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Teemoista ja teemavuosista
Koko vuoden 2017 ajan on juhlittu Suomen 100-vuotista taivalta itsenäisenä valtiona. Vuosi on täyttynyt erilaisista »Suomi 100» -leimalla
varustetuista tapahtumista ja hankkeista. Juhlavuosi on näkynyt myös
julkaisurintamalla: sen innostamana on ilmestynyt muun muassa runsaasti erilaisia historiateoksia, myös sotahistoriaan liittyviä.
Kun uuden aikakauskirjan suunnittelu alkaa, toimituskunnassa – ja
Seuran hallituksen kokoontumisissakin – käydään lähes joka vuosi keskustelua teemanumeron mahdollisuudesta. Vuoden 2017 aikakauskirjasta ei ei kuitenkaan päädytty tekemään Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden teema- tai juhlanumeroa. Julkaisusarjassa on aikaisempina vuosina ilmestynyt joitain aikakauskirjoja, jotka ovat olleet luonteeltaan
teemanumeroita. Kokonaisuudessaan tiettyyn aihepiiriin keskittyneitä
olivat esimerkiksi vuonna 1997 ilmestynyt kirja, jolla oli kuvaava nimi
Suomi valvonnassa 1944–1947, vuonna 2000 ilmestynyt Suomen voima
talvisodassa -niminen teemanumero, ja vuonna 2010 ilmestynyt »Teemana vuosi 1918» -numero, joka perustui pääosin Seuran syksyllä 2008
järjestämän seminaarin esitelmiin. Esimerkkejä aikakauskirjoista, joissa
osa artikkeleista liittyi tiettyyn aiheeseen, ovat vuonna 2009 ilmestynyt
numero »70 vuotta talvisodasta» ja »Sotamuseo 80 vuotta» -teemoineen sekä vuoden 2011 aikakauskirja, jossa oli erityisesti jatkosotaan
liittyviä artikkeleita. Jatkosotaan keskityttiin myös vuonna 2014, mutta
lisäksi tilaa sai Seuran 70-vuotisjuhlavuosi.
Vuoden 2017 aikakauskirjan artikkelien aikajana ulottuu itsenäisyytemme ensi vuosista 1970-luvulle ja kirjallisuuskatsausten myötä viime
vuoteen asti. Toisaalta suurin osa artikkeleista sijoittuu ajallisesti 1920–
1940-lukujen väliseen aikaan. Näitä ovat Raija Ylönen-Peltosen tiedustelutoimintaa Karjalan kannaksella 1920-luvulla käsittelevä artikkeli,
Ville Vänskän kirjoitus laivaston sotapeleistä 1920–1940-luvuilla sekä
Juha Ratisen syyskuun 1938 kriisiä valottava artikkeli. Edellä mainitulle
ajanjaksolle sijoittuu sisällöltään myös Heidi Ruotsalaisen henkilöartikkeli ilmailuasiamies Bertel Mårtensonin elämästä. Ville Kontisen artikkeli HMS Versatile -aluksen valokuvan analysoinnista sivuaa sekin
aikakautta.
Muista artikkeleista jatkosotaan liittyy Päivi Pasasen ja Pekka Kujamäen artikkeli tulkeista jatkosodan ajan suomalaisilla sotavankileireillä.
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Seuran tekemiä matkoja esittelevässä artikkelissa liikutaan tällä kertaa
Itä-Lapissa talvi- ja jatkosodan muistoja seuraillen. Seuran pro gradu
-palkitun Olli Siitosen kirjoituksen aiheena on puolestaan Vietnamin
sota.
Kun artikkelikattaukseen lisätään vielä katsaukset Suomessa ja Venäjällä vuonna 2016 ilmestyneeseen sotahistorialliseen kirjallisuuteen,
saadaan jälleen kokoon mielenkiintoinen lukupaketti.
Teema-aiheeseen palaten: seuraavat vuodet tuovat mukanaan jälleen
muistamisen ja juhlimisenkin aihetta. Vuonna 2018 muistellaan Suomen sisällissotaa ja juhlitaan Puolustusvoimien 100-vuotista historiaa.
Seuraavana vuonna Suomen Sotahistoriallinen Seura viettää 75-vuotisjuhlaansa, talvisodan syttymisestä tulee kuluneeksi 80 vuotta ja Sotamuseo täyttää 90 vuotta. Nämä merkkivuodet näkyvät – enemmän tai
vähemmän – myös Sotahistoriallisen aikakauskirjan sisällössä.
Antoisia lukuhetkiä Sotahistoriallisen aikakauskirjan parissa.
Sotahistoriallisen aikakauskirjan toimituskunnan puolesta
R I I T TA B LO M G R E N
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R A I J A Y L Ö N E N - P E LT O N E N
(s. 1971), filosofian maisteri, ylitarkastaja Kansallisarkistossa, puolustushallinnon aineistojen asiantuntija. Kirjoittanut artikkeleita Kansallisarkiston
kokoelmiin sisältyvistä arkistolöydöistä.

Kohtaamisia rajalla – tiedustelutoimintaa
Karjalan kannaksella 1920-luvulla
Etsivän keskuspoliisin Terijoen alaosaston päällikkö Erik Muurman totesi
joulukuussa 1927 Kannaksen maaston ja talvisen ilmaston tarjoavan
bolševikeille ehdottoman turvallisuuden ja koskemattomuuden rajalla
ja rajan yli liikkuessaan.1 Koko 1920-luvun Kannaksella kulkivat salakuljettajat, kommunistit, monarkistit, vakoilijat, kuriirit, asiamiehet ja
rajaoppaat. Rajan yli kuljettiin ja kuljetettiin, paitsi tavaraa myös vaikutteita ja ajatuksia. Lähes päivittäin havaittiin paikasta tai toisesta rajan
laittomasti ylittäneen kulkijan jäljet. Harvemmin ketään saatiin kiinni,
vaikka Etsivä keskuspoliisi seurasi kulkijoita ja Yleisesikunta lähetti omia
miehiään käymään rajan takana.
Etsivän keskuspoliisin haltuunsa saama tiedustelutieto oli pitkälti
peräisin lukuisista etsivien ja tiedottajien kohtaamisista, ja niiden pohjalta laadituista ilmoituksista, jotka lähetettiin alaosastoilta pääosastolle
Helsinkiin. Pääosastolla ilmoitukset kopioitiin ja arkistoitiin. Tietojen
perusteella muodostettiin kortistoja ulkomaalaisista, henkilömappeja
poliittisesti arveluttavista henkilöistä ja asiamappeja eri aihepiireistä.
Yhdessä ne muodostivat kuvan valtakunnan vihollisista.
Monet tiedottajista toimivat vain lyhyen aikaa, mutta sellaisenaankin
heidän toimintansa taltioitui Etsivän keskuspoliisin arkistokansioihin.
Yhtenä lukuisten joukossa on tämän artikkelin aiheena oleva Kalvesmäen–Korpisen tapaus Metsäpirtin Tapparissa vuosina 1926–1928.2
Kahden vuoden ajan Tapparin tullivartion päällysmies Kaarle Kalvesmäki
(1874–1937) toimi Neuvostoliiton turvallisuuspoliisin OGPU:n ja Suomen Etsivän keskuspoliisin tiedottajana. Hän oli OGPU:n tiedottaja
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numero 785 ja Etsivän keskuspoliisin tiedottaja »K-mäki». Tapparin
vartioasemalla hänen käsiensä kautta kulki Suomen rajaviranomaisten
asiakirjoja, ilmoituksia rajan tapahtumista, raportteja suomalaisten
tiedustelutoiminnasta sekä aseita venäläisille rajavartijoille. Hän toimi
yhdessä Etsivän keskuspoliisin ylietsivän Einar Korpisen (1893–1961)
kanssa. Rajalla heidän välittämänsä tiedot ja asiakirjat vaihtuivat rahaksi,
mutta sitä ennen ne kulkivat Etsivän keskuspoliisin pääosaston ja Terijoen alaosaston kautta; niitä kirjoitettiin heidän venäläisiä tovereitaan
varten, muokattiin ja merkittiin niin, että niistä paljastuisi rajantakaiselle
viholliselle, OGPU:n miehille eli tšekisteille, vain se mitä Etsivä keskuspoliisi halusi viholliselleen paljastaa.
Einar Korpisen ja Kaarle Kalvesmäen toiminta sijoittui aikaan, jolloin
OGPU lisäsi tiedustelutoimintaansa rajalla. Silloin OGPU:n peitejärjestön Trustin toiminta paljastui julkisuuteen ja emigranttiterroristit
kulkivat rajan yli iskeäkseen Neuvostoliitossa. Samaan aikaan OGPU
tehosti omaa tiedusteluaan rajalla ja tarvitsi avukseen Kaarle Kalvesmäen
kaltaisia vanhan polven tullivartijoita.

Tapparin vartiolla

Vuonna 1926 maarajan vartioinnista vastasi Kannaksen rajavartiosto
yhdessä tullilaitoksen kanssa. Raja Kannaksella oli jaettu seitsemään
alueeseen, ja jokaisella alueella oli vartioasemat noin viiden kilometrin
etäisyydellä toisistaan. Aluepäällikköinä toimivat tullihallituksen palveluksessa olevat alueviskaalit, ja vartioasemista vastasivat päällysmiehet.
Samalle vartiolle oli tarpeen mukaan sijoitettu rajavartiosotilaita ja tullivartijoita. Näin oli Tapparissakin, joka kuului Sirkiänsaaren alueeseen,
Kannaksen rajavartioston 1. Komppaniaan. Siellä päällysmies Kaarle
Kalvesmäen alaisuudessa palveli kahdeksan rajavartijaa eli Kannaksen
rajavartioston rajavartiosotilasta.3
Kaarle Kalvesmäen osuus Kannaksen rajalla tapahtuneeseen tiedusteluun sai alkunsa helluntaina vuonna 1926, jolloin häntä tuli tapaamaan
rajan takaa suomalainen punaupseeri, OGPU:n rajavartija ja tiedustelupäällikkö Janne Ojala. Ojala yritti koko 1920-luvun värvätä tiedottajia
rajaväestön keskuudesta ja siinä tehtävässä hän oli tuttu näky Kannaksen
Laatokan-puoleisella rajalla. Hän liikkui ratsain pitkin rajalinjaa ja seu-
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rasi kalastajien liikkeitä Laatokalla. Hän pysähtyi juttelemaan rajalaisille
ja kuulusteli eksyksiin joutuneet kalastajat yrittäen suostutella heitä
palvelukseensa.4 Tuona helluntaina Ojala yritti suostutella Kalvesmäkeä.
Hän kyseli Kalvesmäeltä rajanylikulkijoista ja kertoi salakuljettajista,
jotka sinäkin keväänä olivat tuoneet lastinsa Laatokan yli. Hän lupasi
toimittaa nimiluettelon salakuljettajista, mutta vastineeksi hän halusi
tietoja suomalaisten viranomaisten toiminnasta rajalla. Kalvesmäki ei
paljastanut tietojaan Ojalalle. Janne Ojala toimi tiedustelupäällikkönä
Miikkulaisissa Metsäpirtin naapurissa, missä oli yksi OGPU:n vartioista.
Kalvesmäki ei tuolloin aavistanut kaikkia niitä tulevia kohtaamisia, joissa
hän vuoroin luovuttaisi Janne Ojalalle tämän pyytämiä tietoja ja vuoroin
vastaanottaisi uusia toimeksiantoja.
Neuvostoliiton puolella raja oli jaettu Leningradin sotilaspiirin ensimmäisen rajaosaston alaisiin vartiopaikkoihin, punkteihin, joita Suomenlahden ja Laatokan välillä oli viisi: Katumaan, Korkiamäen, Lempaalan, Valkeasaaren ja Siestarjoen punktit. Jokaisen punktin alaisuudessa toimi vartio-osastoja eli kordooneja, joilla palveli kullakin 8–10
miestä. Punktin päällikkönä toimi komendantti, ja hänen alaisuudessaan
jokaisella kordoonilla oli päällikkö tiedustelijoineen. Itäisin punkteista
sijaitsi Metsäpirtin kohdalla Katumaassa ja sen alaisuudessa toimi kolme
kordoonia: Ala-Miikkulaisissa, Ylä-Miikkulaisissa ja Katumaan kylässä.
Näistä Ala-Miikkulaisten vartio sijaitsi Tapparin kohdalla, vain puolentoista kilometrin päässä rajasta.5
OGPU:n punkteilla ja vartioilla oli kattava suomalaisten tiedottajien
verkosto. Verkosto ainakin pyrittiin luomaan mahdollisimman kattavaksi
niillä kohdin rajaa, missä tiedettiin tapahtuvan ylikulkua. Jokaisen vartion tehtävänä oli värvätä suomalaisten rajavartijoiden ja rajan asukkaiden joukosta tiedottajia ja avustajia, jotka eivät kuitenkaan saaneet
olla tietoisia toisistaan. Tiedottajille annettiin tiedustelijanumero ja salanimi, ja heille maksettiin palkkiota saatujen tietojen mukaan. Aina kun
mahdollista, tiedottajan haluttiin allekirjoittavan sitoumuksen toiminnastaan. Ylin vastuu OGPU:n rajalla harjoittamasta tiedustelusta oli
komendanteilla ja vartioiden päälliköillä.6
Tiedottajien merkitys neuvostotiedustelulle oli suuri nimenomaan
kesällä 1926, sillä silloin OGPU organisoi uudelleen emigrantteihin
kohdistunutta tiedusteluaan.7 Vallankumouksen jälkeen NeuvostoVenäjältä paenneet monarkistiset emigrantit olivat 1920-luvun alussa
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järjestäytyneet eri puolilla Eurooppaa tavoitteenaan kaataa kommunistinen Neuvostoliitto ja palauttaa vanha tsaarinaikainen Venäjä. He
toimivat yhteistyössä eri maiden tiedustelupalveluiden kanssa ja perustivat omia taistelujärjestöjään, järjestivät pommi-iskuja sekä salakuljettivat vakoilutietoja rajan yli. Kannaksen ns. ikkunoiden kautta monarkistien kuriirit kuljettivat postia, raportteja ja sanomalehtiä. Rajan yli
käytiin kauppaa asiakirjoista ja saatettiin vakoilijoita, ja myös pommiiskuihin valmistautuneita terroristiryhmiä.8
Neuvostoliiton turvallisuuspoliisi OGPU iski takaisin soluttautumalla
emigranttijärjestöjen keskuuteen ja tehostamalla tiedustelutoimintaansa
rajalla. Tunnetuin esimerkki tästä on OGPU:n luoma Trusti-järjestö, joka
tekeytyi antibolševistiseksi järjestöksi Neuvostoliitossa. Vuoteen 1926
saakka Trusti oli onnistunut jarruttamaan emigranttien suunnittelemien
terrori-iskujen toteuttamista Neuvostoliitossa, mutta selitykset iskujen
lykkäämiseksi olivat alkaneet menettää uskottavuuttaan emigranttien
keskuudessa ja osa heistä halusi lopulta aloittaa taistelun bolševismia
vastaan.9 Tilanne huipentui Trusti-operaation paljastumiseen, mikä
käynnisti monarkistien suunnittelemat terrori-iskut. Seurasi tiedustelun
tehostumista rajalla.
Kesällä 1926 OGPU halusi tietoja suomalaisista vakoilijoista, heidän
reiteistään rajan yli ja avustajistaan rajalla sekä siitä, ketkä johtivat toimintaa Suomessa. OGPU halusi tietää kaiken rajaseudulla liikkuvista
ulkomaalaisista, etenkin englantilaisista, joiden tiedettiin tukevan vastavallankumouksellisia emigrantteja ja arveltiin suunnittelevan pommiiskuja Neuvostoliittoon. Näistä tšekistit kysyivät alinomaa suomalaisilta
tiedottajiltaan.
Suomalaisista vakoilijoista Neuvostoliiton puolella OGPU halusi tietoja Kalvesmäeltäkin. Helluntain tapahtumien jälkeen venäläiset tulivat
Kaarle Kalvesmäen juttusille uudestaan heinäkuun 3. päivän iltana, juuri
kihupyhien aikaan. Sinä päivänä Kalvesmäki oli ollut rajalla jalankulkuvahtina aamukahdeksasta neljään asti.10 Kesken saunan lämmityksen
häntä tulivat tapaamaan OGPU:n Valkeasaaren komendantti Koroleff ja
entinen Kannaksen rajavartioston rajavartiosotilas Tuomas Kiuru, joka
sittemmin oli värväytynyt OGPU:n palvelukseen. Miehet antoivat Kalvesmäelle kirjeen ja neuvoivat polttamaan sen saunan pesässä heti tapaamisen jälkeen. He pyysivät Kalvesmäkeä järjestämään tulevan aamun
vahtivuoron siten, että he voisivat rauhassa neuvotella yhteistyöstä.
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Tuomas Kiurun kirje
Kalvesmäelle heinäkuussa 1926. Ilmoitus
no 17/1926, EK 122,
Kansallisarkisto.
Tuomas Kiuru’s letter to
Kalvesmäki in July 1926.
Report no. 17/1926, EK
122, National Archives
of Finland.

Kalvesmäki ei ehdotukseen kuitenkaan suostunut, joten Kiuru ehdotti
tapaamista seuraavan päivän iltana kello 10:n ja 12:n välillä.
Kalvesmäki todennäköisesti pystyi määräämään vartiovuorot niin,
että pääsisi tapaamaan Kiurua seuraavana iltana. Vartiovuoroja ei 1920luvun lopulla juuri etukäteen suunniteltu, olivathan rajavartijat saapuvilla kaiken aikaa.11 Tuomas Kiuru tulikin tapaamaan Kalvesmäkeä
uudelleen heinäkuun 4. ja 13. päivänä. Kiuru kehotti Kalvesmäkeä ryhtymään »heidän miehekseen». Hän halusi tietoja vartion järjestämisestä
rajalla ja siitä, missä määrin Kalvesmäki pystyi itse vartiovuoroihin
vaikuttamaan. Hän toivoi Kalvesmäen järjestävän vartion niin, että he
pääsisivät vapaasti kulkemaan rajan yli. Erityisen kiinnostunut Kiuru oli
saamaan tietoja englantilaisesta seurueesta, joka hänen tietojensa mukaan oli matkalla Suomen kautta Neuvostoliittoon tarkoituksenaan
tuhota siltoja ja rautateitä. Kalvesmäen olisi selvitettävä, milloin ja mitä
kautta englantilaiset olivat aikeissa mennä rajan yli. Lisäksi venäläiset
halusivat Kalvesmäen toimittavan heille maksua vastaan aseita ja jäljennöksiä tärkeimmistä rajavartioston päiväkäskyistä tai kirjeistä.
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Kiuru halusi Kalvesmäen toimittavan kaikki tiedot kirjallisina ilmoituksina, ja sitä varten häneltä vaadittiin käsialanäyte, jonka avulla hänen
toimittamansa ilmoitukset voitaisiin varmistaa oikeiksi. Tietojen vastineeksi Kalvesmäelle tarjottiin 2 000–3 000 markan kuukausipalkkaa.
Palkkio oli huomattava, sillä rajavartiosotilaan palkka vuonna 1926 oli
1 100 markkaa ja päällysmiehen 1 350 markkaa kuukaudessa.12
Tuomas Kiuru oli mitä ilmeisimmin OGPU:n Katumaan komendantin asialla ja halusi Kalvesmäen tiedottajakseen. Kiuru sanoi tulevansa
uudelleen heinäkuun 21. päivän iltana sillankorvalle, Rajaojan ylittävälle
sillalle Tapparissa, ja silloin hän halusi Kalvesmäen tuovan mukanaan
käsialanäytteen sekä kaksi taskuasetta.

Riekin pojat

Heinäkuun tapahtumien jälkeen Kaarle Kalvesmäki ajoi polkupyörällään
Rautuun tavatakseen ylietsivä Einar Korpisen Etsivän keskuspoliisin
haaraosastolla Raudussa.13 Vielä saman päivän aikana 17. heinäkuuta
ylietsivä Korpinen laati Etsivän keskuspoliisin alaosastolle Terijoelle toimitettavan ilmoituksen kommunistien tiedustelutoiminnasta Suomen
rajalla.14 Hän toimitti ilmoituksen Terijoen alaosaston päällikölle Kaarlo
Penttilälle, joka lähetti sen edelleen Etsivän keskuspoliisin päällikölle
Esko Riekille Helsinkiin.
Siten tieto Etsivässä keskuspoliisissa kulki; etsivien selville saama tieto
ja heidän toimintansa raportoitiin haaraosastoilta alaosastoille ja edelleen
pääosastolle. Ilmoitusten ja kirjeiden reunat täyttyivät kommenteista ja
nimikirjaimista, ja niihin tehtyjen merkintöjen pohjalta annettiin
toimintaohjeita alaosastoille. Kirjeistä kopioitiin otteita asia- ja henkilömappeihin, joihin taltioitui myös Tuomas Kiurun kirje Kaarle Kalvesmäelle, se joka oli ollut määrä polttaa Kalvesmäen saunan uunissa.15
Terijoen alaosaston päällikkö Kaarlo Penttilä oli toiminut tehtävässään
vuodesta 1920 lähtien.16 Hän näki tilaisuuden Korpisen kommunistien
tiedustelutoimintaa koskevassa ilmoituksessa ja mahdollisuuden tullivartija Kalvesmäen avustuksella hankkia tietoja venäläisten toiminnasta
rajalla. Penttilä ymmärsi tiedottajien merkityksen ja Riekin tavoin
kannatti tiedottajien käyttöä tiedustelussa.17 Kaarlo Penttilä reagoikin
Korpisen lähettämään ilmoitukseen nopeasti, ja vain muutaman päivän
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kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta, heinäkuun 21. päivänä, Penttilä
lähti yhdessä Kannaksen rajavartioston rajakomendantin Ilo Schroederin
ja Einar Korpisen kanssa tapaamaan Kaarle Kalvesmäkeä Tappariin. Saman päivän iltana Kalvesmäellä oli tarkoitus olla seuraava kohtaaminen
Tuomas Kiurun kanssa.
Penttilän, Schroederin, Korpisen ja Kalvesmäen tapaaminen Tapparissa 21. heinäkuuta kesti vain lyhyen hetken. Penttilä neuvoi Kalvesmäkeä jatkamaan yhteistyötä venäläisten kanssa ja suostumaan hänelle
tehtyyn ehdotukseen. Penttilältä saamiensa ohjeiden turvin Kalvesmäki
valmistautui siten tapaamaan Tuomas Kiurun vielä saman päivän iltana.
Kohtaamista ei kuitenkaan sinä yönä tullut ja vasta päivää myöhemmin,
heinäkuun 22. päivänä, venäläiset jälleen pyrkivät Kalvesmäen puheille.
Kiuru kertoi matkustaneensa edellisenä päivänä OGPU:n entisen päällikön Feliks Dzeržinskin hautajaisiin ja olleensa siksi estynyt tulemaan
rajalle kuten oli sovittu. Kiuru oli kuitenkin edelleen halukas palkkaamaan Kalvesmäen tiedottajakseen. Hän pyysi Kalvesmäkeä seuraavaa
kertaa varten ottamaan mukaansa rajavartioston päiväkäskyjä ja kirjeitä
ja halusi selvityksen vartioiden vahvuuksista Tapparin ja Sirkiänsaareen
välillä. Tapaaminen jäi sillä erää lyhyeksi ja he sopivat tapaavansa
uudelleen elokuun 5. päivänä kello 12:n ja 2:n välillä yöllä Kalvesmäen
pihalla.
Sovittuaan tapaavansa Tuomas Kiurun jälleen elokuun alussa Kalvesmäki oli jo antanut suostumuksensa toimintaan. Hän ei kuitenkaan olisi
voinut toimia yksin. Hänellä oli tukenaan ylietsivä Einar Korpinen.
Kalvesmäki sai tukea myös Etsivän keskuspoliisin pääosastolta Helsingistä, missä hänen tapaamisiaan bolševikkien kanssa pidettiin lupaavina.
Kaarlo Penttilälle ehdotettiin, että Kalvesmäelle voitaisiin maksaa ylimääräinen palkkio, jos tulokset olisivat hyviä. Ensin Kalvesmäen piti
kuitenkin voittaa venäläisten luottamus ja vasta sitten pyrkiä tietojen
hankintaan. »Annetaan mennä yli jonkun bruvingin (pistooli), samoin
jonkun päiväkäskyn» Kaarlo Penttilää ohjeistettiin pääosastolta, mutta
samalla häntä varoitettiin, ettei juttuun sotkettaisi liikaa ulkopuolisia.
Pian tiedustelutoiminta Tapparin vartiolla nimettiin Etsivässä keskuspoliisissa Kalvesmäen–Korpisen jutuksi ja Kalvesmäestä tuli tiedottaja
»K-mäki».
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Kohtaamisia rajalla

Niin Kaarle Kalvesmäestä tuli OGPU:n asiamies ja Etsivän keskuspoliisin
tiedottaja. Syksyn kuluessa hänellä oli useita kohtauksia venäläisten
kanssa. Kohtauksiksi tapaamisia kutsuttiin molemmin puolin rajaa.
Vuoroin he odottivat sopimaansa merkkiä, taskulampun valokiilaa pimeydessä tai näkymättömän oksan rasahdusta rajan takaa. Öisin Kalvesmäki luovutti venäläisille heidän haluamiaan tietoja kirjallisina ilmoituksina, toimitti heille suomalaisviranomaisten asiakirjoja, sanomalehtiä
ja aseita. Päivisin hän suoritti tullivartijan velvollisuuksiaan vastaten
rajan vartioinnista.
Jokaisesta kohtauksesta Kalvesmäki raportoi rajakomendantti Schroederin välityksellä Kaarlo Penttilälle Terijoelle. Jokainen raportti lähetettiin tiedoksi Etsivän keskuspoliisin johtajalle Esko Riekille. Tšekistit
antoivat Kalvesmäen välittämille tiedoille suuren arvon, niin annettiin
ymmärtää, ja hän saavutti nopeasti punktin komendantin luottamuksen.
Lopulta hänestä tuli Metsäpirtin rajalla toimivien OGPU:n tiedottajien
johtaja. Kaiken piti tapahtua huomaamattomasti, näkymättömissä ja
kuulumattomissa muilta vartijoilta. Koko syksyn Kalvesmäen mieltä
varjosti kuitenkin epätietoisuus toiminnan kannattavuudesta.
Kalvesmäellä oli tapaamisia tšekistien kanssa kerran kuussa. Ne toistuivat säännöllisin väliajoin ja järjestelmällisesti samanlaisina, aivan
kuten OGPU oli ohjeistanut tiedustelijoitaan toimimaan. Tšekistien tuli
tavata suomalaisia tiedottajiaan rajalla säännöllisesti etukäteen laaditun
suunnitelman mukaan sovittuina päivinä. Kalvesmäen kohtaamisissa oli
aina paikalla Tuomas Kiuru tai Janne Ojala tulkkina, ja Valkeasaaren tai
Katumaan punktin komendantti. Komendanttien piti henkilökohtaisesti
huolehtia yhteydenpidosta suomalaisten tiedottajien kanssa ja kohtaamisten järjestämisestä omalla alueellaan, ja heidän tuli raportoida kirjallisesti rajaosastolle.18
Kohtaukset olivat usein samana päivänä kuin jokin paljon yleisöä
kerännyt tapahtuma Suomen puolella; kyläjuhlat tai iltamat, suojeluskunnan leiri tai juhla, tai kuten syyskuussa, jolloin oli suuren suosion
saavuttanut maatalousnäyttely Metsäpirtissä. Komendantin miehineen
piti mennä sovitulle paikalle vähintään tuntia ennen määräaikaa, ja
kohtaukset piti annetun ohjeen mukaan järjestää mahdollisimman
kaukana rajalinjasta Neuvostoliiton puolella.19 Suomalaisten tiedottajien
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Metsäpirtin Tapparin tullivartioasema. Kuva: Tullimuseo.
The border checkpoint in Tappari, Metsäpirtti. Photo: Customs Museum.

siis odotettiin tulevan rajan yli, mutta ainakaan Kalvesmäen kanssa näin
ei menetelty. Tapaamispaikka oli usein sillankorvalla, Rajaojan ylittävällä
sillalla Tapparin vartioasemalla. Rajanylityksiä ei silloin tarvittu.
Kohtaukset järjestettiin lähes poikkeuksetta aamuvarhaisella ennen
yövahdin päättymistä. Jokaisella tapaamisella Kalvesmäki toimitti venäläisille heidän pyytämänsä kirjalliset ilmoitukset, joissa oli vastaukset
heidän edellisellä kerralla esittämiinsä kysymyksiin, ja jokaisella tapaamisella Kalvesmäki sai tehtävänannon seuraavaa kertaa varten. Kun tiedot oli vaihdettu, kun oli sovittu seuraavasta tapaamisesta ja kun Kalvesmäki oli saanut palkkionsa, venäläiset rupesivat tuon tuostakin ryyppäämään ja syömään. Tarjosivat he tuomisiaan Kalvesmäellekin, joka
kuitenkin yleensä virkatehtäviinsä vedoten kieltäytyi juomisesta.
Näissä kohtauksissa Kalvesmäen piti luovuttaa tietoja Suomen harjoittamasta tiedustelusta, Etsivän keskuspoliisin ja Yleisesikunnan toiminnasta rajalla, tiedustelun johtajista Suomessa ja rajan yli salaa kulkijoista sekä Suomen suhteista muihin maihin, etenkin Englantiin. Venä-
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läiset olivat ylipäänsä kiinnostuneita kaikista rajaseudun viranomaisia ja
suojeluskuntia koskevista tiedoista ja kaikesta mikä liittyi rajan valvontaan. Niistä Kalvesmäeltä kysyttiin toistamiseen.
Venäläisille ei ilmeisesti koskaan paljastunut, että jokaisen tapaamisen
jälkeen Kalvesmäki tiedotti siitä kirjeitse Terijoelle rajakomendantti Ilo
Schroederille. »Saan täten kunnioittaen ilmoittaa, että allekirjoittaneella
oli kohtaus sillankorvalla toverien kanssa», aloitti Kalvesmäki moneen
kertaan kirjeensä Schroederille syksyn ja alkaneen talven aikana. Rajakomendantin välityksellä Kalvesmäki raportoi siten kirjallisesti jokaisen
kohtauksen kulun, keskusteluaiheet ja sen mitä tietoja venäläiset häneltä
halusivat. Schroeder puolestaan välitti kirjeet edelleen Kaarlo Penttilälle
Etsivän keskuspoliisin alaosastolle, joka sijaitsi Terijoella vain kivenheiton
päässä Kannaksen rajavartioston esikunnasta.
Terijoen entisistä huviloista käsin Ilo Schroeder ja Kaarlo Penttilä
pelasivat omaa rooliaan rajan tiedustelupelissä. Penttilä oli keskeisellä paikalla, kun vastavallankumoukselliset emigrantit enenevässä määrin kokoontuivat Kannakselle toteuttaakseen pitkään suunnittelemiaan iskuja Neuvostoliitossa. Terijoelta käsin Penttilä teki
yhteistyötä
emigranttijärjestö
ROVS:n tiedustelujohtajan Eugen
Högströmin kanssa ja saattoi tämän salaisen asiamiehen Aleksandr Bolmansovin oppaineen rajan yli lokakuussa 1926.20 Terijoelta käsin Kaarlo Penttilä lähetti
Kalvesmäelle ohjeet ja venäläisille
annettavat ilmoitukset ennen jokaista Kalvesmäen tapaamista.
Penttilän laatimissa ilmoituksissa
oli Kalvesmäen annettavaksi tarTapparin tullivartion päällysmies
koitetut vastaukset venäläisten
Kaarle Kalvesmäki. Kuva: Tullimuseo.
esittämiin kysymyksiin. KalvesKaarle Kalvesmäki, chief of the Tappari
mäen alkuperäiset kirjeet Penttilä
checkpoint. Photo: Customs Museum.
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palautti rajakomendantille kopioituaan ne alaosaston arkistoon.
Kaikki tiedottajien välityksellä venäläisille annettu tieto oli tarkoin
harkittua ja tarkoituksellisesti muunneltua. Kalvesmäen venäläisille
toimittamat raportit ja ilmoitukset kirjoitettiin Terijoella. Niihin piti
sisällyttää venäläisiä tyydyttävä vastaus, mutta samalla varoa paljastamasta liikaa. Toisaalta ilmoituksissa piti antaa totuudenmukaisia tietoja,
mutta vain sellaisia, joita voisi kuvitella olleen kaikista kauimmaisen
maantievartion päällysmiehen tiedossa. Kalvesmäenkin välityksellä venäläisille syötettiin siten valheellisia ja Suomen rajan turvallisuuden kannalta vähempiarvoisia tietoja. Ne olivat syöttejä, joihin bolševikkien toivottiin tarttuvan, joiden avulla heidän huomionsa pyrittiin suuntaamaan
pois Etsivän keskuspoliisin toiminnasta, mutta joiden avulla myös pyrittiin ylläpitämään tiedusteluyhteyttä bolševikkeihin.
Etsivä keskuspoliisi puolestaan sai Kalvesmäen avulla tietoa venäläisten tiedustelutoiminnasta ja siitä, mistä tiedoista nämä milloinkin olivat
kiinnostuneita. Kalvesmäki sai tietää vartioilla toimivista suomalaisista
OGPU:n asiamiehistä ja urkkijoista. Niin ikään hänelle kerrottiin rajalla
suoritettavasta sanomalehtien vaihtokaupasta ja Metsäpirtin kautta kulkeneesta etappitiestä. Raporteissaan Kalvesmäki myös kertoi saamistaan
palkkioista. Komendanttien piti maksaa tiedottajilleen vain silloin, kun
heiltä saatiin rahojen vastineeksi tietoja, mutta käytännössä palkkio
maksettiin tietojen sisältöön nähden tai toisinaan – jos punktin komendantti ei ymmärtänyt itse suomea eikä ilmoitusten sisältöä – maksu
saatettiin suorittaa ilmoitusten sivumäärän mukaan. Kalvesmäen saamista palkkioista piti tiliä rajakomendantti Schroeder, ja ainakin Penttilä
oli sitä mieltä, että Kalvesmäen kuului saada osa palkkioista itselleen. Lopuilla rahoilla muun muassa täydennettiin tullivartioasemien kirjastoja
ja hankittiin harjoituspanoksia ja ampumatauluja.
Venäläiset antoivat Kalvesmäen toimittamille ilmoituksille suuren
arvon ja talven kuluessa, kun rajan yli kulkeminen lumen takia vaikeutui,
hän sai tehtäväkseen palkanmaksun venäläisten avustajille Suomen puolella. Marraskuussa Kalvesmäki sai tšekisteiltä myös tiedustelijanumeron,
kuten heillä oli tapana antaa suomalaisten keskuudesta värväämilleen
asiamiehille. Kalvesmäen numero oli 785.
Kalvesmäelle esitettiin kuitenkin kysymyksiä esimerkiksi Etsivän keskuspoliisin henkilöstön ja päälliköiden nimistä, jotka Etsivän keskuspoliisin mukaan jo olivat venäläisten tiedossa. Tällä tavoin venäläisillä
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ilmeisesti oli tapana testata asiamiestensä luotettavuutta. Etsivän keskuspoliisin valvonnassa toimineen OGPU:n tiedottajan pitikin osata vetää
raja siihen, milloin hän vastaisi totuudenmukaisesti ja milloin totuutta
muunnellen, milloin hän toimittaisi oikeita asiakirjoja ja milloin taas
tarkoitusta varten väärennettyjä. Venäläisille piti antaa sopivassa määrin
paikkansa pitäviä tietoja ja toisaalta syöttejä, joihin tšekistit tarttuisivat
ja jotka saatuaan he olisivat tyytyväisiä.

Terroristeja ja tiedustelua

Syksyn 1926 aikana Kalvesmäki toimi pitkälti yksinään ilman ylhäältä
tulleita ohjeita, ja hänen syksyn aikana kirjoittamistaan raporteista kuvastuu epävarmuus. Hän itse piti tiedonantojaan liian lyhyinä ja epäili
toisinaan, mahtoivatko tapaamiset olla kannattavia. Kaarlo Penttilä tosin
oli tiiviissä yhteydessä Kalvesmäkeen ja matkusti Metsäpirttiin syksyn
aikana melkein kuukausittain. Myös rajakomendantti Schroeder matkusti muutamaan otteeseen tapaamaan Kalvesmäkeä, ja toisinaan tapaaminen järjestettiin salaa muilta. »Kolmannen kilometripatsaan vastakkaisella puolella maantietä lähtee metsätie, odottelen siinä ettei kuljettaja
näe», kirjoitti Kalvesmäki Schroederille syyskuussa 1926. Lokakuussa
Kalvesmäki toivoi Schroederin saapuvan Tappariin mahdollisimman
pian ja pyysi kirjeessään rajakomendanttia soittamaan asiaan liittyen
vartiolle. »Kapteeni voisi puhelimessa ensin kysyä olenko hankkinut
kaloja», Kalvesmäki kirjoitti Schroederille.
Penttilä ja Schroeder kävivät molemmat Metsäpirtissä marraskuun
13. päivänä, mutta siitä huolimatta Kalvesmäki itse epäili toiminnan
kannattavuutta. Hän kaipasi neuvoja ja jotain annettavaa venäläisille,
kunnes vuoden 1927 alussa Etsivän keskuspoliisin pääosaston kiinnostus
juttua kohtaan alkoi vähitellen herätä ja Kalvesmäkeä koskevat yhteydenotot Helsingistä Terijoelle lisääntyivät. Tilanne Kannaksen rajalla oli
sähköistynyt. Emigrantit olivat aktivoituneet Kannaksella ja OGPU
lisännyt tiedusteluaan. Tapahtumien kehittymiseen vaikutti ennen kaikkea se, että OGPU:n operaatio Trusti oli tullut tiensä päähän. Muutaman
vuoden ajan Trusti oli onnistunut jarruttamaan vastavallankumouksellisten terrori-iskuja Neuvostoliitossa soluttautumalla emigranttijärjestöjen keskuuteen, mutta vähitellen selitykset olivat alkaneet me-
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nettää uskottavuuttaan ja epäluulo Trustin johtoa kohtaan emigranttien
ja eri maiden tiedustelupalveluiden keskuudessa oli alkanut herätä. Monarkistit aktivoituivat suunnitelmissaan, ja OGPU katsoi parhaaksi
aloittaa Trusti-operaation lakkauttamisen.21
Tilanteen kehittyessä Etsivä keskuspoliisi kiinnostui mahdollisista
tiedustelutiedoista Kannaksella ja Kalvesmäen juttua pidettiin pääosastolla lupaavana. Tammikuussa 1927 myös Kaarlo Penttilä vaikutti tyytyväiseltä tapahtumien kehittymiseen. Pääosaston kiinnostus Kalvesmäen
juttuun näkyi myös Juri Sikorskyn tammikuussa 1927 Penttilälle lähettämissä ohjeissa. Juri Sikorsky, eli Jalmari Sinivaara, oli Etsivän keskuspoliisin poliittiseen tiedusteluun suuntautuneen tiedonantotoimiston
johtaja ja Esko Riekin läheinen työtoveri. Hänellä oli hyvät yhteydet
emigranttipiireihin, joten hänen vastuullaan oli emigrantteihin kohdistunut tiedustelu ja yhteydenpito heidän keskuudestaan värvättyihin
tiedottajiin.22 Sikorsky luki kaikki Kalvesmäen juttua koskevat raportit
Esko Riekin tavoin läpi ja teki niihin omia merkintöjään. Ohjeissaan
tammikuussa 1927 Sikorsky neuvoi Kalvesmäkeä jatkamaan toimintaa
ja etsimään itselleen toverin. Hän oli sitä mieltä, että olisi hyvä antaa
joitakin oikeita – ei vain Kalvesmäkeä varten laadittuja – vaikkakin
vähemmän tärkeitä päiväkäskyjä venäläisille annettavaksi. Sikorskyn
mielestä tietoja annettaessa piti ottaa huomioon Kalvesmäen tehtävien
taso ja Tapparin syrjäinen sijainti, ja sen takia oli hänen mielestään vaikea
lähettää Helsingistä mitään materiaalia venäläisille annettavaksi. Kalvesmäen välitettäväksi tulisi antaa vain sellaisia tietoja, joita voisi olettaa
olevan hänen hallussaan ja tiedossaan. Sikorsky ei tosin ollut aivan varma, että Kalvesmäkeen luotettiin, koska häneltä kyseltiin tietoja henkilöistä, joiden tiedot varmasti jo olivat OGPU:lla.
Jo varhaisessa vaiheessa kävi selväksi, että venäläiset halusivat Kalvesmäen hankkivan heille tiedonantajaksi jonkun luotettavan paikkakuntalaisen, joka rupeaisi kulkemaan rajan yli. Venäläiset olivat kevään aikana
pyytäneet Kalvesmäkeä houkuttelemaan nimenomaan Einar Korpista
tiedottajakseen ja lupailivat Korpisen suostuttelemiseksi kultaa ja viinaa.
Ylietsivä Korpisen ryhtyminen venäläisten tiedottajaksi nousi Penttilän
ja Schroederin puheissa ensimmäisen kerran esille kesäkuun 1927 aikana
ja sai lopullisen päätöksen Kaarlo Penttilän, hänen seuraajansa Erik
Muurmanin sekä rajakomendantti Ilo Schroederin vieraillessa Tapparissa
ja Raudussa kesäkuun 30. päivänä. Penttilä oli jo toukokuussa eronnut
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tehtävästään ja hänen seuraajanaan Etsivän keskuspoliisin Terijoen alaosaston päällikkönä aloitti
heinäkuun alussa Erik Aleksander
Muurman. Tehtäväänsä Muurman
siirtyi Torniosta, missä hän oli
vuodesta 1923 lähtien toiminut
alaosaston päällikkönä.23 Aloittaessaan alaosaston päällikkönä
Muurman teki kesäkuun lopulla
yhdessä Kaarlo Penttilän ja rajakomendantti Ilo Schroederin
kanssa matkan rajalle tutustuakEtsivän keskuspoliisin ylietsivä Einar
seen alaosaston toimintaan ja neuKorpinen. Kuva: Kansallisarkisto.
votellakseen Korpisen kanssa tieEinar Korpinen, chief detective with
dustelusta. Raudun haaraosastolla
Finland’s secret police. Photo: National
miehet neuvottelivat tiedusteluArchives of Finland.
toiminnan tehostamisesta rajalla,
ja keskustelun kuluessa Korpinen
lupautui yhteistyöhön Kalvesmäen kanssa.
Korpisen aloittaessa OGPU:n tiedottajana keväällä 1927 OGPU:lla oli
erityinen tarve saada tietoa emigranttien liikkeistä rajan yli. Kun Trustioperaatio oli tullut tiensä päähän, OGPU oli lähettänyt ilmeisesti tarkoituksellisesti Suomeen Trustin asiamiehenä toimineen Eduard Opperputin. Opperput saatettiin rajan yli Neuvostoliitosta Suomeen 13.
huhtikuuta 1927. Suomessa Opperput esiintyi Neuvostoliitosta paenneena entisenä Trustin agenttina ja loi luottamusta emigrantteihin paljastamalla julkisuuteen kaiken Trustista ja OGPU:n tiedustelutoiminnasta. Seurasi hämmennystä Suomen tiedustelussa ja raivoa emigranttien
keskuudessa.24
Suomessa Eduard Opperputin paljastukset käynnistivät monarkistien
suunnittelemat Neuvostoliittoon kohdistuneet terrori-iskut. Aleksandr
Kutepovin johtamaan ROVS:n sisäiseen taistelujärjestöön kuuluneet
emigrantit aloittivat terrori-iskujen toteuttamisen, ilmeisesti juuri
Opperputin johdolla. Ainakin Opperput itse oli mukana kuuden hengen
terrorijoukossa, joka kahteen ryhmään jakautuneena ylitti Suomen ja
Neuvostoliiton rajan Kannaksella touko- ja kesäkuun taitteessa 1927.
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Rajan ylitys tapahtui Yleisesikunnan tiedusteluosaston Viipurin alaosaston päällikön kapteeni Gustaf Rosenströmin avustamana ja myös
Ison-Britannian tiedustelupalvelun tukemana. Ryhmän tarkoituksena oli
iskeä samanaikaisesti useassa eri kohteessa Moskovassa ja Leningradissa,
mutta iskuista vain yksi toteutui suunnitelmien mukaan. Monarkistit
iskivät 7. kesäkuuta kommunistisen puolueen keskusklubilla Leningradissa. Iskun jälkeen tekijät onnistuivat pakenemaan takaisin Suomen
puolelle, missä Rosenström otti heidät jälleen suojiinsa. Sen sijaan
Opperputin itsensä johtama kolmen hengen seurue epäonnistui iskussaan ja jäi – tai Opperputin johdolla jättäytyi – OGPU:n pidätettäviksi.25
Leningradin pommi-isku aktivoi OGPU:n tiedustelutoiminnan rajalla
ja iskun järjestäjien selville saaminen oli tšekistien tärkein tavoite sinä
kesänä. Kaikkien Suomessa toimineiden OGPU:n vakoilijoiden piti
pyrkiä paljastamaan iskun tekijät, kaikkia mahdollisia keinoja käyttäen
ja kustannuksista välittämättä. Heinä–elokuun taitteessa OGPU ei ilmeisesti ollut varma siitä, missä määrin suomalaiset viranomaiset olivat
olleet mukana pommi-iskujen toteutuksessa.26

Tiedottajat K ja K-mäki

Pommiattentaatin järjestäjien selvittämistä venäläiset halusivat myös
Einar Korpiselta. Kesällä 1927 Korpisella ja Kalvesmäellä oli tapaamisia
rajalla parin viikoin välein. Etsivän keskuspoliisin pääosastolla heitä
kutsuttiin lyhyesti nimillä »K» ja »K-mäki», venäläisille he olivat asiamies
Eino Kuusela ja tiedustelija 785. Rajakohtaamiset olivat lähes poikkeuksetta Tapparissa, sillä siellä Korpisen oli Kalvesmäen avustamana helpompi liikkua kuin muualla Kannaksen rajalla. Venäläisten käytös oli
aina kohteliasta, ja he toivat mukanaan syötävää ja juotavaa ja Korpisen
kieltäytyessä antoivat toisinaan pullon hänen mukaansa.
Tapaamisten välillä lähetettiin kirjeitä ja sähkösanomia Metsäpirtin,
Raudun ja Terijoen kuten myös Terijoen ja Helsingin välillä. Odotettiin
ohjeita, jotka ehkä ennättivät perille ajoissa. Etenkin elokuussa 1927
viestit kulkivat tiheään, yleensä postitse tai sähkösanomina, mutta toisinaan Terijoelta lähti joku etsivistä viestin viejäksi alaosaston autolla. Erik
Muurman kävi tiivistä kirjeenvaihtoa Esko Riekin kanssa, sillä Riekki
seurasi toimintaa tarkasti ja lähetti Muurmanille yksityiskohtaiset ohjeet
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venäläisille annettavista tiedoista. Aina ei tieto kulkenut riittävän nopeasti, ja toisinaan ohjeet Helsingistä saapuivat Rautuun askeleen myöhässä. Usein Korpinen ja Kalvesmäki olivat jo seuraavassa kohtaamisessaan ennen kuin viestit ennättivät Raudusta Terijoen kautta Helsinkiin.
Venäläiset antoivat Korpiselle jo ensimmäisellä tapaamisella joukon
kysymyksiä, joihin hänen piti laatia kirjallinen vastaus. Hänen haluttiin
hankkivan tietoja Suomessa olevien emigranttien toiminnasta ja tuovan
tapaamiselle emigranttien julkaisemia sanomalehtiä. Hänen piti selvittää,
ketkä Yleisesikunnan tiedustelijat kulkivat rajan yli Neuvostoliittoon,
keitä Suomessa epäiltiin vakoilusta Neuvostoliiton hyväksi ja ketkä olivat
viime aikoina tulleet salaa Neuvostoliitosta Suomen puolelle. Venäläiset
tiesivät suomalaisten pidättäneen Suomen puolelle salaa tulleen rajavartija Veniam Mihejeffin ja halusivat nyt Korpisen tuovan heille Mihejeffin kuulustelupöytäkirjasta kopion. Lisäksi he halusivat tietoja Terijoen
alaosaston henkilöstöstä ja uudesta päälliköstä Erik Muurmanista.
Tärkeimpänä tehtävänä Korpiselle annettiin kuitenkin selvittää Leningradin pommi-iskun tekijöiden nimet sekä se, minkä viraston lähettäminä he olivat toimineet. Tieto oli hankittava keinolla ja hinnalla millä
hyvänsä.
Korpinen vastasi venäläisten kysymyksiin kirjallisissa ilmoituksissa,
jotka hän oli kirjoittanut käsin ja allekirjoittanut ne peitenimellään Eino
Kuusela. Ilmoitukset sisälsivät selostuksen Korpisen elämänvaiheista sekä
luettelon Terijoen alaosaston henkilöstöstä. Emigranttien toimintaan
koskevaan kysymykseen liittyen Korpinen paljasti emigranttikomitean
puheenjohtajana toimineen eversti Aleksander Fencoultin siirtyneen
Suomesta pois ja hänen tilalleen tulleen paroni Boris von Graevenitzin.
Venäläisten emigranttien toiminnasta Korpinen oli kuitenkin vaitonainen, ja myös Yleisesikunnan tiedustelijoista Korpinen kertoi varsin varovaisesti. Hän vetosi ilmoituksessaan siihen, ettei Yleisesikunta juuri kertonut matkoistaan Etsivän keskuspoliisin miehille ja tuli paljastaneeksi
laitosten olevan hyvin eripuraisia.
Tšekistit halusivat Korpisen ilmoittavan heille heti, jos hän tietäisi
jonkun matkustavan tiedusteluasioissa rajan yli ja lupasivat kiinniotosta
Korpiselle tuntuvan palkkion. He ehtisivät siten järjestää vartiot vahdinpitoon saadakseen ylikulkijat kiinni. He halusivat nähtäväksi suomalaisten viranomaisten asiakirjoja: päiväkäskyjä, leimalla varustettuja
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jäljennöksiä Etsivän keskuspoliisin tehtävistä, Raudun osastolla käytössä
olevan kirjelomakkeen, johon olisi lyötävä osaston leima, sekä maaherran
antaman henkilötodistuksen.
Elokuun 10. päivänä Erik Muurman kirjoitti Esko Riekille Helsinkiin
ja pohti, mahtoiko Korpisen toiminnasta olla hyötyä. Riekki vastasi
Muurmanille seuraavana päivänä lähettämällä sähkösanoman Terijoen
alaosastolle ja kehotti Korpista olemaan varovainen toimissaan. Sähkösanomaa seurasi Muurmanille 12. elokuuta päivätty kirje, jossa Riekki
ilmaisi Korpisen toimineen liian rohkeasti ja omavaltaisesti. Hän oli sitä
mieltä, että Korpisen olisi pikimmiten korjattava sanomisiaan Etsivän
keskuspoliisin ja Yleisesikunnan väleistä. Riekki kuitenkin kannatti Korpisen toiminnan jatkamista ja emigrantteja koskevien tietojen antamista.
Hän näki kohtaamisten etuna sen, että venäläisten haltuunsa saamat vakoilutiedot annettaisiin heidän kauttaan. Koska Helsingistä käsin oli
vaikea antaa yksityiskohtaisia neuvoja, hän lupasi lähettää Juri Sikorskyn
neuvottelemaan tilanteesta itse paikalle.
Riekin kirjeen mukana seurasivat myös Juri Sikorskyn seikkaperäiset
ohjeet Muurmanille. Sikorsky neuvoi paljastamaan Etsivän keskuspoliisin henkilökunnasta vain muutaman nimen ja mahdollisesti antamaan
Kaarlo Penttilän valokuvan. Sikorskyn ohjeet tulivat kuitenkin auttamattomasti myöhässä, sillä Korpinen oli jo antanut Muurmanin ohjeiden
mukaan venäläisille selonteon Terijoen alaosaston henkilöstöstä. Muutenkin Sikorsky kehotti Korpista olemaan varovaisempi kuin hän ehkä
siihen mennessä oli ollut. Hän neuvoi, että Korpista olisi varoitettava
allekirjoittamasta minkäänlaisia papereita neuvottelematta ensin päällikkönsä kanssa. Niin ikään hän painotti, että Etsivän keskuspoliisin tai
Yleisesikunnan tiedustelutoiminnasta ei saisi antaa mitään, ei vähäpätöisintäkään tietoa, ellei siitä ollut sovittu päällikön kanssa.
Sen sijaan monarkistien toiminnasta sai Sikorskyn mielestä antaa
tietoja mahdollisimman paljon ja mielellään vähän väritettyjäkin, mutta
ei mitään tietoja sellaisista emigranteista, joita Yleisesikunta käytti tiedustelussaan. Kysymykseen, ketä Suomen puolella epäillään vakoilusta
Neuvostoliiton hyväksi, Sikorsky neuvoi ilmiantamaan jonkun tiedossa
olevan venäläisten agentin, mielellään vielä sellaisen, jota suomalaiset
eivät ole saaneet kiinni. Näin tämän agentin toiminta ehkä ainakin vähäksi aikaa lakkaisi, jos venäläiset tietäisivät agentin paljastuneen suomalaisille. Niistä henkilöistä, jotka olivat salaa tulleet Neuvostoliitosta
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Suomeen, Sikorsky ehdotti paljastettavan muutamia merkityksettömiä
pakolaisia, joilla ei ollut läheisiä sukulaisia Neuvostoliiton puolella. Lisäksi luottamuksen lisäämiseksi venäläisille oli Sikorskyn mielestä hyvä
antaa toimitettavaksi joitakin asiakirjoja, jotka olisi kuitenkin kaikki
väärennettävä yleiseen muotoon.
Muurman vastasi Esko Riekille 16. elokuuta päivätyssä kirjeessään ja
kiitti hänen ja Sikorskyn antamista neuvoista. Muurman kirjoitti välittäneensä ohjeet Korpiselle tiedoksi. Kirjeen mukana hän myös lähetti
Riekille jäljennökset Korpisen venäläisille antamista ilmoituksista. Muurman oli kirjeessään sitä mieltä, että Korpinen oli antanut itsestään
tarkkoja tietoja siinä uskossa, että venäläisillä nämä tiedot jo ennestään
olisivat. Hän piti kiinnostavana venäläisten mielenkiintoa Leningradissa
tapahtuneeseen pommiattentaattiin sekä heidän vaatimustaan saada
kirjevaihtolomakkeita ja maaherran antama henkilötodistus. Hän arveli
venäläisillä olevan tarkoituksena lähettää väärennetyillä papereilla
henkilöitä Suomeen ja käyttää kaavakkeita hyväkseen vakoilutoiminnassa. Muurman oli kutsunut Korpisen Terijoelle neuvottelemaan tilanteesta elokuun 20. päivänä ja ehdotti, että Riekki komentaisi Sikorskyn
paikalle osallistumaan neuvotteluihin. Muurman piti Korpisen toimintaa
erittäin arkaluontoisena ja vaarallisena.
Muurmanin toiveen mukaisesti Sikorsky matkusti Terijoelle elokuun
19. päivänä. Sikorsky ilmaisi neuvotteluissa pääosaston tyytymättömyyden siihen, että Korpinen oli mennyt omissa nimissään antamaan venäläisille sitoumuksia ja liian tarkkoja henkilötietoja itsestään. Sikorsky
kehotti Korpista vastedes mitä suurimpaan varovaisuuteen ja ohjeisti,
ettei venäläisten kysymyksiin saanut antaa vastausta heti, vaan vastaamista olisi lykättävä millä tekosyyllä hyvänsä siihen asti kunnes päällikön
ohjeet olisivat saapuneet. Ainakaan Sikorsky ei ollut valmis juttua vielä
hautaamaan, sillä tämäntapainen toiminta oli hänen mielestään oleellinen osa nykyaikaista tiedustelua. Muurman lupasi pitää pääosaston tarkasti ajan tasalla.
Muurman ja Sikorsky olivat molemmat sitä mieltä, että Kalvesmäen
osalta juttu voitaisiin vähitellen haudata, koska tulokset olivat olleet
laihoja ja ilmeisesti Riekkikin oli valmis vähitellen lopettamaan Kalvesmäen jutun. Sikorsky ehdotti Kalvesmäelle annettavaksi vastaisuudessa
vähemmän tietoja levitettäväksi ja kehotti häntä esiintymään arkana ja
haluttomana. Hän voisi vedota epäilevänsä silmälläpitoa ja sanoa, ettei
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halua ottaa rahoja vastaan, kun tulostakaan ei ole syntynyt. Kalvesmäki
voisi Sikorskyn neuvojen mukaan vedota siihenkin, että hänen toimintansa olisi nyt tarpeetonta, kun hän oli hankkinut heille hyvän tiedottajan. Näin Sikorsky toivoi Kalvesmäen jutun kokevan »hiljalleen luonnollisen kuoleman».
Kalvesmäki oli kuitenkin Korpisen mukana kohtauksella ainakin syyskuun 3. päivänä, jolloin heitä olivat vastassa Leningradin sotilaspiirin
rajaosaston edustaja, Siestarjoen OGPU:n rajavartio-osaston päällikkö
Sokoloff ja Janne Ojala. Korpinen antoi venäläisille pyydetyt ilmoitukset,
emigranttien sanomalehtiä sekä kaksi Raudun haaraosaston kirjekaavaketta, joissa olevaa Etsivän keskuspoliisin leimaa oli kuitenkin taitavasti
ja huomaamattomasti muutettu. Saatuaan Korpisen toimittamat paperit
Sokoloff käski Korpisen allekirjoittaa kirjekaavakkeet. Vastustelustaan
huolimatta Korpinen joutui kirjoittamaan allekirjoituksensa tyhjään
kirjepaperiin, Etsivän keskuspoliisin leiman yläpuolelle, mutta teki sen
tarkoituksella eri tavoin kuin yleensä. Hän kirjoitti leiman yläpuolelle
pelkästään sukunimensä, kun hän tavallisesti allekirjoituksessaan käytti
ristimä- ja sukunimiyhdistelmää Einar Korpinen. Siten väärennetty allekirjoitus olisi helposti tunnistettavissa.
Ilmoituksissa Korpinen kirjoitti yrittäneensä ottaa selvää kesän pommiattentaatin tekijöistä, mutta väitti Muurmanin olleen salaperäinen ja
vaitonainen asian suhteen. Korpinen paljasti venäläisille kuitenkin
emigrantti Nikolai Aleksanderinpoika Jagodintseffin tulleen pidätetyksi.
Jagondintseff, joka kuului Moskovassa toimineeseen salaiseen monarkistijärjestöön, oli tullut huhtikuussa salaa Suomeen ilmeisesti tarkoituksenaan vaientaa Eduard Opperput.27 Ilmoituksiin sisältyi Hämeenlinnan poliisilaitoksen 5. elokuuta antama Jagodintseffin pidätysmääräys,
joka oli annettu sen jälkeen kun hän oleskeluluvan saatuaan oli jättänyt
ilmoittautumatta poliisille.
Kalvesmäki oli tapaamisen ajan pysytellyt vaiti Korpisen neuvotellessa
venäläisten kanssa. Hän todennäköisesti halusi vähitellen irrottautua
jutusta, tai ehkä hän odotti maksamattomia palkkioitaan venäläisiltä,
kuten antoi heidän ymmärtää. Venäläiset puolestaan olivat sitä mieltä,
ettei Kalvesmäki ollut toimittanut heille rahoja vastaavia tietoja, eivätkä
he siksi antaneet hänelle rahaakaan. Korpinen sai sillä kertaa 2 500 markkaa elokuun palkasta ja lupauksia loppupalkasta, joka maksettaisiin
seuraavalla kerralla syyskuun 9. päivänä.
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Syyskuussa OGPU:n kiinnostuksen kohteet muuttuivat yllättäen ja
kohtaukset loppuivat kokonaan. OGPU:n ainoa ja tärkein tavoite syyskuun alun jälkeen oli järjestää Yleisesikunnan tiedustelijan Matti Pönniön kiinnijoutuminen. Matti Pönniö oli Yleisesikunnassa yksi eniten
vakoilumatkoja Neuvostoliittoon tehneistä vakoilijoista.28 Korpiselle
tehtävä oli mahdoton, ja hän joutui valehtelemaan tapaamisestaan Pönniön kanssa yrittäen vakuuttaa vastapuolen siitä, ettei Pönniö enää olisi
tiedustelutehtävissä mukana. Vain reilua viikkoa aiemmin Korpinen oli
ilmoituksessaan Terijoen alaosastolle puoltanut Pönniön kansalaisuusanomusta ja vakuuttanut hänen luotettavuuttaan.29
Syyskuun aikana Erik Muurman ja Esko Riekki olivat tiheään yhteydessä Kalvesmäen–Korpisen jutusta, ja syyskuun alkupuolella Muurman
vieraili Riekin luona Etsivän keskuspoliisin pääosastolla Helsingissä.
Vierailun jälkeen 17. syyskuuta Riekki lähetti kirjeitse Muurmanille
Sikorskyn laatimat toimintaohjeet. Sikorsky kannatti edelleen toiminnan
jatkamista ja tietojen hankkimista Korpisen välityksellä. Häntä kiinnosti
erityisesti saada selville, kenelle ja missä tarkoituksessa venäläiset olivat
hankkineet Korpisen allekirjoituksella ja Raudun haaraosaston leimalla
varustetun kirjelomakkeen. Mikäli joku rajanylittäjä saataisiin kiinni tällä
väärennetyllä leimalla merkityn kulkuluvan kanssa, ei häntä Sikorskyn
mukaan pitäisi heti pidättää, vaan hänelle olisi järjestettävä mahdollisimman tarkka seuranta ja kaikin keinoin olisi selvitettävä, missä asioissa
hän rajalla liikkuu.
Ohjeissaan Sikorsky myös kehotti varoittamaan Matti Pönniötä, mutta ei ole tiedossa, saiko Pönniö koskaan varoitusta tai antoiko hän varoituksen vaikuttaa suunnitelmiinsa, sillä lokakuussa hän meni jälleen rajan
yli mukanaan kaksi Yleisesikunnan tiedustelijaa. He ylittivät rajan Raudun Huhdin vartioaseman kohdalla tullivartija Ahtiaisen saattelemana.
Runsaat kymmenen päivää myöhemmin, paluumatkalla Suomen puolelle, he joutuivat neuvostovartijoiden yllättämiksi ja takaa ajamiksi
seurauksena se, että Pönniö haavoittui laukaustenvaihdossa selkään.30

Yhden jutun loppu

Syyskuussa OGPU yllättäen katkaisi yhteistyönsä Korpisen kanssa. Vielä
syyskuun 21. päivänä 1927 Korpinen meni sovitulle kohtaamispaikalle
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Tapparin rajalla, kuten oli tottunut tekemään. Venäläiset eivät kuitenkaan
tulleet rajalle sinä yönä. Eivätkä he tulleet seuraavanakaan päivänä, eivät
enää koko syksyn aikana. Edellisenä päivänä Leningradissa oli alkanut
monarkistiterroristien oikeudenkäynti. Jo syyskuun alussa Leningradissa
oli käyty oikeusprosessi, niin sanottu 26 vakoilijan juttu, missä terroriiskuista syytettyinä oli vakoilurinkiin osallistuneita englantilaisia. OGPU
leimasi Ison-Britannian konservatiivipuolueen ja tiedustelupalvelun
syyllisiksi tuhotöihin ja selitti pommi-iskuilla yritetyn lietsoa sotaa Neuvostoliiton ja Ison-Britannian välille. Samassa yhteydessä uutisoitiin
Neuvostoliiton lehdistössä Suomen Yleisesikunnan auttaneen kesäkuun
pommiattentaatin järjestäjiä.31 Pian vakoiluoikeudenkäynnin jälkeen, 20.
syyskuuta, alkoi Leningradissa monarkistiterroristien oikeudenkäynti,
jossa neljä monarkistia tuomittiin kuolemaan.32 OGPU suurenteli etenkin brittien osuutta tapahtumiin, mutta se oli saanut syyllisensä, eikä
Korpisen tiedoille sillä hetkellä enää ollut tarvetta.
Syyskesän lukuisten tapaamisten, tiedonvaihdon ja asiakirjojen välityksen jälkeen OGPU siis yllättäen syyskuussa 1927 halusi katkaista
yhteistyönsä Korpisen kanssa. OGPU:n miehet eivät enää saapuneet
sovittuun tapaamiseen, eivät lähettäneet viestiä, eivätkä ottaneet yhteyttä
Kalvesmäkeen. Juttu oli Korpisesta riippumatta tullut taitekohtaansa
siitäkin huolimatta, että Korpisen toiminta ei ilmeisesti missään vaiheessa
paljastunut venäläisille, vaan he edelleen luottivat hänen välittämiinsä
tietoihin.
Odottaminen teki kuitenkin Korpisen kärsimättömäksi, ja hän halusi
vielä kerran yhteyden venäläisiin tovereihinsa, sillä hänelle oli jäänyt
saatavia syksyn kohtaamisista. Joulukuussa Korpinen otti Kalvesmäen
välityksellä yhteyttä Janne Ojalaan, ja Ojala olikin halukas taas jatkamaan
yhteistyötä, jos he pääsisivät sopuun palkkioista. Taas kulkivat puhelinsanomat niin haaraosaston ja alaosaston kuin alaosaston ja pääosastonkin välillä. Mutta venäläiset määräsivät kohtausten kulun. He käyttivät tiedottajiaan hyväkseen, kun heillä oli siihen tarvetta, silloin kun he
tarvitsivat tietoja Suomen puolelta rajaa. Tällä kertaa he tarvitsivat taas
tietoja Metsäpirtin rajaosuudelta, tietoja ylikulusta Suomen puolelta
Neuvostoliittoon.
Sikorsky ja Muurman kannattivat kumpikin toiminnan jatkamista ja
tietojen hankintaa venäläisiltä. Korpinen halusi jatkaa toimintaa saadakseen maksamatta jääneet palkkionsa edelliseltä syksyltä, kun taas Kal-
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vesmäki halusi jättäytyä kokonaan yhteistyöstä pois. Vuoden 1928 alkupuolella Korpisella oli enää muutamia tapaamisia venäläisten kanssa.
Näissä tapaamisissa venäläiset halusivat tietoja salakuljettajista ja rajan yli
kulkijoista, Korpinen vaati saataviaan ja Kalvesmäki, silloin kun oli mukana, pysytteli syrjemmässä vahtia pitämässä.
Korpisen, Kalvesmäen ja OGPU:n vartijoiden viimeinen tapaaminen
oli tiettävästi kesäkuun 7. päivänä 1928. Tuona päivänä Korpinen ja
Kalvesmäki kävivät yhdessä kuulustelemassa myrskyn takia Neuvostoliiton puolelle rantautumaan joutuneita kalastajia. Kalastajia, jotka eivät
rajasta piitanneet, vaan joille sen ylittäminen oli ylpeyden aihe. Samalla
he kävivät tapaamassa kerran tovereiksi kutsumiaan venäläisiä. Kesäkuun
11. päivänä laatimassaan ilmoituksessa Metsäpirtin Tapparin kalastajien
kuulustelusta Korpinen kirjoitti tavanneensa rajantakaisia tiedottajia
yhdessä tullivartija Kalvesmäen kanssa.33 Raporttia tai ilmoitusta Korpisen, Kalvesmäen ja venäläisten kohtauksesta tuona päivänä ei ole säilynyt,
mutta varmaa on, että siihen tapaamiseen kesän 1928 kynnyksellä päättyi
Kalvesmäen ja Korpisen OGPU:n toiminta tiedottajina. Ei ole tiedossa,
miksi kohtaamiset päättyivät niin pian sen jälkeen, kun OGPU vielä keväällä oli halunnut tietoja Korpiselta.
Kaikki asiakirjat Korpisen ja Kalvesmäen toiminnasta OGPU:n tiedottajina Tapparin vartiolla taltioitiin aikoinaan Etsivän keskuspoliisin
Terijoen alaosastolla erilliseen kansioon nimellä »Kalvesmäen–Korpisen
juttu, Venäjän vakoilu». Kansio sellaisenaan ei ole säilynyt. On mahdollista, että se tuhoutui, kun alaosaston asiakirjoja evakuoitiin vuonna
1939. Siinä yhteydessä osa papereista tuhoutui ja osa sekoittui Sortavalan
alaosaston arkistoon. Ehkä kansio tuhottiin vuonna 1944, jolloin annettiin määräys tuhota kaikki Valtiollisen poliisin arkistoon sisältyvä ja
tiedustelijoiden paljastumiseen mahdollisesti johtava aineisto, kuten tiedustelijamapit ja ilmoituskokoelmat.34 Kalvesmäen alkuperäiset, jokaisen
kohtaamisen jälkeen kirjoittamat kirjeet rajakomendantti Schroederille
eivät nekään ole säilyneet, mutta jäljennökset niistä, kuten myös suurimmasta osasta Korpisen laatimista ilmoituksista ja raporteista, taltioitiin
aikoinaan henkilömappeihin pääosastolla.
Tapparin vartioasemaa tai Kalvesmäen kotitaloa ei enää ole, eikä moni
rajalainen enää tunnistaisi Rajaojaa siksi ojaksi, jota valtakunnan raja
joskus noudatti. Ojan varrelta voi tänä päivänä löytää väliaikaisen kalamajan, ehkä kappaleen kivijalkaa tai ruohottuneen ja metsittyneen
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kaivonpaikan.35 Miikkulaisten kylä on sotilasaluetta, ja entisestä muistuttaa vain sammaloitunut mukulakivinen maantie.36 Einar Korpiselle
etsivän työstä tuli elämäntyö. Hän siirtyi Raudusta ylietsiväksi Terijoen
alaosastolle ja sodan aikana Päämajan valvontaosastolle. Kaarle Kalvesmäki puolestaan palveli kuolemaansa vuonna 1937 saakka päällysmiehenä Tapparin vartiolla. Vain muutama vuosi Kalvesmäen kuoleman
jälkeen ei ollut enää rajaakaan, ei rajapaaluja vaakunoineen eikä rajavartijoiden kulkemia polkuja. Oli rajalinja, joka erottui metsässä vielä
hetken, kunnes kasvillisuus kuroi sen kiinni, häivyttäen entisen. Mutta
raja, sellaisena kuin se oli ollut Kalvesmäen sitä vartioidessa, oli olemassa
niin kauan kuin sitä vartioineet viimeiset rajalaisetkin.
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Encounters on Border – Intelligence
Operations on Karelian Isthmus in 1920s
Several authorities were engaged in various forms of espionage and intelligence operations on the Karelian Isthmus in the 1920s. Among
these operators were the Soviet Union’s secret police OGPU (Obyedinyonnoye gosudarstvennoye politicheskoye upravleniye) and its Finnish
counterpart EK (Etsivä keskuspoliisi), which both hired informers to
operate in the immediate vicinity of the border. Two Finnish informers,
Kaarle Kalvesmäki and Einar Korpinen, were active at the border
checkpoint in Tappari, in the municipality of Metsäpirtti, in 1926−
1928.
Kalvesmäki (1874−1937), who was the chief of the checkpoint, and
Korpinen (1893−1961), who held the chief detective’s position with
EK, passed information to OGPU for two years, while at the same time
keeping EK posted on their activities. They would meet OGPU’s border
guardsmen at the Tappari checkpoint at prearranged times. During
those encounters, they handed out documents on Finland’s border security agency, reported events of interest that had taken place near the
border, and provided information on Finland’s intelligence activities.
This information was passed via EK before its release to the Russians –
who paid for it in cash. The EK headquarters had assigned code names
»K-mäki» and »K», respectively, to Kalvesmäki and Korpinen, while the
Russians had dubbed them as »agent Eino Kuusela» and »informer
number 785».
The foregoing scheme, sometimes called the Kalvesmäki–Korpinen
case, had its origins in the summer of 1926 when OGPU hired Kalves-
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mäki as its informer, followed by Korpinen in 1927. In those years
OGPU was bolstering its informer pool near the border and ramping
up its intelligence operation directed at Finland’s monarchist emigrant
community in order to obtain advance information on any terrorist attacks in the Soviet Union.
Kalvesmäki and Korpinen met with OGPU officers at the Tappari
checkpoint regularly. An interpreter proficient in the Finnish language
and the commandant of the Russian checkpoint, which was subordinated to the Leningrad Military District, always attended these clandestine meetings that took place in the small hours of the morning, often
on a day of a major public event on the Finnish side. During each encounter, Kalvesmäki and Korpinen would hand out to the Russians
written answers to the questions the latter had submitted during the
previous rendezvous, and received a new task to be accomplished prior
to the next meeting.
The details that Kalvesmäki and Korpinen passed on to the Russians
were about Finland’s intelligence effort, the operations of EK and the
General Staff on the border, and activities of authorities and the Civil
Guard on the borderland in general. In addition to these requests,
Kalvesmäki was asked to bring weapons and copies of Border Guard
documents, and to draft patrol rosters in such as manner that would
enable the Russians to sneak across the border unnoticed. In the summer of 1927, OGPU showed particular interest in the movements and
whereabouts of British citizens in Finland. At that time, the most important task for Kalvesmäki, Korpinen, as well as all OGPU spies in
Finland, was to track down the perpetrators of a bombing that had occurred in Leningrad in June.
For the exchange of information, Kalvesmäki and Korpinen were
paid in return by the Russians on a monthly basis. The Russians put a
particularly high value on the details passed by Kalvesmäki. However,
the Russians never got to know that after each border encounter
Kalvesmäki and Korpinen reported on the events to the EK office at
Terijoki, a town close to the border on the Finnish side.
Kalvesmäki’s reports to the Russians, in which the latter got answers
to questions they had asked during the previous meeting, were typed
by the chief of the EK office at Terijoki in such a way that the Russians
would find them satisfactory, but being careful not to reveal more de-
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tails than appropriate, and including in the reports only information
that was authentic but insignificant for the border security of Finland.
They were bait that it was hoped the Russians would swallow and move
their focus away from EK’s activities in the area. Conversely, from
Kalvesmäki and Korpinen’s reports EK could glean information on the
Russians’ intelligence gathering and the main objects of OGPU’s current interests. The two informers’ activities were under the surveillance
of Esko Riekki, the head of EK in Helsinki. During 1927 in particular,
as monarchist activists stepped up their actions on the Karelian Isthmus and OGPU had also intensified its intelligence-gathering operations, the head office of EK gladly accepted all pieces of intelligence
that could be obtained in the area.
Kalvesmäki and Korpinen’s contract as OGPU’s informers came to
an end suddenly in the fall of 1927, after they had pursued the information exchange operation for slightly more than a year. The times of
clandestine meetings and their objectives were determined by OGPU,
and after it had found the culprits of the bombings staged by monarchist terrorists in Leningrad in the summer of 1927 and sentenced
them in a trial held during the fall of that same year, the organization
no longer needed the Finnish informers’ services. Prompted by EK,
Kalvesmäki and Korpinen still attempted to maintain contacts with
OGPU during the winter of 1927, until the operations came to a complete halt in June 1928.

