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LUKIJALLE

Sotahistoriallisten aikakauskirjojen julkaisemisessa on nyt saavutettu 
eräs virstanpylväs: aikakauskirja n:o 25 on tässä. Suomen Sotahisto
riallisen Seuran ja Sotamuseon yhteinen julkaisu on saavuttanut mie
hen iän. Sotahistoriallinen aikakauskiija n:o 1 julkaistiin vuonna 1980, 
mutta tosiasiassa kiijojen historia ulottuu paljon kauemmaksikin men
neisyyteen. Sotamuseo julkaisi vuosina 1948-1955 kuusi sotahistori
allista vuosikiijaa ja yhdessä Sotahistoriallisen Seuran kanssa vuosina 
1971-1978 viisi vuosikiijaa. Sotahistoriallisia vuosi-ja aikakauskirjoja 
on vajaan 60 vuoden aikana julkaistu siis peräti 36 kappaletta.

Kymmenet tutkijat ovat vuosien varrella laatineet satoja artikkelei
ta sotahistorian eri aloilta, tuhansia sivuja historiaa on tallennettu So
tahistoriallisten aikakauskiijojen kansien väliin. Sotahistoriasta löytyy 
aina uusia tutkimusaiheita ja lähteitä tutkijoiden käyttöön. Ulkomais
ten arkistojen ainakin osittainen avautuminen on tuonut uutta valaistus
ta moneen kysymykseen. Kansainvälinen yhteistoiminta sotahistorian 
tutkimisessa on lisääntynyt. Nuoremman polven tutkijoilla ei ole enää 
sellaisia rajoituksia kuin vanhemmilla aiemmin. Sotahistoriallinen ai
kakauskiija on monin tavoin täydentänyt muita sotahistorian julkaisuja 
- jo p a  korjannut puutteellisia tai virheellisiä tietoja. Aikakauskiijoissa 
on annettu tilaa myös kriittisille tutkimuksille.

Tämän aikakauskirjan artikkeleissa tarkastellaan monipuolisesti Suo
men sotahistoriaa itsenäisyyden alkuvuosilta aina 1950-luvulle saakka. 
Kansainväliset kytkennät kuuluvat tämän päivän politiikkaan, mutta ar
tikkelit osoittavat, että pienellä maalla on idän ja lännen välimaastossa 
aina ollut kansainvälistä mielenkiintoa ja vuorovaikutusta. Tiiviit suh
teet Saksaan ovat tunnettuja, mutta sotilaallista yhteistoimintaa on har
rastettu aikanaan myös Ison-Britannian, Ranskan, Ruotsin ja Baltian 
maiden kanssa. Artikkelien aihepiirit sisältävät maa-, meri- ja ilmaso- 
tahistoriaa sekä henkilöhistoriaa.

Kirja antaa vastauksia moniin kysymyksiin: Miksi brittien salainen 
tiedustelu kohdistui Suomesta Neuvosto-Venäjään vapaussodan jäl
keen? Miksi Suomenlahti oli tärkeä alue monen valtion merisotastra- 
tegiassa v. 1919-1939? Mikä oli suomalaisten salaisten tiedustelulen- 
tojen tarkoitus Neuvostoliiton alueelle ennen talvisotaa? Oliko Rans
kan suunnittelema sotilasoperaatio Petsamoon talvisodan aikana realis
tinen? SAT ja VIA -  mitä ne olivat? Henkilöhistoriat liittyvät kapteeni
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Alpo K. Marttiseen talvisodassa ja sotamarsalkka Mannerheimin ase
maan eri rooleissa. Arvostetut tutkijat esittelevät laajaan lähdeaineis
toon pohjautuvan suomalaisen näkökulman kiistellystä Leningradin 
saartokysymyksestä. Suomen siirtyminen suihkukonekauteen kylmän 
sodan alkuvaiheessa saa nyt myös lisävalaistusta.

Kirjoittajilla on vastuu esittämistään mielipiteistä. Toimituskunta 
esittää parhaat kiitokset aikakauskirjan kirjoittajille ja kääntäjälle sekä 
julkaisun tukijoille.

AHTI LAPPI
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Juho Kotakallio*

SUOMEN JA ISON-BRITANNIAN 
TIEDUSTELU YHTEISTYÖ 1918-1920

Ison-Britannian laajan imperiumin hallitseminen vaati kattavaa tieto
jen keräämistä ja tilanteiden tarkkailua. Sekä sisäisistä että ulkoisista 
uhkatekijöistä tarvittiin tietoja. Sisäisistä vaaroista akuutein oli Irlan- 
nin-kysymys. Ulkoisista uhista 1800-luvulla uhkaavin oli Venäjä, jota 
pidettiin vaarana Intialle. Ison-Britannian ja Venäjän välillä käytiin 
Aasiassa tiedustelun osalta niin sanottua suurta peliä, jossa osapuolet 
pyrkivät selvittämään toistensa aikomukset. Venäjän laajentumispyrki- 
mykset britti-imperiumin intressialueille kiristivät maiden välejä. Suuri 
peli brittien ja venäläisten välillä päättyi vuonna 1907, jolloin Venäjä ja 
Iso-Britannia pääsivät sopimukseen maiden välisestä etupiirijaosta Aa
siassa. Ensimmäinen koitos maiden tiedusteluorganisaatioiden välillä 
laantui.

Suuren pelin laannuttua Aasiassa britti-imperiumia uhkasi uusi haas
te, joka nousi Euroopasta, missä tiedustelu oli jäänyt hyvin vähäisel
le huomiolle. Vuonna 1909 perustettiin Ison-Britannian salainen pal
velu British Secret Service vastaamaan niihin haasteisiin, joita Saksan 
kasvava asevarustelu asetti. Salainen palvelu, Secret Service, jakaantui 
kahteen osaan: kotimaan vastavakoiluun ja ulkomaanosastoon. Ulko
maanosaston nimeksi tuli elokuussa 1914 MIlc, ja vuodesta 1921 läh
tien se on ollut Secret Intelligence Service (SIS). Organisaatio tunne
taan myös MI6-nimisenä. SIS vastasi ja vastaa edelleenkin Ison-Britan
nian ulkomaantiedustelusta. Sen olemassaolo tunnustettiin virallisesti 
vasta vuonna 1994 säädetyssä laissa, Intelligence Service Actissa.

Secret Intelligence Servicen alkuvuosien rahoitus oli niukkaa, ja 
tämä johti siihen, ettei SIS:n päälliköllä Mansfield Cummingilla, joka 
tunnettiin vain sukunimensä etukiijaimella C:llä, ollut varaa täysipäi-

*(s. 1978), filosofian maisteri, Suomen Sotahistoriallisen Seuran sihteeri, valmiste
lee väitöskirjaa aiheesta Suomen ja Ison-Britannian tiedusteluyhteistyö 1918-1941.
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väisiin agentteihin.' Alkuaikoina tiedustelupalvelua työllisti Saksan ja 
Ison-Britannian välinen asevarustelu ja  tämän jälkeen ensimmäinen 
maailmansota, jonka aikana Euroopan maiden tiedusteluorganisaatiot 
laajenivat. Sodan päätyttyä brittitiedustelu oli kriisissä, koska rauhan- 
aikaista tiedustelua supistettiin, ja  näin ollen myös SIS:n täytyi osoittaa 
tarpeellisuutensa rauhan aikana.2

Secret Intelligence Service ja Suomi

Ison-Britannian tiedustelupalvelussa säilyi ensimmäisen maailmanso
dan päätyttyä mielenkiinto Saksaa kohtaan, mutta Neuvosto-Venäjän 
bolsevikeista muodostui sen päävihollinen. Samalla Iso-Britannia kiin
nostui myös niistä maista, joista oli etua Neuvosto-Venäjän vastaises
sa tiedustelussa. Yhteistyötä tehtiin länsimaiden tiedusteluorganisaati- 
oiden ja Neuvosto-Venäjän rajanaapureiden välillä. Secret Intelligence 
Servicen tiedustelijat kulkivat Neuvosto-Venäjälle ja  takaisin naapuri
maiden kautta. Yhtenä läpikulkupaikkana oli Suomi, joka oli sijaintinsa 
ja rajaolojensa vuoksi erinomainen paikka ajateltuna mitä tahansa sa
laista liikennettä Neuvosto-Venäjälle. Suomen ja Venäjän välinen raja 
oli pitkä, ja korpista rajaa oli vaikea valvoa.3 Tietenkin Intia antoi bri
teille toisen hyvän asemapaikan bolsevikkien vakoilulle, mutta maas
to-olot ja Pietarin sijainti Suomen rajan pinnassa houkuttelivat käyttä
mään Suomea asemapaikkana. SIS siirsikin Neuvosto-Venäjän vastai
sen vakoilun organisoinnin Tukholmasta Helsinkiin.

Secret Intelligence Service hoiti yleensä tiedustelutoimintaansa Ison- 
Britannian lähetystöissä sijainneiden passitoimistojen kautta. Passi- 
toimistot toimivat itsenäisesti ja hankkivat myös sellaista tietoa, jota 
ei julkisista lähteistä saanut. SIS ei kuitenkaan jostakin syystä perus
tanut vuoden 1918 jälkeen uudelleen Venäjälle omaa passitoimistoa, 
vaikka maat solmivat diplomaattisuhteet vuonna 1924 ja  vaikka Venä
jällä oli vuoden 1918 aikana brittilähetystön yhteydessä sijainnut SIS: 
n toimisto.4 Tutkija Phil Tomaselli esittää passitoimiston puuttumisen 
syyksi sen, että Ison-Britannian lähetystön henkilömäärän lisääminen 
olisi johtanut vastavuoroisesti Neuvosto-Venäjän Ison-Britannian lähe
tystön diplomaattien määrän kasvuun. Tämä olisi käytännössä lisännyt 
vakoilijoiden määrää.5 Tomaselli esittää myös, että taloudellisilla teki
jöillä saattoi olla osansa passitoimiston puuttumiseen, mutta myös sil
lä, että C:llä oli asiamiehiä naapurimaissa hoitamassa Neuvosto-Venä
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jälle kohdistuvaa tiedustelua. Tämä ei tietenkään sulkenut pois agent
tien käyttämistä Neuvosto-Venäjällä. SIS oli sijoittanut omia agentte
jaan Ison-Britannian kauppavaltuuskuntaan Moskovaan vuonna 1921.6 
Myös Neuvosto-Venäjällä oli kauppavaltuuskunnassaan Lontoossa 
omat vakoojansa.

Secret Intelligence Servicen Suomen-toiminnan kannalta oleelliset 
henkilöt olivat Ernest Boyce ja Harry Carr. Jälkimmäinen hoiti Ison- 
Britannian lähetystön passitoimistoa Helsingissä ja toimi näin ollen 
SIS:n miehenä Suomessa vuodesta 1921 lähtien. Hän oli ensiksi mai
nitun Ernest Boycen, ST2:n, alaisuudessa. Boyce oli johtanut vuonna 
1918 SIS:n Moskovan toimistoa ja  siirtynyt tämän jälkeen Helsinkiin 
jatkamaan Neuvosto-Venäjälle suuntautunutta vakoilua. Boyce johti 
pääasiallisesti Tallinnasta SIS:n Baltian ja Venäjän alueen tiedustelua.7 
Ernest Boycen jätettyä tehtävänsä vuonna 1925 Harry Carr sai hoitaak
seen hänen tehtävänsä. Carr, joka sai diplomaatti statuksen Ison-Britan
nian lähetystön passitoimiston päällikkönä vuonna 1939, toimi Helsin
gissä vielä talvisodan aikanakin. Välirauhan aikana hän siirtyi Ruotsiin 
hoitamaan SIS:n tehtäviä, ja  sieltä hän hoiti Suomen ja Saksan vastais
ta vakoilua jatkosodan aikana.8

Epäluuloisuuden aika -  vuosi 1918

Vuonna 1907 hiipunut suuri kilpailu Ison-Britannian ja Venäjän välillä 
käynnistyi uudelleen vuonna 1917 Venäjän lokakuun vallankumouksen 
ja kommunistien valtaannousun seurauksena. Syntyi tilanne, jossa SIS: 
n pelkona oli Neuvosto-Venäjän sulkeutuminen ulkomaalaisilta. Secret 
Intelligence Service oli havainnut tämän eristäytymisen, ja  sille oli tär
keää saada agentti Neuvosto-Venäjälle.9 Agentti pystyisi pitämään bri
tit ajan tasalla, sillä muuten he olisivat bolsevikkien antamien puolu
eellisten tietojen varassa. Myös muut länsimaat pyrkivät tehostamaan 
tiedustelutoimintaa Venäjällä lokakuun vallankumouksen jälkeen.10

Lokakuun vallankumouksen jälkeen Venäjän tilanne oli sekava. 
Maassa käytiin sisällissotaa, ja  saksalaiset joukot olivat vielä rajalla. 
SIS värväsi ja koulutti agentteja, jotka sopeutuisivat Venäjän oloihin 
ja jotka pystyisivät suorittamaan Ison-Britannian tiedusteluorganisaati- 
on antamia tiedustelutehtäviä. Yhtenä kontaktina oli majuri John Sca
le, joka hoiti SIS.n Tukholman toimipistettä ja valitsi päteviä agentte
ja Neuvosto-Venäjälle.11 Secret Intelligence Servicen ongelmana oli,
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kuten tutkija Tomaselli artikkelissaan C’s Moscow Station -  The Ang- 
lo-Russian Trade Mission as Cover for SIS in the Early 1920 s toteaa, 
sopivien agenttien löytäminen. Isolla-Britannialla oli rajallinen määrä 
kansalaisia, jotka osasivat venäjää, tunsivat Venäjän oloja ja  sopivat tie- 
dustelutehtäviin.12 Agentit hyötyivät aikaisemmasta Venäjällä oleske
lusta ja maan tapojen ja kulttuurin tuntemisesta ja kielen osaamisesta.13 
SIS:n tiedustelu perustuikin, kuten brittiagentti, kapteeni George Hill 
huomioi muistelmissaan, enemmänkin agenttien laatuun, ei niinkään 
määrään.14

Yhdessä vaiheessa SIS oli ainoa järjestö, joka pystyi toimittamaan 
tietoa Venäjältä Ison-Britannian parlamentille.15 SIS sai tietoja agen
teiltaan, joita lähetettiin Neuvosto-Venäjälle enimmäkseen joko Suo
men tai Muurmannin alueen kautta. Ison-Britannian tiedustelu käytti 
Suomen lisäksi myös muita reittejä selvittäessään Neuvosto-Venäjän 
tapahtumia. Myös Baltiasta ja Intiasta Neuvosto-Venäjälle lähetettyjen 
agenttien kautta saatiin tietoa. Ongelmana oli luotettavan tiedon saa
minen bolsevikkien hallitsemasta sekasortoisesta Venäjästä.16 Tämä 
perustui siihen, ettei bolsevikkilähteistä eikä vallankumouksen vuoksi 
Venäjältä paenneilta antikommunisteilta saatu täysin luotettavaa tietoa. 
Parhaimmat tulokset SIS sai itse paikalla olleilta agenteilta, jotka pys
tyivät tarkistamaan tietojen todenperäisyyden.17

Isolla-Britannialla oli pyrkimyksenä SIS:n agenttien kautta pitää 
Neuvosto-Venäjä mukana ensimmäisessä maailmansodassa. Neuvos
to-Venäjällä sijainneet ympärysvaltojen sotilaslähetystöt pyrkivät agi- 
toimaan taisteluiden jatkamisen puolesta. Kapteeni George Hill, koodi
nimeltään I.K.8., lähetettiin Lontoosta Venäjälle heinäkuussa 1917 sel
vittämään helmikuun vallankumouksen jälkeisiä tapahtumia. Hill mat
kusti Lontoosta vakoilijoita täynnä olevan Tukholman kautta Tornioon 
ja Terijoen kautta Venäjälle.18 Loppuvuodesta 1917 hän arvioi tilannet
ta: ’’Tilanne rintamalla oli kriittinen. Venäjän sotakoneisto oli hitaasti, 
mutta varmasti murenemassa.” Venäjän väliaikaisen hallituksen valta
kausi päättyi bolsevikkien lokakuun vallankumoukseen, ja yhteistyö
tä pyrittiin sen jälkeen rakentamaan ympärysvaltojen ja bolsevikkien 
välille. Britit katsoivat, että yhteistoiminnalla bolsevikkien kanssa he 
pystyisivät parhaiten toimimaan saksalaisia vastaan. Brest-Litovskin 
rauhansopimuksen jälkeenkin britit pyrkivät pitämään suhteita yllä 
bolsevikkeihin. War Office oli antanut agentti Hiilille ohjeeksi pysy
tellä kosketuksissa bolsevikkeihin siinä toivossa, että nämä jatkaisivat 
taistelua saksalaisia vastaan. Hill jopa auttoi jäljestämään bolsevikkien
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tiedustelutoimintaa saksalaisia vastaan.19
Yhteistoiminnasta ei kuitenkaan tullut mitään. Bolsevikkien valtaan

nousun jälkeen vallankumousjohtaja Vladimir Iljits Lenin neuvotteli 
rauhasta saksalaisten kanssa. Aselepo solmittiin Neuvosto-Venäjän ja 
Saksan välillä joulukuussa 1917 ja 3.3.1918 allekirjoitettiin varsinai
nen rauhansopimus. Siltä varalta, että venäläisistä olisi hyötyä saksa
laisia vastaan, Iso-Britannia lähetti Bruce Lockhartin epäviralliseksi 
edustajaksi Pietariin. Lockhart oli sodan aikana toiminut Ison-Britan- 
nian Moskovan pääkonsulina.20 Neuvosto-Venäjän ja ympärysvaltojen 
väliset suhteet eivät kuitenkaan edenneet rauhanomaiseen suuntaan. 
Ympärysvalloista tuli uhka neuvostohallitukselle varsinkin sen jälkeen, 
kun osa niistä teki intervention Neuvosto-Venäjälle ja tuki vastavallan
kumouksellisia, joiden varaan ympärysvallat laittoivat toivonsa itärin
taman uudelleenavaamisessa. Ison-Britannian Venäjällä toimineen soti- 
laskomission johtajan ja  Pietarin entisen sotilasattasean, kenraalimajuri 
Alfred Knoxin mielestä Ison-Britannian oli tuettava antikommunisteja 
voittaakseen maailmansodan.21 Britit alkoivat tukea vastavallankumo
uksellista toimintaa ja varmistella omia etujaan Neuvosto-Venäjällä.22

Britit suunnittelivat kommunistihallinnon kaatamista. Secret Intelli
gence Servicen agentit tukivat vastavallankumouksellisten toimintaa. 
Kuuluisin SIS:n Neuvosto-Venäjälle lähettämistä agenteista oli Sid
ney Reilly, koodinimeltään ST1. SIS:n päällikkö Cumming lähetti hä
net Muurmannin alueen kautta Neuvosto-Venäjälle vuoden 1918 al
kupuolella.23 Sidney Reillyn ja Bruce Lockhartin tehtäväksi muodos
tui neuvostohallituksen kaataminen, mikä epäonnistui.24 Leninin sa- 
lamurhayrityksen vuoksi britit joutuivat epäsuosioon ja bolsevikkien 
salainen poliisi Tseka teki ratsian Ison-Britannian Moskovan lähetys
töön 31.8.1918, surmasi Ison-Britannian sotilasattasean, kommodo
ri Cromien ja vangitsi useita brittejä.25 Tapahtuman johdosta Ison-Bri
tannian ja Neuvosto-Venäjän diplomaattisuhteet katkesivat. Se vaikutti 
myös muihin antikommunisteihin, koska vallankumousjohtajan murha
yrityksen jälkeen bolsevikkien terrori käynnistyi todenteolla venäläis
tä yläluokkaa ja vastavallankumouksellisia vastaan.26 Britit ja heidän 
liittolaisensa joutuivat bolsevikkien vainon kohteeksi kaikkialla, mihin 
kommunistien ja Tsekan valta ulottui.27

Bolsevikit olivat varmoja siitä, että brittiläiset ja ranskalaiset agen
tit olivat pyrkineet kaatamaan neuvostohallituksen.28 Neuvosto-Venä
jällä käytiin näytösoikeudenkäynti Lockhartia ja muita brittejä vastaan. 
Iso-Britannia onnistui kuitenkin saamaan vastavallankumouksellisesta
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toiminnasta syytetyt pois Neuvosto-Venäjältä vaihtamalla pidättämi- 
ään bolsevikkeja vangittuihin britteihin. Näin Iso-Britannia sai vapaak
si muun muassa Bruce Lockhartin ja SIS:n Moskovan päällikön Ernest 
Boycen.29 Bruce Lockhart, 31 muuta brittiä ja  25 ranskalaista ylitti 
Suomen rajan lokakuussa 1918 ja kulki junalla Tornion kautta Tukhol
maan.30 Marras-ja joulukuun aikana Kannaksen kautta kulki vielä 413 
ranskalaista ja 56 brittiä Tornioon ja Turkuun.31

Osa Ison-Britannian agenteista pystyi väittelemään Tsekaa ja pää
si omia reittejään pitkin pois Neuvosto-Venäjältä. Agentti George Hill 
pääsi pakenemaan suomalaisen kalastajan avustamana Pietarista Tallin
naan. Tallinnasta Hill matkusti Helsingin ja Tukholman kautta Isoon- 
Britanniaan.32 Myös agentti Sidney Reilly pakeni Hillin tavoin Neu
vosto-Venäjältä Tallinnan kautta Helsinkiin, josta hän jatkoi matkaan
sa Isoon-Britanniaan. Tallinnanja Helsingin käyttäminen kauttakulku- 
paikkoina ei ollut täysin ongelmatonta, sillä kummassakin kaupungis
sa oli saksalaisia joukkoja. Baltian alue oli saksalaisten hallinnassapa 
Suomessa saksalaiset pidättivät brittejä.33 Reilly esiintyi Bergmann-ni- 
misenä kauppiaana ja tarkkaili saksalaisten upseerien toimintaa Helsin
gissä. Hän oli myös keskustellut heidän kanssaan Harjukadulla sijain
neessa hotellissa.34

Saksan vielä ollessa sodassa Venäjältä pakeneviin ympärysvaltojen 
kansalaisiin suhtauduttiin Suomessa hyvin varauksellisesti. Suomen 
ja Venäjän rajamaan komendantti, kapteeni Rantakari, kirjoitti vuoden 
1918 syyskuussa Yleisesikunnan (YE) 111:n osaston päällikölle evers
tiluutnantti Eino Suolahdelle: ’’Koska on peljättävä niin kuin Herra 
Everstiluutnantti itse on huomauttanut, että Venäjältä tänne pakenevat 
Ententevaltojen upseerit, sotilaat, sekä asevelvollisuusijässä olevat ala
maiset pyrkivät Skandinavian kautta Muurmanin rintamalle... Meidän 
on humaanisista syistä kuitenkin miltei mahdoton nimellisesti puolu
eettomana maana olla vastaanottamatta edellä kategorisoituja henkilöi
tä koska niistä usea pakenee todella aivan vilpittömässäkin mielessä... 
eikö olisi yhdyttävä sellaisiin toimenpiteisiin, että tänne pakenevat En- 
tentenupseerit, sotilaat ja asevelvollisuusijässä olevat alamaiset lähetet
täisiin Saksaan.”35

Suomessa ei haluttu, että Muurmannin alueelle päästettäisiin lisää 
ympärysvaltojen sotilaita, jotka olisivat voineet uhata Suomea ja sen 
intressejä Itä-Karjalassa. Vaikka Suomi oli puolueeton maa, tämä puo
lueettomuus oli, kuten kapteeni Rantakari kirjoitti, nimellistä. Suomi 
oli suuntautunut Saksaan, joten Saksan viholliset olivat Suomen vi
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hollisia tai mahdollisesti tulevia vihollisia.36 Helsingin Ison-Britanni- 
an konsuli miettikin mahdollisuutta antaa briteille kehotus poistua Suo
mesta, koska britteihin ei suhtauduttu lämpimästi.37

Britit olivat huomanneet Suomen aseman Saksan rinnalla muidenkin 
toimien kautta. SIS epäili Suomen Lontoon epävirallisen edustajan Eu
gen Wolffin sekaantuneen saksalaisten harjoittamaan vakoiluun britte
jä  vastaan. Pitäviä todisteita tästä toiminnasta ei saatu.38 Wolff herätti 
brittien huomion palatessaan brittialuksella Suomeen. Hän oli tällöin 
käyttänyt kiikareitaan ja tehnyt muistiinpanoja Ison-Britannian ranni
kosta ja rannikkolinnoituksista.39 Tämän tapauksen seurauksena Wolff 
pidätettiin, mutta vapautettiin myöhemmin.

Paul Dukes -  alias ST25 ja Augustus Agar -  alias ST34

Ison-Britannian lähetystö Moskovassa suljettiin syksyllä 1918, ja Neu
vosto-Venäjä sulkeutui virallisen diplomatian osalta.40 Lähetystön sul
kemisen myötä poistui tiedustelun kannalta erinomainen tarkkailu
paikka Neuvosto-Venäjällä.41 Tiedustelu hankaloitui, kun britit eivät 
voineet tarkkailla Neuvosto-Venäjän tapahtumia lähetystöstään käsin. 
Neuvosto-Venäjä kiristi myös matkustusasiakirjojen lupapolitiikkaansa 
siten, että Neuvosto-Venäjälle pääsi joulukuun 1918 jälkeen vain neu
vostohallituksen edustajan allekirjoituksella varustetulla passilla.42

Secret Intelligence Service lähetti marraskuussa 1918 Neuvosto-Ve
näjälle Paul Dukesin, koodinimeltään ST25. Dukes oli aikaisemmin 
oleskellut Venäjällä, josta hän palasi vallankumouksen jälkeen Isoon- 
Britanniaan, missä SIS:n päällikkö Sir Mansfield Cumming värväsi hä
net SISieen.43 Dukesille annettiin tehtäväksi palata Neuvosto-Venäjälle 
ja  tiedottaa maan tapahtumista. Keinot hän sai päättää itse. Dukesille 
kerrottiin myös, että hän oli Neuvosto-Venäjän rajan ylitettyään yksin 
tehtävänsä kanssa. Mikäli hän jäisi kiinni, hänen hyväkseen olisi mah
dotonta tehdä mitään. Dukes aikoi aluksi mennä Pietariin Muurman
nin kautta, sillä alue oli ympärysvaltojen ja  valkoisten venäläisten hal
linnassa. Hän päätyi kuitenkin pyrkimään Neuvosto-Venäjälle Suomen 
kautta.

Karjalan kannaksella suomalaiset rajavartijat auttoivat Paul Duke
sin Rajajoen toiselle puolelle marraskuun puolivälissä 1918. Dukes 
sai mukaansa rajavartijoiden väärentämät Tsekan paperit, joiden tur
vin hän pystyi liikkumaan turvallisemmin Pietarin kaduilla. Dukes
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palasi Suomen puolelle joulukuussa, toimitti tietonsa Ison-Britannian lä
hetystöön Helsinkiin ja kävi tapaamassa Tukholmassa majuri John Sca- 
lea. Hän palasi takaisin Neuvosto-Venäjälle ennen vuodenvaihdetta ja 
sai jälleen mukaansa rajavartijoilta dokumentteja ja henkilöpapereita.44 
Paluu ei Dukesilta onnistunut samalla tavalla kuin aikaisemmin, sillä 
eversti Edvard Ausfeldt puuttui hänen toimintaansa. Suomen kansalai
suuden saanut saksalainen, Terijoen rajakomendanttina ja Jääkäripatal
joona 27:n viimeisenä komentajana toiminut Ausfeldt vaikeutti Duke
sin työtä pidättämällä tämän. Kun komendantille diplomaattiteitä pitkin 
selvitettiin, että Dukes piti vapauttaa, Ausfeldt oli raivoissaan.45 Tämän 
jälkeen Ausfeldt pyrki kaikin keinoin hankaloittamaan Dukesin toi
mintaa, koska ei halunnut avustaa brittiagenttia, vaan saksalaisia. Teri
joen komendantti vaihdettiin brittien pyynnöstä tammikuussa 1919.46 
Tätä ennen oli Ison-Britannian tiedustelulähteiden mukaan rajalla ollut 
käynnissä kehitys, joka vaikeutti SIS:n tiedonkulkua Suomen ja Neu
vosto-Venäjän välillä. Näköpiirissä oli jopa tiedusteluyhteyden täydel
linen sulkeutuminen. Tähän brittien kannalta negatiiviseen kehitykseen 
vaikuttivat varsinkin jääkärit, jotka olivat hyvin saksalaismyönteisiä ja 
ympärysvaltojen vastaisia.47

Suomen ulkoministeriö ja sotaministeriö olivat valmiita yhteistyöhön 
SIS:n kanssa ja antoivat Dukesille alkuvuodesta 1919 luvan liikkua ra
jan yli milloin ja mistä paikasta tahansa. Ongelmana olivat kuitenkin 
Karjalan kannaksen rajaviranomaiset, jotka olivat saksalaismyönteisiä. 
Terijoen komendantti Ausfeldt oli antanut ohjeet, joiden mukaan kaikki 
Neuvosto-Venäjälle pyrkijät piti pysäyttää ampumalla. Ympärysvaltoi
hin myönteisesti suhtautunut Rajajoen (Valkeasaaren) komendantti, re
servin vänrikki Einar Olof Montell oli brittitietojen mukaan erotettu ja 
korvattu saksalaismielisellä aktivistilla Kai Donnerilla. Dukes oli juuri 
Montellin vastuualueelta siirtynyt Neuvosto-Venäjän puolelle kahdes
ti loppuvuodesta 1918. Montellin korvannut Donner toimi yhteistyös
sä saksalaisen agentin kanssa.48 Aktivistien ja jääkärien toiminta saksa
laisten agenttien kanssa uhkasi brittien yhteyksiä Suomen kautta Neu
vosto-Venäjälle.49 Saksalaisen Bassevitz-nimisen agentin sanottiin brit- 
tiagentti ST24:n tietojen mukaan maksaneen 1 000 000 markkaa siitä, 
että brittien yhteydet Karjalan kannakselta Pietariin katkeaisivat.50 Täl
laisesta toiminnasta oli haittaa Suomen ja brittien suhteille ja samal
la Suomen itsenäisyyden tunnustuksen saamiselle. Iso-Britannia olikin 
asettanut ehdoksi saksalaisagenttien poistumisen Suomesta.51 Kahden 
saksalaisagentin, Bassevitzin ja Bartelsin, poistuttua Suomesta Iso-Bri-
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tannia tunnusti Suomen itsenäisyyden.52
Ison-Britannian lähettiläs Henry McGrady Bell ilmoitti helmikuussa 

1919, että Ausfeldt oli lähtenyt Suomesta. Ausfeldt tosin palasi Suo
meen ja  toimi vuonna 1920 suojeluskuntajärjestön esikuntapäällikön 
tehtävissä, mutta ei poliittisista syistä pystynyt jatkamaan tässä tehtä
vässä, vaan joutui jättämään eroanomuksensa lokakuussa 1920.53 Brit- 
teihin kielteisesti suhtautunut aktivisti Kai Donner kutsuttiin myös pois 
tehtävistään ja erotettiin. Montell puolestaan jatkoi entisissä tehtävis
sään Valkeasaaren komendanttina lokakuuhun 1919 asti.54

Dukes joutui saksalaismielisten komendanttien Ausfeldtin ja Don
nerin vuoksi siirtymään Neuvosto-Venäjälle toisesta kohdasta kuin ai
emmin. Dukes löysi Raudusta brittimyönteisen luutnantin, joka avusti 
agentin rajan ylitse maaliskuussa 1919, kun Dukes oli esittänyt rajany
lityslupansa. Tämän jälkeen Dukes ei henkilökohtaisesti toimittanut 
tiedustelutietoja Suomen puolelle, vaan käytti kuriireja.55 Kontaktien- 
sa kautta Dukes sai kuulla sekä Pietarissa että sen ympäristössä sattu
neista tapahtumista.56 Kuriirien välityksellä Dukesin tiedot toimitettiin 
Helsinkiin Ison-Britannian lähetystöön, josta tiedot lähetettiin merikaa- 
pelia pitkin SIS:n Pohjois-Euroopan toimistoon Tukholmaan ja sieltä 
edelleen Lontooseen.57 Suoraa sähkötysyhteyttä Helsingistä Lontoo
seen ei harkittu, ja vähemmälle jäi myös mahdollisuus sähköttää Hel
singistä Muurmanniin ja sieltä Lontooseen.58 Jukka Rislakki olettaa, 
että Dukesin raportit toimitettiin myös Suomen sotilastiedustelulle.59 
Tämä saattaa hyvinkin pitää paikkansa.

Rajanylitys ja tietojen toimittaminen SIS: 11c oli aina hankalaa ja vaa
rallista Tsekan vuoksi.60 Vaarana olivat myös suomalaiset rajavartijat, 
joille oli annettu käsky ampua väärästä kohdasta rajaa ylittävät. Alku
vuodesta 1919 oli ammuttu kaksi brittitiedustelun kuriiria.61 Ongelmia 
ilmeni myös kuriirien viisumien uusimisessa, koska pelkona oli, että 
venäläiset kopioisivat viisumeita ja käyttäisivät niitä hyväkseen pyrki
essään Suomen puolelle. Osasyynä siihen, ettei viisumeja automaatti
sesti uusittu, voidaan pitää sitä, että britit käyttivät venäläisiä kuriireja 
yhteydenpidossa Kannakselta Pietariin.62 Rajaliikenteen ja mahdollis
ten vakoilijoiden varalta oli Suomen ja  Venäjän rajamaan komendant
ti Rantakari antanut syyskuun lopulla 1918 toimintaohjeen, jonka mu
kaan Neuvosto-Venäjältä paenneita ei päästettäisi palaamaan Neuvosto- 
Venäjälle.63 Suomessa suhtauduttiin erittäin epäluuloisesti venäläisten 
toimintaan ja ymmärrettävää oli, ettei maassa oleskelevien venäläisten 
annettu toimia täysin vapaasti. Tämä vaikutti myös brittien alaisuudes
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sa toimineisiin kuriireihin. Dukes lähetti tiedustelutietoja venäläisten 
kuriirien välityksellä. Yhtenä heistä toimi emigrantti Pjotr Petrovits So
kolov. Hän oli ensimmäisen maailmansodan aikana vakoillut Torniossa 
ja  osallistunut vuonna 1918 Viipurin valtaukseen sekä toiminut tämän 
jälkeen Ison-Britannian tiedustelun hyväksi viemällä Dukesin puolesta 
tietoja Suomen puolelle ja  perustamalla kuriiripalvelun Karjalan kan
nakselle.64

Suomalaiset pidättivät Karjalan kannaksella huhtikuussa 1919 yhden 
rajan yli pyrkineen brittitiedustelun kuriirin. Ison-Britannian epäilyk
set kohdistuivat jälleen Suomen yleisesikunnan III osaston sisällä ole
viin ’’saksalaisagentteihin”. SIS:lle oli tärkeää pitää kulkureitti avoinna 
Karjalan kannakselta Pietariin. Jos viisumeita ei annettaisi SIS:n käyt
tämille kuriireille, yhteys Dukesiin saattaisi katketa kokonaan, ja sa
malla tiedonsaanti Neuvosto-Venäjän tapahtumista loppuisi tyystin.65

Britit korostivat valtionhoitaja Mannerheimille, että heidän tarkoi
tuksenaan oli suorittaa vain puhdasta tiedustelua, ei tukea eri osapuo
lia.66 Tämä ei pitänyt paikkaansa, sillä SIS:n tiedustelu, joka oli säily
nyt Neuvosto-Venäjällä Dukesin toiminnan ansiosta, antoi SISrile mah
dollisuuden yhteydenpitoon Pietarin vastavallankumouksellisiin jär
jestöihin ja myös vastavallankumouksellisten tukemiseen.67 Pietarissa 
Dukes oli yhteydessä ainakin valkoisten venäläisten vastavallankumo
ukselliseen ’’Kansalliseen keskukseen”, jonka tarkoituksena oli kaataa 
bolsevikkihallitus.68

Bolsevikkien tehostuneen valvonnan seurauksena yhteys Dukesiin 
katkesi. Dukesin lähettämät tiedot eivät saavuttaneet aina määränpää
tä, ja  hän oli eristyksissä Neuvosto-Venäjällä. Hän ei myöskään saa
nut tietoja SISritä. Secret Intelligence Servicen johtajalle, Sir Mans
field Cummingille oli tärkeää saada katkennut tiedusteluyhteys jälleen 
toimimaan. Yhteyttä lähti avaamaan vuoden 1919 keväällä luutnantti 
Augustus Agar, koodinimeltään ST34. Hänelle kerrottiin, että hän saisi 
apua eri tahoilta Suomesta, Ruotsista, Virosta ja Latviasta. Cumming 
korosti myös, että puolueettomien maiden kanssa piti säilyttää hyvät 
välit, eikä Ison-Britannian ja puolueettomien maiden välejä saanut lou
kata. Jos näin tapahtuisi, Agar vedettäisiin tehtävästä heti takaisin. Toi
minnan piti olla huomaamatonta, ja  Agarin tuli käyttää operaatiossa 
siviilivaatteita. Moottoritorpedoveneissä upseereilla sai kuitenkin olla 
univormut mahdollisen kiinnijäämisen varalta, sillä ilman sotilaspukua 
olevat voitiin ampua vakoilijoina.

Augustus Agar lähti kolmen upseerin ja  kahden mekaanikon kanssa

16



suorittamaan operaatiota keväällä 1919. Tehtävään oli varattu kaksi uu
denaikaista ja  nopeakulkuista 40 jalan pituista moottoritorpedovenet- 
tä. Ryhmä matkusti kahdessa erässä Helsinkiin. Helsingissä Agar aset
tui hotelli Fenniaan, jossa hän suunnitteli tulevaa tehtäväänsä. Jo ennen 
tätä agentit ST30 ja  ST31 olivat tehneet alkuvalmisteluita, jotka auttoi
vat ryhmän toimintaa. ST31 :llä oli yhteyksiä Suomen hallitukseen, ja 
tätä kautta Agarin ryhmälle järjestyivät tarvittavat dokumentit. Agarin 
huoleksi jäi käytännön toteutus. Yhteyden muodostamiseen oli kolme 
reittivaihtoehtoa: Suomenlahden, Karjalan kannaksen tai Viron kautta. 
Agar päätyi meriyhteyden kannalle. Ryhmä asettui veneineen Terijoella 
sijainneeseen venesatamaan. Tähän suomalaiset antoivat luvan, jonka 
myöntämiseen oli Agarin mielestä osittain vaikuttanut se, että Suomi 
odotti ympärysvalloilta Suomen itsenäisyyden tunnustamista de jure.69 
Agarin toimintaa auttoi myös se, että hän pystyi tukeutumaan Suomen 
lisäksi brittilaivastoon, jonka satamapaikkana oli Koivisto.70

Brittilaivasto Suomenlahdella

Vuonna 1919 Agarin moottoritorpedoveneet eivät olleet ainoat britti- 
alukset Suomenlahdella. Brittilaivasto oli saapunut sinne jo joulukuus
sa 1918. Vuonna 1919 Itämerelle oli saapunut amiraali Walter Cowanin 
laivasto-osasto, joka tukeutui Viron lisäksi Suomen rannikolle Seis- 
karille ja  Koivistolle. Suomalaiset olivat pyytäneet huhtikuussa 1919 
britti laivastoa Suomenlahdelle, koska punalaivasto liikkui merialueel
la. Viikon kuluttua tästä ilmoitettiin Ossian Donnerille, että Ison-Bri- 
tannian laivasto-osasto liikkui Suomenlahdella tukeutuen Koivistolle.71 
Myös useampia brittilaivaston upseereita oli lähetetty Suomenlahden 
kaupunkeihin Tallinnaan, Helsinkiin, Kotkaan ja Viipuriin.72 Kenraali 
Hannes Ignatius Suomen yleisesikunnasta pyysi Ison-Britannian moot- 
toritorpedoveneitä Laatokalle, mutta Iso-Britannia ei voinut luovuttaa 
pyydettyjä veneitä suomalaisten käyttöön, vaikka nämä Agarin veneet 
olivatkin pyynnön saapumisen aikaan toimettomina. Britit katsoivat, 
että moottoritorpedoveneiden toimintamahdollisuudet olivat Suomen
lahdella paremmat kuin Laatokalla.73

Terijoelta britit pystyivät moottoritorpedoveneiden avulla pitämään 
yllä kontaktejaan tiedustelupalvelunsa agentteihin.74 Tällä tarkoitettiin 
yhteydenpitoa Neuvosto-Venäjälle lähetettyyn Dukesiin. Agar tarvitsi 
moottoritorpedoveneiden lisäksi tukea ja  yhteistyöhalukkuutta suoma



laisilta. Suomalaiset salakuljettajat auttoivat moottoritorpedoveneiden 
navigoinnissa. Yhteydenpitoon Neuvosto-Venäjän puolella tarvittiin 
venäläisiä, jotka sulautuivat ympäristöön. Agarilla olikin palvelukses
saan kaksi asiamiestä, Sokolov ja Gefter. Lisäksi oli erittäin tärkeää, 
että toiminnalle oli annettu valtuudet suomalaisten taholta ja että ra
jamaan komendantti, everstiluutnantti Lauri Sarin antoi Agarin toimia 
Terijoelta käsin.

Tehtäväänsä aloittaessaan Agar ei luonnollisesti kertonut, minkä 
vuoksi hän toimi Terijoelta käsin. Agar säläsi tehtävänsä alkuun sekä 
amiraali Cowanilta että everstiluutnantti Sarinilta, jolle oli kertonut, 
että hän tiedustelee moottoriveneitä apuna käyttäen Kronstadtiin si
joittunutta punalaivastoa. Samalla Agar lupasi luovuttaa saamansa tie
dustelutiedot myös komendantille. Hän jätti mainitsematta, että häntä 
avustivat myös venäläiset kuriirit, joiden tarkoituksena oli muodostaa 
yhteys salaisen palvelun agenttiin Dukesiin. On muistettava, että Suo
men ja Neuvosto-Venäjän rajaa vartioitiin tarkoin ja että rajamaan ko
mendantin täytyi valvoa kaikkia, jotka saapuivat Suomeen tai poistui
vat maasta.

Bolsevikkien Suomeen kohdistama uhka vaikutti komendantti San
nin positiiviseen suhtautumiseen, mutta siihen vaikutti mahdollisesti 
myös Koivistolla ollut laivasto-osasto.75 Rajamaan komendantti Sarin 
pyrki kaikin keinoin avustamaan Agarin toimintaa, ja hänen suosiol
lisella avustuksellaan britit saivat paikallisen salakuljettajan oppaaksi 
moottoriveneeseensä. Luottamus Agariin kasvoi tämän upotettua torpe
dolla punalaivaston risteilijä Olegin. Sota-aluksen upottaminen vähensi 
punalaivaston taistelukykyä Suomenlahdella ja  tätä kautta Suomen ran
nikolle kohdistunutta uhkaa.76 Agarin suorittaman upotuksen jälkeen 
komendantti Sarin antoi suostumuksensa siihen, että Agar voisi käydä 
Suomen ilmavoimien lentokoneella katsomassa upotettua alusta, jos 
lentäjä ’’eksyisi” Neuvosto-Venäjän puolelle. Brittiagentti olikin lento
koneessa kapteeni Paul Hjeltin tilalla tarkistamassa aiheuttamaansa tu
hoa. Agarille ehdotettiin myös, että britit voisivat perustaa tähystyspai- 
kan, josta he voisivat kerätä tietoa venäläisten liikkeistä Suomenlahdel
la. Tämän lisäksi Agar sai käyttää kirkontornia, josta näki Kronstadtin 
suuntaan.77

Risteilijä Olegin uppoamisen jälkeen Agarin osuus episodiin tiedet
tiin ja hänet palkittiin Ison-Britannian korkea-arvoisimmalla sotilas- 
kunniamerkillä, Victorian ristillä (Victoria Cross). Tästä huolimatta 
Agarin varsinainen tehtävä oli vain harvojen tiedossa. Risteilijän upot
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tamisen jälkeen Dukesin kiinnijäämisen vaara kasvoi, sillä bolsevikit 
tehostivat toimintaansa. Britit puolestaan suunnittelivat laajempaa 
hyökkäystä Kronstadtissa sijainneeseen punalaivaston tukikohtaan. Tä
män vuoksi brittien lentotiedustelu alueella lisääntyi, ja samalla lisään
tyi myös mahdollisuus, että Agarin ryhmän toiminta paljastuisi. Dukes 
piti saada mahdollisimman pian pois Neuvosto-Venäjältä. Tässä vai
heessa myös komendantti Sarin ehdotti Agarille, että moottoritorpe- 
doveneet olisi hyvä siirtää Koivistolle, missä oli muita brittilaivaston 
aluksia.

Agar päätti kertoa komendantille, mikä hänen tehtävänsä oli, ja että 
hän käytti venäläisiä entisiä upseereita kuriireina, joilla pyrittiin muo
dostamaan yhteys brittiläiseen agenttiin. Agar sanoi, että venäläiset oli 
todettu luotettaviksi, ja että tarvittaessa Ison-Britannian lähetystöstä 
vahvistettaisiin asia. Jo vuoden 1919 alussa oli ollut havaittavissa, että 
britit olivat kiinnostuneita selvittämään, ketkä Suomessa asuvista ve
näläisistä olivat luotettavia.78 Suomesta löytyi konsuli Bellin tietojen 
mukaan noin 2000 venäläistä upseeria, jotka suhtautuivat ympärysval
toihin myönteisesti ja olivat anti-bolsevistisia.79 Rajamaan komendan
tin suhtautuminen ei alkuun ollut positiivinen, sillä Kannaksella liik
kui useita bolsevikkiagentteja, ja hänen tehtävänään oli valvoa tarkas
ti, ketkä poistuivat ja saapuivat alueelle. Komendantti kuitenkin antoi 
tiedustelutoiminnan jatkua, sillä saamiensa ohjeiden mukaisesti hänen 
piti auttaa Agaria kaikin keinoin.

Britit tekivät moottoritorpedoveneillä ja lentokoneilla iskuja 
Kronstadtiin tukeakseen valkoisten venäläisten taistelua bolsevikkeja 
vastaan ja upottivat useita punalaivaston aluksia, minkä seuraukse
na punalaivaston toiminta Suomenlahdella vähäksi aikaa lamaantui. 
Kronstadtiin tehtyjen iskujen tuhojen arvioinnissa auttoi se, että briteil
lä oli oma tietolähde, joka informoi tuhojen laajuudesta.80 Luonnolli
sesti Suomessa oltiin tyytyväisiä onnistuneista iskuista Kronstadtia vas
taanpa muun muassa Mannerheim onnitteli Cowania hyvin suoritetusta 
operaatiosta.81 Vaikka bolsevikeille pystyttiin tekemään vahinkoa, Au
gustus Agar ei pystynyt hakemaan Paul Dukesia pois Pietarista, joten 
Dukes joutui pakenemaan omin avuin Neuvosto-Venäjältä syyskuussa 
1919.82 Agarin toiminta puolestaan paljastui bolsevikkiagenteille, ja 
hän joutui ryhmänsä kanssa poistumaan Suomesta.

Bolsevikit pyrkivät tekemään tihutöitä suomalaisia ja brittejä vas
taan. Agarin ryhmän talon puutarhaan oli heitetty käsikranaatti sen 
jälkeen, kun bolsevikeille oli paljastunut tämä SIS:n tukikohta. Myös
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suomalaiset ja britit tekivät yhteistyötä bolsevikkivakoojia vastaan. 
Kaarlo Kurko kiijoittaa teoksessaan Sotatoimet Pietarin valloittamisek
si 1918-1919, että britit yhteistyössä suomalaisten kanssa pyrkivät et
simään Koivistolta mahdollista bolsevikkivakoojaa ja tämän langatonta 
lennätintä, jonka avulla vakooja tiedotti brittilaivaston liikkeistä. Tätä 
ei Koivistolta löytynyt, vaan suomalaiset löysivät salaisen puhelinlin
jan, joka johti läheltä Rajajokea kohti Pietaria. Tämä tiedonkulkukana- 
va tuhottiin.83 Poliittisesti yhteistyö oli suomalaisille hyvä tapa lujittaa 
suhteita britteihin.

Dukesin Suomeen lähettämisen jälkeen Suomen ja Ison-Britanni- 
an tiedusteluyhteistyö vaikuttaa edistyneen. Vuoden aikana tilanne oli 
muuttunut. Iso-Britannia, joka oli aiemmin uhkakuva ja tiedustelu- 
kohde, oli muuttunut liittolaiseksi. Tiedusteluyhteydet kehittyivät täs
tä eteenpäin 1920-ja 1930-luvulla. Sotamarsalkka Mannerheimin osal
listuessa Suomen valtion edustajana kuningas Yrjö V:n hautajaisiin 
28.1.1936 Mannerheimin adjutantti, everstiluutnantti Bertel Rosenbröi- 
jer vieraili lähetystösihteeri Paul Hjeltin luona Lontoossa. Hjeltin vie
raina kävivät 7.2.1936 myös brittiagentit Paul Dukes ja Augustus Agar. 
Tuskin agenttien vierailu oli täysin sattumaa, sillä Agar oli tavannut 
sekä Hjeltin että Mannerheimin suorittaessaan Secret Intelligence Ser
vicen tehtävää vuonna 1919.84

East Finland Mission

Iso-Britannia lähetti Suomeen sotilaslähetystön (British Military Missi
on) vuoden 1919 keväällä. Lähetystön johtajaksi tuli kenraaliluutnantti 
Sir Hubert Gough, ja hänen lisäkseen Helsinkiin saapui toukokuun lo
pussa 10 upseeria ja 13 sotilasta.85 Goughin piti toimia yhteysupseeri
na brittien ja yleisesikunnan välillä. Kenraaliluutnantin täytyi kiinnittää 
huomiota Suomen sotilaalliseen tilanteeseen ja varsinkin Itä-Karjalan 
operaatioon, joka oli käynnistynyt, sekä venäläiseen kenraali Judenit- 
siin ja muihin venäläisiin upseereihin.86 Sotilaslähetystön lähettäminen 
Suomeen liittyi suunnitteilla olevaan Pietarin operaatioon. Britit pystyi
vät käyttämään keräämiään tietoja niiden arvioiden pohjana, joita mah
dollista operaatiota varten tehtiin. Pietari piti vallata ja bolsevikit ajaa 
pois suomalaisten ja valkoisten venäläisten yhteistoiminnalla.87

Goughin lähetystön lisäksi Suomeen saapui toinen brittiläinen soti- 
laslähetystö, East Finland Mission, marraskuun lopulla 1919.88 Suo-
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men ulkoministeri Rudolf Holsti oli erittäin tyytyväinen ryhmän saa
pumiseen Suomeen. Hän toivoi myös amiraali Walter Cowanin joh
taman laivasto-osaston pysyvän Suomenlahdella. Muutaman päivän 
päästä Holsti kysyi lähettiläs Actonilta East Finland Missionin tavoi
tetta ja  aluetta, jonne se oli suuntautumassa. Kysymys on selitettävis
sä siten, että War Office oli unohtanut osan käytännön järjestelyistä 
Suomen yleisesikunnan kanssa, ja  näin ollen suomalaisia ei informoitu 
tarpeeksi saapuvasta ryhmästä. Osittain tämän vuoksi kaksi venäläis
tä, jotka kuuluivat lähetystöön, eivät saaneet viisumia Suomen Lontoon 
lähetystöstä. Ongelma pystyttiin kuitenkin ratkaisemaan ryhmän saa
vuttua Suomeen.89 Yleisesikunnan ja ulkoministeriön suostumuksella 
koko ryhmä pääsi näin toteuttamaan tiedustelutehtäväänsä.90 Yleisesi
kunnassa oltiin myös tietoisia siitä, että East Finland Missionin suunni
telmissa oli tehdä yhteistyötä majuri Paavo Talvelan johtamien Itä-Kar
jalassa olevien vapaaehtoisjoukkojen kanssa.91

Yleisesikunnan päällikkö, kenraalimajuri Oscar Enckell informoi 
helmikuussa 1920 salaisella kirjeellä rajavartiostojen tarkastajaa, evers
tiluutnantti Fredrik Ferdinand Järnströmiä lähetystöstä: ’’Täten saa 
Yleisesikunta ilmoittaa, että Suomen ja Suur-Britannian hallitusten vä
lisen sopimuksen mukaan on englantilainen n.k. ’East Finland Missi
on’ saanut oikeuden harjoittaa sotilaallista tiedustelua Itä-Karjalassa ja 
Aunuksessa. Mainitulla järjestöllä on vakinaiset asiamiehet Sortavalas
sa, Kiteleessä, Suojärvellä ja Porajärvellä. Järjestö on saanut oikeuden 
lähettää asiamiehiänsä tiedustelumatkoille rajan yli. Sen jäsenet tulevat 
toimiessaan Suomen puolella tai ylittäessään rajan olemaan varustettui
na Yleisesikunnan tai sen Itä-Karjalan Tiedusteluosaston (I.K.T.) lailli- 
suuspapereilla. Pyydän Rajavartiostojen Tarkastajan tekemään tämän 
tiedoksi asianomaisille alaisilleen rajavartiostojoukoille.”92

Ison-Britannian Suomen ulkoministeriölle joulukuun lopussa 1919 
jättämä East Finland Missionin henkilöluettelo sisälsi yhteensä 48 ni- 
meä käsittäen 10 upseeria, 18 sotilasta, 17 miestä ja  3 naista.93 Tiedus
teluun tarkoitetun ryhmän koko oli kasvanut, koska aikaisemmin loka- 
marraskuun vaihteessa ryhmään kuului valtuuskunnan johtajan, evers
tiluutnantti Ronald Forbes Meiklejohnin lisäksi vain 10 upseeria ja 8 
sotilasta, jotka lähtivät Lontoosta Suomeen.94 Ryhmää oli näin ollen 
vahvistettu sen saapumisen jälkeen, mikä lisäsi East Finland Missionin 
tiedustelutehokkuutta.

