparation goods, and it had
access to business information that under normal circumstances would
have been confidential. If a company refused to concur, Soteva could,
by powers vested on it, take over the offending business. Soteva was organized as if it were an engineering office on a mammoth scale, divided
into a number of divisions. Procurement of war reparation goods was
eventually managed with machinelike precision by a system that was
under centralized control from Helsinki.
A Soviet organization titled the War Reparation Committee had set
up its headquarters at the Hotel Karelia in Helsinki. Its organizational
structure was broadly similar to that of Soteva. The duties of the committee’s engineers included the acceptance of war reparation goods and

161

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:50

Sivu162

enforcement of production schedules. They enjoyed extensive prerogatives and could assume at any time control over plants and industries
where goods were produced.
The position of industries under the dual control of Soteva on one
hand, and the War Reparation Committee as the representative of the
Soviet recipient of goods on the other, was interesting. The article looks
at the decision-making power of the management of individual companies in matters related to the manufacture of war reparation goods
and benefits thus obtained. Pori Engineering Works, which was part of
the Rosenlew consortium, is used as an example.
Contradictory to prevailing understanding, cooperation between industry and Soteva was not without hitches. The minutes of the meetings of a committee for metal industries, set up on the initiative of
Soteva, reveal the fact that industry saw Soteva as a two-pronged threat.
The first was red tape within Soteva that very nearly suffocated the
emerging enthusiasm within industry, during the first years of war
reparation production in particular. Another annoyance stemmed
from the prices of products, which were set at such a low level that they
only enabled industries to secure modest yields. Paying of war reparations was seen as the joint effort of all citizens, and no one should be allowed to reap disproportionate benefits. Despite these constraints,
companies did their best to adhere to the universally recognized good
business practices.
Cooperation with the War Reparation Committee residing at the
Karelia also had its share of problems. Engineers who were responsible
for the acceptance of goods did their job by the book, shunning individual decisions. During the first years of the program, their primary
task was to enforce the excessively stringent production schedules and
quality control. The latter was subjected to an increasingly strict oversight, to an extent that could even be regarded as outright comical. It
has been claimed that this was a form of exerting political pressure, but,
at least as far as the Pori Engineering Works was concerned, it appears
that the strict requirements for the scope and contents of documentation delivered with finished products were established to gather production know-how that could be used to manufacture copies of delivered equipment.
Three factors enabled the companies to retain a degree of their own
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say in war reparation production. The first of these was Soteva’s mode
of operation. Production goals were achieved practically without direct
orders from Soteva. Apparently, the contracting parties were satisfied
after contract requirements were established on paper. On the other
hand, Soteva had a requirement for partner companies keen on fulfilling their quota in war reparation production, which resulted in a negotiation-based approach to the matter. Secondly, the position of a company to bring home its points depended on its size. Soteva favored and
relied on reputable major companies. The third factor was the range of
products from a company. The Pori Engineering Works, which was a
relatively big business, was actively involved in making decisions pertaining to a large industrial locomobile that was then put into production. Soteva designated the workshop as the lead company in locomobile production, which gave the company an almost equal standing in
subsequent contract negotiations. In addition, the locomobile and its
components were designed at Pori. On the other hand, the manufacture of the workshop’s second primary product, a hollander grinder,
was started on a direct Soteva order. It was also designed by another
company, which undermined the workshop’s position in negotiations.
In the Cold War years, the payment of war reparations was seen as a
way of still fighting one defensive battle, and at the same time as a
blessing for the nation’s metal industry. So was born the myth of war
reparations that has been unraveled during the past few decades, however. In fact, the metal industry had already seen significant developments in the pre-war years, and this trend continued during the war.
Some researchers maintain that Finland’s metal industry had, in any
case, kept on growing and diversifying following developments outside
the nation’s borders.
War reparations boosted the position of the Pori Engineering Works
within its parent consortium. Throughout 1945−1952, the company
remained in the black, partly because of reinvigorating domestic and
foreign demand during the final years of the war reparation program.
The company’s sales peak of 1938 was surpassed two-fold during the
war reparation years. All that was achieved through internal arrangements, rationalization, and design work. Contributing factors were
successful staffing in key positions and the open-mindedness of the old
management in matters of work design. Participation in the war repa-
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ration program brought at least short-time benefits for the company.
With the yields from war reparation production, albeit supported financially by Soteva, the company constructed a new foundry and purchased a wide range of new equipment that then remained with the
company after the final war reparation product had left its premises.
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JUHA HOLLANTI
(s. 1976), yleisesikuntamajuri. Valmistelee Maanpuolustuskorkeakoulussa
väitöskirjaa suomalaisesta taktisesta ajattelusta.

Sumussa, savussa ja pyryssä – maasto ja
olosuhteet osana suomalaista taktista
ajattelua sotien jälkeen
Vaikeiden olosuhteiden hyväksi käyttö liittyy kiinteästi suomalaiseen
taktiikkaan. Joukoillemme aina tunnusomainen alivoimaisuus pienentyy talviolosuhteiden, pimeän, epäedullisen sään ja vaikean maaston oikealla käytöllä. (Kapteeni Huuhtanen1, Sotilasaikakauslehti 1956)

Taustalla sotavuosien kokemukset

Suomalaista talvisodan aikaista taktiikkaa olivat leimanneet huomattavat materiaaliset puutteet, suoranainen köyhyys, joka oli pakottanut
suorittamaan taistelut mahdollisimman taloudellisesti. Toisaalta operaatioalueiden suuret maastolliset erot olivat tehneet suomalaisesta taktiikasta tavallaan kaksijakoista. Jäykän torjuva puolustus, johon oli olosuhteiden pakosta jouduttu esimerkiksi Karjalan kannaksella, oli murtunut ylivoiman alla. Sen sijaan Laatokan pohjoispuolinen alue harvoine teineen oli mahdollistanut aktiivisen hyökkäystaktiikan soveltamisen. Sivustoihin ja selustaan pyrkivä saarrostustaktiikka oli johtanut
loistaviin voittoihin esimerkiksi Suomussalmella. Myös rajuja rintamahyökkäyksiä oli toteutettu, varsinkin Tolvajärvellä. Taktiikkaan vaikuttaneista tekijöistä tärkeimmiksi olivat osoittautuneet voimien keskitetty
ja taloudellinen käyttö, joustavuus ja toiminnanvapaus. Suomalaisen
taktiikan yhdistävänä tekijänä, operaatioalueesta riippumatta, pidettiin
joukkojen laadullista etevämmyyttä, siis parempaa koulutustasoa.2
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Jatkosodan hyökkäysvaiheessa suomalaiselle taktiikalle oli ollut ominaista voimakas hyökkäyksellisyys, rohkea aloitteellisuus ja pyrkimys
saarrostukseen. Toisaalta suomalainen hyökkäystaktiikka ei ollut myöskään ollut pelkkiä koukkauksia. Jos operaatioalue ei ollut mahdollistanut koukkauksia tai jos suomalaisilla joukoilla oli ollut määrällinen ylivoima, ne olivat hyökänneet kiilana tien suunnassa. Kesän 1944 torjuntataisteluissa Karjalan kannaksella olivat, varsinkin taisteluiden alkuvaiheessa, korostuneet puolustuksen vähäinen lähisyvyys, olemattomat
reservit, heikosti rakennetut linnoitteet sekä tehokkaan panssarintorjunta-aseistuksen ja panssarintorjunnan syvyyden puute.3
Talvisodan jälkeen taktiikasta ei juuri kirjoitettu, koska Päämaja
kielsi sen4. Harvat sotakokemuksia käsitelleet kirjoitukset keskittyivät
lähinnä tapahtumahistoriallisiin seikkoihin. Merkittävimmän poikkeuksen tähän muodosti Suomussalmella divisioonankomentajana toimineen Hjalmar Siilasvuon5 kirja Suomussalmen taistelut, jossa Siilasvuo kuvasi varsin yksityiskohtaisesti taisteluita ja suomalaista taktiikkaa. Liki 200-sivuinen kirja oli ensimmäinen lajiaan, ja se julkaistiin lokakuun alussa 1940.6
Kirjoittajat eivät myöskään omia virheitä juuri nostaneet esiin. Lähinnä korostettiin aktiivista ja joustavaa toimintaa tiettömissä erämaissa. Ensimmäiset aikalaiskirjoitukset antoivatkin kuvan suomalaisen
taktiikan lähes täydellisestä virheettömyydestä talvisodassa. Vasta vuodesta 1944 alkaen kirjoitukset alkoivat muuttua analyyttisemmiksi.
Myös aiheellinen kritiikki ilmestyi vähitellen sotavuosien taktiikkaa
tarkasteleviin kirjoituksiin.7
Tämän artikkelin teemana on suomalainen taktinen ajattelu. Käsittelyn taustaksi tarkastellaan aikakauden uhkakuvaa ja sen merkitystä
suomalaiselle taktiselle ajattelulle. Artikkelissa selvitetään mitä suomalaisupseerit kirjoittivat 1940- ja 1950-luvulla maaston ja olosuhteiden
merkityksestä ja millainen kuva julkisen kirjoittelun perusteella syntyi
niiden merkityksestä suomalaiselle taktiikalle.

Uhkakuva ohjaa taktista ajattelua

»Sellainen valtio, jonka sotilaspoliittinen päämäärä on yksinomaan
puolustuksellinen, joutuu määrittelemään koko puolustuslaitoksensa
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teknillisen ja taktillisen kehityksen ensisijassa kasvavan hyökkäyskyvyn
mukaan», kiteytti majuri Jouna Valtonen8 hyökkääjän muodostaman
uhkan merkityksen suomalaiselle taktiikalle vuonna 1947 ajan henkeä
kuvaavalla tavalla.9 1940- ja 1950-luvulla suomalaista taktista ajattelua
ohjasi hyökkääjän muodostama uhka. Mutta toisin kuin ennen talvisotaa ei julkisissa kirjoituksissa enää yksilöity vihollista. Ilmeisesti lähinnä
ulkopoliittisista syistä vanha perivihollinen, Neuvostoliitto, loisti poissaolollaan vihollisen muodostamaa uhkaa tarkastelevissa julkisissa kirjoituksissa sotien jälkeisinä vuosina. Uhkan suunnasta silti tuskin oli
epäselvyyttä, vaikkei sitä julkisissa kirjoituksissa mainittukaan.
Kirjoitusten perusteella uhkakuvan muodostivat maahanlaskut,
maihinnousut sekä atomipommit ja erikoistaisteluaineet. Nämä elementit lisäsivät sodan totaalista luonnetta laajentamalla taistelualuetta
ja mahdollistamalla nopeasti keskitettävien joukkojen syvät, kiilamaiset
iskut.10 Uhka kotirintamaa, puolustuksen selustaa sekä sivustaa vastaan
muodostui uhkakuvaa yhdistäväksi tekijäksi. Se myös pakotti suomalaiset upseerit pohtimaan uudenlaisia ratkaisuja vihollisen luomaa uhkaa vastaan.

Yllätykselliset maahanlaskut

Maahanlaskuista11 julkaistiin jo ennen talvisotaa muutama artikkeli
Sotilasaikakauslehdessä. Ensimmäinen niistä käsitteli Neuvostoliitossa
paraatissa vuonna 1935 esiteltyä yli 200 miehen vahvuista »ilmamaihinlaskupataljoonaa». Tuolloin maahanlaskujoukkojen käytön mahdollisuuksiin suhtauduttiin varovaisen epäilevästi. Arveltiin, että paraatissa esitellyt joukot olisi muodostettu erikseen esittelytarkoitusta varten. Eri maitten sotilaspiireissä, myös Neuvostoliitossa, mahdollisuuksiin käyttää maahanlaskujoukkoja laajamittaisesti ei varauksettomasti
uskottu, vaikka myönnettiinkin, että sodan alkuhetkillä niillä voisi olla
suurtakin merkitystä.12 Maahanlaskujen osalta sotien jälkeisen uhkakuvan lähtökohdat ovat kuitenkin talvisotaa edeltäneissä vuosissa.
Sotien jälkeen ensimmäinen maahanlaskuja käsitellyt artikkeli Suomessa julkaistiin kolmessa osassa vuosina 1946–1947. Maahanlaskujen
muodostaman uhkan merkitystä kuvaa hyvin artikkelin loppulause:
»Jokaisen valtion täytyy tulevaisuudessa olla valmistautunut tehok-
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kaasti torjumaan maihinlaskut.»13 Toisen maailmansodan sotatoimien
katsottiin osoittavan, että maahanlaskut oli toteutettava riittävän lähelle rintamaa, sillä syvemmälle puolustajan selustaan lasketut joukot sortuivat aikaa myöten lähinnä huollollisiin vaikeuksiin. Maahanlaskujoukkojen käytössä nähtiin myös pyrkimyksiä kaavamaisuudesta vapaaseen yllätykselliseen toimintaan.14
Kapteeni Lauri Boldt15 yhdisteli 1950-luvun puolivälissä aiempien
kirjoittajien ajatuksia. Niiden synteesinä hän esitti maahanlaskuihin
liittyen uusia uhkamalleja. Artikkelissaan Boldt toi esille vihollisen
mahdollisuudet vaikuttaa ilmapommituksin ja maahanlaskuin liikenteen solmukohtiin, voimalaitoksiin ja ennen kaikkea perustamisjärjestelyihin, ja sitä kautta saada aikaan sekasortoa ja pakokauhua.16 Maahanlaskujen toteuttamista rajoittavana tekijänä pidettiin lentokaluston
suorituskykyä. Ennen kuljetuskoneiden huomattavaa kehittymistä
mahdollisuutta toteuttaa itsenäisiä, laajamittaisia ja syvälle ulottuvia
maahanlaskuja pidettiinkin epätodennäköisenä.17
Ohjesääntöihin ja niihin rinnastettaviin kirjoihin maahanlaskujen
uhka ilmestyi 1950-luvulla. Upseerin käsikirjan III osassa vuonna 1953
käsiteltiin totaalista sotaa ja sen koko kansakuntaa käsittävää luonnetta.
Hyökkääjän vahvojen ilmavoimien arvioitiin mahdollistavan laajamittaiset, tuhoisat pommitukset tärkeisiin kohteisiin. Lisäksi pidettiin todennäköisenä, että vihollisella olisi kyky samanaikaisiin, alueellisesti
peräkkäisiin, maahanlaskuihin tärkeimpien etenemisurien koko syvyydessä. Kenttäohjesäännön II osassa vuonna 1954 maahanlaskun tarkoituksena pidettiin maahyökkäyksen tai maihinnousun tukemista selustaan suunnatuilla iskuilla, puolustajan reservien sitomisella tai tärkeiden alueiden valtaamisella. Torjuntataistelun onnistumisen edellytyksenä puolestaan pidettiin äärimmäisen nopeaa toimintaa, aselajien välistä yhteistoimintaa ja ilmavoimien tukea.18
Ohjesäännöt olivat ajatussisällöltään pitkälti yhteneviä upseereiden
julkaisemien kirjoitusten kanssa. Molemmissa korostettiin taistelualueen syvyyden kasvua ja selustan puolustuksen merkitystä. Eroavuutena voidaan nähdä ohjesääntöjen artikkeleihin verrattuna yksityiskohtaisempi aiheen käsittely. Erityisesti tämä koskettaa aselajien välisen yhteistoiminnan tarkastelua. Ohjesääntöjen myötä vastatoimenpiteiden
nopeus ja joustavuus alkoivat korostua suomalaisessa ajattelussa.
***
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Maahanlaskuista oli kirjoitettu lyhyesti jo ennen sotia, mutta vasta toisen maailmansodan voittoisat maahanlaskut aloittivat laajemman kirjoittelun. Maahanlaskuja pidettiin jopa täysin uutena sodankäyntimuotona. Ennen kaikkea niiden nähtiin laajentavan taistelualueen syvyyttä. Merkittäväksi tekijäksi maahanlaskujen torjunnassa nostettiin
nopeus yllätyksellisiin maahanlaskuihin reagoimisessa. Suurimpana
uhkana pidettiin selustaan tehtäviä maahanlaskuja, joilla vihollinen
voisi ottaa haltuunsa tärkeitä liikenteen solmukohtia ja voimalaitoksia,
sitoa puolustajan reservejä tai vaikeuttaa perustamisjärjestelyitä kriisin
alkuvaiheessa. Maahanlaskut nähtiin erityisesti taktisena haasteena, sillä lentokaluston kuljetuskyvyn arvioitiin rajoittavan laajamittaisten, syvälle ulotettavien maahanlaskujen toteuttamista.

Maihinnousut lisäävät taistelualueen syvyyttä

Ensimmäinen suoritettuja maihinnousuja ja niiden toteuttamisperiaatteita tarkastellut lyhyehkö kirjoitus julkaistiin Suomen Sotilaassa vuonna 1943. Siinä nostettiin ilmavoimien tuki ilmanherruutena, ilmapommituksina ja maahanlaskuina maihinnousun onnistumisen kannalta
keskeiseksi tekijäksi.19 Ajatus säilyi kantavana teemana myöhemmissäkin kirjoituksissa.
Maihinnousut kiinnostivat upseerikuntaa sotienjälkeisinä vuosina.
Siitä osoituksena oli everstiluutnantti Johan Kiveliön20 Sotakorkeakoulun stipendityönä laatima tutkimus Maihinnoususotatoimi ja sen torjuminen Normandian maihinnoususta saatujen kokemusten valossa. Tutkimuksen merkitystä kuvaa hyvin se, että se oli vielä 1950-luvulla lähes
ainoa suomalainen lähde maihinnousuja käsittelevissä tutkimuksissa.
Kiveliö piti maihinnousua välttämättömänä toimenpiteenä maahyökkäyksen merentakaisen tukialueen valtaamiseksi mahdollisesti yllätyksellisesti jo sodan alkuvaiheessa. Esimerkiksi Itämerellä tällaiset operaatiot olisivat hänen mukaansa mahdollisia.21
Keskeisenä elementtinä maihinnousun suunnittelussa, johtamisessa
ja toteutuksessa pidettiin maa-, meri- ja ilmavoimien yhteistoiminnan
järjestelyjä johtosuhteiden osalta. Toinen tärkeä tekijä oli maahanlaskujoukkojen käyttö. Maahanlaskuilla voitiin tukea maihinnousua suojaamalla maihinnousualueen sivustoja, sitomalla puolustajan reservejä,
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Sodan totaalisuuteen, yllätysuhkaan ja taistelualueen kasvaneeseen syvyyteen
kuului toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina myös maihinnousujen uhka.
Kuvassa suomalaisia joukkojenkuljetuslaivoja matkalla Tornioon lokakuussa 1944.
Kuva: SA-kuva.
Total war, threat of surprise attacks, and the increased depth of the battle area
in the years following World War II also brought about potential danger from
enemy landings. The photo shows Finnish troop transports bound for Tornio on
the northern shore of the Bay of Bothnia in October 1944. Photo: Finnish Defence
Forces.

valtaamalla hyökkäyksen jatkamiselle tärkeitä alueita ja suorittamalla
selustasta hyökkäyksiä rannikon linnakkeiden ja tukikohtien valtaamiseksi. Puolustajan olisi tärkeää järjestää tehokas ilmatorjunta, turvata
reservien käytettävyys kaikissa tilanteissa ja valmistautua taistelemaan
myös maahanlaskujoukkoja vastaan. Taistelun maihinnousuosastoa
vastaan tulisi alkaa jo kaukana merellä, jatkua sitkeänä vastarintana
saaristossa ja huipentua kiivaisiin torjuntataisteluihin mantereen rantaviivalla.22
Vuodet 1952–1953 olivat rannikkojoukoista ja maihinnousun tor-
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junnasta kirjoittelun kulta-aikaa. Sotilasaikakauslehdessä tarkasteltiin
muun muassa kenttätykistön käyttömahdollisuuksia maihinnousun
torjunnassa. Esitettyjen näkemysten mukaan kenttätykistön olisi pakko
osallistua aktiivisesti maihinnousujen torjuntaan. Sitä varten olisi
muun muassa laadittava torjuntasuunnitelma rantaviivalle ja vastavalmistelusuunnitelmia väylille ja tärkeimpiin saariin sekä niemiin. Myös
rannikko-olojen vaikutusta joukkojen organisaatioon ja käyttöperiaatteisiin pohdittiin. Esitettyjen näkemysten mukaan rannikolla olisi pyrittävä »syvään puolustusjärjestelmään», jossa tärkeintä ei olisi pääpuolustuslinjan pitäminen, vaan vihollisen kuluttaminen, sen hyökkäyksen
pysäyttäminen syvyydessä ja lopulta heikentyneen vihollisen lyöminen
keskitetyin voimin.23
Näissä ajatuksissa on nähtävissä selviä yhtymäkohtia alueellisen
maanpuolustusjärjestelmän periaatteisiin, joista oli kirjoitettu 1950luvun alussa. Uhkakuvan muutos näyttää vahvistaneen suomalaisessa
taktisessa ajattelussa sotavuosien jälkeen herännyttä tarvetta puolustuksen syvyyden lisäämiselle. Silti ajatus pääpuolustuslinjan pitämisestä viimeiseen asti ja sen valtaamisesta takaisin vastahyökkäyksillä säilyi
ohjesäännöissä vielä 1950-luvulla.24 Sotilaslehdistössä julkaistujen artikkeleiden kautta välittyy kuva suomalaisesta taktisesta ajattelusta, joka näiltä osin vastasi aikakauden uhkakuvan asettamiin vaatimuksiin
vanhahtavia ohjesääntöjä paremmin.
Sodanjälkeisiin ohjesääntöihin maihinnousun uhka ja sen torjuminen ilmestyivät 1950-luvulla. Esimerkiksi Kenttäohjesäännön II osassa
vuonna 1954 maihinnousun tarkoituksena pidettiin uuden maarintaman avaamista sodan ratkaisun nopeuttamiseksi tai puolustajan voimien jakamiseksi. Rannikon puolustaminen oli pyrittävä aloittamaan
mahdollisimman aikaisin ja sen tuli tapahtua syvällä alueella avomereltä selustan todennäköisille maahanlaskualueille asti.25 Ohjesäännöissä
on nähtävissä samoja periaatteita kuin julkaistuissa kirjoituksissa, joskin hieman maltillisemmin esitettynä. Merkittävää on kuitenkin se, että tarve syvälle puolustukselle tunnustettiin niin artikkeleissa kuin ohjesäännöissäkin.
***
Maihinnousut nousivat suomalaiseen kirjoitteluun maahanlaskuja vastaavalla tavalla ulkomaisten sotakokemusten myötä. Myös niiden päämäärissä on havaittavissa samankaltaisuutta maahanlaskuihin verrat-
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tuna. Maihinnousuillakin arveltiin pyrittävän yllätykselliseen iskuun
puolustajan sivustoissa tai selustassa. Keskeisenä onnistumisen edellytyksenä maihinnousuissa pidettiin maa-, meri- ja ilmavoimien yhteistoimintaa. Vastatoimenpiteissä korostui nopeus ja eri aselajien yhteistoiminta sekä vihollisen hidastaminen ja kuluttaminen syvällä alueella.

Hajaryhmitykseen atomipommin ja erikoistaisteluaineiden uhkan
seurauksena

Niin sanottujen »erikoisaseiden»26 valikoima laajeni 1940-luvun lopulta nopeasti seuraavan vuosikymmenen aikana käsittämään suuren
määrän erilaisia laajamittaista tuhoa aiheuttavia aseita. Vuonna 1947
tarkasteltiin pelkästään atomipommin ominaisuuksia, kun taas 1950luvun lopulla julkaistu Taistelijan opas käsitteli suojautumisen muun
muassa rakettien, ohjusten, ydinräjähteiden, taistelukaasujen, polttotaisteluaineiden ja biologisten taisteluaineiden vaikutuksilta. Reilussa
kymmenessä vuodessa tapahtunutta uhkakuvan muutosta voidaankin
pitää huomattavana. Sotien jälkeisinä vuosina käsitellyistä aseista erikoisaseisiin kuuluvina voidaan pitää eri lähteiden mukaan ainakin atomi- ja vetypommeja, kaukoraketteja ja kauko-ohjattavia ammuksia, kemiallisia, biologisia ja radiologisia taisteluaineita sekä napalmpommeja.27
Atomipommi oli sodanjälkeisten kirjoitusten perusteella tärkein sotateknologian kehityksen tuloksista. Vuonna 1947 näytti siltä, ettei sitä
vastaan ole mitään tehokasta puolustuskeinoa. Passiivisia toimenpiteitä
eli lähinnä suojautumista pommisuojaan pidettiin ainoana ratkaisuna.
Koska atomipommin vaikutusta ei kirjoittajien mukaan pystytty käytännössä torjumaan, sitä pidettiin mitä merkittävimpänä aseena erityisesti strategisessa mielessä sodan alkuvaiheessa. Sillä arveltiin päästävän
ratkaisuun nopeasti. Merkittävää on huomata, että suurvalloissa tapahtuvan kehityksen seuraamista pidettiin Suomessa maanpuolustuksen
kannalta tärkeänä, vaikka atomiaseistuksen hankkimiseen ei Suomella
ollut mahdollisuuksia.28 Tällainen ajattelu edusti uhkaan valmistautuvaa, reagoivaa ajatusmallia.
Atomipommien käyttöä taktisena aseena ryhdyttiin kirjoituksissa
käsittelemään 1950-luvulle tultaessa. Vuonna 1950 oltiin sitä mieltä, et-
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tä atomipommeja tuskin käytettäisiin taktisena aseena laajan säteilyvaikutuksen takia. Atomipommin ei uskottu muodostuvan yksistään ratkaisevaksi aseeksi kenttäjoukkoja vastaan. Kuitenkin jo vuonna 1952
atomipommien taktista käyttöä pidettiin täysin mahdollisena esimerkiksi hyökkäyksen tulivalmistelussa. Arvioiden mukaan atomipommien keskitetty taktinen käyttö tulisi asettamaan huomattavia haasteita
syvällekin puolustukselle.29 Tässä yhteydessä on mielenkiintoista huomata kuinka paljon sotatekniikan kehittyminen muutamassa vuodessa
muokkasi upseereiden käsityksiä
alivoimaisen taktiikasta.
Muut uudet aseet ja erikoistaisteluaineet näyttävät jääneen
kirjoittelussa atomipommien varjoon. Y. A. Järvinen30 toi esille
yleissotatieteellisessä katsauksessaan vuonna 1950 muun muassa
kauko-ohjattavat ammukset ja kemialliset taisteluaineet sekä bakteriologisen sodankäynnin. Kaukoohjattavia ammuksia Järvinen piti
ennen kaikkea strategisina aseina.
1940- ja 1950-luvun vaihteessa
kauko-ohjattavien aseiden hyöty- Taistelukaasuilla oli ollut oma
ensimmäisessä
kuorma oli vielä liian pieni kuljet- merkityksensä
maailmansodassa. 1940- ja 1950tamaan atomipommia, mutta sen luvun vaihteessa arvioitiin, että
kaasuja voitaisiin
nähtiin jo tuolloin olevan mah- tulevaisuudessa
käyttää kotialueen toiminnan
dollista lähitulevaisuudessa.31
lamauttamiseen. Kuvassa sotilas
Elosepon
Kemialliset taisteluaineet, lä- kaasunaamareineen
studiossa marraskuussa 1939. Kuva:
hinnä erilaiset taistelukaasut, oli- SA-kuva.
vat olleet käytössä jo ensimmäi- Poisonous gases had been deployed
sessä maailmansodassa. Suomes- with some success in World War I. In
late 1940s and early 1950s, the
sakin niistä oli kirjoitettu sotilas- the
possibility of a future enemy
lehdistössä jo 1920-luvun alusta attempting to paralyze homeland
with gas attacks was
alkaen. Tuolloin kaasusotaa oli functions
contemplated. The photo from
pidetty hyvin vaarallisena. Vuon- November 1939 depicts a soldier
with a gas mask in the
na 1927 oli otettu luonnoksena equipped
Eloseppo film studio. Photo: Finnish
käyttöön ranskalaisesta ohjesään- Defence Forces.
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nöstä mukailtu Kaasusuojeluohjesääntö. 1930-luvulla kemiallisten taisteluaineiden oli arvioitu soveltuvan taktisesti tarkasteltuna paremmin
puolustukseen kuin hyökkäykseen.32 Suomalaiseen taktiseen ajatteluun
taistelukaasuista käyty keskustelu ei kuitenkaan suuremmin vaikuttanut julkisten kirjoitusten perusteella, mutta samalla tavalla kuin maahanlaskujen osalta, myös kemiallisten taisteluaineiden käytön uhka sotienjälkeisinä vuosina perustui ennen toista maailmansotaa käytyyn
kirjoitteluun.
Toisessa maailmansodassa taistelukaasuja ei syystä tai toisesta käytetty. 1940- ja 1950-luvun vaihteessa arvioitiin, että tulevaisuudessa
kaasuja voitaisiin käyttää ennen kaikkea kotialueen toiminnan lamauttamiseen. Tämäkään ajatus ei tosin ollut uusi, sillä jo vuonna 1930
Suomen Kaasupuolustusyhdistyksen julkaisemassa Taistelukaasut ja
kaasusuojelu -kirjassa oli käsitelty kaasujen käyttömahdollisuuksia rintamalinjojen takaisia asutuskeskuksia vastaan. Myös maavoimien toimintaan mahdollisella taistelukaasujen käytöllä nähtiin olevan ratkaiseviakin vaikutuksia. Niiden käyttöä pidettiinkin varsin todennäköisenä.33 Laajempaa kirjoittelua aiheesta ei kuitenkaan sotien jälkeen syntynyt. Taistelukaasuilla oli ollut oma merkityksensä ensimmäisessä
maailmansodassa. Vuosien mittaan kaasujen merkitys näyttää kuitenkin haihtuneen lähes olemattomiin.
Bakteriologinen sota esiintyi julkaistuissa kirjoituksissa muutaman
kerran jo ennen talvisotaa. Tuolloin sitä oli pidetty mahdollisena, mutta vaikeasti kontrolloitavana. Vuonna 1950 bakteriologisen sodan katsottiin olevan »kunniatonta salamurhaamista». Kirjoittaja ei kuitenkaan sortunut päättelemään, ettei tällaista sodankäyntiä tulevaisuuden
sodissa voisi esiintyä.34 Bakteriologinen sodankäynti ei kuitenkaan saanut kirjoituksissa palstatilaa, eikä näin ollen vaikuttanut alivoimaisen
taktiseen ajatteluun.
Napalmpommista kirjoitettiin jo 1950-luvun alussa, vaikka vain
muutama kirjoitus. Kirjoittajat pääsivät kuitenkin taktisesti tarkasteltuna käsittelyssään varsin pitkälle. Toisessa maailmansodassa ja Korean
sodassa napalmpommeja oli käytetty bunkkereita, konekivääripesäkkeitä, panssarivaunuja ja tuliasemiin ryhmittynyttä tykistöä vastaan.
Suomen Sotilaan pääkirjoituksen mukaan napalmpommien käytön
uhka olisi erityisen suuri maihinnousuihin liittyen. Tuolloin tavoitteena olisi lamauttaa puolustajan linnoitteissa olevat joukot niin pitkäksi
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aikaa, että maihinnousujoukot pääsisivät rannalle. Vuonna 1952 napalmpommien uhkaa pidettiin vakavasti otettavana. Polttoaseen merkityksen arvioitiin olevan nimenomaan taktinen, sillä napalmin käytön
uhka pakottaisi harkitsemaan muun muassa ryhmitysalueiden kokoja,
varastojen hajasijoitusta ja tykistön tuliasemien laajentamismahdollisuuksia. Osa kirjoittajista piti atomiaseiden rinnalla polttotaisteluaineiden merkitystä kaikista uudistuksista huolimatta vähäisenä.35 On kuitenkin huomattava, että polttotaisteluaineiden käyttöä pidettiin todennäköisenä uhkana.
***
Sotienjälkeisten vuosien ajattelussa atomiaseiden ja erikoistaisteluaineiden kategoriaan kuuluivat atomi- ja vetypommit, taistelukaasut,
radiologiset ja biologiset taisteluaineet sekä polttotaisteluaineet. Atomipommin merkitys oli aluksi lähinnä strateginen. Vasta pienempien atomipommien kehittäminen 1950-luvulla teki siitä taktisen tason aseen.
Atomipommin vaikutus taktiselle ajattelulle muodostui merkittäväksi,
sillä se lisäsi entisestään hajauttamisen ja syvän ryhmityksen tarvetta.
Erikoistaisteluaineiden merkitys näyttäisi sen sijaan jääneen atomipommin varjoon. Niiden katsottiin lähinnä lisäävän sotatoimialueen
syvyyttä.
Toisaalta esimerkiksi polttotaisteluaineita arvioitiin voitavan käyttää
maihinnousujen yhteydessä, jolloin niiden vaikutus olisi nimenomaan
taktinen. Atomipommien ja erikoistaisteluaineiden tärkeimpänä vaikutuksena taktiseen ajatteluun tulivat vaatimukset joukkojen hajaryhmittämisestä ja joustavasta liikkuvuudesta, sillä hajaryhmityksestä joukot
piti saada nopeasti ryhmitetyiksi koottuun vaikutukseen. Ajallisen painopisteen merkitys korostui paikallisen painopisteen kustannuksella.

Maaston ja olosuhteiden rooli

»Harvateiset, metsäiset ja vesistöjen rikkomat seudut, talvi, pimeys ja
viholliselle epäedulliset sääolosuhteet takaavat pienillekin, mutta aktiivisesti toimiville joukoille mahdollisuuden päästä ratkaiseviin tuloksiin.» 1940- ja 1950-luvulla maaston ja olosuhteiden merkityksestä
käyty keskustelu tiivistyi ytimekkäästi edellä esitetyssä sitaatissa Kenttäohjesäännön yleisessä osassa vuonna 1958.36 Jatkosodan loppuvaiheessa

S U M U S S A , S AV U S S A J A P Y R Y S S Ä – M A A S T O J A O L O S U H T E E T O S A N A S U O M A L A I S TA …

175

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:50

Sivu176

ja sotien jälkeen julkaistuissa ohjesäännöissä lähtökohtaisena oletuksena näyttää olleen se, että suomalaiset sotilaat olivat tottuneet toimimaan vallitsevissa olosuhteissa niin kesällä kuin talvellakin. Vuonna
1944 julkaistussa, lähes 140-sivuisessa, Lyhyt panssarintorjuntataktiikka
-kirjassa talven vaikutusta panssarintorjunnalle ja panssarivaunuille
käsiteltiin vain puolen sivun verran. Seuraavana vuonna julkaistun Jalkaväen taisteluoppaan I osan mukaan talvi- ja metsäolot kuuluivat taistelukentän normaaliolosuhteisiin.37
Talven ja metsän lisäksi sotienjälkeisinä vuosina maastoa ja olosuhteita tarkasteltaessa pohdittiin huonon näkyvyyden merkitystä taistelutoimille. Kirjoitteluun tuli mukaan myös pohdinta asutuskeskuksesta
taistelumaastona, vaikka laajempaa keskustelua kylien ja kauppaloiden
merkityksestä ei virinnytkään. Maaston ja olosuhteiden merkitys muodostui siis neljästä osatekijästä, jotka olivat talvi, metsä, huono näkyvyys ja asutuskeskus.

Luminen talvi ja paukkuvat pakkaset

Heti sodan jälkeen julkaistuissa ohjesäännöissä talven vaikutus omalle
toiminnalle esitettiin hyvin pelkistetysti. Sitä ei vähätelty, joskaan ei korostettukaan. Vuonna 1947 julkaistuissa, kivääriryhmän ja -joukkueen
toimintaa käsittelevissä ohjesäännöissä talvioloja tarkasteltiin lyhyesti,
mutta yksityiskohtiin paneutuen. Talven arvioitiin helpottavan liikkumista hiihdettäessä, mutta vaikeuttavan sitä ilman suksia liikuttaessa.
Suojautumista ja salaamista pidettiin vaikeampana kuin kesällä laajentuneiden tähystysmahdollisuuksien takia. Myös pakkasen vaikutus niin
miesten kuin aseiden toimintaan otettiin huomioon. Tämä saattoi johtua siitä, että sotakokemusten mukaan aseiden kunnossapito oli ollut
alkeellisella tasolla. Vähäisessä lumessa hyökkäys katsottiin paremmaksi suorittaa jalan. Hiihtäen suoritettu hyökkäys piti pyrkiä toteuttamaan yllätyksellisesti ja mahdollisuuksien mukaan myötärinteeseen.38
Näyttää siltä, että heti sodan jälkeen julkaistuissa ohjesäännöissä näkyivät ainakin kirjoittajiensa sotakokemukset.
Sotaa edeltäneiden vuosien laajuista kirjoittelua talven merkityksestä
ei sotavuosien jälkeen syntynyt. Ehkä syynä oli se, että talvisodankäynnin mahdollisuudet ja haasteet tunnettiin omakohtaisesti. Muutama
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varsin perusteellinen artikkeli aiheesta kuitenkin julkaistiin. Niistä ensimmäinen oli majuri Yrjö Väänäsen39 laatima, vuonna 1949 Sotilasaikakauslehdessä julkaistu, reilun viiden sivun mittainen kirjoitus Rintamahyökkäys paksulumisena talvena. Artikkelissaan tuolloin aliupseerikoulun johtajana toiminut Väänänen hahmotteli sotakokemuksiin
perustuen talvella suoritettavan hyökkäyksen periaatteet.
Väänäsen mukaan talvi tekisi lumisissa oloissa liikkumaan tottuneen
joukon riippumattomaksi teistä ja siten mahdollistaisi hyökkäysmaaston vapaamman valinnan. Keskeisenä tekijänä hyökkäyksen onnistumisen kannalta Väänänen piti pyrkimystä yllätykseen joko nopean etenemisen, pimeyden tai huonon sään turvin. Haasteita puolestaan aiheutti hänen mukaansa paksu lumi erityisesti rynnäkkövaiheessa, kun
suksista oli luovuttava, suuremman joukon liikkeen salaaminen ja
hyökkäyksen tukeminen epäsuoralla tulella ja panssarivaunuilla. Sen sijaan huollon toteuttaminen hyökkäyksessä olisi Väänäsen mukaan sotakokemusten perusteella helpompaa talvella kuin kesällä. Lentojoukkojen osallistumista rintamahyökkäyksen tukemiseen hän piti suorastaan välttämättömänä. Yhteenvetona Väänänen kuitenkin totesi, että
vaikeuksista huolimatta rintamahyökkäyksellä olisi onnistumisen edellytykset paksussakin lumessa oikein toteutettuna.40 Kulutussotaan viittaavan rintamahyökkäyksen voisi arvioida sopineen huonosti alivoimaisen taktiseen ajatusmalliin. Ajatuksen ydin onkin yllätyksellisyydessä. Kuten Väänänen kirjoittaa, rintamahyökkäyksen onnistumisen
edellytyksenä pidettiin yllätystä. Se puolestaan oli mitä suurimmassa
määrin alivoimaisen taktiikkaa.
Analyyttisimmin sotienjälkeisinä vuosina maaston ja olosuhteiden
merkitystä suomalaiselle taktiikalle arvioi Sotakorkeakoulussa tykistötaktiikan opettajana 1940- ja 1950-luvun vaihteessa toiminut majuri
Aarne Pönkänen.41 Hän toi vuonna 1953 julkaistussa artikkelissaan
suomalaiseen taktiseen keskusteluun ajatuksen vaikean ratkaisun periaatteesta. Tällä Pönkänen tarkoitti sitä, että johtaja ja joukko, joka kykenee toimimaan erittäin vaikeissa olosuhteissa, ei normaalioloissa kohtaa
merkittäviä vastuksia. Maasto ja olosuhteet Suomessa asettaisivat viholliselle suuria vaikeuksia, jotka muodostuisivat puolustajan eduiksi. Talvi osaltaan avustaisi taistelussa määrällisesti ylivoimaista vihollista vastaan, mutta tämä edellyttäisi jatkuvaa tutkimus- ja kokeilutoimintaa.
Yhtenä taktiikan tärkeistä päämääristä oli Pönkäsen mukaan vihollisen
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saattaminen mahdollisimman vaikeaan tilanteeseen taistelukentällä.42
Vuonna 1955 julkaistiin Pönkäsen yli 200-sivuinen tutkimus Tulivoima maarintaman taistelussa, johon vuonna 1953 julkaistu artikkelikin perustui. Pönkäsen mukaan talvisodassa talvisilla olosuhteilla oli
ollut suuri merkitys siihen, ettei hyökkääjä saanut valtavaa ylivoimaansa vaikuttamaan. Vertailukohtana hän käytti kesän 1944 taisteluita Karjalan kannaksella. Pönkäsen mukaan edulliset olosuhteet helpottivat
kesällä 1944 vihollisen toimintaa huomattavasti talvisotaan verrattuna.
Talven vaikutus olisi kaikessa sotilaallisessa toiminnassa otettava hyvin
vakavasti huomioon, sillä tulivoimaa tarkasteltaessa se auttaisi suomalaisia taistelussa sellaista mekanisoitua vihollista vastaan, jonka kyky
liikkua teiden ulkopuolella on heikko.43 Vaikka Pönkäsen ajatusmallia
olosuhteiden merkityksestä voidaan pitää oikeana, on kuitenkin aiheellista huomata, että jatkosodan loppuvaiheessa puna-armeijan taktinen

Suomessa talvitaistelun päämääränä pidettiin liikkuvuutta, aktiivisuutta sekä
maaston ja pimeyden hyväksikäyttöä. Kuvassa Aarne Juutilaisen, »Marokon
kauhun», komppania helmikuussa 1940. Kuva: SA-kuva.
The Finnish winter fighting tactics emphasized mobility, initiative, and
exploitation of darkness and terrain. The photo shows the company of Aarne
Juutilainen, dubbed »Terror of Morocco» for his service with the French Foreign
Legion, in February 1940. Photo: Finnish Defence Forces.
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osaaminen oli täysin eri tasolla vuosiin 1939–1940 verrattuna. Näin ollen pelkkä olosuhteiden vertailu ei kerro koko totuutta.
Syksyllä 1953 julkaistu Upseerin käsikirjan III osa ei tuonut aiheen
käsittelyyn merkittävästi uusia asioita, mutta kokonaisuutena kirja on
laaja-alaisin ja syvällisin esitys suomalaisesta 1940- ja 1950-luvun vaihteen taktisesta ajattelusta. Sitä pidettiinkin erittäin onnistuneena. Kirjassa korostettiin, että talvella hyökkäyksellä olisi pyrittävä kesäoloja korostetummin vaikuttamaan puolustajan sivustaan tai selustaan ja siten
välttämään majuri Väänäsenkin esille tuomia rintamahyökkäyksen aiheuttamia vaikeuksia. Kirjassa käsiteltiin myös puolustusta talvioloissa.
Vihollisen mahdollisuudet päästä yllätykseen tiettömän maaston kautta
esimerkiksi lumikiitäjiä tai lumikenkiä käyttämällä tuotiin aiempaa selkeämmin esille. Oman talvitaistelun päämäärä kiteytettiin kirjassa ytimekkäästi: »Pääpyrkimyksenä on jatkuva, liikkuvuutta suksilla hyväksi
käyttävä ja häikäilemätön aktiivisuus, aloitteen tempaaminen ja sen säilyttäminen sekä maaston ja pimeyden hyväksi käyttö vihollista tuhoavien iskujen antamiseksi puolustusasemassa ja sen etumaastossa.»44
Komppanian ja pataljoonan taistelua käsittelevät ohjesäännöt julkaistiin 1950-luvun puolivälissä. Niissä edellytettiin, että niin komppanian kuin pataljoonankin oli kyettävä liikkumaan ja taistelemaan kaikenlaisissa maastoissa ja sääoloissa. Toisaalta yleisesti arvioitiin, että vihollisen mahdollisuuksissa toimia suomalaisessa maastossa ja erityisesti vaikeissa olosuhteissa saattaisi olla huomattaviakin heikkouksia. Tietyllä tavalla poikkeuksen tähän ajatusmalliin muodosti ainakin vuonna
1957 julkaistu Panssarintorjuntayksikköjen ohjesäännön III osa. Sen mukaan panssarijoukkojen liikkumismahdollisuudet yleensä paranivat
talvella kesäaikaan verrattuna. Muutamaa vuotta myöhemmin majuri
Aatos Savunen45 arvioi artikkelissaan, että sotatekniikan kehittyminen
oli vähentänyt maasto-olojen hidastavaa vaikutusta. Savusen mukaan
helikopterin, lentokoneen, ylimenokaluston ja lumikiitäjien kehittyminen oli helpottanut huomattavasti liikkumista vaikeissa olosuhteissa.
Vastaavasti pimeyden ja huonon näkyvyyden merkitystä oli vähentänyt
tutkan ja infrapunalaitteiden kehitys.46
***
Talven merkityksestä ei sotavuosina tai niiden jälkeen kirjoitettu siinä
laajuudessa kuin ennen talvisotaa. Ehkä talvisodankäynnistä oli kertynyt kaikille tarpeeksi kokemuksia, eikä aihetta katsottu pohdinnan ar-

S U M U S S A , S AV U S S A J A P Y R Y S S Ä – M A A S T O J A O L O S U H T E E T O S A N A S U O M A L A I S TA …

179

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:50

Sivu180

voiseksi. Muutamassa julkaistussa kirjoituksessa tarkasteltiin lähinnä
lumen vaikutusta joukkojen liikkuvuudelle sekä liikkeelle taistelussa.
Suomalaisen taktisen ajattelun kehitys näkyi hyvin esimerkiksi siinä,
kuinka hyökkäyksen onnistumisen tekijöinä korostettiin aselajien,
panssarivaunujen ja ilmavoimien tukea. Ennen sotia keskeisenä oli pidetty lähinnä jalkaväen ja tykistön yhteistoimintaa.
Jossain määrin uutena ajatuksena voidaan pitää majuri Aarne Pönkäsen esittelemää vaikean ratkaisun periaatetta, vaikka senkin sovelluksina pidettiin talvi- ja jatkosotaa. Pönkäsen mukaan talven vaikeiden
olosuhteiden aiempaa tehokkaampi hyödyntäminen tasoittaisi voimasuhteita. Talvitaistelun päämääränä pidettiin liikkuvuutta, aktiivisuutta
sekä maaston ja pimeyden hyväksikäyttöä. Kirjoituksissa tuotiin myös
esille sotatekniikan kehityksen merkitys. Teknisten laitteiden kehityksen katsottiin osaltaan vähentäneen upottavan lumihangen merkitystä
taistelukentällä.

Metsät, vesistöt ja vetelät suot

Metsän vaikutuksesta taisteluun kirjoitettiin sotilasaikakauslehdistössä
jo välirauhan aikana keväällä 1941. Tuolloin majuri Y. A. Järvinen tarkasteli artikkelissaan kysymystä ampuma-alan tarkoituksenmukaisesta
raivauksesta. Hänen mukaansa raivausten tarve olisi harkittava aina tapauskohtaisesti. Järvinen kuitenkin huomautti, että muutaman kymmenen metrin syvyinen metsä omien asemien edessä suojaisi enemmän vihollisen tähystykseltä kuin häiritsisi omaa tähystystä. Erityisesti
aluskasvillisuuden ja puiden alaoksien poistaminen lisäisi huomattavasti omia tähystys- ja tulitusmahdollisuuksia paljastamatta silti puolustajan asemia. Vuonna 1951 julkaistussa Linnoittamisohjesäännön I
osassa raivausten tekeminen ohjeistettiin pitkälti Järvisen kirjoituksen
hengessä.47
Metsän edullisesta vaikutuksesta kirjoitti myös nimimerkki Pst.upseeri, alias eversti Harri Hirki kirjassaan Lyhyt panssarintorjuntataktiikka vuonna 1944. Hirkin mukaan suomalainen metsämaasto, vetelät
suot ja pehmeäpohjaiset vesistöt mukaan lukien olisi edullista panssarintorjunnan kannalta, koska se muodostaisi panssarivaunuille läpipääsemättömiäkin esteitä vaunutyypistä riippuen. Hirkillä oli myös ul-
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komaisia kokemuksia panssarintorjunnasta, sillä hän kävi sodan aikana
Saksan itärintamalla tutustumassa panssarikalustoon ja panssarintorjuntakoulutukseen. Panssarintorjunnan osalta ajatukset metsämaaston
merkityksestä säilyivät ohjesääntöjen perusteella ennallaan 1950-luvun
lopulle tultaessa.48 Hirkin ajatuksissa oli maaston ja olosuhteiden hyväksikäytön osalta paljon samoja teemoja, joita ennen talvisotaa käydyssä kirjoittelussa oli esitetty.
Sotienjälkeisinä vuosina metsän vaikutuksesta taistelutoimintaan
julkaistiin sotilasaikakauslehdistössä useita kirjoituksia. Yksi ensimmäisistä oli majuri Yrjö Aaltosen49 artikkeli, jossa hän tarkasteli asiaa
koulutuksellisesta näkökulmasta. Aaltonen oli sikäli poikkeavalla kannalla, että hän näki metsätaistelun korostamisessa myös kritisoitavia
piirteitä. Vaikka Aaltosenkin mukaan metsä- ja korpitaisteluilla oli ollut
ja olisi myös jatkossa tärkeä merkitys, hänen mielestään koulutuksen
painotus keskittyi kuitenkin liiaksi pelkkään metsätaisteluun. Ensinnäkin puolustukselle edullista metsämaastoa ei ollut kaikkialla ja toiseksi
päätaistelut käytäisiin jatkossa avomaastossa, koska vihollisella ei olisi
syytä pyrkiä vaikeakulkuiseen metsään. Näin ollen pääosa joukoista
joutuisi taistelemaan sellaisissa olosuhteissa, joissa metsätaistelutaidoista ei juuri olisi hyötyä.50 On hieman yllättävää, ettei majuri Aaltosen
yleisestä ajattelumallista poikennut kirjoitus herättänyt ainakaan sotilasaikakauslehdistössä laajempaa kirjoittelua.
Sotienjälkeisinä vuosina julkaistuissa ohjesäännöissä ei ollut mitään
taktisesti poikkeavaa sotilaslehdistössä julkaistuihin artikkeleihin verrattuna. Metsän todettiin rajoittavan näkyvyyttä, mutta samalla vähentävän ilmavaaraa ja panssarivaunujen käyttömahdollisuuksia. Toiminnan metsässä katsottiin kuitenkin kuuluvan oleellisena osana kaikkeen
taistelutoimintaan.51 1950-luvulle tultaessa ohjesäännöissä ja oppaissa
metsän merkitys tarkentui sitä mukaa kuin uusia ohjesääntöjä julkaistiin, mutta suoranaista muutosta taktisessa ajattelussa ei näytä tapahtuneen. Metsien arvioitiin helpottavan omaa ja vaikeuttavan vihollisen
toimintaa. Tässä suhteessa ei olekaan havaittavissa muutosta sotien jälkeisten vuosien taktisessa ajattelussa sotaa edeltäneisiin vuosiin verrattuna.
Hyökkäyksessä metsämaaston nähtiin mahdollistavan absoluuttisesti alivoimaiselle osapuolelle vaikuttamisen suhteellisesti eli paikallisesti
ylivoimaisena ratkaisukohdassa yllätyksen avulla. Hyökkäystä metsässä
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ei silti pidetty helposti toteutettavana. Ongelmia arvioitiin mahdollisesti syntyvän ainakin suunnistamisessa ja johtamisessa. Siksi korostettiinkin, että kaikessa toiminnassa olisi pyrittävä yksinkertaisuuteen, jopa
kaavamaisuuteen. Upseerin käsikirjan III osan mukaan koukkaus oli
»erikoinen toimintamuoto hyökkäyksessä metsämaastossa». Metsän
katsottiin tarjoavan suojaa erityisesti tähystykseltä ja suora-ammuntatulelta. Vaikka epäsuoran tulen tehon arveltiin metsässä kasvavan
kranaattien räjähtäessä puiden latvoissa, nähtiin kuitenkin vihollisen
mahdollisuudet käyttää raskasta tulta lähietäisyydelle vähäisiksi. Siksi
tulivoimaista vihollista vastaan katsottiin olevan edullista käyttää metsämaastoa ja yllätystä hyökkäyksessä hyväksi.52 Huomionarvoista on
kaavamaisuuden ja yksinkertaisuuden korostaminen. Se on poikkeuksellista määrällisesti alivoimaisen, mutta laadullisesti ylivoimaisen taktiikalle.
Puolustustaisteluun liittyen korostettiin metsän suojaavaa vaikutusta erityisesti tähystystä vastaan. Etummainen puolustuslinja olisi yleensä sijoitettava aukean reunaan, mutta pääpuolustuslinja sitä vastoin syvemmälle metsään. Erityisesti katsottiin olevan eduksi, mikäli puolustusaseman takana maasto olisi vaikeakulkuista ja siten murtoon päässeen vihollisen liikettä hidastavaa. Puolustustaistelu jaettiin ohjesäännöissä tiiviiseen puolustukseen ja harvaan puolustukseen. Mikäli pataljoonan53 kaistan leveys oli pienempi kuin kolme kilometriä, katsottiin
puolustusryhmitys tiiviiksi. Leveämpi puolustusryhmitys puolestaan
katsottiin harvaksi. Tiiviissä puolustuksessa pyrittiin ryhmittämään
joukot siten, että taistelu vihollista vastaan voitaisiin käydä syvällä,
mutta kapealla alueella. Harva puolustus sen sijaan perustui muutamien voimakkaiden tukikohtien miehittämiseen leveällä alueella ja ennen kaikkea vahvaan reserviin. Harvojen tukikohtien taistelulla vihollisen toimintaa oli tarkoitus rajoittaa siihen asti, kunnes vihollinen vahvan reservin hyökkäyksellä lyötäisiin. Taistelun päätyttyä pääpuolustuslinjan oli ohjesääntöjen mukaan oltava puolustajan hallussa. Tämä
ajatus oli peräisin jo sotia edeltäneiltä vuosilta.54
Huolimatta päinvastaisista pyrkimyksistä suomalainen taktiikka
näyttää perustuneen, ainakin ohjesääntöjen mukaan, vielä 1950-luvullakin jäykän torjuvaan linjapuolustukseen. Ensimmäiset ohjesäännöt
1950-luvulla olivatkin jo julkaistaessa vanhentuneita.55 Havainto on
mielenkiintoinen, kun otetaan huomioon aiemmin käsitelty sotavuo-
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Ylimenokaluston taktinen käyttötarkoitus sopi suomalaiseen ajatusmalliin sotien
jälkeisinä vuosina. Vesistöt nähtiin molemmille osapuolille mahdollisuutena
nopeisiin ja syviin iskuihin vastustajan sivustoihin ja selustaan. Kuvassa suomalaisjoukkojen vesistön ylitys syöksyveneillä Vuonnisessa heinäkuussa 1941. Kuva:
SA-kuva.
The post-war Finnish military doctrine saw many applications for crossing and
bridging equipment. Waterways and bodies of water were seen to confer both
the enemy and our own forces avenues for expeditious strikes deep into the
adversary’s flanks and rear. In the photo, Finnish fast attack craft cross a waterway
near Vuonninen in July 1941. Photo: Finnish Defence Forces.

sien syvyyden puutteesta kärsineen linjapuolustuksen arvostelu ja ajatukset uudesta joustavasta ja syvällä alueella tapahtuvasta alueellisesta
puolustuksesta. Voidaan todeta, että puolustuksen syvyyden lisääminen
oli 1950-luvulla vasta alkutekijöissään. Toisaalta on huomattava, että
harva puolustus perustui vahvoihin reserveihin, mikä puolestaan lisäsi
toiminnan joustavuutta ja liikkuvuuden tarvetta.
Vesistöjen ja soiden merkityksestä kirjoitettiin aikakauden julkaisuissa 1950-luvun alusta alkaen. Ensimmäisiä artikkeleita oli majuri
Veikko Koppisen56 vuonna 1950 julkaistu kirjoitus Vesistöhyökkäyksistä
ja niiden torjunnasta. Koppisen mukaan vesistöt eivät muodosta minkäänlaista estettä ajanmukaisella ylimenokalustolla varustetulle joukolle. Hänen mielestään vesistöhyökkäykset olisivat niin omien joukkojen
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kuin vihollisenkin mahdollisuus nopeisiin, syviin iskuihin vastustajan
sivustoihin ja selustaan. Siinä suhteessa vesistöhyökkäys muistutti Koppisen mukaan paljon maahanlaskuhyökkäystä. Samaa mieltä asiasta oli
myös majuri Lauri Sutela57, jonka mukaan ennen sotia ja osittain niiden aikanakin oli aliarvioitu operaatiomahdollisuuksia vesistöisillä seuduilla ja korostettu liikaa niiden estearvoa. Vesistöjen käyttömahdollisuudet oli Sutelan mukaan 1950-luvun alussa ymmärretty. Maavoimien
vanhentuneen ylimenokaluston uudistamistyön aloittaminen oli näkyvä osoitus siitä. Myös oppaissa ja ohjesäännöissä oli huomioitu ylimenohyökkäys. Vuonna 1953 julkaistussa Upseerin käsikirjan III osassa ylimenohyökkäyksen taktiset mahdollisuudet iskeä syvälle vihollisen selustaan esitettiin samansuuntaisesti kuin Koppisen artikkelissa.58 Se on
tietysti luonnollista, sillä Koppinen oli yksi kirjan kirjoittajista.
Vuonna 1953 kuollut eversti Y. A. Järvinen kirjoitti viimeisinä töinään Sotakorkeakoulun taktiikanopettajana vesistöjen puolustuksesta
avovesikaudella. Järvinen oli Koppisen ja Sutelan kanssa samaa mieltä
siitä, etteivät vesistöt kesälläkään muodostaisi mitään ehdotonta estettä,
vaan ne olisivat helposti ja nopeasti ylitettävissä kevyellä ylimenokalustolla. Samoin kuin Koppinen ja Sutela, Järvinenkin piti vesistöjä viholliselle erittäin edullisina hyökkäysreitteinä. Järvisen mukaan vesistöillä
ei enää sodan jälkeen ollut samanlaista estearvoa kuin ennen sotia oli
ajateltu. Lähinnä tämä johtui ylimenokaluston teknisestä kehityksestä.
Järvinen nostikin estearvoltaan vesistöjä merkittävämmiksi vetelät suot
ja rämeiset korpimaastot.59 On huomattava, että jo ennen talvisotaa
osa kirjoittajista piti vesistöjen estearvoa varsin vähäisenä. Vetelien soiden merkityksestä eversti Hirki oli esittänyt jo vuonna 1944 samansuuntaisia ajatuksia kuin Järvinen 1950-luvun alkupuolella.
Soiden estearvosta kirjoitti myös kapteeni Unto Huuhtanen Sotilasaikakauslehdessä vuonna 1956 julkaistussa artikkelissaan. Hänen mukaansa suot tarjoaisivat yllätyksellisestä toiminnasta ja vaikeista olosuhteista lisätehoa hakevalle joukolle edullisen toimintaympäristön, sikäli kun joukko kykenisi itse voittamaan soisten alueiden haasteet.
Myös ohjesäännössä arvioitiin vesistöjen ja soiden merkitys Järvisen ja
Huuhtasen kirjoitusten kanssa samansuuntaisesti: »Kapeiden vesistöjen
vaikutus puolustuksessa rajoittuu vain niiden taktilliseen estemerkitykseen. Sen sijaan ovat vetelät suot kesällä ja heikosti jäätyneinä talvellakin tehokkaampia esteitä kuin vesistöt.»60 Vesistöt nähtiin suomalaises-
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sa ajattelussa sotienjälkeisinä vuosina pääsääntöisesti molemmille osapuolille edullisina hyökkäysreitteinä. Sen sijaan alivoimaisen taktiikkaa
tukevana, vaikeakulkuisena maastona nousivat esille vetelät suot.
***
Metsän suojaava vaikutus nostettiin kirjoituksissa esiin 1940- ja 1950luvulla. Uutena elementtinä mukaan otettiin vetelien soiden ja pehmeäpohjaisten vesistöjen hidastavan vaikutuksen tarkastelu. Suurin osa
kirjoittajista arvioi, ettei vesistöillä enää ollut samanlaista estearvoa
kuin sotia ennen oli ajateltu. Tärkeimpänä syynä tähän pidettiin ylimenokaluston kehitystä. Tekniikan kehityksen merkitys näkyi taktiikasta
käydyssä kirjoittelussa tässä yhteydessä selvästi. Suomessa seurattiin sotatekniikan kehitystä ja kyettiin tekemään siitä perusteltuja johtopäätöksiä. Poikkeuksellisesti suomalainen taktiikka pyrki hyödyntämään
ylimenokaluston yhteydessä tekniikan kehittymisestä saatavia hyötyjä,
sillä ylimenokaluston taktinen käyttötarkoitus sopi suomalaiseen ajatusmalliin. Vesistöt nähtiin molemmille osapuolille mahdollisuutena
nopeisiin, syviin iskuihin vastustajan sivustoihin ja selustaan. Sen sijaan soiden katsottiin tarjoavan vaikeissa olosuhteissa toimimaan kykenevälle osapuolelle viholliseen nähden edullisen toimintaympäristön.
Toisaalta sotien jälkeen arvioitiin myös, että jatkossa ratkaisutaistelut jouduttaisiin käymään avomaastossa, koska vihollisella ei olisi syytä
pyrkiä vaikeakulkuiseen metsään. Ilmeisesti aihe oli joko vaikea tai arka, sillä keskustelua ei syntynyt. Valtaosa kirjoittajista korosti metsämaaston suojaavan puolustajaa sitä paremmin mitä syvemmälle metsän suojaan joukot ryhmitettäisiin. Siitä, miten vihollinen saataisiin
taistelemaan sille epäedullisessa maastossa, ei kirjoitettu. Metsän nähtiin mahdollistavan yllätykseen pääsyn, erityisesti hyökkäyksessä tulivoimaista vihollista vastaan. Ratkaisutaisteluissa pidettiin keskeisenä
omien joukkojen kykyä tukeutua metsiin niin puolustuksessa kuin
hyökkäyksessäkin.