E N C O U N T E R S O N B O R D E R – I N T E L L I G E N C E O P E R AT I O N S O N K A R E L I A N I S T H M U S –
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VILLE VÄNSKÄ
(s. 1974), yleisesikuntakomentaja, palvelee meripuolustusupseerina Pääesikunnan operatiivisella osastolla. Valmistelee sotatieteen väitöskirjaa
aiheesta Puolustushaarat operaatioissa. Kirjoittaja on aiemmin julkaissut
kirjan Merisota – historia, teoria ja nykypäivä (Docendo, 2015).

Laivaston sotapelejä 1920–1940-luvuilta
Merisotakoulun kirjastossa Suomenlinnassa säilytetään osaa vanhasta
laivastoarkistosta. Arkisto on järjestelemätön ja tarjoaa uteliaalle monia
mielenkiintoisia sotahistoriallisia yksityiskohtia, jotka ehkä järjestettyä
arkistoa aika ajoin supistettaessa olisivat saattaneet kadota kokonaan.
Yksi mahdollisesti vuosikymmeniä koskemattomana ollut mappilaatikko
sisältää neljä merisotapelikirjaa 1920-luvulta välirauhan kevääseen 1941.
Merisotapelit sääntöineen ja säilyneine muine dokumentteineen ovat
suurella vaivalla ja tarkkuudella laadittuja, eikä niille löydy suoraa vasti-

Laivastoarkiston mappeja Merisotakoulun kirjastossa Suomenlinnassa. Kuva: Ville
Vänskä.
Document binders from the naval archives in the library of the Navy Academy in
Suomenlinna. Photo: Ville Vänskä.
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netta nykypäivän merisotaopin opetuksessa. Artikkelissa tarkastellaan
Suomen laivaston sotapelaamisen kehitystä 1920–40-luvuilla säilyneiden
dokumenttien valossa. Paitsi sotapelien järjestämisestä ennen sotia sotapelikirjat antavat myös vihjeen siitä, kuinka meripuolustuksemme on
eri aikakausina suunniteltu järjestettävän.

Sotapelaamisen perusteita

»Ei ole aina järkevää tarkistaa sotasuunnitelmia sotaharjoitusten avulla,
koska tuleva vihollinen täten voi saada joitakin sille tärkeitä tietoja. Jotta
siitä huolimatta voitaisiin sotasuunnitelmia tarkastaa, on tapana järjestää
niin sanottu sotapeli.»1
Sotapelin ja sotapelaamisen on sanottu olevan sodankäynnin malli tai
simulaatio, johon ei osallistu todellisia toimivia joukkoja ja jonka etenemiseen vaikuttavat pelaajina olevat henkilöt ja heidän tekemänsä päätökset. Sotapelaamisen yksi merkittävimmistä hyödyistä on ajatustoiminta, joka tapahtuu pelaamisen aikana. Sotapelaaminen antaa mahdollisuuden harjoittaa ajattelua ja ammattitaitoa ilman vaaratekijöitä.
Sotapelaamisella voidaan opettaa, miten tehdään päätöksiä eikä pelkästään sitä, millaisia päätöksiä tehdään. Sotapelaaminen luo mahdollisuuden ajatella monimutkaisia, epävarmoja ja muuttuvia tilanteita maalaisjärjellä. Sotapelaamisen ydin on sen perusluonteessa: ihmisten tekemät päätökset toisten ihmisten päätöksiä vastaan.2
Nykyaikaisen sotapelaamisen periaatteet ovat peräisin Preussin yleisesikunnan päällikön kenraali Helmuth von Moltke vanhemman (1800–
1891) sotapelaamisen järjestelyistä. Preussissa sotapelaamisella oli vahva
asema osana upseerikoulutusta. Sotapelaamisen ja laajemmin esikuntaharjoitusten tarkoituksena oli opettaa tuntemaan omia suorituskykyjä
ja niiden käyttöperiaatteita. Tavoitteena oli myös oppia tuntemaan ihmisten luonnetta, kuten alaisten vahvuuksia, heikkouksia ja käyttäytymistä paineen alaisena. Sotapelissä häviäminen oli hyväksyttyä ja virheiden analysointi muodostui useasti tehokkaammaksi oppimistapahtumaksi kuin onnistuneet perussuoritukset. Kenraali von Moltke otti
myös taistelukenttäkierrokset osaksi laajaa sotapelaamisen käsitettä.
Sotakorkeakoulun opiskelijat vietiin tutustumaan mahdollisiin taistelumaastoihin, missä von Moltke esitti opiskelijoille kuvitteellisen tilanteen
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ja laittoi nämä laatimaan tilanteeseen sopivan taistelusuunnitelman.
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksassa käytettiin sotapelejä erityisesti sellaisten suorituskykyjen käytön opettamiseen, jotka oli Versaillesin rauhansopimuksessa kielletty Saksalta.3

Ensimmäinen suomalainen sääntökirja heijastelee suurvaltojen
merisotaoppia

Merisotakoulun kirjastosta löytyvistä sotapelikirjoista vanhin on komentajakapteeni M. Golovinin laatima ruotsinkielinen kolmekymmentäsivuinen sääntökirja Regler för sjökrigsspelet. Kirja on päiväämätön, mutta
Golovinin henkilöhistoria ja kirjan sisältö viittaavat 1920-luvun ensimmäiselle puoliskolle. Mikael Golovinin tausta oli Pietarin merikadettikoulussa, jossa Golovin oli vanhempana luutnanttina opettanut »merenkulkuoppia ynnä muita aineita». Venäjän vallankumouksen ja Suomen vapaussodan sekavassa tilanteessa Golovin hakeutui Suomeen ja
määrättiin vuonna 1919 perustettuun Meriväen kouluun johtamaan
merkinantokoulutusta. Vuonna 1921 Golovin määrättiin komentajakapteenin arvoisena upseerina merikadettiosaston johtajaksi. Venäjän laivastossa palvelleena hän hallitsi useita eri aineita ja oli lisäksi etevä
opettaja. Hän luennoi tosin ruotsiksi, mutta siitä ei ollut erityisempää
haittaa, koska kaikki oppilaat hallitsivat toisen kotimaisen kielen. Aitosuomalainen lehdistö alkoi kuitenkin vainota osaa laivaston upseereista
1920-luvulla. Lehtikirjoittelussa vaadittiin laivaston puhdistamista vierasmaalaisista aineksista. Kampanja oli tarkoitettu lähinnä Venäjän laivastossa palvelleita vastaan ja se alkoi vähitellen tuottaa tuloksia. Golovin erosi vakinaisesta palveluksesta vuonna 1923, mutta hänen johdollaan toiminut oppikirjakomitea ehti laatia sitä ennen monen eri aineen
oppikirjat. Komentajakapteeni Golovinin edelleen luettu ja yleisesti tunnettu merkkiteos Merisodan historia julkaistiin vuonna 1925.4
Regler för sjökrigsspelet on tyypiltään strateginen merisotapeli, jonka
tarkoituksena on ollut opettaa laivastovoiman suorituskyvyn tuntemusta,
käyttömahdollisuuksia ja toisaalta rajoituksia sekä ajan ja laivaston tarvitseman huollon merkitystä. Sääntökirjan alussa viitataan referenssinä
espanjalais-amerikkalaisen sodan 1898 operaatioihin, kuten St Jago de
Cuba, Baracca, Nipe, Ports of Trinidad. Tämä seikka, kuten pelikirjan
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Arkistosta löytyneitä merisotapelikirjoja, joista vanhin on 1920-luvulta, uusin
vuodelta 1941. Kuva: Ville Vänskä.
Documents on naval war games pulled from the archives, the oldest dating from
the 1920s, while the most recent was issued in 1941. Photo: Ville Vänskä.

alustyyppien suomalaisia sotalaivoja merkittävästi suurempi koko – jopa
400 jalkaa pitkiä ja 16 tuuman laivatykein aseistettuja taistelulaivoja –
viittaa siihen, että Golovinilla on ollut käytössään valmis ulkomainen,
todennäköisesti amerikkalainen, sotapelin sääntökirja. Golovinin sääntökirja sisältää paljon yksityiskohtaisia taulukoita, joissa selvitetään
osumatodennäköisyyksiä eri aseilla, eri etäisyyksiltä vaihtelevissa sää- ja
näkyvyysolosuhteissa, erilaisilla kranaateilla maalin kulman vaihdellessa.
Laivatykistön lisäksi huomioidaan miina-ase ja torpedo. Espanjalaisamerikkalaisen sodan tapahtumiin liittyen myös jalka- ja ratsuväen
käyttöperiaatteet maissa on käsitelty yhdellä sivulla. Huomattavaa on,
että ilma-aseella ei ole tuon aikakauden sääntökirjassa vaikuttavuutta
edes tiedustelutehtävissä.5
Strategista osuutta pelikirjassa ovat erityisesti taulukot, joista selviää
yksittäisen laivan ja laivaston tarvitsemat huoltotarvikkeet, toimintakyky
vuorokausina ilman huoltoa, alustyyppien ja osastojen nopeudet sekä
maihin lasketun jalka- ja ratsuväen vastaavat suorituskyvyt. Taktista
sotapelaamista kirjassa vastaavasti edustavat säännöt alusten liikehtimis-
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kyvylle. Esimerkiksi käännöksissä vanavesimuodostelman nopeus hidastuu ja käännöksen jälkeinen nopeuden kasvattaminen käännöstä edeltäneeseen nopeuteen kestää ajallisesti viisi minuuttia.
Tämä sotapelaamisen sääntökirja on oletettavasti ensimmäinen Suomen merivoimissa laadittu. Vaikka peliohjeistus on varsin kaukana kotivesiemme olosuhteista ja laivastovoimamme vaatimattomuudesta, se on
ollut lähtökohta suomalaisen sotapelaamisen kehittämiselle. Sotapelaamista on varmuudella käytetty välineenä merisotataktiikan opetuksessa
koko 1920-luvun, mutta ajallisesti seuraava säilynyt dokumentti toimeenpannusta sotapelistä on vuodelta 1930.

Laivaston ampumakurssi n:o 1:n sotapeli 15.2.1930

Laivaston ampumakurssilla numero yksi on järjestetty kaksi sotapeliä:
ensin strateginen ja tätä seurannut taktinen sotapeli. Jako strategiseen ja
taktiseen vaiheeseen on tyypillinen myöhemmissä sotapeleissä. Strateginen sotapeli on toiminut eräänlaisena johdantona pelaajille, jossa strategisin tilannekuvauksin pelin osallistujat ajetaan sisään vallitsevaan
yleistilanteeseen. Strategisen pelin tarkoitus on päättyä taktisen pelin
lähtökohtatilanteeseen.
Strateginen sotapeli

Strategisen sotapelin säännöt ovat ytimekkäät ja mahtuvat ilman tilanteen kuvausta neljälle sivulle. Peliin osallistuva henkilöstö jakautuu pelin
johtoon sekä siniseen ja punaiseen osapuoleen. Pelin johtoon kuuluvat
johtaja, pöytäkirjan pitäjä, ilmailujohtaja ja kaksi välittäjää. Osapuolien
henkilöstöä ovat päällikkö, lippukapteeni, ilmailuvoimien komentaja ja
erillisten muodostelmien päälliköt.6
Peli alkaa johtajan jakaessa osallistujille sotatilanteen, sota-alueen
tiedot, yleiset tiedot sotaan osallistuvista, sotatilanteen alkamisajan sekä
kunkin osapuolen salassa pidettävät erikoisohjeet taistelujaotuksesta,
vihollisesta, käsketyistä tehtävistä jne. Saatujen perusteiden pohjalta osapuolten päälliköt saavat aikaa kolme vuorokautta laatia toimintasuunnitelmansa tilanteenarviointeineen, käskyineen ja määräyksineen.
Varsinaista pöytäpeliä varten on varattava merikortteja, laivoja ja
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laivueita esittäviä merkintänappuloita, läpinäkyvää paperia, värikyniä,
soittokello, nastoja ja erivärisiä lomakkeita. Pöytäpelivaihe alkaa osapuolten laivastovoimien ryhmittämisellä merikortille laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Peli käynnistyy 5–10 minuutin vedoilla, jotka
vastaavat yhtä tuntia pelilaudalla. Vedon päättyessä osapuolten päälliköt
antavat pelin johtajalle lomakkeet, joihin on merkitty osastojen liikkeet
vedon aikana. Nämä liikkeet siirretään pelin johtajan merikorttiin. Yksityiskohtina mainittakoon polttoaineen kulutuksen seuranta sekä erillisen osaston johtajan toiminta. Jos on muodostettu laivastosta erillinen
osasto, joka on radion tai optisen viestityksen kantamattomissa, tai on
määrätty radiohiljaisuus, täytyy tämän erillisen osaston johtajan toimia
erillisessä huoneessa.
Strategisen sotapelin pöytäpelivaiheen tavoitteena on havaita vastustaja ja päästä itselle edulliseen asemaan vastustajaan nähden. Pelkkä
visuaalinen havainto vastustajasta ei kuitenkaan johda automaattisesti
ratkaisutaisteluun: »Kun sotaan osaa ottavat voimat joutuvat optilliseen
kosketukseen toistensa kanssa, kutsutaan k.o. päälliköt johtajan luo joko
yhdessä tai erikseen ja on niiden silloin ratkaistava mitä aikovat tehdä.
Tämän perusteella päättää johtaja syntyykö taistelua vai ei, sekä päättää
molemmin puoleiset vauriot. Johtajan tuomio on tässä tapauksessa
ratkaiseva.»
Strateginen peli päättyy, kun toimintasuunnitelman mukainen tehtävä
on suoritettu tai laivastot ovat joutuneet ratkaisutaisteluun. Tämän jälkeen pelin johtaja kertaa pelin kulun ja arvioi osapuolten laatimia suunnitelmia sekä tehtyjä ratkaisuja.
Laivaston ampumakurssin numero yksi strategisesta sotapelistä on
säilynyt sääntökirjan lisäksi vain yleistilanne ja osapuolten erikoisohjeet.
Huomattavaa on ilman varsinaisia pelipöytäkirjojakin, että peli on laadittu vastaamaan avomerellä kohtaavien laivastojen ratkaisutaistelua ja
itse laivasto-osastojen liikuttelu sekä taktisesti oikeaan asemaan pääseminen ovat lopputuloksen kannalta ratkaisevia. Pelin sääntökirja heijastelee siten ensimmäistä maailmansotaa edeltäneen ajan merisotataktiikan perusteita sekä maailmansodan tärkeimpien merisotatapahtumien
kuten Skagerrakin meritaistelun oppeja.
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Taktinen sotapeli

Strategista peliä seuraa taktinen sotapeli. Laivaston ampumakurssin
»taktillisen merisotapelin säännöt» ovat varsin yksityiskohtaiset käsittäen
22 sivua esimerkkilomakkeineen. Taktisen sotapelin tavoitteiksi mainitaan muun muassa opettaa eri laivatyyppien tehtäviä ja käyttöperiaatteita, taktisia periaatteita ja lainalaisuuksia, harjaannuttaa tilanteen
arviointikykyä ja käskytekniikkaa sekä harjoittaa merivoimien ohjesääntöjen soveltamista.
Taktinen sotapeli pelataan yhteenliitettyjen pöytien ja merikorttien
muodostamalla operaatioalueella. Keskelle pelipöytää sijoitetaan verho.
Sen alaosassa on pitkin pöytää päiväaukko, jonka läpi vastustajan tilannetta voidaan arvioida pöytätasossa. Pelinappuloina toimivat laivojen
tinamallit. Päiväaukko voidaan sulkea suunnan muutosten ajaksi. Kaartoja varten laaditaan neljä kaartoympyräkorttia, joista selviää myös
kaarroksen aiheuttama nopeushäviö. Savuverhoina toimivat harmaaksi
maalatut peltilevyt, jotka voidaan asettaa pöydälle suojaamaan omaa
laivastovoimaa pöydän pintaa myöten tapahtuvalta tähystykseltä.
Peli alkaa jotakuinkin siitä mihin strateginen peli päättyy eli osapuolten havaittua toisensa. Pelin johtaja käskee kuten strategisessakin
pelissä lähtökohtatilanteen. Osapuolet saavat strategisen pelin tapaan
omat erikoisohjeensa. Näitä erikoisohjeita ovat laivaston ampumakurssin
pelissä olleet esimerkiksi käytössä olevien merimiinojen määrä, käytössä
olevan ilmavoiman suorituskyky, sumuverhon laskukyky ja syvyyspommitukseen kykenevien alusten luettelo.
Pelipöydän valmistelujen jälkeen pelinjohtaja jakaa pelin numeroituihin siirtoihin, jossa jokainen siirto vastaa yhtä minuuttia taistelussa.
Peli alkaa päiväaukon peittävän levyn poistamisella, jolloin osapuolten
täytyy mahdollisimman nopeasti tehdä arvio yleistilanteesta. Pelinjohtaja
ilmoittaa osapuolille tarkentavat tuntomerkit ja vastustajan osastojen
karkeasti arvioidun nopeuden sekä mahdollisesti horisontin takaa näkyvät mastot ja savut. Osapuolet merkitsevät johtajien antamat käskyt
ja ilmoitukset lomakkeille. Siirron päätyttyä päiväaukko suljetaan ja
käsketyt taisteluliikkeet siirretään pelipöydälle. Tämän jälkeen päiväaukko avataan uudestaan ja osapuolet tekevät sen kautta jälleen havainnot vastustajastaan. Pelinjohtaja julistaa mahdollisesti käsketyt tulenavaukset ja savuverhot. Tilanteen arvioinnille ja käskyjen antamiselle
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jäävää aikaa lyhennetään pelin edetessä. Pelinjohtaja päättää tulen vaikutuksista sääntökirjan osumatodennäköisyyksiä mukaillen.
Laivaston ampumakurssin taktisen merisotapelin tilanteenkuvaukset,
pelipöytäkirjat, pelaajaluettelot ja kuultopaperille laaditut peitepiirrokset
on taltioitu samaan kansioon sääntökirjojen kanssa. Sääntökirja itsessään
osoittaa, kuinka varsin yksinkertaisin menetelmin on laadittu todennäköisesti toimiva simulaatio laivastotaistelusta. Osapuolten tilanteenarvioinneista ja pelipöytäkirjan tapahtumista on nähtävissä, että peli on
pelattu itäisen Suomenlahden operaatioalueella ja tapahtumien ajankohdaksi on valittu kuvitteellinen 10.8.1932, joka on yli kahden vuoden
päässä varsinaisesta pelipäivästä 1.3.1930.
Sinisen arvion mukaan punainen osapuoli on pyrkinyt murtautumaan laivastovoimin Kaunissaaren–Kotkan alueelle. Arvio vihollisen
toiminnasta ei kuitenkaan käsittele varsinaista maihinnousu-uhkaa, vaan
uhkana on nähty venäläisten laivastovoimien mereltä mantereelle suuntautuva tykistötuli tai vaihtoehtoisesti tukialueen valtaaminen saaristosta.
Sinisen osapuolen laivastovoimiin on kuulunut
– 2 tykkivenettä
– 4 kevyttä tykkivenettä
– 8 moottoritorpedovenettä
– 4 vartiotykkivenettä
– 2 jäänmurtajaa (Voima ja Tarmo)
– 3 sukellusvenettä
– 1 miinalaiva
– 6 torpedovenettä.
Lisäksi käytössä on ollut laivaston käyttöön osoitettu ilmavoima. Puolustajan ilmavoimia on suunniteltu käytettävän paitsi tiedusteluun myös
vihollisalusten pommittamiseen.
Pelipöytäkirjan merkintöjen mukaan taktisessa sotapelissä, jota on
pelattu ilmeisesti useampi päivä, tarkasteltiin ainoastaan muutaman
tunnin tapahtumia Kotkan edustalla. Sinisten ensimmäinen merkintä
on oman osaston liiketekijät kello 11:30: »Sinisten kurssi väylä Kirkkomaansaaren eteläkärkeen vauhti 16s.» Viimeinen merkintä sinisen
osapuolen pelipöytäkirjassa on kello 11:54: »tykistötuli lopetettu». Pelinjohtajan sotapäiväkirjassa merkinnät käsittävät 12 tunnin jakson
puolesta yöstä keskipäivään. Pelinjohtajan sotapäiväkirjassa luetellaan myös ne yleiskuvaukset, jotka on annettu tiedustelutietoina, kuten
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punaisen laivasto-osaston merelle lähtö Kronstadtin tukikohdasta.
Merkittävin seikka tässä vuoden 1930 sotapelissä on, että vuoden 1927
laivastolain ja sen perushankintaohjelman mukaiset uudet merisodankäynnin välineet – moottoritorpedoveneet, panssarilaivat ja sukellusveneet – on otettu huomioon osana osapuolten laivastoja. Nämä uudet
välineet valmistuivat vähin erin laivaston käyttöön vasta 1930-luvun
kuluessa.7 Tässä vuoden 1930 merisotapelissä toteutuu siis sama periaate
kuin Saksan Versailles’n rauhansopimuksen jälkeisessä sotapelaamisessa.
Peliä on käytetty uusien vielä suurelta osin valmisteilla olleiden suorituskykyjen tuntemiseen ja käyttöperiaatteiden opettamiseen.

Rannikkolaivaston palvelukäsky 20.2.1934 sotapelaamisesta

Sotapelien sisältö ja pelitekniikka
kehittyivät merkittävästi 1930-luvun alussa. Rannikkolaivaston komentajan, komentaja Kauko Ikosen allekirjoittama ja merivoimien
luutnantin, myöhemmän Mannerheim-ristin ritarin Orvo Peuranheimon laatima runkoasia- Rannikkolaivaston palvelukäsky
kirjaltaan viisisivuinen, salaiseksi numero 3/1934 (20.2.1934) käsittelee
Kauko Ikosen tekemiä
luokiteltu palvelukäsky numero komentaja
havaintoja laivaston toimeen3/1934 (päivätty 20.2.1934) käsit- panemista sotapeleistä. Kuva: Ville
telee komentajan tekemiä havain- Vänskä.
toja laivaston toimeenpanemista Service order 3/1934 of the Coastal
Fleet contains Commander Kauko
sotapeleistä.
Ikonen’s observations on the navy’s
Komentaja Kauko Ikonen suo- war games. Photo: Ville Vänskä.
ritti Italian kuninkaallisen merisota-akatemian ja toimi Sotakorkeakoulun ensimmäisenä merisotaopin opettajana. Hänen käsialaansa
on myös merisodankäynnin klassikkoteos Merisotataito (1928).8 Hän
puuttuu palvelukäskyssä sotakouluopettajan pikkutarkkuudella 31 korjattavaan seikkaan sotapelien järjestämisessä. Näitä ovat esimerkiksi
– Meripalvelusohjesäännön ja Rannikkolaivaston meriesikuntapalvelusohjesäännön mukaisten käsitteiden ja käskyjen käyttäminen
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– opetusupseerien lisääminen henkilöstöön pelinjohtajan kuorman
keventämiseksi
– pelaajien valmentaminen osapuolten suorituskykyjen parempaan
tuntemiseen
– sääolosuhteiden muuttaminen pelin kuluessa
– omien voimien yliarvioiminen ja vastustajan aliarvioiminen
– yö- ja perääntymistaistelun harjoittaminen
– pelien siirtäminen ulkomereltä saaristo-olosuhteisiin mukaan lukien
tilanteet, joissa osa saaristosta on jo vihollisen hallussa
– aselajitoimintojen ja maavoimien joukkojen toiminnan liittäminen
saaristotaisteluihin
– yksityiskohtaisia ohjeita pelin teknisiksi järjestelyiksi.9
Rannikkolaivaston upseeristo on lisäksi saanut henkilökohtaisia lisätehtäviä, kuten kapteeniluutnantti Komsi, jonka vastuulla oli tutustua
laivojen manööverikäsikirjan luonnokseen ja pitää siitä oppituntisarja
upseeristolle helmikuun kuluessa. Samoin panssarilaivojen päällystön
käsketään ottaa sotapelit osaksi kesän harjoitusohjelmaa: »Rannikkolaivaston upseeriston taktillisen tason eteenpäin viemiseksi tulee sotapelien pelaaminen tästä lähtien ottaa ohjelmaan myöskin kesäaikana
panssarilaivoilla, joilla nyt on riittävät tilat. Rannikkolaivaston YE-osaston on laadittava yleissuunnitelma kesäkauden pelejä varten. Peliaiheiksi on valittava ainakin osalta sellaisia, joita voidaan myöskin käytännössä
harjoittaa ja kokeilla.»
Komentaja Ikosen viiltävän terävät havainnot ovat toteutuessaan
tuoneet ulkomailta kopioidun pelimallin, jossa laivastot kohtaavat yhdysvaltalaisen merisodan teoreetikko A. T. Mahanin visioimassa ratkaisutaistelussa avomerellä, jättiharppauksella kohti Suomen rannikkoa.
Olkoonkin, että myöhemmin meripuolustuksen harjoituksissa vaalittu
maihinnoususotatoimi ja sen torjunta loistavat vielä poissaolollaan. Myös
Ikosen vuonna 1928 ilmestyneeseen Merisotataito-kirjaan verrattuna
suomalainen merisodankäynti näyttää löytäneen omaleimaisuutensa
pienten laivastovoimien ja rannikkopuolustuksen rannikkosodankäyntinä.
Komentaja Ikosen ura Rannikkolaivaston komentajana jäi valitettavasti turhan lyhyeksi, sillä hän joutui eroamaan tehtävästään panssarilaiva Ilmarisen heinäkuussa 1934 tapahtuneen karilleajon jälkiselvittelyissä. Sotaylioikeus katsoi, että komentaja Ikonen Rannikkolaivaston
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komentajana oli menetellyt virheellisesti valitessaan panssarilaivoille
ankkuripaikaksi alueen, jonne johti ainoastaan 4,5 metrin syvyinen väylä.10
Palvelukäskyn liitteenä on lisäksi hieman laivaston ampumakurssin
strategisen sotapelin säännöistä muokattu Peuranheimon laatima sääntökirja sekä erilaisia mallikäskyjä ja viestilomakkeita. Yksityiskohtana
mainittakoon, että pelikirjan liitteenä olevassa vuoden 1934 Rannikkolaivaston mallikäskyssä mainitaan venäläisten päävoimien olevan Tallinnassa, kuten Baltian miehityksen jälkeen tapahtuikin. Tämä on rohkea
esimerkki ottaen huomioon, että Suomi ja Viro tekivät jo vuonna 1934
tiivistä sotilaallista yhteistyötä Suomenlahden sulkemiseksi sotatilanteessa.

Maihinnousun torjunta Hiittisten saaristossa jatkosodan alla

Viimeinen esiteltävistä laivastoarkiston sotapelikirjoista on sisällöltään
kaikkein täydellisin. Kansioon on taltioitu Merivoimien taktillisen kurssin sotapelin 24.–26.4.1941 käsky, osapuolten laatimat toimintasuunnitelmat, peitepiirrokset, pelipöytäkirja ja jopa yksittäisten vetojen viestilomakkeet. Pelin on johtanut kurssin johtaja, majuri J. Karvinen. Peli on
jaettu opetustavoitteiden mukaan kolmeen jaksoon. Kussakin jaksossa
teemana on ollut rannikko-, meri- ja/tai ilmataktiikka.11
Sotapelin kuvattu lähtökohtatilanne heijastelee sekavaa maailmantilannetta keväällä 1941:
»Eurooppalaisen sodan yhä laajetessa alkoivat sotatoimet Neuvostoliiton ja Suomen välillä uudelleen 15.5., jolloin venäläiset ryhtyivät hyökkäämään Suomenlahden–Saimaan rintamilla että Hangon alueella.
Hyökkäykset pysäytettiin kuitenkin yleensä suomalaisten puolustuslinjojen eteen ja on 21.5. aloite eräissä kohdin siirtymässä suomalaisille.
Hangon alueella ovat suomalaiset voimakkaan tykistön turvin siirtyneet
vastahyökkäykseen ja on Hankoniemellä olevien venäläisten joukkojen
asema rajoitetun operaatiotilan takia vaikeutunut.
Neuvostoliiton Itämeren laivaston päävoimat ovat Tallinnassa, jossa
on todettu olevan myös useita kauppa-aluksia. Liikenne Hankoon on
viime päivinä vilkastunut ja samassa yhteydessä on kevyitä aluksia
useampaan otteeseen pyrkinyt lähestymään Hiittisten saariryhmää.
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Merivoimien taktillisen kurssin sotapeliin 24.–26.4.1941 liittyvä ilmoituskaavake.
Kuva: Ville Vänskä.
A reporting form used in the war game conducted in conjunction with the navy’s
tactical course on April 24 to 26, 1941. Photo: Ville Vänskä.
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Vihollisen ilmatoiminta on
ollut erittäin kiivasta ja on useita pommihyökkäyksiä suoritettu
Taistelulaiva
2
myös Hiittisten linnakkeita vasRisteilijä
2
taan.
Tallinnaan on todettu rautateitEskaaderihävittäjä
2
se kuljetetun lisää joukkoja.
Varmistusalus (S)
6
Sää 21.5. Lämpö +11, paine 765,
Varmistusalus (PSK)
6
tuuli 5 m/sek puolipilvistä, pilvikorkeus 1200 m, näkyvyys…»
Raivaaja
16
Punaisen laivaston päällikkö
Lisäksi sukellusveneitä,
on saanut tehtäväkseen ottaa halmoottoriveneitä, vartioaluksia
tuunsa Hiittisten saariston ja luoIlmavoimat
da edellytykset lisäjoukkojen maihinnousua varten Vestanfjärdissä.
Raskas pommilaivue
2
Käytettävissä hänellä on ollut laiHävittäjälaivue
3
vaston päävoimat, jotka on esitelty
taulukossa 1.
Yhteistoimintalaivue
2
Sinisellä puolella joukot ovat
Laskuvarjojääkäripataljoona
1
laivasto- ja rannikkojoukkoja. Laivaston tehtävä on 20.5. aamulla
Maihinnousujoukot
päättyneen Ahvenanmaan miehiMaihinnousuprikaati 1 (3 pataljoonaa)
tyksen jälkeen tukea Hangon operaatiota ja estää vihollisen pääsy
Kenttätykistöpatteristo
1
Hiittisten saaristoon. Sinisen puoPioneerikomppania
2
len Rannikkolaivaston kokoonpano on taulukon 2 mukainen.
Taulukko 1.
Rannikkojoukko muodostui
Hiittisten linnakkeistosta, jonka
tehtävänä on torjua vihollisen hyökkäykset Hiittisten saaristoon ja Kemiöön, suojata laivaston käyttämät väylät ja ankkuripaikat linnakkeiston
alueella sekä tukea Hangon alueelle suoritettavaa hyökkäystä. Hiittisten
linnakkeisto käsitti Örön, Krokön Granholmin, Bolaxin ja Storön linnakkeet, Hiittisten ja Kemiön iskuosastot, aselajijoukot sekä erillisiä
komppanioita ja yhden kenttätykistöpatterin.
Osapuolten on pelikäskyssä käsketty laatia henkilöstön jako, joukkojen
ja aseistuksen sijoitus peitepiirroksena alkutilanteessa 21.5. klo 12.00,
Päävoimat
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Panssarilaivue

Panssarilaivat

2

Föglö

Tykkiveneet

4

Föglö

Vartiomoottoriveneet

8

Föglö

Raivaajat

2

Föglö

Varatut hinaajat

4

Lohm

Ahven-luokan raivaaja

6

Föglö

2

Iniö

Vetehis-luokka

3

Örö, Turku ja ruutu 452

Siirrettävä tukiasema

1

Houtskär

Sukellusvene

2

Helsinki, Jussarö

Moottoritorpedovene

6

Inkoon saaristo

Miinalaiva Louhi

1

Helsinki

Miinavene

4

2 Kotka, Pellinki, Inkoo

Varmistuslaivue

Raivaajalaivue

Miinalaivue

Miinalaiva
Sukellusvenelaivue

Erillinen laivasto-osasto

Taulukko 2.

tilanteenarviointi, taistelujaotus ja selostus annetuista toimintaohjeista
sekä järjestää yhteistoiminta Rannikkolaivaston, Hiittisten linnakkeiston
sekä Hangon ryhmän kanssa.
Punaisen puolen perussuunnitelma on pelkistettynä seuraavanlainen:
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Vuoden 1941 sotapeliä kuvaava karttapiirros. Piirros: Ville Vänskä.
A map depicting the scenario of the 1941 war game. By: Ville Vänskä.

– 21.5.: Tiedustella ja valokuvata Hiittisten maihinnousualue sekä
miinoituksin häiritä ja rajoittaa Rannikkolaivaston liikettä. Risteilijöin
ja hävittäjin eristetään operaatioalue lännessä Utön tasalta. Maihinnousujoukkojen laivaus Tallinnassa ja Paldiskissa.
– 22.5.: Tiedustella ja raivata lähestymisväylät. Illalla Örön linnakkeen
pommittaminen ilmasta ja nopeilla vartiomoottoriveneillä suoritettava
pataljoonan maihinnousu Öröseen sekä laskuvarjopataljoonan maahanlasku Rosalaan. Hangon patterit tulittavat Bolaxin ja Stora Krokön
linnakkeita. Maihinnousujoukkojen pääosien lähestyminen pimeän suojassa.
– 23.5.: Kuljetuksen pääosan tunkeutuminen Örön ohi aamuhämärissä. Rannikkolaivaston ja Bolaxin linnakkeen pommittaminen ilmasta.
Taistelulaivat valmiudessa liittymään Örön pommittamiseen, mikäli Örö
ei olisi punaisen osapuolen hallussa.
Tämä portaittain etenevän maihinnoususotatoimen kuvaus noudattaa
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täysin samaa peruskaavaa, kuin mitä sotateoreetikko Milan Vego kuvasi
vuonna 1992 ilmestyneessä klassikkoteoksessa Soviet Naval Tactics12.
Sinisen osapuolen suunnitelmissa painotetaan Hiittisten linnakkeiston
ja Rannikkolaivaston yhteistoimintaa. Hiittisten linnakkeiston suunnitelmassa sen tehtävänä on osaltaan luoda edellytykset Rannikkolaivaston
toiminnalle muun muassa tuhoamalla tykistöllään kohteita Hangon
vuokra-alueella. Suojan merkitystä korostetaan esimerkiksi siten, että
omia tykistöyksiköitä ei saanut paljastaa valonheitinten käytöllä ilman
linnakkeiston komentajan lupaa. Krokön ja Örön raskaille pattereille
käsketään valmius valaisuammuntaan yhdellä tykillä pimeän aikana.
Tiedustelu ulotetaan ulos vartioveneillä, ja taistelunkestävyyttä lisätään
muun muassa antamalla itsenäinen tulenavausoikeus linnakkeiden
päälliköille yhteyksien katketessa tai vihollisen päästessä yllättäen liian
lähelle, jolloin nopea tulenavaus on välttämätön. Maihin päässyt tai maahan laskettu vihollinen varaudutaan lyömään erikseen tarkoitukseen
varattujen iskuosastojen vastahyökkäyksin. Lääkintähuollosta ja haavoittuneiden evakuointijärjestelyistä linnakesaarilta linnakkeiston sairaalan
Taalintehtaalle on laadittu myös omat ohjeensa.
Rannikkolaivaston suunnitelmana on varautua laivaston pääosilla
syöksyyn Turun saaristosta 1) Hiittisten suuntaan ja 2) Ahvenanmaan
suuntaan. Rannikkolaivaston taistelujaotuksen mukaisesti laivueilla on
toisistaan poikkeavat tehtävät. Panssarilaivue osallistuu Hangon pommitukseen ennalta valmistellun tulisuunnitelman mukaan. Raivaajalaivue pitää Rannikkolaivaston liikkeen kannalta tärkeimmät väylät käytettävissä, Varmistuslaivue varmistaa ja tiedustelee Hiittisten sekä Utön–
Kökarin suunnassa, Miinalaivue valmistautuu miinoitussyöksyihin vihollisen todennäköisille lähestymisreiteille, Sukellusvenelaivue valmistautuu torpedohyökkäyksiin vihollisen kuljetuslaivastoa vastaan ja Erillisen laivasto-osaston moottoritorpedoveneet valmistautuvat syvyyspommi- ja torpedohyökkäyksiin »sopivien maalien esiintyessä». Myös
Rannikkolaivaston suunnitelmassa on oma lukunsa yhteistoiminnan
järjestelyiksi Hangon ryhmän ja Hiittisten linnakkeiston kanssa. Suunnitelmassa todetaan muun muassa Hangon rintaman tulenjohtajien
käyttämisestä panssarilaivueen tulen johtamiseen. Hiittisten linnakkeiston kanssa on sovittu Hangon pommittamisesta, Rannikkolaivaston
osallistumisesta vastahyökkäysten tukemiseen saaristossa sekä yhteisistä
viestimenetelmistä linnakkeiston ja Rannikkolaivaston välillä.
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Merisotapelin pelipöytä. Kuva: Signaali 9/1943.
The tabletop of a naval war game. Photo: Signaali magazine no. 9/1943.

Hangon rintaman taisteluun ei ole laadittu omia suunnitelmia, eikä
sitä ole huomioitu pelipöytäkirjoissa muuten kuin yhteistoiminnan järjestelyiden osalta.
Laaditut taistelusuunnitelmat sekä pelin kulku pelipöytäkirjan ja säilyneiden ilmoituslomakkeiden mukaan noudattelee sitä taktista perusratkaisua, joka oli muodostunut 1930-luvun jälkimmäisellä puoliskolla
laivaston saatua käyttöönsä verrattain paljon uusia merisodankäynnin
aseita ja välineitä. Samoin 1930-luvun puolivälissä oli herätty Neuvostoliiton kykyyn suorittaa laaja maihinnousu esimerkiksi Ahvenanmaalle.
Välirauhan aikana oli myös toteutettu meripuolustuksessa merkittävä
organisaatiouudistus ja uutena elementtinä oli muodostettu rannikkoprikaatit. Talvisodan kokemukset laivaston ja rannikkopuolustuksen
yhteistoiminnan merkityksestä näkyvät niin ikään laadituissa toimintaajatuksissa.
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Lopuksi

Jatkosodan vuosina toimeenpantiin erilaisia merivoimien täydennyskursseja, joiden ohjelmaan sotapelaaminen kuului. Sotapelien hyödyllisyydestä kirjoittaa vuoden 1948 Meriupseeriyhdistyksen vuosijulkaisussa
komentajakapteeni, Mannerheim-ristin ritari numero 111, Jouko Pirhonen:
»Nykyisissä olosuhteissamme, etenkin aluskantamme puutteellisuudesta johtuen, on aiheellista kiinnittää erikoista huomiota taktillisten
merisotapelien järjestelyyn ja käyttöön upseeristomme kouluttamiseksi
ymmärtämään ja omaksumaan ne moninaiset uudet seikat, jotka toinen
maailmansota toi mukanaan taisteluvälineiden ja taktiikan alalla.
Hyvin järjestetty pelipöytä ei palvele ainoastaan suurempia merisotapelejä, vaan sen avulla voidaan suuressa määrin havainnollistuttaa myös
pikkutaktiikan opetusta. Tässä suhteessa saamani kokemukset upseerikoulutuksessa sotatalvina ovat olleet sangen myönteisiä.»13
Sotapelaaminen jatkui tiettävästi kylmän sodan vuosina, mutta muuttui pöytäpeleistä enemmän karttaharjoitusten suuntaan. Samoin uhkakuvat olivat poliittisista syistä hieman aiemmasta poikkeavat, ja esimerkiksi Sotakorkeakoulun oppilaat pelasivat 1950-luvun puolivälistä lähtien
sotapelinsä Varsinais-Suomeen maihin nousevaa vihollista vastaan, jossa
sinisen päätehtävänä oli »puolueettomuuden turvaaminen». On myös
oletettavaa, että tietotekniikan kehitys vähensi perinteistä sotapelaamista.
Jotain kuvatusta klassisesta sotapelaamisesta on periytynyt myös nykypäivään. Maastontiedustelut ovat edelleen kiinteä osa taktiikan opetusta. Kiinnostusta perinteiseen sotapelaamiseen on, ja sinänsä sillä olisi
edelleen paikkansa eri-ikäisten meriupseerien koulutuksessa. Edellä
kuvattujen kaltaisia sotapelin sääntökirjoja, saati rutiinia sotapelaamiseen ei vain tällä hetkellä ole. Tunnistettu kehityssuunta länsimaissa tosin
on kohti manuaalisia sotapelijärjestelmiä, joilla voidaan suhteellisen yksinkertaisesti ja halvasti saada näkemyksiä, kokemuksia ja innovaatioita
monimutkaisista turvallisuuspolitiikan ja sodankäynnin asioista. Sotilasopetuksen apuvälineeksi sotapelaaminen sopii hyvin muokattavuuden
ja matalien kustannusten vuoksi.14
Peilaten vielä edellä kuvattua suomalaisen merisotataktiikan kehityskulkua nykypäivään suomalaisen meripuolustuksen peruselementit ovat
säilyneet vuoden 1941 kuvatusta sotapelistä melko muuttumattomina.
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Rannikkotykistöllä yhdessä laivastovoimien kanssa on pyritty suojaamaan merirajat ja säilyttämään oma toimintavapaus saaristossa. Rannikkopuolustus yhdessä miina-aseen ja pienen liikkuvan laivaston kanssa
on ollut Suomen rannikon erikoisoloihin sekä toimiva että kustannustehokas vaihtoehto. Tämän mereltä maalle suuntautuvan hyökkäyksen
torjunnan rinnalle on ainoastaan tullut entistä korostuneemmin meriyhteyksien turvaaminen. Lisäksi mausteita meripuolustuksen yksinkertaiseen ja totuttuun malliin ovat tuoneet vuosikymmenten saatossa
viranomaisyhteistyö, merellinen kriisinhallinta ja entistä suorituskykyisempi sotatekniikka.
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Navy War Games from 1920s to 1940s
Finland’s naval archives hold four documents on naval war games dating from the years 1920 to 1941. War games and their rules and other
related documents were diligently planned down to the smallest detail
and they therefore provide an insight into the planning of the nation’s
naval defense over the course of several decades.
War games are military simulations conducted without actual
troops. Their progress depends on the players and their decisions. The
bottom line of wargaming is to »pit decisions made by human beings
against decisions made by other human beings.»
The principles of modern wargaming were established by General
von Moltke, chief of the Prussian General Staff. The objective of Prussian war games was to make officers conversant with the capabilities and
fielding principles of their available assets. In post-World War I Germany, war games were used to instruct officers in the use of capabilities
banned by the Treaty of Versailles.
The oldest document analyzed for this article is a Swedish-language
set of rules titled Regler för sjökrigsspelet (»Rules for Naval War Game»)
by Lieutenant Commander M. Golovin. The rules apply to a strategic
naval war game intended to familiarize participants with the capabilities and limitations of sea power. Despite the rules and guidelines laid
down in the manual being rather distant as seen from the Finnish point
of view, and considering the modest size of Finland’s navy at the time
of writing, the rule book provided a useful basis on which to develop
national wargaming.
The second document I examined was drafted for war games staged
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in conjunction with the Finnish navy’s first naval gunnery training
course. There were two war games; the first was a strategic game, and it
was followed by another game at the tactical level. The intention was to
complete the strategic game and then transition directly to the initial
situation of the tactical game. The game logs show that the gaming scenario unfolded in the eastern part of the Gulf of Finland. The most significant single factor in the game is that new vessel types endorsed in
the Navy Act of 1927 − torpedo boats, armored coastal defense ships,
and submarines − appear among the assets of the opposing fleets.
The third document, service order 3/1934, signed by Commander of
the Coastal Fleet, Commander Kauko Ikonen, contains essentially observations on the navy’s war games. As a result of Ikonen’s observations, wargaming scenarios copied from foreign navies, in which the
opposing fleets engaged in a decisive battle on the high seas, were for
the very first time applied to the more confined operating environment
close to Finland’s coastline. This was a major development. The Finnish
naval warfare doctrine shows up as an emphasis on coastal operations
conducted by small naval units and coastal defense troops. A noteworthy detail is that the operations order template presupposes that the Soviet main forces are concentrated in Tallinn; this is a bold assumption
in view of the fact that as early as 1934 Finland and Estonia entered into a military cooperation in order to block the entrance of the Gulf of
Finland in the event of a crisis.
The fourth document is the most complete. Its envisaged area of operations is around Hanko on Finland’s southern coast where the red
side attempts a landing. The role of coastal artillery is in part to enable
freedom of operations for the Coastal Fleet. Any landed or air-delivered
enemy units would be repelled by counterattacks. The operations plan
of the Coastal Fleet included dashes made by the main body of the fleet
in the directions from the archipelago off Turku in the directions of
Hiittinen in the southeast and Åland islands in the west. According to
the game log, the game was in line with the basic tactical doctrine that
had evolved during the second half of the 1930s when new types of vessels entered service with the Navy. At that time, defense planners also
became aware of the fact that the Soviets possessed a capability of conducting landings on the Åland islands and on the mainland coast.
Wartime experiences of the importance of coordinated operations be-
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tween the fleet and coastal defense units are reflected in the concept of
operations created for the game.
Looking back at the development of Finnish naval tactics in the light
of war games, it becomes apparent that the core elements of Finland’s
naval defense have remained fairly unaltered since the 1941 war game.
Coastal artillery units coordinated with naval assets are tasked with
protecting the nation’s maritime borders and with maintaining the
freedom of friendly operations in the archipelago. Coastal defense
combined with mine warfare and a small and highly mobile fleet have
remained a cost-effective and functional defense solution well-suited to
the special conditions prevailing along Finland’s coast.
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HEIDI RUOTSALAINEN
(s. 1985), filosofian maisteri, Maanpuolustuskorkeakoulun tohtoriopiskelija.
Väitöstutkimuksen aiheena on Suomen sotilasasiamiesjärjestelmän kehitys
1918–1939.

Gestapon tähtäimessä? Suomen ilmailuasiamiehen everstiluutnantti Bertel
Mårtensonin ristiriitainen elämä
Pariisin sotilasasiamiehen vaikea tehtävä

Pariisin tuore sotilasasiamies, everstiluutnantti Arvo Wiitanen sai akkreditointimaassaan vuonna 1948 tutkittavakseen sotkuisen vyyhdin. Suomen sodan jälkeen alas ajettu sotilastiedustelu alkoi jälleen vuonna 1948
akkreditoida sotilasasiamiehiä Neuvostoliiton lisäksi Ranskaan ja IsoonBritanniaan.1 Samalla aukesi viimein mahdollisuus selvittää Suomen
entisen ilmailuasiamiehen, everstiluutnantti Bertel Mårtensonin kohtalo,
josta oli vain erilaisiin huhuihin perustuvia arvioita. Ainoa varma tieto
oli, että Mårtenson oli joutunut Gestapon huostaan. Tähän loppuivatkin
selkeät jäljet. Gestapon toimien selvittäminen ei tehtävänä ollut suinkaan
helpoimmasta päästä, edes kokeneelle tiedustelu-upseerille. Edellisen
vuoden lopussa Mårtensonin kohtalon selvittäminen oli annettu myös
Moskovan-lähetystön henkilökunnan tehtäväksi neuvostoviranomaisten
kautta. Jäljet viittasivat syksyyn 1943, jolloin sota vielä riehui Euroopassa.2
Everstiluutnantti Wiitanen ei ollut suinkaan ensimmäisellä komennuksellaan sotilasasiamiehen tehtävässä. Wiitanen oli toiminut toisen
maailmansodan aikana Suomen sotilasasiamiehenä Ankarassa, josta oli
muodostunut Euroopassa riehuneen sodan myötä tuottelias vakoilukeskus. Sodan katkottua liikenneyhteydet Wiitanen perheineen pääsi palaamaan Suomeen vasta vuonna 1946. Jo helmikuussa 1948 hänet akkre-
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ditoitiin Pariisiin sotilasasiamieheksi. Wiitanen sai tuolloin ulkomaaosaston päälliköltä tehtäväkseen tutkia Mårtensonin kuolemaan liittyvät seikat. Suomessa
kuolemasta tunnuttiin olevan varmoja, mutta toisaalta huhuja tuntui riittäneen Mårtensonin ympärillä niin hänen eläessään kuin katoamisen jälkeenkin.3

Mårtensonin nuoruus ja
jääkärivuodet
Ilmailuasiamies, everstiluutnantti

Bertel Mårtenson oli jo nuorena Bertel Mårtenson. Kuva: Jääkäreiden
aineistot, Kansallisupseerina ristiriitainen hahmo, elämäkerraston
arkisto.
joka herätti tunteita laidasta laiattaché Lieutenant Colonel Bertel
taan. Hän oli äärimmäisen hur- Air
Mårtenson. Photo: Finnish Jaegers’
maava mies, joka puhui kuutta Biographies, National Archives of
kieltä ja käyttäytyi kuin herras- Finland.
mies. Matemaattisesti ja teknisesti
äärimmäisen lahjakas Mårtenson
oli myös taitava verkostoituja, joka osasi toimia tiedustelukentän kansainvälisellä tasolla.4 Toisaalta hänet koettiin opportunistiksi, unelmoivaksi pilvilinnojen rakentelijaksi ja suorastaan epäluotettavaksi henkilöksi, jonka sanaan ei voinut luottaa.5 Hän käytti runsaasti alkoholia ja
oli sen vaikutuksen alaisena puhelias ja aggressiivinen. Hänellä oli silmää
naiskauneudelle, etenkin naimisissa olevalle. Osan suurista kuluistaan
hän ilmeisesti kuittasi varakkaiden ystävättäriensä varoista, takaisin maksamatta. Erityistä lahjakkuutta hänellä ei näyttänyt olleen liiketoimintaan, mutta kykyä verkostoitua ja selviytyä tukalista tilanteista sitäkin
enemmän.6 Mårtensonin lahjakkuus näyttää painottuneen matematiikkaan ja tekniikkaan: Näin ollen hän oli ilmailuasiamiehenä toimiessaan
erinomainen tiedustelija, joka pystyi hankkimaan tietoja hyvin erilaisista
lähteistä. Tätä taitoa hän näyttää käyttäneen hyväkseen lopun ikänsä.
Laajan kielitaitonsa turvin hän verkostoitui diplomaattipiireissä ja hank-

G E S TA P O N T Ä H T Ä I M E S S Ä ? S U O M E N I L M A I L U A S I A M I E H E N E V E R S T I L U U T N A N T T I …
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ki tuttavia ympäri Eurooppaa. Tavallinen ja turvallisen tylsä elämä ei
näyttänyt olleen häntä varten.
Bertel Efraim Mårtenson oli syntynyt Porvoossa pappisperheeseen
vuonna 1893. Lahjakas nuorukainen menestyi opinnoissaan ja kirjoitti
ylioppilaaksi kotikaupungissaan vuonna 1911. Suomen suurruhtinaskunnan pääkaupungin, Helsingin, vilinä imaisi opiskelijanuorukaisen
seuraaviksi vuosiksi. Bertel opiskeli matematiikkaa, fysiikkaa ja astronomiaa neljän vuoden ajan, joista viimeisen opiskeluvuotensa aikana hän
toimi virkaa tekevänä matematiikan vanhempana lehtorina Porvoon lyseossa. Ilmeisesti ura lyseon opettajana ei tyydyttänyt, sillä kun opettajan
ura näytti olevan jo selvä, suunnitelmat muuttuivat nopeasti.
Heinäkuussa 1915 nuori opettaja lähti jääkäriksi Saksaan. Jo 1.8.–
15.4.1916 hän osallistui tiedustelukoulutukseen Kielissä ja sai tämän
jälkeen koulutuksen lentokoneen tähystäjäksi sekä ohjaajaksi. Hän lensi
Saksan maavoimien uudessa ilma-aselajissa, Luftstreitkräftessä, rintamatiedustelulentoja Itämeren yllä 60 tunnin ajan ensimmäisessä maailmansodassa sekä Suomen vapaussodassa tiedustelulentoja Viipurin rintamalla.7
Suomen nuoressa armeijassa oli käyttöä tekniikkaa ja ilmailua ymmärtävälle nuorukaiselle. Sodan päätyttyä Mårtenson kävi vielä Pariisin
lentoinsinööri-akatemian vuonna 1920 valmistuen diplomi-insinööriksi.
Samaan aikaan hänet oli komennettu muutamaksi kuukaudeksi myös
Ranskan meri-ilmailuvoimiin.8 Suomessa hänen kokemustaan arvostettiin. Hänellä oli koulutuksensa vuoksi aikansa paras mahdollinen tietotaito uudesta ilma-aseesta ja sen käyttömahdollisuuksista. Lentotuntimäärä jäi kuitenkin suhteellisen vähäiseksi; tosin ilma-ase oli uusi
eikä kenelläkään ollut sen käytöstä laajaa kokemuspohjaa.9 Mårtenson
ehti toimia jonkin aikaa myös ilmavoimien komentajan väliaikaisena
sijaisena. Muun muassa alkuvuodesta 1923 hän järjesteli tässä ominaisuudessa sopivia lentokenttiä Suomen ilmavoimille.10

Ilmailuasiamies akkreditoidaan Pariisiin seuraamaan
ilmasodankäynnin kehitystä

Vasta itsenäistynyt Suomi pyrki mahdollisimman nopeasti solmimaan
diplomaattisuhteet maan itsenäisyyden tunnustaneisiin ulkovaltoihin.
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Ensimmäisen maailmansodan saksalaistappion heitettyä varjonsa Saksaan tukeutuneen pikkuvaltion ylle Suomessa jouduttiin vaikean tilanteen eteen. Oli kyettävä luomaan suhteet sodan voittajiin. Suomen armeijan Yleisesikunta oli hyvin kiinnostunut Ranskasta, sillä maa oli ensimmäisen maailmansodan voittaja sekä sotataidollisen ajattelun ja teknisen kehityksen kärkimaa.11 Suomi akkreditoikin ensimmäisen sotilasasiamiehensä, eversti Nils Procopèn Pariisiin syksyllä 1919. Pariisi oli
merkittävä sotilasasiamiehen sijoituspaikka upseerikoulutuksen lisäksi
myös lentokoneiden ja niihin liittyvien kehittyvien asejärjestelmien
kannalta. Teknologian kehittyminen ja etenkin lentokoneiden merkityksen kasvu asetti uudenlaisia tarpeita. Euroopan valtiot alkoivat akkreditoida Ranskaan ilmailuasiamiehiä keräämään tietoja ilmailuun ja lentokoneisiin liittyvästä teknisestä kehityksestä.12
Ensimmäinen maailmansota oli osoittanut uudenlaisen sodankäynnin
mahdollisuudet ja vaatimukset. Ilmasota sekä ensimmäiset hyökkäysvaunut herättivät keskustelua upseeripiireissä. Uuden ja vanhan sodankäynnin rajapinnassa eläneiden, etenkin vanhempien upseerien, oli vaikea käsittää tekniikan kehitystä. Lentokoneiden käyttömahdollisuuksia
sodankäynnissä epäiltiin vahvasti, mutta tiedustelun saralla niillä oli
saavutettu rohkaisevia tuloksia ensimmäisessä maailmansodassa, lähinnä
ilmakuvauksen ja tähystyksen osalta.13
Suomessa kehitettiin nuorta armeijaa pienin resurssein haastavassa
maailmanpoliittisessa tilanteessa. Yleisesikunnassa pyrittiin kokoamaan
tietoja vasta luodun ja varsin kokemattoman sotilasasiamiesverkoston
kautta Euroopan armeijoiden organisaatioista, uusista aseista ja toiminnasta. Kokenutta tiedusteluhenkilöstöä ei juuri ollut käytettävissä.14
Sotaväen ylin johto tarvitsi armeijoiden järjestelyjen lisäksi ohjesääntöjä
tukemaan nuoren armeijan kehitystä. Esimerkiksi Suomen ilmavoimien
komentaja halusi saada koneiden lisäksi myös tuoretta tietoa ilmasodankäynnin kehityksestä. Näin ollen ilmavoimien esikunta oli vaatinut
eversti Procopèlta ilmailua koskevia tutkimuksia ja ohjesääntöjä, mutta
turhaan. Lentokoneiden suorituskyky ja ilmasodankäynti kehittyivät
kuitenkin ripeästi 1920-luvun alussa, joten ilmailuasiamiehen sijoittaminen Ranskaan nousi nopeasti keskustelun aiheeksi.15
Sopivan ilmailuasiamiehen löytäminen tehtävään ei ollut helppoa, sillä
kielitaidon ja seurapiireihin sopivuuden lisäksi tehtävään valittavalta
upseerilta piti löytyä myös teknistä osaamista. Eversti Procopè oli teh-
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tävässään osoittanut, että teknisen ymmärryksen puute haittasi tehtävän
hoitoa merkittävästi. Entinen tsaarin Venäjän sotilastiedustelun spesialisti
ja Suomen armeijan Yleisesikunnan päällikkö, kenraalimajuri Oscar
Enckell ajoi tehtävään jääräpäisesti majuri Bertel Mårtensonia ilmeisesti
tämän monipuolisen osaamisen vuoksi. Sopivan kielitaidon omaavia ja
lentokoneiden tekniikkaa ymmärtäneitä upseereita ei liene ollut jonoksi
saakka.16
Kenraalimajuri Enckellillä oli pitkä ja monipuolinen kokemus Venäjän
sotilastiedustelusta palvelusvuosiltaan tsaarin armeijassa.17 Pienet resurssit loivat reunaehdot ja realiteetin Suomen sotilastiedustelun organisointiin, joten Enckell näyttää koonneen ennakkoluulottomasti alaisuudessaan olleeseen sotilasasiamiesverkostoon kyvykkäitä upseereita sotilasarvosta riippumatta. Hänen kokemuspohjansa agenttien värväämisestä
ja tiedusteluverkostojen luonnista oli omaa luokkaansa ja ohjasi osaltaan
myös Suomen sotilasasiamiesjärjestelmän rakentamista.18
Yleisesikunnan päällikkö Enckell ja sotaväen päällikkö kenraalimajuri
Karl Wilkama olivat eri mieltä Mårtensonin nimityksestä ilmailuasiamiehen tehtävään. Enckell oli lähettänyt Wilkamalle kyselyn majuri
Mårtensonista sekä tämän erityistaidoista, jotka Wilkamakin periaatteen
tasolla allekirjoitti. Wilkama ei kuitenkaan voinut suositella tehtävään
miestä, joka oli joutunut esimiestensä valvontaan huolimattomuuden ja
tehtäviään kohtaan osoittamansa mielenkiinnon puutteen vuoksi. Wilkama nimesi Enckellin tiedusteluun mahdollisesta ilmailuasiamiehestä
ilmavoimien luutnantti Hanneliuksen – tämän virkaiästä huolimatta.19
Kenraalimajuri Enckell piti päänsä kuten yleensä, ja jo 6.5.1924 hän tiedusteli ulkoministeriön kautta, mikä Ranskan hallituksen kanta oli
Mårtensonin akkreditointiin. Majuri Mårtenson siirrettiin Yleisesikuntaan ja akkreditoitiin ilmailuasiamiehen tehtävään Pariisiin 7.5. Tosin
myöntävä vastaus tuli Pariisista ulkoministeriön kautta vasta 10.5.20 Kun
Mårtensonin valinta tehtävään oli selvä, tasavallan presidentin sotaasiainkanslia palautti Yleisesikunnalle kenraalimajuri Enckellin pyynnöstä ilmailuasiamiehen valintaa koskevan kirjeenvaihdon. Mårtensonin
valinta oli tuottanut kaikkiaan 34 asiakirjan verran selvitystyötä majurin
epämääräisen viranhoidon aiheuttaman harmin vuoksi.21
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Ilmailuasiamiehenä kansainvälisiä suhteita luomassa Pariisissa ja
Lontoossa