Everstiluutnantti Meiklejohnin johtaman joukon tarkoituksena oli 
tarkkailla sotilasoperaatioita Pohjois-Venäjällä liittoutuneiden poistut
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tua Muurmannin alueelta. Sotilasvaltuuskunta tarkkaili sekä venäläisiä 
että suomalaisia, joiden liikkeistä ilmoitettiin Lontooseen.95 East Fin
land Missionin ryhmän joukossa oli Etsivän keskuspoliisin (EK) Sor
tavalan alaosaston tietojen mukaan myös "ummikkovenäläisiä”, jotka 
puhuivat moitteetonta suomea.96 Näiden tekijöiden valossa tietoja han
kittiin sekä suomalaisista että venäläisistä. East Finland Missionin ve
näläisistä saamia tietoja toimitettiin myös suomalaisille. Meiklejohnin 
Ison-Britannian Helsingin lähetystöön lähettämiä tietoja toimitettiin 
apulaissotilasattasea, majuri John Scalen kautta Suomen yleisesikun
nalle.97

East Finland Missionin päätukikohta oli Sortavalassapa siellä sijaitsi 
myös yleisesikunnan V:n osaston Sortavalan alaosaston johtajan, vän
rikki Hallamäen toimipaikka.98 Brittitiedustelu välitti tiedot rajan ta
kaa Sortavalan kautta Helsinkiin Ison-Britannian suurlähetystöön. East 
Finland Missionin muut toimipaikat olivat Kitelässä, jossa oli johdossa 
majuri A. W. G. Tomlins, Suojärvellä, jossa vastuussa oli kapteeni W. 
Blennerhasset ja Porajärvellä, jossa majuri H. C. Turner oli vastuussa.99 
Ryhmän toimintaan oli annettu käytettäväksi 100 000 markkaa ja 1600 
puntaa.100

Yleisesikunta myönsi East Finland Missionille kahden kuukauden pi
tuisia lupia rajan ylittämiseen, ja näistä luvista ilmoitettiin rajavartiolai
tokselle.101 Tiedustelu-ja rajanylityslupia myönnettiin myös muunmaa
laisille. Yleisesikunnan päällikkö Oscar Enckell oli antanut syksyllä 
1921 ranskalaiselle everstiluutnantille Gros-Coissylle luvan harjoittaa 
sotilastiedustelua Itä-Suomessa. Ranskalaisella oli apunaan suomalai
nen luutnantti Haapakoski.102 Lähteistä ei tosin ilmene, saiko ranska
lainen upseeri ylittää rajaa, mutta todennäköisesti lupa oli samansisäl
töinen kuin briteilläkin. Myös valkoisille venäläisille upseereille annet
tiin lupa ylittää Suomen ja Venäjän raja, vaikka tätä toimintaa välillä 
vaikeutettiinkin. Heitä liikkui rajan yli myös Suomen Muurmannin alu
eella toimineen yhteysupseerin, jääkärikapteeni Johan Wilhelm Snell
manin mukana.103 Yhteysupseeri Snellmanin tehtävänä oli ollut havain
noida tilannetta Maaselällä, ja britit olivat olleet tietoisia hänen tehtä
västään.104 Snellman oli tammikuussa 1920 tiedottanut Meiklejohnille, 
että tilanne Muurmannin alueella huononisi kuukauden, puolentoista 
kuluessa.105

East Finland Missionin Meiklejohnin johtama osasto pääsi rajan ylit
tämisen jälkeen Maaselälle 15.2.1920. Meiklejohn katsoi, että Maa
selällä olevien joukkojen moraali oli hyvä tai kohtalainen, mutta on
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gelmia havaittiin huollon puolella.106 Muutama päivä Meiklejohnin 
Maaselälle saapumisen jälkeen tuli tieto Arkangelin rintaman murtu
misesta. Helmikuun 25. päivänä bolsevikit olivat vallanneet Maase- 
län, ja  brittien saamien tietojen mukaan myös Murmansk oli paikallis
ten bolsevikkien hallussa. Valtuuskunta joutui tilanteen huonontumisen 
jälkeen lähtemään takaisin Suomen alueelle.107 Meiklejohn matkus
ti viidessä vuorokaudessa noin 350 kilometriä Suomen puolelle Sor
tavalaan. Meiklejohnin ryhmä pääsi yhtä sotamiestä lukuun ottamatta 
takaisin Suomeen.108 Brittien poistuessa Muurmannin alueelta jääkä- 
rikapteeni Snellman jäi vielä tarkkailemaan tilannetta, kunnes joutui 
poistumaan Suomen puolelle.

Sortavalaan saapui tieto, jonka mukaan valkoisten venäläisten upsee
rit olivat joutuneet pakenemaan kapinoivien joukkojen vuoksi. Kaik
kia vastavallankumouksellisia ei onnistanut yhtä hyvin, vaan he joutui
vat vangiksi tai kuolivat. Osa ampui itsensä kiinnijäämisen pelossa.109 
Britit epäilivät, ettei rintama olisi kaatunut ilman saksalaisten myyrän
työtä. Saksalaiset kummittelivat brittien mielessä. SIS:n saamien mah
dollisten huhutietojen mukaan saksalaissyntyinen Burshe olisi Norjan 
Hammerfestin kautta siirtynyt Arkangelin alueelle ja lahjonut ihmisiä 
kapinoimaan vastavallankumouksellisia vastaan.110

Vaikka suomalaisten ja brittien välillä oli yhteistyötä, ei East Finland 
Missionin ja yleisesikunnan välisessä kanssakäymisessä aina löydet
ty korrekteja sanavalintoja. Virallisesti britit pyrkivät pysymään erossa 
Suomen virallisesta ulkopolitiikasta. East Finland Missionin upseerei
den tilanne oli kuitenkin toinen. Eversti Piggotille (Director of Military 
Intelligence) kirjoitetussa kirjeessä paheksutaan upseereiden poikkea
mista virallisesta linjasta heidän otettuaan kantaa Suomen sotilaspoli
tiikkaan ja  kannustettuaan hyökkäämään Venäjälle. Tätä epävirallista 
kannustamista voidaan pitää epäilyttävänä siinäkin mielessä, että East 
Finland Missionin raporttien mukaan Suomen piti interventiopolitii- 
kassaan olla joko tyhmänrohkea tai todella luottavainen saavutuksiin
sa tulevissa rauhanneuvotteluissa.111 Lähetystönjohtaja Meiklejohn ei 
kuitenkaan ollut ottanut kantaa asiaan.112 Suomi sai siis brittien puo
lesta tehdä omat ulkopoliittiset päätöksensä, eikä Iso-Britannia halun
nut puuttua niihin, vaikka tiedusteli Neuvosto-Venäjää Suomesta käsin. 
Tilanne oli muuttunut siitä, kun britit olivat pyrkineet saamaan Suomea 
hyökkäämään Pietariin vuonna 1919. EK:n Sortavalan alaosastossa 
toimineen Eino J. Paarmasen mukaan East Finland Missionille sattui 
myös muita väärinkäytöksiä. Brittiläinen majuri oli luvatta ottanut vän
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rikki Hallamäen säilyttämien karttojen joukosta Venäjän puoleista Kar
jalaa käsittelevän kartan.113

Sotilasvaltuuskunnan tehtävä jäi lyhytaikaiseksi tilanteen muutut
tua nopeasti huonompaan suuntaan, ja tiedustelutoiminta lakkautettiin. 
East Finland Mission kotiutettiin lukuun ottamatta kahta upseeria, jotka 
jäivät avustamaan sotilasattaseaa."4 East Finland Missionin komentaja 
Meiklejohn siirrettiin johtamaan SIS:n Tallinnan osaston toimintaa.115 
Tehtävänä oli edelleen bolsevikkien toiminnan seuraaminen.116 Meikle- 
johnin seuraajana toimi vuodesta 1921 lähtien herra Temer.117 Meikle
john kävi Helsingissä vuonna 1922, jolloin hän silloisen sotilasattasean 
Robertsonin kanssa tiedusteli suomalaisilta kiinnostusta upseerien kou
luttamiseen Isossa-Britanniassa.118

Brittien poistumisen jälkeen suomalaiset olivat vielä jonkin aikaa Itä- 
Karjalassa, mutta joutuivat poistumaan. Suomalaisten poistumisen jäl
keen Neuvosto-Venäjä alkoi kiristää otettaan Itä-Karjalasta, ja  Tsekan 
miehet liikkuivat Repolan alueella ’’lakkaamatta udellen ja urkkien kai
kenlaista johon saisivat tartuttaa kyntensä”." 9 Suomen tiedustelu alu
eella kuitenkin jatkui, ja tilanteen kehittymistä itärajan takana seurat
tiin.120 Ison-Britannian tiedustelu oli edelleenkin kiinnostunut Neu
vosto-Venäjän tapahtumistapa SIS seurasi Pohjois-Venäjältä Suomeen
saapuneita vastavallankumouksellisia ja heidän bolsevikkien vastaisia

• • 1 ?  1 toimiaan.

Tilanne Tarton rauhan jälkeen

Tarton rauhansopimuksen solmimisen, 14.10.1920, jälkeen oli painei
ta rauhoittaa tilannetta Suomen itärajalla. Enää ei ollut suotavaa, että 
joukkoja lähetettäisiin rajan yli suorittamaan sotilaallisia tehtäviä. Brit- 
tilaivastonkaan oleskelu Suomenlahdella ei ollut muuttuneessa poliitti
sessa tilanteessa suotavaa, sillä Suomi ja Baltian maat olivat solmineet 
rauhan Neuvosto-Venäjän kanssa.122

Virallisella taholla pyrittiin avoimia selkkauksia välttämään, mutta 
rauhansopimisen jälkeenkään ei edes ulkoministeri Rudolf Holsti lait
tanut pahakseen sitä, että tiedustelutoimintaa venäläisiä vastaan jatket
taisiin ja  jopa kiristettäisiin.123 Rauhansopimus ei poistanut idästä päin 
kohdistuvaa uhkaa. Samanlaisia päätelmiä oli tehty yleisesikunnas
sa pari kuukautta ennen rauhansopimuksen tekemistä. Yleisesikunnan 
päällikkö, kenraalimajuri Oscar Enckell kirjoitti sisäasiainministeriöl
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le, että valtakunnanrajan valvontaa piti ’’kehittää mahdollisimman te
hokkaaksi säännöllisen ja jatkuvan tiedustelutoiminnan kautta”.124

Rajalla oli levottomuuksia, eikä tiedustelutoiminta loppunut vuoden
1922 rajarauhasopimuksen jälkeen. Sopimuksella pyrittiin rauhoitta
maan Suomen ja  Neuvosto-Venäjän välistä rauhatonta rajaa ja luvaton
ta rajaliikennettä. Rajarauhasopimus ulottui Laatokan pohjoispuolelta 
Jäämerelle eikä siis käsittänyt strategisesti tärkeää Karjalan kannasta. 
Matti Kosonen kiijoittaa, että tällä tavoin pyrittiin mahdollisesti estä
mään vastapuolen tutustuminen tärkeään raja-alueeseen.125 Vuonna
1923 britit arvioivat Suomen ja  Neuvosto-Venäjän välisten suhteiden 
menneen sovinnaisempaan suuntaan. Tuolloinkin, vuonna 1923, raja- 
kahakoita ilmeni, ja Neuvosto-Venäjän Helsingin lähetystöstä kutsut
tiin kaksi lähetystön työtekijää pois heidän suorittamansa vakoilun pal
jastuttua.126 Neuvosto-Venäjän uhka ei näin ollen kuitenkaan näyttänyt 
poistuvan.

Ison-Britannian kiinnostus Neuvosto-Venäjään säilyi, vaikka siinä 
olikin havaittavissa taantumista 1920-luvun puolivälissä.127 Bolsevikit 
nähtiin edelleen vakavana uhkana britti-imperiumille.128 Neuvosto-Ve
näjä pysyi näin ollen tiedustelukohteena koko 1920- ja 1930-luvun. 
Suomen ja Ison-Britannian neuvostotiedustelu ja  tiedusteluyhteistyö 
jatkuivat. Iso-Britannia luovutti tietoja yleisesikunnan tiedusteluosas
tolle ja etsivälle keskuspoliisille ja päinvastoin. Yleisesikunnalla ja  et
sivällä keskuspoliisilla oli yhteistyötä myös muiden maiden kanssa. 
Yleisesikunnalla oli 1920-ja 1930-luvulla tiedustelusuhteita Ison-Bri
tannian lisäksi Saksan, Viron, Puolan, Latvian, Unkarin, Japanin, Ruot
sin ja  Yhdysvaltojen kanssa.129 Etsivällä keskuspoliisilla oli 1920-lu- 
vulla viralliset suhteet Ison-Britannian lisäksi Ruotsiin, Viroon, Latvi
aan, Liettuaan, Puolaan ja Saksaan.130 Yleisesikunta ja etsivä keskus
poliisi vaihtoivat tietoja myös keskenään. YE luovutti osan ulkomaisis
ta lähteistä saamistaan tiedoista eteenpäin EK:lle ja  päinvastoin.131

Yleisesikunta ja  etsivä keskuspoliisi tekivät erittäin tiivistä tieduste- 
luyhteistyötä reunavaltioiden kanssa ja  vaihtoivat tietojaan Neuvosto- 
Venäjästä. Reunavaltioiden tiedustelupäälliköt järjestivät tietojenvaih
toapa valtiolliset poliisit järjestivät säännöllisiä tapaamisia, joissa ver
tailtiin maiden saamia tiedustelutietoja.132 Näitä tiedustelutietoja luo
vutettiin myös edelleen briteille ja ranskalaisille. Iso-Britannia oli voi
makkaasti tukemassa reunavaltioiden tiedusteluyhteistyötä.133
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Juho Kotakallio

INTELLIGENCE COOPERATION BETWEEN FINLAND AND 
GREAT BRITAIN, 1918-20

Summary

After World War I the Bolsheviks of Soviet Russia constituted the main 
enemy of the British intelligence service. At the same time Britain also 
became interested in those countries which were useful regarding intel
ligence directed against Soviet Russia. Finland was one of these col
laborative partners and the Secret Intelligence Service (SIS) moved the 
organizing of its anti-Soviet espionage from Stockholm to Helsinki.

The British legation in Moscow shut in autumn 1918 and Soviet Rus
sia was closed off from official diplomatic relations. Intelligence gath
ering became more difficult. Great Britain attempted to obtain reliable 
information about Soviet Russia through the intelligence service. At 
the end of 1918 the Secret Intelligence Service sent Paul Dukes to So
viet Russia and in mid November 1918 the Finnish frontier guards on 
the Karelian isthmus helped Dukes to cross the border river. The Finn
ish foreign ministry and war ministry were ready to cooperate with the 
SIS and at the beginnning of 1919 gave Dukes authorization to cross 
the frontier at any time and in any place. However, the frontier authori
ties on the Karelian isthmus, who were pro-German, constituted a prob
lem. The collaboration of the activists and jägers with German agents 
threatened British communications to Soviet Russia through Finland.

Crossing the frontier and delivering information for the SIS was al
ways difficult and dangerous because of the Cheka. The Finnish fron
tier guards were also a danger because they had been given orders to 
shoot people who crossed the frontier at unauthorized places. In early 
1919 two couriers from British intelligence were shot and the Finns on 
the Karelian ishtmus arrested in July 1919a British intelligence courier 
who had tried to cross the frontier. As a result of improved surveillance 
by the Bolsheviks, communications with Dukes were cut. To the head
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of the Secret Intelligence Service, Sir Mansfield Cumming, it was im
portant to restore the severed intelligence link. In spring 1919 Lieuten
ant Augustus Agar, RN, agent ST 34, set out to open communications. 
Agar’s flotilla was installed with its boats in the harbour at Terijoki. The 
Finns gave permission for this, in Agar’s opinion partly influenced by 
the fact that Finland expected the entente powers to recognize Finland’s 
independence.

Using motor torpedo boats, the British were able to maintain from 
Terijoki contacts with their intelligence agents. In addition to the mo
tor torpedo boats, Agar needed support and willing cooperation from 
the Finns. It was extremely important that the activity received Finn
ish authorization. The attitude of Lieutenant-Colonel Sarin, the com
mandant of the frontier zone, was not initially positive because several 
Bolshevik agents were moving around on the isthmus and because his 
task was the strict oversight of who left and arrived in the region. How
ever, the commandant permitted the intelligence activity to continue 
because, in accordance with his instructions, he was to assist Agar in 
every way. Agar sank the cruiser Oleg and for that was awarded the 
Victoria Cross. Although able to do damage to the Bolsheviks, Agar 
had nevertheless to leave Finland with his flotilla without Dukes, who 
had to get out of Soviet Russia by his own devices.

In the course of the year the situation in Finland had changed. Great 
Britain, which had earlier -  in 1918 -  represented a threat and consti
tuted an object of espionage, had become an ally. In 1919 Great Britain 
sent a British Military Mission to Finland, led by Lieutenant-General 
Sir Hubert Gough. A second British military mission, the East Finland 
Mission, arrived in Finland at the end of November 1919. This was led 
by Lieutenant-Colonel Ronald Forbes Meiklejohn.

The aim of the group led by Lieutenant-Colonel Meiklejohn was to 
monitor military operations in North Russia after the allies had left the 
Murmansk region. The main base of the East Finland Mission was in 
Sortavala. British intelligence transmitted information from across the 
frontier via Sortavala to Helsinki and the British legation. The other 
places where the East Finland Mission worked were Kitelà, Suojârvi 
and Porajârvi. However, the task of the Military Mission was short
lived because the situation rapidly became unfavourable and intelli
gence activity was discontinued. The East Finland Mission was sent 
home with the exception of two officers who remained to assist the 
military attaché. Meiklejohn, the commander of the East Finland Mis
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sion, was transferred to Tallinn to lead SIS operations there.
British intelligence still remained interested in events in Soviet Rus

sia and the SIS observed the counter-revolutionaries who arrived in 
Finland from North Russia and their anti-Bolshevik activities. After the 
conclusion of the Tartu Peace Treaty between Finland and Soviet Rus
sia in October 1920 there was pressure to calm down the situation on 
Finland’s eastern frontier. It was no longer desirable for troops to be 
sent over the frontier to carry out military activities.

British interest in Soviet Russia continued even if its decline was no
ticeable in the mid 1920s. The Bolsheviks were still regarded as a seri
ous threat to the British Empire and Soviet Russia therefore remained a 
target for intelligence gathering throughout the 1920s and 1930s.
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Aarni Lehti

MERISODAN STRATEGIOITA 
SUOMENLAHDELLA 1919-1939

Suomenlahden merisotilaallisen aseman tarkastelu maailmansotien vä
lisenä aikana on viime vuosina jäänyt taannoisen Suomen ja Viron soti- 
lassuhteita koskeneen tutkimuksen varaan. Vaikka näissä tarkasteluissa 
on Suomenlahdelle vaikutuksensa ulottaneiden laivastojen meristrate- 
giset edellytykset ja suunnitelmat tuotu esille varsin vähäisessä määrin, 
on niitä toki kuitenkin voitu pitää hyvänä lähde- ja vertailuaineistona. 
On kuitenkin korostettava, että Suomenlahtea pidettiin merisota-alu
eena, vaikka luonnonoloilla ja sotilaspoliittisten ratkaisujen johdosta 
syntyneellä kiinteällä rannikkopuolustuksella oli 1920-ja 1930-luvuil- 
la merkittävä asema. Eri valtioiden merivoimat etsivät siten ratkaisuja 
merisotilaallisin keinoin ottaen kuitenkin huomioon niiden liittymisen 
maasotatoimiin. Sen vuoksi tässä tarkastelussa näkökulma on selkeästi 
merensininen. Sen rakentamiseen on edellä viitattujen professori Mart
ti Turtolan ja dosentti Jari Leskisen julkaisujen lisäksi käytetty aihee
seen liittyviä tutkimuksia sekä kotimaista ja professori Ohto Mannisen 
käyttööni luovuttamaa ulkomaista arkistomateriaalia.

Rauhan meri

Itämerta voitiin vuoden 1919 päätyttyä sanoa vanhaa neuvostosloga- 
nia käyttäen rauhan mereksi. Saksan hankkima meren herruus päättyi 
keisarikunnan antautumiseen vuoden 1918 marraskuun alussa. Runsas 
puoli vuotta myöhemmin, 28.6.1919 allekiijoitettu Versaillesin rauhan-

*(s. 1938), yleisesikuntakomentaja, filosofian maisteri, pääaine Suomen historia, 
sotatieteiden tohtori. Väitellyt Maanpuolustuskorkeakoulussa 2003 aiheesta ’’Bal
tian kuvemementtien ja  Suomen merkitys Venäjän keisarilliselle laivastolle 1856
1914”.
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sopimus käsitti 440 artiklaa. Kuusitoista niistä, artiklat 181-197, rii
suivat Saksan suurvaltana merellä tehokkaasti aseista. Saksan sallittiin 
pitää kuusi vanhaa linjalaivaa. Laivavanhukset saataisiin kyllä aikanaan 
korvata, mutta edeltäjiään pienemmillä aluksilla. Kevyitä risteilijöi
tä Saksa sai pitää niin ikään kuusi, joista ympärysvaltojen vaatimien 
luovutusten jälkeen nuorimmat olivat vuodelta 1903. Saksan laivastoon 
sai kuulua vain 12 hävittäjää ja 12 torpedovenettä. Asevelvollisuus lak
kautettiin; upseereita sai supistettuun laivastoon kuulua 1 500 ja palkat
tua henkilökuntaa, rannikkotykistö mukaan luettuna, yhteensä 15 000. 
Saksan menetettyä siirtomaansa entisestä merivallasta oli tullut rannik
kovaltio, mutta myös sen rannikon strateginen asema oli heikentynyt 
valtakunnan jakaantuessa Itämerellä kahteen osaan Itä-Preussia yhdis
täneen rannikon tultua luovutetuksi Puolalle.

Venäjän keisarillinen Itämeren-laivasto oli suorittanut sille määrätyn 
strategisen päätehtävän, Pohjoisen Itämeren ja  Suomen- ja Riianlahden 
suun puolustuksen maailmansodan alkuvuosina täysin tyydyttävästi. 
Vasta taisteluhengen luhistuminen tsaarinvaltaa seuranneen porvarilli
sen hallituksen aikana syksyllä 1917 nosti Pietari Suuren laajennetun 
merilinnoituksen portinpylväät toinen toisensa jälkeen saranoiltaan. 
Onnistunut jäämarssi kevättalvella 1918 Helsingistä pelasti Itämeren 
Työläisten ja talonpoikien punalaivaston Kronstadtiin kuitenkin käy
tännöllisesti katsoen kokonaan. Jo aikaisemmin oli huoltokierron ja 
koulutuksen johdosta paljon aluksia, mm. kolme linjalaivaa sekä neljä 
risteilijää, siirretty Pietariin.1

Alusten suuri määrä Pietarissa ei kuitenkaan merkinnyt suurta tais- 
telukelpoista laivastoa. Jo jäämarssi oli jouduttu toteuttamaan minimi- 
miehityksellä ja  sitä seurasi aktiivisten vallankumousmiesten kulumi
nen kansalaissodan taistelukentillä ja passiivisen osan karkaamiset ja 
kotiutus. Myös Englannin laivasto aiheutti alustappioita punalaivastolle 
toimiessaan 1918-19 Viron rannikolla ja tunkeutui Koivistonsalmesta 
Kronstadtinlahdelle sekä itse sotasatamaan, joskaan britit itsekään ei
vät selviytyneet menetyksittä. Puolustusasiain kansankomissaari L. D. 
Trotski suosittelikin 1919 rajoittumista puolustukselliseen toimintaan 
Suomenlahden itäosassa.2

Pietarin telakkakapasiteetista oli jäljellä enää kahdeksan prosenttia 
vuoden 1913 tasosta, ja tammikuun alussa 1921 neuvostojen kongressi 
totesi, ettei uusien alusten rakentaminen ollut mahdollista. Marraskuus
sa 1920 päättyneen kansalaissodan jälkeinen Kronstadtin kapina ja sen 
verinen tukahduttaminen 1.-18.3.1921 merkitsivät suurta takaiskua lai-
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vastalle. Mistään laivasto-ohjelmasta ei ollut enää puhettakaan, ja lai
vaston toiminta ehdotettiin jopa rajoitettavaksi kauppameriliikenteen 
turvaamiseen, miinanraivaukseen ja meripelastukseen. Kapinan seura
ukset johtivat laivaston vahvuuden ja määrärahojen jyrkkään karsimi
seen, laivaston yleisesikunnan lakkauttamiseen ja henkilöstön aatteelli
seen karsintaan ja koulutukseen.3

Työläisten ja talonpoikien punalaivasto Itämerellä joutui vapaaeh
toiseen aseriisuntaan. Kun huoltamatta olleet sota-alukset rappeutui
vat hyvin nopeasti, romutettiin vuosina 1922-24 noin 180 taistelualus
ta, mm. neljä linjalaivaa, seitsemän risteilijää ja  valtaosa vanhemmis
ta torpedoveneistä. Näistä kolme risteilijää sekä kolmen sodan aikana 
rakenteilla olleen taisteluristeilijän rungot myytiin valuutan saamiseksi 
Saksaan. Laivasto käsitti 1920-luvun alkuvuosina purjehduksessa vain 
yhden taistelulaivan, uudelta nimeltään Marat, vanhan vallankumous- 
risteilijä Avroran, yhdeksän hävittäjää, neljä torpedovenettä ja yksitois
ta sukellusvenettä. Toisaalta meriraja, joka oli ulottunut Itä-Preussin ra
jalta Tornionjoelle, käsitti enää Suomenlahden perukan Narvajoen itä
rannalta Kannaksen Rajajoelle.4

Laivaston ytimenä olivat ennen maailmansotaa ja  sen aikana val
mistuneet Gangut-taistelulaivat ja Novik-hävittäjät. Alusten toiminta- 
aika oli 13 solmun nopeudella noin viisi vuorokautta, josta matkoihin 
Kronstadtista Pohjois-Itämerelle kului lähes puolet. Alusten siirtymis- 
nopeuden kasvattaminen lyhentäisi varsinaista operaatioaikaa. Suuret 
taistelulaivat saattoivat varastoida polttoainetta pidemmäksikin ajaksi, 
mikä kuitenkin vähentäisi taistelussa niiden olennaisen tärkeää huippu
nopeutta. Operaatiot Kronstadtista Itämerelle perustuisivat vääjäämät
tä vanhentuneeseen tilannekuvaan, ja toimintamahdollisuuksien kasvu 
Neuvostoliiton saadessa haltuunsa Viron rannikon oli siten relevantti. 
Lounainen etenemissuunta oli jo historiallisesti venäläisille laivastovoi- 
mille perinteinen.

Vuoden 1925 alussa puolustusasiain kansankomissaarin Lev Trotskin 
tilalle oli asetettu laivaston suuri ystävä M. V. Frunze, jonka aikana laa
dittiin useita suunnitelmia kaluston kunnostamiseksi ja täydentämiseksi 
uudisrakentein. Kronstadtin kapinan jälkeisiä tehtäviä, puna-armeijan 
sivustojen suojaamista ja Suomenlahden perukan puolustamista, suun
niteltiin laajennettaviksi. Syyskuussa toimeenpantiin Itämerellä suuri 
harjoitus, johon osallistui kaksi taistelulaivaa, neljä hävittäjää, seitse
män sukellusvenettä ja miina-aluksia sekä Puolan ja  sitä tukevien länsi- 
valtojen laivastoja kuvaavana maaliosastona risteilijä, koululaiva, kaksi
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Neuvostoliiton Itämeren Laivaston monitoimialus oli maailmansodan  
aikana valm istunut Novik-hävittäjä. Onnistuneen alustyypin uppoutua 
oli n. 1 300 tonnia, nopeus 32 solmua, aseistus 5x102 mm, 1x40 mm, 2 
konekivääriä, 3x3 torpedoheitintä ja  80 miinaa. Kuvassa on Viron lai
vastossa 1919-33 käytössä ollut Wambola (ent. Kapitan I ranga M iklu- 
ho-Maklai).
The Novik class destroyer, built during World War I, was the m aid o f  
all work o f  the Soviet Baltic Fleet. This successful class o f  ship had  a 
displacem ent o f  about 1,300 tons, speed 32 knots, arm am ent 5 - 1 0 2  
mm and 1 - 4 0  mm guns, 2 machine guns, 3 triple topedo tubes and  80 
mines. The picture shows Wambola (formerly Kapitan I  ranga M ik- 
lukho-M aklai) in service in the Estonian navy, 1919-33.

hävittäjää ja  kaksi sukellusvenettä sekä raivaajia. Lisäksi harjoitukseen 
osallistui lentokoneita ja Kronstadtin varuskunta. Harjoituksen koke
muksina todettiin laivaston saattamisen operaatiokelpoiseksi edellyttä
vän uusia risteilijöitä ja hävittäjiä sekä lentotukea aluksilta ja maista.

Frunze kuitenkin kuoli syksyllä 1925, ja laivasto palautettiin lähtö
ruutuun. Seuraavana vuonna lakkautettiin laivaston itsenäinen pääesi
kunta ja sen tehtävät siirrettiin puna-armeijan pääesikunnan merivoi- 
maesikunnalle. Suurten alusten kunnostamisohjelma kuitenkin hyväk
syttiin, samoin päätettiin rakentaa suurten alusten lähisuojaksi uusia 
vartioaluksia sekä sukellusveneitä ja moottoritorpedoveneitä. Sekä ran- 
nikkotykkejä että rannikon ilmatorjuntaa päätettiin uudistaa; rannikko- 
tykistö pysyi silti koko 1920-luvun maavoimien aselajinapa merilento-
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ase kuului ilmavoimiin aina 1930-luvun puoliväliin. Vanhojen alusten 
kunnostuksessa ja keskeneräisten loppuun saattamisessa oli kuitenkin 
kapasiteetin puutteessa luovuttava mm. lentotukialussuunnitelmista ja 
palovaurioituneen taistelulaiva Franzen korjauksesta. Itämerelle val
mistui ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana vain kolme kun
nostettua Novik-hävittäjää, kuusi vartioalusta ja kuusi sukellusvenettä 
sekä moottoritorpedoveneitä. Kun Turkki oli päättänyt korjata entisen 
saksalaisen taisteluristeilijä Goebenin sekä hankkia uusia hävittäjiä ja 
sukellusveneitä, siirrettiin taistelulaiva ja kevyt risteilijä vuonna 1929 
Itämereltä Mustallemerelle.5

Vuonna 1932 Itämeren Laivasto käsitti kaksi taistelulaivaa, risteili
jä  Avroran, kaksitoista hävittäjää, keisarillisesta jahdista muunnetun 
miinaristeilijä Martin, yhdeksän vanhaa ja kuusi uutta sukellusvenet
tä, kuusi uutta vartioalusta sekä uusia moottoritorpedoveneitä, vanho
ja miinanraivaajia sekä koulutus- ja apualuksia. Sen toiminta-ajatuk
sen defensiivinen vaihtoehto rajoittui Kronstadtinlahden puolustukseen 
miinasulkujen takana. Offensiivinen vaihtoehto käsitti operaatioalueen 
laajentamisen Suomenlahden ulkosaarten haltuunotolla ja maavoimien 
tukemisen Koiviston valtaamisella ja Suomenlahden etelärannalla nii
den edetessä Viroon.6

Ruotsin laivaston intiaanikesä

Itämeren rantavaltioiden suureksi merivallaksi oli yllättävästi noussut 
Ruotsi, vaikka sekä Neuvosto-Venäjän uhkakuvissa että muiden Itäme
ren valtioiden suunnitelmissa otaksuttiin Englannin laivaston voivan 
kriisien syntyessä palata Itämerelle. Ruotsia tyydyttänyt Ahvenanmaan 
sopimus oli ollut Englannin hallituksen aikaan saama, ja sen tultua ra
tifioiduksi Kuninkaallinen laivasto saattoi milloin tahansa sen vaijolla 
suunnitella ylläpitävänsä meren herruutta Itämeren alueella. Englantiin 
suuntautunut ulkopoliittinen linja jäikin Ruotsissa vallitsevaksi.

Ruotsin laivaston runkona olivat rannikkopanssarilaivat, joita oli ra
kennettu 1880-luvulta seuraavan vuosisadan alkuun kolmena luokkana 
kahdeksan. Niistä oli operatiivisessa käytössä 1918 vielä viisi. Vuon
na 1906 oli valmistunut lippulaivaksi rakennettu Oscar II. Uusimmat 
panssarilaivat olivat kolme F-luokan alusta. Prototyyppi, Sverige, oli 
rakennettu 1912 vapaaehtoisen kansalaiskeräyksen tuotolla, jolla lisäk
si rahoitettiin kolme miina-alustaja pantiin alulle valtakunnan lentoase.
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Sverigen kaksi sisaralusta pantiin alulle maailmansodan aikana, mutta 
ne valmistuivat vasta sen jälkeen.7

Uusien panssarilaivojen taisteluarvo oli aluksia suunniteltaessa pe
rustunut aukkoon, joka vallitsi taistelulaivan 305 mmm tykistön ja alle 
20 solmun nopeuden sekä F-luokan hieman pienemmän 283 mmm ty
kistön, mutta suuremman 23 solmun nopeuden välillä. Ero nopeudessa 
oli kuitenkin kuroutunut, ja taistelulaivojen tykistön määrä ja kaliiperi 
kasvanut. Vaikka sodanjälkeisessä tilanteessa puolustusvoimien mää-

Ruotsin F-luokan panssarilaivojen prototyypin, Sverigen, aseistus oli 
lähes identtinen kahden sisaraluksen kanssa: 4x283 mm, 8x152 mm, 
6x75 mm ja  2 kpl 45 cm:n torpedoa. Aluksen uppouma, 7 688 tonnia, 
oli kuitenkin lähes 1 000 tonnia suurempi kuin sisaraluksilla j a  se oli 
vastaavasti 7 solm ua hitaampi. Kuvassa Sverige M aarianhaminassa  
talvella 1918. Kuva Sotamuseo.
The arm am ent o f  Sverige, the prototype o f  Sweden 's F  Class o f  ar
moured ships, was alm ost identical to that o f  its two sister ships: 4 - 
283 mm, 8 - 1 5 2  mm, 6 - 7 5  mm a n d 2 - 45 cm torpedoes. The vesse l’s 
displacement, 7,688 tons, was however nearly 1,000 tons more than 
that o f  its sister ships and it was correspondingly 7 knots slower. 
Sverige is p ic tured  a t M aarianhamina in winter 1918.
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rällinen kasvattaminen ei näyttänyt poliittisesti mahdolliselta, merivoi
mat laativat ohjelmaesityksen, jonka mukaan Ruotsin rannikkolaivas- 
tolle rakennettaisiin 15 vuoden aikana mm. 6 panssarilaivaa, 12 hävit
täjää sekä 12 torpedo-ja 3 miinoitussukellusvenettä. Uutta laivasto-oh
jelmaa ja sen toteuttamista ryhdyttiin poliittisella tasolla arvioimaan 
kuitenkin vasta vuonna 1925.8

Oli selvää, ettei toisen panssarilaivueen rakentaminen ollut maail
mansodan jälkeisessä mielipideilmastossa mahdollista. Silti Ruotsin 
meripuolustus oli alkanut siirtyä itään. Analyysien mukaan Petrogra- 
dista, vuodesta 1924 alkaen Leningradista, lähtevä maihinnousulaivas- 
to saavuttaisi Suomenlahden suun 1 'A vuorokaudessa, ja sille voitaisiin 
vallitsevien voimasuhteiden puitteissa aiheuttaa tällä matkalla tuntuvia 
tappioita. Koalitiosotatapauksissa Suomen tai Suomen ja Baltian mai
den kanssa Ruotsin laivaston aktiivinen toiminta tukisi näiden maavoi
mien toimintaa. Edellisessä tapauksessa Ruotsin laivaston tukeutumis- 
alue sijoittuisi Saaristomerelle, jälkimmäisessä tapauksessa voitaisiin 
hankkia tukikohta myös Saarenmaalta. Kyseeseen tulisivat lähinnä pik- 
kusodan, querillan, tyyppiset operaatiot. Tallinnan, Riian ja  Helsingin 
paikallispuolustus olisi jätettävä asianomaisille valtioille, ja Ruotsin 
laivaston päävoimia käytettäisiin vasta vihollisen saavuttua Pohjois-Itä
merelle. Ruotsin panssarilaivojen pääkaliiperi oli Neuvostoliiton Gan- 
gut-luokkaa heikompi, mutta arvioitiin kuitenkin riittävän tehokkaaksi, 
ja hankalissa tapauksissa panssarilaivat voisivat käyttää hyväkseen suu
rempaa nopeuttaan. Ruotsin panssarilaivueen teho arvioitiin riittäväksi 
myös mahdollisena, tosin epätodennäköisenä vihollisena pidettyä Sak
san laivastoa vastaan. Amiraali Stig H:son Ericson toteaa muistelmis
saan, että Ruotsin laivastossa vallitsivat 1920-luvulla ’’storhetsdröm- 
mar”, ja ajatukset esitettiin operatiivisina perusteina hallituksen asetta
malle laivastokomitealle vuonna 1925.9

Tilanne Pohjois-Euroopassa johti Ruotsin hallituksen käsitykseen 
maan suojatusta ja turvallisesta asemasta vallitsevassa tilanteessa Itä
merellä. Samoin kuin myöhemmin vuosisadan lopulla se piti mahdol
lisena alentaa maan sotilaallista valmiutta kohdentamalla vähennykset 
ensisijaisesti armeijaan, jonka kaksitoista sodan ajan yhtymää vähen
nettiin neljännekseen. Sodanuhan vähetessä Ruotsin puolustuslinjaksi 
katsottiin idässä valtakuntien välinen maaraja pohjoisessa sekä eteläs
sä Ahvenanmaan poikki kulkeva linja, jolloin myös Pohjanlahti voitiin 
sulkea. Hallitus alensi myös armeijaan kuuluneen rannikkopuolustuk
sen valmiutta määräämällä mm. Gotlannin Färön ja Hämösandin Hem-
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sön linnoitukset vartiolinnakkeiksi.
Ruotsin laivasto -  päinvastoin kuin armeija ja uudeksi, neljä lennos

toa käsittäväksi puolustushaaraksi kohonneet ilmavoimat -  säilytti var
sin hyvin asemansa. Asetettu laivastokomitea piti F-luokan panssarilai
vaan perustuvaa laivastoa edelleen ajanmukaisena. Sen ohjelma käsit
ti ensimmäisessä vaiheessa 1928-1933 lentokoneristeilijän, 2 hävittä
jää, 4 vartioalusta, yhden suuren ja 2 pientä sukellusvenettä sekä toi
sessa vaiheessa 1934-1938 uuden F-luokan panssarilaivan korvaamaan 
poistettavan panssarilaiva Oscar II:n sekä 2 hävittäjää, 4 vartioalusta 
ja 4 pientä sukellusvenettä. Valtiopäivät hyväksyivät ohjelman vuonna 
1927.

Vaikkei parlamentaarinen laivastokomitea eikä Ruotsin hallitus ollut 
ottanut kantaa laivaston operatiivisiin vaihtoehtoihin, hallitus hyväksyi 
pääesikunnan esityksen suunnittelun aloittamisesta Ahvenanmaan hal
tuun ottamiseksi Neuvostoliiton hyökättyä Suomeen. Esityksen perus
teena oli armeijan vaatimus lyhentää puolustuspäätöksen vähennetyl
lä vahvuudella puolustettavaa Pohjanlahden rannikkoa. Ruotsin halli
tus taas katsoi lähimpänä Ahvenanmaan sopimuksen allekirjoittajana 
Ruotsin velvollisuudeksi Kansainliiton kehotuksesta tarvittaessa ryhtyä 
sanktiotoimiin saarten puolustamiseksi sopimalla asiasta Suomen kans
sa, ja  edellytti suostuessaan operaation suunnitteluun Ahvenanmaan so
pimuksen tarkkaa noudattamista. Myös laivasto, samoin kuin ilmavoi
mat, määrättiin osallistumaan tähän pääesikunnan johtamaan armeijan 
operaatiosuunnitelman laatimiseen. 10

Toiminnan sitominen Kansainliiton sanktiojärjestelmään johti vuoro
puheluun Suomen yleisesikunnan kanssa. Tarve Ahvenanmaan puolus
tuksen vakiinnuttamiseen oli molemminpuolinen. Keskustelut alkoivat 
Martti Turtolan tutkimuksen mukaan vuoden 1927 alussa yleisesikun
nan päällikön, everstiluutnantti K. M. Walleniuksen vieraillessa Tuk
holmassa, ja  niitä jatkettiin kenraali C. G. Hammarskjöldin vastavierai
lun aikana Suomessa. Ahvenanmaan suojaamiseen liittyvät meristrate- 
giset kysymykset tulivat esille Walleniuksen ja  operatiivisen toimiston 
päällikön, everstiluutnantti V. A. M. Karikosken vierailulla alkuvuo
desta 1929 Tukholmassa. Tällöin esitetyn Ruotsin merivoimien esikun
nan laatiman tilanneanalyysin mukaan venäläiset vahaisivat laivastotu- 
kikohdikseen ainakin Tallinnan ja  joko Viron saaret tai Ahvenanmaan. 
Ruotsalaisten meriupseerien käsitysten mukaan Ruotsi tulisi vedetyk
si konfliktiin hyvin aikaisessa vaiheessa ja viimeistään Neuvostoliiton 
saatua haltuunsa Suomenlahden pohjoisrannikon.11

43



On luonnollista, että Ruotsin laivaston pyrkimyksistä laajentaa toi
minta-aluettaan itään neuvoteltiin Ahvenanmaan puolustukseen liitty
vänä sanktiokysymyksenä, eikä Ruotsin oman rannikon puolustuksen 
strategisena vaihtoehtona. Neuvostoliiton laivaston aiheuttama uhka 
arvioitiin todelliseksi ja sen vakavuus lisääntyisi oleellisesti laivaston 
tukialueen siirtyessä Suomenlahden perukasta sen suulle. Voimasuhtei
den perusteella se olisi kuitenkin hallittavissa. Ruotsin laivaston mo
dernimpaan osaan, Rannikkolaivastoon, sisältyi vuonna 1930 kolme 
F-luokan panssarilaivaa. Puijehduksessa oli neljä ja rakenteilla kaksi 
hävittäjää. Sukellusveneitä oli kuusitoista. Vanhoja, paikallispuolustuk- 
seen soveltuvia panssarilaivoja oli lisäksi seitsemän ja risteilijöitä kak
si: maailman pienin panssariristeilijä Fylgia vuodelta 1905 sekä miina- 
risteilijä Clas Fleming. Myös tausta vaikutti turvatulta; Neuvostoliiton 
ja Ison-Britannian suhteet olivat olleet aallonpohjassa vaikuttaen osal
taan mm. Stalinin kanavan rakentamispäätökseen vuonna 1929. Kunin
kaallisen laivaston paluusta Itämerelle saattoi olla indikaationa sama
na vuonna Suomessa asiantuntijana olleen komentaja M. C. Despardin 
ehdottama kolmen 305 mmm tykin sijoittaminen Porkkalanniemeen. 
Vaikka ehdotus ei tällöin saanut Suomessa vastakaikua, on komentaja 
saattanut edustaa myös oman amiraliteettinsa näkökantoja.

Merisodan näyttämö

Ruotsin laivaston 1700-luvun kustaviaanista kautta muistuttavat pyr
kimykset sopivat varsin hyvin Suomen meripuolustuksen 1930-luvun 
alun tilanteeseen. Venäjän armeijan taustan omanneille johtaville up
seereille ominainen varovaisuus Venäjää ja  epäluulo Ruotsia kohtaan 
oli vaihtunut 1920-luvun puolivälissä jääkärien aikaan. Ruotsin aikeita 
tarkasteltiin yhtä varovasti, mutta itsevarmuus Neuvostoliiton asevoi
miin nähden kasvoi.

Suomenlahden sulkenut, vuodesta 1913 rakennettu Pietari Suuren 
merilinnoitus oli ollut operaatiotukikohta, jossa rannikkotykkien tehtä
vä oli laivaston toiminnan tukeminen ja suojaaminen.12 Venäjän suu
ren laivasto-ohjelman romuttuessa sitä varten valmistettua ja muualta 
hankittua tykkikalustoa oli ryhdytty sijoittamaan pitkin rannikoita Ah
venanmaan ja Saarenmaan suuntiin sekä myös laivastovoimien päätu- 
kikohtien Helsingin ja Tallinnan maa- ja merilinnoitusten itäpuolelle. 
Nämä linnakkeet olivat säilyneet Suomessa koko etelärannikon pituu
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delta, Virossa ne sitä vastoin Tallinnan merilinnoitusta lukuun ottamat
ta olivat sotatoimien seurauksena tuhoutuneet. Perinnöksi saadun ran
nikkopuolustuksen järjestelyssä oli 1920-luvun komiteatyöskentelystä 
päästy yleisesikunnan ja rannikkotykistön esikunnan ehdotuksiin vuo
sina 1926-1927. Niiden mukaan järeää ja  raskasta rannikkotykistöä 
ryhmitettäisiin uudelleen ja lisättäisiin tuntuvasti Itä-Suomenlahdella, 
Viipurinlahdella ja Kannaksen länsirannalla. Helsingin edustan rannik
kopuolustus säilytettäisiin ja sen sekä Itä-Suomenlahden rannikkopuo
lustuksen ulottuvuutta parannettaisiin järeimmän, 305 mm:n kaliiperin 
käyttöönotolla.13

Laivasto sen sijaan muodostettiin aluksista, jotka olivat sattuneet jää
mään maahamme, eikä se siten ollut minkään johdonmukaisen suun
nittelun tulos. Käyttökelpoisinta kalustoa olivat Suomessa rakennetut, 
tykkiveneiksi muutetut uudet raivaajat ja vartioalukset sekä osa miina- 
aluksista. Varsinaisiksi taistelualuksiksi vuosisadan vaihteessa rakenne
tut torpedoveneet ja torpedoristeilijät olivat ominaisuuksiltaan vanhen
tuneita ja  kunnoltaan loppuun käytettyjä. Niiden täydentämiseksi han
kittiin Italiasta kaksi moottoritorpedovenettä ja vuonna 1925 veneiden 
kotimainen muunnos. Laivastolaki hyväksyttiin lopullisesti vasta vuon
na 1927. Sen mukaisista moottoritorpedoveneistä kaksi ostettiin Eng
lannista ja kaksi rakennettiin saadun mallin mukaan Suomessa vuoteen 
1929 mennessä. Isot sukellusveneet otettiin käyttöön vuoteen 1931 
mennessä, ja pieni vene kaksi vuotta myöhemmin. Panssarilaivojen ra
kentaminen aloitettiin vuosina 1929 ja 1931.14

Aluskaluston lisäksi venäläisiltä oli jäänyt kuitenkin myös merkittä
vä määrä käyttökelpoista taisteluvälinemateriaalia. Siitä mainittakoon 
kevyet laiva- ja rannikkotykit, ankkuroitavat sekä maayhdysmiinat ja 
torpedot, joita käytettiin vielä neljä vuosikymmentä. Viaporin sotasata- 
man rakenteet ja  varustus riittivät myös hyvin uuden laivaston päätuki- 
kohdan tarpeisiin.

Suomen vahvasti offensiivinen puolustussuunnitelma VK 27 oli kui
tenkin vanhenemassa nopeasti. Vaikka Neuvostoliiton Itämeren-laivas- 
ton kehittäminen oli lähes pysähtynyt, koko sen armeijaa kehitettiin ja 
varustettiin tarmokkaasti. Vuosikymmenen vaihteessa oli tullut ilmei
seksi, että sen keskittäminen Kannakselle oli suomalaista nopeampaa, 
ja rintaman vakiinnuttaminen muodostuisi vaikeaksi. Maihinnousu
jen kohteena oli pidetty ensisijaisesti Koivistoa ja  mahdollisena lisäk
si Kotkan aluetta, mutta rintaman siirtyessä länteen vihollisen arvioi
tiin tukevan etenemistään merellisin koukkauksin Pellingin-Porvoon ja
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The supposée! Russian landing areas and possib le directions o f  
advance. The eastern G u lf o f  Finland and the Â land islands were 
considered the m ost probable places.

edelleen Helsingin länsipuolelle Porkkalan ja Hangon alueille. Silloi
nen eversti Väinö Valve kirjoittikin 1931 rannikkopuolustuksen merki
tyksestä: ’’Laajoja alueita hallitseva raskas kiinteä tykistö yhdessä lai
vaston offensiivisen käytön kanssa tekee vihollisvoimien meriherruu- 
den Suomenlahdella hyvinkin kyseenalaiseksi, ja vaikuttaa siten mää
rätyissä tapauksissa Suomen sotilaspoliittiseen asemaan. Vähäiseksi ei 
ole myöskään arvioitava tämän suojan ja  tuen merkitystä sotatoimien 
kulkuun taistelussa Karjalan kannaksella ja siinäkin tapauksessa, että 
armeijamme olisi jätettävä Kaijalan kannas tai että koko Suomenlah
den etelärannikko joutuu viholliselle.” Laivasto oli kuitenkin vasta ra
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kenteilla. Sen offensiivista käyttöä rajoitti -  ilmeisesti pari vuotta ai
kaisemmin perustetun taloudellisen puolustusneuvoston vaikutuksesta 
-  priorisoitu laivaston ensisijainen tehtävä turvata maan meriyhteydet 
ja kauppamerenkulku.15

Ruotsin laivaston offensiivinen toiminta-ajatus laajensi toiminnan 
laajentamisedellytyksiä Suomenlahden leveyssuunnassa. Helsingin alu
een meripuolustuksen tehostumisen lisäksi se heikentäisi mahdollisia 
maihinnousukuljetuksia niiden suuntautuessa Hankoniemen ja Ahve
nanmaan alueille. Laadittaessa 305 mmm tykkien sijoitussuunnitelmaa 
Mäkiluodon tornipatteria perusteltiin ’’laivaston liikkeiden suojaami
sella ja vihollisen laivaston liikkeiden vaikeuttamisella sen tunkeutues
sa ulos Suomenlahdelta”. Perusteluissa viitattiin myös mahdollisena pi
dettyyn yhteistoimintaan Viron meripuolustuksen kanssa.16

Viron laivastoon kuului tuolloin kaksi brittien 1918 valtaamaa No- 
vik-hävittäjää, yksi entinen saksalainen torpedovene, kaksi miinalai- 
voiksi muutettua siipiratasraivaajaa sekä neljä rannikkoraivaajaa ja  var
tioalusta. Myös Viron laivasto oli perinyt venäläistä taisteluvälinemate- 
riaalia, mm. merimiinoja. Pietari Suuren entisen sotasataman rannikko
puolustus Tallinnassa oli Helsingin tapaan erittäin vahva. Aegnan järe- 
än, nelitykkisen 305 mmm patterin lisäksi saarella oli sekä yksi raskas 
että kaksi kevyempää patteria. Tallinnanlahtea idästä suojaavalle Viim- 
sin niemelle oli sijoitettu kaksi raskasta ja yksi kevyt patteri. Lännestä 
ja pohjoisesta lahtea suojasivat Naissaaren kaksi raskasta ja kaksi ke
vyttä sekä Suuropinniemen järeä 254 mmm patteri ja kaksi kevyttä pat
teria. Näistä Viimsin itärannan ja  Naissaaren patterit olivat virolaisten 
rakentamia.17

Ruotsi palaa rannikkopuolustukseen

Viro myi hävittäjänsä Peruun vuonna 1933 saatuaan niiden käyttökus
tannuksista samoja kokemuksia kuin Suomi venäläisvalmisteisten saat- 
tajiensa osalta neljä vuosikymmentä myöhemmin. Viro tarjosi laivojaan 
aluksi Suomelle. Torjuva vastaus annettiin toukokuussa vuonna 1933, 
ja  samoihin aikoihin päättyvät ruotsalaisten upseerien kanssa kapeik- 
kokysymyksestä käytyjen keskustelujen viitteet. Ahvenanmaata koske
vissa neuvotteluissa oli tullut ’’ryppy rakkauteen” suomalaisten upsee
rien vaadittua ruotsalaisilta kollegoiltaan poliittista ratkaisua, Ahvenan
maan sopimuksen tarkistamista maavoimien sijoittamiseksi saarille rau-
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hän aikana. Ääneen lausumattomana perusteluna suomalaisilla oli pel
ko vuoden 1918 tapahtumien toistumisesta pysyvän torjuntavalmiuden 
jäädessä Ruotsin laivaston varaan. Vaikka keskusteluja ylläpidettiin, ei 
käytännön toimista voitu yrittää sopia ennen lopulta myttyyn menneen 
Tukholman-sopimuksen koordinaatiosuunnitelman valmistelua kevät
talvella 1939. Myös Ruotsin laivasto joutui uuden tilanteen eteen.Ix

Muste oli tuskin kuivunut Ruotsin hallituksen vuoden 1927 päätök
sissä, kun etenkin maavoimat ryhtyivät niitä ankarasti kritisoimaan. 
Joukko upseereja oli pitänyt hallituksen päätöksiä armeijan supistuk
sista vaarallisina Neuvostoliiton uhatessa Ruotsia. Ajatukselle, jonka 
Birger jaarli oli keksinyt 600 vuotta aikaisemmin, saatiin nyt moraa
linen perusta Kansainliiton sanktioartikloista. Tukemalla Suomen puo
lustusta siirrettäisiin myös Ruotsin puolustus Tornionjoelta Rajajoelle, 
ja hyökkääjä voitaisiin torjua yhteisvoimin. Myös itse puolustustaiste
lut käytäisiin siellä, missä ennenkin. Antingen-strategian vaihtoehtona 
oli Eller, joka merkitsi puolustuksen alkamista Ruotsin rajoilta ja edel
lytti Ruotsin puolustusvoimien vahvuuden palauttamista vuoden 1914 
tasoon. Antingen-vaihtoehdon suunnittelu aloitettiin Ruotsin hallituk
sen tieten, vaikkakaan ei sen hyväksymänä, ja sen kehittämisen yhteis
työkumppanina oli myös Suomen yleisesikunta.19

Antingen-eller-keskustelu merkitsi myös Ruotsin laivaston kehittä
mistavoitteiden uudelleenarviointia. Itämerellä vallitsevien voimasuh
teiden vertailuun perustuen pidettiin tällöin ydinkysymyksenä, olisiko 
ruotsalainen panssarilaiva riittävän vahva voimakkaimpia vihollisaluk
sia vastaan avomerellä. Kielteisessä tapauksessa tuli pyrkiä perusta
maan laivaston iskuvoima sukellusveneisiin ja keveisiin pinta-aluksiin. 
Ruotsin laivaston toimintaa Suomenlahdella ei pidetty lainkaan tar
peellisena, vaan laivaston tärkein tehtävä oli yhdessä Suomen ja  Ruot
sin maavoimien kanssa estää venäläisten maihinnousu Ahvenanmaal
le sekä punalaivaston toiminta Ahvenanmerellä ja Pohjanlahdella pää
määränä taata joukkojensiirrot ja huoltokuljetukset Suomeen.20

Sekä Antingen-ryhmän että muiden puolustushaarojen näkemykset 
tulivat esille vuonna 1930 asetetun uuden puolustuskomission työsken
telyssä ja suosituksissa. Komissio otti — vastoin 1920-luvun edeltäjiään 
-  nyt myös kantaa eri puolustushaarojen doktriineihin. Puolustushaa
rojen välisessä kilpailussa laivaston aikoinaan perustamat ilmavoimat 
liittoutuivat maavoimien kanssa. Ilmavoimat pitivät laivaston voimava
roja riittämättöminä venäläisten invaasion torjuntaan Itämeren avoimil
la rannikon osilla, ja sen toiminnan painopiste tulisi asettaa tärkeiden
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saaristoalueiden, Tukholman, Upplannin ja  Blekingen puolustukseen.
Puolustuskomissio ratkaisi puolustushaarojen kiistan siirtämällä ta

louslaman ja kansainvälisen merivarustelurajoitusten rasittamista lai
vaston määrärahoista valtaosan ilmavoimien kehittämiseen. Samal
la määrärahakehysten mukainen kehitysohjelma leikkasi suunnitelmat 
puolustuksen painopisteen sijoittamisesta merelle ja sen ulottamisesta 
merisotatoimin Itämeren itärannoille. Kauemmas ulottuville ajatuksille 
asetettiin myös pallo jalkaan: rannikon puolustuksen edellyttämien teh
tävien tehostamiseksi laivasto ja rannikkotykistö asetettiin heinäkuussa 
1937 yhteiseen johtoon. Mahdollisten sanktiokuljetusten suojaaminen 
Suomeen säilytettiin kuitenkin laivaston tehtävissä. Tätäkään tehtävää 
Ruotsin hallitus ei koskaan vahvistanut.21

Suomen merivoimat Suomenlahdella

Vuodesta 1934 oli Suomen sotilaallisessa tilanteenarvioinnissa päästy 
tasapainoon. Siirtyminen alueperustamisjärjestelmään oli tehnyt mah
dolliseksi koko rauhan ajan armeijan käyttämisen suojajoukkoina, ja  si
ten saavutetun aikavoiton mahdollistavan kenttäarmeijan perustamisen, 
keskittämisen ja rintaman vakiinnuttamisen Kannaksella uuden VK 34: 
n mukaisesti. Laivaston uudistuminen ja rannikkotykistön vahvistumi
nen 1930-luvun alussa aiheuttivat koko meripuolustuksen aseman uu
delleenarvioinnin, jota kuvastaa organisaatiokehityksen lisäksi puolus
tushaaran nimeäminen merivoimiksi. Merivoimiin oli liitetty 1.10.1934 
panssari laivue, joka vahvisti pääkaupungin meripuolustusta sivustoilla, 
Pellingin-Porvoon, Porkkalan ja Hangon alueilla. Vuodesta 1934 alkoi
vat tarmokkaat yritykset sekä taistelua vihollisen sota-aluksia vastaan 
että kauppameriliikenteen suojaamista varten tarvittavien hävittäjien, 
saattajien ja  sukellusveneiden rakentamiseksi, mutta mikään esityksistä 
ei johtanut tulokseen. Neuvostoliiton Itämeren-laivaston kasvu ei kui
tenkaan vaikuttanut hälyttävältä, ja  kehitys Saksassa näytti toistaiseksi 
myös tasoittavan tilannetta.22

Laivasto harjoitteli purjehduskausien aikana suunniteltua sodan ajan 
toimintaa, sotaharjoitusjaksoina erityisesti yhteistoimintaa rannikko- 
tykistön joukko-osastojen kanssa näiden toiminta-alueilla. Harjoitus- 
tukikohtana alus- ja laivuekoulutuksessa usein käytetyn Lappohjan li
säksi operaatiotukikohtina käytettiin tällöin toiminta-alueisiin liittyviä 
satamia ja ankkuripaikkoja. Laivaston offensiivista voimaa edustaneet
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Raskaita, suojattuja tykistöaluksia ja  maihinnousukuljetuksia vastaan 
ajateltiin tehokkaimmin voitavan käyttää sukellusveneitä, jo ita  vuonna 
1939 kuului kaikkien Itämeren rantavaltioiden laivastoihin. Kuvassa 
Itä-Suomenlahdelle toimimaan suunnitellut Suomen laivaston p ienim 
m ät sukellusveneet, 254 tonnin Vesikko ja  99 tonnin Saukko sekä sukel
lusveneiden pelastusalus Mursu.
It was thought that submarines could be used m ost effectively against 
heavy armoured warships and landing ships and in 1939 the navies o f  
all the Baltic littoral states included submarines. The p icture shows 
the Finnish n a v y ’s sm allest submarines, designed fo r  service in the 
eastern G u lf o f  Finland: Vesikko (254 tons) and Saukko (94 tons), with 
the subm arine rescue ship Mursu.

neljä, myöhemmin viisi sukellusvenettä ja laivastolain seitsemäksi nos
tamat moottoritorpedoveneet toimivat alusten purjehduslaajuuden mu
kaan tiedustelu- ja toijuntatehtävissä avomerellä, ja panssarilaivat tu
litukena rannikkoväylillä ja syöksyissä meriväylien suille. Laivaston 
taistelujaotuksessa moottoritorpedoveneitä, pieniä sukellusveneitä ja 
miinaveneitä suunniteltiin käytettävän Itä-Suomenlahdella, ja laivas
ton pääosaa Porvoon Hankoniemen välisellä rannikon osalla. Miinoi- 
tussuunnitelmat käsittivät sodanuhka-ajan aluevesien suojamiinoitteet 
sekä sodan puhjettua Itä-Suomenlahden ja  Uudenmaan meriväylien su-
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liittämisen sekä ulkomerimiinoitteet linnakkeiden tulittamisen estämi
seksi. Niiden laskemiseen oli käytettävissä yksi miinalaiva, tykkiveneet 
ja neljä varattua kauppa-alusta. Varmistusaluksina oli suunniteltu käy
tettävän merivartiolaitoksen vartioveneitä, ja myös merenkulkuhallituk
sen jäänmurtajat ja väyläalukset oli tarkoitus aseistaa saattoaluksiksi. 
Valtaosa vartiolaivoista, raivaajista ja apualuksista perustui varattuihin 
siviilialuksiin.23

Panssarilaivojen toijuntavoimaa arvostettiin Neuvostoliitossa, jossa 
niitä pidettiin erinomaisina aluksina maavoimien sivustan suojaamises
sa ja tulitukitehtävissä. Myös saksalaiset totesivat myöhemmin 1939 
Ahvenanmaan miehityksen vaikeaksi, mikäli panssarilaivat ovat saar
ten puolustuksen tukena, ja  Ruotsikin kaavaili ennen sotaa hankkivansa 
vastaavia aluksia.24

Suomen ja Viron yhteistyö molempien valtioiden oman puolustusky
vyn parantamiseksi Suomenlahdella oli alkanut jo 1920-luvulla. Viro
laisten tutkijoiden tavoin on korostettava, ettei kyseessä ollut kuiten
kaan mikään salainen sotilasliitto. 25 Viron myytyä hävittäjänsä voitiin 
sen rannikkopuolustushaijoituksia edes teoriassa sijoittaa Tallinnanlah- 
den ulkopuolelle vain suomalaisten toimintaan perustuen. Tämän joh
dosta oli esimerkiksi tarpeen jäljestää syksyllä vuonna 1933 sotapeli, 
jossa näitä toimintoja tarkasteltiin. Saatuja tuloksia varsinkin virolai
set, mutta myös Suomen Sotakorkeakoulu käyttivät myöhemmin omis
sa harjoituksissaan. 26

Hakaristi Itämerellä

Weimarin tasavallan Saksa oli uusinut Versaillesin rauhansopimuk
sen sille sallimista kuudesta kevyestä risteilijästä viisi suureen talous
lamaan mennessä. Taskutaistelulaiva Deutschlandin rakennustyöt kes
tivät vuodesta 1929 vuoteen 1933, ja vuosina 1931 ja 1932 aloitetut 
Admiral Scheer ja  Admiral Graf Spee valmistuivat vuosina 1934 ja 
1936. Vanhat torpedoveneet oli korvattu 1925-29 kahdella kuuden ve
neen sarjalla, joiden uppoumat selvästi ylittivät Versaillesin sopimuk
sessa hävittäjille määritetyt enimmäismäärät. Vuonna 1931 oli aloitettu 
schnellbootin, merikelpoisen moottoritorpedovenesaijan rakentaminen.