Huono näkyvyys alivoimaisen aseveljenä

Huonon näkyvyyden merkityksestä taktiikalle oli kirjoitettu jo ennen
talvisotaa. Tuolloin oli käsitelty lähinnä yötaisteluita ja pimeyden vaikutusta. Tosin jo 1920-luvun lopulla oli ikään kuin ohimennen viitattu
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myös suojasavujen käyttömahdollisuuteen taistelussa. 1940- ja 1950luvun kirjoittelussa tarkastelu laajeni savujen käytön osalta. Lisäksi tarkastelu ulotettiin sisältämään huonon sään eli sumun, lumipyryn ja sateen vaikutukset näkyvyyteen taistelukentällä.61
Savun käyttö taisteluvälineenä nousi esille sotilasaikakauslehdistössä
vuonna 1940. Tuolloin everstiluutnantti Yrjö Tikka62 rinnasti artikkelissaan yön pimeyden ja tiheän sumun tarjoaman suojan. Hänen mukaansa näkösuojan hyödyntäminen olisi tärkeää omien tappioiden vähentämiseksi. Ellei luontaista näkösuojaa olisi tarjolla, pitäisi sellainen
järjestää keinotekoisesti savua tai sumua kehittäviä aineita käyttämällä.
Näin kyettäisiin vaikeuttamaan vihollisen tähystystä ja tulitoimintaa.
Oikein käytettynä suojasavut toisivat hänen mukaansa välttämätöntä
helpotusta taisteluun.63 Huonon näkyvyyden hyödyntämisen voidaan
katsoa liittyneen yhtenä keskeisenä osana alivoimaisen taktiikkaan nimenomaan yllätykseen pääsyn näkökulmasta tarkasteltuna.
Myös oppaisiinkin savujen käyttö ilmestyi nopeasti. Vuonna 1945
julkaistussa Panssarin lähitorjunnan harjoitus- ja taisteluoppaassa aihetta käsiteltiin oppaan laajuus huomioon ottaen varsin kattavasti. Opas
oli liitteineen noin 80 sivun mittainen. Savujen käyttöä siinä käsiteltiin
omana lukunaan kahdeksan sivun verran. Käsittely sisälsi tekstin lisäksi
kolme valokuvaa ja yhden piirroksen. Oppaan mukaan savutuksella
pyrittiin yllättämään ja sokaisemaan vaunun miehistö, ja siten tasoittamaan voimasuhteita panssarivaunun tuhoamisen helpottamiseksi.
Liikkuvaan panssarintuhoojatoimintaan savutus kuului oleellisena osana myös vuonna 1957 julkaistun Panssarintorjuntayksikköjen ohjesäännön III osan mukaan.64 Käsittelyn laajuuden perusteella näyttää siltä,
että savujen käytön merkitystä pidettiin panssarin lähitorjunnassa tärkeänä.
Vuonna 1945 ilmestyneessä Jalkaväen taisteluoppaan I osassa toimintaa huonon näkyvyyden vallitessa eli pimeässä, savussa, sumussa ja pyryssä käsiteltiin niin ikään omana lukunaan, tosin vain vajaan viiden sivun verran. Ohjeistuksessa keskityttiin yksityiskohtiin, sillä oppaassa
käsiteltiin yksittäisen miehen toimintoja. Seuraavalla vuosikymmenellä
keskeisimmissä ohjesäännöissä käsiteltiin savujen käyttöä vain lyhyesti.
Niillä todettiin kuitenkin olevan suuri merkitys varsinkin hyökkäyksessä avomaastossa valoisan aikaan tai ylitettäessä vesistöjä.65 Taktisessa
mielessä tarkasteltuna pimeyden, savun, sumun ja pyryn kuitenkin kat-
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sottiin edistävän yllätystä. Yllätyksen avulla nähtiin mahdolliseksi temmata aloite. Perimmäisenä tarkoituksena oli esiintyä yllätyksen myötävaikutuksella lukumääräisesti ylivoimaisena ratkaisukohdassa.
Erilaisten yönäkölaitteiden teknistä kehitystä seurattiin Suomessa
julkisen kirjoittelun perusteella ainakin 1940-luvun lopulta alkaen.

Upseereiden kirjoituksissa sumun, savun ja pyryn katsottiin edistävän yllätystä.
Yllätyksen avulla puolestaan nähtiin mahdolliseksi temmata aloite. Kuvassa
liekinheitinryhmä etenee savun suojissa Aunuksen kannaksella maaliskuussa 1943.
Kuva: SA-kuva.
Many officers maintained in their writings that fog, smoke, and heavy snowfall
would help to achieve an element of surprise, which in turn was conducive to
seizing an initiative. The photo shows a Finnish flame-thrower squad advancing
in the Aunus Isthmus in March 1943, concealed from observation by smoke.
Photo: Finnish Defence Forces.
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Tuolloin vielä arvioitiin, että panssarivaunujen käyttö Suomen oloissa
rajoittuisi toistaiseksi valoisaan aikaan. Silti jo vuonna 1953 mainittiin
erikseen hyökkäys yönäkölaitteilla varustettua vihollista vastaan.
Omaan toimintaan sen katsottiin vaikuttavan siten, että tulivalmistelua
murtokohtaan ei tällaisessa tilanteessa saisi jättää toteuttamatta, sillä
infrapunalaitteiden tulen osuvuutta kohottava merkitys tunnettiin. Käsiaseisiin asennettavien infrapunalaitteiden tehokkaana toimintaetäisyytenä pidettiin 60–200 metriä. Panssarivaunuissa olevien yönäkölaitteiden toimintaetäisyyden arvioitiin olevan vielä paljon pidempi. Infrapunalaitteiden suorituskykyä pidettiin varsin hyvänä. Yleisesti ottaen
yöhyökkäyksen tulivalmisteluun liittyen todettiin Jalkaväen taisteluohjesäännön II osassa vuonna 1955, että »hyökkäys yleensä aloitetaan
lyhyen tulivalmistelun jälkeen tai ilman sitä».66 Muutos tulivalmistelun
ohjeistukseen hyökättäessä yönäkölaitteilla varustettua vihollista vastaan johtui todennäköisesti siitä, että yllätykseen pääsyä vihollisen
käyttämien yönäkölaitteiden takia ei pidetty mahdollisena. Sotatekniikan kehitys heikensi tässä tapauksessa alivoimaisen osapuolen mahdollisuutta päästä yllätykseen.
Pimeyden katsottiin kuitenkin vielä 1950-luvun alkuvuosina tarjoavan suojaa vihollisen tulta ja tähystystä vastaan, ja siten edistävän yllätykseen pääsyä. Yöhyökkäyksellä arveltiin olevan myös moraalisesti järkyttävä vaikutus viholliseen. Aseiden tulivaikutusta pidettiin yöllä pienempänä, minkä vuoksi yöhyökkäystä pidettiin edullisena. Lisäksi arvioitiin, että pimeätoiminnassa puolustaja kärsisi suuremmat tappiot
kuin hyökkääjä. Toisaalta hyökkäyksen mahdolliset vaikeudet tunnistettiin myös, mutta perusteellisella koulutuksella ja huolellisilla valmisteluilla niistä arvioitiin selvittävän. Merkittävimpinä haasteina pidettiin suunnistamista, yhteydenpitoa ja johtamista. Tämän vuoksi yöhyökkäyksessä piti pyrkiä yksinkertaisuuteen, suoraviivaisuuteen ja selkeyteen kaikissa toiminnoissa.67
Parhaimpana hyökkäyksen aloittamisajankohtana pidettiin aamuyötä, jolloin siirtyminen lähtöasemaan tapahtuisi pimeässä. Sumun ja pyryn katsottiin helpottavan ainakin alkumenestyksen saavuttamista.
Toisaalta vuoden 1954 Kenttäohjesäännön II osassa otettiin huomioon,
että pimeys tai huono näkyvyys mahdollistavat myös viholliselle yllätykseen pääsyn. Yleisesti ottaen pimeyden kuitenkin katsottiin vaikeuttavan erityisesti vihollisen toimintaa esimerkiksi vähentämällä tulen
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tehoa.68 Ehkä juuri samasta syystä oman tulivoiman käytön kehittämistä huonoissa näkyvyysoloissa pidettiin tärkeänä. Sen katsottiin parantavan omia mahdollisuuksia taistelussa määrällisesti ylivoimaista vihollista vastaan.
Toimintaa vaikeissa olosuhteissa ja huonon näkyvyyden vallitessa
leimasi taktisesti tarkasteltuna selvästi pyrkimys yllätykseen. Everstiluutnantti Kurt-Erik Lindeman69 kirjoitti yllätyksen merkityksestä artikkelin, joka julkaistiin Sotilasaikakauslehdessä vuonna 1955. Kirjoituksessaan Lindeman piti yllätystä keinona ylivoiman saavuttamiseksi.
Von Clausewitzin ajatuksiin viitaten Lindeman totesi yllätyksen olevan
tehokkaimpia keinoja taktisen menestyksen saavuttamiseksi. Erityisen
merkittävä yllätyksen mahdollisuus oli Lindemanin mukaan tilanteissa,
joissa näkyvyys oli rajallinen, kuten esimerkiksi metsässä tai huonon
sään vallitessa. Myös epätavalliseen vuorokauden aikaan aloitettu toiminta johtaisi hänen mukaansa helpommin vastustajan yllättämiseen.
Siksi Lindemanin mukaan omien joukkojen maastokelpoisuus sekä kyky taistella kaikissa sääoloissa ja kaikkina vuorokauden aikoina muodostaisi tärkeän voimavaran.70 Lindeman kiteytti artikkelissaan loistavasti alivoimaisen taktiikan syvimmän olemuksen. Vaikeiden olosuhteiden, huonon sään ja pimeyden merkitys suomalaiselle taktiikalle oli siinä, että niiden katsottiin mahdollistavan yllätyksellisen toiminnan.
Myös 1950-luvun ohjesäännöistä ja oppaista ilmenevä taktinen ajattelu tuki selvästi Lindemanin ajatuksia. Niidenkin mukaan oli aina pyrittävä yllätykseen, sillä yllätys olisi varmin tie menestykseen. Yllätys arvioitiin saavutettavan esimerkiksi hyödyntämällä omassa toiminnassa
vaikeaa maastoa ja viholliselle epäedullisia sää- ja näkyvyysoloja. Yllätyksen tuoman edun lopputuotteena nähtiin mahdollisuus vaikuttaa
taisteluiden ratkaisukohdassa ylivoimaisena.71 Tässä suhteessa ei juuri
ole havaittavissa muutosta sotia edeltäneiden vuosien ajatteluun.
***
Pimeyden merkityksestä taisteluun oli kirjoitettu jo ennen talvisotaa.
Sotavuosina ja niiden jälkeen aiheen tarkastelu laajeni kattamaan huonon näkyvyyden merkityksen taistelukentällä. Merkittävimpiä uusia
aiheita olivat suojasavujen, sumun, lumipyryn ja sateen vaikutuksen
tarkastelu. Panssarintorjunnassa savutuksella pyrittiin yllättämään vaunun miehistö ja siten tasoittamaan voimasuhteita. Tavoitteena oli häiritä vaunun tähystys- ja tulitusmahdollisuuksia.
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Yllätys oli keskeisessä roolissa tarkasteltaessa huonon näkyvyyden
merkitystä taktisessa mielessä. Tosin erilaisten yönäkölaitteiden kehityksen nähtiin vähentävän yllätykseen pääsyn mahdollisuutta. Vielä
1950-luvulla yöhyökkäystä pidettiin kuitenkin kannattavana. Sen toteuttamisessa esiintyvät vaikeudet arvioitiin voitettavan perusteellisella
koulutuksella. Huonon näkyvyyden ansiosta arvioitiin siis päästävän
yllätykseen. Yllätyksen avulla puolestaan oli tarkoitus vaikuttaa ratkaisukohdassa suhteellisesti ylivoimaisena. Tässä suhteessa huonon näkyvyyden merkitys tietyllä tavalla rinnastui kirjoituksissa talven ja metsän
tuomiin etuihin.

Asutuskeskus uutena taistelumaastona

Taistelu asutuskeskuksessa tuli suomalaiseen taktiikkaa käsitelleeseen
kirjallisuuteen ilmeisesti joko saksalaisena tai venäläisenä vaikutuksena
1920-luvun alussa. Tuolloin jääkärimajuri Unio Sarlin72 sivusi aihetta
yhden sivun verran Johtajan käsikirjassaan. Sarlin pitäytyi lähinnä taisteluteknisessä näkökulmassa. Tarkemmin taisteluita asutuskeskuksissa
ja niiden taktiikkaa tarkasteli tsaarin armeijassa palvellut kenraalimajuri Paul von Gerich73 kirjoissaan Komppanian taistelukouluutus II osa ja
Taktiikan oppikirja II osa. Hänen mukaansa hyökkääjän olisi yleensä
edullisempaa yrittää välttää taistelua asutuilla seuduilla. Puolustukseen
asutuskeskus sen sijaan sopisi von Gerichin mukaan, mikäli se sijaitsi
hallitsevalla paikalla ja sen rakennukset olivat riittävän lujarakenteisia.74 Laajempaa julkista kirjoittelua taistelusta asutuskeskuksessa ei
kuitenkaan ennen talvisotaa virinnyt.
Vahvemmin aihe nousi suomalaiseen taktiseen kirjoitteluun ilmeisesti sotavuosien taistelukokemusten myötä, sillä asutuskeskustaisteluiden problematiikkaan palattiin uudestaan vuonna 1944. Tuolloin julkaistussa Lyhyt panssarintorjuntataktiikka -kirjassa taisteluita asutuskeskuksissa tarkasteltiin panssarintorjunnan näkökulmasta reilun neljän sivun verran. Kirjan mukaan panssarintorjuntaa järjestettäessä olisi
varauduttava taistelemaan myös sivustoista tai selustasta hyökkäävää
vihollista vastaan. Erityisen merkittävänä taistelun kannalta pidettiin
rakennusten tiheyttä ja materiaalia. Vuonna 1947 julkaistussa Jalkaväen
taisteluoppaan III osassa asutuskeskustaistelua, niin hyökkäystä kuin
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puolustustakin, käsiteltiin yhteensä seitsemän sivun verran. Hyökkäyksessä korostui oppaan mukaan kiinteä yhteistoiminta tukevien aseiden
ja aselajien kanssa. Vastaavasti puolustustaistelussa korostettiin valmisteluiden merkitystä ja ryhmien itsenäistä toimintaa.75
Vuosien 1947–1948 vaihteessa julkaistiin Sotilasaikakauslehdessä
kahdessa osassa kapteeni Martti Frickin76 vajaan kymmenen sivun mittainen artikkeli Taistelusta asutuskeskuksessa. Kirjoitus oli siihen mennessä laajin ja syvällisin asutuskeskustaistelua käsittelevä julkaisu. Lähteinään Frick oli käyttänyt ulkomaisia ohjesääntöjä ja artikkeleita. Hänen mukaansa asutuskeskuksessa olisi valmistauduttava taistelemaan
joka suuntaan puolustettavissa tukikohdissa mahdollisimman syvällä
alueella tarvittaessa saarrettunakin. Itse taistelun Frick näki pienipiirteisenä, hajanaisena ja siten vaikeasti johdettavana. Myös hyökkäystoiminta rajoittuisi hänen mukaansa iskuosastotoiminnaksi, koska suurten joukkojen johtaminen olisi mahdotonta. Taisteluiden yllätyksellisyyden vuoksi Frick korosti suuren reservin merkitystä. Reserviä tulisi
käyttää hänen mukaansa ennen kaikkea defensiivisesti, ei niinkään vastahyökkäyksiin.77 Frick toikin varsin seikkaperäisesti esille tärkeimmät
asutuskeskustaisteluun liittyvät tekijät.
Asutuskeskustaistelua pidettiin sotienjälkeisinä vuosina Suomessa ilmeisen merkityksellisenä, koska aiheesta julkaistiin oma ohjesääntönsä
vuonna 1951. Ohjesäännössä suhtauduttiin taisteluun asutuskeskuksissa jossain määrin varautuneesti. Taistelumaastona asutuskeskus kuvattiin erikoislaatuiseksi maastoksi, joka edellyttäisi yksityiskohtaisia järjestelyitä ja joka saattaisi tuottaa vaikeuksia myös puolustajalle, mutta
etenkin hyökkääjälle. Toisin kuin kapteeni Frick kirjoituksessaan, Asutuskeskustaisteluoppaassa korostettiin vastahyökkäysten merkitystä taistelun ratkaisemiseksi.78 Tässä ilmeisesti näkyi muiden keskeisten ohjesääntöjen vaikutus, sillä niissä korostettiin vihollisen torjumista pääpuolustuslinjalla tarvittaessa vastahyökkäyksin.
Useissa 1950-luvulla julkaistuissa, jalkaväkitaistelua käsittelevissä
ohjesäännöissä ja oppaissa tarkastellaan asutuskeskustaistelua. Esimerkiksi Upseerin käsikirjan III osassa todettiin vuonna 1953, Asutuskeskustaisteluoppaan hengessä, että hyökkäys asutuskeskuksessa olisi hidasta
ja suuria tappioita tuottavaa toimintaa. Reservien käytön osalta tuotiin
esille mahdollisuudet ja tarpeet niin puolustuksellisiin kuin hyökkäyksellisiinkin vastatoimenpiteisiin. Asutuskeskustaistelua käsiteltiin myös
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muun muassa Jalkaväen taisteluoppaan V osassa ja Kenttäohjesäännön II
osassa vuonna 1954, Jalkaväen taisteluohjesäännön II osassa vuonna
1955, Sissiohjesäännössä vuonna 1957 ja Taistelijan oppaassa vuonna
1959.79 Taktisessa mielessä suurimmat näkemyserot eri julkaisujen ja
kirjoittajien välillä löytyivät reservin käyttötarkoituksen ja vahvuuden
osalta. Kokonaisuutena tarkasteltuna eroavaisuuksia voidaan kuitenkin
pitää varsin vähäisinä ja sangen luonnollisina, sillä suomalaisen taktiikan uusin osa-alue etsi itseään vielä 1950-luvun taktisessa ajattelussa.
Asutuskeskustaistelun merkitystä kuitenkin osoittaa sen käsittely useissa eri ohjesäännöissä.
***
Asutuskeskus taisteluympäristönä ja sen merkitys taktiikalle tuli mukaan uutena aluevaltauksena maaston ja olosuhteiden merkitystä tarkastelevaan kirjoitteluun sotien loppuvaiheessa ja niiden jälkeen. Kirjoittelun perusteella asutuskeskukset nähtiin haasteellisena toimintaympäristönä niin puolustajalle kuin hyökkääjällekin. Kirjoituksissa korostettiin yhteistoiminnan ja valmisteluiden merkitystä, sekä pienten,
itsenäisten joukkojen kykyä oma-aloitteiseen toimintaan. Reservien varaamista niin vastahyökkäyksiin kuin defensiivisiä tehtäviä varten pidettiin tärkeänä. 1950-luvun aikana käsitys asutuskeskusten merkityksestä suomalaiselle taktiikalle ei vielä täysin selkiytynyt kirjoitusten perusteella. Asutuskeskusten rooli onkin nähtävä tarkasteltavalla aikakaudella eräänlaisena sotakokemusten myötä heränneenä uutena mahdollisuutena tai suoranaisena välttämättömyytenä.

Upseereiden ajatuksia alivoimaisen taktiikasta

Upseereiden omiin ajatuksiin perustuneet artikkelit ovat tarkasteltavana olevalla aikakaudella syntyneitä alkuperäisiä dokumentteja. Ne antavat mahdollisuuden tutustua taktiseen keskusteluun ja ymmärtää
taktisen ajattelun kehitystä. On muistettava, että kirjoitukset ovat yksittäisten upseereiden mielipiteisiin perustuvia kirjoituksia. Kirjoittajat
olivat virkaiältään eri-ikäisiä, heidän koulutustaustansa poikkesivat toisistaan ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa suomalaisen taktiikan kehittämiseen olivat keskenään hyvin erilaiset. Artikkelitkin ovat keskenään erilaisia ja laajuudeltaan vaihtelevia. Kirjoituksissa kuitenkin il-
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menee hyvin suomalainen taktinen ajattelu ja sen muutos yleisesti taktiikkaan vaikuttavien tekijöiden tarkastelussa. Taktiikan kannalta tarkasteltuna upseereiden näkemyksissä oli nähtävissä vain vähäisiä keskinäisiä eroja. Eroavuudet eivät näytä selittyvän millään yksittäisellä tekijällä, kuten ikäerolla tai erilaisella koulutustaustalla. Pikemminkin
näyttää olleen kysymys henkilökohtaisista näkemyseroista.
Upseereiden julkisessa kirjoittelussa vihollisen merkitys muuttui sotia edeltäneitä vuosia monipuolisemmaksi ja samalla uhkalähtöiseksi.
Uhkakuvan moniulotteisuus ja laaja-alaisuus määrittivät lähtökohdan
suomalaiselle taktiikalle. Julkisessa kirjoittelussa anonyymiksi jääneen
vihollisen luomaan uhkakuvaan pyrittiin vastaamaan sotia edeltäneiden vuosien tapaan laadullisella paremmuudella. Kirjoitukset uhkakuvasta ohjasivatkin selkeästi suomalaisen taktiikan suuntaa. Uhkan anonyymiys ei kuitenkaan ohjannut alivoimaisen taktiikkaa passiivisempaan suuntaan. Maasto ja olosuhteet tarjosivat edelleen mahdollisuuden voima-asetelman tasoittamiseksi. Niiden hyödyntäminen pysyikin
suomalaisen taktiikan perustana.
Maaston ja olosuhteiden merkitys säilytti asemansa sotavuosien jälkeisessä ajattelussa. Muutoksia tapahtui lähinnä toimintaympäristön ja
ajattelun laajentumisen myötä. Sotia edeltäneiden vuosien keskustelu
yön pimeyden merkityksestä laajentui huonojen näkyvyysolojen merkityksen tarkasteluksi. Asutuskeskuksen merkitys taistelumaastona tuli
nyt vahvemmin mukaan keskusteluun. Sen sijaan talven ja metsän merkitys säilyi vähintään samanlaisena kuin se oli ollut 1920- ja 1930-luvulla. Suomalaisessa taktisessa ajattelussa korostui 1950-luvullakin ennen kaikkea määrällisesti alivoimaisen osapuolen pyrkimys yllätykseen
vaikeissa olosuhteissa.
Alivoimaisen taktiikka oli sotien jälkeen edelleen ennen kaikkea
maaston ja olosuhteiden hyödyntämistä vihollista etevämmällä tavalla.
Suomalaiset upseerit näkivät kirjoituksissaan haasteellisen toimintaympäristön tasoittavan voimasuhteita määrällisesti alivoimaisen, mutta
niissä olosuhteissa toimimaan tottuneen ja yllätystä hyödyntävän, paremmin koulutetun joukon hyväksi. Suomalainen taktiikka oli edelleen
taitoa käydä taisteluita metsässä niin kesällä kuin talvellakin, ja yön pimeydessä, sumussa, savussa sekä lumipyryssä.
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kritisoimaan talvisodan aikaista taktista osaamista. Hannula (1944), s. 33–35, 79.
8 Jouna Valtonen (1907–1965) oli kadettiupseeri. Sotien aikana Valtonen toimi mm.
pataljoonankomentajana ja Päämajan operatiivisen toimiston päällikkönä. Sotien
jälkeen hän työskenteli pääesikunnan operatiivisella osastolla vuosina 1945–1949 eli
kirjoituksensa julkaisun aikaan. Valtonen ylennettiin kenraalimajuriksi vuonna 1964.
Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918–1996. Biografiat, WSOY:n graafiset laitokset,
Porvoo, 1997, s. 447–448.
9 Valtonen, Jouna: Sotakokemukset ja tulevaisuuden sota, Sotilasaikakauslehti 4/1947,
s. 2.
10 Ilmola, Paavo: Alueellinen maanpuolustusjärjestelmä, Sotilasaikakauslehti 1952, s. 290 ja
Lindeman, Kurt-Erik: Komentaja ja tiedustelu, Sotilasaikakauslehti 1953, s. 202.
11 Maahanlaskuista esiintyy lähteen ja julkaisuvuoden mukaan erilaisia ilmaisuja, kuten
ilmamaihinlasku, maihinlasku ja maahanlasku. Kaikilla näillä kuitenkin tarkoitettiin
taktisesti tarkasteltuna samanlaista toimintaa eli vihollisen hallussa olevalle alueelle
ilmoitse kuljetettavin joukoin suoritettua hyökkäystä. Kenttäohjesääntö II osa (KO II),
Kauppalehti Oy:n Kirjapaino, Helsinki, 1954, s. 252. Tässä artikkelissa käytetään vuoden
1954 Kenttäohjesäännön II osan mukaisesti sanaa maahanlasku.
12 Hannus, Tauno: Ilmamaihinlaskujoukot, niiden tehtävät ja toimintamahdollisuudet,
Sotilasaikakauslehti 1935, s. 603–604 ja A. A.: Ilmadesanttijoukkojen järjestely ja
käyttösuunnitelmat suurvalloissa ja erityisesti Neuvostoliitossa, Sotilasaikakauslehti
1939, s. 115–117, 119–120. Nimimerkin A. A. takana on ilmeisesti A. F. Airo.
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13 Gabrielsson, Birger:

Maihinlaskut, Sotilasaikakauslehti 2/1946a, s. 10–13, 3/1946b,
s. 13–16 ja 1/1947, s. 11–14.
14 Kiveliö, Johan: Maihinnoususotatoimi ja sen torjuminen Normandian maihinnoususta
saatujen kokemusten valossa, Maalaiskuntien Liitto r.y. Kirjapaino, Helsinki, 1948,
s. 62–64.
15 Lauri Boldt (1910–1982) oli kadettiupseeri. Sotien aikana hän toimi mm. komppanianpäällikkönä ja pataljoonan komentajana. Boldt ylennettiin everstiksi vuonna 1965.
Kadettiupseerit 1920–2010 (2010), s. 69.
16 Boldt, Lauri: Sotateknillinen kehitys viime sotiemme jälkeen ja sen vaikutus kotirintaman puolustukseen, Sotilasaikakauslehti 1954, s. 242–243.
17 Turkki, Reino: Maahanlaskujen kehityksen tarkastelua toisen maailmansodan jälkeisenä
aikana, Sotilasaikakauslehti 1952, s. 62 sekä R. T.: Suurisuuntaisten maahanlaskujen
lentokuljetusnäkökohtia, Sotilasaikakauslehti 1954, s. 24. Nimimerkin R. T. takana on
ilmeisesti majuri Reino Turkki.
18 Upseerin käsikirja III osa. Joukkoja varten, 1953, s. 4–5, 8 ja Kenttäohjesääntö II osa
(1954), s. 183–184, 193–204.
19 Maihinnousu. Ennen hullunyritys – nyt tavallisimpia hyökkäysmuotoja, Suomen Sotilas
19/1943, s. 556–557, 570.
20 Johan Kiveliö (1902–1965) oli kadettiupseeri. Sotien aikana hän toimi mm. taisteluosaston komentajana ja Päämajan operatiivisen osaston toimistopäällikkönä. Kiveliö
ylennettiin everstiksi vuonna 1949. Kadettiupseerit 1920–2010 (2010), s. 358.
21 Kiveliö (1948), s. 23–24. Kiveliön tutkimuksen merkityksen osalta Tynkkynen (1996),
s. 336.
22 Kiveliö (1948), s. 45, 54, 130, 141–142 ja Järventaus, Jorma: Yleissotatieteellinen katsaus
vuosien 1953–54 vaihteessa, Tiede ja Ase N:o 12, Oy. Länsi-Savon Kirjapaino, Mikkeli,
1954, s. 301 sekä Ollila, Lauri: Merijalkaväki, Rannikkotykistö taistelee, Maalaiskuntien
Liiton Kirjapaino, Helsinki, 1951, s. 159 ja Sauramo, Lauri: Alueellisen puolustuksen
periaatteista, Tiede ja Ase N:o 10, Oy. Länsi-Savon Kirjapaino, Mikkeli, 1952, s. 8, 12.
23 Öhman, Gunnar: Nykyisen kenttätykistömme käyttömahdollisuudet maihinnousutorjunnassa, Sotilasaikakauslehti 1952, s. 294–299 ja Ilmola, Paavo: Rannikkojemme ja
vesistöjemme vaikutus joukkojemme organisaatioon ja käyttöperiaatteisiin, Sotilasaikakauslehti 1953, s. 6.
24 Kenttäohjesääntö II osa (1954), s. 92 ja Jalkaväen taisteluohjesääntö II osa (JvO II).
Pataljoonan taistelu, Oy. Länsi-Savon Kirjapaino, Mikkeli, 1955, s. 215.
25 Kenttäohjesääntö II osa (1954), s. 205, 215, 226.
26 Majuri Gunnar Öhman käsitteli erikoisaseiden nimeämiseen liittyvää problematiikkaa
artikkelissaan vuonna 1956. Hänen mukaansa »erikoisaseet» saattoi terminä johtaa liian
väljiin tulkintoihin. Öhmanin mukaan parempi oli puhua atomipommeista ja erikoistaisteluaineista. Atomipommeihin kuuluivat hänen mukaansa atomi- ja vetypommit.
Erikoistaisteluaineita puolestaan olivat taistelukaasut, radiologiset ja biologiset taisteluaineet sekä polttotaisteluaineet. Öhman, Gunnar: Erikoissuojelu, Sotilasaikakauslehti
1956b, s. 42.
27 Enkiö, Sulo: Mitä jokaisen upseerin on nykyään tiedettävä atomipommista, Sotilasaikakauslehti 5/1947a, s. 44–46 ja 6/1947b, s. 21 ja Taistelijan opas, Oy. Länsi-Savon
Kirjapaino, Mikkeli, 1959, s. 83, 92–106 sekä Järvinen, Y. A.: Yleissotatieteellinen katsaus
vuosien 1949 ja 1950 vaihteessa, Tiede ja Ase N:o 8, Kustannusosakeyhtiö Otavan
kirjapaino, Helsinki, 1950b, s. 8–9, 12–13, 16–17 ja Napalmpommi – nykyaikainen
palopommi, Suomen Sotilas – Suomen Mies 2/1951, s. 3–4 ja Ilmola (1952), s. 290.
28 Enkiö (1947b), s. 20 ja Bremer, A.: Yleistietoa atomipommista, Tiede ja Ase N:o 7,
Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1949, s. 137–138, 145 sekä Kallio,
Toivo: Aseiden kehitys ja sen vaikutus sodankäyntiin, Sotilasaikakauslehti 2/1950,
s. 19–20.
29 Järvinen (1950b), s. 12 ja Kallio, Toivo: Suojautumisesta atomipommin vaikutuksia
vastaan, Sotilasaikakauslehti 1951, s. 78 sekä Arimo, Reino: Atomipommin vaikutus ja
suojautuminen sitä vastaan, Tiede ja Ase N:o 10, Oy. Länsi-Savon Kirjapaino, Mikkeli,
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1952, s. 116–117 ja Hirva, Eino: Kaukorakettien käytöstä hyökkäykseen ja niiden
torjunnasta toisen maailmansodan aikana sekä sodan jälkeisen kehityksen tarkastelua,
Tiede ja Ase N:o 10, Oy. Länsi-Savon Kirjapaino, Mikkeli, 1952a, s. 165–166 sekä
Keinonen, Yrjö: Yleiskatsaus ydintaisteluvälineiden nykyiseen kehitysvaiheeseen, Tiede
ja Ase N:o 16, Oy. Länsi-Savon Kirjapaino, Mikkeli, 1958, s. 146–147 ja Öhman, Gunnar:
Atomipommien ja erikoistaisteluaineiden käytön uhka asettaa kenttätykistöllemme
eräitä lisävaatimuksia, Sotilasaikakauslehti 1956a, s. 387–388 ja Ahonius, Ejwind:
Atomipommi taktillisena aseena, Sotilasaikakauslehti 1957, s. 363. Uusien aseiden
suhteesta entisiin, erityisesti ohjusten osalta lisäksi Peura, Eskil: Katsaus raketti- ja
ohjusalan viimeaikaiseen kehitykseen, Tiede ja Ase N:o 15, Oy. Länsi-Savon Kirjapaino,
Mikkeli, 1957, s. 253 ja Peura, Eskil: Ohjus – uusi taisteluväline, Kansa taisteli 1959,
s. 170.
30 Yrjö Järvinen (1900–1953) oli yleisesikuntaeversti ja suomalaisen taktiikan kehittäjä,
joka virkatyönsä ohessa tutki ja kehitti suomalaista taktiikkaa. Järvinen osallistui
aktiivisesti mm. Sotilasaikakauslehden palstoilla käytyyn taktiseen keskusteluun. Hän
julkaisi myös kirjoja taktiikasta. Hänen teoksensa Suomalainen ja venäläinen taktiikka
talvisodassa on ollut keskeisiä oppikirjoja kantahenkilökunnan koulutuksessa.
Myllyniemi, Urho: Järvinen, Yrjö (1900–1953), 2004, http://www.kansallisbiografia.fi/
kb/artikkeli/7745/, 19.10.2013.
31 Järvinen (1950b), s. 13, 16–17 ja Bremer (1949), s. 137 sekä Kallio (1950), s. 19–20 ja
Leinonen, Kaarlo, Ylirisku, Otto ja Poroila, Erkki: Ydinräjähteiden ja muiden uusimpien
taisteluvälineiden vaikutus maavoimien toimintaan olosuhteissamme, Tiede ja Ase N:o
15, Oy. Länsi-Savon Kirjapaino, Mikkeli, 1957, s. 94.
32 Sihvo, Aarne: Taistelukaasut, Suomen Sotilasaikakauslehti 1921b, s. 380 ja Huuri,
Aleksanteri: Onko syytä väheksyä taistelukaasuja? Suomen Sotilasaikakauslehti 1925,
s. 225 sekä Kaasusuojeluohjesääntö (K. S. O.), Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino,
Helsinki, 1927 ja Schalin, Lars: Kemiallinen sota uudemman ulkomaisen sotilaskirjallisuuden valossa, Sotilasaikakauslehti 1936, s. 749 ja Taistelukaasut ja kaasusuojelu,
WSOY:n kirjapaino, Porvoo, 1930, s. 9–11, 90–92.
33 Järvinen (1950b), s. 16 ja Öhman (1956a), s. 388 sekä Taistelukaasut ja kaasusuojelu
(1930), s. 9–11, 90–92.
34 V. F. L.: Bakteriologinen sota, Suomen Sotilasaikakauslehti 1934, s. 26, 40 ja Järvinen
(1950b), s. 16.
35 Nykänen, Reino: Taktillisten ilmavoimien toiminta maavoimia vastaan erityisesti
rynnäkköhyökkäyksiä silmällä pitäen, Tiede ja Ase N:o 14, Oy. Länsi-Savon Kirjapaino,
Mikkeli, 1956, s. 253 ja Napalmpommi – nykyaikainen palopommi, Suomen Sotilas –
Suomen Mies 2/1951, s. 4 sekä Tuompo, Eino: Napalm, Sotilasaikakauslehti 1952, s. 271
ja Arimo, Reino: Suojakysymys nykyaikaisessa sodassa, Sotilasaikakauslehti 1954, s. 3–4
sekä Leinonen et al. (1957), s. 94 ja Öhman (1956a), s. 388.
36 Kenttäohjesääntö yleinen osa (KO yl), Helsinki, 1958, s. 64.
37 Jalkaväen taisteluopas I osa. Mies, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki,
1945, s. 8 ja Pst.upseeri: Lyhyt panssarintorjuntataktiikka, Kustannusosakeyhtiö Otavan
kirjapaino, Helsinki, 1944, s. 129. Nimimerkin Pst.upseeri takana on ilmeisesti eversti
Harri Hirki.
38 Jalkaväen taisteluopas II osa (Jv. tst. opas II). Kivääriryhmä, Sanoma Oy, Helsinki, 1947,
s. 17 ja Järvinen, Y. A.: Jalkaväki ennen ja nyt, Sotilasaikakauslehti 1/1948b, s. 18 sekä
Jalkaväen taisteluopas III osa (Jv. tst. opas III). Kiväärijoukkue, Sanoma Oy, Helsinki,
1947, s. 45–46.
39 Yrjö Väänänen (1901–1962) oli kadettiupseeri. Sotien aikana hän toimi mm.
pataljoonankomentajana. Sotien jälkeen Väänänen työskenteli aliupseerikoulun
johtajana vuosina 1947–1954 eli kirjoituksensa julkaisun aikaan. Hänet ylennettiin
majuriksi vuonna 1940. Kadettiupseerit 1920–2010 (2010), s. 1098.
40 Väänänen, Yrjö: Rintamahyökkäys paksulumisena talvena, Sotilasaikakauslehti 4/1949,
s. 26–31.
41 Aarne Pönkänen (1912–1988) oli tykistöupseeri. Sotien aikana hän toimi mm.
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patteristonkomentajana. Sotien jälkeen Pönkänen työskenteli vuosina 1947–1953
opettajana Sotakorkeakoulussa. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 1957. Kadettiupseerit 1920–2010 (2010), s. 759.
42 Pönkänen, Aarne: Vaikean ratkaisun periaate, Tiede ja Ase N:o 11, Oy. Länsi-Savon
Kirjapaino, Mikkeli, 1953, s. 18–19, 36–38, 42, 48.
43 Pönkänen, Aarne: Eräitä näkökohtia maamme erikoisolosuhteista ja maarintaman
tulivoimasta, Sotilasaikakauslehti 1954, s. 136 ja Pönkänen, Aarne: Tulivoima maarintaman taistelussa, Oy Länsi-Savon Kirjapaino, Mikkeli, 1955, s. 133–135, 207–208.
44 Upseerin käsikirja III osa (1953), johdanto, s. 132, s. 197–199. Kirjan arvioinnin osalta
Tynkkynen (1996), s. 315.
45 Aatos Savunen (1917–2001) oli kadettiupseeri. Sotien aikana hän toimi mm. patterinpäällikkönä ja patteristoupseerin sijaisena. Sotien jälkeen Savunen toimi mm. sotilaspiirin päällikkönä. Hänet ylennettiin everstiluutnantiksi vuonna 1962. Kadettiupseerit
1920–2010 (2010), s. 872.
46 Jalkaväen taisteluopas V osa (Jvtst-opas V). Kiväärikomppania, Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki, 1954, s. 9 ja Jalkaväen taisteluohjesääntö II osa (1955), s. 11 sekä
Kenttäohjesääntö yleinen osa (1958), s. 64 ja Panssarintorjuntayksikköjen ohjesääntö III
osa (PstO III). Panssarintorjuntayksikköjen taistelu, Kauppalehti Oy:n Kirjapaino,
Helsinki, 1957, s. 14 ja Savunen, Aatos: Sissisota, sen edellytykset ja mahdollisuudet,
Tiede ja Ase N:o 18, Oy. Länsi-Savon Kirjapaino, Mikkeli, 1960, s. 91–92.
47 Järvinen, Y. A.: Metsän raivauksista, Sotilasaikakauslehti 1941, s. 157–165 ja
Linnoittamisohjesääntö I osa (Lin. O I). Linnoittamisen suunnittelu, Lahden kirjapainoja sanomalehti-osakeyhtiö, Lahti, 1951, s. 38–41.
48 Viipurin upseerikokelaskurssi 1918–1919. Muistojulkaisu, toim. Selinheimo, Oras, Oy.
Länsi-Savon Kirjapaino, Mikkeli, 1964, s. 45 ja Pst.upseeri (1944), s. 70–72, 77, 127 sekä
Panssarintorjuntayksikköjen ohjesääntö III (1957), s. 12, s. 48–49, 131–133.
49 Yrjö Aaltonen (1906–1989) oli kadettiupseeri. Sotien aikana hän toimi mm. Kaasusuojelukoulutuskeskuksen päällikkönä ja divisioonan operatiivisen osaston päällikkönä.
Hänet ylennettiin everstiluutnantiksi vuonna 1947. Kadettiupseerit 1920–2010 (2010),
s. 17.
50 Aaltonen, Yrjö: Eräästä koulutuksemme suuntakysymyksestä, Sotilasaikakauslehti
2/1946, s. 5.
51 Jalkaväen taisteluopas II osa (Jv. tst. opas II). Kivääriryhmä, Sanoma Oy, Helsinki, 1947,
s. 16 ja Jalkaväen taisteluopas III osa (Jv. tst. opas III). Kiväärijoukkue, Sanoma Oy,
Helsinki, 1947, s. 8 sekä Upseerin käsikirja III osa (1953), s. 8–9.
52 Kenttäohjesääntö I osa (KO I), Kauppalehti Oy:n Kirjapaino, Helsinki, 1954, s. 14 ja
Upseerin käsikirja III osa (1953), s. 121–122 sekä Kenttäohjesääntö II osa (1954), s. 23.
53 Pataljoonaan kuului yleensä komentajan ja esikunnan lisäksi esikuntakomppania,
kolme kiväärikomppaniaa, kevyt kranaatinheitinkomppania ja konekiväärikomppania
panssarintuhoojajoukkueineen. Jalkaväen taisteluohjesääntö II osa (1955), s. 12.
54 Kenttäohjesääntö II osa (1954), s. 90, 92, s. 96–97 ja Jalkaväen taisteluohjesääntö II osa
(1955), s. 182, 215 sekä Upseerin käsikirja III osa (1953), s. 186 ja Kenttäohjesääntö II
(K. O.), Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1930, s. 129.
55 Liimatta, Hannu: Suomalaisen pataljoonan taktiikan kehitys jatkosodasta alueelliseen
puolustukseen. Yleisesikuntaupseerikurssin diplomityö Y1839, Maanpuolustuskorkeakoulu, 1993, s. 57.
56 Veikko Koppinen (1910–1993) oli kadettiupseeri. 1930-luvulla hän työskenteli mm.
toimistoupseerina Yleisesikunnan jalkaväentarkastajan toimistossa. Sotien aikana
Koppinen toimi mm. kranaatinheitinkomppanian päällikkönä ja divisioonan esikunnan
toimistopäällikkönä. Sotien jälkeen hän oli Rajavartiostojen päällikkönä vuosina 1966–
1970. Koppinen ylennettiin kenraaliluutnantiksi vuonna 1966. Itsenäisen Suomen
kenraalikunta 1918–1996 (1997), s. 199.
57 Lauri Sutela (1918–2011) oli kadettiupseeri. Sotien aikana hän toimi mm. pioneerikomppanian päällikkönä ja pioneeripataljoonan komentajana. Sotien jälkeen Sutela
toimi puolustusvoimain komentajana vuosina 1974–1983. Hänet ylennettiin kenraaliksi
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vuonna 1974. Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918–1996 (1997), s. 399–400.
ja niiden torjunnasta, Tiede ja Ase N:o 8,
Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1950, s. 141, 143–144, 150 ja Sutela,
Lauri: Maavoimien organisaatioon kuuluvan ylimenovälineistömme ajanmukaistaminen, Sotilasaikakauslehti 1952, s. 97, 103 sekä Upseerin käsikirja III osa (1953), s. 126.
59 Järvinen, Y. A.: Ajatuksia puolustuksesta sisävesistöjen varrella avovesikautena,
Sotilasaikakauslehti 1955, s. 81–83.
60 Huuhtanen, Unto: Suot ja vesiperäiset alueet taistelumaastona, Sotilasaikakauslehti
1956, s. 364 ja Kenttäohjesääntö II osa (1954), s. 140.
61 Kauko, Yrjö: Kansojen kaasusota. Mitä jokaisen tulee tietää taistelukaasuista, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1929, s. 125 ja Kaasusuojeluohjesääntö (Kss. O.),
Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1940, s. 114–129.
62 Yrjö Tikka (1898–1973) oli Viipurin upseerikokelaskurssilta valmistunut upseeri.
Ennen talvisotaa hän suoritti useamman kaasusuojelu-upseerikurssin. Tikka toimi
vuosina 1940–1941 Kaasusuojelukoulun johtajana. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna
1943. Viipurin upseerikokelaskurssi 1918–1919. 20-vuotismuistojulkaisu, toim. Selinheimo, Oras, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1939, s. 75 ja Viipurin
upseerikokelaskurssi 1918–1919 (1964), s. 98–99.
63 Tikka, Yrjö: Savu taisteluvälineenä, Suomen Sotilas 4/1940, s. 33–35.
64 Panssarin lähitorjunnan harjoitus- ja taisteluopas (väliaikainen), Kustannusosakeyhtiö
Otavan kirjapaino, Helsinki, 1946, s. 52–61 ja Panssarintorjuntayksikköjen ohjesääntö
III osa (1957), s. 29.
65 Jalkaväen taisteluopas I osa. Mies, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki,
1945, s. 64–68 ja Kenttäohjesääntö II osa (1954), s. 28 sekä Jalkaväen taisteluohjesääntö
II osa (1955), s. 114.
66 Pönkänen, Aarne: Tutkan käyttö maavoimissa, Sotilasaikakauslehti 1/1949, s. 13–15 ja
Ti.: Jalkaväki ja panssarivaunut hyökkäyksessä pimeässä, Sotilasaikakauslehti 1/1949,
s. 35 sekä Upseerin käsikirja III osa (1953) s. 135 ja Jalkaväen tulen vaikutuksesta,
Helsinki, 1954, s. 10 sekä Taistelijan opas (1959), s. 72 ja Jalkaväen taisteluohjesääntö II
osa (1955), s. 169.
67 Upseerin käsikirja III osa (1953), s. 133–135 ja Ahonius, Ejwind: Yöhyökkäys
edullisempi, Sotilasaikakauslehti 1955, s. 296 sekä Ahonius, Ejwind: Jalkaväki atomisodassa, Sotilasaikakauslehti 1956, s. 130–131.
68 Jalkaväen taisteluohjesääntö II osa (1955), s. 108 ja Kenttäohjesääntö II osa (1954),
s. 139 sekä Pönkänen (1955), s. 135–137.
69 Kurt-Erik Lindeman (1902–1999) oli kadettiupseeri. Sotien aikana hän toimi mm.
divisioonan esikuntapäällikkönä, pataljoonankomentajana ja yhteysupseerina
saksalaisen armeijakunnan esikunnassa. Hänet ylennettiin everstiluutnantiksi vuonna
1942. Kadettiupseerit 1920–2010 (2010), s. 524.
70 Lindeman, Kurt-Erik: Yllätys menestyksen keinona, Sotilasaikakauslehti 1955, s. 274,
276–277.
71 Kenttäohjesääntö I osa (KO I), Kauppalehti Oy:n Kirjapaino, Helsinki, 1954, s. 14 ja
Kenttäohjesääntö yleinen osa (1958), s. 62 sekä Taistelijan opas (1959), s. 24–25.
72 Unio Sarlin (1893–1981) oli jääkäriupseeri. Vapaussodassa hän toimi mm. rykmentinkomentajana. Maailmansotien välisenä aikana Sarlin mm. kuului Suomen Sotilasaikakauslehden toimituskuntaan. Hän julkaisi muutamia taktiikkaa käsitteleviä teoksia
ja osallistui sotilasaikakauslehdissä käytyyn taktiseen kirjoitteluun. Sarlin ylennettiin
kenraaliluutnantiksi vuonna 1942. Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975, Vaasa Oy:n
kirjapaino, Vaasa, 1975, s. 593–594.
73 Paul von Gerich (1873–1951) oli Helsingissä syntynyt ja Haminan Kadettikoulusta
valmistunut tsaarin armeijan upseeri, joka yleni myöhemmin kenraaliluutnantiksi. Hän
vaikutti merkittävästi suomalaisen taktisen ajattelun kehittymiseen maailmansotien
välisenä aikana mm. julkaisemalla useita ohjesääntöjä. Myllyniemi, Urho: Gerich, Paul
von (1873–1951), 2004, http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/6009/, 19.10.2013.
74 Sarlin, Unio: Johtajan käsikirja, Kustannusosakeyhtiö Otavan Kirjapaino, Helsinki, 1920,
58 Koppinen, Veikko: Vesistöhyökkäyksistä
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s. 181–182 ja Gerich, Paul von: Komppanian taistelukouluutus II osa. Komppania,
Tietosanakirja-Osakeyhtiön Kirjapaino, Helsinki, 1921, s. 171–182 sekä Gerich, Paul
von: Taktiikan oppikirja II, Tietosanakirja-Osakeyhtiön Kirjapaino, Helsinki, 1922,
s. 418–434.
75 Pst.upseeri (1944), s. 122–126 ja Jalkaväen taisteluopas III osa (1947), s. 41–45, 63–66.
Myös Tynkkynen (1996), s. 326.
76 Martti Frick (1916–1994) oli panssariupseeri. Sotien aikana hän toimi mm.
komppanianpäällikkönä. Sotien jälkeen Frick työskenteli vuosina 1951–1958 panssarija panssarintorjuntataktiikan opettajana Sotakorkeakoulussa ja Panssarikoulun
johtajana vuosina 1961–1964. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 1966. Kadettiupseerit
1920–2010 (2010), s. 102. Frickin ammatillista osaamista ilmeisesti arvostettiin, sillä hän
aloitti samana vuonna Sotakorkeakoulusta valmistuttuaan Sotakorkeakoulun opettajan
tehtävässä. Opettajana ollessaan hän suoritti Englannissa panssarijoukkojen
komppanianpäällikkökurssin vuonna 1956.
77 Frick, Martti: Taistelusta asutuskeskuksessa, Sotilasaikakauslehti 6/1947, s. 5, 7–8 ja
1/1948, s. 13.
78 Asutuskeskustaisteluopas (Asut tst opas), Kauppalehti Oy:n Kirjapaino, Helsinki, 1951,
s. 8–9, 62–63.
79 Upseerin käsikirja III osa (1953), s. 138, 197 ja Jalkaväen taisteluopas V osa (1954),
s. 148–153, 205–209 sekä Kenttäohjesääntö II osa (1954), s. 68–72, 141–147 ja Jalkaväen
taisteluohjesääntö II osa (1955), s. 157–168, 228–234 sekä Sissiohjesääntö (SissiO),
Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki, 1957, s. 160–164 ja Taistelijan opas (1959),
s. 174–180.
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In Fog, Smoke, and Snow – Terrain and
Environmental Conditions in Post-war
Finnish Tactical Doctrine
Finland’s tactical doctrine in the Winter War was dictated by severe
material shortages, even outright poverty, while the tactics employed in
the advance phase of the Continuation War were characterized by an
offensive spirit, bold initiative, and encircling maneuvers. Factors affecting battlefield tactics during the defensive battles of the summer of
1944 included, in the initial phase in particular, the minimum depth of
the defense, inadequate fortifications, and the lack of effective antitank weapons.
Writings published after the war generally viewed an enemy essentially as a threat that that prepared to launch an offensive against Finland. This notion apparently stemmed from the capabilities fielded by
the major power beyond the nation’s eastern border. However, there is
little evidence that the existence of an unnamed threat had adverse effects on tactical thinking; maybe on the contrary, since any tactical doctrine must first and foremost be able to respond to threats emerging
from an adversary’s doctrine and modes of operation.
The threat was seen as composed of three elements. From a tactical
standpoint, the most serious of these were airborne operations, landings, atomic bombs, and chemical substances. Airborne operations
were even regarded as a novel means of warfare that an enemy could
use to increase the depth of a battle area. The most critical threat would
be airborne landings in the rear, where the enemy could seize major
communication hubs and power plants, tie up the defender’s reserves
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or disrupt the standing-up of formations in the early stages of a crisis.
Landings were also considered a serious threat. Discussion on landings was largely based on wartime experiences from abroad. The objectives of landings were seen as broadly similar to those of airborne operations since the enemy could use them to launch a surprise attack
against the defender’s flanks or rear. Coordinated response by all services along with attacks to delay and attrit would be crucial to successful
defensive operations.
As the third primary threat, writers brought up atomic bombs and
chemical substances. At that time they were understood to include nuclear and hydrogen bombs, poison gases, radiological and biological
substances, and incendiaries. The atomic bomb was initially viewed
primarily as a strategic weapon. Only after smaller atomic bombs became available in the 1950s, did it transform into a weapon usable also
at the tactical level of war. The bomb had a profound impact on tactical
doctrines since it necessitated the dispersal of assets and deployment of
units in increased depth. On the other hand, it seems that chemical
substances were overshadowed by the bomb, their only significance being a requirement for the increased depth of an area of operations.
The importance of terrain and environmental conditions was an
overarching theme in Finnish tactical thinking in the 1940s and 1950s.
Four elements were identified: winter, forest, poor visibility, and urban
areas. The evolution of the Finnish tactical doctrine is well manifested
in the way that the roles of the combat arms including tanks, and air
assets were seen as factors contributing to the success of an attack. In
the pre-war years, coordination of infantry and artillery was considered
essential. The key elements in winter warfare were mobility, initiative,
and the exploitation of terrain features and darkness. Several writers also emphasized the impact of technical development, which was seen
primarily as a negative trend from the point of Finnish battlefield tactics.
The use of forest to provide cover and concealment was mentioned
in several texts issued also in the 1940s and 1950s. Most editors maintained that waterways and bodies of water were no longer obstacles to
the extent that had been anticipated before the war, due to technical
developments in crossing and bridging equipment. Contrary to a generally held view, the Finnish doctrine sought benefit from increasingly
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developed crossing and bridging equipment since their tactical applications were seen to be well suited to Finland’s battlefield tactics, which
viewed waterways as avenues – for the enemy and friendly forces alike –
along which to quickly strike deep into the enemy’s flank and rear. On
the other hand, bogs and swamplands would offer an advantage over
the enemy to units capable of operating in difficult terrain.
The effects of darkness had been addressed by a number of writers
even before the Winter War. During the war and in the postwar years,
this discussion was expanded to investigate the significance of poor visibility in all of its forms on the battlefield. Novel factors included the
effects of smoke screens, fog, blizzards, and rain. It was concluded that
the implications of poor visibility pivoted around surprise, which in
turn enabled the defender or attacker to mass a relatively superior force
at a key point. On the other hand, it was understood that the development of night-vision devices would reduce the possibility of achieving
a surprise.
Writers who pondered on the role of terrain and environment towards the close of the war and in the post-war years broke new ground
with texts that dealt with urban areas as a battlefield and the resulting
implications on tactical doctrines. They generally considered urban areas a difficult environment, both for the defender and attacker. In the
1950s, the effects of urban warfare on Finnish tactics were not fully realized as far as is evident from contemporary writings. Therefore, we
should see discussion on the role of urban fighting more as a new possibility that emerged from wartime experiences, or even as an unavoidable new challenge.
In the immediate post-war era, a numerically inferior force was still
expected to extract maximum benefit from terrain and environmental
conditions and do this more effectively than its adversary. In their writings, Finnish officers opined that a difficult operating environment
would even out a disparity to the advantage of a numerically inferior
but better trained force that was familiar with the conditions and able
to use the environment to its benefit. To sum it up, Finnish battlefield
tactics were about an ability to fight a war deep in the woods in summer and winter, unhindered by the darkness of the night, fog, smoke,
rain or snow.
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M A R K O PA L O K A N G A S
(s. 1973), sotatieteiden tohtori, yleisesikuntamajuri, toimii tutkimusryhmän
johtajana Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksella. Väitellyt
MPKK:sta vuonna 2014 aiheesta Räjähtävää tyhjyyttä – sissitoiminta
suomalaisessa sotataidossa.