Sotilasasiamiesverkon laajentaminen sivuakkreditointina Englantiin tuli
ajankohtaiseksi kesän 1924 kynnyksellä. Yleisesikunnan päällikkö, kenraalimajuri Enckell tiedusteli puolustusministeriltä 12.6.1924, voitaisiinko Yleisesikunnalle antaa määrärahoja Pariisin sotilasasiamiehen
matkakuluihin ja oleskeluun Englannissa noin kuukauden ajaksi vuodessa. Englannin sotateknillisen ja tieteellisen kehityksen seuraamista
pidettiin tärkeänä, vaikka Englanti ei ollut pienen Suomen kannalta keskeisimpiä valtioita ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä Euroopassa.
Kenraalimajuri Enckell suunnitteli Pariisin sotilasasiamiehen sivuakkreditointia Englantiin, sillä lähetystön henkilökunnan keräämä tieto maan
teknisestä ja tieteellisestä kehityksestä oli Yleisesikunnan päällikön mielestä varsin heikkoa.22
Pariisin ilmailuasiamies Bertel Mårtensonia oli akkreditoinnin yhteydessä 7.5.1924 käsketty myös seuraamaan mahdollisuuksien mukaan
ilmailualan kehitystä Etelä- ja Keski-Euroopassa. Hänen ohjeensa koskivat kuitenkin pääasiallisesti Ranskaa ja Englantia. Mårtenson osallistui
Pohjoismaiden ja Euroopan ilmakonferensseihin vuodesta 1919 ja oli
näin ollen hyvin verkostoitunut Euroopan johtaviin ilmailupiireihin.
Kohteliaisuussyistä englantilaisia kohtaan Pariisin ilmailuasiamiehen
akkreditointi Lontoossa haluttiin kuitenkin lopulta perua ja tilalle akkreditoida vanhempi, everstiluutnantin arvoinen Pariisin sotilasasiamies.
Everstiluutnantti Nikolai Tötterman sai hoitaakseen Pariisin lisäksi
Lontoon, mutta vain vuodeksi, 1925–1926 väliseksi ajaksi. Mahdollisesti
vaihtoon on vaikuttanut myös Suomen tarpeet saada tietoja nopeasti
kehittyvästä lentotekniikasta, jolloin ilmailuasiamiehen tehtäväkenttä
painottui Ranskaan. Rahat eivät riittäneet pitämään kahta sotilasasiamiestä Pariisissa ja Lontoossa. Ilmailuasiamies, majuri Mårtensonin
akkreditointi Lontooseen päättyi siis jo vuonna 1925. Hän ehti vuonna
1926 toimia hetken myös Italiaan akkreditoituna ilmailuasiamiehenä.23
Yleisesikunta oli hyvin tietoinen sotilasasiamiesten palkkojen riittämättömyydestä elämisen ja etenkin edustuskulujen kattamiseen. Palkkauskysymys oli hiertänyt sotilasasiamiesten akkreditoinnissa koko järjestelmän olemassaolon ajan ja haitannut akkreditointia merkittävästi.
Maaliskuussa 1926 Yleisesikunta anoi puolustusministeriöltä palkkauk-
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sen selkeää nostamista ja vihjaisi Pariisin ilmailuasiamiehen takaisin
kutsumisesta, mikäli Lontooseen akkreditoitaisiin oma sotilasasiamies.24
Puolustusministeriö ilmoitti Yleisesikunnalle Pariisin ilmailuasiamiehen
paikan lopettamisesta 16.4.1926. Sotilasasiamiesverkosto jäi näin ollen
Lontooseen, Varsovaan, Tukholmaan sivuakkreditointeineen sekä Moskovaan. Lähes varmaa Berliinin akkreditointia lykättiin toistaiseksi.25
Samoihin aikoihin Pariisin ilmailuasiamiehen toimen lakkauttamisen
kanssa osui korkeimman oikeuden päätös 4.3.1926 tuomita majuri Mårtenson virkavelvollisuuden laiminlyönnistä ja arvolleen sopimattomasta
käytöksestä kymmenen vuorokauden päävartioarestiin. Pariisin ilmailuasiamies, jääkärimajuri Bertel Mårtenson erosi ilmailuasiamiehen
tehtävästään. Aluksi hän haki 90 vuorokautta lomaa vuoden 1926 lokakuussa, mihin ei suostuttu. Mårtenson sai kuitenkin loppuvuoden lomaa
ja sittemmin myös eron tehtävästään.26 Ero myönnettiin tammikuun
lopussa 1927. Mårtenson siirrettiin ilmavoimien reserviin 21.1.1927
everstiluutnantin arvoisena ja oikeuksin käyttää sotilaspukua.27
Eron taustalla näyttää olevan sotaylioikeuden papereiden mukaan jo
vuonna 1923 tapahtunut virkavelvollisuuksien laiminlyönti ja arvolleen
sopimaton käytös. Tuolloin majuri Mårtenson oli ilmavoimien esikuntapäällikkönä huijannut kuukauden lomaa esimieheltään, majuri Arne
Somersalolta. Mårtenson oli saanut virkavapaata varsinaisesta virkatehtävästään, jotta pystyi hoitamaan loppuun ilmavoimien lentokonetehtaalla rakennettavan lentokoneen suunnittelutyöt. Esimiehensä todistuksen mukaan Mårtensonin täytyi käydä vain hoitamassa postin jakelu
ja allekirjoittaa tärkeimmät paperit. Työt seisahtuivat, sillä Mårtenson ei
hoitanut virkatehtäväänsä eikä tehnyt tarvittavia tarkastuslaskelmia
lentokoneen suunnitelmiin. Joukko-osastossa työskennelleet insinöörit
erotettiin, mutta Mårtenson sai jatkaa tehtävässään. Hän ei kuitenkaan
ollut tyytyväinen ja oli arvostellut esimiestään jyrkästi, jopa kirjallisessa
ilmaisussaan erotettujen insinöörien seuraajille. Lopulta rangaistus jäi
varsin pieneksi, 10 vuorokautta putkaa päävartiossa, joista vain kolme
vuorokautta tuli varsinaisesta synnistä ja loput kirjallisesta avautumisesta
esimiestä kohtaan. Mårtenson anoi muutosta sotaylioikeudelta, mutta
turhaan.28 Mårtensonin tapaus meni oikeuteen vasta alkuvuodesta 1926
ja oli valituksineen selvä loppuvuodesta.29
Rike on suhteellisen pieni ja useamman vuoden takainen, joten sen
syy-yhteyttä Mårtensonin hakemaan eroon sotilasasiamiehen tehtävästä
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on vaikea löytää. Hänen rikkeensä on ollut myös Yleisesikunnan tiedossa,
kun hänet akkreditoitiin Pariisin ilmailuasiamieheksi. Toisaalta hänet
tehtävään halunnut kenraalimajuri Enckell oli joutunut eroamaan syksyllä 1924 jääkärikapinan jälkipyykissä, jolloin kukaan ei ollut pitämässä
Mårtensonin puolia. Asiakirjoista ei selviä, miksi Yleisesikunta ei ole kiinnittänyt Mårtensonin taustaan huomiota. Sotaväenpäällikkö, kenraalimajuri Wilkamaa asia kyllä painoi. Mahdollisesti tekniikan alaa ja lentokoneita ymmärtäviä upseereita ei juuri ollut, joten on mahdollista, että
Yleisesikunta joutui pakon edessä valitsemaan ilmailuasiamiehen tehtävään Mårtensonin. Lisää kysymyksiä herättää myös Mårtensonin eroaminen omasta pyynnöstään. Hänelle ei siis haluttu antaa muita tehtäviä
Yleisesikunnasta.
Irtisanouduttuaan ilmailuasiamiehen toimesta Mårtensonin toimeentulo oli varsin tiukkaa ottaen huomioon, että hän oli tottunut varsin
yltäkylläiseen elämäntyyliin. Tosin ilmailuasiamiehen palkkakaan ei ollut
kovin kehuttava. Mårtensonin vaiheista ilmailuasiamiehen tehtävän
päätyttyä on kahdenlaista tietoa. Hänen on arveltu jääneen Pariisiin,
jossa hän koetti käynnistää liiketoimintaa, mutta kunnollista toimeentuloa se ei taannut.30 Toisen tiedon mukaan Mårtenson olisi toiminut
Helsingissä myyntipäällikkönä amerikkalaisia autoja myyvässä liikkeessä.31 Mårtensonin alku liikealalla näyttää olleen joka tapauksessa taloudellisesti varsin tiukka, ja taloustilanne parantui vasta 1930-luvun alussa
perustetun Ranskan valtion arpoja välittäneen Ruban Bleu eli Sininen
nauha -yrityksen perustamisen jälkeen. Tällä yrityksellä oli mahdollisesti
siteitä myös Ranskan diplomaattipiireihin. Mårtensonin vaiheita selvitellessään everstiluutnantti Wiitanen suhtautui hyvin epäileväisesti yrityksen todelliseen toimenkuvaan.32
Mårtensonille alkoi kuitenkin kertyä omaisuutta Ruban Bleu -yrityksen myötä varsin ylellisestä elämäntyylistä huolimatta. Hän hankki muun
muassa hulppean yksityishuvilan Sveitsistä. Entinen vaimo oli tehnyt
ratkaisunsa Nizzassa Cap d’Ailissa maaliskuussa 1932 ja päätynyt dramaattiseen itsemurhaan. Tilanteessa vahingoittui vaikeasti myös hänen
miesystävänsä.33 Vuoden kuluttua tästä Mårtenson avioitui uudelleen
eversti Hanneliuksen entisen vaimon kanssa.34 Herrojen tiet olivat kohdanneet jo 1920-luvun alussa, kun sotaväenpäällikkö Wilkama oli ajanut
tuolloista jääkäriluutnantti Hanneliusta ilmailuasiamiehen tehtävään.
Yleisesikunnan päällikkö, kenraalimajuri Enckell oli runnonut tahtonsa

G E S TA P O N T Ä H T Ä I M E S S Ä ? S U O M E N I L M A I L U A S I A M I E H E N E V E R S T I L U U T N A N T T I …

65

ShAik_37_001-229:__Aikakauskirja

8.11.2017

10:38

Sivu66

läpi, ja majuri Mårtenson oli valittu tehtävään sotaväenpäällikön mielipiteestä huolimatta.35
Brittitiedustelu oli seurannut Mårtensonin vaiheita mielenkiinnolla
jo vuodesta 1934 alkaen. Aluksi toiminta oli lähinnä yleisluontoista seurantaa. Mårtensonin Saksassa saama jääkärikoulutus sekä hänen yhteytensä Saksan agenteiksi tiedettyihin henkilöihin herättivät kuitenkin
epäilyksiä. Vuonna 1937 Mårtensonin seuranta näyttää yhtäkkiä loppuneen. Ainakaan henkilömappiin ei ole kertynyt tietoja näiltä vuosilta.
Syyskuussa 1941 seuranta käynnistyi jälleen. Ensimmäiset luonnehdinnat
Mårtensonista vuodelta 1934 käsittivät lähinnä hänen perhe- ja kauppasuhteitaan, jotka molemmat herättivät epäilyjä. Seuranta laajeni myös
hänen uuteen vaimoonsa, jonka raha-asioita selviteltiin perin juurin.36
Vuonna 1939 vaimon ruotsalaisessa pankissa sijainneen tilin kautta
kulkivat ilmeisesti muun muassa Suomen armeijan villoihin tarkoitetut
150 000 markkaa. Rahat tulivat rouva Mårtensonin tilille Helsingistä,
pankki merkitsi maksajaksi Procopé & Hornborgin. Myös muuta Bertel
Mårtensonin liiketoimiin liittyvää rahaliikennettä kulki rouvan tilin
kautta. Hänen ei kuitenkaan uskottu täysin olleen tietoinen miehensä
toimista. Brittitiedustelu piti Mårtensonia vuonna 1942 ainakin puolivirallisena Suomen ostoagenttina, jonka kautta saatiin ostetuksi maahan
tarvittavia tuotteita. Mårtensonin yhteydet kiinnostivat Ison-Britannian
salaista palvelua, ja on viitteitä siitä, että Mårtenson toimi ajoittain myös
heidän hyväkseen. Todellisuudessa Mårtenson näyttää tehneen palveluksia monille tahoille, muun muassa jo mainitulle Suomen armeijalle.
Epäilyt Mårtensonia kohtaan eivät kuitenkaan hälvenneet, ja lopulta
briteille varmistui hänen toimintansa Saksan tiedustelun hyväksi.37
Ennen sotaa Mårtenson ja hänen uusi vaimonsa ehtivät rakentaa
itselleen varsin mukavan elämän, johon kuului runsaasti matkustelua
ympäri Eurooppaa. Se mistä kaikki raha tuli, jäi Wiitaselle epäselväksi.
Rivien välistä on kuitenkin luettavissa, että Wiitanen arveli osan omaisuudesta tulevan aivan muusta kuin yrityksen toiminnasta. Mahdollisesti
firma toimi eräänlaisena peiteyrityksenä muulle toiminnalle luoden
uskottavan tarinan kansainvälisiä liikematkoja ympäri Eurooppaa tekevälle liikemiehelle. Wiitanen ei ilmeisesti ollut kuitenkaan saanut selville
kaikkia Mårtensonin liiketoimia. Hänellä oli monta yritystä ja yhteistyökumppania. Yksi heistä oli sir Henry White Smith, jonka kanssa
Mårtenson oli tehnyt töitä jo vuonna 1925 toimiessaan jonkin aikaa
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Suomen ilmailuasiamiehenä Lontoossa. Mårtensonin ympärillä näyttää
liikkuneen epäilyjä vakoilusta usean valtion hyväksi jo ennen toisen
maailmansodan alkua.38

Sota ei yhtä miestä kaipaa

Vuosien ajan »hiljaiseloa» Ranskassa viettäneestä everstiluutnantti Mårtensonista kuului jälleen, kun hän 16.10.1939 kirjoitti kiristyneen maailmantilanteen rohkaisemana ilmavoimien komentaja, kenraaliluutnantti
Jarl Lundqvistille ruotsiksi yksityiskirjeen, jossa hän selvitti omia erityistaitojaan. Mårtenson totesi, että liikekannallepanon varalta hänelle oli
sotilaspassiin vuonna 1931 varattu erikoistehtäviä, joiden perään hän nyt
penäsi. Kirjelmä antoi varsin viattoman kuvan niistä vuosista, jotka
Mårtenson oli viettänyt reservissä. Hän oli toiminut liikemiehenä Ranskassa ja Englannissa, näistä toimistaan hän laveasti kertoikin. Lisäksi hän
kertoi hyvistä kontakteistaan niin Ranskaan kuin Englantiinkin, joissa
molemmissa oli asunut useita vuosia. Erityisesti Mårtensonilla oli entisiä
opiskelukavereita korkeissa asemissa Ranskassa, missä hän oli opiskellut
vuosina 1919–1920 lentoinsinööri-akatemiassa. Huolimatta siirtymisestään siviiliin hän oli seurannut lentokoneiden teknistä kehitystä
erittäin tarkasti; tosin hän myönsi itsekin, että taktisen kehityksen seuraaminen oli jäänyt vähemmälle. Mårtenson ehdotti suoraan Lundqvistille, että hänet kannattaisi asettaa ilmailuasiamieheksi Ranskaan ja
mahdollisesti Englantiinkin, missä muun muassa Ruotsilla oli oma
ilmailuasiamiehensä. Mårtenson tekisi työn ilmaiseksi, mutta halusi ehdottomasti akkreditoinnin ja puoli päivää aikaa hoitaa omia toimiaan,
jotka takasivat hänelle toimeentulon. Hän korosti, että aikaa ei ollut hukattavaksi vaan Suomen päässä piti toimia heti.39
Päämajassa oltiin kuitenkin kriittisiä. Mårtensonia oli kyllä suunniteltu aikoinaan Päämajan ulkomaatoimiston palvelukseen, tästä sijoituksesta oli ehtinyt kulua useita vuosia. Ulkomaatoimiston päällikkö,
everstiluutnantti J. O. Hannula ilmoitti, ettei »missään tapauksessa voi
käyttää Mårtensonia». Kenraaliluutnantti Lundqvist oli vielä jyrkempi,
hän ilmoitti, että »M on fantalisti sekä täysin moraaliton mies». Mårtensonin kirjeen ei kaikilta osin uskottu pitäneen paikkaansa. Lundqvist
tunsi omien sanojensa mukaan henkilöitä, joista Mårtenson kirjoitti, ja
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osasi näin ollen väittää miehen valehtelevan.40 Ottaen huomioon Mårtensonin kovan osaamisen teknisissä kysymyksissä ja hänen erinomaiset
yhteytensä ympäri Eurooppaa everstiluutnantti Hannulan ja kenraaliluutnantti Lundqvistin asenne herättää joukon kysymyksiä. Miksi pätevyytensä ilmailuasiamiehenä todistanutta ja erinomaisia yhteyksiä
omannutta everstiluutnanttia ei haluttu palvelukseen? Ilmeisesti Mårtenson oli aikanaan tehnyt »lähtemättömän vaikutuksen» ilmavoimien
upseerikuntaan.
Ilmavoimien komentaja Lundqvistin vastaus viipyi. Bertel Mårtenson
kirjoittikin ylipäällikkö Mannerheimille 20.11.1939 nöyrän kirjeen tarjoten apuaan ja kertoi toimivansa Suomen pääkonsulin Kaarlo Brusinin
kuriirina Helsingin ja Pariisin välillä. Samalla hän harmitteli, ettei Lundqvist ollut vastannut hänelle. Mårtensonin kirjeen yläreunaan on kirjoitettu lyijykynällä Ilmavoimien komentajan ja Jaosto II:n päällikön
vastustavan miehen kutsumista reserviin, joten kutsua on lykätty. Perään
on merkitty päivämäärä, jolloin ilmeisesti asiaa koskeva keskustelu käytiin, eli 16.12.1939.41 Ulkomaatoimisto laati vastausehdotuksen Mårtensonin Lundqvistille lähettämään kirjeeseen. Se oli tarkoitus lähettää tiedoksi Pariisin sotilasasiamiehelle everstiluutnantti Lauri Hiiden kautta.
Ehdotuksessa todetaan suoraan, ettei everstiluutnantille ole käyttöä, eikä
häntä turhien kulujen välttämiseksi saa lähettää Suomeen. Tämä ehdotus
päätyi lähetettäväksi 16.12.1939 kello 17.20.42 Siitä, vastattiinko Mårtensonin Mannerheimille lähettämään kirjeeseen, ei ole säilynyt tietoa.
Mårtenson oli kuitenkin nyt hetkeksi pois pelistä.
Mårtensonin tarjoutuminen ilmaiseksi Suomen armeijan palvelukseen esimerkiksi ilmailuasiamiehen toimeen herättää ihmettelyä siitä,
miksi ulkomailla vuosia elänyt yltäkylläiseen elämään tottunut liikemies
tarjoutui ilmaiseksi entisen kotimaansa armeijan palvelukseen. Etenkin
kun uusia tehtäviä ei organisaatiosta ollut löytynyt ilmailuasiamiehen
viran tultua lakkautetuksi vuosia aiemmin. Mahdollisesti Mårtenson on
voinut tavoitella lokakuussa 1939 ilmavoimien komentajalle kirjoittaessaan ilmailuasiamiehen toimeen kuuluvaa diplomaattistatusta, jolloin
myös hänen muu liiketoimintansa olisi ollut suojattua. On mahdollista,
että Mårtenson tiedosti itsekin matkailuharrastuksensa herättämän
huomion ja riskit. Diplomaattistatuksen turvin liikkuminen Euroopassa
olisi ollut paljon turvallisempaa. Kun diplomaattistatusta ei Suomesta
irronnut, Mårtenson kääntyi ystävänsä, Pariisin konsulaatin päällikön
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Kaarlo Brusinin puoleen, joka heikkona hetkenään, brittien arvion
mukaan ilmeisesti alkoholin vaikutuksen alaisena, myönsi Mårtensonille
diplomaattipassin, jonka myöhemmin otti pois. Brittitiedustelun mukaan Mårtenson olisi käyttänyt vielä 1930-luvulla vanhaa ilmailuasiamiehen diplomaattipassiaan.43 Hän oli mahdollisesti ymmärtänyt olevansa valvonnan alla ja pyrkinyt turvaamaan selustansa diplomaattistatuksella.
Kun Päämajasta ei löytynyt tehtäviä, Mårtenson jatkoi matkustusharrastustaan ympäri Eurooppaa – siitä huolimatta, että sotatoimet yleisesti haittasivat ainakin muiden alan harrastajien liikkumista. Mårtenson
näytti olevan poikkeus. Hänen pääasiallinen reittinsä kulki Bernin–
Berliinin–Pariisin–Vichyn–Lissabonin kautta ja mahdollisesti ajoittain
myös reittiä Lontoo–Bern. Tuttavat ihmettelivät matkustelua, mutta
Mårtenson kuittasi epäilyt vastaamalla Göringin lähimmän miehen olevan hänen hyvä ystävänsä. Mårtensonin ympärillä huhuttiin kaikenlaista.
Pian myös Saksan viranomaisten mielenkiinto heräsi. Palvelipa Mårtenson ketä herraa tahansa, hän onnistui kuitenkin hankkimaan Suomen
armeijalle huomattavan määrän villaa, mikä ei ollut helppo tehtävä
vallinneissa oloissa. Kuriirin tehtäviä hänelle löytyi myös Suomen
Vichyn-lähetystöstä ja Pariisin-konsulaatista, kun sota oli repinyt Euroopan viestiyhteydet hajalle. Mårtenson toimi täsmällisesti ja toimitti postin
kuriirikartan mukaisesti.44

Gestapo kintereillä?

Mårtensonin matkustelut loppuivat kuitenkin kuin seinään. 25.10.1943
Saksan Pariisin protokollapäällikkö tiedotti pahoitellen Suomen pääkonsuli Brusinille Mårtensonin joutuneen Saksan viranomaisten kiinni
ottamaksi. Mårtenson oli tavannut konsulit Brusinin ja Enegrenin
Vichyssä muutamaa päivää aiemmin ja saanut tuolloinkin kuriiripostia
kuljetettavakseen. Posti palautui, mutta Mårtenson ei. Huolimatta Mårtensonin Suomen armeijan pääesikunnassa aiheuttamasta pahennuksesta pääkonsuli Kaarlo Brusin pyrki selvittämään Mårtensonin vaiheita.
Tieto siitä, miltä osin asia Pääesikuntaa kiinnosti, ei ole säilynyt asiakirjalähteissä. Saksan viranomaisten syy Mårtensonin pidättämiseen oli
Ranskaan matkustaminen ilman Saksan viranomaisten lupaa. Kyseessä
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oli mitä ilmeisimmin tekosyy, sillä kukaan ei voinut sota-aikana matkustaa vallattuun Ranskaan ilman saksalaisten viranomaisten asiakirjoja.
Mårtensonin passi oli kunnossa.45 Britit heräsivät pidätykseen vasta joulukuussa 1943, jolloin Mårtensonin todettiin tulleen SD:n, Sicherheitsdienstin, eli turvallisuuspalvelun pidättämäksi. Brittilähteiden mukaan
taustalla oli ollut Saksan lähetystö ja sen epäilyt vakoilusta. Tässä vaiheessa oli jo selvää, että vakavia syytteitä olisi useita eikä vapauttaminen
millään muotoa mahdollista.46
Bertel Mårtenson pidätettiin Wiitasen tutkimusten mukaan todennäköisesti 24. tai 25.10.1943 Sveitsissä Baselissa. Tosin Wiitanen lienee tarkoittanut, että Mårtenson otettiin kiinni hänen siirtyessään Sveitsistä
Ranskan puolelle, muussa tapauksessa asetelma olisi ollut hieman erilainen. Toisaalta SD harrasti kyllä myös ihmiskaappauksia.47 Mårtensonin
puoliso Ella Mårtenson kirjoitti Mannerheimille 13.6.1944 kirjeen, jossa
pyysi apua miehensä vapauttamiseksi. Kirjeessään Mannerheimille rouva
Mårtenson totesi Gestapon pidättäneen hänen miehensä tämän palatessa
Ranskasta Sveitsiin 23.10.1943. Pidätyksen syytä rouva ei osannut kuin
arvailla, mutta epäili kyseessä olleen väärinkäsityksen. Mannerheim vastasi ystävällisesti rouva Mårtensonille ja totesi käsiensä olevan sidotut
asiassa.48 Pidätyksen syynä oli Ison-Britannian tiedustelun mukaan ollut
Mårtensoniin kohdistunut vakava epäily vakoilusta. Saksan viranomaiset
ovat siis ilmeisesti pitäneet entistä ilmailuasiamiestä vakoojana, joka
toimi usean tahon palveluksessa. Mårtenson oli toiminut pitkään Saksan
hyväksi, mutta ilmeisesti saksalaiset saivat selville hänen toimensa muille
organisaatioille. Joulukuussa 1943 tutkimukset olivat vielä kesken.49
Tammikuun 23. päivänä 1944 Bertel Mårtensonin nimi löytyy
Buchenwaldin keskitysleirin täydennysluettelosta. Buchenwaldiin hänet
on lähettänyt BdS50 Paris, Befehlshaber der Sicherheitspolizei, eli Saksan
turvallisuuspoliisin käskynhaltijan virasto Pariisissa. Mårtenson on siis
todennäköisesti ollut säilytyksessä ja kuulusteltavana Pariisissa lokakuun
lopusta 1943 tammikuun loppupuolelle 1944.51 Viimeisen varman elonmerkin itsestään Mårtenson antoi Buchenwaldin keskitysleiriltä Ranskassa asuneelle serkulle lähettämässään kirjekortissa 12.7.1944. Buchenwald ei ollut tuhoamisleiri vaan työleiri, jossa kuitenkin vankien kuolleisuus oli korkealla tasolla. Varmat jäljet Mårtensonista päättyvät tähän.
Erilaisista huhuista everstiluutnantti Wiitanen koetti myöhemmin hahmottaa entisen kollegansa viimeiset vaiheet. Todennäköisimmän tiedon
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mukaan Mårtenson olisi kuollut raskaan vankikuljetuksen jälkeen huhtikuussa 1945 amerikkalaisten sotasairaalassa, muutama päivä pelastumisensa jälkeen. Everstiluutnantti Wiitanen päätyi kuitenkin varovaiseen
arvioon, jonka mukaan Mårtenson oli menehtynyt 1.8.1944–1.5.1945
välisenä aikana.52
Bertel Mårtensonin elämän viimeisistä vaiheista on hyvin erilaisia kertomuksia. Ella Mårtensonin saaman epävirallisen tiedon mukaan hänen
miehensä menehtyi 18.4.1945 Ravensbrückissä.53 Samalla leirillä olleen,
Itä-Saksassa asuneen opettaja Fritz Lehmannin mukaan Mårtenson menehtyi 11 päivää kestäneissä vankikuljetuksissa Doran leiristä Ravensbrückiin 8.4.1945. Siirto leirien välillä selittyy liittoutuneiden pommituksilla, joiden alta vankeja siirrettiin muille leireille. Tämä on voinut
olla syynä myös Mårtensonin mahdolliselle siirrolle. Lehmann oli kertomuksensa mukaan nähnyt Mårtensonin pitkän ja kuihtuneen ruumiin
ojanpenkalla raskaan kuljetuksen päätteeksi. Lehmannin mukaan ystävyys hyvin erilaisista taustoista lähtöisin olleiden ja erilaisia poliittisia
kantoja kannattaneiden miesten välillä kesti loppuun saakka. Lehmannin
mukaan leirille joutunut Mårtenson oli lamaantunut tilanteestaan eikä
kyennyt hankkimaan itselleen ruokaa alkeellisissa oloissa. 190 senttimetriä pitkä Mårtenson oli pää kaljuksi ajettuna vangin raidallisessa
puvussa onneton näky, mutta sivistys kuulsi kahden vastakkaista kantaa
edustaneen miehen keskusteluissa ja teki heistä odottamattomat ystävät.
Ottaen huomioon Lehmannin kertomuksen ajankohdan 1960-luvulla ja
Itä-Saksan tilanteen Lehmannin haastatteluun on aiheellista suhtautua
kriittisesti. Se on kuitenkin yksi niistä harvoista haastatteluista, joista on
saatavissa minkäänlaista tietoa Mårtensonin kohtalosta.54
Everstiluutnantti Wiitanen selvitti kollegansa kohtaloa vuonna 1948,
jolloin Eurooppa vielä toipui sodasta. Wiitasen selvitys laadittiin noin
neljä vuotta Mårtensonin katoamisen jälkeen, lisäksi Wiitanen näyttää
koonneen ja dokumentoineen tarkasti Mårtensonin vaiheita. Hän on
seulonut pois huhut jättäen jäljelle faktat sekä todennäköisimmän tapahtumien kulun. Wiitanen antoi selvityksessään myös viitteitä siitä,
mistä kollegan viimeisistä vaiheista voisi saada lisää tietoa, mikäli sitä
kaivattaisiin. Rouva Mårtenson oli yksi mahdollinen vaihtoehto jatkaa
selvitystyötä. Hän oli hyvin todennäköisesti tietoinen miehensä puuhista,
sillä hänen puhuttelunsa tulokset eivät tuntuneet Wiitasesta luotettavilta.
Bertel Mårtensonin kohtaloa selvitettiin vielä 1970-luvun alussa, kun
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Suomen jääkärien elämäkerrasto -teosta päivitettiin. Saksan Punaisen
Ristin kautta saatiin uutta tietoa Mårtensonin vaiheista, mutta lopullista
vahvistusta tämän kohtalosta ei saatu. Tiedot tulivat Internationaler
Suchdienstin eli ITS:n55 kautta Saksan Punaiselle Ristille, heidänkin
tietonsa olivat rajalliset. Mårtenson oli siirretty syystalvella 1.11.1944
Dora-Mittelbaun leirille, joka oli aiemmin ollut osa Buchenwaldia,
kunnes se saatiin valmiiksi ja korotettiin itsenäiseksi leiriksi. Siirto jäi
lähinnä läpikuluksi, sillä jo 19.11. alkaen Mårtenson siirrettiin saman
leirin alaleiriin Sangerhauseniin. Punaisen Ristin lähettämän asiakirjan
mukaan kuolinpäiväksi oletettiin 18.4.1945, päivä oli sama kuin rouva
Mårtensonille oli jo 1940-luvun lopulla ilmoitettu.56 Puoli vuotta myöhemmin lähetetyssä ITS:n kautta tulleessa uudessa selvityksessä Mårtensonin vaiheista ei vieläkään osattu sanoa mitään varmaa. Hänen todettiin
voineen olla sairaskuljetuksessa 8.3. tai 13.3.1945 Dora-Mittenbausta
Bergen-Belsenin keskitysleirille tai Boelke Kasernaan, mutta nimilistoja
ei ollut käytettävissä asian todistamiseksi. Ravensbrückin keskitysleirin
vapauttamiseen liittyvien tietojen osalta todettiin puna-armeijan vapauttaneen leirin ja sen sijaitsevan Potsdamissa Neuvostoliiton miehittämällä
alueella. Näin ollen todettiin, ettei alueella ollut koskaan sijannut amerikkalaista sairaalaa, jossa Mårtensonin kerrottiin erään tarinan mukaan
kuolleen.57 Myös everstiluutnantti Wiitanen oli dokumentoinut mahdollisen kuoleman Ravensbrückissä sijainneessa sotasairaalassa muutama
päivä pelastumisen jälkeen huhtikuun alussa 1945, tuolloin paikalla olisi
ollut italialainen lääkäri asiaa todistamassa.58 Suomen ulkoministeriö oli
antanut Moskovan-lähetystönsä tehtäväksi tiedustella tietoja Mårtensonista myös neuvostoviranomaisilta vuonna 1947. Vastausta tiedusteluun ei ole säilynyt.59
Varmaa tietoa siitä kuoliko everstiluutnantti Bertel Mårtenson keväällä 1945 vai selvisikö hän, ei ole olemassa. Wiitanen epäili kuitenkin,
että mukavaan elämään tottunut Mårtenson tuskin halusi piilotella.
»Tätä otaksuntaa tukee myös osaltaan se, ettei hän ole antanut sen
jälkeen itsestään mitään elonmerkkiä, vaikka häntä on pidetty sellaisena
yksilönä, joka siihen olisi pystynyt miltei minkälaisissa olosuhteissa tahansa, että hän ”rakasti elämää” enemmän kuin suuria ideoita, jotka kai
yksistään olisivat voineet antaa aiheen ja voiman vuosikausia kestäneelle
piilottelulle.»60
Toisaalta, jos Mårtenson oli sotkenut lusikkansa useampaan soppaan,
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saattoi vapaus ja mahdollisuus uuteen elämään houkutella. Everstiluutnantti Mårtensonilla oli runsaasti tuttavuuksia hyvin erilaisista piireistä ympäri Eurooppaa. Sodan jälkeisessä kaaoksessa hänen kaltaisensa
henkilön olisi ollut mahdollisuus kadota jälkiä jättämättä.61
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HEIDI RUOTSALAINEN

Targeted by Gestapo? Multifaceted Life of
Finland’s Air Attaché Lieutenant Colonel
Bertel Mårtenson
An unusual arrest took place on the France-Switzerland border on October 23, 1943, when Lieutenant Colonel Bertel Efram Mårtenson was
captured by the Germans while returning from France to his home in
Switzerland. The detention was carried out by Germany’s security service, or Sicherheitsdienst, which had spread its tentacles across all occupied territories including France. Arrests made by Sicherheitsdienst were
common during the war years, but this time the detainee was a former
air attaché of Finland, a man whose activities and whereabouts had been
closely monitored since 1934, not only by German officials, but also by
the intelligence services of at least Britain. The Germans had shown extraordinary patience and perseverance, but as they began to have increasing doubts about Mårtenson’s involvement in espionage activities,
they acted. Until the fall of 1943, Mårtenson had enjoyed an unrestricted right to travel around Europe, including German-occupied areas.
Already as a young jaeger, Mårtenson aroused mixed feelings. He
was talented but extremely unpredictable. In World War I, he served as
an observer in the German army’s new air arm, Lufstreitkräfte, on reconnaissance missions over the Baltic Sea. After the war, the former
jaeger enrolled in the Academy of Aeronautical Engineering in Paris for
1919−1920 and graduated with the degree of Master of Science in technology. He was accredited as Finland’s air attaché in Paris in 1924. The
appointment was endorsed by the chief of the General Staff Major
General Enckell, who had previously served in the czar’s army, where
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his tasks had included the organization of Russia’s foreign intelligence
service, and he was good at recognizing a talented individual. Yet
Mårtenson’s appointment was not without notes of discord. Mårtenson’s commitment to his duties was put in doubt due to some abuse in
which he had allegedly been involved. As an air attaché, Mårtenson
proved to be a consummate professional, establishing an extensive contact network with his European counterparts, but it was in intelligence
operations where he really came into his own.
It had been envisaged, some time in the past, that in the event of war
Mårtenson’s appointment was to be in the Foreign Section of the General Staff. However, after the onset of the Winter War, the headquarters
was not willing to summon Mårtenson back to Finland. Mårtenson put
forward a proposition that would have enabled him to serve his country while residing in Europe, even without pay, but this was turned
down. During the Continuation War, the former air attaché devoted his
time to the running of his business, and in that capacity ranged far and
wide across Europe. A net of suspicion was cast around the lieutenant
colonel, with the British intelligence service monitoring closely the
movements of both Mårtenson and his wife. He was suspected of being
a German agent. These suspicions were sparked, among other things,
by Mårtenson’s unhindered roaming across war-torn Europe. Eventually, in October 1943, Mårtenson was arrested by Sicherheitsdienst. He
was most likely interrogated over several months in Paris and then
moved to the concentration camp in Buchenwald in January 1944.
Mårtenson’s fate remains undetermined. In the late 1940s, Finland’s
military attaché in Paris, Lieutenant Colonel Arvo Wiitanen, was tasked
with establishing what had happened to Mårtenson. Even Wiitanen, a
seasoned intelligence officer, failed to find an answer. However, traces
led him to the concentration camp in Ravensbrück, which had been
liberated by Soviet troops, and where Mårtenson had allegedly died just
before the liberation. Descriptions of the prevailing conditions and
events were varied. Wiitanen himself regarded his former colleague as a
person who would have overcome even the harshest of conditions easily. As late as the 1950s, rumors circulated of a »colonel» Mårtenson and
his visits to the old country. However, Wiitanen finally stated in 1948
that Mårtenson would not be a person who would have gone into hiding, so fond he was of his easy life in Switzerland.
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J U H A R AT I N E N
(s. 1971), sotatieteiden tohtoriopiskelija, toimii Maanpuolustuskorkeakoulun
Sotataidon laitoksen tutkimusryhmän johtajana. Laatii parhaillaan väitöskirjaa
puolustusvoimien liikekannallepanojärjestelmän kehittymisestä vuosina 1918–
1945.

Anschlussista vuoden 1938 syyskuun
kriisiin – kuinka syyskuun kriisistä tuli talvisodan liikekannallepanon kenraaliharjoitus
Suomessa tapahtunut vuoden 1938 syyskuun kriisi oli vähemmän tunnettu, lähes koko puolustusvoimien suojajoukkoja koskenut liikekannallepano. Suojajoukkojen tehtävänä oli tuolloin suojata kenttäarmeijan
divisioonien liikekannallepanoa. Syyskuun kriisi ammensi voimansa
maailmanpoliittisen tilanteen kiristymisestä ja Suomen ulkopoliittisista
reaktioista siihen. Maailman poliittiselle taivaalle kerääntyneet ukkospilvet kiristivät tunnelmia siinä määrin, että valmiuden kohottaminen
nähtiin aiheelliseksi. Tässä artikkelissa tarkastellaan syyskuun kriisiin
johtaneita tapahtumia kansainvälisen tilannekehityksen ja Suomen poliittisten reaktioiden kautta. Samalla tapahtumahistorian kautta nähdään
liikekannallepanon suoritustapa ja voidaan pohtia, oliko liikekannallepano yleensä tarpeellinen.

Anschluss kiristää maailmanpoliittista tilannetta

»Alusta alkaen oli epäilyksiä, tokko uuden Itävallan kaltainen valtio saattoi lainkaan osoittautua elinkykyiseksi… vetikö saksalainen kansallistunto sen ennemmin taikka myöhemmin Saksan valtakunnan piiriin?
Vaara oli tarjolla, Saksa valmistui jo ottamaan Itävallan vastaan, ja yleinen
mielipide oli vahvasti liittymisen n.s. Anschlussin puolella.»1 Näin kirjoitti suomalainen valtio-opin professori Karl Robert Brotherus jo
vuonna 1930. Kirjoituksen sisältö sai lisää painoarvoa, kun kansallis-
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sosialistit nousivat valtaan Saksassa kolme vuotta Brotheruksen ennustuksen jälkeen.
Hitler oli vakuuttanut, että »kansallissosialismi ei ole vientitavaraa».
Samanaikaisesti kansallissosialismi valtasi määrätietoisesti Itävallan poliittisia markkinoita.2 Vuoden 1938 helmikuussa markkinaosuus oli
riittävä ja Hitler alkoi aktiivisesti painostaa Itävaltaa. Hän vaati Itävallan
kansallissosialistisen puolueen laillistamista ja sille paikkaa maan hallituksessa. Muutoin Espanjan sisällissodan tapahtumat saisivat jatkoa Itävallassa.3
Itävallan liittokansleri Kurt von Schuschnigg hyväksyi lopulta Hitlerin
vaatimukset. Poliittisella vallankaappauksella Itävallan liittymisen Saksaan piti tapahtua kuin itsestään. Näin näytti käyvänkin. Viimeisenä
oljenkortenaan liittokansleri von Schuschnigg etsi tukea kansalta. Hän
ilmoitti järjestävänsä 9.3.1938 kansanäänestyksen maansa itsenäisyydestä. Tämä ei käynyt Hitlerille; lopputulos oli aivan liian epävarma.
Saksa aloitti osittaisen liikekannallepanon ja sulki maiden välisen rajan.
Painostuksen seurauksena von Schuschnigg lopulta erosi ja hänen tilalleen valittiin Itävallan kansallissosialistisen puolueen Arthur SeyssInquart.4
Seyss-Inquart pyysi ensi töikseen sähkeellä – Hermann Göringin
puhelimessa antamien ohjeiden mukaisesti – Saksaa lähettämään Itävaltaan joukkoja järjestyksen palauttamiseksi. Saksalaiset ylittivät maiden
välisen rajan 12.3.1938. Anschluss – Itävallan liittäminen Saksaan – oli
tapahtunut. Laukaukset jäivät ampumatta ja sota sotimatta. Liittämisestä
tuli saksalaisten sotilaiden marssiharjoitus. Vastarinta heidän edestään
oli raivattu puhelinsoitolla.5
Anschluss muutti tilanteen Keski-Euroopassa uhkaavammaksi myös
Neuvostoliitolle.6 Neuvostoliiton ulkoministeri Maksim Litvinov oli yksi
harvoista poliitikoista, joka oli lukenut Hitlerin Mein Kampfin. Asiaan
perehtyneelle neuvostopoliitikolle Anschluss näytti askeleelta kohti kirjan
tavoitteita. Neuvostonäkökulmasta tavoitteet eivät olleet miellyttävää
luettavaa – arjalaista rotua uhkaava bolsevismi tuli murskata ja Saksalle
oli hankittava elintilaa idästä. Laajenemisen suuntaviitta osoitti Neuvostoliittoon.7 Tapahtuneen perusteella oli helppo tehdä johtopäätöksiä.
Neuvostoliiton oli ryhdyttävä luomaan Saksan hyökkäyksen vastaista
puskuria valtakunnan rajan läheisyyteen. Taistelu oli parempi aloittaa
mahdollisimman kaukana omalta alueelta, mieluiten Puolasta asti.8
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Maantieteellisesti Itävallan tapahtumat olivat vielä kaukana Suomesta,
mutta Anschlussin myötä Hitlerin vaikutusvallan kasvaminen alkoi tuntua myös Itämerellä. Englannin ja Saksan välinen vuoden 1935 laivastosopimus oli jättänyt Itämeren Saksan ja Neuvostoliiton etupiiriin.9
Asetelman muutos näytti tekevän demilitarisoidusta Ahvenanmaasta
Suomen kannalta ongelmallisen pelinappulan.

Neuvostoliitto suojautuu Saksan uhkalta – Suomi halutaan osaksi
puskuria

Neuvostoliitto aloitti Suomen liittämisen puskurivyöhykkeeseensä
14.4.1938 tekemällään aloitteella Leningradin turvallisuuden takaamisesta. Neuvostoliiton Helsingin-lähetystön toinen sihteeri Boris Jartsev
otti tällöin yhteyttä ulkoministeri Rudolf Holstiin. Jartsev selitti Neuvostoliiton johdon olevan ehdottoman vakuuttunut, että Saksa suunnitteli hyökkäystä Neuvostoliittoon. Operaatiossa Saksa käyttäisi Suomen
aluetta hyväkseen. Saksan vasen sivusta suojattaisiin hyökkäämällä Suomen kautta Neuvostoliittoon. Moskova halusi tietää miten Suomi tulisi
suhtautumaan saksalaisten operaatioon. Jos Suomi sallisi saksalaisille
alueensa käytön, ei puna-armeija jäisi Rajajoelle odottamaan. Puna-armeija tulisi saksalaisia vastaan mahdollisimman kauas. Jos Suomi taas
vastustaisi saksalaisia joukkoja, Neuvostoliitto oli valmis antamaan kaikkea sotilaallista ja taloudellista apua. Sodan päätyttyä se taasen sitoutuisi
vetämään joukkonsa takaisin.10 Neuvottelut jatkuivat läpi kesän ja päättyivät tuloksettomina 15.9.1938.11 Neuvostoliiton haluama puskurivyöhyke ja takuut – garantiat – Suomen alueen käytöstä jäivät saamatta
neuvotteluteitse.

Ahvenanmaa – Suomen ja Ruotsin yhteinen strateginen vaaratekijä

Jartsevin ja hänen kauttaan Neuvostoliiton johdon kanssa käytyjen neuvottelujen lisäksi Suomen hallitus oli edennyt samanaikaisesti myös toista
ulkopolitiikan polkua. Pohjoismaisen suuntauksen innoittamina tukea
haettiin Ruotsista. Itämeren muuttuneessa tilanteessa Ahvenanmaan ja
alueen saariston hallinta muodostivat Suomen ja Ruotsin kannalta yh-
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teisen strategisen vaaratekijän. Saaristosta käsin voitiin hallita Suomenlahden suuta ja samalla neuvostolaivaston liikkeitä. Toisaalta saarilta
voitiin estää tai varmistaa saksalaisille tärkeä malmintuonti PohjoisRuotsista.12 Ahvenanmaan osalta suomalaisten uhka tuli Neuvostoliitosta, kun taas ruotsalaisten katseet suuntautuivat enemmän Saksaa
kohden.
Suomen ja Ruotsin välistä puolustusyhteistyötä oli – varsinkin sotilaiden osalta – tavoiteltu jo vuosia. Ahvenanmaa oli ollut tällöinkin
neuvonpitojen keskeinen kysymys.13 Neuvottelut olivat kuitenkin olleet
jäissä vuoden 1937 toukokuusta.14 Itävallan tilanteen kiristyessä suomalaiset kiirehtivät Ahvenanmaan neuvottelujen aloittamista uudelleen
vuoden 1938 maaliskuussa. Kansainvälisessä ilmapiirissä tapahtunut
tunnelman kiristyminen edesauttoi tällä kertaa myös ruotsalaisten neuvotteluhalukkuutta. Yhteydenotto ruotsalaisiin tapahtui vain kaksi viikkoa ennen Jartsevin ensimmäistä kontaktia.15 Asetelmia haettiin siis
puolin ja toisin.
Ensimmäiset asiaa koskevat neuvottelut käytiin 19.–21.5.1938 Tukholmassa. Suomalaisten esityksenä oli vuoden 1921 sopimuksen Ahvenanmaan demilitarisointimääräysten kumoaminen. Ruotsalaiset taas halusivat edetä huomattavasti varovaisemmalla linjalla. Kysymystä haluttiin
käsitellä ainoastaan uloimpien saarien (Kökar–Lågskär) rauhanaikaisten
linnoitusmahdollisuuksien osalta.16
Suomalaiset mukautuivat tähän ja neuvotteluja jatkettiin 4.–8.7.1938
Helsingissä ruotsalaisten haluamalta pohjalta. Riittävän poliittisen yhteisymmärryksen jälkeen asiasta tulikin enemmän tekninen. Sotilasasiantuntijat saavuttivat neuvotteluissa yksimielisyyden demilitarisoidun
alueen uusista rajoista ja puolustusvastuista Suomen ja Ruotsin välillä.17
Seuraava neuvottelu käytiin Tukholmassa 29.–30.7.1938. Tällöin vahvistettiin yksimielisyys sotilasasiantuntijoiden kuun alussa laatimasta
suunnitelmasta. Demilitarisoitua vyöhykettä päätettiin kaventaa jättämällä Kökar ja Lågskär alueen ulkopuolelle. Suomi taas sai tuoda alueelle
rannikkopuolustusyksiköitä Ruotsin valvomana. Tämän lisäksi sovittiin,
että Suomen asevelvollisuuslakia alettaisiin soveltaa myös Ahvenanmaalla. Konkreettisena tahdonilmauksena kokouksesta jäi Suomen ja
Ruotsin ulkoministerien laatima yhteinen raportti.18 Ahvenanmaan demilitarisointia koskevan sopimuksen muuttamiseen oli kuitenkin vielä
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matkaa. Sopimuksen allekirjoittajamaiden kanssa oli löydettävä yhteinen
sävel demilitarisointipykälien muuttamisesta. Ruotsi vaati lisäksi Neuvostoliiton ottamista mukaan neuvotteluihin, vaikka se ei allekirjoittajavaltio ollutkaan.19

Ukkospilvien nousu – Hitler kääntää katseensa Tšekkoslovakiaan

Neuvostoliiton pyrkiessä varmistamaan suojavyöhykkeensä ja suomalaisten etsiessä ruotsalaisten kanssa yksituumaisuutta Ahvenanmaan
puolustukseen Hitler aloitti seuraavan siirtonsa. Maailman turvallisuuspoliittiseen keskiöön ja Hitlerin silmätikuksi joutui nyt ensimmäisen
maailmansodan jälkeinen valtiosommitelma, jota sanottiin Tšekkoslovakiaksi. Tšekkoslovakian tasavalta muodostettiin Versailles’n rauhansopimuksen jälkeen 10. syyskuuta 1919 allekirjoitetulla Saint-Germainin
sopimuksella. Sopimuksessa ympärysvallat ja Itävalta-Unkarin seuraajat
sopivat järjestelyistä entisen keisarikunnan alueella. Sopimus ei ottanut
huomioon sitä, että Tšekkoslovakiassa esimerkiksi Böömin, Määrin,
Slovakian ja Sleesian alueilla oli runsaasti etnisiä vähemmistöjä. Suuria
vähemmistöjä olivat esimerkiksi sudeettialueen saksalaiset, Etelä-Slovakian unkarilaiset sekä Sleesian puolalaiset.20 Uusi valtio oli siis jo lähtötilanteeltaan kovin hajanainen. Hitlerin seuraava laajentumispyrkimysten kohde olikin Tšekkoslovakia. Alkuasetelma oli Saksalle edullinen. Olihan Saksa Anschlussin jälkeen saartanut Tšekkoslovakian kolmelta taholta.
Vuoden 1938 toukokuussa saksalaiset joukot alkoivat siirtyä asemiin
Saksan ja Tšekkoslovakian väliselle rajalle. Ranska, Englanti ja Neuvostoliitto ilmoittivat, että tunkeutuminen Tšekkoslovakiaan aiheuttaisi
sotilaallisia vastatoimia.21 Jännitettä lisäsi myös Ranskan ja Neuvostoliiton Tšekkoslovakian kanssa vuonna 1936 solmima puolustusliitto.
Hitler piti 12.9.1938 Nürnbergissä puheen, jossa hän vaati autonomiaa
Tšekkoslovakian sudeettisaksalaisille. Hitlerin vaatimukset herättivät
Englannin ja Ranskan neuvotteluhalut. Hitler tapasi Ison-Britannian
pääministerin Neville Chamberlainin ensimmäisen kerran kolme päivää Nürnbergin puheen jälkeen Berchtesgadenissa ja uudestaan 22.–
23.9.1938 Godesbergissa. Neuvottelut eivät johtaneet tulokseen, vaan
Hitlerin vaatimukset sudeettialueesta pysyivät muuttumattomina. Pai-
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Britannian pääministeri Neville Chamberlainin ja Saksan johtaja Adolf Hitlerin
neuvottelut Bad Godesbergissä päättyivät tuloksettomina. Euroopassa – myös
Suomessa – valmistauduttiin sotaan. Kuva: Associated Press / Hakkapeliitta nro 40,
1938.
Discussions between the Prime Minister of the United Kingdom Neville
Chamberlain and the German leader Adolf Hitler in Bad Godesberg were
inconclusive. Europe, including Finland, started gearing up for a war. Photo:
Associated Press / Hakkapeliitta magazine no. 40, 1938.
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nostuksen jatkuessa Tšekkoslovakiassa suoritettiin liikekannallepano
23.9. ja Ranska nosti palvelukseen kutsuttujen reserviläistensä määrän
miljoonaan mieheen. Näytti siltä, että Ranska lunastaisi Tšekkoslovakialle liittosopimuksessa antamansa lupaukset, mikä olisi saattanut
voimaan myös Prahan ja Moskovan keskinäiset avunantosopimukset.
Tästä huolimatta Hitler piti itsepintaisesti kiinni Godesbergissa esittämistään vaatimuksista. Vaatimuksiinsa hän halusi vastaukset viimeistään
28.9.1938 kello 14.00.22
Vauhdittaakseen vastauksen antamista Hitler piti 26.9.1938 Berliinissä
puheen, jossa hän ilmoitti Godesbergin neuvottelumuistion sisältävän
hänen lopullisen kantansa. Tšekkoslovakia sai valita sodan tai rauhan.
Englanti asetti tällöin laivastonsa liikekannalle. Tilanne kiristyi äärimmilleen ja kansainvälisen konfliktin roihahtaminen täyteen liekkiin näytti
olevan vain huolimatonta kipinää vailla. Konfliktin välttämiseksi päätettiin kuitenkin järjestää vielä uusi neuvottelu Münchenissä 29. syyskuuta.23

Tšekkoslovakian kriisi johtaa Ahvenanmaalle varattujen joukkojen
perustamiseen

Suomessa kiristynyttä tilannetta seurattiin suurennuslasilla. Riskit olivat
eittämättä kohoamassa. Tilanteenarviointi johti valmiuden nostamiseen.
Hitlerin Nürnbergin puheen jälkeen ulkoministeriössä aloitettiin ympärivuorokautinen päivystys 14.9.193824, ja samana päivänä Jartsev-neuvottelujen päättymisen kanssa (15.9.) Karjalankannaksen rajalla olleen
kahden sotilaspiirin, Kannaksen ja Käkisalmen sotilaspiirin, upseerit
määrättiin kohotettuun valmiuteen. Tässä vaiheessa tämä tarkoitti vain
sitä, että paikkakunnalta poistuttaessa oli ilmoitettava tavoittamista
nopeuttavat yhteystiedot.25 Mannerheimin 13.9.1938 tekemä esitys säästösyistä lomautettujen varusmiesten kutsumisesta palvelukseen ei sen
sijaan johtanut toimenpiteisiin.26
Mannerheimin suurimpana huolenaiheena oli Ahvenanmaa. Neuvostoliitolla ei ollut tukikohtia Suomenlahden suulla, joten se saattaisi houkutella Neuvostoliittoa ottamaan saaret haltuunsa. Samanlaisia aikeita
saattoi olla yhtälailla saksalaisilla. Ruotsalaisten kanssa neuvottelut olivat
päättyneet myönteisesti, mutta niiden tuloksilta puuttui vielä poliittinen
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siunaus. Ahvenanmaan uloimmilla saarilla ei ollut vielä ensimmäistäkään tykkiä, eikä linnoitustöitä ollut tehty karttahahmotelmia enempää.27
Ahvenanmaan suojaamiseen olivat käytössä ainoastaan suojajoukkosuunnitelmassa sinne varatut hitaasti perustettavat joukot. Suunniteltujen joukkojen perustamiseen menisi 7–8 vuorokautta. Vasta tämän jälkeen ne olisivat Turussa kuljetusvalmiina Ahvenanmaalle. Mannerheim
esittikin 20.9.1938 Ahvenanmaalle tarkoitettujen joukkojen ylimääräisiä
kertausharjoituksia (YKH), ja 200 entisen aktiiviupseerin kutsumista
palvelukseen.28
Puolustusministeri Juho Niukkanen vei Mannerheimin ehdotuksen
valtioneuvoston käsiteltäväksi seuraavana päivänä. Neuvottelun lopputuloksena sotilasviranomaiset saivat oikeuden ryhtyä kaikkiin joukkojen
palvelukseen kutsumisen edellyttämiin valmistelutöihin. Kutsut harjoituksiin annettaisiin vasta sitten, kun tilanteen »ehkä edelleen kärjistyessä»
niin päätettäisiin. Entisten aktiiviupseereiden palvelukseen kutsumista
ei neuvottelussa edes käsitelty.29
Tilanteen kärjistymistä ei tarvinnut odottaa kauan. Ilmeisesti Hitlerin
ja Chamberlainin välisten neuvottelujen ensimmäisen päivän tuloksettomuus Godesbergissa riitti. Juuri ennen puoltayötä 22.9.1938 annettiin
suullisesti käskyt Ahvenanmaalle tarkoitettujen ruotsinkielisten jalkaväkirykmentin ja polkupyöräpataljoonan perustamisesta. Jalkaväkirykmentti perustettaisiin ylimääräisessä kertausharjoituksessa Vaasassa ja
polkupyöräpataljoona Turussa. Onnellinen sattuma oli, että jalkaväkirykmentin tarvitsema tykistöpatteristo oli parhaillaan Niinisalon kertausharjoituskeskuksessa.30
Perustettavien joukkojen sijoitettu kantahenkilökunta oli luonnollisesti töissä ainoassa ruotsinkielisessä joukko-osastossa Helsingin Santahaminassa. Seuraavana aamuna, 23.9.1938 kello 09.20, Uudenmaan
rykmentti sai tehtäväksi lähettää perustettaviin joukkoihin sijoitetut
kaaderiupseerit ja kanta-aliupseerit Vaasaan ja Turkuun. Sotilasjohto olisi
halunnut koota kaikki Ahvenanmaan joukot Turkuun, mutta siellä ei
ollut riittävästi tiloja käytettävissä.31
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Rannikkolohkoille sodanuhkamiehitys

Ahvenanmaan jalkaväkirykmentin ja polkupyöräpataljoonan perustaminen ei kuitenkaan riittänyt Mannerheimille. Joukot oli mahdollista
lähettää sinne vasta muutaman vuorokauden päästä. Laatokan ja Suomenlahden rannikkoja pidettiin yhtälailla alttiina yllätyshyökkäykselle.
Epäilyksiä kasvatti se, että syksyn aikana Neuvostoliitto esti suomalaisten
alusten paluun Suomenlahdelta Laatokalle. Alkoi vaikuttaa siltä, että
Neuvostoliitto halusi tyhjentää Laatokan meripuolustukselle tarkoitetuista aluksista. Armeijalle varatuista siviilialuksista alkoi olla jo puutetta.32 Tunnelmia synkistivät lisäksi itärajalla syyskuun aikana tapahtuneet toistuvat ilmatilanloukkaukset.33
Mannerheim esitti puolustusministerille 22.9.1938 rannikkopuolustuksen vahventamista Suomenlahdella ja Laatokalla. Kärjistynyt tilanne
antoi samalla mahdollisuuden testata, kuinka nopeasti meririntaman
puolustus saatiin toimintavalmiiksi. Puolustus oli jaettu Laatokalla ja
Suomenlahdella seitsemään (Viipurin, Kotkan, Pellingin, Helsingin,
Hangon, Turun ja Ahvenanmaan) rannikkolohkoon, joiden etupuolella
operoivat Laatokan meripuolustuksen ja Rannikkolaivaston alukset.
Rannikkolohkoille tuli kutsua palvelukseen sodanuhkamiehitys (su).34
Sodanuhkamiehitys tarkoitti rannikkolohkojen miehittämistä suojeluskuntalaisten, kantahenkilökunnan ja varusmiesten avulla. Reserviläisiä ei
vielä tällöin kutsuttu palvelukseen.35
Hitlerin ja Chamberlainin neuvottelut Godesbergissa päättyivät
23.9.1938 tuloksettomina. Tšekkoslovakia mobilisoi armeijansa, ja Ranska kutsui lisää miehiä aseisiin. Pääministeri A. K. Cajanderistakin sota
tuntui syttyvän.36 Tilannetiedon perusteella rannikkopuolustusta päätettiin vahventaa Mannerheimin esityksen mukaisesti sodanuhkamiehityksellä, sekä tehostaa samalla puolustukselle tärkeiden tehtaiden,
varikkojen ja varastojen vartiointia.37
Hälytyksen jälkeen sodanuhkamiehitykseen (su) kuuluneet suojeluskuntalaiset saapuivat kaikille lohkoille 24.9.1938 kello 10.00 mennessä.38
Rannikkolohkojen vahventamiseen kului aikaa kaikkiaan vain 18 tuntia.39 Hälytetyn sodanuhkamiehityksen lisäksi Rannikkolaivaston kaikki
alukset olivat Helsingin sotasatamassa kahta sukellusvenettä lukuun
ottamatta. Alusten polttoaine- ja ammustäydennys oli käynnissä.40 Laivaston toimintakyvyn parantamiseksi päätettiin kertausharjoitusvel-
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vollisten reserviläisten kutsumisesta harjoitukseen.41
Tilannetietoisuuden säilyttäminen vaati tiedustelutietoa maa- ja vesirajan ympärillä olevista sotajoukoista. Lentorykmentti 1:n käskettiin
aloittaa 24.9.1938 aamusta alkaen tiedustelulennot Suomenlahdella
Neuvostoliiton Itämeren laivaston sekä ilmavoimien harjoitusten seuraamiseksi.42
Ahvenanmaalle tarkoitettujen jalkaväkirykmentin ja Erillisen polkupyöräpataljoonan hälyttäminen oli huomattavasti hitaampaa kuin rannikkolohkojen sodanuhkamiehitys. Vaasan sotilaspiirin perustaman jalkaväkirykmentin reserviläiset kokoontuivat 24.–25.9.1938 välisenä yönä
kotipaikkakunnillaan, mistä nämä yli 3 600 joukkoon sijoitettua miestä
kuljetettiin Vaasaan 25.9. aikana. Turun Erillisen polkupyöräpataljoonan
reserviläiset kokoontuivat 25.9. kello 10.00 Kemiön kirkolle, mistä heidät
siirrettiin Turkuun. Polkupyöräpataljoonan määrävahvuudesta jäi uupumaan 150 miestä, koska useat saaristopaikkakuntien miehet olivat merillä. Vajaus korvattiin perustamalla jalkaväkirykmentin reservin ylimäärästä yksi kiväärikomppania, joka lähetettiin Vaasasta Turkuun.
Perustamisen jälkeen jalkaväkirykmentti siirrettiin Vaasasta Niinisaloon,
jossa Ahvenanmaalle tarvittava tykistöpatteristo oli valmiiksi harjoittelemassa.43
Hitlerin pidettyä 26.9.1938 uhkavaatimusten täyttämän puheensa
Berliinissä tilanne näytti kiristyvän ja pitkittyvän. Rannikkolohkojen
sodanuhkamiehityksen täydentäminen suojeluskuntalaisilla oli tarkoitettu väliaikaiseksi toimenpiteeksi. Heidät tuli vaihtaa operatiivisen
suunnitelman mukaan rannikkolohkon varsinaisiin reserviläisiin.44
Suojeluskuntalaisten hälyttäminen oli tapahtunut perjantaina virka-ajan
jälkeen, ja sodanuhkamiehitystä oli ylläpidetty viikonlopun yli suojeluskuntalaisilla vahvennettuna.45
Mannerheim esittikin puolustusministerille maanantaina 26.9. rannikkolohkojen 3 600 reserviläisen kutsumista harjoitukseen. Sotilasläänit
ja -piirit, joiden perustamisvastuulla oli rannikkojoukkoja, saivat saman
illan aikana tehtävän aloittaa reserviläisten kutsujen valmistelu. Valmisteluaikaa ei jäänyt tuhlattavaksi. Puolustusministeri Niukkanen hyväksyi
Mannerheimin esityksen 27.9. aamulla. Suunnitelluista reserviläisistä ei
kutsuttu aivan kaikkia. Vähennys koski lähinnä Laatokkaa ja Viipurin
rannikkolohkoa. Reserviläisten kutsuminen tehtiin valmisteltuja henkilökohtaisia kutsuja käyttäen.46
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Uhka näyttää realisoituvan – Neuvostoliiton ja Saksan laivasto-osastot
ilmestyvät alueelle