Hitlerin valtaannousua ei seurannut mitään räjähdyksenomaista sota
laivojen rakennusbuumia. Edellisenä vuonna oli laadittu laivasto-ohjel
ma, joka käsitti lentotukialuksen, 6 taistelu- tai panssarilaivaa, 6 ristei
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lijää, 6 hävittäjä- ja torpedovenelaivuetta, 3 sukellusvenepuolilaivuetta 
sekä raivaajia ja moottoritorpedoveneitä. Suurin osa sisältyi jo  aikai
sempiin suunnitelmiin, mutta lentotukialus, osa hävittäjistä ja torpedo- 
veneistä sekä suunnitellut 16 sukellusvenettä edellyttivät Versaillesin 
sopimuksen tarkistamista. Vuoden aikana valmistui vain moottoritor
pedoveneitä, mutta sen aikana aloitettiin kuudennen kevyen risteilijän 
ja  ensimmäisen hävittäjätyypin rakentaminen neljän aluksen sarjalla.

Vuonna 1934 laivasto-ohjelmaa tarkistettiin ylöspäin. Taistelu- tai 
panssarilaivojen lukumäärä nousi kahdeksaan, risteilijöiden kahdek
saantoista, hävittäjien neljäänkymmeneenkahdeksaan. Lisäksi haluttiin 
24 suurta ja 48 pientä sukellusvenettä. Saksan laivasto oli nyt myös tul
lut tienhaaraan laivastonsa kehittämisessä. Ensimmäisenä vaihtoehtona 
oli suuren sukellusvenelaivaston rakentaminen ja pintalaivaston kehit
täminen ainoastaan omien rannikoiden turvaamiseksi. Toinen vaihtoeh
to oli eri aluslajeista koostuvan pintalaivaston ja pienehkön sukellusve
nelaivaston kehittäminen ensimmäisen maailmansodan tai 1930-luvun 
Englannin malleja noudattaen. Vihollisena oli vallinneen poliittisen ti
lanteen mukaisesti Neuvostoliittoja sen kanssa liittoutunut Ranska.

Ohjelman toteuttaminen tuli poliittisesti mahdolliseksi Saksan ja 
Englannin solmittua laivastosopimuksen kesäkuussa 1935. Sopimuk
sella Saksa oikeutettiin rakentamaan pinta-aluksia 35 prosenttiin ja su
kellusveneitä 45 prosenttiin Englannin tonnistosta. Sukellusveneiden 
määrä voitiin lisäksi nostaa 100 prosenttiin eri ilmoituksella.27

Vuonna 1935 aloitettiin Gneisenaun ja Scharnhorstin rakentami
nen. Ne luokiteltiin taisteluristeilijöiksi rakentamisen aikana käytettä
vissä olleen, tilapäiseksi suunnitellun taskutaistelulaivojen päätykistön 
johdosta. Samoin vuonna 1935 aloitettiin kahden raskaan risteilijän ja 
kahdentoista hävittäjän rakentaminen. Laivaston voimallinen raken
nusohjelma jatkui vuonna 1936, jolloin aloitettiin suurtaistelulaivojen 
Bismarckin ja Tirpitzin sekä kahden raskaan risteilijän ja myöhemmin 
kesken jääneen lentotukialus Graf Zeppelinin rakentaminen. Kevyitä 
aluksia täydennettiin myöhemmin kahdeksitoista alukseksi kasvaneella 
torpedovenesaijalla. Viimeisenä suuralusprojektina aloitettiin vuonna 
1937 raskas risteilijä Lutzovv, jonka runko myöhemmin myytiin Neu
vostoliittoon. Kuuden hävittäjäaluksen sarjan rakentaminen aloitettiin 
myös samana vuonna, ja lisäksi pantiin alulle sarja miinanraivaajia.

Vuosina 1934-1937 pantiin alulle kaikkiaan kolme eri sukellusvene- 
tyyppiä. Vuosikymmenen pääasiallinen venetyyppi oli tyyppi II, jon
ka prototyyppi oli suomalainen Vesikko. Sitä rakennettiin yhteensä 46
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Saksan uuden laivaston edustaja, raskas risteilijä Adm iral H ipper lii
tettiin laivastoon huhtikuussa 1939. Laivan uppoama oli 18 200 ton
nia, nopeus 32,5 solmua ja  aseistus 8x203 mm, 12x105 mm, 6x40 mm  
ja  12 kpl 53 cm:n torpedoa. Laivalla oli kolme lentokonetta. A lus teki 
näyttävän vierailun Tallinnaan heinäkuussa 1939, vain kuukausi ennen  
Ribbentrop-sopimusta.
Representative o f  the new German navy, the heavy cruiser Admiral 
Hipper jo in e d  the fle e t in A pril 1939. The ship's displacem ent was 
18,200 tons, speed 32.5 knots, and arm am ent 8 - 203 mm, 12 - 105 
mm, 6 - 4 0  mm guns and 12 - 53 cm torpedoes. The ship had three air
craft. The vessel p a id  an im posing visit to Tallinn in July 1939, only a 
month before the R ibbentrop pact.

kappaletta kahtena sarjana. Toisen maailmansodan päätyypiksi tulevas
ta tyypistä VII valmistettiin myös ensimmäiset sarjaveneet. Tyypin mal
likappale, VII A, oli Suomessa rakennettu Vetehinen-luokan vene.28

Vuonna 1935 Saksan laivasto oli Itämerelle keskitettynä vain yhdes
sä Ruotsin laivaston kanssa Neuvostoliitolle merkittävä uhka. Tällöin 
tiedossa olleet rakennussuunnitelmat olivat kuitenkin synkentämässä 
uhkakuvaa. Vaikka saksalaisten suurten alusten konstruktiot viittasivat 
brittien pelkäämään kauppasotaan, olivat ne toki käyttökelpoisia myös 
avomerioloissa Itämerellä, ja  niiden vaarallisuutta lisäsivät oletetut tu- 
keutumismahdollisuudet Ruotsin, Suomen ja Viron rannikoille.

Saksan laivaston suunnitelmien kehittyminen heijastui sen Itämerel
le suunniteltujen toimintojen eri vaiheissa. Jo vuonna 1935 merivoi
mien johto totesi Suomenlahden sulkemiseksi tarvittavan tukikohtia, 
ja esitti syksyllä 1936 hankittavaksi niitä Ranskaa vastaan Espanjasta 
sekä Neuvostoliittoa vastaan Ahvenanmaalta ja Petsamosta. Saksalai
set olivat myös 1935 suunnitelleet sodassa Neuvostoliittoa vastaan mii- 
noitteen laskemista Suomenlahden kapeikkoon, mutta samalla epäilleet 
sen järkevyyttä ottaen huomioon neutraliteettiloukkauksesta koituvat 
poliittiset haitat.29 Puheessaan 3.2.1937 amiraali Erich Raeder totesi 
Neuvostoliiton ja  Ranskan todennäköisiksi vihollisiksi, ja omien me
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riyhteyksin suojaamisen sekä vihollisen yhteyksien katkaisemisen me
rivoimien päätehtäviksi. Puheen Itämerta koskevat johtopäätökset kuu
luvat käännettyinä seuraavasti: ’’Silmäys karttaan osoittaa, ettei maan
tieteellinen asemamme Itämerellä ole epäsuotuisa. -  Uhanalaisimmat 
ovat malminkuljetusreitti Pohjois-Ruotsista, jonka sivusta suojataan 
Suomenlahden suunnassa, sekä meriyhteys Itä-Preussiin, jolta aina
kin sen itäosalla puuttuvat suojaavat saksalaiset tukikohdat. Meriyhte
yksien erityistä merkitystä Itä-Preussiin on sekä merisotilaallisista että 
sotataloudellisista syistä erityisesti painotettava. -  Kronstadtin strate
gisesti epäedullisen tukikohdan puolustamiseksi samoin kuin hyökkä
ykselle sitä vastaan sekä meriyhteyksille Ruotsiin ja Suomeen on Suo
menlahden suun saarilla molemmille sotaa käyville suuri merkitys. Tä
män johdosta voivat venäläisten pyrkimykset tukikohtien työntämiseksi 
eteenpäin Suomessa tai Baltiassa tulla kysymykseen.” 30

Vuonna 1937 ja vielä seuraavan vuoden alussa käsiteltiin alajohto- 
portaiden tilanteenarvioissa ja  sotapeleissä merivoimien johdon hen
gessä Suomenlahden suun ongelmaa. Sotapelissä 1937/1938 Itämeren 
merialueen komentaja Conrad Albrecht totesi Itämeren hallinnan avai
miksi Viron saaret ja Ahvenanmaan, ja niiden haltuunoton joko poliit
tisin tai sotilaallisin keinoin välttämättömäksi, koska muuten venäläi
set tekisivät sen. Vielä huhtikuussa 1938 Albrechtin seuraaja Rolf Carls 
piti sodassa Venäjää vastaan välttämättömänä hyökätä puolueettomuus- 
säännöksistä välittämättä miinoin ja sukellusvenein vihollisen lähtö
aluetta vastaan Suomenlahdella ja esitti myöhemmin kesäkuussa, että 
Suomen ja Viron asennoitumista kysymykseen tunnusteltaisiin.31

Marraskuussa 1937 valtakunnankansleri Hitler oli ilmoittanut kor
keimmalle sotilasjohdolle Englantia pidettävän päävihollisena. Neu
vostoliiton sivuuttaminen näyttäisi epäloogiselta pidettäessä Saksan po
litiikan suunnanmuutosta Ribbentrop-sopimuksen luomuksena. Todel
lisuudessa sekä Saksa että Neuvostoliitto olivat olleet edellisen suurso
dan tulokseen tyytymättömiä valtioita. Niillä oli ollut 20 vuotta aikaa 
keskustella lävitse kaikki mahdolliset vaihtoehdot, ja kyse oli vain po
liittisesta tahdosta. Sotaan Englantia vastaan tarvittaisiin laivasto, joka 
vuonna 1946 käsittäisi 13 taistelulaivaa, 4 lentotukialusta, 15 panssa
rilaivaa, 23 raskasta ja 22 kevyttä risteilijää. Tunnetun Z-ohjelman ra
kennustyö alkoi 29.1.1939.

Hitlerin puhuttelun seuraukset Itämerellä tulivat kuitenkin esille jo 
amiraali Raederin sotapelin loppupuheenvuorossa 12.4.1938. Tähden- 
nettyään merivoimien operatiivisen suunnittelun ja toisaalta poliittisen
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sekä sotilaallisen ylimmän johdon välistä vuorovaikutusta hän totesi 
Ahvenanmaan ja Suomen sekä Viron haltuunotolla olevan merkittäviä 
etuja sodassa Neuvostoliittoa vastaan, mutta toisenlaisessa uhkatilan
teessa Tanskan ja  Norjan omaavan saman merkityksen. Raeder katsoi 
Ahvenanmaan haltuunoton vievän viikkoja ja kuukausia sekä vaativan 
huomattavia voimia sekä operaation läpiviemiseksi että alueen hallus
sa pitämiseksi venäläisten todennäköistä hyökkäystä vastaan. Puhu
ja painottikin toistaiseksi edullisempana vaihtoehtona olevan Baltian 
ja Suomen puolueettomuuden kunnioittamisen, jolloin Neuvostoliiton 
sitä loukatessa mahdollinen vastaisku voitaisiin suorittaa liittolaisena, 
ja korosti uudelleen, että myös tällöin tulisi alueen merisotilaallisesta 
merkityksestä huolimatta ottaa tarkoin huomioon yleinen poliittinen ja 
sotilaallinen tilanne.

Johtopäätökset terävöityivät vuoden 1938 kuluessa. Heinäkuussa ja
etussa valmisteluohjeessa todettiin, ettei vihollisen sitominen Suomen
lahdelle tullut toistaiseksi kysymykseen ja olisi vastaisuudessakin aja
teltavissa vain, mikäli lähellä sijaitsevista tukikohdista, mm. Saaren
maalta, Hiidenmaalta ja  Tallinnasta hankittaisiin edellytykset Suomen
lahden herruuteen. Tämän enempi harkitseminen todettiin tällä haavaa 
turhaksi, koska siihen tuskin voitiin osoittaa tarpeellisia maavoimia. 
Itse Raeder totesi elokuussa operatiivisten vaihtoehtojen tarkastelun 
kokemuksena, että ’’Suomenlahden sulkeminen tulee kysymykseen, 
kun siihen annetaan poliittiset ja sotilaalliset edellytykset, mikä tällä 
hetkellä ei ole todennäköistä.” 32

Saksan uhan väistyminen ei vakuuttanut Neuvostoliittoa, etenkään 
kun Saksa jatkoi etujensa mukaisesti Baltian valtioiden ja  Suomen puo
lueettomuuden tukemista. Vaikka painopiste olikin nyt lännessä, Itäme
ren alueen meriesikunta laati myös talvella 1939 odottamattoman kehi
tyksen varalta alustavan suunnitelman Suomenlahden suun ja mm. Ah
venanmaan haltuun ottamisesta. Se korosti kuitenkin operaation riippu
vuutta sekä Suomen ja  Viron että Ruotsin poliittisesta asenteesta. Toi
sin kuin vuoden 1935 suunnitelmassa Suomenlahden sulkeva miinoite 
laskettaisiin nyt lahden länsiosaan, mutta yllätyksen toteutuessa lasket
taisiin lisäksi joko Kronstadtinlahdelle tai sen edustalle lähes 300 len
tokoneen voimin noin 600 miinaa.33
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Kronstadtinlahdelta valtamerille

Neuvostoliitossa oli suurten alusten korjausten ja uudelleen rakenta
misten viivästyessä ja lopulta suurelta osin peruuntuessa muodostunut 
laivaston doktriiniksi torpedoaluksia suosivan ”jeune ecolen” ja klassi
sen tykistöaluskoulukunnan yhdistelmä, ns. pieni sota. Laivaston teh
tävänä oli edelleen taistelu vihollisen laivastovoimia vastaan ja maa
voimien tukeminen. Tehtävien suorituksessa turvauduttaisiin tilanteen 
mukaan hyökkäykselliseen ja puolustukselliseen toimintaan, ja viholli
nen lyötäisiin askel askeleelta. Siihen käytettäisiin miinoitteita, kevyitä 
pinta-aluksia, sukellusveneitä ja lentoasetta sekä lopulta olemassa ole
vien raskaiden tykistöalusten tulta. Uhkakuva toisen viisivuotissuunni
telman alkaessa oli periytynyt edelliseltä vuosikymmeneltä: perivihol
lisia olivat lännen suurvallat, ensisijaisesti Iso-Britannia ja niiden liit
tolaisina Suomi ja Puola sekä Baltian maat. Lisäksi Neuvostoliitossa 
oltiin tietoisia Ruotsin varsin teoreettisista suunnitelmista Kansainlii
ton sanktioiden puitteissa tukea Baltian maita ja etenkin Suomea sekä 
myös Ruotsin laivaston suunnitelmista ulottaa toimintansa Suomenlah
delle Turun—A h venanma an saaristoon tukeutuen.34

Stalinin kanava valmistui neljä vuotta ja noin 86 000 uhria myöhem
min vuonna 1933. Tällöin kanavaa pitkin siirrettiin vaivalloisesti kolme 
Novik-hävittäjää, vartioalusta sekä sukellusvenettä Itämereltä uuteen 
Pohjoiseen Laivastoon Jäämerelle. Kolme vuotta myöhemmin Itäme
reltä siirrettiin vielä kaksi hävittäjää samaa reittiä ja edelleen Koillis
väylää pitkin Kaukoitään.

Monet jo edellisellä kaudella aloitetut alusprojektit liitettiin laivas
toon vasta toisen viisivuotiskauden aikana 1933-37. Näistä suurin oli 
Leningrad-luokan laivueenjohtaja. Myöhästyneistä vartioaluksista 
kaksi liitettiin Itämeren Laivastoon 1934-36, mutta kaksi muuta vasta 
1938. Hieman paremmin aikataulussa pysyi painopisteenä ollut sukel- 
lusveneenrakennus. Keskikokoisista venesaijoista seitsemän liitettiin 
Itämeren Laivastoon 1933. Sitä vastoin kolme suurta venettä viivästyi 
edelleen. Ne valmistuivat vasta 1936, silloinkin vain koulutuskäyttöön.

Toisen viisivuotissuunnitelman redusoitu pinta-alusohjelma käsit
ti vuoden 1933 marraskuussa Itämerelle rakennettaviksi kaksi risteili
jää, neljä laivueenjohtajaa, 21 hävittäjää sekä vartioaluksia, raivaajia ja 
moottoritorpedoveneitä. Risteilijöiden rakentamiseksi Italia oli luovut
tanut rakenteilla olleen risteilijä Raimondo Montecuccolin piirustuk
set. Niiden pohjalta rakennettu Kirov kuitenkin viivästyi koneisto-on
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gelmien takia aina syyskuuhun 1938, ja sisaralus Maksim Gorki vielä 
enemmän. Laivuejohtajaohjelmaa jouduttiin edelleen pienentämään, ja 
ainoa Itämerelle rakennettu uusi alus, Minsk, valmistui vasta vuoden 
1939 alussa. Hävittäjien sarja-aluksen, rakenteilla olleen Alfredo Ori- 
anin, piirustukset hankittiin vuonna 1935 Italiastapa hävittäjiä alettiin 
rakentaa vuoden lopulla, mutta ennen sotaa voitiin 1938—1939 ottaa 
Itämerelle käyttöön vain viisi Gnevnyi-luokan alusta. Miinanraivaajien 
uusimiseksi konstruoitiin Fugas-luokkana tunnettu sarja. Toinen uusi 
aluslaji oli sukellusveneiden torjuntavene MO, malyi ohotnik -  pieni 
metsästäjä. Moottoritorpedoveneistä kehitettiin uusi malli, jota sekä 
puu- että alumiinirakenteisena rakennettiin Itämerelle useita kymme
niä.

Ponnistusten painopiste oli kuitenkin sukellusveneissä. Ohjelmaa 
jouduttiin jo alusta alkaen redusoimaan suunnitelman alkuvuosina val
mistuvien veneiden osalta. Silti sukellusveneiden rakennusohjelma 
edistyi pinta-aluksia paremmin. Yhdessä ensimmäisen viisivuotissuun
nitelman valmistuneiden ja  uusien veneiden kanssa Itämeren Laivaston 
sukellusvenease käsitti vuonna 1939 kuusi isoa, 25 keskikokoista ja 20 
pientä sekä kaksi peruskorjattua vanhaa venettä.35

Käytettävissä olleiden alusten tarkastelu osoittaa pintalaivaston ol
leen edelleen toisella viisivuotiskaudella tsaarin perinnön varassa. Uu
sia, käyttöön otettuja aluksia olivat vain yksi laivueenjohtaja, viisi var
tioalusta ja kaksi raivaajaa sekä joukko moottoritorpedoveneitä. Ne 
tukivat yhdessä uusien, myös laivaston käyttöön tulleiden hävittäjien 
sekä pommituskoneiden ja  sukellusveneiden kanssa suunniteltua pik- 
kusodan etulinjaa Lavansaaren-Suursaaren tasalle. Tänne ulottuvan 
toiminta-alueen hallinnan ja  vaatimuksien maavoimia tukevasta yhteis
toiminnasta katsottiin edellyttävän Suomenlahden saarien ja Koiviston 
haltuunottoa. Samaan aikaan tilanne Itämerellä oli muuttumassa.

Kansallissosialistien valtaannoususta lähtien Saksan toimintoja Itä
merellä oli seurattu epäluuloisesti, mutta varsinaisesti viholliskuva 
muuttui vasta vuodesta 1935. Päävihollinen olisi nyt Saksa ja sen kans
sa liittoutuisivat vuonna 1934 hyökkäämättömyyssopimuksen solminut 
Puola sekä Suomi. Koalitioon liittyisivät edelleen Baltian maat ja  sii
hen suhtautuisi myönteisesti Itämeren vuoden 1935 laivastosopimuk- 
sella Saksalle luovuttanut Iso-Britannia. Siihen otaksuttiin eräissä ske
naarioissa liittyvän myös Ruotsin, jolloin Saksan suuret tykistöalukset 
tukeutuisivat Tukholman saaristoon ja Färösundiin sekä sen kevyet voi
mat Saarenmaahan ja  Suomen lounaissaaristoon Neuvostoliiton laivas
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ton sulkemiseksi Suomenlahdelle ja Saksan malmikuljetusten turvaa
miseksi Ruotsista. Neuvostoliitolla ei olisi Suomenlahden perukasta 
juurikaan mahdollisuutta pintavoimin vaikuttaa viholliseen eikä estää 
sitä kuljettamasta maavoimien yksiköitä meritse Baltiaan ja Suomeen. 
Viholliskuva säilyi samana vuoteen 1939.36

Vuonna 1935 pyrittiin uuteen uhkakuvaan valmistautumalla käyttä
mään laivaston lentoasetta ja sukellusveneitä estämään Saksan sotilaal
liset merikuljetukset Itämerellä ja sen sotavoimien tukeutuminen Suo
men rannikolle sekä Suomen merivoimien tuhoamiseen. Seuraavana 
vuonna viholliskuvaan liitettiin Baltian maat, ja lentoaseelle ja sukel
lusveneille annettuihin tehtäviin liitettiin myös Viron ja Latvian ran
nikot. Pintalaivaston edellytettiin estävän saksalaisten eteneminen Itä- 
Suomenlahdelle sekä tukevan puna-armeijan etenemistä Kannaksella. 
Vuoden 1937 alussa laaditun Leningradin sotilaspiirin suunnitelman 
mukaan sodan syttyessä Suomea vastaan laivaston ilmavoimien tuli 
eristää sotatoimialue Savon radan tasalla sekä pintavoimien valmistella 
maihinnousua Kotkan-Loviisan väliselle rannikon osalle. Päävihollista 
Saksaa vastaan laivaston tehtävä oli defensiivinen, ja  sen tärkein tavoi
te oli estää Saksaa saamasta toimintavapautta Suomenlahdella. Silti sen 
jokainen toimintavaihtoehto sisälsi aggression Suomen silloista valtio
aluetta kohtaan.17

Vuonna 1935 aloitettiin Saksassa kahden taistelulaivan sekä kahden 
raskaan risteilijän rakentaminen. Samaan aikaan valmistuivat lopul
liset suunnitelmat Bismarck-luokasta. Saman vuoden joulun tienoilla 
Stalin teki päätöksen, joka johti salamavauhtia uuteen, ylimääräiseen 
laivasto-ohjelmaan. Tällä Neuvostoliitto torjuisi merirajoihinsa koh
distuvan uhan ja palaisi keisarillisen laivaston vuoden 1912 ohjelman 
vanaveteen. Tulevan sodan siirtämiseksi Suomenlahdelta rakennettava 
laivasto käsittäisi vuoden 1936 heinäkuussa hyväksytyn ohjelman mu
kaan vuonna 1947 neljä standardiuppoumaltaan 35 000 tonnin ja nel
jä 26 000 tonnin taistelulaivaa, kolme uudentyyppistä 7 500 tonnin ja 
kolme Kirov-luokan risteilijää. Laivaston sukellusveneasetta lisättäisiin 
edelleen tuntuvasti. Ohjelma tähtäsi vähintään pariteettiin Saksan lai
vaston kanssa, jonka keskittämistä Itämerelle kokonaisuudessaan pi
dettiin mahdollisena.3K

Suuren laivasto-ohjelman suunnitteluja toteutusvalluistelut vaikutti
vat myös tulevien suurten tykistöalusten suojavoimiksi tarpeellisten ke
vyiden alusten rakentamiseen ja ohjasivat sotilasjohdon ajatukset tar
peeseen suunnata suuremman laivaston voimavarat Suomenlahden pe-
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Stalinin suuren laivaston ensimmäinen alus oli Sovjetski Sojuz, jonka  
köli laskettiin Leningradissa 31.7.1938. Laivan suunniteltu uppouma 
oli 65 150 tonnia, nopeus 28 solm ua ja  aseistus 3x3-406 mm (16 tuu
maa), 2x2-152 mm, 4x2-100 mm, 8x4-37 mm ja  neljä lentokonetta. 
Rakentaminen keskeytettiin syyskuussa 1941. Piirroksessa suunniteltu 
sisaralus Sovjetskaja Ukraina.
The fir s t  ship o f  Stalin s g reat f le e t was the Sovetski Soyuz, whose keel 
was laid a t Leningrad on 31 July 1938. The ship s p lanned  displace
ment was 65,150 tons, speed 28 knots and armament 3 triple 406 mm  
(16 inch), 2 twin 152 mm, 4 twin 100 mm, 8 quadruple 37 mm guns 
and fo u r  aircraft. Construction was suspended in Septem ber 1941.
The drawing shows the p lanned  sister ship, Sovetskaya Ukraina.

rukasta sen suulle ja edelleen pitkin entistä tsaarin ajan tukikohtaket- 
jua Viron saarien kautta Kuurinmaalle. Sillä olisi kuitenkin merkitystä 
vain, mikäli Saksan kanssa liittoutuvaksi oletetun vihamielisen Suo
men etelä- ja lounaisrannikko voitaisiin neutraloida. Koska jo raken
teilla olevat risteilijät ja  hävittäjät eivät sanottavasti voineet siirtää toi
minta-aluetta länteen Suomenlahden perukkaan tukeutuen, marsalkka 
Kliment Vorosilov esitti syyskuussa 1937 Stalinille Itämeren Laivaston 
uusiksi tehtäviksi hankkia meren herruus Suomenlahdella, tukea puna- 
armeijan hyökkäystä Suomeen, Viroon ja Latviaan, estää vihollisen 
pääsy Pohjanlahdelle ja  Riianlahdelle sekä katkaista Saksan meriyhtey
det, erityisesti sen malminkuljetusreitti Ruotsista.39

Neuvostoliiton pääesikunnan päällikkö, marsalkka B. M. Saposnikov 
laati vuoden 1938 alussa Neuvostoliiton sotasuunnitelman, joka esi
teltiin 24.3. Suunnitelman luoteisrintamaa koskeva osa perustui edel
lisenä vuonna tehtyihin päätöksiin. Sen johdannossa pidettiin mahdol-
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M arshal Shaposhnikov’s war plan, 24 March 1938. The defence o f  
Leningrad and the maintenance o f  com m and o f  the sea in the G u lf o f  
Finland.
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lisena, että Suomi ja Viro pyrkisivät Saksan ja Neuvostoliiton välisen 
sodan alussa pysyttäytymään puolueettomina ennen liittymistään fa
sistiseen rintamaan. Kumpikin puolustaisi alueellista koskemattomuut
taan, mutta eristettynä Suomen ei oletettu puolustautuvan. Suomen raja 
Kannaksella työnnettäisiin Viipuri-Käkisalmi-linjalle. Virossa Narvan 
ja Peipusjärven välisellä rajalla suoritettaisiin sitovaa puolustusta, ja 
päähyökkäys suoritettaisiin Pihkovasta järven lounaispuolitse Tarttoon 
ja edelleen Tallinnaan. Hyökkäys halkaisisi tehokkaasti Viron armeijan 
ja olisi kuolettavan vaarallinen. Puna-armeija noudattikin sitä vallates- 
saan Viron 1944.

Punalippuisen Itämeren-laivaston tehtäviksi määrättiin Suomenlah
den suun sulkeminen miinoittamalla Helsingin, Hangon ja Tallinnan lä
hivedet sekä Porkkalan-Naissaaren kapeikon miinoittaminen ja sukel
lusveneiden toiminnan estäminen kapeikon lävitse. Saksalaisten me
rivoimien tunkeutuminen ja maihinnousut Suomenlahdelle tuli estää 
sekä lisäksi tukea omia maavoimia ja  suojata niiden sivusta. Suomen, 
Viron ja Latvian rannikoilla tuli pyrkiä tuhoamaan vihollisen sotalaivat 
ja  estämään Saksan sotilaalliset merikuljetukset.40

Suomenlahti sodan kynnyksellä

Vielä 1930-luvun puolivälin jälkeenkään ei ollut täysin poissuljettua, 
ettei Englannin laivasto palaisi Itämerelle patoamaan kommunismia. 
Kuninkaallisen laivaston edustajana Suomen merivoimien esikunnassa 
toimi kommodori N. C. Moore, joka oli palkattu kenraalimajuri Val
veen tueksi tämän jouduttua toistuviin ristiriitoihin suomalaisten ylim
pien meriupseerien kanssa. Myös Englannin laivaston koululaiva, ris
teilijä Frobisher vieraili vuosina 1936 ja 1937 Lappohjassa, missä se 
esitteli sotalaivapa!veluksen käytäntöä suomalaisille. Vuodesta 1938 
Englanti kuitenkin pyrki Suomenlahdella enää vain Suomen ja Viron 
eristämiseen Saksasta.41

Puolustuspoliittiset linjaratkaisut jakoivat Suomenlahden rannat 
1930-luvun jälkipuoliskolla. Suomessa eduskunta oli vuoden 1935 lo
pulla päättänyt pohjoismaisesta puolueettomuussuuntauksesta. Virossa 
taas alkoi vuoden 1936 puolivälissä sodan kynnykselle jatkunut saksa
laissuuntaus, johon liittyi myös sotilaallista yhteistoimintaa.42

Tutkimuksessa Virossa merkittäväksi todettu vierailuvaihto yhteistoi
minnan indikaationa väljähtyy kuitenkin tarkasteltaessa Suomesta Sak
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saan 1936-39 tehtyjen tutustumis-ja opintomatkojen määrää. Matko
jen määrä oli viisinkertainen verrattuna vastaaviin Englantiin ja Ruot
siin yhteensä tehtyihin matkoihin lukematta yksityis- ja varsinkaan 
jääkäritradition vaalimiseen osallistuneiden matkoja. Sodankäynnin 
opit hankittiin tuolloin Saksasta. Vaikka Viron puolustusvoimien suu
rin hankinta olivat vuonna 1937 Englannissa valmistuneet kaksi sukel
lusvenettä, ovat virolaisvierailujen suhteellista osuutta voineet kuiten
kin lisätä maan Saksasta hankkimat, tosin määrällisesti vaatimattomat 
kenttä-, ilmatorjunta-ja panssarintoijuntatykit sekä ajoneuvot.43

Mahdollinen ero sotilassuhteiden intensiteetissä syntyy siten lähin
nä myötävaikutuksessa Saksan esittämien tai Saksan etujen mukaisik
si otaksuttujen toimenpiteiden toteuttamisessa. Sellaiseksi on todettu 
Neuvostoliittoon kohdistunut, jo vuonna 1935 alkanut tiedustelutoi
minta, joskin tietojen vaihtoa tapahtui myös muiden maiden, etenkin 
Suomen ja Latvian kanssa. Samana vuonna 1935, jolloin saksalaiset 
suunnittelivat Tallinnanlahdenkin suojaavaa Suomenlahden miinasul- 
kua Viimsinniemen ja Rönnskärin välille, tiedustelutoiminnassa avain
asemassa ollut Viron pääesikunnan vaikutusvaltainen ulkomaaosaston 
päällikkö, eversti Richard Maasing totesi Neuvostoliiton laivaston sul
kemisen Itämereltä olevan Saksalle välttämätöntä.44

Mäkiluodon järeä tornipatteri oli valmistunut täysin toimintavalmiik
si vuonna 1935. Rakennustyötä olivat helpottaneet venäläisiltä jääneet, 
14 tuuman tornin perustukset ja  virolaisilta saatu malli ja rakenneosat. 
Seuraavana vuonna suomalaiset kääntyivät Viron rannikkopuolustuk
sen puoleen yhtenäisen tulenjohtojärjestelmän kehittämiseksi kapeikon 
sulkemista varten Mäkiluodon ja Aegnan patterien yhteistoiminnalla.43

Mäkiluodon patterin sotilaallinen merkitys oli huomattava. Torjun
nan ulottuvuuden lisäämiseksi sen 305 mmm tykkien puolipanssariam- 
muksen suurin kantama oli siihen liitettävällä ballistisella kärkikartiolla 
kyetty kohottamaan noin 42 kilometriin. Pyrittäessä vaikuttamaan Suo
menlahden suunnassa kulkevaan maaliin voitiin hyödyntää tehokkaasti 
patterin kantamaympyrää ja  maalin pientä liikekulmaa. Optista näky
vyyttä vaatineissa oloissa kuitenkin tykkien kantamaympyrän kasvaes
sa havaintoympyrästä tuli yhtä tärkeä, ja  pitkän kantaman hyväksikäy
tön edellytys oli tulen tähystys sen loppuosalla. Aegnasta ja Naissaa- 
resta suoritettu leikkausmittaus mahdollisti tulen tarkkuuden maaliin, 
joka päiväsaikaan edullisten näkyvyysolojen lisäksi piirtyi myös valoi
sina kesäöinä selvästi pohjoista horisonttia vasten. Pohjoisen rannikon 
topografian ja Aegnan patterin sijoituksen johdosta päinvastaiselle tu-
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Ien johtamiselle ei kuitenkaan taqoutunut vastaavia edellytyksiä. Mäki- 
luodon valmiudesta on lisäksi todettava, että se oli vuoden 1939 kesään 
saakka vartiolinnake. Sen suojatilat voitiin ottaa käyttöön vasta talviso
dan aikana eikä sen tornitykkejä voitu käyttää yhteislaukauksiin.46

Yhteisen tulenkäytön poliittisena edellytyksenä olisi kuitenkin ollut 
vihollisen hyökkäyksen kohdistuminen yhtä aikaa molempiin valtioi
hin. Viron sotilaallinen johto ei sitä paitsi pitänyt Neuvostoliiton hyök
käystä kapeikon läpi Viron saarille todennäköisenä. Aegnan patterin 
tehtävä Tallinnan merilinnoituksen puolustuksessa oli selkeä prioriteet
ti, eikä Mäkiluodon patterille annettua yhteistoimintavelvoitetta vastaa
vaa ohjetta ole osoitettu Virosta löytyneen.47

Suomen merivoimien komentajan tekemään Porkkalan linnoituksen 
kehittämistä koskevaan esitykseen liittyvän muistion mukaan vuonna 
1935 Porkkalan ja Naissaaren välisen ’’aukon osittainenkin sulkeminen 
voi eräissä tapauksissa omata suuren sotilaspoliittisen ja strategisen 
merkityksen ja joka tapauksessa rajoittaa se aukon läpi suoritettavia vi
hollisen sotatoimia”. Edelleen muistiossa Suomen ja Viron rannikkoty- 
kistön merkitys on puolustajan laivasto-ja ilmavoimien paikallinen tu
keminen ja siihen liittyvät toimenpiteet Porkkalan linnoituksen toimin
ta-alueen kehittämisen ensisijainen peruste. Koska samanaikaiset käsi
tykset Suomen laivastovoimien suorituskyvystä olivat varsin rajalliset, 
ovat harjoitusten aloittamista saattaneet siivittää tiedot tai johtopäätök
set suurvaltaintresseistä.48 Vuonna 1936 suoritettiin Mäkiluodosta kui
tenkin harjoitusammunta normaalia leikkausmittausmenetelmää käyt
täen ja vuonna 1937 koeammunta käyttäen kahta tähystyspistettä Viron 
rannikolla.49 Myös Suomen sukellusveneiden suorituskykyä parannet
tiin samaan aikaan hankkimalla ruotsalaisten S/30-sukellusvenemiino- 
jen lisäksi ja tilalle 220 saksalaista S/36-miinaa.

Saksan sotapelejä vastaavat käsitykset Suomenlahden meri kapeikon 
sulkemisesta ja mahdolliset yhteydenotot heijastuivat Viron sotavoi
mien ylipäällikön ja yleisesikunnan päällikön lausunnoissa vielä vuon
na 1938, jolloin kenraali Johan Laidoner ilmoitti Saksan lähettiläälle 
Viron jo oman meriliikenteensä ylläpitämiseksi asettaneen meripuo
lustuksensa kehittämistavoitteeksi Saksan meriyhteyksien turvaamisen 
Itämerellä. Samana vuonna aloitettu, Viron voimavaroihin nähden kal
lis 305 mmm patterin rakentamisprojekti Naissaareen näyttäytyy siten 
Saksan ja Viron yhteisten etujen mukaisena. Myös kenraaliluutnantti 
Nikolai Reek kertoi Viron valmiudesta asettaa sukellusveneensä mii- 
noitustehtäviin Saksan lukuun Suomenlahdella.50
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Kesällä 1938 Saksan merisodan johtoesikunnassa havaittiin suotui
sia edellytyksiä -  ’’tarvittaessa yhteisymmärryksessä Suomen ja Viron 
kanssa” -  Suomenlahden sulkemiseen, aluevedet mukaan luettuina, 
miinoin ja sukellusvenein venäläisten operaatioiden estämiseksi kes
kisellä Itämerellä. Kannanotossaan amiraali Raeder totesi kuitenkin 
yhteisymmärryksen syntymisen Suomen ja  Viron kanssa olevan epä
todennäköistä ja syöksevän ne syntyessään väistämättä sotaan. Venä
jä kykenisi amiraalin mukaan nopeasti valtaamaan molemmat, ja  ilman 
saksalaisten maa-ja ilmavoimien puolustamia sillanpäitä ja tukikohtia 
Suomessa ja Virossa edellytyksiä Suomenlahden pysyvään ja täydelli
seen sulkuun ei voitaisi ylläpitää.51

Vuosina 1936-39 tehtyjen pitkähköjen tutustumismatkojen ja laivas
tovierailujen osalta Saksan kiinnostuksessa Suomeen Hitlerin verettö
mien voittojen vuosi 1938 oli selkeä välivuosi, joskin kilpailu länsival- 
tojen kanssa Neuvostoliiton ystävyydestä muutti tilannetta seuraava- 
na vuonna.52 Suomessa oli monia, jotka toivoivat Saksan sotilaallista 
läsnäoloa tai pitivät sitä mahdollisena.53 Ahvenanmaan puolustuksesta 
Ruotsin kanssa uudelleen käynnistyneiden neuvottelujen johdosta käsi
tykset Suomen ja Viron suhtautumisesta Saksaan eivät todennäköises
ti olleet ainakaan enää vuonna 1938 samansuuntaisia. Viron näkökul
masta Suomi oli valinnut toisen merikapeikon ja toisen, siihen viileäs
ti suhtautuneen kumppanin. Samalla on muistettava, että Saposnikovin 
suunnitelman valmistelu alkoi välittömästi sen hyväksymisen jälkeen. 
Jo vajaa kuukausi myöhemmin taiteilijanimellä Boris Jartsev esiintynyt 
KGB:n edustaja kolkutti pääministeri Cajanderin sihteerin oveen, ja  on 
hyvinkin mahdollista, että myös Konstantin Pätsin ovelle olisi kolku
teltu. Esimerkiksi syksyllä 1938 kiersi diplomaattipiireissä huhu, jon
ka mukaan Neuvostoliitto olisi vaatinut Virolta lentotukikohtaa Saaren
maalta, Rohukiilan satamaa ja vapaata rautatieyhteyttä niihin.54

Saksan merivoimien ylin johto korosti Saksan politiikkaa välttää 
kahden rintaman sotaa. Mitä kauemmin Suomi ja Viro säilyisivät puo
lueettomina, sitä myöhemmin Neuvostoliiton Itämeren-laivasto ilmaan
tuisi Itämerelle. Saksan laivastoasiamiehen vuodenvaihteessa 1938-39 
pyynnöstään saamissa ohjeissa todetaan maavoimien puutteen estävän 
Saksan operaatiot Baltiassa ja edellytetään asiamiehen korostavan ase
mamaissaan pidättyvyyttä Neuvostoliiton ärsyttämisessä. Vaikka Sak
san etujen mukaista suopeaa puolueettomuutta voidaan ohjeiden mu
kaan ylläpitää vihjaamalla vastaisuudessa ehkä tarvittavan paikallista 
tukea alusten polttoainetäydennyksissä ja lennonvarmennuksessa, pi
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demmälle menevät valmistelut kuten laivastoasiamiehen ehdottamat 
sotilasavun purkamispaikkojen ja niiden suojaamisen suunnittelu on ai
heellista siirtää tulevaisuuteen.55 Saksa ryhtyi kuitenkin myös viivyt
tämään Suomen tilaamien merimiinojen toimituksia, mikä viittaa sen 
varovaisuuteen ottaen huomioon Ahvenanmaata koskeneen operaatio- 
suunnittelun.56

Suomenlahden rannikoiden puolustusjärjestelyt joutuivat koetteelle 
syyskuussa 1938, jolloin Miinchenin kriisin aiheuttamassa jännittynees
sä tilanteessa Saksan laivaston toiminnasta julkisuuteen tulleet tiedot 
viittasivat kaappaushyökkäyksen mahdollisuuteen mm. Ahvenanmaal
le. Tiedot aiheuttivat huomattavia valmiuden kohottamisia Suomessa ja 
jopa Ruotsissa, jossa sotilasjohto vaati ns. ensimmäistä puolustusval
miutta vuoden 1927 yleisen puolustussuunnitelman ja  siihen sisältyvän 
Ahvenanmaan-operaation mukaan, joka oli tarkistettu vuoden 1937 so- 
tasuunnitelmatyön yhteydessä. Valmistelujen aloittamista koskeva vaa
timus sai 19.9. Ruotsin valtioneuvoston hyväksymisen. Suomessa pää
tettiin 22.9. kutsua vahvennettu jalkaväkirykmentti kertausharjoituk
seen Ahvenanmaalle siirtoa varten sekä 27.9. rannikkojoukkojen 3 680 
reserviläistä ylimääräisiin haijoituksiin. Samaan aikaan Neuvostoliiton 
Itämeren-laivasto lähti Kronstadtista, ja  se oli 29.9. Bengtskärin tasal
la ilmeisenä tarkoituksenaan pyrkiä estämään Saksan pelätty pureutu
minen Suomenlahden suulle. Tieto tulevasta huippukokouksesta johti 
alusten kääntymiseen takaisin säästäen Suomen neutraliteettisäännös- 
ten rikkomiselta ja Ruotsin hallituksen perustuslain vastaiselta päätök
seltä lähettää joukkoja ulkomaille ilman valtiopäivien lupaa. Tilanne 
johti Suomessa rannikkopuolustuksen valmiuden pikaisiin ja perusteel
lisiin tarkistustoimenpiteisiin.57

Meriyhteyksien suojaaminen ja Ahvenanmaan hallussapito oli mää
ritetty Suomen merivoimien päätehtäviksi jo vuonna 1931. Vuosikym
menen vanhetessa nämä tehtävät korostuivat entisestään, ja erityisesti 
niitä terävöitti vuoden 1938 kriisi. Sen seurauksena laivaston pääosat 
jo epäiltäessä yllätyshyökkäystä keskitettiin näihin tehtäviin, joista 
puolustusneuvoston puheenjohtajan 13.3.1939 antaman käskyn mu
kaan voitiin poiketa vain päätehtävää vaarantamatta. Itä-Suomenlah- 
della suunniteltiin edelleen käytettävän miina-, moottoritorpedo- ja 
pieniä sukellusveneitä mm. pari vuotta aikaisemmin perustettuun mii- 
nakomppaniaan tukeutuen. Rannikon kiinteää puolustusta tehostettiin 
rakentamalla Porvoon ja Koiviston välille neljä uutta raskasta patteria 
sekä yksi raskas patteri jo aiemmin vahvennetulle Porkkalan alueelle.
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M erivallat rajoittivat yleensä rannikkotykistön tehtävät tukikohtien 
suojaamiseen yhdessä defensiivisten miinoitteiden kanssa, ja  vasta am- 

fibiotekniikan kehitys korosti yleisesti yhdistelm än merkitystä m aihin
nousujen torjunnassa. Suomen vahvan rannikkotykistön pääkaliiperi 
oli raskas 152/45 C. Kuvassa alkuperäisversio, jonka  11,5 kilometrin 
kantama onnistuttiin ase- ja  ampumatarviketeknisellä kehitystyöllä lä
hes kaksinkertaistamaan.
In general the maritime pow ers lim ited the tasks o f  coast artillery to 
the protection o f  bases in conjunction with defensive minelaying, and  
only the development o f  the techniques o f  amphibious warfare raised  
generally the importance o f  this combination also in repelling land
ings. The main calibre o f  Finland's strong coast artillery was the 
heavy 154/45C gun. The picture shows the original version, whose 
range o f  11.5 km was successfully alm ost doubled by technical devel
opment o f  the gun and its ammunition.