Veikko Koppinen – kadettiupseeri,
sissitoiminnan ideanikkari, rakastava
perheenisä ja herkkä runoilija
Veikko Koppinen on jäänyt etenkin jälkipolville ja jopa monelle aikalaiselle kovin tuntemattomaksi upseeriksi. Tunnetuin Koppisen aikaansaannos lienee ollut suomalaisen sissitoiminnan voimakas kehittäminen ja sen liittäminen osaksi alueellista puolustusjärjestelmää. Koppinen oli paljon muutakin kuin sissitoiminnan ja sissisodankäynnin
ideoija sekä innovatiivinen kehittäjä. Koppisen sotilasura ja persoona
kertovat hänen roolistaan kuitenkin paljon enemmän. Hän ei suinkaan
ollut yhden asian ihminen, vaan lahjakas kadettiupseeri, rakastava perheenisä ja herkkäsieluinen runoilija.

Kuka oli Veikko William Koppinen?

Veikko William Koppinen syntyi kauppiasperheeseen 31.3.1910 Multian kunnassa, joka sijaitsee läntisessä Keski-Suomessa Suomenselän
eteläosassa – noin 60 kilometrin päässä Jyväskylästä. Koppinen aloitti
toimintansa maanpuolustuksen parissa Haapamäen yhteiskoulun suojeluskunnassa, jonka riveissä hän sai sotilaallista kasvatusta ja kokemusta nuoruusvuosinaan 1924–1929.1
Asevelvollisuusiän saavutettuaan Veikko Koppinen astui varusmiespalvelukseen Suomen Valkoiseen Kaartiin vuonna 1929. Mitä ilmeisimmin nuoruusvuosina saatu suojeluskuntakokemus ja eränkävijän luonne saivat hänet tekemään ratkaisun urasta sotilaana, sillä lähes suoraan
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varusmiespalveluksesta päästyään
hän hakeutui Helsingin Munkkiniemessä tuolloin toimineeseen
Kadettikouluun. Kadettikurssilla
14 kuluivatkin vuodet 1930–
1932, minkä jälkeen hän aloitti
sotilasuransa nuorempana upseerina Karjalan Kaartin Rykmentin
2. Konekiväärikomppaniassa. Kyvyt ja osaaminen kuljettivat hänet
nopeasti vaativampiin tehtäviin
jalkaväentarkastajan toimistoon
Yleisesikuntaan vuosiksi 1935–
1939.2
Talvisodan alla toimeenpannussa YH:ssa ja varsinaisessa sodassa Koppinen toimi kranaatinheitinkomppanian päällikkönä
Jykeväkasvoisen ammattiupseerin
11. Divisioonan Jalkaväkirykolemuksesta huolimatta Veikko
Koppisen persoonaa voidaan
mentti 33:ssa. 11. Divisioona peluonnehtia lämminhenkiseksi
rustettiin Kymenlaakson sotilasperheenisäksi ja herkkätunteiseksi
runoilijaksi. Kuva: Puolustusvoimat.
läänin alueella YH:n julistamisen
jälkeen 14. lokakuuta 1939. DiviDespite a somewhat stern appearance
typical of a career officer, Veikko
sioona ja sen joukot mukaan luKoppinen was a warm-hearted family
kien Jalkaväkirykmentti 33 taisteman and a poet with a sensitive soul.
Photo: Finnish Defence Forces.
livat talvisodan aikana Karjalan
kannaksella, jossa 11. Divisioona
vastasi pääaseman puolustamisesta Muolaanjärven ja Vuoksen välisellä
noin 30 kilometriä leveällä alueella. Talvisodan aikana 11. Divisioona,
eli sodan päättyessä 2. Divisioona uudelleen numeroituna, kärsi tappiot, jotka eriteltynä olivat noin 1 030 kaatunutta, noin 180 kadonnutta
ja noin 2 700 haavoittunutta. Kokonaistappioiksi muodostui näin noin
3 910 miestä.3 Sodan päätyttyä, niin sanotun välirauhan aikana vuosina
1940–1941, Koppinen jatkoi palvelustaan ensin Jalkaväkirykmentti 6:n
adjutanttina ja sitten kranaatinheitinkomppanian päällikkönä 2. Prikaatissa.
Jatkosodan aikana Koppinen toimi monissa eri tehtävissä, enim-
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mäkseen VI Armeijakunnassa. Jatkosodan alkuvaiheessa Koppinen toimi edelleen kranaatinheitinkomppanian päällikkönä perustetussa Karjalan Armeijan VI Armeijakunnan 5. Divisioonan Jalkaväkirykmentti
23:ssa. Jatkosodan alussa VI Armeijakunta eteni nopeasti Laatokan rannalle Koirinojalle ja Laatokan rantatietä pitkin Tuulokseen ja Vieljärvelle. Vieljärvellä armeijakunnan joukot torjuivat neuvostojoukkojen
vastahyökkäyksen heinäkuun loppuun mennessä. Elokuussa armeijakunnan joukkoihin kuuluivat Osasto Lagus, 5.D, 17.D ja reservissä oli
saksalainen 163.D. Syyskuun alussa IV Armeijakunta teki läpimurron
Aunuksessa vallaten kaupungin 5. syyskuuta. Syväri saavutettiin Lotinanpellossa 7. syyskuuta. Seuraavana päivänä vallattiin Prääsän tiesolmu sekä Syvärin asema ja katkaistiin Muurmannin rata. Neuvostoliitto
pystyi tämänkin jälkeen ylläpitämään liikennettä Vologdan ja Murmanskin välillä, uuden Sorokan kohdalla Muurmannin rataan Arkangelin radasta yhtyvän radan avulla.4
Kuudennen Armeijakunnan 11. Divisioonan Esikunnan toimisto
III:n eli operatiivisen toimiston päälliköksi Koppinen siirrettiin helmikuussa 1942. Asemasodan aikana vuosina 1942–1944 hän toimi muun
muassa VI Armeijakunnan 11. Divisioonan Esikunnan osasto 2:n eli
tiedusteluosaston päällikkönä ja toimistoupseerina Sotakoulujen Ylitarkastajan Esikunnassa. Jatkosodan torjuntavaiheessa kesällä 1944
Koppinen toimi 11. Divisioonan väliaikaisena esikuntapäällikkönä
muun muassa Talin–Ihantalan suurtaistelussa ja Lapin sodassa vuosina
1944–1945 Ryhmä Puroman esikuntapäällikkönä.5 Siten voidaan perustellusti todeta Veikko Koppisen saaneen sotien aikana monipuolisen
ja värikkään, joskin raskaan kokemuksen, jolla varmuudella oli merkitystä myös hänen myöhempään uraansa.
Sotien jälkeinen aika vuodesta 1945 eteenpäin kului muun muassa
jalkaväkiteknillisenä upseerina jalkaväentarkastajan toimistossa ja oppilasupseerina Sotakorkeakoulussa vuosina 1946–1947, yleisesikuntaupseerikurssin yleisellä linjalla 16. Diplomityönsä sotakorkeakoulussa
Veikko Koppinen laati aiheesta »Missä suhteessa olisi viime sodan loppuvaiheessa käyttämämme jalkaväkirykmentin organisaatiota muutettava henkilöstönsä, aseistuksensa ja liikuntavälineidensä puolesta».
Opinnäytetyön aiheessa on selvästi nähtävissä sotakokemusten hyödyntäminen ja operatiivinen ajattelu. Opintojensa jälkeen Koppinen toimi
operaatiotaidon ja taktiikan opettajana Sotakorkeakoulussa aina vuo-
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teen 1949 saakka. Ensimmäinen komentajatason tehtävä avautui hänelle Jalkaväkirykmentti 6:n II Pataljoonassa, jossa hän toimi pataljoonan
komentajana vuosina 1949–1950. Esikuntapäällikön tehtävässä Koppinen ehti toimia Lounais-Suomen sotilasläänissä vuosina 1950–1952.6

Taistelukoulu Koppisen kokeilukenttänä

Veikko Koppinen toimi Taistelukoulun johtajan apulaisena 1.12.1952–
8.11.1957. Tältä ajalta – Tuusulanjärven rannalta – ovat peräisin Sissikoulutusopas, Sissiohjesääntö ja useat lehtiartikkelit sekä mitä todennäköisimmin myös romaanikäsikirjoitus Räjähtävä tyhjyys, jonka yksityiskohtainen syntyhistoria jäänee ikuisesti selvittämättä.
Suomalaisen sotataidon sisällöllistä monimuotoisuutta leimasivat
1950-luvun alussa aikakaudelle ominaiset käsitesekavuudet. Vuonna
1953 julkaistussa Sotilaskielen sanakirjassa Väinö Oinonen pyrki selventämään sotilaskielen käsitteitä. Oinonen laati myös oman tulkintansa sissitoiminnasta: »Vihollisen selustassa tai sen hallussa olevalla
alueella suoritettava, säännöllisiin sotatoimiin liittyvä tai niistä erillisenä suoritettava häiritsemistoiminta.» Tämä sissitoiminnan määritelmä
ei ole täysin yhteneväinen aikakauden ohjesääntöjen kanssa, vaan antaa
kuvan, jonka mukaan sissitoiminta olisi ollut mahdollista joko säännöllisten sotatoimien yhteydessä tai niistä erillään olevaa taistelua. Oinosen tulkinta sissisodasta on yhtälailla erilainen ja mielenkiintoinen:
»Gerillasota, guerillasota, voimakkuudeltaan säännöllistä sodankäyntiä
lähentelevä sissitoiminta.»7 Määritelmä on hyvin erikoinen ja melko
poikkeava aikakauden muista määritelmistä, sillä se rinnastaa toisiinsa
sissisodan ja sissitoiminnan, jossa toimien voimakkuus olisi ollut määräävä tekijä.
Sissisodan strategisen tason asemaa ja sisältöä yritettiin käsitteen
määrittelyn myötä selventää vuoden 1954 Kenttäohjesäännön toisessa
osassa ja Jalkaväen taisteluohjesääntö II:ssa vuodelta 1955, jotka jatkoivat sotien 1939–1944 kokemuksiin perustunutta taktiikan ja sotataidon
kehitystyötä. Näissä ohjesäännöissä painotettiin maaston merkitystä
puolustajalle sekä korostettiin voimakkaasti sissitoiminnan tärkeyttä
osana puolustustaistelua. Kenttäohjesäännön virallisluontoisen määritelmän myötä sissisodan käsite vakiintui kansallisesti etenkin ohjesään-
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töihin vuosiksi eteenpäin sisältäen lähes aina keskeiset ydinasiat tai -lauseet »säännöllisten sotatoimien ohella tai niiden korvaamiseksi» sekä
»vihollisen hallussa olevalla alueella».8 Edelleen tarvittiin sissitoiminnan tai sissisodankäynnin laajempaa koulutuksellista ohjeistusta sekä
erillistä sissiohjesääntöä.

Koppisen kädenjälki näkyi aikakauden ohjesäännöissä –
Sissikoulutusopas ja Sissiohjesääntö laadittiin koulutuksen tueksi

Varsinaisten sissiohjesääntöjen kirjoittaminen käynnistyi kunnolla vasta vuonna 1954. Pääesikunnan koulutusosastolle, jalkaväkitoimistoon,
Taistelukoululle ja Rajavartiostojen Esikunnalle oli maaliskuussa 1954
lähetetty ulkomaaosaston kautta selostus sissikoulutuksesta Ruotsissa,
jolla lienee ollut ilmeinen vaikutus päätökseen laatia puolustusvoimien
ja rajavartiolaitoksen käyttöön tarvittavat sissikoulutusopas ja -ohjesääntö. Maininnan arvoista on se, että muistion neljäs luku käsitteli sissisodankäyntiä ruotsalaisissa ohjesäännöissä.9 Marraskuussa 1954 puolustusvoimain komentajan allekirjoittamassa koulutusosaston käskyssä
todetaan, että ohjesääntöperheeseen jäi vielä merkittäviä aukkoja, vaikka sotienjälkeisen ohjesääntötyön yksi tavoite on saavutettu Kenttäohjesäännön I ja II osan valmistuttua: »Todettava on myös viesti-, tiedustelu-, sissi- ja esikuntaohjesääntöjen puute.» Pahimpien puutteiden poistamiseksi puolustusvoimain komentaja käski laatia kesäkuun 1956 loppuun mennessä ehdotukset muun muassa kenttäohjesäännön yleisestä
osasta sekä puolustushaarojen sotatoimia ja taistelua koskevista ohjesäännöistä. Näiden lisäksi käskettiin joulukuun 1955 loppuun mennessä laatia ehdotus muun muassa sissiohjesäännöstä koulutusosaston
päällikön johdolla. Jokaisen uuden ja olennaisia muutoksia vaativan
uusittavan ohjesäännön ja oppaan pääsisältö oli esiteltävä ennen kirjoittamistyön alkua yleiselle ohjesääntötoimikunnalle vuoden 1954
loppuun mennessä.10
Edellä mainittuun käskyyn liittyen Taistelukoulun johtajan apulaisen tehtävässä tuolloin palvellut everstiluutnantti Veikko Koppinen sai
tehtäväkseen kirjoittaa sissikoulutuksesta oppaan ja sissitoiminnasta
erillisen ohjesäännön. Epäselväksi on jäänyt, miksi juuri Koppinen sai
kirjoitusvastuun sissioppaista, mutta valintaan lienee vaikuttanut hä-
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nen osallistumisensa aiemmin valmistuneen Upseerin käsikirjan laatimiseen sekä toimiminen jalkaväen sissitoimintakurssien johtajana.11
Koppinen otti tehtävän vastaan innostuneesti ja ilmeisen vakavasti, sillä
jo joulukuun lopussa 1954 – siis vain reilu kuukausi annetun kirjoittamiskäskyn jälkeen – hän esitteli ohjesääntötoimikunnalle »sissiohjesäännön» jäsentelyehdotuksen.12 Vaikka esittely viittaa vain sissiohjesääntöön, sekä Sissikouluttajan opas että Sissiohjesääntö hyväksyttiin
työnimillä kirjoitettaviksi siten, että ensin mainittu valmistuu käsikirjoituksena vuoden 1955 kuluessa sekä joukoille käytettäväksi vuoden
1956 alkupuolella, ja toinen käsikirjoituksena vuoden 1956 kuluessa ja
joukoille käytettäväksi joko vuoden 1956 tai 1957 aikana. Kirjoitusvastuu molempien oppaiden osalta käskettiin Veikko Koppiselle.13 Koppisen kirjoitustyö pysyi käsketyssä aikataulussa, sillä jo tammikuussa
1956 julkaistiin Sissikoulutusopas puolustusvoimain komentajan vahvistamana ja heti käyttöön otettavaksi. Sissiohjesääntö valmistui kesäkuussa 1957 ja toimitettiin joukoille saman vuoden syksyllä.14

Kokeneita rajaupseereita ohjesääntöjen taustalla

Mielenkiintoinen ja puolustusvoimiin nähden melko yhdenmukainen
tilanteenarvio tehtiin samoihin aikoihin myös rajavartiolaitoksessa,
missä 1950-luvun alkuvuosina todettiin sissiohjesääntöjen ja koulutusohjeiden puutteen haittaavan vakavasti sissikoulutusta. Kainuun Rajavartioston (KR) komentaja, everstiluutnantti Veikko Karhunen nosti
vuonna 1951 laatimassaan muistiossa sekä erillisessä asiakirjassa joulukuussa 1955 esille sissiohjesääntöjen puutteen ja siitä aiheutuvat koulutukselliset ongelmat.15 Vaikka rajavartiolaitoksen arkistomateriaalista ei
enää ole löydettävissä varsinaista tehtävänantoa tai käskyä kirjoittaa
sissitoiminnasta erillinen ohjesääntö koulutuksen tueksi, everstiluutnantti Veikko Karhusen apulaisena palvellut majuri Georg Ahonen16 oli
kirjoittanut – joko puolustusvoimissa meneillään olevan ohjesääntötyön tiedostaen tai tietämättään – Sissikouluttajan oppaasta luonnoksen, joka vastasi nimeltään täydellisesti Veikko Koppisen luonnosta.
Ahosella oli sissikoulutuksen järjestelyihin vankka tausta, koska hän oli
laatinut aiheesta diplomityön Sotakorkeakoulussa opiskellessaan vuonna 1954. Jo diplomityössään Georg Ahonen esitti sissikouluttajan op-
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paan laatimisen välttämättömyyttä rauhan ajan sissikoulutuksen laadun kehittämistä silmällä pitäen.17 Rajavartiostojen Esikunta piti Ahosen tutkimusta korkeatasoisena, mikä selviää hyvin diplomityötä koskevasta lausunnosta: »Kokonaisuutena on kapteeni A:n diplomityö perusteellinen, harkiten ja asiantuntemuksella laadittu. Se antaa varmasti
hyvää materiaalia kyseistä asiaa käytännössä toteutettaessa ja edelleen
kehitettäessä.»18
Majuri Georg Ahonen sai huhtikuussa 1956 – siis hieman Koppista
myöhemmin – valmiiksi Sissikouluttajan oppaan luonnoksen, joka lähetettiin toukokuussa vartiostoille tutustumista varten. Lisäksi Ahonen
sai kesäkuussa 1956 valmiiksi Sissijoukkojen taisteluohjesäännön luonnoksen.19 Verrattaessa oppaiden sisältöä voidaan niiden todeta olevan
menetelmiltään hyvin samansuuntaisia, mutta hengeltään täysin erilaisia. Koppisen oppaassa korostettiin sissihenkeä ja perinteitä osana koulutusta huomattavasti enemmän kuin Ahosen kirjoittamassa luonnoksessa. Varsinainen ydinasia eli koulutuksen yleisjärjestelyt ja eri koulutusaiheet olivat logiikaltaan kuitenkin molemmissa opasluonnoksissa
yhteneväisiä. Asiakirjojen supistamisen vuoksi jäänee ikuisesti selvittämättä, miksi juuri Koppisen ohjesääntö ja opas saivat virallisen aseman.

Käytännönläheinen opas kirjoittajansa mukaan

»Vain virkakäyttöön»20 -leimalla varustettua Sissikoulutusopasta tarkasteltaessa sen voidaan todeta olevan sisällöltään varsin perusteellinen ja
käytännönläheinen. Juuri tämänkaltaista opasta sekä puolustusvoimat
että rajavartiolaitos tarvitsivat sissikoulutuksen tueksi. Oppaan jäsentely noudatti hyvin aikakauden varusmieskoulutuksen yleisiä järjestelyjä
jakaantuen yleiseen sissi- ja erämieskoulutukseen, taistelukoulutukseen
sekä erikoismiesten koulutukseen. Yleisessä koulutusluvussa käsiteltiin
yksityiskohtaisesti ja esimerkkejä käyttäen muun muassa jälkien lukemista, harhauttamista, leiriytymistä, varusteiden ja tarvikkeiden kuljettamista, vesistöjen ylittämistä, mieskohtaista huoltoa sekä sovittujen
merkkien käyttämistä sissitoiminnassa. Taistelukoulutuksen osalta opas
antoi perusteet niin mies- ja sissiparikohtaiseen kuin sissiyksikönkin toimintaan. Erikoiskoulutusta käsittelevässä luvussa korostettiin viesti-,
pioneeri-, autonkuljettaja- ja lääkintähenkilöstön taitoja sissitoimintaan
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soveltaen.21 Vaikka oppaassa ei esitetty tarkkoja oppitunti- tai harjoitussuunnitelmia, se antoi riittävät perusteet sissitaitojen kouluttamiseksi
etenkin sodan ajan sissiyksiköitä muodostaville joukko-osastoille.
Sissikoulutusoppaan kuvaus sissitoiminnan päämäärästä on hyvin
mielenkiintoinen. Sen mukaan sissitoimintaan liittyi paljon erikoistilanteita, joihin voidaan vastata vain perustavalla koulutuksella. »Sissitoiminnan päämääränä on vihollisen selustan ja toiminnan saattaminen sekasortoon. Sissitoimintaan sisältyy niin monenkaltaisia erikoistapauksia ja teknillisiä pulmia, että hyvien tuloksien saavuttaminen
edellyttää johtajien ja miehistön erikoiskoulutusta. Erityisesti koulutus
vähentää tappioita ja lisää itseluottamusta.»22 Kaiken kaikkiaan opas oli
valmistuessaan enemmän kuin tarpeellinen ja samalla hyvin kirjoittajansa näköinen. Kaikesta päätellen Veikko Koppinen oli opasta kirjoittaessaan syventynyt aiheeseen, sillä kertomusten mukaan kirjoittaessaan opasta hän myös kokeili omia ideoitaan käytännössä. Veikko Koppisen tytär Kaiju Kallio kertoi haastattelussa lukuisia yksityiskohtia perhepiirissä koetuista isänsä sotakokemuksiin perustuvista ja pitkälle viedyistä sissikokeiluista. Hän kertoi muun muassa nukkuneensa isänsä
pyynnöstä kokeilupaperisäkissä eli »sissimakuupussissa» Tuusulanjärven rannalla 1950-luvun puolivälissä. Oppaassa esitetyistä lukuisista
yksityiskohtiin menevistä lennokkaista ideoista, kuten tilapäisvälineiden käytöstä, tuli osa henkilökunnan ja varusmiesten koulutusta.
Tyttären kokemuksia tukevat Taistelukoulun oppilaiden samansuuntaiset kertomukset, joista Kari Norkolan muistelo Veikko Koppisesta vahvistaa tarinan Räjähtävästä tyhjyydestä: »Nautin kirjan lukemisesta, kun se vielä nosti muiston omalta yliupseerikurssiltani vuonna
1959, jolloin Koppinen kävi kokeilemassa Tuusulanjärven jäällä, miten
sissi pystyy pysymään lämpimänä pelkästään paperisiin perunasäkkeihin asettuneena ja lumen alle kaivautuneena. Hän sai tukea kurssimme
päivystäjältä, joka kävi tarkastamassa yön aikana hänen elossa olonsa
kerran tunnissa. Ei kuulemma paleltanut!»23
Sissikoulutusoppaan valmistumisen jälkeen keväällä 1956 Pääesikunnan ohjesääntötoimisto koosti asiakirjan nimeltä Yleistaktillisia
suuntaviivoja. Asiakirjan yleisessä osassa painotettiin sissisodan ja sissitoiminnan sotataidollista merkitystä lähtökohdista, joissa vihollisella
olisi mahdollisessa sotatilanteessa aina lukumääräinen, materiaalinen
ja tulentehollinen ylivoima. »Yhtenäisten rintamien puuttuessa ja
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muistakin syistä voi tulla kyseeseen sissisota. Sissitoiminta meidän on
katsottava kuuluvan olennaisena osana kaikkiin taistelutoimintoihin.»24 Pääesikunta pyysi puolustushaarakomentajia sekä aselajitarkastajia laatimaan yleistaktillisista suuntaviivoista lausunnot toukokuun
puoliväliin 1956 mennessä. Lausuntoja kertyi sivumäärällisesti mittava
kokoelma, ja niissä otettiin kantaa myös sissisodan ja sissitoiminnan
sotataidollisiin kysymyksiin.25
Muun muassa puolustusvoimien rauhan ajan joukkojen kokoonpanoista ja sodan ajan joukkojen määrävahvuuksista vastanneen Pääesikunnan järjestelytoimiston lausunto nosti esille sissitoiminnan tehostamisvaatimusten problematiikan uusista kokoonpanotarpeista. »Sissitoimintaa – sissisodankäyntimahdollisuuksiemme tehostamiseksi ei
voitane tämän alan erikoismuodostelmia nykyisestään sanottavasti lisätä, sillä se aiheuttaisi vastaavan vähennyksen muissa joukoissa. Sen sijaan, koska sissitoiminnan tarve voi yllättävästi lisääntyä, tulisi jalkaväkijoukoille sekä mahdollisesti muidenkin aselajien yksiköille ja eräille
esikunnille laatia sissitoimintakokoonpanot, joihin ne normaalikokoonpanoistaan tarvittaessa voisivat nopeasti siirtyä.» Järjestelyosaston
lausunnolla oli nähtävästi merkitystä vielä kirjoitustyön alla olevaan
Sissiohjesääntöön, jonka mukaan varsinaiset sissijoukot kuuluivat jalkaväen joukkokokoonpanoihin. Muiden aselajien ja puolustushaarojen
joukkojen tuli varautua toimimaan sissiosastoina.26 Myös Merivoimien
tuli kyetä sissitoimintaan, etenkin saaristossa.27 Lausuntojen jälkeen
puolustusvoimain komentaja K. A. Heiskanen hyväksyi toukokuussa
1957 taktilliset suuntaviivat, joissa sissitoiminta vahvistettiin olennaiseksi osaksi kaikkia taistelutoimintoja.28 Sotataidon näkökulmasta oli
tapahtunut selvä muutos sotienaikaisesta ajattelutavasta muodostaa
kustakin joukosta tilapäinen ja pikakoulutettu osasto sissitoimintaan.

Sissiohjesääntö täydensi Koppisen Sissikoulutusopasta

Veikko Koppisen kirjoittama vuoden 1957 Sissiohjesääntö täydensi valmistuessaan Sissikoulutusopasta. Myös Sissiohjesääntö oli leimattu
»vain virkakäyttöön» tarkoitetuksi eli koulutuskäyttöön soveltuvaksi
ohjesäännöksi. Sisällöltään ohjesääntö keskittyi puhtaasti sissitoiminnan taktiikkaan ja taistelutekniikkaan. Siksi sissijoukkojen toimintaa,
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johtamista, sissitoiminnan valmisteluita ja toimintaa erikoisoloissa käsitellään kirjassa melko kattavasti.29 Erittäin merkittävä osuus taistelutoiminnasta esitetään oppaan viidennen luvun alaluvussa C. 1., jossa
sissitaistelu jaotellaan koottuun ja hajautettuun toimintaan. Ohjesäännön mukaan sissijoukon toiminta on koottua silloin, kun se keskitetysti
suuntautuu johonkin maastollisesti rajalliseen kohteeseen. Kootulla
toimintamuodolla oli tarkoitus tukea sissiosastoilla ratkaisutaisteluihin
sitoutuneita rintamajoukkoja. Hajautettu toiminta tulee kyseeseen silloin, kun sissijoukon tehtävänä on ensisijaisesti vihollisen selustassa
olevien joukkojen sitominen tai niiden häiritseminen tai pelkkä tiedustelu. Hajautetussa toiminnassa olevat erilliset sissiosastot toimivat itsenäisesti omilla kohdealueillaan sissijohtajan alaisuudessa.30 Sissiohjesääntö otettiin jo kesällä 1957 luonnoksena koulutuskäyttöön kaikissa
rajavartiostoissa, joissa sitä käskettiin noudattaa kaikessa hiljaisuudessa
toistaiseksi vahvistamattomana: »siitä syystä luonnos on toistaiseksi salainen asiakirja.»31
Sissiohjesääntö vakiinnutti sissitoiminnan käsitteen yleismaailmalliselta sisällöltään enemmän kansalliseksi. »Sissitoiminta on sissiosastojen taistelu-, häiritsemis- ja tiedustelutoimintaa vihollisen hallussa olevalla alueella. Se liittyy aina rintamassa käytäviin sotatoimiin ja taisteluihin näitä parhaiten edistävällä tavalla ja on sissisodan tehokkain toimintamuoto.» Vaikka ohjesääntö käsitteleekin pääsääntöisesti sissitoimintaa, kirjassa mainitaan toistuvasti myös aikakaudella esiin nostettu
sissisodan mahdollisuus. Mielenkiintoista on se, että sissisodan määritelmässä mainitaan lause, joka viittaa siviiliväestön hyväksikäyttöön sodan päämäärien toteuttamiseksi. »Sissisota on sodankäynnin muoto,
johon ryhdytään sissijoukkojen ja usein myös väestön avulla säännöllisten sotatoimien ohella tai niiden korvaamiseksi määräalueilla tai koko maassa, kun voimasuhteet ovat niin epäedulliset, että nopea tappio
on uhkaamassa ja rintamasotatoimet näyttävät muodostuvan mahdottomiksi ja tarkoitustaan vastaamattomiksi, mutta kuitenkin vastarintaa
on jatkettava yhtenäisistä rintamalinjoista luopuen.»32 Molemmat
edellä esitetyt määritelmät olivat selvästi Veikko Koppisen viimeistelemiä ja etenkin sissisodan kuvauksesta on löydettävissä selvä yhtenevyys
hänen romaanikäsikirjoitukseensa Räjähtävä tyhjyys.33
Koppinen pyrki etenkin Sissiohjesäännössä yhdenmukaistamaan aikakauden käsitteitä sissitoiminnasta, mutta Paavo Ilmola nosti korkea-
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tasoisessa erillistutkimuksessaan Sissisota, sen edellytykset ja sodankäynnin suuntaviivat vuonna 1958 esille sissisodankäynnin kansallista sotataitoa 1950-luvulla vaivanneen sissikäsitteiden problematiikan. »Kirjoitettaessa tai puhuttaessa sissien käytöstä ja niiden toiminnasta on terminologia hyvin runsasta. Puhutaan sissitoiminnasta, vastarintaliikkeistä, tuholaistoiminnasta, passiivisesta ja aktiivisesta vastarinnasta,
kansannoususta, jopa kapinastakin. Sen mukaan, mikä toimintamuoto
on kulloinkin ollut runsaimmin käytössä tai mihin päämäärään sissit
ovat pyrkineet, on sodankäynti saattanut saada tätä tarkoittavan nimityksen yleisessä kielenkäytössä. Onpa oma ohjesääntökirjallisuutemmekin sotkeutunut tähän terminologian runsauteen rinnastamalla sissisodan ja sissitoiminnan toisiinsa. Virhe on tosin korjattu myöhemmin ilmestyneessä Sissiohjesäännössä.» Ilmola piti sissisotaa yläkäsitteenä, joka jakautui hänen mukaansa kahteen toisiinsa liittyvään päätoimintamuotoon – sissitoimintaan ja vastarintaliikkeeseen.34
Paavo Ilmolan esittämä kritiikki sissisodan ja sissitoiminnan rinnastamisesta kenttäohjesäännössä toisiinsa on siinä mielessä oikeansuuntainen, että selvän eron tekeminen sissisodan ja sissitoiminnan välille
tapahtui todellakin vasta vuonna 1957 julkaistussa Sissiohjesäännössä.
Siinä sissitoiminnan määriteltiin kansallisesti olevan yksi sissisodan
toiminnallisista muodoista. Sissiohjesääntö kuitenkin antaa vuoden
1954 Kenttäohjesäännöstä poikkeavan kuvan, jossa sissisota olisi koskettanut tarvittaessa myös tavallista väestöä: »Sissisota on sodankäynnin muoto, johon ryhdytään sissijoukkojen ja usein myös väestön avulla säännöllisten sotatoimien ohella tai niiden korvaamiseksi määräalueilla tai koko maassa, kun voimasuhteet ovat niin epäedulliset, että
nopea tappio on uhkaamassa ja rintamasotatoimet näyttävät muodostuvan mahdottomiksi ja tarkoitustaan vastaamattomiksi, mutta kuitenkin vastarintaa on jatkettava yhtenäisistä rintamista luopuen.»35
Melko pian Koppisen laatimien oppaiden jälkeen maaliskuussa 1958
julkaistiin myös uusittu Kenttäohjesäännön yleinen osa, jossa sissisota
sai sotatoimia käsittelevässä pääluvussa oman alalukunsa. Rajavartiostojen päällikkö kiinnitti henkilökohtaisesti huomiota jo ohjesäännön
lausuntokierrosvaiheessa sissisodan käsitteen määrittelemiseen: »Yleiskielessä sissisodalla tarkoitettaneen osittain myös kansainvälisistä sopimuksista piittaamatonta sodankäyntiä, jolloin sodan poliittinen tausta
on jossain määrin erilainen kuin ns. säännöllisistä sotatoimista puhut-
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taessa. Tämä ei luonnollisesti estä omaksumasta sanalle sissisota täsmällistä sotilaallista merkitystä ja mielestäni niin tulisikin tapahtua.
Kirjoittaja, joka ilmeisesti on välttänyt rajojen vetämistä sissitoiminnan
ja sissisodan merkitysten välille, on kuitenkin luonnoksen rakenteesta
johtuen päätynyt rinnastukseen: puolustustaistelu – strateginen puolustus, sissitoiminta – sissisota, mitä ei voitane pitää onnistuneena.»36
Lopullisessa ja vahvistetussa ohjesäännössä kuvataan sissisodan olevan
»säännöllisten sotatoimien ohella tai niiden korvaamiseksi vihollisen
hallussa olevalla alueella tapahtuvaa sodankäyntiä, jonka tärkeimpänä
muotona on säännöllisten ja tilapäisesti muodostettujen sissijoukkojen
jatkuva toiminta.»37 Ohjesäännön kuvaus sissisodasta sekä sen määritelmästä voidaan katsoa olevan eräänlainen synteesi vuosien 1944–
1957 välillä käydyistä pohdinnoista sissisodankäynnin ja sissitoiminnan soveltamiseksi suomalaiseen sotataitoon.
Sissitoiminta myös liitettiin 1950-luvun lopulla yhä kiinteämmin
tiedustelutoiminnan yhteyteen. Huhtikuussa 1958 valmistunut ja kesällä joukkojen käyttöön jaettu Tiedusteluohjesääntö antoi ensimmäisen kerran viralliset perusteet sissitoiminnan yhteydessä suoritettavaan
tiedusteluun. Ohjesäännön mukaan »tiedustelu on yksi sissiyksiköiden
ja -osastojen tehtävistä niiden oman toiminnan edistämiseksi sekä eriasteisten johtoportaiden taistelutoiminnan tehostamiseksi».38 Ohjesäännön esittämät tiedustelulajit ja -periaatteet ovat pitkälti sotakokemusten mukaisia, joissa kaukopartioinnin ja partiotiedustelun kuvataan sisältävän sissitoiminnan taitojen ja keinojen hallintaa.

Taistelukoulun rooli sissikoulutuksessa oli Koppisen ohjauksessa

Erityisesti Taistelukoululla oli suuri vastuu puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilökunnan sekä upseerikokelaiden sissikoulutuksessa 1950-luvulla. Vuoteen 1958 mennessä Taistelukoululla oli järjestetty kaikkiaan kaksi sissikomentajakurssia ja 13 jalkaväen sissitoimintakurssia, joiden yhteenlaskettu oppilasmäärä oli 396 miestä. Sissikomentajakursseilla yhdenmukaistettiin yhtymien, koulujen ja sotilasopetuslaitosten sissikoulutus. Sissitoimintakurssien päämääränä oli
valmentaa upseereita ja kanta-aliupseereita sissitoiminnan kouluttajiksi
joukko-osastoihin.39 Vuonna 1959 tuli täydellinen katkos niin sissiko-
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Koppisen ehdottamia kokeiluja sissitoiminnasta ja sissitoiminnan välineistä
tehtiin etenkin Taistelukoulun harjoituksissa 1950-luvun lopussa. Kuvassa
tilapäisvälineistä rakennettu veneen runko. Kuva: Puolustusvoimat.
Koppinen’s ideas on guerrilla warfare and its related gear were put to the test,
particularly in the field exercises of the Combat School in the late 1950s. The
photo shows the hull of a boat, built using any suitable materials at hand.
Photo: Finnish Defence Forces.

mentajakursseihin kuin jalkaväen sissitoimintakursseihinkin. Syynä oli
jalkaväen vuoden 1958 koulutuksen pysyväiskäskyn määräys siirtää
näiden kurssien järjestämisvastuu Taistelukoululta 2. Divisioonan Esikunnalle. Pääesikunta katsoi, että sissikurssit rasittivat liikaa Taistelukoulun muuta koulutustoimintaa, joten koulutusvastuuta tuli jakaa
myös yhtymien esikunnille. Erinäisten järjestelyvaikeuksien vuoksi 2.
Divisioonan Esikunta ei kyennyt järjestämään vuodelle 1959 suunniteltuja kursseja.40
Lyhyt koulutuskatkos aiheutti sen, että Pääesikunnan jalkaväkitoimisto esitti sissikoulutuksen vastuiden uudelleenjakamista niin, että
sissikomentajakurssin eli virallisemmalta nimeltään »Sissipataljoonan
komentajien ja pataljoonaupseereiden opetustilaisuuden» järjestämisvastuu siirretään takaisin Taistelukoululle. Samassa yhteydessä esitettiin, että kurssin nimi muutetaan upseerien sissiopetustilaisuudeksi ja
sen ohjelma sekä opetuksen päämäärät uudistetaan vastaamaan sodan
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ajan tehtävien mukaisia tarpeita. Vastaavasti upseerikokelaille tarkoitetut sissitoiminta- ja tiedustelukurssit siirrettäisiin yhtymien järjestelyvastuulle. Jalkaväkiosasto oli myös laatinut upseerien sissiopetustilaisuuteen päämäärät, joiden mukaan oppilaita tuli perehdyttää niin sissitoimintaan armeijakunta- ja prikaatitasolle kuin sissisodankäyntiin perusyhtymän puitteissa.41 Koulutusvastuiden ongelmat liittyivät siten
olennaisesti sissitoiminnan ja sissisodankäynnin dualistiseen luonteeseen sekä määritelmien epäselvyyteen.
Taistelukoulu laati Pääesikunnan esitykseen vastauksen, jossa todetaan, että etenkin Sissikoulutusopas (1956) ja Sissiohjesääntö (1957) sekä kursseilla annettu koulutus olivat saattaneet sissiasiat oikeille raiteille. »Edellä olevan perusteella voidaan todeta, että sissiasiat oli saatettu,
alkuvaikeudet voittaen, peruslukemille ja tälläkin alalla alkoi vakiintunut, normaali olotila.» Vuoden 1960 alussa Kadettikoulussa annettiin
opetussuunnitelmien puitteissa jo hyvin perusteellista sissitoimintakoulutusta. Nuoren upseeriston todettiin olleen melko hyvin valmennettu sissitoimintaan niin taidoiltaan kuin koulutusosaamiseltaan.
Taistelukoulussa ja Sotakorkeakoulussa sissitoiminta oli liitetty kiinteästi yleisen taktiikan opetukseen.42
Taistelukoulun vastauksessa sissitoiminnan ja sissisodankäynnin
keskinäinen suhde ja epämääräinen rajanveto nostettiin selvästi esille.
Tilannekatsauksen mukaan Sotakorkeakoulu ja Taistelukoulu vastasivat yleisen taktiikan oppiaineessa sissitoiminnan vaatimasta johtamiskoulutuksesta sodan ajan armeijakunta- ja prikaatitasoisten joukkojen
tarpeisiin. Kadettikoulu vastasi opetuksessaan sissikoulutuksen siirtymisestä nuorien upseereiden myötä rauhan ajan joukko-osastoihin.
Sissijoukkojen suorituskyky ja käyttömahdollisuudet sekä sissikoulutuksen yleiset opetusjärjestelyt hoituivat Taistelukoulun mukaan ohjesäännöistä sekä vanhemman upseeriston kokemuksen perusteella. Sen
sijaan Pääesikunnan asettama vaatimus perehdyttää kurssien oppilaita
»sissisodankäynnin suoritukseen perusyhtymän puitteissa» aiheutti
Taistelukoulun näkemyksen mukaan hankaluuksia.43
Taistelukoulun kanta oli selvä. Vaikka sissisodankäynti mainittiin eri
ohjesäännöissä mahdollisuutena, sen kouluttamiseen ei ollut valmiuksia, sillä se liittyi sissisotaan ja oli siten täysin uusi opetustavoite. Eriasteinen sissiopetus oli Taistelukoulun mukaan järjestyksessä rinnan
muun opetuksen kanssa. Eri aselajeilla oli selvät ohjeet aiheineen ja

216

M A R K O PA L O K A N G A S

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:50

Sivu217

tuntimäärineen sissitoimintakoulutuksesta, joka oli jo sisällytetty sotaharjoituksiin ja jopa tykistön ampumaleireihin Rovajärvellä. »Jos todella on tarkoitus opetuksessa siirtyä sissiasioista nykyistä laajemmille
urille so. sissisotaan maassamme, Taistelukoulu luonnollisesti osallistuu opetukseen omalla osallaan. Ottaen huomioon asian kantavuuden,
olisi kuitenkin hyvin suotavaa, että PE:n toimesta pidettäisiin mm. kyseeseen tulevien koulujen opettajille asiasta selventävä orientoiva esitys,
jotta opetus eri tahoilla alusta lähtien noudattaisi yleisiä, etukäteen harkittuja suuntaviivoja.»44 Tämä osoittaa selvästi sen, että sissisodankäynnin ja laajamittaisen sissisodan opettamiseen ei puolustusvoimissa
vielä vuonna 1960 käytännössä ollut riittäviä valmiuksia.
Maanpuolustuksen järjestelyiden, puolustusvoimien toiminnan ja
suomalaisen sotataidon kannalta 1940-luvun loppu ja 1950-luku muodostivat aikakauden, jolloin sissitoiminta ainakin teoriassa vakiintui
osaksi yhtymien sotatoimia. Toisaalta sissisotaa pidettiin pohdinnoissa
äärimmäisenä sodankäynnin keinona ja mahdollisuutena taistella epätoivoisessakin tilanteessa. Veikko Koppisen laatimien Sissikoulutusoppaan ja Sissiohjesäännön keskeinen sisältö ohjasivat koulutusta, jonka
päämääränä oli laajentaa taistelut ulottumaan vihollisen alueelle ja siten edesauttaa omien sotatoimien etenemistä. Vaikka varsinainen sissitoiminta jaettiin kahdeksi erityyppiseksi toimintatavaksi, eli koottuihin
iskuihin ja hajanaisempaan häirintään, pidettiin koottua sissitaktiikkaa
päämenetelmänä vielä 1960-luvulle tultaessa.45 Järjestelmällisen sissikoulutuksen myötä niin sanottu koottu sissitoiminta ehti saavuttaa lähes vakiintuneen aseman 1950-luvun lopulla, ja siihen paneuduttiin
etenkin rajavartiolaitoksessa erittäin vakavasti, kunnes hajautetumpi
sissitaktiikka syrjäytti sen 1960-luvun puolivälissä.46 Sen sijaan sissisota
vaati niin koulutuksen kuin sotataidon menetelmien osalta vielä paljon
lisätutkimuksia.

Monipuolinen ja -taitoinen upseeri eteni urallaan

Taistelukoulun johtajan apulaisen tehtävän jälkeen Veikko Koppinen
nimitettiin Sotakorkeakoulun johtajan apulaiseksi. Sotakorkeakoulun
johtajan apulaisen tehtävistä Koppinen siirtyi vuonna 1963 Pääesikunnan viransijaiseksi yleisesikuntapäälliköksi, josta hän siirtyi Rajavar-
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tiostojen päällikön apulaiseksi vuonna 1965. Rajavartiostojen päällikön
apulaiseksi nimittämisen takana oli puolustusvoimain komentaja, jalkaväenkenraali Sakari Simelius. Hän mainitsee asiasta muistelmissaan:
»Vuoden (1964) lopun kenraalisuunnitelmista mainittakoon vielä, että
kun Rajavartiolaitoksen päällikön apulainen, kenraalimajuri Veikko
Karhunen oli tulossa eläkeikään, esitin seuraavassa kabinettiesittelyssä
tasavallan presidentille kenraalimajuri Koppista hänen seuraajakseen.
Koppisesta voisi myöhemmin tulla rajavartiostojen päällikkö kenraaliluutnantti Antti Pennasen jälkeen. Luonteeltaan ja harrastuksiltaan
katsoin hänet erityisen sopivaksi tähän tehtävään. Myöhemmin tämä
suunnitelma toteutui esittämälläni tavalla.»47 Vuoden apulaisen tehtävää hoidettuaan Veikko Koppinen nimitettiin vuonna 1966 rajavartiostojen päälliköksi, joka tuolloin vastasi nykyisen rajavartiolaitoksen
ylintä johtajanvirkaa. Koppinen erosi rajavartiostojen päällikön tehtävistä säädetyn eroamisiän perusteella 31.3.1970.48 Sotilasarvoissa Veikko Koppinen yleni aina kenraaliluutnantiksi, joka jo sellaisenaan osoittaa erinomaista kyvykkyyttä upseerina.
Veikko Koppista on jälkikäteen leikkisästi sanottu »Suomen Che
Guevaraksi».49 Koppinen ei kuitenkaan ollut mikään kumouksellisen
vapaustaistelun ideologi, vaan ennen kaikkea epätavanomaisten taistelumenetelmien, sissitaktiikan ja -taistelutekniikan ennakkoluuloton
ideoija henkeen ja vereen.50 Ahma-Koppinen, Sissi-Koppinen ja RajaKoppinen – näillä nimillä aikalaiset kollegat kutsuivat Veikko Koppista.
Lempinimet kuvaavat osuvasti Koppisen elämän eri vaiheita, harrastuksia ja työuraa. Sissi-Koppinen kehitti sissitoimintaa ja -sodankäyntiä, Raja-Koppinen johti rajavartiolaitosta ja Ahma-Koppinen metsästi
sekä samoili luonnossa. Jokakeväiset Lapin hiihtovaellukset sissitoiminnan ja selviytymisen hengessä alkoivat 1950-luvun alussa ja jatkuivat pitkälle hänen eläkeikäänsä. Kun petojen metsästys oli vielä sallittua, Koppinen toi kotiinsa Lapin-matkojen tuliaisina usein ahmannahkoja, jotka sitten lämmittivät mukana olleen koiran makuusijaa. Silloinkin hän mahdollisuuksien mukaan yhdisti harrastukset ja työn tekemällä rajavartioasemien tarkastuksia hiihtäen. Koppinen myös altisti
itsensä koehenkilöksi ideoihinsa.51
Koppinen oli sydänjuuriaan myöten luontoihminen. Lapsuudenkodin naapurissa sijainneella kesämökillään Multialla hän saattoi mielensä mukaan harrastaa erämiestaitojaan eli kalastusta ja luonnossa liikku-
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mista. Siellä hän kehitteli myös sissitoiminnassa käytettyjen yksinkertaisten varusteiden prototyyppejä. Näitä olivat muun muassa muovikankainen laavu, josta kädenkäänteessä sai tarvittaessa miehen kantavan veneen, untuvakankaasta ommeltu pyramidin muotoinen »nippa»
eli laavu, joka pystytettiin sitomalla laavu huipustaan nuoren,
taipuvan koivun latvaan, voimapaperipussi makuupussina, lumimajakokeilut ja niin edelleen.52
Paperisäkkimakuupussi soveltui
Koppisen mukaan hyvin sissitoimintaan, koska siitä pääsee aina
pois, vaikka se syttyisi avonuotiolla palamaan. Hän teki kokeita
myös elintarvikehuoltoon ja selviytymiseen liittyen. Tavanomaisia kokeita olivat muun muassa
särkien kuivaaminen narussa ja
luonnossa tehtävät ruoanvalmistustavat. Usein tytär pääsi veneeseen soutajaksi, mukaan yöretkelle saareen ja talvella painoksi, kun
oli tarvetta kouluttaa koiraa ahkion vetäjäksi.53
Jykeväkasvoisen ammattiupseerin olemuksesta huolimatta Veikko Koppinen metsästi sekä samoili
Koppisen persoonaa voidaan luonnossa. Jokakeväiset Lapin hiihtosissitoiminnan ja selviytyluonnehtia
lämminhenkiseksi vaellukset
misen hengessä alkoivat 1950-luvun
perheenisäksi ja herkkätunteiseksi alussa ja jatkuivat pitkälle hänen
Kuva: Veikko Koppisen
runoilijaksi. Koppinen piti muun eläkeikäänsä.
perikunnan yksityiskokoelma.
muassa sota-aikana tiiviisti yhKoppinen was an avid hunter
teyttä perheeseensä kirjeitse. Kir- Veikko
and nature-lover. Come spring, he
jeet olivat pääsääntöisesti opti- would head to Lapland where he
trek for days on skis while
mismin täyttämiä ja avoimen would
mooting guerrilla warfare and survival.
herkkiä, joista moni päättyi ly- These forays began in the early 1950s
continued well into his retirement.
hyeen runoon tai riimiteltyyn sä- and
Photo: private collection of Koppinen’s
keeseen.54 Veikko Koppisen tytär family.
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Kaiju Kallio muisteli isäänsä seuraavasti: »Kun muut isät toivat
Rovajärven leiriltä tyttärilleen tuliaisiksi Lapinnuken, toi Veikko
Koppinen Lapinpuukon, eikä se
tuntunut yhtään kummalliselta.
Kukkapaketti, ainakaan kaupasta
ostettu, ei Koppisen käteen sopinut. Sen sijaan hän ilahdutti läheisiään ja tuttaviaan runoilla, joita
syntyi lähes joka tilanteeseen. Runoja on lukemattomia: sota-ajan
runot puolisolle ikävää häivyttämään, runoja päivänsankarille,
runoja syntyneelle tyttärelle, kertomusrunoja, kiitosrunoja kutsuVeikko Koppisen runoja löytyy yhä
jen emännälle, riimejä joulukortmonelta rajavartiolaitoksen eräteihin ja niin edelleen. Edelleenkin
kämpältä. Muun muassa PohjoisKarjalassa sijaitsevan Hiienvaaran
saattaa jonkin kirjan välistä löytyä
harjoitusalueen johtolan puukantiseen
paperilappu, johon on kirjoitettu
vieraskirjaan on kaiverrettu Veikko
Koppisen raja-aiheinen runo. Kuva:
muutama säe runomittaan. LapMarko Palokangas.
senlapset saivat lahjaksi eläinaiPoems penned by Veikko Koppinen
heisia satuja. Juhlia varten hän riican still be found in many cottages
mitti uudelleen lauluja, joita sitten
administered by the Border Guard.
The visitors’ book in the commanders’
itse esitti – kunhan oli ensin opetlodging in the training range at
tanut säestäjälle laulun sävelen.»55
Hiienvaara in Northern Karelia has
Koppinen’s verses engraved into its
Veikko Koppisen runoja löytyy
wooden cover. Photo: Marko Paloyhä monelta rajavartiolaitoksen
kangas.
eräkämpältä. Muun muassa Pohjois-Karjalassa sijaitsevan Hiienvaaran harjoitusalueen johtolan puukantiseen vieraskirjaan on kaiverrettu Veikko Koppisen raja-aiheinen runo.56
Koppinen oli aktiivinen kirjoittaja ja taitava kynänkäyttäjä. Kirjoittamisharrastus jatkui läpi hänen elämänsä. Metsästys ja kalastus -lehti sai
hänestä 1950-luvulla lähes jokavuotisen avustajan. Sittemmin aiheet
vaihtuivat ammattilehtien artikkeleihin ja eläkkeellä ollessa jopa lehtien
yleisönosastojen kirjoituksiin. Fyysisen kunnon ylläpitäminen oli Kop-

220

M A R K O PA L O K A N G A S

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:50

Sivu221

piselle lähes kunnia-asia. Hän sai 50-vuotislahjaksi työtovereiltaan jousen. Mikä olisikaan sopinut paremmin sissipäällikölle! Jousiammunnasta tuli hänelle rakas harrastus, joka ylsi aina kilpailutasolle saakka.
Kun lähinäkö heikkeni, täytyi siirtyä »vaistoluokkaan». Kuusikymmenluvun lopulla hiihtoharrastuksen lisäksi kuvaan astui kävely. Eläkepäivät kuluivat Espoon Tapiolassa. Pari tuntia ensilumen satamisen jälkeen ilmestyi Otsolahden niitylle yksinäinen mies, joka teki pitkillä
suksillaan latua vastasataneelle lumelle.57

Sissitoiminta ja Räjähtävä tyhjyys

Veikko Koppisen ajatus sissisodankäynnin keinojen hyödyntämisestä
perustui pitkälti hänen henkilökohtaiseen näkemykseensä Suomen
puolustamisesta kustannustehokkaasti, vaikka sotilaalliselta kannalta
maalla oli materiaalin määrän ja laadun näkökulmasta yhä rajallisemmat mahdollisuudet puolustautua ylivoimaista vihollista vastaan. Asian
voi esittää myös yksinkertaisella johtopäätöksellä: Veikko Koppinen uskoi sissisodankäynnin keinoihin ja niiden kansalliseen hyödynnettävyyteen ennakkoluulottomasti ja kaavoihin kangistumatta. Oppaiden
ja ohjesääntöjen tuli hyväksyttyinä kuitenkin olla riittävän selkeitä ja
yksinkertaisia, jolloin asioiden elävät sovellusesimerkit käytäntöön tuli
esittää pelkistettyinä luetelmaohjeina. On hyvin todennäköistä, että
Koppisen tarvetta purkaa ajatuksiaan romaanikäsikirjoituksen muotoon ohjasi hänen saamansa tehtävä kirjoittaa opas sissikoulutuksesta
sekä erillinen sissiohjesääntö. Näistä lähtökohdista syntyi Koppisen kirjoittama romaani Räjähtävä tyhjyys.
Räjähtävän tyhjyyden kirjoitusajankohtaa ja syntyhistoriaa voidaan
pitää edelleen ratkaisemattomana mysteerinä, salanimen Viljami Korpi
kirjoittamaan alkuperäiseen käsikirjoitukseen kun ei ole merkitty päiväystä tai kirjoituspaikkaa. Monet tulkinnat kirjan syntyhistoriasta
päätyvät siihen, että Koppinen olisi kirjoittanut kirjan vuonna 1960 tai
jopa myöhemmin.58 Koppisen romaanin tiedetään olleen Pääesikunnan käsiteltävänä vuosina 196059 ja 196160, joten jo siksi yli 200-sivuisen käsikirjoituksen on täytynyt olla pitkällä ennen vuotta 1960.
Räjähtävää tyhjyyttä, Veikko Koppisen sotilasuraa, henkilökuvaa,
kirjallista tuotantoa sekä sissisodankäyntiin ja sissitoimintaan liittynei-
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tä artikkeleita tarkasteltaessa ja
vertailtaessa voidaan kirjan syntyhistoria ajoittaa kuitenkin selvästi
1950-luvun puolelle. Vaikka romaanin tarkka kirjoitusajankohta
jäänee ikuiseksi arvoitukseksi,
voidaan päätellä, että Veikko Koppinen oli aloittanut romaanin kirjoittamisen eräänlaisena taustatyönä kirjoittaessaan Sissikoulutusopasta (1956) ja Sissiohjesääntöä (1957) sekä saattanut romaanin loppuun oppaiden ja ohjesääntöjen valmistuttua 1950-luvun lopussa. Molemmista oppaista on löydettävissä lähes täysin samoja lauseita, sanontoja ja painotuksia, joita Räjähtävässä tyhjyyVeikko Koppinen kehitteli myös
sissitoiminnassa käytettyjen yksindessä esiintyy.61
kertaisten varusteiden prototyyppejä.
Mitkä olivat romaanin tarkoiNäitä olivat muun muassa untuvakankaasta ommeltu pyramidin
tusperät
ja lukijakohderyhmä?
muotoinen »nippa» eli laavu, joka
1950-luvulla julkaistiin runsaasti
pystytettiin sitomalla laavu huipustaan
nuoren, taipuvan koivun latvaan.
niin sanottuja poikien seikkailuKuva: Veikko Koppisen perikunnan
kirjoja, joissa partiohenkiset nuoyksityiskokoelma.
ret pojat ratkaisivat rikos- ja vaVeikko Koppinen also devised protokoilujuttuja. Räjähtävän tyhjyytypes of simple items of equipment for
guerrilla warfare. One of these was a
den vahva isänmaallinen henki,
conical lean-to, made by sowing
sodankäynnin eettisten sääntöjen
together sections of fluffy clothing
supported by tying the apex around a
tiukka noudattaminen, vihollisen
young easily pliable birch tree. Photo:
ritarillinen kohtelu ja onnellinen
private collection of Koppinen’s family.
loppu antavat olettaa, että kirja
on kirjoitettu nuorille lukijoille,
jotka seikkailukertomuksen ohella voisivat oppia hyödyllisiäkin taitoja.
Tätä tulkintaa tukee myös kirjan varsin pedagoginen ote. Koppisen
poikamainen seikkailijaluonne ja kokemukset sotilasuralta mahdollistivat strategisten ja toisaalta hyvinkin yksityiskohtaisten poteronkaivamis- ja miinanviritysohjeiden kirjoittamisen.
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Romaanin kirjoittajaksi mainittu »Viljami Korpi» kuvaa myös
paljolti kirjoittajansa Veikko Koppisen karismaattista luonnetta.62
Salanimeä käyttämällä ja samalla
romaanin päähenkilönä esiintyvän eversti Savukorven kautta
Koppinen toi esiin pohdintojaan
sissisodankäynnin keinojen hyödyntämismahdollisuuksista elävin sanakääntein.63
Koppisen kirjoittamaa romaania ei koskaan julkaistu, vaan sen
painaminen ja levittäminen kiellettiin ehdottoman jyrkästi ylimmän sotilasjohdon toimenpitein.64 Julkaisukiellon syistä on
aikojen saatossa esitetty monenlaisia tulkintoja ja teorioita.
Muun muassa Pekka Visurin tul- Koppisen kirjoittamaa romaania ei
julkaistu, vaan sen painakinnan mukaan julkaisukielto koskaan
minen ja levittäminen kiellettiin
tehtiin Pääesikunnassa. Visurin ehdottoman jyrkästi ylimmän sotilastoimenpitein. Sen sijaan Veikko
mukaan kenraaliluutnantti T. V. johdon
Koppinen laati 1.6.1960 päivätyn salaiViljanen olisi kesällä 1960 kirjoit- sen asiakirjan nimeltä Sissisotajossa hän selventää
tamassaan arvostelussa esittänyt menetelmä,
romaanikäsikirjoituksensa tarkoituseriävän mielipiteen Koppisen laa- periä. Kuva: Kansallisarkisto.
timasta asiakirjasta Sissisotame- Koppinen’s novel Räjähtävä tyhjyys
netelmä, mutta Viljanen viitan- was never published. Its printing and
were strictly prohibited by
nee muistiossaan kuitenkin juuri distribution
the high military leadership. Instead,
fiktiiviseen romaanikäsikirjoituk- Koppinen wrote a secret document
Sissisotamenetelmä (Methods of
seen Räjähtävä tyhjyys. On totta, titled
Guerrilla Warfare), dated on June 1,
että Veikko Koppinen laati 1960, with the aim of elaborating on
reasons behind his novel manu1.6.1960 päivätyn asiakirjan ni- the
script. Photo: National Archives of
meltä Sissisotamenetelmä, mutta Finland.
salaisena asiakirjana sen julkaisu
olisi ollut jo käytännössäkin mahdotonta. Myös Heikki Tiilikainen ja
Ermei Kanninen ovat ottaneet kantaa julkaisukiellon syihin. Heikki
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Tiilikaisen mukaan julkaisukiellon syynä oli joko aikakaudelle tyypillinen viittausten ja provokaatioiden välttäminen Neuvostoliittoon tai
Koppisen liiankin nerokas idea, jota haluttiin kaikessa hiljaisuudessa
tutkia lisää. »Saattoi myös olla, että simpukasta löytyi helmi – ja siitä
haluttiin olla hiljaa.»65 Sissitoimikunnan sihteerinä toiminut ja Räjähtävään tyhjyyteen hyvin perehtynyt Ermei Kanninen esitti julkaisukiellosta samansuuntaisen päätelmän. »Ymmärsihän hän (Koppinen) korkeana upseerina, mistä oli kysymys. Harmitteli kyllä tietenkin, että oli
tähdännyt liian liki. Ei kirjaa siis varsinaisesti kieltää tarvinnut. Päätös
oli kuitenkin selkeä: kirjaa ei voida julkaista.»66
Pääesikunnan yleisesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti T. V. Viljanen kirjoitti 1.6.1960 päivättyyn muistioon arvostelunomaisen lau-

Räjähtävän tyhjyyden kirjoitusajankohtaa ja syntyhistoriaa voidaan pitää edelleen
ratkaisemattomana mysteerinä, salanimen Viljami Korpi kirjoittamaan alkuperäiseen käsikirjoitukseen kun ei ole merkitty päiväystä tai kirjoituspaikkaa. Kirja
toimitettiin alkuperäisessä muodossaan ja julkaistiin vasta vuonna 2012. Kuva:
Marko Palokangas.
It is not known when Koppinen created his novel Räjähtävä tyhjyys. The story
behind the book also remains a mystery. This is because the original manuscript,
which Koppinen penned under the name of Viljami Korpi, contains no dates or
places. The book was edited in its original form and it was not issued until 2012.
Photo: Marko Palokangas.
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sunnon Räjähtävästä tyhjyydestä. »Eversti Koppisen kirja perustuu siihen, että vastustaja on hyvin ritarillinen, valtavia elintarvikemääriä voidaan kätkeä jne. Kyseessä olisi vain kuukausissa (noin 9) laskettava sota. Vastustaja voi todellisuudessa siirtää väestön, polttaa asunnot, ampua miehet rauhoittaakseen alueet 1–2 vuodessa. Onko se oikea tie
Suomen nykyisessä asemassa? Suosittelen sissisodan asemesta sissien
käyttöä taistelussa kenttäarmeijan apuna, ei korvikkeena.»67 Mitä ilmeisimmin T. V. Viljanen esitti kirjan julkaisematta jättämistä puolustusvoimain komentajana toimineelle Sakari Simeliukselle, joka teki
kiusallisesta asiasta päätöksen keväällä 1961 sekä merkitsi sen jopa päiväkirjaansa.68 Kirjan käsikirjoitus päätyi poliittisesti liian arkaluonteisena ja ajan henkeen sopimattomana provokaationa Neuvostoliittoa
vastaan siksi vuosikymmeniksi arkistojen kätköihin. Joka tapauksessa
kirjoitus on mielenkiintoinen ja avartaa sovellusesimerkein aikalaiskuvaa sissisodankäynnin ja -toiminnan yksityiskohtaisista piirteistä. Räjähtävä tyhjyys oli rohkea esitys ja tavallaan katalysaattori, joka kiteytti
eri puolilla tunnetun muutostarpeen ja siihen liittyvät hajanaiset ajatukset kirkkaaksi doktriiniksi.