Ainakin seitsemän neuvostoliittolaisen sukellusveneen, kahden apualuksen ja yhden koululaivan havaittiin 27.9.1938 purjehtivan Suursaaren
kohdalla länteen. Illalla 28.9. Suursaaren tasalle ilmestyi Itämeren laivaston pääosa. Osastossa oli ainakin 17 sukellusvenettä ja lukuisia pinta-aluksia – muun muassa seitsemän hävittäjää ja kaksi linjalaivaa.47
Samaan aikaan kun neuvostoliittolainen laivasto-osasto purjehti länteen,
saksalainen laivasto-osasto oli siirtynyt Ruotsin itärannikon edustalle.
Oliko kysymys suomalaisen tiedustelun arvioimasta neuvostolaivaston
syysharjoituksesta vai jostain aivan muusta? Tilanne näytti kehittyvän
kilpapurjehdukseksi Ahvenanmaalle.48
Rannikkolaivasto oli jäänyt lähes kokonaisuudessaan Helsingin edustalle. Osittain viivästys johtui saapumassa olleiden reserviläisten odottamisesta, mutta suurin syy oli tärkeimpien laivojen ja sukellusveneiden
telakointi korjaustöitä varten juuri mahdollisimman hankalaan aikaan.
Veneet oli saatu telakalta, mutta nyt niitä oli myöhäistä siirtää minnekään. Neuvostoliiton Itämeren laivaston höyrytessä Helsingin ohi Rannikkolaivasto hajautettiin Helsingin edustalle. Sinne se jäikin ilman mahdollisuutta osallistua Ahvenanmaan suunnassa kärjistymässä olevaan
tilanteeseen.49
Vain runsas tunti sen jälkeen kun havainto Neuvostoliiton Itämeren
laivaston pääosien purjehtimisesta länteen oli saatu, Lontoon suurlähetystöstä saapui viesti. Viestissä ilmoitettiin Münchenissä seuraavana
päivänä pidettävästä suurvaltojen välisestä kokouksesta, jossa Tšekkoslovakian kriisi pyrittiin ratkaisemaan. Tilanne Keski-Euroopassa näytti
rauhoittuvan ainakin neuvottelujen ajaksi. Suomessa tilanne oli toinen.
Neuvostolaivasto suuntasi edelleen kohti länttä saksalaisen laivastoosaston väijyessä etelämpänä.50
Itämeren laivaston pääosan havaitsemisen jälkeen Mannerheim soitti
pääministeri Cajanderille 28.9.1938 kello 21. Mannerheim ilmoitti
pääministerille: »Ja nyt minä pyydän, että Te heti annatte suostumuksen
siihen, että Ahvenanmaan sopimuksen mukaisesti lähetetään Turusta
joukkoja Ahvenanmaalle.» Cajander ei voinut tehdä tällaista päätöstä
yksin, mutta hän ymmärsi Mannerheimin viestin tärkeyden. Asia oli
kiireellinen. Hallitus vahvistettuna kenraaliluutnantti Oeschillä kokoon-
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tui kello 23.00 jälkeen pääministerin virka-asunnolle Etelä-Esplanadi
2:een tekemään päätöksen joukkojen lähettämisestä. Hallituksen ministereistä sosiaalidemokraatit eivät olisi antaneet joukoille liikkeellelähtölupaa, sillä heidän mielestään Ahvenanmaan sopimus ei oikeuttanut
Mannerheimin ehdottamaa toimenpidettä. Asiasta päätettiin soittaa
Mannerheimille. Ministerit lukivat Mannerheimille puhelimessa sopimuksen asianmukaiset artiklat51, mutta Mannerheim katsoi artiklojen
edelleen antavan riittävän tuen joukkojen lähettämiselle Ahvenanmaalle.
Mannerheimin ehdotusta tukivat hallituksen porvaripuolueiden edustajat puolustusministeri Niukkasen johdolla. Neuvottelun lopputulos oli
eräänlainen Salomonin tuomio pääministeri Cajanderin äänen ratkaistessa päätöksen. Miehet sai lastata laivoihin Turussa ja laivat viedä Ahvenanmaalle, mutta miehet eivät saaneet nousta maihin ennen kuin valtioneuvosto antoi siihen luvan.52
Neuvostolaivaston pääosa oli päätöksen jälkeisenä aamuna 29.9.1938.
kello 09.30 Jussarön eteläpuolella ja muutama tunti myöhemmin noin 15
meripeninkulmaa Bengtskäristä lounaaseen. Laivaston suunta oli edelleen länteen, mutta se ei näyttänyt menevän kohti Ahvenanmaata.
Pikemminkin se näytti odottelevan Suomenlahden suulla Münchenin
kokouksen tulosta.53
Yöllä aikaansaadun poliittisen päätöksen mukaan Turussa alettiin
valmistella Polkupyöräpataljoonan lastaamista. Kiire oli melkoinen ja
valmistelut olisivat saaneet olla pidemmälläkin. Ilmeisesti päätöksen
puuttuminen oli hidastanut valmisteluja. Hevosten, ajoneuvojen ja
moottoriajoneuvojen ottaminen aloitettiin vasta päivän aikana. Myös
siirtoon tarvittavat alukset saatiin varatuiksi. Kun lastausvalmius saavutettiin, poliittisesta Salomonin tuomiosta oli kulunut jo 18 tuntia.54
Polkupyöräpataljoonan lastaaminen laivoihin käynnistyi Turun satamassa 29.9.1938 kello 18.15. Henkilöstö oli kuormattu 40 minuuttia
myöhemmin, mutta kalusto vasta yöllä kello 01.00. Hitauden syynä oli
laivojen soveltumattomuus joukkojen kuljettamiseen. Hevoset ja moottoriajoneuvot jouduttiin kuormaamaan nostokurkea käyttäen. Kuormauksen päätyttyä alukset jäivät odottamaan lähtökäskyä.55
Münchenin konferenssissa paikalla olivat Adolf Hitlerin edustama
Saksa, Neville Chamberlainin edustama Iso-Britannia, Édouard Daladierin edustama Ranska sekä Benito Mussolinin edustama Italia. Neuvostoliitolla ja sopimuksen kohteena olleella Tšekkoslovakialla ei ollut
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edustusta kokouksessa. Osallistujat allekirjoittivat sopimuksen, joka
luovutti Sudeettimaan Saksalle ja takasi Tšekkoslovakian uudet rajat.
Münchenin sopimus hyväksyttiin yksimielisesti. Pääministeri Neville
Chamberlain sai Isossa-Britanniassa sankarin vastaanoton noustessaan
lentokoneesta. Kansanjoukot uskoivat, että suurin mahdollinen konflikti
vältettäisiin. Tšekkoslovakian myymistä Hitlerille tärkeämpi kotiintuominen oli Saksan ja Ison-Britannian Münchenissä solmima lisäsopimus.
Lisäsopimuksessa maat sitoutuivat neuvottelemaan rauhanomaisesti
osapuolten tulevaisuudesta. Juuri tätä sopimuspaperia pääministeri
heilutti kädessään, kun hän juhlallisesti ja riemuiten palasi kotiin Lontooseen. Tšekkoslovakian hallitus jäi ilman vaihtoehtoja, ja 30.9.1938 se
suostui Münchenin sopimuksen pykäliin. Pieni maa oli myyty ilman
tunnontuskia suurempien maiden valtapoliittisten tavoitteiden edestä.
Suomenlahden suulla tilanne rauhoittui nopeasti 29.9.1938 illan aikana. Münchenissä allekirjoitetun sopimuksen jälkeen neuvostoliittolainen
laivasto-osasto käänsi kurssinsa itään.56 Tällöin Polkupyöräpataljoonan
lastaus oli edelleen kesken Turun satamassa.57 Samana iltana neuvostoalukset havaittiin jo Hangon tasalla. Toinen osasto, johon kuuluivat
risteilijä Kirov ja viisi hävittäjää, oli Viron rannikolla lähellä Osmussaarta.
Laivat sijaitsivat siten, että niillä oli mahdollisuus ryhtyä toimiin Saksan
laivasto-osastoa vastaan. Seuraavana aamuna laivaston pääosa oli jo
Inkoon tasalla. Ohitettuaan Porkkalan tasan laivasto-osasto aloitti harjoittelun palaten vielä samana iltana kotisatamaansa.58
Laivassa vietetyn yön jälkeen Polkupyöräpataljoona sai luvan siirtyä
maihin 30.9.1938 aamulla. Seuraavana päivänä sotaväen päällikkö käski ylimääräisen kertausharjoituksen lopettamisesta ja purkamisesta
3.10.1938 kuluessa.59

Viimeinen toimenpide – Kannaksen suojajoukkoja vahvennetaan

Rannikon kiristynyt tilanne oli nostanut valppaustasoa myös itärajalla.
Tilanne oli kaikkiaan epäselvä ja rajantakaisten havaintojen vuoksi itärajan valvontaa päätettiin tehostaa hälyttämällä suojeluskuntalaiset
vartioimaan alueen tärkeitä kohteita sekä siirtämällä Kannaksella sijainneet tai sinne suunnitellut jääkäripataljoonat suojajoukkokokoonpanoon. Ensimmäisenä valmistautumiskäskyn otti vastaan ainut Kan-
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naksen ulkopuolelle sijoitetuista jääkäripataljoonista: Mikkelissä varuskunnassa ollut jääkäripataljoona (JP 3) käskettiin puolenpäivän aikaan
28.9.1938 siirtymään suojajoukkokokoonpanossa Tahoslammen maastoon Karjalankannakselle. Tahoslammella tuli aloittaa hyökkäysvaunuesteiden rakentaminen sekä aloittaa tähystys Kannaksen rajavartioston
kanssa. Valmiuden nostaminen piti tehdä huomiota herättämättä.60
Korialla olleen Pioneeripataljoonan käskettiin 29.9. perustaa kolme
pioneerijoukkuetta suojajoukkokokoonpanossa ja siirtää ne Kannakselle.
Kannaksella pioneerijoukkueet alistettiin siellä oleville jääkäripataljoonille.61 Näin suluttamisvalmiutta saatiin kohotetuksi koko Kannaksen
alueella.
Kannakselle sijoitetut jääkäripataljoonat JP 1, JP 2 ja JP 4 saivat
30.9.1938 käskyn aloittaa jatkuva tähystys omilla alueillaan. Valvonta oli
tehtävä yhteistoiminnassa Kannaksen rajavartioston kanssa. Tähystys oli
tehtävä salassa ja naamioitava harjoitukseksi. Samana päivänä sotilaspiirejä ja joukko-osastoja käskettiin tehostamaan varastojen vartiointia.
Kohteiden vartioinnin tehostamisesta vastasivat pääosin suojeluskuntalaiset ja tehtävään irrotettavissa oleva vakinainen väki.62 Seuraavana
päivänä Jääkäripataljoona 3 saapui Mikkelistä Kannakselle. Tilanne itärajalla rauhoittui pian tämän jälkeen. Tähystyksestä annettuja määräyksiä lievennettiin vähitellen ja tähystys lopetettiin kokonaan 19.10.1938.63

Lopuksi

Maailman poliittisen tilanteen aiheuttamat jännitteet rantautuivat myös
Suomeen vuoden 1938 syyskuussa. Tämä aiheutti puolustusvoimissa
mittavia valmiuden kohottamistoimia. Reilun viikon aikana perustettiin
tärkeimmät suojajoukot ja Ahvenanmaan puolustukseen tarkoitetut
joukot. Suojajoukkoja jätettiin perustamatta ainoastaan Laatokan pohjoispuolelta ja länsirannikolta. Suojajoukkojen liikekannallepanolle oli
hyvät ja kestävät perusteet. Maailmanpoliittinen tilanne kiristyi rinnan
valmiuden kohottamisen kanssa. Tilannekehityksen edetessä Suomen
poliittiset päätöksentekijät ja sotilasjohto joutuivat tekemään ne vaikeat
päätökset, joita joukkojen perustaminen aina vaatii. Voidaan todeta, että
syyskuun kriisi toimi vähintäänkin hyvänä harjoituksena päätöksentekijöille. Samalla se osoitti vasta muutamaa vuotta aikaisemmin käyt-
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töön otetun puolustusjärjestelmän toimivaksi, vaikka puutteitakin löydettiin. Puolustusjärjestelmässä rauhan ajan joukko-osastot – suojeluskuntalaisten tukemina – muodostivat suojajoukon, jonka suojissa aluejärjestön sotilaspiirit saattoivat rauhassa perustaa reserviläisistä kenttäarmeijan. Kokemusten pohjalta järjestelmää voitiin kehittää edelleen.
Talvisodan alkaminen oli enää reilun vuoden päässä. Kenttäarmeijan perustamisen kannalta arvokas suojajoukon liikekannallepanon kenraaliharjoitus oli nyt pidetty.
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From Anschluss to 1938 September Crisis –
How Crisis Led to Dress Rehearsal for
Winter War Mobilization
In September 1938, Finland experienced a little-known crisis that led to
the almost full mobilization of the covering forces of the nation’s military. The covering forces were deployed on the borders to provide an
outpost line of defense while the full mobilization and onward movement of the field army was ongoing. This so-called September crisis
had its causes in the increasing international political tensions and resulting reactions by Finland’s political decision-makers. The gathering
of storm clouds heightened tensions to such an extent that the raising
of military readiness was deemed an appropriate course of action. This
development was incited by the annexation of Austria into Germany
on March 12, 1938. In the eyes of the Soviet Union this move, also
known as Anschluss, appeared as a step towards the objectives that
Adolf Hitler had outlined in his Mein Kampf. Hitler’s theses did not
make pleasant reading when viewed from the Soviet perspective since
they were aimed at the crushing of bolshevism, seen as a threat to the
Aryan race, and the eastern expansion of Germany in order to acquire
living space, or Lebensraum. The Soviets came to a clear-cut conclusion: a buffer zone had to be established along the nation’s borders as a
safeguard against a German invasion, and the first defensive battles
were to be fought as far from the nation’s territory as possible.
Even though the events that had unfolded in Austria remained geographically distant from Finland, Anschluss led to an increasing German influence also in the Baltic Sea, where the Anglo-German naval
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agreement of 1935 had given Germany and the Soviet Union military
exclusivity. It seemed that this change in the big picture was making the
demilitarized Åland Islands a pawn in the great powers’ game, and that
could be a problem for Finland.
The Soviet Union took an initial step towards the inclusion of Finland in its buffer zone in the spring of 1938 when it proposed actions
that would guarantee the security of Leningrad. The Soviet aim was to
prevent the Germans from using Finland’s territory in their possible
thrust towards the east. Talks dragged on throughout the summer and
ended inconclusively on September 15. The Soviets had failed to establish the buffer zone they had desired through negotiation.
Concurrently with the Finno-Soviet talks, Finland’s government had
set about exploring another avenue in its foreign policy. Prompted by
the prevailing trend of forging closer relations with the other Nordic
countries, the government had sought for support from Sweden in issues related to an international treaty that had established the demilitarized status of Åland and forbidden the fortification of the islands. But
the matter was not in the hands of Finland and Sweden only. Since the
treaty was an international agreement, a consent of the signatory states
had to be ensured before any alterations to the treaty could be made.
Moreover, Sweden requested that the Soviet Union be granted access to
negotiations – even though it was not among the participating states.
Hitler’s next target was Czechoslovakia. When the Czechoslovakian
state was being drawn on the map, several ethnic minorities were left
within the nation’s borders, and among these was the population of the
German-speaking regions, or Sudetenland. This set-up favored the
Germans because after Anschluss Czechoslovakia was surrounded by
German territory on three sides. In May 1938, Germany started deploying its forces into positions along the Czechoslovakia-Germany border,
and by September, the situation had developed to a point where
Czechoslovakia was practically forced to choose between war and
peace. Because of this escalation, Britain mobilized its navy. The tension was very near to breaking point, and it seemed that even a single
inadvertently ignited spark would lead to a massive conflagration.
However, one more conference was convened in Munich on September
29, 1938 in an attempt to avoid an imminent conflict.
Finland’s initial responses to the foregoing developments on the in-
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ternational front took place in mid-September. Hitler’s ultimatums
along with the cessation of the talks with the Soviet Union also made
the occupation of the Åland islands a more likely prospect. During the
weeks preceding the Munich conference, Finland carried out the partial
mobilization of its forces and deployed military units on the Åland islands and coastal regions of the mainland to protect the mobilization
of the field army. While this increase in readiness was taking place, international tensions rose, and Finland’s political decision-makers and
military leadership were forced to make those difficult decisions that
always need to be made before the ordering of mobilization. An open
conflict was avoided this time, however. The mobilization yielded valuable experience that was subsequently put to good use in the further
development of the Finnish mobilization arrangements. The onset of
the Winter War was, in fact, only a year away. The mobilization of the
covering forces in a way provided a dress rehearsal for the full mobilization of the field army, and that rehearsal was executed successfully.

FROM ANSCHLUSS TO 1938 SEPTEMBER CRISIS – HOW CRISIS LED TO …
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P Ä I V I PA S A N E N
(s. 1958), filosofian tohtori, toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa.
Väitellyt 2009 Helsingin yliopistosta aiheesta Merenkulun turvallisuuden
koetinkiviä – terminologisen tiedon poiminta teksteistä.
PEKKA KUJAMÄKI
(s. 1963), filosofian tohtori, käännöstieteen professori ja kääntämisen historian
tutkija Grazin yliopistossa Itävallassa.

Tulkit jatkosodan ajan suomalaisilla
sotavankileireillä
Jatkosodan aikana neuvostosotavankien määrä nousi noin 67 000:een.
Heidät oli sijoitettava erilaisiin sotavankimuodostelmiin rintaman taakse.
Sotavankileirien, -sairaaloiden ja -työmaiden ylläpito edellytti sekä sodanjohdolta että sotavankihallinnolta runsaasti päätöksiä, joilla ratkaistiin paitsi sotavangin kohtelu myös sen edellyttämät inhimilliset ja taloudelliset resurssit. Tässä artikkelissa tarkastellaan vihollisen kieltä
taitavia tulkkeja osana tätä resursointia. Tutkimus on osa Sodan tuntemattomat käännöskulttuurit -hanketta, jossa perehdytään talvi- ja jatkosodan sotilaalliseen käännös- ja tulkkaustoimintaan ja tarkastellaan sodan konteksteja kuten esimerkiksi suomalais-saksalaista yhteistyötä ja
sotavankien käsittelyä kielellisen viestinnän ja erityisesti kääntämisen ja
tulkkauksen tiloina.1
Sodan alkaessa sotavankiasioiden johtaminen oli annettu Päämajan
(PM) järjestelyosaston hallinnollisen toimiston tehtäväksi.2 Käytännössä kotialueen sotavankiasioita kuitenkin hoiti Kotijoukkojen Esikunta
(Kotij.E) ja sen sotavankitoimisto, joka myös antoi käskyt perustaa
sotavankileirit.3 Perustamiskäskyissä ilmoitettiin muun muassa leirin
sijainti ja numero sekä määrättiin päällikkö. Leirien määrävahvuus jaoteltiin upseereihin, aliupseereihin ja miehistöön sekä ilmoitettiin tarvittava tulkkien määrä.4 Suunnitellun määrävahvuuden mukaan sotavankileirien tulkkien lukumäärä oli suorassa suhteessa arvioituun vankimäärään: 500–700 vangille tarvittiin kaksi tulkkia. Esimerkiksi 600
vangille tarkoitetun Suomussalmen sotavankileirin numero 15 määrävahvuuteen sisältyi kaksi miehistöön kuuluvaa tulkkia. Kokonaisvah-
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vuus oli kolme upseeria, kahdeksan aliupseeria ja 42 miehistöön kuuluvaa.5
Vuoden 1941 heinäkuun puoleenväliin mennessä perustettiin 16 sotavankileiriä ja kaksi sotavankien järjestelyleiriä eri puolille Suomea.6 Leirit
oli suunniteltu yhteensä 20 000–24 000 sotavangille, joten tulkkien tarve
oli arviolta 30–50. Kaikille leireille ei tulkkeja tarvittu heti, sillä heinäkuun 12. päivään mennessä sotavankeja oli sotavankileireissä 1, 4 ja 9
sekä Sotavankien järjestelyleiri 1:ssä.7 Tulkkien tarve oli selvästi mitoitettu alakanttiin. Sotavankikysymykseen ei kiinnitetty sodan alussa erityistä huomiota eikä suurta määrää suomalaista henkilökuntaa haluttu
kiinnittää sotavankileirien käyttöön, koska uskottiin, että sota olisi pian
ohi ja että vangit voitaisiin kotiuttaa jo ennen talvea.8 Lisäksi kielitaitoisia,
tulkeiksi kelpaavia henkilöitä oli liian vähän, mikä heijastui leirien arjessa
läpi sota-ajan ja minkä vuoksi leireillä jouduttiin alusta alkaen turvautumaan myös kielitaitoisiin sotavankeihin leirijärjestyksen välittäjinä.

Tulkkien rekrytointi

Jatkosodan alkaessa rauhanaikaisten sotilaspiirien tehtäviä hoitivat suojeluskuntapiirit. Ne työskentelivät Kotijoukkojen Esikunnan ja sotilasläänien alaisuudessa puolustuslaitoksen osana vastaten liikekannallepanosta ja monista muista tehtävistä kotirintamalla. Kotijoukkojen
Esikunta antoi 30.6.1941 suojeluskuntapiireille määräyksen ilmoittaa
tiedossaan olevat mieshenkilöt, joita voisi käyttää tulkkeina. Henkilö- ja
ammattitietojen ohella ilmoitukseen pyydettiin maininnat kielitaidosta
ja muista tarpeellisista tiedoista kuten suojeluskunnan jäsenyydestä.
Ennen henkilöiden määräämistä vankileirin tulkeiksi Kotijoukkojen Esikunta selvityttäisi ilmoitettujen henkilöiden luotettavuuden.9 Suojeluskuntapiirit lähettivätkin heti luettelot alueensa venäjänkielentaitoisista,
sotavankileirien tulkeiksi halukkaista miehistä.10 Listojen ulkopuolelta
tulkeiksi päädyttiin leireillä jo toimivien tulkkien suosituksista, mutta
tehtäviin pyrittiin myös omatoimisesti. Nostoväen vapaaehtoisia ja
rintamamiehiäkin otettiin palvelukseen, mutta osa torjuttiin terveyssyistä
tai esimerkiksi runsaan alkoholinkäytön vuoksi. Suoraan rintamalta
tulkkeja ei kuitenkaan yleensä rekrytoitu.
Myös tulkkien täydennystilaukset kulkivat keskitetysti. Heinäkuussa
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Rykmentin tulkki kuulustelee vankeja. Kaukola, Kiiskinkylä 14.8.1941. Kuva:
Sot.virk. Olle Salmi, SA-kuva.
An interpreter posted to a Finnish regiment interviewing POWs. Kaukola, Kiiskinkylä August 14, 1941. Photo: Military specialist Olle Salmi, Finnish Defence Forces.

1941 sotavankileirit ohjeistettiin tilaamaan tarvitsemansa tulkit suojeluskuntapiirien kautta »Kotij.E:lta, jolle samalla voidaan tehdä ehdotukset tiedossa ehkä olevista tähän tehtävään sopiviksi katsottavista henkilöistä».11
Kertyneiden listojen perusteella monen tulkin sukujuuret olivat
muualla kuin Kanta-Suomessa. Suurin osa oli syntyperältään inkeriläisiä
tai karjalaisia eli »Karjalan pakolaisia». Venäjän vallankumouksen aikana
ja sen jälkeen vuosina 1917–1922 eri puolille Suomea oli muuttanut
venäjänkielistä väestöä muun muassa Pietarista ja Karjalan kannakselta.
Toisessa pakolaisaallossa vuonna 1939 Suomeen tulleisiin Karjalan evakkoihin kuului myös venäjänkielistä väestöä, jolla oli Suomen kansalaisuus, sekä venäläisiä emigrantteja, pakolaisia ja heidän jälkeläisiään,
joilla oli oleskelulupa Suomessa. Arvioiden mukaan Suomeen saapui
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1917–1939 idästä vähintään 44 000 pakolaista, jotka jäivät Suomeen
joksikin aikaa tai pysyvästi. Shenshinin mukaan Suomen venäläisväestöstä 600–700 henkeä osallistui talvisotaan ja jatkosotaan, osa heistä
tulkkeina.12
Kokonaisuudessaan rekrytoinnin tavoittamien ja tulkeiksi kelpaavien
henkilöiden määrä oli tarpeeseen nähden liian pieni. Tulkeista oli alun
alkaen pulaa, ja uuden saaminen esimerkiksi kotiutetun tilalle vaati aikaa,
joten heistä pidettiin leireillä tiukasti kiinni. Hankalimmassa tilanteessa
olivat työmaiden päälliköt, jotka saattoivat joutua odottamaan tulkkia
pitkään, ellei sopivaa henkilöä löytynyt vankien joukosta. Sotavankien
työmaiden toimintakyvyn näkökulmasta komentotie kulkulaitosten ja
yleisten töiden ministeriön sekä Kotijoukkojen Esikunnan kautta oli
toisinaan turhauttavan pitkä.13 Venäjäntaitajien puute vaivasi kuitenkin
kaikkia sotavankimuodostelmia, ja esimerkiksi Päämajan tiedusteluosasto lähetti elokuussa 1941 sotavankien kuulustelijoille toiveen, että
nämä vapaaehtoisesti jatkaisivat tehtävissään epäedullisista majoitus- ja
muonitusoloista huolimatta, »mikäli terveydelliset syyt eivät ole voittamattomana esteenä».14
Kuulustelijoiden ja tulkkien työkuorma olikin suurimmillaan jatkosodan menestyksekkäässä hyökkäysvaiheessa, kun sotavankien määrä
kasvoi nopeasti. Täystyöllistetyt ja iäkkäät parakkitulkit väsyivät nopeasti,
ja leiripäälliköt anoivat jatkuvasti työvoimanlisäystä. Suuria tiedollisia
tai taidollisia valmiuksia ei parakkitulkkauksen arveltu vaativan, vaan
tehtäviin »sopivat puutteellisemmankin pohjasivistyksenkin omaavat,
venäjän kieltä taitavat henkilöt».15

Tulkkien tehtävät ja asema leireillä

Leiritulkkien toimenkuva oli aluksi hyvin monenkirjava, sillä yhtenäisen
sotavankileiriohjesäännön puuttuessa kullakin leirillä oli oma ohjesääntönsä, jossa myös tulkin tehtävät oli kuvattu. Sotavankileirien päälliköt
laativat omia ehdotuksiaan, joissa määriteltiin myös eri henkilöstöryhmien työt. Myöhemmin noudatettavaksi tuli Sotavankien järjestelyleiri 2:n Leiriohjesääntö, jota sotavankihallintoa tutkinut Eino Pietola
pitää Kotijoukkojen Esikunnan tilaustyönä.16 Siinä kuvataan tulkin tehtäviä näin:
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»1) Toimii tulkkina.
2) Käy päiväsaikaan vähintäin kahdesti tunnissa parakissa varmistautumassa tarvitaanko tulkkia.
3) Käyttötulkin velvollisuutena on päiväsaikaan oleskella järjestelytoimistossa, jotta häntä tarvittaessa voitaisiin käyttää erilaisiin tehtäviin,
kuten esim. tulkkina työmaalla j.n.e.
4) Sinä vuorokautena, jolloin tulkki on päivystysvuorollaan, hän asuu
parakin toimistossa.
5) Tulkin on virantoimituksessa oltava asistettuna.» [sic]17
Leiritulkeilla oli leirin sisällä erilaisia rooleja, ja tulkin ja vartijankin
roolit saattoivat sekoittua.18 Osa tulkeista oli niin sanottuja parakkitulkkeja, jotka toimivat tulkkeina parakeissa ja sotavankien työpisteillä.
Sotavankileireillä tulkkaustehtäviä tekivät muutkin kuin varsinaisesti
tulkeiksi määrätyt. Kielitaitoisten henkilöiden tehtävät olivat vankileirillä
ylipäätään monimuotoisia, tehtävänimikkeestä riippumatta. Myös kuulustelijat joutuivat kielitaitonsa vuoksi toisinaan – aineistoissa ikään kuin
vähempiarvoisiksi representoituviin – tulkin tehtäviin. Päämajan tiedusteluosaston mukaan kuulustelijoiden päätehtävänä oli »sotavankien
kuulusteleminen ja kuulustelutulosten tiedoittaminen Päämajan Tiedusteluosastolle». Jos aikaa jäi, heitä voitiin »käyttää myös tulkkeina ja
sotavankien keskuudessa tapahtuvan valistustoiminnan hoitajina».19
Sama linjaus päätyi sittemmin myös Sotavankien kuulusteluoppaaseen.20
Kansainvälisen Punaisen Ristin edellyttämä sotavankikortiston ylläpito oli yksi keskeisistä kielitaitoisen henkilöstön tehtävistä sotavankileireillä. Erityisen paljon työtä kortistointi vaati järjestelyleireillä, joissa
sotavangeille laadittiin kortit ennen siirtoa muihin sotavankimuodostelmiin. Tehtävän laajuus suhteessa käytettävissä olevaan henkilökuntaan
ja sen työn laatuun kuumensi toisinaan leiripäälliköiden tunteita. Tulkkien työskentely sotavankileireillä ei herättänyt suuria intohimoja, mutta
mukavuudenhaluisten kuulustelijoiden työskentelystä puhuttiin toisinaan hyvinkin negatiiviseen sävyyn. Heidän jäljiltään sotavankien nimet
olivat usein niin huolimattomasti transkriboituja ja kortit puutteellisia,
että korttien tarkastaminen ja jäljentäminen Punaisen Ristin vaatimaan
kuntoon vei muun kortistohenkilöstön kaiken ajan. Sotavankien järjestelyleiri 2:n päällikkö, eversti Hans Kalm kuvasikin hyvin kitkerästi,
että »leirin johto [on] nykyään suurimmaksi osaksi kuulustelijain palveluksessa».21
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Myös tulkkien komennukset kuulustelukursseille herättivät vastustusta. Urakierto toimi niin, että kuulustelijakurssin suoritettuaan tulkki
siirtyi kuulustelijana Päämajan alaisuuteen, mikä vain lisäsi Kalmin
kuvaamia hankaluuksia. Esimerkiksi järjestelyleiri 1:n tilanne muuttui
nopeasti vaikeaksi, kun kortistossa työskennelleistä 11 henkilöstä kolme
oli vapautettu palveluksesta sairauden tai yli-ikäisyyden vuoksi, kaksi oli
komennettu muualle ja kaksi määrätty Päämajan kuulustelijakursseille.
Kun vielä yksi henkilö olisi pian kotiutettava, kortistoon oli jäämässä vain
kolme henkilöä. Tällaisesta kierrosta oli usein haittaa kielitaitoa vaativien
tehtävien hoitamisessa. Järjestelyleirin päällikkö pyysikin välttämään kortiston ylläpitäjien kurssikomennuksia ennen kuin leireille oli toimitettu
korvaavia kielitaitoisia henkilöitä: »Vankikortit, joiden täyttämistä Punainen Risti pitää varsin tärkeänä, jäävät useassa tapauksessa kokonaan
täyttämättä sinä lyhyenä aikana, jonka sotavangit joutuvat olemaan leirillämme.»22
Kun kielitaitoiset sijoitettiin nimikkeestä riippumatta sinne missä
tarvetta kulloinkin oli – esimerkiksi »vankikortiston henkilöstöön» tai
»tulkeiksi»23 – ja tehtävissä oli paljon päällekkäisyyttä, eivät yksittäiset
toimenkuvat ole helposti määriteltävissä. Sama epämääräisyys koski
tulkin ja muiden kielitaitoisten keskinäistä asemaa leirihierarkiassa.
Tulkit olivat selvästi leirien elintärkeä toimijaryhmä, mutta heidän tehtäviään ja asemaansa ei ollut niin yksiselitteisesti määritelty ja rajattu
kuin esimerkiksi Päämajan kuulustelijoiden. Tulkeiksi määrätyt siviilihenkilöt ja reserviläiset toimivat leirillä yleensä sotilasvirkamiehinä ja
esiintyivät tehtävien hoidossa sotilasvirkamiehen virkapuvussa, mutta
samalla monien palvelukelpoisuusluokka oli rintamakelpoisuutta alempi
ja monelta puuttui jopa alokaskoulutus, rintamakokemuksesta puhumattakaan.24 Tulkkien tehtävien ja aseman yleinen epämääräisyys näkyi
ainakin heidän huoltoonsa ja komentosuhteisiinsa liittyvissä kysymyksissä.

Tulkkien asema ja oikeudet

Sotatoimialueella sotavankileirien ylläpito oli sotatoimiyhtymien ja kotialueella Kotijoukkojen Esikunnan vastuulla. Sen ohjeistus heinäkuulta
1941 puolestaan määritteli Päämajan määräämät kuulustelijat sotavan-
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kileirin päällikön alaisiksi; kuulusteluista he kuitenkin saivat määräykset
Päämajalta. Tulkkien komentosuhteita ei ohjeistuksessa määritelty.25 Ne
kuulustelijat ja tulkit, jotka Päämajan tiedusteluosasto oli toimittanut
yhtymien käyttöön, olivat puolestaan niin palvelukseen kuin huoltoonkin nähden yhtymien alaisia.26 Tämä työnjako sotatoimiyhtymien ja
Kotijoukkojen Esikunnan välillä kirjattiin myöhemmin myös Sotavankien kuulusteluoppaaseen.27
Yksi huoltoon liittyvistä keskeisistä kysymyksistä oli palkka, jolla mitattiin myös tulkkien asemaa ja arvostusta. Kun esimerkiksi Kiuruvedellä
sijainneen Sotavankileiri 19:n tulkki Antti Walfrid Telle tiedusteli palkastaan heinäkuussa 1941, ilmoitettiin vastauksessa, »että tulkin palkka
on sama kuin nostomiehen palkka. Jos hänellä on jokin sotilasarvo,
määrää tämä hänen palkkansa suuruuden.»28 Leirien johdolle ohjeistus
ei kuitenkaan ollut näin yksiselitteinen. Syyskuussa 1941 Sotavankileiri
12:n päällikkö, luutnantti P. Salovaara pyysi sotavankitoimistolta saada
Sv-leiri 20:n käytössä olevan tulkkialiupseerin palkkausta ohjeistavan
kirjeen, mutta toimisto vastasi, »että mitään erikoista kirjelmää tulkkialiupseerien palkkauksesta ei ole lähetetty. Tulkit saavat sotilasarvonsa
mukaisen palkan. Erikoiset määräykset on annettu PM:n kuulustelijoiden palkkauksesta.»29
Päämajan ohjeistuksessa ennen vuotta 1897 syntyneen ja sotapalveluksesta vapautetun sotavankileirin tulkin palkka oli sama kuin kuulustelijan eli 1 750 markkaa, minkä lisäksi tuli maksaa sotilasvirkamiehen
päiväraha. Vuonna 1897 tai sitä myöhemmin syntyneiden palkka ja päiväraha määräytyivät sotilasarvon perusteella. Palkan ehdoista oli kuitenkin epäselvyyttä, ja Kotijoukkojen Esikunta joutui ottamaan lähes
päivittäin kantaa vapaaehtoisten, nostoväestä värväytyneiden leiritulkkien oikeuteen saada kuukausipalkkaa ja päivärahaa.30 Palkkioasia oli
niin epäselvä, että suojeluskuntapiirien esikuntiin, sotavankileireille ja
sotasairaaloihin lähti jäljennös Päämajan kirjelmästä tarkentavilla kommenteilla varustettuna.31
Jatkuva tulkkipula aiheutti myös hintakilpailua sotavankileirien ja
-työmaiden välillä. Kotijoukkojen Esikunta välitti Päämajan järjestelyosastolle tiedoksi Sotavankileiri 6:n kirjelmän, jossa valiteltiin linnoitusosaston Viipurin rakennuspiirin värväävän sotavankileiristä tulkkeja
Päämajan ohjeistusta korkeammalla palkalla. Se pyysi menettelyohjeita
vastaaviin tapauksiin, koska »Kotijoukkojen Esikunnalla muutenkin on
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melko suuria vaikeuksia tulkkien
hallinnassa».32 Väite korkeammasta palkasta saattoi pitää paikkansa,
sillä esimerkiksi 14.11.1941 Sotavankikomppania 31:een tulkin toimeen otetun Elias Vartiaisen palkka oli 2 400 markkaa. Lisäksi hänelle kuului vapaa muona. Vartiaisen palkka on Päämajan linnoitusosaston ohjeen mukainen: sotavankikomppanioiden henkilökunnan palkkataulukossa lokakuulta 1941 tulkin palkaksi määrä- Kaksi vankia syömässä: inkeriläinen
tään 2 000–3 500 markkaa.33
Juhana Lukka ja Jaakko Huoponen,
toimivat tulkkeina. Maaselkä
Tulkkipula ja Päämajan osasto- jotka
3.9.1941. Kuva: Luutnantti Pekka
jen keskenään ristiriitaiset mää- Kyytinen, SA-kuva.
räykset antoivat tulkeille lisäksi Juhana Lukka, an Ingrian Finn, and
mahdollisuuden »tinkiä» parem- Jaakko Huoponen, both POW interenjoying a meal. Maaselkä
pia etuja. Keväällä 1942 sotavan- preters,
September 3, 1941. Photo: Lieutenant
kitoimisto joutui kääntymään Pekka Kyytinen, Finnish Defence
uudelleen Päämajan järjestelyosas- Forces.
ton puoleen ja kiinnittämään huomiota määräyksiin, joissa kuukausipalkan ja sotilasvirkamiehen päivärahan lisäksi tulkille joko kuului tai ei kuulunut rahana tai luontoisetuna maksettu muona:
Pätevien kuulustelijoiden ja tulkkien saaminen palvelukseen nykyisin
palkkaeduin on osoittautunut vaikeaksi ja nykyisinkin palveluksessa olevat kuulustelijat ja tulkit, mikäli jatkaisivat palvelustaan toivovat, että
heidän palkkaustaan parannettaisiin antamalla heille tilaisuus vapaaseen
sotilasmuonitukseen.34
Pelkona oli, että uusien määräysten myötä heikentyvät edut saisivat
vapaaehtoiset tulkit jättämään tehtävänsä. Pääintendentintoimiston Päämajan tiedusteluosastolle antama vastaus oli tulkeille edullinen. Siinä todettiin, että sotavankikuulustelijoille, tulkeille ja vastaaville saadaan toistaiseksi ja kunnes siitä ehkä toisin määrätään antaa puolustuslaitoksen
toimesta vapaa muonitus ja majoitus, mutta ei vaatetusta.35
Vajaa kuukausi myöhemmin saapui lisäohjeistusta myös sotavanki-

T U L K I T J AT K O S O D A N A J A N S U O M A L A I S I L L A S O TAVA N K I L E I R E I L L Ä

105

ShAik_37_001-229:__Aikakauskirja

8.11.2017

10:38

Sivu106

kuulustelijoiden ja tulkkien vaatetukseen. Ohjeen mukaan määrävahvuuksiin kuulumattomille, palkatuille tulkeille ja sotavankikuulustelijoille voitiin antaa »välttämättömät sotapukimet» vain sotatoimialueella
toimiessaan:
Kotialueen sv.leireillä toimiville vastaaville henkilöille ei sen sijaan sotilasvaatetus ole välttämätön, joten mahdollisesti jaetut sot.vaatetusesineet on heiltä otettava pois.36
Pääintendentintoimiston linjanveto on tulkkien aseman näkökulmasta kiinnostava. Sotatoimialueella tulkit näyttäytyivät jo sotilasvaatetuksensa ilmaisemana nimenomaan osana määrävahvuutta ja osana
sotatoimia käyvää osastoa. Muut, tässä tapauksessa juuri sotavankileirien
tulkit esiintyivät siviiliasuissaan ja siten symbolisesti etäämpänä sotavankileirien muuta hallintoa. Sotavangin näkökulmasta sotatoimialueen
tulkit tunnisti helposti vihollisiksi, kun taas sotavankileirien tulkit saattoivat näyttäytyä heidän silmissään neutraalimmassa tai ainakin jonkinasteisessa välitilassa: ei »meinä», mutta yhteisen kielen vuoksi ei täysin
»muinakaan».

Tulkki – potentiaalinen agentti?

Tulkin rooliin ja tehtävään liitetään nykyisin sekä mielikuvissa että tulkin
eettisissä ohjeissa puolueettomuus: Tulkki on neutraali toimija kahden
osapuolen välissä. Sodan olosuhteissa puolueettomuutta on vaikea ylläpitää, olipa siihen halua tai ei. Sama pätee jatkosodan tulkkeihin. Jo
sotilasasu liitti tulkin usein jompaankumpaan osapuoleen, mutta lisäksi
tulkin hahmoon tiivistyi olosuhteiden määrittämä ristiriitainen suhtautuminen vihollisen kieltä ja kulttuuria hallitseviin samanaikaisesti
sekä välttämättöminä että epäilyttävinä henkilöinä. Ja koska tulkkaustilanteita ylipäätään määritti se, etteivät muut osapuolet kyenneet
kontrolloimaan tulkkauksen sisältöä, tulkin luotettavuus oli varmistettava muilla tavoin. Jos kielitaito ja luotettavuus olivat tulkkien rekrytoinnin keskeiset kriteerit, juuri jälkimmäistä arvioitiin selvästi ensin
mainittua systemaattisemmin. Viime kädessä arvioitavana lienee ollut
henkilön lojaalius omille joukoille ja sodan viitekehystä määrittäville
aatteille.
Tulkkien taustat selvitettiin yleensä valtiollisen poliisin välityksellä.
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Myös jo tehtäviin otettujen taustoja saatettiin tarkastaa. Esimerkiksi
marraskuussa 1941 pyydettiin Valpon lausuntoa kahden henkilön valtiollisesta luotettavuudesta. Toinen heistä toimi Miehikkälän työleirillä
tulkkina.37 Samoin 28. Sotasairaala määrättiin kesällä 1941 ilmoittamaan
tiedossaan olevat venäjänkieliset tulkit, jotta heidän sopivuutensa tehtäviinsä voitiin tarkastaa.38 Suojeluskuntapiirien ehdottamia tulkkeja voitiin eri syistä myös palauttaa.
Myös Päämajan valvontaosaston vastavakoilutoimisto tutki tulkkien
luotettavuutta. Esimerkiksi keväällä 1942 se antoi ilmoituksen tulkkina
toimineesta henkilöstä, »jonka käyttäminen vastaavanlaisiin tehtäviin ei
olisi suotavaa». Tiedotteen mukaan tulkki oli syyllistynyt venäläishyökkäyksiin liittyvien perättömien huhujen levittämiseen ja poliittisen kirjallisuuden välittämiseen vankien keskuudessa sekä rahan vastaanottamiseen venäläisvangeilta ruokatarvikkeita vastaan. Sen lisäksi tulkki oli
»itse kertonut, että kaksi hänen veljeänsä on Neuvostoliitossa, sekä että
kaksi hänen poikaansa palvelee, toinen kapteenina punalaivastossa, toinen vääpelinä puna-armeijan jalkaväessä».39
Vaikka tulkkien luotettavuus pyrittiin varmistamaan ennen komennusta, saattoi »bolshevikkien agentti» siitä huolimatta soluttautua sotavankileirille. Loppuvuodesta 1941 sotavankileirien päälliköitä kehotettiin
valvomaan, ettei »leirin tulkkien tai muun venäjänkielentaitoisen henkilökunnan joukkoon» pääse tällaisia henkilöitä:
Yleensähän tällaisesta henkilökunnasta etukäteen hankitaan tarpeelliset luotettavuustiedot, mutta saattaa olla tapauksia, että henkilö, jota
on pidetty poliittisesti luotettavana, antaa vihollisagenttien houkutella
itsensä pyrkimään jonkin sotavankileirin palvelukseen määrätyssä
tarkoituksessa. Vihollinen voi myös suostuttaa jonkun heikkoluonteisen
henkilön, jolla on toimi vankileirissä, hankkimaan viholliselle tarpeellisia
tietoja tai suorittamaan kiihoitustoimintaa. Ei ole mahdotonta, että
suorastaan vihollisleiristä tullut agentti onnistuu pääsemään sotavankileirin palvelukseen.40
Kotijoukkojen Esikunnan kirjeistä ei löydy varsinaisia luotettavuuslausuntoja, mutta kuitenkin yksi tulkkia koskeva ilmianto. Tammikuussa
1942 Valpo ilmoitti saaneensa tietoon tulkin myötämielisyyden vankeja
kohtaan. Tulkille luettiin viaksi ruuan ja vaatteiden hankkiminen sotavangeille sekä näihin kohdistuneiden rangaistustoimenpiteiden paheksunta sanoilla »voipa tulla aika, jolloin osat vaihtuvat». Tulkin väitettiin
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muutoinkin tuoneen esille »vasemmistomielisyytensä», minkä Valpo
todisti vastaavan myös sen omaa vaikutelmaa henkilöstä. Valpo tiedotti
asiasta »mahdollisia toimenpiteitä varten», mutta kävi ilmi, ettei kyseinen
tulkki ollut Kotijoukkojen Esikunnan määräämä eikä siten sen vallassa.41
Tapaus osoittaa kuitenkin tulkkien toiminnan rajat vihollisvankien parissa: empatia saattoi kääntyä tulkkia itseään vastaan.
Sotavankileirien olosuhteissa tulkkien ja vankien välille saattoi silti
ajan mittaan muodostua läheisiä suhteita. Työmailla tulkeille tarjoutui
tilaisuus seurustella sotavankien kanssa ja ehkä samalla tuoda esiin omia
näkemyksiään. Keväällä 1943 Kannaksen Ryhmän Esikunta katsoi tarpeelliseksi puuttua tulkkien toimintaan korostamalla sotavankikomppanioiden päälliköiden velvollisuutta tulkkien valvojina:
Eräät sotavankikomppanioiden tulkit ovat syyllistyneet veljeilyyn sotavankien kanssa mm. selostamalla sanomalehtien sotatilanteita ja muita
sellaisia asioita, jotka on katsottava sotavangeilta kielletyiksi. Komppanioiden päälliköt ovat vastuussa tulkkiensa toiminnasta ja on heidän
itsensä selostettava tulkeille mitä varten he ovat komppaniassa ja mitä
heidän tehtäviinsä kuuluu.42
Kirjeessä opastettiin tulkkeja esittämään kaikki sotavankien tekemät
kyselyt ja tiedustelut yksikön päällikölle, joka antaa niihin vastaukset.
Kirjeen lopussa oli ikään kuin muistutuksena luettelo tulkkien tehtävistä.

Tuntemattomat sotavankitulkit

Kielitaitoisten ja tulkiksi kelpaavien määrä osoittautui heti jatkosodan
alusta alkaen sotavankien määrään ja käyttötarpeisiin nähden liian
vähäiseksi. Omien »me-tulkkien» rinnalle avuksi jouduttiin etsimään
edes auttavasti suomea taitavia sotavankeja, »ne-tulkkeja», jotka pystyisivät välittämään tovereilleen vankeuteen kuuluvat komennot sotavankileireillä ja työpisteillä.43 Turvautuminen vihollisen kielitaitoon ei ollut
pelkästään sotavankimuodostelmien ilmiö vaan lopulta osa koko puolustusvoimien jatkosodan aikaista toimintatapaa. Jatkosodan sotavankeja
tutkineen Juha Kujansuun mukaan suomalaisissa yksiköissä oli, Päämajan tiedotusosastoa lukuun ottamatta, runsaasti vankeja, jotka rintamajoukot olivat vallatulla alueella ottaneet palvelukseen joko sotavankina
tai siviilihenkilönä, aluksi usein juuri tulkkeina. Myöhemmin heidät
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Vankileirin sairaalan venäläinen henkilökunta: pietarilainen lääkäri, lääkintävääpeli ja kaksi hoitajatarta. Takana inkeriläinen nuorukainen, joka toimi
tulkkina. Aunus 17.9.1941. Kuva: Sot.virk. Jouko Autero, SA-kuva.
The Russian staff of a POW camp hospital ward: a doctor from Leningrad,
a medical sergeant, and two nurses. In the background is a young Ingrian Finn
who served as an interpreter. Aunus September 17, 1941. Photo: Military
specialist Jouko Autero, Finnish Defence Forces.
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värvättiin palvelukseen ja heille maksettiin suomalaisen sotilaan päiväraha. Heitä ei välttämättä kirjattu lainkaan sotavankikortistoon.44
Myös Kotijoukkojen Esikunnan aineistoissa sotavankitulkit jäävät
tuntemattomiksi toimijoiksi määräyksissä ja ilmoituksissa kirjattujen
lukujen taakse. Lähteistä ei käy ilmi sotavankien nimiä tai taustoja. Vanki
J. Fadejev on tässä suhteessa poikkeus, sillä tallella on hänen kirjeensä
tammikuulta 1942, jossa hän anoo pääsyä sotavankileiriltä kotiin tai
siviilivankileirille. Saatekirjeen perusteella Fadejev oli Sotavankileiri 16:n
vankeja ja kirjoitushetkellä Suojärven sotilashallinnon käyttöön komennetun sotavangin tulkkina. Fadejev kuvaa kirjeessään ensin perhesuhteitaan Vienan Karjalassa ja perheen tilan liittämisen kolhoosiin ja kertoo
toimineensa opettajana aina siihen asti, kun hänen veljensä ja appensa
tulivat vangituksi. Anomuksensa lopuksi Fadejev kuvaa päätymisensä
suomalaisen polkupyöräpartion sotavangiksi heinäkuussa 1941 ilman,
että olisi sotinut hetkeäkään:
[…] Sen jälkeen ja nytkin olen sodilasvankien keskuudessa tulkkina,
mutta pyydän jos on mahdollista niin päästähdä minut kotiin tai sivilivankileirille, kun minusta tuntuu epäsuotuisalta olla sotilasvangien
kanssa.45
Fadejev oli yksi niistä itäkarjalaisista, inkeriläisistä ja virolaisista sotavangeista, joita tarvittiin tulkkeina leireillä ja työpisteissä, työnjohtajien
apulaisina ja parakkivanhimpina. Esimerkiksi Sotavankien järjestelyleiri
2:n leiriohjesäännössä määriteltiin jo elokuussa 1941 venäläisen parakkivanhimman tehtäviin kuuluvaksi myös tulkkaaminen. Lisäksi hänen
tuli »[v]älittää parakin vangeille annetut käskyt, määräykset ja ohjeet».46
Tarve oli ilmeinen: Kielitaidon puute vartijoiden ja sotavankien kommunikoinnissa saattoi johtaa väärinkäsityksiin ja edelleen aiheettomiin
pahoinpitelyihin, kun vartijat tulkitsivat väärinkäsitykset vankien yleiseksi niskoitteluksi. Kielivaikeudet näkyivät myös heikentyneenä työtehona. Seuraavan talven aikana useissa sotavankimuodostelmissa annettiinkin vastaavia käskyjä sijoittaa jokaiseen sotavankiparakkiin suomea osaava sotavanki vartijoiden ja sotavankien välistä kieliongelmaa
helpottamaan.47 Sotavangit olivat alusta alkaen tärkeä osa sotavankimuodostelmien monikielistä resurssia, josta niiden päälliköt pitivät tarpeen
tullen lujasti kiinni.
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Kiistaa kielitaitoisista sotavangeista

Syyskuussa 1941 sotavankileirit saivat määräyksen lähettää heti Säämingin (nyk. Savonlinnan) Aholahdessa sijaitsevaan Sotavankileiri 21:een ne
hallussaan olevat sotavangit,
jotka ovat kotoisin Itä-Karjalasta, Inkeristä, Vepsäläisalueelta, Virosta
sekä Tverin ja Novgorodin alueelta ja ovat suomenkieltä hyvin tai auttavasti puhuvia. Näihin ei lueta mordvalaisia, tseremissejä, jotka eivät osaa
suomea eikä upseereja, politrukkeja, kommunistisen puolueen johtomiehiä eikä myöskään Suomessa syntyneitä Venäjälle muuttaneita suomalaisia.48
Sotavankileiri 21 oli siirretty Aholahteen syyskuun puolivälissä49, ja
tarkoituksena oli koota leirille suomea puhuvat sotavangit, joista voitiin
kasvattaa »kelvollisia, lähinnä Itä-Karjalan asuttamiseen käytettäviä
Suomen kansalaisia»; kasvatettava aineisto valikoitiin siis paitsi kielellisin
myös ideologisin perustein. Leirien perustamiskäskyissä ja myöhemmissä
sotavankien siirtokäskyissä leireille annettiin lupa jättää pieni määrä
sotavankitulkkeja Kotijoukkojen Esikunnan kanssa sovittavalla tavalla.
Leirille tulkeiksi jäävät sotavangit oli eristettävä venäläisistä sotavangeista
ja huolehdittava heidän kasvatuksestaan.50
Sotavankileirien päälliköt reagoivat siirtomääräykseen heti ilmoittaen,
että suomenkielentaitoiset sotavangit olivat leirillä erittäin tarpeellisia
ja heidät siellä mielellään pidettäisiin. Yksi reagoijista oli luutnantti
P. Salovaara. Vastauskirjeessään hän mainitsee leirillään olevan kuusi
inkeriläistä ja seitsemän itäkarjalaista suomenkielistä sotavankia, joita on
[…] leirillä käytetty työmailla tulkkeina ja työnjohtajien apulaisina ja
on heille kullakin haaraleirillä järjestetty oma asuinhuoneensa sekä
muutenkin koetettu pitää heitä erikoisasemassa. Muita suomenkielentaitoisia sotavankeja on leirillä yksi Tverin alueelta kotoisin oleva joka
on ilmoittanut olevansa venäläinen ja oppineensa suomenkielen (puutteellisesti) vankilassa suomalaisten vankien seurassa, sekä vielä yksi punakapinan aikoihin Venäjälle muuttaneista Venäläisestä isästä ja suomalaisesta äidistä polveutuva sotavanki, jonka suomenkielentaito on hyvin
heikko.
Salovaaran mukaan sotavankileiri oli sadonkorjuun ajaksi jakautunut
useampaan haaraleiriin, joissa kaikki henkilöt tarvittiin tulkkeina. Leirin
venäjää taitavat huoltopäällikkö ja tulkkialiupseeri olivat jo ennestään

T U L K I T J AT K O S O D A N A J A N S U O M A L A I S I L L A S O TAVA N K I L E I R E I L L Ä

111

ShAik_37_001-229:__Aikakauskirja

8.11.2017

10:38

Sivu112

Kantalahdesta kotoisin oleva inkeriläinen on saanut tehtäväkseen luettelon
laatimisen vangeista. Alkuperäisen kuvatekstin mukaan hän on kovin ylpeä
päähänsä saamastaan suomalaisen sotilaan lakista. Hiitola 16.10.1941. Kuva:
Sot.virk. M. Aaltonen, SA-kuva.
An Ingrian Finn from Kantalahti has been tasked with preparing a list of
prisoners. The original photo caption stated that he was mighty proud of the
Finnish soldier’s cap he is wearing. Hiitola October 16, 1941. Photo: Military
specialist M. Aaltonen, Finnish Defence Forces.

ylityöllistettyjä, joten leirin päällikkö anoi lupaa voida pitää suomenkielentaitoiset sotavankinsa.51
Sotavankien käyttö tulkkeina vakiintui nopeasti normaaliksi käytännöksi vankileirien lisäksi eri sotavankityömailla, koska työmaan työkohteet sijaitsivat usein kaukana toisistaan.52 Esimerkiksi Sotavankileiri
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9:n läheisyydessä sijainneilla valtion rautateiden rakennustyömailla
työskenteli syksyllä 1941 yhteensä 1 067 sotavankia, joista 20 toimi sotavankitulkkeina, laskennallisesti siis yksi sotavankitulkki 50:tä vankia
kohti.53 Lokakuussa 1941 Päämajan linnoitusosasto määritteli käskyssään karjalaiset tai inkeriläiset sotavangit osaksi sotavankikomppanioiden ja suomalaisen komentojoukkueen perusvahvuutta. Sotavangeista muodostettiin kolme työjoukkuetta, joiden yhteisvahvuus oli 180.
Yhtä työjoukkuetta kohti oli yksi tulkki.54 Käsky sisälsi myös selkeät
ohjeet sotavankitulkkien palkitsemiseksi: Korvaukseksi työstään sotavankitulkit saivat muita paremman kohtelun, johon kuuluivat muita
vankeja suuremmat tupakka-, sokeri- ja leipäannokset. Heille voitiin
myös antaa esimiesasema muihin vankeihin nähden.
Etujen kääntöpuolella olivat ilmeiset riskit: Toiminta vihollisen hyväksi, ja erityisesti toiminnan tuoma esimiesasema tuomittiin helposti
petturuutena, josta esimerkiksi tulkit ja parakkivanhemmat saattoivat
joutua maksamaan hengellään – oli kyse sitten sotavankileirin epävirallisista tuomioistuimista tai sodan jälkeen Neuvostoliitossa annetuista
rangaistuksista. Neuvostoliiton sodanjälkeisissä tuomioistuimissa suhtauduttiin ankarasti suomalaisten tulkkeihin, ja esimerkiksi ns. Leinon
listan 21 vangin joukossa oli useita Suomen kansalaisia tai nanseninpassilaisia, joiden sodanaikainen tulkkaustoiminta katsottiin neuvostovastaiseksi toiminnaksi; heistä ainakin Boris Popper oli toiminut sotavankileiritulkkina.55
Sotavankitulkeista tuli joka tapauksessa puolustusvoimille tarpeellista
»ammattityövoimaa», jonka käyttöä yritettiin ohjata keskitetysti muiden
ammattiryhmien ohella. Marraskuussa 1941 sotavankileirejä pyydettiin
jälleen ilmoittamaan leirillään olevien, eri ammattiryhmiin kuuluvien
sotavankien määrät. Tavoitteena oli todennäköisesti ammattimiesten
tasaisempi jakautuminen eri leireille. Edellä jo mainitusta Sotavankileiri
12:sta toimitettiin luettelo, jonka mukaan leirillä oli edelleen 20 tulkkia.
Ilmoituksessa »tulkki» rinnastuu kiinnostavasti esimerkiksi kirvesmiesten, maalareiden, puuseppien ja suutarien ammattiryhmiin, vaikka
oletettavaa on, että ainakin »tulkki» oli pikemminkin sotavankileirillä
määrätty, välttäväksi todettuun kielitaitoon perustuva tehtävä kuin kokemuksiin, taitoihin tai koulutukseen perustuva ammatti.56
Myös muut vankileirit toimittivat vastaavat tiedot. Osassa ilmoituksista ei mainittu tulkkeja lainkaan, kun taas osassa toistui maininta
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»tulkkeja ei voida luovuttaa». Vastauksista syntyykin vaikutelma, että
sotavankileirit ikään kuin »panttasivat» suomenkielentaitoisia vankeja
omaan käyttöönsä. Kotijoukkojen Esikunnan mielestä leireillä kuitenkin
oli liikaa suomenkielisiä sotavankeja, ja se toisti tammikuussa 1942 käskynsä ylimääräisten sotavankien toimittamisesta Savonlinnan Aholahteen.57 Sotavankitulkeista oli tullut nopeasti pysyvä osa sotavankihallinnon monikielistä resurssia, jonka käytön Kotijoukkojen Esikunta pyrki
pitämään omassa valvonnassaan.

Sotavanki tulkkina – resurssi vai riski?

Vankitulkkien osalta on vaikea sanoa, tehtiinkö heistä vastaavaa luotettavuusarviota kuin suomalaisista tulkeista. Lähteet ovat tältä osin
hyvin vähäsanaisia. Sotavankitoimiston kirjeistössä on kuitenkin Päämajalle osoitettu kirje, jossa arvioidaan tilastoihin vedoten heimosotavankien niskuroinnin ja työstä kieltäytymisen olevan muihin sotavankeihin verrattuna huomattavasti yleisempää. Kirje päättyy toteamukseen, että sotavankileirien ja sotasairaaloiden lausuntojen perusteella
löytyy »vain harvoja täysin luotettavia heimosotavankeja».58 Tulkkeina
toimineiden heimosotavankien osalta johtopäätös ei välttämättä pidä
paikkaansa, sillä sotavankileirien kirjeissä ei huomautuksia heistä juuri
esitetty.59 Vihollistulkkien käyttöä määritti käytännön sanelema pakko,
ja tulkkeja voitiin luultavasti vain varoittaa epäluotettavan ja manipuloivan tulkkauksen seurauksista. Osa sotavangeista joutui valitsemaan
joko ilmiantajaksi ryhtymisen tai teloituksen, ja samanlainen kuolemanuhka lienee toiminut myös tulkkeja värvättäessä ja heidän toimintansa
määrittäjänä.
Luottamus sotavankitulkkeja kohtaan oli kuitenkin ilmeinen. Sotavankitoimiston kirjeistö sisältää useita jäljennöksiä Itä-Karjalan Sotilashallintoesikunnan valvontatoimiston tutkintapöytäkirjoista, joissa sotavangin kuulusteluissa »tulkkina ja todistajana oli saapuvilla sotavanki».60
Myös valvontaosasto värväsi sotavankeja avustajikseen. Nämä sotavangit
toimivat sotavankileireillä valvontaosaston agentteina eli ilmiantajina.
Virallisesti he toimivat tulkkeina, talonmiehinä tai muissa sellaisissa
tehtävissä, joissa he saattoivat tavata muita vankeja.61
Sotavankitulkkien suomentaito saattoi saada unohtamaan, että kie-

114

P Ä I V I PA S A N E N J A P E K K A K U J A M Ä K I

ShAik_37_001-229:__Aikakauskirja

8.11.2017

10:38

Sivu115

lestään huolimatta he olivat vihollisia, joiden toimintaa oli erityisesti
valvottava. Sotavankileirien päälliköitä muistutettiin aiheesta ja kehotettiin tarkkailemaan erityisesti niitä suomenkielisiä tai suomenkielentaitoisia sotavankeja, jotka ovat leirissä tulkkeina tai muissa luottamustehtävissä:
Tällaisten sotavankien keskuudessa saattaa olla vihollisen valmentamia vakoojia tai kiihoittajia, jotka voivat saada paljon häiriötä aikaan. Se
seikka, että sotavanki puhuu suomea, ei ilman muuta oikeuta asettamaan
häntä erikoisasemaan, ellei hänen luotettavuudestaan ole pätevää selvitystä. […] Näidenkin vankien käsittelyssä on muistettava, että he ovat
kasvaneet bolsheviikkikomennon alaisina eivätkä tunne muuta yhteiskuntamuotoa kuin kommunistisen, jonka etevämmyyttä heille on vuodesta toiseen jankutettu.62
On ymmärrettävää, että luotettavaksi osoittautunutta, hyvin suomea
puhuvaa sotavankitulkkia pidettiin enemmän »meihin» kuin »heihin»
eli vihollisiin kuuluvana. Myös sotavanki itse saattoi pyrkiä samaistumaan suomalaisiin. Esimerkiksi inkeriläinen Aleksanteri Liski, Kemin
Ajoksen sotavankileirillä ja Rovaniemen ympäristön metsätyömailla
tulkkina toiminut sotavanki, muistelee luottamuksesta kysyttäessä, ettei
suomalaisten vartijoiden kanssa ollut ongelmia: »Ideologian puolesta
olin suomalainen, ja suomalaiset tiesivät sen kyllä.»63
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61 Pietola 1987, s. 227–228.
62 Kotij.E sotavankileireille ja sotavankisairaaloille 17.12.1941. Svl. 22. Yleinen ja salainen
kirjeenvaihto sekä muut asiakirjat 1941–1942. Perus 10114/2 [8] I/II, KA.
63 Aleksanteri Liskin haastattelu 11. ja 23.3.2015. Haastattelunauhoitukset ja muistiinpanot Pekka Kujamäen arkistossa.
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P Ä I V I PA S A N E N A N D P E K K A K U J A M Ä K I

Interpreters at Finnish Prisoner-of-War
Camps in Continuation War
The article looks at the background and status of interpreters employed
by the Finnish Defense Forces at prisoner-of-war camps during the
Continuation War 1941−1944. It is based on correspondence between
the Home Guard Headquarters, which was responsible for the establishment of POW camps, and the General Staff, and on directives issued by responsible officials to camp commandants, whose task was to
execute orders they received from the higher authority. My study unwrapped matters related to central principles governing the selection
and employment of interpreters, in addition to which insight could be
obtained into the interpreters’ backgrounds, working conditions, and
position in the military hierarchy.
The number of Soviet prisoners-of-war during the Continuation
War amounted to around 67,000. They were assigned to dedicated
POW formations in the rear areas. The maintenance of POW camps
and associated hospital wards and work sites required from the high
military leadership and POW administration a vast number of decisions needed to cater for the proper treatment of POWs – which in
turn required manpower and funds. Interpreters proficient with the
enemy’s language were, therefore, a much-needed asset.
At the onset of the Continuation War, the management of prisonerof-war matters was delegated to the Administrative Office in the Plans
Section of the General Staff. In practice, however, POW issues on the
home front were managed by the Home Guard Headquarters, which,
on June 30, 1941, ordered the Civil Guard Districts to report all known
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male persons eligible as interpreters. The essential criteria in the recruitment of interpreters were language skills and reliability. The latter
needed to be verified by any suitable manner and was judged on a degree of loyalty towards own troops and the general attitude towards the
ongoing war. Archived documents seem to indicate that reliability was
put under much more systematic scrutiny than language skills, the latter being in many cases evaluated on the basis of each individual’s own
assessment. In addition to the reliability assessment conducted by the
Home Guard Headquarters, both the Security Police and Counterintelligence Office of the Security Section of the General Staff investigated
the backgrounds of potential interpreters. Listings compiled by the
Civil Guard Districts show that most reported individuals were born in
Ingria or Karelia, and they had immigrated to Finland during the Russian revolution or post-revolution years in 1917−1922, while others had
fled from Karelia in 1939. The lists also contained Russian emigrants
who had taken residence in Finland.
The initial estimates on the need of interpreters to be assigned to
prisoner-of-war formations on the home front after the outbreak of the
Continuation War proved inadequate, and recruitment failed to meet
the growing demand. Due to problems in hiring a sufficient number of
reliable Finnish interpreters, or so-called »our interpreters,» POW formations had already in the early stage of the war resorted to the services of POWs who possessed Finnish language skills. These were known
as »their interpreters.» They served at camps and work sites, helped supervisors to carry out their duties, and were nominated as supervisors
in barracks. Interpreters were also drawn from among POWs, and civilians that combatant units had recruited into service in the occupied
territory were also used. POWs with proficiency in the Finnish language were an important asset, and they were retained in service even
though this sometimes was against orders from the Home Guard
Headquarters.
The position of interpreters assigned to prisoner-of-war camps remained unestablished. This was due to the fact that official POW camp
manuals paid scant attention to the interpreters’ role, and directives issued by various sections of the General Staff were sometimes contradictory. Civilian personnel and reservists assigned as camp interpreters
most commonly held the rank of a military specialist and wore the re-
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spective uniform on duty. The vaguely defined status of military specialists in the military hierarchy became apparent in matters related to
the chain of command and logistics, as shown by several documents
found in military archives. Because of a lack of explicit guidance and
directives, the task of assigning everyday duties to interpreters and
specifying their tasks was left to officers at the grass-roots level.
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OLLI SIITONEN
(s. 1988), filosofian maisteri. Suomen Sotahistoriallisen Seuran gradupalkinnon 2017 voittanut Siitonen tutkii artikkelissaan väkivaltaisen
toiminnan selitysmalleja. Hän yhdistää Vietnamin sotaa käsittelevässä
työssään sosiaalipsykologian teorioita sotahistorialliseen tutkimukseen.
Siitonen jatkaa tutkimustaan tohtorikoulutettavana Helsingin yliopistossa.