Suomenlahden rannikkopuolustuksen toimintaedellytyksiä parantaisi
vat miinalaivueen pääosien laskettaviksi tulevat miinoitteet. Miinoitus- 
suunnitelmien yleinen periaate oli laskea mahdollisimman monta mai
hinnousua ehkäisevää tai vaikeuttavaa miinoitetta.58

Huolimatta vuosikausien diskurssista ei Suomen ja Viron kesken
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näytä tapahtuneen mitään koordinoitua toimintaa kapeikossa syyskuus
sa, ja kuukautta myöhemmin Suomen yleisesikunnan päällikkö vierai
li Tallinnassa. Neuvotteluista esitetyt tiedot viittaavat kuitenkin puheen 
olleen tietojen vaihdosta eikä operatiivisesta yhteistoiminnasta. Viron 
ainoat taistelualukset, sukellusveneet, oli syksyllä 1938 määrätty osak
si Tallinnan merilinnoituksen puolustusta, ja  sama tehtävä korostui uu
delleen 14.4.1939 vahvistetun Viron rajavartio- ja puolustussuunnitel- 
man mukaan meripuolustukselle laadituissa ohjeissa. Niiden mukaan 
myös merimiinoista käytettäisiin 67 prosenttia Tallinnan alueen ja 13 
prosenttia Muhunsalmen eteläpään suojamiinoitteisiin.59

Tekninen ja koulutusyhteistyö Suomen ja Viron välillä jatkui kuiten
kin aina sodan kynnykselle. Siten virolaisten sukellusveneiden henki
löstön koulutuksen edetessä suoritettiin kesällä 1939 yhdessä Suomen 
laivaston kanssa kaksi harjoitusta, joista ensimmäiseen osallistui kak
si ja  toiseen yksi virolainen vene. Rännikkolaivaston julkiseen suun
nitelmaan merkittyjen harjoitusten taustana ei kuitenkaan ollut yhtei
sen sukellusvenehengen luominen, vaan sukellusvenetoimintojen ris
kit. Yksistään harjoitusvuonna kolme eri laivastojen venettä joutui on
nettomuuksiin, ja myös Suomessa oli 1930-luvulla tapahtunut uhkaa
va vaaratilanne. Tästä syystä sukellusveneitä käyttäneiden valtioiden 
laivastoon kuului yleensä pelastusalus, Suomessa 615 tonnin Mursu.60 
Viron laivastolta tällainen, taktisissa harjoituksissa matalilla Suomen
lahden vesillä rauhan aikana välttämätön alus kuitenkin puuttui, ja kan- 
salaiskeräyksenkin kohteina olleiden veneiden haijoitukset oli tarpeen 
suorittaa varovaisuutta noudattaen sekä liittää niihin pelastusharjoituk- 
set. Mitään materiaaliporrastuksia toisen valtion veneiden tarpeisiin ei 
ole voitu todeta tapahtuneen.61 Vastaavasti voitiin Rannikkotykistöryk- 
mentti l:n kertausharjoituksessa elokuussa uutta iskemäkorjainta ko
keiltaessa sijoittaa yksi mittauspiste Naissaareen.62

Viron puolustussuunnitelmiin sisältyi myös meripuolustusta koske
nut ns. Löunavariandi maan puolueettomuuden suojaamiseksi Neuvos
toliiton ja  Saksan välisen sodan koskettaessa Latvian aluetta. Analogi
nen ajatus sodan ja  rauhan välirajan sijoittumisesta pitkin Suomenlah
tea esiintyi myös Suomessa aina Moskovan neuvotteluihin asti. Puo
lustusneuvoston puheenjohtaja kiinnitti asiaan vuonna 1939 jatkuvasti 
huomiota, ja yleisesikunta esitti perushankintaohjelmassaan 12.7. koko 
puolustuksen painopisteen siirtämistä merelle.63

Neuvostoliiton Itämeren Laivaston pintavoimien suunnitelma oli vie
lä huhtikuussa 1938 perin puolustuksellinen. Suomenlahdelle tunkeutu
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vaa vihollista viivytettäisiin sukellusvene- ja moottoritorpedoveneope- 
raatioin Suursaaren tasalla. Lugalahden ja Koiviston välille laskettai
siin suuri miinakenttä, ja sen takana toimisivat raskaat tykistöalukset. 
Pidemmälle menevät operaatiot oli sen sijaan sidottu maavoimien toi
mintaan. Nähtävästi Englannin 19.2.1939 ilmoittama kiinnostus neu
votteluihin Neuvostoliiton kanssa pakotti puolustusasiain kansanko
missaarin jo 27.2. ilmoittamaan laivaston kansankomissariaatille kaik
ki tehtävät, jotka Itämeren Laivaston suoritettaviksi ylipäänsä saattoivat 
tulla toteutettaessa Saposnikovin suunnitelmaa poliittisin tai sotilaalli
sin keinoin, esimerkiksi Riianlahden puolustaminen ja jalkaväkidivi- 
sioonan merikuljetus Virosta Hankoon. Itämeren Laivaston valmiutta 
nostettiin määräämällä alukset kolmeen valmiusluokkaan, ja sen pinta- 
alukset jaettiin kesäkuussa eskadraan, joka käsitti taistelulaivat suojuei- 
neen, kevyeen osastoon, johon tulivat risteilijät ja uudet hävittäjät, sekä 
muut alukset käsittävään paikallispuolustusosastoon.64

Itämeren Laivastolle määrättiin tehtävät osina ja vaiheittain. Elokuun 
alussa, neuvottelujen sotilaallisen osuuden alkaessa, laivaston kansan- 
komissariaatti antoi direktiivin sisällyttää suunnitelmiinsa Suomenlah
den saarten haltuunoton ilman sodanjulistustakin, Suomen, Viron ja 
Latvian laivastojen tuhoamisen sekä sukellusvenetoiminnoin estää Sak
saa käyttämästä Helsinkiä, Tallinnaa, Turun saaristoa ja Ahvenanmaata 
tukikohtinaan. Neuvotteluosapuolen vaihduttua Itämeren Laivaston esi
kunta tiedusteli Ribbentrop-sopimuksesta saatujen tietojen perusteella 
elokuun lopulla sodan ajan alistussuhteidensa mukaisesti Leningradin 
sotilaspiirin esikunnalta perusteita mahdollisille uusille suunnitelmil
leen. Vaikka mm. Suomen-sotaretken suunnittelu oli jo kesäkuussa siir
retty sotilaspiirin komentajan tehtäväksi ja koko Baltian miehittämisen 
perusteena olivat sekä länsivalloille että Baltian valtioille itselleen esi
tetyt Itämeren Laivaston tukeutumistarpeet, ei kukaan ollut katsonut ai
heelliseksi mainita Ribbentrop-sopimuksen lisäpöytäkirjasta laivastol
le lainkaan. Sotilaspiiri vahvisti laivaston tehtäviksi edelleen vihollisen 
hyökkäyksen torjumisen Suomenlahdella, operointikykyisen osan me
relle pääsyn varmentamisen sekä Suomen, Viron ja Latvian satamien 
saarron vihollisen joukkojen ja varusteiden kuljetuksen estämiseksi.63

Syyskuun alussa Narvajoen itäpuolelle ryhmitettiin vahvennettu di
visioona ja Pihkovan alueelle armeijakunta, jotka neuvottelujen alkaes
sa vahvennettiin armeijakunnaksi ja armeijaksi, yhteiseltä vahvuudel
taan 26.-29.9. seitsemän jalkaväkidivisioonaa, viisi panssariprikaatia 
ja kuusi yhtymien tykistörykmenttiä. Hyökkäyksen alkuvaiheen suun
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niteltu pääsuunta oli nyt idästä pitkin Suomenlahden etelärantaa ta
voitteena Tallinnan nopea valtaus. Laivaston suunnitelmat perustuivat 
edelleen koko syyskuun ajan taisteluun Saksan laivastoa vastaan Itä- 
Suomenlahdella, ja 29.9., kun sopimus Viron kanssa oli jo allekirjoitet
tu, laivaston johto oli esittelemässä Stalinille suunnitelmaansa uuden, 
suuren laivaston tukeutumisjäijestelyiksi Suomenlahden perukassa 
Kronstadtissa sekä Lugalahdelle rakennettavasta sotasatamasta. Vasta 
edellisenä päivänä Leningradin sotilaspiirin päälliköltä K. A. Merets- 
kovilta saamansa tehtävän mukaisesti myös Itämeren Laivaston ko
mentaja V F. Tributs antoi kiireellisesti Itämeren Laivastolle tehtäviksi 
valmistautua tuhoamaan Viron laivasto, valtaamaan Tallinnan ja Kun- 
dan tukikohdat, estämään sotalaivojen pääsy Suomenlahdelle ja osal
listumaan Tallinnan miehitykseen. Laivaston tuli perustaa 4 000 mie
hen vahvuinen maihinnousuosasto käytettäväksi Narvajoen ja  Kundan 
alueille. Lisäksi käskettiin valmistella erillinen sotatoimi ’’Vulkan”, jol
la estettäisiin virolaisten sotalaivojen pakeneminen Ruotsiin tai Suo
meen. 66

Maailmansodan puhjetessa Tallinnan rannikkolinnakkeiden valmiut
ta oli kohotettu, mutta vartioalusten toiminta rajoittui Tallinnanlahdelle. 
Internoidun puolalaisen sukellusvene Orzelin paon jälkeen suoritettiin 
aamuyöllä 18.9. veneen etsintöjä, joihin osallistuivat myös venäläiset 
alukset Viron aluevesiä loukaten. Seuraavana päivänä valmistauduttiin 
lahden suojamiinoitteiden laskuun ja  saatettiin sukellusveneet taistelu- 
valmiiksi. Sukellusveneet eivät kuitenkaan lähteneet merelle, vaan ne 
siirrettiin 28.9. nykyiseen matkustajasatamaan. Vartioalukset saattoivat 
Tallinnanlahden laivaliikennettä 5.10. asti. Neuvottelut Tallinnan, Pal
diskin ja  Rohukiilan satamien luovuttamisesta venäläisten käyttöön oli 
aloitettu kolme päivää aikaisemmin, ja 11.10. ensimmäiset neuvosto- 
alukset, laivueenjohtaja ja kaksi hävittäjää, purjehtivat satamaan.67

Suomen laivastovoimien sodanmukainen ryhmittäminen alkoi 4.9., 
ja rannikkojoukkojen reserviläisten kutsuminen palvelukseen viikkoa 
myöhemmin. Neuvottelukutsu Moskovaan 5.10. aiheutti liikekannalle
panon veroisen ylimääräisten harjoitusten toimeenpanon. Miinasodan- 
käynnissä noudatettiin kansainvälisiä sopimuksia yleisesti vielä maa
ilmansodan alussa, ja Suomen ensimmäiset ja  ainoat suojamiinoitteet 
ennen sotaa laskettiin omille aluevesille Hangon ja Viipurin lohkoilla 
25.-27.10.68

Marraskuun 3. päivänä 1939 laivaston kansankomissaari N. G. Kuz
netsov antoi Itämeren Laivastolle ohjeen sotasuunnitelman laatimisesta
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Suomea vastaan, joka olisi nyt ainoa vihollinen. Suunnittelu jatkui aina 
kuukauden 23. päivään, jolloin laivaston tehtäväksi tuli tuhota Suomen 
laivastoja estää sen pako Ruotsiin, saartaa Suomen rannikkoja Ahve
nanmaan saaret, tukea maavoimia Kannaksella, vallata Suomenlahden 
ulkosaaret sekä varmistaa omat meriyhteydet ja eteentyönnetyt tukeu- 
tumisalueet. Laivaston ilmavoimien tuli suojata Leningrad ja pommit
taa rannikkolinnakkeita Helsingissä, Hangossa ja Koivistolla. Marras
kuun 21. päivänä Leningradin sotaneuvosto oli vahvistanut Itämeren 
Laivaston tehtävät ja lisännyt niihin yhden rykmentin perustamisen 
maihinnoususotatoimiin sekä valmistautumisen maasotatoimien ede
tessä Hangon haltuunottoon. Laaditut toimintasuunnitelmat käsittivät 
kuitenkin vain toiminnan ensimmäisen vaiheen, mikä sodan pitkittyes
sä johti improvisaatioon, ja laivaston ainoaksi onnistuneeksi suorituk
seksi koko talvisodan aikana jäi evakuoitujen ulkosaarten miehitys.69

Suomenlahti sodasta sotaan

Keisarillisen laivaston rappio uuden hallitusvallan käsissä johti Ruot
sin laivaston käsitykseen, jonka mukaan maan ainoaksi todelliseksi vi
holliseksi arvioidun Neuvosto-Venäjän, joulukuusta 1922 Neuvostota
savaltojen liiton eli lyhyemmin Neuvostoliiton, hyökkäyksen torum i
nen olisi mahdollista lähinnä pelkin meritoiminnoin. Tämän käsityksen 
mureneminen ei kuitenkaan johtunut neuvostolaivaston kehityksestä, 
vaan Ruotsin pitäytymisestä suurenmoiseen puolueettomuuteensa ja 
sen mukaisiin sotilaallisiin tavoiteasetteluihin. Ruotsin tilalle asettui 
Saksa turvatakseen ainoan ratkaisevaa, strategista suuruusluokkaa ole
van intressinsä Pohjolassa, Ruotsin rautamalmin tuonnin ja malmiken- 
tiltä johtavat meriyhteydet. Voimien puuttuessa ja sodan etsiessä rinta
miaan Saksan oli kuitenkin tyydyttävä ratkaisemaan tarpeensa poliitti
sin keinoin.

Verrattuna Ruotsiin ja Saksaan Ison-Britannian aktiivinen toimin
ta tuntui varsinkin 1930-luvun lopulla jo varsin eteeriseltä, joskin on 
huomattava, että tuonnoisella merien supervallalla oli runsaasti sekä 
teoreettista että käytännön kokemusta merisodasta Suomenlahdella yli 
130 vuoden ajalta. Kaikissa tapauksissa voidaan puhtaasti sotilaallises
ti tarkastellen olettaa sekä suurvaltojen että Suomenlahden rantavaltioi
den edun mukaista olleen kiinnittää huomiota Suomenlahden kapeikon 
sulkemisen tarjoamiin mahdollisuuksiin pyrittäessä estämään neuvos-
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tolaivaston pääsy Itämerelle. Kuten suunnitelmien tarkastelu osoittaa, 
taistelu poikki Suomenlahden ei ollut mitenkään mahdollista vain Suo
men ja  Viron voimavaroin, jotka oli suunnattava oman puolustuksen 
kannalta keskeisiin kohteisiin. Viron itsenäisyyden ja puolustuskyvyn 
säilyminen oli silti luonnollisesti Suomen etu, ja  sen sitoumukseton tu
keminen perusteltua.

Neuvostoliiton laivaston murtautumisesta Itämerelle tuli vain ajan 
kysymys Stalinin tehtyä päätöksensä suuren laivaston rakentamises
ta joulukuussa 1935, eikä Viro voinut maantiedettä muuttaa. Suomen 
rannikon puolustus osoittautui talvisodan avovesikauden aikana kestä
väksipä sota merellä jatkui myöhemmin Saksan rinnalla. Suurvaltojen 
taistellessa merisotatoimialue käsitti Suomenlahden koko itäosan käsi
tettyään ensimmäisessä maailmansodassa sen länsiosan ja kapeikon ol
lessa kummassakin sodassa takarajana.
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Aarni Lehti

NAVAL WARFARE STRATEGIES IN THE GULF OF FINLAND, 
1919-39

Summary

When Rear-Admiral Walter Cowan, RN left the Baltic with his squad
ron at the end of 1919 the Baltic had become a ‘sea of peace’. Only six
teen of the 440 articles of the Versailles Peace Treaty were needed to 
change Germany from a sea power into a coastal state, and the legacy 
of the tsar, the Red Fleet of the Workers and Peasants, was decaying 
apace at Kronstadt. Although the return of the British Royal Navy was 
considered possible, both among the threats envisaged by the new So
viet state and in the plans of the other littoral countries, Sweden had re
turned, after a break of 200 years, to the position of the most significant 
naval power in the Baltic.

The Swedish navy succeeded in maintaining its position when the 
country began its programme of voluntary disarmament in the mid 
1920s, and its plans to repulse the probable main enemy, the Soviet 
Union, had begun to be moved eastwards. Guerilla-type operations 
were planned to begin using the islands of Finland and Estonia for 
support in the narrows between Porkkala and Naissaari and defeat
ing a landing force with fire from major warships. The government of 
Sweden took no position towards the navy’s doctrine but approved the 
commencement of negotiations with Finland for the defence of the 
Aland islands within the framework of the sanctions system of the 
League of Nations.

The legacy of the Naval Fortress of the Emperor Peter the Great was 
quite strong coast artillery on the south coast of Finland and in the Gulf 
of Tallinn but the Finnish navy was only under construction. The naval 
defence leaders both of Finland and Estonia considered the activity of 
the Swedes to be welcome because it would ease the defence of Helsin
ki and Tallinn and would restrict Russian landings to their west. How
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ever, the only actual support for the Swedish ideas was the Makiluoto 
fortress built on the narrows, from which the fire of 12 inch guns would 
protect the capital of Finland and also reach across the narrows.

The ‘Indian summer’ of the Swedish navy ended in the early 1930s 
when its task became guarding the shores of its own country along with 
other branches of the defence forces. The armament industry of the 
Soviet Union was at first concentrated on equipping the army and air 
force. Only during the second Five Year Plan was it able to modernize 
the navy. Great Britain was regarded as the enemy in the Baltic, with 
both Finland and the Baltic countries as its allies. Plans were defensive, 
even if all their options included aggression against the then territory of 
Finland.

However, after Hitler’s rise to power Germany began to rearm rapidly 
and, with Great Britain withdrawing from the Baltic, Germany became 
the main enemy of the Soviet Union. Stalin decided to begin to build 
a large navy, of which the part stationed in the Baltic would be strong 
enough to match Germany’s growing fleet. An offensive plan was pre
pared to protect Leningrad and maintain command of the sea in the 
Gulf of Finland. This plan aimed at seizing the Baltic states and Finland 
and acquiring naval bases on the shores of those countries.

In a future war Germany’s war industry would be dependent on Swed
ish iron ore, the transport routes for which the Soviet Union was be
lieved capable of threatening. Several plans were prepared in Germany 
to close off the Gulf of Finland. However, these had to be abandoned 
after Hitler had designated England as the main enemy instead of the 
Soviet Union and France, and after the land forces had been shown in
sufficient to protect the bases needed in Finland and Estonia to imple
ment the plans.

It was advantageous for Germany to support the neutrality of Fin
land and Estonia because their existence delayed the transfer of the Sov
iet fleet to the Baltic. In Estonia especially attitudes towards Germany 
were favourable in military-political terms, and the attempt was made 
to present the naval defence concentrated off Tallinn as advantageous to 
Germany. On the other hand Finland had adopted the Scandinavian poli
cy of neutrality. The task of the Finnish coast artillery with the support 
of naval units, was to repulse landings along the Gulf of Finland, while 
the navy was to repel the threat posed to the Aland islands and to main
tain sea communications with Sweden. Despite their different military
political lines, ties between the Finnish and Estonian military remained
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close right up to the brink of the war.
It can be shown from the course of events that the decay of the impe

rial Russian navy immediately after World War 1 in the hands of the new 
government had led to the Swedish navy’s concept that the defeat of an 
attack by the country’s only likely enemy, the Soviet Union, would be 
possible by naval operations alone. The breakdown of this concept was 
not, however, caused by the development of the Soviet fleet but by Swe
den clinging to its grand neutrality and the consequent adjustment of 
its military aims. Germany replaced Sweden to guarantee its only major 
strategic interests in Scandinavia, the import of Swedish iron ore and 
sea communications with the ore fields. However, because of Germany’s 
lack of forces and choice of wartime fronts, it had to be content with 
achieving its demands by political means.

Compared with Sweden and Germany, Great Britain’s active role 
seemed already quite insubstantial, particularly at the end of the 1930s, 
although it has to be noted how Britain, that superpower of the seas, 
had plenty of both theoretical and practical experience of naval warfare 
in the Gulf of Finland over a period of 130 years. At all events, from a 
purely military point of view one could suppose that it was in the inter
est both of the great powers and of the littoral states of the Gulf of Fin
land to fasten attention on the opportunities offered by the closure of the 
narrows of the Gulf of Finland in attempting to prevent the Soviet fleet 
from getting out into the Baltic. Examination of the plans shows that a 
battle across the Gulf of Finland had no chance with only the forces at 
the disposal of Finland and Estonia, which had to be directed towards 
the places central to their own defence. The preservation of Estonia’s 
independence and defence capability was, however, naturally to the ad
vantage of Finland, and its support, though unbinding, was justified.

The break out of the Soviet navy into the Baltic became only a matter 
of time after Stalin had decided in December 1935 to build a large fleet. 
The Soviet Union tried to implement its plans in the Baltic by political 
means. The failure of negotiations with the Western powers led to the 
Ribbentrop Agreement, by means of which the Soviet Union achieved 
its aims in Estonia. On the other hand the defence of Finland’s coast was 
shown to hold during the period of the Winter War when the sea was un
frozen, and the war at sea later continued alongside Germany. During 
the fighting of the great powers, the area of naval warfare extended to the 
narrows from the eastern part of the Gulf of Finland, while during World 
War I the battle had been fought in the western part up to the narrows.
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Carl-Fredrik Geust *

SUOMEN ILMAKUVAUSTIEDUSTELU ENNEN TALVISOTAA

Vuonna 1969 ilmestyivät everstiluutnantti evp. Armas Eskolan muis
telmat urastaan Suomen ilmavoimissa.1 Kirja ei liene aiheuttanut suu
rempaa huomiota suppeahkon sisäpiirin ulkopuolella. Eskola oli mm. 
Suomen ensimmäisiä Bristol Blenheim -pommikonelentäjiä. Hän oli 
toiminut ilmavoimien valtuuttamana edustajana ja koelentäjänä Bristo- 
lin-tehtaalla vuonna 1937 ja  itse lentänyt kuusi uutta Blenheim-konet- 
ta Englannista Suomeen vuosina 1937-1938. Kaksimoottorinen Bristol 
Blenheim edusti aikakautensa huippua ja oli nopeudeltaan vähintään 
samanveroinen saman kauden hävittäjien kanssa, joista se pääsi eroon 
jyrkällä syöksyllä. Kone oli lisäksi hyvin kenttäkelpoinen, työkentäksi 
riitti jopa vain 800 m pitkä päällystämätön lentoonlähtöalue.

Kahdeksantoista Blenheim-koneen tilaus oli tehty 6.10.1936 konei
ta valmistavan tehtaan uuden tuotteen ensimmäisenä vientikauppanapa 
12.4.1938 solmittiin sopimus valmistuslisenssin hankkimisesta. Valtion 
Lentokonetehdas ei ehtinyt kuitenkaan saada lisenssituotantoa käyntiin 
ennen talvisotaa.

Talvisodan aikana Englannista hankittiin lisää Blenheim-koneita 
(yhteensä kaksi 12 koneen erää), joista Eskola itse lensi yhden koneen 
Suomeen 26.1.1940. Kuukautta myöhemmin, 26.2., Suomeen saapui 
toinen 12 Blenheim-koneen erä englantilaisten ohjaajien lentämänä Ju
valle. Nämä koneet sijoitettiin uuteen, 16.1.1940 alkaen perustettuun 
ja kapteeni Eskolan komentamaan Lentolaivue 42:een. Eskola palveli 
Lentolaivue 42:n komentajana 4.8.1942 saakka, minkä jälkeen hän toi
mi Ilmavoimien Viestivarikon päällikkönä.

*(s. 1944), dipl.-ins., Ilmailumuseoyhdistyksen varapuheenjohtaja ja  Suomen Sota
historiallisen Seuran hallituksen jäsen, ilmasotahistorian tutkija. Kirjoittanut mm. 
kirjasarjan Red Stars -  Neuvostoliiton ilmavoimien historia (5 osaa, ilmestynyt 
1993-2004), Under the Red Star (Gerrnan aircraft in the Soviet Union), Englanti 
1993, tsekinkielinen laitos 1997) sekä lukuisia artikkeleita suomalaisissa ja ulko
maalaisissa ilmailu-ja sotahistoriallisissa aikakausjulkaisuissa.
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Bristol Blenheim l  pommikone. Ilmavoimat tilasi 18 Blenheim-konetta  
kaukotoimintakoneiksi 6.10.1936. Ensimmäiset koneet saapuivat Suo
meen 26.7.1937. Valtion Lentokonetehdas valmisti myöhemmin Blen- 
heim-koneita lisenssillä. Koneen huippunopeus oli 435 km/h, lakikor
keus 9100 m ja  lentoaika 4 h.
Bristol Blenheim 1 bom ber aircraft. On October 6, 1936 Finnish A F  
signed a contract fo r  18 Blenheim long-distance aircraft. The fir s t  
Blenheims arrived in Finland on July 26, 1937. A Blenheim production  
licence was also aquired by the State Aircraft Factory. M ax.speed was 
435 km/h, ceiling 9100 m and endurance 4 h.

Muistelmakirjansa kappaleissa ’’Koulutus- ja kokeilutoimintaa BL- 
koneilla” ja ’’Eräs muistiin jäänyt korkeavalokuvauslento” Eskola ker
too kesällä 1939 jopa 8 000 m:n korkeudessa suoritetuista valokuvaus- 
kokeiluista. Kamerana oli ensin yli 6 000 m:n korkeudessa epävarmasti 
toiminut englantilainen ja sitten hyvä, tykistönkenraali V P. Nenosen 
suunnittelema saksalaisvalmisteinen erikoiskamera.2

Salaisia tiedustelulentoja

Kirjassaan Eskola ei kuitenkaan kertonut, että kokeilukäsky oli saatu 
suoraan Yleisesikunnasta, joka oli antanut salaisen käskyn korkeuslen- 
tokokeiluista keväällä 1939. Tehtävänä oli kokeilla modernien, vasta 
käyttöön otettujen Blenheim-koneiden soveltuvuutta suuresta korkeu
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desta suoritettavaan ilmavalokuvaukseen. Eskola ei luonnollisesti sa
nallakaan mainitse, että ’’kokeilut” suoritettiin todellisuudessa Neuvos
toliiton ilmatilassa kesällä 1939 eli siis rauhan aikana, ennen talvisotaa, 
jolloin kuvattiin Itä-Karjalan maantiet ja rautatiet Petroskoita myöten 
sekä jopa Leningradin ja Kronstadtin alueet.

Vuonna 1979 ilmestyi toisen lentäjäveteraanin, kisailijana silloin jo 
tunnetun Joppe Karhusen puolidokumentaarinen kirja Blenheim-lentä- 
jistä talvisodan aikana.3 Karhunen kertoi kidassaan ensimmäistä kertaa 
Eskolan kokeilujen todellisesta luonteesta ja luetteli Eskolan suoritta
mat lennot. Karhusen esittämät tiedot perustuivat selvästi Eskolalta itse 
saatuun lentopäiväkirja- sekä muuhun aineistoon. Karhusen kertomat 
tiedot siirtyivät sittemmin vuosina 1987-1988 mm. kenraali Raimo 
Heiskasen ja professori Mauno Jokipiin perusteoksiin Suomen sodan
aikaisesta tiedustelusta sekä jatkosodan syntyhistoriasta.4

Eskola oli itse jo vuonna 1970 laatinut lennoistaan seikkaperäisen 
selostuksen, joka julkaistiin Ilmavoimien viestikillan pienilevikkises
sä kiltalehdessä ’’Ilmaviestissä” vuosina 1984-1985. Kirjoitussarja lie
nee jäänyt myös tutkijoille miltei täysin tuntemattomaksi.5 Eskolan kir- 
joitussaijaan on tiettävästi viitattu ainoastaan lentokapteeni Aimo Ju
holan perusteellisissa, valitettavasti toistaiseksi julkaisemattomissa ja 
niin ikään myös melko tuntemattomiksi jääneissä tutkimuksissa ilma
voimien vuosina 1939-1945 suorittamasta kuvaustiedustelusta.6 Jatko
sodan aikana itse lukuisia kuvauslentoja kaukana vihollisen selustas
sa suorittanut Juhola oli -  vaitiololupauksensa jälkeen -  helmikuussa 
1970 eli pian Eskolan vahvasti ’’itsesensuroitujen” muistelmien ilmes
tyttyä keskustellut Eskolan kanssa hänen kokeilulennoistaan.7

Kaikkien edellä mainittujen kiijoitusten lähteenä on siis Eskola itse, 
eikä minkäänlaista dokumenttipohjaa ole tähän saakka pystytty esittä
mään lukuun ottamatta eräitä Aimo Juholan löytämiä epäsuoria viitta
uksia, joista jäljempänä tarkemmin. Syy dokumenttiaineiston puuttu
miseen on luonnollisesti kaikkien tiedusteludokumenttien, myös ilma
kuvien, tuhoaminen tai siirtäminen Suomesta ulkomaille Stella Polaris 
-operaation yhteydessä syyskuussa 1944.

Dokumenttivahvistuksen puuttuessa on myös esitetty epäilyjä, ettei 
edellä mainittuja kesän 1939 lentoja syvälle Neuvostoliittoon olisikaan 
suoritettu, ei ainakaan Eskolan kertomassa laajuudessa. Sota-arkistos
ta on kuitenkin löytynyt Eskolan 19. ja 29.8.1939 suorittamien lento
jen kuvasaijojen osia (42 kuvaa lennolta 19.8.1939 ja  13 kuvaa lennol
ta 29.8.1939), sekä viiden Itä-Karjalaan kesällä 1939 suoritetun lennon
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Levashova n lentokenttä kuvattuna 19.8.1939 klo 08.42 (kuvattu RMK- 
kameralla). Alkuperäisessä kuvassa näkyy selvästi kymmeniä hävittäjiä 
pyöreähkön kentän länsi- ja  luoteisreunassa, ilmeisesti valmiina seuraa- 
van päivän (Punailmavoimien vuosipäivän) katselmusta varten. Sota-ar
kisto.
Levashovo A F  base on August 19, 1939 at 08.42 hours (German RMK- 
camera). In the original prin t tens ofjighters can be seen at the perim 
eter o f  the airfield, apparently ready fo r  the parade next day (Soviet Air 
Force day).
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peitepiirrokset.8 Juhola oli aikaisemmin löytänyt joitakin talvisodan ai
kana eri lentoyksiköille jaettujen kuvien saatekiijelmiä ja päätellyt, että 
kuvat ovat Eskolan ottamia. Silloin ei siis alkuperäisiä kuvia vielä ol
lut löytynyt.9 Alkuperäisten kuvien lisäksi on löydetty myös lisää kuva- 
jakelun saatteita.

Nyt löydetyt kuvat on otettu muun muassa Neuvostoliiton puoleisel
ta Etelä-Kannakselta, alueelta, joka ulottuu etelässä Levasovon ja Ka- 
simovon lentotukikohdista eli aivan Leningradin kaupunkialueen poh
joispuolelta Suomen ja  Neuvostoliiton rajan tuntumassa olevaan Poh- 
jois-lnkerin Kirjasaloon.

Lisäksi huomattava osa Eskolan lennoista voidaan yllättävästi veri
fioida ulkoministeriön arkistoaineiston, mm. Rajavartiolaitoksen rajan- 
loukkaushavaintojen perusteella. Suomalaiset rajavartijat olivatkin use
assa tapauksessa havainneet Eskolan lentokoneen ylittäneen rajan sekä 
palanneen Neuvostoliiton puolelta takaisin, vaikka Eskolan toimeksian
tajat ilmeisesti uskoivat, ettei hänen hyvin korkealla lentävää konettaan 
pystytä lainkaan maasta havaitsemaan.

Kaikesta päätellen Rajavartiolaitos ei ollut tietoinen asian todellisesta 
luonteesta. Saman lennon erisuuntaiset rajanylitykset olivat yleensä eri 
vartiostojen havaitsemat, eikä niitä pystytty yhdistämään, vaan ’’tunnis
tamattomien lentokoneiden” lennot tulkittiin säännönmukaisesti Neu
vostoliiton suorittamiksi. Näistä lennoista esitettiin Suomen puolelta 
joskus jopa diplomaattisia vastalauseita. Ulkoministeriön arkistossa on 
myös joitakin Neuvostoliiton esittämiä vastalauseita Eskolan lennoista, 
jotka yleensä kiistettiin Suomen taholta.

Eskolan saama kokeilukäsky

Huhtikuussa 1939 kapteeni Eskola, joka silloin palveli Lentorykmentti 
4:n yleisesikuntaupseerina, sai Ilmavoimien komentajalta, kenraaliluut
nantti J. Fr. Lundqvistilta käskyn ilmoittautua Yleisesikunnassa. Es
kolan saavuttua käskettyyn paikkaan Yleisesikunnan Ulkomaaosaston 
päällikkö eli silloinen tiedustelupäällikkö, eversti Lars Melander esitti 
kysymyksiä Blenheim-koneen teknisistä ominaisuuksista, muun muas
sa sen kuvausmahdollisuuksista ja yleensä sen mahdollisesta kyvystä 
lentää 7 000 m:n korkeudessa. Vastattuaan myöntävästi eversti Melan
derin kysymyksiin Eskola sai kehotuksen ryhtyä suorittamaan käytän
nön kokeiluja. Ensimmäinen suoritettiin Immolasta 21.4.1939. Len-
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Kapteeni Arm as Eskola.
Kuva: Puolustusvoimat.

Captain Arm as Eskola.

to kesti tunnin ja 40 minuuttia ja sen aikana kuvattiin lentotukikohdan 
pohjoispuolella oleva alue 6 700 m:n korkeudesta. Todettakoon, että 
lentäminen käsketyssä korkeudessa on erittäin vaativaa -  senaikais
ten koneiden ohjaamot eivät olleet paineistettuja, joten happinaamarin 
käyttö oli tietysti pakollista. Ulkoilman lämpötila on lisäksi vuoden
ajasta riippumatta —40°... -50°, mikä myös asettaa miehistön kovalle 
koetukselle.

Kaikilla vuoden 1939 ’’kokeilulennoilla” miehistönä oli Eskolan it
sensä valitsemat luottomiehet: tähystäjänä vänrikki Lauri Räty ja ka
meran käyttäjänä lentorykmentin valokuvausaliupseeri, ylikersantti 
Oskar Oinonen10. Ensimmäinen lento onnistui hyvin, ja jo seuraava- 
na päivänä 22.4. Eskola lensi Helsinkiin esittämään kuvaustuloksensa 
Yleisesikunnalle.

Yleisesikunnan johto -  paikalla olleista Eskola mainitsee nimel
tä eversti Melanderin sekä Yleisesikunnan Tilastotoimiston päällikön, 
everstiluutnantti Yijö Pöyhösen, mutta antaa ymmärtää, että kenraali
kuntaakin oli läsnä -  kysyi nyt Eskolalta, onko hän valmis jatkamaan 
kuvauskokeilujaan Neuvostoliiton puolella. Nämä lennot, joihin Eskola 
antoi suostumuksensa, oli pidettävä ehdottoman salaisina. Mikäli ko
neelle sattuisi jotakin Suomen rajojen ulkopuolella ’’kukaan ei kysyisi 
sen henkilökunnan kohtalosta”, ja ’’valokuvauskamera olisi heitettävä 
taivaan tuuliin”, mikä oli käytännössä miltei mahdotonta.

Ensimmäinen konkreettinen kuvaustehtävä koski Suomenlahden

84



pohjukkaa, erityisesti Leningradin satama-alueita ja Kronstadtin lai
vastotukikohtaa. Lento tuli suorittaa Suomenlahden etelärantaa pitkin 
Viron ja  Neuvostoliiton rajalta itään, ja varsinaiset kohteet oli kuvatta
va lennettäessä pohjoiseen, Suomeen päin.

Koska kapteeni Eskola oli tällöin vain lentueen päällikkö, hän ei pys
tynyt suorittamaan laajahkoja kokeilulentoja ilman suoranaisten esi- 
miestensä lupaa. Ehdottoman salassapidon turvaamiseksi ja  kiusallis
ten kysymysten välttämiseksi Eskola sai pyytämänsä valtakirjan ”valo- 
kuvauskokeilujen” suorittamisesta suoraan kenraali Lundqvistilta.11

Eskolan suorittamat lennot

Ensimmäinen Leningradin ja Kronstadtin kuvauslento suoritettiin Es
kolan mukaan vapunaattona 30.4.1939. Elän esittääkin värikkään kuva
uksen miehistön palaamisesta poikkeuksellisen vaativalta ja jännittä
vältä lennolta lentorykmentin muun henkilökunnan jo valmistautuessa 
vapun viettoon. Tämä päiväys on kuitenkin selvästi virheellinen: sekä 
Lentolaivue 44:n lentopäiväkirjan että laivueen mekaanikkojen lento- 
tilaston mukaan lento suoritettiin todellisuudessa BL-114-koneella jo
26.4.1939 kello 10.50-12.30.12

Eskolan mukaan juuri tällä lennolla olisi Yleisesikunnan käskyn mu
kaisesti kuvattu Suomenlahden pohjukka Kronstadtia ja Leningradia 
myöten, niin kuin Aimo Juholakin päättelee. Edellä mainittu reitti lie
nee nyt löydetyn aineiston valossa vähemmän todennäköinen. On ai
heellista epäillä, ettei heti ensimmäiselle rajantakaiselle lennolle olisi 
annettu näin uskaliasta ja vaarallista tehtävää. Tästä lennosta ei ole Es
kolan muistikuvan tueksi myöskään löytynyt minkäänlaista dokument
tiaineistoa. Sen sijaan 19.8.1939 lennon reittinä oli Kronstadt- Strelj- 
na-Leningrad, ja  edelleen pohjoiseen Suomen rajalle.13

Lennolla 19.8.1939 otettu kuvasarja on saanut nimen ’’Saija I”, min
kä vuoksi Juhola lienee virheellisesti päätellyt, että kuvat olisi otettu 
Eskolan ensimmäisellä lennolla. Nyt löydetyt Sarja I:n loppuosuuden 
kuvat on otettu Leningradista pohjoiseen lennettäessä. Kuviin on auto
maattisesti rekisteröitynyt kuvauspäivämäärä ja kellonaika.

Äärimmäisen vaarallista ja vaativaa Kronstadt-Leningrad-reittiä 
ei liene lennetty kahteen kertaan, vaan 26.4.1939 oletettavasti lennet
tiin ’’harjoitusmielessä” vähemmän riskialtista reittiä. Ainutlaatuinen 
Kronstadt-Leningrad-kuvauslento oli ehkä syöpynyt niin syvälle Esko
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lan muistiin, että laatiessaan kirjoitustaan 40 vuotta myöhemmin hän 
on saattanut yhdistää sen ensimmäiseen rajantakaiseen lentoonsa, joka 
tietysti sekin on ollut varsin poikkeuksellinen ja ikimuistettava suori
tus.

Eskola on lentänyt Helsinkiin ilmeisesti jättääkseen valmiit kuvat 
Yleisesikuntaan seuraavina päivinä:

-  12.5.1939 (perillä Helsingissä kello 12.55-17.55).
-  3.7.1939 (Helsingissä kello 13.00-17.30).
-  28.7.1939. (Helsingissä kello 11.20-17.50, jolloin on ilmeises

ti myös haettu uusi saksalainen RMK P50/30x30 eli Reihenbild
ner Rb 3030/50 -kamera. Kameraa kokeiltiin ensimmäisen kerran 
8.8.1939, jolloin tähystäjän paikalla oli mekaanikko Muuronen.)

-  21.8.1939 (Helsingissä kello 11.30-17.55).
-  31.8.1939 (Helsingissä kello 12.00-17.30).
-  6.9.1939 (Helsingissä kello 12.00-17.15).

Lennot Etelä-Kannakselle ja Leningradiin suoritettiin Lentorykment- 
ti 4:n päätukikohdasta Immolastaja lennot Itä-Karjalaan Petroskoin ja 
Syvärin suuntiin Värtsilästä tai Onttolasta.

Kapteeni A. Eskolan vuonna 1939 suorittamat valokuvauslennot

(Laadittu viitteissä mainittujen Sota-arkiston dokumenttien ja kuvasarjojen jakelu- 
kirjeiden sekä Aimo Juholan koosteiden perusteella.)

Viimeinen sarake "Sarja” tarkoittaa kuvasarjoista käytettyä tunnusta. ”Sarja”-tun- 
nus ei ole kronologinen, vaan ehkä salaamistarkoituksessa annettu seka- tai takau
tuvassa järjestyksessä. Varmat kuvatunnukset on lihavoitu: 22.7. ja  11.8.1939 suori
tettujen lentojen sarjamerkinnät X, XI ja  XII on merkitty em. Itä-Karjalan lentojen 
peitepiirroksiin, ja  19.8. sekä 29.8.1939 lentojen sarjamerkinnät I ja  V voi päätellä 
löydettyjen kuvien perusteella. Kaikkien taulukossa mainittujen sarjojen (eli 1, V 
ja X-XV) kuvien jakelusaatteita on löytynyt Sota-arkistosta. Ilmapuolustuksen Esi
kunta lähetti 16.1.1940 sarjojen I-V ja  X-XV filminegatiivit Ilmavoimien varikolle. 
Kohdealueen pilvipeitteen johdosta jouduttiin keskeyttämään kuvauslennot 6.5. (2 
kpl), 9.5., 11.5. (kello 8.50, tehtävä onnistui myöhemmin samana päivänä), 27.6., 
29.6. (kello 7.35, tehtävä onnistui iltapäivällä), 6.7., 7.7., 24.7., 25.7., 26.7., 18.8. 
ja  21.8.1939.
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Pvm
K ellon
a ika

Lento
a ika

Suurin
korkeus
(m )

Lento
kone

Kuvausalue,
le n to re itt i

Huom .
Sarja, kuvien  
lukum äärä

21.4. 1.40 BL-104 Im m o lan  poh jo ispuo li Kokeilu

26.4
10 .50 
12.30

1.40 7 300 BL-114 Karja lan kannas
Lentokone
BL-104?

10.5
11.50
12.50

1.00 7 500 BL-114 Karja lan kannas Im m olas ta

10.5.
13 .50 
14.50

1.00 7 5 0 0 BL-114 Karja lan kannas Im m olas ta

11.5.
11 .25
13.10

1.45 8 0 0 0 BL-114 Karja lan kannas Im m olas ta

15.5.
12 .45 
14.15

1.30 8 0 0 0 BL-114 Karja lan kannas, itäosa Im m olas ta

29.6.
15 .05
17.05

2.00 7 500 BL-118 A unus* Värstsilästä XV (?), 99 kuvaa

30.6.
06 .10 
08.00

1.50 8 0 0 0 BL-118
Laatokan k o ill is - ja  
itä p u o li* *

Värts ilästä
XIV (?), 156 
kuvaa.

1.7.
05 .55 
07.55

2.00 7 5 0 0 BL-118 Petroskoin s u u n ta * * * Värts ilästä
XIII (?), a inak in  
190 kuvaa.

22.7.
06 .30 
09 .00

2.30 8 0 0 0 BL-118 K arhum äen s u u n ta * * * * O ntto lasta
XI, 203 kuvaa.
XII, 46  kuvaa.

8.8
13 .20 
13.50

30 2 000 BL-118
R M K P 50/30 
x 30 kam era

Uuden ka luston 
koke ilu .

9.8.
0 9 .25 
12.10

2.45 8 0 0 0 BL-118
Im m o la -J o e n s u u -  
Lahdenpoh ja—Im m ola .

Im m o las ta

11.8.
10 .55 
13.45

2.50 8 0 0 0 BL-118 Porajärven s u u n ta * * * * * O ntto lasta X, 171 kuvaa.

19.8.
0 7 .45 
09 .30

1.45 8 0 0 0 BL-110 Karjalan K a n n a s * * * * * * Im m o las ta 1 ,119 kuvaa.

29.8.
0 8 .05 
09.45

1.40 8 0 0 0 BL-110 Karjalan K a n n a s * * * * * * * Im m olas ta V, 120 kuvaa.

Vitele-Tuulos-Nurmoilan lentokenttä-Ylämaa-Mäkriä-Saarimäki-Gum- 
boritsa-Toropetskin (Monastirskajan)niemi-majakka Pisin lounaispuolel- 
la-Ontrusovin luostari-kylä Kaukoijärvestä n. 3 km kaakkoon.
Salmin suunta. Päällysjärvi-Kappa-Kinäjärvi-Kinälahdenjärvi-Lammas- 
niemi-Tuulasjärvi-Varisvaara-Uutjärvi Polja-Pyhäjärvi-Simanisto-Mel- 
litsä-Terunselkä-Koskesniemi-Nuojärvi-Vuohtajärvi-Vieljärvi-Palalah- 
ti-Kohtaselkä-Koivuniemi.
Lumatjärvi-Vasojärvi-Tarsepolin asema-Ivino Pajujoki-Mikonselkä-Pä-
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sinselkä-Derevjanka-Petroskoi-Puoliväli-Matrossa-Prääsä-Manga-Nu- 
osjärvi-Sissoinen-Nälväjärvi, Vaera-Lääväniemi.

**** Sarja XI: Porajärven rajavartiokasarmi-Porajärvi-Savastila-Santajär- 
vi-Semssivaara-Jusutjärvi-Torasjärvi-Semsjärvi (Suvipää)-Kumsjär- 
vi-Kontiovaara-Keltovaara-Tsopina-Karhumäki-Ahvenjärvi (Markkina- 
lampij-Maaselkä-Mokinvaara.
Sarja XII: Paatene-Seesjärvien tehdas-Särkijärvi-Mäntyniemi-Petruvaa- 
ra.

***** Inari-Luontsaari-Lentiera-Suoverkka-Lupasalmi-Sianvaara-Märätjär- 
vi-Kuutamol ahti-Porajärvi-Päl vijärvi-Lintujärvi-Hamanjärvi-Munjär- 
venlahti-Nelkanjärvi-Vuohtajärvi-Onkamus-Kivatsu-Tsalkki-Kangas- 
järvi-Suojärvi..

****** Lennon loppuosa: Kronstadt-Strelnja-Pietari-äuvalovo-Dibuna-Kissolo- 
vo-Lempaala-Lipola-Novaja-Kirjasalo.

******* Lipola-Lempaala-Roikanjärvi-Gruzina-Vassalovo-Pitkäjärvi-Matok- 
sa (Aleksandrovo)-Peri-Toksovo—Korosenmäki-Ragosinka-Ala-Niku-
lasi-Orlioja-Lumisuo-Korosaari-Sirkiänsaari-Huuhti-Raasuli-Iso Kor- 
kiamäki-Kiijasalo.

Itä-Karjalan lennot

Itä-Karjalan lennot käyvät tarkasti ilmi löydetyn peitepiirroksen pe
rusteella. Peitepiirrokseen on merkitty kolmen kuvasarjan päivämää
rät. Sarja X on kuvattu 11.8.1939, ja Sarjat XI ja XII samana päivänä 
22.7.1939. Filminvaihdoksesta johtunee, että selvästi samalla lennolla 
kuvatut jonot on rekisteröity eri tunnuksilla.

Peitepiirrokseen on merkitty Sarjat XV, XIV ja  XIII ilman päivämää
riä, mutta ne lienee kuvattu lennoilla 29.6., 30.6. ja 1.7.1939, jolloin il
meisesti vallitsi lentokuvaukselle edullinen pysyvä korkeapaine. Nämä 
kolme lentoa suoritettiin Värtsilästä.

Itä-Karjalassa kuvattiin tieuria, rautateitä ja asutuskeskuksia -  ka
sarmeja ja lentokenttiä unohtamatta. Kuvaukset aloitettiin ilmeisesti
29.6.1939 kello 15.15 reitillä Viteeleen ja Tuuloksen kautta Aunuksen 
Karjalaan, Syvärin suulle ja takaisin Suomeen Laatokan itärantaa pit
kin Salmin suuntaan. Kuvauskorkeus oli 7 500 m, ja BL-118-kone las
keutui Värtsilään kello 17.15.

Jo kello 6.10 seuraavan päivän aamuna (30.6.1939) lähdettiin seuraa- 
valle lennolle Itä-Karjalan keskiosaan. Sää oli mitä upein kuvauskor- 
keuden ollessa 8 000 m. Heti seuraavana päivänä 1.7.1939 kello 5.55 
pidennettiin edellisen päivän lenkkiä Petroskoihin saakka. Rajanylityk-
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Eskolan lennot Itä-Karjalassa kesällä 1939 (laadittu alkuperäisen pei- 
tepiirroksen perusteella).
Eskola 's flig h ts  over East Karelia in summer 1939 (based on an origi
nal trace).
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set näillä kahdella lennolla tehtiin kumpaankin suuntaan Salmin poh
joispuolella.

Tämä lento alkoi Eskolan mukaan vähän epäonnisesti. Lentokoneen 
rullatessa starttipaikalle sen pyörät vajosivat pehmeään hiekkaan, eikä 
se päässyt eteenpäin ennen kuin mekaanikot olivat rytkyttäneet taso
jen päissä ja miehistö koneessa samassa tahdissa. Eskolan happinaa
marin letku oli ilmeisesti irronnut kovan rytkytyksen aikana. Pian ko
neen noustua 6 000 metriin rajanylityksen kohdalla Eskola menetti ta
juntansa, jolloin kone jatkoi edelleen nousuaan. Tähystäjä Räty huoma
si onneksi tilanteen ennen kuin kone joutui hallitsemattomasti kuolioon 
ja veti koneen syöksyyn. 3 000 m:n korkeudessa Eskola tuli tajuihinsa. 
Happinaamarinsa asentoa koijattuaan hän päätti suorittaa annetun teh
tävän loppuun.

Eskolan mukaan korkeuden menetys oli tapahtunut Aunuksenkau- 
pungin kohdalla, minne lennettiin ainoastaan lennolla XV eli siis ole
tettavasti 29.6.1939. Suomalainen kone oli Eskolan mukaan havaittu 
Aunuksessa, mistä seurasi aikanaan virallinen diplomaattinen vasta
lause. Varsinaista syyllistä ei tietenkään löytynyt, mutta ennen talviso
taa oli ilmoitettu, että eräs kone oli eksynyt mittarilentoharjoituksessa 
Värtsilän kentältä ja  vahingossa ylittänyt rajan. Eskola ilmeisesti viit
taa 11.8. tapahtuneeseen ’’tahattomaan rajanylitykseen”, jonka ulkomi
nisteriö oli valittaen myöntänyt 22.9.1939 (ks. liite).

Heinäkuussa 1939 Eskolan konekunta siirtyi Joensuun Onttolaan. 
Aamulla 22.7.1939 tehtiin pitkä lento Porajärveltä Karhumäkeen ja 
Paateneen kautta pohjoiseen ja kuvattiin Sarjat XI ja XII. Viimeisellä,
11.8.1939 suoritetulla Itä-Karjalan lennolla ylitettiin raja Lieksan tasal
la ja lennettiin suurin piirtein rajan suuntaista maantietä pitkin Lentie- 
ran, Lintujärven ja  Munjärvenlahden kautta takaisin. Suomeen tultiin 
Hyrsylän mutkan pohjoispuolelta Suojärvelle. Kuvasaalis sai tunnuk
sen Sarja X.

Lentopäiväkirjojen mukaan suoritettiin myös 9.8.1939 aamupäivällä 
2 tunnin ja 45 minuutin pituinen ’’valokuvauskokeilulento”, jota ei ole 
merkitty Itä-Kaijalan lentojen peitepiirrokseen. Kyseessä oli ilmeisesti 
uuden saksalaisen RMK-kameran kokeilu. Starttikiijan mukaan reittinä 
oli Immola—Joensuu -Lahdenpohja-Immola, eli lennolla pysyttiin Suo
men ilmatilassa. Kaikki Itä-Karjalan saijat kuvattiin englantilaisella 
Eagle-kameralla lukuun ottamatta viimeistä, 11.8.1939 kuvattua Sarjaa 
X, jolloin uusi saksalainen RMK-kamera oli ensimmäistä kertaa opera
tiivisessa käytössä.

90



Lennot 19. ja 29.8.1939 -  Eskolan viimeiset ’’vaiokuvauskokeilu- 
lennot” syksyllä 1939

Eskolan lennoista 19. ja 29.8.1939 on siis löytynyt valokuvia.14
19.8.1939 kuvatun Saija I:n loppuosa (kuvat 062-109, kuvattu kel
lo 8.41-8.53) sisältää mm. kuvia Leningradin pohjoispuolella olevista 
lentokentistä (Suvalovo, kuva 62, Levasovo, kuvat 65-66 sekä Kasi- 
movo, kuvat 79-80), kasarmeista, parakeista ja rautatieasemista. Len
non pääsuunta oli etelästä (Leningradista) pohjoiseen kohti Kirjasaloa. 

Sarja V on kuvattu 29.8.1939. Se alkaa Kirjasalosta (kuvat 000-002,

Eskolan lennot E telä-Kannaksella 19. ja  29.8.1939. 19.8. lennon alku
osa (Suomen rannikolta Kronstadtin kautta Suomenlahden eteläranni
kolle) rekonstruoitu Eskolan kirjoitusten perusteella, 19.8. lennon lop
puosa  ja  29.8. Lento p iirretty  löydettyjen valokuvien perusteella. 
Eskola 's flig h ts  over the southern Isthmus on 19 and  29 August 1939. 
The early pa rt o f  the flig h t o f  19 August (from the Finnish coast, via 
Kronstadt, to the southern coast o f  the G u lf o f  Finland) has been re
constructed on the basis o f  Eskola s writings; the latter part o f  the 

flig h t o f  19 August and that o f  29 August have been drawn on the basis 
o f  surviving photographs.
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otettu kello 8.41). Fragmentaarinen kuvasarja jatkuu hypyllä Misku- 
laan ja Lempäälään (kuvat 011-014) sekä muutamalla kuvalla Lehtoin- 
kylästä (kuvat 109-111), mistä on ilmeisesti käännytty takaisin koilli
seen Kirjasaloon (kuvat 119-120). Tämä lento jäi Eskolan viimeiseksi 
ennen talvisotaa.

Käydessään Yleisesikunnassa 6.9.1939 Eskola sai vielä yhden va- 
lokuvaustehtävän, mutta tämä jäi jostakin syystä suorittamatta. Oliko 
suurpoliittisella kehityksellä -  1.9.1939 syttyneellä maailmansodalla 
-  vaikutusta asiaan?

Ylimääräisten harjoitusten aikana Eskola ei myöskään -  ehkä yllättä
västi -  suorittanut valokuvauslentoja. Ehkä ei haluttu ottaa riskiä ”va- 
koilukoneen” jäämisestä kiinni, mikä olisi kohtalokkaasti saattanut li
sätä ulkopoliittista jännitystä. Sen sijaan Lentolaivue 46:n lentomestari 
L. Termonen ja kapteeni Bremer suorittivat ’’valokuvauslentoja” mar
raskuun alussa 1939. Näiden lentojen kuvauskohteista ei ole kuiten
kaan löytynyt mitään tietoja.15

Saksalainen lainakamera ostetaan 13.10.1939

Valokuvauksia suorittanut miehistö, Eskola, Räty ja  Oinonen, allekir
joitti syyskuun alussa lausunnot kokeilemistaan kameroista, englan
tilaisesta Eagle lV:stä 4.9.1939 ja saksalaisesta RMK P50/30x30:stä 
5.9.1939.16 Lausunnoista käy selvästi ilmi saksalaisen kameran parem
muus korkeakuvauksissa: ’’[Saksalaisella] kameralla on suoritettu koe- 
valotuksia useassa eri korkeudessa ja eri lämpö- ja sääsuhteiden valli
tessa. Suurin osa kuvauksissa on toimitettu 7-8 000 m:n korkeuksissa, 
lämpötilan ollessa -25° -30°. Ilmassa oloaika n. 2 tuntia kerrallaan on 
kamera yhtäjaksoisesti toiminut 200 valotusta (60 m filmiä). Kokonais- 
koekäytössä on kamera suorittanut n. 800 valotusta (360 m filmiä). Ka
meran koekäyttöjen aikana ei ole siinä havaittu mitään epänormaalia 
toimintaa, vaan on koko kamerakoneisto kaikissa korkeus-, lämpö- ja 
kosteussuhteissa toiminut koko ajan varmasti ja häiriövapaasti.” Sen si
jaan englantilainen Eagle IV oli toiminut hyvin epävarmasti, varsinkin 
yli 4 000 m:n korkeudessa, jolloin sekä sulkijakoneisto että kameran 
lämmityslaite olivat lakkoilleet.

Kuukauden kuluttua 4.10.1939 Lentorykmentti 4 komentajanaan 
ev.luutn. L. Schalin ja ye-upseeri v.s. A. Eskola lähetti kokeilluista ka
meroista lausunnot sekä 16 valokuvaa ilmavoimien esikuntapäällikölle.
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Eagle IV  kamera. Objektiivi Zeiss Tessar 1:4.5, f  = 30 cm. Kuvakoko  
18 x  24, film in  p ituus 50 m, kuvien lukumäärä 200 kpl. Paino (ilman 
akkua) 29 kg.
Eagle IV  camera, lense Zeiss Tessar 1:4.5, f  = 30 cm. Photo size 18 x  
24, film  length 50 m, num ber o f  pictures 200. Weight (without battery) 
29 kg.