Epilogi

Koppinen oli luonteeltaan ikuinen optimisti ja vankkumattoman lojaali. Hän ei murehtinut asioita etukäteen eikä antanut vastoinkäymisten
rasittaa mieltään. Lojaalisuus luonteenpiirteenä kuvastaa hänen vakaata uskoaan maanpuolustuksen perusteisiin. Hän oli aina lojaali esimiehiään kohtaan, mistä on osoituksena esimerkiksi se, että hän toimitti
Räjähtävän tyhjyyden Pääesikuntaan tarkastettavaksi. Saatuaan hylkäävän päätöksen kirjan julkaisemisesta hän lojaalina upseerina jätti käsikirjoituksen yli 50 vuodeksi pölyttymään kirjaston hyllylle ilman, että
edes hänen lapsensa tiesivät kirjan olemassaolosta.69 Sissiasiat, erämiestaidot ja luonto olivat Koppiselle enemmän kuin vain osa sotilaan työtä
– eräänlainen elämäntehtävä. Tarkasteltaessa eri asioiden yhteyttä toisiinsa ei Koppisen vahvaa osuutta kansallisen sissitoimintamallin luomisessa, kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa voida ohittaa. Veikko
Koppinen oli aikaansa edellä elänyt suoraselkäinen upseeri, jonka esimerkillisyys saattaisi toimia mallina myös monelle nykyihmiselle.
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Koppisen kokeiluja olivat muun muassa muovikankainen laavu, josta kädenkäänteessä sai tarvittaessa miehen kantavan veneen. Kuva: Veikko Koppisen
perikunnan yksityiskokoelma.
Among Koppinen’s inventions was a lean-to, made of plastic-impregnated
clothing and was quickly convertible into a one-man boat. Photo: private
collection of Koppinen’s family.

Toisenlaisiakin mielipiteitä esiintyi. Aikalaiskertomusten mukaan
Koppista myös kritisoitiin etenkin 1960-luvun alussa kovin sanoin
muun muassa »metsäläisten hulluttelusta kansan kustannuksella».
Veikko Koppisen hyvin tuntenut kenraaliluutnantti Erkki Setälä kertoi
haastattelussaan, että hän kuuli usein, kuinka eräiden nimeltä mainitsemattomien upseerien tahoilta Koppisen ideoille sissitoiminnasta
naureskeltiin melko avoimesti Pääesikunnassa ja hänen suunnittelemiaan sekä pitkälle vietyjä kokeiluharjoituksia vastaan esitettiin voimakasta kritiikkiä. Myös Pääesikunnan operatiivisella osastolla palvellut
Juhani Ruutu vahvisti asian.70
Koppisen romaanissaan esittämää käsiteparia »räjähtävä tyhjyys»
pyrittiin Pääesikunnan ohjeistamana vaimentamaan ja sen julkista
käyttöä kehotettiin jopa välttämään. Nykyisen Kouvolan pohjoisosiin,
Tuohikotin erämaa-alueelle sijoittuva kuviteltu räjähtävä tyhjyys oli
Pääesikunnan mukaan turhan provosoiva ja viittasi tapahtumakulultaan liiaksi Neuvostoliiton sotilaalliseen uhkaan. Vaikka Koppisen ajatuksia pidettiin aluksi jopa irvokkaina ja ritarillisiin tarinoihin nojaavina satuiluina – kuusenhavuromantiikkana – hänen teoreettiset ideansa
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saavuttivat vankan pohjan alueellisen puolustusjärjestelmän ja etenkin
paikallispuolustuksen kehittämiselle.71
Asiaa tieteellisin menetelmin tutkittaessa voidaan eittämättä todeta,
että Suomessa sissitoiminnan alun vahvimpana vaikuttajana ja sissisodankäynnin teoreetikkona sekä ideanikkarina oli Veikko Koppinen, jolle sissiasiat tuntuivat olleen eräällä tavalla elämänkatsomus. Koppinen
sai toisilta kollegoiltaan kiitosta ja tunnustusta avarakatseisuudesta ja
rohkeudesta, joista todisteena toimii pitkälti hänen menestyksekäs urapolkunsa. Etenkin Suomen nuorempi upseerisukupolvi omaksui hänen ajatuksensa nopeasti ja vanhempia upseereita ennakkoluulottomammin. Räjähtävä tyhjyys on julkaisukiellostaan huolimatta kulkenut monistenippuna puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen keskuudessa eräänlaisena julkisena salaisuutena, ja sellaisena se periytyy näihin päiviin saakka. Julkaisemattomanakin Räjähtävän tyhjyyden vaikuttavuuden voidaan katsoa olleen suuri, sillä sen ja Koppisen Sissisotamenetelmä-ehdotuksen perusteella perustettiin erillinen toimikunta
tutkimaan sissisodankäyntimenetelmien ja sissitoiminnan hyödyntämismahdollisuuksia.
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Koppisen Räjähtävän tyhjyyden käsittelyyn: »Viljanen: Koppisen kirjakysymyksessä pyrkii
saamaan minut kieltämään julkaisemisen (en halua sekaantua, ellei ole pakko, en ehdi
perehtyä siihen).» Katso Sakari Simeliuksen päiväkirja sekä sen liitteitä 1961, T 23601/2,
KA.
69 Kallio, Kaiju: haastattelu 29.8.2007.
70 Ruutu, Juhani: haastattelu 8.6.2006. Setälä, Erkki: haastattelu 13.6.2006.
71 Kanninen, Ermei: haastattelu 15.5.2013. Roudasmaa, Stig: haastattelu 6.2.2008.
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Veikko Koppinen – Career Officer,
Developer of Guerrilla Warfare, Loving
Father, and Sensitive Poet
Veikko Koppinen has remained an unsung officer to his contemporaries and even more unknown to the younger generations. Koppinen’s
best-known achievement is perhaps his significant contribution to the
evolution of Finnish guerrilla warfare and its integration with the territorial defense doctrine. Yet Koppinen was much more than a man behind many ideas related to guerrilla warfare and the innovative developer of this mode of warfare. Looking back at Koppinen’s military career and personal traits, a picture emerges that elaborates his many and
varied roles. Koppinen was not a man to advocate a single cause; he was
a talented career officer, a loving father, and a poet with a sensitive soul.
Koppinen is sometimes referred to as the »Che Guevara of Finland»,
albeit jokingly. However, he was not a revolutionary or an ideology-driven freedom fighter. He was above all an open-minded developer of
non-conventional warfighting methods and guerrilla tactics. Contemporary officers bestowed him with nicknames that fittingly represented
the life of Koppinen, his hobbies, and career. Guerrilla-Koppinen was
the developer of guerrilla warfare and tactics; Koppinen the Frontiersman was at the helm of the Frontier Guard; and Koppinen the Wolverine hunted game and ranged far and wide in the wilderness. In the early 1950s, Koppinen took the habit of traveling to Lapland come spring.
There, up in the far north, he would trek for days on skis while mooting
guerrilla warfare and survival. He continued these forays well into his
retirement. Koppinen also allowed himself to be tested on his new ideas.

231

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:51

Sivu232

Deep down inside, Koppinen was a nature-lover. In his summer cottage next to his childhood home near the small town of Multia in Central Finland, he was free to exercise his ranger’s skills, including fishing
and hiking. He used these treks to develop the prototypes of the simple
gear he had devised with guerrilla patrolmen in mind. He also tested
concepts intended to facilitate survival, such as the drying of roach on a
line and ways of cooking food with rudimentary equipment.
Koppinen’s solid appearance so characteristic of career officers hid
an individual who was a warm-hearted father and a poet with a sensitive soul. These traits were apparent in his extensive correspondence
with the family during the war years. His letters are openly sensitive
and usually filled with optimism, often concluding in a short poem or
rhymed verse. Koppinen would cheer up his loved ones and friends
with poems on practically every imaginable occasion. The sheer number of these poems is astounding: there were wartime poems to alleviate yearning felt by a wife so far away; birthday poems; poems for a
newborn daughter; narrative poems; thank-you poems for the hostess
of a party; rhymes in Christmas cards, and many others. There may still
be hidden, between the pages of some book, a sliver of paper with a few
verses penned on it, always carefully composed.
Koppinen was an active and gifted penman. Writing remained one
of his favorite hobbies throughout his whole life. Staying physically fit
was almost a matter of honor to Koppinen. On his 50th birthday, Koppinen’s fellow officers handed him a bow, which can only be regarded
as the best imaginable gift for a guerrilla leader. As a result, Koppinen
took up archery, which became one of his dearest pastimes, and he
even participated in competitions. When Koppinen’s near vision was
showing signs of degradation, he jokingly stated that he was now
forced to aim his arrows »by instinct.» In the late sixties, he got interested in walking, while remaining an avid skier. Koppinen spent his
years of retirement in Tapiola in Espoo.
Koppinen’s concept of employing guerrilla-type activities was largely
based on his personal view that Finland’s defensive solutions should be
cost-effective, despite the fact that from a purely military standpoint
the country’s qualitative and quantitative material capabilities were becoming increasingly inadequate to enable successful defense against a
superior enemy. To sum up Koppinen’s views, he was open-minded and
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free of preconceptions in his belief in methods of guerrilla warfare and
their application in the nation’s defense. All approved textbooks and
field manuals had to be simple and unambiguous, and examples of applying theories into practice should be presented as itemized lists only.
At one stage, Koppinen was tasked with the writing of a guide for guerrilla warfare training and a separate field manual for guerrilla operations. This task apparently sparked in him a need to express his ideas in
a more literary form, which then resulted in a novel titled Räjähtävä
tyhjyys (»Exploding Emptiness»).
Koppinen was an eternal optimist by nature, and unwaveringly loyal.
He refused to fret about things in advance, and he never let his mind be
perturbed by a failure. Loyalty was manifested in Koppinen’s deep faith
in the tenets of national defense. He remained consistently loyal to his
superiors, as indicated by his decision to submit the manuscript of his
novel to General Headquarters for vetting. After its publication was denied, Koppinen, as a loyal officer, let the manuscript gather dust in his
library, and even his children were unaware of its existence. Guerrilla
warfare, ranger’s skills, and nature were to Koppinen much more than
part of a military man’s profession – they were a kind of life-long task.
In hindsight, and looking at matters in context, Koppinen’s role in the
emergence, development, and application of Finnish guerrilla warfare
emerges as central. Veikko Koppinen was in many ways ahead of his
time as a stand-up military man whose ways can still be found exemplary by every modern-day individual.
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L A U R I H A AV I S T O
(s. 1978), filosofian maisteri, Sotamuseon näyttely- ja tietopalveluyksikön
johtaja, Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen jäsen.
R I I T TA B L O M G R E N
(s. 1964), filosofian maisteri, Sotamuseon näyttely- ja tietopalveluyksikön
tutkija, Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen jäsen ja aikakauskirjan
toimituskunnan puheenjohtaja.

Museokokoelmien käyttö näyttelyissä –
esimerkkejä Sotamuseosta ja muualta
Nykyajan museoilla voi olla yhteisöissään monia tehtäviä ja monenlaisia rooleja. Museoilla on kuitenkin yhä kaksi perustehtävää: Museoiden
tulee tallentaa muistoja historiasta ja kulttuureista – kokoelmia – ja kerätä niihin liittyvää tietoa. Toiseksi niiden tulee asettaa museo-objektit
ja niihin liittyvä tieto muun yhteiskunnan saataville – esimerkiksi näyttelyissä. Ilman kokoelmia ei ole museota, toisaalta ilman saavutettavia
kokoelmia ja niihin liittyvää informaatiota kyseessä on kärjistetysti ilmaisten »vanhan tavaran varasto».
Kansainvälisen museoneuvoston International Council of Museumsin (ICOM) laatimissa museotyön eettisissä säännöissä museo määritellään seuraavasti: »Museo on voittoa tuottamaton pysyvä instituutio,
joka toimii yhteiskunnan ja sen kehityksen hyväksi; on avoinna yleisölle; hankkii, säilyttää, tutkii, julkaisee ja esittelee – tutkimusta, kasvatusta ja mielihyvää varten – aineellista ja aineetonta todistusaineistoa ihmisistä ja heidän ympäristöstään.»1
Suomessa voimassa oleva museolaki ilmaisee museon tehtävät samaan tapaan: »Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa
väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään.
Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista
kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää
tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.»2
Sitaateissa mainitaan toiminnan lähtökohtana joko »aineellinen tai
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aineeton todistusaineisto» tai »aineellinen ja visuaalinen kulttuuriperintö». Samoissa lauseissa kerrotaan kuitenkin myös syy sille, miksi
museot hankkivat ja tallentavat todistusaineistoa tai kulttuuriperintöä:
jotta saisimme sen välityksellä tietoa kulttuuristamme ja historiastamme. Todistusaineistoa on siis tarkoitus käyttää hyödyksi, ei ainoastaan
piilottaa lukittuihin holveihin.
Museokokoelmien käyttöä näyttelytoiminnassa voisi käsitellä monesta eri näkökulmasta, eikä artikkeli ole tämän suhteen mitenkään
kattava. Tässä artikkelissa lähinnä otetaan esille muutamia esimerkkejä
asioista, joita joudutaan kohtaamaan, kun kokoelmia asetetaan näytteille. Esimerkit ovat joko yleisempiä – museotoimintaa yleensä koskevia – tai sitten ne liittyvät johonkin tiettyyn museoon. Esimerkit kytketään Sotamuseoon, mikäli se on mahdollista.

Kokoelmat – museotoiminnan kova ydin

Museotoiminnan ytimenä pidetään kokoelman keräämistä ja siitä huolehtimisesta. Kokoelmat – niiden kerääminen, tallentaminen ja hoito –
ovat se kivijalka, jolle koko museotoiminta rakentuu. On sanottu, että
vain kokoelmat tekevät museotoiminnan harjoittamisen oikeutetuksi.
Museota arvioidaan sen kokoelmien pohjalta ja sen perusteella, miten
kokoelmia käytetään.3
Sotamuseon toiminnan ytimenä on tallentaa Suomen puolustusvoimiin ja Suomen sotahistoriaan liittyvää materiaalia nykyistä ja tulevaa
tutkimus-, julkaisu- ja näyttelytoimintaa silmällä pitäen. Sotamuseon
kokoelma muodostuu esineistä – jotka voivat olla mitä tahansa kiväärinpatruunan ja sota-aluksen väliltä, myös esimerkiksi taideteos – valokuvista ja kirjallisesta materiaalista. Sotamuseon kokoelmiin kuuluu
satoja tuhansia objekteja. Osa Sotamuseon kirjanpidossa olevasta
materiaalista on sijoitettu eri puolella Suomea oleviin yhteistyömuseoihin.
Kun tässä artikkelissa puhutaan kokoelmista, aineistoista tai materiaalista, painopiste on esineissä.
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Mennään museoon – mennään näyttelyyn

Suurimmalle osalle ihmisistä museo merkitsee samaa kuin näyttely.
Kun mennään museoon, mennään tutustumaan näyttelyyn tai osallistutaan siihen liittyvään yleisötapahtumaan. Museoiden vastuulla on
asettaa kokoelmat ja niihin liittyvä tieto kansalaisten ulottuville. Tämä
tapahtuu ensisijaisesti näyttelyissä. Näyttelytoiminta on museon julkisinta ja näkyvintä työtä, jolla museo oikeuttaa olemassaolonsa ympäröivän yhteiskunnan silmissä. Tästä syystä museoissa tehtävän työn
nähdään liittyvän erityisesti näyttelyihin ja valtaosa muusta työstä –
esimerkiksi kokoelmatyö – jää vähemmälle huomiolle.4
Yhtenä museonäyttelyn tärkeimmistä piirteistä on pidetty sitä, että
siellä kävijä voi kohdata aidon ja alkuperäisen esineen menneisyydestä.
Aito esine kertoo kävijälle, että menneisyys on totta. Aitouden ja alkuperäisyyden on katsottu lisäävän museon arvoa. Ne myös lisäävät museon vetovoimaisuutta. Tietoa voi vallan hyvin välittää esimerkiksi painettuna kirjallisuutena tai sähköisinä medioina, mutta »aidon esineen
maagista auraa ei hienoinkaan virtuaaliesitys voi korvata».5
Sotamuseo julkaisee näyttelytoiminnan keinoin tietoa, joka liittyy
Suomen puolustusvoimiin, Suomen käymiin sotiin, niiden seurauksiin
ja vaikutuksiin yhteiskunnassa, suomalaisen sotilaan vaiheisiin ja moniin muihin sotahistoriaan liittyviin aiheisiin. Museo haluaa näyttelyillään kertoa niiden menneiden sukupolvien tarinoita, jotka joutuivat
syystä tai toisesta, pakolla tai vapaaehtoisesti, mukaan sotatilanteisiin.
Näiden tarinoiden kertomisessa kokoelmiin kuuluvat aidot esineet ovat
itseoikeutetusti keskeisessä roolissa.

Kokoelmatyö, näyttelytyö – taistelupari?

Kokoelma- ja näyttelytyö ovat siis kumpikin museoiden perustehtäviä
– kuin saman kolikon kaksi puolta. Näyttely- ja kokoelmatyön välisessä
suhteessa, niin selkeältä kuin se ulkopuolisesta ehkä näyttääkin, on kuitenkin perustavanlaatuinen ongelma. Niin kokoelmista vastaava kuin
näyttelyjä rakentava henkilökuntakin tietää, että esine voi olla alttiina
monille vaaroille, kun se on näytteillä. Esinettä uhkaavat muun muassa
epäsuotuisat olosuhteet näyttelytilassa, näyttelytilan heikko yleinen
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turvallisuus, kuluminen, henkilökunnan huolimattomuus, yleisön liikkuminen ym. toiminta näyttelyssä, mahdollinen ilkivalta tai jopa anastaminen. Usein olosuhteet ovat helpommin hallittavissa ja esine paremmassa turvassa, kun se on säilytystiloissa. Ristiriita syntyy siis siitä,
että kokoelmien saavutettavuus, ihmisten oikeus nähdä aitoja esineitä
menneisyydestä6, voi vaarantaa esineiden säilymisen tulevia sukupolvia
varten.
Kokoelma- ja näyttelytyön sovittaminen toisiinsa on museotyön
suurimpia haasteita. Miten laittaa näytteille keskeistä ja mielenkiintoista esineistöä ja samalla varmistaa, että esineet ovat tallella ja hyvässä
kunnossa vielä näyttelyn päätyttyäkin? Aikaisemmin – ja tietysti vieläkin, mikäli museon kokoelmat ovat kovin pienet – museo oli yhtä kuin
näyttely; kaikki oli esillä eikä mitään tarvinnut erikseen säilyttää.7 Kokoelmien jatkuvasti kasvaessa entistä pienempi osa esineistöstä on samaan aikaan näytteillä suurimman osan ollessa säilytystiloissa. Vaihtuvien ja erikoisnäyttelyiden myötä esineitä joudutaan aikaisempaa
enemmän siirtelemään säilytystiloista näytteille ja takaisin, mikä muodostaa kokoelmille suuren riskin.

Esineet näyttelyssä – valintaa ja olosuhteiden sanelemia ratkaisuja

Ensimmäinen askel näyttelyprosessissa on päätös tietynaiheisen näyttelyn tekemisestä tiettyyn tilaan. Tämän jälkeen tehdään alustava näyttelysuunnitelma ja aletaan laatia käsikirjoitusta. Prosessi on monimutkainen, sillä näyttelyyn valitut esineet, valokuvat, näyttelytekstit, mahdolliset multimediat tms. oheistoiminnot sekä näyttelytila ovat kaikki
sidoksissa toisiinsa.
Aina näyttelyä ei ole mahdollista rakentaa tyhjään tilaan, vaan siellä
on bonuksena – tai rasitteena – jo valmiiksi esineistöä. Monet Sotamuseon näyttelyistä on tehty tilanteessa, jossa prosessille on varattu varsin
lyhyt aika, ja joitakin raskaita esineitä on jätetty siirtämättä siirtoihin
liittyvien riskien tai niiden kalleuden sekä tiukan aikataulun takia. Tällöin näyttelysuunnittelua ovat ohjanneet aikaisemmat näyttelyt tuolloin tehtyine ratkaisuineen. Aina ei myöskään ole pidetty tarpeellisena
aikaisempien näyttelyiden seinäke- ym. rakenteiden purkamista.
Hyvä esimerkki tilanteesta, jossa vanhat rakenteet vaikuttivat uuden
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näyttelyn sisältöön, on Liisankadun näyttelytilaan vuonna 2013 tehty
väliaikainen perusnäyttely Hakkapeliitoista rauhanturvaajiin. Tilassa oli
tätä ennen ollut talvisodan 70-vuotisnäyttely, ja uutta näyttelyä varten
haluttiin säilyttää jo valmiit talvisota-osiot esineistöineen. Ratkaisuun
päädyttiin muun muassa siksi, että osiot olivat suuritöisiä ja varsin kalliita ja samankaltaiset osiot olisi kuitenkin pitänyt rakentaa perusnäyttelyyn. Tämä kuitenkin vääristi näyttelyn sisällöllistä tasapainoa: talvisodalle oli varattu huomattavasti enemmän tilaa kuin jatko- ja Lapin
sodalle yhteensä. Tilaratkaisut vaikuttivat myös esille pantavaan esineistöön: näyttely antoi vaikutelman, että Sotamuseolla olisi varsin vähän materiaalia jatkosodasta, vaikka todellisuudessa kyseessä on yksi
Sotamuseon kokoelmiin eniten tallennetuista aihepiireistä.
Esimerkki suurikokoisten esineiden vaikutuksesta näyttelysuunnitteluun voidaan ottaa Sotamuseon entisestä perusnäyttelytilasta Maurinkatu 1:ssä. Tilassa oli – ja on edelleen – erittäin suurikokoinen Mannerheim-patsas. Kukaan museon nykyisestä henkilökunnasta ei tiedä,
miten patsas on aikoinaan saatu sisään. Todennäköisesti se on tuotu
osissa. Patsaan valtavan koon ja painon vuoksi sen siirtämisestä ei ole
koskaan keskusteltu. Todennäköisesti Mannerheim tulee siirtymään
nykyiseltä paikaltaan vasta sitten, kun se on aivan välttämätöntä.
Joskus kokoelmiin otetaan esineitä ehdoilla, jotka ovat museon kannalta haasteellisia: esineen lahjoittajan kanssa on voitu tehdä sopimus,
jossa sitoudutaan pitämään esine jatkuvasti näytteillä.8 Tällaiset esineet
on sitten sovitettava näyttelyihin, vaikka ne eivät suoranaisesti istuisikaan näyttelyn juoneen.
Konservoinnin haasteet vaikuttavat siihen, mitä esineistöä voidaan
laittaa näytteille ja miten. Esimerkiksi esineen kunto ja mahdollinen
hauraus sekä sen valon, lämmön- ja kosteusvaihtelujen kestokyky asettavat rajoituksia siirroille ja esillepanolle. Tällaiset esineet saattavat kaivata konservaattorin erityisosaamista näyttely-ympäristön aiheuttamien vaurioiden minimoimiseksi. Sotamuseon omaan henkilökuntaan
ei kuulu konservaattoreita, joten kaikki tekninen konservointityö, oli
sitten kyseessä metalli-, paperi- tai tekstiilikonservointi, on ostettava
ulkopuolelta. Konservoinnin tarve vaikuttaa siihen, kannattaako esinettä ylipäätään ottaa esille säilytystiloista esimerkiksi lyhytaikaista
näyttelyä varten.
On tärkeää tuoda esiin restauroinnin ja konservoinnin välinen ero.
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Konservointi on laaja kirjo erilaisia toimenpiteitä alkaen esineen teknisestä käsittelystä ja päätyen säilyvyyden parantamiseen ympäristötekijöihin ja kokoelmia koskevaan päätöksentekoon vaikuttamalla. Konservoinnilla pysäytetään ajan hampaan vaikutus esineeseen ja se »jäädytetään» siihen hetkeen missä se on nyt. Restauroinnissa esine, esimerkiksi
ruostunut konekivääri, palautetaan siihen kuntoon, missä se oli sitä
käytettäessä. Restaurointitoimenpiteidenkin tulee olla sellaisia, että ne
voidaan tarvittaessa poistaa.9 On olemassa valitettavia esimerkkejä siitä, kuinka liian rajulla restauroinnilla on tuhottu esineeseen sisältyvää
tietoa poistamalla siitä sen historialliset kerrokset ja tarina.10 Sotamuseon perusnäyttelyssä esillä ollut Mauno Koiviston pikakivääri on esimerkki konservoinnista: siinä näkyy ajan jälki ja se, miten vuodet asekätkössä vaikuttivat aseeseen.
Esineistöä näyttelyyn valittaessa saatetaan usein ottaa mukaan muutamia ylimääräisiä, varsinaisen käsikirjoituksen ulkopuolisia esineitä.
Käsikirjoitusvaiheessa voidaan olla hyvinkin varmoja siitä, mitä esineitä näyttelyyn tullaan tarvitsemaan. Käsikirjoitus ei kuitenkaan ole koskaan ns. kiveen hakattu, vaan elää tilanteiden mukaan. Jossain vaiheessa huomataan, että jokin näyttelyosio tarvitseekin täydentävää materiaalia. Toisaalta saatetaan kokonaisuutta tarkasteltaessa huomata, että
jotain materiaalia on esillä suhteellisesti liikaa. Tällöin joudutaan tekemään muutoksia käsikirjoitukseen ja samalla myös näyttelyesineistöön.
Kokenut ja asiansa osaava näyttelyntekijä toimii usein vaistonvaraisesti
valitessaan näyttelyä varten sellaista esineistöä, mille hän arvelee olevan
käyttöä.

Arkaluontoinen materiaali näyttelyissä

Esineiden rooli muuttuu, kun ne irrotetaan alkuperäisistä yhteyksistään ja liitetään museokokoelmiin. Päättäessään valita jonkin esineen
näyttelyyn museo viestittää, että esine on olennainen ja tärkeä. Esine ei
osaa puhua. Näyttelyn tekijä antaa sille merkityksen asettamalla sen
tietyllä tavalla esille ja liittämällä siihen tietynlaisia tietoja. Museonäyttelyiden tehtävänä ei enää pidetä yhden, ehdottoman totuuden esittämistä. Ennemminkin niiden pitäisi pyrkiä tarjoamaan erilaisia tulkinnan mahdollisuuksia – objektiivisuudesta tinkimättä.11 Joka tapaukses-
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sa Sotamuseonkin näyttelyt heijastavat tekijöidensä näkemyksiä ja heidän edustamansa organisaation maailmankuvaa.
Vastaanottaja puolestaan tulkitsee näyttelyn sanoman omasta näkökulmastaan, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia. Näyttelystä esineineen voi
esimerkiksi tulla poliittisesti arkaluontoinen. Näin kävi vuonna 1973
Sotamuseon tykistönäyttelylle, josta jouduttiin poistamaan esineitä poliittisen painostuksen takia. Näyttelyssä oli esillä muun muassa Neuvostoliitolta sotasaaliiksi saatuja tykkejä. Avajaiset sujuivat hyvin, ja Neuvostoliiton sotilasasiamies piti avajaisissa puheen. Seuraavalla viikolla
Pääesikunnasta otettiin kuitenkin yhteyttä museoon ja kerrottiin, että
neuvostoliittolaiset olivat pahoittaneet mielensä näyttelystä ja että sieltä
pitäisi poistaa esineitä sekä muuttaa näyttelytekstejä. Näin toimittiinkin.
Seurauksena oli myös se, että Sotamuseo ei tehnyt laajoja talvisotanäyttelyjä vuosina 1979 tai 198912, vaan vasta Neuvostoliiton romahtamisen
jälkeen vuonna 1999. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen arvioita esineiden poliittisesta arkaluontoisuudesta ei ole juurikaan tarvinnut tehdä.

Sotamuseon tykistönäyttelyn esitteen kaksi eri painosta: alkuperäisessä painoksessa on useita mainintoja muun muassa sotasaaliista, toisen painoksen tekstistä
sanat on poistettu. Kuva: Riitta Blomgren.
The two versions of the brochure prepared for the field artillery exhibition at the
Military Museum. The initial issue contains several mentions of war booties; in the
second, these are omitted. Photo: Riitta Blomgren.
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Museoeettiset ohjeet eivät suoraan ota kantaa siihen, miten museon
tulisi reagoida edellisen kaltaiseen painostukseen. Ohjeissa kyllä sanotaan, että »Ne [museokokoelmat] eivät ole tavallista omaisuutta vaan
niillä voi olla suuri merkitys kansalliselle, alueelliselle, paikalliselle, etniselle, uskonnolliselle tai poliittiselle identiteetille. Tämä on tärkeä
huomioida museon toimintatavoissa.»13
Esimerkiksi Yhdysvalloissa kuraattoreita on haastettu oikeuteen esineistön sijoittamisesta museonäyttelyihin. Haastajina ovat olleet Turkin, Egyptin, Italian ja Kreikan valtiot, jotka ovat pitäneet esineitä laittomasti maasta vietyinä ja vierittäneet vastuun näyttelyistä vastaavien
henkilöiden niskaan.14 Tällaisten tapausten taustat lakikiemuroineen
ovat monimutkaisia. Lähtökohta luonnollisesti on se, että museoammattilaisten on noudatettava ehdottomasti kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä sekä lisäksi myös muiden valtioiden lakeja, sikäli kun ne liittyvät museon toimintaan. Museoeettiset säännöt
painottavat sitä, kuinka tärkeää esineiden taustojen selvittäminen on.
On pyrittävä kaikin tavoin varmistamaan, ettei niitä ole hankittu laittomasti alkuperämaastaan. Museo ei saisi laittaa näyttelyyn esineitä, joiden alkuperästä ei ole varmuutta.15
Tietynlaiset valokuvat ovat esimerkkejä siitä, kuinka näyttelyä tehdessä joudutaan eettisten ja moraalisten arviointien eteen. Sotamuseossakin on jouduttu miettimään, missä määrin voidaan esittää valokuvia
kuolleista sotilaista tai siviileistä; miten paljon heistä saa tai voi näkyä ja
voiko heidät kenties tunnistaa näistä kuvista. Varsinaiset shokkiefektit
tuskin ovat tarpeellisia, mutta toisaalta asioista ei myöskään voi antaa
liian siloteltua kuvaa.
ICOM:in säännöissä käsitellään ihmisruumiin jäännösten näytteille
asettamista. Ihmisjäännöksiä on esiteltävä näyttelyssä »ammatillisia
vaatimuksia vastaavalla tavalla» sekä tahdikkaasti ja inhimillistä arvokkuutta kunnioittaen.16 Vaikka valokuvissa ei olekaan kyse fyysisistä
jäänteistä, voitaneen ohjeita soveltaa myös kuvalliseen esittämiseen.

Kokoelmien hoidon tilanne ja taso – merkitys näyttelynrakennukselle

Näyttelyn tekemisen kannalta merkitsevintä on se, että kokoelmat ovat
helposti näyttelyä rakentavan henkilökunnan saavutettavissa. Asianmu-
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Dokumentoidut, hyvässä järjestyksessä olevat kokoelmat ovat hyvä pohja myös
näyttelytyölle. Kuva: Riitta Blomgren.
Documented and well-organized collections serve as a good basis on which to
build exhibitions. Photo: Riitta Blomgren.

kaisissa säilytystiloissa oleville, hyvin järjestetyille, inventoiduille ja dokumentoiduille kokoelmille museon on helppo perustaa toimintansa.
Tällaiset kokoelmat ovat luonnollisesti parhaita myös näyttelytyön kannalta. Todellisuus museoissa on kuitenkin usein toista: kokoelmat voivat
olla epäjärjestyksessä, niiden käyttämiseen voi liittyä laillisuuteen yhteydessä olevia ongelmia tai niiden käyttö voi riskeerata esineiden säilyvyyden. Nämä ovat vain esimerkkejä niistä monista asioista, jotka vaikeuttavat kokoelmien käyttöä. Sotamuseossa kokoelmien inventointi on tällä hetkellä kesken ja tulee jatkumaan vielä useita vuosia. Inventointi liittyy myös kokoelmien mahdolliseen muuttoon uusiin tiloihin. Tällä on
vaikutuksensa kokoelmien hyödyntämiseen näyttelytoiminnassa.
Aikaisemmin museoiden järjestelmät perustuivat manuaaliseen luettelointiin ja kortistointiin, jotka saattoivat vaihdella museoittain. Joissakin tapauksissa kokoelmien dokumentointi katsottiin suorastaan tarpeettomaksi; riitti, kun luotetuilla kokoelmienhoitajilla oli muistissaan
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tiedot museon esineistä ja niiden sijaintipaikoista.17 Mikäli esineitä tai
niihin liittyviä tietoja tarvittiin, asia hoitui – mikäli tiedon jakaminen
katsottiin tarpeelliseksi – kokoelmanhoitajilta kysymällä. Taustalla on
saattanut kummitella pelko siitä, että kokoelmien inventointi ja tietojen
tarkka kirjaaminen muodostuvat turvallisuusuhkaksi – etenkin siinä tapauksessa, että ulkopuolisiksi katsotuilla henkilöillä on mahdollisuus
tutkia esinetietoja. Kyseessä on kuitenkin ollut varsin lyhytnäköinen
toimintatapa, sillä kaikki olemassa oleva tieto ei välttämättä ole siirtynyt
tuleville työntekijäpolville ja tietoa on saattanut kadota armoitettujen
asiantuntijoiden ja »kävelevien diaarikirjojen» poistuttua vahvuudesta.
Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että jokainen museotyöntekijäsukupolvi
on varmasti toiminut siten kuin sillä hetkellä on katsottu parhaaksi.
Sähköinen kokoelmanhallintajärjestelmä hakutoimintoineen helpottaa näyttelyyn sopivien objektien etsimistä tuhansien esineiden
massasta. Esineen tietoihin voi myös liittää valokuvia, mikä tekee valinnasta vieläkin helpompaa. Tietenkin itse esine on nähtävä luonnossa
ennen lopullista päätöstä sen näyttelyyn ottamisesta, mutta toimivat
järjestelmät mahdollistavat huomattavasti aikaisempaa nopeamman ja
tehokkaamman työskentelyn. Sotamuseolla on käytössään Memoronkokoelmanhallintajärjestelmä, joka on pääasiallisesti kokoelmahenkilöstön käytössä ja joka ei ole julkinen.
Saavutettavuuden parantamiseksi museoiden kokoelmia on myös
siirretty verkkoon, jossa kokoelmatiedot ovat kenen tahansa katsottavissa. Esimerkki kaikille avoimesta järjestelmästä on Ruotsissa käytössä oleva DigitaltMuseum, jossa on mukana kymmeniä museoita kokoelmineen – myös Tukholmassa sijaitseva Armémuseum. Tietoja esimerkiksi
sotahistoriaan liittyvistä esineistä voi hakea useiden eri museoiden kokoelmista.18 Suomessa on käytössä Finna, jonka Museo Finna -osiossa
voi hakea tietoa useiden museoiden avoimista esine-, kuva- ym. aineistoista.19 Tällaiset järjestelmät helpottavat luonnollisesti myös museoammattilaisten työtä, kun pääsee tutkimaan muiden museoiden kokoelmia.

Omaa ja lainattua esineistöä

Aina museot eivät saa eheää näyttelytarinaa pelkästään omien kokoelmiensa avulla. Museot myös lainaavat esineistöä muista museoista ja

M U S E O K O K O E L M I E N K Ä Y T T Ö N Ä Y T T E LY I S S Ä – E S I M E R K K E J Ä S O TA M U S E O S TA J A …

243

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:51

Sivu244

yksityishenkilöiltä. Samaakin alaa edustavien museoiden kokoelmat
ovat erilaisia, ja muille on saattanut kertyä joko aktiivisen hankinnan
tai lahjoitusten kautta jotain sellaista, jota omissa kokoelmissa ei ole –
puhumattakaan museoista, joiden tallennusvastuulle kuuluu aivan toisenlainen esineistö. Sotamuseolla on pitkäaikaislainassa muun muassa
Ruotsin vallan aikaan liittyvää materiaalia, sillä Sotamuseo ei itse tallenna tätä aineistoa. Yksityishenkilöt voivat olla aktiivisia keräilijöitä,
jotka käyttävät runsaasti rahaa omien kokoelmiensa täydentämiseen,
kun taas museoilla ei välttämättä ole rahaa käytettävissä hankintoihin.
Yksityishenkilöt ovat myös saattaneet periä merkittävää sotahistoriallista esineistöä. Esimerkiksi vuoden 2009 talvisota-näyttelyynsä Sotamuseo lainasi yksityiskokoelmista univormuja. Esineistöä voidaan siis
lainata ulkopuolelta sekä perusnäyttelyyn että erikoisnäyttelyihin.
Esineiden lainaaminen muista museoista tai yksityishenkilöiltä saattaa olla työläs prosessi. Niinpä ennen lainapyynnön tekemistä on tarkkaan mietittävä, kuinka olennainen lainattava esine on näyttelyn sisällön kannalta. Esineen lainaan antavalla taholla voi olla tiukkoja vaatimuksia esimerkiksi ympäristöolojen ja turvallisuusjärjestelyjen osalta.
Myös vakuutusmaksut voivat olla korkeita. Yleensä lainaaja joutuu
myös vastaamaan lainaksi saamiensa esineiden kuljetuskustannuksista.
Mikäli esineitä lainataan ulkomaisista museoista, on aiheellista ottaa
huomioon myös mahdolliset toimintatapojen erot, esimerkiksi käsitys
aikatauluista ja byrokratia. Niinpä ulkomailta lainattaessa valmistelut
on aloitettava erityisen hyvissä ajoin.
Museot tekevät myös kokonaisia lainattavia näyttelyitä, jotka on jo
rakentamisvaiheessa suunniteltu kiertonäyttelyiksi. Tuoreimpia tällaisia lainaan lähteneitä näyttelyitä, jotka Sotamuseo on toteuttanut joko
yksin tai yhteistyössä muiden kanssa, ovat olleet Unkarilaiset vapaaehtoiset Suomen talvisodassa (esillä Sotamuseossa 13.3.–31.12.2015, Jalkaväkimuseossa Mikkelissä 26.1.–31.8.2016) ja Sukellusveneet Suomessa
(esillä Suomenlinnakeskuksessa 8.5.2013–2.3.2014, Forum Marinumissa Turussa 5.2.–31.12.2016). Ensin mainitussa näyttelyssä on sekä eri
organisaatioilta että yksityishenkilöiltä Unkarista lainattua materiaalia.
Sukellusvenenäyttelyssä on muun muassa hylyistä nostettua haurasta
esineistöä. Kiertonäyttelyt aiheuttavat kokoelmille vieläkin suurempaa
kulutusta kuin paikallaan pysyvät näyttelyt.
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Ei saa koskea – saa sittenkin!

Museonäyttelyissä on runsaasti rajoituksia, jotka ulkopuolisista vaikuttavat turhalta niuhotukselta. Miksei patsaisiin saa koskea, vaikka haluaisi tunnustella niiden materiaalia? Miksei univormukankaan karheutta voi tuntea kädellä? Erilaiset kieltokyltit taitavat vieläkin olla
erottamaton osa näyttelyiden visuaalista ilmettä. Useimmiten kyltti ilmaisee tavalla tai toisella »Esineeseen ei saa koskea». »Miksi ei saa?» on
puolestaan usein esitetty kysymys. Pietarinkirkossa Vatikaanissa on Pyhää Pietaria esittävä patsas, jonka isovarvasta on kosketeltu ja suudeltu
vuosisatojen ajan. Nykyään Pietari näyttää kärsivän lepran alkuvaiheen
oireista: isovarvas on kulunut kokonaan pois.20 Patsas on esimerkki siitä, miten kovaltakin tuntuva materiaali kuluu, kun sitä tarpeeksi kosketaan.
Kaikki esineistö kuluu kun sitä käsittelee. Kuluminen voi olla selvästi
havaittavaa tai pieniä kemiallisia reaktioita, joita ei paljain silmin näe.
Esinettä kuluttaa myös museon henkilökunnan tekemä työ. Esineen
säilymistä edesautetaan kun sitä käsitellään mahdollisimman vähän.
Etenkään herkkää materiaalia, kuten univormuja tai kunniamerkkejä,
ei käsitellä paljain käsin, vaan kädet suojataan puuvilla- tai muilla vastaavilla käsineillä. Näin esineen pintaan tarttuu mahdollisimman vähän aineita ihon pinnalta.
Museon esinekokoelmat ovat oppimisen välineitä. Aidot esineet historiallisine taustoineen, merkityksineen ja tarinoineen muodostavat
museo-opetuksen ja -oppimisen perustan. Oppiminen tehostuu, jos
esineiden katsomiseen ja niihin liittyvien tarinoiden kuuntelemiseen
tai lukemiseen liittää koskettamisen. Museoilla onkin usein erillinen
käyttö- tai opetuskokoelma, johon kuuluvia esineitä voi koskea ja kokeilla. Kokeiltavat esineet voivat olla periaatteessa myös kopioita.21 Esimerkiksi Sotamuseon Maneesissa olevassa Autonomiasta Atalantaan
-näyttelyssä on kypäriä, univormuja, reppuja ym. sotilaan välineistöä,
joihin voi tutustua kokeilemalla niitä ylleen. Opastusten yhteydessä
museovieraita ohjataan kokeiltavien esineiden pariin opetustarkoituksessa, mutta luonnollisesti yleisö tutustuu niihin myös itsekseen. Monelle onkin elämys ja ilon aihe, kun voi sovitella varusteita, peilailla itseään ja poseerata valokuvaa varten. Kokeiltavat esineet vetoavat yhtä
lailla aikuisiin kuin lapsiinkin.
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Puolustusvoimien henkilökunnalla, Maanpuolustuskorkeakoulun
opiskelijoilla ja varusmiehillä on aina ollut vapaa pääsy Sotamuseon
näyttelyihin, ja perinteinen opastus onkin kuulunut monien ikäluokkien ohjelmaan. Parin viime vuoden aikana esimerkiksi kadettikursseille on pyritty järjestämään myös toisenlaisia museokäyntejä. Näyttelyn esittely on kuulunut museopäivän ohjelmaan, mutta sen lisäksi on
ollut »rasteja», joilla kadeteille on esitelty lähietäisyydeltä muun muassa vanhoja aseita ja univormuja. Hyvässä museo-oppimisessa hyödynnetään ihmisen omaa kokemusvarastoa. Esineiden täytyy herättää museokävijässä jonkinlainen tunne. Mielenkiintoa herätetään vertailemalla uutta ja vanhaa, tuttua ja vierasta, rinnastetaan, provosoidaan…22
Nykyaikaiset aseet ja univormut ovat tietysti kadeteille tuttuakin tutumpia. Mielenkiintoisia oivalluksia syntyykin, kun on mahdollisuus
kokeilla jotain sellaista, josta ei ole mitään omakohtaista kokemusta ja
tehdä vertailuja. Palautekyselyissä kadetit ovat ilmoittaneet juuri esineisiin tutustumisen museovierailun mielenkiintoisimmaksi osuudeksi. Vierailuilla pyritään myös avaamaan museotyötä ja kertomaan, mikä sen merkitys on perinteiden säilyttäjänä. Samalla päästään kurkistamaan yleisölle näkyvän toiminnan taustalle.

Kokoelmatyö – olennainen osa näyttelytyötä

Näyttelyyn tutustuva ja aidoista esineistä elämyksiä saava museokävijä
tulee harvoin ajatelleeksi, kuinka paljon työtä vaaditaan, ennen kuin
esine on paikoillaan yleisön katsottavana. Prosessi alkaa esineen sijaintipaikan selvittämisellä, mikä ei aina ole kovinkaan helppo ja nopea
toimenpide tilanteessa, jossa kokoelmien inventointityö on kesken. Esineen löydyttyä sen yleisilme ja kunto tarkastetaan. Esineeseen liittyvät
dokumentointitiedot käydään läpi ja tarvittaessa niitä täydennetään lisätutkimuksilla. Kun päätös esineen näyttelyyn ottamisesta on tehty,
esine huolletaan ja laitetaan näyttelykuntoon. Joskus vaaditaan perusteellisempiakin konservointitoimia. Kun esine on kunnostettu, se pitää
siirtää turvallisesti mahdollisen väliaikaisen säilytystilan kautta lopulliselle paikalleen näyttelyssä. Usein esineet ovat kookkaita, painavia tai
muuten hankalia siirrettäviä, joten toimenpide vaatii tarkkaa etukäteissuunnittelua. Lopuksi esineelle kirjoitetaan esittelyteksti ja täydenne-
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tään kokonaisuus mahdollisuuksien mukaan esineen käyttöä havainnollistavilla valokuvilla, piirroksilla tai muulla vastaavalla aineistolla,
joka sekin on etsittävä kokoelmista tai tehtävä itse.
Sotamuseon kokoelmat ovat suuret ja ne on hajautettu ympäri maata säilytystiloihin ja yhteistyömuseoiden näyttelyihin. Sotamuseo on
valtakunnallinen erikoismuseo ja puolustusvoimien keskusmuseo23, joten sen tehtäväkenttä on laaja. Työmäärään suhteutettuna museon henkilökunta ei ole suuri, joten työntekijöiden on venyttävä moneen.
Museoissa tehtävä tutkimustyö
liittyy kokoelmiin, tosin myös
näyttelyn tekemistä voidaan pitää
tutkimusprosessina.24 Sotamuseolla ei ole sellaista henkilökuntaa, joka pystyisi käyttämään työaikaansa täysipainoisesti kokoelmien tutkimiseen ja niiden tietoarvojen kartuttamiseen. Kokoelmiin liittyvä tieto olisi kuitenkin
tärkeää paitsi kokoelmien yleisen
museaalisen arvon myös käytännön näyttelytyön kannalta. Näyttelyn tekemisen aikataulu on
usein tiukka, joten sen paremmin
kokoelma- kuin näyttelyhenkilökunnallakaan ei ole aikaa perustutkimuksen tekemiseen esineistöstä. Toisaalta Sotamuseon kokoelmiin kuuluu runsaasti mate- Sotamuseon Hakkapeliitoista
-näyttely sulkeutui
riaalia, jota on jo tutkittu ja josta rauhanturvaajiin
30.4.2016. Näyttelyssä olleet esineet
on julkaistu kirjallisuutta. Esi- inventoidaan, pakataan ja varastoiodottamaan tulevaa käyttöä.
merkiksi M/36-univormusta tai daan
Kuva: Riitta Blomgren.
Suomi-konepistoolista ei ole vaiThe Military Museum’s exhibition
kea laatia näyttelytekstejä.
From Hakkapeliitta Horse Soldiers to
Varastosta näyttelyyn (ja takai- Peacekeepers closed on April 30, 2016.
items are inventoried,
sin) -prosessin eri työvaiheet vie- Displayed
packed, and stored to await future
vät aikaa tunneista useisiin kuu- use. Photo: Riitta Blomgren.
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kausiin – sen mukaan, minkälaiseen kokonaisaikatauluun näyttelyn tekeminen on suunniteltu. Työvaiheet myös maksavat: esimerkiksi ulkopuolelta ostettu konservointi voi maksaa tuhansia euroja.
Kaikki tämä näyttelyn valmistumista edeltävä (kuten sen päättymistä seuraavakin) työ jää yleisöltä pimentoon. Mikäli työntekijöiden panos huomioidaan, valokeila osuu useimmiten näyttelyhenkilökuntaan,
kun taas kokoelmahenkilökunnan tekemä työ jää taustalle. Museomaailmassa on tyypillistä, että näyttelyt avataan juhlapuhein, joita pitävät korkeat erityisvieraat, museonjohtajat tai näyttelypäälliköt. Tämän
artikkelin kirjoittajat eivät muista kertaakaan kuulleensa kokoelmahenkilökunnan edustajan puhuneen avajaistilaisuuksissa, vaikka näyttelyissä näkyy kokoelmaväen kädenjälki mitä suurimmassa määrin. Suurelle yleisölle sanat museo ja näyttely ovat käytännössä synonyymeja,
mutta näyttelyn syntyprosessi – etenkin se, kuinka monia vaiheita pelkästään näytteille tulevan esineistön ja kuvien käsittelyyn liittyy – jää
hämärän peittoon. Näkymättömiin jää useimmiten myös se kokoelmien parissa tehty perustyö, joka mahdollistaa esineiden säilymisen
niin, että näyttelyvitriinit ovat täynnä tulevaisuudessakin.
Monissa museoissa maailmalla on tehty työtä museoprosessien
avaamiseksi. Esimerkiksi Lontoossa sijaitsevassa Natural History Museumissa muillakin kuin tutkijoilla on mahdollisuus varata itselleen tutustumiskäyntejä museon kokoelmiin.25 Lisäksi museon konservointitiloissa tavalliset seinät on korvattu lasisilla, jotta museokävijät pystyvät
seuraamaan konservaattoreiden työskentelyä. Epäilemättä myös suomalaisissa museoissa on mietitty tällaisia rajoja rikkovia konsepteja ja
niitä museoala varmasti tarvitsisi enemmän.
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How Museum Collections Are Used for
Exhibitions in Military Museum – and
Elsewhere
Collections – including their acquisition, cataloging, and care – are the
cornerstone of museum activities. Museums are obliged to place their
collections and related information within reach of the citizens. This is
done primarily in exhibitions. For most individuals, an exhibition and
a museum are one and the same. When they wish to become acquainted with an exhibition, they enter a museum.
The coordination of collection management and running exhibitions is among the major challenges that museums are facing. An object is at its most vulnerable as an exhibition item, whereas it is easier to
manage and better protected in storage. An apparent contradiction results: giving citizens access to objects and honoring their right to view
genuine objects from the past may jeopardize their continued existence.
The Military Museum preserves items that portray the Finnish Defence Forces and the nation’s military history for research, publication,
and exhibition purposes. The museum’s exhibitions tell stories of the
defense forces, Finland’s wars and their consequences, the lives of
Finnish soldiers, sailors and airmen, fates of civilians overrun by war,
and many other topics that have a bearing on military history. Authentic objects play a central role when these stories are being conveyed.
The very first phase in setting up an exhibition is a decision to establish an exhibition presenting a certain theme in a selected venue. This is
followed by drafting a preliminary exhibition plan, and the writing of
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an exhibition text is also begun. Objects, photographs, texts, any ancillary functions and the venue are all interlinked. It may not be possible
to set up an exhibition in a completely empty space since the selected
venue may already have other items and structures, in which case consideration is given to previous or existing exhibitions during the planning work. This was done when the temporary exhibition titled From
Hakkapeliitta Horse Soldiers to Peacekeepers was being organized by the
Military Museum in 2013. The selected venue had previously housed a
70-year anniversary exhibition of the Winter War, and the idea was to
have a section dedicated to the conflict in the upcoming exhibition.
This, however, shifted the balance of the exhibition towards the Winter
War at the cost of the Continuation War sections.
Achieving the integrity of an exhibition narrative occasionally requires the loaning of objects. For example, the Military Museum has on
long-term lease material from the heyday of the great Kingdom of Sweden since the museum does not preserve objects from the period. For
the Winter War anniversary exhibition in 2009, the museum also borrowed uniforms from private collections.
Conservation related factors determine what objects can be set on
display and how this is done. An object may not be moved and put on
display without restrictions because of its general condition and fragility and inadequate resistance to variations in temperature and humidity. The need for conservation may determine whether an object is
worth removing from storage for a short-duration exhibition.
The most important single factor needed for the successful settingup of an exhibition is the accessibility of the collections to exhibition
builders. The inventory of the Military Museum’s collection is incomplete and will remain so for several years, and this affects the use of objects for exhibition purposes. Previously, museums resorted to manual
registers and archives, and occasionally even to human memory. Modern computerized collection management solutions with search functions allow the finding of suitable exhibition objects among thousands
of items stored in a collection. Information in the Military Museum’s
Memoron system is not accessible to the public. Other systems available on the Internet and accessible to any individual also facilitate the
work of museum professionals since they offer a window into collections stored by other museums.
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When a museum selects an object for display, it simultaneously indicates that the object is important and essential for the intended purpose. An exhibition planner confers the object a meaning by locating it
in a certain way and attaching selected information. The exhibitions of
the Military Museum reflect the notions of the exhibition builders and
their organization, while a viewer scrutinizes the message from a different and personal angle, which may lead to politically sensitive situations. This happened in 1973 when the Military Museum was forced to
remove objects from a field artillery exhibition due to disapproval expressed by the Soviet Union. Wartime photographs, on the other hand,
often bring exhibition builders face-to-face with ethical and moral issues, and even the Military Museum has encountered cases where the
appropriateness of showing photos of deceased civilians or warfighters
needed to be carefully assessed.
An exhibition is subject to restrictions that may appear superfluous
to a non-professional. »Why should objects not be touched?» is an often heard question. Since every object suffers some wear and tear when
handled, its preservation can be helped by limiting handling. Another
factor is the use of museum objects as learning aids. Learning is more
effective if learners can not only see objects and hear or read related
stories but can also physically touch them. For this reason, museums
often have a dedicated learning collection whose items may be touched
and tested. To give an example, the From Autonomy to Atalanta exhibition of the Military Museum had helmets, uniforms, backpack, and
other military gear for anyone to examine and try out.
Few visitors that come to an exhibition to view genuine objects in
their quest for unforgettable experiences realize the amount of work
needed before an object is in its final position for people to see. The
process begins with determining a suitable location and inspecting the
physical condition of the object. All related data and information are
reviewed and completed as necessary by further research. The object is
then stored in a temporary location and finally placed in its intended
final location. The final phase consists of writing an informative text
caption and arranging any supporting material such as photos and
sketches depicting the object in use. The entire process of moving an
object from storage to a display room may take anything between a few
hours and several months. For public, the terms museum and exhibi-
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tion are synonymous, but the birth process of an exhibition remains
largely a mystery, as does the basic work done on a collection to ensure
the preservation of objects to fill display cases also in the future. Several
museums worldwide are attempting to shed light on the multitude of
aspects of museum activities. It can be safely maintained that also
Finnish Museums have mooted different groundbreaking concepts that
would be increasingly needed by museum professionals.
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AHTI LAPPI
(s. 1941), eversti (evp.), on toiminut Sotahistoriallisen aikakauskirjan päätoimittajana ja julkaissut useita kirjoja ilmasotahistoriasta, mm. Ilmatorjunta
kylmässä sodassa (2003), Ilmatorjuntaohjukset Suomen puolustuksessa (2009)
ja Ilmavaara! Helsingin ilmapuolustus 1917–1944 (2013).