Tappamisen psykologia ja yhdysvaltalaisen
rintamasotilaan kokemukset Vietnamin
sodassa
Tarkastelin pro gradu -tutkielmassani1 sitä, miten yhdysvaltalaissotilaat
kertovat tappamisesta Vietnamin sodassa.2 Analysoin sotilaiden kertomuksia poikkitieteellisesti sosiaalipsykologisten teorioiden pohjalta.
Sodankäynti asettaa yksilön moraalisesti vaikeaan tilanteeseen. Sotilaiden
oletetaan ryhtyvän väkivaltaan ja muuttavan suhtautumistaan rauhan
aikana tabun asemassa ja marginaalissa pysyttelevään tappamiseen.
Taisteluiden kynnyksellä väkivaltamonopolin aseman omaksunut korkeampi taho, kuten valtio, antaa aggressiiviselle toiminnalle perimmäisen oikeutuksen. Tämä perustelu ei tunnu kuitenkaan riittävän läheskään kaikille, vaan sotilaat pyrkivät selittämään toimintaansa erilaisin
keinoin.
Sota ja väkivalta kiehtovat ihmisiä; tätä artikkelia kirjoitettaessa luemme lähes päivittäin Isisin terroriteoista ja liittouman vastatoimista.
Tappaminen pyritään usein esittämään siitä nauttivien psykopaattisten
ihmispetojen toteuttamaksi. Tämä selitys on lohdullinen, sillä se yksinkertaistaa väkivallan helpommin käsiteltävään muotoon ja vapauttaa
meidät ajattelemasta omaa aggressiivista potentiaaliamme. Kuvatun kaltainen hirviöksi leimaaminen antaa kuitenkin liian pelkistetyn kuvan
monimutkaisesta ilmiöstä.3
Tappamiselle on löydettävissä yleisemmin hyväksyttyjä ja rationalisoitavia motiiveja. Työni käsittelee ihmisluonnon pimeämpää puolta ja
selittämisen voimaa. Sodan kokemushistorialle pohjaava tutkimukseni
asemoituu osaksi niin kutsuttua uutta sotahistoriaa, jossa ovat keskeisessä
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osassa strategioiden ja kenraalien sijaan yksilötason kokemukset ja piiloon jäävät ilmiöt.4
Vietnamin sota tarjoaa tappamiskokemusten tutkimukselle otollisen
kontekstin. Taistelutavan muutoskauteen sijoittuva konflikti toimi Algerian sodan (1954–1962) ohella ennakkotapauksena nykypäivänä yleistyneelle vastasissisodankäynnille (counter-guerrilla warfare). Vietnamin
sodan tulkinnat voivat näin auttaa ymmärtämään paraikaa käytävien
taisteluiden ominaispiirteitä. Sotilaat taas ovat merkitysjärjestelmiä
rakentavia moraalisia ja kulttuurisia toimijoita. Taisteluiden kokijoiden
kirjo on kuitenkin valtava, ja yhtä arkkityyppistä kokijaa on suhteellisen
mahdotonta löytää.5 Käsittelen tappamiselle annettuja merkityksiä moraalisen irrottautumisen teorian kautta.
Uhrin näkökulman sijaan paneudun väkivallantekijöiden kokemuksiin ja tapoihin käsittää tekojaan.6 Tutkin, miten väkivaltaa perustellaan
tilanteessa, jossa sen suorittaminen on laillista ja suotavaa. Sovellan sosiaalipsykologisia teorioita sotilaiden kertomusten tulkinnassa. Tarkastelen sotilaiden tapaa selittää väkivallan taustalla vaikuttavia motiiveja.
Miten aggressiivisesti käyttäytyvät taistelijat pyrkivät perustelemaan
toimintaansa, ja minkälaisia selitysmalleja väkivallalle annetaan? Entä
miten sotalaitos valmisteli jäsenensä Vietnamissa käytävään sotaan? Otan
lisäksi huomioon Vietnamin sodan tappamiselle tarjoaman viitekehyksen. Sodassa tappaminen on monimuotoinen ilmiö, jonka piirteitä
tarkastelemalla pääsemme syvällisemmin käsiksi aggressiivisen käyttäytymisen luonteeseen. Avaan tässä artikkelissa tutkielmani keskeisimpiä
löydöksiä.

Lähteet

Lähdeaineistoni pohjaa Vietnamissa palvelleiden taistelijoiden kertomuksiin. Sotilaat kirjoittivat sotakokemuksistaan päiväkirjoja ja muistelmia, joissa he käsittelevät sangen seikkaperäisesti omia tuntemuksiaan
ja suhdettaan väkivaltaan.7 Muistelmat voivat nousta lähdeteoksina
pelkän henkilöhistorian yläpuolelle, kun kirjoittajat pohtivat suhdettaan
aiemmin tapahtuneeseen ja pyrkivät luomaan linkin yksilön ja laajemman yleisön välille.8 Kotirintamalle lähetetyistä kirjeistä piirtyy arkisten
asioiden ja kaipuun lomasta selkeästi taistelijoiden tarve selittää aggres-
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siivisia tekojaan. Rationalisoinnin välineinä toimivien kirjeiden osalta on
otettava huomioon myös sensuurin vaikutus kerronnan muotoutumiseen.9
Useat tahot haastattelivat sotilaita taisteluiden päätyttyä. Arkipäiväisiltä vaikuttavat keskustelut kätkevät sisälleen muun muassa yhdysvaltalaissotilaiden asenteita vietnamilaisia kohtaan. Keskusteluista nousee
esille haastateltavien pyrkimys perustella toimintaansa. Perehdyin kertomusten ohella Yhdysvaltain puolustusvoimien julkaisemiin ohjesääntöihin ja koulutusmateriaaleihin, jotka kuvastavat sotilaskoulutuksen
muutosta ja sitä, miten sotilaita pyrittiin valmistelemaan tulevaan tehtäväänsä.
Muistitieto voi olla yksityiskohdissaan hataraa tai jopa virheellistä,
mutta se antaa kuvan kertojan kokemasta todellisuudesta. Esimerkiksi
juorut ja huhut voivat paljastaa olennaisia osia kokijan maailmankuvasta,
peloista ja toiveista.10 Tiedostan aineistoon liittyvät rajoitukset, muistojen
rapautumisen, valikoitumisen ja muokkautumisen ja kierrän näiden
asettamat ongelmat kysymysasettelun kautta. Kun historiallisten tapahtumien sijaan tutkitaan ilmiöön liittyvää kerrontaa ja selitysmalleja, on
parempi pitäytyä tähän parhaiten soveltuvissa, yksilötason kokemuksia
tarjoavissa aineistoissa. Kvalitatiivinen aineisto syventää ilmiöiden ymmärtämistä ja antaa kokemuksille kansankielisen termistön ja uniikin
äänen.

Aiempi tutkimus

Sodassa tappamisen kokemuksia käsittelevää tutkimusta on tehty Suomessa suhteellisen vähän. Ville Kivimäen artikkeli Sotilaan työ, siviilin
taakka: »Vihollisen tuhoamisen» dynamiikasta, kokemuksista ja muistosta
(2006) luo aiheen tarkastelulle hyvän pohjan, mutta jättää tilaa kehittelylle. Sota-ajan tappaminen ei ole tutkimuskohteena ongelmaton. Ilmiön
käsittely on jakautunut kahteen vastakkaiseen suuntaukseen.
Ensimmäinen korostaa sotilaiden kokevan vastenmielisyyttä väkivaltaa kohtaan: taistelijat eivät ammu edes oman henkensä ollessa uhattuna.
Tämä näkemys pohjaa S. L. A. Marshallin toisen maailmansodan aikana
toteuttamaan tutkimukseen, jonka mukaan korkeintaan 25 prosenttia
Tyynenmeren rintamalla taistelleista yhdysvaltalaissotilaista käytti aset-
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taan vihollista vastaan.11 Marshallin löydökset herättivät keskustelua
Yhdysvaltojen asevoimien sisällä ja johtivat sotilaskoulutuksen muokkaamiseen Vietnamin sodan kynnyksellä. Historioitsija Dave Grossman
on kehitellyt tutkimuksissaan eteenpäin Marshallin ajatuksia.
Toisen suuntauksen mukaan väkivaltaisuudella on keskeinen paikka
ihmisluonnossa. Näkemyksen mukaan passiivisuus luo ahdistusta, mutta
taistelu tarjoaa inhimilliselle aggressiolle laillisen purkautumiskanavan.12
Pahan banaalisuuden käsitteen ohella tämä näkökulma ammentaa klassisista sosiaalipsykologisista kokeista.13 Esimerkiksi Stanley Milgramin
1960-luvulla toteuttamissa kuuluissa Yalen tottelevaisuuskokeissa suurin
osa koehenkilöistä päätyi antamaan kuolettavaksi uskomiaan sähköshokkeja kanssaihmisilleen.14 Tutkimussuuntauksen mukaan ihmisiä surmataan suuremmitta vaivoitta, jopa nautinnontunteen siivittämänä. Historioitsija Joanna Bourkea voidaan pitää tämän ryhmittymän soihdunkantajana. Kivimäen mukaan kumpaakaan tutkimussuuntausta ei tule
tuomita kylmiltään, vaan niiden voidaan ajatella kuvastavan monimutkaisen ilmiön eri puolia.15

Henkilö, tilanne vai järjestelmä?

Yhteiskuntatieteissä on keskusteltu ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden suhteesta laajemmalla tasolla. Sosiologiassa vastustetaan
selitysmallien redusointia eli palauttamista ihmisten henkilökohtaisiin
luonteenpiirteisiin.16 Sosiaalipsykologiassa taas on kiinnitetty huomiota
tilanteen ja ympäristön rooliin väkivallan taustalla.17 Sosiaalipsykologi
Philip Zimbardo kuvaa kirjoituksissaan, miten järjestelmät ja hierarkiat
muokkaavat yksilöiden toimintamahdollisuuksia ja luovat aggressiivista
käyttäytymistä.18
Tilanne vaikuttaa keskeisesti väkivallan taustalla, ja lähes jokainen
saadaan käyttäytymään hyökkäävästi oikeiden tilannetekijöiden vallitessa. Useimmat uskovat pystyvänsä itse vastustamaan tilanteen voimaa,
mutta tämä oletus altistaa meitä vain edelleen ympäröivien tekijöiden
armoille. Ympäristön merkitys suhteessa luonteenpiirteisiin korostuu
etenkin vieraissa tilanteissa.19 Ihmiset voivat ikään kuin ajautua tilannetekijöiden vietäväksi, jolloin menetetään kyky arvioida toimintaa henkilökohtaisten moraalikriteerien pohjalta.20
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Yksipuolisesti psykologialle tai yhdelle teorialle pohjaavat kuvaukset
eivät selitä kattavasti väkivaltaista käyttäytymistä. Henkilökohtaiset luonteenpiirteet eivät yksistään riitä aggression kantavaksi voimaksi, vaan
tilanne ja ympäröivät tekijät vaikuttavat vihan ja sadismin taustalla.
Väkivalta syntyy institutionaalisten tekijöiden, tilannekohtaisten voimien
ja henkilökohteisten piirteiden seurauksena.21

Moraalinen irrottautuminen

Edellä kuvattu historiantutkimuksellinen jako antaa sodassa tappamisen
ilmiöstä liian mustavalkoisen kuvan. Kivimäki puhuu artikkelissaan
etäännyttävistä merkityksenannon strategioista, joiden avulla sotilaat pyrkivät lievittämään tappamisen kokemusta ja kokemaan itsensä moraalisiksi toimijoiksi.22 Työni kantavaksi teoriaksi valikoitui Albert Banduran
moraalisen irrottautumisen teoria, joka tarjoaa lähtökohdan väkivaltaiselle käyttäytymiselle annettujen perusteluiden kartoittamiselle. Itsesäätelyä käsittelevän teorian mukaan ihmiset voivat ikään kuin kytkeä
moraalisen arviointikykynsä pois päältä tilanteen vaatiessa aggressiivista
toimintaa.23 Käsitys nivoutuu saumattomasti yhteen sosiaalipsykologian
saralla tehtyjen löydösten kanssa.
Moraalinen irrottautuminen tapahtuu Banduran mukaan neljällä keskeisellä tasolla, jotka vaikuttavat väkivaltaprosessin eri vaiheisiin (ks.
kaavio seuraavalla sivulla). Ihmiset voivat määritellä toiminnan uudelleen kiertoilmausten ja moraalisten oikeutusten kautta. Henkilökohtainen toimijuus on peitettävissä vastuuta jakamalla ja toiminnan seurauksia voidaan vääristellä esimerkiksi vertailemalla niitä vastapuolen
menettelytapoihin. Viime kädessä turvaudutaan uhrin syyttämiseen ja
alentamiseen.24 Irrottautumismekanismeja hyödynnetään vaihtelevasti
ja tilanteen asettamien reunaehtojen mukaan. Yhdessä käytettynä ne
voimistavat toisiaan.25
Sosiaalipsykologisille teorioille ja koeasetelmille perustuvaa tutkimusta on arvosteltu epähistoriallisuudesta. Kritiikki pohjaa kuitenkin usein
liialliselle yksinkertaistamiselle ja väärinymmärrykselle. Kokeiden tarkoituksena on eristää tutkittava ilmiö sitä ympäröivistä tekijöistä, jotta
käyttäytymisen syitä ymmärrettäisiin paremmin. Koetilanteet eroavat
toki historian uniikeista tapahtumista, mutta niistä on löydettävissä
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Moraalinen irrottautuminen tapahtuu Banduran mukaan neljällä keskeisellä
tasolla, jotka vaikuttavat väkivaltaprosessin eri vaiheisiin. (Bandura 1986)
According to Bandura, moral disengagement occurs at four main levels that
affect the different stages of a violence process. (Bandura 1986)

tilanteiden taustalla hallitsevia psykologisia prosesseja, jotka auttavat
selittämään inhimillistä käyttäytymistä.26
Sisäiset ristiriidat luovat uhkan taistelijan psyykkiselle eheydelle ja itsensä kokonaiseksi tuntemiselle.27 Sotilaat pyrkivät selittämään tekojaan,
ja omien elämysten jakaminen on keskeisessä osassa tässä prosessissa.
Elämäntarina konkretisoituu kerrottaessa, mutta ympäröivä kulttuuri
vaikuttaa yleisön tapaan ymmärtää kuulemaansa. Sotilaille on tärkeää
liittää sotakokemuksensa osaksi taisteluita edeltävää siviili-identiteettiään.28
Sotilaat luovat omia moraalikoodistojaan taisteluiden rationalisoinnin
avuksi. Nämä epäviralliset normijärjestelmät vaikuttavat myös väkivallan
oikeutukseen, kun yksilöt rakentavat moraalista minäkuvaa taistelussa
toteutettujen raakuuksien ja aiemmin opittujen normien ristipaineessa.
Taistelijat vetävät eroa arveluttavien ja hyväksyttyjen tekojen välille.
Lakipykälien sijaan taistelutilanteissa kehittyneillä käytännöillä on keskeinen asema toimintaa määriteltäessä.29
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Historiallinen tausta

Yhdysvallat lähti Vietnamiin patoamaan kansainvälisen kommunismin
leviämistä ja keskittyi Vietnamin kansallisten erityispiirteiden sijaan
suurvaltapoliittisiin kysymyksiin.30 Niin kutsutun dominoteorian mukaan Yhdysvaltojen tuli estää maita luisumasta toinen toisensa jälkeen
kommunismin vaikutuspiiriin. Teoria kytki laajojen maatieteellisten
alueiden integriteetin yksittäisiin valtioihin, sillä alueen katsottiin olevan
heikoimman lenkkinsä vahvuinen. Esimerkin mukaisesti Vietnam-palikan kaaduttua sen naapurivaltiot menettäisivät kulkuyhteyksien ohella
pääsyn tärkeille raaka-aine- ja markkina-alueille. Tämä aiheuttaisi raskaita muutospaineita Yhdysvaltain liittolaisiin.31
Suurvaltapoliittisen toiminnan taustalla vaikutti myös Yhdysvaltojen
toisen maailmansodan jälkeinen pyrkimys rakentaa kontrolloitavissa
olevaa maailmanjärjestystä. Vietnam-kysymyksestä tuli keskeinen vasta
1960-luvulla, kun Yhdysvallat sitoi tiukemmin itsensä ja maailmanpoliittisen uskottavuutensa alati eskaloituvaan konfliktiin. Vietnamista tuli
näin koetinkivi, joka määritteli Yhdysvaltain uskottavuuden niin vihollisten kuin liittolaistenkin silmissä. Maa ajautui kierteeseen, josta pääsi
ulos vain käsistä lipsuvan voiton tai nöyryyttävän tappion kautta. Konflikti osoitti lopulta, että myös kaikkivoipaisena pidetyn vapaan maailman johtajan poliittisella ja sotilaallisella mahdilla on rajansa.32
Yhdysvallat pyrki kehittämään Vietnamissa sissisodan vastaista doktriinia, mutta päätyi lopulta suurilla linjoilla näännytyssodankäyntiin,
jonka pääelementtinä toimivat etsi ja tuhoa -operaatiot.33 Strategian
mukaan vihollisen miesvahvuutta pyrittiin kuluttamaan niin, ettei tämä
kykenisi jatkamaan taistelua.34 Yhdysvallat havitteli strategista aloitekykyä massiivisen tulivoiman käytöllä, mutta modernin sotilaskaluston
ja kalliin teknologian vaatima logistinen ponnistus ja infrastruktuurin
suojeleminen passivoivat sen joukot tukikohtien varjelijoiksi. Sekä strateginen että taktinen aloitekyky pysyivät vihollisella. Sissitaistelijat pystyivät päättämään taistelujen ajan ja paikan ja kykenivät näin ohjaamaan
molempien osapuolten tappioita.35
Marshallin löydökset vaikuttivat yhdysvaltalaiseen sotilaskoulutukseen Vietnamin sodan kynnyksellä. Pyöreät maalitaulut korvattiin toisen
maailmansodan jälkeen ihmisen siluettia muistuttavilla ja osumiin reagoivilla kohteilla. Ampumaradoista muokattiin taistelusimulaatioita,
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joissa sotilaat ampuivat useaan kohteeseen ja ryömivät luotisateen viuhuessa heidän päidensä ylitse.36
Sotilaille korostettiin koulutusvaiheessa vastapuolen raakalaisuutta ja
eläimellisyyttä, eikä heille puhuttu lainkaan vietnamilaisista, vaan vihollisiin tai jopa kaikkiin paikallisiin viitattiin alempiarvoisina vinosilminä.37 Kouluttaja Herb Mock kertoo tappamisen korostamisesta Vietnamiin valmistautuvien sotilaiden päivärytmissä:
»You run them around in the morning singing ’Airborne Ranger’.
Every time their left foot hits the ground they yell ’Kill, Kill!’ When you
get through, you’re breathing fire. It’s just drilled into you. And when
they went to the mess hall: ’One Cong killer. Two Cong killer.’»38
Koulutuksessa sotilaita turrutettiin tappamiseen »Kill»-huutojen ja
vihollista alentavien termien avulla. Brutaaleja harjoitusmenetelmiä
perusteltiin vanhakantaisilla vaistoteorioilla. Toisaalta taistelukoulutuksessa kiinnitettiin samanaikaisesti keskeisemmin huomiota sosialisaation ja ympäristön merkitykseen.39 Ryhmä vei lopulta koulutuksen
päätökseen, sillä yksikön selviäminen oli riippuvainen yksilöiden toimintakyvystä.40
Sodanjohto kehitteli taisteluiden edetessä käytäntöjä, joilla vihollinen
pystyttäisiin lyömään. Rintamalinjojen puuttuessa laajoja alueita julistettiin niin sanotuiksi vapaan tulen vyöhykkeiksi, joiden sisällä kaikki
elollinen oli käytännössä vapaata riistaa. Vietnamilaisten kylät tuhottiin
ja ihmiset siirrettiin keskitysleirioloihin. Näitä näennäisesti siviileistä
tyhjennettyjä alueita moukaroitiin satunnaisesti tykistötulella sekä B-52pommikoneilla ja niille suihkutettiin kymmeniä miljoonia litroja kasvimyrkkyjä.41 Surmattujen vihollisten määrästä, body count, tuli Vietnamin
sodan edistymistä kuvaava mittari. Toisaalta lukuja vääristeltiin räikeästi:
niiden virhemarginaaliksi on arvioitu 30, jopa reilusti yli 100 prosenttia.42 Tilastoilla ja ruumisluvuilla oli erityinen merkitys urakeskeisille
upseereille. Taistelijat katsoivat miehistön turvallisuudesta tinkivän
päällystön havittelevan ylennyksiä ja kunniamainintoja tilastoja sepittämällä.43 Ylhäältä tullut paine ruokki osaltaan maan tavaksi yleistynyttä
käsitystä, jonka mukaan kaikki tapetut vietnamilaiset luokiteltiin vihollisiksi.44
Sotilaskoulutuksen ohella taistelukäytännöt tarjosivat raakuuksiin
osallistuneille taistelijoille selitysmalleja väkivaltaisen toiminnan oikeuttamiseksi. My Lain verilöylyä todistanut Michael Bernhardt summaa
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käsityksen, jonka mukaan sotilaat saivat Vietnamissa suhteellisen vapaat
kädet väkivallan toteuttamiseen:
»Here’s the thing. The whole war effort was built on three pillars –
The free-fire zone, the search-and-destroy mission, and the body count.
The free-fire zone means shoot anybody that moves. The search-anddestroy mission is just another way to shoot anything that moves. I call
it the portable free-fire zone – you tote it around anywhere you go. And
the body count is the tool for measuring the success or failure of whatever
you are doing. When you got these three things it doesn’t take a genius
to figure out how it’s going to end up.»45

Väkivallan uudelleenmäärittely ja moraalinen oikeuttaminen

Tapahtuneesta annettava kuva muuttuu toiminnan uudelleenmäärittelyn
myötä. Tämä auttaa väkivaltaisuuden selittämisessä. Kostaminen ja itsepuolustus taas ovat helpoiten käsitettävien selitysmallien joukossa. Kieli
muovaa ajattelurakenteita, jotka tarjoavat kehyksen toimintatavoillemme. Kiertoilmausten avulla voidaan luoda puhdistetun etiketin alle mielikuva täysin toisenlaisesta toiminnasta ja muuttuneista taustamotiiveista.
Vastuu katoaa niin ikään sterilisoidun kielenkäytön taakse.46 Kertomus
saatetaan muuttaa passiivimuotoon tai vastaavasti kuvataan oman
toiminnan sijaan ryhmän edesottamuksia kollektiivina. Toimijan ohella
kertomuksesta häviää samalla seurausten todellinen luonne. Kokemusten jakaminen helpottuu, kun väkivaltaan ei tarvitse viitata omakohtaisena.47
Sotalaitosjärjestelmä sisältää useita byrokraattisia ominaispiirteitä.48
Järjestelmät luovat etäisyyttä eri tason toimijoiden ja seurausten välille.
Välittäjäasemassa palvelevien moraalinen irrottautuminen onnistuu
mutkattomammin, sillä heidän kannettavakseen koituu suhteessa kevyempi vastuun taakka. He tarjoavat kuitenkin kuuliaisuudellaan muille
tottelemisen mallin ja auttavat järjestelmän legitimoimisessa.49
Omakohtaista aggressiota oikeutetaan vertailemalla sitä moraalisesti
kyseenalaisempiin tekoihin, tekijöihin tai uhkakuviin.50 Vietnamissa
taistelleet yhdysvaltalaissotilaat kertovat taistelukokemuksistaan, mutta
tekevät vertailun avulla selkeää eroa raakuuksiin osallistuneisiin ja tappamisesta nauttiviin tovereihinsa.51
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Kostaminen ja itsepuolustus ovat keskeisiä motiiveja väkivallan taustalla, mutta ne jäävät tappamisen tutkimuksessa kuitenkin useimmiten
muiden selitysmallien ja teorioiden varjoon. Bandura ei ruodi kirjoituksissaan suoraan näitä tekijöitä, mutta ne voidaan sijoittaa moraalisen irrottautumisen teoriaan moraalisen oikeuttamisen yhteyteen. Vietnamissa palvellut Robert Ransom kirjoitti kotiin väkivallan taustatekijöistä:
»But most people generate their enthusiasm for two reasons: One is
self-preservation – if I don’t shoot him he will eventually shoot me – and
the other is revenge. It is apparently quite something to see a good friend
blown apart by a VC booby trap, and you want to retaliate in kind.»52
Toverien menettäminen herättää sotilaissa ahdistuksen, surun ja vihan
tuntemuksia, joita puretaan viholliseen kohdistettuna aggressiona. Kostamisen myötä tappamiseen yhdistyy myös nautinnon tuntemuksia.53
Vastoinkäymisten kasautuessa ja kostonhimon kasvaessa henkilökohtaiset moraaliresurssit tukahtuvat tunnelatauksen alle ja väkivalta saattaa
ikään kuin räjähtää kuorestaan.54 Kostonhalu oli keskeinen motiivi, kun
luutnantti Philip Caputo anoi siirtoa takaisin taistelutehtäviin:
»I did not hate the enemy for their politics, but for murdering
Simpson, for executing that boy whose body had been found in the river,
for blasting the life out of Walt Levy. Revenge was one of the reasons I
volunteered for a line company. I wanted a chance to kill somebody.»55
Itsepuolustus ja läheisten suojeleminen ovat laajalti hyväksyttyjä
oikeutuksia väkivallan taustalla, ja vaikka tilannekohtaisista tulkinnoista
ja perusteluista oltaisiin eri mieltä, itsepuolustus asettuu toimintamallina
moraalisen diskurssin sisälle. Puolustautuminen muuttaa aggression
päämäärän itseen ja läheisiin kohdistuvan uhan neutralisoimiseksi.56
Itsepuolustus ilmenee kertomuksissa tilanteen vastavuoroisuuden eli niin
sanotun minä tai hän -elementin korostumisena. Aseistautuneen vastustajan surmaaminen näyttäytyy jalona kamppailuna, ja luo samalla perusasetelman, johon muuta sodassa toteutettua aggressiota peilataan.57
Vihollisen aseistuksen kuvailu toimii oivallisena välineenä vastavuoroisuuden osoittamiseen. Näin väkivallan kohteen taistelijastatuksesta ei jää
epäselvyyttä.58
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Vastuun jakautuminen

Väkivallan oikeutus luonnistuu mutkattomammin, kun sen toteuttamisesta ei tarvitse kantaa vastuuta.59 Hierarkkisessa järjestelmässä vastuu
siirretään auktoriteetille. Vastuuta voidaan toisaalta myös hajauttaa ryhmän jäsenten keskuuteen. Auktoriteetin käskyvallan alaisuudessa toimivat yksilöt kokevat velvollisuudekseen määräysten noudattamisen. Tarve
totella johtajaa eroaa kuitenkin omaan toimintaan kohdistuvasta vastuuntunnosta.60
Ihmisillä on evolutiivinen valmius toimia hierarkkisesti. Henkilökohtaisen käyttäytymisen tulkinnassa tapahtuu muutos, kun siirrytään autonomisesta järjestelmästä systeemiseen. Auktoriteetin alaisuudessa toteutettua väkivaltaa ei välttämättä koeta henkilökohtaisille moraaliarvioille
ja omatunnolle alisteisena. Määräysvallan alaisuudessa yksilö menettää
autonomiansa eikä kanna vastuuta teoistaan. Hän vaipuu systeemin sisällä agenttiseen tilaan, jossa henkilökohtainen toiminta tulkitaan auktoriteetin jatkeena. Käskyläiset hyväksyvät johtajan asettaman tilanteenmäärittelyn: he eivät pohdi tekojensa oikeutta tai vääryyttä, vaan suhteuttavat ne saamiinsa määräyksiin ja kuuliaisuuteen kytkeytyvään kunniaan
tai häpeään.61
Yhdysvaltain armeijan sotilaan opas -ohjesäännössä korostetaan käskyjen noudattamisen tärkeyden ohella perimmäisen vastuun jäävän johtajille.62 Vietnamilaiskylien polttamiseen osallistunut Harold Bryant kiteyttää tottelevaisuuden logiikan: »I looked at the majors orders as something he knew more about than I did.»63 Käskyt eivät olleet aina suorasukaisia, vaan toisinaan väkivaltaan ryhdyttiin epäsuorien vihjausten
perusteella. Vihjeiden avulla luotiin eräänlaisia aggressioon oikeuttavia
piilosanomia.64
Auktoriteetin legitimiteetin ja läheisyyden ohella käskyjen intensiivisyydellä on keskeinen osa määräysten noudattamisessa. Hierarkiasuhteen
osapuolten välisen etäisyyden kasvu lisää tottelemattomuutta, ja laittomaksi koettua johtajaa seurataan hatarammin.65 Tämä ilmenee Kambodžassa salaista tehtävää suorittaneen kommandojoukon johtajan kertomuksesta. Ryhmänjohtaja kuvailee radiokeskustelua, jossa hänet määrätään tappamaan noin 60–70 siviiliä:
»How do I know you are not a civilian?» I said. »You may be a field
agent for the CIA or something. I’m not going to ’waste ‘em’ until I get
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somebody on this fucking radio who will tell me who the hell they are
and by what authority I’m doing the wasting. At that particular point, I
might do something about it.»66
Sotilaat puntaroivat määräyksiä ja toimeksianto siirrettiin lopulta ryhmän innokkaille tappajille. Miehet olivat kiperässä tilanteessa, sillä tottelemalla he osallistuisivat verilöylyyn ja kieltäytyessään heitä voitiin syyttää niskoittelusta.67 Pelkkä epämääräisen auktoriteetin käsky ei riittänyt
selitysmalliksi, vaan ryhmänjohtaja kuvaa ryhmän osallistumista päätöksentekoon.
Taisteluiden kaltaisissa kriisitilanteissa hengissä selviämisen perusyksikkönä toimiva ryhmä tarjoaa jäsenilleen identiteetin ohella tukea ja
turvaa, mutta tämä ei tapahdu ilmaiseksi. Yksilön ja yhteisön rajan hämärtyessä ryhmä imee jäsenistään voimia ja rajoittaa näiden henkilökohtaista liikkumatilaa korvaten samalla arvoillaan ja päämäärillään yksilöllisiä preferenssejä. Yhteisöt määrittelevät rajojaan ja sulkevat poikkeavasti toimivia jäseniä ulkopuolelleen.68
Tulokkaat saatetaan sitoa taisteluyhteisöön julmuutta tihkuvien riittien avulla. SEAL-tiedustelija69 Mike Beamon kertoo, miten yksikköä
komentanut upseeri määräsi hänet tappamaan vihollississiksi epäillyn
vietnamilaisen:
»Well, they wanted to break me in. They wanted me to ’et wet’. It’s
called ’getting wet’, cutting somebody’s throat with your knife so the
blood would go all over you so you would then be… It was a ritual. And
I figured, ’Bullshit’. But I couldn’t tell the officer ’Bullshit’ out there in
the field, so instead I took the guy outside, tied him up and felt really
good about it.»70
Beamon tunsi joukon muodostaman paineen ja päätyi välittömän
kieltäytymisen sijaan epäsuoraan vastustamiseen. Lopulta vangin suuhun
asetettu huivi palautui hänelle verestä märkänä. Yksi partion jäsenistä
oli puukottanut miehen hengiltä.
Joukon sisällä mylläävät horisontaaliset sopeutumispaineet muokkaavat muiden hyväksyntää janoavien yksilöiden käytöstä. Sotilaat tappavat, sillä he karttavat epämaskuliinisiksi pelkureiksi leimautumista tovereidensa silmissä. Vastaavasti taisteluun ja raakuuksiin kykenemättömät ovat vaarassa ajautua ryhmän ulkopuolelle. Useimmat kokevat
väkivallan lähtökohtaisesti vastenmieliseksi, mutta joukkoon mukautumalla ansaitaan oma paikka yhteisössä ja tullaan samalla lojaaleiksi
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osallisiksi yhteisestä likaisesta salaisuudesta.71
Käskyt ovat eksplisiittisiä ja ryhmän toimiin mukautuminen implisiittistä. Määräyksiin vetoaminen on loogista väkivaltaisuuksia oikeutettaessa, sillä ne tuntuvat vapauttavan yksilön selkeämmin vastuusta.
Toisaalta mukautuminen ja totteleminen myös vahvistavat toisiaan, mikä
on nähtävissä esimerkiksi Milgramin koeasetelmissa, joissa toimitaan
osana ryhmää.72

Väkivallan kohde

Kohteen määrittelyllä on suuri merkitys väkivaltaisen toiminnan selittämisessä. Epäinhimillistäminen eli vihollisjoukkojen tai siviilien leimaaminen ihmistä alemmiksi olennoiksi auttaa heihin kohdistuvan aggression hyväksymisessä.73 Syyllisyyttä voidaan siirtää myös väkivallan
kohteelle. Aggressio koetaan näin oikeutetuksi reaktioksi uhrin provokaatiolle.74 Epäinhimillistäminen pohjaa kategorisoinnille. Ympäröivän
maailman luokittelu on tarpeellista, sillä se tehostaa toimintaamme alati
muuttuvassa ympäristössä. Toisaalta ongelmia seuraa, kun stereotypioiden unohdetaan pohjaavan oletuksille ja arvioinneille ja kategorian ominaispiirteet yleistetään koskemaan kaikkia joukon jäseniä.75
Ennakkoluulot ja rasismi vaikuttavat sisäryhmästä etnisesti poikkeaviin joukkoihin kohdistuvan epäinhimillistämisen taustalla.76 Robert
Holcomb kertoo kersantista, joka oikeutti raiskaamisen rasistisin perustein: »He was busted for raping a Vietnamese woman. His thing was that
he just felt that they were animals and didn’t deserve to be treated like
people.»77 Vietnamissa vihollisia tai vaihtoehtoisesti kaikkia paikallisia
nimitettiin rasistisilla ja halventavilla termeillä: gook, dink, slope ja slant.78
Osa sotilaista turvautui rasististen ilmausten sijaan kategorisointiin ja
kollektivisoi vastustajat esimerkiksi kommunisteiksi.79 Vietnamilaisia ei
usein yksinkertaisesti pidetty ihmisinä:
»Too many of us forgot that the Vietnamese were people. We didn’t
treat them like people after a while. It was hard to separate. I really didn’t
like to mistreat people over there. I tried as hard as I could… not that I
didn’t from time to time.»80
Yhdysvaltalaissotilaat kohtelivat vietnamilaisia tavan takaa julmasti,
ja osa päätyi keräämään vihollisilta leikattuja ruumiinosia.81 Lääkintä-
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miehenä Vietnamissa palvellut George Evans kertoo Gook hockey -nimellä kulkeneesta haasteesta, jossa tovereita yllytettiin kolhimaan ajoneuvoillaan tienposkessa seisovia vietnamilaislapsia.82 Makaaberien pilojen
avulla luotiin välimatkaa sisäryhmään kuuluvien sotilaiden ja ulkoryhmään jäävien uhrien välille. Samalla saatiin kaivattua etäisyyttä toiminnan todelliseen luonteeseen.83 Hirtehisten pilojen ja irstailun avulla
sotakokemus karnevalisoitiin ja muutettiin samalla helpommin käsiteltävään muotoon. Silpomisen ja ruumiinosien keräilyn taustalla taas
on havaittavissa makaaberi kiinnostus ihmiskehon haavoittuvaisuutta
kohtaan. Hamstraamisella oli myös toinen erottautumista tukeva funktio, kun rintamasotilaat vetivät keräilyn kautta rajaa takarintaman
huoltojoukoissa palveleviin »miehenpuolikkaisiin».84

Sodan kokijat

Sodassa tappamista ei voida sysätä ainoastaan Grossmanin kuvaamien
psykopaattien harteille.85 Väkivaltaisessa yhteisössä eläminen voi johtaa
tunteiden siirtämiseen ja turruttamiseen, jolloin osa sotilaista muuttuu
lopulta tunnottomiksi tappajiksi.86 Luutnantti Philip Caputo kuvaa turtumisen kaarta: Aluksi tunnetaan vielä sääliä, mutta väkivaltaisten kokemusten karttuessa rakennetaan sisimmässä eräänlainen emotionaalinen
luotiliivi, minkä kautta luisutaan lopulta tunnottomuuteen.87 Henkilökohtaisen voimantunnon ohella taistelussa koettuun nautintoon kytkeytyy käsitys rajattomasta vapaudesta ja kaikkivoipaisuudesta.88
Tappamisen vastustaminen tapahtuu pääpiirteissään kolmella tasolla.
Sotilaat voivat joko vetäytyä vähin äänin paikalta tai vastaavasti pyrkiä
tämän ohella estämään muiden väkivaltaisia pyrkimyksiä. Kolmantena
keinona on järjestelmän muutokseen tähtäävä kieltäytyminen, jossa
pyritään paljastuksen kautta muokkaamaan systeemisen tason toimintatapoja.89 Vaitonainen väkivaltaisuuksien ulkopuolelle jättäytyminen tai
tahallinen ohi ampuminen oli Vietnamissa paljon yleisempää kuin avoin
protestointi ja kieltäytyminen.90 Toisaalta passiiviset sivustakatsojat tarjoavat hiljaisen hyväksyntänsä tapahtumille.91
Sotilaat voidaan jakaa tappamisen suhteen kärjistäen kolmeen ryhmään: siitä nauttiviin »synnynnäisiin tappajiin», muiden mukana toimiviin päivätyöläisiin ja tappamaan kykenemättömiin. Sodassa surmaa-
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minen ei siis luonnistu ainoastaan innokkailta tappajilta, vaan alkuun
vastahakoiset sotilaat voivat jopa oppia riemuitsemaan väkivallasta.92
Philip Zimbardo erittelee vankilakokeensa vartijat niin ikään kolmeen
ryhmään.93 Henkilökohtaisista eroista huolimatta suurin osa sotilaista
mukautuu lopulta tilannetekijöiden ja ympäristön tarjoamien vihjeiden
myötä läheisimmäksi koetun ryhmän toimintaan.

Johtopäätökset

Tappamiskokemusten ymmärtäminen ainoastaan sotilaiden henkilökohtaisten luonteenpiirteiden kautta ei tunnu mielekkäältä. Sotilaskoneiston
käytännöt rajaavat taistelijoiden toimintamahdollisuuksia ja muokkaavat
yksilöiden tapaa ymmärtää tilanteita ja niihin sisältyvää toimintaa. Vietnamista palanneet sotilaat pyrkivät sitomaan kokemuksensa osaksi
elämäntarinansa jatkumoa. Tämä ei kuitenkaan onnistunut mutkattomasti, vaan miehet etsivät väkivaltaisuuksilleen ulkoisia selityksiä tai
käyttivät apunaan kerrontaa etäännyttäviä retorisia menetelmiä. Sotilaat
loivat omia moraalikoodistojaan, joiden kautta henkilökohtaista väkivaltaa tarkasteltiin. Väkivaltaisen toiminnan merkityksenannot ja selitykset nivoutuvat vaivattomasti Banduran luoman teoreettisen kehyksen sisälle.
Yhdysvaltalainen sotilaskoulutus ja Vietnamin sodan taistelukäytännöt rohkaisivat sotilaita aggressiivisuuteen. Vastuun jakautuminen sotalaitoksen käskyhierarkiassa ja taistelutoverien kesken edesauttoi väkivallan selittämistä. Vietnamilaisten epäinhimillistäminen ja syyllisiksi
leimaaminen taas helpottivat heihin kohdistetun väkivallan hyväksymistä. Sotamuistoihin palaavat taistelijat turvautuivat kiertoilmauksiin ja
vertailuun, mikä auttoi muovaamaan kokemukset helpommin ymmärrettävään muotoon. Lähdeaineistosta erottuu erityisesti sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa korostuville tilannetekijöille eli kostamiselle ja
vastavuoroisuudelle pohjaavia selitysmalleja, joihin Bourke ja Grossman
viittaavat tutkimuksissaan vain ohimennen.
Aihetta tutkineet historioitsijat ovat päätyneet osittain samojen aineistojen pohjalta täysin vastakkaisiin lopputuloksiin. Sodan kokijoiden
joukko on riittävän laaja, että lähteistä on löydettävissä molempia
suuntauksia tukevaa materiaalia. Tutkijan ei kuitenkaan tule pakottaa
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lähdeaineistoa tietyn näkemyksen vetojuhdaksi. Kumpaakaan historiantutkimuksellista suuntausta ei sovi tyrmätä kauttaaltaan, vaan ne voidaan
käsittää monimutkaisen ilmiön puoliskoina.
Sotilaat pyrkivät useimmiten etäännyttämään itsensä väkivallasta erilaisten merkityksenantojen avulla. Riittämättömien selitysmallien yhteydessä tappaminen koetaan vastenmieliseksi, mutta lähestulkoon kenestä
tahansa on tappajaksi sopivien reunaehtojen täyttyessä. Sotilaat valitsevat
oman toimintaympäristönsä raameihin parhaiten soveltuvat selitysmallit
suhteellisen laajalta paletilta. Osalle oikeutukseksi riittää pelkkä sodan
konteksti, mutta toiset eivät löydä rauhaa edes useampaan selitysmalliin
turvautumalla.
Sodanaikaista tappamista ei tule tarkastella liian mustavalkoisesti, ja
teorioiden ohella tulee kiinnittää huomiota taisteluiden historialliseen
kontekstiin. Tutkielmani löydökset avaavat latua sota-ajan tappamisen
jatkotutkimukselle. Moraalisen irrottautumisen teoria on vain yksi alahaara sosiaalipsykologisen tutkimusperinteen sisällä. Ilmiötä olisi mielekästä tarkastella laajemmalla spektrillä useampiin teorioihin nojautuen.
Toisaalta kulttuurilliset rakenteet vaikuttavat vahvasti kertomuksiin
sodasta. Täten eri konflikteissa taistelleiden sotilaiden muodostamia
selitysmalleja olisi hedelmällistä verrata toisiinsa.
***
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Psychology of Killing and American
Fighting Soldiers’ Experiences in the
Vietnam War
My article has its basis on my master’s thesis in which I examined the
ways American soldiers who had fought in Vietnam have experienced
the act of killing and how they explain the violent traits of their behavior. My analysis of their narratives rests on various social psychological
theories. Violence is most often studied from the victim’s perspective,
and therefore individuals who have committed aggressive actions are
easily denounced as the intermediaries of evil. The aim of my cross-scientific research was to look at the experiences of individuals who had
committed acts of violence as well as the rationalization of violence.
The historical angle of approach to the topic is determined by a nonpermissive split into two opposite schools of research. My work is a
contribution to the discussion stemming from this set-up.
My study on experience history in war-related matters can be placed
within the research tradition of modern war history. Its main themes
are human nature and the power of explanation. War and violence fascinate us present-day people since we read news about various terrorist
acts almost daily. The context of war is central in my study, because in
times of peace killers and murderers are nearly always pathologized as
exceptions. Yet all soldiers are not psychopaths, and labeling them as
monsters only leads to an excessively simplified picture of a complex
phenomenon. The Vietnam War serves as a useful context for research
since in the course of that conflict combat techniques underwent a
change that heralded the advent of counterinsurgency warfare, which
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has since become a common mode of fighting a war. Interpretations of
the Vietnam War help us understand the characteristics of currently
ongoing battles.
I studied the justification of violence in situations where violence is
legal and preferable. Killing in a war is a multifaceted phenomenon,
and by looking at its intrinsic characteristics we can delve deeper into
the essence of aggressive behavior.
I examined soldiers’ ways of explaining the underlying motives of
the violent acts they had committed, trying to determine in which ways
aggressive warfighters attempt to justify their actions, and what kind of
explanatory models are used to provide a rationale for violence. How
do soldiers try to fuze their experiences into the broader stories of their
lives? Can it be claimed that violent acts committed in war have their
roots in each individual’s personal traits, or are they incited by events
that unfold around fighting soldiers? I discovered how the United
States military trained men to become killers.
My source material consisted of warfighters’ narratives. Soldiers who
served in Vietnam would write down their experiences in diaries and
memoirs and describe their personal feelings and attitudes towards violence. Their letters home are essentially about everyday and mundane
matters, but between the lines can be read a need to explain why they
resorted to aggression on the front. Post-war interviews, on the other
hand, contain veiled remarks indicating soldiers’ attitudes towards the
Vietnamese. In addition to narratives, I dug into the United States
armed forces’ field manuals, which reflected changes that were taking
place in military training and the methods used in an attempt to prepare soldiers for their future duties.
Killing in a war as a research objective is not without problems. This
phenomenon is being dealt with by two competing schools of research.
An approach, based on studies undertaken by S. L. A. Marshall, emphasizes the notion of soldiers’ aversion toward violence, which may be
manifested by troops in combat not firing at the enemy even though
they are under direct threat. These findings led to the altering of military training just before the outbreak of the Vietnam War. The advocates of the other approach maintain that violence has a central role in
the human nature. Passivity feeds anxiety, but combat provides a legal
channel of discharge for aggression. This view is influenced by the con-
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cept of the banality of evil and also draws on classical social psychological experiments. To give an example, in Stanley Milgram’s famed studies of obedience at Yale, most test subjects ended up administering
deadly – as they believed − electrical shocks to other participants.
The foregoing split into two schools paints an excessively black-andwhite picture of the problem. My study is based on cross-scientific research and builds on social psychological theories. Albert Bandura’s
theory of moral disengagement serves as a good foundation for the
mapping of justifications for violent behavior. According to the theory,
individuals can, so to say, actively disengage their morally agentic abilities under situational pressures that require aggressive action.
Sharing of responsibilities within a team or chain of command increases aggressiveness, and the dehumanization of the enemy into contemptible creatures removes detents that control human actions. In his
studies, Philip Zimbardo has paid close attention to systems of violence
that have been developed by humans and help establish rhetorical detours in order to conceal violence. Reprisal and self-defense are among
those justifications for violence that are practically universal and easily
understandable, since human beings readily resort to violent actions to
protect their loved ones if this is found necessary.
An understanding of killing experiences on the basis of soldiers’ personal traits alone does not seem meaningful. The built-in constraints in
the military machinery impose limits on the freedom of action of individual warfighters and modify individuals’ understanding of various
situations and associated actions. Most soldiers strive to distance themselves from violence using different signs and sign processes, ending up
by developing their own sets of moral codes. Neither school of research
should be disregarded completely since they both can be understood to
represent two sides of a single and complex phenomenon.

PSYCHOLOGY OF KILLING AND AMERICAN FIGHTING SOLDIERS’ EXPERIENCES …
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VILLE KONTINEN
(s. 1977), filosofian maisteri, toimii ylitarkastajana Kansallisarkistossa.

HMS Versatile – mitä kaikkea valokuva
paljastaa
»Ei varmaankaan ole mahdotonta selvittää mikä laiva on kyseessä»
ajattelin, kun näin valokuvan aluksesta, jonka kyljessä oli suurin numeroin ja kirjaimin tunnus G10. Lasinegatiivista tehty kuva kuuluu Kansallisarkistossa säilytettävään luotsi- ja majakkalaitoksen kokoelmaan.
Kokoelma sisältää noin 2 600 lasinegatiivia tai nitraattifilmiä. Kuvat liittyvät luotsi- ja majakkalaitoksen toimintaan ja niissä on aluksia, majakoita, luotsiasemia, työkuvia, merimerkkejä jne. vuosien 1890 ja 1930
väliseltä ajalta. Suuri osa näistä on digikuvattu ja vapaasti tutkittavissa
Kansallisarkiston digitaaliarkistossa.
Löytämäni kuva oli luetteloitu seuraavin tiedoin: »Tuntematon paikkakunta, englantilainen risteilijä lähikuvassa.» Pieni salapoliisityö internetin ihmeellisessä, mutta helposti harhaan johtavassa maailmassa selvensi, että G10 on ns. viirinumero (pendant number), jolla identifioidaan
sota-alukset. Suomen laivastossa käytetään termiä kylkinumero. Haasteena aluksen tunnistamisessa oli, että Kuninkaallinen laivasto on
siirrellyt viirinumeroita ahkerasti alukselta toiselle, ja numero G10 on
aikojen saatossa kuulunut usealle alukselle. Lopputuloksena selvisi, että
viirinumero G10 kuului vuonna 1919 Englannin Kuninkaallisen laivaston HMS Versatile -hävittäjälle. Internetistä löytyvien valokuvien vertailu
Luotsi- ja majakkalaitoksen kuvaan varmistaa, että kyseessä on sama alus.
Kuvassa ei siis ollutkaan risteilijä, vaan luokkaa pienempi alus. V-luokan
hävittäjä Versatile laskettiin vesille 31.10.1917 ja ehti näin ollen mukaan
ensimmäiseen maailmansotaan. HMS Versatile osallistui vuonna 1919
Itämerellä Kuninkaallisen laivaston operaatioon bolševikkeja vastaan
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osana Venäjän sisällissotaa, mikä edelleen varmisti kohteen tunnistamista. Versatile höyrysi vielä läpi toisen maailmansodan, kunnes se romutettiin vuonna 1948. Versatile ja sen sisaralukset olivat moderneinta laivastokalustoa, mitä Isolla-Britannialla oli asettaa valmiuteen vuonna
1919. Sodan lopulla rakennettuina niihin oli kulminoitunut siihen
mennessä saavutetut kokemukset sodasta ja aikaisemmista hävittäjäluokista. Sotaan bolševikkeja vastaan asetettiin, jos ei parasta niin ainakin
moderneinta kalustoa, mitä oli tarjolla. Ajattelin tyytyväisenä, että nyt
oli selvitetty, että kyseessä oli englantilainen hävittäjä HMS Versatile
jossain Suomen merialueilla vuonna 1919 vierellään uponnut alus ja jokin pienempi alus sekä taustalla yksittäisiä rakennuksia. Enempää yksilöityä tietoa valokuvasta tuskin irtoaisi. Olin väärässä.
Valokuvan identifioinnista julkaistiin elokuussa 2016 pieni juttu Kansallisarkiston Facebook-sivuilla. Sieltä kuvan huomasi tutkijakollega
Kansallisarkistosta, joka puolestaan päätti jakaa sen omilla Facebooksivuillaan, koska piti valokuvaa mielenkiintoisena. Facebook-sivuilta

Englantilainen hävittäjä HMS Versatile vuonna 1919. Kuva: Luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto, Uaaf:570, Kansallisarkisto.1
The destroyer Versatile in 1919. Photo: Pilot and Lighthouse Board collection,
National Archives of Finland.
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kuvan sai verkkokalvoilleen muuan sosiaalisen median seuraaja, joka
tunnisti, että keskellä kuvan vasenta laitaa mustan pitkulaisen läikän yläpuolella on Kulosaaren casino.
Suurentamalla kuvaa ja vertaamalla rakennusta muihin kuviin Kulosaaren casinosta voidaan todeta, että kuvassa olevan rakennuksen silhuetti todella näyttää vahvasti samanlaiselta kuin vuonna 1915 käyttöön
otettu arkkitehti Armas Lindgrenin piirtämä ravintola. Lisäksi kuvasta
on tunnistettavissa Kulosaaren casinon välittömässä läheisyydessä sijaitsevan ja vuonna 1917 valmistuneen, arkkitehti Lars Sonckin suunnitteleman Wihurin linnan – myöhemmältä nimeltään Wihuritalon – muotoja. Kun aluksen sijainti kuvassa oli tunnistettu tai siitä oli vahvoja epäilyjä, saattoi Versatilen sijaintia yrittää varmistaa uusin keinoin sekä selvittää tarkemmin sen tekemisiä Helsingin edustalla. Innokas ja aina valpas lehdistö ei tälläkään kertaa tuottanut pettymystä, vaan kertoi paljonkin englantilaisen sota-aluksen vierailusta pääkaupunkimme edustalla.
Kansalliskirjasto on digitoinut kaikki Suomessa vuosina 1771–1920
ilmestyneet sanomalehdet, ja ne ovat vapaasti kaikkien käytössä sähköisen palvelun kautta. Aikarajauksella 1919 ja hakusanalla »Versatile»
nousee esille useita digitoituja lehtien sivuja, joista selviää muun muassa
seuraavaa: Toukokuun 26. päivä 1919 Tallinnasta Helsinkiin saapui
englantilainen laivasto-osasto, johon kuuluivat kevyet risteilijät Cleopatra
ja Galatea sekä hävittäjä Versatile ja sen sisaralukset Walrus ja Voyager.
Osasto toi tullessaan sotilaslähetystön. Laivasto-osastoa komensi amiraali
Sir Walter Cowan. Maihin noussutta ja Suomeen päämajansa perustanutta sotilaskomissiota puolestaan johti kenraali Hubert De La Poer
Gough. Turun Sanomien mukaan brittejä vastaanottamassa olivat muun
muassa kenraalit von Gerich ja Åkerman sekä muita upseereita ja ulkoasiainministeriön edustajina Wrede ja Gripenberg.2

Venäjän sisällissota ja Suomi keväällä 1919

Mitä britit, heidän laivastonsa ja sotilaskomissionsa sitten tekivät Helsingissä ja Suomessa? Huhtikuun 25. päivänä suomalaiset olivat havainneet eräitä suurenpuoleisia venäläisiä sotalaivoja Suomenlahden itäosassa. Kun tämä oli ilmeinen uhka sotilaallista turvallisuutta kohtaan,
ulkoministeriö pyysi Pariisissa ja Lontoossa olevia asiamiehiä esittämään
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briteille ja ranskalaisille, että nämä lähettäisivät sotalaivoja vesillemme.
Lontoon edustaja Ossian Donner saattoi jo 4.5.1919 ilmoittaa, että englantilaisia sotalaivoja oli tehdyn esityksen johdosta lähetetty Suomenlahdelle vartiopalvelukseen. Ulkoministeriö riemuitsi nopeista tuloksista.3 Ilmeisesti Suomen hallitus ei ollut tietoinen, että britit olivat jo
päättäneet lähettää laivasto-osaston Itämerelle.4 Briteille ei tuottanut
vaikeuksia ottaa kunniaa suomalaisten auttamisesta, sillä heillä oli muitakin intressejä Itämerellä. Baltian maiden itsenäisyystaistelun tukemisen,
valkokenraalien auttamisen ja Suomen vesien turvaamisen lisäksi laivasto-osaston lähettämiseen vaikuttivat kommunismin leviämisen pelko
sekä vanhat saatavat Venäjältä, joita bolševikkihallinnolla tuskin oli aikomustakaan maksaa.5 Näin britit saivat isketyksi useita kärpäsiä yhdellä
iskulla ja saavuttivat käytännössä ilmaiseksi suomalaisten kiitollisuuden
ja myötämielisyyden.
Ensimmäisen kerran vuonna 1919 brittiläinen laivasto-osasto vieraili
Helsingissä 10.5. Osastoon kuului lippulaivana kevyt risteilijä HMS
Curacao, joka myöhemmin ajoi miinaan ja oli hinattava kotimaahansa,6
sekä pienempi, G86-tunnuksella varustettu sota-alus, jonka selvitys internetissä paljastaa olevan R-luokan hävittäjä Rigorous. Vajaan vuorokauden
kestänyt vierailu oli vasta tunnusteleva tervehdyskäynti. Laivasto-osastoa
johti samainen amiraali Walter Cowan, joka tapasi päivän aikana muun
muassa valtionhoitaja Carl Gustaf Emil Mannerheimin, sotaministeriön
väkeä ja muita silmäätekeviä.7 Käynnillä epäilemättä pohjustettiin edellä
mainittua 26.5. tapahtunutta vierailua ja englantilaisen sotilaskomission
saapumista maahan.
Brittien omien ohjeiden mukaan sotilaskomission päätehtävä Suomessa oli saada tietoja sotilaallisesta tilanteesta Suomessa ja etenkin
suomalaisten sotaretkestä Aunuksen ja Petroskoin suunnalla.8 Suomalaisten oma arvio peräti 23 upseerin laajuisen sotilaslähetystön tarkoituksesta ja tehtävistä oli samansuuntainen. Suomalaiset olettivat tarkoituksena olevan tutustuminen sotilaalliseen asemaan uusissa Itämeren
maissa ja erityisesti Pietarin kysymyksen tutkiminen.9 Sotilaskomission
tehtävä ei kuitenkaan ollut niin helppo kuin sen johtaja, kenraali Gough
olisi kenties toivonut. Ison-Britannian hallitus oli hyvin varovainen eikä
halunnut suoraa sotilaallista selkkausta Venäjän kanssa. Sotaministeri
Winston Churchill, Goughin esimies, puolestaan halusi murskata bolševismin, vaikka se olisi vaatinut suurimittaista liittoutuneiden sotilaallista
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Amiraali Sir Walter Cowanin vierailusta tehty piirros. Kuva: Helsingin Sanomat
10.5.1919, Kansallisarkisto.10
Admiral Sir Walter Cowan, the commander of a British cruiser squadron deployed
to the Baltic Sea, pays a visit. Photo: Helsingin Sanomat May 10, 1919, National
Archives of Finland.

operaatiota. Gough joutui siis tasapainoilemaan näiden kahden näkemyksen välillä.11
Sotilaslähetystö ja sen johtaja, kenraali Gough kävivät keskusteluja
suomalaisten ja valtionhoitaja Mannerheimin kanssa jo saapumispäivänään 26.5. Kenraali Gough kirjoitti heti samana iltana kirjeen kenraali
Mannerheimille. Siinä hän selosti johtamansa sotilaskomission tarkoitusta. Yleisellä tasolla Gough kirjoitti tarkoituksena olevan luoda sydämelliset suhteet Suomen hallituksen kanssa, jotta Ison-Britannian hallitus voisi läheltä kuunnella Suomen hallituksen toiveita ja seurata tapahtumia Suomessa sekä erityisesti sotilaallista tilannetta Venäjän rajalla.
Gough teki selväksi, että vastavallankumouksellisten johtaja, amiraali
Aleksandr Koltšak ja Valkoisen Venäjän hallitus eivät pitäneet suomalaisten sotilasoperaatioista Karjalassa. Tämän vuoksi Ison-Britannian
hallituskaan ei hyväksyisi operaatioita niin kauan kuin Koltšak on niitä
vastaan. Suomalaiset olivat aloittaneet niin sanotun Aunuksen-retken
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keväällä ja valtakunnan raja oli ylitetty 21. huhtikuuta 1919. Samoin
varoitettiin, että suomalaisten joukkojen ei pitäisi lopullisesti miehittää
tai liittää valtioonsa bolševikeiltä vallattuja alueita Karjalassa sekä toivottiin, että suomalaiset luovuttaisivat jo valtaamansa alueet venäläisen
hallinnon alaiseksi. Samoista syistä suomalaisten joukkojen hyökkäystä
yksinään Pietariin pidettiin erittäin epätoivottuna. Jos jonkinlainen
hyökkäys Pietariin tehtäisiin, sen pitäisi olla suomalaisten ja venäläisten
yhteisoperaatio. Lopuksi Gough kirjoitti vielä, että Iso-Britannia katsoisi
Suomen puolelta erittäin ystävälliseksi teoksi, jos Suomi auttaisi vastavallankumouksellisten luoteisen rintaman johtajaa kenraali Nikolai Judenitšia organisoimaan venäläisiä joukkoja Suomen rajalla ensimmäisenä
askeleena Pietarin valtaamiseksi.12
Kirjeessään Gough siis varoitteli painavin sanoin Ison-Britannian hallituksen tyytymättömyydellä suomalaisia ja Mannerheimia sooloilemasta
operaatioissaan Karjalassa ja Pietarissa ja lupaili lempein sanoin IsonBritannian hallituksen ystävyyttä nyt ja tulevaisuudessa, jos suomalaiset
tekisivät yhteistyötä liittoutuneiden ja Venäjän valkokenraalien kanssa.
Myöhemminkin britit tekivät Goughin johdolla useaan otteeseen suomalaisille selväksi, että liittoutuneiden ja heidän kanssaan yhteistyötä
tekevien voimien yhteisenä politiikkana oli tukea amiraali Koltšakin näkemyksiä, joiden mukaan suomalaisten osallistumiselle Pietarin valtaukseen ei ollut esteitä. Se oli suorastaan suotavaa, kunhan vain venäläiset
joukot osallistuisivat valtaukseen ja kunhan kenraali Judenitš ottaisi hallinnollisen vastuun vallatulla venäläisellä alueella.13
Tiedetään, että britit saivat Suomelta luvan käyttää Koivistoa laivastooperaatioidensa tukikohtana bolševikkeja vastaan. Brittien eskaaderi
saapui sinne kesäkuussa 1919. Briteillä oli useita syitä siirtää laivastoosastonsa Viron vesiltä Koivistolle. Koivisto oli lähempänä operaatioiden
kohteena olevaa Kronstadtia ja Koivistonsalmi soveltui amiraali Cowanin
mielestä erinomaisesti laivaston tukikohdaksi. Ison-Britannian Helsingin-asiainhoitaja Henry Bell esitti pyynnön Mannerheimille. Mannerheim ja Suomen hallitus suhtautuivat pyyntöön myönteisesti ja lupasivat
briteille kaiken mahdollisen avun. Briteillä oli myös tarve vähentää saksalaisvaikutusta Suomessa. He pelkäsivät Baltiassa edelleen vaikuttavia
saksalaisjoukkoja, vaikka Saksan ja ympärysvaltojen välille oli solmittu
välirauha.14
Britit osasivat hienosti antaa joviaalin kuvan itsestään ja esitellä sa-
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malla uusinta sotakalustoaan suomalaisille ja erityisesti avainasemassa
oleville henkilöille. Vuoden 1919 aikana risteilijöiden ja hävittäjien lisäksi
Helsingissä vieraili myös lentovene. Heinäkuun 21. päivä Helsinkiin
saapui jälleen risteilijä Galatea sekä Felixstowen lentotukikohdasta Englannista Kööpenhaminan ja Tallinnan kautta lentovene Felixstowe F 5.15
Majuri W. G. Sitwellin lentämä lentovene viipyi Helsingissä useita päiviä
ja sillä kyydittiin useita merkittäviä suomalaisia. Siivet selkäänsä saivat
muun muassa ulkoasiainministeri Rudolf Holsti, vt. ylipäällikkö, kenraali
Kaarlo Kivekäs, pääministeri Kaarlo Castrén ja valtionhoitajan adjutantti,
eversti Kasimir Lilius. Näiden päivien aikana osapuolet järjestivät useita
juhlatilaisuuksia toistensa kunniaksi.16 Brittien ponnistelut hyvien suhteiden luomisesta Suomeen ja oman vaikutuksensa lisäämiseksi täällä
eivät menneet hukkaan. Poliittiset ja kaupalliset suhteet säilyivät hyvinä
aina vuoteen 1940 asti, jolloin tilanne oli taas siinä määrin muuttunut,
että saksalaisvaikutus Suomessa johti Suomen ja Ison-Britannian välisten
suhteiden jäätymiseen. Myös interventiovaltojen puolella olleet ranskalaiset huolehtivat eduistaan Itämerellä ja kävivät liehuttamassa lippuaan
Suomessa vuonna 1919. Esimerkiksi hävittäjät Intrepide ja Téméraire
vierailivat Helsingissä toukokuussa 1919.17

Uponneen laivan mastot

Tiedonnälkä kasvaa tuloksien myötä. Versatile, Katajanokan casino ja
Wihurin linna eivät ole ainoita kohteita, joita kuvassa näkyy. Versatilen
keulan edessä kohoavat terhakkaasti uponneen laivan mastot, joiden
välissä on pienempi alus. Kuvan alareunassa peilikuvana olevan tekstin
mukaan kuvassa on Europan mastot. Lisätietojen saamiseksi suuntasin
katseeni jälleen sanomalehtiin. Aikarajaus 1918–1919 ja hakusanat
»Kruunuvuoren» ja »uponnut» vahvistivat asian. Kuljetuslaiva SS Europalla on kaiken kaikkiaan hyvin mielenkiintoinen historia. Europa oli
alun perin amerikkalainen kauppalaiva State of California, jonka Venäjän
valtio osti 1878 ja muutti risteilijäksi. Se siirrettiin 1885 reservin käyttöön
nimellä Jaroslavl. Alus oli 1895–1900 Montenegron käytössä, sen jälkeen
koululaivana ja 1909 lähtien kuljetusaluksena. Vuodesta 1910 se oli sukellusveneiden tukialus ja 1916 lähtien No 10 -niminen proomu. Alus jäi
Helsinkiin Venäjän laivaston vetäytyessä.18 Venäläinen Europa oli muun
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muassa tuonut aseita ja räjähdysaineita punaisille joukoille, mutta jäänyt
saksalaisten saapuessa Helsinkiin Suomen valtion saaliiksi. Europa upposi
3.–4.6.1918 hämärissä olosuhteissa ollessaan ankkurissa Kruunuvuorenselällä.
Alus vei mukanaan sitä vartioimaan asetetun vahtimies Ragnar Stenwallin. Samoihin aikoihin oli uponnut useita muitakin valtion takavarikoimia aluksia.19 Uppoamisten syyksi epäiltiin yleisesti sabotaasia. Helsingin Sanomat taas syytti sabotaasin sijaan takavarikoitujen alusten
hoitamisesta ja vartioimisesta vastuussa ollutta merikapteeni A. Lindforsin johtamaa Helsingin merikuntaa. Ryöpytystä saivat niin osaamisen
puute kuin laivojen riittämätön vartiomiehitys.20 Merenkulkuhallituksen
johdolla huhtikuussa 1918 pääkaupunkiin perustettu merikunta vastasi
suojeluskuntaa ja oli koottu vapaaehtoisista. Samoihin aikoihin perustettiin merikunta myös Turkuun. Senaatti määräsi toukokuussa Merenkulkuhallituksen ottamaan vastaan eri satamiin jätetyt venäläiset alukset.
Merikunnat ottivat alukset haltuunsa ja järjestivät niiden vartioinnin.21
Kruunuvuorenselältä, jonne Europa upposi, voi nähdä Kulosaaren
casinon, mikä entisestään vahvistaa sekä Versatilen sijainnin että uponneen aluksen identiteetin. Verkosta löytyvän SS Europan kuvan vertaaminen Versatilen kuvassa näkyviin, vedestä pilkottaviin mastoihin varmistaa edelleen tunnistuksen mastojen yksityiskohtien ollessa samankaltaisia.22
Entäpä tuo pienempi alus, joka
kelluu uponneen aluksen mastojen välissä? Ei varmaankaan ole
mahdotonta selvittää, mikä tuo
alus on. Kyseessä saattaa olla Merenkulkuhallituksen pelastusosastolle kuulunut alus. Toukokuussa
1918 perustettiin Merenkulkuhallituksen yhteyteen pelastusosasto, Yksityiskohta Versatilen kuvasta:
jonka tehtävänä oli organisoida kuljetuslaiva Europan vedestä pilkotkansalaissodan aikana upotettujen tavat mastot.
alusten pelastustyöt.23 Sodan aika- A detail from the photo of the
the masts of the transport
na ja heti sen jälkeen uponneita ja Versatile:
ship Europa protrude above the
upotettuja, enimmäkseen venäläi- surface.
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sille kuuluneita aluksia oli useita kymmeniä. Pelastusosasto oli 23.5.1919
mennessä nostanut 16 alusta ja tiedossa oli vielä yli 30 nostettavaa alusta.
Pelastusosastoa johtanut kapteeni Kari arvioi työtä riittävän vielä kolmeksi vuodeksi.24
Europaa ei kuitenkaan onnistuttu koskaan nostamaan. Maaliskuulta
1919 olevien sanomalehtitietojen mukaan Suomen valtio myi aluksen
romutavarana kotkalaiselle insinööri A. Hänniselle, kun aluksen nostaminen näytti mahdottomalta. Hänninen perusti osakeyhtiön Europan
nostamista varten. Nostotyöt olivat olleet käynnissä talvesta lähtien, eikä
vielä tiedetty miten pitkään ne kestäisivät.25 Nosto ei kuitenkaan onnistunut tuolloin eikä myöhemminkään. Alusta yritettiin nostaa ainakin
vuonna 1922, mutta rahanpuute keskeytti työt mudan imuun joutuneella hylyllä. Vuonna 1926 hankkeeseen ryhdyttiin uudelleen. Hylystä nostettiin romua, runkoa räjäytettiin miinoilla ja irronneet osat nostettiin
pintaan.26
Tähän mennessä on siis selvinnyt, että valokuvassa on englantilainen
hävittäjä HMS Versatile Helsingin edustalla ja tarkemmin Kruunuvuorenselällä vuonna 1919. Tarkempi ajankohta on erittäin todennäköisesti
toukokuun loppu. Ajankohdan voisi varmistaa Versatilen lokikirjasta tai
vastaavasta englantilaisesta arkistosta löytyvällä dokumentilla, mutta
pelkkiä kotimaisia lähteitäkin käyttämällä ajankohta voidaan katsoa todistetuksi. Versatilen lähellä lepää edellisenä kesänä uponnut kuljetusalus
Europa. Europan mastojen välissä taas on pienempi tuntematon alus.
Tuntematon alus saattaa olla jokin Merenkulkuhallitukselle kuuluneista
pelastusaluksista tai insinööri Hännisen perustamalle osakeyhtiölle kuulunut alus. Tätäkin laivaa voisi yrittää identifioida lokikirjojen avulla. Eri
pelastusalusten loki/päiväkirjoja säilytetään osana Merenkulkuhallituksen pelastusosaston arkistoa. Tätä artikkelia varten aluksen tunnistamiseen ei kuitenkaan ole ryhdytty.
***
Heikoin tunnistetiedoin varustettuja valokuvia pidetään helposti informaatioarvoltaan toisarvoisina tai yksittäisinä museoesineinä. HMS
Versatilen valokuvan osalta näin ei kuitenkaan ole. Valokuvan objektien
tunnistaminen osoittaa todeksi vanhan sanonnan »yksi kuva kertoo
enemmän kuin tuhat sanaa», mutta ennen kaikkea se kertoo sähköisten
tietokantojen ja kuvavarantojen sekä sosiaalisen median voimasta tietojen tuottamisessa, hakemisessa ja löytämisessä. Ilman sähköisen verkon
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hakumahdollisuuksia lukuisat valokuvat jäisivät etsimättä ja löytämättä.
Tuskin niiden olemassaolosta edes tiedettäisiin. Ja kyllä, ilman internetiä
tämäkin pieni artikkeli olisi jäänyt kirjoittamatta.
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HMS Versatile – What Can a Single
Photograph Reveal
Looking at the photo of what eventually turned out to be the HMS
Versatile, I thought it might have been perfectly possible to determine
the identity of the ship, which bore the pennant number »G10» on its
hull in sizable numbers and letters. The photo had been developed
from a glass-plate negative kept in the Pilot and Lighthouse Board collection of the National Archives.
The photo contained the following annotation: »Location unknown,
close-up of English cruiser.» Some on-line detective work revealed that
pennant number G10 had been allocated to the destroyer Versatile of
the Royal Navy in 1919. Comparison with images found on the internet
confirmed the identity of the ship, and revealed that it was in fact not a
cruiser but a representative of the next smaller type of warship, a destroyer. The Versatile took part in an anti-bolshevik operation that the
Royal Navy conducted in the Baltic Sea in 1919 during the Russian civil
war, which further verified my finding. I was satisfied with having
found out that the ship in question was the British destroyer Versatile
somewhere in Finland with another, sunken ship and an unidentified
smaller boat alongside, and an array of buildings in the background. I
thought that was all the information one could extract from the photo
– but I was wrong.
A short article dealing with the identification of the photo appeared
on the Facebook pages of the National Archives in August 2016, and it
was subsequently shared by a researcher on his personal pages. The
photo was spotted, in turn, by another follower of social media, who
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recognized in the background, in the center and above the elongated
black spot, the Kulosaaren Casino restaurant. Enlarging the photo and
comparing the building with other pictures depicting the Kulosaaren
Casino confirmed the finding; furthermore, the hotel Wihurin linna,
located next to the restaurant, can be identified.
According to press, a Royal Navy force consisting of the light cruisers
Cleopatra and Galatea accompanied by the destroyer Versatile and her
sister ships Walrus and Voyager arrived from Tallinn, Estonia, to Helsinki on May 26, 1919.
The Versatile, Katajanokan Casino officers’ club, and the Wihurin
linna are not the only items of interest identifiable on the photo. Right
in front of the Versatile’s bow, the masts of a submerged ship rise out of
the water, and between them, a smaller vessel is discernible. Browsing
through period newspapers, I discovered that the sunken ship was the
troop transport Europa, which was left behind by the Russian fleet
when it retreated from Helsinki in 1918, and sunk under unknown circumstances while riding at anchor in the Kruunuvuorenselkä bay on
the night between June 3 and 4, 1918. The Kulosaaren Casino can be
seen from the site of the sinking, which lends additional credibility to
the location of the Versatile and the identity of the Europa. Comparison
to an internet image of the Europa with the masts protruding above the
surface in the photo of the Versatile further confirms the identity of the
ship.
And what about the small vessel that appears between the masts of
the sunken sailing ship? It could be a salvage ship of the Maritime
Board, operated by the agency’s salvage section. The section was tasked
with organizing salvage operations of vessels sunk during the Civil War.
Dozens of mostly Russian ships rested in Finland’s territorial waters,
having sunk or having been scuttled during the war and immediately
after the cessation of hostilities.
Attempts to raise the Europa failed, however, and further effort was
deemed unfeasible. Press news dated in March 1919 indicates that the
government sold the vessel for scrap to engineer A. Hänninen.
So far, I have found that the photo in question shows the British destroyer Versatile in Kruunuvuorenselkä bay off Helsinki in 1919, most
likely in late May. Adjacent to the destroyer rests the transport ship Europa, which had sunk the previous summer, and between the Europa’s
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masts, a stationary smaller vessel can be glimpsed. The latter may be a
salvage ship of the Maritime Board or a vessel belonging to engineer
Hänninen’s business.
Photographs with inadequate annotations are easily considered as
lacking in useful information, or they are regarded as no more than
single museum exhibits, but this is not true for the image of the Versatile. The successful identification of several details in the photo proves
true the adage »a single picture is worth a thousand words». Even more
so, it shows how valuable electronic databases, image collections, and
social media in general are for generating, searching, and finding desired information.
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MIKKO KARJALAINEN
(s. 1976), dosentti, filosofian tohtori. Työskentelee Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksella. Toimii Suomen Sotahistoriallisen Seuran
puheenjohtajana.