Vain lausunnon tekstiosa on löytynyt. Saatekirjeessä todetaan mm., että 
’’kapteeni Eskola on aikanaan YE:stä saanut määräyksen toimittaa ko
keilujen tulos YE:n eversti Melanderille, joten yksi kappale lausunnois
ta pyydetään lähettämään edelleen YE:an.”17

Sitä ennen 30.9.1939 Yleisesikunnan Tilastotoimisto oli lähettänyt 
ev. Melanderin ja ev.luutn. Pöyhösen allekirjoittaman kirjelmän Ilma
voimien komentajalle. Siinä todetaan muun muassa: "Yleisesikunnan 
Saksasta saama valokuvauskone tarpeineen, joka kesän ajan on ollut 
Lento R 4:n kokeiltavana, luovutetaan Ilmavoimien käyttöön... Yleis
esikunta huomauttaa että koneesta ei vielä toistaiseksi ole esitetty mi
tään laskua... Ilmavoimien olisi syytä varata koneen kauppahintaa 
(25.000:- RM) vastaava rahaerä käyttöönsä.”18 

Rahat lainakameran maksamiseen löytyivät nopeasti, koska jo
13.10.1939 Yleisesikunta luovutti Ilmavoimien Esikunnalle virallises
ti ” 1 kpl. RMK P 50/30 30 kameran täydellisenä liitteistä ilmenevine
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Reihenbildner RM K  50/3030 kamera. Objektiivi Zeiss Tessar 1:5, f = 
50 cm. Kuvakoko 30 x  30 cm, film in  p ituus 60 m, kuvien lukumäärä  
180 kpl. Paino (ilman akkua) 80 kg.
Reihenbildner RM K  50/3030 camera, lense Zeiss Tessar 1:5, f  = 50 
cm. Photo size 30 x  30 cm, film  length 60 m, num ber o f  pictures 180. 
Weight (without battery) 80 kg.

osineen ja välineineen”, yhteensä 6 laatikkoa).19 Tämä oli talvisodan 
aikana ainoa (!) Lentorykmentti 4:n häiriöttä toiminut kamera, ja sitä 
käytettiinkin jatkuvasti tärkeimpiin tiedustelukuvauksiin, kohteina mm. 
Mannerheim-linjan läpimurtoalue, Laatokan Karjalan motit ja Suo
menlahden ulkosaaret. Kameralla kuvattiin talvisodassa myös punail- 
mavoimien tukikohtia esimerkiksi Suulajärvellä, Kaukjärvellä, Lotina- 
pellossa ja Luganlahdella.

Ilmavoimat oli 12.10.1939 tilannut viisi samanlaista RMK-kameraa 
varusteineen sekä kaksi kehitys- ja kopiointilaitteistoa Zeiss Aerotopo- 
graph GmbH :1 ta Jenasta hintaan 99 340 Saksan markkaa.20 Tilatut lait
teet toimitettiin kuitenkin vasta välirauhan aikana, ja uudet kamerat oli
vatkin ahkerassa käytössä jatkosodassa. Niillä otettiin mm. surullisen 
kuuluisiksi tulleet, välillä hukassa olleet vuoden 1944 touko-kesäkuun 
vaihteen kuvat puna-armeijan keskityksistä ennen Kannaksen suur-
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hyökkäystä. Eversti Risto Pajarin mukaan myöhemmin hankituissa ka
meroissa oli kuitenkin huonommat objektiivit kuin ’’lainakamerassa”, 
vaikka jatkotilaus ilmeisesti käsittäkin samanlaiset Tessar 1:5, f  504, 40 
mmm objektiivit. Poikkeuksellisen hyvälaatuiseksi todettu kokeiluka- 
mera menetettiin Lapin sodassa.21

Suomen ja Neuvostoliiton rajavartijoiden havainnot ja vastalauseet

Eskolan lennot voi myös verifioida -  ehkä yllättävästikin -  ulkominis
teriön arkistossa olevien dokumenttien perusteella.22 Suomalaiset raja
vartijat olivat nimittäin havainneet useat Eskolan rajanylitykset kum
paankin suuntaan, mutta olettivat, että kyseessä olivat Suomen ilmati
laa loukkaavat neuvostoliittolaiset lentokoneet.

Eskolan lento itään päin tulkittiin näin ollen Suomen ilmatilassa len
täneen neuvostokoneen paluulennoksi, ja Eskolan paluulentoa Suo
meen, jolloin rajanylitys tapahtui yleensä eri paikassa, luultiin taas neu
vostokoneen tunkeutumiseksi Suomen ilmatilaan. Joissakin tapauksis
sa ulkoministeriö jätti Neuvostoliiton ulkoministeriöön jopa virallisen 
vastalauseen väitetyn Suomen ilmatilan loukkauksen johdosta. Neu
vostoliiton esittämiä vastalauseita ei taas hyväksytty -  lieneekö niitä 
edes kunnolla tutkittukaan? Eskolan lentoihin liittyvistä rajavartijoiden 
havainnoista ja diplomaattisista vastalauseista on yhteenveto liitteenä.

Syy siihen, että suomalaiset rajavartioviranomaiset a priori oletti
vat kaikkien rajaloukkaustapausten olevan venäläisten tekemiä, lienee 
löydettävissä Karjalan kannaksen varsin ankarasta muodollisesta len
tokiellosta. Lentokielto koski sekä siviili- että sotilaskoneita, ja siihen 
voitiin vain erittäin harvoin saada Yleisesikunnan myöntämä poikkeus
lupa.

Kannaksen rajaloukkaustapauksia 1930-luvulla varsin perusteellises
ti tutkineelle Tapio Koskimiehelle ei liene tullut mieleen, että rajalouk- 
kaushavaintojen takana olisivatkin olleet nimenomaan suomalaisten 
lentokoneiden rajantakaiset tiedustelulennot. Nyt esille tulleiden tieto
jen valossa Koskimiehen tekemät johtopäätökset ja perustelut ovat suo
rastaan käsittämättömiä.23 On kuitenkin todettava, että venäläiset lento
koneet tekivät Kannaksella todellakin melko runsaasti rajanloukkauk- 
sia, joista myös kirjoitettiin avoimesti lehdistössä.

95



Lennoista saatu hyöty

Kapteeni Eskolan kesällä 1939 suorittamat korkeakuvaukset antoivat 
epäilyksettä Suomen ilmavoimille merkittävää lisäkokemusta ja  tietoa 
valokuvaustiedustelun kehittämisestä. Kokemusta hankittiin muun mu
assa

-  korkeakuvauslentojen työmenetelmistä, miehistön työskentelystä 
sekä varusteista ja kamerakalustosta,

-  todettiin Blenheim-koneen hyvä soveltuvuus korkeakuvaustehtäviin,
-  todettiin saksalaisen RMK-kameran hyvä toimintavarmuus ja help

pokäyttöisyys sekä kuvien hyvä laatu,
-  suomalainen tiedustelu sai selvän käsityksen ilmakuvausten tar

joamista mahdollisuuksista.
Kesällä 1939 Karjalan kannas kuvattiin alueellisesti varsin kattavasti, 

samoin ilmeisesti myös Kronstadt sekä Pietarin ja Viron rajan välinen 
rantakaista. Huomattava osa Itä-Kaijalaa samoin kuin Aunus sekä Sy
värin, Petroskoin, Karhumäen ja Repolan alueet tulivat ainakin liiken- 
neurien osalta laajalti ja  laadukkaasti kuvatuiksi. Vuonna 1939 Suomen 
stereotutkimustaito oli kuitenkin varsin rajallista ja kuvien kokonaisa- 
nalyyseihin pystyviä asiantuntijoita oli vain muutama, joten voitaneen 
olettaa, että kuvista ei saatu irti läheskään kaikkea mahdollista infor
maatiota.24

Ylimääräisten haijoitusten aikana ei siis enää suoritettu rajantakai
sia kuvauslentoja. Eskolan kesällä ottamia kuvia ryhdyttiin laajemmin 
hyödyntämään ainakin 1.11.1939 lähtien, jolloin ilmavoimien yksiköil
le jaettiin ’’ennakkotietoja eräistä it.varustuksista Karjalan kannaksel
la tänä kesänä”. Kiijelmän liitteenä olevan it-patteriluettelon perusteel
la voi päätellä, että Eskolan ottamien kuvien tulkintaan oli paneudut
tu. Luettelossa viitattiin konkreettisesti Etelä-Kannaksen 1:50 000 to- 
pografikarttalehtiin Terijoki, Toksovo, Valkeasaari, Lempäälä ja Vuole. 
Kuvantulkintatyö jatkui ilmeisen kiivastahtisena, koska jo kaksi päivää 
myöhemmin lentoyksiköille jaettiin uusi, huomattavasti pitempi luette
lo ’’Karjalan kannaksella rauhan aikana havaitut iv.asemat ja -tornit”.25 
Päämajan Tiedusteluosasto lähetti 16.11.1939 ilmavoimien esikunta
päällikölle topografikarttaan merkityt tiedot Neuvostoliiton varustuk
sista Valkeasaaren-Leningradin seudulla ’’perustuen luotettaviin tietoi
hin kesäajalta 1939”. Kaksi päivää myöhemmin seurasi kartta Lempaa- 
lanjärven länsipuolella olevista varustuksista, ja  23.11.1939 Tieduste
luosasto lähetti kartan Kannaksen koillisosan varustuksista.26

9 6



Jo sitä ennen, 9.11.1939 lähtien ryhdyttiin ilmavoimien yksiköille ja
kamaan Etelä-Kannaksen topografikarttojen koijauslehtiä.27 Myös Es
kolan ottamien kuvien valikoituja kopiosarjoja jaettiin 24.11.1939 läh
tien ilmeisesti mahdollisten pommitusmaalien valintaa varten. Nyt löy
tyneet kuvat kuuluvat 24.11.1939 Lentorykmentti 1 :lle jaettuun aineis
toon.28 Mikäli tällöin olisi kuvauksia vielä jatkettu (kuten Raimo Heis
kanen olettaa), olisivat Neuvostoliiton hyökkäysvalmistelut 100 %:n 
varmuudella käyneet kuvista ilmi.

Talvisodan viimeisinä päivinä odotettiin länsiliittoutuneiden apu
joukkoja Suomeen. Ensimmäiseksi olisi ollut tulossa englantilaisia ja 
ranskalaisia pommikoneita. Ilmapuolustuksen komentaja, kenraaliluut
nantti Lundqvist käski 9.3.1940 Ilmapuolustuksen Esikuntaa sekä Len
torykmentti 4:ää kokoamaan maalitiedostoja tulossa olevia pommiko- 
neyksiköitä varten: ’’Ulkolaisia vapaaehtoisia pommituslaivueita varten 
on maalien määrittelemiseksi koottava kaikki saatavissa oleva mate
riaali (valokuvat, kartat ym. tiedot) mm. seuraavilta alueilta: Kannas, 
Pietari ympäristöineen, Pietarin sotilaspiiri linjalle Peipusjärven pohj. 
pää-Volhov-Äänisjärvi, Karjala, Viro... Kesällä 1939 otetut valokuvat 
myös käytettäväksi (kursivointi C-F.G.). Yllä oleva myös alueiden tär
keysjärjestys.” Maaleina mainittiin erityisesti rautatiet, huoltokeskukset 
ja  lentotukikohdat, sotatarviketehtaat ja voimalaitokset.29 Mitään val
mista maalikansiota (tai sen osiota) ei ole toistaiseksi löytynyt, eikä ole 
tiedossa, ehdittiinkö Eskolan kuvia luovuttaa Englannin tai Ranskan 
edustajille ennen rauhan solmimista 13.3.1940.

Tieto Eskolan huippusalaisista tiedustelulennoista oli levinnyt ilma
voimissa jo 1.12.1939, kun kenraaliluutnantti Lundqvist käydessään 
Lentorykmentti 4:n esikunnassa Luonet)ärvellä, ehkä katkeroituneena 
puna-armeijan edellisen päivän yllätyshyökkäyksestä ’’levitteli nähtä
väksi mahdottoman määrän ottamiamme valokuvia todeten samalla, 
että salaisuus oli nyt päättynyt. Näin ollen kuvauslennot levisivät ku
lovalkean tavoin myös kaikenarvoisten reserviläisten tietoon. Siksi pal
jon niistä puhuttiin noina talvisodan ensimmäisinä päivinä.”30

Kapteeni Eskolaa syytettiin sittemmin salaisten kuvauslentojen ilmi
tulosta, mutta tutkimukset päättyivät nopeasti Eskolan huomautettua, 
että kenraali Lundqvist oli itse paljastanut kuvaukset. Välirauhan aika
na Eskola kuvasi Hangon alueen kahdesti, 13.10. ja 11.11.1940, sekä 
touko-kesäkuussa 1941 luovutettua Kannasta kolmella lennolla (24. ja 
25.5 sekä 11.6.1941). Ainakin viimeksi mainitut kuvauslennot lienevät 
liittyneet tulossa olevaan jatkosotaan.
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Poliittinen uhkapeli

Miksi Yleisesikunta oli keväällä 1939 lähtenyt uhkarohkeaan rajanta
kaiseen valokuvaustoimintaan, joka paljastuessaan olisi voinut johtaa 
vaikka kuinka vakaviin ulkopoliittisiin seurauksiin?

Mielenkiintoinen ajallinen yhteensattuma on, että neuvostoliittolai
nen koelentäjä Vladimir Kokkinaki lähti 28.4.1939 poikkeuksellisel
le kaukolennolle ’’pysähtymättä Suomen ilmatilan halki” Moskovasta 
kohti New Yorkia TsKB-30 -tyyppisellä lentokoneella. Ylilentoluvan 
anominen Kokkinakille oli NKVD:n Suomcn-residentin, 2. lähetystö- 
sihteeri Boris Järisevin tekosyynä ulkoministeri Rudolf Holstin tapaa
miselle 14.4.1938.31 Yleisesikunnan ja Ilmavoimien esikunnan (eli juu
ri samat elimet, jotka samaan aikaan käynnistivät Eskolan lennot!) lau
suntojen perusteella kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö myönsi 
sittemmin Kokkinakille ylilentoluvan, joka jouduttiin eri syistä toistu
vasti pidentämään. Tämän mitättömän rutiiniasian jälkeen Jartsev kes
kittyi Leningradin turvallisuutta koskeviin salaisiin poliittisiin keskus- 
teluihinsa, jotka eivät kuitenkaan johtaneet toivottuihin tuloksiin. Joh
tuiko Yleisesikunnan pakottava tarve suorittaa rajantakaisia tiedustelu- 
lentoja todellisuudessa Jartsevin aggressiiviseksi tulkitusta neuvottelu- 
aloitteesta?

Lainaksi saadun huippukameran alkuperän perusteella voi myös pää
tellä, että varsinaiset toimeksiantajat ovat todennäköisesti löydettävissä 
Saksasta. Samana päivänä, 11.5.1939, jolloin Eskola teki jo neljännen 
rajantakaisen kuvauslentonsa, Helsinkiin saapui kello 22.00 salaisesti 
kaksi saksalaista lentoupseeria, ’’Metzner ja Rowehl”. Suomen Berlii
nissä oleva sotilasasiamies, everstiluutnantti V. A. Sundman oli vasta 
vähän aikaisemmin saanut tämän yllättävän tiedon Helsingistä, missä 
saksalainen eversti Carl Seber oli ilmoittanut kollegojensa saapumises
ta Yleisesikunnan Ulkomaaosaston päällikölle, eversti Lars Melanderil
le.32 ’’Rowehl” on mitä ilmeisimmin kuuluisa saksalainen lentokuvaus- 
pioneeri, everstiluutnantti Theodor Rowehl, joka 1939 toimi Versuchs
stelle fiir Höhenflugin päällikkönä.33

Kapteeni Eskola siis kävi Yleisesikunnassa 12.5.1939 ja  on tuolloin 
hyvinkin voinut tavata saksalaiset. Hän on suljetussa piirissä kertonut, 
että uuden kameran käytön opastukseen osallistui ’’Yleisesikunnan 
käytössä olleita saksalaisia valokuvaus-ja stereotutkimusasiantuntijöi
tä”, mikä määre sopinee harvinaisen hyvin Theodor Rowehliin. Saksa
laisten on oletettu vaikuttaneen myös kuvattavien kohdealueiden va-
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Untaan. Samoihin aikoihin harrastettiin myös muunlaista operatiivista 
tiedusteluyhteistyötä: saksalaisten radioasiantuntijoiden tiedetään toi
mineen ainakin Tyrisevän-Seivästön alueen radiosuuntimoasemilla.34 
Jopa Saksan sotilastiedustelun, Abwehrin legendaarinen johtaja, ami
raali Wilhelm Canaris vieraili myöhemmin kesällä 1939 Suomessa.35 
Mitään tietoja Canariksen vierailun aikana käsitellyistä kysymyksistä 
tai mahdollisesti sovitusta yhteistyöstä ei tiettävästi ole säilynyt.

Mitä lainakameran vastapalvelukseksi olisi voitu luvata? Saksalai
sille oli mahdollisesti luvattu kopioita rajantakaisilla lennoilla otetuis
ta kuvista, jos he kerran olivat esittäneet kuvattavia kohteita... Saksan 
ja  Neuvostoliiton 23.8.1939 solmiman hyökkäämättömyyssopimuksen 
jälkeen saksalainen tiedustelu lienee ainakin joksikin aikaa keskeyttä
nyt avoimen tiedonhankintansa Neuvostoliitosta, jolloin Suomi saattoi 
olla sopiva bulvaani toimintaa jatkamaan.

Lopuksi on otettava huomioon se, että Neuvostoliitto oli havainnut 
eräät Eskolan lennoista -  mihin yksikään talvisodan poliittisen histori
an runsaslukuisista tutkijoista ei ole aikaisemmin kiinnittänyt huomiota 
-  mutta ei pystynyt sitovasti todistamaan niitä suomalaisten suoritta
miksi. Tässä tilanteessa -  ulkoministeriön jättäessä toistuvasti vastalau
seita sellaisistakin lennoista, joista varmasti Neuvostoliitossa tiedettiin, 
etteivät ainakaan omat koneet olleet niitä suorittaneet -  on helposti voi
tu epäillä, että Suomesta tehdyt rajanloukkauslennot olivat todellisuu
dessa kolmannen osapuolen (Saksan tai Ison-Britannian?) suorittamia.

Eskolan rohkeat ja taitavat lennot ovat näin ollen saattaneet vahvis
taa Kremlin epäluuloja, että Leningradin turvallisuus oli todella uhat
tuna Suomen suunnalta, ja siten myötävaikuttaa myöhemmin syksyllä 
1939 syntyneeseen tulehtuneeseen tilanteeseen, joka lopulta johti tal
visodan syttymiseen. Oireellisesti Neuvostoliiton rajavartiojoukkojen 
komentaja, sisäasiain kansankomissaarin sijainen Maslennikov kiinnit
ti 16.9.1939 vakavansävyisessä kiijelmässään puolustuskansankomis- 
saarin, marsalkka K. Voroshilovin huomiota Suomen taholta toistuvasti 
tehtyihin rajanloukkauslentoihin: Maslennikov pyysi nimenomaan Kar
jalan suunnan ilmapuolustuksen tehostamista (vrt. liitteenä oleva yh
teenveto Maslennikovin kirjelmästä.)36

Seuraavana päivänä, 17.9.1939 Puna-armeija ylitti Puolan itärajan. 
Tämän jälkeen tapahtumat etenivät nopeassa tahdissa. Neuvostoliiton 
Viron, Latvian ja Liettuan kanssa syys-lokakuun vaihteessa solmimien 
tukikohtasopimusten jälkeen tuli Suomen vuoro. 5.10.1939 Neuvosto
liitto pyysi Suomen hallitusta lähettämään edustajansa Moskovaan.. .
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Suomalaisia lentokoneita lensi seuraavan kerran Neuvostoliiton ilma
tilassa 1.12.1939 kello 8.30-9.30, jolloin Lentolaivue 10 suoritti kaksi 
tiedustelulentoa Nisnij-Stankiin ja Levasovoon. Levasovon kentällä to
dettiin noin 20 lentokonetta, ennen kuin kolme neuvostohävittäjää kes
keytti tarkempien havaintojen tekemisen.

LIITE:
Suomen ja Neuvostoliiton rajavartijoiden havaitsemat Eskolan len
not ja diplomaattiset vastalauseet

1. Lento 11.S.1939, lähtö Immolasta kello 11.50 Etelä-Kannakselle, 
paluu Immolaan kello 13.10.
11.5.1939 Ollilan (suomalainen) rajavartio havaitsi kello 12.10 lento
koneen lentävän n. 3 000 m:n korkeudessa Rajapaalu n:o 6:n eteläpuo
lella Siestaijoen suuntaan, ’’lentokoneen yksityiskohtia ei voitu havai
ta”. Laatokan kaakkoisrannan Tapparin vartio havaitsi koneen lentävän 
kello 12.24 n. 4000 m:n korkeudessa pohjoiseen n. 2 000 m:n päässä 
rannikosta. Kone ylitti valtakunnan rajan kello 12.26. Ensimmäisen 
havainnon mukaan koneen oli nähty kiertävän Ollilan yläpuolella, eli 
’’noin 3-4 km rajasta Suomen puolella”. Kahden edellä mainitun ha
vainnon perusteella Suomen Moskovan-lähettiläs, vapaaherra A. S. 
Yrjö-Koskinen jätti 23.5.1939 vastalauseen (nootti nro 591) Suomen il
matilan loukkauksesta varaulkoministeri V. Potemkinille.

2. Lento 15.5.1939, lähtö Immolasta kello 12.45 Itä-Kannakselle, 
paluu Immolaan kello 14.15.
15.5.1939 Lipolan (suomalainen) vartio havaitsi lentokoneen ylittä
vän rajan Neuvostoliitosta Suomeen kello 13.37 3 500-4 000 m:n kor
keudessa Kivennavan Korpi kylän-K auksamon suunnassa. Vastalause 
(nootti nro 600) jätettiin 31.5.1939, mihin varaministeri Potemkin vas
tasi 8.7., etteivät Neuvostoliiton koneet ole 15.5.1939 suorittaneet len
toja Karjalan kannaksella.

3. Lento 29.6.1939, lähtö Värtsilästä kello 15.05 Aunukseen, paluu 
Värtsilään kello 17.05.
29.6.1939 Mantsin patteri havaitsi kello 15.50, että lentokone lentää 
Laatokalla Manssilan suuntaan (eli Suomesta Neuvostoliittoon). Gros
noin vartio havaitsi taas kello 16.25 lentokoneen lentävän ’’useiden km.
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korkeudella rajan yli [ts. Neuvostoliitosta Suomeen] Grosnoin ja Virte- 
län kylien välillä suunnassa Kavaino-Manssila-Mantsinsaari”. Koneen 
nähtiin edelleen lentävän Saarijärven ja Varpuselän yli sekä Salmin 
pohjoispuolitse. Kuulohavaintoja saatiin vielä Tulomajoelta ja  Uuksjo- 
elta. Klo 16.24 havaitusta lennosta ’’Laatokan pohjoispuolella länsiluo- 
teissuuntaan” jätettiin 17.7.1939 nootti nro 806 Neuvostoliiton ulkoasi
ain kansankomissariaatille.

4. Lento 30.6.1939, lähtö Värtsilästä kello 06.10 Itä-Karjalaan, pa
luu Värtsilään kello 08.00.
30.6.1939 Pirttiselän (suomalainen) vartio kuuli kello 6.45-6.49 suun
nassa 58-00 voimakasta moottorin surinaa, joka häipyi itään suuntaan 
08-00. Tämä surina oli vähän aikaisemmin kuultu Pitkärannassa suun
nassa 15-00 ja sen oli myös todettu häipyvän itään. Kello 7.20—7.25 
Käsnäselän vartio kuuli suoraan vartion ylitse idästä länteen liikkuvaa 
moottorin surinaa, jota oli myös kuultu useassa paikassa Uomaan Ko- 
tajärven, Polvijärven sekä Käsnäselän-Kaunoselän seudulla. Surinaha- 
vaintojen perusteella jätettiin myös 17.7.1939 nootti nro 804.

5. Lento 1.7.1939, lähtö Värtsilästä kello 5.55 Petroskoin suuntaan, 
paluu Värtsilään kello 7.55.
1.7.1939 suomalaiset vartiot kuulivat lännestä itään liikkuvaa surinaa 
mm. Uomaalla ja Käsnäselässä kello 6.20-6.30 sekä Salmin Hiisijär- 
ven seudulla idästä länteen liikkuvaa surinaa kello 7.15-7.25. Lento
koneesta saatiin myös näköhavainto Kotajärvellä kello 7.20. Vastalau
se esitettiin myös 17.7.1939 jätetyssä nootissa nro 804, tosin tietyin 
varauksin: ’’Suuren lentokorkeuden takia ei ... lentokoneiden kansal- 
lisuusmerkkiä voitu eroittaa, mutta ilmeisesti kysymyksessä ovat neu
vostolaiset lentokoneet.” Suomalaiset rajavartijat olivat siis tehneet 
kuulohavaintoja Eskolan kummankin suunnan rajanylityksestä, ja pa
luulennosta saatiin myös näköhavainto.

Neuvostoliiton ulkoasiain kansankomissariaatti vastasi 31.8.1939 
nootteihin nro 804-806 ja totesi, että ’’asianomaisilta elimiltä saatujen 
tietojen mukaan” neuvostolentokoneet eivät ole loukanneet valtakun
nan rajaa Suomen kanssa 29.6.-2.7.1939 aikana. Ulkoministeriön ar
kistossa olevassa vastauksessa on ilmeisesti osastopäällikkö Aaro Pa- 
kaslahden tekemä merkintä ’’Neuvoteltu ministerin kanssa, jätetään tä
hän. 11/9 A.P”. Nootti nro 805 koski 2.7.1939 kello 13.35 Inon luona 
havaittua neuvostokonetta.
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6. Lento 22.7.1939, lähtö Onttolasta kello 6.30 Karhumäen suun
taan, paluu Onttolaan kello 9.00.
22.7.1939 Neuvostoliiton rajavartijat havaitsivat suomalaisen lentoko
neen kello 9.15-9.30 (Moskovan aikaa, eli Suomen aikaa kello 8.15
8.30) rajamerkkien nro 600-623 välillä, jolloin kone lensi 10-12 kmrn 
syvyyteen. Suomen ja SNTLrn yhteisen rajakomitean neuvostovaltuus- 
kunnan 2. paikallisen tarkastuskomissionin puheenjohtaja, majuri No
vikov jätti 10.8.1939 Repolassa kirjallisen vastalauseen suomalaiselle 
virkaveljelleen, Joensuun rajavartioston komentajalle everstiluutnantti 
E. Raappanalle.

7. Lento 11.8.1939, lähtö Onttolasta kello 10.55 Petroskoin suun
taan, paluu Onttolaan kello 13.45.
11.8.1939 Neuvostoliiton rajavartijat havaitsivat suomalaisen lentoko
neen rajaloukkauksen kello 12.50 (Moskovan aikaa, siis Suomen aikaa 
kello 11.50) rajamerkkien nro 617 ja 618 kohdalla (Pielisjärven pitä
jässä). Lentokone tunkeutui 10-12 km Neuvostoliiton alueelle. Rajako
mitean neuvostopuolen 2. paikallisen tarkastuskomissionin puheenjoh
taja majuri Novikov jätti 16.8.1939 Repolassa kirjallisen vastalauseen 
ev.luutn. Raappanalle.

23.8.1939 neuvostolähetystö Helsingissä jätti asiasta nootin, jossa 
todetaan, että suomalainen lentokone oli tunkeutunut 11.8.1939 kello 
12.50 (Moskovan aikaa, eli kello 11.50 Suomen aikaa) 500 mrn korke
udessa 15 km Neuvostoliiton ilmatilaan ja lentänyt Verholamban jär
ven, Minderin ja Maitovarin kylien, Kivin järven sekä Tsaverkin kylän 
yli ennen paluutaan Suomeen.

Everstiluutnantti E. Raappana lähetti 26.8.1939 majuri Novikovin 
vastalauseet 22.7. ja  11.8.1939 tapauksista Rajavartiostojen päällikölle, 
kenraalimajuri W. E. Tuompolle saatemaininnalla ’’paikkansapitävyy
den olen todennut.”

Ulkoministeriö lähetti taas 22.9.1939 rajakomitean suomalaiselle 
valtuuskunnalle ministeri E. Erkon allekirjoittaman vastauksen, missä 
todettiin, että Yleisesikunnan tutkimusten mukaan ”22.7.1939 ei -  vas
toin ev.luutn. Raappanan esittämää käsitystä -  ole tapahtunut mitään 
rajanylitystä, vaan johtuvat virheelliset havainnot siitä, että rajaviiva te
kee jyrkkiä mutkia, joten sen suuntaa tähystettäessä helposti voi ereh
tyä korkealla lentävän lentokoneen todellisesta paikasta”. Sen sijaan 
myönnettiin, että 11.8.1939 oli ’’Suomen puolelta sattunut rajanylitys, 
joka on johtunut virheellisestä kompassinäyttämästä sekä myös ... au
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tereesta ja osittaisesta pilvisyydestä”.
Ulkoministeriön kirjelmässä mainittiin edelleen, että neuvostolähe- 

tystön 11.8.1939 tapauksesta jättämään verbaalinoottiin oli vastattuja 
todettu rajanylityksen tapahtuneen, että valittelu tapahtuman johdosta 
oli esitetty ja että toimenpiteisiin uusiutumisen ehkäisemiseksi oli ryh
dytty. Kirjeessä todettiin jokseenkin ivallisesti, että rajakomitean edus
taja voinee todeta asian tulleen hoidetuksi diplomaattista tietä, mut
ta koska ”22.7.1939 tapahtuneeksi väitetyn rajanylityksen johdosta ei 
neuvostolähetystö ole tehnyt mitään esitystä ei ole myöskään ollut mi
tään aihetta ilmoittaa lähetystölle tutkimuksen tuloksistakaan sen osal
ta”.

8. Lento 19.8.1939, lähtö Immolasta kello 7.45 Pietariin ja 
Kronstadtiin, paluu Immolaan kello 9.30.
19.8.1939 kello 8.55 suomalainen vartio havaitsi koneen lentävän Vep
sän vartion yli Valkjärven suuntaan noin 5 000 m:n korkeudessa. Ko
neen oli myös nähty Uudellakirkolla lentävän Inon suuntaan kello 8.22. 
Ulkoministeriössä laadittiin asiasta SNTL:n ulkoasiain kansankomis
saarille jätettävän nootin luonnos. Noottia ei kuitenkaan jätetty, vaan 
luonnoksessa on seuraava merkintä: ’’Asian vähäpätöisyyteen katsoen 
ei tehdä mitään huomautustakaan, ministeri hyväksynyt että näin me
netellään. 25/8 -39 A.P.” A.P. lienee ulkoministeriön poliittisen osaston 
päällikkö Aaro Pakaslahti.

Ulkoministeriön päätökseen olla protestoimatta on saattanut vai
kuttaa edellisenä päivänä, 24.8.1939, Helsingin neuvostolähetystön 
jättämä nootti, missä todettiin, että suomalainen lentokone oli juuri
19.8.1939 kello 10.50 (Moskovan aikaa, eli Suomen aikaa kello 9.50) 
tunkeutunut 3 000 m:n korkeudessa Neuvostoliiton ilmatilaan 17-20 
km:n syvyyteen rajamerkkien n:o 659 ja 660 kohdalla ja lentänyt 43 
km Neuvostoliiton ilmatilassa ennen paluutaan Suomeen. Samana päi
vänä kello 11.46 toinen suomalainen lentokone oli tunkeutunut Neu
vostoliiton ilmatilaan 2 000 m:n korkeudessa rajamerkin n:o 681 koh
dalla ja  palannut Suomeen lennettyään 600-700 m Neuvostoliiton puo
lella. Tässä neuvostonootissa mainitut rajanloukkaustapauksen kellon
ajat eivät kuitenkaan sovi Eskolan lentoihin.

9. Lento 29.8.1939, lähtö kello 8.05 Immolasta Kannakselle, paluu 
Immolaan kello 9.45.
29.8.1939 kello 8.35 suomalainen vartio kuuli taas lentokoneen surinaa
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Vepsän kylässä. Surina liikkui Lempäälän suuntaan. Kello 9.15 surina 
lähestyi Venäjältä ja häipyi Valkjärven suuntaan. JP 2:n tähystysasema 
n:o 178 oli kello 8.41 nähnyt ’’suuren valkoisen hävittäjän” lentävän 5— 
6 km:n korkeudessa lännestä itään Venäjän puolelle ja kello 9.09 taas 
takaisin Suomeen 4-5 km:n korkeudessa.

5.9.1939 Helsingin neuvostolähetystö jätti uuden nootin, missä to
dettiin, että suomalainen ’’vesilentokone” oli 1 500 m:n korkeudessa 
22.8. kello 10.25 tunkeutunut 6 km:n syvyyteen Neuvostoliiton ilmati
laan rajamerkin n:o 674 kohdalla ja lentänyt 15 km Neuvostoliiton alu
eella Repolan ja  Niemijärven seudulla ennen paluutaan Suomeen. Sa
massa nootissa todettiin myös, että 29.8.1939 kello 9.50 (siis Suomen 
aikaa kello 8.50) suomalainen lentokone oli tunkeutunut 4 000 m:n 
korkeudessa Neuvostoliiton ilmatilaan Autkon kohdalla ja lentänyt 10 
km Neuvostoliiton alueella ennen paluutaan Suomeen. Tämä viimeksi 
mainittu havainto koskee melko selvästi Eskolan lentoa itään päin.

Kaikista neljästä viimeisestä suomalaisten lentokoneiden väitetystä 
rajanylityksestä ulkoministeriö oli pyytänyt Yleisesikunnan lausuntoa, 
joka saatiin 20.9.1939. Tässä lausunnossa viitattiin ilmavoimien ko
mentajalta saatuihin tietoihin, myönnettiin ainoastaan 11.8.1939 tapah
tunut rajanylitys ja kiistettiin kategorisesti Neuvostoliiton 22.7., 19.8. 
ja 29.8.1939 toteamat rajanylitykset.

16.9.1939 Neuvostoliiton rajavartiojoukkojen komentaja, Sisäasiain 
kansankomissaarin sijainen Maslennikov lähetti ’’suomalaisten lento
koneiden suorittamia rajanloukkauksia” koskevan virallisen kirjelmän 
Puolustuskansankomissaari marsalkka K. Voroshiloville. Kirjelmässä 
on lueteltu yllä mainitut 22.7. klo 09.00 (kohta 6 yllä), 11.8. klo 12.50 
(kohta 7 yllä), 19.8. klo 10.50 ja  11.46 (ks kohta 8 yllä), 22.8. klo 10.25 
sekä 29.8.1939 klo 09.50 (ks kohta 9 yllä) tapahtuneet rajanloukkauk- 
set. Sekä 22.8. että 29.8.1939 oli avattu tuli rajanylittänyttä lentokonet
ta kohti, kuitenkin ’’ilman tulosta”. Vakavasävyinen kirjelmä päättyy 
seuraavasti:

’’Kaikissa selvästi tarkoituksellisissa rajanloukkaustapauksissa on 
suomalaisille esitetty vastalause paikallisten rajakomissioiden kautta.

Kuten tiedossamme on, Puna-armeijalla ei ole Karjalassa mitään eri
tyistä ilmapuolustusjärjestelmää suomalaisia tiedustelukoneita vastaan.

NKVD kiinnittää vakavaa huomiota suomalaisten tiedustelukoneiden 
suorittamiin törkeisiin rajanloukkauksiin, ja pyytää Teidän päätöstän
ne Neuvostoliiton ilmatilan rajojen vartioinnin tehostamisesta Karjalan 
alueella.”36
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saan ainoastaan 2. (eli syöksypommitus-) lentueen päällikkö luutn. Ilmari Salo 
oli niistä tietoinen.

29 SArk T19277/2T. Ilmapuolustuksen esikunta. Ilmavoimaosasto. Tsto III. N:o 
443/III/lb. 9.3.1940.

30 Eskola, Armas: ... Ilmaviesti nro 2/1985.
31 Ks. esim. J. Suomi: Talvisodan tausta, Helsinki 1973, sivu 186.
32 SArk 1631/38 Suomen sotilasasiamies Berliinissä, sai ja yl kirj 1939. Ev. Carl 

Seberin, joka vuonna 1918 oli toiminut Saksan ilmavoimien ensimmäisenä ko
mentajana, tiedettiin 1939 edustavan Abwehria eli Saksan sotilastiedustelua 
Suomessa.

33 Theodor Rovvehl oli 1935 perustanut salaisen lentotiedusteluyksikön nimeltä 
Hansa Luftbild, joka reiteiltään ’’eksyneillä” siviilikoneillaan valokuvasi Saksan 
naapurimaiden sotilaallisesti mielenkiintoisia kohteita. Vuonna 1939 perustet
tiin yllä mainittu ’’korkeuslentojen kokeilulaitos”, josta edelleen tuli ev.luutn. 
Rovvehlin komentama Luftwaffen ylijohdon strateginen tiedusteluyksikkö 
Aufklärungsgruppe Oberbefehlhaber der Luftwaffe (tunnettu myös Komman
do Rowehl -nimisenä). Sen 1. Lentue saapui Luonetjärvelle 18.6.1941. Tämä 
lentue teki jo ennen jatkosodan syttymistä pitkiä kuvauslentoja syvälle Neu
vostoliittoon. (Esim. Valtonen, Hannu: Luftwaffen pohjoinen sivusta, Jyväskylä 
1997, s. 297-298; Smith, J.R. et ai: On Special Missions. The Luftwaffe's Re
search and Experimental Squadrons 1923-1945, Hersham 2003.)

34 Juholan kooste. Radiotiedusteluyhteistyöstä oli mahdollisesti sovittu kapt. Rei
no Hallamaan ja kapt.luutn. Lars Äströmin käydessä Berliinissä 6.-13.3.1939 
(SArk 1631/38).

35 Heiskanen s. 25.
36 Venäjän valtion sota-arkisto (RGVA), f.33987, op.3, d. 1236, d.265-267. Jul

kaistu kiijassa ’’Tajny zimnej vojny 1939-1940” (Talvisodan salaisuudet), Mos
kova 2000, sivut 42—43.
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C a r l - F r e d r i k  G e u s t

PHOTO RECONNAISSANCE FLIGHTS BY THE FINNISH AIR 
FORCE BEFORE THE WINTER WAR OF 1939-40

Summary

In summer 1939 several clandestine photo reconnaissance flights over 
the north-western Soviet Union were performed by Captain Armas Es
kola of the Finnish Air Force, who was one of the most experienced 
Finnish bomber pilots. From 1937 the Finnish Air Force had acquired 
modern British-made Bristol Blenheim bombers, of which six aircraft 
had been ferry-flown to Finland by Eskola.

In mid-April 1939 Eskola (then serving in 4th Air Regiment at Immo
la in south-east Finland) was summoned to the Finnish General Staff 
in Helsinki. He was unexpectedly asked whether air photography from 
an altitude of 7,000 metres was possible with the new aircraft. After 
answering affirmatively, Eskola was requested to perform practical ex
periments. He made his first test flight (with a hand-picked crew) near 
Immola on 21 April 1939. Already next day Eskola reported the positi
ve results to the General Staff, and was subsequently asked whether he 
was ready to continue his photo recce activities over Soviet territory.

In case of technical malfunctions and other possible problems when 
in Soviet airspace, Eskola and his crew would be entirely on their own. 
The camera equipment was to be thrown away (which was virtually im
possible). Regardless of the challenging and dangerous conditions Es
kola and his crew volunteered, and were given further detailed top-sec
ret instructions.

From 26 April to 29 August 1939 a total of 12 flights over Soviet ter
ritory was performed without any major technical problems. Only in 
1979 was the first spurious information of Eskola's top secret flights 
published, with the only reference being to his own flight diaries and 
recollections. As hitherto no independent documentary evidence has 
been available, Eskola's recollections did clearly not get the attention
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they deserved.
Regardless of the almost total annihilation of Finnish military intel

ligence files, sufficient documentary evidence has recently been found 
in the Finnish Military Archives for the verification and qualification of 
Eskola's reminiscences.

Eskola's first nine flights were made using a British made Eagle IV 
camera, while an RMK P50/30x30 Reihenbildner camera (”on loan” 
from Germany!) was used during his last three flights from 11 to 29 
August 1939. While the British camera was unreliable in sub-zero tem
peratures, the German RMK functioned perfectly in all conditions.

The exact routes of Eskola's first five flights (with take-off from Im
mola) are still unknown, but were apparently rather short intrusions 
into Soviet airspace on the Karelian Isthmus. On the other hand ori
ginal sketches of the next five routes (performed between 29 June and 
11 August 1939 from Värtsilä and Onttola) indicate that most impor
tant locations and roads in East Karelia (including Petrozavodsk, Kar
humäki and Olonets) and the eastern shore of Lake Ladoga were pho
tographed.

On the last two flights (19 and 29 August 1939) Eskola photographed 
the southern part of the Karelian Isthmus (including Leningrad and 
Kronstadt). Several dozens of photos taken during these two flights 
have been found (including pictures of Shuvalovo, Levashovo and Ka- 
simovo air force bases north of Leningrad).

Quite paradoxically, Eskola's flights can also be verified in the ar
chives of the Finnish Foreign Ministry. Despite the fact that those who 
sent him were apparently convinced that his flights could not be obser
ved from the ground, both Finnish and Soviet frontier guards detected 
many of his border crossings. Some of the Finnish observations of 
Eskola's border crossings led even the Finnish Foreign Ministry to file 
diplomatic protests to the Soviet Foreign Ministry, as it was assumed 
that in fact Soviet aircraft had been observed!

It is still not clear why Eskola's daring flights were undertaken, and 
at which level the requisite decisions were taken. The German came
ra used on his last three flights in August 1939 may indicate a secret 
cooperation with German intelligence authorities. However, only a 
few days after the signing of the Molotov-Ribbentrop pact (23 August 
1939) Eskola's last photo flight in Soviet air space before the Winter 
War was performed on 29 August 1939.

Had similar reconnaissance flights been performed in October-No-
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vember 1939 Soviet preparations for the attack to come on 30 Novem
ber 1939 would certainly have been detected. Now Eskola's top secret 
photos were primarily used for the training of photogrammetric ana
lysts, and to correct Finnish topographical maps of the Soviet border 
areas.

During the last days of the Winter War the arrival of Anglo-French 
bomber squadrons was expected in Finland, and the preparation o f ’’tar
get files” for the long-range bombers (including strategic objectives in 
Leningrad oblast, East Karelia etc), explicitly based on Eskola's photos 
was initiated on 9 March 1940. Apparently no ’’target files” were han
ded over to Anglo-French representatives before the peace treaty was 
signed during the night of 12-13 March 1940.

Translation by the author.
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H e n r i k  T a la *

RANSKAN HANKE SOTILASOPERAATIOSTA 
PETSAMOON TALVISODAN AIKANA

Tammikuun 24. päivänä 1940, Suomen ja Neuvostoliiton sodan kes
tettyä vajaat kaksi kuukautta, pääministeri Édouard Daladier’n johta
ma Ranskan hallitus päätti ryhtyä valmistelemaan liittoutuneiden soti- 
lasoperaatiota Petsamoon. Tarkoituksena oli miehittää Neuvostoliiton 
Suomelta valtaama Petsamon rannikkoalue, vapauttaa alueella taistele
vat suomalaisjoukot eteläisempiä rintamanosia varten ja  jatkaa hyök
käysliikettä joko Muurmannin radan tai Pohjanlahden suuntaan. Ope
raatio oli leimallisesti ranskalainen hanke, mutta sen toteuttaminen oli
si ollut mahdollista vain jos britit olisivat suostuneet kantamaan pää
vastuun. Brittien kielteisen asenteen vuoksi Petsamon-operaatiota ei 
koskaan toteutettu.

Ranskalla oli vakavia hankkeita liittoutuneiden maihinnoususta Pet
samoon. Artikkelissa tarkastellaan hankkeiden operaatiosuunnitelmia, 
tavoitteita sekä niiden toteuttamiseen tarkoitettuja joukkoja. Suunnitel
mien vakavuus käy ilmi siitä, kuinka perusteellisesti operaatiota val
misteltiin. Merkittävin toimenpide oli epäilemättä erillisen Petsamoa 
varten tarkoitetun joukko-osaston perustaminen tammikuun alussa 
1940. Sen vuoksi artikkelissa tarkastellaan myös osaston kokoonpanoa 

ja  varustusta sekä miten se valmistautui Pohjois-Suomen erityisoloihin.
Operaatiohanketta käsitellään enimmäkseen sotilaalliselta kannal

ta. Poliittista taustaa kosketellaan vain sen verran kuin se sotilaallisen 
toiminnan tarkastelemiseksi on tarpeen. Hanke ei kuitenkaan ollut ko
rostetusti sotilaallinen. Päinvastoin, sotilasoperaatiolla Petsamoon oli 
ensisijaisesti poliittiset lähtökohdat ja päämäärät. Artikkelin rajaus on 
kuitenkin tutkimuksellisesti perusteltua, sillä Petsamon-hankkeen so
tilaallisesta puolesta on tähän asti Suomessa ollut hyvin vähän tietoa.

*(s. 1974), filosofian maisteri, Helsingin yliopiston historian laitoksen jatko-opis
kelija, joka valmistelee väitöskirjaansa Ranskan suhteesta talvisotaan.
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Liittoutuneitten avustusta Suomelle talvella 1939-40 on tutkittu perus
teellisesti viimeksi 1970-luvulla1, jolloin pääosa ranskalaisista arkisto
materiaalista oli tutkijoiden tavoittamattomissa. Viime vuosikymmen
ten aikana arkistot ovat avautuneet, ja  sen ansiosta tässä artikkelissa 
voidaan nojautua aiemmin käyttämättömiin lähteisiin ja myös muodos
taa uudistettuja tarkennettu käsitys Ranskan hankkeista.

Tähänastinen käsitys Ranskan operaatiohankkeista on leimannut ne 
suunnitelmatasolle jääneiksi kynänpyörittelyiksi, joita ei ollut tarkoi
tuskaan toteuttaa. Niiden piti osoittaa, että Ranska oli valmis auttamaan 
ahdinkoon joutunutta Suomea. Motiiviksi on ymmärretty Ranskan hal
lituksen tarve pönkittää asemaansa ja  kiillottaa Ranskan julkikuvaa. 
Operaation todellisena tavoitteena ei ole pidetty Suomen auttamis
ta, vaan Pohjois-Ruotsin rautamalmialueita, joihin olisi päästy käsik
si Suomea verukkeena käyttäen. Uusi aineisto kuitenkin osoittaa hank
keen olleen vakava ja sen konkretisoituneen monella tapaa. Aineiston 
perusteella voidaan sanoa myös Suomen auttamisen olleen operaatio- 
hankkeissa keskeisempi tekijä kuin tähän mennessä on uskottu.

Toinen syy poliittisen puolen rajaamiseen pois on hankkeen tausto
jen kiinteät yhteydet sekä Ranskan ulkoiseen asemaan että sisäiseen ti
lanteeseen talvella 1940. Näistä tekijöistä muodostuu monimutkainen 
ja monitasoinen syy-seuraus-verkosto, jonka vähänkin perusteellisem
pi käsittely laajentaisi esityksen moninkertaiseksi. Avustuksen poliitti
siin yhteyksiin palataan toisessa yhteydessä.

Suurin lähdeaineistoryhmä on Ranskan maavoimien arkiston (Ser
vice Historique de l’Armée de Terre) sodan yleisjohdon kokonaisuus, 
joka sisältää Petsamon-hankkeen operaatiosuunnitelmat ja ylipäälli
kön, kenraali Maurice Gamelinin kirjeenvaihtoa pääministeri Edouard 
Daladier’n ja muun sotilasjohdon kanssa. Daladier’n henkilökohtainen 
arkisto on kansallisarkistossa (Archives nationales). Kolmas merkittävä 
aineisto on Ranskan ulkoministeriön arkisto (Ministère des Affaires ét
rangères), jossa on suunnitelmiin liittyvä diplomaattinen kirjeenvaihto.

Hankkeen synty

Neuvostoliiton hyökkäys Suomeen 30.11.1939 herätti Ranskan ja Ison- 
Britannian hallituksissa aluksi vain vähäisiä reaktioita. Joulukuun ede
tessä ja Suomen osoittaessa kykyä puolustautua kiinnostus Suomeen 
kuitenkin kasvoi. Julkinen mielipide asettui molemmissa maissa Suo-
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men puolelle. Ranskassa julkisen sanan reaktio oli harvinaisen suora
sukainen, sillä lehdistö ei tyytynyt vain hyökkääjän tuomitsemiseen, 
vaan vaati hallitusta toimimaan Suomen puolesta ja  osallistumaan Suo
men taisteluun. Vähimmäisvaatimuksena oli diplomaattisuhteiden kat
kaiseminen Neuvostoliiton kanssa.2

Ranskan pää-, uiko- ja puolustusministerin Edouard Daladier’n hal
lituksen asema oli hutera, ja  siksi pääministeri oli altis julkisen sanan 
vaikutuksille. Niinpä hän painosti brittien tuella Kansainliiton tuomit
semaan Neuvostoliiton hyökkäyksen, erottamaan Neuvostoliiton jäse
nyydestään ja pyytämään jäsenmaitaan antamaan kaikkea mahdollista 
tukea Suomelle. Joulukuun 13. päivä Daladier tarttui toimeen Suomen 
avustamiseksi: hän määräsi vastoin sotilasjohtonsa neuvoja Suomelle 
annettavaksi 30 modernia Morane-hävittäjää. Samassa yhteydessä pää
ministeri kertoi Lontooseen Ranskan päättäneen ryhtyä tukemaan Suo
mea mahdollisimman tehokkaasti. Hän ehdotti myös liittoutuneiden 
yhteisen avustusohjelman käynnistämistä.3

Avustusohjelmasta keskusteltiin tarkemmin 19.12.1939 Pariisissa 
jäljestetyssä liittoutuneiden ylimmän sotaneuvoston kokouksessa, jossa 
paikalla oli kummankin maan korkein poliittinen ja  sotilaallinen johto. 
Tässä kokouksessa pääteemaksi nousi ranskalaisten esittelemä Sveit
siin paenneen saksalaisen teräsmagnaatin Fritz Thyssenin tietoihin poh
jautunut raportti. Sen mukaan Saksan sotatarviketuotanto tyrehtyisi ko
konaan muutamassa kuukaudessa ja se joutuisi luopumaan sodankäyn
nistä, jos sen rautamalmituonti Ruotsista katkaistaisiin.4

Myöhemmin niin brittien kuin Ranskan laivaston esikunnankin opti
mistiseksi osoittama5 Thyssen-raportti toi liittoutuneiden Suomen-po- 
litiikkaan uuden ulottuvuuden. Suomen tukeminen oli siihen asti ollut 
lähinnä liittoutuneiden tahriintuneen kilven puhdistamista sekä erityi
sesti Ranskan hallitukselle keino oman aseman vahvistamiseen. Nyt 
Suomen auttaminen yhdistettiin syksystä asti vireillä olleeseen Poh- 
jois-Euroopan-politiikkaan, jonka tavoitteena oli saada parempi jalan
sija Skandinaviasta ja siten estää Saksaa saamasta käyttöönsä Ruotsin 
rautamalmia.

Thyssen-raportin innostamana ylin sotaneuvosto päätti ottaa Suo
men auttamisen viralliseksi osaksi liittoutuneiden politiikkaa. Ensiksi 
oli tarkoitus ilmoittaa päätöksestä Ruotsin ja Norjan hallituksille, pyy
tää näiden myötävaikutusta avun perille toimittamiseen ja tiedustella, 
kuinka pitkälle Skandinavian maat olisivat valmiita omassa avustus
toiminnassaan menemään. Tavoitteena oli painostaa niitä jopa lähettä
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mään joukkoja Suomen avuksi ja saada ne mukaan Saksan-vastaiseen 
rintamaan.6

Suomen kannalta merkittävää oli se, että neuvotteluissa heräsi aja
tus kokonaan uudesta rintamasta pohjoisessa. Näin sai alkunsa projek
ti, josta ajan myötä kehkeytyi hanke maajoukkojen operaatiosta Skan
dinaviaan.7 Vaikka tästä projektista ei kokouksessa tehty mitään pää
töstä, ajatus siitä kuitenkin lausuttiin ensimmäistä kertaa. Kokouksen 
jälkeen Lontoossa spekuloitiin vakavasti operaatiomahdollisuuksilla 
Pohjois-Eurooppaan, tosin lähinnä Skandinaviaan.8 Ranskalaiset puo
lestaan olivat valmiita venyttämään kokouksessa sovittuja varsin varo
vaisia toimintalinjoja ja kehittelemään uusia hankkeita.