Sotahistoriallinen retki Vietnamiin
Suomen Sotahistoriallinen Seura toteutti 28.2.–9.3.2016 ainutlaatuisen
kaukomatkan Vietnamiin. Teemana oli tutustuminen Indokiinan sotahistoriaan ja erityisesti Vietnamin sotaan 1964–1975. Matkalle osallistui 37 henkilöä, joista 14 oli naisia. Matkatoimisto Lomalinja toteutti
seuran toiveiden mukaisesti räätälöidyn matkan onnistuneesti. Matkan
johtajana toimi kokenut matkailualan ammattilainen ja Vietnaminkävijä Lauri Lehtovirta. Sotahistorian asiantuntijaoppaana matkalla
toimi eversti Ahti Lappi, joka on vieraillut Vietnamissa aiemminkin,
tutkinut Indokiinan sotien historiaa ja julkaissut niistä kokemuksia kirjoissaan. Mukana oli useita muitakin sotahistorian asiantuntijoita,
muun muassa seuran entiset puheenjohtajat Ari Raunio ja Pentti Airio.
Matka toteutettiin lentämällä Finnairin koneella Frankfurt am Mainiin, mistä matkaa jatkettiin Vietnam Airlinesin koneella Hanoihin.
Tämä järjestely oli tarpeellinen, koska Finnairilla ei ollut suoria lentoja
Hanoihin. Järjestelyllä säästyttiin ylimääräiseltä lennolta Ho Chi Minh
Citystä (Saigon) Hanoihin. Matkaohjelmaan sisältyivät myös lennot
Hanoista Hueen ja Danangista Ho Chi Minh Cityyn. Paluulento suoritettiin Frankfurt am Mainin kautta Helsinkiin.
Matkalla majoituttiin neljään eri hotelliin, jotka olivat korkeatasoisia. Hotelleissa oli ylenpalttiset aamiaiset, ja matkan hintaan kuului joka päivä lounas tai illallinen. Palvelu pelasi. Hintataso Vietnamissa oli
hyvin alhainen.
Matkaohjelma oli suunniteltu niin, että voitiin tutustua Indokiinan
ja Vietnamin sotien tärkeimpiin kohteisiin Pohjois-, Keski- ja EteläVietnamissa. Samalla saatiin tietoa Vietnamin muustakin historiasta,
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kulttuurista ja nykyisestä elämästä. Englantia puhuvat paikallisoppaat
olivat retkillä mukana koko ajan, esittelivät paikkoja ja kertoivat jonkin
verran myös omien perheidensä kohtaloista sotien myllerryksessä.
Enimmäkseen puhuttiin taistelusta amerikkalaisia vastaan, sisällissodasta puhumista välteltiin. Sitähän se kuitenkin myös oli.
Tässä matkakertomuksessa keskitytään pääasiallisesti niihin sotahistoriallisiin asioihin, joita matkan aikana eri kohteissa tarkasteltiin. Vietnamin sota oli monessa suhteessa erikoislaatuinen. Pohjois-Vietnamissa käytiin vain ilmasotaa, Etelä-Vietnamissa epäsymmetristä ilma-maasotaa. Kylmän sodan strategisia kysymyksiä oli kuvassa mukana, mutta
matkalla painopiste oli sotataidollisissa ja sotateknillisissä kysymyksissä.

Tietoisku Vietnamista ennen matkaa

Matkaa pohjustettiin järjestämällä 10.2.2016 Vietnam-miniseminaari
teemana »Vietnamin sodasta 50 vuotta – Mekongjoen suistolta Laosiin
ja demilitarisoidulle vyöhykkeelle». Tilaisuudessa professori Pasi Kesseli esitelmöi aiheesta Yhdysvallat ja Vietnamin sota – asevoimat, hallitus
ja kansa. Mikä petti? Dosentti Pasi Tuunainen tarkasteli teemaa Vastavallankumouksellisen sodankäynnin doktriinin soveltaminen. Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen esitelmöi aiheesta Yhdysvaltain merivoimien
operaatiot Etelä-Vietnamin rannikolla ja sisävesillä. Eversti Ahti Lappi
piti esityksen Vietnamista sotahistoriallisena kohteena. Tässä yhteydessä esiteltiin lyhyesti myös Vietnamin sotahistorian tärkeimmät merkkipaalut.
Vuonna 2001 Hanoissa julkaistussa kirjassa tarkastellaan Vietnamin
sotaista historiaa vuodesta 1428 alkaen. Vietnamin historian juuret
ovat kuitenkin paljon vanhemmat, sillä alue oli Kiinan hallinnassa yli
tuhat vuotta aina vuoteen 938 saakka, jolloin vietnamilaiset voittivat
Kiinan joukot taistelussa. Ranskalaiset ryhtyivät miehittämään Indokiinan aluetta vuonna 1858, ja vuonna 1883 Tonkinista (Hanoi) ja Annamista (Hue) tuli Ranskan protektoraatteja, sekä Kotšinkiinasta (Saigon) Ranskan siirtomaa. Vietnamilaiset aloittivat tämän jälkeen kapinoinnin. Vietnamin kansallismielisten avainhenkilöt Ho Tši Minh (oikea nimi Nguyen Sinh Cung) ja Vo Nguyen Giap saivat suojapaikan
Kiinasta. Vietnamin kommunistinen puolue (Dang Cong San Viet
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Nam), paremmin tunnettu lyhenteellä Viet Cong, perustettiin vuonna
1930. Japani miehitti vuonna 1940 Indokiinan, jolloin vietnamilaiset
aloittivat Giapin johdolla amerikkalaisten tukemina sissisodan japanilaisia vastaan. Tätä varten perustettiin Vietnamin itsenäisyysliike (Viet
Nam Doc Lap Dong Minh Hoi), joka tunnetaan nimellä Viet Minh.
Maailmansodan päätyttyä vuonna 1945 Ho Chi Minh julisti Vietnamin itsenäiseksi, mutta ranskalaiset eivät sitä hyväksyneet. Seurauksena
oli ensimmäisen Indokiinan sodan (Vietnamissa »Ranskalainen sota»)
alkaminen 19.12.1946, ja se päättyi ranskalaisten häviöön Dien Bien
Phun taistelussa 7.5.1954. Vietnam jakautui kahdeksi valtioksi. Viet
Cong käynnisti Etelä-Vietnamin alueella sissisodan, jossa surmattiin
tuhansia ihmisiä puolin ja toisin. Yhdysvallat tuki Etelä-Vietnamia
vuodesta 1950 alkaen enenevässä määrin kommunisminvastaisessa
taistelussa. Sitä käytiin myös Laosin ja Kambodžan alueilla. Kiina ryhtyi tukemaan Pohjois-Vietnamia jo 1950-luvulla, Neuvostoliitto 1960luvulla. Tilanne kärjistyi elokuussa 1964 ns. Tonkininlahden välikohtaukseen, josta Yhdysvallat sai syyn aloittaa ilmahyökkäykset PohjoisVietnamiin. Viet Cong aloitti vastahyökkäykset amerikkalaisten tukikohtiin, jolloin sota vähitellen eskaloitui ja alkoi toinen Indokiinan sota
eli Vietnamin sota (»Amerikkalainen sota»). Se päättyi amerikkalaisten
osalta aseleposopimukseen Pariisissa 27.1.1973. Pohjois- ja Etelä-Vietnamin välinen kriisi kuitenkin jatkui, ja 30.4.1975 Pohjois-Vietnam
valtasi Etelä-Vietnamin. Edesmenneen Ho Tši Minhin haave toteutui:
Vietnam yhdistyi (reunification). Vietnamissa sodittiin 30 vuotta itsenäisyyden saavuttamiseksi.

Hanoi – pommitussotaa ja ilmapuolustusta

Matkaohjelma aloitettiin Hanoissa, missä tutustuttiin kaupunkiin ja
sen eri kohteisiin, joista tärkeimpiä olivat sotahistorialliset museot. Hanoi on vanha kaupunki, sillä se perustettiin jo vuonna 1010 Punaisen
joen partaalle. Kiinalainen kulttuuriperintö näkyy monin tavoin. Ranskalaiset hävittivät kaupungin vanhoja rakennuksia vuonna 1894, mutta
muuten eksoottinen vanhakaupunki on säilynyt aika hyvin, koska se ei
sisältynyt amerikkalaisten pommituskohteisiin. Kaupungista löytyy
paljon ranskalaistyylisiä rakennuksia. Rikša-ajelu vanhan kaupungin
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Mausoleumi, jossa Ho Chi Minhin balsamoitu ruumis on nähtävänä. Kuva: Eero
Immonen.
A mausoleum housing the embalmed body of Ho Chi Minh for viewing. Photo:
Eero Immonen.

kujilla oli mielenkiintoinen kokemus. Hanoissa arvioidaan olevan noin
kolme miljoonaa asukasta, ja heistä aika monella on mopo – niitä ovat
kadut täynnä. Yhtään kolaria ei kuitenkaan nähty, vaikka liikenne vaikutti kaoottiselta. Kiertokäynnillä näimme muun muassa Ho Chi Minhin mahtipontisen mausoleumin, jossa hänen balsamoitu ruumiinsa
on nähtävillä, sekä kenraali Giapin kauniin ranskalaistyylisen kotitalon,
joka on perheen hallussa.
Pohjois-Vietnamin alueella ei käyty maasotaa, mutta sitä enemmän
ilmasotaa. Ahti Lappi piti hotellissa esitelmän aiheesta Ilmasotaa Indokiinassa – Pohjois-Vietnamin pommitukset. Pohjois-Vietnam oli puolustuskannalla, kun Yhdysvaltain koneet pommittivat sen kohteita.
Amerikkalaisten tarkoituksena oli heikentää Pohjois-Vietnamin hyökkäyskykyä ja taistelumoraalia sekä estää sotamateriaalin ja joukkojen
kuljetuksia Etelä-Vietnamin alueelle.
Ilmasotanäyttämö ulottui Vietnamin ulkopuolellekin, ja amerikkalaisilla oli lentotukikohtia Etelä-Vietnamin lisäksi Thaimaassa, Guamilla ja Okinawalla. Pohjois-Vietnam ei suinkaan ollut eniten pommitettu
alue, sillä Etelä-Vietnamin alueelle pudotettiin enemmän pommeja, samoin Kambodžan ja Laosin alueille. Väitetään, että ns. Ruukkujen tasanko Laosissa oli maailman eniten pommitettu alue. Vietnamin sodas-
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sa pudotettiin monin verroin
enemmän pommeja (yli 10 miljoonaa tonnia) kuin Tyynenmeren taisteluissa toisen maailmansodan aikana tai Korean sodassa.
Yhdysvaltain pitkäaikainen ilmaoperaatio Rolling Thunder
Pohjois-Vietnamia vastaan kesti
yli kolme vuotta, maaliskuusta
1965 lokakuuhun 1968. Operaatiossa käytettiin enimmäkseen
taktillisia konetyyppejä, joista
yleisimmät olivat F-105 Thunderjet, F-100 Super Sabre, F-4 Phantom, F-111 Aadvark, A-6 Intruder
(US Navy) ja A-7 Corsair II (US
Indokiinan kartta. Ilmapommituksia
Navy). Hyökkäykset toteutettiin
tapahtui Pohjois- ja Etelä-Vietnamin
lisäksi myös Laosin ja Kambodžan
konventionaalisesti pommituksialueilla. Kuva: Wikipedia.
na ja rynnäköintinä. Tulokset eiA map of Indochina. Bombing attacks
vät olleet kovin hyviä, ja omia koextended from North and South
netappioita tuli paljon. TehokVietnam into Laos and Cambodia.
Photo: Wikipedia.
kuus parani vasta, kun käyttöön
saatiin televisio- ja laser-ohjautuvia täsmäpommeja (1967–1968) ja tutkaan hakeutuvia ohjuksia (1965–
1968). Pommituskohteita olivat rautatie- ja maantieyhteydet, sillat, varastot, lentokentät ja ilmatorjunta-asemat. Pohjois-Vietnam oli agraariyhteiskunta, joten sen infrastruktuuri ei ollut kovin haavoittuvaa. Etäisyydet Etelä-Vietnamin tukikohdista olivat pitkät, joten tarvittiin ilmatankkausta. Laivaston koneet tukeutuivat lentotukialuksiin, joita oli aina muutama kerrallaan mukana sodassa (kaikkiaan 23). Amerikkalaisten ilmavalvontatutkien ulottuvuus ei kattanut koko Pohjois-Vietnamin aluetta, mikä vaikeutti ilmatoiminnan johtamista. Pohjois-Vietnamin ja Kiinan alueille suoritettiin myös yli 3 000 tiedustelulentoa miehittämättömillä koneilla (Ryan 147), joista joitakin ammuttiin alas.
Yhdysvallat varoi Kiinan ja Neuvostoliiton provosoimista, minkä
vuoksi poliittinen johto asetti sotilaille tiukkoja rajoituksia. Kaikki
pommituskohteet hyväksyttiin ylimmän johdon palavereissa. Hanoi ja
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Haiphong (satama) olivat kiellettyjä kohteita, ja niiden ympärillä oli lisäksi rajoitusalue. Kiinan ja Vietnamin rajalla oli puskurivyöhyke. Rajoituksista poikettiin vuoden 1972 ilmaoperaatioiden aikana.
Pohjois-Vietnamin ilmapuolustus oli Kiinan ja Neuvostoliiton avun
varassa. Kiina toimitti Pohjois-Vietnamille runsaasti sotakalustoa jo
vuosina 1956–1963, muun muassa jalkaväen aseita, tykkejä, ajoneuvoja
ja radioita. Ensimmäinen amerikkalainen kone ammuttiin alas 37
mm:n tykillä 5.8.1964. Amerikkalaisten ilmahyökkäysten lisääntyessä
Kiina ryhmitti kesällä 1965 Pohjois-Vietnamin pyynnöstä ilmatorjuntajoukkojaan Pohjois-Vietnamin alueen pohjoisosaan, missä ne samalla suojasivat kiinalaisten pioneerijoukkojen tien- ja radanrakennustyömaita. Yksiköt oli varustettu 37 ja 85 mm:n venäläismallisilla ilmatorjuntatykeillä.
Pohjois-Vietnamin ilmapuolustus kehittyi merkittävästi, kun vuosina 1965–1966 perustettiin 10 ilmatorjuntaohjusrykmenttiä, 30 ilmatorjuntatykkirykmenttiä, kaksi hävittäjälentorykmenttiä ja kolme radioteknillistä (tutka)rykmenttiä. Neuvostoliitto toimitti Pohjois-Vietnamiin vuosina 1965–1972 yhteensä 95 ohjusyksikköä (SA-75) ja 7 658
ohjusta. Lisäksi toimitettiin MiG-17, MiG-19 ja MiG-21 -hävittäjiä.
Niillä saavutettiin sodan aikana 138 ilmavoittoa. Pohjois-Vietnamissa
oli enimmillään 39 000 neuvostoliittolaista asiantuntijaa, joista 24 000
oli sotilaita. 24.7.1965 tapahtui Pohjois-Vietnamissa ensimmäinen ohjuspudotus sotatilanteessa, kun SA-75-ohjusyksikkö ampui alas amerikkalaisen F-4C-koneen. Tätä päivää vietetään Vietnamin ohjusjoukkojen vuosipäivänä. Joulukuussa 1972 Pohjois-Vietnamin alueella oli
ainakin 44 ohjuspatteria ja Hanoin suojana oli 13 ohjuspatteria, 22 raskasta (100 mm) tykkipatteria ja lukuisa määrä muita ilmatorjuntayksiköitä (37 mm, 57 mm, 85 mm). Lisäksi käytössä oli MiG-21-hävittäjiä.
Amerikkalaiset lentäjät sanoivatkin, että »Pohjois-Vietnam on helvetti,
ja Hanoi on sen keskus!» Satoja amerikkalaisia koneita ammuttiin alas
(kokonaistappiot 3 685), satoja pilotteja kuoli ja lähes 700 joutui sotavankeuteen.
Kun Yhdysvallat oli aloittanut irtautumisen Vietnamin sodasta,
mutta Pohjois-Vietnam oli jatkanut maasotatoimia Etelä-Vietnamin
alueella eikä ollut suostunut neuvottelupöytään, amerikkalaiset toteuttivat laajamittaisen ilmaoperaation (Linebacker) 9.5.–23.10.1972. Kun
sekään ei tehonnut, käynnistettiin strategisen luokan pommitusoperaa-
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tio Linebacker II 18.–29.12.1972. Siinä käytettiin ensimmäisen (ja samalla viimeisen) kerran raskaita B-52-pommikoneita Hanoin ja Haiphongin alueen yöpommituksiin. Pommeja pudotettiin 18 000 tonnia,
josta 75 % B-52:lla. B-52-lentoja oli 741, ja 15 konetta tuhoutui ja 14
vaurioitui romutuskuntoon. Tappiot olivat poikkeuksellisen suuret: lähes 20 % käytetystä konemäärästä ja 4 % lentojen määrästä. Miehistöistä 4 kuoli, 29 katosi, 33 jäi vangiksi ja 26 pelastui. Pääosan tappioista aiheuttivat SA-75-ohjusyksiköt, joilla voitiin torjua korkeapommitukset
(lentokorkeus 11–13 km).
Amerikkalaisten suurista tappioista huolimatta ilmapuolustus ei
kyennyt täysin suojaamaan kohteita: 26 kohdetta pommitettiin, satoja
maaleja tuhottiin, Hanoissa kuoli 2 380 ihmistä ja Haiphongissa 305.
Molemmat osapuolet pitivät sotatapahtumaa voittona. Amerikkalaiset katsoivat pakottaneensa vastapuolen neuvottelupöytään (mikä olikin totta), mutta Pohjois-Vietnamissa tapahtumaa pidettiin silti torjuntavoittona. Asioita voidaan tulkita monella tavalla. Pariisin neuvotteluissa 27.1.1973 päätettiin lopettaa sotatoimet. Yhdysvallat määrättiin
maksamaan viiden miljardin dollarin sotakorvaukset Pohjois-Vietnamille, hävinnyt puoli joutui maksumieheksi. Yhdysvaltain piti vetää
joukkonsa pois Etelä-Vietnamista 60 vuorokauden kuluessa. Sotavangit
vapautettiin. Osapuolten piti sopia toiminnan rauhanomaisesta jatkamisesta kansainvälisessä valvonnassa. Sopimuksessa ei kuitenkaan vaadittu Pohjois-Vietnamin joukkojen vetämistä pois Etelä-Vietnamin
alueelta, jolloin Pohjois-Vietnamille jäi etulyöntiasema. Etelä-Vietnamin sotilaallinen suorituskyky heikkeni, kun Yhdysvaltain tuki loppui.

Sotamuseoita ja sotavankila »Hanoi Hilton»

Toisena päivänä Hanoissa tutustuttiin sotamuseoihin, joita kaupungissa on useita. Ilmapuolustus- ja ilmavoimamuseossa (perustettu
22.10.1963) oli nähtävillä Pohjois-Vietnamin käytössä ollutta ilmatorjunta- ja lentokonekalustoa. Museossa oli lisäksi Etelä-Vietnamilta sotasaaliiksi saatua amerikkalaista lentokalustoa. Museon pääteemana oli
»Dien Bien Phu ilmassa» eli torjuntavoitto joulukuun 1972 pommituksissa. Ulkona oli runsaasti neuvostomallisia ilmatorjuntatykkejä, ilmatorjuntaohjuksia (SA-75) tutkineen, ilmavalvontatutkia, hävittäjäko-
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neita (MiG-17, MiG-19, MiG-21) ja helikoptereita (Mi-6). Ahti Lappi
esitteli ilmatorjuntakalustoa; SA-75-ohjusjärjestelmä oli sikäli mielenkiintoinen, että samaa tyyppiä (SA-75M Dvina-A) tarjottiin Suomellekin vuonna 1962. Ilmailualan asiantuntija Calle Geust esitteli venäläiset
lentokone- ja helikopterityypit. Näytillä oli uudempiakin asetyyppejä,
jotka eivät tiettävästi olleet mukana sodassa, kuten ilmatorjuntaohjus
S-125 (SA-3) ja sen Suomessakin käytössä ollut uudempi malli S-125M
(ItOhj 79). Sisätiloissa oli suuri määrä pienempää esineistöä sekä kuvamateriaalia, joiden avulla kerrottiin Vietnamin ilmapuolustuksen historiasta vuodesta 1946 lähtien. Museoesitteen mukaan ilmapuolustus
ampui Indokiinan sodissa alas 2 687 ranskalaista ja amerikkalaista konetta, joukossa 64 B-52-konetta.
Hanoin sotahistoriallisessa museossa oli ulkosalla myös paljon ilmasotakalustoa, joukossa sotasaaliskoneita ja iso kasa alas ammuttujen B52-koneiden romuja. Museossa oli muutakin sotakalustoa, kenttätykkejä ja panssarivaunuja. Sisätiloissa esiteltiin esineiden ja kuvien avulla
käytyjen sotien tarinoita. Dien Bien Phun taistelun kulku (1954) esitel-

Hanoin sotahistoriallisessa museossa oli nähtävänä mm. amerikkalaisia konetyyppejä ja niiden romuja. Kuva: Eero Immonen.
American warplanes and wreckage, among other items, were on display in
Hanoi’s museum of military history. Photo: Eero Immonen.
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Ranskalaisten rakentama vankila eli »Hanoi Hilton». Kuva: Eero Immonen.
A French-built prison, known as »Hanoi Hilton». Photo: Eero Immonen.

tiin havainnollisesti ison maastolaatikon ja dokumenttifilmin avulla.
Ahti Lappi kertoi ennen esitystä lyhyesti pääkohdat taistelun osapuolista ja taistelusta, jossa kenraali Giap saavutti ratkaisevan voiton ranskalaisista. Giap hankki voiton huomattavalla miesylivoimalla sekä kenttäja ilmatorjuntatykistön keskitetyllä käytöllä. Dien Bien Phun taistelulla
on erityinen merkitys Vietnamin sotahistoriassa.
Vierailimme myös ranskalaisten rakentamassa (1886–1901) vankilassa (Maison Centrale), jonka vietnamilainen nimitys oli Hoa Lo (Helvetin kolo). Vankilassa säilytettiin Ranskan hallinnon aikana vietnamilaisia itsenäisyystaistelijoita ankeissa oloissa, kuten museon näyttelystä
saattoi päätellä. Vankilassa oli myös giljotiini. Siellä oli vuonna 1954
noin 2 000 vietnamilaista vankia. Hoa Losta tehtiin sotavankila, kun
ensimmäinen amerikkalainen lentäjä, luutnantti Everett Alvarez ammuttiin alas 5.8.1964. Vietnamin sodan aikana vankilassa oli satoja
amerikkalaisia lentäjiä, joiden piirissä vankila sai nimen »Hanoi Hilton». Kuuluisin vanki oli komentajakapteeni John McCain, joka oli
vankilassa yli viisi vuotta. Hänen koneensa A-4 Skyhawk ammuttiin
26.10.1967 alas keskellä Hanoita, ja hän putosi pahasti haavoittuneena
järveen (Truc Bach), jonka näimme matkan aikana. Hänestä tuli myöhemmin senaattori. Sotavankilasta on purettu ne osat, joissa amerikkalaisia aikoinaan pidettiin.
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Hue – Tet-hyökkäyksen kohde

Viivyimme Hanoissa vain pari päivää ja siirryimme lentäen Vietnamin
keisarikunnan entiseen pääkaupunkiin Hueen, joka sijaitsee rannikolla
noin 100 km sodanaikaisen demilitarisoidun vyöhykkeen (DMZ) eteläpuolella. Olimme siis Etelä-Vietnamin puolella. Huen vanhakaupunki
linnoituksineen (Citadel) on Unescon maailmanperintökohde, johon
tutustuimme paikallisoppaan johdolla. Tet-hyökkäyksen yhteydessä
Viet Congin joukot soluttautuivat 31.1.1968 kaupunkiin ja ottivat sen
haltuunsa, minkä jälkeen sinne saapui myös Pohjois-Vietnamin armeijan joukkoja, yhteensä noin 8 000 taistelijaa. Etelä-Vietnamin armeijan
joukot ja Yhdysvaltain merijalkaväen joukot aloittivat vastahyökkäyksen, jota tuettiin tykistön tulella ja ilmahyökkäyksillä. Taistelut kestivät
pitkään, sillä Citadel saatiin vallatuksi takaisin vasta 24.2. Ahti Lappi
selosti lyhyesti taistelun vaiheita. Sotilaiden tappiot olivat kovat puolin
ja toisin, ja vanhakaupunki vaurioitui pahasti, arviolta 5 800 siviiliä
kuoli ja 116 000 jäi kodittomaksi. Korjaustyöt ovat edelleen käynnissä.
Huessa tutustuttiin myös maakunnalliseen sotamuseoon, jossa oli

Unescon maailmanperintökohde, Huen muurien ympäröimä Citadel. Kuva: Eero
Immonen.
The walled citadel of Hue, a Unesco world heritage site. Photo: Eero Immonen.
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muun muassa amerikkalaisia sotasaalispanssarivaunuja ja kenttätykkejä, sekä venäläisvalmisteisia ilmatorjuntatykkejä (37 ja 57 mm), joita Vapautusarmeija oli kyltin mukaan käyttänyt Etelä-Vietnamin sotatoimissa keväällä 1975. Näytillä oli myös jokunen lentokone ja helikopteri. Ahti Lappi, Calle Geust ja Yrjö Lehtonen esittivät kommentteja kalustosta.
Ahti Lappi piti illalla hotellissa esitelmän aiheesta Epäsymmetristä
sotaa Etelä-Vietnamissa. Pohjois-Vietnamin johdon päämääränä oli
vallata Etelä-Vietnam ja muodostaa yksi Vietnamin valtio. Etelä-Vietnamin alueella toimi 1950-luvulta alkaen Viet Congin sissijoukkoja, joita arvioidaan vuonna 1964 olleen 25 000–30 000. On väitetty, että jo tällöin 50 % Etelä-Vietnamin alueesta oli Viet Congin hallinnassa. Etelään
siirtyi myös Pohjois-Vietnamin vakinaisen armeijan joukkoja, ja vuonna 1966 Kambodžan raja-alueen tuntumassa oli jo kolme Pohjois-Vietnamin divisioonaa. Kokonaisvahvuudeksi arvioitiin enimmillään
230 000–300 000 taistelijaa. Soluttautuminen tapahtui kuuluisaa Ho
Chi Minh Trail -tiestöä pitkin, joka loppuvaiheessa muodosti 13 645 km
tieverkoston pääosin Laosin ja Kambodžan puolella rajaa. Sinne rakennettiin myös 5 000 kilometrin pituinen putkilinja polttoainehuollon
turvaamiseksi. Tiestön hoidosta, puolustuksesta ja ilmatorjunnasta vastasi yksi erityisarmeijakunta. Tiestön katkaiseminen ei koskaan onnis-

Ahti Lappi esitelmöi hienoissa puitteissa Huen hotellissa. Kuva: Eero Immonen.
Ahti Lappi delivers his presentation in a posh hotel in Hue. Photo: Eero Immonen.
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tunut, vaikka sitä yritettiin ilmapommituksilla ja maahyökkäyksilläkin.
Kaikkiaan 40 eri maata tuki Etelä-Vietnamia sodan aikana, useimmat
siviilisektorilla. Yhdysvallat, Australia, Etelä-Korea, Uusi-Seelanti, Filippiinit, Thaimaa ja Iso-Britannia tukivat Etelä-Vietnamia myös sotilaallisesti. Etelä-Vietnamin omien asevoimien vahvuus kasvoi 514 000:sta
(1964) 1 048 000:een (1972). Liittolaisten sotilaita oli Etelä-Vietnamissa
vuonna 1964 vain 23 760, mutta parhaimmillaan (1968) 596 240 sotilasta, joista amerikkalaisia 536 000. Yhteisvahvuus oli vuonna 1969 suurimmillaan 1 450 180. Amerikkalaisilla oli Etelä-Vietnamissa 15 sotilastukikohtaa ja 10 lentotukikohtaa, joissa oli tuhansia sotilaita – ne olivat
kuin rauhan ajan varuskuntia. Operaatioiden yhteydessä miehitettiin
jokin paikka ja perustettiin »taistelutukikohta» (battle base), missä viivyttiin muutama päivä, viikko tai kuukausi. Näitä oli sodan aikana eri
paikoissa noin 150.
Etelä-Vietnamilla liittolaisineen oli siis koko ajan huomattava miesylivoima, täydellinen ilmaylivoima ja materiaalinen ylivoima. Herää
kysymys, miksi Etelä-Vietnam silti hävisi sodan. Vietnamin maasto
suosi sissisotaa, sillä 80 % alueesta on vuoristoista (maksimikorkeus yli
3 000 m) ja viidakon peittämää. Pienikokoiset ja sitkeät sissit olivat tottuneet kuumaan, kosteaan ilmastoon ja tiheään viidakkoon, osa heistä
oli myös Indokiinan sodan veteraaneja. Samaa ei voi sanoa amerikkalaisista sotilaista, vaikka osa joukoista saikin viidakkokoulutusta. Miehistö palveli Vietnamissa 12 kuukautta, upseerit vain 6 kuukautta.
Henkilöstön vaihtuvuus heikensi amerikkalaisten taistelukykyä, sillä
miehistöä ei täydennetty joukkokokonaisuuksina, vaan mies kerrallaan.
Kokemattomuus kostautui: yli tuhat sotilasta kuoli ensimmäisenä päivänään Vietnamissa. Upseerien lyhyempää aikaa perusteltiin sillä, että
haluttiin mahdollisimman monen saavan sotakokemusta. Johtajat yrittivät usein liian innokkaasti kunnostautua, mutta eivät saavuttaneet
miehistön luottamusta. Tästä oli osoituksena 86 upseerin ja aliupseerin
surmaaminen sekä 714 haavoittuminen omien toimesta. Etelä-Vietnamin asevoimissa taistelumoraali oli heikko, mistä osoituksena oli sotilaskarkurien valtava määrä.
Sissien tukialueet vuoristossa, osittain Laosin ja Kambodžan puolella, ja Mekongjoen suistossa olivat epäkiitollisia mekanisoitujen joukkojen käyttöä ajatellen. Amerikkalaiset paikkasivat tätä käyttämällä ilmavoimaa tappioiden tuottamiseen sisseille ja helikoptereita joukkojen lii-
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kutteluun, tulitukeen ja huoltoon. Sissien piiloutumismahdollisuuksia
yritettiin heikentää aloittamalla kasvillisuuden myrkytyslennot. Myös
riisipeltoja myrkytettiin. Project Agile käynnistettiin jo vuonna 1961, ja
sitä jatkettiin 10 vuotta. Kemikaaleja levitettiin yli 72 miljoonaa litraa
21 000 km²:n alueelle. Tulokset eivät vastanneet toiveita, pikemminkin
päinvastoin. Myrkylliset aineet, varsinkin dioksiini, aiheuttivat myös
amerikkalaisille sotilaille sairauksia. Vietnamissa syntyi noin puoli miljoonaa epämuodostunutta lasta.
Sissit vastasivat ilmauhkaan toimimalla pimeällä, käyttämällä siirroissa ja kuljetuksissa monsuunikausien huonoa lentosäätä hyväkseen,
piiloutumalla tunneleihin ja lisäämällä ilmatorjunta-aseiden määrää.
Hyökkäyksissä pyrittiin yllätykseen ja nopeaan taistelukosketukseen lähietäisyydeltä, jolloin vastustaja ei voinut käyttää raskasta tulta eikä ilmavoimaa täysin hyväkseen. Kohteina olivat komentopaikat, viestikeskukset, upseerimessit, lentokentät, lentokoneet, helikopterit ja laivat.
Viet Congin iskuissa lentotukikohtiin 1964–1973 tuhoutui 100 ja vaurioitui 1 203 lentokonetta, 309 sotilasta kuoli ja 2 007 haavoittui. Hyökkäyksissä Viet Cong menetti 385 sissiä kuolleina ja 45 jäi vangiksi. Huomattava osa näistä tappioista aiheutettiin Tet-hyökkäyksessä 1968.
Yhdysvallat liittolaisineen käytti vastasissisodassa etsi ja tuhoa -taktiikkaa. Tämä perustui teknillisen ylivoiman hyödyntämiseen varsinkin
ilmassa. Sissien olinpaikat pyrittiin selvittämään lento- ja muulla tiedustelulla, minkä jälkeen alueelle siirrettiin taistelujoukkoja helikoptereilla. Lähitulitukeen käytettiin taisteluhelikoptereita ja tulitukikoneita.
Maahanlaskualue raivattiin ja varmistettiin käyttämällä hirmuisia
BLU-83-pommeja (»Daisy Cutter») tai napalmpommeja. Tykistön tulituki varmistettiin siirtämällä raskailla kuljetushelikoptereilla kenttätykkejä edullisiin tuliasemiin. On sanottu, että amerikkalaiset ampuivat
Vietnamissa joka päivä miljoonan taalan arvosta tykistön ammuksia.
Yötaisteluissa käytettiin apuna myös valonheittimiä.
Helikopterit näyttelivät pääosaa Yhdysvaltain operaatioissa. Amerikkalaisilla oli vuonna 1967 Etelä-Vietnamissa 1 515 helikopteria, ja
vuonna 1970 peräti 3 720. Sodassa menetettiin 4 862 helikopteria, joista
taistelutappioiden osuus oli 2 588, pääosa ammuttiin alas sissien ilmatorjunta-aseilla. Helikopterien mukana kuoli 8 312 sotilasta, joista
4 913 kuului helikopterien miehistöön. Etelä-Vietnam menetti taisteluissa 468 lentokonetta ja 351 helikopteria (tilanne 31.3.1972).
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On sanottu, että amerikkalaiset voittivat kaikki taistelut, mutta hävisivät sodan. Ongelmallista oli, että amerikkalaiset eivät hallinneet pysyvästi Etelä-Vietnamin alueesta muuta kuin tukikohta-alueensa – eivätkä
oikeastaan edes yrittäneet vallata muita alueita. Voiko silloin sotaa voittaakaan? Joulukuussa 1967 amerikkalaisjoukkojen komentaja, kenraali
William C. Westmoreland lausui kuuluisat sanat: »There is light at the
end of the tunnel.» Hänellä oli käsitys, että sota oli jo voiton puolella,
kunnes Viet Cong aloitti 30.1.1968 laajamittaisen Tet-hyökkäyksen, jonka kohteena oli 60 kaupunkia ja yli 100 muuta asutuskeskusta EteläVietnamissa. 35 Viet Congin pataljoonaa hyökkäsi Saigoniin kohteinaan
Etelä-Vietnamin armeijan päämaja, Yhdysvaltain suurlähetystö, satama
ja lentokentät. Yhdysvaltain merijalkaväen tukikohta Khe Sanh yritettiin
vallata kolmen Pohjois-Vietnamin armeijan divisioonan voimin, ja siellä käytiin kolmen kuukauden ajan sodan ankarimpia maataisteluja. Tetoperaation todellisena tarkoituksena ei todennäköisesti ollut Etelä-Vietnamin valtaaminen, koska vakinaisen armeijan joukkoja oli mukana
niin vähän, mutta tappiot kertovat taistelujen kovuudesta. Yhdysvaltain
tappiot olivat 16 592 kaatunutta, Etelä-Vietnamin 27 915 kaatunutta,
haavoittuneita oli yli 100 000. Viet Congin ja Pohjois-Vietnamin armeijan joukkojen miehistötappioiden on arvioitu olleen yli 100 000. Amerikkalaisille valkeni, että sota oli jo hävitty, vaikka taistelu oli voitettu.
Joukkojen määrää ryhdyttiin supistamaan ja sotaa »vietnamisoimaan».

Da Nang – merijalkaväen päätukikohta

Huesta siirryttiin bussilla etelään päin Hoi Aniin. Reitti kulki vuoristoisen ja metsäisen alueen kautta, mistä sai käsityksen sissitoiminnalle edullisesta maastosta. Matkan varrella oli merijalkaväen (USMC) tärkein laivasto- ja lentotukikohta Da Nang, johon ranskalaiset sotalaivat saapuivat ensimmäisen kerran jo vuonna 1858 ja Yhdysvaltain merijalkaväki
8.3.1965. Lähellä oli myös sotilaiden kuuluisa lomapaikka China Beach
hiekkarantoineen. Da Nangissa vierailimme paikallisessa sotilaspiirin
museossa (Zone 5 military museum), joka koostui runsaasta sotakalustosta ulkona ja sisätilojen esine- ja kuvanäyttelystä. Kalustosta iso osa oli
ollut mukana Etelä-Vietnamin alueella käydyissä taisteluissa 1972–1975.
Museossa esiteltiin koko Vietnamin sotahistoriaa esihistoriasta aina vii-
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meaikaisiin kiistoihin saarista (Spratly, Paracel) Kiinan kanssa.
Majoituimme Hoi Anissa hienoon rantahotelliin, missä oli tilaisuus
käydä uimassakin. Tutustuimme Hoi Anin viehättäviin kiinalaiskortteleihin, jotka ovat myös Unescon maailmanperintökohde.
Ahti Lappi kertoi matkan aikana myös Lauri Törnin (alias Larry A.
Thorne) vaiheista Vietnamin sodassa. Hän sai surmansa helikopterionnettomuudessa lähellä Laosin rajaa paikassa, joka löytyi vasta vuonna
1999 (olimme paikasta noin 80 km:n päässä). Törni palveli Vietnamissa
kaksi kertaa vuosina 1963–1965 ja sai 12 kunniamerkkiä. Hänet ylennettiin kuoleman jälkeen majuriksi, haudattiin Arlingtoniin 26.6.2003
ja nimitettiin erikoisjoukkojen (US Army Special Forces) kunniajäseneksi 2010. Muita kuuluisia Vietnamin-veteraaneja ovat mm. John Kerry (Yhdysvaltain ulkoministeri), Colin Powell (kenraali, entinen ulkoministeri), Oliver Stone (elokuvaohjaaja) ja Jimmy Stewart (näyttelijä).
Surullisen kuuluisa paikka My Lai sijaitsee 100 km Hoi Anista etelään.
Siellä amerikkalaiset sotilaat surmasivat 16.3.1968 yli 500 siviiliä, naisia
ja lapsia. Silloin oli juuri käynnissä Tet-hyökkäys, ja amerikkalaiset etsivät sissejä. Tapahtuma yritettiin salata, mutta se paljastui, ja asia käsiteltiin sotaoikeudessa, jossa luutnantti William Calley sai elinkautisen vankeustuomion, muita ei tuomittu, vaikka aihetta olisi ollut. Myöhemmin
Calleyn tuomiota lievennettiin, ja kolmen vuoden »istumisen» jälkeen
presidentti Nixon armahti hänet vuonna 1974. My Laissa on nykyään iso
muistomerkki muistuttamassa tapahtumasta. Muitakin vastaavia joukkosurmia tapahtui sodan aikana. Amerikkalaiset sotilaat turhautuivat,
kun ei voinut tietää, kuka oli vihollinen, kuka ei. Siviiliväestö saattoi tukea Viet Congin toimintaa monin tavoin, jopa osallistua itsekin iskuihin
yöaikaan »paikallississeinä». Siviilien surmaaminen oli silti sotarikos.

Saigon – sodan painopisteessä

Matkustimme lentäen Danangista Ho Chi Minh Cityyn eli entiseen
Saigoniin, jota aika yleisesti vieläkin kutsutaan vanhalla nimellä. Kaupungissa on 9–10 miljoonaa asukasta ja 5 miljoonaa mopoa, autojakin
oli enemmän kuin Hanoissa. Kaupunkikuvasta ei voi päätellä, että
maassa on kommunistinen hallinto. Kaupunkiin on rakennettu korkeita kerrostaloja ja uusia on tulossa; pilvenpiirtäjä Saigon Skydeck on 262
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Saigon – näkymä Mekongjoelle. Kaupunkiin syntyy lisää korkeita rakennuksia.
Kuva: Ahti Lappi.
Mekong River in Saigon. High-rises keep sprouting all over the city. Photo: Ahti
Lappi.

metriä korkea. Joen yli on rakennettu isoja siltoja, joista yksi on suomalaisten suunnittelema. Etelä-Vietnamissa kehitystä on tapahtunut
enemmän kuin pohjoisessa, ero on silmin nähtävissä. Mekongjoen partaalla sijainneesta hotellista oli mukava seurata vilkasta jokiliikennettä.
Tutustuimme Saigonin nähtävyyksiin ja vierailimme entisessä presidentin palatsissa (nykyisin Reunification Palace), jossa sijaitsivat EteläVietnamin ylimmän johdon esikuntatilat viestiyhteyksineen. Alkuperäinen palatsi tuhoutui pahoin 27.2.1962, kun kaksi Etelä-Vietnamin ilmavoimien A-1 Skyraider -lentäjää pommitti rakennusta. Nykyinen rakennus valmistui 31.10.1966. Etelä-Vietnamin ilmavoimien F-5-pilotti
pommitti rakennusta 8.4.1975, mutta ei aiheuttanut suuria vahinkoja.
Vierailimme Sotamuistomuseossa (War Remnants Museum), joka
aiemmin tunnettiin nimellä Sotarikosmuseo. Museo avattiin heti sodan
jälkeen 4.9.1975, ja se on Vietnamin suosituin sotahistoriallinen museo,
jossa käy 500 000 vierailijaa joka vuosi. Ulkona oli jonkin verran sota-
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kalustoa, enimmäkseen amerikkalaisia lentokoneita, mutta tärkeimmät
näyttelyt löytyivät rakennuksen sisältä. Museossa esitellään valokuvien
avulla sodan tapahtumia ja kauheuksia, pääteemana ovat amerikkalaisten sotarikokset Vietnamin sodan aikana. Sijansa saavat myrkytyslentojen ja napalmpommitusten aiheuttamat vammat, My Lain joukkosurma ja epäinhimilliset sotavankilat. Kuvista saa käsityksen myös amerikkalaisten sotilaiden kärsimyksistä taisteluissa, yli 150 000 sotilasta haavoittui ja heistä 50 % jäi invalideiksi. Museo on luonteeltaan selvästi sodanvastainen.

Cu Chin tunnelit ja »Rautakolmio»

Seuraavan päivän vietimme tutustumalla kuuluisaan Cu Chin tunneliverkostoon vain 50 km Saigonin pohjoispuolella. Ahti Lappi kertoi jo
aiemmin esitelmässään Viet Congin tukialueesta, joka sai nimen »Iron
Triangle» (Rautakolmio). Cu Chi sijaitsi tämän vähän yli 300 km²:n
suuruisen viidakkoalueen eteläpuolella. Amerikkalaiset ja etelävietnamilaiset yrittivät useita kertoja puhdistaa alueen sisseistä, mutta se ei
onnistunut. Tammikuussa 1966 toteutettiin alueella operaatio »Cedar
Falls», johon osallistui kaksi amerikkalaista divisioonaa ja etelävietnamilainen ranger-pataljoona. Alueella olleet kylät tyhjennettiin helikopterien avulla. Taistelut kestivät lähes kolme viikkoa, ja sen aikana puhdistettiin (vain) 10 km² suuruinen alue, tuhottiin 1 100 bunkkeria, 424
tunnelia ja 509 rakennetta. Viet Cong menetti 723 sissiä kuolleina ja
213 jäi vangiksi. Löydettyjen asiakirjojen avulla saatiin paljastettuksi
Viet Congin agentteja. Taisteluissa kuoli 72 amerikkalaista ja etelävietnamilaista sotilasta. Pääosa tukialueesta jäi kuitenkin tutkimatta.
Saman vuoden marraskuussa toteutettiin uusi operaatio »Attleborough», jonka aikana amerikkalaisten 196. Kevyt Jalkaväkiprikaati törmäsi puolivahingossa Viet Congin 9. Divisioonaan. Syntyi sarja sekavia
taisteluja, joita käytiin pienellä 4 km²:n alueella. Amerikkalaiset siirtelivät joukkojaan helikoptereilla ja tukivat taistelua tykistöllä ja ilmaiskuilla. Taisteluihin osallistui lopulta 22 000 amerikkalaista ja etelävietnamilaista sotilasta, joita vastassa oli ehkä 5 000–6 000 Viet Congin sissiä.
Kolmen viikon taistelujen jälkeen Viet Cong menetti arviolta 500 sissiä,
amerikkalaiset 155 sotilasta.
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Helmikuussa 1967 käynnistettiin operaatio »Junction City». Sotatoimeen osallistui 30 000 amerikkalaista ja etelävietnamilaista sotilasta, 250
helikopteria, yli 700 taisteluajoneuvoa, panssarivaunuja, tykistöä, yms.
Operaatiossa kuljetettiin kaksi divisioonaa helikoptereilla sulkuasemiin
(»alasin»), jonne yksi divisioona (8 000 sotilasta) suoritti maahanlaskun
C-130-koneilla. Tämä oli Yhdysvaltain suurin laskuvarjomaahanlasku
vuoden 1945 jälkeen. Tarkoituksena oli saarrostaa Viet Congin 9. Divisioona. Tulivalmisteluun käytettiin raskaita B-52-pommikoneita. Sitten
mekanisoidut prikaatit aloittivat hyökkäyksen (»moukari») alasinta vasten. Taistelut kestivät yli kolme kuukautta, mikä kertoo jotakin niiden
vaikeusasteesta. Amerikkalaiset kuluttivat taisteluissa 366 000 tykistön
ammusta ja 32 345 tonnia pommeja. Tay Ninhin provinssin alueella tuhottiin 4 313 bunkkeria. Viet Congin arvioidaan kärsineen yli 2 700 sissin tappiot kaatuneina, minkä lisäksi noin 100 jäi vangiksi. Viet Congilta saatiin sotasaaliiksi paljon asiakirjoja, satoja käsiaseita ja 810 tonnia
riisiä. Amerikkalaisten tappiot olivat 218 kaatunutta ja 1 576 haavoittunutta. Yli 100 panssariajoneuvoa tuhoutui tai vaurioitui.
»Iron Triangle» pysyi Viet Congin ja myöhemmin Pohjois-Vietnamin armeijan tukialueena sodan loppuun saakka.
Tutustuimme Cu Chin tunnelialueeseen, jossa oli sodan aikana Saigonin alueen poliittisen ja sotilasjohdon komentopaikka. Viet Minh
aloitti tunnelien rakentamisen jo Ranskan Indokiinan sodan aikana.
Tunneleita on ollut eri puolilla Etelä-Vietnamia, myös demilitarisoidun
vyöhykkeen tuntumassa. Tunnelit olivat tapa piiloutua vihollisen ilmavoimaa vastaan. Cu Chin alueella oli Vietnamin sodan aikana 250 kilometrin pituinen tunneliverkosto, jonka olemassaolo paljastui vasta Tethyökkäyksen yhteydessä vuonna 1968. Tunnelialue on nyt osittain museoitu turisteja varten, joita olikin paikalla runsaasti. Museon yhteydessä oli myös ampumarata, jolla oli mahdollista ammuskella erilaisilla
jalkaväen aseilla. Erilaisia rakenteita on entisöity ja muokattu esittelytarkoituksiin. Paikallisopas, madame Thuyi esitteli Ahti Lapin avustamana tunnelirakenteita ja niiden käyttötarkoitusta. Tunneleissa oli majoitus-, esikunta-, sairaala-, varasto- ja keittiötiloja. Tunneleita on ollut
kolmessa kerroksessa, joista alin taso tarjosi parhaan suojan myös
pommituksia vastaan. Savu johdettiin ulos niin, että se sekoittui aamuusvaan. Alueella on myös nähtävänä mallikappaleita Viet Congin sissien rakentamista kekseliäistä, mutta raaoista ansoista (booby trap),
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joiden avulla vaikeutettiin amerikkalaisten sotilaiden liikkumista viidakossa ja aiheutettiin tappioita. Tilastojen mukaan 13 % (7 570) amerikkalaisten kaatuneista kuoli ansoihin.
Amerikkalaiset yrittivät sortaa tunnelit pommittamalla aluetta.
Operaatio »Crimp» aloitettiin 7.1.1966, jolloin B-52-koneet pudottivat
30 tonnin pommikuormia Cu Chin alueelle. Operaatio uusittiin vuonna 1969. Pommikuoppia on vieläkin nähtävissä. Pommitusten jälkeen
alue muistutti kuun maisemaa, ja on luultavaa, että tunneleita sortui ja
sissejä kuoli. Tunneleita yritettiin tuhota myös ruiskuttamalla niihin
vettä, kaasua ja tervaa. Yksittäisiä sotilaita, ns. »tunnelirottia», käytettiin tunneliverkoston tiedustelemiseen, missä varsinkin australialaiset
pioneerit kunnostautuivat.

Sissisotaa Mekongjoella

Joukollamme oli mielenkiintoinen tilaisuus suorittaa koko päivän retki
Mekongjoelle. Liikuimme isolla veneellä ja lyhyen matkan kapealla
soudettavalla »sissiveneellä». Helteinen päivä joella oli miellyttävä ja
ikimuistoinen.
Viet Congin tukialueena toiminut Mekongjoen suisto (delta) on erittäin laaja, kun joki jakautuu yhdeksään haaraan. Suistoalueella on arvioitu oleva 5 000 km pieniä jokia ja kanavia, joita Viet Congin sissit
käyttivät reitteinään. Yrjö Lehtonen esitelmöi aiheesta seminaarissa jo
ennen matkaa, nyt näimme taistelumaaston omin silmin. Sisseillä oli todella hyviä väijytyspaikkoja tiheässä rantaviidakossa. Ahti Lappi kertasi
lyhyesti amerikkalaisten operaatioita Mekongjoella, mitä varten jouduttiin synnyttämään ihan uusi taistelutapa, erikoisjoukot ja -kalusto.
Toimenpiteet aloitettiin vuonna 1965, jolloin perustettiin taisteluosasto TF 116 (River Patrol Force) valvomaan jokialuetta (operaatio
»Game Warden»). Vuonna 1966 toimintaa tehostettiin perustamalla jokidivisioonia. Vuonna 1967 perustettiin TF 117 (Mekong Delta Mobile
Riverine Force, MRF), jonka runkona oli 9. Jalkaväkidivisioona. Taisteluosasto varustettiin monipuolisella aluskalustolla, johon kuului suuri
määrä erilaisia tukikohta-, sairaala-, tulituki- ja rynnäkköaluksia ja veneitä. Vuonna 1967 perustettiin myös kevyt helikopterilaivue, jolla oli
24 kpl aseistettuja Seawolf-koptereita. Vuonna 1969 muodostettiin tuli-
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tukea varten kevyt rynnäkkölaivue (14 kpl OV-10 Bronco). Ilmasta
kyettiin valvomaan suurempaa aluetta, ainakin päiväsaikaan. Näillä
voimilla partioitiin jokialueella ja yritettiin estää Viet Congin joukkojen ja materiaalin kuljetukset, jotka tapahtuivat pääosin yöaikaan. Tuloksiakin saatiin aikaan, vaikka koko delta-alueen vahtiminen oli liki
mahdotonta. Taisteluja käytiin, ja tappioita tuli molemmin puolin.
Amerikkalaiset menettivät Mekongjoella yli 2 600 sotilasta kaatuneina,
sissien tappioista ei ole tietoa.
Tässä yhteydessä puhuttiin myös Yhdysvaltain laivaston SEAL-erikoisjoukoista, joiden syntyvaiheet liittyvät Vietnamin sotaan. Presidentti John F. Kennedy antoi määräyksen perustaa ensimmäiset SEALyksiköt vuonna 1962. Heitä käytettiin aluksi Etelä-Vietnamin armeijassa neuvonantajina, kunnes CIA käynnisti salaisen Phoenix-ohjelman,
jonka tarkoituksena oli etsiä ja eliminoida Viet Congin johtohenkilöitä
ja agentteja. Tässä hit and run -taktiikassa käytettiin apuna 12-miehisiä
SEAL-joukkueita. Viet Congin piirissä pelättiin näitä »vihreänaamaisia
miehiä», jotka olivat valikoituja ja hyvin koulutettuja sotilaita. SEALtoiminta Vietnamissa päättyi maaliskuussa 1973.

Viimeinen päivä Saigonissa

Vietnamin-sotaretkemme päättyi viimeisenä matkapäivänä Saigonissa,
jossa Vietnamin sotakin päättyi 30.4.1975. Saigon, nyk. Ho Chi Minh
City, ei tuhoutunut sodassa pahasti, koska sitä ei koskaan pommitettu
eikä siellä pahemmin taisteltukaan pois lukien Tet-hyökkäys 1968.
Tutustuimme vielä kaupungin nähtävyyksiin, ja vierailimme viimeisen kerran sotahistoriallisessa museossa. Kaakkoisen alueen (Military
Zone 7) sotamuseossa esiteltiin nimensä mukaisesti Saigonin suunnalla käytyjä taisteluja vuosina 1945–1975 voittajan näkökulmasta. Ulkosalla oli eri alueilla käytyjen taistelujen voitonpatsaita ja jonkin verran raskasta sotakalustoa. Sisällä esiteltiin eri huoneissa mm. alueen
huollon järjestelyjä vuosina 1945–1975, vapautusliikkeen ylintä johtoa
vuosina 1961–1975 sekä Viet Congin omatekoisia aseita. Yhdessä huoneessa esiteltiin valokuvia vapautusliikkeen toiminnasta, toisessa oli
maalauksia sotien ajalta. Tässäkin museossa todisteltiin, että kiistanalaiset Paracel- ja Spratlysaaret kuuluvat historiallisesti Vietnamille,

S O TA H I S T O R I A L L I N E N R E T K I V I E T N A M I I N

273

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:51

Sivu274

eivät Kiinalle. Ilmavalokuvista näkyi, kuinka kiinalaiset ovat rakentaneet saarille omia tukikohtiaan.
Ahti Lappi kertoi aiemmin esitelmässään Pohjois-Vietnamin operaatioista Etelä-Vietnamissa vuosina 1972 ja 1975. Niin sanottu pääsiäisoperaatio kesti kuukauden päivät, 30.3.–30.4.1972. Pohjois-Vietnam hyökkäsi demilitarisoidun vyöhykkeen eteläpuolella yhdeksän divisioonan voimin ja Saigonin suunnalla viiden divisioonan voimin.
Tällä kertaa kyseessä oli konventionaalinen hyökkäysoperaatio, jossa oli
mukana panssarivaunuja, tykistöä ja ilmatorjunta-aseita. Etelä-Vietnamilla oli kuitenkin Yhdysvaltain tukemana täydellinen ilmaylivoima.
Pohjois-Vietnamilla oli joukkojen suojana ensimmäistä kertaa kannettavia ilmatorjuntaohjuksia (A-72 eli Strela-2), joilla aiheutettiin tappioita erityisesti helikoptereille ja tulitukikoneille. Seurauksena oli, että
etelävietnamilaisten joukkojen liikuttelu helikoptereilla ja ilmatulituki
heikkenivät merkittävästi (lentokorkeusrajoitus 3 km). Tämä oli merkki helikopteripainotteisen sodankäynnin päättymisestä. Amerikkalaisten raskas ilmatuki kuitenkin käänsi taistelujen voiton vielä tämän kerran Etelä-Vietnamin puolelle. Pohjois-Vietnamin divisioonat jäivät
kuitenkin Etelä-Vietnamin alueelle.
Pariisin aseleposopimuksen jälkeen Yhdysvaltain tuki Etelä-Vietnamille päättyi vuonna 1973 kokonaan. Pohjois-Vietnam valmistautui
suurhyökkäykseen keskittämällä joukkoja, raskasta kalustoa ja materiaalia etelään ilman pelkoa ilmahyökkäyksistä. Parin vuoden rauhallisemman ajanjakson jälkeen Pohjois-Vietnam aloitti 9.3.1975 ratkaisevan operaation Etelä-Vietnamin valtaamiseksi. Hyökkäys alkoi yhtä aikaa eri suunnilla painopisteen ollessa Saigonin alueella. Mukana oli ainakin 19 divisioonaa, joilla oli ilmasuojana 46 ilmatorjuntarykmenttiä
ja kaksi ohjusrykmenttiä (SA-75). Etelä-Vietnamilla oli edelleen ilmaylivoima, yhteensä 1 673 konetta. Etelä-Vietnamin armeija taisteli vaihtelevalla menestyksellä, mutta vajaan kahden kuukauden taistelujen jälkeen Pohjois-Vietnamin joukot tunkeutuivat Saigoniin 30.4.1975.
Amerikkalaiset evakuoivat kaoottisessa tilanteessa kaupungista tuhansia etelävietnamilaisia virkamiehiä ja sotilaita.
Sotamuistomuseossa olleen taulukon mukaan Pohjois-Vietnam sai
etelästä runsaasti sotasaalista: 2 074 panssarivaunua ja panssaroitua
ajoneuvoa, 1 532 tykistöasetta, 1 200 lentokonetta, 600 helikopteria,
56 000 moottoriajoneuvoa, 120 000 viestivälinettä ja 1,9 miljoonaa jal-
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kaväen asetta. Etelä-Vietnam ei hävinnyt sotaa ainakaan kaluston vähäisyyden takia.

Sodan loppusaldo

Yhdysvallat oli ryhtynyt tukemaan kommunisminvastaista taistelua Indokiinassa jo 1950-luvulta alkaen ns. dominoteorian pohjalta. Teoria
osoittautui oikeaksi: vuonna 1975 kaikki Indokiinan valtiot, Vietnam,
Laos ja Kambodža olivat kommunistien johdossa. Yhdysvallat ei pystynyt estämään tätä kehitystä.
Yhdysvallat menetti sodassa 58 220 sotilasta kuolleina, heistä 47 434
kuoli (KIA) vihollisen vaikutuksesta, loput yli 10 000 onnettomuuksien, sairauden, itsemurhan tms. syyn takia. Kaatuneiden joukossa oli
myös 8 naista. Kuolleista 85,5 % oli rodultaan valkoisia. Suurin osa
kuoli Etelä-Vietnamin alueella, 728 Pohjois-Vietnamin alueella (pääosin lentäjiä), mutta yli 1 400 myös Laosin, Kambodžan, Kiinan ja
Thaimaan alueilla. Sotavankeja (POW) oli 766, joista 114 kuoli vankeudessa. Kadonneita (MIA) oli sodan päättyessä 2 426, mutta nykyään
enää 1 626. Lisäksi 153 329 amerikkalaista haavoittui, heistä 75 000 jäi
invalidiksi. Etelä-Vietnamin muutkin liittolaiset kärsivät tappioita;
muun muassa eteläkorealaiset menettivät kaatuneina 5 099 miestä ja
haavoittuneina 10 962. Australialaisten tappiot olivat 500 miestä kaatuneina ja 3 129 haavoittuneina.
Etelä-Vietnamin armeijan sotilaita kuoli paljon enemmän, 440 357.
Pohjois-Vietnamin kaatuneista sotilaista ei löydy luotettavia tietoja, yksi arvio on 440 000. Viet Congin osalta löytyy Cu Chin alueen muistomerkissä 50 000 Saigonin suunnan taisteluissa kuolleen nimet. Tiedot
vietnamilaisten siviilien tappioista ovat yhtä epämääräisiä, kuolleiden
määräksi on arvioitu 600 000–3 000 000, orpolapsia oli noin 800 000.
Tuhannet Etelä-Vietnamin hallituksen virkamiehet ja sotilaat joutuivat
»kansanvihollisina» pakkotyöleireille. Tuhannet vainotut etelävietnamilaiset lähtivät pakoon omasta maastaan, puhuttiin »venepakolaisista». Heistä osa tuli Suomeenkin. Pekka Lehtonen kertoi tuntemastaan Tuusulassa asuvasta pakolaisesta nimeltään Canh Tran Minh, joka tuli Suomeen vuonna 1979. Hänen kokemuksistaan on tehty näytelmä Maanmittarin tarina. Sodan lopputulosta ajatellen voidaan kysyä,
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Retken osanottajat ilmavoimamuseon portailla Hanoissa. Kuva: Eero Immonen.
The tour poses on the steps to the air force museum in Hanoi. Photo: Eero
Immonen.

oliko Vietnamin sota turha.
Matkan päätöstilaisuudessa Suomen Sotahistoriallisen Seuran pitkäaikainen ja ansioitunut ex-puheenjohtaja Ari Raunio totesi sattuvasti:
»Luulin tietäväni jotakin Vietnamin sodasta, mutta huomaan olleeni
väärässä.» Matkan jälkeen kaikki osallistuneet tietävät enemmän Vietnamin sotahistoriasta kuin ennen matkaa. Kukaan ei silti tiedä sodasta
vielä kaikkea.