Tuokiokuvia talvi- ja jatkosodasta ItäLapissa – Suomen Sotahistoriallisen Seuran
retki 17. syyskuuta 2017
Kello 8.30. Rovaniemen linja-autoasema aamusella muutama tunti auringonnousun jälkeen. Linja-autossa 47 Suomen Sotahistoriallisen Seuran
aktiivia. Edessä odottaa nelisensataa kilometriä Itä-Lapin teitä ja tukku
sotahistoriallisia kohteita sekä tuokiokuvia dosentti, prikaatikenraali
(evp.) Pentti Airion asiantuntevalla ja innostuneen isänmaallisella johdolla.
Seuraavassa kuvataan Suomen Sotahistoriallisen Seuran retkeä ItäLapin taistelupaikoille 17. syyskuuta 2017. Samalla taustoitetaan vuosien
1939–1945 Itä-Lapin sotatapahtumia tutkimuskirjallisuuteen sekä alkuperäislähteisiin pohjautuen.
Kello 8.50. Käännyttäessä kohti Kemijärveä huomio kiinnittyi tienposkessa olevaan etäisyyskylttiin, Kantalahti 339 kilometriä. Tie on suora
ja maasto hyvin tasaista, vain hieman kumpuilevaa. Vesistö- tai pikemminkin jokikapeikot pirstovat muutoin tasaista, osittain soista vaaraaluetta. Maasto on haastava niin hyökkääville kuin puolustavillekin sotavoimille.
Kenraali Aksel Airon analyysi välirauhan aikana Itä-Lappiin tekemänsä tiedustelumatkan tuloksista sotamarsalkka Mannerheimille konkretisoituu: »Ei mene saksalainen, eikä tule venäläinen, Herra Marsalkka». Puhumattakaan samasta maisemasta sydäntalvella, kun lumivaipan paksuus on syvimmillään metrin luokkaa. Airon provokatiivinen
analyysi tarkoitti selkokielellä sitä, ettei siinä maastossa kumpikaan
osapuoli pystyisi hyökkäämään onnistuneesti.
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Yleiskartta Sallan suunnan taistelualueesta. Kuva: Talvisodan historia, osa 3, s. 310.
General map of the Salla battle area. Photo: Talvisodan historia, volume 3, page
310.

Kello 9.42. Kemijärvi. Viimeiset kolme matkalaista nousevat kyytiin.
Puolta tuntia aikaisemmin olemme ohittaneet Rovajärven ampumaalueen, joka on yhä edelleen puolustusvoimien aktiivikäytössä.
Vähitellen sukellamme talvisodan teemoihin. Airio johdattelee tapahtumiin esittämällä lyhyen analyysin Neuvostoliiton tavoitteista talvisodassa. Suomalaisten vastarinnan lujuutta ja henkistä vahvuutta sekä
yhtenäisyyttä kuvaa Airion muistitietoon perustuva kertomus Sallan rintamalta. Ylimääräisten harjoitusten aikana Sallan suunnan päällystössä iti
epävarmuus, kuinka paikalliset kommunistit tulisivat taistelemaan, mikäli sota syttyisi. Alakurtin tien suunnassa puolustuksen tueksi oli ryhmitetty kaksi Maxim-konekivääriä, joihin ei jaettu patruunoja ennen
kuin neuvostojoukot olivat ylittäneet rajan. Pelättiin, että miehistöön
kuuluneet kommunistit saattaisivat kääntää aseet omia vastaan. Näin ei
kuitenkaan käynyt, vaan kun tieto venäläisten hyökkäyksestä tuli suomalaisille, olivat kaikki päättäväisiä aloittamaan taistelun.
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Jälkikäteen on selvitetty, että Sallan suuntaan kärjessä hyökänneen
neuvostoliittolaisen 122. Divisioonan tehtävänä oli edetä Sallan kirkonkylän kautta Kemijärvelle. Sieltä aukenisi hyökkäysmahdollisuus Rovaniemelle ja Ruotsin rajalle Tornioon.1
Kello 9.49. Kohti Pelkosenniemeä, jonne matkaa 42 kilometriä. Pilviverho repeää ja ruskan värit kirkastuvat maaston kylpiessä auringossa.
Airio muistutti mieliin Pelkosenniemen taistelun joulukuun puolivälissä
1939 nostaen painokkaasti esiin sen, että pohjoisen Suomen osalta Pelkosenniemen ja Joutsijärven taisteluilla oli ratkaiseva merkitys. Mikäli
puolustus olisi pettänyt, vihollisella olisi ollut etenemisportti auki Kemijärvelle ja sitä kautta Rovaniemelle. Neuvostojoukkojen tavoitteena ollutta Suomen katkaisemista ja Lapin eristämistä eteläisemmästä Suomesta
olisi tällöin ollut käytännössä mahdotonta enää estää.
Vihollisen hyökkäys onnistuttiin kuitenkin pysäyttämään ja miehistötappioiden lisäksi Puna-armeija menetti merkittävän määrän sotavarustusta joukkojen vetäytyessä suomalaisten vastahyökkäyksen tieltä.
Yksi suomalaisista taistelijoista oli Jalkaväkirykmentti 40:n toisen pataljoonan kuudennessa komppaniassa sotinut 34-vuotias, kirjailijana jo
ennen talvisotaa mainetta niittänyt Pentti Haanpää. Haanpään rykmentti osallistui 16. joulukuuta alkaen Sallan suunnan taisteluihin, kunnes
helmikuun lopussa ruotsalaiset vapaaehtoiset ottivat rykmentiltä rintamavastuun.
Haanpään heti talvisodan päätyttyä kirjoittaman Löytö-novellin sanoin voi maalata suomalaisen sotilaan sielunmaisemaa Pelkosenniemen
ja yleisemmin Sallan suunnan talvisodan taisteluissa: »Partio hiihteli
erämaassa, joka oli pimeä ja hiljainen, niin hiljainen, että se pitemmän
päälle tuntui tuskastuttavalta. Koko touhu, se että maailmassa raivosi
tavaton tahto valtaan, että taisteltiin maiden ja merien herruudesta,
kaikki tuntui täällä perin uskomattomalta ja epätodelliselta. Kun he
yhdyttivät alueen, johon vihollinen oli ampua jykyttänyt tykillä, ties
mistä syystä, ehkä peläten sivustoitaan, niin nuo kranaattikuopat, mustunut lumi ja silpoutuneet puut tuntuivat siellä erityisen ilkeiltä ja
oudoilta: mikä mahtava, mielipuolinen voima olikaan mullistanut ja
töhrinyt rauhallista erämaata…»2
Kello 10.02. Lähestymme Pelkosenniemen taajamaa. Alustus Pelkosenniemen taistelusta herättää kysymyksen, millaista talvisotaa täällä
pohjoisessa sodan ensimmäisinä viikkoina oikein käytiinkään. Olivatko
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suomalaiset joukot todella niin huonosti varustettuja, kuin monista
muistelmateoksista on saanut lukea? Muun muassa Erillinen Pataljoona
26:n Ensimmäisen Komppanian sotapäiväkirjassa todetaan 16. joulukuuta: »Aamulla asetuttiin puolustusasemiin Pelkosenniemeltä Savukoskelle päin n. 5 km. olevan lossin seuduille. Vih[ollinen] yritti hv.
[hyökkäysvaunuilla] ylittää lossin, tulittaen päivän mittaan ankarasti,
jatkuen taistelut läpi seuraavan yön…»3
Joukkojen varustuksesta eivät sotapäiväkirjamerkinnät kerro mitään.
Sen sijaan, kun edellä kuvattua sitaattia tutkii tarkemmin, voi havaita,
ettei tekstiä ollut kirjoitettu saman päivän aikana, kuten sotapäiväkirjaohjeet määrittivät.4
Airio kiinnitti huomion talvisodan ensimmäisten viikkojen kiireellisiin asehankintoihin, joita jääkärimajuri (myöhemmin everstiluutnantti)
Ragnar Nordström omatoimisesti Ruotsista järjesti Pohjois-Suomen
rintamalle. Erityisesti suomalaisilla oli pulaa puolustukselle elintärkeästä
panssarintorjunta-aseistuksesta. Nordström onnistui henkilökohtaisilla
suhteillaan hankkimaan Ruotsista kahdeksan 37 millimetrin panssarintorjuntatykkiä, 100 pikakivääriä ja 2 000 kivääriä ampumatarvikkeineen.5
Ensimmäinen kaksitykkinen tykkijoukkue oli 16. joulukuuta Sallan tien
suunnassa sotavalmiina.
Kello 10.15. Pelkosenniemi. Taajamassa hiljennämme vauhtia ja ohitamme suomalaisen korkeakulttuurin ilmentymän Andy McCoyn alias
Antti Hulkon patsaan. Emme jää ihailemaan puista monumenttia, vaan
jatkamme muutaman kilometrin eteenpäin Pelkosenniemen taistelun
muistomerkille. Airio nostaa keskiöön karut talvitaisteluolosuhteet.
Joulukuun puolivälissä 1939 ilmanala vaihteli rajusti. Välillä lämpötila
oli nollan yläpuolella ja välillä oli tulipalopakkasta. Suojakeliä seuranneet
kovat pakkaset aiheuttivat ongelmia suomalaisille, mutta ennen kaikkea
neuvostojoukoille, joilla ei ollut telttoja käytettävissään.
Kun neuvostopanssarit pääsivät 18. joulukuuta Pelkosenniemen keskustaan ja läpimurto oli lähellä, syntyi suomalaisjoukoissa hetkellinen
paniikki. Puolustuksen murtuminen oli veitsenterällä, mutta samana
päivänä alueelle saatu oma Panssarintorjuntatykkijoukkue helpotti
kuitenkin panssarivaunujen aiheuttamaa paniikkia ja tilanne pystyttiin
selvittämään. Nyt syyskuisena sunnuntaiaamuna paniikista ei ole tietoakaan. Uneliaalla kylänraitilla näkee etenemässä vain yksinäisen sauvakävelijän.
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Kello 11.24. Pikkusaarenkonelon tukikohta. Aikahyppäys vuoden 1944
syksyyn. Pitkospuita pitkin kävelemme puolisen kilometriä saksalaisten
rakentamaan kahden ryhmän tai ehkä joukkueen käyttöön tarkoitettuun
viivytysasemaan. Käy ilmi, että koko Sallasta tuleva tienvarsi on saksalaisten samalla tavoin linnoittama. Ikiaikainen sotataidollinen periaate
»hiki säästää verta» on täyttä totta, kun tarkastelemme saksalaisten
tekemiä asemia, joissa he eivät kuitenkaan koskaan taistelleet. He vetäytyivät seuraaviin asemiin ennen kuin suomalaiset saivat taistelukosketuksen.
Vain reilu puolisen vuotta aikaisemmin, tammikuussa 1944, Saksan
Lapin-joukkojen komentaja, kenraalieversti Eduard Dietl oli vieraillut
Suomen Marsalkka Mannerheimin luona Mikkelissä. Mannerheimin
sanat olivat varovaisia, kuin tulevan väistämättömän aavistaen: »… Mitä
tulevaisuus kätkee, sitä emme tiedä. Mutta tiedän, että Te, herra kenraalieversti – ja urheat joukkonne kanssanne – suojaatte Teidän menestyksellisesti puolustamallanne itärintaman osalla laajan suomalaisen alueen.
Siksi olemme sanan tiukimmassa merkityksessä aseveljiä ja tovereita
armeijaanne kuuluvien kanssa.»6
Sitä Mannerheim ei Dietlille kertonut, että eversti Valo Nihtilä oli laatinut muutamaa kuukautta aikaisemmin syyskuussa 1943 muistion siitä,
miten saksalaisten poistuminen Pohjois-Suomesta vaikuttaisi Suomen
puolustukseen. Nihtilän mukaan suomalaiset olisivat pystyneet siirtämään pohjoiseen kolme divisioonaa, mikä olisi riittänyt puolustuksen
kestämiseen niin kauan, kun vihollisen koko huomio olisi kiinnittynyt
ensisijaisesti Saksan armeijaa vastaan.7
Vuotta myöhemmin, 31. joulukuuta 1944, Mannerheim antoi viimeisen päiväkäskynsä, ja yhteistyö saksalaisten kanssa oli jo historiaa. Lapissa
käynnissä ollutta sotaa Mannerheim ei edes mainitse. Oleellista on vain
mennyt ja tuleva. Ainoa viittaus Lapin sotaan oli toteamus nuorista miehistä, jotka edelleen palvelevat puolustusvoimissamme.8
Saksalaisten viivytysasemaan kävellessämme ohitamme vesistöön tukeutuvan panssariesteen. Se puolestaan on suomalaisten välirauhan
aikana osana Salpa-linjaa rakentama. Huomionarvoista on, että saksalaiset ovat sijoittaneet asemansa suomalaisten panssariesteen jatkoksi.
Saksalaista sotataitoa parhaimmillaan.
Kello 11.39. Matka jatkuu Kuoskun kylään, johon neuvostojoukot tekivät partisaani-iskun ensimmäisenä jatkosodan syksynä, 3. syyskuuta

T U O K I O K U V I A TA LV I - J A J AT K O S O D A S TA I T Ä - L A P I S S A

163

ShAik_37_001-229:__Aikakauskirja

8.11.2017

10:38

Sivu164

1941. Reilu puolisen tuntia aikaisemmin olimme ohittaneet Saunakankaan sodanaikaisen varuskunta-alueen, jossa vuoden 1942 lopulla oli
majoittuneena noin 500 miehen vahvuinen, partisaanien torjunnassa
käytetty osasto.
Kuoskussa pysähdymme hiljaisina muistokivelle, johon on kaiverrettu
kymmenen suomalaisuhrin nimet. Nuorin uhreista on kolmevuotias
lapsi. Muistokiven sanoma on pysähdyttävä: »Älä kysy mitä maaltasi saat.
Kysy sitä mitä voit sille antaa.»
Kuoskun isku oli yksi lähes viidestäkymmenestä jatkosodan aikaisista
neuvostopartisaanien iskuista, joissa kuoli noin satayhdeksänkymmentä
suomalaista siviiliä pääosan ollessa naisia, vanhempia miehiä ja lapsia.
Partisaani-iskujen inhimilliset koettelemukset olivat traagisia, mutta
sodankäynnin näkökulmasta ne eivät olleet niinkään merkityksellisiä.
Jatkosodan historia -teoksen kuudennessa osassa partisaani-iskujen mer-

Kuoskun partisaani-iskussa kuolleiden 10 uhrin muistomerkki hiljensi seurueen
miettimään sodan julmuutta. Kuva: Mikko Karjalainen.
The memorial to ten victims of a partisan attack in Kuosku became the scene for
the contemplation of the cruelty of war. Photo: Mikko Karjalainen.
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kitys tiivistettiin seuraavasti: »Partisaanien aikaansaannoksilla ei ollut
mainittavaa merkitystä suomalaisten sodankäynnille eikä puolustusteholle, mutta toisaalta siviilien tappaminen herätti kyllä levottomuutta
raja-alueilla.»9
Kello 12.09. Ylitetään Tenniöjoki. Edessä Saijan kylä ja viisi minuuttia
myöhemmin ohitamme suomalaisten talvisodan aikaisen etulinjan
Ukonlampi–Mukkulanlampi-kapeikossa. Kivieste luo illuusion vahvasta
puolustusasemasta, mutta todellisuudessa esteet tehtiin vasta talvisodan
jälkeen, välirauhan aikana.
Kello 12.21. Siirrymme vuoteen 1941. SS-Nord hyökkää Kellomäessä,
hyökkäys ei onnistu, vaan tulikasteesta tulee karmaiseva. Huonosti koulutetut nuoret saksalaissotilaat saavat karuimmalla tavalla oppia neuvostojoukkojen iskukyvystä. Suomalaisten yhteysupseerina Sallan suunnalla
lähes koko jatkosodan ajan toiminut Boris Saarmaa kirjoittaa tilanteesta
jälkikäteen hyvin kuvaavasti: »Kesäkuun viimeisenä päivänä keskiyöllä
herätettiin esikunnan upseerit, joille kenraali Hans Feige tarjosi kello 24
samppanjaa lausuen juhlallisen lyhyesti ’Herrat upseerit! Tyhjentäkäämme lasimme Suomen menestykseksi ja kunniaksi!’ Hyökkäys Sallaan alkaisi kello 14 … Tässä vaiheessa uskottiin, että SS-Divisioona Nord
salamasodan vauhdilla ottaisi nopeasti haltuunsa Sallan kirkonkylän
kuuluisine tuntureineen. Toisin kuitenkin kävi.»10
Kello 12.26. Alakurttiin 74 kilometriä, Kantalahteen 195 kilometriä.
Edessä piirtyy nykyinen, jatkosodan jälkeinen Suomen ja Venäjän välinen
raja. Ennen tarkastusasemaa kaarramme levähdyspaikalle, jossa perehdymme saksalaisten hyökkäykseen syksyllä 1941. Keskustelu viivähtää
myös saksalaisten joukkojen komentajissa. Osa heistä suhtautui suomalaisiin erittäin ystävällisesti. Tämä usein unohtuu suomalaisessa sotahistoriallisessa keskustelussa, kun huomio kiinnittyy saksalaisten Lapissa
vuonna 1944 tekemiin tuhotöihin.
Airio nosti esiin myös toisen vähemmän tunnetun asian eli Lapissa
joukkoja johtaneiden saksalaiskenraalien vaikean aseman Saksassa sotien
jälkeen. Käytännössä kaikkiin heihin lyötiin natsileima, vaikka todellisuudessa osa heistä ei ollut syyllisiä varsinaisiin sotarikoksiin. Esimerkiksi
vuoden 1941 lopulla saksalaisen XXXVI Armeijakunnan komentajaksi
nimitetty jalkaväenkenraali Karl Weisenberger suhtautui erittäin ystävällisesti suomalaisiin tukien taloudellisesti merkittävällä tavalla muun
muassa Sallan jälleenrakentamista ja Sotainvalidien veljesliittoa. Sodan
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päätyttyä kenraalilta vietiin sekä eläke että sotilasarvo, ja hän kuoli EteläSaksassa vuonna 1952 köyhänä sekatyömiehenä.11
Kello 13.00. Bussimme kaartaa aikataulussa Sallan sodan ja jälleenrakennusajan museon pihalle. Museo sijaitsee Sallan kirkonkylän ensimmäisessä rivitalossa, joka on remontoitu museoksi ja avattu yleisölle
vuonna 2010. Museonhoitaja Jarkko Sipola tempaa puolet ryhmästämme mukaansa, toisen puoliskon suunnatessa lounaalle. Vaihto tunnin
kuluttua. Sipolan tietomäärä Sallan historiasta on mykistävän laaja ja
ulosanti kadehdittavan hyvä. Jos Rovaniemi on nykyään Euroopan pintaalaltaan suurin kaupunki, oli Salla – vuoteen 1936 nimeltään Kuolajärvi
– Suomen toiseksi suurin pitäjä ennen talvisotaa. Sotahistoriallisesti
arvokkainta antia museossa oli Olli Remeksen alkuperäinen ritariristi.
Krivillä 31. joulukuuta 1942 kaatunut kansainvälisen tason kilpahiihtäjä
oli Mannerheim-ristin ritari numero 10. Hän oli talvisodassa toiminut
hiihto-osaston johtajana Sallan rintamalla.
Museossa huomio kiinnittyi seinällä olevaan Suomen karttaan, josta
Sipola esitteli hienosti argumentoiden miksi talvisodan jälkeinen raja
tekee mutkan Sallan korkeudella. Neuvostoliitolla oli ilmiselvä halu luoda
Muurmannin radan länsipuolelle suoja-alue. Suomen raja ei saanut olla
tykistönkantaman sisäpuolella rataan nähden.
Neuvostoliiton pyrkimys suoja-alueen luomiseksi oli perusteltu, sillä
Päämajan suunnittelutyö Muurmannin radan katkaisemiseksi hieman
etelämpää Sorokan korkeudelta oli täyttä totta kevättalvella 1942. Operaatiota ei pantu toimeen, vaikka suomalaisilla olisi saksalaisten lentovoimien tukemana ollut tarpeeksi resursseja sen toteuttamiseen. Suomalaiset ymmärsivät, että Neuvostoliitto ja sen liittolaiset olisivat pyrkineet
kaikin keinoin avaamaan ratayhteyden uudelleen tappioista välittämättä.
Lisäksi Mannerheim oli asettanut operaation ehdoksi sen, että saksalaisten olisi pitänyt ennen suomalaisten operaatiota kyetä valtaamaan
Leningrad.12
Kello 15.02. Matka jatkuu museoesittelyn ja maittavan kotiruokalounaan jälkeen kohti Paikanselkää. Paikanselän sotahistoria kätkee sisäänsä
kunnian päiviä suomalaisten lisäksi myös ruotsalaisille vapaaehtoisille.
Täällä Svenska Frivilligkårenin joukot ottivat helmikuun lopussa 1940
rintamavastuun suomalaisilta. Ruotsalaiset vapaaehtoiset oli koottu
kenraaliluutnantti Ernst Linderin johtoon ja osasto liitettiin ylipäällikkö
Mannerheimin alaisena joukkona Suomen kenttäarmeijaan. Se vapautti
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Sallan suunnan taisteluissa ruotsalaisten vapaaehtoisten merkitys puolustuksen
kestämiselle oli kiistaton tosiasia. Kuva: Mikko Karjalainen.
The importance of the Swedish volunteers in bolstering the defenses in the battle
of Salla cannot be denied. Photo: Mikko Karjalainen.

rintamavastuusta viisi suomalaispataljoonaa, jotka voitiin siirtää toisille,
uhanalaisille rintamasuunnille.
Paikanselässä ensimmäinen kaatunut ruotsalainen vapaaehtoinen oli
ensimmäisen taisteluosaston komentaja, everstiluutnantti Magnus Dyrssen, joka kaatui 1. maaliskuuta lähellä etulinjaa tykistöiskussa kranaatinsirpaleesta. Ruotsalaisten Dyrssenin kaatumispaikalle asettamassa muistokivessä lukee: »Tässä kaatui Magnus Dyrssen 1.3.1940 Pohjolan vapauden ja Ruotsin kunnian puolesta.» Muistosanat kuvaavat hyvin sitä
vaikeaa ja hyvin kaksinapaista suhtautumista, miten virallinen Ruotsi
talvisodan aikana Suomeen suhtautui.
Talvisota päättyi 13. maaliskuuta 1940. Sodan loppuessa ruotsalaisia
vapaaehtoisia oli Suomessa kaikkiaan noin kahdeksantuhattaviisisataa.13
Sodan aikana haavoittui tai kaatui yli 200 ruotsalaista. Mannerheim
huomioi ruotsalaisten vapaaehtoisten tekemät uhraukset päiväkäskys-
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sään 24. maaliskuuta. Päiväkäskyn sanoin: »Tervehdän teitä, ruotsalaiset,
joiden kanssa me kautta vuosisatojen niin monilla taistelukentillä
olemme jakaneet monien voittojen kunnian, mutta myös monien
tappioiden katkeruuden. Kunniakkaan nimenne arvoisina Te nytkin
tuhatlukuisina olette rientäneet rinnallemme antaen meille arvokkaan
apunne. Että tämä apu Ruotsille on ollut sydämen asia, siitä on todistuksena kaikissa muodoissa saamamme tuki, joka avokätisesti on meille
annettu, usein ehkä oman turvallisuudenkin uhalla…»14
Päiväkäsky oli ennen kaikkea kädenojennus Dyrssenin kaltaisille
ruotsalaisille, jotka henkilökohtaisella panoksellaan osallistuivat suomalaisten taisteluun ylivoimaista vihollista vastaan. Mutta toisaalta Mannerheimin vuolaat kiitokset olivat samalla viesti Neuvostoliiton johdolle.
Suomi pyrkisi aktiiviseen yhteistoimintaan ennen kaikkea Ruotsin kanssa.15
Paikanselässä Airio tiivisti yleiskuvan talvisodan sotatoimista Alakurtti–Salla–Kemijärvi-tiellä: viivytettiin lähtien Kelsinkäinen 3.12.,
Kuolajärvi 7.12., Paikanselkä 12.12. ja Joutsijärvi 16.12. Tähän viivytys
myös päättyi, sillä sodan päättyessä 13. maaliskuuta 1940 rintamalinja
oli jälleen Paikanselässä.
Kello 16.06. Muutama kilometri eteenpäin kohti Joutsijärveä. Vesistölinjalle rakennettiin välirauhan aikana viisi betonikorsua, joista yksi
miehistön majoitukseen tarkoitettu on kyläyhdistyksen voimin kunnostettu museokohteeksi. Matkalaiset tekivät perinpohjaisen tupatarkastuksen todeten korsun olevan vahvaa tekoa.
Korsun sisällä havainnollistui jälleen kerran se, kuinka valtavasta
rakennusprojektista Salpa-linjan linnoitustöissä on ollut kyse. Joutsijärven betonikorsut muistuttavat osaltaan myös siitä, kuinka virheellistä
Salpa-linjaa on nimittää Luumäen-linjaksi alueen mukaan, jossa asemat
olivat toki suhteellisesti vahvimmat. Salpa-linja on totisinta totta myös
täällä lähes tuhat kilometriä pohjoisemmassa.
Korsun edessä seisoessa voi hyvin uskoa, mihin Mannerheimin yltiöoptimistinen puhe talvisodan jälkeen tehtyjen linnoitustöiden määrästä
perustui hänen puhuessaan kenraalikunnalle joulukuussa 1940. Sotamarsalkka oli nimittäin hyvin luottavainen muun muassa tehtyjen linnoitustöiden osalta. Tilanne oli Mannerheimin mukaan kehittynyt huimin harppauksin talvisodan aikaisesta, ja hänen mielestään puolustuksen
vahvistamiseksi oli tehty »jättiläistyö».16
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Mäntyvaaran verisen taistelun muistomerkille päättyi retken sotahistoriallinen
osuus. Kuva: Mikko Karjalainen.
The military historic portion of the trip ended at the memorial erected to
commemorate the bloody battle in Mäntyvaara. Photo: Mikko Karjalainen.

Kello 16.47. Kohti Mäntyvaaraa. Neljän minuutin ajon jälkeen pysähdys tienkohtaan, josta suomalaisten vastahyökkäys saartoa yrittänyttä
vihollisjoukkoa vastaan alkoi 20. joulukuuta 1939. Tuolloin lähes 78
vuotta sitten sää oli puolipilvinen, yöllä kuutamo, lämpötila –20 astetta
ja lumensyvyys vain viisitoista senttimetriä.
Taistelu oli erittäin kova ja verinen. Siitä kertoo yksinomaan se, että
Mäntyvaaran rinteellä, muutama kivenheitto tiestä, on muistomerkki
371 kaatuneen neuvostosotilaan kunniaksi. Airio vertasi Mäntyvaaran
taistelua kunniakkuudessaan Kuuterselän vastahyökkäykseen kesäkuussa
1944. Suomalaisten tappiot Mäntyvaaran taistelussa olivat noin 20 miestä. Perimätiedon mukaan lähitaisteluksi iltapimeässä edenneessä vihol-
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liskosketuksessa suomalaiset tunnistivat omat taistelutoverinsa ainoastaan siitä, ettei heillä ollut reppua selässään. Näin ollen käsikopelolla
koeteltiin edessä näkyvän hahmon selkää, ja pistintä tai puukkoa käytettiin vain silloin, jos miehellä ei ollut reppua. Suomalaisten Mäntyvaaraan
pystyttämän muistomerkin teksti on dramaattinen: »Tässä auttoi Herra.
Mäntyvaaran taistelu 20.12.1939».
Airion esittämät punnitut näkemykset Mäntyvaaran taistelusta saivat
pohtimaan, mitähän mahtoivat tuumia taisteluun osallistuneet ja hengissä ilman haavoja selvinneet suomalaiset lukiessaan ylipäällikkö Mannerheimin seuraavana päivänä – Tuomaan päivänä – antamaa päiväkäskyä:
»… Suomen sotilaan on lujitettava mielensä ja kohotettava henkensä
kestämään sen taistelun, minkä kohtalo on meidän suoritettavaksemme
määrännyt. Ellemme sitä käy voittoon saakka, ei meillä kenelläkään ole
oleva kotia enempää kuin isänmaatakaan, ei vapautta enempää kuin
joulurauhaakaan.»17
Kello 17.25. Matka jatkuu kohti Kemijärveä, jossa pidetään lyhyt kahvitauko ja muutama matkalainen sekä opas jäävät pois kyydistä.
Kello 18.00. Kemijärvi jää taakse. Matkan sotahistoriallinen osuus on
ohitse. Tunnin ajomatkan jälkeen linja-automme kaartaa Rovaniemen
keskustaan. Ensimmäiset matkaajat jäävät pois Hotelli Pohjanhovin
edessä. Sotahistoriallisesti merkittävä paikka sekin, sillä pitihän kenraali
Kurt Martti Wallenius siellä »hoviaan» talvisodan aikana. Mutta se on
toinen tarina jonkin toisen artikkelin yhteydessä.
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Mannerheimin kokoelma, kotelo 88. KA.
17 Karjalainen 2015, s. 155.
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(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 sota- ja sotilashistorian erityiskysymyksistä.
Kirjoittaja on bibliofiili, jonka talvisotakirjakokoelmassa on noin 2 300 nidosta.

Vakiintuneella julkaisu-uralla –
katsaus vuoden 2016 sotahistorialliseen
kirjallisuuteen
Tämä järjestyksessään yhdeksäs kirjallisuuskatsaus muistuttaa edellisvuosien katsauksia ja siinä noudatetut rajaukset ovat entiset. Näin ollen
se sisältää lähinnä Suomen sotahistoriaan liittyvää tai suomeksi kirjoitettua yleistä sota- ja sotilashistoriaa tai sodan oheisilmiöitä käsitteleviä,
painettuja tietoteoksia ja tutkimuksia. Pelkästään sähkökirjana julkaistut
hengentuotteet eivät siis kuulu katsauksen rajausten sisään, mikä ei olennaisesti muuta kokonaiskuvaa, sillä e-kirjat ovat vielä toistaiseksi melko
marginaalinen ilmiö Suomen kirjamarkkinoilla.
Vaikka Suomi 100 -juhlavuoden lähestyminen heijastui myös ennakointeina sotahistoriallisten tietokirjojen julkaisemisessa uudelleen,
uusintapainoksia ei edelleenkään ole otettu mukaan laajasti – tai edes
laskettu tämän katsauksen kokonaisnimekemäärään. Kenties merkittävimmät uusintapainokset ovat juhlapainos Matti Koskimaan pääteoksesta Suomen kohtalon ratkaisut (Docendo) sekä kolmas päivitetty laitos
Antero Uiton ja Carl-Fredrik Geustin teoksesta Mannerheim-linja: Talvisodan legenda (Gummerus). Alun perin vuonna 1986 ilmestyneestä,
Eugen Usanon toimittamasta pienipainoksisesta joukko-osastohistoriasta Muolaan–Kyyrölän miehet talvisodassa 1939–1940: Er.P 4:n riveissä
(Muolaalaisten seura) on otettu näköispainos. Mirkka Danielsbackan
Sotavankikohtalot: Neuvostosotavangit Suomessa 1941–1944 (Tammi) on
muokattu »kansanpainos» hänen loppuvuonna 2013 Helsingin yliopistossa tarkastetusta ja Sotahistoriallisessa Aikakauskirjassa 34/2014 esitellystä väitöstutkimuksestaan Vankien vartijat: Ihmislajin psykologia,
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neuvostosotavangit ja Suomi 1941–1944. Seppo Porvalin Suomen sota:
Tuntemattomat sankarit (Readme) ei myöskään ole täysin uusi teos, sillä
siinä kierrätetään varsinkin talvisodan osalta tekijän aiempien kirjojen
toteutusideoita – jopa tekstiosuuksia.
Monet julkaistut nykyteokset sijoittuvat tieteellisen tutkimusteoksen
ja populaarimman tietokirjan välimaastoon. Silti mukaan tähän katsaukseen ei ole kelpuutettu ns. lehtikirjoja tai puolidokumentaarisia, osin
faktaa ja fiktiota yhdisteleviä teoksia. Näistä sinänsä kiinnostavista dokumenttiromaaneista – tai »dramatisoiduista tietokirjoista» – on rajausten
vuoksi jätetty esittelemättä muun muassa Martti Backmanin Harriet ja
Olof – Rakkaus ja kuolema Viipurissa 1918 (Gummerus), Patrick Berghällin Kuoleman porteilla: Ilmavoimien kaukopartio-osasto Hartikainen
1942 (Atena), Timo Malmin Äyräpään luutnantti: Sotavankien matka
Neuvostoliittoon ja takaisin (Into) sekä Jukka Piipposen Siipimiehenä
Kannaksella – Hävittäjälentäjä Kosti Keski-Nummi (Koala). Todettakoon
kuitenkin, etteivät edellä mainitut nimekkeet edusta millään muotoa
kioskikirjallisuutta, ja että ne ovat hyvin lähellä asiaproosaa. Fiktiivisen
aineksen osuus on niissä kohtuullisen vähäinen, vain siellä täällä on keksittyjä vuorosanoja. Suomessa tekaistujen repliikkien laajahko viljeleminen on tyypillinen piirre Kustannusosakeyhtiö Revontulen lukuisissa
kirjoissa. Samaa tekstin elävöittämiskeinoa käytetään myös muissa maissa. Esimerkiksi vuoden 2016 käännöskirjallisuudesta Neal Bascombin
Talvilinnake: Hitlerin atomipommin sabotaasi (Gummerus) perustuu
kyllä pääosiltaan laajaan ja monipuoliseen alkuperäisaineistoon, mutta
siinäkin on paikoin käytetty jonkin henkilön suuhun laitettuja mielikuvituksen tuotetta olevia lausahduksia. Sama koskee Christer Bergströmin sinänsä laadukasta lentäjäelämäkertaa Ässäpari – Hermann Graf
& Alfred Grislawski (Koala).
Tähän katsaukseen kootut teokset on pyritty kategorisoimaan loogisesti, mutta se ei ole ollut helppo tehtävä. Joissakin tapauksissa teos
(esimerkiksi varuskuntahistoria) olisi aihepiirinsä monipuolisuuden ja
pitkien aikaperspektiivien puolesta voitu sijoittaa useiden otsikoiden alle.
Katsaus ei ole myöskään täysin kattava, sillä yrityksistä huolimatta esimerkiksi kaikki omakustanteet tai pienet paikalliset julkaisut eivät ole
ajoissa olleet katsauksen kirjoittajan tiedossa. Lisäksi yhden ongelman
on muodostanut se, mikä on katsottava riittäväksi sota- ja sotilashistorialliseksi sisällöksi, jotta teos olisi aiheellista mainita.
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Yleistä poliittista historiaa tai esimerkiksi natseja, heidän kirjavarkauksiaan tai harjoittamaansa väestöpolitiikkaa, keskitysleirejä, Gestapoa,
valloitettujen alueiden gettoja ja muita Kolmannen valtakunnan enemmän tai vähemmän yhteiskunnallisia ilmiöitä käsitteleviä kirjoja onkin
ilmestynyt vuoden 2016 aikana koko joukko. Silti niistä on kommentoitu
vain sellaisia, joissa pääpaino on ollut sotilaallisissa tekijöissä. Vastaavasti
nykyaikaisen sodankäynnin osalta on yhä keskitytty niihin teoksiin, joissa
tarkastellaan sotilasstrategioita, sotataitoa tai sotilaskoulutusta. Geo- tai
turvallisuuspolitiikkaa sivuavia teoksia ei ole laajemmin otettu huomioon, kuten ei myöskään sotaveteraani- ja sotainvalidiyhdistysten järjestötoimintaa ja edunvalvontaa käsitteleviä historiikkeja. Lisäksi monissa
kotiseututeoksissa – varsinkin luovutettujen alueiden kuntia ja kyliä käsittelevissä julkaisuissa – sivutaan yleensä enemmän tai vähemmän sotaaikaa ja sodanjälkeistä asutustoimintaa. Vaikka viimeksi mainittu on selvä
sodan seuraus, näitä teoksia ei ole otettu mukaan, koska evakkojen vaiheet eivät liity sotilaalliseen toimintaan.
Suomen sotahistoriasta ei ole kirjoitettu turhan monia yleisesityksiä
suurelle kansainväliselle lukijakunnalle. Yksi yritys siihen suuntaan on
kuitenkin Claes Johansenin Hitler’s Nordic Ally?: Finland and the Total
War 1939–1945 (Pen & Sword), mutta sekin on todellisuudessa englanninnos vuonna 2013 ilmestyneestä tanskankielisestä alkuteoksesta
Finland og den totale krig 1939–45 (Gyldendal). Vuonna 2015 valmistunut Vesa Nenyen, Peter Munterin ja Toni Wirtasen Finland at War: The
Winter War 1939–40 (Osprey) ilmestyi syksyllä 2016 suomeksi nimellä
Talvisota 1939–1940 (Gummerus). Myös aiemmin esiteltyjen ja suomeksi
ilmestyneiden teosten myöhemmät käännökset on rajattu katsauksen
ulkopuolelle. Mainittakoon kuitenkin, että Vesa Määtän Sveitsissä julkaistu K. L. Oesch: Schweizer, Pazifist, finnischer General (WerdVerlag) on
saksannos häneltä vuonna 2015 ilmestyneestä elämäkerrasta K. L. Oesch:
Ylivoimaa vastassa (Gummerus). Carl-Fredrik Geust käy toisaalla tässä
aikakauskirjassa läpi Venäjällä ilmestynyttä Suomea käsittelevää sotahistoriallista kirjallisuutta.
Sotahistoriallista kirjavuotta 2016 voidaan aiheellisesti luonnehtia
runsaaksi ja monipuoliseksi. Aiempaan verrattuna perinteisten henkilöhistoriallisten teosten määrä ja ilmasotakirjallisuus olivat vähenemään
päin, kun taas toisen maailmansodan aikaan liittyvä kokemushistoria oli
lisääntymään päin. Käsiteltyjen nimekkeiden yhteenlaskettu kokonais-

174

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

ShAik_37_001-229:__Aikakauskirja

8.11.2017

10:38

Sivu175

määrä, 121 teosta (sisältäen 14 venäläistä julkaisua), on käytännöllisesti
katsoen lähes samalla tasolla kuin vuonna 2015 (118 teosta). Eniten teoksia julkaisivat vuonna 2016 Docendo ja Minerva. Vaikka niiden perässä
tulevan Gummeruksen julkaisemat sotahistorialliset lasketaan kahden
käden sormilla, alan teosten nimekemäärä on silti jostain syystä ollut
hämmästyttävän vaatimaton monien muiden perinteisten suurten yleiskustantamojen listoilla.
Sotahistorialliset tietoteokset tai tutkimukset eivät ole yltäneet Suomen kustannusyhdistyksen tilastoissa bestsellereiden joukkoon. Silti niillä on yleistä kiinnostavuutta, ja muutamille teoksille myönnettiin julkinen tunnustus. Historian Ystäväin liitto valitsi vuoden historiateokseksi
Marjaliisa Hentilän ja Seppo Hentilän teoksen Saksalainen Suomi 1918
(Siltala). Kimmo Rentola sai puolestaan Lauri Jäntin säätiön palkinnon
tutkimuksestaan Stalin ja Suomen kohtalo 1939, 1944, 1948, 1950 (Otava).
Toki myös Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiö jakoi omia perinteikkäitä kirjallisuuspalkintojaan useille virassa oleville tai evp-upseereille. Vuoden 2016 toisen kunniapalkinnon sai Markku Iskanius teoksestaan Porilaisten marssi – Kuninkaan joukoista kansainväliseksi kouluttajaksi (Porin Prikaatin Perinneyhdistys). Kaikista kolmesta palkitusta lisää
tuonnempana.

Ratsuväkihistoriaa Ruotsin ajalta

Toinen maailmansota dominoi vahvasti tätäkin katsausta. Suomen vanhempaa sota- ja sotilashistoriaa käsitteleviä teoksia ilmestyy vuosittain
vain muutamia. Yksi sellainen on aiemmin 1700-luvun sotahistorian
tuntijana kunnostautuneen Matti J. Kankaanpään lähes 800-sivuinen
tiiliskivi Suomalainen ratsuväki Ruotsin ajalla (T:mi Toiset Aijat), joka
tarjoaa kokonaiskuvan suomalaiskansallisen ratsuväen organisaatioista ja
vaiheista Kustaa Vaasan ajoista Suomen sotaan (1550-luvulta vuoteen
1809). Omakustanteena julkaistun ja suuritöisen teoksen yhtenäisimpänä päälähteenä ovat olleet katselmusrullat. Kankaanpään oma sukututkijatausta näkyy vahvasti teoksen toteutustavassa: suomalaisten ratsuväkijoukkojen henkilöstö on keskeisessä roolissa kirjassa. Kirja on jäsennelty sotien mukaan, joten se on myös läpileikkaus Ruotsin käymistä
sodista erityisesti 1600- ja 1700-luvulla. Kansallisuudeltaan suomalainen
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ratsuväki otti osaa ja niitti mainetta lukuisissa taisteluissa niin Euroopassa kuin Pohjolassakin. Suomalainen ratsuväki Ruotsin ajalla toimii
hakuteoksena, jota ei tarvitse lukea kerralla. Siitä voi olla apua myös suvustaan sekä paikallishistoriasta kiinnostuneille.
Suomenmaalaista ratsuväkeä käsittelee myös Jukka A. Torvelainen 80sivuisessa lehdykässään Mustat liput: Herman von Burghausen ja Mustat
Rakuunat (Conhold). Se on vahvasti paikallishistoriallinen julkaisu, koska se sivuaa Savonlinnan seutua 1600-luvulla ratsuväen kokoamisen ja
rälssi- eli ratsutilojen näkökulmasta. Keskeisen osansa Torvelaisen käsittelyssä saa alkujaan balttilaisen palkkasoturin Herman von Burghausenin
(alkujaan von Husen, aateloitu 1652) sukuhistoria. Itse vuonna 1665
perustamansa värvätyn rakuunanrykmentin komentajana toiminut von
Burghausen (s. n. 1620) oli saanut vuonna 1650 kruunulta palkkioksi ja
säteriksi Moinniemen kylän Kerimäeltä. Päähenkilön kohtaloksi tuli kaatua everstiluutnanttina Lundin taistelussa 1676.

Suomalaisten itsenäistymisvaiheet

Edellä mainittu ja palkittu Hentilöiden Saksalainen Suomi 1918 (Siltala)
käsittelee nimensä mukaisesti saksalaisten valkoisille keväällä 1918 antamaa sotilaallista apua. On yleisesti tunnettua, että Suomeen huhtikuussa
1918 maihin nousseen Rüdiger von der Goltzin komentaman Itämeren
divisioonan osuus valkoisten voiton taustatekijänä on kiistaton. Paljon
vähemmän tiedetään kuitenkin siitä, että yli 10 000 saksalaissotilasta jäi
Suomeen yli puoleksi vuodeksi. Todellisuudessa oli lähellä, ettei Suomesta tullut Saksan »siirtomaa». Pisimmälle menneet suunnitelmat Suomen
ja Saksan kohtalonyhteydestä eivät toteutuneet, mutta maahamme muodostui silti toiseen maailmansotaan saakka jatkunut saksalaissuuntaus,
jota kannatti erityisesti kulttuurieliitti. Saksalaisten oleskelu näkyi myös
kansalaisten arjessa.
Jääkäriliikkeestä on kirjoitettu ajoittain runsaastikin. Oman lisänsä
tuohon kirjallisuuteen tuo Tuomas Hopun teos Jääkärit Saksan tiellä –
Jääkäreiden tarina kirjeiden ja päiväkirjojen valossa (Postimuseo). Se on
nimensä mukaisesti henkilöhistoriallisiin lähdeaineistoihin perustuva
teos, joka keskittyy pääasiallisesti jääkärien »henkiseen tilaan» heidän
Saksan-vuosinaan 1915–1918. Kirjeissä, jotka kulkivat Saksan ja Suomen
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välillä salaisten postijärjestelyjen myötävaikutuksella, ja päiväkirjojen
sivuilla vapaaehtoiset nuorukaiset purkavat sisimpiä tuntemuksiaan.
Teos avaa uusia näkökulmia jääkärien vaiheisiin ja yksittäisiin ihmiskohtaloihin. Hopun kirjassa on runsas ja monipuolinen kuvitus.
Jukka Kekkonen ottaa teoksellaan Kun aseet puhuvat: Poliittinen väkivalta Espanjan ja Suomen sisällissodissa (Art House) osaa sisällissotakeskusteluihin. Tutkimuksessa käsitellään vertaillen sitä, miten Suomessa
ja Espanjassa käydyissä sisällissodissa (1918 ja 1936–1939) kummankin
maan kansat jakautuivat, yhteiskunnalliset järjestelmät hajosivat ja poliittinen väkivalta sai puhdistusten muodon. Kekkonen hakee syitä edellä
mainittujen sotien verisyyteen ja sotatapahtumien ulkopuolisen väkivallan korostumiseen. Poikkeuksellisiin mittoihin laajentuneen poliittisen väkivallan motiivina oli Kekkosen tulkinnan mukaan kosto ja halu
antaa hävinneelle osapuolelle ankara opetus. Taustalla ovat poliittiset ja
sotatapahtumat, jotka yhdistetään laajempaan kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen taustaansa.
Punainen ja valkoinen terrori ovat aiheena Marko Paavilaisen kirjassa
Murhatut veljet: Valter, William ja Ivar Thomén elämä ja kuolema (Siltala).
Paavilainen kertoo kolmen tunnetun ja kovassa nosteessa olleen nuorukaisen traagiset tarinat. Punaiset teloittivat Thomén veljekset 1. helmikuuta 1918 Vihdissä. Ammutuiksi tuli samalla 14 muuta vihtiläistä valkoista. Kirjan päähenkilöistä kaksi oli arkkitehtiä ja yksi metsänhoitaja.
Valter ja Ivar olivat hiljattain voittaneet Stockmannin tavaratalon arkkitehtuurikilpailun, ja Williamista oli mahdollisesti tulossa metsähallituksen johtaja. He olivat paenneet Helsingistä ja pyrkivät valkoisten
luokse. Paavilainen käsittelee myös laajemmin vuoden 1918 alkupuolen
tapahtumia läntisellä Uudellamaalla.

Suomi ja suurvallat

Antti Hietalahti esittää teoksessaan Talvisodan salainen strategia: Nikkelillä Saksan rinnalle (Otava) uuden tulkinnan talvisodan laajemmista
kansainvälispoliittisista kytkennöistä, erityisesti Petsamon nikkelin vaikutuksesta saksalaisten pohdintoihin jo 1930-luvun lopulla. Hietalahti
kuvaa Suomen tuolloisten eurooppalaisten suurvaltojen pelinappulaksi.
Ajallisesti teoksessa liikutaan paitsi talvessa 1939–1940 myös sotaa edel-
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täneessä ja sitä seuranneessa ajassa. Hietalahti korostaa suomalaisten
tietoisia valintoja, vaikka brittiläiselle Mond-yhtiölle oli myönnetty oikeudet petsamolaisiin nikkeliesiintymiin vuonna 1934. Saksa alkoikin
omien sotataloudellisten pyrkimystensä vuoksi ajaa Suomea Neuvostoliiton etupiiriin, jotta suomalaiset joutuisivat uudessa tilanteessa peruuttamaan brittien toimiluvan Petsamossa. Talvisodan salainen strategia
pyrkii haastamaan vakiintuneet nykykäsitykset, mutta uusi tulkinta ei
juuri näytä saaneen tukijoita puolelleen.
Edellä mainitussa palkitussa Kimmo Rentolan tutkimuksessa Stalin
ja Suomen kohtalo 1939, 1944, 1948, 1950 tarkastellaan Neuvostoliiton
johtajan Suomea koskevia päätöksiä kohtalon vuosina 1939–1950 monipuolisen lähdeaineiston valossa. Rentolan mukaan suomalaisten ennakoitua parempi suoriutuminen talvisodassa teki maastamme erikoistapauksen Stalinin silmissä. Neuvostoliitolla olisi ollut kolme tilaisuutta
vallata pieni Suomi, mutta maa pelastui Stalinin päätösten ansiosta.
Maaliskuussa 1940 Stalinille riitti neuvotteluratkaisu. Kesällä 1944 hän ei
sallinut puna-armeijan viedä loppuun Suomen valloitusta. Sodan jälkeen, kun suomalaiset osoittivat myötämielisyyttä Neuvostoliitolle, Suomesta ei tullut kansandemokratiaa ja generalissimukselle kelpasi yyasopimus. Taustalla oli se, että suomalaiset olivat omalla toiminnallaan
hankkineet neuvostojohtajan kunnioituksen.

Näkökulmia talvisotaan

Combat: Finnish Soldier versus Soviet Soldier (Osprey) on David Campbellin yleisteos, jossa hän vertailee talvisodan osapuolten sodanjohtoa,
organisaatioita, sotilaiden koulutustasoa, aseita, varusteita, taistelutahtoa
sekä sotataitoa. Campbell nostaa esiin myös yksilöiden kokemukset. Hän
kuvittaa teostaan valokuvin sekä lukuisin värikkäin piirroksin ja kartoin,
mutta sen sisältö lienee suomalaisille lukijoille pääosin perin tuttua asiaa.
Kirja ilmestyi suomeksi vuonna 2017 nimellä Talvisodan sankarit: Vertailussa suomalainen ja puna-armeijan sotilas (Minerva).
Pasi Tuunaisen Finnish Military Effectiveness in the Winter War 1939–
1940 (Palgrave Macmillan) on kansainvälisin mittarein laadittu tutkimus
Suomen kenttäarmeijan taistelukyvystä talvisodassa. Suomalaisten vahvuudet olivat pohjimmiltaan tahtoon liittyviä ja taidollisia. Vaikka suo-
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malaiset suoriutuivat parhaiten taktisella ja taisteluteknisellä tasolla,
he onnistuivat myös poliittis-strategisella tasolla riittävän hyvin, joten
puolustus ei romahtanut. Suomalaiset sovelsivat ja innovoivat sekä
käyttivät hyväkseen maastoa ja olosuhteita ja kykenivät säilyttämään
toimintakykynsä talvella. Heillä oli laadullinen ylivoima, jonka he asettivat neuvostojoukkojen heikkouksia vastaan. Näin suomalaisilla oli
merkittävää voimanlisää, jonka avulla he kykenivät tasoittamaan voimasuhteita, tuottamaan vastustajilleen kovat tappiot ja saavuttamaan
sotilaallista menestystä. Suomen kenttäarmeija saavutti hyvän kokonaisarvosanan 8,3 eli täytti hyvin puolustuksellisen tehtävänsä talvisodassa.

Sieltä täältä jatkosodasta ja Lapin sodasta

Bair Irincheevin Kannaksen suurtaistelut kesällä 1944 venäläisin silmin
(Minerva) valottaa Neuvostoliiton suurhyökkäyksen tapahtumahistoriaa
venäläisten, pääosin rintamasotilaiden silmin. Ajallinen painopiste on
kesäkuu 1944. Irincheevin tietokirja pohjautuu 2000-luvulla toteutettuihin veteraanihaastatteluihin ja venäläisiin asiakirjoihin. Kirjassa käydään
läpi joukot, voimasuhteet, aseet ja tappiot – sekä puna-armeijan rivimiesten näkemykset suomalaisista vastustajistaan. Irincheev muistuttaa,
että neuvostoliittolaisessa historiankirjoituksessa Viipurin valtausta
20.6.1944 on kuvattu vähämerkityksellisenä tapahtumana, ja toisaalta
silloin Suomen toiseksi suurimman kaupungin haltuunottoa on totuttu
pitämään Leningradin Rintaman hyökkäysoperaation tavoitteena.
Suomalaisen sotataidon klassikot -sarjassa näkevät päivänvalon suomalaisen sotataidon kannalta merkittävät, mutta »unholaan jääneet»
teokset, muun muassa opinnäytetyöt. Nyt puheena on sarjan neljäs osa,
joka sisältää aikanaan kenraaliluutnantiksi ylenneen ja Pääesikunnan
päälliköksi edenneen Paavo Junttilan (1918–2005) Sotakorkeakoulussa
vuonna 1952 kapteenina tekemä diplomityö Taistelutehon laskemiseen
vaikuttaneet tekijät sodan 1941–44 aikana ja siitä tehtävät johtopäätökset
(Maanpuolustuskorkeakoulu). Junttila käsittelee kielteisiin käyttäytymisilmiöihin liittyen esimerkiksi karkurikysymystä, kurinpitoa, hajonneen joukon taistelukunnon palauttamista ja ylipäätään johtamisen
vaikutusta taistelutehoon. Junttilalla oli jatkosodasta omaa sotakokemus-
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ta joukkueenjohtajan, komppanianpäällikön ja esikuntaupseerin tehtävistä. Hänen henkilönsä ja työnsä asettavat oikeaan kontekstiinsa sotahistorian näkökulmasta Petteri Jouko ja sotilassosiologisesta näkökulmasta puolestaan Teemu Tallberg. Junttilan tutkielman lyhennelmä on
julkaistu Tiede ja ase -vuosikirjan numerossa 13/1955 (s. 12–48). Työ on
ladattavissa myös verkosta (http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/
119886/Junttila_net-1.pdf?sequence=2).
Talvisota tunnetaan maailmalla kohtuullisen hyvin, mutta englanninkielisiä yleisesityksiä jatkosodasta ei liiemmin ole. Nyt sellaisen ovat
olemassa olevan kirjallisuuden pohjalta kirjoittaneet Vesa Nenye, Peter
Munter, Toni Wirtanen ja Chris Berks nimellä Finland at War: The
Continuation War and the Lapland War 1941–45 (Osprey). Siinä käydään
aluksi läpi ns. välirauhan kehitystä ja Suomen lähentymistä natsi-Saksaan. Ulkomaalaiselle lukijakunnalle selvennetään jatkosodan hyökkäysvaihe, asemasota, kesän 1944 taistelut sekä lyhyesti myös sotatoimet
Lapissa. Teoksessa on silminnäkijäkuvauksia ja uutta kuvamateriaalia.
Nelikon teos ilmestyi syksyllä 2017 suomeksi nimellä Jatkosota ja Lapin
sota 1941–45 (Gummerus).

Linnoittamista käsittelevät museojulkaisut

Mikko Kylmälän Kuinka salata Salpalinja? Salpa-aseman salassapitämiseksi tehdyt ratkaisut vv. 1940–1941 (Miehikkälän Salpalinja-museo)
perustuu hänen Tampereen yliopistolle vuonna 2014 laatimaansa pro
gradu -tutkielmaan Kuinka piilottaa Suomen suurin rakennustyömaa?
Kylmälän näkökulma on tuore. Talvisodan päätyttyä tehtiin päätös
puolustuslinjan rakentamisesta Moskovan rauhan rajan turvaksi. Tieto
tästä salaiseksi luokitellusta hankkeesta pyrittiin pitämään salassa. Käytännössä laajamittaisen, oikeastaan Suomen kaikkien aikojen suurimman
rakennusprojektin salaaminen osoittautui haastavaksi tehtäväksi. Kylmälä käy läpi niitä tapoja, joilla tuohon päämäärään pyrittiin. Hän toteaa,
että huolellisista varo- ja valvontatoimenpiteistä huolimatta neuvostotiedustelu sai vihiä Salpalinjasta.
Parakkeja ja piikkilankaa – Saksan armeijan rakentamiseen liittyvä
toiminta Rovaniemen seudulla 1940–1944 (Lapin maakuntamuseo) on
paikallishistorian tuntijan ja dokumentoijan Kalevi Mikkosen teos, joka
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pohjautuu laajoihin kenttätöihin, dokumentteihin ja muistitietoon. Kirja
on laajasti taustoitettu ja se on jäsennelty alueiden mukaan. Siinä on
muun muassa lukuisia värillisiä karttapiirroksia. Mikkosen kirjasta käy
seikkaperäisesti ilmi se, miten saksalaishistoria näkyy Rovaniemen entisen kauppalan ja maalaiskunnan alueella. Betoniset rakenteet ja muut
sota-ajan jäänteet ovat kuitenkin kadonneet kaupunkirakentamisen tieltä
keskikaupungilta, mutta sen sijaan maalaiskunnan puolella on jäljellä
paljonkin jälkiä saksalaisten toiminnasta.

Tiedustelua

Sotilastiedustelu on kiehtova aihe, josta on ilmestynyt kaksi teosta. Matti
Kososen ja Pekka Tuomikosken teoksessa Suomen armeijan marssiopas
Itä-Karjalaan 1938 (Tammi) paljastetaan, miten Yleisesikunnan johtamat
suomalaiset tiedustelumiehet keskittyvät maailmansotien välisenä aikana
hankkimaan tietoja Neuvostoliitosta, jotta he pystyisivät varoittamaan
valtiojohtoa mahdollisen hyökkäyksen vaarasta. Nyt puheena olevan
teoksen ydin on vuonna 1938 valmistunut Itä-Karjala-yhteenveto. Kosonen ja Tuomikoski taustoittavat kyseisen dokumentin laajasti avaten
muun muassa tiedonkeruutapoja. Samoin lukijalle tulevat tutuiksi organisaatiot ja keskeiset henkilöt. Lauri Lehtosen, Timo Lienen ja Ohto
Mannisen teos Sanomansieppaajia ja koodinmurtajia: Suomen radiotiedustelu sodassa (Docendo) pohjautuu useiden maiden arkistoista kaivettuihin asiakirjoihin, koska suomalaiset tekivät yhteistyötä eri maiden tiedusteluelinten kanssa. Lehtonen, Liene ja Manninen kirjoittavat Reino
Hallamaan ja hänen alaistensa neuvokkuudesta sekä tuovat päivänvaloon
Suomen radiotiedustelun menestystarinan toisen maailmansodan vuosina. Salamyhkäisyyden verhoaman radiotiedustelun tehokas toiminta
oli elintärkeää suomalaisten sotatoimille, sillä radiokuuntelijat pystyivät
usein avaamaan vihollisen salasanomia sekä suuntimaan neuvostoesikuntien sijainteja ja siirtymisiä. Kirjassa ei myöskään lakaista maton alle
radiotiedustelun epäonnistumisia.
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Sotavangit

Usein muistetaan, että Hyrsylän mutkassa ja Petsamossa jäi talvisodan
alussa siviilejä sotavangeiksi, mutta harvemmin tiedetään, että niin tapahtui myös Suomenlahden ulkosaarilla. Risto Anttilan Seiskarin sotavangit 1939–1940 (KR-Kirjat) tuo esiin Seiskarissa ja Lavansaaressa sotavangeiksi jääneiden 31 suomalaisen kohtalot. Neljä heistä oli merivartijoita. Anttila käy läpi Suomenlahden saarien evakuoinnit, vangitsemistilanteet, kuulustelut, vankeusajan leireillä tai sotavankisairaalassa
sekä vapautumisen. Kirjassa pureudutaan myös vankien kohteluun. Nämä sijoitettiin lopulta Terijoelle, jossa he tekivät rakennustöitä ja heitä
pyrittiin sodan alussa hyödyntämään neuvostopropagandassa. Sen vuoksi heillä oli siedettävät olot.
Juha Pohjosen Sodan ja rauhan rajalla: Välirauhan uhrit 1940–1941
(Tammi) kertoo lukuisista talvisodan jälkeen itärajalla kadonneista ihmisistä. Moskovan rauhan raja vedettiin maastoon, mutta rauhansopimukseen liitettyyn pienimittakaavaiseen karttaan vedetty paksu viiva
aiheutti rajankäynnissä runsaasti erimielisyyksiä ja epäselvyyttä siitä,
missä raja oikeasti kulkee. Neuvostoviranomaiset lähtivät usein siitä, että
epämääräisellä raja-alueella liikkuneet suomalaiset olivat vakoilijoita,
minkä vuoksi he katosivat. Pohjosen teos antaa kasvot näille kadonneille,
joista valtaosa jäi sille tielleen. Kadonneiden joukossa oli loikkareita,
koteihinsa palanneita, kidnapattuja ja ammuttuja.

Isoisän jäljillä

Toinen maailmansota tempaisi ihmisiä pyörteisiinsä. Kaksi suomalaista
kirjoittajaa on tehnyt salapoliisityötä pyrkiessään jäljittämään isoisiensä
vaiheita noina kohtalon vuosina. Katarina Baerin He olivat natseja (Teos)
on kertomus kirjoittajan isovanhemmista natsi-Saksassa. Se perustuu
pitkälti henkilöhistorialliseen ja asiakirja-aineistoon. Baer myös matkusti
Euroopassa tapahtumapaikoilla. Hänen Luftwaffen riveissä viestiupseerina palvellut isoisänsä, yliluutnantti Gerhard Baer (s. 1902) kaatui Pohjois-Italiassa huhtikuussa 1945. Tekijä pyrki löytämään vastauksen, miksi
hänen isovanhempansa omaksuivat kansallissosialistisen ideologian.
Ira Vihreälehdon Tuntematon sotavanki: Venäläistä isoisääni etsimässä
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(Atena) on raportti sukusalaisuuden selviämisestä. Vasta kuolinvuoteellaan kirjoittajan Lempi-isoäiti paljasti sota-aikana syntyneelle vanhimmalle pojalleen Juhanille, että hänen oikea isänsä olikin todellisuudessa venäläinen sotavanki. He olivat tavanneet koulutilalla, jossa Lempi
oli työskennellyt keittäjänä sota-aikana. Vuosikymmenien kuluttua
Juhanin Ira-tytär alkoi selvittää vaiettua salaisuutta. Näin tehdessään
Vihreälehto teki haastatteluja, tutki asiakirjoja ja valokuvia, teetätti DNAtestejä sekä hyödynsi sosiaalista mediaa.