Ranskalaisilta saamiensa tietojen perusteella Suomen Pariisin-lähet- 
tiläs Harri Holma tiedotti Helsinkiin, että liittoutuneet olivat päättäneet 
lähettää joukkoja avuksi, jos Ruotsi ja Noija liittyvät sotaan Suomen 
puolella.9 Näinhän kokouksessa ei ollut sovittu. Epäselvää on, oliko 
suomalaisille annettu tieto ranskalaisten tarkoituksellinen harhautus vai 
Holman tahallinen tai tahaton väärinkäsitys. Helsingissä tämä Holman 
antama tieto pantiin tarkasti merkille. Ulkoministeriö pyysi 22.12. Hol
maa ja Lontoon-lähettiläs G.A. Gripenbergiä ilmoittamaan asemamai- 
densa hallituksille, että suomalaiset tiesivät liittoutuneiden suunnittele- 
van joukkojen lähettämistä ja että Suomi todella kaipasi tämänkaltaista 
apua.10

Lontoossa sähkeet eivät saaneet aikaan merkittäviä tapahtumia, mut
ta Suomea Pariisissa edustaneet Holma ja  aseapuasiassa paikalle lähe
tetty eversti Aladär Paasonen käsittivät sähkeen yleisohjeeksi toimin
nalleen ja alkoivat painostaa pääministeri Daladier’tä avustusoperaati
on toteuttamiseen. He ryhtyivät tarmokkaasti edistämään apujoukkojen 
lähettämistä." Paasosen ja Holman ehdotusten vaikutuksesta Daladier 
käski laivaston komentajaa, amiraali Darlania laatimaan alustavan Lon
tooseen lähetettävän operaatiosuunnitelman englantilais-ranskalais- 
puolalaisesta maihinnoususta Petsamon alueelle. Samalla Daladier ker
toi briteille Ranskan hallituksen tutkivan vakavasti suoran toiminnan 
mahdollisuutta.12

Ensimmäiset operaatiosuunniteimat

Ensimmäinen operaatiosuunnitelma Petsamoon oli siis amiraali Darla- 
nin laatima alustava esitys. Tapaninpäivälle päivätty suunnitelma käsitti
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Petsamoa miehittäneiden puna-armeijan divisioonien merta pitkin kul
keneen huoltoliikenteen katkaisun yksinkertaisesti miinoittamalla. Mii
nojen laskuun käytettäisiin puolalaisia tai suomalaisia pinta-aluksia ja 
sukellusveneitä. Mahdollisuuden ranskalaisiin tai englantilaisiin aluk
siin Darlan kielsi ’’nykyisessä tilanteessa” eli ennen kuin liittoutuneet 
olisivat sodassa Neuvostoliittoa vastaan. Darlan yhdisti suunnitelmas
saan Petsamo-hankkeen aiemminkin esillä olleeseen laajempaan ope- 
raatiosuunnitelmaan, jossa päämaalina olisivat olleet Pohjois-Ruotsin 
rautamalmikentät ja jatkotavoitteena Suomen auttaminen. Darlaninkin 
mielestä lopullisena tavoitteena oli oltava Pohjois-Ruotsin rautamalmi
en haltuun saaminen. Hän ehdotti tilanteen hyödyntämistä niin, että lai
vasto-operaation myötä voitaisiin ottaa haltuun Narvikin satama ja  Kii
runan alueet sillä verukkeella, että Suomen avustaminen helpottuisi.13

Sotilaspiireissä useimmat ajattelivat Darlanin tavoin: avustustoimin
nan tavoitteena olivatkin todellisuudessa Ruotsin rautamalmivarat. Kun 
Ranskan pääesikunta 30.12.1939 päivätyssä yleissotasuunnitelmassaan 
arvioi suurstrategista tilannetta ja teki suunnitelmia seuraavalle vuo
delle, annettiin Skandinavialle ja  rautamalmille merkittävä osa. Tavoit
teena oli miehittää kolmen divisioonan vahvuisen retkikunnan voimin 
Skandinavian länsirannikko ja kaapata rautamalmialueet. Suomelle ei 
näistä säännöllisen armeijan joukoista olisi apua herunut, mutta sen si
jaan suunnitelmassa ehdotettiin vapaaehtoislegioonan perustamista, 
joka tilaisuuden tullen lähetettäisiin Suomeen.14

Petsamon-hankkeen liikkeelle paneva voima ei ollutkaan peräisin ar
meijan piiristä, vaan korkeimmalta poliittiselta johdolta. Jo ensimmäi
sestä joulukuisesta suunnitelmakonseptista lähtien kaikki Petsamoon 
suuntautuvat aloitteet tulivat pääministeri Daladierdtä. Edellä maini
tusta armeijan yleissuunnitelmastakin hän poimi esille ainoan Suomeen 
ja  Petsamoon viittaavan seikan, sotilasosaston perustamisen. Heti vuo
denvaihteen jälkeen hän määräsi Ranskan armeijan ylipäällikön, ken
raali Gamelinin tutkimaan, millainen osasto Ranskasta voitaisiin poh
joiseen lähettää.15

Daladier’n tarkoitus oli, että Ranskasta lähetettävä osasto olisi rans
kalaisista sotilaista koottu eikä esimerkiksi kansainvälinen vapaaeh
toisjoukko. Gamelin ei kuitenkaan ollut innostunut ajatuksesta lähettää 
varsinaisen armeijan osia Suomeen. Hän ehdotti niiden sijaan puola
laisia tai muita ulkomaalaisia vapaaehtoisia.16 Gamelinin kanssa yhtä 
mieltä olivat laivaston esikunta ja puolustusministeriö, joiden mieles
tä osastot voitaisiin koota Puolan pakolaishallituksen pataljoonista, tai
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joko kanadalaisista tai tsekkiläisistä, mutta ei ranskalaisista sotilaista.17 
Sotilasjohdon ehdotusten taustalla oli se, että armeijan piirissä oltiin 
tuskaisen tietoisia koillisrintamalla vallitsevasta tasokkaiden osastojen 
niukkuudesta. Daladier kuitenkin vaati, että osastossa tuli olla ainakin 
yksi ranskalainen vuoristojääkäriprikaati.'8 Tammikuun kahdeksantena 
Daladier antoi määräyksen perustaa prikaatin vahvuinen osasto Suo-

19mea varten.
Myös ajatus vapaaehtoisten ranskalaisten sotilaiden lähettämises

tä oli hetken esillä. Ranskalaisten vapaaehtoisten lähettäminen ei kui
tenkaan ollut käytännössä mahdollista, sillä maassa oli yleinen 19—48- 
vuotiasta miespuolista väestöä koskeva asevelvollisuus ja  voimassa 
oleva liikekannallepanomääräys. Lisäksi puolustusministeriö loppujen 
lopuksi kielsi asevelvollisuuden piiriin kuuluvien ranskalaisten lähte
misen vapaaehtoisina Suomeen.20 Tästä tehtiin talven kuluessa kuiten
kin sellainen poikkeus, että teknikkoja ja asiantuntijoita kyllä lähetet
tiin runsaastikin.21

Ranskaan kantautui tammikuun alussa tietoja Petsamon-hankkeen 
epäsuosiosta liittolaisen silmissä.22 Liittolaisen asenteen ympärille 
kietoutui suuri osa Ranskan ja erityisesti Daladier’n hallituksen Suo
men ja Neuvostoliiton sotaan liittyvästä problematiikasta. Oli selvää, 
että kaikki Pohjois-Eurooppaan suuntautuvat liittoutuneiden operaatiot 
olisivat toteutettavissa vain, jos niiden johto ja pääosa kalustosta tuli
si brittiarmeijalta. Ranskalla ei ollut operaatioihin tarvittavia sotalaivo
ja, lentokoneita eikä kuljetuskalustoa. Tämä oli Daladier’n kumppanei
neen otettava huomioon suunnitelmissaan ja  ratkaisuissaan.

Joulukuussa liittoutuneiden ylimmän sotaneuvoston kokouksessa 
britit olivat osoittaneet vähintäänkin yhtä lailla mielenkiintoa Pohjois- 
Euroopan tilanteeseen kuin Ranska. Tammikuun alkuun mennessä kävi 
kuitenkin ilmi, että kun Daladier puhui Suomen auttamisen ja  Petsa- 
mon-operaation puolesta, britit tavoittelivat yksinomaan Saksan rauta- 
malmikuljetusten katkaisemista ja Suomen käyttämistä operaation ve
rukkeena.23

Operaatiohanke eteni jälleen tammikuun 13. päivänä, jolloin Dala- 
dier’n työhuoneessa kokoontuivat pääministeri, ylipäällikkö Gamelin 
ja laivaston komentaja, amiraali Darlan. Määrättyään osaston perustet
tavaksi Daladier tahtoi saada aiempaa tarkemmat selvitykset operaatio- 
vaihtoehdoista. Kumpikin upseeri sai määräyksen laatia toimintasuun
nitelmat, joissa Pohjois-Eurooppaan tehtävää operaatiota tarkasteltaisiin 
myönteisessä hengessä.24 Tuloksena oli kaksi raporttia, joissa oli esitelty
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kaksi vaihtoehtoista toimintasuuntaa, Petsamoja Skandinavia.25
Operaation tavoitteena olisi Petsamon takaisinvaltaus puna-armeijal

ta ja laivastotukikohdan perustaminen Petsamon lähettyville. Mahdolli
suudet olisivat ratkaisevasti kiinni siitä, tehtaisiinko operaatio sotatilan 
vallitessa Neuvostoliiton kanssa. Ilman vihollisuuksien aloittamista ka
lustona voitaisiin käyttää ainoastaan Puolan laivastoa tai aluksia, joissa 
olisi suomalainen tai puolalainen miehistö. Tällöin tulokset jäisivät lai
hoiksi. Mikäli Ranska ja Iso-Britannia olisivat sodassa Neuvostoliittoa 
vastaan, mahdollisuuksia olisi suurisuuntaisempiinkin operaatioihin. 
Niihin käytettäisiin myös länsivaltojen sotilaita ja kalustoa.

Gamelin ja Darlan eivät edelleenkään olleet valmiita käyttämään 
kuin puolalaisia joukkoja ja  sotalaivoja, eivätkä he ottaneet suunnitel
missaan huomioon vuoristojääkäriprikaatia, jonka perustamisesta Da
ladier oli jo antanut määräyksen. Ranskalaisia laivoja ja sukellusvenei
tä Darlan oli kuitenkin valmis harkitsemaan sillä edellytyksellä, että ne 
eivät paljastaisi kansallisuuttaan. Käytännössä siis liittoutuneiden aluk
set ottaisivat osaa laivasto-operaatioihin pääosin puolalaisvoimin, mut
ta varsinainen Petsamon takaisinvaltaus jäisi suomalaisten vastuulle. 
Raporteissa kuitenkin todettiin, että jos kaikki sujuisi mutkattomasti, 
voitaisiin myös lähettää puolalainen eliittiosasto maihinnousuun puna- 
armeijan linjojen taakse, josta nämä etenisivät maata pitkin Petsamoon.

Puolan laivaston hävittäjien käytöstä oli keskusteltu joulukuun puoli
välistä lähtien. Tämä oli alun perin suomalaisten idea.26 Vaikka puola
laiset olivatkin siitä kiinnostuneita, tammikuussa oli osoittautunut, että 
alusten käyttö ei olisi mahdollista. Hävittäjät olivat brittilaivaston yh
teydessä, ja Iso-Britannia oli kieltäytynyt antamasta aluksia Petsamon- 
operaatiota varten. Sen sijaan Ranskassa majaa pitäneitä puolalaisia 
maajoukkoja oli saatavilla muutama pataljoonalleen. Ranskalaiset oli
vat halukkaita käyttämään näitä joukkoja juuri Petsamossa.27 Ongelma
na kuitenkin oli, että ne eivät olleet taistelukuntoisia. Ranskan hallitus 
oli syksyllä 1939 luvannut varustaa joukot, mutta talveen mennessä ei 
ollut vielä tehty paljoakaan. Nyt puolalaisille vakuutettiin jälleen, että 
tarvittava varustus toimitettaisiin, mutta vielä helmikuun lopullakaan 
kaikki varusteet eivät olleet joukkojen käytössä.28

Skandinavian-operaatio, johon kuuluisi ensin Narvikin sataman mie
hittäminen ja Narvikin-Luulajan radan katkaiseminen, oli raporttien 
mukaan huomattavasti tuloksekkaampi. Sen myötä Saksan malmin- 
tuonti Ruotsista katkaistaisiin, saataisiin uusi kulutusrintama Saksalle 
ja vihollisen huomio kääntyisi pois länsirintamalta. Lisäksi operaati
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on toisessa vaiheessa voitaisiin aiempaa tehokkaammin toimittaa apua 
Suomelle. Toisaalta kaikki toiminta oli mahdollista vain Ruotsin ja 
Norjan suostumuksella ja yhteistyössä heidän kanssaan. Liittoutuneil
la ei ollut Gamelinin mukaan myöskään riittäviä voimavaroja operaa
tioon: “Meillä on saatavilla vain joitakin sekaprikaateja, jotka riittävät, 
jos Saksa ei reagoi toimintaamme. Jos Saksa ryhtyy toimiin, joudum
me ongelmiin”. Suomelle oli suunnitelmissa myös toisenlainen osuus: 
Gamelin uumoili Suomesta tukialuetta Luulajan sataman hallintaan. 
Tämä ajatus olisi varmastikin herättänyt Suomessa jyrkkää vastarintaa, 
sillä se olisi todennäköisesti johtanut Suomen vaaralliseen välirikkoon 
-  ehkä jopa sotaan -  Saksaa vastaan.

Raporteista ei siis huokunut paljoakaan Daladier’n pyytämää Petsa
mon operaatiolle myönteistä henkeä. Siitä huolimatta Daladier hyväk
syi seuraavana päivänä sen pääpiirteet. Erityisesti hän oli innoissaan 
raportin Petsamoa käsittelevästä osasta.29 Into ei voinut johtua Petsa- 
mon-operaation sotilaallisista tuloksista, sillä niitä ei saavutettaisi kuin 
avaamalla vihollisuudet Neuvostoliittoa vastaan. Siihen taas Daladier ei 
ollut valmis. Voidaan siis päätellä, että Daladier oli enemmän kiinnos
tunut operaation poliittisista kuin sotilaallisista tuloksista. Petsamon- 
operaatio vaikutti muutenkin olevan ensisijaisesti poliittinen hanke, sil
lä sitä kannatti Daladier, mutta ei käytännössä kukaan sotilasjohtajista.

Suomen auttaminen palveli Ranskaa ja erityisesti pääministeri 
Daladier’tä niin ulkopoliittisesti kuin sisäpoliittisestikin. Ulkopoliit
tisesti Suomen näkyvä ja  näyttävä tukeminen palautti Ranskan poten
tiaalisten liittolaismaiden uskoa Ranskan kykyyn tukea niitä ja  kamp
pailla voittoisaa Neuvostoliiton-Saksan liittoumaa vastaan. Sisäpoliit
tisesti taas Neuvostoliittoa vastaan taistelevan Suomen auttaminen olisi 
antanut Daladierin horjuvalle hallitukselle Ranskan vaikutusvaltaisen 
antikommunistisen virtauksen tuen. Näin hallituksen kuva julkisessa 
sanassa olisi kohentunut. Sisäpolitiikan ja Suomen auttamisen yhteys 
osoittautui hyvin kiinteäksi maaliskuussa Suomen ja Neuvostoliiton 
sodan päätyttyä. Tällöin Daladier menetti parlamentin luottamuksen ja 
joutui eroamaan siksi, että Suomi oli länsivaltain avun puutteessa jou
tunut alistumaan rauhaan Neuvostoliiton kanssa.
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Suomeen lähetettävän sotilasosaston valmistelut

Daladier siis määräsi armeijan johdon tammikuun alussa selvittämään 
minkälaisia joukkoja Pohjois-Eurooppaan oli määrä lähettää. Pääma
jan operatiivinen osasto ehdotti raportissaan ylipäällikölle, että joukot 
muodostettaisiin Ranskan alppiarmeijan joukoista, jotka olivat tottu- 
neimpia talvisiin oloihin ja talvisodankäynnin taktiikkaan. Yksikön ko
koonpanoksi kaavailtiin alustavasti seuraavaa: kaksi vuoristojääkäri- 
puoliprikaatia, niiden johtoyksikkö, moottoroitu tiedusteluryhmä, tela- 
ketjuvetoisilla ajoneuvoilla liikkuva panssarintorjuntakomppania, kak
si vuoristotykistöryhmää, ilmatorjuntatykistö ja  sillanrakennusosasto 
sekä kaikkien näiden huoltamiseen vaadittavat yksiköt.30 Operatiivinen 
osasto painotti, että erityisesti tiedusteluryhmän tulisi kyetä liikkumaan 
nopeasti ja  että koko osaston kuljetuskaluston pitäisi olla pakkaseen ja 
hankeen soveltuvia. Moottoriajoneuvojen tulisi olla talvityyppiä, käy
tössä olisi oltava erilaisia rekiä ja ahkioita esimerkiksi konekiväärien 
kuljettamiseen, vetoeläinten tulisi olla paikallisiin oloihin soveltuvia tai 
jopa paikallisia koiria ja hevosia. Myös poroja voitaisiin harkita tähän 
tarkoitukseen.31

Selvitykset osoittivat, että operaatio oli sekä vaikeasti toteutettavissa 
että hyvin riskialtis. Siitä -  ja  ylipäällikön vastustuksesta (ks. s. 115
116) -  huolimatta pääministeri määräsi 8.1.1940 Gamelinin perus
tamaan vähintään yhden prikaatin vahvuisen osaston Suomea varten. 
Gamelin nimitti 15.1. eversti Bethouartin johtamaan tätä valmisteilla 
olevaa prikaatia. Valinta perustui ilmeisesti siihen, että Bethouart oli 
toiminut Suomen armeijan teknisenä neuvonantajana Viipurissa vuosi
na 1919-20. Virallisesti prikaati perustettiin lopulta 1. helmikuuta. Sen 
rungoksi tuli kaksi vuoristojääkäripuoliprikaatia, joissa kummassakin 
oli kolme pataljoonaa. Lisänä olivat panssarintorjuntakomppania, pa
taljoonien suksimiehistä koottu tiedustelukomppania, radio-osasto, ty
kistö, ilmatoijuntayksikkö, pioneeriyksikkö sekä kaikkiin näihin tarvit
tava huolto.32 Vuoristoprikaatiksi (Brigade de Haut Montagne) nimetyn 
osaston kokonaisvahvuudeksi tuli noin 7 300 miestä. Etelä-Suomessa 
vieraillut prikaatin komentaja Bethouart itse piti sekä nimeä että osas
ton luonnetta omituisena, koska vuoristo-osasto oli matkalla taistele
maan hänen käsityksensä mukaan täysin tasaiseen maahan.33 Everstin 
kommentti kielii Petsamon olojen huonosta tuntemuksesta, tai sitten 
hän ei pitänyt alueen 400 metriä korkeita tuntureita merkittävinä pin
nanmuotoina.
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Prikaatin tarvitseman erikoisvarustuksen ongelma oli, että puolustus
ministeriön mukaan tarvittavaa vaatetusta ei voinut saada muualta kuin 
Kanadasta tai Skandinaviasta. Huollon organisoinnin ministeriö totesi 
olevan vielä vaativampaa kuin oli alun perin arvioitu, sillä yhden irral
lisen prikaatin huoltamiseen tarvittaisiin käytännössä täyden divisioo
nan huoltokoneisto. Jokaiselle sotilaalle olisi jaettava suksia, sillä vuo- 
ristojääkäripataljoonalla oli normaalisti vain 30 suksimiestä. Lisäksi 
sotilaat olisi harjaannutettava myös käyttämään suksiaan. Kenraali Ge
orges, koillisrintaman komentaja, lisäsi näihin vaatimuksin vielä sen, 
että lähetettävien miesten olisi hyvä olla vapaaehtoisia ja ennen kaik
kea nuoria ja hyväkuntoisia.34

Pohjoisen olojen asiantuntijana pidettyä Bethouartia pyydettiin itse 
suunnittelemaan tarvittavaa varustusta, jotta intendentuuri voisi alkaa 
toimittaa sitä joukoille. Bethouart laati listan tarvittavasta varustukses
ta, jonka jälkeen hän hyväksytti varusteet suoraan korkeimmalla mah
dollisella tasolla, armeijan ylipäällikkö Gamelinillä sekä pää-ja puo
lustusministeri DaladierMlä. Bethouart sai itse valikoida myös alaisiaan. 
Hänellä oli aluksi vaikeuksia saada osastoonsa haluamiaan upseereita, 
mutta Gamelinin puututtua asiaan hänen toiveensa toteutuivat.35 Huo
mionarvoista on se, että Bethouart asioi jatkuvasti suoraan Daladierin 
ja Gamelinin kanssa, ottamatta ollenkaan huomioon esimerkiksi vuo
ristoarmeijan komentajaa, kenraali Olrya. Kaikesta päätellen Vuoristo- 
prikaati oli erityisasemassa hallituksen ja ylipäällikön silmissä.

Tammikuussa ja helmikuussa nähtiin runsaasti vaivaa prikaatin saat
tamiseksi taistelu- ja selviytymiskykyiseksi Suomen oloissa. Varustau
tumisessa pyrittiin ottamaan huomioon erityisesti kylmät ja lumiset olot. 
Bethouart pyysi 27. tammikuuta metyylialkoholia konekiväärien jääh- 
dyttimien jäätymisen estämiseksi. Tammikuun 29:ntenä hän tilasi 1 100 
routaiseen maahan pureutuvin metallikepein varustettua lämmitettävää 
telttaa; 2. helmikuuta hän halusi edellisten lisäksi isotermisiä telttoja 
200 miehelle ’’erityisen epäsuotuisia oloja” varten; 6. helmikuuta hän 
pyysi joukoilleen hiihtovälineitä. Kylmyys otettiin huomioon myös ra
vintolaskelmissa. Puolustusministeriö totesi Ranskassa taisteleville so
tilaille annettavan ravinnon olevan riittämätöntä Suomessa; tarvittaisiin 
enemmän alkoholia ja rasvaa.36 Hankaluuksia aiheutti kysymys leivän 
valmistamisesta. Tavallisesti leipä valmistettiin joukkojen huoltoportaan 
mukana kulkevissa uuneissa, mutta ne eivät olleet toimintakykyisiä alle 
-10°C lämpötiloissa. Leipä päätettiin valmistaa laivoissa, joista se kul
jetettaisiin joukoille.37
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Pääministeri oli määrännyt, että prikaatin tuli olla taistelu valmiina 
maaliskuun ensimmäisenä päivänä.38 Määräajan saavuttaminen alkoi jo 
helmikuun alkupäivinä tuntua mahdottomalta, sillä intendentuuri arvi
oi hankittavien materiaalin olevan joukkojen käytössä aikaisintaan 4-8 
viikon kuluessa. Arvion nähtyään Bethouart kirjoitti Gamelinille, että 
juuri kaikkein tärkein vaatetus, esimerkiksi lampaannahkaiset päällys
takit, oli viimeisenä saapuvien joukossa. Hän ehdotti, että niitä hankit
taisiin suoraan Sveitsistä tai Skandinavian maista.39 Ongelmista huoli
matta Bethouart yritti saada prikaatinsa mahdollisimman hyvään taiste- 
luvalmiuteen määräpäivään mennessä. Helmikuussa hän antoi prikaa
tilleen käskyn, jonka mukaan ’’tästä eteenpäin kaikki käytettävissä ole
va aika on omistettava yksiköiden tiiviille valmistelemiselle niin ma
teriaalin - jo n k a  pitää olla käyttövalmiina ja  jonka käyttö on osattava 
-  kuin henkilöstönkin osalta.”40 Vaikeuksista huolimatta osasto olikin 
taistelukuntoinen maaliskuun alkupäivinä. Myös sen suoritus myöhem
min Narvikin taisteluissa osoitti prikaatin olevan toimintakykyinen, 
joskin tottumaton paikallisiin oloihin.

Varsinaiset operaatiosuunnitelmat ja hankkeen kaatuminen

Operaatio Petsamoon oli siis vaikea ja  täynnä riskejä. Niistä välittämät
tä Daladier jatkoi tarmokasta kampanjaansa niin Ranskassa kuin liit
tolaismaassakin saadakseen operaation hyväksytyksi ja toteutumaan. 
Liittolaisen varovaisuutta jahkailemisena pitänyt Daladier lähetti tam
mikuun puolivälissä liittolaisilleen sähkeen, jossa kärsimättömänä tiva
si toimintaa ja  päätöksiä sovittujen päämäärien saavuttamiseksi.41 Dala
dier alkoi selvästikin pelätä, että Pohjois-Eurooppaan tehtävä operaatio, 
jota hän hallituksensa tueksi tarvitsi, jäisi toteutumatta tai ainakin vii
västyisi kohtalokkaasti. Tammikuun aikana julkisen sanan Daladier’n 
hallitusta vastaan lietsoma kampanja jatkui hellittämättä, ja pääminis
terin tuntema paine purkautui ärtymyksenä liittolaista kohtaan.

Ranskalaisten käsityksen mukaan brittien vastahakoisuus johtui siitä, 
että Neuvostoliitto saattaisi operaation ja  mahdollisen liittoutuneiden 
vastaisen sodan vuoksi uhata brittiläistä Intiaa ja Singaporea. Gamelin 
ja Darlan pitivät hankkeen edistymisen kannalta tärkeänä, että osoitet
taisiin näiden huolten olevan liioiteltuja. Ranskan amiraliteetti katsoi, 
että Neuvostoliitto ei kykenisi sodankäyntiin usealla rintamalla samaan 
aikaan eikä varsinkaan Intian suunnalla ja että ”on mahdollista saada
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Venäjä ranskalais-turkkilaisella Kaukasuksen öljyalueille suunnatulla 
sotaretkellä nopeasti tilaan, jossa se ei enää kykene sodankäyntiin”.42 
Tämä väheksyvä käsitys puna-armeijan isku- ja kestokyvystä vaikutti 
epäilemättä myös siihen, että Petsamon neuvostodivisioonia ei pidetty 
vakavana vastustajana ranskalaisten suunnitelmissa.

Daladier ei jäänyt odottamaan brittien aktivoitumista, vaan ryhtyi 
itse etsimään ratkaisua ongelmaansa. Hän tuli siihen tulokseen, että 
briteille oli tarjottava jotakin vähäisellä vaivalla toteutettavaa ja val
miiksi suunniteltua konkreettista operaatiota, johon heidän olisi help
poa tarttua. ’’Muuta keinoa heidän houkuttelemisekseen ei ole”, hän 
totesi 22.1. ulkoministeriön pääsihteerille Alexis LegerMle.43 Sopivana 
tilaisuutena houkuttelemiseen Daladier piti liittoutuneiden ylimmän so- 
taneuvoston kokousta.

Ranskan tavoitteet ja toimintasuunnitelma ylimmän sotaneuvoston 
kokousta silmällä pitäen päätettiin sotaministeriössä pidetyssä tapaami
sessa 24.1.1940. Paikalla oli maan korkein poliittinen ja sotilaallinen 
johto. Pääministeri Daladier oli tässä kokouksessa päättäväinen ja pää
määrätietoinen: ”On kiireesti tartuttava englantilaisiin jonkin konkreet
tisen ehdotuksen kanssa, mielellään yksinkertaisen näin aluksi. Heille 
on tarjottava liittoutuneiden sotakomitean kokousta Pariisissa ensi maa
nantaina 30 .1 .----Siihen mennessä heille on toimitettava Petsamon-
operaatiota esittelevä muistio, jossa suunnitellaan tilanteen kehittymis
tä niin, että toiminta-aluetta laajennettaisiin [Petsamoon].”44

Näin Daladier päätti kerralla, mihin suunniteltuja valmisteltu hanke 
operaatiosta Pohjois-Eurooppaan suunnattaisiin ja mitä sillä tavoiteltai
siin. Hän ilmoitti myös käsityksensä siitä, miten hanke olisi mahdollis
ta toteuttaa: oli esitettävä Petsamon-operaatio niin merkittävänä ja kui
tenkin niin toteuttamiskelpoisena ja vähävaraisena, että britit sitoutui
sivat siihen yhtä helposti kuin olivat joulukuun kokouksessa sitoutuneet 
periaatepäätökseen Suomen auttamisesta.

Kokouksen keskustelujen perusteella ensisijainen tekijä hank
keen kiireellisyydelle oli nimenomaan Suomen paheneva ahdinko. 
Daladier’n mukaan sitä oli pidettävä Pohjois-Euroopan-hankkeiden 
lähtökohtana. ”On estettävä Suomea sortumasta”, pääministeri totesi. 
Tätä tavoitteenmäärittelyä noudattaen Gamelin esitti laskelmia, joiden 
mukaan Suomi tarvitsisi ennen kevään tuloa neljä divisioonaa kyetäk
seen pitämään puoliaan. Kontra-amiraali Le Luc puolestaan oli huolis
saan operaation aikaansaannoksista. Hän totesi, että pelkästään puola- 
laisvoimin tehty laivastohyökkäys ei riittäisi merkittäviin tuloksiin. Sen
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sijaan jos hyväksyttäisiin vihollisuudet venäläisjoukkoja vastaan, pääs
täisiin merkittäviin tulokseen. Le Lucin mielestä siinä tilanteessa olisi 
ehdottomasti käytettävä ranskalais-brittiläisiä laivastoyksiköitä, joilla 
hänen käsityksensä mukaan ei olisi vaikeuksia hoitaa huoltoliikenteen 
katkaisuoperaatiota.

Kokouksessa pääministeri ilmoitti Ranskan periaatteessa hyväksy
neen sotatilan Neuvostoliittoa vastaan, mikäli tilanne siihen ajautui
si. Daladier’n sitoutumista sanoihinsa voidaan kuitenkin aiheellisesti 
epäillä; hän ei tammikuun lopullakaan millään tavalla osoittanut ole- 
vansa valmis edes suhteiden katkaisuun. Vasta helmikuussa Ranska il
meisen tarkoituksellisesti provosoi Neuvostoliiton katkaisemaan suh
teet.45 Sen pidemmälle hallitus ei enää mennyt, vaikka poliittisissa ja 
sotilaallisissa piireissä sotaa Neuvostoliittoa vastaan pidettiin helmi- 
maaliskuussa aivan varteenotettavana mahdollisuutena.

Paikalla olleet upseerit edellyttivät, että operaatiota varten olisi saa
tava jonkinlainen laivastotukikohta käyttöön Norjan rannikolta. He eh
dottivat Narvikia tai jotakin syrjäistä vuonoa läheltä Petsamoa. Tämä 
edellytys teki toteuttamisen vaikeammaksi, sillä siihen tarvittaisiin 
Norjalta suostumus. Sen norjalaiset olivat Saksaa peläten tiukasti kiel
täneet tammikuun alussa. Toisaalta osa upseereista elätteli toiveita, että 
norjalaiset katsoisivat syrjäisen vuonon käyttämistä läpi sormien.

Ranskalla vaikuttaa tämän keskustelun perusteella olleen aitoa halua 
auttaa Suomea. On kuitenkin pidettävä mielessä, että Daladier hallituk
sineen hyötyi Suomen sotamenestyksestä, varsinkin, jos sen voitaisiin 
laskea olevan osittain Ranskan ansiota. Ranskalaiset tuntuvat myös us
koneen Petsamon-operaation auttavan Suomea. Tämä johtui suurelta 
osin siitä, että Suomen edustajat Pariisissa eli Holma ja  Paasonen jat
kuvasti antoivat ymmärtää siitä olevan ratkaisevaa apua Suomen puo
lustustaistelulle .46

Daladier’n hopun voi arvella johtuneen siitä, että hän halusi tehdä jo
tain näyttävää Suomen puolesta ennen kuin hänen sisäpoliittinen ase
mansa muuttuisi kestämättömäksi, mutta myös siitä, että aidosti pelättiin 
Suomen kukistuvan ennen avun ehtimistä perille. Ranskassa tiedettiin 
tammikuussa jo varsin paljon Suomen rintamatilanteen todellisuudesta. 
Tammikuun puolivälissä Ranskan ylipäällikön ja hallituksen erikoislä- 
hettilääksi Suomen armeijan päämajaan lähetetty eversti Ganeval oli an
tanut synkän raportin Mannerheimin kanssa käymistään keskusteluista. 
Hänen mukaansa suomalaisten voimat alkoivat olla loppumassa ja avul
la oli kiire, sillä kevään tulo helpottaisi hyökkäysoperaatioita.47
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Sotilasjohdon tehtäväksi tuli siis laatia operaatiosuunnitelmia, joiden 
perusteella operaatiota voitaisiin liittolaiselle ehdottaa. Lähes kaikissa 
laadituissa vaihtoehtoisissa suunnitelmissa oli sama kaava: tarkoitus oli 
katkaista puna-armeijan merta pitkin johtanut huoltoreitti Murmanskis
ta Petsamoon, nousta sen jälkeen maihin Petsamon alueella ja  tilanteen 
salliessa edetä suomalaisten tuella itään tai etelään. Koska ei ollut enää 
tarvetta vältellä yhteenottoa Neuvostoliiton kanssa, voitiin Petsamoon 
lähettää myös ranskalais-brittiläinen osasto. Tämä nousisi maihin kui
tenkin vasta sen jälkeen, kun puolalaiset olisivat ottaneet alueen hallin
taansa. Kahden aallon hyökkäystaktiikan tarkoitus oli ilmeisesti vältel
lä suoraa yhteenottoa puna-armeijan kanssa ainakin aluksi.48

Laivasto-operaatio aloitettaisiin laskemalla miinoja Petsamon ja 
Murmanskin vesille. Sen jälkeen yksi risteilijä valvoisi ja seuraisi Mur
manskista lähtevää laivaliikennettä ja pysäyttäisi sen yhdessä johonkin 
läheiseen vuonoon sijoitetun risteilijän ja sen yhteydessä olevan isku- 
osaston kanssa. Jatkotoimia varten perustettaisiin pinta-alusten tuki
kohta johonkin syijäiseen Pohjois-Norjan vuonoon. Varsinaista mai- 
hinnoususuunnitelmaa ei esitetty, vaan todettiin vain, että Petsamon va
pautuksen jälkeen operaatiota jatkettaisiin varsinaisella maihinnousul
la. Ilmeisesti Petsamon vapautumisen uskottiin onnistuvan vain laivas
to-operaatiolla ja suomalaisten sisämaasta tekemillä ja ehkä puolalais
ten joukkojen mereltä tulevilla hyökkäyksillä. Suomelle oli siis suunni
telmissa varattu merkittävä ja sen voimavaroihin nähden liian vaativa 
osuus. Ranskalaisilla oli kuitenkin perusteltu syy uskoa Suomen isku
kykyyn Petsamon alueella: edellä mainittujen Holman ja Paasosen tie
tojen lisäksi ylipäällikkö Gamelin oli saanut kuulla ylipäällikkö Man
nerheimin lausuman, jonka mukaan Suomi oli valmis osallistumaan 
Petsamon-operaatioon mantereen puolella.49

Amiraali Darlan arvioi operaatioon tarvittavaa laivaston kalustoa to
teamalla, että Ranskan laivastosta voitaisiin ottaa käyttöön yksi risteili
jä, yksi hävittäjäosasto, yksi suurten sukellusveneiden osasto, yksi mii- 
nanlaskijasukellusveneiden osasto sekä sukellusveneiden tukilaiva. Li
säksi voitaisiin käyttää laivaston kanssa yhteistoiminnassa toimivia len
tokoneita, esimerkiksi yhdeksää tehtailta valmistuvaa Farman-konetta. 
Ne olivat jo liian hitaita Ranskan rintamalle, mutta amiraalin mieles
tä kelpaisivat Neuvostoliittoa vastaan. Tukikohdat koneille oli tarkoitus 
saada Suomesta.50

Sotilasosastoon puolestaan kuuluisi 3-4 prikaatia eli noin 30 000 
miestä. Mukana olisi juuri perustettu Vuoristoprikaati, kaksi muuka
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laislegioonan pataljoonaa, mahdollisesti yksi puolalainen prikaati sekä 
brittien joukoissa taistelevia kanadalaisia osastoja. Talviolojen ja  val
misteluihin tarvittavan ajan takia ylipäällikkö Gamelin suositti operaa
tion ajankohdan lykkäämistä kevääseen. Darlanin mukaan Ranskan lai
vasto riittäisi yhden divisioonan vahvuisten joukkojen (eli vuoristop- 
rikaatin ja puolalaispataljoonien) kuljettamiseen paikalle. Aikaa siihen 
menisi lähtöhetkestä 15-20 päivää. Suuremman joukon, esimerkiksi 
3-4 prikaatin, lähettäminen vaatisi kaksi kuljetuserää ja kaksinkertai
sen ajan. Ranskan laivastolla ei ollut riittävää kapasiteettia niin suuren 
osaston kuljettamiseen.51

Jos lasketaan tämä kuljetusten vaatima aika yhteen Vuoristoprikaatin 
lähtövalmiuden määräajan eli maaliskuun alun kanssa, voidaan päätel
lä, että ranskalaisosasto olisi ollut kohdealueellaan aikaisintaan maa
liskuun loppupuolella. Valmistelut olisivat tietysti voineet venyä, sillä 
joskin Vuoristoprikaati oli määräajassa kutakuinkin valmiina, kuljetus
kaluston kerääminen sujui helmikuussa huomattavasti hitaammin. Yh
tenä syynä tähän oli ylipäällikkö Gamelinin tarkoituksellinen hidaste
lu.52 Myös osaston lähettämiseen vaadittavat poliittiset päätökset olisi
vat eri syistä saattaneet viipyä ja hidastaa liikkeellelähtöä.

Samaan aikaan kun Ranskassa kehiteltiin yhä pidemmälle meneviä 
suunnitelmia, britit tekivät Pohjois-Euroopan tilanteesta omia johtopää
töksiään. Brittihallitus oli tullut siihen tulokseen, että ainoa toteuttami
sen arvoinen vaihtoehto oli Narvikiin suunnattu operaatio, jolla tavoi
teltaisiin ensisijaisesti Ruotsin rautamalmi kenttiä ja sen jatkotoimena 
mahdollisesti sotilasosaston lähettämistä Suomeen.53

Suomen auttamista ja Pohjois-Euroopan hankkeita käsittelevä ylim
män sotaneuvoston kokous pidettiin Pariisissa 5. helmikuuta ja sitä val
misteleva ylimpien sotilasjohtajien kokous 31.1-1.2.1940. Sotilasjoh
tajien kokouksessa brittiedustajat kumosivat yksitellen kaikki ranska
laisten Petsamoa puoltavat perustelut. Brittien mielestä mikä tahansa 
tukikohta Norjan rannikolta vaati Norjan hyväksynnän, joten jos sel
lainen saataisiin, voitaisiin yhtä hyvin laskea joukot maihin Narvikissa 
rautamalmialueiden lähettyvillä. He eivät myöskään osanneet ranska
laisten tavoin nähdä yhteyttä Petsamon-operaation ja rautamalmien vä
lillä. Puna-armeijan merta pitkin kulkevan huoltoyhteyden katkaisua he 
pitivät merkityksettömänä, sillä vain yksi laiva viikossa Murmanskin ja 
Petsamon välillä riitti takaamaan neuvostodivisioonien huollon. Mai
hinnousu Petsamoon ei heidän mukaansa olisi edes mahdollista riittä
mättömän satamakapasiteetin vuoksi.54
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Kokouksessa ei päätetty Pohjois-Euroopan hankkeiden tavoitteita ja 
toimintalinjoja, vaan ratkaisu jätettiin poliittisten päättäjien tehtäväksi. 
Keskustelujen pohjalta kummankin liittolaismaan hallitus harkitsi, mil
laista päätöstä lähdettäisiin ajamaan liittoutuneiden ylimmän sotaneu- 
voston kokouksessa. Ranskassa päätettiin jatkaa omaksutulla linjalla. 
Tarkoitus oli edelleen saada Petsamon-operaatiosta osa liittoutuneiden 
kevään 1940 sotatoimintaa. Sen vuoksi he laativat uusia selvityksiä, 
joilla yritettiin kiistää brittien Petsamon hanketta vastaan esittämät pe
rustelut.

Lennokkaimmin Petsamon-operaation hyötyjä esitteli ulkoministeriö 
suunnitelmassaan.55 Ehdotus oli huimapäinen: tarkoitus oli katkaista 
Petsamossa taistelevien venäläisdivisioonien huoltoreitti, nousta mai
hin Petsamossa ja vallata Petsamon satama lähialueineen takaisin suo
malaisten käyttöön. Sen jälkeen liittoutuneiden joukot etenisivät Lapin 
halki Pohjanlahden pohjoisrannalle ottaen haltuunsa Luulajan sataman 
ja Luulajan-Narvikin rautatien eteläpään. Tämä aiemmin esittämätön 
ajatus oli täysin utopistinen: siinä jätettiin huomiotta se, että liikenne 
Murmanskin-Petsamon huoltoreitillä oli vähäistä. Lisäksi siinä sivuu
tettiin Petsamoa puolustavat neuvostodivisioonat ja hyökkäyksen tuek
si saatavilla olevien suomalaisjoukkojen vähäisyys sekä oletettiin, että 
liittoutuneiden talvioloihin tottumattomat joukot kahlaisivat vyötärösy- 
vyisessä lumihangessa raskas taistelukalusto mukanaan rautatiettömän 
ja muutenkin lähes tiettömän 500 kilometrin taipaleen Pohjanlahdelle 
niin, että ne olisivat perille päästyään täydessä taistelukunnossa valmii
na ottamaan vastaan Saksan vastatoimet. Nämä olisivat suunnitelman 
mukaan jo alkaneet tilanteen edettyä näin pitkälle. Saksan hyökättyä 
Ruotsiin liittoutuneiden joukot olisivat valmiina vastaamaan Ruotsin 
avunpyyntöön ja Ruotsia ’’auttaakseen” voisivat diplomaattis-juridisis- 
ta kysymyksistä välittämättä ottaa haltuunsa rautamalmikentät.

Sotilaat ymmärsivät siviilejä paremmin operaation erilaiset rajoitteet, 
ja heidän suunnitelmissaan asetettiin tavoitteita, jotka olivat ainakin 
jossain määrin realistisia. Esimerkiksi saatuaan briteiltä tarkempia tie
toja Petsamon oloista laivaston esikunta piti tammikuun lopussa Nar
vikin vaihtoehtoa kaikin tavoin kannattavampana ja toteuttamiskelpoi- 
sempana vaihtoehtona.56

Ranskalaisilla ei ollut yhtenäistä eikä selkeää käsitystä siitä, mihin 
ylimmän sotaneuvoston kokouksessa tarkkaan ottaen tulisi pyrkiä ja 
millaista operaatiota briteille ehdotettaisiin. Ranskalaisten haparointi 
antoi briteille neuvotteluissa etulyöntiaseman. Sitä edesauttoi se, että
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briteillä oli kokoukseen tullessaan valmiit suunnitelmat ja kristallin
kirkkaat tavoitteet. Lontoossa sotakabinetti oli 2. helmikuuta tarkastel
lut Vincennes’n kokouksessa esille tulleita ehdotuksia. Kabinetti päätti 
yksimielisesti olla hyväksymättä ranskalaisten suunnitelmia. Sen mie
lestä ne vaikuttivat heikosti laadituilta ja  vajavaisesti perustelluilta, ei
vätkä ne tukeneet riittävän hyvin itse päätavoitetta eli Ruotsin rauta- 
malmikenttien hallintaa.57

Liittoutuneitten ylimmän sotaneuvoston viides kokous pidettiin siis 
sotaministeriössä Pariisissa 5. helmikuuta. Suomen avustaminen oli 
kokouksen pääaihe; 30 sivun kokouspöytäkirjasta 25 sivua on Suo
men avustamista ja Pohjois-Eurooppaan tehtävää sotilasoperaatiota 
koskevaa keskustelua. Daladier painotti avauspuheenvuorossaan Suo
men auttamisen välttämättömyyttä ja  sitä, että suomalaiset olivat mo
neen otteeseen apua pyytäneet.58 Daladier toi voimakkaasti esille, että 
pyynnöissä oli toivottu nimenomaan Petsamon-operaatiota, joka vastai
si parhaiten suomalaisten välittömiä tarpeita. Kuitenkaan pääministeri 
ei sen kummemmin ryhtynyt enää tyrkyttämään Petsamon operaatio- 
suuntaa briteille. Ilmeisesti hän oli jo menettänyt uskonsa siihen, että 
liittolaisen kantoihin voitaisiin ratkaisevasti vaikuttaa. Sen vuoksi hän 
siirtyikin sujuvasti esittelemään Narvikin vaihtoehtoa todeten sen ole
van liittoutuneille selvästi Petsamoa tarkoituksenmukaisempi operaati- 
osuunta. Näin Narvik tuli käytännössä jo päätetyksi operaatiosuunnak- 
si, näyttihän sillä nyt olevan kummankin maan hallituksen hyväksyntä. 
Brittipääministeri Chamberlain kertoikin seikkaperäisesti saman tien, 
millä tavoin britit suunnittelivat järjestävänsä Narvikin operaation yk
sityiskohdat.

Petsamon-operaatiosta luovuttiin, mutta Suomea ei unohdettu. Sen 
avustaminen vain siirrettiin operaatiosuunnitelmissa toissijaiseksi asiak
si rautamalmiin nähden. Hieman eriskummallista tosin on, että kokous, 
jonka tarkoitus oli päättää Suomen avustamisen toiminnasta, päätti
kin loppujen lopuksi, että siihen voitaisiin ryhtyä vain, jos operaation 
päätavoite olisi saavutettu. Kokouksen keskusteluissa kiinnostus rauta
malmiin oli niin hallitseva tekijä, että on oikeastaan ihmeteltävä, miten 
Suomen avustaminen jäi ollenkaan päätösasiakirjaan. Vastauksen voi 
löytää kummankin pääministerin argumenteista. Daladier totesi, että 
kummankin maan yleinen mielipide näkisi Suomen sortumisessa suu
ren vääryyden ja  syyttäisi siitä hallituksiaan. Chamberlain lisäsi tähän 
vielä, että Suomen tappiota pidettäisiin samalla liittoutuneiden tappio
na. Liittoutuneilla ei siis ollut syytä suhtautua välinpitämättömästi Suo-
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men avustamiseen.
Näin siis joulukuun puolivälin jälkeen suomalaisten aloitteesta liik

keelle lähtenyt hanke liittoutuneiden sotilasoperaatiosta Petsamoon sai 
loppunsa puolitoista kuukautta myöhemmin ylimmän sotaneuvoston 
kokouksessa. Koskaan siihen ei enää vakavassa mielessä palattu. Petsa- 
mon-operaatiomahdollisuutta oli tarkoitus pitää avoimena edelleen sil
tä varalta, että Narvikin operaatio osoittautuu ylitsekäymättömän vai
keaksi toteuttaa. Siitä huolimatta Daladier ei ottanut sitä vakavissaan 
esille myöhemmin helmi-maaliskuussa, vaikka Narvikin operaation to
teutuminen uhkasi kaatua Skandinavian maiden vastustukseen.59 Hän 
ei ilmeisesti enää uskonut brittien suostuvan siihen, eikä Ranska yksin- 
kään voinut operaatioon ryhtyä. Hanke kaatui siihen, mihin se aiem
minkin oli kaatunut: innostuneimmalla hankkeen osallisella Ranskalla 
ei ollut voimavaroja sen toteuttamiseen.

Lopuksi

Kuten on tullut esille, Petsamon-operaatio ei ollut vain teoreettista poh
dintaa tai propagandaa. Ranskalaisille ja erityisesti DaladicrMle se oli 
todellinen hanke, jonka toteutumista pidettiin tavoiteltavana ja jonka 
eteen oltiin valmiita uhraamaan Ranskan voimavaroja. Kaikki ranska
laiset eivät kuitenkaan olleet yhtä innostuneita hankkeesta kuin Dala
dier. Suuri osa armeijan johtoa suhtautui siihen hyvin kriittisesti. Hyvä 
kysymys kuitenkin on, olisiko hanke voinut toteutua. On myös aiheel
lista pohtia, millaiseksi operaatio olisi voinut kehittyä ja mitä vaikutuk
sia operaatiolla olisi toteutuessaan ollut. Olisiko se yleensä voinut saa
vuttaa sille annetut tavoitteet? Miten se olisi vaikuttanut Suomen so
dankäyntiin? Olisiko se johtanut suursodan kannalta merkittäviin kään
teisiin?

Operaation ensi vaihe eli huoltoyhteyden katkaisu olisi saattanut on
nistua ilman suuria vaikeuksia, sillä punalaivasto ei olisi mitä ilmei
simmin kyennyt varteenotettavaan vastarintaan.60 Vaikeutena olisi saat
tanut olla, että reitti ei kulkenut Murmanskista Petsamoon loppuun asti 
merta pitkin, vaan lastit purettiin Muotkavuonossa, joka oli Petsamon 
satamasta Liinahamarista noin 20 kilometriä Petsamosta itään, mutta 
suojaisessa paikassa Kalastajasaarennon toisella puolella. Tämä selvisi 
ranskalaisille vasta tammikuun lopulla.61 Onnistuessaankaan katkaisu 
tuskin olisi kuitenkaan vaikeuttanut Petsamoon sijoitettujen venäläis-
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divisioonien asemaa, sillä huoltoreittiä ei ollut tarve käyttää kovinkaan 
usein. Reitin katkettua olisi sitä paitsi voitu käyttää myös ilmatietä, jol
loin ravinto- ja ampumatarvikelähetykset olisi pudotettu laskuvarjojen 
avulla.

Maajoukkojen taisteluissa liittoutuneilla olisi ollut käytössään enin
tään 30 000 miestä, joista aidosti lähtö- ja  taisteluvalmiina olisi maa
liskuun puoliväliin mennessä ollut vain Vuoristoprikaati sekä puolalai
set osastot ja muukalaislegioonan pataljoonat, eli vajaa puolet.62 Heitä 
vastassa olisi ollut Neuvostoliiton 14. Armeija eli kolme täyttä puna- 
armeijan divisioonaa, yli 60 000 miestä. Parhaassakin tapauksessa, 
eli jos kaikki joukot olisi saatu valmiiksi, liittoutuneiden alivoima oli
si ollut puolitoistakertainen ja  huonoimmassa tapauksessa peräti kol
minkertainen. Neuvostodivisioonat oli kuitenkin jaettu niin, että yksi 
divisioona oli Murmanskin rannikkoa puolustamassa, toinen Petsamon 
rannikolla ja kolmas sisämassa suomalaisia vastassa (ks. kartta).63 Pet
samoon maihinnousevia liittoutuneita vastassa olisi siis ainakin aluksi 
ollut vain yksi divisioona.

Liittoutuneet olisivat olleet alivoimaisia myös ilmavoimien osalta. 
Neuvostoliitolla oli maaliskuun alussa 1940 Kuolan niemimaan alu
eella käytössään huomattavat ilmavoimat: 121 pommikonetta, 113 hä
vittäjää ja  30 tiedustelukonetta.64 Vaikka ei olekaan tarkkaa tietoa siitä, 
millaisen ilmatuen turvin liittoutuneet Petsamoon olisivat hyökänneet, 
voidaan olla varmoja, että se ei olisi ollut läheskään edellä mainitun 
suuruinen.

Mantereeseen pureutuneella puolustajalla olisi ollut selkeä etulyön
tiasema mereltä hyökkäävää maihinnousijaa vastaan. Puna-armeija oli 
lisäksi valmistautunut Petsamossa nimenomaan toijumaan mereltä tu
levaa hyökkääjää.65 Petsamossa ei ollut oikeastaan kunnollista satamaa 
ollenkaan, oli vain Liinahamarin taajaman rannassa suojaisessa paikas
sa Petsamonvuonon varrella ollut noin sadan metrin mittainen venelai
turi.66 Voi vain kuvitella, miten vaikeaa niissä oloissa olisi vihollisen 
tulen alla purkaa maihin 20 000 sotilasta kalustoineen ripeästi niin, että 
ne olisivat heti täydessä taisteluvalmiudessa.

Petsamon olot suosivat puolustajaa, sillä huonojen kulkuyhteyksien, 
arktisen sään ja vuonojen rikkoman kallioisen maaston yhteisvaiku
tus teki liikkumista vaativat hyökkäysoperaatiot lähes mahdottomiksi. 
Mikäli taistelut olisivat venyneet, olisi puolustajan asema entisestään 
vahvistunut, sillä maihinnousijan huoltoyhteydet olisivat olleet kaikin 
tavoin vaikeammat kuin puna-armeijan. Puna-armeijan selustassa täs
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sä tilanteessa toimivista suomalaisista olisi ollut vain vähän apua, sillä 
joukkojen määrä, vajaa pataljoonalleen, ei olisi mahdollistanut hyök- 
käystoimia.67 Joukot olivat sitä paitsi maaliskuussa, operaation suunni
teltuna toteutumisaikana, vetäytyneet Nautsiin lähes sadan kilometrin 
päähän rannikosta.

Hyvän esimerkin hyökkäysoperaatioiden vaikeudesta antaa Saksan 
armeija, joka yritti kesällä ja syksyllä 1941 edetä Petsamosta Muur
mannin radalle. Hyökkäys Murmanskiin aloitettiin samaan aikaan kuin 
Saksan yleishyökkäys Neuvostoliittoa vastaan. Operaatio kohtasi alusta 
alkaen vastoinkäymisiä. Osoittautui, että kulkuyhteydet olivat huomat
tavasti huonommat kuin saksalaiset olivat laskeneet. Mitä pidemmälle 
joukot etenivät, sen vaikeammaksi tuli sekä operoiminen että joukko
jen huoltaminen. Lopulta hyökkäys takertui kokonaan Jäämereen las
kevien vuonojen kallioisille rinteille, edettyään vain 45 kilometrin sy
vyyteen Neuvostoliiton puolelle. Kulkuyhteyksien lisäksi hyökkäyksen 
pysäytti puna-armeijan väkevä vastarinta. Venäläiset ymmärsivät Kuo
lan alueen olevan heille strategisesti arvokas, ja sijoittivat sen vuoksi 
puolustukseen valiojoukkojaan.68

Liittoutuneet olisivat joutuneet vähintään yhtä vaativan tehtävän 
eteen kuin Saksakin, ja todennäköisesti heidän onnistumismahdolli
suutensa olisivat olleet vieläkin pienemmät. Ensinnäkin heillä olisi ol
lut riesanaan talviset olot hyisine pakkasineen, myrskyineen ja  pitkine 
öineen, puhumattakaan siitä, että liikkuminen, hyökkääminen ja huol
taminen olisi ollut lumihangessa jokseenkin mahdotonta. Lisäksi he 
olisivat joutuneet lähtemään hyökkäykseensä vaikeista asemista, sillä 
heidän olisi ensin ollut taisteltava itselleen lähtöasemat venäläisten hal
lussaan pitämältä Petsamon mantereelta, vihollisen selustasta. Saksa- 
laisethan saivat kävellä suoraan Noijasta Petsamoon ja aloittaa hyök
käyksensä itselleen ystävällisen maan eli Suomen alueelta.

Suomen kannalta operaatiolla oli vähäisempi merkitys kuin ranska
laiset uskoivat. Vääristynyt kuva oli pääosin eversti Paasosen ansiota. 
Hän väitti, että Petsamon-operaation myötä suomalaiset voisivat siirtää 
suuria määriä joukkojaan etelään ja että operaatiosta olisi siten Suo
melle ratkaisevaa apua.69 Todellisuudessa apu olisi kuitenkin ollut var
sin pieni. Petsamon vallanneita kolmea venäläisdivisioonaa vastassa 
Suomella ei ollut kuin vajaan pataljoonan verran joukkoja, eikä niiden 
vapauttaminen olisi juuri koko pitkän rintaman tilannetta helpottanut.