Vietnam – mielenkiintoinen matkakohde, loistava lomailumaa

Lopuksi Pentti Airio kiteyttää osallistujan mietteitä matkasta seuraavasti: »Me kaikki matkalaiset olimme ihastuneita maahan ja matkan
antiin. Vietnam ei ole vielä toistaiseksi suomalaisturistien suosima
matkailukohde. Suurin osa sinne matkaavista suomalaisista on ilmeisesti omatoimimatkaajia, onhan maa edullinen ja mielenkiintoinen eikä se vielä ole turistien ylikansoittama. Matkan ajankohta, helmi maaliskuun vaihde, osoittautui erinomaiseksi valinnaksi. Kevään kukintakausi oli alkanut, mutta aurinko ei ollut vielä polttanut vihreyttä. Läm-
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pötila Hanoissa oli hieman päälle +20°, Hoi Annissa sopivat auringonottokelit +25° ja Saigonissa yli +30°.
Vietnamin sotien muistot on koottu eri puolille tehtyihin amerikkalaisesta ja ranskalaisesta sodasta kertoviin museoihin. Etelä-Vietnamin
»nukkehallitus» esitellään häpeällisenä ja lyhytaikaisena välivaiheena
maan historiassa. Ho Chi Minh on kaikkialla voimakkaasti esillä, mutta
varsinaisesta sotilasjohtajasta, kenraali Giapista en etsiskelyistäni huolimatta löytänyt postikorttia.
Viisikymmentä vuotta sitten käyty amerikkalainen sota jakoi kansan
kahtia, ja sen heijastukset tulevat elämään vielä pitkään. Saimme kuulla
ongelmasta oppaiden kertoessa omien perheidensä taustoista. Kiinan
voimistuvan sotilaallisen vaikutusvallan ulottaminen Vietnamilta vallatuille Paracelsaarille ja Spratlysaarille voi olla kansan mielipiteitä yhdistävä tekijä. Saarikysymys tuli esille kaikissa vierailemissamme kohteissa.
Vietnam elää nousukautta. Kansalaiset ovat yritteliäitä – ja kohteliaita myös amerikkalaisturisteja kohtaan. Pohjoisessa on edelleen aistittavissa kommunismin leima. Saigon etelässä on puolestaan länsimaisia
piirteitä omaava suurkaupunki. Vietnamiin matkaavan kannattaa jättää tilaa matkalaukkuun, sillä paikanpäällä voi valmistuttaa päivässä
mittatilauksena tehtyjä pukuja ja paitoja.»
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PA S I T U U N A I N E N
(s. 1966), filosofian tohtori, sotahistorian ja sotataidon historian dosentti,
historian yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella.
Julkaissut tutkimuksia muun muassa Vietnamin sodan esihistoriasta,
sotilaallisten innovaatioiden leviämisestä, sotataidosta (erityisesti mottitaktiikasta), sotilasjohtamisesta, sotilasmaantieteestä, arktisesta sodankäynnistä sekä lukuisista muista sotahistorian erityiskysymyksistä. Kirjoittaja
on bibliofiili, jonka talvisotakirjakokoelmassa on jo reilusti yli 2 200 nidosta.

Paluu normaaliin tarjontaan – katsaus
vuoden 2015 sotahistorialliseen
kirjallisuuteen
Tähän, järjestyksessään kahdeksanteen kirjallisuuskatsaukseen on sisällytetty pääosin Suomen sotahistoriaan liittyvää tai suomeksi kirjoitettua yleistä sota- ja sotilashistoriaa tai sodan oheisilmiöitä käsitteleviä,
painettuja tietoteoksia ja tutkimuksia. Edelliseen katsaukseen verrattuna suurin ero on se, ettei uusintapainoksia ole tällä kertaa kelpuutettu
mukaan laajassa määrin. Vuoden 2014 kirjoja käsittelevässä katsauksessa niitä oli erityisesti nostettu esiin. On aiheellista todeta, että joitakin
uusia laitoksia ilmestyi myös vuonna 2015. Sellaisia olivat esimerkiksi
ensimmäisen kerran vuonna 2005 päivänvalon nähnyt Tauno Junnikkalan sotamuistelma Laguksen jääkäri muistelee (Tekijä) sekä korjattu
ja täydennetty laitos alun perin vuonna 2011 ilman ISBN-numeroa 20
kappaleen painoksena ilmestynyt Tapio Kangasniemen Tj-aliupseerin
sota: Pekka Kangasniemen sota 1941–1944 (Charis ja Eleos), joka on
luettavissa verkkojulkaisuna (https://traumankantajat.files.wordpress.
com/2015/04/tj-aliupseerin-sota.pdf). Irja Kortelaisen Isä ja poika kaukopartiossa: Pekka ja Pauli Savinaisen sotamuistelmat (Minerva) on pitkälti sama teos kuin kohdehenkilön tyttären alun perin vuonna 2004
nimellä Viimeinen partio ilmestynyt omakustanne. Edelleen Kimmo
Sorkon Kovan onnen osasto: Kevyt Osasto 6, 1941–1942 (Historiatyöryhmä) julkaistiin lähes samansisältöisenä jo vuonna 1998 nimellä
Eversti Blickin kevytjoukko: Kevyt Osasto 6, 1941–1942 (Tekijä). Lisäksi
Jyrki K. Talvitien ja Kalevi Keskisen toimittama Suomen merisodan pikkujättiläinen (WSOY) on kansanpainos vuonna 2013 ilmestyneestä ko-
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ruteoksesta Suomen merisota: Taisteluja Itämeren herruudesta. Lisäksi
on ilmestynyt teoksia, joissa yhdistyy osia aiemmista teoksista, kuten
Ilkka Enkenbergin vuosina 2013–2014 Readme.fi:n kustantamat teokset Talvisota päivä päivältä ja Jatkosota päivä päivältä, jotka on yhdistetty paksuksi teokseksi Suomi sodassa: Päivä päivältä (Readme).
Toisinaan tieto- ja kaunokirjallisuuden raja on epäselvä. Rajauksien
sisään eivät ole mahtuneet ns. lehtikirjat tai puolidokumentaariset, osin
mielikuvituksella täydennetyt kirjat tai muut vastaavat hengentuotteet.
Tekaistujen vuorosanojen vuoksi perinteistä muistelmateosta lähellä
oleva ja varsin asiallinen Olavi Lempisen ja Manu Paajasen Pääkallosotilas: SS-vapaaehtoiseksi 16-vuotiaana (Otava) ei siten kuulu katsauksessa noudatettujen rajausten sisään.
Teosten kategorisointi ei ole ollut helppo tehtävä: päänvaivaa ovat
tuottaneet varsinkin sellaiset teokset, joissa on useita näkökulmia ja
pitkät aikaperspektiivit. Huomautettakoon, etteivät kaikki julkaisut,
varsinkaan omakustanteet ja pienet paikalliset museo- ja muut vastaavat painotuotteet, ole aina ajoissa tulleet tekijän tietoon. Näin ollen
katsausta ei tule pitää täydellisenä. Mikäli teoksessa ei ole ollut riittävästi sota- ja sotilashistoriallista sisältöä, ne on jätetty mainitsematta.
Yleistä poliittista historiaa ja Kolmatta valtakuntaa käsitteleviä teoksia
ei ole myöskään esitelty, vaikka esimerkiksi antisemitismiä ja keskitysleirejä ennen toista maailmansotaa ja sen aikana koskevia kirjoja onkin
ilmestynyt useita. Sellainen on esimerkiksi Timothy Snyderin muuten
kiintoisa Musta maa – holokausti: tapahtumat, opetukset (Siltala).
Nykyaikaisesta sodankäynnistä on käsitelty sellaisia teoksia, joissa
pääpaino on sotilaallisissa tekijöissä. Myös informaatio- ja hybridisodankäyntiin liittyviä kirjoja on kommentoitu, jos ne liittyvät suoraan
Suomeen. Sen sijaan kylmän sodan kautta tai sen jälkeistä aikaa koskevia pamfletti-, raportti- tai muita vastaavia tietoteoksia ei ole valittu
mukaan, jos niissä pohditaan pääasiallisesti geopolitiikkaa, valtioiden
tekemiä turvallisuus- ja puolustuspoliittisia ratkaisuja tai asevoimia ja
doktriineja. Näin siitäkin huolimatta, että niissä yleensä on taustaksi
kuvattu (sota)historiallista kehitystä.
Mukaan on edelleen hyväksytty eräitä vierailla kielillä (tai kaksikielisinä) julkaistuja tai muunkielisistä alkuteoksista käännettyjä kirjoja.
Myös Venäjällä on ilmestynyt Suomen sotahistoriaa sivuavia teoksia jopa siinä määrin, että niiden käsittely vaatii erityisasiantuntemusta. Sen
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vuoksi Sotahistoriallisen Seuran pitkäaikainen aktiivinen toimija CarlFredrik Geust alkaa vastata niiden esittelystä ensi vuodesta alkaen. Tämän vuoden aikakauskirjassa hän luo kuitenkin aluksi kokoavan yleissilmäyksen viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana ilmestyneeseen
relevanttiin venäläiseen, Suomea käsittelevään sotahistorialliseen kirjallisuuteen.
Sotahistoriallinen kirjavuosi 2015, jota myös kaikkia kirja-alan toimijoita yhdistäväksi kirjan vuodeksi kutsuttiin, oli kohtuullisen satoisa.
Vaikka nimekkeiden kokonaismäärä, 118 teosta (sisältäen 9 venäläistä
julkaisua), on 29 kirjaa alhaisempi luku kuin vuonna 2014, aidosti
uusien teosten nimikemäärät eivät todellisuudessa ole vähentyneet.
Vuoden 2014 aikana julkaistut uusintapainokset (33 kappaletta) selittävät kyseisen vuoden poikkeuksellisen suuren kirjamäärän. Aktiivisimmat julkaisijat ovat jälleen olleet Docendo ja Koala. Apalin konkurssi
on näkynyt ilmailukirjallisuuden nimikemäärän pienenemisenä. Yleisenä havaintona voidaan todeta, että sotamuistelmien määrä on vähenemään päin. Toisaalta varsin paljon ilmestyy toisen maailmansodan aikaan liittyvää kokemushistoriaa.
Ruotsin ja autonomian aika

Nils Erik Villstrandin ja Kasper Westerlundin toimittama Stor seger – litet nederlag?: Perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714 (Sjöhistoriska Institut vid Åbo Akademi) on seminaarijulkaisu. Toukokuussa 2014 pidetyssä seminaarissa käsiteltiin Riilahden taistelun 300-vuotismuistoa.
Tuo Hangon vesillä 7.8.1714 suuressa Pohjan sodassa käyty meritaistelu oli Venäjän laivaston ensimmäinen merkittävä voitto. Kokoomateoksen suomalaiset, ruotsalaiset, saksalaiset ja venäläiset kirjoittajat lähestyvät aihetta hyvin erilaisista näkökulmista.
Teatterikuninkaan sota: Kustaa III:n ja Katariina Suuren taistelu Kymijoesta (Docendo) on Sakari Viinikaisen ja Heli Mäen tietoteos, joka
antaa hyvän yleiskuvan Kustaan sodan (1788–1790) vaiheista. Kymijoki
näytteli luonnonesteenä – kuten kirjan nimi osuvasti ilmaisee – keskeistä roolia kummankin osapuolen suunnitelmissa. Ruotsin kuningas
Kustaa III toimi sodanjohtajana varsin ailahtelevaisesti. Joukkojen varustetilanne ja huolto jättivät paljon toivomisen varaa. Sota päättyi ratkaisemattomana, eikä sitä seurannut rajansiirtoja. Kustaan sota oli silti
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1700–1800-luvuilla ainoa Ruotsin ja Venäjän välinen sotilaallinen konflikti, jota Ruotsi ei hävinnyt.
Jouko Niemelän kirjasen Suomen sodan aika 1808–1809 Alavudella
Etelä-Pohjanmaalla: Venäläisten sotilaiden siviilien kohtaaminen ja kohtelu Suomen sodan aikana 1808–1809 Alavudella Etelä-Pohjanmaalla sekä alavutelaissotilaiden kohtalo (J. Niemelän kirja) otsikko kertoo pitkälle sen sisällön. Niemelä kuvaa muun muassa talonpoikien valmistautumista sotaan, siviiliväestön pakoa, venäläisten toimintaa Alavudella, ja näiden tekemiä ryöstöjä ja ylipäätään sodan aiheuttamia henkilötappioita ja muita menetyksiä. Kirjasen lopulla seurataan alavutelaistaustaisten sotilaiden vaiheita Pohjanmaan ja Vaasan rykmenteissä.
The Crimean War in Imperial Context, 1854–1856 (Palgrave Macmillan) on Andrew C. Rathin laatima Krimin sodan (suuren itämaisen sodan ja Oolannin sodan) tiukan tieteelliset kriteerit täyttävä globaali
historia. Tutkimus perustuu erittäin laajaan lähdeaineistoon, jota Rath
on kaivanut lukuisista maista, mukaan lukien Suomesta. Hän tuo tutkimuksessaan esiin sodan vaikutukset esimerkiksi Aasian voimatasapainoon unohtamatta myöskään analysoida brittiläis-ranskalaisen laivasto-osaston toiminnan merkitystä Suomen rannikkoalueilla vuosina
1854–1855 osana laajempaa kehystä.
Sabira Ståhlbergin Finska Gardet på Balkan – Suomen Kaarti Balkanilla (Lecti Book Studio) on Bulgarian Varnassa julkaistu lehdykkä, joka
kertoo Suomen Kaartin osallistumisesta Turkin sotaan vuosina 1877–
1878. Hän tuo esiin suomalaisten osuuden Gornyj-Dubnjakin kylän taisteluun sekä heidän vaivalloisen marssinsa Balkanin vuorilla myrskyisessä talvisäässä. Bulgariaan on pystytetty suomalaisten muistoksi muistomerkkejä ja bulgarialaiset tuntevat yhä kiitollisuutta meitä kohtaan.
Suomalaisten itsenäistymisvaiheet

Helsinki ensimmäisessä maailmansodassa: Sotasurmat 1917–1918 (Gummerus) on Jarmo Niemisen toimittama teos, josta käy ilmi, että maamme itsenäistymisen jälkimainingeissa otsikossa mainittuna aikana pääkaupunkiseudulla sai surmansa miltei 3 000 henkeä. Laaja, lukuisten
kirjoittajien kokoomateos muodostaa ikään kuin oman osansa Helsingin kaupungin historiasarjaan, ja se onkin syntynyt Helsingin kaupungin ja kustannusosakeyhtiö Gummeruksen yhteistyön tuloksena. Teok-
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sessa on runsaasti tilastotietoja sekä laaja, osin dramaattinen kuvitus.
Mika Tammisen ja Tapio Niemen Punakapina Tl Lapissa 1918 (Tekijät) tarjoaa paikallisen näkökulman vuoden 1918 tapahtumiin pienellä
paikkakunnalla, tässä tapauksessa Raumaan nykyisin kuuluvassa Lapin
kunnassa. Vallankumoukselliset tuulet heijastuivat uneliaaseenkin kulmakuntaan. Tamminen ja Nieminen kuvaavat kapinaliikehdintää ja
nostavat esiin ihmiskohtaloita molemmilta puolilta. He käsittelevät
myös sodan jälkiselvittelyitä.
Pohjoismaat ja Saksa

Pohjoismaisia yhteyksiä: Saksan vallan varjossa 1940–1944 (Docendo) on
Markku Reimaan teos, josta käy ilmi, että toinen maailmansota oli Pohjoismaille solidaarisuuden testi. Pohjoismailla oli enemmän tai vähemmän problemaattinen suhde Hitlerin Saksaan ja sen valtapyrkimyksiin
toisen maailmansodan vuosina. Yhteistä Pohjoismaille oli, että ne eivät
onnistuneet pysyttäytymään puolueettomina eivätkä suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella. Ne suhtautuivat Saksan harjoittamaan politiikkaan
eri tavoin, millä oli vaikutusta Pohjoismaiden keskinäisiin suhteisiin.
Mikko Uolan kirjassa Eritahtiset aseveljet: Suomi ja muut Saksan rinnalla taistelleet 1939–1944 (Docendo) verrataan Suomen sodanaikaista
suhdetta Saksan puolella sotaa käyneisiin muihin valtioihin, joita olivat
Unkari, Romania ja Italia, ja sivuroolissa Slovakia, Kroatia ja Bulgaria.
Uola erittelee erot ja yhteneväisyydet kyseisten maiden motiiveissa liittyä sotaan Saksan rinnalle. Hän ottaa myös kantaa, missä tapauksissa
oli kyse aseveljeydestä ja milloin taas liittosuhteesta. Suomen piti Uolan
mukaan tehdä vaikeita valintoja olosuhteiden pakosta, mutta hän korostaa maallamme olleen poliittista liikkumavaraa ja sillä olleen muita
Saksan asevelimaita riippumattomampi erityisasema.
Vaikeita päätöksiä: Sota-ajan valintoja ja ihmiskohtaloita (Valitut Palat) on Kauko I. Rumpusen toimittama kokoomateos, jota hän luonnehtii esipuheessaan »lähihistorian oheislukemistoksi». Luonnehdinta
on osuva, sillä teoksessa on koko joukko erikoisartikkeleita, joissa käsitellään erityisesti yksilöiden vähemmän tunnettuja ratkaisuja toisen
maailmansodan ja osin sen jälkeisen ajan poikkeusoloissa. Artikkeleissa
korostuvat muun muassa sotavuosien päätöksentekijöiden kauaskantoiset – osin Saksaan liittyneet – ratkaisut sekä eräiden rintamakomen-
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tajien ja tiedustelumiesten kokemukset ja kohtalot. Lisäksi asiantuntevat kirjoittajat nostavat esiin tapahtumiin harmaina eminensseinä vaikuttaneita hahmoja; nämä olivat diplomaatteja, sotaponnisteluita tukeneita virka- tai tiedemiehiä, Päämajan everstejä tai propagandisteja.
Näkökulmia talvisotaan

Vesa Nenyen, Peter Munterin ja paremmin Apulanta-yhtyeen keulakuvana tunnetun Toni Wirtasen Finland at War: The Winter War 1939–40
(Osprey) on englanninkielinen yleiskuvaus talvisodasta. Kolmikon teos,
joka perustuu aiempaan kirjallisuuteen, lähtee liikkeelle aktivismista ja
Suomen itsenäistymiskamppailusta. Kirja kertaa sodan tapahtumat
kohtuullisella tarkkuudella. Osapuolten komentajat esitellään tietoruutuina, ja teoksessa on näyttävä kuvitus. Lukijoille – kansallisuudesta riippumatta – on varmasti hyödyllinen liitetaulukko, jossa ovat rinnakkain
suomen- ja venäjänkieliset paikannimet ja niiden selitykset. Teos ilmestyi syksyllä 2016 suomeksi nimellä Talvisota 1939–1940 (Gummerus).
Sodan henki – Kaunis ja ruma talvisota (WSOY) on Tuomas Teporan
sotatalven 1939–1940 mielialoihin pureutuvaan tutkimukseen perustuva teos. Siitä käy ilmi, että talvisodan henki on varsin abstrakti, vaikeasti määriteltävä ja monitahoinen ilmiö. Teporan mukaan se syntyi, kun
poliittiset erimielisyydet sysättiin tilapäisesti syrjään ulkoisen uhan
edessä. Talvisodan henki ilmeni hänen mukaansa jaettuna kokemuksena ja moraalisena tuomiona. Se sisälsi yksimielisyyden vaatimuksen, jota vaalittiin. Siinä mielessä talvisodan henkeä rakennettiin myös tietoisesti. Se ei säilynyt muuttumattomana, vaan alkoi sodan lopulla rakoilla. Sodan jälkeen talvisodan henkeä alettiin jopa ironisoida ja siitä
muodostui myöhemmin eräänlainen psykologinen rasite.
Jouko Vahtolan Tankit tulee!: Taistelu hyökkäysvaunuja vastaan talvisodassa 1939–1940 (Docendo) kuvaa panssarisotaa pitkälti suomalaisten panssarintorjujien näkökulmasta. Osansa saavat panssareita vastaan käydyt kamppailut kaikilla rintamanosilla. Punapanssarit olivat
suomalaisille vaikeita vastustajia. Vahtola tuo esiin suomalaisten puutteelliset valmistelut ja materiaalipuutteet. Uhkaavat tilanteet ratkaistiin
kuitenkin monesti tilapäisvälinein ja muuten improvisoiden. Panssareiden lähitorjuntamiehet tarvitsivat luonnollisesti myös roppakaupalla rohkeutta ja sitkeyttä.
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Historian kosto: Suomen talvisota kehyksissään (Siltala) on Henrik
Meinanderin toimittama kokoomateos, jossa talvisotaa tarkastellaan
erilaisista näkökulmista. Karkeasti puolet teksteistä perustuu Talvisotayhdistyksen ja eri yliopistojen talvisodan päättymisen 75-vuotismuistovuoden kunniaksi järjestämän seminaarisarjan esitelmiin. Artikkelikokoelmaan valituissa artikkeleissa on poliittisen historian painotus:
kirjoittajat erittelevät sodan taustatekijöitä, kansainvälisiä dimensioita
ja suomalaisten mentaliteettia. Suomalaisten perspektiivien rinnalla
mukana ovat myös saksalaiset, ruotsalaiset ja virolaiset näkemykset.
Louis Clercin La guerre finno-soviétique (novembre 1939–mars 1940)
(Economica) on ranskankielinen tiivis yleisesitys talvisodasta. Teos kuvaa diplomaattisia manöövereitä ja Suomen asemaa Neuvostoliiton
geopolitiikassa ja osapuolten valmistautumista sotaan. Turussa vaikuttava ja myös suomalaista lähdeaineistoa tunteva Clerc käsittelee muun
muassa tärkeimpiä sotatoimia, ulkomaalaisten vapaaehtoisten roolia ja
sodan yhteiskunnallisia vaikutuksia Suomessa ja Neuvostoliitossa. Kirjansa lopussa hän analysoi talvisotaa politiikassa, historiankirjoituksessa ja kulttuurissa.
Veli veljen puolesta: Talvisota ja Unkari (Docendo) on Gábor Richlyn
kirja Unkarin merkittävästä avusta Suomelle talvella 1939–1940. Suomi
sai veljeskansaltaan sympatian lisäksi esimerkiksi vapaaehtoispataljoonan, aseita ja muuta sotamateriaalia sekä humanitaarista apua. Lisäksi
Suomi osti sotatarvikkeita Unkarista. Kaikkia näitä asiakokonaisuuksia
Richly tarkastelee teoksessaan. Lisäksi hän on selvittänyt talvisodan vaikutusta unkarilaisten Suomi-kuvaan. Kerrontaansa Richly on elävöittänyt erilaisilla aikalaiskirjoituksilla; oikeastaan teoksen jälkimmäinen
puolisko koostuu liitteinä olevista asiakirjalainauksista.
Sieltä täältä jatkosodasta ja Lapin sodasta

Viirin pataljoona jatkosodassa (Tekijä) on Mikko Laihon laatima tiivis
ja omakustanteena julkaisema historia Mannerheim-ristin ritari Tauno
Viirin komentaman ja jatkosodan hyökkäysvaiheessa Karjalan kannaksella taistelleen JR 43:n I Pataljoonan miesten vaiheista 1941–1944. Laiho on aiemmin julkaissut teoksia erityisesti anttolalaisten vaiheista sodissa, ja Viirin pataljoonankin riveissä palveli lähinnä eteläsavolaisia reserviläisiä, jotka jatkoivat rintamapalvelustaan Viirin tavoin JR 22:n III
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Pataljoonassa ja lopuksi 20. Prikaatin II Pataljoonassa. Savon miesten
sotatie käy tekstistä selväksi, ja Laiho on elävöittänyt sitä aiemmin julkaisemattomalla kuvamateriaalilla. Lisäksi Laihon teos toimii veteraani- ja sankarivainajamatrikkelina.
Karjalan armeija: 100 000 sotilaan hyökkäys (Gummerus) on Ari Rautalan tietoteos, joka kertoo nimensä mukaisesti Suomen sotahistorian
suurimman voimaryhmän toiminnasta jatkosodan alussa. Kesäkuussa
1941 muodostetun Karjalan Armeijan tehtävänä oli ottaa takaisin Laatokan Karjala ja jatkaa etenemistä Itä-Karjalaan. Rautalan näkökulma
on operaatiohistoriallinen ja jalkaväkikeskeinen, ja hän havainnollistaa
hyökkäysliikkeitä tukeutumalla aiemmin julkaistuun kartta-aineistoon.
Hän avaa käyttämänsä sotilaslyhenteet ja -termit maallikkolukijalle.
Paavo Rantasen Itärintamalta ei mitään uutta: Asemasodasta välirauhaan (Atena) keskittyy vuoden 1942 alusta kesään 1944 kestäneeseen
asemasodan kauteen Suomen ja Neuvostoliiton välisellä rintamalla. Aiheenvalinta on järkevä, sillä ajanjakso on aiemmin jäänyt vähemmälle
huomiolle. Vaikka sotatapahtumia oli suhteellisen vähän ja linjoilla oli
melko hiljaista, poliittisella ja diplomaattisella rintamalla tapahtui koko
ajan, mikä asetti rauhaan pyrkineen maamme korkeimman sotilaallisen ja poliittisen johdon tiukoille. Lisäksi Rantanen käsittelee Suomen
kestokykyä ja vaikeuksista selviämistä.
Elämään juoksuhaudoissa: Sotilaiden huvit ja harrastukset jatkosodan
rintamilla (SKS) on Helena Pilkkeen ja Olli Kleemolan teos, joka kertoo, mitä kaikkea rintamasotilaat tekivät vapaa-aikoinaan. Teos piirtää
siis kuvan sotilaiden arjesta ja »ikäväntorjunnasta». Virallisen viihdytystoiminnan lisäksi rintamamiehillä oli runsaasti omaehtoisia vapaaajan aktiviteetteja. Etulinjan läheisyydessä ei pelkästään tehty puhdetöitä, vaan harrastettiin pitkälti samantyyppisiä asioita kuin rauhankin
aikana eli tehtiin maatöitä, hankittiin luonnonantimia, pelattiin, opiskeltiin, harrastettiin kulttuuria ja musisoitiin.
Risto Sinkon ja Göran Lindgrenin toimittama seminaarijulkaisu Viipuri 20.6.1944: Suomen Sotilassosiologisen Seuran tutkiva seminaari Knut
Pippingin hengessä 19.11.2014 (Suomen Sotilassosiologinen Seura) käsittelee paljon tutkittua aihetta. Peruskysymyksenä oli, miksi maamme
toiseksi suurin kaupunki menetettiin lähes vastarinnatta. Tuota kysymystä pohtivat toimittajien ohella Sampo Ahto, Olli Harinen ja järjestävän seuran puheenjohtaja Pertti Salminen sekä yhteistyökumppaniseu-
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ran, Suomen Sotahistoriallisen Seuramme silloinen puheenjohtaja Pentti Airio. Painetun version painosmäärä oli rajoitettu, mutta sitä on saatavana myös verkkojulkaisuna (http://docplayer.fi/4341885-Viipuri-206-1944-knut-pippingin-hengessa-suomen-sotilassosiologisen-seurantutkiva-seminaari-19-11-2014-julkaisuja-2-2015.html).
Pertti Rajalan Jatkosota: Jatkosodan arkea selkosuomeksi (Avain) esittää jatkosodan historiaa ensisijaisesti sellaisille henkilöille, joille on
syystä tai toisesta vaikeaa ymmärtää tavallista yleiskielellä kirjoitettua
tekstiä. Teoksessa käsitellään paitsi sodan vaiheet myös yksilöiden kokemuksia. Rajalan teos heijastelee jossain määrin sotahistoriallisen tutkimuksen uusia tulkintoja, muun muassa niiltä osin kuin hän ottaa
kantaa Suomen ja Saksan liittolaissuhteen luonteeseen.
Päämajan salainen radiokeskus: Päämajan radiokeskuksen toiminta
jatkosodan aikana 1941–1944 (Kaakkois-Suomen Viestikilta) on Heikki
Huttusen, Jesse Kanasen, Martti Susitaipaleen ja Tapio Teittisen teos,
joka nostaa historian hämärästä esiin Mikkelin ympäristössä jatkosodan vuosina hajautettuna toimineen radiokeskuksen. Keskus, jonka riveissä palveli Viestipataljoona I:n 3. Komppaniaan kuuluneet noin 140
sotilasta ja lottaa, huolehti ylijohdon radioyhteyksistä kenttäarmeijan
joukkoihin. Radiokeskuksen laitekalusto oli sekalaista, ja sillä oli myös
radioasema ylipäällikön junassa.
Jätetyt kodit, tuhotut sillat: Lapin sodan monta historiaa (Otava) on
Veikko Erkkilän ja Pekka Iivarin teos, jossa käydään läpi Lapin sodan inhimillistä hintaa, erityisesti sitä, miten siviilit joutuivat kantamaan sodan kovia seurauksia. Kirjoittajat ovat kartoittaneet muun muassa evakuoitujen ja kotinsa menettäneiden siviilien sekä saksalaissotilaiden
kanssa tekemisissä olleiden suomalaisnaisten kohtaloita. Lisäksi Erkkilä
ja Iivari ottavat painokkaasti kantaa suomalaisten Lapin sodan aikana tekemiin kauaskantoisiin päätöksiin ja niiden tarkoituksenmukaisuuteen.
Perttu Hietanen on dokumentoinut autenttisten sotahistoriallisten
tapahtumien rekonstruointia teoksessaan Jalkaväkirykmentin jalanjäljillä: Keski-Suomen maakuntakomppanioiden koukkaus Muoniossa 30.10.–
1.11.2014 (Lasscon). Lapin sotaan osallistunut JR 50 teki Muoniossa
koukkauksen motittaakseen saksalaiset Muonioon. Yritys epäonnistui
ja Olostunturin läheisyydessä käytiin taistelu Muonio–Kittilä-tien hallinnasta. Hietanen kuvaa, miten keskisuomalaisista nykyreserviläisistä
muodostettu osasto kulki 60 vuotta myöhemmin saman 50 kilometrin
koukkausmatkan vaikeissa maasto- ja sääoloissa.
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Tiedustelu, vakoilu ja propaganda

Uhka taivaalta: desantit Sipoossa ja Pornaisissa 1941 (Sibbo Hembygdsförening) on Martin Anderssonin kirjanen, joka käy läpi viiden jatkosodan alkuvaiheessa Pornaisiin pudotetun neuvostoliittolaisen desantin
vaiheet. Desanttiryhmä paljastui, ja sitä seurasi tulitaistelu, jossa kaikki
desantit ja kaksi suomalaista 18-vuotiasta poikaa saivat surmansa. Andersson kuvaa myös laajemmin suomalaisten harjoittamaa desantintorjuntaa, Neuvostoliiton desanttitoimintaa ja desanttien tuomitsemista kenttäoikeuksissa.
Matti Kososen ja Heidi Ruotsalaisen Agenttikoulun naiset: Lottana
vakoilijoiden ja kaksoisagenttien keskellä (Tammi) tuo kaivattua naisnäkökulmaa suomalaiseen sotahistoriaan. Kirjassa käsitellään naisten
roolia Päämajan tiedusteluorganisaatioissa jatkosodan vuosina. Toiminta oli salamyhkäisyyden verhoamaa, ja toisinaan lotat joutuivat
tarttumaan aseisiin. He palvelivat muista teoksista tutuissa (kaukopartio)Osasto Kuismasessa ja Osasto Raskissa (Äänislinnan vakoilukoulussa). Teoksessa kerrotaan myös, miten kävi jatkosodan jälkeen Saksaan
siirtyneille naisille.
TK- eli Tiedoituskomppanioissa palvelleista on ilmestynyt kaksi
teosta. Helena Pilkkeen Suomi taisteli: Piirretty sota (Readme) käsittelee
jatkosodan rintamapiirtäjiä, jotka saivat sodan aikana valmiiksi yli tuhat rintamapiirrosta. Pilke on julkaissut niistä teoksessaan kolmisensataa. TK-valokuvaajilla oli omat tekniset rajoituksensa, minkä vuoksi lähes kaikki ilmataistelukuvat ovat piirrettyjä. Muita keskeisiä aiheita olivat muun muassa karjalaismaisemat, taistelumaastot ja sotilastyypit.
Tuntematon jatkosota: TK-miesten sensuroidut dokumentit (Gummerus) on Mika Kuljun ja Pekka Tuomikosken kokoama teos, joka nimensä mukaisesti nostaa esiin runsaat 70 julkaisematta jätettyä propagandakirjoitusta. Sensuurin hampaisiin jäi tekstejä eri syistä. Osa kirjoituksista paljasti salattaviksi määrättyjä asioita tai ihmisiä. Joissakin taas käsiteltiin rintaman raakuuksia tai viitattiin miehitettyjen alueiden luonnonvarojen hyödyntämiseen. Kirjassa esitellään myös joukko TK-miehinä toimineita, aikansa johtavia kirjailijoita, valokuvaajia, journalisteja
ja mainosmiehiä.
Virpi Kiviojan, Olli Kleemolan ja Louis Clercin toimittama artikkelikokoelma Sotapropagandasta brändäämiseen: Miten Suomi-kuvaa on
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rakennettu (Docendo) käy läpi keinoja, joilla Suomi-kuvaa on historian
saatossa rakennettu. Yli puolet luentosarjasta liikkeelle lähteneestä kokoomateoksesta käsittelee sotavuosia tai nykyajan maanpuolustusta.
Kirjan alkuosassa kuvataan sotapropagandaorganisaatioiden syntyä ja
sotavuosien sanallista sotapropagandaa, ulkomaille sotavuosina suunnattua valokuvapropagandaa, oppikirjojen Suomi-kuvaa sekä maakuvaviestintää. Lopussa käsitellään puolestaan luvun verran informaatiosodankäyntiä ja kyberturvallisuuden kysymyksiä.
Henkilöhistoria

Vapaaehtoiset (Amanita) on Jussi Jalosen teos, jonka aiheena ovat suomalaiset vierastaistelijat. Kirjassa esitellään viiden ulkomailla eri aikoina taistelleen suomalaisen tarinat, jotka heijastelevat Suomessa kulloinkin vallinneita aatteita ja ilmentävät kulttuurista vuorovaikutusta. Venäjän armeijassa palvellut Carl Mauritz Martinau aloitti uransa Balkanilta 1829. Vapaustaistelija Herman Liikanen soti Garibaldin joukoissa ja Tanskan armeijassa Saksaa vastaan 1864. Etelä-Afrikkaan päätynyt kaivosmies Ernst Evert Lindberg taisteli vapaaehtoisena brittejä
vastaan buurien puolella 1899–1902. Kirjailija Kaarlo Kurko otti puolestaan osaa Puolan ja Neuvosto-Venäjän väliseen sotaan 1920. Suomen
Punaisen Ristin retkikunta – Richard Faltin ja Håkan Mörne – koki
Abessinian totaalisen sodan 1936.
Anna Lindholmin Projekt Ines: Fem kvinnor i inbördeskriget 1918
(Schildts & Söderströms) käsittelee naisten asemaa ja sukupuolirooleja
vuoden 1918 tapahtumien pyörteissä. Historiaa uudesta tulokulmasta
popularisoiva kirja pohjautuu Lindholmin isoäidin, snappertunalaisen
Ines Nybergin, kirjoittamiin kirjeisiin ja sitä täydentäneeseen arkistoaineistoon. Teoksessaan Lindholm pyrkii tietoisesti nostamaan esiin
näkymättömiä naisia ja pohtimaan sodan vaikutuksia yksilötasolla.
Ilmojen kenraali ja kiistelty komentaja J. F. Lundqvist, 1940–1946
(Docendo) on Markku Iskaniuksen jälkimmäinen osaelämäkerta kenraaliluutnantti Lundqvistista (1896–1965), joka jatkosodassa johti Suomen lentojoukkoja ja ilmatorjuntaa. Suurissa kysymyksissä hän tosin
esitteli asiat Mannerheimille. Elämäkerrassa tuodaan esiin kiintoisia
yksityiskohtia suomalaisen poliittisen ja sotilasjohdon suhteista ja parlamentaarisen järjestelmän yskähtelyistä poikkeusoloissa. Osansa saa
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luonnollisesti myös Lundqvistin lyhyt ja haastava kausi puolustusvoimain komentajana (1945–1946). Lundqvist nimitettiin puolustusvoimien uudistajaksi, jonka tehtävänä oli toimia Paasikiven linjalla. Lundqvist oli kiistelty ja ristiriitainen persoona, joka, erottaessaan 33 upseeria, riitautui niin Mannerheimin kuin Paasikivenkin kanssa.
Risto Joutjärven Valvojana naisten erityistyöleirillä: Saara Tuukkasen
muistelmat 1943–1944 (Minerva) on kirja, joka kuvaa elämää naisten
erityistyöleireillä jatkosodan loppupuolella. Teos perustuu kirjoittajan
äidin Saara Tuukkasen (1921–2011) päiväkirjoihin ja kertomuksiin.
Työssään valvojana Tuukkanen sai seurata aitiopaikalta, miten kovassa
kurissa ja ankarissa oloissa muun muassa irtolaisuudesta, prostituutiosta ja pienistäkin rikoksista tuomitut tai sinne syntyperänsä vuoksi
joutuneet naiset olivat leireillä. Kirjan tärkein näyttämö on Heinävedellä sijainnut pahamaineinen erityistyöleiri. Sodan loppuvaiheissa
Tuukkanen toimi muilla leireillä lähinnä Pohjois-Savossa.
Silloin olin nuori: Muistikuvia 1939–1944 (Tekijä) on Matti J. Kastemaan laajahko sotamuistelmateos. Kirjoittajan (s. 1924) muistikuviin,
kalentereihin ja kirjeenvaihtoon perustuva teos alkaa hämeenlinnalaisen koulupojan kokemuksista pommitusten keskellä. Jatkosodan alussa
hän palvelee ilmasuojelukomppaniassa ja osallistuu desanttijahteihin.
Varusmieskoulutuksen jälkeen hän siirtyi rintamalle 15. Prikaatin Viestikomppaniaan Syvärille. Kesän 1944 torjuntataisteluiden jälkeen Kastemaan joukko osallistui vielä Lapin sotaan. Kastemaa on taustoittanut
omat vaiheensa asianmukaisesti.
Sotasankari vastoin tahtoaan: Kaukopartiomiehen sotamuistelmat
(Minerva) on Eero Porkon (1923–1995) omien sanojen mukaan »sodassaolokirja», jossa hän kuvaa muistinvaraisesti omia tuntojaan ja kokemuksiaan jatkosodassa kaukopartioradistina Laatokan pohjoispuolisilla alueilla. Vaikka kälviäläinen Porko oli sotien jälkeen aktiivinen kirjoittaja, hänen 1980-luvulla syntyneet sarkastiset ja sodanvastaiset sotamuistelmansa on puhtaaksikirjoittanut ja julkaisukuntoon toimittanut
hänen sisarentyttärensä Leena Raitala, joka on myös laatinut kirjan alkuun johdantoluvun.
Sotasavotta: Metsänhoitajat talvi- ja jatkosodassa 1939–1945 (KeskiSuomen metsänhoitajat) on Pekka-Juhani Kuiton yhteistyössä Jussi
Halttusen ja Antti Savelan kanssa toimittama laaja teos. Siinä kuvataan,
miten valmiit metsänhoitajat ja metsäylioppilaat kokivat viime sotien
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taistelut. Nelisensataa tuhannesta metsänhoitajasta palveli rintamatehtävissä, useat etulinjan reservin johtajina. Metsänhoitajat antoivat suuren uhrin: sodissa kaatui kaikkiaan 232 metsänhoitajaa ja metsäylioppilasta, joiden matrikkeli julkaistaan teoksessa. Sotasavotta-teoksessa
kuvataan niin ikään sitä, miten metsätalous järjestettiin sotavuosina ja
miten se palveli sotataloutta.
Mannerheimiana ja Mannerheim-ristin ritareita käsittelevät teokset

Mannerheim näyttää herättävän kiinnostusta myös maamme rajojen
ulkopuolella. Steven J. Zalogan kirjanen Gustaf Mannerheim (Osprey)
kertaa kansainväliselle lukijakunnalle lyhyesti suomalaiselle lukijalle
hyvin tutut Mannerheimin uran, luonteenpiirteet, vastustajat ja menestykset Venäjän ja Suomen armeijoissa. Sama teos ilmestyi ruotsiksi
Andra världkrigets generaler -sarjassa nimellä Mannerheim i strid (Informationsutvecklarna). Kjell Blomsterin Gustaf Mannerheim – marsalk af Finland: Finlands frihetshjälte eller slaktageneral (Nomen) käy
niin ikään läpi Mannerheimin pitkää ja monipuolista sotilasuraa sekä
hänen merkitystään Suomelle. Kirjoittamassaan populaarielämäkerrassa Blomster avaa myös laajemmin Suomen historian käännekohtia.
Vesa Määtän laatima elämäkertateos K. L. Oesch: Ylivoimaa vastassa
(Gummerus) pohjautuu monipuoliseen lähdeaineistoon. Elämäkerrasta käy hyvin ilmi Karl Lennart Oeschin (1892–1978) sveitsiläistausta.
Nuorena hän opiskeli luonnontieteitä ja edusti pasifistista ajattelua,
kunnes sortovuodet ja ensimmäinen maailmansota saivat hänet lähtemään jääkäriksi. Määttä tuo esiin kenraaliluutnantti Oeschin ansiot
puna-armeijan pysäyttäjänä. Hänet nimitettiin Mannerheim-ristin ritariksi 26.6.1944 (numero 131). Sodan jälkeen Oesch tuomittiin kuitenkin sotarikoksista, ja hän menetti eläkkeensä ja kompromettoitui
presidentti Kekkosen silmissä.
Mannerheim-ristin ritari 15: Veikko Vehviläinen ja JR 9:n vaiheet
1941–43 (Minerva) on Veikko Vehviläisen (1920–1998) yhdessä Jarkko
Kempin kanssa kirjoittama teos, joka kuvaa ensiksi mainitun suonenjokelaisen maanviljelijän sotatietä. JR 9:ssä alikersanttina palvellut Vehviläinen sai Mannerheim-ristinsä 26.9.1941 (numero 15) jatkosodan
hyökkäysvaiheen saavutuksistaan. Nimitysperusteluiden mukaan Vehviläinen oli erittäin rohkea, kylmäverinen ja ilmiömäisen taitava ja no-
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pea eri taisteluvälineiden käyttäjä. Teoksessa on hänen lyhyet muistelmansa. Lisäksi Kemppi on kirjoittanut teokseen omaksi kokonaisuudekseen ja välttämättömäksi taustatiedoksi pääpiirteittäisen kuvauksen
7. Divisioonaan kuuluneen JR 9:n vaiheista kesästä 1941 vuoteen 1943.
Mikko Laihon Marskin ritari Tauno Viiri lähikuvassa (Tekijä) on hänen edellä mainitun joukko-osastohistoriansa Viirin pataljoona jatkosodassa sisarteos, joka syntyi viimeksi mainitusta kirjahankkeesta ylijääneistä kuvista. Sarjakuva-albumimaiseen muotoon painetusta kuvateoksesta Ylitorniolla syntyneen Viirin (1908–2002) elämä ja teot avautuvat lukijalle kuvien ja asiakirjakopioiden välityksellä. Kohdehenkilö
toimi talvisodassa komppanianpäällikkönä Kannaksella ja jatkosodassa
pataljoonankomentajana eri suunnilla. Hänet nimitettiin Mannerheim-ristin ritariksi 13.11.1941 (numero 35). Sodan jälkeen asekätkennässä mukana ollut Viiri siirtyi Ruotsin kautta Kanadaan, jossa hän
kuoli Vancouverissa Brittiläisessä Kolumbiassa.
Sisulla! Marskista rivimieheen: Sodat 1918, 1939–1945 (Kustannus
HD) on Mauri Rönkkömäen teos, jossa hän käy läpi sotilaskohtaloita
ylipäälliköstä rintamasotilaisiin. Rönkkömäen kohdehenkilöt osallistuivat neljään sotaan: maamme itsenäistymiskamppailusta toiseen
maailmansotaan. Teoksessa sivutaan myös maailmansotien välisen ajan
kehitystä. Aineistonaan Rönkkömäki on käyttänyt haastatteluja, kantakortteja, sotapäiväkirjoja ja kirjallisuutta. Mukana on myös Laguksen
jääkärin Viljami Rönkkömäen (s. 1925) ja muiden suvun miesten osallistuminen sotiin.
Toimittaja-kirjailija Päivi Tapolan Sodista, suvusta, sotilaista (Tekijä)
on artikkelikokoelma hänen omista sotahistoriallisista kirjoituksistaan
2005–2015. Ne on julkaistu Suomen Kuvalehdessä, Vapaussoturissa, Aamulehdessä, Kalevassa, Sunnuntai Suomalaisessa ja Sotaveteraanissa. Valtaosa Tapolan valikoiduista kirjoituksista sivuaa tavalla tai toisella hänen omaa isoisäänsä, jalkaväenkenraali ja Mannerheim-ristin ritari (numero 160) K.A. Tapolaa (1895–1971). Tekstit käsittelevät sukua, vuotta
1918 ja toista maailmansotaa. Mukana on myös kirja-arvosteluja.
Sota-ajan kirjeenvaihtoa

Pariskuntien sota-ajan kirjeenvaihtoa on jälleen ilmestynyt neljän julkaisun verran. Esa Janssonin Varmasti pian palaava…: Sörkän pojat Kar-
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jalan korvessa, Ässärykmentin matkassa 1941 (Koala) on joukko-osastohistorian ja sota-ajan kirjekokoelman toimiva yhdistelmä. Teoksen päähenkilö on jatkosodan JR 26:ssa eli Ässä-rykmentissä palvellut pioneerikorpraali Eero Mäkinen. Hänen Irja-vaimolleen kirjoittamansa kirjeet
kuvaavat helsinkiläisen joukko-osaston vaiheita Karjalan kannaksella ja
Itä-Karjalassa vuoden 1941 jälkipuoliskolla. Jansson on taustoittanut
vaarinsa ja muiden stadin kundien sotatiet hyödyntämällä arkistolähteitä ja kirjallisuutta. Kirjeet paljastavat paljon yksittäisen rintamasotilaan
tunnemaailmasta. Esiin tulevat myös pioneerien vaativat tehtävät.
Teoksen Kun tää sota loppuis…: Sulon ja Lyydin kirjeet (Urjamedia)
päähenkilöt ovat urjalalaiset Sulo (1908–1995) Porttikivi ja hänen Lyydi-vaimonsa. Julkaisun on koonnut heidän ottotyttärensä Marjatta Järvi yhteistyössä Seppo Pirhosen kanssa. Julkaisussa ovat kaikki Sulon
rintamalta lähettämät kirjeet, mutta osa Lyydin kirjeistä on palanut.
Talvisodassa Sulo palveli konekiväärimiehenä Polkupyöräpataljoona
5:ssä Kannaksella ja jatkosodassa 5. Divisioonaan kuuluneessa JR 23:ssa
muun muassa Syvärillä. Asemasodan aikana hän oli välillä kotitilallaan.
Kolmas kirjekokoelma on Ritva Paanasen kirjaksi toimittama Täältä
jostakin rakkaani: Vanhempieni sota-ajalta säilynyt kirjeenvaihto (Tekijä), jonka runkona on Niilo Salosen (1904–1980) ja hänen Olga-vaimonsa kirjeenvaihto jatkosodan vuosilta. Vanhempiin ikäluokkiin kuulunut Salonen oli kokenut talvisodan Taipaleenjoella JR 62:n I Pataljoonassa, mutta uudessa sodassa hän palveli ampumatarvikehuollon tehtävissä Aunuksessa ja Äänisen rannoilla. Paananen on käyttänyt kuvituksena myös muiden sukulaisten korttien kuva-aiheita. Pariskunnan
kirjeistä välittyvät syvimmät tunnot ja vahva kaipuu läheisten luokse.
Lahja Sarkkisen Isäni: Sota, rauha ja rakkaat (Kustannusosakeyhtiö
Hai) perustuu pääasiallisesti hänen isänsä, nurmekselaisen Oiva Sarkkisen (1915–1979) Helmi-vaimolleen lähettämiin talvi- ja jatkosodan
kirjeisiin ja jatkosodan päiväkirjaan, jotka on asetettu oikeisiin yhteyksiinsä kirjallisuuden avulla ja täydennetty hänen lastensa ja sukulaistensa muistoilla. Talvisodassa puhelinmies Sarkkinen kuului Laatokan
Karjalassa, muun muassa Kollaalla, toimineeseen JR 36:een ja jatkosodassa hän palveli puolestaan viestitehtävissä Rukajärven suunnalla ja
Ilomantsissa eri yksiköissä. Teoksessa käydään läpi myös perheen yhteiseloa, vahvaa sukuyhteyttä sekä selviytymistä sotavuosien aikana.
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Paikallisnäkökulma, vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja
veteraanikirjat

Naantalin ilmatorjuntapatteri: Tutkimus patteriaseman suunnittelusta ja
rakentamisesta (Tekijä) on nimensä mukaisesti Eero Auvisen laatima
kirjanen, jossa hän selvittää sukellusvenelaivueen suojaksi suunnitellun
ilmatorjuntapatterin vaiheita teknisestä näkökulmasta. Käsky patterin
rakentamisesta annettiin 12.8.1944, ja piirustukset olivat valmiit jo kolme viikkoa myöhemmin, mutta sotatoimien päättyminen keskeytti
työt. Auvinen kartoittaa hankkeen vaiheita asiakirjojen valossa ja kertoo myös kuvien avulla patterialueen ilmatorjuntatykkien alustojen ja
betonirakenteiden nykykunnosta.
Lauri Lepolan Jatkosodan vangit Tampereen sotavankileireillä (Maaseudun maisema- ja kulttuuriperinne) kertoo Tampereella vuosina
1941–1944 toimineista vankileireistä, joissa oli punasotavankeja yhteensä noin 600. Pääleiri toimi lyhyen aikaa Ratinanniemen soramontussa, jossa nykyään sijaitsee Tampereen Stadion. Toinen leiri oli Lielahden Possilassa ja kolmas silloisella Pitkäniemen autovarikolla, nykyisessä Kalkussa. Lepola tuo esiin vankien kohtelun epäkohtia, muun
muassa korkean kuolleisuuden.
Isänmaata varten: Lottajärjestön tarina (Amanita) on Hanna Pukkilan laatima yleisesitys suomalaisten naisten vapaaehtoisen maanpuolustustyön historiasta. Kyseessä ei ole organisaatioon keskittyvä järjestöhistoria, vaan pikemminkin lottien toimintaan ja sen tuloksellisuuteen liittyvä teos. Hoitamalla erilaisia aseettomia tehtäviä lotat onnistuivat vapauttamaan taistelutehtäviin suuren määrän miehiä. Vaikka
sotavuodet painottuvat teoksessa, siinä käsitellään myös järjestön alkuvaiheita. Teos on myös näyttävästi kuvitettu.
Myös erilaisia veteraanikirjoja ja -matrikkeleita on yhä ilmestynyt.
Heinäveden miesten ja naisten sota-ajan vaiheista on ilmestynyt peräti
kaksi teosta. Reijo Tolvasen teoksen Heinävedeltä sotatielle 1939–1945
(Veteraanimatrikkelin toimituskunta) toteutustapa on perinteinen.
Laajan veteraanimatrikkeliosuuden lisäksi teoksessa kuvataan sotatapahtumia lähinnä pioneerijoukkojen silmin, sillä valtaosa heinäveteläisistä palveli talvisodassa Laatokan Karjalassa IV Armeijakuntaan
kuuluneissa pioneerikomppanioissa ja jatkosodassa Itä-Karjalassa Pioneeripataljoonissa 3, 12 ja 35. Kerrontaa rytmittävät sotapäiväkirjaot-
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teet, kirjekatkelmat ja haastattelut. Teosta täydentää oivasti Martti Issakaisen kokoama Viimeisten veteraanien muistot: Sodan kokeneiden kertomuksia (Soisalo-kirjat), jossa on lähinnä heinäveteläisten sotaveteraanien muistinvaraisia kertomuksia eri rintamalohkoilta enimmäkseen
jatkosodasta. Lisäksi mukana on lottien ja lapsien muisteluksia.
Reino Hukan kirjasen »Te ette turhaan taistelleet»: Selvitys talvisodassa 1939–1940 kaatuneista, kuolleista, kadonneista Kiteen sotilaista (81)
ja muista Kiteellä syntyneistä (30) talvisodan sankarivainajista, haavoittuneista, invalideista, Kiteen lotista ja kotirintaman naisista, talvisodan
tapahtumista Laatokan pohjoispuolella ja Kiteen aluemenetyksistä (Kitee-Seura) nimi kertoo julkaisun olennaisen sisällön. Hukka on hankkinut tietonsa arkistolähteistä ja tehnyt muun muassa tarkkoja tappiotilastoja monistemuotoiseen julkaisuunsa.
Isänmaan puolesta: Luopioisten veteraanimatrikkeli 1939–1945 (Kukkia-Seura) on Timo Ailion toimittama näyttävä veteraanikirja. Siitä käy
muun muassa ilmi, että jollakin tapaa Luopioisiin liittyneestä lähes
1 500 sotilaasta, rintamanaisesta tai lotasta sankarikuoleman koki 212.
Matrikkeliosan lisäksi siinä kuvataan Osasto B:n (Vuori) sotatietä Kannaksella talvisodassa sekä 5. (Ilves)Divisioonaan kuuluneen JR 44:n ja
VI Armeijakuntaan kuuluneen 15. Prikaatin vaiheita Aunuksenkannaksella jatkosodassa. Yhdessä artikkelissa Pertti Salminen pohtii, onko
rauhanturvaaminen nykypäivän veteraaniutta.
Nakkilassa on niin ikään kerätty ja tallennettu tietoa lähes 1 100 nakkilalaisesta sotaveteraanista. Tuloksena on Hannu Hiljasen yhdessä Simo
Jaakkolan, Pekka Rikalan ja Matti Unkurin kanssa kokoama veteraanikirja Nakkilalaiset sodissa 1939–1945 (Nakkilan Sotaveteraanit). Talvisodassa nakkilalaisia palveli runsaasti JR 8:n 3. komppaniassa Kannaksella
Summassa ja Viipurissa. Jatkosodassa heitä oli puolestaan JR 15:ssä ItäKarjalassa ja Kannaksella. Teoksessa on myös veteraanien kertomuksia.
Säkylän sotaveteraanit kertovat (Säkylän Sotaveteraanit) sisältää Aarno Kleemolan kokoamia kertomuksia, jotka hän on saanut Säkylän Talvi- ja jatkosotamuseon arkistoon kerätyistä haastatteluista ja veteraanien itse kirjoittamista muistelmista. Niitä hän on täydentänyt muutamilla uusilla veteraanihaastatteluilla. Huomattava osa Säkylän miehistä
taisteli talvisodassa Kannaksella pioneereina 6. Divisioonassa (myöh. 3.
Divisioona). Jatkosodassa heitä oli erityisesti 1. Divisioonaan kuuluneessa Pioneeripataljoona 29:ssä. Toisaalta mukana on myös Pentti
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Perttulin lähes 70-sivuinen kirjoitus Rajajääkäripataljoona 6:n kenttävartiopuolustuksesta Rukajärven suunnalla.
Evakoiden, lasten ja sotaorpojen kertomaa

»Reissu se ol ja muistaa sen aina»: Evakkotarinoita Värtsilästä (Värtsiläläisten Seura ry) on Aulis Kososen ja Kirsi Siekkisen toimittama julkaisu, jossa ääneen pääsevät evakoiksi joutuneet karjalaislapset. Osa heistä
joutui evakkomatkoillaan kokemaan muun muassa ilmapommituksia.
Kirjasta käy ilmi, millaista oli kotirintaman arki sotavuosina ja se, miten sota on vaikuttanut sota-ajan lapsien maailmaan läpi elämän. Monen muistelijan perheessä pyrittiin tarjoamaan lapsille hyvä koulutus.
Sotaorpojen muistoja ja tuntoja tuodaan esiin kahdessa teoksessa.
Isien sankarikuolemista aiheutuneet suru ja kaipaus ovat päällimmäisiä
tuntemuksia molemmissa teoksissa. Seppo Nevalainen ja työryhmä
ovat koonneet teoksen Etelä-Karjalan sotaorvot: Selviytymistarinoita
(Etelä-Karjalan Sotaorvot), jossa käsitellään aluksi lyhyesti yhdistyksen
historiaa vuosina 2002–2014. Loppuosa teoksesta koostuu varsinaisista
eteläkarjalaisten sotaorpojen uusista ja vuosikymmen sitten kerätyistä
kertomuksista, joista käyvät ilmi heidän tuntemuksensa niin lapsina
kuin aikuisinakin. Elämä ilman isää: Sotaorpojen kertomuksia Alahärmästä, Kauhavalta, Kortesjärveltä, Lapualta ja Ylihärmästä (Lapuan
Kaatuneitten Omaiset) on Susanna Nyrhilän toimittama teos yli 60 eteläpohjalaisen sotaorvon kokemuksista. Teos kartoittaa noiden sodan
särkemien lasten kokemusmaailmaa. Julkaistuista kertomuksista käy ilmi myös usko elämän jatkumiseen vaikeista ajoista huolimatta.
Väitöstutkimukset