Lasten ja evakoiden kertomaa

Mirja Heleniuksen Pikku-Marja muistelee – Sodan merkitsemä lapsuus
(Mirjakerttu) on omakustanne, joka kuvaa tekijänsä lapsuutta viime
sotien aikana Länkipohjan kylässä Pohjois-Hämeessä. Heleniuksen muistelmista piirtyy lukijan eteen sota-aika kotirintamalla iloineen ja suruineen. Hänen varhaisimmat muistonsa ovat talvisodasta ja enon kaatumisesta. Heleniuksen mukaan »koetusta ja kerrotusta punoutuu sellaista
paikallista tietoa, jonka lapsetkin ymmärryksensä mukaan ottavat omakseen ja kantavat sitä läpi elämän».
Onerva Hintikan Pako Lapin sodasta (Maahenki) käsittelee sitä todellisuutta, jonka Lapin sodan syttymisen syksyllä 1944 seurauksena evakuoiduksi joutuneet siviilit joutuivat kohtaamaan. Kaikkiaan lähes
170 000 Lapin siviiliasukasta, etupäässä naisia ja lapsia, joutui jättämään
kotinsa. Ruotsi otti vastaan heistä 56 000, osan peräti kahdeksi vuodeksi.
Hintikan muistitietoon perustuvassa teoksessa kuvataan niitä oloja, joissa
evakuointi tapahtui sekä sitä, miten evakot kokivat tapahtumat lähdöstä
siihen saakka, kunnes he palasivat poltettuihin kyliinsä. Epävarmuus jäyti
evakkojen mielissä, ja matkalla he kokivat pelkoa, nälkää ja vilua.

Erityisteemat

Sodan särkemä arki (WSOY) on Ville Kivimäen ja Anssi Männistön teos
sodan kokemuksesta. Siinä kuvataan sodan mielenmaisemaa ja psyykkisiä vaikutuksia kenttäarmeijan sotilaiden ja kotirintamalla olleiden
elämään. Ihmiset pyrkivät sotavuosien poikkeusoloista huolimatta elä-
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mään rintamalla ja sen takana mahdollisimman normaalia arkea. Väkivalta ja kuolema olivat vahvasti läsnä. Kivimäki ja Männistö eivät unohda
myöskään sodan ihmisiin, muistoihin ja kulttuuriin jättämiä jälkiä. SAkuvilla on tärkeä rooli teoksessa, ja yksi luku käsitteleekin TK-kuvaajia.
Kirjan teko sai alkunsa vuonna 2014 Kuopion VB-valokuvakeskuksessa
olleesta Särkynyt arki -valokuvanäyttelystä.
Sari Näreen Sota ja seksi: Rintamamiesten seksuaalikerrontaa talvi- ja
jatkosodan ajalta (Tammi) tuo SKS:n kansanrunousarkiston korsuperinneaineiston valossa esiin sitä, miten toinen maailmansota heijastui seksuaalisuuteen ja sukupuolikulttuuriin. Näreen mukaan sotavuosia voidaan luonnehtia niissä suhteissa käännekohdaksi, jonka seurauksena
seksuaalisuuden kontrolli ja perinteinen sukupuolimoraali lievenivät ja
jolloin yhtäältä seksuaaliset kokeilut ja toisaalta seksuaalinen väkivalta
lisääntyivät. Kauaskantoinen vaikutus oli se, että kehitys tasoitti tietä
»seksuaaliselle vallankumoukselle» ja miesten auktoriteettiaseman murenemiselle perheessä. Samalla kasvoi ja muuttui naisten rooli; heistä tuli
sodan jälkeen mielenrauhaltaan järkkyneiden tai fyysisesti rampautuneiden miestensä kannattelijoita.
Sodan muisti: Talvi-, jatkosota ja Lapin sota 2000-luvun historiallisessa
romaanissa (Avain) on Marita Hietasaaren tutkimus, jossa hän tarkastelee
sitä, miten nykykirjallisuudessa käsitellään sotaa. Hietasaari kysyy, millaisia teemoja nostetaan esiin ja miten sotaa muistetaan. Tutkimusaineistona on runsaat 50 kaunokirjallista historiallista romaania, joilla
on jotain tekemistä sotavuosien kanssa. Hietasaaren mukaan nykykirjallisuus monipuolistaa kuvaamme sota-ajasta fiktion keinoin. Näin se
vaikuttaa tapaamme ajatella sota-ajan todellisuudesta.

Joukko-osasto- ja varuskuntahistoriat

Väinö Monosen Erään pataljoonan sotatie: I/JR 65 talvisodassa Suomussalmella ja Kuhmossa (Books on Demand) edustaa perinteisen tyylistä
joukko-osastohistoriaa. Se kuvaa huonosti varustetun ja puutteellisesti
koulutetun suomalaisen täydennysjoukon vaiheet talvella 1939–1940
Kainuussa käydyissä sotatoimissa. Majuri Yrjö Hakasen komentama
pataljoona oli perustettu Tampereella. Se oli talvisodan alussa alistettu
Suomussalmen pohjoisosissa toimineelle everstiluutnantti Paavo Susi-
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taipaleen Ryhmä Sudelle, ja myöhemmin Kuhmo-vaiheessa 1940-luvun
alussa se kuului taas eversti Hjalmar Siilasvuon 9. Divisioonaan. Jälkimmäisessä yhteydessä pataljoona joutui Kuhmon ankariin mottitaisteluihin. Teoksen loppupuolella on liitteinä muun muassa sotapäiväkirja- ja
asiakirjaotteita sekä luettelo 122 kaatuneesta ja kadonneista. Kirjassa
käsitellään laajasti Kuhmon taisteluita, mikä ei ole ihme, sillä ne ovat
Monoselle tuttu aihepiiri hänen aiemman tuotantonsa perusteella.
Ilomantsista Ilomantsiin 1941–1944: JP 1:n Jatkosodan veteraanien kertomuksia (Lauri Hietaniemi) on Hannu Aikion ja Lauri Hietaniemen
kokoama jatkosodan Jääkäripataljoona 1:n joukko-osastohistoria. Aikion
ja Hietaniemen kirjassa on julkaistu 91 kertomusta 38 veteraanin sotakokemuksista. Ne on enimmäkseen saatu JP 1:n riveissä palvelleiden kirjallisista muisteluksista ja haastatteluista. Pataljoonaa komensi vuosina
1941–1943 jääkärieverstiluutnantti F. Ragnar Wahlbäck ja sodan lopulla
majuri Jorma T. Vetre. JP 1 oli pääasiallisesti osa Ratsuväkiprikaatia, ja se
taisteli Laatokan pohjoispuolella, muun muassa Äänisen rantavartiointitehtävissä, ja Kannaksellakin. Jatkosodan lopulla se otti osaa Ilomantsin
mottitaisteluihin. Pataljoonan tappiot olivat kovat jatkosodassa: se menetti kaatuneina noin 270 ja haavoittuneina yli tuhat miestä. Kirja on JP
1:n perinnetyötä, jonka päävastuutaho on Jääkäriprikaatin kilta.
Riku Kauhasen Viestipataljoona 33 (Tekijä) on joukko-osastohistoria,
jossa kerrotaan jatkosotaan lähinnä piikkiöläisistä, lietolaisista, turkulaisista ja kuusistolaisista reserviläisistä kokoonpannun viestipataljoonan
sotataival. Vuonna 1941 kapteeni Armo Karkauksen komentama pataljoona oli 1. Divisioonan viestipataljoona. Hyökkäys Itä-Karjalaan oli
monin tavoin haasteellinen sotatoimi. Kesällä 1944 Viestipataljoona 33
vetäytyi Maaselän kannakselta Tolvajärvelle, jonne sen sotavaiheet päättyivät. Teos perustuu monipuoliseen lähdeaineistoon, joka on digitoitu
Liedon museon kokoelmiin. Toisin kuin monet muut vastaavat teokset
Kauhasen kirjaa ei ole kuvitettu SA-kuvilla, vaan pataljoonan omien
jäsenten ottamilla otoksilla. VP 33:ssa palveli yhteensä toista tuhatta
miestä.
Kenttätykistörykmentti sotatiellä: KTR 4 talvisodan ja KTR 1 jatkosodan
taisteluissa (Tekijä) on Pertti Viitasen teos, jossa hän kuvaa Tuusulassa
perustetun Kenttätykistörykmentti 4:n vaiheet 4. Divisioonan tukena
talvella 1939–1940 Karjalan kannaksella. Jatkosotaan monet hämäläiset
ja uusmaalaiset tykkimiehet lähtivät puolestaan KTR 1:n muonavahvuu-
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dessa. Hyökkäysvaiheessa he ottivat osaa 4. Divisioonan mukana Kannaksen takaisinvaltaukseen tähdänneisiin sotatoimiin. Myöhemmin syksyllä 1941 rykmentti suunnattiin Itä-Karjalaan, jossa se toimi aina kesään
1944 saakka, kunnes se siirrettiin Kannaksen rajuihin torjuntataisteluihin. Varsinaisten sotatoimien käsittelyn lisäksi Viitanen käsittelee monia
sota-ajan ilmiöitä ja esittelee muun muassa tykistöjoukkojen täydentämisen järjestelyjä ja koulutusta erityisesti Riihimäen varuskunnassa
jatkosodan vuosina. Hän on elävöittänyt kerrontaansa sotilaiden kirjeillä
ja veteraanien omakohtaisilla muistelmilla.
Makilo: Från fiskeläge till kustfort (Kyrkslätts hembygdsförening) on
Ove Enqvistin kirjoittama Mäkiluodon linnakesaaren historia. Saari
sijaitsee Suomenlahdella Porkkalanniemen lounaispuolella. Jo Oolannin
sodan aikana 1800-luvun puolivälissä brittilaivasto hautasi saarelle ruttoon kuolleita matruusejaan. Mäkiluodolla palvelleena entisenä rannikkotykistöupseerina Enqvist korostaa kyseisen linnakkeen merkittävyyttä,
sillä se oli ennen ensimmäistä maailmansotaa ensimmäinen Pietari
Suuren merilinnoitukseen kuulunut linnake, joka rakennettiin Suomen
puolelle. Kirjasta käy ilmi linnakeyhteisön arjen ohella myös sen vuorovaikutus saaristolaisten kanssa.
Alussa mainittu Markku Iskaniuksen palkittu Porilaisten marssi – Kuninkaan joukoista kansainväliseksi kouluttajaksi käsittelee alkuosaltaan
nykyisen Porin Prikaatin perinnejoukkojen historiaa. Tämän joukkoosaston perinteet lähtevät liikkeelle vuodesta 1581. Tällöin sai alkunsa
varsinaissuomalaisista ja satakuntalaisista muodostettu lippukunta, jota
voidaan pitää vuonna 1626 perustettujen Porin ja Turun rykmenttien
kantajoukkona. Kirjan jälkiosa käsittelee puolestaan sodanjälkeisien vuosikymmenien kehitystä, erityisesti sitä, miten Porin Prikaatissa on annettu koulutusta kansainvälisiin rauhanturvaamis- ja kriisinhallintatehtäviin valituille. Monivärisessä teoksessa on poikkeuksellisen näyttävä
kuvitus.
Jääkäritykistö 100 vuotta – tykkivaljakosta panssarihaupitsiin 1916–
2016 (Jääkäritykistörykmentti) on 32 kirjoittajan juhlakirjamainen
kokoomateos, joka täydentää kahta aikaisempaa samasta aiheesta laadittua historiateosta. Jääkäritykistön juuret ulottuvat ensimmäisen maailmansodan itärintamalle, jossa suomalaisten jääkäripatteri sai sotakokemusta. Jääkäritykistö on läpi historiansa kyennyt liikkuviin sotatoimiin,
joten oli luonnollista, että se tuli sotien jälkeen kuulumaan Panssari-
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prikaatiin. Jukka Nurmen päätoimittamasta teoksesta selviää, miten kyseisestä tykistöjoukosta on kehittynyt kolmen aselajin joukkoyksikkö.
Martti Lehdon ja Kari Kärkkäisen Luonetti: 75 vuotta sotilasilmailua
Keski-Suomen taivaalla – Luonetjärven varuskunnan historia 1939–2014
(Ilmasotakoulun Kilta) kertoo Tikkakoskella sijaitsevan ilmavoimien
varuskunnan vaiheista. Sota-ajan tapahtumat käydään läpi tiiviisti yhdessä luvussa. Tarkasteluajankohdalla on tapahtunut valtava tekninen
kehitys ensimmäisistä Bristol Blenheim -koneista sodanjälkeiseen suihkukoneaikakauteen. Lukuisat ovat esimerkiksi ne onnettomuudet, jotka
on vuosien varrella koettu Luonetjärvellä. Luonetista on kehittynyt ilmavoimien suurin varuskunta ja pääkoulutuskeskus, ja siellä pitää majaansa myös Ilmavoimamuseo (ent. Keski-Suomen Ilmailumuseo).
Upseerikerhotoiminta on hiipumaan päin, minkä vuoksi on hienoa,
että se tallentuu kirjojen kansien väliin. Kai Vainion johdolla seitsemän
kirjoittajan voimin kirjoitettu teos Kerhoelämää Kasarminmäellä – Kouvolan upseerikerho ja varuskunta 1911–2014 (Pohjois-Kymen Kadettipiiri/Kadettikunta) käsittelee kerhotoiminnan ohella Kouvolan varuskunnan vaiheita tarkasteluperiodillaan. Kouvolan kasarmialue, Kasarminmäki, on syntynyt juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa. Sillä on ollut
suuri vaikutus paikallisella tasolla. Upseerikerho sai alkunsa vuonna 1922
Keski-Suomen Rykmentin upseerien perustamana. Kirjassa esitellään
niin ikään kerhon kirjasto sekä taide- ja asekokoelmat.

Henkilöhistoria

Merihistorioitsija Raoul Johnssonin Amiraali Nordenskjöldin meriseikkailut (John Nurmisen säätiö) on kertomus Otto Henrik Nordenskjöldin
(1747–1832) seikkailuntäyteisestä elämästä. Mänstälästä lähtöisin ollut
päähenkilö eteni meriupseerin urallaan monilla korkeilla kunniamerkeillä palkituksi vara-amiraaliksi, joka käytännössä lippukapteenina ja
kuninkaan luottomiehenä johti Ruotsin laivaston merisotaoperaatioita
Suomenlahdella Kustaan III:n sodassa (1788–1790). Sitä ennen Nordenskjöldille oli kuitenkin kertynyt laajaa kokemusta ja osaamista, koska hän
oli ehtinyt seilata maailman merillä ja osallistua meritaisteluihin Ranskan
ja Englannin laivastoissa.
Matti Salmisen toimittama Hurja: Pentti Haanpään muistiinmerkinnät
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vuosilta 1940–1954 (Into) sisältää enimmäkseen kirjailijan tyttären Elsa
Hyvärisen hallussa ollutta »ylijäämäaineistoa». Teos on tavallaan itsenäinen jatko-osa Hannu Taanilan vuonna 1976 Haanpään päiväkirjojen
pohjalta toimittamalle kirjalle Muistiinmerkinnät 1925–1939 (Otava)
sekä seuraavana vuonna ilmestyneelle teokselle Pentti Haanpää: Kirjeitä
kahdesta sodasta (Otava), joka sisälsi kirjailijan Aili-vaimolleen sotavuosina lähettämät kirjeet. Nyt puheena olevan kirjan ensimmäiset 50
sivua sivuavat sota-aikoja. Talvisodassa Haanpää palveli Jalkaväkirykmentti 40:n 6. Komppaniassa rivimiehenä. Kirjaan on otettu myös
Hyvärisen jäämistöstä löytyneitä isänsä kirjeitä sekä aiemmin julkaisematon talvisota-aiheinen novelli. Jatkosodasta, jolloin Haanpää oli siirretty
kenttähevossairaalan kirjuriksi, kirjaan on julkaistu päivä- ja muistikirjamerkintöjä sekä kirjeluonnoksia. Siinä vaiheessa hän oli jo tullut
tunnetuksi vuonna 1940 ilmestyneestä sotaromaanistaan Korpisotaa
(Otava).
Suomalaisista SS-miehinä palvelleista noin 1 200 miehestä on jälleen
kirjoitettu kaksi elämäkertaa. Jukka Kyöstin ja Synnöve Fromin Suomalaisena SS-miehenä itärintamalla: Herkko Kosonen aseveljineen Wikingdivisioonassa (Minerva) pääkohdehenkilö on kuopiolainen Herkko
Kosonen (1920–1944), ja sivukohdehenkilöinä samasta kaupungista
kotoisin ollut Osmo Kauppinen (1921–1941) ja joensuulainen Tapio
Gröndahl (1918–1944). Kirjoittajilla on ollut käytössään myös muita
päiväkirjoja ja jäämistöjä. Kirjan runkona oleva Kososen tarina vie lukijan sotilaskoulutukseen Saksaan ja itärintaman taisteluihin. Kauppinen
kaatui Ukrainassa heinäkuussa 1941, mutta SS-upseeri ja vänrikki
Kosonen ja ylikersantti Gröndahl palasivat takaisin kotimaahansa. Molemmat kohtasivat sankarikuoleman kolme vuotta myöhemmin Karjalan
kannaksen torjuntataisteluissa. Teoksessa on aiemmin julkaistua valokuva-aineistoa. Koska kotimaa meidät lähetti – SS-mies Sakari Haikala
Hitlerin eliittijoukoissa (Docendo) on Mirja Turusen teos panttipataljoonasta yhden vapaaehtoisen kokemusten kautta. Haikala (s. 1923)
värväytyi Saksan-reissulle, kuten todennäköisesti moni muukin hänen
kohtalotoverinsa, talvisodan kokemukset mielessään. Haikalan suhtautuminen natsi-Saksaan ja Hitleriin oli kaksijakoinen. Hänen sotatiensä
vei Kaukasukselle Groznyin porteille. Päähenkilö täytti paikkansa sotilaana, mutta hänellä oli myös pehmeämpi ja taiteellisempi puolensa. Vapaaehtoisaika sisälsi nuorukaisille myös elämän oppitunteja. Myöhem-

188

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

ShAik_37_001-229:__Aikakauskirja

8.11.2017

10:38

Sivu189

min Haikala työskenteli veturinkuljettajana, mutta joutui loppuelämänsä
ajan puolustuskannalle sota-aikaisen valintansa vuoksi.
Esko Lammin Kalterijääkäristä kolmen sodan rintamakomentajaksi:
Everstiluutnantti Johan Erik Sokajärvi 1896–1963 (Mediapinta) on elämäkerta kajaanilaislähtöisestä Johan Erik Strömbergistä (myöhemmin
nimenvaihdon jälkeen Sokajärvi). Vuonna 1917 hän joutui itsenäisyysmiehenä ja aktivistina venäläisten santarmien pidättämänä Katajanokan
vankilaan. Vuoden 1918 taistelukentillä hän oli joukkueenjohtaja ja
komppanianpäällikkö. Talvisodassa majuri Sokajärvi komensi Sissipataljoona 2:ta sekä oli rintamalohkon komentajana Osasto Pajarissa Tolvajärven suunnalla. Jatkosodassa everstiluutnantiksi ylenneenä hän palveli lähinnä pataljoonankomentajana Jalkaväkirykmentti 48:ssa Kannaksella, kunnes hänet keväällä 1944 siirrettiin sairauden vuoksi sotasairaalaan. Myöhemmin Sokajärvi ehti toimia vielä Jalkaväenkoulutuskeskuksen apulaiskomentajana. Elämäkerran pääpaino on sotilasurassa.
Yksilöiden sotakokemuksia ja -kohtaloita valottaa Tarja Lappalaisen
toimittama tietokirja Se oli yhtä helvettiä: Talvi- ja jatkosodan kasvot
(Docendo). Siihen on koottu yksien kansien väliin useiden rintamasotilaiden (veteraanien ja muutamien kaatuneiden), lottien ja kotirintaman
ihmisten kertomuksia toisen maailmansodan vuosilta. Teoksen pohjana
ovat Lappalaisen tekemät haastattelut, jotka hän on asettanut paikalleen
tutkijoilta saamiensa tietojen avulla. Lisäksi mukana on muutamien
poliittisten ja sotilasjohtajien henkilökuvia. Suurin osa kirjan henkilöistä
on aiemmin tunnettuja.
Marjukka Lapin Ukon sota: Tuomo Valmari Kaasisen (1921–1989) vaiheet jatkosodassa keväästä 1941 kesään 1944 (Tekijä) on sukuhistoriallinen kirjanen, joka perustuu kirjoittajan vanhempien, Tuomo ja Irma
Kaasisen (o.s. Haukka), säilyneeseen sota-ajan kirjeenvaihtoon. Juvalainen Tuomo Kaasinen palveli jatkosodassa kirjurina Jalkaväkirykmentti
7:n eli Tyrjän rykmentin I pataljoonan 2. komppaniassa. Kaasiset menivät
naimisiin helluntaina 1944, ja Tuomo Kaasisen sota päättyi haavoittumiseen Siiranmäessä paria viikkoa myöhemmin.
Ompelijatar: Martta Koskisen kuolema ja elämä (Gummerus) on Ville
Suhosen tietokirja, jossa hän käy läpi maanpetoksesta kuolemaan tuomitun Koskisen tarinan. Teos liittyy kirjoittajan ohjaamaan, vuonna 2015
valmistuneeseen ja parhaan dokumenttielokuvan Jussilla palkittuun
samannimiseen dokumenttielokuvaan. Koskinen oli vakaumuksellinen
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kommunisti, joka tutustui vankilassa Hertta Kuusiseen, auttoi sotilaskarkureita ja piilotteli Yrjö Leinoa. Päähenkilö teloitettiin Malmin ampumaradan luona aamunkoitteessa 28. syyskuuta 1943.
Rukajärven tiellä -elokuvasta ja Antti Tuurin kirjoista tunnetun Pentti
Perttulin (1916–2017) sotavaiheet käyvät ilmi hänen teoksestaan Raappanan ritari: Pentti Perttuli Rukajärven suunnan taisteluissa (Rukajärven
suunnan historiayhdistys). Teos perustuu kirjoittajan omaan kirjalliseen
tuotantoon sekä täsmällisiin sota-ajan muistiinpanoihin ja ääninauhoille
saneltuihin sotamuistelmiin, jotka on sittemmin digitoitu. Jatkosodassa
Perttuli palveli Rukajärvellä. Hän ansioitui joukkueen- ja partionjohtajana Kevyt Osasto 2:ssa sekä komppanianpäällikkönä Rajajääkäripataljoona 6:ssa. Hänestä kehittyi korpisodalle tyypillisen kenttävartiopuolustuksen todellinen asiantuntija. Sodan jälkeen Perttuli oli aktiivinen 14.
Divisioonan Rukajärven suunnan perinteiden kerääjä ja tallentaja. Hän
teki elämäntyönsä pääosan Säkylässä Lännen Tehtaiden arvostettuna
toimitusjohtajana.
Isiemme sotataival talvi- ja jatkosodassa (Tekijä) on Jukka Saastamoisen hänen isänsä, kersantti Teuvo Saastamoisen (1916–2005) sota-ajan
päiväkirjojen ja hänen Kiuruvesi-lehteen kirjoittamiensa artikkeleiden
pohjalta toimittama teos. Teuvo Saastamoisen lisäksi kirjan toisena päähenkilönä esiintyy luutnantti Paavo Lämsä (1913–1994). Teos kertoo
parivaljakon ja muiden kiuruvetisten miesten vaiheista Kevyt Osasto 13:n
riveissä Laatokan Karjalassa talvella 1939–1940. Jatkosotaan miehet
lähtivät puolestaan osana Sissipataljoona 2:ta, jonka hyökkäys eteni aluksi
Maaselän kannakselle. Myöhemmin sotataival jatkui Äänisen rannoille,
Viipurinlahdelle ja lopulta Suursaareen.
Seppo Vaaran toimittaman teoksen Sodan kosketus (Docendo) pohjana on hänen isänsä, alikersantti Martti Vaaran (1920–1966) jatkosodan
päiväkirja, jota on täydennetty veteraanien haastatteluilla, kirjeenvaihdolla ja kirjallisuudella. Vaara palveli konekivääriryhmän johtajana
Jääkäripataljoona 4:ssä ensin Laatokan pohjoispuolella ja Itä-Karjalassa,
sitten Kannaksella ja lopuksi Lapissa. Vaara haavoittui kahdesti. Hän on
kirjannut ylös syvimmät tuntonsa, joista piirtyvät esiin sodan rajut henkiset vaikutukset.
Rivissä ja rivin edessä – Puolen vuosisataa upseerin elämää (Elontien
Kustannus) on aikanaan kenraalimajuriksi ylenneen Seppo Tanskasen
muistelmateos. Pohjois-Karjalan maaseudulta lähtöisin olleen Tanskasen

190

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

ShAik_37_001-229:__Aikakauskirja

8.11.2017

10:38

Sivu191

(s. 1941) virkaura painottui koulutuspuolelle, joten oli loogista, että se
päättyi Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorina vuonna 2001. Hän on
toiminut myös merkittävissä luottamustehtävissä, muun muassa Suomen Sotatieteellisen Seuran puheenjohtajana. Muistelmateoksen painopiste on siinä 40 vuoden ajassa, jonka Tanskanen oli puolustusvoimien
palveluksessa. Yksityiselämän kuvaus jää sivurooliin.

Mannerheimia ja Mannerheim-ristin ritareita käsittelevät teokset

Teemu Keskisarjan Hulttio: Mannerheimin painava nuoruus (Siltala) kertaa Mannerheimin nuoruudessaan kokemia vaikeuksia ja niistä selviämistä. Mannerheimin isä hukkasi omaisuuden pelaamalla ja hylkäsi
perheensä rakastajattarensa vuoksi. Hänen äitinsä menehtyi ja lapset jäivät orvoiksi. Mannerheimilla oli koulussa vaikeaa, ja hänet erotettiin
lyseosta. Hän aloitti opintonsa Haminan Kadettikoulussa vapaaoppilaana. Sotilaskoulutus ei tuntunut unelma-ammatilta, ja elämä oli muutenkin ahdistavaa.
Teollisuusmies, puolustusministeri ja jalkaväenkenraali Rudolf Walden (1878–1946) oli Suomen marsalkka Mannerheimin luottomies ja
ystävä. Parivaljakon pitkästä yhteisestä taipaleesta on journalistisella
otteella kirjoittanut Keijo K. Kulha teoksessaan Marski ja hänen varjonsa:
Kahden miehen kolme sotaa ja rauhaa (Docendo). Ajallisesti Kulha
keskittyy lähes 30 vuoden ajanjaksoon 1918–1946. Parivaljakon tiivis
yhteistyö liittyi Kulhan mukaan laajempaan, maamme korkeimman tason vuorovaikutukseen, ja kaksikon toiminnalla oli merkittävää vaikutusta maamme kohtaloihin. Walden oli linkki poliittisen ja sotilasjohdon
välillä, ja hän osallistui myös sotavuosien rauhanneuvotteluihin. Kaksikon kanssakäymistä helpotti myös naapuruus Kaivopuistossa.
Tapio Kuosma nostaa teoksessaan Tuntematon Mannerheim (Nordbooks) esiin marsalkan omia kirjoituksia ja hänen kontaktiverkostojaan.
Kuosma siteeraa ahkerasti kohdehenkilöstään sanottua ja kirjoitettua.
Hän puolustaa Mannerheimin ratkaisuja ja korostaa tämän ratkaisevaa
roolia sodan lopputulokseen. Kuosma, joka kirjoittaa oikeustieteilijän
otteella, muistuttaa niin ikään, että Mannerheimin vaikutus näkyi paitsi
Suomen puolueettomuuspolitiikassa myös maamme sodanjälkeisessä
kehityksessä pohjoismaiseksi demokraattiseksi oikeusvaltioksi.
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Marsalkan eläkevuodet – taistelu muistelmista (Fenix-kustannus) on
Reima T. A. Luodon teos Mannerheimin elämän loppuvaiheista Sveitsissä. Eläkeläisenä marsalkka pyörsi aiemmat puheensa, ettei hän tule
kirjoittamaan muistelmiaan. Niiden kirjoittamista varten hän kokosi
ympärilleen osaavan avustajajoukon, jota johti eversti Aladár Paasonen.
Kirjoitustyötä häiritsivät Mannerheimin väsymys ja sairaudet, eikä
Suomen korkein valtiojohto katsonut suopeasti muistelmahankkeen
edistymistä. Kun muistelmat lopulta monien vaiheiden jälkeen ilmestyivät, Mannerheim oli jo ehtinyt mennä manan majoille. Muistelmien
kirjoitusprosessiin liittyi erilaisia epäselvyyksiä, joita Luoto pyrkii parhaansa mukaan selvittämään.
Pirkko Turpeinen-Saaren teos Lahtari, punikki & teurastaja (Into)
vertailee demaripoliitikon ja psykiatrin silmin Mannerheimia, Kullervo
Manneria ja Ratko Mladićia historian henkilöinä. Manner toimi vuonna
1918 punaisen Suomen kansanvaltuuskunnan puheenjohtajana ja punakaartien johdossa, kun taas serbijohtaja Mladićin lempinimi on »Balkanin teurastaja». Turpeinen-Saari löytää henkilöiden vaiheiden ja persoonien väliltä yhtäläisyyksiä, muun muassa julmuuden osalta. Manner
saa häneltä myönteisiä arvioita, mutta Mannerheimissa hän näkee tunneköyhyyttä, vallanhimoisuutta ja narsismia.
Täydellinen vastakohta Kuosman ja monien muiden Mannerheimkirjoittajien jalustalle nostavalle tulkinnalle on Martti Turtolan elämäkerrallinen teos Mannerheim (Tammi). Se ei pohjaudu alkuperäisaineistoon, vaan pitkälti Turtolan itsensä kirjoittamiin teksteihin. Hänen
tavoitteenaan on ollut purkaa suurmiesmyyttiä ja pyrkiä valottamaan
ihmistä sen takana. Käsittely kattaa Mannerheimin koko elämän. Turtola
nostaa kohdehenkilöstään esiin erityisesti tämän heikkouksia ja kielteisiä
– joskin inhimillisiä – luoteenpiirteitä, kuten kunnianhimo, vallanhimo
ja kostonhimo. Turtola ei unohda myöskään Mannerheimin tekemiä
johtamisvirheitä eikä hänen väitettyä liiallista alkoholinkäyttöään.
Mannerheim tunnetaan niin ikään maamme rajojen ulkopuolella,
erityisesti naapurivaltioissamme. Vuonna 2016 näki päivänvalon kaksi
ruotsalaisen tietokirjailijan Mannerheim-kirjaa. Dag Sebastian Ahlanderin Gustaf Mannerheim (Historiska Media) luotaa marsalkan elämänvaiheita Suomessa ja Venäjällä. Hänen mukaansa Mannerheim on vaikuttanut merkittävästi Suomen kohtaloihin. Tekijä luonnehtii kohdettaan 1900-luvun tärkeimmäksi suomalaiseksi ja mahdollisesti koko
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Pohjolan tärkeimmäksi sotilaaksi ja valtiomieheksi. Magnus Ullmanin
teos Episoder ur Gustav Mannerheims liv 1867–1951 (Bokförlaget Magnus
Ullman) on puolestaan täydennetty ja yhdistetty laitos hänen vuosina
2000–2001 ilmestyneistä teoksistaan Episoder ur Gustaf Mannerheims liv,
del 1: En bildkavalkad över åren 1867–1928 (Bokförlaget Magnus Ullman)
sekä Episoder ur Gustaf Mannerheims liv, del 2: En bildkavalkad över åren
1929–1951 (Bokförlaget Magnus Ullman). Ullmanin kuva- ja tietoteoksessa esitellään kolmekymmentä merkittävää käännekohtaa marsalkan
elämästä ja uran vaiheista. Ullman on suurista linjoista samoilla linjoilla
kuin Ahlander. Lisäksi molemmat korostavat luonnollisesti kohdehenkilönsä yhteyksiä Ruotsiin. Ullmanin teos on näyttävästi kuvitettu, ja se
ilmestyi alkuvuonna 2017 suomeksi nimellä Mannerheim 1867–1951:
Marski ruotsalaisin silmin (Minerva).

Paikallisnäkökulma, vapaaehtoinen maanpuolustustyö, veteraanikirjat
ja -matrikkelit

Matti K. Hyvärisen teoksessa Korpilahden Suojeluskunta ja Lotta Svärd
(Tekijä) yhdistyvät paikallishistoria ja maanpuolustus. Teoksessaan Hyvärinen kuvaa suojeluskuntien syntyvaiheet, vuoden 1918 sotatoimia
sekä suojeluskuntalaisten ja lottien toimintaa Korpilahdella Keski-Suomessa. Mukana ovat myös paikalliset sotilaspojat ja pikkulotat. Lopuksi
Hyvärinen tuo esiin, miten vapaaehtoisen maanpuolustustyön perinteitä
on vaalittu näihin päiviin saakka. Käsittely etenee pääosien muistomerkkikuvien avulla. Se on ymmärrettävää, sillä Hyvärinen on aiemmin
tehnyt useita sotamuistomerkkikirjoja.
Yksittäisiä veteraanikirjoja on jälleen ilmestynyt. Vaikka ne onkin
usein merkitty yhden kirjoittajan nimiin, yleensä häntä tukemassa on
ollut työryhmä. Esko Lammin Mouhijärven sotaveteraanit 1939–1945
(Mouhijärven Sotaveteraanit) tiiliskivi muistuttaa ulkoisesti suurteoksen
formaattia. Sisällöltään se on laaja, mutta perinteinen: ensiksi historiaosuus jollakin tapaa sotaan osaa ottaneista mouhijärveläisistä naisista,
miehistä, tytöistä ja pojista, jotka toimivat rintamalla, lotissa tai suojeluskunnassa, ja sen jälkeen matrikkelitiedot yli 1 300 henkilöstä. Teoksessa
on myös paljon veteraanien muistelmia. Talvisodassa Mouhijärven miehet taistelivat monilla eri rintamilla, eritoten Taipaleessa Karjalan kan-

VA K I I N T U N E E L L A J U L K A I S U - U R A L L A – K AT S A U S V U O D E N 2 0 1 6 …

193

ShAik_37_001-229:__Aikakauskirja

8.11.2017

10:38

Sivu194

naksella. Jatkosodassa moni heistä tuli kuulumaan samalla suunnalla
toimineisiin 15. Divisioonan joukkoihin.
Jari Lehtoväreen Kutsui meitä taisteluun Isänmaa: Hausjärven veteraanikirja 1939–1945 (Hausjärven Sotaveteraanit) -teoksen toteutustapa
muistuttaa edellä esiteltyä Mouhijärven veteraanikirjaa, mutta on kooltaan joukko-osastohistorian oloinen ja matrikkeliosuuden 2 080 hausjärveläisestä veteraanista on jätetty kuvat pois. Matrikkelitietojen kokoamisen haasteena oli se, että Riihimäki kuului vielä tuolloin Hausjärveen.
Näin ollen riihimäkeläiset oli rajattu ulkopuolelle. Matrikkeliin hyväksyttiin tosin paitsi alun perin kuntalaiset myös sodan jälkeen Hausjärvelle
asettuneita siirtokarjalaisia. Hausjärveläisiä palveli – ikäluokan mukaan
vaihdellen – viime sodissa kaikissa puolustushaaroissa kaikkiaan kymmenissä eri joukko-osastoissa eri rintamasuunnilla. Talvisodassa heitä oli
erityisesti JR 15:n 3. Konekiväärikomppaniassa ja IV Armeijakunnan 14.
Kaasusuojelukomppaniassa, jatkosodassa puolestaan etenkin 12. Divisioonan Raskas Patteristo 23:ssa (myöh. 3. Prikaatin Raskaassa Patteristossa).
Siinä missä Mouhijärvi menetti toisessa maailmasodassa 174 ja Hausjärvi taas 171 henkeä, Rauman, Kodisjoen ja Lapin yhteenlasketut tappiot kaatuneina olivat yli 400. Tuo luku käy ilmi Markku Vainion teoksesta Elämä isänmaalle: Rauman, Kodisjoen ja Lapin sankarivainajat
1939–1945 (Rauman Patria-kilta). Luku sisältää nykyisen Suur-Rauman
(Rauman kaupungin, entisen Rauman maalaiskunnan, Kodisjoen ja
Lapin) kaatuneet tai muusta syystä kuolleet. Teos on syntynyt osana
Rauman seudun sankarihautausmaiden kunnostushanketta. Kirjan
alussa Vainio on nostanut esiin yksittäisten sotureiden, lähinnä upseerien
kaatumisia.
Olavi Skogin ja työryhmän kokoama Syytä muistaa: Sota-aikojen mielialoja Nummelta ja Pusulasta (Nummi-Pusulan veteraaniprojekti)
rakentuu pitkälti nummipusulalaisten ja kärköläläisten haastatteluiden,
kertomusten ja kirjekatkelmien varaan. Teoksessa tuodaan esiin sotilaiden henkilökuvia sekä yksilöiden ja perheiden vaiheita sotavuosina.
Mukana on muun muassa mielenkiintoisia yksityiskohtia kotirintaman
arjesta pommituksineen ja desanttijahteineen. Kirjassa on myös tekstejä
sotavuosien yleisestä kehityksestä sekä matkakertomuksia viime sotien
taistelupaikoilta.

194

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

ShAik_37_001-229:__Aikakauskirja

8.11.2017

10:38

Sivu195

Väitöstutkimukset

Olli Kleemolan Turun yliopistoon poliittisen historian oppiaineeseen
tekemä väitöskirja Valokuva sodassa: Neuvostosotilaat, neuvostoväestö ja
neuvostomaa suomalaisissa ja saksalaisissa sotavalokuvissa 1941–1945
(Sigillum) on suomalaisittain uusi tutkimuksellinen avaus, jossa keskeisessä roolissa on kuva-analyysi. Menetelmäkeskeisessä väitöstutkimuksessaan Kleemola vertailee ja analysoi yhtäältä suomalaisten ja saksalaisten rintamasotilaiden albumikuvista ja toisaalta tiedotus- ja propagandajoukkojen ottamista valokuvista välittyvää sanomaa ja niissä esitettyä
viholliskuvaa. Kleemola käsittelee luonnollisesti myös sota-ajan sensuuria. Valokuva-aineiston tukena hän on käyttänyt sota-ajan kuvalehtiä.
Kleemolan loppupäätelmänä on, että saksalaiset muokkasivat Neuvostoliittoa ja Stalinin hallinnon edesottamuksia käsitelleiden propagandakuvien avulla suomalaisia tehokkaammin ja häikäilemättömämmin sotilaidensa ja kansalaistensa mieliä. Hän selittää sitä osin sodanpäämäärien eroilla: saksalaisille kyse oli lisäelintilan valtaamisesta, mutta suomalaisille Itä-Karjala oli suomalaisuuden kehto. Otokset levisivät rintamasotilaiden keskuudessa. Rivimiesten omilla kameroillaan ottamat
sotakuvat muistuttivat propagandakuvia, mutta osa niistä oli selvästi
raaempia. Kuva-aiheista yleisimmät olivat erilaiset maisemat, siviiliväestö, elinolot ja sotavangit. Kohteita taltioitiin tietoisesti, mutta myös tahattomasti. Teoksessa on erityisen näyttävä ja puhutteleva kuvitus.
Ajankohtaiseen aiheeseen eli kumouksellisen sotataidon kehitykseen
pureutuva Antti Parosen väitöskirja Globaali jihadistinen liike kumouksellisen sotataidon kehittäjänä (Maanpuolustuskorkeakoulu) kuuluu sotataidon alaan ja hyödyntää teoriaa ohjaavaa sisällönanalyysia. Vertailevassa
työssään Paronen asettaa maailmanlaajuisen jihadistisen liikkeen strategisen ajattelun varhaisempia, klassisen kumouksellisen sodan strategioita
ja niiden mallinnuksia vasten. Paronen on havainnut läheistä samankaltaisuutta jihadistien sotilaallisen toiminnan ja perinteisen kumouksellisen sodankäynnin välillä. Globaali jihadismi on vaikeaselkoinen ilmiö,
joka ei ole yksi organisaatio tai pelkkä ideologia. Paronen hahmottaa sen
sosiaaliseksi liikkeeksi, jossa on yhteiseen päämäärään pyrkiviä, samaa
ideologiaa tunnustavia organisaatiota, soluja ja yksittäisiä toimijoita.
Globaali jihadistinen liike on osoittautunut muuntautumiskykyiseksi ja
sopeutuvaksi toimijaksi; se on onnistunut kehittämään kumouksellisen
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sodan strategista ajattelua siten, että sillä on hajaantunut organisaatio,
rajaamaton toiminta-alue ja vahva tulevaisuusorientaatio. Nämä yhdessä
ideologian kanssa ovat auttaneet globaalia jihadismia selviämään sodassa
teknologisesti edistyneitä valtioita vastaan. Tutkimus on ilmestynyt
MPKK:n Julkaisusarja 1:ssä Tutkimuksia nro 3, ja se on ladattavissa verkosta osoitteesta http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/123242
/Globaali%20jihadistinen%20liike%20kumouksellisen%20sotataidon
%20kehitt%c3%a4j%c3%a4n%c3%a4%20%28verkkoversio1%29.pdf?
sequence=2
Veli Särmäkarin Suomalainen asevelvollisuusperiaate: Kansallisen asevelvollisuuden käännekohta 1800-luvun lopun Suomessa (Helsingin yliopisto) on yhteiskuntapolitiikan alaan kuuluva väitöskirja. Särmäkari
tutkii, miten moderni eurooppalaisen asevelvollisuuden malli rantautui
Suomeen autonomian ajalla. Hän soveltaa työssään historiallisen sosiaalitieteen lähestymistapaa, jota hän lisäksi täydentää käsitehistoriallisella
tutkimusotteella. Niiden avulla ja erilaisia tekstejä lähilukemalla ja erittelemällä hän analysoi suomalaisen asevelvollisuuden idean ja käsitteen
rakentumista. Särmäkari luotaa paitsi suomalaisen asevelvollisuuden kehitystä myös asevelvollisuussanaston muuttumista. Hän ottaa kantaa
myös yleisen asevelvollisuuden tulevaisuuteen todeten, että siitä voitaisiin
»mahdollisesti luopua tai jättää se reserviin perustuslakiin, mutta vasta
suomalaisen asevelvollisuusperiaatteen muutoksiin liittyvän huolellisen
harkinnan ja suomalaisen asevelvollisuustutkimuksen monipuolistamisen jälkeen». Särmäkarin työn sähköinen versio on luettavissa osoitteessa
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/168962/SUOMALAI.
pdf?sequence=1

Seminaarijulkaisut ja kokoomateokset

Sotahistoria on vuoden aikana ollut esillä joissakin tieteellisissä kokoomateoksissa. Kaksi niistä on koottu seminaarien esitelmistä, joissa on
selvä kulttuurihistoriallinen painotus. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja Faravid
41/2016 tuo julki Oulun yliopistossa 12.12.2014 pidetyn Talvisota ja taide
-seminaarin annin. Esitykset käsittelevät talvisotaa pilapiirroksissa, sotaromaaneissa, elokuvissa, kuvataiteissa sekä erään sairaanhoitajattaren
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muistojen kirjassa. Lisäksi julkaisussa on yksittäisiä tutkimusartikkeleita
suomalaissotilaiden kertomuksista Venäjän–Turkin sodasta 1877–1878,
evakkomatkasta Ruotsiin ja amerikkalaisten pyrkimyksistä suojella kulttuuriperintöä sodan melskeissä. Turun yliopiston kulttuurihistorian
oppiaine juhlisti puolestaan Vietnamin sodan päättymistä ja sen pitkää
kulttuurista varjoa järjestämällä 24.4.2015 seminaarin. Seminaariesitelmistä ja muutamista muista kirjoituksista Hanne Koivisto, Kimi Kärki
ja Maarit Leskelä-Kärki kokosivat teoksen Ilmestyskirja: Vietnamin sodan
kulttuurihistoriaa (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura).
Seminaarijulkaisuun on sisällytetty 30 artikkelia, esseetä, muistelmaa ja
teosesittelyä, joista välittyvät sodan yksilölliset ja kollektiiviset kokemukset, muistot ja traumat. Mukana on paitsi nykytutkijoiden myös sodanvastaisessa liikkeessä Suomessa ja eräissä länsimaissa 1960- ja 1970-luvulla toimineiden tekstejä. Artikkeleissa tullaan 1960-luvulta näihin päiviin. Vietnamin tapahtumia tarkastellaan eri näkökulmista, muun muassa toimittajien, intellektuellien, osapuolten taistelijoiden ja suomalaistaustaisten sotilaiden silmin. Lisäksi esiin piirtyy myös se, miten sotaa
on ajan saatossa käsitelty populaarikulttuurissa.
Teologeista raamatuntutkijat ovat niin ikään aktivoituneet kirjoittamaan sodan ja rauhan kysymyksistä. Niko Huttusen ja Nina Nikin toimittamasta uskontotieteellisestä kokoomateoksesta Sota, rauha ja Raamattu (Suomen Eksegeettinen Seura) selviää, että uskonnolla on keskeinen osuus maailman konflikteissa. Artikkeleissa pohditaan muun muassa
Raamatun sotaisaa sanomaa ja ns. pyhän sodan luonnetta. Tutkimusartikkeleissa käydään läpi muun muassa vanhan ajan sotilaita, piirityssodankäyntiä ja -retoriikkaa. Vaikka teoksen artikkelien maantieteellinen
painopiste on Lähi-idän alueella, Raamatun käyttöä sivutaan myös Suomen itsenäisyyden ajan sodissa. Yleisenä johtopäätöksenä on, etteivät
uskonnot täysin edusta rauhanomaisuutta, mutta uskonnon roolia
oikeutuksena sotatoimille ei myöskään tule ylikorostaa.

Sotilaskartoitus ja karttakirjat

Kartat ovat sotilaille tärkeitä. Suomen sotilaskartoituksen historia itsenäisyyden ajalta on monille meille tuttua lähinnä Jyri Paulaharjun kirjoituksista, mutta muuten aihe ja varsinkin sen pitkä kehitys, on jäänyt

VA K I I N T U N E E L L A J U L K A I S U - U R A L L A – K AT S A U S V U O D E N 2 0 1 6 …

197

ShAik_37_001-229:__Aikakauskirja

8.11.2017

10:38

Sivu198

vähemmälle huomiolle. Nyt tuota puutetta poistaa Erkki-Sakari Harju
seikkaperäisellä teoksellaan Suomen sotilaskartoitus 400 vuotta (AtlasArt).
Harju tarkastelee aihettaan 1600-luvulta lähtien tuoden esiin työmenetelmiä, kartoittajia ja eri aikojen sotilaskarttoja. Ruotsin aika 1700-luvulla
oli voimakkaan kehityksen aikaa: tuolloin aloitettiin laaja-alainen kartoittaminen sotilaallisiin tarkoituksiin. Saksalaisilla oli suuri osuus Suomen sotilaskarttalaitoksen perustamiseen. Harju käsittelee luonnollisesti
sotavuodet ja sodanjälkeisen ajan, 1970-luvulle kestäneen resurssipulan
vaikutukset. Kylmän sodan kaudella suomalainen sotilaskartoitus kiinnosti ulkovaltoja. Viimeisiä vuosia leimaavat muun muassa NATO-yhteensopivuus ja digitaaliset kartanvalmistusprosessit. Teos on erittäin
näyttävästi kuvitettu.
Ari Raunion ja Mikko Lantzin Laatokan Karjalan sotakartasto 1939–
1944 (Karttakeskus) esittelee sodanaikaisten topografikarttojen avulla
Laatokan pohjoispuolisia taistelumaastoja ja niissä viime sodissa käytyjä
taisteluja. Kaksikon työnjako on ollut selvä: Raunio vastaa historiaosuuksista ja Lantz kartoista. Aineistonaan he ovat käyttäneet Laatokan Karjalasta ja Raja-Karjalasta tehtyjä 1:100 000-yleiskarttoja ja merkittävimmistä kohteista tarkempia 1:30 000-karttoja. Raunion ja Lantzin atlaksessa on tällä kertaa noin 70 loogisesti valittua kartta-aukeamaa, joilla
on karttojen rinnalla tiiviit ja havainnolliset selitetekstit karttoihin liittyvistä sotatoimista. Kartasto kattaa koko Laatokan-Karjalan ja RajaKarjalan. Sen käytettävyyttä lisäävät olennaisesti paikannimi- ja joukko-osastohakemistot. Kartasto on sotavuosista 1939–1944 kiinnostuneen
hakuteos, ja lisäksi se kannattaa ottaa mukaan kyseisen alueen sotahistoriallisille kohteille suuntautuville matkoille.

Kuvateokset

Tuomo Hämäläisen Summasta Siiranmäelle 1939–1944: Kameran kertomaa (Myllylahti) käsittelee hänen isänsä, rautalampisen kansakoulunopettaja Valde Hämäläisen (1910–1992), sotakokemuksia talvi- ja jatkosodan pyörteissä. Teoksessa on Hämäläisen ottamien valokuvien ohella
myös hänen arkistoimiaan asiakirjoja ja tekstejä, jotka asettavat kuvat
oikeaan yhteyteensä. Valde Hämäläinen soti molemmat sotansa Jalkaväkirykmentti 7:ssä panssarintorjuntakomppanian päällikkönä. Talvi-
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sodassa hänen komppaniansa tuhosi Summassa ja Viipurissa peräti 125
vihollisvaunua. Jatkosodassa Hämäläinen palveli Tyrjän rykmentin riveissä, kunnes hänen sotansa päättyi vaikeaan haavoittumiseen Siiranmäessä 14.6.1944. Hän oli ehtinyt mennä syyskuussa 1943 naimisiin lotta
Anna-Liisa Vuolaan kanssa. Hämäläinen on julkaissut talvisodan kokemuksistaan kirjan Rivimiehenä talvisodan Summassa (Akateeminen Kustannusliike 1976 ja Koala 2009).
Sodan pitkät varjot: Taistelujen jäljet ennen ja nyt (Minerva) on Bair
Irincheevin ja Sergei Larenkovin teos, jossa lyövät kättä menneisyys ja
nykyisyys. Kirjassa on 80 aukeaman kokoista, limittäistä kuvakollaasia
Suomen sotahistoriasta. Manipuloiduissa kuvissa on yhdistetty samasta
kohteesta otettu vanha sotakuva nykyiseen otokseen. Kuvia on erityisesti
Helsinkiin, Viipuriin ja Sortavalaan kohdistuneista pommitustuhoista ja
taistelujen jäljistä, mutta myös muutamista pienemmistä asutuskeskuksista ja joistakin tunnetuista viime sotien taistelumaastoista Laatokan
molemmin puolin. Kuvatekstit ovat suomeksi ja venäjäksi.
Esa Sirénin Sodan kuvat – Rukajärvi 1941 (Gummerus) on suositun
populaarin sotakirjailijan ja jääkiekkovalmentajan uusi aluevaltaus tietokirjallisuuden saralla. Teos on kuviin perustuva kepeä esitys 14. Divisioonan hyökkäysvaiheesta. Valtaosa kirjan kuvista on 10. Tiedoituskomppaniassa palvelleen Erik Paavilaisen ottamia SA-kuvia. Sirén pyrkii
sitomaan kuvat tapahtumakehykseen käyttämällä sekalaisia veteraanien
kertomuksia. Vaikka tekstien alkuperä ei aina käy ilmi, osa niistä on lainattu suoraan Kansa taisteli -lehdistä.
Juha Vartiainen on ahkeroinut kuvateosten tekijänä ja toimittajana;
häneltä ilmestyi vuonna 2016 kaksi teosta. Suursaaresta Petsamoon –
pakkoluovutettua Suomea TK-kuvaajien ikuistamana (Alfamer) sisältää
sota-ajan kuvia luovutettujen alueiden maisemista, rakennuksista, ympäristöistä ja ihmisistä erityisesti jatkosodan vuosilta. Kuvia on runsaasti
esimerkiksi rakennusten aineellisista tuhoista ja evakoista. Vartiainen on
jäsentänyt teoksensa paikkakunnittain. Oheisteksteissä kerrotaan perustiedot kustakin kunnasta. Kokonaan luovutettiin Neuvostoliitolle 39
kuntaa. Niiden lisäksi 23 luovutti osan alueestaan. Vartiainen on koonnut
myös kuvakirjan Isänmaan puolesta 1939–1945: Sankarihautojen äärellä
(Alfamer), joka keskittyy värikuvin Suomen sankarimuistomerkkeihin
ja -hauta-alueisiin. Suomessa on yli 600 viime sotien sankarihautaaluetta. Vartiainen taustoittaa teoksensa selvittämällä kaatuneiden huol-
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lon järjestelyt. Niiden ohella hän kuvaa lyhyesti SA-kuvien avulla sotavuosien tapahtumia, kotirintaman arkea ja sen ilmiöitä. Lisäksi käsittelyyn ovat päässeet muun muassa tunteet, perheet, naiset, lotat, työvelvolliset, sotavangit, säännöstely, talkoot, kenttäposti, viihde, sensuuri
ja propaganda.

Sotilasilmailua ja ilmapuolustusta

Fraasi »splendid little war» liitetään yleensä vuonna 1898 käytyyn Espanjan ja Yhdysvaltojen väliseen sotaan. Mikko Ylikankaan tutkimuksen
Mainio pikku sota: Brittilentäjät Suomessa vuonna 1919 (Atena) aiheena
on kuitenkin RAF:n eli Ison-Britannian kuninkaallisten ilmavoimien
lentäjien toiminta Karjalan kannaksella Venäjän sisällissodan aikana.
Suomenlahdelle saapui vuoden 1919 kesällä brittilaivaston aluksia. Niiden seuraksi saapui heinäkuussa brittiläinen lentotukialus, johon RAF:n
lento-osasto tukeutui. Brittilentäjät tekivät Koivistolta käsin pommituslentoja Neuvosto-Venäjän puolelle Kronstadtiin ja Petrogradin ympäristöön. Nämä tapahtumat tekivät Stalinin ja neuvostojohdon epäluuloiseksi länsivaltojen pyrkimyksistä käyttää Suomen aluetta sotatoimissa
Neuvostoliittoa vastaan. Tämä oli vielä tuoreessa muistissa, kun he päättivät hyökätä Suomeen talvisodassa.
Jukka Hoffrénin Poltto palaa! MiG-21 Suomen taivaalla 1963–1998
(Ilmailumuseoyhdistys) on kaksikielinen (suomi–ruotsi) teos MiG-21hävittäjäkoneesta ja sen käytöstä Suomen ilmavoimissa. Ensimmäiset
MiG-21F-koneensa suomalaiset saivat maaliskuussa 1963, mistä alkoi 35
vuoden aikakausi. MiG-21 on tähän saakka ollut ainoa Suomen ilmavoimien käyttämä kone, jolla pystyttiin lentämään yli kaksinkertaisella
äänennopeudella. Neljää alatyyppiä (F, U, UM ja BIS) edustaneiden
Suomen MiG-21:ien kokonaismäärä oli 54 kappaletta. Osa niistä on vielä
muistomerkkeinä ja museokoneina.
Valtion Lentokonetehtaan Historia – Osa 4: Drakenista Redigoon 1966–
1995 (Tekijä) on Jukka Raunion teos, joka kertoo Kuorevedellä sijaitsevan
remonttipajan kehityksestä pieneksi lentokonetehtaaksi. Tarkasteluperiodilla 1966–1995 siellä tapahtui paljon: Fouga Magisterien viimeistely,
Drakenien kokoonpano, Leko-70/Vinkan kehittäminen ja valmistus,
Hawkien kokoaminen ja osin valmistaminen sekä Turpo-Vinha/Redigon
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tekeminen. Lisäksi lentokonetehtaalla tehtiin hävittäjäkoneiden laajoja
muutos- ja ylläpitotöitä sekä parannettiin lentävän kaluston suorituskykyä. Raunio epäilee päättävänsä historiasarjansa tähän osaan ja vuoteen
1995, jolloin pilkottiin valtion puolustusteollisuudesta koostunut Valmet.
Sen tilalle syntyi Finavitec (myöh. Patria Finavitec ja Patria Aviation).
Kari Stenmanin teoksen Korpilaivue: Lentolaivue 14 sodassa (Kustannusliike Kari Stenman) nimi on osuva, sillä laivueen nimi liitetään jatkosodassa lähes kolmen vuoden ajan Rukajärven suunnalla sijainneeseen
Tiiksjärven korpitukikohtaan. Lisäksi siellä rintamavastuussa ollutta 14.
Divisioonaa sanottiin korpidivisioonaksi. Talvisodassa laivue oli ollut
Fokker C.V.- ja C.X.-koneilla varustettu yhteistoiminta- ja tiedustelulaivue, joka teki tiedustelu- ja pommituslentoja sekä harjoitti hävittäjätoimintaa Gloster Gladiator -koneilla. Jatkosodan alussa laivue toimi Karjalan kannaksella, ja se sai Fokker D.XXI -koneita, ja vähäksi aikaa Curtiss
Hawk -hävittäjiä. Syksyllä 1941 laivue siirrettiin Rukajärvelle, jonne se
sai alkuvaiheessa tuekseen Wasp-Fokkereita ja Brewstereita hävittäjätorjuntatehtäviin. Vuodesta 1942 alkaen laivueella oli käytössään enemmän Morane-Saulnier M.S.406 -hävittäjiä. Teoksen liitteissä on erilaisia
luetteloita ja ilmakuvia laivueen käyttämistä kentistä sekä väripiirroksia
konekalustosta.
Koelentäjän päiväkirjasta II (Koala) on Ilmavoimissa pitkän ja monipuolisen uran tehneen lentokoneinsinööri-insinöörieverstiluutnantti
Jyrki Laukkasen (s. 1942) teos, joka dokumentoi suomalaista ilmailuhistoriaa. Kirjassaan hän kertoo omiin lentopäiväkirjamerkintöihinsä
perustuvia mielenkiintoisia tarinoita ja sattumuksia vuosi vuodelta. Valtaosa niistä liittyy sotilasilmailuun, mutta mukana on myös Laukkasen
kertomuksia siviili-ilmailusta. Monissa jutuissaan Laukkanen käy läpi
paikoin vaarallisiakin kokemuksiaan eri sotilaskonetyypeillä lentäessään.
Mukana on muun muassa lentoja savuisassa ohjaamossa, yhdellä moottorilla lentämistä, laskutelinehäiriöitä ja pakkolaskuja. Osa jutuista on
aiemmin julkaistu Ilmailu-lehdessä.
Thomas Newdickin tietoteoksessa Maailman parhaat sotilaslentokoneet kautta aikojen (Minerva) käydään läpi kaikkiaan 52 tunnettua ja
mainetta saavuttanutta sotilaslentokonetyyppiä ensimmäisen maailmansodan ilma-aluksista nykyajan moderneimpiin koneisiin. Mukaan
on valittu niin pommikoneita kuin hävittäjiäkin, lähinnä länsimaista.
Kustakin konetyypistä selostetaan sen historia, tekniset tiedot ja tärkeim-
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mät erityispiirteet. Myös asejärjestelmät tulevat esitellyiksi. Newdickin
tietoteoksessa on runsaat 200 valokuvaa ja piirrosta.
Tuho taivaalta: Talvisodan pommitukset 1939–1940 (Otava) on Antero
Raevuoren tietokirja, joka sisältää tuokiokuvia punailmavoimien Suomen asutuskeskuksiin talvisodassa kohdistamista ilmahyökkäyksistä.
Raevuoren kerronta etenee kuukausittain, kaupungeittain ja kauppaloittain. Talven 1939–1940 pommituksissa sai surmansa tuhatkunta siviiliä ja parisen tuhatta haavoittui. Lisäksi aineelliset tuhot olivat merkittäviä. Huolimatta ilmaterrorista neuvostoilmavoimat eivät onnistuneet
murtamaan suomalaisten henkistä selkärankaa.
Pekka Louhivuoren Ilmatorjuntamies taisteluissa: Muistelmia talvija jatkosodasta (Ilmatorjuntasäätiö) pohjautuu kirjoittajansa (s. 1921)
omiin päiväkirjamerkintöihin sekä 30. Kevyen Ilmatorjuntapatterin
sotapäiväkirjaan. Louhivuori liittyi vuonna 1938 koulupoikana Helsingin
suojeluskunnan ilmatorjuntapatteriin. Talvisodassa hän oli Suomenlinnassa Helsingin Ilmapuolustusaluekeskuksen tehtävissä ja samassa
paikassa jatkosodan alussa varusmiespalveluksensa jälkeen tykkimiehenä
raskaassa Ilmatorjuntapatterissa. Jatkosodassa hän palveli lähinnä Kannaksella ilmavalvontaradistina, ja vuonna 1942 käymänsä RUK:n jälkeen
jaosjohtajana Viipurissa ja Aunuksessa. Louhivuori tekee muistelmissaan
teräviä havaintoja, ja hän on asemoinut omat vaiheensa yleiseen kehitykseen.
”Koneita idässä – lentosuunta länteen…”: Ilmapuolustuksen viestitoiminnan ja ilmavalvonnan historia. Osa II:1 Välirauhan vuodet 1940–1941
ja II:2 Sotavuodet 1941–1942 (Tekijä) on Perttu Peitsaran kirjoittama,
lähes 900-sivuinen perusteellinen ja laajaan aineistoon perustuva historiateos aiheesta, joka käy hyvin ilmi teoksen pitkähköstä nimestä. Peitsara
kertoo muun muassa, miten talvisodan kokemuksista otettiin opiksi,
miten organisaatioita muokattiin ja millaisia hankintoja tehtiin. Vasta
viestialan tultua aselajiksi ilmavoimien sisällä ennen jatkosotaa sen suunnitelmallinen kehittäminen ja ohjeistaminen alkoivat. Teoksessa käydään
läpi aselajin kehitys ja toiminta jatkosodan alkuvaiheessa vuoteen 1942.
Sarjan samannimisestä ensimmäisestä osasta, joka käsitti vuodet 1918–
1940, otettiin vuonna 2016 uusi painos.
Timo Yrjölän teoksen Kahdeksan tornia: Ilmavalvontaa Virolahdella
1939–1944 (Neirol-kustannus) otsikko viittaa ilmavalvontatorneihin,
joista käsin lotat jakoivat osaltaan itäisen Kymenlaakson ilmapuolus-
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tukselle tietoa neuvostoilmavoimien lähestymisestä. Yrjölä taustoittaa
kirjansa käsittelemällä ilmavalvonnan kehitystä sekä antaa kasvot noille
vapaaehtoisille naisille, joilla oli tärkeä tehtävä. Teoksesta selviää ilmavalvontalottien tekemän työn väsyttävä luonne. Hän käsittelee toimintaa
ilmavalvonta-asemittain. Samalla lukija saa tietoa Kymenlaakson asutuskeskuksiin kohdistuneista ilmapommituksista sotavuosina. Kirjoittaja
ihmettelee oikeutetusti, miksi ilmavalvonnasta, ja varsinkin naisten roolista siinä, on toistaiseksi kirjoitettu niin vähän.

Meripuolustus ja saaristotaistelut

Ove Enqvistin ja Johanna Pakolan toimittama Suomenlahti Pietarin suojana (Docendo) kuvaa Suomenlahden ja Itämeren pohjoisosan meri- ja
rannikkopuolustusta 1900-luvun alussa. Keisarillisen Venäjän Pietari
Suuren merilinnoituksen (joka tosin oli vain osa puolustusjärjestelmää)
tarkoituksena oli suojata Helsinkiä, Tallinnaa ja Pietaria. Laajaa linnoitusjärjestelmää rakennettiin osissa, mutta se saatiin toimimaan kokonaisuutena. Kyse ei ollut pelkästään rannikkolinnakkeista, vaan puolustusjärjestelmään kuuluivat olennaisesti myös merivoimat, laivaston ilmavoimat ja maalinnoitukset. Massiivisen linnoitusjärjestelmän kohtalona
oli hajota heti valmistumisensa jälkeen ensimmäisen maailmansodan
vanavedessä. Suomen rannikon vanhat, nykyisin museoina toimivat linnakkeet kuuluivat tuohon järjestelmään, ja nuoren itsenäisen Suomen
rannikkotykistö peri venäläisiltä paljon. Toimittajien lisäksi teokseen on
kirjoittanut 14 eri alojen pääosin suomalaista asiantuntijaa.
Keisarin perintö: Kertomuksia Helsingin sotilassaarten historiasta
(Gummerus) on Jarmo Niemisen tarinateos Helsingin merellisestä sotahistoriasta, paikoista ja henkilöistä. Aluksi hän käsittelee Suomenlahden ja Santahaminan sotilaallista merkitystä Ruotsin ajalla. Autonomian ajalla Helsingin sotilassaarten asema korostui osana Pietarin puolustusjärjestelyjä. Viaporia ja Santahaminaa vahvistettiin tuolloin. Nieminen sivuaa luonnollisesti maamme itsenäistymisvaiheita, jolloin Santahaminassa toimi punavankileiri. Jo kohta sadan vuoden ajan se on ollut
merkittävä varuskuntasaari. Teoksessa on kiinnitetty erityistä huomiota
visuaalisuuteen. Siinä on Alpo Tuurnalan 30 akvarellia. Valokuvat, kartat
ja piirrokset on taitettu tekstin tueksi.
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Johanna Pakolan ja Seppo Laurellin Menetetyt majakat (Docendo)
keskittyy niihin majakkasaariin, jotka Suomen oli pakkoluovutettava
Neuvostoliitolle. Paikoin se merkitsi kokonaisen, muusta maailmasta
eristyksissä olleen perinteikkään elämänmuodon päättymistä. Teoksessaan Pakola ja Laurell kuvaavat majakoidemme kohtaloita sodissa ja
niiden jälkeen. Rannikkomme yksittäisiä majakoita oli tuhoutunut jo
Suomen ja Krimin sodissa 1800-luvulla ja ensimmäisessä maailmansodassa. Toisessa maailmansodassa monia suomalaisia majakoita vaurioitui sotatoimissa tai tuhoutui osapuolten hävittäminä. Mielenkiintoinen tapaus on muumitalon esikuvan, Glosholmenin majakan loppu.
Talvisodan lopussa annettiin käsky räjäyttää itäisellä Suomenlahdella
sijainnut majakka, jotteivät neuvostokoneet voisi käyttää sitä suunnistamiseen. Sota loppui, mutta räjäytyskäskyä ei enää ehditty peruuttaa.
Taistelu Suomenlahden ulkosaarista (Docendo) on Antero Uiton ja
Carl-Fredrik Geustin kokonaisesitys taisteluista Suomenlahdella ja Suomen etelärannikolla 1900-luvulla käydyissä sodissa. Ulkosaarilla tarkoitetaan Suomenlahden itäosissa sijaitsevia Suursaarta, Tytärsaarta, Lavansaarta ja Seiskaria. Vaikka saaret olivat syrjäisiä, sodan laineet ulottuivat
niille vähäisessä määrin vuonna 1918. Talvisodassa neuvostojoukot
ottivat haltuunsa suomalaisten pääosin evakuoimat saaret. Suomalaiset
valtasivat Suursaaren maaliskuussa 1942 puolustushaarojen yhteisoperaatiolla. Saari myös pysyi suomalaisilla, vaikka saksalaiset yrittivät
nousta siellä maihin syyskuussa 1944. Tytärsaarikin oli päätynyt jälleen
suomalaisten käsiin huhtikuun 1942 alussa. Seiskari ja Lavansaari pysyivät neuvostojoukkojen hallussa; jälkimmäisestä käsin ne tekivät sukellusvenehyökkäyksiä. Heinäkuussa 1942 suomalaiset torjuivat Someriin
pyrkineen neuvosto-osaston maihinnousun. Teoksessa kuvataan myös
ulkosaarten läheisyydessä käytyjä meri- ja ilmasotatoimia.