Suunniteltu operaatio ei siis olisi suoranaisesti Suomen sotilaallista 
asemaa helpottanut. Epäsuorasti -  ja sillä edellytyksellä, että se olisi
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Yleistilanne Petsamossa 13.3.1940.
The general situation in Petsamo on 13 March 1940.

tuonut merkittäviä liittoutuneiden voimia Jäämerelle -  se olisi luulta
vasti keventänyt Suomen armeijan kärsimää painetta, sillä venäläisten 
olisi ollut pakko siirtää omia joukkojaan pohjoisemmaksi. Moraalises
ti ja poliittisesti operaation vaikutus olisi kuitenkin saattanut olla pal
jon suurempi. Suomen armeijan usko omiin puolustusmahdollisuuk- 
siin olisi luonnollisesti kohonnut. Sekään ei luultavasti kuitenkaan olisi 
ollut edes merkittävin seuraus. Neuvostoliitto nimittäin varoi tarkasti 
ärsyttämästä liikaa länsivaltoja talvisodan aikana. Sodan loppuvaiheis
sa oli selvästi havaittavissa, että pelkkä länsivaltojen intervention uhka 
yhdessä sodan pitenemisen kanssa sai Stalinin siinä määrin hermostu
maan, että hän suostui rauhaan ehdoilla, jotka merkitsivät Neuvostolii-

131



tolle arvovaltatappiota.70
Niinpä voidaan olla varmoja, että liittoutuneiden laivasto- ja maihin- 

nousuosaston ilmaantuminen Murmanskin lähistölle olisi vaikuttanut 
sodan poliittiseen asetelmaan. Se olisi ehkä johtanut sodan syttymiseen 
länsivaltojen ja Neuvostoliiton välillä. Toisaalta kummallakin osapuo
lella oli halu välttää tilanteen menemistä niin pitkälle. Neuvostoliitto 
paljasti sen talvisodan viimeisinä päivinä solmiessaan rauhan liittoutu
neiden operaation pelossa. Liittoutuneiden operatiivinen vastuunkanta
ja, Ison-Britannian pääministeri puolestaan oli joulukuussa liittoutunei
den ylimmän sotaneuvoston kokouksessa suoraan sanonut, että sotaa 
Neuvostoliittoa vastaan ei haluta. Suurvaltojen sotaa ei siis ehkä olisi 
tullut, mutta luultavasti Suomen asema olisi operaation myötä joka ta
pauksessa ainakin hetkeksi helpottunut. Parhaassa tapauksessa se oli
si johtanut nyt solmittua edullisempaan rauhaan Neuvostoliiton kanssa. 
Huonoimmassa tapauksessa Suomi olisi jäänyt liittoutuneiden ja sen 
vihollisten sodan jalkoihin. Niin olisi käynyt, jos Saksa olisi omia etuja 
puolustaakseen hyökännyt Suomen halki liittoutuneita vastaan.

Lähdeviitteet

1 Tuoreimmat ja  perusteellisimmat yleisesitykset liittoutuneiden avusta ovat Juk
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sa selvästi Isoa-Britanniaa vähemmälle huomiolle. Lisäksi on mainittava Martti 
Häikiön väitöskirja Maaliskuusta maaliskuuhun, Suomi Englannin politiikas
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L'Action française 17.12.1939; lisää lehdistön reaktiosta ks. Crémieux-Brilhac, 
Jean-Louis, Les Français de l ’an 40, I : La guerre oui ou non? Gallimard, Paris 
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heimin tammikuun lopulla antama tieto, jonka mukaan suomalaiset olisivat olleet 
valmiit osallistumaan aktiivisesti liittoutuneiden Petsamo-hyökkäykseen. Varmuu
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Henrik Tala

THE FRENCH PLAN FORA MILITARY OPERATION 
AT PETSAMO DURING THE WINTER WAR

Summary

In January 1940 the French government led by prime minister Daladier 
decided to begin preparations for an allied military operation at Petsa
mo. The aim was to occupy the coastal region of Petsamo, which the 
Soviet Union had captured from Finland, to free Finnish troops fighting 
in the area for more southerly sectors of the front, and to continue an 
offensive either towards the Murmansk railway or the Gulf of Bothnia.

French operational plans have hitherto been understood to be aimless 
outline sketches, which there had been no intention of implementing. 
They were to demonstrate that France was ready to help hard-pressed 
Finland. The motive has been understood to be the need of the French 
government to prop up its position and polish France’s public image. 
The real aim of the operation was not considered to be assistance to 
Finland but the iron ore fields of northern Sweden, which could have 
been taken using Finland as a pretext.

The author shows in this article that France had serious plans for an 
allied landing at Petsamo. He examines the operational plans for the 
scheme, its aims and the troops intended to implement them. The seri
ousness of the plans is apparent from the thorough preparations for the 
operation. The article is based on French archival materials not earlier 
used in Finland. The material shows that the plan had been genuine and 
that assistance to Finland had been a more central factor in planning 
the operation than has hitherto been believed.

At first French government circles paid little attention to the war 
in Finland. However, powerful pressure from French public opinion 
forced prime minister Daladier to begin to assist Finland. In mid De
cember 1939 he combined information about the great importance of 
Swedish iron ore to Germany’s war industry with Finnish initiatives for
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a strike by the Polish navy on Petsamo, which had been captured by the 
Red Army. This led to the idea of an allied operation for a landing at 
Petsamo.

Operations in northern Europe were also considered in Great Britain 
but the British were interested more in Narvik and the iron ore than in 
Finland and Petsamo. This fact was of decisive importance to France 
and Daladier because France alone did not have the forces for opera
tions in northern Europe and their implementation was only possible if 
Britain carried the main responsibility for them.

According to the French plans the aim of the Petsamo operation 
would first be to cut the Red Army’s supply route by sea using a naval 
strike, to land and link up with the Finns fighting in the area. The mili
tary commanders considered it impossible to use units other than those 
of Poles and Finns because Franco-British troops and ships would im
ply a state of war with the Soviet Union. Despite this, Daladier or
dered the French commander-in-chief, General Gamelin, to assemble 
a French army formation of brigade strength to go to Finland. This for
mation comprised two mountain chasseur half brigades and included 
also an anti-tank company, a reconnaissance company composed of 
skiers from the battalions, and artillery. The brigade was thoroughly 
prepared to be suitable and combat ready for conditions in northern 
Europe.

At the end of January 1940 Daladier ordered the military command 
to prepare more precise operational plans for Petsamo than hitherto. 
Daladier also made known that there was no need to avoid a clash with 
the Soviet Union. The operational plan was as follows: the aim was to 
cut the Red Army’s supply route by sea from Murmansk to Petsamo. 
The liberation of Petsamo was believed achievable merely by a naval 
operation and by attacks by the Finns from the hinterland and by the 
Poles from the sea. After the landing, the situation permitting, there 
would be an advance with Finnish support eastwards or southwards. 
The army component would comprise 3-4 brigades or about 30,000 
men. This would include the newly-formed Mountain Brigade, two bat
talions of the Foreign Legion, possibly one Polish brigade and Canadi
an units fighting in the British forces.

However, the British had come to the conclusion that the Petsamo 
operation would not be sensible for the allies. Instead they were ready 
to carry out the operation against Narvik and northern Sweden. The Al
lied Supreme War Council finally decided on 5 February 1940 that the
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allied military operation should be carried out at Narvik. Thus Petsamo 
was forgotten.

The Petsamo operation was therefore not just theoretical speculation 
or propaganda. For the French, and particularly for Daladier, it was a 
genuine intention, the implementation of which was regarded as worth
while and for which they were prepared to sacrifice French resources. 
Flowever, it must be asked whether it could have been carried out and 
what the consequences of its implementation would have been.

Cutting the Red Army’s supply line could have been achieved with
out great difficulties because the Red Fleet would quite obviously have 
been incapable of serious resistance. However, cutting off the supply 
line would hardly have made difficult the situation of the Russian di
visions located at Petsamo because there was no need to use the sup
ply route very often. The fighting between the land forces would have 
been difficult for the invaders because the winter and the extremely dif
ficult conditions for movement favoured the defender. The allies’ sup
ply lines would also have been very long. The inferiority of the invad
ers’ air forces would have been perceptible.

From the Finnish point of view the operation would have been of 
less importance than the French believed because the operation would 
not have freed significant Finnish troops for service further south, al
though the Finns so pretended. Instead the operation could have eased 
the military pressure on Finland and given the possibility of a better 
peace. From the point of view of the great war it would not necessarily 
have caused any significant changes because both the Soviet Union and 
Great Britain -  unlike France -  wanted to avoid a military clash.
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Pasi Tuunainen*

"ENSILUOKKAINEN ESIKUNTAUPSEERI” 
-  KAPTEENI ALPO K. MARTTINEN 
EVERSTI HJALMAR SIILASVUON 
ESIKUNTAPÄÄLLIKKÖNÄ TALVISODASSA

Kreivi von Moltke vanhempi, yksi maailmanhistorian etevimmistä so
tapäälliköistä, edellytti, että preussilaisissa esikunnissa 1800-luvun jäl
kipuoliskolla palvelleiden yleisesikuntaupseerien tuli olla pidättyväisiä 
ja pysytellä taka-alalla. Molemmissa maailmansodissa tuollaiset käsi
tykset olivat yhä vallalla saksalaisissa esikunnissa. Lentäviin lausei
siin, kuten "yleisesikuntaupseerilla ei ole nimeä” tai "olla enemmän 
kuin näkyä”, kiteytyivät osuvasti yleisesikuntaupseereille asetetut tiu
kat vaatimukset. Preussilaisen komentajakeskeisen esikuntatyön peri
aatteet, jonka mukaan yleisesikuntaupseerit tekevät siis "näkymätöntä” 
työtä yhteiseksi hyväksi, omaksuttiin myös Suomessa.1

Menestyksellisesti toteutettujen sotatoimien ennakkoedellytys on jou
kon komentajan ja  hänen esikuntapäällikkönsä toimiva yhteistyösuhde. 
Tämä suhde on esikuntien tärkein. Komentaja määrittää suuntaviivat, 
joita seuraten esikuntapäällikkö ja esikunta hankkivat ja muokkaavat 
perusteet komentajan päätöstä varten. Komentaja tekee tärkeimmät rat
kaisut ja myös vastaa niistä. Osavastuu on niin ikään esikuntapäälli
köllä, jolla tulee olla itsenäinen luonne. Komentajan päätöksen jälkeen 
esikuntapäällikön olisi työskenneltävä komentajansa hengessä, vaikka 
hän olisi itse eri mieltä päätöksestä. Esikuntapäällikön johdolla päätök
set muuttuvat suunnitelmiksi ja saavat käskyjen (ja ohjeiden) muodon. 
Niissä määritellään alaisten tehtävät, jotka esikuntapäällikkö viestittää 
joukoille.2

*(s. 1966), filosofian tohtori, sotahistorian dosentti, historian lehtori Joensuun yli
opistossa. Tehnyt väitöskirjan The Role of Presidential Advisory Systems in US Fo
reign Policy-Making (2001), joka käsittelee muun muassa Vietnamin sodan esihis
toriaa. Kirjoittanut lisäksi lukuisia sotahistoriallisia artikkeleita. Kirjoittaja on bib
liofiili, jonka talvisotakirjakokoelmassa on jo runsaat 1 500 nidosta.

141



Talvisodassa Suomusalmella, Raatteessa ja Kuhmossa taistelleen 
eversti Hjalmar Siilasvuon komentaman 9. Divisioonan (9.D:n) esikun
tapäälliköllä oli kuitenkin nimi: Alpo Kullervo Marttinen. Hän ei aset
tunut edellä kuvatun ihanne-esikuntapäällikön muottiin. Marttinen oli 
oikeastaan kaikkea muuta kuin vaatimaton ja näkymätön. Talvisodan 
esimerkki osoittaa, että esikuntapäällikkö Marttisella oli taipumus teh
dä omia luovia ratkaisujaan ja siten vaikeuksia pysyä lestissään.

Tässä artikkelissa tarkastellaan kahden vahvan persoonan, Siilasvuon 
ja Marttisen, yhteistyötä komentaja-esikuntapäällikköakselilla. Artik
kelissa perehdytään Marttisen henkilöön, toimintaan ja vaikutukseen 
Siilasvuon lähimpänä apulaisena ja sijaisena. Käsittely rakentuu esi
merkkitapausten varaan. Niissä keskitytään erityisesti Marttisen osuu
teen 9.D:n talvisodan aikaisten operaatioiden suunnittelussa ja toteu
tuksessa. Esimerkit valaisevat myös osaltaan Marttisen ja Siilasvuon 
välisiä henkilösuhteita. Näin ollen ne täydentävät Siilasvuon luonne
kuvaa sekä kertovat hänen johtamistavastaan. Siilasvuo sai lähes yksin 
kunnian joukkojensa talvisodassa saavuttamista voitoista, vaikka Mart
tisen rooli 9.D:n menestyksen taustalla näyttää olleen erittäin huomat
tava.3 Näin ollen esikuntapäällikön nostaminen esiin komentajan var
josta tämän artikkelin pääosaan on perusteltua.

Käsittelyssä viitataan siellä täällä Suomussalmen-Raatteen kaksois- 
operaatioon sekä Kuhmon taistelujen kulkuun. Kainuun alueella käyty
jä sotatoimia ei kuitenkaan esitellä laajemmin. Erityisesti Suomussal
mella ja Raatteessa saavutetut voitot ovat kansallisesti ja  kansainväli
sesti tunnettuja tapahtumia. Näin ollen taistelujen täsmällisempi kuvaa
minen ei ole tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista.

Marttisen toimintaa Siilasvuon ’’oikeana kätenä” on varsin antoisaa 
tutkia. Esikuntapäällikön kädenjälki on nähtävissä sota-arkistossa säi
lytettävässä 9.D:n asiakirja-aineistossa: Marttinen laati muun muassa 
lähes kaikki yhtymän esikunnan suunnitelmat ja  käskyt. Hän hoiti asi
oita varsin paljon puhelimitse, ja myös puhelinkeskusteluista on jää
nyt jälkiä sotapäiväkirjoihin.4 Lisäksi tämän artikkelin keskeistä läh
deaineistoa ovat useat itse Marttisen ja muutamien muiden 9. Divisi
oonan esikunnassa (9.DE:ssa) ja sen joukoissa palvelleiden upseerien 
haastattelut.5
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Alpo K. Marttisen taustasta ja persoonasta

Alpo Kullervo Marttinen syntyi Alatorniolla 4.11.1908 (k. 20.12.1975). 
Hän kirjoitti ylioppilaaksi Tornion yhteislyseosta vuonna 1927. Martti
sen perheen vanhin poika, alun perin pappisuralle antautunut Einar Ii
sakki (s. 1895), oli ollut jääkärinä ja  kaatunut helmikuussa 1919 Viron 
vapaussodassa Viron armeijan luutnanttina. Mikko Uola arvelee vel
jen esimerkin vaikuttaneen Alpo Kullervon ammatinvalintaan. Martti
nen palveli varusmiehenä Viipuriin sijoitetussa Kenttätykistörykmentti 
2:ssa (KTR 2:ssa), jossa hän sai viestikoulutuksen. RUK:n kurssin 14 
hän kävi vuosina 1927-1928. Marttinen kävi Kadettikoulun 11. kurs
sin 1928-1930, ja  yleni kadettialikersantiksi. Hän aloitti monipuoli
sen virkauransa tutussa KTR 2:ssa ja Karjalan Kaartin Rykmentissä, 
kunnes palveli 1933-1934 opetusupseerina Kadettikoulussa. Hän kävi 
luutnanttikurssi 12 :n Taistelukoulussa vuonna 1934. Seuraavaksi olivat 
vuorossa Pohjan Rykmentin adjutantin tehtävät 1934-1936. Marttinen 
pääsi Sotakorkeakoulun 13. kurssin yleiselle linjalle, jonka hän suoritti 
1936-1938. Hänen diplomityönsä sai arvolauseekseen kiittäen hyväk
sytty. Sen aihe oli suluttaminen voimasuhteiden tasoittajana, millä tuli 
olemaan vaikutusta sulutuksen asemaan mottitaktiikassa. Toukokuussa 
1938 Marttinen sai ylennyksen kapteeniksi. Talvisotaa edeltäneen vuo
den ajan hän palveli toimistoupseerina (yleisesikuntaupseerina) Kemin 
sotilaspiirin esikunnassa, josta Siilasvuo keksi hänet esikuntapäällikök- 
seen.6

Marttinen oli jo nuorukaisena osoittautunut teräväksi totuuden etsi
jäksi. Hänen ulkoinen olemuksensa oli jämäkkä ja reippaan sotilaal
linen. Hänestä suorastaan huokui voimakas tahto, ’’todellisen johtaja- 
luonteen perusominaisuus”, kuten Kenttäohjesääntö I:ssä mainittiin. 
Tarmokas on Marttiseen usein liitetty epiteetti. Hän oli rohkea ja suora
selkäinen periaatteen mies, joka esitti aina eriävät mielipiteensä7. Hjal
mar Siilasvuon elämäkerturi Raimo Seppälä luonnehtii omanarvontun
toista Marttista seuraavasti: ’’Marttinen -  talvisodan aikaiselta peite- 
nimeltään kuvaavasti Myrsky -  oli omituinen ja vaikea upseeri, jonka 
kanssa oli hankala tulla toimeen, mutta kukaan ei koskaan kiistänyt hä
nen poikkeuksellisia kykyjään sotilaana.” Seppälän näkemykset saavat 
vahvistusta aikalaisilta. Esimerkiksi Martti Haavion mukaan Marttinen 
oli ’’legendaarisimpia suomalaisia sotilaita”, ja vastaavasti Joppe Kar
hunen kuvailee häntä ’’yhdeksi parhaimmista suomalaisupseereista”. 8

Upseeriarvostelut tarjoavat yhden näkökulman Marttisen persoonal
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lisiin ominaisuuksin ja ammatilliseen kehitykseen. Karjalan Kaartin 
Rykmentin komentajan, eversti S. E. Isaksonin mukaan Marttinen oli 
luonteeltaan ’’kiivas pohjalainen”, joka kuitenkin teki työnsä uutteras
ti ja täsmällisesti. Marttinen oli olemukseltaan sotilaallinen, ja Isakson 
uskoi hänen kehittyvän hyväksi rintamaupseeriksi. Isakson luonnehti 
opetusupseeri, vänrikki Marttista eteenpäinpyrkiväksi, rehelliseksi, vel
vollisuudentuntoiseksi sekä uskovaiseksi upseeriksi. Pohjan Rykmentin 
komentaja, eversti Hannes Olkkonen arvosteli marraskuussa 1937 ryk- 
menttinsä 2. Komppanian varapäällikkönä toimineen luutnantti Martti
sen seuraavasti: (Marttinen oli) ’’suoraluonteinen, yksivakainen ja  vaa
tiva, mielipiteitään esittäessään joskus subjektiivinen ja harkitsematto
man itsetietoinen”. Olkkosen mielestä Marttisen kenttäkelpoisuus oli 
kiitettävä ja hänen taktinen ajattelunsa ’’tuntui kehitetyltäkin”. Koulut
tajana luutnantti oli ollut ’’selvä, huolellinen ja  vakuuttava”, ja  hänen 
suhtautumisensa alaisiinsa oli ollut ’’ankaraa ja  täsmällistä; ei ehken 
aina tarpeeksi joustavaa”. Olkkonen katsoi Marttisen soveltuvan erityi
sesti komppanianpäälliköksi ja olevan myös sopiva toimistoupseeriksi 
esikuntiin.9

Kadettikoulussa palvellessaan asiansa erinomaisesti hallitseva Mart
tinen opetti kadeteille jalkaväkitaktiikkaa. Kouluttajana Marttinen oli 
erityisen vaativa, ja saikin lisänimekseen ’’Alpo Verinen”10. Marttinen 
oli ankara myös itseään kohtaan; hän vaati itseltään saman kuin koulu- 
tettaviltaan. Hänen johtavana ajatuksenaan oli, että kadettien koulutuk
sen tuli olla aluksi erittäin kovaa, jotta heikot karsiutuivat jo alkuvai
heessa. 11

Siilasvuon esikunnan organisaation erityispiirteet ja 
toimintatavat talvisodassa

Pohjois-Pohjanmaan sotilasläänin komentajana Oulussa toiminut Sii
lasvuo sai 7.12.1939 käskyn muodostaa Prikaati Siilasvuo. Se muodos
tettiin Jalkaväkirykmentti 27:n (JR 27:n) rungolle Päämajan reservinä 
olleen 9.D:n joukoista. Joulukuun alussa Siilasvuo teki rohkean vedon 
valitessaan työparikseen 9.DE:n operatiivisen toimiston (Tsto III) pääl
likkönä YH:n aikana toimineen Marttisen ohi rauhan ajan sijoitetun 
esikuntapäällikön majuri Into Ahosen. Ahonen jäi Ouluun muihin teh
täviin ja siirtyi myöhemmin Lapin Ryhmän esikuntapäälliköksi. 9.D: 
ssa pataljoonankomentajana sekä operatiivisen toimiston päällikkönä
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9.DE:n henkilöstö H yrynsalmella tammikuussa 1940 Raatteen tien 
taistelun päätyttyä. Siilasvuon esikunta toimi aluemetsänhoitajan vir
katalossa, jo k a  sijaitsi H yrynsalmen keskustan liepeillä. Komentaja ja  
esikuntakuntapäällikkö kuvan keskellä. Kuva: Siilasvuo 1940. 
Personnel o f  9"1 D ivision 's headquarters at Hyrynsalmi in January  
1940 after the battle on the R aate road had ended. Siilasvuo s head
quarters worked in the house o f  the local forestry  manager, which was 
situated on the edge o f  the centre o f  Hyrynsalmi. The com m ander and  
c h ie f o f  s ta ff  are in the centre o f  the picture.

toimineen Eino Lassilan mukaan Siilasvuo ei pitänyt Ahosesta, koska 
tämä ei ollut tarpeeksi energinen ja aggressiivinen. Siilasvuo piti Mart
tista sopivana esikuntapäälliköksi; valinnan ratkaisi lähinnä tämän är
häkkä luonne. Komentaja ja  esikuntapäällikkö valitsivat yhdessä muut 
seitsemän esikunnan upseeria. Siilasvuo halusi liike-elämästä Oulu 
Osakeyhtiön johtajan, reserviluutnantti Eero Kalajan. Marttinen vas
tusti epäsotilaallisen siviilin ottamista vastuunalaiseen huoltotehtävään, 
mutta Kalajasta tuli ase-ja kuormastoupseeri. Päällystön valinta ei Sii
lasvuon mukaan ollut helppoa, koska tarjokkaita olisi ollut enemmän
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kuin paikkoja.12
Apuvoimien saavuttua Suomusalmelle perustettiin siellä jo olleista ja 

sinne keskitetyistä joukoista Ryhmä Siilasvuo. Joulukuun 22. päivänä 
joukkoja vahvennettiin lisääjä muodostettiin divisioona, joka sai takai
sin alkuperäisen järjestysnumeronsa. Uuden 9.D:n esikunta täydennet
tiin lähes määrävahvuiseksi. Siilasvuon esikunta toimi aluemetsänhoi- 
tajan virkatalossa Hyrynsalmen kirkonkylässä, josta oli rintamalle mat
kaa noin 35 kilometriä. Esimerkiksi Raatteen tien hyökkäysvaiheessa 
Siilasvuo ja Marttinen lähimpine miehineen siirtyivät valoisan ajaksi 
etukomentopaikkaan Haukiperän lossin läheisyyteen, 5-10 kilometrin 
päähän alajohtoportaista, seuraamaan taistelujen edistymistä. Sillä vä
lin Hyrynsalmelle jääneet upseerit hoitivat yhteisvoimin kaikkia teh
täviä13. Etukomentopaikalla päivysti Raatteen tien taisteluiden aikana 
jatkuvasti yksi upseeri, joka otti vastaan ja välitti sanomia esikunnan 
ja  joukkojen välillä. Kuhmossa 9.DE toimi pommituksista huolimat
ta koko loppusodan ajan Jämäksen kasarmeissa, noin kuusi kilometriä 
kirkonkylän lounaispuolella.14

Esikuntapäällikkö Marttinen ei olisi halunnut pysyä ainoastaan esi
kunnassa tai etukomentopaikalla. Hän kävi joulukuussa 1939 pari ker
taa etulinjassa Hulkonniemessä, Kuivasjärvellä sekä Pärsämössä tar
kastamassa ryhmityksiä ja hyökkäysvalmiutta. Siilasvuo kuitenkin käs
ki hänet takaisin esikuntaan todeten tylysti: ’’Esikuntapäällikön paikka 
on esikunnassa.”15

Yhdeksännen Divisioonan johtamista tutkinut Yrjö Honkanen on ha
vainnut, että Siilasvuon yhtymän puutteellisesti kokoonpantu esikunta 
’’erosi...sisäisiltä komentosuhteiltaan ja  toimintatavoiltaan oleellises
ti tavanomaisesti toimineesta divisioonan esikunnasta”. Siilasvuon ko
mentaman 9.DE:n organisaatio poikkesi byrokraattisesta perusorgani
saatiosta eli ns. traditionaalisesta esikunta-ja linjaorganisaatiomallista. 
Keskeistä 9.DE:n sisäiselle organisaatiolle oli esikuntapäällikön johta
ma ’’johtamiselin”, johon kuului yhdestä kahteen aktiivi- ja kahdesta 
neljään nuorta reserviupseeria. Nämä toimivat lähetti-, yhteys-, sala
kirjoitus- ja  toimistoupseereina. Aktiiviupseerit olivat toisinaan johta
massa joukkoja kentällä. ’’Johtamiselin” muotoutui Honkasen mukaan 
yhtäältä esikunnan syntyprosessin (aikaisemmin prikaatin esikuntana) 
ja henkilöiden vähyyden vuoksi. Toisaalta Marttisen henkilökohtaiset 
ominaisuudet — luja tahto, aktiivisuus ja työtarmo -  vaikuttivat poik
keavan järjestelyn käyttöönottoon. ’’Johtamiselin” ei siirtynyt toimis- 
tokokoonpanoon tapaninpäivänkään jälkeen, kun 9.DE:n henkilöstöä

146



9. DE : n toimintakaavio

liuoin: Tavanomaisessa divesik: ssa toimivat 
Tsto I, II ja III

Soii to: . pnrusjohtamislinja
__________johtamis- tai yhteis

toiminta! in ja tarvittaessa

Talvisodan 9. D E poikkesi sisäisiltä  komentosuhteiltaan ja  työskentely
tavoiltaan tavanomaisesta divisioonan esikunnasta. Keskeistä kokoon
panolle oli esikuntapäällikön joh tam a ’johtam iselin  Kuva: H onka
nen 1967.
H eadquarters o f  9"' D ivision during the Winter War differed from  
normal divisional headquarters in its com m and relationships and  
m ethods o f  work. Central to its composition was the ‘com m and u n it’ 
led by the c h ie f o f  staff.

vahvennettiin. Marttisella riitti alkuvaiheessa voimia ja  aikaa toimia 
päätehtävänsä ohella myös sekä operatiivisen että tiedustelutoimiston 
päällikkönä. Henkilösuhteet, koulutustausta sekä ikä vaikuttivat 9.DE: 
ssa johtamislinjojen kulkuun siten, että Siilasvuo asioi usein suoraan 
jääkäriupseeritaustan omanneen pioneerikomentajan sekä kadettitaus- 
taisen huoltopäällikön kanssa. Marttinen neuvotteli puolestaan suoraan 
kadettitaustaisten tykistö-ja viestikomentajan kanssa. Honkanen koros-
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taa, etteivät edellä mainitut luonnolliset arvovaltalinjat estäneet muita 
kontaktejapa että toimintaa muutenkin leimasi hyvä yhteishenki.16

Marttinen kuvasi hänen ja Siilasvuon yhteistyötä seuraavasti: ’’Ko
mentaja ja  esikuntapäällikkö neuvottelivat, ’puntaroivat yhdessä’jatku
vasti suunnitelmista. Komentaja teki päätökset, mutta esikuntapäällik
kö useastikin esitti eriävän mielipiteen, vielä, ainakin kahdesti niin jyr
kässä muodossa, että pyysi pataljoona(a)!” Hänen mukaansa Siilasvuo 
osallistui ’’melko kiinteästi” suunnitelmien laadintaan ja ylipäätään esi
kunnan toimintaan. Marttinen teki toistuvasti esityksiä ja esitti esimie
helleen jatkuvasti osasuunnitelmia, ennen kuin kokonaissuunnitelma 
valmistui. 9.DE:ssa salakirjoitus- ja lähettiupseerina palvellut Erkki 
Hara toteaa Marttisen ideoineen 9.D:n operaatiot. Siilasvuo tai Mart
tinen kysyivät aselajipäälliköiltä tarvittaessa heidän aselajiensa suori
tusmahdollisuuksista. Tosin operatiivinen toimistoja tiedustelutoimis- 
to olivat erillisinä Marttisen johdossa, mikä, Honkanen jatkaa, ’’hidasti 
niiden yhteistoimintaa”. Ajan puutteen vuoksi Marttisen johtamia neu
votteluja järjestettiin vain harvoin. Kuitenkin Marttinen piti esikunnan 
eri osat tietoisina tilanteen kehityksestä. Honkasen mukaan voidaan pu
hua esikuntapäällikön informoivasta ja yhteistyötä koordinoivasta joh
tamisesta.17

On helppo yhtyä Honkasen johtopäätökseen, jonka mukaan Raatteen 
tien hyökkäyksessä 9.DE:n osuus komentajan päätökseen oli vähäinen, 
mutta johtamistoiminnan perusteina käytettyjen tietojen hankkimises
sa sillä oli rooli. 9.DE:n lähtökohtatilanne oli selvä Raatteen tien tais
telussa: suunnitelman tekoa edesauttoivat selkeä tuhoamistehtävä sekä 
täsmälliset vihollistiedot. Sitä paitsi Siilasvuo ja hänen esikuntansa oli
vat hankkineet joulukuun taisteluissa tärkeää kokemusta hyökkäysten 
johtamisessa. Samalla esikunnan sisäinen yhteistoiminta oli kehittynyt 
oloja vastaavaksi. ’’Johtamiselin” sovelsi Marttisen johdolla menestyk
sellisesti tilanteen mukaista johtamista. Marttisella, joka käytännössä 
laati vajaassa viikossa lähes yksin perusteellisen Raatteen tien hyök
käyssuunnitelman, oli Honkasen mukaan voimakas osuus ja vaikutus, 
koska esikuntapäällikkö oletettavasti kykeni ’’aktiivisuutensa ansiosta 
vaikuttamaan moniin komentajan ratkaisuihin”. Honkanen huomaut
taa, ettei Siilasvuo kuitenkaan ollut johdettavissa, vaan hän osallistui 
operatiivisen työskentelyyn ja ’’teki itse tärkeimmät ratkaisut” vaatien 
joka kerran Marttiselta täsmälliset perustelut ennen esitysten hyväksy
mistä tai päätöksen tekoa. Päätösten pohjana onkin todennäköisesti ol
lut Siilasvuon ja Marttisen yhteinen tilanteenarvostelu.16
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Komentajan ja esikunnan suhdetta ja keskitettyä toiminnan johtoa 
Marttinen valaisee seuraavasti: ’’Komentaja luonnollisesti teki ratkaisut 
suuremmissa asioissa. Esikuntapäällikkö teki usein ratkaisuja komen
tajan poissa ollessa tai nukkuessa. Luonnollisesti esikuntapäällikkö rat
kaisi myös päivän aikana lukuisia pienempiä asioita19, joita yksinker
taisesti ei ehditty tuoda komentajan huomioon. Pidin komentajan tie
toisena ratkaisuista.” Sen sijaan komentajan päätöksien täytäntöönpano 
ei onnistunut ohjeiden mukaisella tavalla eli delegoimalla ja  jakamalla 
tehtävät esikunnan eri osille, koska Marttinen halusi pitää langat omis
sa käsissään. Hän vastasi viime kädessä valitsemastaan linjasta, sillä 
hänen olisi esikuntapäällikkönä kuulunut valvoa esikunnan työskente
lyä sekä työnjaon tarkoituksenmukaisuutta. Marttinen vitsaili myöhem
min muodostaneensa talvisodassa ’’yhden miehen esikunnan”.20

Vastuuntuntoinen Marttinen piti huolen, että komentajan päätös pi
dettiin valmisteluvaiheen ajan voimassa olleiden ohjeiden mukaisesti 
salassa. Näin ollen hän katsoi tarpeelliseksi rajoittaa asiasta tietoisena 
olevien henkilöiden lukumäärää. Tämä tapahtui myös tyytymällä ajoit
tain suullisiin tiedotuksiin. Esimerkiksi 9.DE:n työskennellessä Hyryn
salmella suunnitelmat syntyivät salaamissyistä Siilasvuon ja Marttisen 
kammareissa. Niissä järjestettiin niin ikään pienen piirin käskynantoti- 
laisuuksia.21

Yhdeksännen Divisioonan toimintaa johdettiin lyhyiksi ja ytimek
käiksi laadituin erilliskäskyin22, joilla hyökkäysvalmisteluja kehitettiin 
asteittain. Raatteen tien hyökkäysoperaation käynnistäminen tapahtui 
enimmäkseen suullisilla esikäskyillä ja ohjeilla, joiden täytäntöönpa
no oli jo vauhdissa siinä vaiheessa, kun ryhmitys- ja hyökkäyskäskyt 
saatiin viimeistellyiksi. Raatteen tien taisteluun liittyen annettiin ai
noastaan yksi yhteiskäsky, ja  sekin oli yhdistelmä aiemmin annetuis
ta erilliskäskyistä. 9.DE:n tiedustelutoimiston päällikön Simo Mäkisen 
mukaan johtaminen oli ’’palapeliä”. Siilasvuon ’’omalaatuiseen” joh
tamistapaan kuului se, ettei rykmentti)aosta pidetty kiinni, vaan käs
kyt annettiin usein suoraan pataljoonille. Joukkoyksiköt toimivat sitten 
saamansa tehtävän perusteella, eikä rykmentinkomentajilla useinkaan 
ollut suurta vaikutusta lopputuloksiin. Valtaosa Raatteen tien taistelun 
aikaisista ratkaisuista tehtiin 9.DE:ssa nopeasti tilanneilmoitusten pe
rusteella. Tilanteet vaihtuivat nopeasti, minkä vuoksi Marttinen suoritti 
nopean tilanteenarvioinnin, valitsi parhaan vaihtoehdon, esitti sen Sii
lasvuolle suunnitelmana hyväksyttäväksi, minkä jälkeen esikuntapääl
likkö antoi siitä käskyn. Viestivälineilläkin suullisesti annetut lyhyet

149



käskyt ja ohjeet kiijoitettiin aina ennen niiden radiolla tai puhelimella 
tapahtunutta viestittämistä.23

Esikuntapäällikkö vastasi myös esikunnasta lähtevien käskyjen si
sältö- ja  muotoseikkojen oikeellisuudesta ja niiden perille toimittami
sesta. Vaikka Siilasvuo saneli joitakin käskyjä huoltopäällikölle (joka 
määräsi itsekin taktisista kysymyksistä) ja pioneerikomentajalle, käs- 
kytyksen valmistelut teki muutoin lähes yksinomaan Marttinen, ja hän 
antoi henkilökohtaisesti käskyjä komentajille. Asiakiijat valmistuivat 
siten, että Marttinen saneli käskyn nuoremmalle upseerille tai konekir- 
joittajattarelle, minkä jälkeen hän kävi lukemassa sen Siilasvuolle. Di
visioonan komentaja saattoi esittää sanamuotoihin vähäisiä muutoksia. 
Seuraavaksi käsky kiijoitettiin puhtaaksi, allekirjoitettiin sekä annettiin 
lähettiupseerille. Tiedustelu- tai operatiivisen toimiston päälliköillä ei 
yleensä ollut mitään tekemistä käskyjen laadinnassa, sillä he olivat lä
hes poikkeuksetta kentällä tiedustelu-, yhteys- tai taistelutehtävissä.24

Marttisen aktiivisuus ilmeni myös ilmoitusten vaatimisena. Esikunta
päällikkö lisäsi käskyihin vaatimuksia ilmoitusten lähettämisestä 9.DE: 
aan. Jos niitä ei tullut, hän soitti hanakasti perään. 9.DE lähetti tilan- 
neilmoituksia Pohjois-Suomen Ryhmän esikuntaan (P-SRE). Niiden 
määräajat olivat klo 10 ja 20, mutta Honkanen on havainnut, ettei 9.DE 
noudattanut Raatteen tien taistelun aikana ylemmän johtoportaan aset
tamia päivittäisiä määräaikoja.25

Räväkkä esikuntapäällikkö puuttui myös 9.DE:n ulkopuolisiin seik
koihin, kuten ilmatoijunta-aseiden sijoitteluun. Tämä tapahtui sen jäl
keen, kun neuvostohävittäjät olivat päivittäin häirinneet Siilasvuon 
joukkojen toimintaa, ja kerran eräs sotamies oli kaatunut Marttisen 
viereltä vihollishävittäjien konekiväärituleen. 54. Raskaan Ilmatorjun- 
takonekiväärijoukkueen johtajan, reservivänrikki Holger Viennon il
moittautuessa 15.12. Marttiselle ja kertoessa aloittavansa asematiedus- 
telun, esikuntapäällikkö otti ohjat käsiinsä. Marttinen tiesi aiemman 
kokemuksensa perusteella viholliskoneiden tulevan vielä aamupäivällä 
uudestaan. Näin ollen hän käski kaksoisilmatoijuntakonekiväärin suo
raan tielle asemiin. Viennon joukkue saapui paikalle klo 10.20, ja jo 
klo 10.28 tulivat hävittäjät. Pappilanmäellä asemissa ollut konekivääri 
tiputti nopeasti koneen, joka putosi Kiantajärven rantajäätikölle.26

Marttisen oman käsityksen mukaan 9.DE:n menestyksen salaisuus 
olikin juuri se, ettei siinä ollut puhtaita esikuntaupseereita, vaan kent- 
täupseereita, jotka liikkuivat joukkojen parissa. Näin ollen yhtymän 
esikunnassa ’’tiedettiin elävästi -  ei minkään paperipalan välityksellä
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— mitä oli menossa, ja ellei tiedetty niin mentiin heti katsomaan”. Toi
saalta koulutetuista esikuntaupseereista oli pulaa, koska kentällä tarvit
tiin päteviä komentajia. Marttisen mukaan 9.DE:n selvä heikkous oli 
yleisesikuntaupseerien, ja ylipäätään upseerien puute. Hän luonneh
ti 9.DE:aa suoran toiminnan esikunnaksi, jossa oli minimaalisen pie
ni ryhmä, keskitetty toiminnan johto sekä äärettömän nopeat ja aktiivi
set esikunta- ja kenttätoiminnot. Sen vastakohta olisi ollut ylisuuri ja, 
Marttisen sanoin, ’’teoretisoimiseen ja  paperityöhön vajonnut” esikun
ta, joka toimii vain itseään varten.27

Perusteltuna johtopäätöksenään Raatteen tien hyökkäysoperaation 
suunnittelusta ja toteuttamisesta Honkanen esittää, että Siilasvuon di
visioonan johtamistoiminta oli välitöntä sekä ’’äärimmäisen keskitettyä 
ja nopeaa”. Honkasen mukaan voidaan karrikoidusti todeta 9.DE:ssa 
olleen ainoastaan kollegiaalinen työpari, Siilasvuo ja Marttinen. Hei
dän välinen yhteistoimintansa oli kiinteää, joten ’’heissä yhdistyi sekä 
suunnitteleva että toimeenpaneva johto”. Seppälä, joka yhtyy Honka
sen päätelmiin, arvioi, että työparin ’’yhteistyö sujui noina viikkoina 
hyvin”. Myös suomalaiset sotahistorioitsijat ovat arvioineet myöntei
sesti 9.DE:n johtamistoimintaa Raatteen tien taistelussa. Kalevi Usvan 
mukaan saavutetun menestyksen taustatekijät olivat onnistunut suunni
telma ja  sen tarmokas toteutus. 9.D:n viestitoimintaan perehtynyt K. J. 
Mikola on puolestaan havainnut, että yhteyksien ylläpito vaati improvi
soituja ratkaisuja. Lähettien käytön lisäksi toimintaa oli toisinaan mää
riteltävä jopa taisteluäänten perusteella.28

Marttisen mietteitä 9.D:n tehtävistä ja suunnitelmista 
sekä niiden toteutuksesta

Ensimmäinen osatehtävä -  163.D:n lyöminen

Tulevan toiminnan suuntaviivoja hahmoteltiin jo 7.12. P-SRE:ssa Ka
jaanin liepeillä, jossa Siilasvuo vieraili Marttisen kanssa. Pohjois-Suo- 
men Ryhmän komentaja, jääkärikenraalimajuri Viljo Tuompo antoi 
suullisen käskyn lyödä Suomussalmelle edennyt vihollinen. Ensiksi 
suomalaisten joukkojen henkeä piti nostattaa, jotta niiden vastahyök- 
käyskyky parani. Tästä syystä Marttinen alkoi kertomansa mukaan heti 
Suomussalmelle saavuttuaan levittää liioiteltua huhua, että kokonainen 
suomalainen divisioona oli saapumassa paikalle. Valkoisella valheella 
lienee ollut moraalia kohottava vaikutus.29
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Jouluaattona 9.DE sai P-SRE:ltä toimintaohjeen, jossa Hulkonnie- 
men valtaus oli käsketty suoritettavaksi idästä. Alkuperäisessä käskys
sä väärä ilmansuunta on vedetty yli ja sen tilalle on korjattu ’’lännestä”. 
Marttinen vahvistaa, että länsi oli taktisesti ja operatiivisesti edullisem
pi suunta, ja  se oli suunnittelussa mukana alusta alkaen.30

Noihin aikoihin Marttisen tavannut, JR 64:ssa sotilaspastorina toi
minut esikuntapäällikön lapsuudenystävä ja koulukaveri Erkki Airas 
muistaa Marttisen puhuneen aktiivisuuden puolesta. Tämä kertoi Ai- 
rakselle, että iskuja tuli suunnata viholliseen joka puolelta ja liikku
vuutta oli käytettävä hyödyksi. Aloite oli jo suomalaisilla. Yllätystä ja 
häirintää oli jatkettava lakkaamatta.31

Toinen osatehtävä -  44.D:n tuhoaminen

Pohjois-Suomen Ryhmän esikunta antoi 30.12. kirjallisen toimintaoh
jeen, jonka myötä 9.DE sai hyökkäyksen suunnitteluun ’’täysin vapaat 
kädet” suoritustavan ja -ajan osalta. Suunnitelma syntyi Siilasvuon esi
kunnassa. P-SR:n alue oli laaja, ja näin ollen Raatteen tien hyökkäys
suunnitelma syntyi Marttisen mukaan käytännöllisistä syistä 9.DE:ssa. 
Hän muistelee paikallistuntemuksella olleen suunnittelutyössä huo
mattavaa merkitystä. Marttisen laatiman hyökkäyssuunnitelman pohja
na olivat käytettävissä olleet tilannetiedot sekä käsitys, jonka mukaan 
Raatteen tie oli lähes ainoa venäläisten huoltotie. Katkaisemalla huolto 
hyökkääjä joutuisi vaikeaan tilanteeseen.32

Raatteen tien tapauksessa 9. DE oli itse määritellyt tehtävänsä: Lyö
dä Raatteen tien suunnassa oleva vihollinen. Käsky edellytti joukkojen 
siirtämistä lähtöalueille ja valmistelujen aloittamista viipymättä. Perus
teeksi komentajan päätöstä varten kaivattiin informaatiota, jota saatiin 
hyvin. Marttisen johdolla syntyi karkea hyökkäyssuunnitelma 44.D:n 
varalle jo heti joulun jälkeen, ennen kuin 163.D:n kohtalo täyttyi. Sii
lasvuo päätti kuitenkin antaa joukoille muutaman päivän levon, ja uusi 
hyökkäys käynnistettiin vasta sen jälkeen. Aluksi tarkoituksena oli to
teuttaa kaksipuolinen saarrostus Cannaen hengessä, Joutselän33 mal
liin. Tiedustelulla selvitettiin, ettei Raatteen tien pohjoinen puoli sovel
tunut hyökkäykselliseen toimintaan. Sen sijaan tien eteläpuolelta johti 
hyviä etenemisuria kohti Raatteen tietä. Apuna olivat paikalliset polii
sit ja  metsätyömiehet, joita heidän oivallisen paikallistuntemuksensa 
vuoksi käytettiin hyökkäysosastoissa suunnistajina ja oppaina. Martti
nen muisteli myös, että pioneerien vähyys suosi yhtä etenemissuuntaa. 
Hyökkäystä valmisteltiin useiden päivien ajan. Lukuisia osapäätöksiä
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Suom alaiset saivat Raatteen tieltä huomattavan sotasaaliin. Kuvassa 
puna-arm eijan 44.D:n lippu. Ukrainalaisdivisioonan lippu päätyi So
tamuseon kokoelmiin M arttisen kautta. Kuva: Anri Heinonen, Sotam u
seo.
The Finns captured a considerable quantity o f  war booty on the Raate  
road. The p icture shows the fla g  o f  the R ed  Army's 44lh Division. 
Through Marttinen, the fla g  o f  this Ukrainian division ended up in the 
M ilitary M useum o f  Finland.

tehtiin ja toimintaohjeita34 annettiin esikunnan upseereille ja  myös ko
mentajille, joita toiminta koski. Varsinaiset kirjalliset ryhmitys- (1.1.) 
ja hyökkäyskäskyt (4.1.) olivat ainoastaan yhteenvetoja jo aiemmin an
netuista erilliskäskyistä ja ohjeista. Marttisen salanimellä Victor Suo
malainen esittämän oman käsityksen mukaan operaatio toteutettiin vai
heittain. Ensiksi tiedusteltiin ja  pysäytettiin vihollisyhtymä. Seuraavak- 
si hyökättiin ja paloiteltiin paikalleen pysähtynyt divisioona. Viimeises
sä vaiheessa se eristettiin ja  tuhottiin.35

Marttinen oli jälkikäteen kohtuullisen tyytyväinen 9.D:n joukko
jen suoriutumiseen, mutta piti lievänä pettymyksenä reserviluutnantti 
Leo Lavin komppanian (JR 64:n 7. Komppania) toimintaa Raatevaa- 
rassa. Komppania ei saanut maantietä pysyvästi poikki. Näin ollen se
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oli päästänyt pieniä 44.D:n osastoja lävitse, vaikka se ei ollutkaan tar
koitus.36 Marttinen oli jo kaksi vuotta aiemmin enteellisesti kirjoittanut 
omiin mahdollisuuksiin uskovassa diplomityössään seuraavasti: ”Lii- 
kuntakelpoisilla joukoilla voidaan metsien kautta suunnattavilla saar
rostavilla iskuilla tuottaa sulutusten pysäyttämälle viholliselle tuntuvia 
tappioita.”37

Kuhmon operaatiot

Raatteen tien taistelun jälkeen 9.DE suunnitteli Marttisen johdolla 
täyttä häkää hyökkäystä Vuokkiniemeen tietämättä, että heidät mää
rättäisiin pian siirtymään Kuhmoon. Suunnittelu, joka tapahtui jäl
leen P-SRE:sta riippumatta, keskeytyi, kun tieto siirrosta saapui. Kuh
mon hyökkäyssuunnitelma hahmoteltiin P-SRE:ssa. Siilasvuo kävi 
tammikuun puolivälissä 1940 Kajaanissa saamassa tilanneselostuk
sen ja  kuulemassa Tuompon päätöksen. P-SRE antoi hyökkäyskäskyn 
26.1.1940. Marttisen mukaan 9.DE:n tarkoituksena oli käyttää suurin 
piirtein samanlaista taktiikkaa kuin Raatteen tiellä; olennaista oli siis 
tälläkin kertaa vihollisen huoltoyhteyksien katkaiseminen. Raatteen 
tiellä 9.DE:lla oli ollut toimintavapaus ja riittävästi aikaa valmistella 
hyökkäystään, mutta Kuhmossa näin ei ollut. Siellä vihollinen oli eh
tinyt kaivautua.38

Vuonna 1972 Marttinen talvisodan opetuksia pohtiessaan korosti tu- 
hoamispyrkimystä, joka oli ollut johtoajatuksena 9.DE:n operaatioissa: 
piti löytää ne keinot, joilla vihollinen kyettiin tuhoamaan. Marttinen 
painotti myös sekä maaston- että vihollistiedustelua ja tietojen hyväksi
käyttöä johtamisessa. Hän jatkoi, että ’’olimme kaavoista vapaita”. 9.D: 
n joukot eivät hyökänneet rintamassa, vaan sieltä, mistä se parhaiten 
onnistui. Kuhmossa käytettiin suorasuuntausta, koska kaarituli ei te
honnut jäätyneisiin korsuihin.3'1

Vaikka Raatteen tien taistelussa 9.D:lla oli ollut selkeä painopis
te Haukilan-Kokkojärven alueella, painopisteajattelu ei ollut selvä
piirteistä Kuhmon taisteluissa. Todellisuudessa 9.DE:ssa ei Marttisen 
muistikuvien mukaan edes ajateltu painopistettä, vaan yhtymällä kat
sottiin sen sijaan olevan monta erilaista suuntaa, kuten sivustat ja  mo
tit. Joukkoja siirrettiin ’’kulloisenkin tarpeen mukaan” päätehtävänään 
54.D:n tuhoaminen. Jonkinlainen joukkojen käytön painopiste oli kui
tenkin hyökkäyskäskyn mukaan Saunajärven itäpuolella. Raimo Heis
kasen tekemän havainnon mukaan 9.D:n joukkojen käytössä oli selvä 
logiikka: ne ’’suunnattiin vihollisen 54.D:n tuhoamiseksi kaikilta suun-
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niitä yhteistä keskipistettä kohti”.40

Marttinen ja tiedustelun merkitys

Karttojen puute ja heikko laatu vaikeuttivat tiedustelutoimintaa, jonka 
merkitystä Marttinen erityisesti painotti. Airas kuvaa Marttisen tapaa
mista joulun 1939 paikkeilla seuraavasti: ’’Hänen työhuoneensa seinää 
peitti mahtava Suomusalmen kartta, jossa olivat erityisen tarkasti mer
kittyinä laajan pitäjän tiet ja teiden risteykset...Alpo Marttinen osoitti 
eräitä kiintopisteitä ja  sanoi: -  Katso nyt, tuossa tienhaarassa on mei
dän joukkoja... tuo tie on osittain meidän hallussa ... tuo tärkeä sol
mukohta on meillä... ja sitten tuolla alhaalla tuo järvien välinen kannas 
on meillä... tuossa kylässä on meidän joukkoja... tuon lossin luota läh
tee meille tärkeä tie etelään ja se on ehdottomasti pidettävä hallussam
me. ■»41

Airaksen kuvausta tukevat 9.DE:n salakirjoitus- ja lähettiupseerina 
toimineen Erkki Haran muistikuvat, joiden mukaan Marttinen piti itse 
tilannekarttaa ja nukkui sen äärellä kammarissaan Hyrynsalmella. Kar
tat olivat molemmilla osapuolilla heikkotasoisia. Heikon laadun lisäksi 
niiden määrä oli riittämätön, mikä vaikeutti erityisesti johtamista. Sii
lasvuo toteaa Suomusalmen taistelut -kidassaan: ’’Ainoa käytettävissä 
oleva kartta, Suomussalmen pitäjän kartta mittakaavaan 1 : 100 000, ei 
antanut käsitystä maastosta ja  oli lukuisissa kohdin törkeän virheelli
nen. ■ 42

Hulkonniemen päähyökkäyksen valmistelujen yhteydessä Marttinen 
kiinnitti muun muassa erityistä huomiota vihollisen suuntautumiseen 
tulevan tavoitteen sivustoilla. Hän välitti tiedot eteenpäin asianomaisil
le joukoille. Esimerkiksi 21.12. hän kehotti majuri Kaarle Karia kiin
nittämään erityistä huomiota Niskanselän varmistamiseen, koska vi
hollinen oli siirtänyt siellä sijaitsevaan saareen konetuliaseita. Kolme 
päivää myöhemmin hän soitti Karille kertoakseen, että vihollinen oli 
laskenut savuverhon Niskanselällä.43

Honkasen mukaan 9.DE:n kyky seurata tilannetta Raatteen tien tais
telun alla oli hyvä. Näin ollen se kykeni määrittämään jopa rykment
tien alaisten taisteluosastojen kokoonpanot. Ne muodostettiin tehtävän 
asettamien vaatimusten mukaisiksi.44 Ennen joukkojen siirtoa keskitys- 
alueille tapahtunutta tulevan hyökkäysalueen tiedustelua johti 9.DE eli 
käytännössä esikuntapäällikkö ’’piiskurina” ja ’’toimeenpanevana voi
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mana”. Esikuntapäällikkö -  ja toisinaan myös komentaja -  antoi käskyt 
tiedustel uosastoi lie ,45

Tehokas omien joukkojen suorittama tiedustelu oli selvittänyt ukrai
nalaisen 44.D:n ryhmityksen. Tieto divisioonan keskittymisestä Raat
teen suunnalle varmistui lopullisesti vasta joulukuun 27. päivän kulu
essa. 9.DE sai tietoja myös P-SR:n lentotiedustelulta sekä Päämajan 
kuuntelutiedustelulta. Talvisodassa voimassa olleissa esikuntien oh
jeissa painotettiin vaikenemista sotilasasioista. Esimerkiksi lausunto
ja tiedotusvälineille sai antaa ainoastaan esikuntapäällikkö. Tarkim
min varjeltu salaisuus (josta Marttinen suostui puhumaan vasta 1968) 
oli Marttisen mukaan radiokuuntelun tuloksien välitön hyödyntäminen. 
Radiokuuntelu sieppasi viestejä puna-armeijan eriasteisten johtoportai
den radioverkoista. Saadut tiedot avattiin nopeasti ja käännettiin viipy
mättä. Joppe Karhunen kirjoittaa, että ’’Reino Hallamaa antoi tärkeim
pien viestien sisällöt suoraan Siilasvuolle”. Tiedot, jotka pitivät 9.DE: 
n tilanteen tasalla ja tukivat rohkeiden päätöksien tekoa, olivat Martti
sen pöydällä yleensä viiden—kuuden tunnin kuluttua niiden sieppaami
sesta. Raatteen tien taisteluiden loppuvaiheessa 9.DE:aan saapui kaksi 
brittiupseeria, jotka Marttinen briiffasi ’’huonolla saksallaan”. Brittien 
kysyttyä, oliko radiokuuntelulla mitään merkitystä, Siilasvuo vastasi 
empimättä, että siitä oli ollut hyötyä päivittäin. Esikuntapäällikkö yrit
ti paikata esimiehensä ajattelematonta lausumaa parhaan kykynsä mu
kaan. Marttinen arvioi myöhemmin, että radiotiedustelulla oli merki
tystä, mutta johtamistoiminnan kannalta tärkeimpiä olivat hänen mu
kaansa hiihtopartioiden hankkimat tiedustelutiedot.46