Eero Auvisen poliittisen historian väitöskirja Krimin sota, Venäjä ja suomalaiset: Siviilit rannikoiden puolustajina ja sen vaikutus sotatoimiin sekä Venäjän suomensuhteisiin (Turun yliopisto) käsittelee nimensä mukaisesti Suomen rannikoiden siviiliväestön toimintaa osana Venäjän
laajempaa meripuolustusjärjestelmää Krimin sodan aikana, jolloin brittien ja ranskalaisten laivasto-osastot toimivat Itämerellä ylläpitäen merisaartoa ja tehden maihinnousuja. Rannikoiden asukkaat kävivät kuitenkin ulkomaankauppaa, aiheuttivat karilleajoja poistamalla merenku-
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lun turvalaitteita. He myös kieltäytyivät luotsauksesta. Auvisen tulkinnan mukaan lojaalisuutta emämaalleen osoittavien siviilien toiminta
edesauttoi pitkällä aikavälillä Suomen itsenäistymistä. Lisäksi Auvinen
näkee yhtymäkohtia Krimin sodan ja nykyisen Ukrainan kriisin välillä.
Teos on saatavissa myös sähköisenä (https://www.doria.fi/bitstream/
handle/10024/103165/AnnalesC393Auvinen.pdf?sequence=2).
Hoitamisen halusta ja velvollisuuden tunnosta: Lääkintälottien kokemukset koulutuksesta ja hoitotyöstä Suomen sodissa 1939–1945 (Tampereen yliopisto/Tampere University Press) on Minna Elomaa-Krapun
hoitotieteen väitöskirja, jossa tarkastellaan lääkintälottien kokemuksia
koulutuksesta ja hoitotyöstä viime sodissa. Elomaa-Krapun muistitietotutkimuksen pääaineistona on 16 lääkintälotan teemahaastattelua,
joista tekijä etsi subjektiivisia ja kollektiivisia muistoja ja kokemuksia.
Aineiston läpäiseviä teemoja olivat hoitamisen halu ja velvollisuudentunto, ja työn pääteemoiksi muodostuivat lääkintälotaksi kutsumuksesta ja kutsusta, heidän koulutuksensa ja kasvatustyönsä, valmiudet
sota-ajan sairaanhoitotehtävissä, sota-ajan sairaanhoitotyön osa-alueet
ja eri roolit potilastyössä sekä työympäristön ja työyhteisön merkitys
sairaanhoitotyössä. Lääkintälotat olivat perushoidon ohella mukana
vaativissa sairaanhoidollisissa toimenpiteissä. Osa heidän hoito- ja työkokemuksistaan oli traumaattisia, mikä riippui koulutuksen pituudesta
ja määrästä, opetetuista asioista sekä aikaisemmista hoidollisista kokemuksista. Tutkimus on ladattavissa verkosta (https://tampub.uta.fi/
bitstream/handle/10024/96990/978-951-44-9758-2.pdf?sequence=1).
Muisteltu ja kirjoitettu evakkomatka: Tutkimus evakkolapsuuden
muistelukerronnan poetiikasta (Suomen Kansantietouden Tutkijain
Seura) on Ulla Savolaisen Helsingin yliopistoon tekemä folkloristiikan
väitöskirja, jonka aineistona ovat Lasten evakkomatkat -muistelukirjoituskeruun tekstit. Savolainen näkee kirjoituksissa esiintyvän evakkolapsuuden kerronnassa ilmaistuna lapsuutena, joka rakentuu menneisyyden muistoista, eletystä elämästä ja nykyhetken kokemuksista ja tavoitteista. Väitöskirjassa on löydetty kolme kerrontastrategiaa, joiden
avulla voidaan ymmärtää muistelukerrontaa myös yleisemmin; muistelemalla tiettyjä konkreettisia kiinnekohtia (kuten esineet, dokumentit,
paikat, keholliset muistot ja merkitykselliset kertomukset) voidaan
osoittaa ja vahvistaa menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välistä sidettä. Tämä näkyy kerronnan laajenemisena monille aikatasoille.
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Evakkomatkakirjoituksissa nostetaan esiin myös ruokaan ja sosiaalisiin
suhteisiin liittyviä merkityksiä.
Ida Suolahden historian väitöskirjassa Yhteinen vihollinen, yhteinen
etu: Sotavankien luovutukset ja vaihdot Suomen ja Saksan välillä jatkosodan aikana (Helsingin yliopisto) tutkitaan sotavankien luovutuksia ja
vaihtoja 1941–1944. Suolahden mukaan suomalaiset luovuttivat saksalaisille noin 2 900 sotavankia ja vastaanottivat itse noin sata vähemmän.
Luovutukset liittyivät Suomessa olevien saksalaisjoukkojen työvoimatarpeisiin, suomensukuisten ja Itä-Karjalaan asutettaviksi suunniteltujen heimosotavankien vaihtoihin, etnisten saksalaisten ja balttilaisten
palautuksiin omille alueilleen sekä tiedustelu- ja vakoiluntorjuntasyiden vuoksi. Luovutuksiin vaikuttivat myös vankien omat näkemykset.
Maiden ideologisesta sodasta johtui myös, että suomalaiset luovuttivat
520 poliittisesti epäluotettavaksi katsottua neuvostosotavankia (mukaan lukien juutalaisia) Saksan turvallisuusviranomaisille, vaikka eivät
saaneet tilalle ketään ja vaikka luovutettujen turvallisuutta ei voitu taata. Työn vahvuutena on pedantti lähdetyöskentely. Myös se on julkaistu elektronisena versiona (https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/
10138/159331/yhteinen.pdf).
Postimerkit merisotataidon dokumentteina: Britannian ja Saksan laivastojen varustelu maailmansotien välisenä aikana (Maanpuolustuskorkeakoulu) on Kai Varsion sotahistorian ja sotatekniikan välimaastoon
sijoittuva väitöstutkimus, jossa hän analysoi postimerkkien avulla sotalaivojen teknologista kehitystä ja Britannian ja Saksan laivastojen varustelukilpailua 1920- ja 1930-luvulla. Hän hyödyntää lisäksi arkistoaineistoja ja tutkimuskirjallisuutta. Erityisesti hän tarkastelee sotalaivojen
kunnostuksia, peruskorjauksia, modernisointeja ja uudisrakentamista
tutkittavan ajanjakson puitteissa. Varsion työn keskeinen johtopäätös
on, että postimerkit ovat merisotataidon kehittymistä kuvaavia dokumentteja. Painettu väitöskirja on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstiosa ja liitteenä erillinen kuvaosa. Ne on julkaistu myös PDF:nä: tekstiosa
(http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/105122/Varsio_1_
v%c3%a4it%c3%b6skirja%20%28net%29.pdf?sequence=2) ja liitekirja (http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/105122/Varsio_2_liiteosio%20%28net%29.pdf?sequence=3).
Heikki Vuorimiehen Suomen historian väitöskirjassa Suuren Pohjan
sodan jälkeen Hämeeseen siirretyt ruotsalaissotilaat noin vuoteen 1760
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(Jyväskylän yliopisto) perehdytään niihin noin 600 ruotsalaiseen sotilaaseen, jotka suuren Pohjan sodan jälkeen syksyllä 1721 sijoitettiin Hämeeseen vahvistamaan suomalaisia joukkoja. Kaiken kaikkiaan lähes
2 400 ruotsalaissotilasta oli hajasijoitettu Suomeen täydentämään maakuntarykmenttejä. Hämeessä ruotsalaiset hajautettiin ruotujakolaitoksen periaatteiden mukaisesti maaseudun rustholleihin ja ruotuihin.
Näin miesten keskinäiset yhteydet heikkenivät ja heidän suhteensa paikallisväestöön korostuivat. Vuorimies tutki edellisten ohella näiden
miesten sopeutumisprosessia ja myöhempiä vaiheita. Aika, työllistyminen ja vaimon löytyminen edistivät sopeutumista. Jopa 45 prosenttia
ruotsalaissotilaista jäi pysyvästi Hämeeseen, pääosin vieläpä siihen kyläyhteisöön, johon sotilas oli alun perin sijoitettu. Painetun version ohella on ladattavissa sähköinen versio (https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/
handle/123456789/47149/978-951-39-6283-8_vaitos_25092015.pdf?
sequence=1).
Metodioppaita

Folkloristi Jyrki Pöysän Lähiluvun tieto: Näkökulmia kirjoitetun muistelukerronnan tutkimukseen (Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura) on oikeastaan kulttuurintutkimuksen menetelmäopas. Lukujensa
aineistona Pöysä on käyttänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston toteuttamien kilpakeruiden vastauksia. Yksi teoksessa yksityiskohtaisesti tarkastelluista viidestä lähilukutapauksesta liittyy sotahistoriaan. Nimittäin luvussa, jossa hän analysoi tilan merkitystä kirjoitetussa muisteluaineistossa, Pöysä hyödyntää suomalaisten sotilaiden sotakokemuksia käsittelevää, vuonna 1973 kerättyä ns. »korsuperinneaineistoa». Nämä korsutarinat dokumentoivat sota-ajan yhteisöllisyyttä ja niistä käyvät hyvin ilmi sodan kertomusmaailmat. Toisessa luvussa hän käyttää Muolaan vuoden 1918 tapahtumista vuonna
1965 tehtyä keräystä ja asettaa tiedot yksilöiden omaelämäkerralliseen
kehykseen.
Kirjeitä sodasta: Kirjoittamisen tavat ja merkitykset kriisiaikoina
(Postimuseo) on Marko Tikan, Ilari Taskisen ja Seija-Leena NevalaNurmen toimittama, kirjeiden käyttöön johdatteleva metodiopas. Sota-ajan kirjeisiin kirjattiin omia syvempiä tuntoja, ja ne olivat rintaman ja kotirintaman välisen yhteydenpidon tärkeimmät välineet. Silti
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sota-aikana syntyneet kirjeet ovat vasta viime vuosina alkaneet laajemmin kiinnostaa historiantutkijoita. Teoksessa historian, folkloristiikan,
kirjallisuustieteen ja kielentutkimuksen tutkijat lähestyvät sodan poikkeusoloissa syntynyttä kirjeaineistoa, selvittävät suomalaista kirjoittamiskulttuuria ja pohtivat kirjeiden tutkimuksellista käyttökelpoisuutta.
Artikkelit ponnistavat pitkälti Tampereen yliopiston Kansanperinteen
arkistoon talletetuista noin 40 000 sotavuosien kirjeestä. Kirja on syntynyt Postimuseon, Tampereen yliopiston ja Tampereen historiallisen
seuran yhteistyön tuloksena.
Karttakirjat

Erkki-Sakari Harjun Kielletyt kartat 4: Suomalaisten sodan ajan kartoitukset (AtlasArt) on pitkälti Päämajan Topografikunnan ja Päämajan/
Puolustusvoimain Pääesikunnan Topografisen osaston sota-ajan historia. Harju aloittaa kuitenkin sotaa edeltäneistä toimista ja sotaan valmistautumisesta. Talvisodan kartoitustehtävien työrukkanen oli Topografikomppania, joka jatkosodassa kasvoi Topografipataljoonaksi. Armeijakunnat tekivät myös omatoimisia kartoituksia. Harju käy läpi erilaiset karttatyypit ja niiden valmistusprosessit ja karttahuollon kokonaisuuden. Hän tuo niin ikään esiin suomalaisten kartografisen yhteistyön saksalaisten kanssa sekä sotasaaliskarttojen merkityksen. Huomionarvoista on, että sota-ajan muita kartantuotanto-organisaatioita
olivat maanmittaushallitus ja merikarttalaitos. Kirjan lopussa on julkaistu kolme pienialaista yhtenäistä kartastoa, jotka kattavat Petsamon,
osia Itä-Karjalasta ja Karjalan kannaksen eteläosan.
Kannaksen sotakartasto 1939–1944 (Karttakeskus) on Ari Raunion
atlas, jossa avataan Karjalan kannaksen viime sotien aikaisia taistelumaastoja ja sotatoimia topografisten karttojen avulla. Pohjina on käytetty samaa Kannakselta tehtyä 1:100 000- ja 1:20 000-mittakaavoissa
olevaa kartta-aineistoa, jota suomalaiset esikunnat ja joukot käyttivät
toisessa maailmansodassa. Kartastossa on 80 suurikokoista karttaaukeamaa, jotka on rajattu sotatapahtumien seuraamisen kannalta perusteltuihin kokonaisuuksiin. Näin ollen aukeamat on saatu useita
karttalehtiä yhdistämällä, eivätkä ne kerro painettujen karttojen lehtijaosta. Aukeamilla on selitetekstit, ja karttoihin on piirretty asemia ja
osoitettu numeroin tärkeimpiä paikkoja. Kartastossa on kaikki kannak-
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sen topografiset yleiskartat edellä mainituissa mittakaavoissa sekä lisäksi merkittävimpien taistelualueiden tärkeimmät 1:20 000-kartat pienennettynä tarkempaan mittakaavaan 1:30 000. Kartoista on vastannut
Mikko Lantz. Kannaksen sotakartasto on oiva apuväline sotahistoriallisia teoksia lukevalle tai maastokäyntejä tekevälle.
Suurteokset

Tänä päivänä koruteoksia ilmestyy harvakseltaan. Ne ovat pääosin isokokoisia, nahkaselkäisiä ja näyttäviä, ja niiden painosmäärät ovat vakiintuneet runsaaseen 1 900 kappaleeseen. Ne ovat myös ostohinnaltaan poikkeuksellisen kalliita arvoteoksia. Vuonna 2015 ilmestyi kaksi
teosta, jotka voidaan luokitella suurteoskategoriaan.
Mikko Karjalaisen Ylipäällikön päiväkäskyt (Amanita) on isokokoinen koruteos, jonka aiheena ovat Mannerheimin sota-aikoina 1918 ja
1939–1944 antamat päiväkäskyt. Karjalainen tarkastelee yhteensä 112
marsalkan allekirjoittamaa käskyä, joiden tarkoituksena oli yleensä tiedottaa asioista ja tapahtumista tai nostattaa henkeä muun muassa vetoomusten, rohkaisun ja kiitosten keinoin. Vain harvoin päiväkäskyt oli
tarkoitettu pienen piirin luettaviksi. Valtaosa oli suunnattu jopa satoina
tuhansina kappaleina luettaviksi armeijan koko henkilöstölle, ja usein
koko kansalle, joten Mannerheimin henkilö tuli niistä tutuksi. Niitä
julkaistiin myös kenttä- ja sanomalehdissä. Ylipäällikkö oli tyylitaituri
ja erittäin tarkka käskyjensä sisällöstä: useat henkilöt osallistuivat niiden luonnosteluun, mutta lopulliset sanamuodot olivat Mannerheimin
omaa käsialaa. Mannerheimin päiväkäskyillä oli sotavuosina huomattava valistuksellinen ja mielialoja ylläpitävä vaikutus.
Pommituslentäjät Suomen sodissa 1918–1945 (Tammi) on Kalevi
Keskisen ja Elias Salmisen laajahko yleisteos suomalaisten pommitusilmavoimien vaiheista ja maamme pommituslentäjien teoista itsenäisyyden ajan alusta Lapin sotaan. Kirjoittajat kytkevät aiheensa yhtäältä
yleisen ilmasodankäynnin ja pommitusaseen kehitykseen sekä toisaalta
Suomen ilmavoimien alkuaikojen historiaan. Pommitustoiminta alkoi
pienimuotoisena jo vuonna 1918. Talvi-, jatko- ja Lapin sodassa palvelleiden varsinaisten pommituslentäjien tekemien lentojen ohella teoksessa esitellään merilentäjien ja tiedustelulentäjien tekemiä pommituksia. Kirjassa on runsaasti lentäjien omakohtaisia kertomuksia uskaliail-
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ta pommitus- ja tiedustelulennoilta. Kuvituksena on käytetty noin 400
useista eri kuvakokoelmista peräisin olevaa valokuvaa tai taiteilija Leslie Quagrainen tekemiä lentokonepiirroksia.
Ilmapuolustus

Pertti J. Halisen, Matti Liuskallion, Pentti Metson ja Jorma Pajusen
muodostama työryhmä on koonnut teoksen Lappeenrannan lentokenttä 1918–1944 (Laivue Etelä-Karjala). Paikallishistoriallisessa teoksessa
käsitellään aiemman kirjallisuuden pohjalta Suomen ilmavoimien alkuvaiheita, eteläkarjalaista ilmailua sekä erityisesti sotavuosien lentotukikohtatoimintaa Lappeenrannassa. Toissijaisesti tekijät kuvaavat Lappeenrannan kenttää siviili-ilmailun käytössä. Talvisodassa kenttä palveli huoltotukikohtana, jatkosodan hyökkäysvaiheessa sieltä käsin tuettiin Kannaksen takaisinvaltaukseen tähdänneitä sotatoimia ja kesällä
1944 siitä tuli Suomen ilmavoimien hävittäjätoiminnan päätukikohta.
Osansa teoksessa saavat myös kentän ilmatorjunta molemmissa sodissa
ja suomalainen hävittäjätaktiikka. Teoksessa on runsaasti erilaisia asiakirjaotteita, tilastoja ja luetteloita. Lopussa on erittäin lyhyt englanninkielinen tiivistelmä, mutta kuvatekstit ovat myös englanniksi.
Nuoret taistelulentäjät: Ensikertalaiset jatkosodan ratkaisutaisteluissa
1944 (Minerva) on Pekka Hietalan teos, joka pohjautuu 1920-luvun alkuvuosina syntyneiden yhdentoista lentäjäveteraanin haastatteluihin ja
ilmavoimien asiakirjoihin. Hietala käy läpi nuorukaisten asemansodan
aikaista pitkää koulutusta ja siirtoa kesän 1944 suurhyökkäyksen kynnyksellä rintamalle. Nuoret sotalentäjät odottivat innolla tositoimiin
pääsyä. He kuvaavat eloisasti tulikasteitaan ja ilmataisteluita, joita he
joutuivat monissa tapauksissa käymään heikkolaatuisemmilla ja huonokuntoisemmilla koneilla kuin vihollisensa sekä puutteellisesti koulutettuina.
Työryhmä Ahti Saarisen, Erkki Peltolan ja Mikael Peltolan Lentojen
aikaa: Missä Eino Peltola kulki, lensi ja soti (Tekijät) on järkälemäinen ja
vankasti dokumentoitu elämäkerta lentäjä-ässä, ylikersantti Eino Peltolasta (1920–1944). Alussa seurataan kohdehenkilön ohjaajakoulutusta
vuosina 1939–1940. Jatkosodan aikana hän oli Brewster-lentäjä (Hävittäjä)Lentolaivue 24:n 2. Lentueessa. Vuoden 1943 alusta kevääseen 1944
hänen koneenaan oli Messerschmitt Bf 109 G-6. Hänelle tulivat tutuik-
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si lukuisat kentät, muun muassa Tiiksjärvellä hän palveli 11 kuukautta.
Peltola saavutti 11 ilmavoittoa ja vaurioitti kahta viholliskonetta. Hän
kaatui 2.4.1944, kun hänet ammuttiin alas Seivästöllä. Kohdehenkilön
omien lentotietojen, ilmataistelukertomusten ja kirjekatkelmien ohella
kirjoittajat seuraavat laajemminkin Peltolan yksiköiden vaiheita jatkosodassa sekä esittelevät teoksessa myös muun muassa lukuisia konetyyppejä, lentotukikohtia ja biografisia tietoja Peltolan aseveljistä.
Kari Stenman on näihin päiviin saakka ollut yksi tuotteliaimmista
suomalaisista sotilasilmailukirjailijoista. Häneltä ilmestyi 2015 kaksi
teosta. Fokker-laivue: Lentolaivue 30 sodassa (Kustannusliike Kari Stenman) kertoo hävittäjälaivueesta, jonka erikoisosaamisalaa jatkosodassa
olivat hyökkäykset merimaaleja vastaan ja meritiedustelu. Vuonna 1944
laivue, josta tehtiin Lentolaivue 10, erikoistui yöhävittäjätoimintaan. Hävittäjälentolaivue 30:ssa oli ajan saatossa käytössä useita konetyyppejä
(Waspi-Fokker, Polikarpov I-153 ja Messerschmitt Bf 109 G-6). Teos sisältää kuvauksen laivueiden toiminnasta. Julkaisussa on myös tarkkoja
taulukoita ja muita kokoonpano- ja tilastotietoja sekä ilmakuvia lentokentistä. Yhdestä laivueessa palvelleesta sotalentäjästä tuli Mannerheimristin ritari. Stenman on yhdessä Karoliina Holdan kanssa julkaissut niin
ikään jälkimmäisen osan kaksiosaisesta teoksesta Suomen ilmavoimien
hävittäjät: Historia, maalaukset ja merkinnät 1939–1945 osa II (Koala),
jonka englanninkielinen alkuperäisteos on Finnish Fighter Colours:
1939–1945 Vol. 2 (Mushroom Model Publications). Teoksessa käydään
läpi informatiivisin tekstein, runsain valokuvin ja Holdan upein väriprofiilipiirroksin Suomen ilmavoimien toisessa maailmansodassa käyttämää poikkeuksellisen kirjavaa hävittäjäkonekalustoa. Pääpaino on koneiden maalauksissa ja tunnuksissa. Osassa II käsitellyt konetyypit ovat
Hawker Hurricane I & II, Caudron CR 714, Curtiss Hawk 75A, Messerschmitt Bf 109 G,VL Myrsky, Polikarpov I-153 ja I-16, LaGG-3 ja Curtiss P-40M Warhawk. Teos on todellinen aarre pienoismalliharrastajille.
Lentopäiväkirjani: Muistelmat 1938–2004 (Koala) on Günther Rallin
kuusi vuosikymmentä sodan jälkeen ilmestynyt kriittinen muistelmateos, jossa toinen maailmansota on keskeisessä asemassa. Luftwaffen
piireissä Günther Rall tunnettiin esimerkillisenä ja velvollisuudentuntoisena esimiehenä. Palvellessaan laivueenkomentajana itärintamalla
Rall koki haastavat olosuhteet ja hän oli huolissaan alaistensa hyvinvoinnista. Hän alkoi epäillä Saksan sodanpäämääriä ja korkeimpien
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esimiesten kyvykkyyttä Berliinissä. Sotalennoillaan hän pudotti huimat
275 viholliskonetta, mikä teki hänestä koko toisen maailmansodan kolmanneksi eniten ilmavoittoja saavuttaneen hävittäjälentäjän. Sodan
päätyttyä Rallin ura jatkui Länsi-Saksan ilmavoimissa. Hän päätti
uransa ilmavoimien komentajana.
Ljuba Vinogradovan Yönoidat: Neuvostonaisten ilmasotayksiköt toisessa maailmansodassa (Minerva) antaa kasvot niille neuvostoliittolaisille naispuolisille sotalentäjille, jotka palvelivat heidän suuressa isänmaallisessa sodassaan Hävittäjärykmentti 586:ssa tai Pommittajarykmenteissä 587 ja 588. Nuo lentoyksiköt koostuivat yksinomaan naisista.
Saksalaiset antoivat heille kutsumanimen Nachthexen eli yönoidat,
koska nämä lensivät öiseen aikaan. Vinogradova kertoo näiden naisten
tarinan, joka perustuu veteraanihaastatteluihin. Yönoidat joutuivat ennakkoluulojen ja epäasiallisen käytöksen kohteiksi myös omien taholta.
BAe Hawk Suomen ilmavoimissa – in Finnish Air Force (Koala) on
Jyrki Laukkasen kaksikielinen (suomi-englanti) teos brittiläisvalmisteisen suihkuharjoituskone BAe Hawkin käytöstä Suomen ilmavoimissa
vuodesta 1980 näihin päiviin. Kone on käytännössä osoittautunut lentäjien, muun muassa koelentäjänä toimineen ja teoksen kirjoittajan
Jyrki Laukkasen suosikiksi. Hawk ei vieläkään ole tullut elinkaarensa
päähän. Todellisuudessa niitä on modernisoitu siinä määrin, että niiden käyttöä jatkettaneen Suomessa aina 2030-luvulle saakka. Näin ollen siitä on hyvää vauhtia tulossa ilmavoimiemme pitkäikäisin konetyyppi. Laukkasen kirja toimii myös näyttävänä kuvateoksena. Kuvia
on runsaasti myös lentokoneinsinööri-insinöörieverstiluutnantti Laukkasen (s. 1942) omakohtaisessa muistelmateoksessa Lentäjä Laukkanen
(Koala), joka kertoo hänen 32 vuotta kestäneestä urastaan ilmavoimien
koelentäjänä. Noina vuosina Laukkaselle kertyi kaikkiaan huikeat
17 500 lentotuntia. Hän pääsi lentämään yhteensä 151 konetyypillä.
Hänelle tulivat tutuiksi niin harjoituskoneet kuin hävittäjätkin. Vaikka
teos painottuu sotilasilmailuun, siinä käsitellään niin ikään esimerkiksi
purjelentoa. Laukkanen on kokenut tietokirjailija, joka on aiemminkin
teoksissaan sivunnut suomalaisen koelentämisen historiaa.
Pentti Perttulan Nykyaikainen ilmasodankäynti: NATO, Venäjä ja
maailman kriisipisteet (Minerva) on teos, joka nostaa esiin ilmavoimien
suuren merkityksen nykyaikaisessa sodankäynnissä. Vaikka monissa
maissa uskottava puolustus perustuu pitkälle hävittäjäkoneisiin, ilma-
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voimia ei enää käytetä pelkästään ilmatilan alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja perinteisiin ilmataistelutehtäviin. Todellisuudessa ilmavoiman rooli on huomattavasti laajentunut kriisialueilla. Koneita on käytetty selvästi humanitaarisiin tehtäviin tai joukkotuhoaseiden proliferaation estämiseen. Perttula käsittelee myös lennokkeja ja
visioi tulevaisuutta. Hän muistuttaa, että ilmavoimat luovat viime kädessä edellytyksiä muiden puolustushaarojen tehokkaalle käytölle eriasteisissa sotilaallisissa ja muissa konflikteissa.
Meripuolustus

Hanko ja Porkkala: Neuvostoliiton meritukikohdat (AtlasArt) on Pekka
Silvastin teos Suomen maaperällä olleista Neuvostoliiton merivoimien
tukikohdista. Taustaksi Silvast lähtee liikkeelle Pietarin ja Leningradin
suojaksi rakennetusta meripuolustusjärjestelmästä ja talvisodan tapahtumista. Hän kuvaa Hangon merisotilaallisen tukikohdan perustamista
ja Hangon rintaman taisteluita 1941 tukikohdan evakuointiin saakka.
Porkkalan vuokra-alue ja tukikohtatoiminta vuosina 1944–1956 saa
vastaavanalaisen käsittelyn. Tietoteos on myös osittain kartta- ja kuvakirja, sillä siinä on julkaistu runsaasti erilaisia mielenkiintoisia meri- ja
muita karttoja sekä ilmakuvia ja valokuvia Hangosta ja Porkkalasta.
Ville Vänskän Merisota: Historia, teoria ja nykypäivä (Docendo) on
populaari ja oppikirjamainen tietoteos merisodankäynnistä kautta aikojen. Vänskä kuvaa merisodan teknologista ja sotataidollista kehitystä.
Hän ottaa esimerkkinsä eri ajoilta sekä kotoisilta vesiltä että maailman
meriltä. Vänskä luo silmäyksen kansainväliseen merisotahistoriaan ja
maihinnoususotatoimiin historiallisten esimerkkien avulla ja esittelee
eri merisotateoreetikkojen klassisia kirjoituksia. Merkittävän osan
teoksestaan hän on varannut merisotataktiikan ja osin myös sodankäynnin ja johtamisen yleisten periaatteiden tarkastelulle. Osansa käsittelyssä saavat myös somalimerirosvot. Lopuksi hän luo silmäyksen tulevaisuuden merivoimien kehitystrendeihin.
Maailmansodista ja sisällissodista eri näkökulmista läheltä ja kaukaa

Erik Larsonin Kuoleman vanat: Lusitanian kohtalokas matka (Pen & Paper) kertoo New Yorkista Liverpoolin matkalla olleen laivan upotukses-
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ta 7.5.1915 Irlannin lähellä. Aikansa tekniikan huippua edustanut RMS
Lusitania joutui saksalaisen sukellusveneen torpedoimaksi, ja se vei
mukanaan meren syvyyksiin lähes 1 200 henkeä. Tapaus oli merkittävä,
sillä se pehmitti amerikkalaiset ensimmäiseen maailmansotaan liittymisen kannalle. Larson kirjoittaa beevormaiseen tyyliin tukeutuen
eloon jääneiden muistelmiin ja henkilöhistoriallisiin lähteisiin sekä
muihin asiakirjoihin. Kirja etenee jännityskertomuksen tavoin.
No pasarán!: Espanjan sisällissodan kulttuurihistoriaa (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura) on Hanne Koiviston ja Raimo
Parikan toimittama kokoomateos, joka johdattelee lukijansa vuonna
1936–1939 käydyn verisen sisällissodan tunnelmiin. Se oli toisen maailmansodan laajasti tunnettu esinäytös ja totaalista sotaa. Sekä kansallismielisten kapinallisten että hallituksen joukoilla oli apunaan kansainvälisten vapaaehtoisten muodostamia prikaateja. Monille konfliktissa
oli kyse myös ideologioiden kamppailusta. Espanjan sisällissota sai
myös runsaasti mediahuomiota. Artikkelikokoelmassa sotaa lähestytään kulttuurihistoriallisesta tulokulmasta, osin tasavaltalaisten puolella olleiden suomalaisten ja muiden ulkomaalaisten kirjailijoiden, taiteilijoiden ja journalistien näkökulmasta. Sodan muisto ja muistaminen
ovat esillä joissakin artikkeleissa. Useita yliopistoja edustavien kirjoittajien alat ovat oikeushistoria, taidehistoria, kirjallisuustiede, kulttuurihistoria, poliittinen historia ja Suomen historia.
Antony Beevorin Ardennit 1944: Hitlerin viimeinen uhkayritys
(WSOY) kertoo saksalaisten länsirintamalla vuoden 1944 lopulla tekemästä viimeisestä merkittävästä hyökkäyssotatoimesta, jossa he pyrkivät iskemään Ardennien alueen läpi Ranskaan edenneitä länsiliittoutuneita vastaan. Saksalaiset onnistuivat pääsemään yllätykseen, koska
Belgiassa ja Luxemburgissa sijaitseva metsäinen ja vuoristoinen Ardennien alue oli sotilasmaantieteellisesti haasteellinen operaatioalue. Alkuvaiheen menestyksiä lukuun ottamatta Saksan viimeinen uhkapeli epäonnistui. Liittoutuneiden vastahyökkäyksen alkaessa vaikuttaa tammikuun lopulla oli selvää, että nämä olivat voittaneet. Beevor kuvaa tapahtumia molemmilta puolilta operaatiohistoriallisesti, mutta myös
yksilöiden kohtaloita esiin nostaen. Hän dokumentoi myös saksalaisten
tekemät sotarikokset ja niiden jälkiselvittelyt.
Jättien puristuksessa: Taistelu Baltiasta 1941–1945 (Koala) on Prit
Buttarin teos Baltiasta sotatoimialueena ja baltialaisten ankarista vai-
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heista. Nimi viittaa siihen, että kolme pientä Baltian maata joutui toisessa maailmansodassa, kuten montaa kertaa aiemminkin, Saksan ja
Neuvostoliiton voimapolitiikan pelinappuloiksi ja varsinaisten sotatoimien näyttämöiksi. Virossa, Latviassa ja Liettuassa koettiin lyhyessä
ajassa vuoron perään molempien suurvaltojen perättäiset miehitysajat.
Asujaimiston vaihtoehdoiksi jäivät joko yhteistoiminta miehittäjien
kanssa tai vastarinta. Buttar ottaa kantaa myös alueen historian kipupisteisiin, muun muassa holokaustiin ja muutenkin siviiliväestön kärsimyksiin ja kohtaloihin. Huomattavasti palstatilaa hän suo sotatapahtumille toisen maailmansodan loppuvaiheissa, erityisesti Kuurinmaalla
käydyille laajamittaisille sotatoimille.
Erwin Bartmannin Kansan ja johtajan puolesta: Vapaaehtoisena 11.
SS-panssaridivisioonassa (Koala) on nimensä mukaisesti muistelmateos
vapaaehtoisena itärintamalle lähteneen berliiniläisnuorukaisten sotakokemuksista SS-divisioona Leibstandartessa. Käsikirjoituksen koosti Derek Hammond. Bartmann (s. 1924) palveli viestimiehenä itärintamalla
ja välillä Pohjois-Ranskassa. Kesällä 1943 hän haavoittui Prohorovkan
taistelussa Kurskissa. Sotasairaalajakson jälkeen hän toimi kotirintaman
koulutuskeskuksissa ja osallistui toisen maailmansodan loppuvaiheessa
Berliinin omistuksesta käytyihin taisteluihin neuvostojoukkoja vastaan.
Hammond on onnistunut laatimaan Bartmannin aiempien kirjoitusten
ja myöhempien kertomusten pohjalta objektiivisen omaelämäkerran,
josta avautuu saksalaissotilaiden arki ja Bartmannin oma jaakobinpaini
siitä, täyttääkö hän lopun häämöttäessä kirjaimellisesti Hitlerille ja Saksan kansalle vannomansa uskollisuudenvalan. Sodan päätyttyä Bartmann oli sotavankina Skotlannissa vuoteen 1948.
Etulinjassa: Ritariristinkantaja Hans Sturm (Koala) on Gordon Williamsonin kirjoittama elämäkertateos saksalaisesta sotasankarista Hans
Sturmista (1920–2004). Williamson on rakentanut teoksensa dortmundilaisen Sturmin omakohtaisten muistikuvien ja heidän keskinäisen
kirjeenvaihtonsa varaan. Sturm oli lukuisia kertoja palkittu etulinjan
jalkaväen taistelija, joka yleni korpraalista luutnantiksi. Useissa Wehrmachtin yksiköissä itärintamalla palvelleelle Sturmille myönnettiin
syksyllä 1942 harvinainen Rautaristin ritariristi, joka oli Saksan korkea-arvoisin, poikkeuksellisista ansioista ja urhoollisuudesta myönnetty kunniamerkki. Haavoittumisensa jälkeen myös hän koulutti rintamalle lähteviä kotirintamalla, mutta anoi vuonna 1944 pääsyä takaisin
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rintamatehtäviin. Sodan lopussa hän jäi Puna-armeijan vangiksi, mutta
selvisi vuoteen 1953 jatkuneesta sotavankeudesta takaisin kotimaahansa. Henkilönä Sturm oli suoraselkäinen ja rohkea sotilasjohtaja, joka ei
arastellut avata suutaan havaitessaan epäkohtia. Teos kuvaa puhuttelevasti myös itärintamalla käytyjen sotatoimien raakuutta.
Tigerit mudassa (Koala) on panssariässä Otto Cariuksen sotakokemuksistaan kirjoittama, monina eri painoksina ja useille kielille käännetty muistelmateos, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1960 nimellä Tiger im Schlamm. Carius (1922–2015) oli menestyksekäs zweibrückeniläinen panssarimies. Hän aloitti PzKpfw 38 -vaunun lataajana,
mutta toimi vuosina 1943–1944 Tiger I -panssarin vaununjohtajana
502. Raskaassa panssarivaunupataljoonassa vaikeissa olosuhteissa Leningradin suunnalla ja Baltiassa. Hän haavoittui kesällä 1944 Latviassa,
mutta palveli vielä sodan lopulla Saksan maaperällä komppanianpäällikkönä Jagdtiger-panssarintorjuntavaunuilla varustetussa 512. Raskaassa panssarintorjuntapataljoonassa. Carius tuhosi sotavuosina runsaat 150 vihollisen panssaria. Hänet palkittiin ansioistaan rautaristeillä
(1. ja 2. luokan) sekä ritariristillä tammenlehvin. Hän jäi huhtikuussa
1945 amerikkalaisten vangiksi. Sodan jälkeen hänestä tuli apteekkari.
Aseteknogiaa

Ilkka Enkenbergin Asekirja: Suomen aseet vuodesta 1917 (Readme) käy
lyhyin tietoiskuin läpi Suomen puolustusvoimien eri puolustushaaroissa itsenäisyyden aikana käytössä olleita asetyyppejä. Enkenberg kirjoittaa aseista, joita on oikeasti käytetty menneisyyden sotatoimissa ja sellaisista aseista, joita on suunniteltu käytettävän tulevaisuudessa. Aseet
esitellään läpileikkauksena ja suurin piirtein kronologisessa järjestyksessä. Mukaan valittujen aseiden ja asejärjestelmien kirjo on laaja; niitä on
Molotovin cocktaileista nykyisiin ohjuksiin. Kullekin aseelle on varattu
aukeama, jolla on kaksi kuvaa, lyhyt käyttöhistoria ja tekniset tiedot.
Saksan salaiset aseet toisessa maailmansodassa (Minerva) on Roger
Fordin tietoteos sotateknologisista kehittämisprojekteista toisessa maailmansodassa. Tuolloin saksalaisten tiedemiesten ja insinöörien parhaimmisto työskenteli sotateollisuuden salaisten kehitysohjelmien palveluksessa. Työn tuloksena syntyi monia keksintöjä ja toimivia asejärjestelmiä, mutta osaa suunnitelmista leimasi suuruudenhulluus. Ford
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kuvaa sotilasilmailuun liittyviä innovaatioita, ohjus- ja rakettiaseistuksen, tykistön, panssareiden, panssarintorjunta-aseiden sekä sukellusveneiden kehittämistä. Lopuksi hän luo silmäyksen ns. ABC-aseisiin.
Sodasta rauhaan

Irmeli Hännikäisen Sota ihmisessä – totta, tarua ja unta: Posttraumaattisen stressihäiriön taustaa ja kuvaa sodan veteraanin mielenmaisemassa
(Sotainvalidien Veljesliitto) on tutkimus, jossa käsitellään sodan vaikutuksia sen kokeneisiin yksilöihin. Aineistonaan Hännikäinen hyödyntää aikaisempaa tutkimusta, viime sotia käsittelevää sotakirjallisuutta,
lehdistöä ja veteraanien omia kertomuksia. Hän kuvaa sodan todellisuutta, suomalaisten sotainvalidien ja veteraanien sotakokemuksia ja
niistä aiheutuneita traumaattisia ja pahimmillaan erittäin pitkäkestoisia psyykkisiä häiriöitä. Teoksen keskeinen käsite on posttraumaattinen
stressihäiriö, joka tarkoitetaan sellaista tilaa, jossa yksittäisen ihmisen
sietokyky ylittyy sisäisten ja ulkoisten ärsykkeiden suuren määrän johdosta.
Rauhaton rauha: Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950 (Vastapaino) on Ville Kivimäen ja Kirsi-Maria Hytösen toimittama tieteellistä tutkimustietoa yleistajuistava kokoomateos, joka tarkastelee kokemushistoriallisesta näkökulmasta suomalaisten tunnemaailmaa ja
maamme henkistä ilmapiiriä heti sodan päättymistä seuranneina vuosina. Teoksessa käsitellään niin yksilöiden kuin virallisen Suomen ja lehdistön pyrkimyksiä henkisen jälleenrakennuksen saralla. Siirtyminen
rauhan töihin ei onnistunut kivuttomasti, ja teoksessa aikaa nimitetäänkin »Suomen rauhankriisiksi». Moni koki laajaa epävarmuutta tulevaisuuden suhteen, mutta monilla oli myös positiivista tulevaisuudenuskoa. Lukuisista haasteista piti selvitä ja monia kiperiä ongelmia piti ratkaista. Teoksessa käsiteltyjä aiheita ovat muun muassa tuhotun Lapin
jälleenrakennus, evakoiden ja kotiutettujen rintamamiesten sopeutumisvaikeudet ja sodan kauhujen heijastuminen perheiden elämään.
Laura Kolben, Samu Nyströmin ja Jyrki Vesikansan Helsinki 1945:
Pääkaupunki ja rauha (Minerva) sivuaa Helsingin historiaa rauhaan
paluun hetkellä. Omassa osuudessaan Vesikansa käsittelee sitä, millä tavoin toisen maailmansodan päättymistä seurannut yhteiskunnallinen
murros heijastui pääkaupunkiin ja sen asukkaisiin. Pula-aikaa elänei-
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den helsinkiläisten ilot ja surut maailmansodan loppuvaiheessa ovat
puolestaan Nyströmin aiheena. Lopuksi Kolbe analysoi pääkaupungin
kunnallispolitiikkaa ja kaupunkitilaa. Kirja, joka on kuvitettu Finlandia-Kuvan valokuvilla, toimii myös kuvateoksena.
Kirjassaan Paasikiven Suomi suurvaltojen puristuksessa 1944–1947
(Docendo) Pekka Visuri selvittää, miten suomalaiset selvisivät puna-armeijan suurhyökkäyksestä kesäkuussa 1944 ja onnistuivat vakauttamaan rintamat seuraavassa kuussa ja pääsemään aselepoon. Visurin
teoksen keskiössä on välirauhansopimuksen ehtojen tunnollinen täyttäminen, mikä merkitsi myös sotatoimia saksalaisia vastaan Lapissa.
Tarkastelu etenee läpi sotakorvausten ja sotasyyllisyyskysymyksen hoitamisen ja päättyy Pariisin rauhansopimuksen solmimiseen. Visuri kytkee Suomen aseman kehityksen laajempaan eurooppalaisen kehykseen
ja korostaa Suomen Mannerheimin ja Paasikiven valtiomiestaitoa kriisiajan johtajina.
Shinso Hamain päiväkirjoihin perustuva, alun perin vuonna 1967 ilmestynyt muistelmateos Atomipormestari: Kuinka rakensimme Hiroshiman uudelleen (Into) kertoo jälleenrakennuksesta. Hamai auttoi aikoinaan atomipommin uhreja ja eloon jääneitä. Tultuaan valituksi Hiroshiman pormestariksi hän ryhtyi määrätietoiseen työhön, jonka seurauksena saatiin ruokituksi, vaatetetuksi ja majoitetuksi kaikkensa menettäneet kaupunkilaiset. Pitkälti hänen toimintansa ansiosta Hiroshima kehittyi 15 vuodessa moderniksi keskukseksi ja rauhankaupungiksi.
Sotilasperinteitä ja sotataidon historiaa

Talvisodan asevelimerkit (Docendo) on Matti Allosen ja Jari Nykäsen
tietoteos, jossa käsitellään merkkikulttuuria. Osansa saavat talvisodan
muistoristit ja asevelimerkit, joilla vahvistettiin sodan jälkeen aseveljien
keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Allonen ja
Nykänen käyvät läpi eri merkkien syntyhistoriat ja valmistusprosessit.
Omia merkkejään oli suurempien joukko-osastojen lisäksi pienilläkin
osastoilla sekä tietyillä rintamanosilla talvisodassa taistelleilla. Sodan
muistoristit luotiin alun perin asevelimerkeiksi. Teos on näyttävästi kuvitettu. Talvisodan asevelimerkit on oiva hakuteos keräilijöille ja militarian harrastajille.
Markus Anajan toimittama Vala ja velvoite: Näkökulmia sotilasperin-
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teeseen III (Sotilasperinteen Seura) on järjestyksessään kolmas ansiokas
artikkelikokoelma, jossa pureudutaan eri näkökulmista sotilasperinteisiin ja niiden tutkimiseen. Artikkelien aiheet vaihtelevat tällä kertaa
muun muassa karoliinien soturikunniasta, kunniamerkeistä, univormuista, lipuista ja sotilasvalasta suojeluskuntaperheeseen, sotilasarkkitehtuuriin ja sotilaallisiin hautamuistomerkkeihin. Tutkimusartikkelien aikaperspektiivi ulottuu 1700-luvulta nykyaikaan. Valtaosa artikkeleista liittyy Suomen sota- ja erityisesti sotilashistoriaan, mutta mukana
on myös yksittäisiä artikkeleita, jotka koskevat Ruotsin ja Viron sotilasperinteitä sekä Suomen ja Saksan aseveljeyttä toisen maailmansodan
jälkeen.
Myös huumoria käsitteleviä teoksia on ilmestynyt. Jyri Paulaharjun
ja Teuvo Mahrbergin Historian tynnyristä: Pakinoita tykistöhistoriasta
(Tekijä) sisältää ensiksi mainitun hersyviä pakinoita, jotka julkaistiin
1990–2010 Tulikomentoja-lehdessä. Tekstit sisältävät suuren määrän
kiintoisia yksityiskohtia. Vaikka valtaosa Paulaharjun pakinoista liittyy
Suomessa käytettyihin ja eri maiden museoissa oleviin kenttätykkimalleihin, sekaan mahtuu myös tekstejä muun muassa rynnäkkötykeistä ja
tiedusteluilmakuvauksesta. Huumori auttoi rintamamiehiä selviämään
sodan arjesta. Se käy ilmi Kalevi Poimalan omakustanteena julkaisemasta vitsikirjasta Sota nauraa (Tekijä). Hän on saanut ylös kirjaamansa vitsit ja sutkaukset haastattelemalla sotaveteraaneja sekä poimimalla
niitä Kansa taisteli -lehdistä. Poimala on valinnut mukaan pääasiallisesti sotilashuumoria Suomen rintamilta, mutta joukossa on myös jonkin
verran vitsejä ja anekdootteja muista sotaa käyneistä maista.
Aimo Ruusunen ja Markku Salomaa ovat toimittaneet Generalissimus Aleksander Suvorovin teoksen Voittamisen taito: Venäläisen sotataidon klassikko (Docendo). Venäläisen sotataidon »grand old man»
Suvorov (1729–1800) tunnetaan voittamattomana sotilasjohtajana.
Hän loi pohjan myös tämän päivän venäläiselle hyökkäykselliselle sotataidolle. Suvorovilla oli lämpimät suhteet suomalaisiin ja hänellä oli
tiettävästi yhteyksiä Suomeen. Ainakin hän palveli 1790-luvun alussa
Kaakkois-Suomessa käskynhaltijana. Tuolloin aluetta linnoitettiin merkittävästi ja sinne kaivettiin sotakanavia. Ruusunen ja Salomaa ovat
kääntäneet suomeksi Suvorovin klassikkotekstin alkuperäisen käsikirjoituksen vuodelta 1795 sekä kirjoittaneet siihen luvut Suvorovin elämänvaiheista ja hänen merkityksestään venäläiselle sotatieteelle.
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Nykyaikainen sodankäynti

Chris Kylen American Sniper: Yhdysvaltain sotahistorian vaarallisimman tarkka-ampujan omaelämäkerta (Pen & Paper) on yhdessä Jim
DeFelicen ja Scott McEwenin kanssa laadittu muistelmateos. Kyle
(1974–2013) palveli vuosina 1999–2009 Yhdysvaltojen laivaston Navy
SEAL -erikoisjoukoissa. Hän ansaitsi Irakin sodan kaikkien osapuolten
keskuudessa legendaarisen maineen ansioistaan tarkka-ampujana. Kyle
kävi Irakissa peräti neljällä komennuksella, ja hänet palkittiin lukuisilla
kunniamerkeillä, muun muassa kahdella hopeatähdellä ja viidellä
pronssitähdellä. Myöhemmin hänestä tuli Navy SEALsien tarkka-ampujien pääkouluttaja. Hän kuoli entisen amerikkalaissotilaan ampumana. Omaelämäkerran pohjalta Clint Eastwood ohjasi vuonna 2014 valmistuneen samannimisen, Bradley Cooperin tähdittämän ja Oscar-palkitun elokuvan (Warner Bros.). Kirjassa on myös Kylen Taya-vaimon
kirjoittamia osuuksia.
Venäjän ja lännen välinen informaatiosodankäynti on ollut kuuma
puheenaine Suomessa jo jonkin aikaa. Ajalle on tyypillistä, että sellaisista aiheista julkaistaan kiireesti keskustelupuheenvuoroja. Informaatiosodankäynti ei tee tässä suhteessa poikkeusta. Saara Jantusen Infosota (Otava) osoittaa, miten suomalaisille syötetään valheellista tietoa
esimerkiksi Ukrainan tilanteesta. Informaatiosodankäynnin keinoin
voidaan vaikuttaa sananvapauden nimeen vannovan tietoyhteiskunnan
heikkouksiin ja asevoimien edustajien ohella koko väestöön. Tiedotusvälineiden riippumattomuuteen tottuneiden kansalaisten on ajoittain
vaikea hahmottaa, milloin on kyse ulkopoliittisia päämääriä palvelevasta informaatiosodasta.
Heikki Tiilikaisen Hybridisota (Auditorium) käsittelee uussotaa,
»hybridisotaa», joka heijastuu nykysuomalaisten tietoisuuteen propagandana ja kybersotana. Siinä yhdistellään uudella tavalla sodankäynnin vanhoja ja uusia alueita. Aluksi Tiilikainen kuvaa »hybridisodan»
kineettisiä, tiedustelu- ja informaatioelementtejä sekä pohtii sodankäynnin tulevaisuutta. Loput kirjastaan hän varaa propagandan ja henkisen sodankäynnin esittelylle historiallisten esimerkkien valossa. Tiilikainen rauhoittaa lukijoitaan, että hybridisota on vaikeasti hallittava
vyyhti, mutta se ei estä kriisien rauhanomaista ratkaisua.
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CARL-FREDRIK GEUST
(s. 1944), diplomi-insinööri, tekniikan tohtori hc (Kansainvälinen tietoliikenneakatemia, Moskova). Laatinut lukuisia ilmailu- ja sotahistoriallisia kirjoja ja
artikkeleita, jotka on julkaistu Suomessa, Ruotsissa, Englannissa, Venäjällä,
Ukrainassa ja Tšekissä. Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen jäsen
2000–2016.

Katsaus viimeaikaiseen, Suomeen
liittyvään venäjänkieliseen sotahistorialliseen kirjallisuuteen
Kesti hyvin kauan ennen kuin venäläiset sotahistorian tutkijat kiinnostuivat vakavasti toisen maailmansodan taisteluista Luoteis-Venäjän
suunnalla, eli Suomen-vastaisilla rintamilla. Jo vuosina 1940–1941
Neuvostoliitossa oli ilmestynyt hyvin paljon erityyppisiä julkaisuja juuri päättyneestä talvisodasta, ja kuusiosaiseksi suunniteltu talvisodan
historiahanke käynnistettiin. Kesäkuun 22. päivänä 1941 alkanut Operaatio Barbarossa keskeytti tämän hankkeen, josta ainoastaan merisotaosio valmistui vuosina 1945–1946.1 Toisen maailmansodan jälkeen
talvisodasta kirjoitettiin Neuvostoliitossa hyvin vähän, ja silloin useimmiten vähättelevästi »rajaselkkauksesta» tai »sotilaallisesta konfliktista». Vasta perestroikan kaudella ja erityisesti Neuvostoliiton hajottua
alkoi varsinainen, edelleenkin jatkuva »talvisotainnostus».2
Suomen jatkosota jäi taas suuren isänmaallisen sodan päätapahtumien varjoon, eikä Luoteis-Venäjän suunnan sotatapahtumia juuri käsitelty, korkeintaan ohimennen ilman yksityiskohtaista tarkastelua. Todettakoon tässä yhteydessä, että jatkosota-nimitystä on Neuvostoliitossa koko sodanjälkeisenä aikana voimakkaasti vieroksuttu, kuten Suomen lanseeraamaa erillissotateesiäkin. Mikäli sana jatkosota esiintyy
Venäjällä, se kirjoitetaan säännönmukaisesti lainausmerkkeihin tai lisämääreellä »niin sanottu». Venäläisen kanonisoidun historiakäsityksen
mukaan Suomi osallistui Operaatio Barbarossaan ja taisteli natsiSaksan rinnalla Neuvostoliittoa vastaan suuressa isänmaallisessa sodassa. Osallistumalla Leningradin saartoon Suomen katsotaan olleen aina-
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kin osasyyllinen satojen tuhansien siviilien kuolemaan. Marsalkka
Mannerheim oli samalla ennen kaikkea Adolf Hitlerin liittolainen, eikä
näistä käsityksistä sallita minkäänlaisia julkisia poikkeamia.3
Tämä ei suinkaan tarkoita, ettei Venäjällä suoriteta laadukasta ja
monipuolista sotahistoriallista tutkimustyötä. Suomen-vastaisten rintamien tapahtumia tutkitaan ennen kaikkea Pietarissa ja Petroskoissa,
vähemmän myös muualla Venäjällä, ja tutkimustulokset julkaistaan,
tosin usein varsin pieninä painoksina. Valitettavasti suomen kielen taitoisia sotahistorian tutkijoita on Venäjällä hyvin vähän, joten suomalaisen tutkimuskirjallisuuden ja arkistoaineiston tuntemus on valitettavan
kapea. Koska ei meilläkään ole kovin monia venäjän kielen taitoisia tutkijoita, tässä ei ole mitään aihetta kriittisiin huomautuksiin.
Kansallisarkiston digitoimien sotapäiväkirjojen helppo käyttö on
selvästi kannustanut venäläisiä tutkijoita opiskelemaan suomen kieltä.
Venäläiset ovat myös tottuneet etsimään kuvitusta laajasta ja laadukkaasta SA-kuva-arkistosta, ja he ovat jopa pystyneet tunnistamaan eräitä SA-kuvia poikkeuksellisen tarkasti. Vastaavaa arkistoaineiston digitointia tapahtuu myös Venäjällä, mutta se on vielä määrältään suhteellisen vähäistä, ja ohjeet ovat yleensä vain venäjänkielisiä.
Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata Venäjän sotahistoriallisia
tutkimustrendejä luettelemalla joitakin viimeisen 10 vuoden aikana ilmestyneitä kirjoittajan mielestä suomalaisille tärkeitä kirjoja. Valinta
on tietysti subjektiivinen eikä välttämättä kattavakaan, mikä johtuu ennen kaikkea nykykirjojen pienistä painosmääristä ja niiden hankintavaikeuksista.4 Todettakoon, että painotuotteiden neuvostoaikainen keskitetty hankinta- (ja vastaavasti valvonta-, ts. sensuuri-) järjestelmä
vuoden 1990 jälkeen ei enää toimi, mistä syystä eivät edes Venäjän tärkeimmät tieteelliset kirjastot, Venäjän valtionkirjasto (entinen Leninkirjasto) Moskovassa ja Venäjän kansalliskirjasto Pietarissa, välttämättä
saa kaikkia ilmestyneitä painotuotteita Russica-kokoelmiinsa.
Vanha sotahistoria, suuri Pohjan sota

Aleksandr Bespalovin yhteenvedossa Pohjan sodan taisteluista Bitvy Severnoj vojny (Pohjan sodan taistelut, Rejtar 2005) on mainittu seuraavat nyky-Suomessa käydyt taistelut: Karjaa 22.–23.8.1713, Pälkäne 6.–
7.10.1713 ja Napue 19.–20.2.1714.
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Nykyisin Suomessa asuva Aleksei Škvarov väitteli filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistossa 2013 väitöskirjalla Kasakat Pietari Suuren
aikakaudella. Škvarov on laatinut useita kirjoja suuresta Pohjan sodasta, mm. Severnaja vojna (1700–1721 gg.): donskoe kazatšestvo na pribaltijskom teatre (Pohjan sota 1700–1721: Donin kasakat Itämeren sotatantereella; RME 2009) ja Poltavskaja bitva: k 300-letiju »Preslavnoj batalii» (Pultavan kunniakkaan taistelun 300-vuotismuistolle; JauzaEksmo 2009), sekä kokonaisesitys Velikaja Severnaja vojna (Suuri Pohjan sota; Lomonosov 2015).
Pietarin yliopiston historian professori Pavel Krotov on laatinut
useita julkaisuja Pultavan ja Riilahden taisteluista:
• Kirjassa Bitva pri Poltave. K 300-letnej godovštšine (Pultavan taistelu. 300-vuotismuistolle; Istoritškaja illustratsija 2009) Krotov toteaa
muun muassa, että venäläinen tykistö Pultavassa oli huomattavasti voimakkaampi kuin aikaisemmin on tiedetty (302 eikä 102 tykkiä). Venäläisiä joukkoja oli myös aikaisempaa tietoa huomattavasti enemmän
(80 000 eikä 60 000 sotilasta).
• Gangut – Morskaja Poltava. 300 let pervoj pobede Rossijskogo flota
(Gangut [Riilahti] – Pultava merellä. 300 vuotta Venäjän laivaston ensimmäisestä voitosta; Eksmo-Jauza 2014) ilmestyi myös isokokoisena
koruteoksena nimellä Sraženije pri Gangute 1714 goda – natšalo slavy
rossijskogo flota (Taistelu Hangon luona 1714 – Venäjän laivaston sotakunnian alkupiste).
Pultavan sotamuseon tutkija Valeri Moltusovin kandidaattiväitöskirja ilmestyi 2009 nimellä Poltavskaja bitva: uroki voennoj istorii 1709–
2009 (Pultavan taistelu – sotahistorian opetuksia 1709–2009; Kutškovo
Pole). Moltusovin Pultava-kirja sisältää huomattavan paljon yksityiskohtaista tietoa Kaarle XII:n armeijan kokoonpanosta, esimerkiksi
Suomessa mobilisoiduista yksiköistä, muun muassa Uudenmaan, Turunmaan, Pohjanmaan ja Karjalan rykmenteistä. Lyhennetty versio
Poltava 1709 – vändpunkten ilmestyi ruotsiksi 2010 Svenskt Militärhistorisk Bibliotekin (SMB) julkaisemana.
Krotovin ja Moltusovin Pultava-kirjoja täydentää mielenkiintoisella
tavalla Galina Šebaldinan kandidaattiväitöskirjaan perustuva Švedskije
vojennoplennyje v Sibirii (Ruotsalaiset sotavangit Siperiassa; RGGU
2005), joka on ensimmäinen Venäjällä tehty tutkimus suuren Pohjan
sodan karoliinivankien vaiheista Siperiassa. Useimmat sotavangit me-
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nehtyivät tai jäivät Venäjälle, mutta monet pääsivät kuitenkin palaamaan Ruotsiin (ja Suomeen). Kirjan ruotsinnos Karolinska krigsfångar i
Sibirien (SMB 2010) on varustettu alkuperäisteoksesta puuttuvalla
henkilöhakemistolla, ja usea karoliinijälkeläinen Suomessa on Šebaldinan avulla löytänyt tietoja esi-isiensä vaiheista.
Entinen sukellusveneupseeri, sotahistorian professori Vladimir Gribovskij on laatinut pienehkön kirjan Viipurin kujanjuoksusta tai läpimurrosta 3.7.1790 (venäläisen ajanlaskun mukaan 22.6.1790) nimellä
Vyborgskoje morskoje sraženije 1790 »Trafalgar Baltiki» (Viipurin meritaistelu 1790 – »Itämeren Trafalgar»; TsSKN 2010).
Ensimmäinen maailmansota, Suomen itsenäistyminen