Toisesta maailmansodasta läheltä ja vähän kauempaa

Kesäkuun 22:ntena 1941 Saksan joukot vyöryivät laajalla rintamalla
Neuvostoliittoon. Tätä tapahtumasarjaa kuvaa Christer Bergströmin teos
Operaatio Barbarossa 1941 (Koala). Sotatoimen tavoitteena oli vihollismaan valloittaminen, bolševismin kitkeminen ja elintilan hankkiminen.
Huolimatta alkumenestyksestään, erinomaisesta sotatekniikastaan ja
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tehokkaasta sotataidostaan Wehrmacht joutui ennen pitkää vaikeuksiin
ja sen eteneminen hidastui. Vaikka puna-armeija kärsi massiivisia menetyksiä, sen suoriutuminen parani paranemistaan, ja vuodenvaihteessa
1941–1942 saksalaisten hyökkäys pysähtyi. Bergström avaa uusia näkökulmia lähes loppuun kaluttuun aiheeseen analysoimalla molempien
osapuolten kannalta Saksan operaation vaiheita ja sen kariutumisen
syitä.
Miriam Gebhartin Ja sitten tulivat sotilaat: Saksalaisnaisten kohtalo
liittoutuneiden sotilaiden käsissä (Minerva) on laajaan, aiemmin hyödyntämättömään arkistoaineistoon perustuva tutkimus, joka käsittelee Saksaan saapuneiden miehitysjoukkojen harjoittamaa seksuaalista väkivaltaa
toisen maailmansodan loppuvaiheissa, ja etenkin natsi-Saksan kukistumisen jälkeen aina vuoteen 1955 saakka. Raiskatuksi tuli jopa miljoona
saksalaista naista ja tyttöä – sekä osin myös miehiä. Näihin tekoihin syyllistyi myös länsiliittoutuneiden sotilaita, ei vain puna-armeijan miehiä.
Uhrit saivat myöhemmin usein kokea välinpitämättömyyttä lääkäreiden,
sosiaalityöntekijöiden ja tuomareiden taholta.
Puna-armeijan lähestyessä Berliiniä monet saksalaissiviilit päättivät
itse päivänsä mieluummin kuin jäivät idän laumojen armoille. Florian
Huberin Lupaathan tappaa itsesi: Kansan perikato kolmannessa valtakunnassa 1945 (Atena) kertoo tästä itsemurha-aallosta, johon liittyi tuhansia
naisia, miehiä ja vanhempiensa surmaamia lapsia, kokonaisia perheitä.
Näistä tragedioista on kuitenkin yleensä tyydytty vaikenemaan näihin
päiviin saakka. Huber hakee vastauksia ilmiöön kolmannen valtakunnan
asukkaiden ajatusmaailmasta.
Bo Lidegaardin Koodinimi Valkoiset bussit: Pohjoismaisten vankien
uskomaton pelastusoperaatio natsien keskitysleireiltä (Minerva) kertoo
skandinaavivapaaehtoisten alkuvuonna 1945 toteuttamasta uskaliaasta
hankkeesta, jonka tavoitteena oli noutaa keskitysleireiltä turvaan pohjoismaisia vankeja. Sodan vielä ollessa käynnissä bussit lähtivät liikkeelle.
Pelastusoperaatio oli tuloksekas: sen seurauksena pelastettiin yli 20 000
henkeä, mukana 30 suomalaista kommunistia ja suuri joukko juutalaisia.
Liittoutuneiden sodanjohto oli kieltänyt evakuoimasta vankeja ennen
kuin keskitysleirit oli saatu omaan hallintaan. Ruotsin Punainen Risti
pääsi kuitenkin saksalaisten kanssa sopimukseen pohjoismaisten vankien
vapauttamisesta.
Sotapäiväkirjat 1939–1945 (WSOY) on Astrid Lindgrenin teos, joka
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käsittää ulkopuolisen tarkkailijan päiväkirjamerkintöjä ympärillä vellovasta suursodasta. Ruotsin tiedustelupalvelun kirjesensuurin palveluksessa sotavuosina työskennellyt ja kuuluisuuteen noussut kirjailija seurasi
aikaansa ja kauhisteli ihmiskunnan menoa. Ymmärtääkseen sotauutisia
paremmin hän teki niistä teräviä havaintoja päiväkirjoihinsa. Lindgren
(1907–2002) tunsi suomalaisia kohtaan erityisen suurta sympatiaa.
Lindgrenin kirjoittamasta välittyy myös kuva perhe-elämästä ja ruotsalaisesta hyvinvoinnista.
Chris McNabin teos Natsi-Saksan salaiset suunnitelmat: Uusi maailmanjärjestys (Minerva) tarjoaa tulkinnan sodanjälkeisestä tulevaisuudesta, mikäli Hitlerin Saksa olisi voittanut toisen maailmansodan. McNab
käy läpi, mitä kuului Hitlerin visioon uudesta maailmanjärjestyksestä.
Se ei sisältänyt pelkän elintilan valtaamista, vaan siihen olisi kuulunut
maanosien jakamista etupiireihin ja suuria arkkitehtuurihankkeita. Berliinistä olisi tehty Germania, maailman pääkaupunki. Alemmiksi katsotut
rodut olisi karkotettu tai pakotettu orjuuteen. Natsi-ideologia olisi ollut
vallitseva ja uskonnon olisi korvannut ritualismi. Näitä seikkoja ei tule
useinkaan ajatelleeksi Saksan sodanpäämääriä pohtiessaan. Osansa
teoksessa saavat myös muun muassa sodankäynti ja aseteknologia.
Karl Dönitz ja Kolmannen valtakunnan viimeiset päivät (Minerva) on
Barry Turnerin laatima elämäkertateos, jonka kohdehenkilönä on natsiSaksan viimeinen johtaja ja kontekstina Kolmannen valtakunnan kukistumisvaiheet. Suuramiraali Dönitzistä (1891–1980) tuli Saksan valtakunnanpresidentti 30. huhtikuuta 1945 Hitlerin tehtyä itsemurhan. Dönitz
ei ollut natsi, mutta kuitenkin Kolmannen valtakunnan johtajalle uskollinen sotilas. Toukokuussa hän pyrki solmimaan länsiliittoutuneiden
kanssa erillisrauhan, jotta Saksa olisi välttynyt neuvostojoukkojen miehitykseltä. Dönitzin ansioksi Turner lukee sen, että tämä kykeni järjestämään organisoidusti Saksan ehdottoman antautumisen. Nürnbergin
sotasyyllisoikeudenkäynnissä Dönitziä ei kuitenkaan syytetty rikoksista
ihmiskuntaa vastaan, joten hän selvisi kymmenen vuoden vankilatuomiolla.
Guillermo Villahermosan Laskuvarjojääkäri: Rudolf Witzigin taistelut
Eben-Emaelista itärintamalle (Koala) on elämäkertateos legendaarisesta
saksalaisesta laskuvarjojääkäripioneeriupseerista ja Ritariristin kantajasta
Rudolf Witzigistä (1916–2001). Hän tuli laajojen piirien tietoisuuteen
johdettuaan toukokuussa 1940 maailman ensimmäistä liitokonemaa-
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hanlaskuoperaatiota, jonka seurauksena saksalaiset valtasivat Belgiassa
sijaitsevan Eben-Emaelin linnoituksen. Witzig haavoittui hyökkäyksessä
Kreetan saarelle. Hänen sotansa jatkui toipumisen jälkeen Tunisiassa,
Liettuassa, Itä-Preussissa ja Hollannissa. Witzig oli toiminut rykmentinkomentajana. Sodan jälkeen hänen uransa jatkui Länsi-Saksan pioneerijoukoissa, joista hän jäi eläkkeelle everstinä.

Panssarijoukoista ja aseteknologiasta suurteoksina ja
kansanpainoksina

Atso Haapasen Suomen panssariase 1918–1944 (Myllylahti) on tiivis yleisesitys suomalaisista panssarijoukoista ja -kalustosta itsenäisyyden alusta
jatkosodan loppuun. Haapanen lähtee liikkeelle panssariaseen synnystä
ja vaunuhankinnoista, jotka osoittautuivat riittämättömiksi tositoimia
ajatellen. Sotavuosista hän käsittelee osapuolten panssarivoimat ja vuosina 1939–1944 käydyt tärkeimmät panssaritaistelut. Osansa saavat myös
kokeilut ja sotasaalisvaunujen kunnostaminen. Jatkosodassa Suomen
panssarijoukkojen käytössä olleiden panssarivaunujen määrä, laatu ja
suorituskyky paranivat etenkin vuonna 1943, jolloin saatiin käyttöön
saksalaiset rynnäkkötykit. Kirjan lopussa on taulukoita, joissa on vertailtu
eri armeijoiden käyttämien vaunumallien teknisiä ominaisuuksia.
Vuonna 2016 ilmestyi ainoastaan yksi suurteoskategoriaan luokiteltava teos. Se on Kalevi Keskisen ja Elias Salmisen Suomen panssarisota
(Tammi), joka on runsaasti kuvitettu yleisteos panssarisodankäynnistä
Suomessa ja sen lähialueilla. Teoksessa suomalaisten panssarivaunujoukkojen kehitys ja vaunuhankinnat kytketään panssariaseen syntyyn ja ensimmäisestä maailmansodasta alkaneeseen esiinmarssiin. Osansa teoksessa saavat myös muun muassa panssariauto- ja -junayksiköt sekä panssarintorjunta mukaan lukien rannikkotykistön toiminta panssareita vastaan talvisodassa. Paitsi suomalaisten panssarijoukkoja teoksessa käydään
läpi niin ikään Neuvostoliitossa tapahtunutta alan kehitystä ja kuvataan
saksalaisten panssarisotaa Suomen rintamilla. Aikalaisvalokuvien ohella
teoksessa on taiteilija Leslie Quagrainen panssarivaunumaalauksia ja
esinekuvia Panssarimuseon kokoelmista.
Markku Palokankaan Itsenäisen Suomen jalkaväen raskaat aseet ja
ryhmäaseet (Docendo) on Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon lai-
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toksen Julkaisusarjassa 2: Tutkimuksia n:o 2 ilmestynyt havainnollinen
asehistoriallinen hakuteos. Siinä hän esittelee vuodesta 1918 Suomessa
käytössä olleet erilaiset kranaatinheittimet ja panssarintorjunta-aseet.
Historiallisen taustaosion jälkeen Palokangas käy läpi panssarintorjuntaja jalkaväkitykit, singot ja muut rekyylittömät panssarintorjunta-aseet,
miinanheittimet ja kranaatinheittimet. Mukana ovat myös kranaattikonekiväärit, joilla voidaan ampua niin sirpale- kuin ontelokranaattejakin.
Palokangas kertoo myös maassamme tehdyistä asekokeiluista. Vakiokäytössä olleista aseista tuodaan esiin niiden taustat, tekniset perusominaisuudet sekä elinkaaret. Nyt puheena olevan teoksen formaatti on samankaltainen kuin tekijältä vuonna 1991 ilmestyneessä kolmiosaisessa teossarjassa Sotilaskäsiaseet Suomessa 1918–1988 (Suomen Asehistoriallinen
Seura), ja itse hän mieltääkin teoksensa kirjasarjan neljänneksi osaksi.

Sotilasperinteitä ja sotataidon historiaa

Antti Matikkalan lähes 100-sivuinen lehdykkä Mannerheim ja Suomen
kenraalikunnan palkitseminen kunniamerkein 1940–1945 (Sotilasperinteen Seura ry) on tarkistettu ja uudelleen kuvitettu eripainos alun perin
Suomen Sotatieteellisen Seuran Tiede ja Ase -vuosijulkaisun numerossa
73/2015 ilmestyneestä laajasta tutkimusartikkelista. Siinä Matikkala analysoi ylipäällikön sodanaikaista tarkoin punnitsevaa kunniamerkkipolitiikkaa. Monet kenraalit saivat asemansa mukaisia ritarikuntien kunniamerkkejä, mutta kaikille niitä ei herunut. Kunniamerkkiluokkaa
määritellessään Mannerheimin mielessä painoivat Matikkalan mukaan
virkaikää ja sotilasarvoa enemmän hänen itse määrittelemänsä ja odottamansa ansiot. Marsalkalla oli siis oma arvoasteikkonsa, jossa kotirintaman tärkeissä tehtävissä ansioitunut kenraali saattoi ansaita korkeamman tunnustuksen kuin hänen divisioonankomentajana rintamalla toiminut virkaveljensä. Vaikka jotkut menestyksekkäät everstit jäivät kenraaliylennystä vaille tai se viivästyi, he saattoivat silti ikään kuin kompensaationa tulla palkituiksi yleensä kenraaleille kuuluvilla kunniamerkeillä.
”Hakkaa päälle”: Hakkapeliittayhdistys 90 vuotta (Hakkapeliittayhdistys) perehdyttää yhdentoista kirjoittajan artikkelein hevosen käyttöön
sotatoimissa ja tietysti kunniakkaisiin ja vuosisataisiin ratsuväkiperin-

208

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

ShAik_37_001-229:__Aikakauskirja

8.11.2017

10:38

Sivu209

teisiin, joita kirjasen julkaisijataho perustettiin vuonna 1926 vaalimaan.
Teoksen nimi viittaa suomalaisen kevyen ratsuväen 30-vuotisessa sodassa
1600-luvun alussa käyttämään huutoon, jonka perusteella heitä oli alettu
kutsua hakkapeliitoiksi. Lukijoille tulevat tutuiksi suomalaisen ratsuväen
organisaatiot sekä osallistuminen sotiin Ruotsin ajalta toiseen maailmansotaan, jossa Ratsuväkirykmenttiin kuuluneet Hämeen ratsumiehet ja
Uudenmaan rakuunat taistelivat jalkautuneina. Siitä vaiheesta ja sotaa
edeltäneestä Lappeenrannassa annetusta ratsuväkikoulutuksesta on mukana muutamien veteraanien omakohtaisia muisteluksia. Oman osansa
saavat myös viime sotien sotahevoset ja niiden osalle tulleet tappiot.
Sodat: Sodankäynnin historia (Readme) on asiantuntevan tekijäryhmän tuottama isokokoinen teos sotahistoriasta viimeisten 5 000 vuoden
ajalta. Se lähtee liikkeelle sumerilaisista ja etenee nykypäivään. Teoksessa
maailmanhistoria esitetään sotien historiana. Kirjassa korostetaan muutosta: tekijät tuovat esiin sotien syttymissyiden, sotateknologian ja varusteiden, organisaatioiden ja sotataidon kehityksen vaikutukset sodankäyntiin – unohtamatta myöskään ihmistä. Teos on laajasti ja monipuolisesti kuvitettu. Toteutustapa on jossain määrin oppikirjamainen, sillä
teoksessa on valtava määrä erilaisia aikajanoja ja tietoruutuja.

Nykyaikainen sodankäynti

Jihadismin nousu ja islamilaisen kalifaatin rakentaminen Lähi-idässä ja
muutkin modernit uskonnollis-sotilaalliset konfliktit ovat saaneet monia
muissa maissa asuvia lähtemään sotimaan noille alueille eri puolille. Nyt
näistä kokemuksista tai niihin liittyvistä seurausilmiöistä on alkanut
ilmestyä teoksia. Karim Franceschin teos Taistelin Isis-joukkoja vastaan:
Ainutlaatuinen kuvaus Kobanen vapauttamisesta (Minerva) kertoo italialaisen idealistin tarinan. Franceschi oli aluksi humanitaarisessa työssä
Syyriassa Turkin rajan läheisyydessä Kobanessa. Todistettuaan kurdien
kärsimyksiä hän päätti tarttua aseeseen pysäyttääkseen Isisin voitonkulun
sillä alueella. Hänestä tuli vapaaehtoissotilas. Kurditaistelijat saivat apuvoimineen ja ankarin ponnisteluin pysäytetyksi Isisin ja ajetuksi sen
pakosalle. Näin he vapauttivat Kobanen. Isisin riveissä Syyriassa on puolestaan taistellut noin 70 Suomesta lähtenyttä vierastaistelijaa. Kristiina Koivunen kertoo kirjassaan Suomen nuoret jihadistit (Into) näistä
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uskonsotureista ja heidän motiiveistaan. Hän vertaa Suomen kehitystä
naapurimaiden tilanteisiin. Useimmat Syyriaan lähteneet suomalaiset
ovat olleet toisen polven muslimisiirtolaisia, jotka ovat radikalisoituneet
syystä tai toisesta. Koivunen tarjoaa sosiaalityöntekijän näkökulmasta
myös toimintaohjeita jihadistien värväyksen pysäyttämiseen sekä Syyriasta palaavien kohteluun.
Itä-Ukrainassa alkoi huhtikuussa 2014 Ukrainan hallituksen ja Venäjän tukemien separatistien välinen sota, joka on sittemmin kehittynyt
jäätyneen konfliktin suuntaan. Tuo vaikeasti selitettävä kriisi on kirvoittanut tulkintoja useilta kirjoittajilta. Nina Leinosen ja Timo Hellenbergin
Silminnäkijät – Taistelu Ukrainasta (Docendo) käsittelee aihetta diplomaatin puolison ja toimittajan silmin. He olivat henkilökohtaisesti paikalla Maidanilla kerraten kirjassaan nykytilanteeseen johtaneen kehityksen ja konfliktin monisyiset taustatekijät. Richard Sakwa, joka työskentelee Venäjän ja Itä-Euroopan politiikan professorina Kentin yliopistossa, tekee saman teoksessaan Taistelu Ukrainasta: Kuinka idän ja
lännen intressit törmäsivät (Vastapaino). Sakwa pyrkii kyllä tasapainoiseen analyysiin, mutta kääntyy kuitenkin myötäilemään venäläisten
näkökantoja. Hän ei näe Venäjän harjoittamaa politiikkaa ainoana syyllisenä, vaan arvostelee kriisin syitä selittäessään myös Ukrainan nationalistien yksisilmäisyyttä ja länsimaiden toimintaa.
Mikael Lindroosin Valmiussotilas: Vuosi EU:n taisteluosastossa
(Warelia) on suomalaisessa jääkärikomppaniassa ryhmän varajohtajana
toimineen kuvaus Pohjoismaisen taisteluosaston suomalaisista sotilaista.
Nämä odottivat keväällä 2011 innokkaina lähtökäskyä Libyan kapinallisten tueksi. Päiväkirjamerkintöihinsä perustuvassa 600-sivuisessa
kirjassaan Lindroos kertoo päivä päivältä paitsi omista mietteistään myös
joukkonsa saamasta koulutuksesta ja sen riveissä palvelleiden yhteishengen kehittymisestä.
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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.

Uusvenäläinen patriotismi ja Suuren
isänmaallisen sodan kanonisointi – katsaus
Suomeen liittyvään venäjänkieliseen
sotahistorialliseen kirjallisuuteen
Ennen vuotta 2016 ilmestyneitä kirjoja

Venäjän sotahistoriallisen kustannustoiminnan seuraaminen on jatkuvasti vaikeutunut tarjonnan kasvaessa ja painosmäärien samalla supistuessa, kuten vuoden 2015 katsauksessakin todettiin. Niinpä eräät ennen
vuotta 2016 ilmestyneet, poikkeuksellisen tärkeät kirjat ovat tulleet artikkelintekijän tietoon vasta edellisen aikakauskirjan ilmestymisen jälkeen.
Meriupseeri Vladimir Kiknadzen väitöskirja sotalaivaston radiotiedustelun historiasta ilmestyi 550-sivuisena kirjana Nevidimyj front vojny
na more – Morskaja radioelektronnaja pazvedka v pervoj polovine XX veka
(Näkymätön meririntama – Sotalaivaston radiotiedustelu 20. vuosisadan
ensimmäisellä puoliskolla, Dmitri Požarski -yliopisto 2011). Radiotiedustelu on aina luonteeltaan huippusalaista, ja Kiknadzen kirja lienee
Venäjällä ensimmäinen julkaisu, jossa aihepiiriä on syvällisemmin käsitelty. Kirja sisältää paljon yksityiskohtia radiotiedustelun organisaatiosta
ja laajuudesta, mutta valitettavan vähän hankittujen tietojen analysoinnista – eikä koodinavausta käsitellä juuri ollenkaan.
Radiotiedustelun pioneerina mainitaan Itämeren laivaston viestipäällikkö, kapteeni 1. lk Adrian Nepenin, jonka aloitteesta toiminta alkoi
vuonna 1912.1 Ensimmäisen maailmansodan syttyessä suuriruhtinaskunnassa oli kuunteluasemia Ahvenanmaan Prästössä, Utössä, Turussa,
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Hangossa ja Helsingissä. Vuoteen 1916 mennessä oli rakennettu uusia
kuunteluasemia Rönnskäriin, Lypertöhön ja Haapasaareen. Asemilla
kuunneltiin Saksan ja Ruotsin laivaston radioliikennettä ja valvottiin
sotalaivojen liikkeitä.
Vallankumouksen jälkeen kesti joitakin vuosia ennen kuin radiotiedusteluresurssit oli rakennettu uudelleen, mutta 1920-luvun loppupuolella kuunneltiin Baltian maiden, Ruotsin ja Suomen sotalaivastojen
liikennettä. Tärkeänä viestiupseerina oli tällöin suomalaissyntyinen Aksel
Berg (1893–1979, myöhemmin tutkatekniikan ja kybernetiikan pioneeri,
insinööriamiraali ja varapuolustusministeri).
Talvisodasta todetaan, ettei vielä ole julkaistu yhtään kirjaa, missä olisi
»objektiivisesti» kuvattu punalaivaston tiedustelutoimintaa. Kiknadze
huomauttaa, että vaikka jatkuvasti peilattiin suomalaisten panssarilaivojen ja jäänmurtajien liikkeitä (jotka lentotiedustelu lisäksi vahvisti)
sekä siepattiin rannikkolinnakkeitten viestiliikennettä, punalaivasto ei
pystynyt suorittamaan annettua päätehtävää, eli tuhoamaan vihollisen
sotalaivoja ja linnakkeita. Sotalaivaston kansankomissaari Nikolai Kuznetsov totesi jo 27. joulukuuta 1939, että Itämeren laivaston tiedustelu
toimii epätyydyttävästi. Itämeren laivaston komentaja Vladimir Tributs
totesi puolestaan myöhemmin, etteivät vanhat eivätkä uudetkaan hävittäjälaivat osanneet tulittaa mantereella olevia kohteita.
Talvisodan kuluessa pystyttiin avaamaan »viisi Suomen merivoimien
koodia, yksi rannikkopuolustuskoodi, 13 jalkaväki- ja tykistökoodia, neljä suojeluskuntakoodia ja kolme sääkoodia. Avattujen koodien avulla
pystyttiin lukemaan 1 379 vihollisviestiä». Valitettavasti tekijä ei kerro
mitään tarkempia tietoja koodien avaustoiminnasta eikä jatkotoimenpiteistä.
Ennen jatkosodan syttymistä pystyttiin seuraamaan saksalaisalusten
saapumista Suomeen (esim. 21. toukokuuta 1941 peilattiin saksalaisia
sukellusveneitä Helsingin edustalla), Suomen laivaston alusten siirtymistä Saaristomerelle sekä Ruotsin ja Suomen ilmavoimien tiedustelulentoja
Itämerellä ja vastaavasti Suomenlahdella. »Tiedustelutietojen perusteella
pystyttiin tekemään johtopäätöksiä tulossa olevasta hyökkäyksestä.»
Syyskuuhun 1941 mennessä Itämeren laivaston radiotiedustelu ilmoitti
2 228 kertaa vihollisalusten, 288 kertaa vihollissukellusveneiden, 231
kertaa rahtilaivojen ja 376 kertaa vihollislentokoneiden sijaintitietoja.
Kesäkuun 27. päivänä 1944 havaittiin saksalaisten sukellusveneiden
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siirtyminen Suomenlahden pohjukkaan, mistä saatiin vahvistus, kun
U-250-sukellusvene jäi Viipurinlahdella sotasaaliiksi. Veneestä löytyi ennestään tuntemattomia sähkömagneettisilla sytyttimillä varustettuja
akustisia torpedoja.
Itämeren laivaston ja Suomen merivoimien välisestä viestiliikenteestä
Suursaaren taistelun aikana 15.–16. syyskuuta 1944 kerrotaan seuraavasti:2
Illalla 14. syyskuuta 1944 Itämeren laivaston radiotiedustelu antoi
2 1/2 tunnin ennakkovaroituksen saksalaisten maihinnousuaikeista. Seuraavana iltana klo 21 Itämeren laivaston komentaja, amiraali Tributs
käski ottamaan yhteyden suomalaisiin Suursaaren tilanteen selvittämiseksi. Laivaston radiokeskus lähetti selväkielisen suomenkielisen kutsun
Kotkan radioaseman taajuudella, mihin suomalaiset vastasivat vasta kolmannen kutsun jälkeen – ilmeisesti »vasta saatuaan luvan esimiehiltään».
Tämän jälkeen otettiin kerran tunnissa suomenkielinen radioyhteys
Lavansaaren ja Kotkan välillä. Todettiin, että suomalaiset taistelivat riittämättömillä voimilla saksalaisia vastaan, jolloin Stavkan päätöksellä
käskettiin Itämeren laivaston ilmavoimia torjumaan maihinnousu. Lentorynnäkön jälkeen saksalaiset alukset poistuivat Suursaaren vesiltä, ja
16. syyskuuta klo 14 mennessä saareen nousseet ja ilman tukea jääneet
saksalaisjoukot antautuivat. Sotavangeiksi jäi 1 200 saksalaista. Lavansaaren ja Kotkan välinen radioyhteys toimi Suursaaren taistelujen jälkeenkin. Suomalaiset muun muassa välittivät 18. syyskuuta tietoja havaitsemistaan saksalaisaluksista. Syyskuun 26. päivän jälkeen Kotkan ja
Lavansaaren välinen radioliikenne käytiin venäjäksi.
Kiknadzen kirjan lähdeluettelossa on 658 nimekettä. Näistä noin 50 on
vieraskielisiä kirjoja, jotka käsittelevät eri maiden radiotiedustelun
historiaa. Lähdeluettelossa on myös Erkki Paleen Suomen radiotiedustelu
1927–1944, joka on mainittu kirjan esipuheessa »sisältäen aikaisemmin
tuntemattomia näkökohtia Neuvostoliiton ja Suomen radiotiedustelujen
välisestä kamppailusta toisen maailmansodan aikana». Kiknadzen kirjasta ei käy kuitenkaan mitenkään ilmi, että Paleen kirjan tietoja olisi
käytetty hyväksi.
Tutkija Juri Trifonov julkaisi 2014 laivakalenterin sotasaalis- ja sotakorvausaluksista Finljandija–SSSR: Trofejnyje i reparatsionnyje suda
1940–1945 (Suomi–Neuvostoliitto: Sotasaalis- ja sotakorvausalukset
1940–1945, Kira-kustantaja, Arkangelsk). Samana vuonna ilmestyivät
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kahden Leinon vangin muistelmat venäjäksi: Dmitri Kuzmin-Karavajevin Iz Helsinki na Ljubjanku. Vozpominanija monarhista-antibolševika
(Helsingistä Ljubjankaan. Monarkisti-antibolševikin muistelmat, TsentrDokumentatsii, Arkangelsk) ja Boris Björkelundin Putešestvije v stranu
vsevozmožnyh nevozmožnostej (Matka mahdollisten mahdottomuuksien
maahan, Russkaja kultura), joka on laajennettu versio hänen 1966 suomeksi ilmestyneistä muistelmistaan Stalinille menetetyt vuoteni: elämäni
vaiheet 1945–1955.

Vuonna 2016 ilmestyneitä kirjoja
Vanha sotahistoria ja ensimmäinen maailmansota

Suomessa asuva Aleksei Škvarov on jatkanut tutkimuksiaan venäläisen
sotaväen toiminnasta Suomessa ja julkaissut tutkimuksensa nimellä
Kogda prishli russkie. Statistitšeskoe issledovanie semej russkikh voennykh
tšinov i finljandskikh ženstšin v garnizonakh Sveaborga i Gelsingforsa v
pervoj polovine XIX v. (Kun venäläiset saapuivat. Tilastollinen tutkimus
venäläisten upseerien ja suomalaisten naisten perheistä Suomenlinnan
ja Helsingin varuskunnissa 19. vuosisadan ensimmäisen puoliskon
aikana, RME 2016).
Eversti Dmitri Kazantsevin kirja Vospominanija o službe v Finljandii vo
vremja pervoj mirovoj vojny 1914–1917 (Muistelmia palveluksesta Suomessa ensimmäisen maalimansodan aikana 1914–1917, Kutškovo pole
2016) käsittelee Suomen olosuhteita harvinaisesta näkökulmasta. Suomen suuriruhtinaskunnassa palvellut keisarikunnan armeijan operatiivisen hallinnon upseeri kertoo ensimmäisen maailmansodan tuntemattomasta rintamasta: siitä, miten pyrittiin torjumaan Suomen petoksellista ja kumouksellista (jääkäri-)liikettä venäläisvaruskuntien samaan aikaan hajotessa bolševikkivaikutuksen seurauksena. Kirjassa on
Aleksandr Rupasovin 20-sivuinen johdanto Suomen tilanteesta 1900-luvun alussa ja ensimmäisen maailmansodan aikana (ml. sortokausi ja jääkäriliikkeen syntyvaiheet).3
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Maailmansotien välinen aika

Pietarin Valtiollisen laivastoarkiston entisen tutkijan Pavel Petrovin 693sivuinen väitöskirja Krasnoznamennyj Baltijskij Flot nakanune Velikoj
Otetšestvennoj vojny 1935 – vesna 1941 gg. (Punalippuinen Itämeren laivasto Suuren Isänmaallisen Sodan aatosta 1935 kevääseen 1941) ilmestyi
2016 Dmitri Požarski -yliopiston julkaisemana. Tutkimus käsittelee
Itämeren laivaston kehitystä taustana laivaston tukeutuminen, koulutus,
sotavalmius ja operaatiosuunnittelu. Talvisodan vaiheet 1939–1940 ja
Baltian »tapahtumat» 1939–1941 esitetään melkein 100 sivulla. Lähdeluettelossa on 62 arkistolähdettä, joista valtaosa venäläisiä arkistoja, yksi
viittaus Puolan Sota-arkistoon ja neljä viittausta Viron Valtionarkistoon,
36 asiakirjajulkaisulähdettä sekä 394 venäläistä ja 33 ulkomaista julkaisulähdettä.
Edellisessä katsauksessa mainitussa matrikkelisarjassa vuosina 1937–
1938 vainotuista upseereista ilmestyi vuonna 2016 Vladimir Milbahin ja
Fedor Saberovin Itämeren laivastoa käsittelevä osa Polititšeskije repressii
komandno-natšalstujuštšego sostava 1937–1938 – Krasnoznamennyj
Baltijskij Flot (Itämeren laivaston ylintä upseeristoa koskevat vainot
1937–1938, Pietarin valtionyliopisto 2016).
Talvi- ja jatkosota

Suomessa hyvin tunnetun Petroskoin valtionyliopiston professorin Juri
Kilinin toimittama kuvakirja Sovetsko-finljandskaja vojna 1939–1940
(Neuvostoliiton ja Suomen sota 1939–1940, Novalis 2016) sisältää lukuisia aikaisemmin julkaisemattomia Venäjän valtiollisen sota-arkiston
(RGVA:n) talvisodanaikaisia valokuvia.
Vuoden 2016 tärkein julkaisutapahtuma oli Venäjän puolustusministeriön toimesta laaditun 12-osaisen Suuren isänmaallisen sodan historia
1941–1945 -teoksen loppuunsaattaminen. Kirjasarjan laatimiseen osoitettiin mittavat resurssit ja kiinnitettiin arvovaltainen kirjoittajakaarti.
Kaksi ensimmäistä osaa ilmestyi vuosina 2011–2012 silloisen puolustusministerin Anatoli Serdjukovin toimiessa toimitusneuvoston puheenjohtajana. Kun Serdjukov oli marraskuussa 2012 erotettu, uusi puolustusministeri Sergei Šoigu toimi hankkeen johtajana. Kirjasarja ilmestyi
arvokkaana 10 000 kappaleen korupainoksena, jokaisen osan käsittäessä
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noin 1 000 sivua. Teossarja on vapaasti käytettävissä internetin kautta.
Koska uusi suurteos varmaan kohtalaisen pitkäksi aikaa kanonisoi toisen maailmansodan virallisen kuvan, sitä lienee aiheellista tarkastella perusteellisemmin. Arvovaltaisesta kirjasarjasta on jo tullut uuspatrioottisen, suurta suosiota nauttivan »Kuolematon rykmentti» -liikkeen tietopohja.4
Teoksen 2. osassa käsitellään talvisotaa peräti 30 sivulla (sivut 334–
363, kirjoittajana Pietarin valtionyliopiston professori Vladimir Baryšnikov, jonka isä, professori, entinen tiedustelu-upseeri Nikolai Baryšnikov
osallistui aktiivisesti venäläis-suomalaiseen talvisotaprojektiin 1990-luvulla). Aihepiirin käsittely on harvinaisen monipuolinen. Vakuuttava
lähteistö käsittää venäläisten lähteiden lisäksi lukuisia suomalaisia asiakirjoja, sekä kaikki tärkeimmät suomalaiset kirjat: Talvisodan historia ja
Kansakunta sodassa, Talvisodan pikkujättiläinen, venäläis-suomalaisen
talvisotaprojektin tuottamat teokset, keskeisten suomalaisten upseerien
ja poliitikkojen muistelmat sekä viime vuosina ilmestynyttä tutkimuskirjallisuutta.
Mainilan laukauksista 26. marraskuuta 1939 kerrotaan – kuten aikanaan sanomalehdessä väitettiin – että neljä puna-armeijalaista sai surmansa ja yhdeksän haavoittui. Alaviitteessä todetaan: Suomalainen osapuoli kielsi joukkojensa »syyllistyneen Mainilan laukauksiin». Historiantutkijoiden myöhemmät arkistotutkimukset eivät ole tuoneet tarkempia
tietoja mainittujen laukausten syyllisyydestä. Valistunut venäläinen lukija
ymmärtää varmaan piiloviestin sanoman.
Kuusisen johtama ns. Suomen kansanhallitus vaikutti kielteisesti Neuvostoliiton arvovaltaan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Sotatoimet
kerrotaan yleisesti ottaen melko tasapuolisesti, unohtamatta Raatteen
tietä ja muita hyökkääjälle vähemmän kunniakkaasti päättyneitä mottitaisteluja. Todetaan, että puna-armeija ei ollut lainkaan valmistautunut
talvioloissa käytävään sotaan, kun sen sijaan suomalaiset taistelivat taitavasti heille tutuissa paikoissa ja olosuhteissa. Luovutettujen alueiden
paikkakunnat mainitaan sekä suomalaisilla että jatkosodan jälkeen
annetuilla uusilla nimillään. Jatkosodan hyökkäysvaihe 1941 kuitataan
taas vajaan puolen sivun hyvin ylimalkaisella kappaleella ilman ainoatakaan ei-venäläistä lähdettä.
Osassa 4 esitetään ns. Viipurin–Petroskoin-operaation Viipurin osuus
20 sivulla perinteisen neuvostokäsityksen mukaisesti. Lähteistö on laa-
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dittu kyrillisin kirjaimin muutamaa melko epäolennaista viittausta lukuun ottamatta, eikä suomenkielistä tutkimuskirjallisuutta ole käytetty.
Kannaksen taistelut päättyivät teoksen mukaan käytännöllisesti katsoen Viipurin valloitukseen 20.6.1944, kun »uusi ja modernisoitu Mannerheim-linja» oli murrettu (nimitys VKT-linja on kirjoittajalle tuntematon, mutta taistelupaikoista käytetään niiden alkuperäisiä suomalaisia
nimiä). Viipurin valloituksen jälkeen ehdittiin vielä 4.–6. heinäkuuta
1944 valloittaa 15 saarta Viipurinlahdella ennen kuin Leningradin Rintama 12. heinäkuuta siirtyi Stavkan käskyn mukaisesti puolustukseen,
»koska hyökkäyksen jatkuessa ei-oikeutettuja henkilötappioita olisi syntynyt lisääntyneen vihollisvastustuksen takia». Operaation 21.6.–9.8.1944
suoritettu Syvärin–Petroskoin osuus käsitellään myös 20 sivulla, jotka on
laadittu nojaten täysin venäjänkieliseen lähteistöön. Suomalaisten vetäytyminen Itä-Karjalasta esitetään vain venäläisten sotapäiväkirjojen ja
selostusten perusteella, eikä vastustajan toimenpiteitä juuri käsitellä.
Todetaan kuitenkin, että Karjalan Rintama ei pystynyt täyttämään
Stavkan käskyä, koska »pääjoukoilla ei saavutettu Suomen (vuoden 1940)
rajaa». Pohjois-Karjalan erämaataisteluissa 176. ja 289. Divisioona eivät
myöskään täysin »pystyneet torjumaan vihollisen hyökkäyksiä pohjoissuunnalta». Karjalan Rintaman tappiot olivat huomattavia, yhteensä yli
63 000 sotilasta, joista yli 17 000 kaatunutta.
Kronologisen kuvauksen päättävässä 5. osassa käsitellään neljällä sivulla Suomen irtautuminen sodasta vuonna 1944, alkaen Helsingin suurpommituksista helmikuussa, Paasikiven Tukholmassa ja Moskovassa
käymien neuvottelujen ja kesän Kannaksen suurtaistelujen kautta Moskovan välirauhaan syyskuussa 1944. Ei-venäläisinä lähteinä mainitaan
Mannerheimin muistelmat venäläisenä käännöksenä ja ajopuuteorian
upottamiseen osallistuneen amerikkalaisen professori C. Leonard Lundinin kirja.
Tiedustelutoimintaa käsittelevä 6. osa sisältää muutamia mielenkiintoisia Suomea koskevia tietoja:
Suomen Lontoon-lähettilään Georg Gripenbergin viestejä siepattiin
Lontoossa 1938. Myöhemmin siepattiin myös Suomen Pariisin- ja Varsovan-lähettiläiden viestejä, jotka kaikki toimitettiin Stalinille ja Vorošiloville. Viesteistä ilmeni länsimaiden vihamielinen suhtautuminen Neuvostoliittoon sekä Saksan pyrkimykset sitoa Suomi vaikutuspiiriinsä.
1930-luvun puoluepuhdistusten seurauksena Helsingin residentuu-
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rassa oli 1938–1939 pulaa suomentaitoisista asiantuntijoista (tällä halutaan ilmaista kelvottoman tiedustelutoiminnan syy ennen talvisotaa).
Samaan aikaan Stalinin luottomiehen, tiedustelu-upseeri B. A. Rybkinin
(Suomessa tunnettu Jartsev-nimisenä) neuvottelut epäonnistuivat.
Kuusisen hallituksen perustaminen »ei kestä minkäänlaista kritiikkiä,
vaan se kaatoi ainoastaan lisää bensiiniä liekkeihin, ja synnytti käsityksen
Baltian mallin mukaisesta Suomen tulevasta sovjetisaatiosta».
Talvisodan kuluessa Stalinille ja Vorošiloville raportoitiin puna-armeijan todellisista tappioista, muun muassa siitä, että Raatteen tiellä
tuhottu 44. Divisioona oli jättänyt suomalaisille 58 tykkiä ja 38 panssarivaunua ja että Kiovasta saapunut 425. Autopataljoona oli taistelukyvytön, koska autojen akuista 40 % oli kelvottomia. Valkovenäjän sotilaspiiristä Suomen rintamalle siirretyn 8. Divisioonan vahvuudesta 400
sotilasta oli karannut siirron aikana.
Neuvostoliitolle vihamielinen emigranttijärjestö ROVS yritti talvisodan lopussa perustaa ns. Venäjän kansanarmeijan vapaaehtoisista sotavangeista. Puuhamiehinä mainitaan kenraalit A. P. Arhangelski, V. V.
Biskupski ja Suomessa S. Dobrovolski (myöhemmin Leinon vanki).
Neuvostoliittoon palautetusta 5 277 sotavangista vain 450 vapautettiin
NKVD:n filtraation jälkeen. Välirauhan aikana Helsinkiin perustettiin
Sinitsynin johtama uusi residentuura.
Jatkosodan osalta on ainoastaan muutamia Suomea koskevia mainintoja: Jo 30. heinäkuuta 1941 pidätettiin Valdain alueella karjalainen, Suomessa vuodesta 1927 asunut M. A. Gavkin-Hauk, joka oli pudotettu saksalaisesta lentokoneesta. Pidätetyn agentin avulla oli tarkoitus aloittaa
ns. radiopeli käännyttämällä hänet toimimaan neuvosto-ohjauksen alaisena kaksoisagenttina.
Jatkosodan aikana pidätettiin useita Petroskoin tiedustelukoulun kouluttamia agentteja, kuten Syvärin eteläpuolella 16. heinäkuuta 1942 pidätetty agenttipari, jonka tehtävänä oli terroritoiminta.
Neuvostoliiton vastavakoilu oli valppaana jo ennen sotaa: 1930-luvun
alkupuolella eversti William Häkli (Suomen sotilasasiamies Moskovassa
1933–1935) yritti apulaisensa, kapteeni Ruokosen kanssa työläisiksi
naamioituneina lähteä laitakaupungin tehdasalueille kuuntelemaan työläisten keskusteluja. Ei kerrota, miten lapsellinen tiedonhankintayritys
päättyi, mutta kävi ilmi, että työläiset keskustelivat avoimesti, jopa raitiovaunuissa, erilaisista tuotanto-ongelmista tehtaissaan.
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Osan lähteistö mukaan lukien Venäjän ulkomaantiedustelun (SVR)
asiakirjat on täysin venäläinen.
Toisen maailmansodan ulkopolitiikkaa käsittelevässä 8. osassa esitetään kahdeksalla sivulla Suomen irtautuminen sodasta diplomaattisesta
näkökulmasta. Välirauhansopimuksen allekirjoitustilanteesta 19.9.1944
on kuva kenraali Heinrichsistä allekirjoittamassa sopimusta Ždanovin
tiukan katseen alla.
Merkillepantavaa on, että teoksessa ei ole lainkaan käsitelty sotasyyllisoikeudenkäyntiä ja Lapin sotakin mainitaan vain ohimennen. Kirjasarjan suuresta resursoinnista huolimatta ei ole löytynyt kiinnostusta
eikä kykyä – suomentaidon puuttuessa – paneutua Luoteisen Rintaman
vastustajan käsitykseen käydyistä taisteluista. Pietarissa laadittu 3. osan
talvisotaosio on siis katsantokannaltaan ja yksityiskohdiltaan myönteinen poikkeus.
Aleksandr Mardanov julkaisi 1941 – Vozdušnaja vojna na Zapolarje
(1941 – Ilmasota pohjoisessa, Jauza-Katalog) -nimisen kirjan, joka on
harvinaisen seikkaperäinen tutkimus ilmasodasta pohjoisessa. Siinä käsitellään lähinnä Pohjoisen laivaston ja 14. Armeijan ilmavoimien taistelutoimintaa Luftwaffen Luftflotte 5:ttä vastaan, tällöin aluksi tukeutuen lähinnä Banakin, Hegbuktenin (Kirkkoniemen), Luostarin (Petsamon), Rovaniemen ja Kemijärven lentotukikohtiin. Kirjassa jokainen
päivä (alkaen 19. kesäkuuta 1941) muodostaa oman osion. Lähteistö
käsittää pääosin venäläisiä tutkimuksia ja arkistoaineistoa, mutta kirjoittaja on myös käyttänyt lähteinä Hannu Valtosen Luftwaffen pohjoinen
sivusta -kirjaa sekä ilmasotatutkijoiden hyvin tuntemia Werner Girbigin
ja Eric Mombeekin JG 5 Eismeerjäger -hävittäjäeskaaderia ja Werner
Fehsen Aufklärungstaffel 124 -kaukotiedustelulaivuetta koskevia tutkimuksia.
Sekä Suomessa että kansainvälisesti tunnettu kollaboraatiotutkija
Kirill Aleksandrov on jatkanut Vlasov-tutkimuksiaan. Hän väitteli Pietarissa Tiedeakatemian Historian laitoksella keväällä 2016 historiatieteen
tohtoriksi massiivisella, 1 145-sivuisella väitöskirjallaan KONR:n kenraali- ja upseerikunta 1943–1946. Akateemisissa piireissä luultiin, että
Aleksandrovin väitöskirja mitä arkaluontoisimmasta ja kiistanalaisimmasta teemasta olisi hyvä esimerkki akateemisesta vapaudesta Venäjän
muuten kiristyvässä henkisessä ilmapiirissä. Myrskyisään, useita tunteja
kestäneeseen väitöstilaisuuteen saapuneet vastustajat, jotka olivat sekä
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sotaveteraaneja että ns. isänmaallisia nuoria, eivät tyytyneet akateemisen
laitoksen hyväksyvään päätökseen (selvin 17–1 äänin). He valittivat Moskovaan Valtakunnalliseen arvosanalautakuntaan (Vyštšaja attestazionnaja
komissija, jonka käsittely on yleensä vain muodollisuus), missä edellä
mainitun suurteoksen linjauksista jyrkästi poikkeava väitöskirja lopulta
30. toukokuuta 2017 hylättiin 14 kuukauden pohdinnan jälkeen. Tämä
on tietysti mitä vakavin isku Tiedeakatemian arvovaltaa ja tieteellistä
riippumattomuutta vastaan, eikä vielä tiedetä asian kaikkia seurannaisvaikutuksia.
Petroskoissa professori Sergei Verigin on puolestaan jatkanut kollaboraatiotutkimuksiaan ilman vastalauseita, ja Petroskoin yliopisto kustansikin hänen uuden kirjansa Pod tšužimi znamenami (Vieraiden lippujen alla).5 Kirja käsittelee sotivien osapuolten sotilaallista yhteistyötä
vihollisen kanssa sekä talvisodassa (Kuusisen armeija ja Suomen perustama Venäjän kansanarmeija) että erityisesti jatkosodassa (suomalaisessa
tiedustelukoulussa koulutettujen agenttien vaiheita). Verigin on löytänyt
uutta aineistoa muun muassa Karjalan sisäasiainministeriön ja FSB:n
Petroskoin ja Arkangelin aluearkistoista.
Kirjailija Aleksandr Bobrovin isoveli, ylikersantti Nikolai Bobrov kaatui 11. heinäkuuta 1942 suomalaisen ilmatorjunnan pudotettua hänen
Pe-2-koneensa Etelä-Kannaksen Lempaalassa. Neuvostolegendan mukaan miehistö suoritti tällöin ns. palavan taranin ohjaamalla osuman
saaneen koneen suomalaiseen tulipesäkkeeseen. Miehistön kaikki jäsenet
nimitettiin kuoleman jälkeen Neuvostoliiton sankariksi. Kirjassaan
Zvezda nad ozerami (Tähti järvien yllä, Rodnyje prostory) Aleksandr
Bobrov esittää mm. Kansallisarkiston asiakirjojen perusteella rekonstruoidun tapahtumahistorian; koneen putoaminen suomalaiseen pesäkkeeseen osoittautui täysin keksityksi.
Helsingin suurpommituksista helmikuussa 1944 saatiin lisää detaljitietoja ADD:n 203. Kaartin raskaan pommituslentorykmentin Tverissä
ilmestyneestä historiikista Gvardeiskii Orlovskii aviatsionnyi, 1941–2016
(Orlovin Kaartinlentorykmentti 1941–2016).
Viipurissa Kannaksen sotamuseota ylläpitävän Bair Irincheevin uusi
kirja Proryv Karelskogo vala, Vyborgskaja nastupatelnaja operatsija.
Tšetvertyi stalinskii udar (Karjalan vallin murto. Viipurin hyökkäysoperaatio. Stalinin neljäs isku, Jauza-Katalog) sisältää kesän 1944 suurhyökkäyksen päiväkohtaisen kronikan ajalta 9.6–15.7.1944 venäläisten
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ja suomalaisten sotapäiväkirjojen, julkaisujen ja veteraanimuistelmien
perusteella. Lähdeluettelo käsittää kymmenen venäläistä teosta, 17 suomalaista, yhden ruotsinkielisen (Erkki Käkelän Laguksen rynnäkkötykit
-kirjan ruotsinnos) ja kolme englanninkielistä kirjaa.
Paikallishistoriaa

Karjalan kannaksen pitäjähistoriikeista tunnettu Jevgeni Balašov on ryhtynyt kuvaamaan eräiden sotahistoriallisesti tärkeiden kylien vaiheita.
Ensimmäisenä kyläkirjana ilmestyi runsaasti kuvitettu Prežnaja derevnja
Joutsel’ka (Entinen Joutselän kylä, Kareliko). Kirjan kannessa on SA-kuva
Joutselän vuoden 1555 taistelun muistomerkistä ja se käsittelee Joutselän
sotahistoriaa Pähkinäsaaren rajasta lähtien. Talvi- ja jatkosodassa kaatuneet joutselkäläiset (siis suomalaiset!) esitetään liiteaukeamana kuvin ja
henkilötiedoin. Kirjan painosmäärä on omassa lajissaan ennätys: 10
(kymmenen) kappaletta! Saman tekijän Linija VT ili Karel’skij val (VTlinja tai Karjalan valli) ilmestyi uutena ja täydennettynä – nyt vain 40
kappaleen painoksena (ensimmäinen painos oli sentään 300 kappaleen
suuruinen).
Toisentyyppistä paikallishistoriaa edustaa paikallishistorian tutkija
Vladimir Žuravlevin, sotalaivaston ilmavoimien museon johtaja Galina
Vabištšvitšin ja toimittaja Dmitri Mitjurinin yhdessä laatima V nebe
Oranienbauma (Oranienbaumin taivaalla, Lomonosov), joka on julkaistu Oranienbaumin merilentoaseman 100-vuotisjuhlan kunniaksi. A4kokoisen ja 450-sivuisen kirjan sisältö on kuitenkin huomattavasti laajempi, ja on harvinaisen yksityiskohtainen Venäjän sotalaivaston ilmavoimien vuosien 1916–1945 historia.
Kirjassa on lukuisia yhtymäkohtia Suomeen: Siinä muun muassa kerrotaan ensimmäisen maailmansodan lentoasemista Suomenlahden rannikoilla, Suomeen jääneistä ja loikanneista venäläisistä lentäjistä, ilmataisteluista Koivistoon tukeutuneiden RAF:n lentäjiä vastaan, vallankumouksen jälkeen Venäjällä koulutetuista suomalaisista punalentäjistä
(joista Valter Bergström oli edennyt sotalaivaston ilmavoimien komentajaksi ennen kuin hänet teloitettiin 1938), syksyllä 1923 Lavansaareen
lentäneestä koneesta sekä syksyllä 1939 Suomen yllä suoritetuista tiedustelulennoista. Kirjan pääpaino on kuitenkin talvi- ja jatkosodassa Suomeen suoritetuilla sotalennoilla. Kirjassa on harvinaisen paljon henki-
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lö-, kone- ja yksikköluetteloita ja kaavioita, karttoja sekä satoja laadukkaasti painettuja valokuvia. Kuvien joukossa on ennennäkemättömiä,
tiedustelulennoilla mm. Helsingistä ja Kotkasta otettuja kuvia, mutta
myös saksalaisten 15.8.1939 neuvostolentotukikohdista ottamia kuvia.
(Olivatko edellä mainittuna päivänä suoritetut kuvaukset »koordinoidut» suomalaisten kanssa? Kapteeni Armas Eskola kävi Blenheim-koneella kuvauslennoilla itärajan takana sekä 11. että 19.8.1939.) – Ehkä
paras venäläinen ilmailuhistoriakirja minkä olen nähnyt.
Talvisodan rauha – strateginen erehdys?

Vaikka kirjallisuuskatsauksissa ei yleensä käsitellä aikakauslehtiartikkeleita, en voi olla mainitsematta Venäjän Tiedeakatemian Voprosy istorii
(Historian kysymyksiä) -aikakauslehden numerossa 12/2006 olevaa artikkelia Vuoden 1940 rauha Suomen kanssa strategisena erehdyksenä.
Fjodor Hotejevin artikkeli on lennokas kontrafaktuaalinen (»whatif») kertomus, jollaisia ei yleensä ole tapana julkaista arvovaltaisissa tiedejulkaisuissa. Artikkelissaan Hotejev luettelee Suomen vihamielisen politiikan ilmentymiä vuodesta 1918 lähtien: heimosodat, Suur-Suomipropaganda ja ennen kaikkea osallistuminen Hitlerin Barbarossa-hyökkäykseen. Tämän estämiseksi Neuvostoliiton olisi pitänyt jatkaa »ennaltaehkäisevää» talvisotaa loppuun saakka, eikä hätäisesti solmia rauhaa
juuri kun Suomi oli murtumassa. Huonosti laaditussa rauhansopimuksessa ei määrätty sotakorvauksia, ei vaadittu Suomelta puolueettomuutta eikä kielletty vieraiden sotavoimien saapumista Suomeen. Talvisodan ennenaikainen päättyminen johti sen sijaan Hitlerin päätökseen
miehittää Norja ja Tanska, hyökätä Ranskaan ja siirtää joukkoja Suomeen
yhteistä Barbarossa-hyökkäystä varten. Norjan miehityksen jälkeen olisi
pitänyt katkaista Suomen länsiyhteydet ja miehittää tämä vihamielinen
maa!

Lopuksi

Tärkeimmät ja laadukkaimmat Suomea koskevat sotahistorialliset tutkimukset ja julkaisut laaditaan tällä hetkellä Pietarissa ja Petroskoissa,
missä Suomi tunnetaan lähinaapurina. Käydyt sodat ovat siellä syöpyneet
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ihmisten kollektiiviseen muistiin, kuten meilläkin. Pietarista ja Petroskoista löytyy suomentaitoisia tutkijoita, ja naapurimaan kieltä ja historiaa
opiskellaan aktiivisesti. Pietarissa aktiivinen Suomen instituutti kannustaa seminaaritilaisuuksillaan ja kirjastollaan myös alan tutkijoita ja harrastajia. Moskovassa katselukulma on taas hyvin etäinen eivätkä talvisodan (ja vielä vähemmän jatkosodan) taistelut erotu Suuren isänmaallisen
sodan draaman rinnalla edes nimekkäiden tutkijoiden ajatusmaailmassa.
***
Svenska Kulturfonden on tukenut tämän kirjoituksen laatimista.

Lähdeviitteet
1 Nepenin

nimitettiin 1916 Itämeren laivaston komentajaksi. Vallankumoukselliset
matruusit murhasivat hänet Helsingissä 4.3.1917. Vara-amiraali Nepenin on haudattu
Hietaniemen ortodoksiselle hautausmaalle Helsingissä.
2 Vrt. Uitto–Geust: Taistelu Suomenlahden ulkosaarista (2017), sivut 241 ja 247.
3 Suomenlinnassa vuonna 1893 syntynyt Kazantsev jäi Suomeen, mutta ei saanut
koskaan Suomen kansalaisuutta. EK-VALPOn mukaan hän oli 1915–1917 palvellut
sotasensuurissa ja toiminut santarmilaitoksen salaisena agenttina. Hän oli EK-VALPOn
saamien lausuntojen mukaan »inhoittavan matalamielinen henkilö» ja »kiihkeä
suomivihollinen ja monarkisti». Mistään ei käy ilmi, miten ja milloin hänen vuonna
1931 laatimansa käsikirjoitus on joutunut Venäjälle.
4 Kyseessä on jo kolmas Suuren isänmaallisen sodan kokonaisesitys. Nikita Hruštševin
valtakaudella ilmestyi 1960–1965 kuusiosainen »antistalinistinen» Neuvostoliiton
Suuren isänmaallisen sodan historia, jota varten tutkijoiden käyttöön oli annettu
lukuisia aikaisemmin salaisia asiakirjoja. Uusia, ennen julkaisemattomia tietoja oli
mm. puna-armeijan tappioista ja upseeriston vainoista vuosina 1937–1938. Lisäksi
kritisoitiin voimakkaasti Stalinin henkilöpalvontaa ja hänen kyvyttömyyttään johtaa
sotaa. Leonid Brežnevin pysähtyneisyyden kaudella 1973–1982 ilmestyi 12-osainen
Toisen maailmansodan historia 1939–1945, missä palautettiin Stalinin sotilaskunnia ja
ylistettiin politrukkien panosta. Teoksen 3. osan lyhyen talvisotaosion kuvituksessa
tapahtui toimituskunnalle kohtalokas lapsus: Rauhansopimuksen allekirjoitustilaisuutta
12.3.1940 tekstin mukaan esittävässä kuvassa onkin O. W. Kuusinen allekirjoittamassa
Suomen kansanhallituksen YA-sopimusta 2.12.1939. (Talvisodan rauhansopimuksen
allekirjoitustilaisuudesta ei ole löytynyt valokuvia.) Mihail Gorbatšovin perestroikalle
oli ominaista arkistovallankumous, jolloin vapautettiin poikkeuksellisen paljon salaisia
ja erittäin salaisia mm. Kremlin presidenttihallinnon asiakirjoja. Uusia asiakirjoja oli
tarkoitus hyödyntää uudessa Suuren isänmaallisen sodan historiahankkeessa.
Perestroikan saadessa kaaosmaisia piirteitä ei laajalle hankkeelle lopulta löytynyt
rahoitusta eikä virallista kiinnostustakaan.
5 Veriginin edellinen, sekä siviili- että sotilaallista kollaboraatiota käsittelevä kirja ilmestyi
2014 suomeksi Pettureita vai sodan uhreja -nimisenä.
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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 2016
Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla
Helsingissä 16.3.2016. Kokouksen puheenjohtajana toimi eversti, professori Pasi Kesseli ja sihteerinä kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom.
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Ennen kokousta
jaettiin kahdennentoista kerran seuran pro gradu -palkinnot: 1. palkinnon sai Olli Joukio (Turun yliopisto), 2. palkinnolla palkittiin Anna Huhtala (Tampereen yliopisto) ja 3. palkinto jaettiin Elina Yli-Luukon (Jyväskylän yliopisto) ja Tero Sakalan (Maanpuolustuskorkeakoulu) kesken.
Palkintoihin saatiin taloudellista tukea Kaatuneiden Muistosäätiöltä.

Hallitus ja toimihenkilöt

Vuosikokous valitsi Seuran puheenjohtajaksi jatkamaan filosofian tohtori, dosentti Mikko Karjalaisen. Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön kokoonpano vuodelle 2016 muodostui
seuraavanlaiseksi:
Seuran hallitus vuonna 2016
Puheenjohtaja: filosofian tohtori, dosentti Mikko Karjalainen
Varapuheenjohtaja: eversti (evp.) Max Sjöblom
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Sihteeri: kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom (hallituksen
kokouksesta 11/2016 alkaen Heidi Ruotsalainen)
Jäsensihteeri ja kotisivuvastaava: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
Matkasihteeri: sihteeri Pirjo Pesonen (11/2016 alkaen Jari Forsblom)
Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen
Sotahistoriallisen Aikakauskirjan toimituskunnan puheenjohtaja:
filosofian maisteri Riitta Blomgren
Filosofian maisteri Lauri Haavisto
Majuri Vladimir Panschin
Dosentti Pasi Tuunainen
Diplomi-insinööri Ville Vuolle
Majuri Markus Wahlstein
Seuran toimihenkilöt vuonna 2016
Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: eversti (evp.) Max Sjöblom
Pro gradu -toimikunnan puheenjohtaja: filosofian tohtori Tapio
Koskimies
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 1 153 jäsentä.
Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 66, poistui 45 ja jäsenmäärä lisääntyi
edellisvuoteen verrattuna 21 henkilöllä.
Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2016 kolme (3) jäsenkirjettä,
joissa tiedotettiin Seuran järjestämistä matkoista ja muista tapahtumista. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse yli 80 %:lle jäsenistöstä.
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Seuran toiminta vuonna 2016

Kokoukset
Vuosikokous järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä 16.3. Siihen osallistui 87 jäsentä. Kokouksen jälkeen Esko Vuorisjärvi piti esitelmän
aiheesta J. O. Söderhjelm – Talvisodan oikeusministeri ja jatkosodan
rauhantekijä.
Seuran hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana yksitoista (11) kertaa
ja jatkoi vuonna 2015 aloitettua vuoteen 2020 ulottuvaa strategiatyötä.
Retket ja matkat
Seura järjesti 28.2.–9.3.2016 sotahistoriallisen matkan Vietnamiin, jossa
asiantuntijaoppaana toimi eversti (evp.) Ahti Lappi. Matkalle osallistui 38
henkilöä.
Retki pääkaupunkiseudun maalinnoitteisiin toteutettiin 15.5. Retken
oppaana toimi arkeologi John Lagerstedt. Retkellä oli mukana myös
sotahistoriasta innostuneita nuoria. Retkelle osallistui 38 henkilöä.
Seura järjesti kaksi samansisältöistä matkaa Venäjälle, Pietariin, 11.–
14.8. ja 1.–4.9.2016. Matkojen teemana oli Leningradin piiritys. Matkalla
tutustuttiin mm. Kronstadtiin, Valkeasaaren bunkkerimuseoon sekä
Pähkinäsaareen. Asiantuntijaoppaana toimi Bair Irincheev. Matkoille
osallistui 88 henkilöä.
Isosaaren linnakesaari oli retkikohteena 20.8. Retken oppaana toimivat
kapteeniluutnantti Klaus Fromholz ja Anu Vuorinen. Retkelle osallistui
85 henkilöä.
Esitelmätilaisuudet
Kevään ensimmäinen esitelmä pidettiin Tieteiden talolla 17.2.2016.
Erkki-Sakari Harju esitelmöi aiheesta Karttatietojen salassapito ja kylmä
sota. Paikalla oli noin 73 kuulijaa.
Dosentti, filosofian tohtori Marko Paavilainen esitelmöi 14.9. Tieteiden talolla aiheesta Punainen ja valkoinen terrori Uudellamaalla vuonna
1918. Paikalla oli noin 81 kuulijaa.
Filosofian tohtori Jussi Jalosen aiheena 14.12. oli Suomen kaarti Puolan kapinaa kukistamassa vuonna 1831. Tilaisuudessa oli noin 67 kuulijaa.
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Seminaarit
Sotahistoriallinen Seura järjesti Vietnam-miniseminaarin 10.2. Tieteiden
talolla. Miniseminaarin aiheena oli Vietnamin sodasta 50 vuotta – Mekongjoen suistolta Laosiin ja demilitarisoidulle vyöhykkeelle.
Miniseminaarissa luennoivat seuraavat tutkijat:
– Professori Pasi Kesseli: Yhdysvallat ja Vietnamin sota – Asevoimat,
kansa ja hallitus. Mikä petti?
– Dosentti Pasi Tuunainen: Vastakumouksellisen sodankäynnin doktriinin soveltaminen Vietnamin sodassa
– Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen: Yhdysvaltain merivoimien operaatiot Etelä-Vietnamin rannikolla ja sisävesillä
– Eversti (evp.) Ahti Lappi: Vietnam sotahistoriallisena matkakohteena
Seura järjesti Oulussa sotahistoriallisen seminaarin 18.9.2016. Oulun
pääkirjaston Pakkala-salissa järjestetyssä Oulunseudun sota- ja sotilashistoriaa käsittelevässä seminaarissa luennoivat seuraavat tutkijat:
– Professori Martti Häikiö: P. E. Svinhufvud, jääkärit ja Suomen itsenäistyminen
– Professori Matti Lackman: Jääkäriliike ja Oulu
– Professori Tiina Kinnunen: Sotahistoria tutkimuskohteena
– Professori Ohto Manninen: Suomussalmelta Ouluun – Neuvostoliiton tavoitteena Suomen katkaisu 1939
Seminaariin osallistui noin 85 henkilöä.
26.10.2016 oli vuorossa Merisotaseminaari Kansallisarkiston vanhassa
tutkijasalissa. Esitelmöitsijät ja aiheet olivat:
– Komentajakapteeni Ville Vänskä: Laivaston sotapelit 1920- ja 1940luvulla
– Komentajakapteeni Lari Pietiläinen: Merisotaa Itäisellä Suomenlahdella 1941
– Eversti, dosentti Petteri Jouko: Itämeren lukko – suunnitelmat Ahvenanmaan puolustamiseksi kylmän sodan aikana
Seminaariin osallistui noin 120 henkilöä.
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Julkaisutoiminta
Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 36 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.
Seura on digitoinut aikakauskirjan numerot 16–30 (vuoteen 2010 asti)
ja julkaissut ne kotisivuillaan.
Muu toiminta
Suomen Sotahistoriallisen Seuran verkkosivuilla oli kävijöitä seuraavasti:
Sotahistorialliset kohteet: 80 000 kävijää vuoden 2016 loppuun mennessä, jolloin kohteita on ollut 978.
Kansa Taisteli: noin 100 000 kävijää vuoden 2016 loppuun mennessä.
Seura on jäsenenä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:ssä ja Tieteellisten seurain valtuuskunnassa.

Talous

Seuran tilinpäätös osoitti 1 276,14 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 FM Heidi Ruotsalainen 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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