Lähinnä Mannerheim-tutkijana tunnettu pietarilainen professori Leonid Vlasov julkaisi »ensimmäisen modernin» venäläisen tutkimuksen
Suomen sisällissodasta Meždousobnaja vojna v Finljandii na fone revoljutsionnyh sobytij 1918 goda (Suomen sisällissota vuoden 1918 vallankumoustapahtumien taustalla; Jevropejskij dom 2009). Suomen punaisten Pohjoisen Rintaman komentajan Mihail Svešnikovin ja kenraali
Mannerheimin kantakortit ovat kirjan liitteinä.
Viipurissa pidettiin keväällä 2011 sisällissotaseminaari, jonka aineisto julkaistiin nimellä Graždanskaja vojna v Finljandii. Vyborg 1918 god
(Suomen kansalaissota. Viipuri vuonna 1918; Ostrov 2012). Julkaisun
pääpaino on Viipurin voitonjuhlien yhteydessä syntyneellä »etnisellä
puhdistuksella», jolloin tuntemattomiksi jääneet jääkäriupseerit teloittivat noin 400 Viipurissa asuvaa venäläistä.
Sanalla »šutskor» (suojeluskunta) oli neuvostokaudella (ja on vieläkin) hyvin huono maine. Jevgeni Balašov on laatinut asiallisen selostuksen suomalaisten hyvin tuntemasta käsitteestä: Šutskor: fenomen
finskogo patriotizma (Suojeluskunta: suomalaisen isänmaallisuuden ilmiö; Kareliko 2012), joka lienee ensimmäinen laatuaan Venäjällä. Balašov on lisäksi julkaissut myös lukuisia »uudisraivaajille» tarkoitettuja
Kannaksen »kotiseutuhistorioita», lähteinä suomalaisia pitäjä- ja kyläkirjoja. Hän on myös julkaissut perusteellisen tutkimuksen Mannerheim-linjasta: Linija Mannergeima – oboronitelnyj šit Finljandii: ot idei
do voplošenija (Mannerheim-linja – Suomen puolustussuoja: ideasta
toteutukseen; Kareliko 2009).
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Virkavuodet herättivät vuonna 2011 kuolleen inkeriläistaustaisen
FSB:n eversti Einar Laidisen kiinnostuksen tiedusteluhistoriaan. Ollessaan jo eläkkeellä hän laati vuonna 2000 kandidaattiväitöskirjan Suomen tiedustelutoiminta Venäjän ja Neuvostoliiton luoteisosassa 1914–
1939. Yhdessä Petroskoin yliopiston professori Sergei Veriginin kanssa
tutkimus muokattiin 2004 kirjaksi Finskaja razvedka protiv Sovetskoj
Rossii (Suomen Neuvosto-Venäjään kohdistunut tiedustelutoiminta
1914–1939; PetrGU 2013). Eero Elfvengrenin edelleen muokkaamana
kirja ilmestyi suomeksi 2012 nimellä Vakoilua itärajan takana. Yleisesikunnan tiedustelu Neuvosto-Karjalassa 1918–1939.
Aleksandr Rupasovin ja Aleksandr Tšistikovin vuodesta 2000 lähtien
useana painoksena ilmestyneen Sovetsko-finljandskaja granitsa 1918–
1938 gg. (Neuvostoliiton ja Suomen raja 1918–1938; Jevropejskij dom
2016) kirjan teemana on Suomen rajatilanteen kehitys, alkaen Suomen
itsenäisyysjulistuksesta ja rajan määrittämisestä Tarton rauhanneuvotteluissa syksyllä 1920 ja jatkuen levottoman rajan lukuisilla häiriötapahtumilla 1920- ja 1930-luvulla.
Linnoituslaitteita

Vladimir Tkatšenkon runsaasti kuvitettu Fort Ino. Stroitelstvo. Služba.
Unitšoženije (Inon linnoitus. Rakentaminen. Palvelus. Tuho; Ostrov
2009) käsittelee Inon harvinaisen voimakasta linnaketta Pietari Suuren
merilinnoituksen osana. Suomen sisällissodan aikana Suomen kansanvaltuuskunta ja Neuvosto-Venäjä sopivat, että linnake luovutetaan
Neuvosto-Venäjälle, jolloin kansanvaltuuskunta saa korvauksena jäättömän valtamerisataman Petsamossa. Kolmen viikon piirityksen jälkeen Suomen valkoinen armeija sai Inon linnakkeen haltuunsa
14.5.1918, jolloin tykkien lukot oli poistettu ja tykkitorneja tuhottu.
Tarton rauhansopimuksessa Inon alue jäi Suomelle, mutta linnake oli
tuhottava. Eräitä käyttökelpoisia putkia siirrettiin Suomen muihin rannikkolinnakkeisiin.
Talvi- ja jatkosota

Venäläisten Suomen sotahistorian tutkijoitten uranuurtajana tunnettu
pietarilainen professori Nikolai Baryšnikov julkaisi kuolemaansa saakka
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vuoden 2012 lopussa uutterasti uusia tutkimuksiaan. Vaikka hänen kirjoistaan selvästi ilmenee Suomen aseveljeydestä Saksan kanssa johtuva
syyttävä tendenssi, hän on samalla kuitenkin pyrkinyt ymmärtämään
Suomen tilannetta talvisodassa. Tämä käy ilmi esimerkiksi hänen yhdessä poikansa Vladimirin, Pietarin valtionyliopiston historian professorin kanssa laatimastaan, monella kielellä ja useana painoksena ilmestyneestä kirjasta Terijoen hallituksesta. Baryšnikovin viimeisiä monografioita oli Pjat mifov v vojennoj istorii Finljandii 1940–1944 gg. (Viisi
myyttiä Suomen sotahistoriassa 1940–1944; SZAAGS 2007). Kirjan viisi
myyttiä ovat saksalaisten joukkojen tulo »lomalaisina» Suomeen syksyllä 1940, edellä jo mainittu »jatkosota», »erillissota», Mannerheimin
Pietarin-rakkaus sekä »torjuntavoitto». Tämän jälkeen ilmestyi vielä
laaja kokoomateos Finljandija iz istorii vojennogo vremeni 1939–1944
(Suomen sotavuosien 1939–1944 historiasta; Nauka 2010). Vladimirpojan ja Sergei Veriginin toimittamaan Nikolai Baryšnikovin ja Einar
Laidisen yhteiseen muistokirjaan Iz istorii sovetsko-finljandskih otnošenij
(Neuvostoliiton ja Suomen suhteiden historiasta; RHGA 2013) koottiin
edesmenneiden Suomi-tutkijoiden keskeisiä, myös aikaisemmin julkaisemattomia ja kesken jääneitä artikkeleita. Baryšnikovien aloitteesta
syntyi Pietarissa, myöhemmin myös Jalkalassa ja Helsingissä vuosittain
järjestetyt poikkitieteelliset Pietari ja Pohjoismaat -historiaseminaarit,
jotka sittemmin on nimetty Nikolai Baryšnikovin muistolle.
Helsingin yliopistossa sotavankiteemasta väitelleen Dmitri Frolovin
väitöskirjan populaariversio Sovetsko-finskij plen 1939–1944. Po obe storony koljutšej provoloki (Sotavankeus Neuvostoliitossa ja Suomessa
1939–1944. Piikkilangan kummaltakin puolelta; RME) ilmestyi 2009.
Tuottelias Aleksandr Širokorad on 1990-luvulta lähtien julkaissut lukuisia laivastokalentereita sekä tietokirjoja eri asejärjestelmistä. Hän on
2000-luvulla julkaissut useita, hiukan erinimisiä kirjoja Suomen »kolmesta sodasta» (heimosodat, talvisota ja jatkosota):
• Finljandija – Rossija. Tri neizvestnyje vojny (Suomi – Venäjä. Kolme
tuntematonta sotaa; Vetše 2006).
• Tri vojny »Velikoj Finljandii» (Suur-Suomen kolme sotaa; Vetše
2007).
• Finljandija tšerez tri vojny k miru (Suomen tie kolmen sodan kautta
rauhaan; Vetše 2009). Kirjojen tendenssi käy ilmi hänen Ruotsia käsittelevästä kirjastaan Ruotsi – Itämeren uhka (Vetše 2008). Širokorad on
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myös julkaissut kirjan Mify i realii Poltavskoj bitvi (Pultavan taistelun
myytit ja todellisuudet; AST 2010).
Vjatšeslav Nikitin on laatinut perusteellisen tutkimuksen Suomen
selustan ilmapommituksista Pylajuštšije goroda. Sovetskije bombadirovštšiki v nebe Finljandii 1939–1944 (Savuavat kaupungit. Neuvostopommikoneet Suomen taivaalla 1939–1944; Kareliko 2015). Kirjan
taulukkoliitteet käsittelevät Suomen ja Neuvostoliiton ilmavoimien
dislokaatiota, Suomen ilmatorjuntajoukkoja ja -kalustoa, pommitustilastoja sekä pommituskäskyjä. Talvisotaosiossa käsitellään erikseen
Viipurin, Rovaniemen, Vaasan, Sortavalan, Kuopion, Lappeenrannan,
Tampereen ja Turun pommitukset. Jatkosotaosio käsittelee jatkosodan
alun ilmaoffensiivin, Helsingin suurpommitukset helmikuussa 1944,
sekä myös Kotkan, Turun sekä Simolan ja Elisenvaaran pommitukset.
Osin värilliset kuvat ja kartat ovat hyvin valitut, ja venäläinen painotyö
on moitteetonta. Vaikuttavassa lähdeluettelossa on 145 nimikettä (suurin osa suomenkielisiä, joista 55 sotapäiväkirjaa).
Koiviston (Primorskin) kotiseutumuseon johtaja Irina Kolotova on
toimittanut kirjan Koiviston taisteluista talvi- ja jatkosodasta Oni
sražalis za Koivisto (He taistelivat Koiviston puolesta – Koiviston taistelut 1939–1940, 1941 ja 1944; Ostrov 2008), liitteenä Koivistolla kaatuneiden neuvostosotureiden nimiluettelo.
Talvisota

Mihail Meltjukov toteaa kirjassaan Upušennyj šans Stalina: Šatka za Jevropy 1939–41. Dokumenty, fakty, svedenija (Stalinin menetetty mahdollisuus. Taistelu Euroopasta 1939–41. Asiakirjat, faktat, tiedonannot;
Vetše 2008), että Stalinin ulkopolitiikka ennen vuotta 1941 epäonnistui
traagisin seurauksin.
Pietarin Valtiollisen laivastoarkiston entinen tutkija, Suomessakin
esitelmöinyt Pavel Petrov on keskittynyt Itämeren laivaston neuvostokauden historiaan, mistä hän on laatinut katsauksen Baltijskij flot. Finskij gambit (Itämeren laivasto. Suomalainen uhkapeli; Jauza-Eksmo
2005). Tarkempi kuva talvisodan meririntaman tapahtumista (ml. Laatokan laivasto-osaston toiminta) on esitetty kirjassa Zimnjaja vojna.
Baltika 1939–1940 (Talvisota. Itämeri 1939–1940; RME 2008). Petrov
on myös laatinut venäläisen talvisotabibliografian (ks. viite 2).
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Mannerheim-linja

Meriupseeri evp, tekniikan kandidaatti Ivan Seidin (jonka isä toimi
1930-luvulla diplomaattina Suomessa) kiinnostui talvisodan vaiheista
tutustuessaan talvisodan jälkeen laadittuihin (silloin salaisiin tai erittäin salaisiin) muistioihin, jotka jyrkästi poikkesivat silloisista julkaistuista tiedoista. Kirjassaan Linija Mannergeima i Krasnaja armija (30.
nojabrja 1939–22. iunja 1941) (Mannerheim-linja ja Puna-armeija
30.11.1939–22.6.1941; Gjuil 2012) Seidin selostaa Mannerheim-linjan
rakentamisen ja murtamisen Talvisodan historian, Reino Arimon, Harald Öhquistin, Antero Uiton ja allekirjoittaneen kirjojen mukaisesti.
Uiton hallussa olevaa »erittäin salaista» tiedustelualbumia Seidin ei löytänyt mistään venäläisestä arkistosta, vaan skannasi lukuisia piirroksia
suoraan Mannerheim-linja-kirjasta. Venäläisinä lähteinä on muistelmien lisäksi aikaisemmin salaisia selostuksia ja sotapäiväkirjoja. Tapahtumahistorian kuvaus ei näin ollen juuri poikkea suomalaisesta käsityksestä. Seidin toteaa lisäksi, että Suomi joutui rauhanteossa luovuttamaan huomattavasti suuremman alueen kuin minkä Puna-armeija oli
valloittanut. Viipurin keskusta, Käkisalmi ja Sortavala olivat suomalaisten hallussa vielä 13.3.1940. Seidinin mukaan oli jopa rikollista, että
vielä illalla 12.3. (kun jo tiedettiin, että suomalaiset luovuttavat Viipurin kaupungin) Puna-armeijan käskettiin vallata kaupunki rynnäköllä,
mikä ei kuitenkaan onnistunut. Kuten tunnettua, Suomen lippu laskettiin vasta iltapäivällä linnan tornista taistelujen lakattua. Täysin turhassa yörynnäkössä Puna-armeija menetti tuhatkunta miestä, ja »vanha
venäläinen kaupunki» kärsi tarpeettomia tuhoja.
Kannaksen sotamuseota Viipurissa ylläpitävä ja matkaoppaana toiminut Bair Irincheev on laatinut useita talvisotaa käsitteleviä tieto- ja
kuvakirjoja kuten Proryv linii Mannergejma (Mannerheim-linjan murto; Jauza-Eksmo 2014). Kirja ilmestyi 2015 nimellä Šturm linii Mannergejma (Mannerheim-linjan rynnäkkö).
Talvisodasta on ilmestynyt myös useita erillistutkimuksia, kuten Kirill Jakimovitšin Na flange linii Mannergeima. Bitva za Taipale (Mannerheim-linjan sivustalla. Taipaleen taistelu; Vetše 2010).
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Jatkosota

Tutkija Mark Solonin on julkaissut useita poleemisia, suuriin painosmääriin yltäneitä kirjoja Operaatio Barbarossan katastrofaalisesta vaikutuksesta Puna-armeijaan. Kesäkuun 25:ntenä 1941 suoritetun Suomen laajamittaista pommitusta käsittelevän kirjan otsikko 25 iunja –
Glupost ili agressija? (25. kesäkuuta – tyhmyys vai agressio?; JauzaEksmo 2008) ilmaisee jo Soloninin sanoman. Kirjasta julkaistiin 2013
uusi painos otsikolla Uprežajuštšij udar Stalina (Stalinin ennaltaehkäisevä isku), entinen otsikko alaotsikkona. Asiallisempi tutkimus samasta
aiheesta on Andrei Nikitinin Protiv Finljandii, naš vozdushnyj blitskrig
25.–30. iunja 1941 g. (Suomea vastaan – meidän salamasotamme 25.–
30. kesäkuuta 1941; Gjuil 2015).
Taisteluista Karjalan kannaksella 1941 on julkaistu useita tutkimuksia, joista ensimmäinen oli Jan Kiškurnon tiivis Karelskij perešejek.
Neizvestnaja vojna 1941 (Karjalan kannas. Tuntematon sota 1941; Karelija 2007). Tekijä on aikaisemmin julkaissut kirjoja mm. Suomen panssarivoimista sekä Suomen ja Kaakkois-Euroopan tilanteesta Neuvostoliiton painostamana 1940–1941.
Dmitri Kozumenkon 1941 god. Hronika bojev na Karelskom perešejke
(1941. Karjalan kannaksen taistelujen kroniikka; Gjuil 2014) on runsaasti kuvitettu vertaileva tutkimus Suomen armeijan hyökkäyksestä
(neljän suomalaisen kirjan ja kolmen sotapäiväkirjan perusteella) ja
Puna-armeijan vetäytymisestä (23 sotapäiväkirjan perusteella) Kannaksella kesällä 1941. Aihetta on aikaisemmin käsitelty vain hyvin ylimalkaisesti venäläisessä kirjallisuudessa. Kirjassa kerrotaan mm. kenraali Kirpitšnikovin vangitsemisesta 1.9.1941, Sommeen motin runsaasta sotasaaliista sekä suomalaisten etenemisestä vanhalle rajalle ja
edelleen Valkeasaareen ja Lempaalaan.
Kozumenko on myös laatinut kirjan Laatokan Rahmansaaren taisteluista 1941: Ot Ladogi do Nevy. 4-ja brigada morskoi pehoty v bojah za
Leningrad (Laatokalta Nevalle. 4. merijalkaväkiprikaati taisteluissa Leningradista; Gjuil 2014).
Nikolai Ozarovski on laatinut Laatokan laivasto-osastosta kirjan
Linkory Ladogi. Zabytaja Doroga žizni 1941–1943 (Laatokan taistelulaivat. Unohdettu Elämäntie 1941–1943; Istoriko-kulturnyj Tsentr Karelskogo perešejka 2015).
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Tallinnan evakuoinnin traagisista vaiheista elokuun lopussa 1941 on
laadittu kaksi hyvin perusteellista tutkimusta: Andrei Platonovin Tragedija Finskogo zaliva (Suomenlahden tragedia; Vetše 2010), ja Radij Zubkovin Tallinskij proryv Krasnoznamennogo Baltijskogo flota (avgust–
sentjabr 1941) (Itämeren laivaston murtautuminen Tallinnasta elokuussa ja syyskuussa 1941; Kutškogo pole 2012).
Hangon taisteluista kesällä–syksyllä 1941 on ilmestynyt sekä tutkimuksia että muistelmia: Aleksandr Tšernyševin kirjassa Oborona poluostrova Hanko (Hangon niemimaan puolustus; Vetše 2011) ei ole kuitenkaan juuri mitään uusia tietoja; liitteenä on mm. luettelo Hangon
evakuointiin osallistuneista laivoista. Vladimir Grigutskin 164 dnja v
okruzhenii (164 päivää saarrettuna; Gangut 2012) on taas 1996 kuolleen
Hanko-veteraanin harvinaiset muistelmat Medön saareen sijoitetusta
236. ErItPtri:sta. Patteristo evakuoitiin epäonnisella Josif Stalin -laivalla,
mutta tekijä onnistui laivan miinaräjähdyksen jälkeen siirtymään saattoraivaajaan ja pääsi Suursaaren kautta Kronstadtiin.
Aleksandr Skrobatšin ja Aleksej Muhinin Shatka na ostrije noža, ili
zabytoe sraženie u ostrova Sommers (Kahakka veitsenterällä, tai unohdettu taistelu Somerin saaren luona; Istoriko-kulturnyj Tsentr Karelskogo
perešejka 2014) on runsain kuvin ja kartoin toimitettu ja poikkeuksellisen tarkka selostus Somerin taisteluista 8.–12.7.1942, liitteinä kaatuneitten ja kadonneitten (352 hlöä), sotavangiksi joutuneiden (26 hlöä) neuvostomatruusien, johtavien upseerien nimiluetteloita sekä 296 (!) osallistuneen aluksen luettelo. Lähdeluettelossa on 27 suomalaista (joista 24
sotapäiväkirjaa) ja 15 venäläistä lähdettä (joista 10 sotapäiväkirjaa).
Petr Repnikov uskoo kirjassaan Petrovski Jam. Zaplanirovannaja tragedija (Petrovski Jam. Suunniteltu tragedia; Avrora-Design 2012), että
kaukopartiohyökkäyksen tarkoituksena oli tuhota varuskunnassa sijaitseva sotilassairaala, joten hyökkäys täyttää hänen mielestään sotarikoksen tunnusmerkit. Vuonna 2013 ilmestynyt Bair Irincheevin toimittama suomenkielinen laitos on tässä suhteessa maltillisempi, mikä käy
ilmi kysymysmuodossa olevasta uudesta otsikosta Kaukopartio-operaatio Petrovski Jam: legendaarinen sissi-isku vai sotarikos?.
Karjalan sotahistoriakirjasarjassa on ilmestynyt German Tšumakovin ja Aleksei Remizovin tutkimus partisaaniprikaatin tuhosta kesällä
1942: Brigada – partizanskaja vojna v Karelii (Prikaati – partisaanisota
Karjalassa; RIF 2007).
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Edellä jo mainittu professori Sergei Verigin on keskittynyt tutkimaan
Neuvostokarjalan tilannetta toisen maailmansodan ja erityisesti suomalaismiehityksen aikana, mistä hän on julkaissut mm. seuraavat kirjat:
• Karelija v gody vojennyh ispytanij (Karjala sodan koettelemusten
vuosina; PetrGU 2009). Kirja antaa kokonaiskuvan Neuvostokarjalan
ristiriitaisesta sotilaallisesta, poliittisesta ja sosiaalis-taloudellisesta kehityksestä toisen maailmansodan aikana.
• Predateli ili žertvy vojny: Kollaboratsionizm v Karelii v gody Vtoroj
mirovoj vojny 1939–1945 gg. (Pettureita vai sodan uhreja: yhteistyö vihollisen kanssa Karjalassa toisen maailmansodan aikana; PetrGU 2012).
Jälkimmäisessä kirjassa Verigin jatkaa Einar Laidisen kesken jääneitä
tutkimuksia kollaboraatiosta eli yhteistyöstä vihollisen kanssa 1939–
1945. Miehitetyillä alueilla halukkuus yhteistyöhön oli kyseenalainen,
mutta sitä harjoitettiin vaihtelevassa laajuudessa koko ajan. Talvisodassa yhteistyötä esiintyi sekä Puna-armeijan miehittämille alueille jääneen suomalaisväestön että kummankin osapuolen hallussa olevien sotavankien keskuudessa. Jatkosodassa Itä-Karjalassa harjoitettiin niin
poliittis-hallinnollista, kaupallis-taloudellista, kulttuuri-, koulutuksellista kuin myös sotilaallista yhteistyötä miehitysjoukkojen kanssa. Verigin on löytänyt uusia tietoja suomalaisten perustamasta »Vakoilukoulusta», missä vapaaehtoisia sotavankeja koulutettiin Puna-armeijan selustassa toimiviksi ns. asiamiehiksi, eli vakoilijoiksi. Verigin toteaa lopuksi, että neuvostojohto harkitsi syksyllä 1944 jopa Karjalais-suomalaisen SNT:n lakkauttamista ja koko suomalais-ugrilaisen väestön karkottamista rangaistuksena harjoitetusta kollaboraatiosta. Pakkotoimiin
ei kuitenkaan ryhdytty, ja rankaisutoimet rajoittuivat eräiden partisaanien ja vastarintataistelijoiden palkitsemisesitysten hylkäämiseen. Kirja
ilmestyi suomeksi 2014.
Jevgeni Balašov ja Ilja Šeremetjev ovat laatineet seikkaperäisen ja hyvin kuvitetun kirjan VT-linjasta: Linija VT. Finskaja oboronitelnaja pozitsija na Karelskom perešejke 1942–1944 (VT-linja. Suomen puolustuslinja Karjalan kannaksella 1942–1944; Kareliko 2014). VT-linjan suunnittelu ja rakentaminen esitetään Kansallisarkiston alkuperäisaineiston
perusteella. Kirjoittajien linnoituksissa tekemä kenttätyö, valokuvaus ja
luettelointi on piirretty topografikarttoihin.
Artem Astafjev, Vjatšeslav Mosunov ja Vjatšeslav Nikitin käsittelevät
kirjassa Arhipelag v ogne. Desanty na ostrova Bjerke i Vyborgskogo zaliva

322

CARL-FREDRIK GEUST

Sotahistoria36_001-336:__Aikakauskirja

4.11.2016

12:51

Sivu323

letom 1944 goda (Saaristo tulessa. Maihinnousu Koivistolle ja Viipurinlahdelle kesällä 1944; Kareliko 2012) Koiviston ja Viipurinlahden maihinnousuoperaatioita kesällä 1944. Liitteinä on taistelujen venäläisten,
suomalaisten ja saksalaisten keskeisten johtajien henkilötietoja (28 sivua), venäläisiä ja suomalaisia asiakirjoja (23 sivua), dislokaatioita sekä
kalusto- ja tappioluetteloja (19 sivua). Lähdeluettelo käsittää 27 venäläistä julkaisua, yhdeksän suomalaista (mm. Niilo Lappalaisen Veren
kostuttamat saaret ja Viipurinlahti kesällä 1941) sekä yhden saksalaisen
(122. Divisioonan historiikki).
Edellisen kirjan tekijäkolmikon jäsen Nikitin innostui Suomesta löytämistään Lappalaisen kirjoista opettelemaan suomea niin hyvin, että
hän kirjoitti Viipurinlahden taisteluista vielä yksityiskohtaisemman jatko-osan Vyborgskij gambit. Finskaja istoriagrafija bojev na baltijskom
pobereže letom 1944 goda (Viipurilainen uhkapeli. Suomalainen historiankirjoitus Suomenlahden rannikkotaisteluista kesällä 1944; Kareliko
2013), nyt miltei yksinomaan suomalaisten lähteiden, 51 kirjan ja julkaisun sekä 48 sotapäiväkirjan perusteella. Edellisen kirjan rannikko- ja
maihinnousutaistelujen lisäksi Nikitin otti nyt tarkastelun kohteeksi
myös suomalaisten epäonnisen Viipurin puolustustaistelun 20.6.1944.
Nikitin toteaa, että JR 61 oli ensimmäinen suomalainen yksikkö, joka
23.6.1944 pysäytti Puna-armeijan etenemisen 9.6.1944 Valkeasaaressa
tapahtuneen läpimurron jälkeen.
Hävittäjälentäjäveteraani Ivan Tsapov julkaisi Vladimir Konevin ja
Juri Mjasnikovin avustamana Itämeren laivaston ilmavoimien 1. Kaartin hävittäjälentodivisioonan historiikin Gvardejtsy Baltiki krylatoj (Itämeren siivekkäät kaartilaiset; Delta NB 2006). Pääosin Suomenlahden
yllä toimineen lentoyhtymän päävastustajana olivat Suomen ilmavoimien Kymistä ja Suulajärveltä toimineet Brewster- ja Messerschmitthävittäjät.
Henkilöhistoria, muistelmia ja elämäkertoja

Professori Leonid Vlasov on Suomessa tunnettu ennen kaikkea uutterana Mannerheim-tutkijana. Hänen Mannerheim-elämäkertansa julkaistiin 2005 arvovaltaisessa, Maksim Gorkin perustamassa Žizn zametšatelnyj ljudej (Ilmiömäisten ihmisten elämä) -biografiasarjassa. Vlasovin ja hänen puolisonsa Marina Vlasovan kokoama kirja Gustaf Man-
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nerheim ja valkoiset emigrantit: historia kirjeissä ilmestyi suomeksi ja
ruotsiksi 2007, ja vasta 2008 venäjäksi Gustav Mannerheim i belaja
emigratsija – istorija v pismah (Jevropejskij dom). Vlasovin lisäksi ainakin Suomessa asuvat Aleksei Škvarov5 ja sellisti Eleonora Joffe6 sekä
Vladimir Severikov7 ja Nižnij Novgorodissa asuva inkeriläissyntyinen
Vladimir Hukka8 ovat viime vuosina julkaisset Mannerheim-elämäkertoja.
Petroskoissa julkaistiin Neuvostoliiton entisen valtionpäämiehen,
entisen KGB-johtajan Juri Andropovin 100-vuotispäivän kunniaksi
juhlakirja hänen toiminnastaan Karjalais-suomalaisessa SNT:ssa 1940–
1951. Juri Šlejkinin kokoaman Andropov – Karelija 1940–1951... (Andropov – Karjala 1940–1951; Ostrova Petrozavodska 2014) kirjan pääpaino on Andropovin toiminnalla nuorena Komsomol-virkailijana, joka johti partisaanitoimintaa ja vastarintaliikettä miehitetyssä Itä-Karjalassa.
Kirjailija Anatoli Gordijenko on julkaissut Karjalais-Suomalaisen
SNT:n sodanaikaisen puoluejohtajan, Georgi Kuprijanovin kaunistellun elämänkerran Kuprijanov i jego vremja (Kuprijanov ja hänen aikansa; Karelija 2010). Andrei Ždanovin ystäviin kuulunut Kuprijanov joutui sodan jälkeen oikeuden eteen ja GULAG-pakkotyöleirille. Hänen
omat (sensuroidut) muistelmansa sotavuosilta ilmestyivät 1984 suomeksi nimellä Jäämereltä Laatokalle.
Kuprijanovin läheisen työtoverin, Karjalais-suomalaisen SNT:n pääministerin Pavel Prokkosen (ent. Prokofjev) kuoleman jälkeen julkaistuissa muistelmissa Žizn – Karelii (Elämä Karjalan puolesta; Karelija
2010) täydentyy Gordijenkon antama kuva Kuprijanovista merkittävällä tavalla. Gordijenkon ja Prokkosen kirjoista löytyy paljon mielenkiintoisia tietoja partisaaniosastojen mobilisoinnista sekä taistelujen johtamisesta suomalaismiehittäjiä vastaan.
Helsinkiä viisi kertaa pommittaneen pommituslentäjän, 1980-luvulla Neuvostoliiton ilmavoimien komentajan sijaisen, kenraalieversti Vasili Rešetnikovin muistelmat My – dalniki! Na bombardirovštšike skvoz zenitnyj ogon (Olemme kaukotoimintalentäjiä! Pommikoneella it-tulen
lävitse; Jauza-Eksmo 2013) sisältää 20-sivuisen On aika keskustella... -nimisen kappaleen Helsingin helmikuun 1944 suurpommituksista (otsikko viittaa Stalinin käskemään erillisrauhaan pakottamiseen). Tämä on
edelleen seikkaperäisin venäläinen selostus suurpommituksista. Rešet-
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nikov kertoo myös, miten valvontakomission havainto siitä, ettei Helsinkiä ollutkaan tuhottu raunioiksi kuten oli raportoitu, johti ADD:n
arvonalennukseen 6.12.1944. Kirja ilmestyi ensimmäisen kerran 1996
toisella otsikolla, ja siitä on toistuvasti otettu uusia, erinimisiä painoksia.
Neuvostoliiton 34. Kaartin PomLeR:n tähystäjä Vladimir Anisimov
ammuttiin alas Viron Tapassa 26.7.1944 ja hän joutui saksalaisten sotavangiksi Baltiassa. Vapauduttuaan sotavankeudesta myöhäissyksyllä
1944 hän pääsi SMERŠin ns. filtraation jälkeen poikkeuksellisesti takaisin lentoyksikköönsä. Anisimovin muistelmat Sudba pikirujuštšego
bombardirovštšika (Syöksypommituskoneen kohtalo; Jauza-Eksmo
2009) sisältävät suomalaisille mielenkiintoisen kertomuksen Simolan ja
Elisenvaaran pommituksista 19. ja 20.6.1944.
Suomalaisia lentäjiä vastaan taistellut Itämeren laivaston ilmavoimien lentäjä Anatoli Laškevitš kertoo muistelmissaan V vozdušnyh bojah. Baltijskoje nebo (Ilmataisteluissa. Itämeren taivas; Jauza-Eksmo
2010) myös osallistumisestaan saksalaisten Tanne Ost -operaation torjuntaan Suursaaren ilmatilassa 15.9.1944.
Vuonna 1985 kuolleen entisen sotavangin Ilja Aguljanskin Leonpoika on Israelissa julkaissut isänsä muistelmat Ja byl v finskom plenu
(Olin suomalaisessa vankileirissä; Beit Nelly 2013).
Panssariase

Kuten monissa muissa maissa myös Venäjällä on teknisten aselajien
aseistuksen keräilijä- ja harrastelijapiirejä, joiden iloksi jatkuvasti ilmestyy yhä seikkaperäisempiä panssarivaunu- ja lentokonetyyppikirjoja, kuten esim. T-34-, T-26- ja KV-1-panssarivaunuista ja Jak-, La-, Ilja Tu-lentokonetyyppisarjoista. Viime vuosina Jauza-Eksmo-kustantamo on julkaissut lukuisia kirjoja Itämeren laivaston Suomenlahdella
toimineista laivoista ja alusluokista (mm. linjalaivoista, risteilijöistä,
hävittäjäaluksista, torpedoveneistä ja sukellusveneistä).
Sekä Bair Irincheev että panssariasiantuntija Maksim Kolomiets ovat
julkaisseet yleiskirjoja Puna-armeijan panssarivoimista talvisodassa.9
Kolomiets julkaisi 2014 yksityiskohtaisemman tutkimuksen Zimnjaja
vojna. »Lomjat tanki širokije proseki» (Talvisota. »Panssarit iskivät leveitä aukkoja»; Jauza-Eksmo 2014).
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Ilmavoimat

Venäjän sotalaivaston ilmavoimien historiasta ovat P. Levšov ja D. Boltenkov laatineet seikkaperäisen historiikin Vek v stroju aviatsija Vojenno-Morskogo Flota Rossii (1910–2010) (Venäjän sotalaivaston ilmavoimien 100-vuotinen historia 1910–2010; Taifun 2012). Mihail Bykov on
yli kymmenvuotisen arkistotyöskentelyn jälkeen julkaissut kaksi kirjajärkälettä Neuvostoliiton ilmavoimien historiasta. Hävittäjälentäjäässämatrikkeliin Vse asy Stalina 1936–1953 gg. (Kaikki Stalinin [hävittäjä-]ässät 1936–1953; Jauza 2013) on koottu tarkat tiedot kaikkien yli
viisi ilmavoittoa saavuttaneiden hävittäjälentäjien ilmataisteluista. Yhdessä Vladimir Anohinin kanssa Bykov on koonnut myös kirjan Vse
istrebitelnyje aviapolki Stalina (Kaikki Stalinin hävittäjälentorykmentit;
Jauza 2014), joka sisältää punailmavoimien kaikkien hävittäjälentorykmenttien historiikit. Bykovin kirjojen perusteella voi helposti tunnistaa
myös suomalaisten lentäjien vastustajat talvi- ja jatkosodan ilmataisteluissa.
Asiakirjakokoelmia

Neuvostoliiton sotalaivaston pääesikunnan sotahistorian laitoksessa
koottiin 1945–1951 kaikkien laivastojen sotapäiväkirjat yhtenäistettyyn
ja salaiseen, peräti 30 osaa käsittävään kirjasarjaan, joka sai sittemmin
miltei myyttisen maineen. Kirjasarjan Salainen-leima poistettiin vasta
vuonna 1989, jolloin ruvettiin laatimaan tiivistettyä, vielä puolisalaista
Bojevaja letopis VMF -nimistä kirjasarjaa (eli tarkoitettu vain ns. sisäiseen myyntiin), mutta joka sittemmin on päästetty myös yleiseen
myyntiin.10
Entinen meriupseeri Igor Alepko julkaisi vuosina 2008–2015 edellä
mainitun sotapäiväkirjasarjan Itämeren laivaston osion viitenä niteenä,
yhteensä noin 2 000 sivua.11 Alepkon versiosta puuttuvat kuitenkin alkuperäiset asiakirjaviitteet, ja alkuperäisiä liitteitä on myös supistettu.
Mirhat Musinin ja Aleksandr Rupasovin kirjassa Viipuri (Vyborg)
1940 god. (Dokumenty) (omakustanne 2009) esitetään harvinaisia, ennen julkaisemattomia asiakirjoja venäläisten muutosta Viipuriin keväällä 1940 ja kaupungin jälleenrakentamisesta.
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Kuvakirjoja

Venäjällä on viime vuosina ilmestynyt useita laadukkaita kuvakirjoja:
Bair Irincheev on julkaissut kuvakirjan Talvisodan kadonneet kuvat
(teksti venäjäksi, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi; Karelian Isthmus
War Museum 2014).
Ilja Moštšanskiin Šturm karelskogo vala – Vyborgsko-Petrozavodskaja
strategitšeskaja nastupatelnaja operatsija, 10. ijunja–9. avgusta 1944; Vojennaja letopis 2005) on ilmestynyt sekä suomeksi (Kannaksen suurhyökkäys 1944 venäläisin silmin; Helsinki-Kirjat 2010) että ruotsiksi
(SMB 2008) Esa Muikun, Erkki Käkelän ja allekirjoittaneen kommentoimana.
Edellä mainittu Mirhat Musin on myös laatinut luettelon talvisotapostikorteista Sovetsko-finljandskaja vojna (30.11.1939–13.03.1940) v
otkrytkah (Neuvostoliiton ja Suomen sota postikorteilla; omakustanne
2015).
Upseerimatrikkelit ja bibliografiat

Neuvostokaudella ei ollut mitään varsinaisia upseerimatrikkeleita,
ainoastaan kaunisteltuja luettelomaisia tietoja Neuvostoliiton sankareista, joita julkaistiin runsain mitoin paikkakunnittain, aselajeittain
jne.12 Neuvostoliiton hajottua ilmestyi näiden sankariluetteloiden täydennysosia, joissa oli tietoja aikaisemmin salaisista sankarinimityksistä
(esim. eräät tiedustelijat) sekä myös eri syistä peruutetuista sankarinimityksistä. (Esim. ulkomaille, lähinnä Israeliin muuttaneiden, vihollisen puolelle loikanneiden tai rikollistuomion saaneiden sankarinimitykset on peruutettu.)
Venäjällä sen sijaan ruvettiin 2000-luvulla julkaisemaan korkeatasoisia upseerimatrikkeleita, esimerkiksi vuosien 1941–1945 armeijankomentajat (yksi nide)13, armeijakunnankomentajat (kaksi nidettä)14 ja
divisioonankomentajat (viisi nidettä)15, ilmapuolustusjoukkojen johtavat upseerit 1941–194516 (2013) ja ilma-armeijoiden komentajat 1941–
194517. Ei ole myöskään unohdettu 1930-luvun puoluepuhdistuksissa
vainottuja upseereja, joista on laadittu matrikkelit mm. Leningradin
sotilaspiirin osalta.18
Eräät upseerimatrikkelit ulottuvat kronologisesti miltei nykypäi-
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vään, kuten sotalaivaston vuosien 1941–1992 amiraalit ja kenraalit
(neljä nidettä)19 ja sotalaivaston tiedustelu-upseerimatrikkeli 1918–
1960, joka sisältää mm. Suomessa toimineiden laivastoasiamiesten
matrikkelitietoja.20
Edellä on luonnollisesti mainittu ainoastaan ne matrikkelit, joissa on
konkreettisia tietoja Suomen-vastaisilla rintamilla taistelleista neuvostoupseereista.
Varsin erikoinen on Kirill Aleksandrovin yritys rekonstruoida kenraali Andrei Vlasovin johtaman Venäjän vapautusarmeijan (ROA, myöhemmin KONR) upseerimatrikkeli Ofitserskij korpus armii general-lejtenanta A. A. Vlasova 1944–1945. Biografitšeskij spravotšnik (Kenraaliluutnantti A. A. Vlasovin armeijan upseerikunta. Biografinen käsikirja; Posev 2009), joka sisältää tietoja mm. Suomen-vastaisilla rintamilla palvelleista, ja/tai Suomen kautta Vlasovin armeijaan siirtyneistä upseereista.
Lisäksi on mainittava Samuil Tirkeltaubin luettelo Ahvenanmaata koskevista asiakirjoista Pietarin valtiollisessa laivastoarkistossa
(RGAVMF): Alandy v vojnah i mire (Ahvenanmaa sotien ja rauhan aikana; omakustanne 2008).
Venäjäksi käännettyjä suomalaisia kirjoja

Lopuksi lienee aiheellista mainita venäjäksi viime vuosina käännettyjä
suomalaisia kirjoja:
Jo 2006 käännettiin Petroskoissa Jukka Kulomaan Äänislinna. Petroskoin suomalaismiehityksen vuodet (venäjänkielisen kirjan otsikosta
on ärsyttävä »Äänislinna» jätetty pois). Vuonna 2009 Pietarissa ilmestyi
Reima T. A. Luodon, Heikki Talvitien ja Pekka Visurin Suomen sota
1808–1809, vuonna 2010 Moskovassa ilmestyi Jussi Pekkarisen ja Juha
Pohjoisen Ei armoa Suomen selkänahasta: ihmisluovutukset Neuvostoliittoon 1944–1981, ja vuonna 2014 ilmestyivät Ari Raunion ja Juri Kilinin Talvisodan taistelut, Henrik Meinanderin Suomi 1944 (käännetty
myös ukrainan kielelle) sekä allekirjoittaneen Talvisota ilmassa (Red
Stars, osa 7) nimellä Puna-armeijan ilmavoimat Suomen sodassa. Amerikkalaisen lehtimiehen Gordon Sanderin suurta suosiota saaneesta
Taistelu Suomesta 1939–40 ilmestyi 2012 lyhennetty venäjännös.
Lentoässien Ilmari Juutilaisen ja Eino Luukkasen muistelmat Punalentäjien kiusana ja Hävittäjälentäjänä kahdessa sodassa on käännetty
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englanninkielisistä painoksista (Double fighter knight ja Fighter over
Finland) otsikoituina Pudotin Stalinin haukkoja (Jauza-Press 2013) ja
Pudotin kokonaisen lentorykmentin (Jauza-Press 2015). Mainittakoon
että Luukkasen kirja ilmestyi »Saksalaiset sotamuistelmat» -sarjassa.
Aikakauslehdet

Venäjällä hyvin paljon tärkeitä sotahistoriallisia tutkimustuloksia julkaistaan aikakauslehdissä. Perinteisten, »virallisten» valtakunnallisten
lehtien lisäksi ilmestyy nykyään lukuisia eri koulutuslaitosten ja historiallisten yhdistysten sekä myös linnoitustekniikan, panssariaseen, laivaston ja ilmavoimien ystävien ja harrastelijoitten julkaisemia aikakauslehtiä.
Tärkeimmät aikaikauslehdet ovat Neuvostoliiton puolustusministeriön julkaisema Voenno-istoritšeskij žurnal (Sotahistoriallinen aikakauslehti) sekä Venäjän tiedeakatemian julkaisemat Voprosy istorii (Historian kysymyksiä) ja Rossijskaja istorija (Venäjän historia). Pietarilaisten
yliopistojen julkaisema Klio ja Karjalan kirjailijaliiton Sever sisältävät
usein varsin mielenkiintoisia tutkimuksia. Muuntyyppisistä lehdistä
voi mainita muun muassa Tsitadel, Novyj tšasovoj, Voprosy istorii fortifikatsii, Fortoved, Arsenal-Kollektsija, Tehnika-Vooruženije, Tajfun, Gangut, Aviatsija i kosmonavtika ja Istorija aviatsii. Lehtien ilmestymistiheys ja »hengissäpysyminen» ovat kuitenkin jatkuvasti kyseenalaiset,
samoin kuin niiden saatavuus Suomessa.
Venäjällä lienee viime vuosina ilmestynyt enemmän julkaisuja talvija jatkosodasta kuin missään muualla Suomea lukuun ottamatta. Venäläisellä lukijalla on näin ollen hyviä mahdollisuuksia saada todenperäistä kuvaa varsinkin talvisodasta ja siihen johtaneesta problematiikasta, sekä nyttemmin myös jatkosodasta. Kirjojen painosmäärät ovat
kuten todettua yleensä varsin pieniä. Ainakin osa viime vuosina ilmestyneestä venäläisestä sotahistoriallisesta kirjallisuudesta kannattaisi
kääntää myös suomeksi.
Lähdeviitteet
1 Ks. Uitto, Antero

– Geust, C.-F.: Mannerheim-linja – talvisodan legenda, 3. painos 2016,
sivut 227–236. Venäläisen talvisotahistoriaprojektin merisotaosio julkaistiin lopulta
nimellä Sovetsko-finljandskaja voina 1939–1940. Boevyje dejstvija na more (Neuvosto-
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liiton ja Suomen sota 1939–1940. Sotatoimet merellä; Ostrov 2002).
tutkijan Pavel Petrovin Venäläinen talvisotakirjallisuus. Bibliografia
1939–2011 (toim. Uitto, Antero, Kruhse, Pauli ja Geust, C.-F.; Docendo 2013) sekä
allekirjoittaneen Venäläinen talvisotakirjallisuus (Sotahistoriallinen aikakauskirja n:o
19/2000). Petrovin bibliografian mukaan sotavuosina 1939–1945 ilmestyi noin 3 250
talvisotaa koskevaa julkaisua, kylmän sodan aikana 1946–1990 ainoastaan 300 julkaisua
ja Venäjän aikana 1991–2011 noin 950 julkaisua, laadultaan yleisesti ottaen hyviä.
3 Ks. ye-ev.luutn. S. R. Hurmeen Sotatieteellisen seuran stipendityönä laadittu tutkimus
Suomen sodat 1939–1940 ja 1941–1945 Neuvostoliiton sotahistoriallisten teosten valossa,
joka julkaistiin Pääesikunnan koulutusosaston toimesta vuonna 1965. Huomionarvoista
on, että tämänkin, vain puolustuslaitoksen sisäiseen käyttöön tarkoitetun tutkimuksen
otsikossa on vältetty talvisota- ja jatkosota-nimien käyttö.
Ks. myös venäläisen merisotahistoriallisen Morskoje sobranije -perinneyhdistyksen
puheenjohtajan, amiraali Nikolai Orlovin suomalaisia historiantutkijoita »vääristyneestä» historiankirjoituksestaan syyttävä avauspuhe Hangon taistelujen 75-vuotismuistoseminaarissa Hangon kaupungintalossa 9. syyskuuta 2016 (esim. Västra Nyland
13.9.2016 ja MTV-uutiset 18. ja 22.9.2016), sekä Pietarissa 16. kesäkuuta 2016
paljastetun »Venäjän armeijan kenraaliluutnantti Mannerheim»-pronssilaatan
synnyttämä kohu (esim. Helsingin Sanomat 16.9.2016).
4 Seuraavassa esiteltyjen kirjojen painosmäärä on yleensä vain 300–500 kpl, 1 000 kpl:een
painos on jo harvinaista. VT-linja -kirjan uusintapainoksen painosmäärä on vain 40
kpl!
5 Škvarov, Aleksei: General-lejtenant Mannergejm: rožden dlja služby tsarskoj (Kenraaliluutnantti Mannerheim: syntynyt tsaarin palvelukseen; Russkaja vojennaja entsiklopedija 2005). Kirja ilmestyi suomeksi 2010 samannimisenä.
6 Joffe, Eleonora: Linii Mannergejma. Pisma i dokumenty. Tajny i otkrytija (Mannerheimin
linjat. Kirjeitä ja asiakirjoja. Salaisuuksia ja paljastuksia; Zvezda 2005). Kirja ilmestyi
suomeksi 2006 nimellä Mannerheim: Chevalier-kaartin kasvatti.
7 Severikov, Vladimir: Bolše tšem Monarh – Linija Mannergejma (Enemmän kuin
monarkki – Mannerheim-linja; Verso 2011).
8 Hukka, Vladimir: K. G. Mannergejm v istoriko-pravovyh otšerkah (Mannerheim oikeushistoriallisissa artikkeleissa; Nižegorodskaja pravovaja akademija 2015).
9 Irincheev, Bair: Tanki v Zimnej vojne (Panssarit talvisodassa, Taktikal Press 2013), sekä
Kolomiets, Maksim: Tanki v finskoj vojne 1939–1940 (Panssarit talvisodassa, JauzaEksmo 2013). Kolomietsin kirja ilmestyi jo 2006 ruotsiksi nimellä Pansar i Vinterkriget
1939–1940.
10 Puolustusministeriön Vojenizdat-kustantamo julkaisi 1992...2006 Bojevaja letopis VMF
-kirjasarjan viitenä niteenä käsittäen vuodet 1917–41, 1941–42, 1943, 1944 ja 1945,
yhteensä yli 3 200 sivua.
11 Krasnoznamennyj Baltijskij Flot 1941…1945 (toim. Alepko, Igor), Sosnovyj Bor
2008…2015.
12 Tärkein sankarimatrikkeli on Vojenizdatin 1987–1988 julkaisema kaksiosainen Geroi
Sovetskogo Sojuza -niminen ensyklopedia.
13 Velikaja Otetšestvennaja – Komandarmy; Kutškovo Pole 2005.
14 Velikaja Otetšestvennaja – Komkory, Kutškovo Pole 2006.
15 Velikaja Otetšestvennaja – Komdivy, Kutškovo Pole 2011–2015.
16 Komandnyj sostav Vojsk PVO Krasnoj Armii v gody VOV 1941–1945, Artkras 2013.
17 Komandujuštšujie vozdušnymi armijami, Patriot 2006.
18 Polititšeskije repressii komandno-natšalstujuštšego sostava 1937–1938 – Leningradskij
Vojennyj Okrug, St.P GU 2013.
19 Lurje, V. M. et al: Admiraly i generaly Vojenno-Morskogo Flota SSSR 1941...1992; BLITs,
Kutškovo Pole ja Svojo izdatelsto 2001...2015.
20 Lurje, V. M.: Vojenno-morskaja razvedka SSSR (1918–1960-je gody); Bulanin, Dmitrij
2009.
2 Ks. pietarilaisen
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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 2015
Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 18.3.2015. Kokouksen puheenjohtajana toimi eversti,
professori Pasi Kesseli ja sihteerinä kauppatieteiden kandidaatti Jari
Forsblom.
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Ennen kokousta
jaettiin yhdennentoista kerran seuran pro gradu -palkinnot. Ensimmäisen palkinnon sai Niilo Kivistö, toisella palkinnolla palkittiin Matti
Kauppila ja kolmas palkinto jaettiin Juha Kontturin sekä Lasse Salosen
kesken. Palkintoihin on saatu taloudellista tukea Kaatuneiden Muistosäätiöltä.

Hallitus ja toimihenkilöt

Vuosikokous valitsi Seuran uudeksi puheenjohtajaksi filosofian tohtori,
dosentti Mikko Karjalaisen.
Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön
kokoonpano vuodelle 2015 muodostui seuraavanlaiseksi:
Seuran hallitus vuonna 2015
Vuosikokous valitsi Seuran uudeksi puheenjohtajaksi filosofian tohtori,
dosentti Mikko Karjalaisen.
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Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön kokoonpano vuodelle 2015 muodostui seuraavanlaiseksi:
Puheenjohtaja: filosofian tohtori, dosentti Mikko Karjalainen
Varapuheenjohtaja: eversti Max Sjöblom
Jäsensihteeri ja kotisivuvastaava: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
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
Yksikön johtaja, filosofian maisteri Lauri Haavisto
Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen
Filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen
Diplomi-insinööri Ville Vuolle
Seuran toimihenkilöt vuonna 2015
Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: eversti Max Sjöblom
Pro gradu -toimikunnan puheenjohtaja: valtiotieteen tohtori Esko Vuorisjärvi (alkuvuoden)/filosofian tohtori Tapio Koskimies (loppuvuoden)
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 1 128 jäsentä.
Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 77, poistui 55 ja jäsenmäärä lisään-
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tyi edellisvuoteen verrattuna 22 henkilöllä.
Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2015 kolme jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin Seuran järjestämistä matkoista ja muista tapahtumista.
Lisäksi postitettiin erillinen Vietnamin-matkaa koskeva kirje kesäkuun
alussa. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse yli 80 %:lle jäsenistöstä.

Seuran toiminta vuonna 2015

Kokoukset
Vuosikokous järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä 18.3. Siihen osallistui 76 jäsentä. Kokouksen jälkeen filosofian tohtori Kari Selén piti
esitelmän aiheesta Suojeluskuntajärjestön lakkauttaminen ja sen omaisuuden kohtalo 1944–1958.
Kevään esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 15.4. Kenraali
Jaakko Valtanen esitelmöi aiheesta YYA-Suomi idän ja lännen ristivedossa. Paikalla oli noin 90 kuulijaa.
Syksyn ensimmäinen esitelmäkokous pidettiin 16.9. Tieteiden talolla. FT Henrik Tala luennoi aiheesta Talvisodan ranskalaiset ratkaisijat.
Paikalla oli noin 85 kuulijaa.
Syksyn toinen esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 9.12. Tuolloin DI Carl-Fredrik Geustin aiheena oli Vlasovin armeija ja Suomi. Tilaisuudessa oli noin 110 kuulijaa.
Retket ja matkat
Seura järjesti kaksi samansisältöistä sotahistoriallista matkaa Viroon
8.–10.5. ja 22.–24.5. Matkojen teemana oli Viron taistelut 1941–1944.
Asiantuntijaoppaana toimi everstiluutnantti, VTM Ari Raunio. Matkoille osallistui 74 henkilöä.
Pohjois-Ruotsin (Kalix, Boden) ja -Norjan (Narvik, Harstad, Tromssa) matka järjestettiin 1.–5.9., jolloin perehdyttiin mm. pohjoisen Ruotsin linnoitusjärjestelmiin, Narvikin taisteluun vuonna 1940, maailman
suurimpiin maissa oleviin tykkeihin Harstadin Trondenesissä ja saksalaisten Lyngenvuonon asemiin 1944–1945. Matkan oppaana toimi prikaatikenraali Pentti Airio ja matkalle osallistui 50 henkilöä.
Itä-Suomen maalinnoitteisiin tutustuttiin 20.9. tehdyllä retkellä.
Retki oli jatkoa lauantaina 19.9. Kouvolassa pidettyyn Kaakonkulman
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linnoittamisseminaariin. Retkikohteina olivat muun muassa Ruotsulan
redutti, Keltin redutti, Villikkalan linnoitus, Liikkalan linnoitus, Utin
linnoitus ja Järvitaipaleen linnoitus. Oppaana toimi prikaatikenraali,
dosentti Pentti Airio ja osallistujia oli 43.
Esitelmätilaisuudet ja seminaarit
Seura järjesti helmi–maaliskuun vaihteessa 2015 yhteistyössä Sotamuseon kanssa talvisotaa käsittelevän esitelmäsarjan. Esitelmät pidettiin
keskiviikkoisin Sotamuseon juhlasalissa, Liisankatu 1, Helsinki seuraavasti:
– 18.2. Kapteeni Juha Hollanti: Alivoimaisen taktiikkaa vapaussodasta talvisotaan
– 25.2. Eversti (evp) Ari Rautala: Talvisodan taistelut Laatokan Karjalassa
– 4.3. Dosentti Pentti Airio: Jääkärieverstiluutnantti Ragnar Nordström ja talvisota
Kolmea esitystä oli kuuntelemassa yhteensä noin 530 henkilöä.
Seura järjesti Kouvolan kasarmialueella 19.9. seminaarin, joka käsitteli
Kaakonkulman linnoittamista ja jossa esiintyivät seuraavat luennoitsijat:
– Dosentti Pentti Airio: Kaakonkulma sotatoimialueena ja linnoittaminen ennen Kustaan sotaa
– Erikoistutkija Ulla-Riitta Kauppi: Suvorovin linnoitteet ja kanavat
Pietarin suojavyöhykkeellä
– Erikoistutkija John Lagerstedt: Suomeen rakennetut maalinnoitteet 1900-luvun alussa
– Sotatieteiden tohtori Janne Mäkitalo: Salpa-asema Moskovan rauhan rajalle
Seminaariin osallistui noin 110 henkilöä.
Seura järjesti loka–marraskuussa Lappi sodassa -aiheisen, kolmen luennon yleisöluentosarjan. Esitelmät pidettiin keskiviikkoisin Sotamuseon
juhlasalissa, Liisankatu 1, Helsinki. Esitelmöitsijät ja aiheet olivat:
– 21.10. Filosofian maisteri Mika Kulju: Tornion maihinnousu
– 28.10. Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen: Petsamon–Kirkkoniemen
operaatio 1944 – Neuvostoliiton suurhyökkäys arktisella alueella
– 4.11. Dosentti Marianne Junila: Suomalais-saksalaista rinnakkaineloa Rovaniemellä 1941–1944
Luentosarjan kävijämäärä oli yhteensä noin 480 henkilöä.
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Julkaisutoiminta
Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 35 ilmestyi joulukuussa. Kirjan toimituskunnan puheenjohtajana toimi filosofian maisteri Riitta Blomgren. Toimituskuntaan kuuluivat dosentti Pentti Airio, dosentti Mikko
Karjalainen, professori Ohto Manninen, toimituspäällikkö Pekka Saloranta ja dosentti Pasi Tuunainen. Aikakauskirjan tekemiseen on saatu
taloudellista tukea Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä.
Kenraali Jaakko Valtasen artikkelista painettiin 200 kappaleen eripainos.
Seura on digitoinut aikakauskirjan numerot 16–30 (vuoteen 2010
asti) sekä julkaissut ne kotisivuillaan.
Muu toiminta
Seuran hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana yksitoista (11) kertaa.
Marraskuussa pidettiin suunnitteluseminaari, jossa käynnistettiin vuoteen 2020 ulottuva strategiatyö. Hallitus jatkaa seminaarissa sovittuja
kehittämistoimenpiteitä eri työryhmissä.
Vuonna 2015 kehitettiin edelleen Seuran kotisivujen yhteyteen liitettyjen, ulkomailla olevien sotahistoriallisten kohteiden paikkatietokantaa lisäämällä siihen uutena palveluna ns. POI-latausominaisuus. Sen
avulla käyttäjä voi ladata valitsemansa alueen tai valtion sisällä olevat
kohteet esimerkiksi omaan tietokoneeseensa, älypuhelimeensa tai navigaattoriinsa ja sillä tavoin löytää kohteelle helposti.
Kävijöitä sivuilla oli seuraavasti: Sotahistorialliset kohteet: yli 70 000
kävijää vuoden 2015 loppuun mennessä; Kansa Taisteli: yli 100 000 kävijää vuoden 2015 loppuun mennessä.
Seura on jäsenenä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:ssä ja
Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa.

Talous

Seuran tilinpäätös osoitti 7 636,41 euroa ylijäämää.
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Suomen Sotahistoriallinen Seura ry.
Krigshistoriska Samfundet i Finland rf.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran tärkein päämäärä on aatteellisesti ja
taloudellisesti tukea sotahistoriallista tutkimustyötä ja harrastusta. Seuraan kuuluu henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, joita kiinnostaa
Suomen sotahistoriallisten muistojen tallentaminen ja vaaliminen. Se
toimii myös ase- ja varushistorian harrastajien ja tutkijoiden yhdyselimenä. Seura järjestää esitelmätilaisuuksia, seminaareja, sotahistoriallisia retkiä ja harjoittaa julkaisutoimintaa.
Seuran puheenjohtaja on 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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