Kuriositeettina mainittakoon, että pioneerikomentaja, jääkäri kaptee
ni Feeli Rinta kävi henkilökohtaisesti Pärsämönselällä tiedustelemassa 
kuuluisan, Raatteen tien kanssa yhdensuuntaisen ja  vesistölinjaa Alan- 
teenjärvi—Pärsämönselkä-Vuokinjärvi pitkin kulkeneen huoltotien pai
kan. Hän ajoi sotasaalisautolla vihollisten keskelle, mutta selvisi tilan
teesta venäjää puhumalla. Marttisen mukaan tie avattiin viime tingassa, 
ettei se olisi paljastunut. Salaamissyistä myös joukkojen siirrot toteu
tettiin pimeällä tai hämärässä. Honkanen, joka perustaa väitteensä Rin
nan haastattelulausuntoon, päättelee jäätien rakentamisen olleen toden
näköisesti Marttisen idea.47

Suomalaisten tiedustelu ei ollut onnistunut selvittämään vielä yleis- 
hyökkäystä edeltävään iltaan (4.1.) mennessä Raatteen tiellä olevien 
joukkojen rykmenttejä. Sen sijaan Sanginlammilla saadut vangit olivat 
osoittautuneet JR 146:n ukrainalaisiksi. Omien mahdollisuuksien tar
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kastelua ja tulevan toiminnan suunnittelua edesauttoi muun muassa se, 
että suomalaiset saivat Raatteen taistelun aikana runsaasti sotasaalista, 
mukaan lukien 44.D:n kirjalliset käskyt.48

Vaikka Marttinen korosti oikeaa tilannekuvaa, tiedot Kuhmossa mo
titettujen 54.D:n joukkojen avuksi tulleista hiihtojoukoista, erityises
ti Dolinin joukkojen liikkeistä, olivat vaillinaisia. Marttinen, jolla oli 
omien sanojensa mukaan paha aavistus, oli teroittanut jo helmikuun 6. 
päivänä JR 27:lle, että vihollisen liikehdintään maantien eteläpuolella 
oli kiinnitettävä erityistä huomiota. Näin ollen esikuntapäällikkö käski 
motinvartijoiden varmistaa myös selustansa. Marttinen halusi kuumei
sesti tietoja Vetkosta, koska 9.DE:lla ei ollut yöllä 12./13.2. tietoa Do
linin hiihtoprikaatin sijainnista. Esikuntapäällikkö yritti soittaa joukko
jen komentopaikoille saadakseen vastauksen kadonneen hiihtoprikaatin 
arvoitukseen; hän myös kyseli jatkuvasti tilanteen kehittymisestä. Seu- 
raavana aamuna havaittiin kaksi latua. Marttinen lähetti henkilökohtai
sesti tiedustelukoneen ottamaan asiasta selvää. Vanhentunutta ja hidas
ta Junkers K.43f-konetta (”Pikku-Junnua’j  saattoi kuitenkin vihollisen 
ilmanherruuden vuoksi käyttää vain aamu- ja  iltahämärässä tai yöllä. 
Lentäjä epäonnistui Marttiselta saamansa tehtävänannon mukaisessa 
tiedustelutehtävässään eikä saanut havaintoa hiihtoprikaatin suuntautu
misesta. Marttinen kävi myöhemmin itse paikalla toteamassa, että olisi 
vaatinut erityisen tarkkaa näkökykyä havaita ladut suurten puiden kat
veesta.49

Marttisen käynti Kuhmon esikuntakukkuian maastossa

Kuhmossa helmikuun lopulla tapahtunut ns. esikuntakukkuian valtaus 
tarjoaa oivan esimerkin Marttisen toiminnasta ja vaikutuksesta. 9.DE: 
ssa ihmeteltiin, miksi joukot eivät olleet onnistuneet hyökkäyksissään 
Luelahden alueella. Näin ollen Siilasvuo lähetti Marttisen ja 9.DE:n ty- 
kistökomentajan, kapteeni Reino Hirvan paikalle tutustumaan tilantee
seen. He pohtivat yhdessä mottialueella toimineiden joukkojen johtaji
en kanssa uusia hyökkäyssuunnitelmia ja tykistövalmistelun käyttöön 
liittyviä seikkoja. Tiedustelun aikana katsottiin tykkien paikat ja isku- 
portaan yksiköiden liikesuunnat. Esikuntakukkuian valtauksen suunnit
telu tapahtui Erillinen Pataljoona 12:n (Er.P 12:n) komentajan, eversti
luutnantti Erkki Ruotsalon komentopaikassa.50

Esikuntapäällikkö, jolta ei puuttunut henkilökohtaista rohkeutta, kävi



Alpo M arttinen olisi mieluusti 
kierrellyt tulilinjoilla, mutta Sii
lasvuo ei yleensä sallinut esikun
tapäällikkönsä etulinjavierailu- 

ja . Kuvassa M arttinen Raatteen 
tiellä 7.1.1940. Väsymys näkyy  
selvästi esikuntapäällikön kas
voilta. Kuva: Karttimo ja  Salm i
nen 1992.
A lpo M arttinen would have liked  
to go  round the firing lines but 
Siilasvuo d id  not in general p er
m it his c h ie f o f  s ta ff  to make vis
its to the fro n t line. The picture  
shows M arttinen on the Raate 
road on 7 January 1940. Tired
ness can be clearly seen on the 
face  o f  the c h ie f o f  staff.

joukkueenjohtaja, reservivänrikki Osmo Rasilon kanssa tutustumassa 
tilanteeseen. Rasilolle jäi esikuntapäälliköstä määrätietoisen miehen 
vaikutelma. Rasilo kuvaa tapausta seuraavasti: ’’Marttinen sanoi mi
nulle, että me menemme katsomaan eteen, hän haluaa perusteellisesti 
nähdä minkälainen on esikuntakukkula ja minä siellä käyneenä tulen 
mukaan kertomaan. Niin me kapteeni Marttisen kanssa ryömittiin ihan 
eteen niin pitkälle kuin suolle saattoi mennä. Makasimme vierekkäin ja 
minä kerroin minkälaista siellä on. Näkihän Marttinen itsekin kaikki ne 
korsut, kenttälinnoitetun aseman. Minä kerroin missä kohti olin käynyt 
ja minkälaista taaempana oli...”51

Siilasvuon Kuhmo talvisodassa -kiijaa varten tehdyssä Er.P 12:n toi
mintakertomuksessa on toinen silminnäkijäkuvaus Marttisen käynnistä 
Luelahdessa: ’’Nähtyään maaston, käsitti esik. päällikkö täysin epäon
nistuneet hyökkäysyritykset.”52

Esikuntapäällikön käynnillä etulinjassa oli vaikutusta käskyihin. Sii
lasvuo ohjeisti Osasto Hakasta tarkasti hyökkäyskäskyssään. Tulival
misteluun oli kiinnitetty Marttisen ja Hirvan esityksestä erityistä huo
miota. Tukemiseen käytettiin viittä kenttäkanuunaa ja  kahta panssarin- 
toijuntatykkiä, jotka kaikki ampuivat suoralla suuntauksella korsuauk- 
koihin. Marttisen laatimassa hyökkäyskäskyssä luki: ’’Käsken pereh
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dyttämään kaikki alijohtajat tarkoin hyökkäysmaastoon ja majuri Ha
kasen laatimaan yksityiskohtaisen hyökkäyssuunnitelmaan.” Toiminta
ohjeina mainittiin, ettei myöhästymisiä saanut tulla ja että hyökkäyksen 
oli jatkuttava korsurivien ohi esikuntakukkulalle. Maaston puhdistami
nen oli määrä tehdä vasta kukkulan saavuttamisen jälkeen.53

Hyökkäyksen toteutuksessa Marttinen piti myös päänsä. Hän tunsi 
tilanteen, maaston sekä joukkojen suorituskyvyn ja lisäksi hän uskoi 
voittoon. Majuri Yqö Hakanen, JR 65:n I Pataljoonan komentaja, joka 
toimi taisteluosaston komentajana, kuvaa maaliskuun 3. päivän tapah
tumia esikuntamaastossa kirjoittaen, että vyörytys eteni aamuyöllä tus
kastuttavan hitaasti. Liike oli pysähtynyt, koska yksi komppanianpääl
likkö oli kaatunut ja viisi joukkueenjohtajaa haavoittunut sekä aliupsee
ri- ja miehistötappiotkin olivat huolestuttavan suuria. Varhain aamulla 
kaikki Hakasen komennossa olleet miehet oli heitetty taisteluun. Haka
nen pyysi divisioonan esikunnalta lupaa hyökkäyksen keskeyttämiseen. 
Valveilla ollut Marttinen epäsi luvan ja antoi Hakaselle käskyn mennä 
itse johtamaan hyökkäystä. Majuri Hakanen vaati komentajan kannan 
asiaan. Marttinen kertoi, että hän oli kävellyt hetken herättämättä kui
tenkaan Siilasvuota. Sen jälkeen hän oli kertonut hyökkäyksen jatka
misen olleen myös divisioonan komentajan kanta. Puhelinkeskustelun 
aikana tilanne kuitenkin muuttui suomalaisten eduksi. Hakanen sai il
moituksen, jonka mukaan vihollinen oli juuri aloittanut vetäytymisen 
Luelahdesta ja Itämotista (Luelahti läntisestä ja itäisestä). Marttinen 
kuvasi Hakasen puhelinilmoitusta esikuntamaaston valtaamisesta seu
raavasti: ’’Harvoin olen kuullut iloisempaa ääntä puhelimessa...kyllä 
se oli hyvä, että te olitte niin luja siinä päätöksessä.”54

Henkilösuhteista ja näkemyseroista

Siilasvuo ja Marttinen olivat molemmat ihmisinä lujatahtoisia ja sär
mikkäitä. Siilasvuo oli perusteellinen, harkitsevainen ja varman pääl
le pelaava komentaja. Häntä on myös usein luonnehdittu luonteeltaan 
vaikeaksi alaiseksi. Marttinen oli puolestaan hyökkäyshenkinen yleis
esikuntaupseeri, jonka intoa komentaja sai toistuvasti toppuutella. He 
edustivat eri sukupolvia: parivaljakolla oli yli 16 vuoden ikäero. Mart
tinen kuvasi suhdettaan esimieheensä seuraavasti: ’’Välillämme oli an
karaakin kitkaa, mutta pääasia että lopputulos oli aina hyvä.” Todel
lisuudessa Marttinen oli talvisodan aikana ottanut jatkuvasti yhteen
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Siilasvuon kanssa. He vaihtoivat kiivaaseen sävyyn mielipiteitä, mikä 
johtui siitä, että esikuntapäällikköä sapetti esimiehensä varovaisuus ja 
teoreettisuus. Vaikka muodollisuudet unohtuivat usein sananvaihdossa, 
Siilasvuo kuitenkin säilytti komentaja-asemansa talvisodassa. Parival
jakon kanssakäymisessä noudatettiin tavanomaisia muotoseikkoja, ja 
Marttinen seisoi asioita hoitaessaan asennossa esimiehensä edessä.55

Kysymys reservien käytöstä hiersi erityisesti työparin näkemyksis
sä. Marttinen oli esimerkiksi 27.12. Hulkonniemessä tutustumassa ti
lanteeseen. Hän pyysi puhelimitse Siilasvuolta lupaa käyttää Lassilan 
pataljoonaa (JR 27:n I Pataljoonaa) painopistesuunnassa 163.Diaa vas
taan. Pyyntönsä hän perusteli tuntemuksellaan, että vihollisen vasta
rinta oli murtumaisillaan. Siilasvuo ei taipunut, koska Lassilan patal
joona oli divisioonan ainoa reservi. Siilasvuo käskikin yllättäen illalla, 
että joukot oli vedettävä kilometri taaksepäin. Marttinen oli eri mieltä 
ja näin ollen hän otti puhelimella yhteyttä Ryhmä Karin komentajaan, 
majuri Kaarle Kariin ja Pataljoona Mankosen komentajaan, kaptee
ni Reino Mankoseen. Molemmat komentajat olivat Marttisen kannal
la. Sitä paitsi he eivät olisi edes kyenneet toteuttamaan Siilasvuon käs
kyä ilman suuria vaikeuksia. Kolmikko sopi, että yöllä pidetään ase
mat ja aamulla jatketaan hyökkäystä. Siilasvuo tuli tuntia myöhemmin 
Marttisen huoneeseen ja kysyi, oliko tämä välittänyt käskyn. Marttisen 
vastattua kieltävästi Siilasvuo suuttui ja uudisti käskynsä. Marttinen ei 
omien sanojensa mukaan välittänyt Siilasvuon käskyä ’’toisenkaan ke
hotuksen jälkeen, koska se oli järjetön”. Aamulla 163.D:n joukot al
koivat irtautua. Siinä vaiheessa Siilasvuo käski hyökätä voimakkaasti, 
mutta Marttisen mukaan se ei enää auttanut.56

Parivaljakko luuli P-SRE:ltä saamiensa tietojen perusteella, että 
everstiluutnantti Paavo Susitaipaleen joukot katkaisisivat neuvosto
joukkojen vetäytymistien, eikä takaa-ajoa näin ollen tarvinnut kiireh
tiä. Tunnettu tosiasia on, että Siilasvuon ja Susitaipaleen välit olivat tu
lehtuneet, minkä vuoksi yhteydenpitoa ja  saumavastuuta ei ollut jäljes
tetty. Ryhmät sotivat omaa sotaansa. Siilasvuo ja Marttinen olivat toi
voneet, että Susitaipaleen joukot olisi alistettu 9.DE:lle. Marttinen ei 
ollut tietoinen 163.D:n myöhemmin pakoreittinään käyttämästä Kian- 
tajärven jäätiestä, ennen kuin venäläisten puolustus alkoi romahtaa ja 
pako alkoi 28.12. Yhdeksännen Divisioonan johto kuitenkin oletti Ryh
mä Suden katkaisevan yhteyden Juntusrannalle, mutta Marttisen mu
kaan Susitaival ’’petti” estäen vihollisen tuhoamisen. Vaikka Tuompo 
antoi myöhemmin tunnustusta Siilasvuon ja Marttisen muodostamalle
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työparille kehuen ’’johdon laatua”, P-SR:n komentaja muistuttaa myös 
Susitaipaleen osuudesta tapahtumien kulkuun. Se oli seikka, jonka Sii
lasvuo henkilöristiriitojen vuoksi halusi usein unohtaa.57

Siilasvuon suhteet olivat viileät myös Tuompoon ja P-SR:n esikun
tapäällikköön, jääkäri eversti Verner Viklundiin. Siilasvuon ja Tuompon 
heikko henkilökemia aiheutti sen, että P-SRE kyseli Marttiselta 9.DE: 
n aikeista ja käski sen mukaisesti. Todellisuudessa Tuompon soittaes
sa Marttisen piti myöhemminkin keksiä syitä Siilasvuon poissaoloon, 
vaikka tämä olisikin ollut fyysisesti samassa huoneessa.58

Marttisen mukaan kiista Lassilan pataljoonan käytöstä oli vain jää
vuoren huippu hänen ja  Siilasvuon kommunikaatiossa: työparilla oli 
jatkuvasti yhteenottoja mielipide-erimielisyyksien vuoksi. Siilasvuo oli 
Marttisen mukaan liian varovainen. Hän itse edusti vastakkaista kan
taa: hyökkäys oli suomalaisten ainoa vaihtoehto. Esimerkiksi Hulkon- 
niemessä Marttinen halusi kertomansa mukaan hyökätä ja ’’armotta tu
hota vihollisen”. Se oli saatu pysäytetyksi, minkä jälkeen oli painettava 
empimättä päälle.59

Toinen esimerkki näkemyseroista on Kevyt Osasto 22:n tapaus Raat
teen tien taistelun aikana. Marttinen katsoi 6.1., että 44.D oli täysin 
suomalaisten armoilla, minkä vuoksi Eskolassa reservissä olleen rat
sumestari Ahti Paavolan komentaman Kevyt Osasto 22:n tuli katkaista 
vihollisten vetäytymistie. Siilasvuo ei antanut lupaa osaston käyttöön 
todeten, että Marttinen pelasi uhkapeliä. Marttinen yritti omien sano
jensa mukaan perustella komentajalle, että venäläiset eivät enää kykene 
hyökkäämään, ja että 9.D:n hetki oli koittanut. Siilasvuo suuttui Mart
tiselle, ja  tilanne säilyi kireänä useita tunteja, jona aikana Marttinen oli 
ennakoinut komentajan lopulta suostuvan reservinsä käyttöön. Näin 
ollen esikuntapäällikkö oli siirrättänyt jo  valmiiksi Kevyt Osasto 22: 
n Raatteen tien läheisyyteen ja käskenyt sen tiedustella tulevat etene
mistiensä. Tammikuun 6. päivän iltapäivällä Paavolan osasto pääsi kuin 
pääsikin mukaan Raatteen tien taistelun jälkiselvittelyihin alistettuna 
Osasto Karille. Kevyt Osasto 22 sai käskyn siirtyä Tyynelän kautta Ma- 
teroon ja katkaista 44.D:n osien vetäytymistiet itään ja pohjoiseen.60

Eräät 9.DE:n jäsenet arvostelivat Marttisen tavoin Siilasvuota voimi
en ripottelusta ympäriinsä taistelualueella. Silloinen kuljetuspäällikkö 
Olavi Hulkko puolusteli komentajansa ratkaisua Raimo Seppälälle an
tamassaan haastattelussa kertoen joukkojen tipoittaisten siirtojen taus
talla olleen miesten tuntemus. Marttisen mielestä divisioonan komen
taja kuitenkin hajotti taktisia kokonaisuuksia (rykmentti-pataljoona,
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9.D E toimi Kuhmo-vaiheessa Kuhmon rajakomppanian kasarmeissa  
Jämäksessä. Kuva: Rajan kansan taistelu 1992.
During the Kuhmo operation, 9"' Division s headquarters worked in the 
barracks o f  the Kuhmo Frontier Company a t Jämäs.

pataljoona-komppania) liikaa erityisesti Kuhmossa. Näin ollen esikun
tapäälliköllä oli omien sanojensa mukaan ’’täysi työ pysyä ajan tasalla 
sotajaotusten osalta”.61

Kun talvisotaa oli käyty jo runsaat kaksi kuukautta, jatkuva henkinen 
paine ja valvominen alkoivat aika ajoin verottaa johtajakaksikon voi
mia. Jopa Marttisen työtarmo oli ilmeisesti hivenen hiipunut aiemmas
ta, eikä häntä sopinut herättää pienten asioiden vuoksi. Tästä esimerk
kinä majuri Hakasen käynti 9.DE:ssa Jämäksen kasarmilla aamuyöllä 
4.2.1940. Hakanen sai oman kertomansa mukaan ’’siellä vallitsevasta 
olotilasta sangen rauhanomaisen vaikutelman”. Valveilla oli ainoastaan 
muutama nuorempi upseeri. Hakanen ilmoitti, että hänen pataljoonan
sa oli saapumassa Kuhmoon, minkä vuoksi hän halusi tavata Marttisen 
ja kuulla tilanteesta. Divisioonan esikunnan päivystäjät kuitenkin vas
tasivat, ettei esikuntapäällikköä (31-vuotiasta) sopinut sellaisen asian 
vuoksi herättää. Tämä hämmästytti kovasti Hakasta, joka loukkaantui 
saamastaan kohtelusta. Tapaus vain vahvisti vanhahkon majurin käsi
tystä esikuntaherrojen ja rintamaupseerien välisestä juovasta.62
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Myös Siilasvuon ja majuri Hakasen suhteet käijistyivät Kuhmossa 
helmikuun puolivälissä Dolinin hiihtoprikaatia vastaan käytyjen tais
telujen aikana. Helmikuun 13. ja 14. päivien välisenä yönä Siilasvuo 
soitti Hakaselle ja haukkui tämän perinpohjaisesti, koska tämä ei ollut 
toiminut käskyn mukaan ja siirtynyt Vetkoon. Siilasvuon kuultua, et
tei Lassilan pataljoonakaan ollut vielä paikalla, divisioonan komenta
jan äänensävy muuttui. Väsynyt Hakanen ei kuitenkaan kyennyt hillit
semään itseään, vaan vastasi Siilasvuolle omien sanojensa mukaan seu
raavasti: ”Te istutte siellä kellarissa neljänkymmenen kilometrin päässä 
rintamalta, ettekä käy koskaan rintamalla -  ei silloin ole mikään ihme 
sekään, että ette tunne oikealla tavalla tilanteitammekaan, joten aika- 
laskelmannekin ’heittävät’, senhän osoittaa taas tämä Lassilankin tapa
us.” Sanaharkan jälkeen Marttinen joutui hoitamaan asiat myös Haka
sen kanssa.63

Yhdeksännen Divisioonan johto katsoi asioita kokonaistilanteen nä
kökulmasta. Näin ollen johtajaparivaljakko ei katsonut suopeasti käs
kyjen täyttämättä jättämisiä tai viivyttelyä. Marttinen laati 16.2.1940 
nuhtelukirjeen 9.D:n alaisten rykmenttien, pataljoonien ja taisteluosas- 
tojen komentajille. Siinä korostetaan sotapetossyytteen uhalla ’’käsky
jen noudattamisen välttämättömyyttä”. Omien joukkojen turvallisuus 
oli ollut uhattuna yksittäisten komentajien laiminlyöntien vuoksi. Täl
laisia olivat olleet esimerkiksi varmistuksen omavaltainen poistaminen 
ilman ilmoitusta, apuvoimien lähettämisen viivyttely tai niiden lähettä
minen vajaalukuisina, hyökkäysten myöhästymiset sekä asemien jättä
miset. Tykistökin, jonka ’’toiminnassa on myöskin ilmennyt saamatto
muutta ja edesvastuunpuutetta”, sai osansa läksytyksestä.64

Vaikka komentajan ’’oikean käden” tuli olla perillä komentajan aja
tuksista, Siilasvuo ei aina ajoissa kertonut ajatuksiaan edes esikunta
päällikölleen. Harmonia ei esimerkiksi toiminut 21.2., jolloin julkais
tu ohje mahdollisesta vetäytymisestä Kannaksen-Alasjärven-Louhen- 
joen-Syrjäjärven-Kesselinjoen-Selkävaaran tasalle tuli Marttiselle ja 
muulle 9.DE:n henkilöstölle ’’täydellisenä yllätyksenä”. Marttinen vas
tusti moisen käskyn antamista, koska siihen ei hänen mielestään ollut 
minkäänlaisia syitä.65

Marttinen oli käynyt vähän ennen talvisotaa Sotakorkeakoulun. Hän 
oli täynnä ideoita ja piti näin ollen viimeiseen saakka yllä innovatiivis
ta ja rohkeaa ajattelua. Esikuntapäällikkönä hän teki jatkuvasti toimen
kuvansa mukaisesti operaatioita koskevia aloitteita Siilasvuolle. Talvi
sodan loppuvaiheessa, jolloin, kuten Marttinen myöhemmin itse ilmai
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si asian, 54.D oli ’’täydellisesti kesyyntynyt”, puna-armeijan apuvoimat 
aiheuttivat yhä enenevässä määrin huolta 9.DE:lle. Omat tappiot Löy- 
tövaarassa olivat suuret. Marttisen mukaan ’’...vuosimme kuiviin Löy- 
tövaarassa”. Asialle piti tehdä pikaisesti jotakin. Näin ollen Marttinen 
esitti Siilasvuolle suunnitelman, joka olisi muuttanut koko Kuhmon 
operaatioajatuksen. Suunnitelman mukaan mottialueet olisi jätetty vain 
muutamien hiihtopartioiden vartioitaviksi ja 9.D:n päävoimat olisi kes
kitetty Kiekinkosken (pohjoisen) suuntaan, josta ne olisivat edenneet 
vihollisen selustaan. Marttinen olisi mennyt jopa niin pitkälle, että hän 
olisi antanut kahden neuvostodivisioonan yhtyä. Ne olisi sitten motitet
tu ja näännytetty. Lassilan mukaan Siilasvuo kertoi hänelle maaliskuun 
alussa, että hän suunnitteli koukkausta Riihivaaran itäpuolelle, jotta 
saisi vastustajan tykistön pois pelistä. Varovaisena komentajana Siilas
vuo ei koskaan hyväksynyt Marttisen uhkarohkeaa suunnitelmaa. Sitä 
paitsi Lassilakin oli epäillyt Siilasvuon lempirykmentin, JR 27:n, suo
rituskykyä.66

Siilasvuo kirjoittaa kiilassaan Kuhmo talvisodassa, että Luelahden 
läntinen motti olisi vallattu 14.3. Marttinen jakoi Tuompon tavoin Sii
lasvuon käsityksen. Marttisella oli kuitenkin myöhemmin selkeä kan
ta Siilasvuon päähänpinttymään eli yksittäisten mottien valtaamiseen. 
Marttinen totesi seuraavasti: (mottien valtaaminen oli) ’’mitätöntä nä
pertelyä, josta yritin Siilasvuota vierottaa. Ei moteista meille ollut mi
tään haittaa.”67

Epäselviä kysymyksiä

Parivaljakon yhteistyö jatkui kesään 1940 saakka. Toisinaan on esitet
ty epäilyjä, että Marttinen olisi ollut Siilasvuon syksyllä 1940 ilmes
tyneen Suomussalmen taistelut -kiijan haamukiijoittaja. Esimiehelleen 
lojaali Marttinen ei suostunut puhumaan aiheesta nauhan pyöriessä 
vuonna 1968, mutta vuonna 1970 tehdyn täydennyshaastattelun erääs
sä kysymyksessä Allen F. Chew mainitsee, että Siilasvuon Suomussal
men taistelut -kirja olisi mahdollisesti perustunut osittain Marttisen pi
tämään päiväkirjaan. Marttinen ei kiistä kysymyksen muotoilua, vaikka 
hän muuten korjasi hanakasti amerikkalaisen everstiluutnantin tekemiä 
asiavirheitä.68

Haamukiijoittajaväite ansaitsee kuitenkin tarkemman pohdinnan. 
Vaikka haastatteluissa Marttinen muistaakin joitakin yksityiskohtia
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hieman väärin, mitä syytä tunnetusti suoraselkäisellä Marttisella olisi 
ollut puhua perättömiä? Siilasvuolla oli kirjamenestyksen (Suomussal
men taistelut ylsi peräti 34 000 kappaleen painokseen69 ja se käännet
tiin useille kielille) vuoksi kadehtijoita, mutta tuntuu epäuskottavalta, 
että Marttinen olisi ollut näiden joukossa. Periaatteessa Marttisen oli
si ollut mahdollista osallistua kirjan kiijoitustyöhön toimiessaan Siilas
vuon mukana lii Armeijakunnan esikunnan (III AKE:n) operatiivisen 
toimiston päällikön viransijaisena Savonlinnassa 8.4.-1.6.1940. Tuo
na aikana Siilasvuo ei ehtinyt keskittyä kiijoittamiseen, sillä hän kier
si keväällä jatkuvasti joukkojensa keskuudessa. Marttinen ei seurannut 
Siilasvuota V AKE:aan Ouluun. Toiseksi mahdolliseksi haamukirjoit- 
tajaksi taijottiin toimittaja, valistusupseeri Arvo Alannetta, joka on kui
tenkin jyrkästi kiistänyt väitteen. Haamukirjoittajaväitteiden taustalla 
ovat epäilykset Strömberg-Siilasvuon heikosta suomen kielen taidosta. 
Siilasvuon kotiväelleen sotavuosien aikana kiijoittamien kirjeiden kir
joitustyyli osoittaa hänen suosineen lyhyttä ilmaisutapaa, jollaista hän 
käyttää myös kirjassaan.70

Otavan arkistossa säilytettävistä Siilasvuon kirjeistä selviää tämän 
koonneen aineistoa Suomussalmen taistelut -kirjaansa varten haastat
telemalla taisteluissa mukana olleita ja tarkistaneen tietoja kertomuk
sia vertailemalla. Hän pyysi alaisiltaan vasta 11.7.1940 toimintakerto
muksia71, jotka saapuivat Ouluun heinäkuun lopulla, Tuossa vaihees
sa Marttinen ei siis enää kuulunut Siilasvuon esikunnan henkilöstöön. 
Vain yhden kerran (30.7.1940) Siilasvuo viittaa toiseen kirjoittajaan: 
’’Teos alkaa kuvauksella venäläisten tunkeutumisesta rajan yli Suomus
salmella ja alkutaisteluista joulukuun 7. päivään saakka, jolloin heikot 
rajajoukkomme joutuivat perääntymään. Tämän osan kirjoittaa eräs 
mukana ollut kapteeni72 johdollani. Se tulee käsittämään noin 15 si-

„73vua.
Edellä esitetyn perusteella tuntuu luonnolliselta, että Marttinen on 

saattanut avustaa esimiehensä kirjoitusprosessissa kommentoimalla 
tai oikolukemalla kirjan luonnoksia tai käsikirjoituksen osien varhaisia 
versioita Savonlinnassa ollessaan. Sitä paitsi Marttinen oli ollut koko 
talvisodan ajan näköalapaikalla ja tunsi siten operaatioiden suunnitteli
jana asiat erittäin hyvin. Ja olisiko siinä vaiheessa vielä kapteeni voinut 
uhmata tuoreen kenraalimajurin suoraa käskyä? Kuinka paljon teksti 
on muuttunut Siilasvuon ’’johdolla” ja oikolukuvaiheessa, onkin sitten 
kokonaan toinen kysymys. Väite Marttisesta haamukitjoittajana on siis 
asetettava kyseenalaiseksi. Varsinainen haamukirjoittaja hän tuskin oli.
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Samalla tavalla kuin on kiistelty siitä, kumpi todellisuudessa johti so
tatoimia, Marski vai Airo, on kiistelty operaatioiden johdosta Suomus
salmella ja  Kuhmossa. Varmaa on, että Marttinen vähintään suunnitteli 
operaatiot. Seppälän mukaan Siilasvuo kantoi vastuun. Hän sai kunni
an onnistumisista eikä hänen tarvinnut ottaa vastuuta epäonnistumisis
ta.74 Lassila, joka väitteli kannan ottamista johtamiskysymykseen, ker
toi myöhemmin erään episodin, joka valaisee osaltaan asiaa. Lassilan 
saavuttua Hyrynsalmelle Siilasvuo oli selittänyt kartan ääressä suunni
telmaansa Lassilalle. Marttinen ei Lassilan muistikuvien mukaan ollut 
tuolloin edes paikalla.75

Jälkiarviot ja palkitseminen

Siilasvuo arvosteli talvisodan aikaisen aisaparinsa lokakuussa 1940. 
Kenraalimajuriksi ylennetty 9.D:n komentaja luetteli Marttisen johta
janominaisuuksiksi tarmokkuuden, harkitsevaisuuden sekä väsymät- 
tömyyden. Taktisen taidon komentaja arvioi ainoastaan hyväksi (eh
käpä juuri kaavoista poikkeavuuden ja  uhkarohkeiden esitysten vuok
si), mutta toimeenpanokyvyn puolestaan erittäin hyväksi. Siilasvuon 
mukaan Marttinen oli kestänyt hyvin kenttäolojen rasitukset. Arvi
oi ntikaavakkeen loppuun komentaja kirjoitti todellisen tunnustuksen 
esikuntapäällikölleen: tämä oli ollut ’’ensiluokkainen esikuntaupsee
ri”. Siilasvuo kirjoitti vuonna 1940 kirjaansa Suomussalmen taistelut 
Marttisesta, että tämä oli toiminut talvisodassa ’’taidolla ja tarmolla”. 
Helmikuussa 1941 talvisodan aikaisen 9.D:n komentaja nosti entisen 
esikuntapäällikkönsä ’’aivan erikoiseen luokkaan”, koska tämä oli ollut 
’’väsymätön, taitava ja luja”. Vuonna 1944 ilmestyneessä Kuhmo talvi
sodassa -teoksessaan Siilasvuo toteaa lisäksi Marttisesta, että tämä oli 
Kuhmon taisteluissa pitänyt ’’johdon kaikki langat lujissa käsissään”. 
Myös muut 9.DE:n jäsenet antavat tunnustusta esikuntapäällikölle. Esi
merkiksi Erkki Haran mukaan Marttinen ’’oli itsenäinen ja  kaikki kai
kessa”.76

Ensimmäisen kunniamerkkinsä, VR 3:n, Marttinen sai 18.2.1940 an
sioistaan Suomussalmella. Hänet ylennettiin majuriksi 9.1 1.1940. Jop
pe Karhunen on kirjannut ylös kaskun, joka käsittelee Marttisen itse
varmaa suhtautumista palkitsemiseen. Marttinen oli kunnostautunut 
Syvärin suunnalla ja lyönyt vihollisen takaisin, kun häneltä kysyttiin: 
’’Otatko kaulukseesi everstin tähdet vai Mannerheim-ristin rintaasi?”
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Marttinen vastasi empimättä: ’’Everstin arvon; sen Marskin ristin ehdin 
hankkia myöhemminkin.”77

Primus motor -  Marttisen rooli talvisodassa

Arvioitaessa Alpo K. Marttista talvisodan toimintaympäristössään voi
daan tulla johtopäätökseen, että hän oli monin tavoin poikkeuksellinen 
yleisesikuntaupseeri. Marttinen näytti kykynsä, ja  hänen merkityksensä 
9.D:n sotatoimien suunnittelijana ja  toteuttajana on kiistatta ollut rat
kaiseva. 9.D:n johtaminen ei siis ollut puhtaasti komentajakeskeistä, 
vaan Marttinen vastasi esikuntapäällikkönä lähes kaikesta muusta paitsi 
merkittävien päätösten tekemisestä. Se jäi Siilasvuolle. Hyvin koulute
tulla, kyvykkäällä ja dynaamisella esikuntapäälliköllä oli periaatteessa 
hyvät edellytykset toimia tehtävässään. Marttinen oli kykeneväinen te
kemään esityksiä ja  perustelemaan näkemyksensä. Hän oli nopea pää
töksentekijä ja etevä organisaattori. Hänen toimeenpanokykynsä sekä 
lujuutensa päätösten toteuttamiseksi olivat korkeaa tasoa. Marttisen 
vaikutus näkyy hyvin selvästi, kuten Honkanen on uskottavasti osoit
tanut, esikuntatyöskentelyn omintakeisina piirteinä. Esikuntapäällikön 
johdolla 9.DE, tai oikeammin kooltaan pienehkö ’’johtamiselin”, toimi 
tehokkaasti ja  joustavasti joukkojen kannalta. 9.DE:n johtamistoiminta 
oli selkeää päätösten, suunnitelmien, käskyjen ja valvonnan osalta. Pit
kälti Marttisen ansioksi on laskettava se, että 9.DE:n johtamisvalmius 
säilyi tilanteen vaatimalla tasolla koko talvisodan ajan.

Komentaja- ja esikuntapäällikköpari Siilasvuo ja  Marttinen, joista 
kumpikaan ei ihmisenä ollut helpoimmasta päästä, muodosti talviso
dassa toimivan, joskin johtamistavaltaan omaperäisen johtajakokonai- 
suuden. Työsuhde ei saavutetusta menestyksestä huolimatta ollut täy
dellinen. Johtajakaksikon harmonia ei toiminut kaikissa tilanteissa, 
eikä esikuntapäällikkö siten aina ollut perillä komentajansa ajatuksis
ta. Vastaavasti Marttisella oli perusvika: hän ei täysin kyennyt omak
sumaan Siilasvuon henkeä eikä hän aina halunnut siirtää sitä alempiin 
esikuntiin ja taisteleviin joukkoihin. Marttinen, joka useimmiten oli pe
rillä tilanteesta, oli hyvin itsenäinen ja aloitteellinen esikuntapäällik
kö. Näin ollen hän toisinaan uskalsi tehdä luovia ratkaisuja ja ohittaa 
komentajansa. Tilanne kärjistyi useita kertoja talvisodan aikana, mut
ta kyse oli lähinnä mielipide-eroista, ja henkilösuhderistiriidoilta väl
tyttiin. Myöskään varsinaisesta luottamuspulasta ei ole näyttöä. Näke
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myserojen taustalla on saattanut osittain olla sukupolviero, mutta Sii
lasvuo ei ilmeisesti taipunut nuorempansa johdettavaksi. Vaikka Siilas
vuon ja Marttisen välinen esimies-alainen-suhde hämärtyi aika ajoin, 
voimakastahtoinen esikuntapäällikkö ei kuitenkaan kiistänyt komenta
jansa esimiesasemaa. Sitä paitsi Marttisen sooloilu tapahtui Siilasvuon 
sallimana; joku toinen komentaja olisi saattanut siirtää niskoittelevan 
esikuntapäällikön sivuun. Divisioonan komentaja kuitenkin tarvitsi lä
himmäksi työparikseen pätevän ja ärhäkän yleisesikuntaupseerin. Sii
lasvuon laatimat arvostelut osoittavat selvästi, että hän oli joka tapa
uksessa tyytyväinen esikuntapäällikkönsä suoriutumiseen. Marttinen 
joutui toisinaan toimimaan välittäjänä, koska Siilasvuon henkilösuhteet 
useisiin muihin P-SR:n yleisesikuntaupseereihin olivat heikot.

Entä missä määrin kommunikaatio-ongelmat ja  Marttisen aktiivisuus 
haittasivat tuloksia? Lopputuloksesta päätellen ei paljoakaan. Mikko 
Uola toteaa, että Marttisen osuus 9.D:n saavuttamaan menestykseen 
nousee Siilasvuon ’’ansioiden rinnalle”.78 Päävastuun Kainuun sotatoi
mista kantoi todellakin Siilasvuo, mutta suuri osavastuu lankeaa Mart
tisen osalle. Siilasvuo sai kunnian voitoista. Silti osa kunniasta kuu
luu Marttiselle. Esikuntapäällikön osa on kuitenkin jäädä komentajan 
varjoon. Lopuksi voidaan oikeutetusti kysyä, kuinka Suomussalmella, 
Raatteessa ja Kuhmossa olisi käynyt ilman tehtäviensä tasalla ollutta, 
energistä esikuntapäällikköä. Marttisen valvoessa Siilasvuo sai nukkua 
yönsä suhteellisen rauhassa.

Epilogi

Marttisen johtama taisteluosasto katkaisi VI Armeijakunnan kärke- 
nä Muurmannin radan syyskuussa 1941. Kaksi kuukautta myöhem
min Marttisesta tehtiin everstiluutnantti. Hänestä tuli Suomen armeijan 
nuorin eversti 23.6.1944, kun hänen komentamansa JR 61 oli pysäyt
tänyt Viipurin menetyksen jälkeen puna-armeijan etenemisen Kivisal- 
men kapeikkoon. Tienhaaran taisteluista ja muutenkin JR 61 :n vaiheis
ta kertoo Äke Lindmanin ohjaama elokuva Etulinjan edessä (2004), 
jossa Ilkka Heiskanen tekee vahvan roolisuorituksen Marttista näytel- 
lessään. Siilasvuon laatimat kiittävät arviot eivät jää yksin; jatkosodan 
17.D:n komentaja, kenraalimajuri V. A. Sundman kirjoitti Marskin ri
tariksi nimittämisesityksessään, että Marttinen oli ’’osoittautunut har
vinaisen eteväksi komentajaksi, jonka johtajantaito aina on ollut älyn,
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tarmokkuuden ja henkilökohtaisen rohkeuden leimaamaa”. Sundman ei 
ollut aiemminkaan löytänyt alaisestaan muuta kuin kehumista. Hän oli 
jo huhtikuussa 1944 todennut Marttisesta, että tämä oli ’’kaikkiin tehtä
viin kelpaava erinomainen upseeri”. Lapin sodassa Marttisesta tuli jäl
leen Siilasvuon esikuntapäällikkö. Yhteistyö ei enää sujunut, ja Martti
nen sai mennä. Aika ja  olot olivat toiset. Eversti Marttiselle myönnet
tiin 4.12.1944 Mannerheim-risti (n:o 163). Tämä tapahtui reilut kaksi 
viikkoa ennen kuin kenraaliluutnantti Siilasvuo sai oman ristinsä (n:o 
183).79

Alpo K. Marttinen siirtyi Yhdysvaltoihin vuonna 1946. Hän koho
si sinne lähteneiden muiden asekätkijöiden kiistattomaksi johtajaksi. 
Vuonna 1951 Marttinen yleni vääpelistä suoraan everstiluutnantiksi, ja 
kymmenen vuotta myöhemmin hän sai takaisin everstinarvonsa. Hän 
suoritti General Staff Collegen vuonna 1950 sekä War Collegen vuonna 
1963. Marttisen työtehtävät Yhdysvaltain asevoimissa liittyivät enim
mäkseen erikoissodankäyntiin. Hän palveli Koreassa, Länsi-Saksassa 
ja Iranissa. Marttinen ei päässyt eroon mottispesialiteetistaan myös
kään Yhdysvaltojen armeijassa palvellessaan. Hän itse ja  ns. Marttisen 
miehet toimivat pääasiallisesti talvisodankäynnin asiantuntijoina.80

Kerran kylmän sodan kuumimpina aikoina Marttinen seisoi Alaskas
sa Beringinsalmen rantavedessä. Hän levitti kätensä ja  mumisi jotain 
käsittämätöntä. Yhdysvalloissa sotakorkeakoulun kurssilla ollut ruotsa
lainen upseeri Sigmund Ahnfelt, joka tunsi Marttisen vapaaehtoisajoil- 
taan, ihmetteli hymyilevän Marttisen toimintaa. Näin ollen Ahnfelt ky
syi Marttiselta, mitä tämä oli sanonut vedessä seistessään. Marttinen 
vastasi: ’’Maailman suurin motti!” Vastaus nauratti keskustelijoita, mut
ta jäi sisäpiirin heitoksi.81 Noin lausui Alpo K. Marttinen, yksi talviso
dan mottitaktiikan keskeisistä arkkitehdeistä.
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ta 6.1.1940. Ilmavoimien esikunta, ItTsto, toimintakertomukset 1939-1940, T 
18026/4, SArk; Pohjois-Suomen ilmatorjunta 1939-1989. Hämeenlinna 1989, 
s. 15. Karttimon ja Salmisen haastattelema ja  tapahtumaa todistanut pioneeri 
Veikko Mäkynen kuvailee pudotuksen hieman toisin. Karttimo, Leo ja Salmi
nen, K. E., Rannikolta Raatteen tielle. Jyväskylä 1992, s. 117-118.

27 Honkanen 1967, s. 42, 63; Alpo K. Marttisen kirje Yrjö Honkaselle 22.12.1966. 
Yrjö Honkasen hallussa (kopio kiijoittajalla).

“ Honkanen 1967, s. 63; Seppälä 1984, s. 75; Usva, Kalevi, Talvisodan sotatoi
met Pohjois-Suomessa: Operatiiviset ja  taktilliset kokemukset. Tiede ja ase n:o 
34/1976, s. 72; Mikola, K. J., Viestitoiminta Suomessa. Helsinki 1980, s. 151.

29 Siilasvuo 1940, s. 38-39; Alpo K. Marttisen haastattelu 11.6.1968. Haastattelija 
Allen F. Chew. Pk-1278, SArk; Chew, Allen F., The White Death: The Epic of 
the Soviet-Finnish Winter War. East Lansing 1971, s. 100.

30 Ilmansuunnan korjaaja jää epäselväksi. Veikko Karhusen kirje Kalevi Usvalle 
13.11.1970. J. K. Usva: Talvisota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 1972, SArk; Alpo 
K. Marttisen haastattelu 10.8.1972. Haastattelija Kalevi Usva. J. K. Usva: Talvi
sota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 1972, SArk.

31 Airas 1989, s. 13-14.
32 Alpo K. Marttisen kirje Yijö Honkaselle 22.12.1966. Yijö Honkasen hallussa 

(kopio kirjoittajalla).
33 Halsti näkee Raatteen tien ja Joutselän (1555) taisteluissa (suomalaisen talvi- 

taktiikan klassinen esimerkki) monia yhteneväisiä piirteitä. Siilasvuon alaise
na Terijoella palvellut Halsti toteaa, että Siilasvuo oli aikoinaan tehnyt aloit
teen Joutselän muistomerkin pystyttämiseksi. Halsti, Wolf H., Joutselän taistelu 
maaliskuun 11. päivänä 1555. Suomen kuvalehti n:o 10, 12.3.1955, s. 37; Sep
pälä 1984, s. 29-30.

34 Marttinen toimitti joukoille lisäohjeina täydennyksiä käskyihin. Sellainen oli 
esimerkiksi hyökkäysaika Kuhmossa. Ks. lisäykset (2 kpl) 9.D:n 27.1.1940 an
nettuun hyökkäyskäskyyn 27.-28.1.1940. JR 27:n sotapäiväkiijan liite n:o 34. 
Spk. 1253, SArk.

35 Honkanen 1969, s. 11; Suomalainen, Victor (Marttisen salanimi), The Battle of 
Suomussalmi. Military Review, December 1949, s. 54—62 ja  Motti Tactics, In
fantry Journal, January 1950, s. 8-13; Alpo K. Marttisen haastattelu 10.8.1972. 
Haastattelija Kalevi Usva. J. K. Usva: Talvisota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 
1972, SArk. Kuhmosta ks. myös esimerkiksi Klemettilä, Seppo, 9.Divisioonan 
suunnitelmat ja  niiden toteuttaminen Kuhmon taisteluissa tammi-maaliskuussa 
1940. Suomen ja Skandinavian historian pro gradu -työ Helsingin yliopistossa. 
Tammikuu 1973.

36 Alpo K. Marttisen haastattelu 10.8.1972. Haastattelija Kalevi Usva. J. K. Usva: 
Talvisota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 1972, SArk; Usva 1976, s. 72. Lavin 
komppanian toiminnasta ks. myös Lukkari, Matti, Iisalo eteen: Soturiveljesten 
tarina. Keuruu 2005, s. 43—45.

37 Alpo K. Marttisen kirje Yrjö Honkaselle 22.12.1966. Yijö Honkasen hallussa 
(kopio kirjoittajalla); 9.D:n päiväkäsky n:o 3, 10.1.1940. 9,DE:n toimisto III.
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P 5253, SArk. Antti Juutilainen toteaa, että huolimatta yksipuolisesta saarros
tuksesta Raatteen tien taistelua kuvaavissa kartoissa esiintyy usein virheellisesti 
paksu nuoli Kuomasjärven pohjoispään kiertäen. Juutilainen, Antti, Talvisodan 
sotilaallinen jälkiviisaus. Teoksessa Talvisodasta jatkosotaan. Toini. Jarl Kron
lund. Jyväskylä 1991, s. 34; Marttinen 1938, s. 56.

3* Alpo K. Marttisen haastattelu 10.8.1972. Haastattelija Kalevi Usva. J. K. Usva: 
Talvisota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 1972, SArk; Tuompo, W. E., Taistelut Poh- 
jois-Suomessa ja arktisilla alueilla. Teoksessa Kunnia -  Isänmaa. Toim. Tuom
po ja Karikoski 1942, s. 274; Tuompo, W. E., Sotilaan tilinpäätös. Porvoo 1967, 
s. 214; Siilasvuo 1940, s. 70-71; Honkanen 1967, s. 40.

-VJ Alpo K. Marttisen haastattelu 10.8.1972. Haastattelija Kalevi Usva. J. K. Usva: 
Talvisota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 1972, SArk.

* Marttinen ei ota kantaa Tuompon arvosteluun sitä, että Siilasvuo olisi omaval
taisesti vastoin P-SRE:n käskyä laajentanut hyökkäyksen syvyyttä käsketystä 
15 kilometristä 30 kilometriin. Alpo K. Marttisen haastattelu 10.8.1972. Haas
tattelija Kalevi Usva. J. K. Usva: Talvisota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 1972, 
SArk; Tuompo 1967, s. 216; Usva 1976, s. 81; Honkanen 1967, s. 34; Heiska
nen, Raimo, Talvisodan operaatioiden johtaminen ja edellytysten luominen so
dankäynnille Päämajan operatiivisen osaston näkökulmasta. Saarijärvi 1996, s. 
189.

41 Airas 1989, s. 13.
42 9.DE:n salakirjoitus- ja lähettiupseerin Erkki Haran haastattelu 12.11.1966. 

Haastattelija Yrjö Honkanen (kopio kirjoittajan hallussa); Alpo K. Martti
sen haastattelut 11.6.1968 ja 31.3.1970. Haastattelija Allen E Chew. Pk-1278, 
SArk; Siilasvuo 1940, s. 55. Pohjois-Suomen karttatilanne perustui pääasialli
sesti taloudelliseen 1 : 400 000-kartaston ja  siitä tehtyihin 1 : 100 000-mitta- 
kaavaisiin suurennuskopioihin. Paulaharju, Jyri, Sinerma, Martti ja  Koskimaa, 
Matti, Suomen kenttätykistön historia. II osa: 1939-1945. Pieksämäki 1994, 
s. 94. Oulun seurahuoneella päivitettiin ennen keskityskuljetuksia lyijykynillä 
Suomussalmen alueen yleiskarttoja (1 : 400 000). Paulaharju, Jyri, Sotilaskar- 
toitus Suomessa vuosina 1918-1940. Sotahistoriallinen Aikakauskirja 8/1989, 
s. 71-72. Kuhmossa sattui Veikko Ikosen mukaan väärinkäsityksiä siksi, että 
Hakasen pataljoonalla (I/JR 65) oli käytössään erilainen kartta kuin 9.DE:ssa. 
Veikko Ikosen kirjeen kopio 25.1.1957. Veikko Otto Antero Ikosen arkisto. Pk- 
1589/2, SArk.

43 Alpo K. Marttisen viesti K. K. Karille 21.12.1939. E/Os. Kari. Sai. ja yl. kirjeitä 
30/12 -39—29./3 -40, P 1762/1 -2, SArk; Osasto Karin sotapäiväkirja 24.12.1939. 
Spk. 2443, SArk.

44 Honkanen 1967, s. 33, 37; Honkanen 1969, s. 14.
45 Alpo K. Marttisen kiije Yrjö Honkaselle 22.12.1966. Yrjö Honkasen hallussa 

(kopio kirjoittajalla); Honkanen 1967, s. 20.
46 Usva, Kalevi, Talvisota: Sotatoimet Pohjois-Suomessa. Suomen Sotatieteellisen 

Seuran julkaisematon stipendityö vuodelta 1974, s. 194; Usva, Kalevi, Taistelut 
Suomussalmella. Teoksessa Talvisodan historia 3. Porvoo 1978, s. 282; Esikun
nan virkaohjeet 1939, s. 1; Honkanen 1969, s. 11; Alpo K. Marttisen haastattelu 
31.3.1970. Haastattelija Allen F. Chew. Pk-1278, SArk; Karhunen, Joppe, Sala-
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sanomia ja neilikoita. Keuruu 1960, s. 47-58.
47 Alpo K. Marttisen haastattelu 10.8.1972. Haastattelija Kalevi Usva. J. K. Usva: 

Talvisota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 1972, SArk; 9.DE:n pioneerikomentajan 
Feeli Rinnan haastattelu 19.11.1967. Haastattelija Yrjö Honkanen (kopio kir
joittajan hallussa); Honkanen 1967, s. 20, 40, 45; Honkanen 1969, s. 12; Siilas
vuo, Hj., Suomussalmen taistelut. Teoksessa Kunnia -  Isänmaa. Toini. Tuompo 
ja Karikoski 1942, s. 306.

48 Marttisen viesti P-SRE:aan 4.1.1940 klo 18.30. Liite 449/11. Pohjois-Suomen 
Ryhmän -V  AKE:n Toimisto II:n salaista kirjeistöä 16.10.1939- . P 1726/6, 
SArk; Siilasvuo 1940, s. 102. Siilasvuo käytti Raatteen tieltä sotasaaliiksi saa
tuja 44.D:n sekalaisia asiakirjoja kirjansa kiijoittamisen tukena. Ukrainalaisdi- 
visioonan dokumentit, joista tärkeimmät on käännetty suomeksi, päätyivät sota- 
arkistoon marraskuussa 1940 (P 4389).

49 Alpo K. Marttisen haastattelu 10.8.1972. Haastattelija Kalevi Usva. J. K. Usva: 
Talvisota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 1972, SArk; Marttisen puhelinsanoma JR 
27:n adjutantti Lahdenperälle 6.2.1940 klo 11.05. JR 27:n sotapäiväkiijan liite 
n:o 45. Spk. 1253, SArk; Siilasvuo 1944, s. 134; Alpo K. Marttisen haastattelu 
11.6.1968. Haastattelija Allen F. Chew. Pk-1278, SArk; Volanen, V, Motteja ja 
siperialaisia Kuhmon talvisodassa. II osa. Kansa taisteli n:o 8/1960, s. 233, 235. 
Ks. myös Manninen, Ohto, Dolinin hiihtoprikaati Kuhmon metsissä. Teoksessa 
Stalinin kiusa -  Himmlerin täi: Sota-ajan pieni Suomi maailman silmissä ja ar
kistojen kätköissä. Helsinki 2002, s. 67-77.

50 Siilasvuo 1944, s. 191; Er.P 12:n adjutantin Olli Korhosen haastattelu 
20.9.1972. Haastattelija Kalevi Usva. J. K. Usva: Talvisota, Osa 3. Haastatteluja 
P-SR 1972, SArk; Alpo K. Marttisen haastattelu 10.8.1972. Haastattelija Kalevi 
Usva. J. K. Usva: Talvisota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 1972, SArk; 9.DE:n ty- 
kistökomentajan Reino Hirvan haastattelu 18.5.1972. Haastattelija Kalevi Usva. 
J. K. Usva: Talvisota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 1972, SArk; Er.P 12:n toiminta 
Kuhmon taisteluissa. Aineistoa Hj. Siilasvuon tekemään ’’Kuhmo talvisodassa” 
1944. T 2574, SArk.

51 Rasilo, Osmo, Kiekinkosken suunnan menestystaistelut. Teoksessa Hongat pu
huvat: veteraanien kertomuksia. Toim. Vaito Kääriäinen. Kajaani 1991, s. 46; 
Osmo Rasilon haastattelut 4.4. ja  12.7.2005. Haastattelija Pasi Tuunainen (kir
joittajan hallussa).

52 Er.P 12:n toimintakertomus 28.2.1940. Aineistoa Hj. Siilasvuon tekemään 
’’Kuhmo talvisodassa” 1944. T 2574, SArk.

53 9.DE:n hyökkäyskäsky Osasto Hakaselle 29.2.1940. Yljö Hakasen laatiman 1/ 
JR 65;n taistelukertomuksen liitteenä. Aineistoa Hj. Siilasvuon tekemään ’’Kuh
mo talvisodassa” 1944. T 2574, SArk; Hakanen 1969, s. 86; Alpo K. Martti
sen haastattelu 10.8.1972. Haastattelija Kalevi Usva. J. K. Usva: Talvisota, Osa 
3. Haastatteluja P-SR 1972, SArk; Toivo Matalan päiväkirja 29.2.1940. Pk- 
1907/1, SArk; Reino Hirvan muistivihko 28.-29.2.1940. Pk-1371/1, SArk. Ks. 
myös Siilasvuo 1944, s. 191-194.

54 Yrjö Hakasen laatima I/JR 65:n taistelukertomus 3.3.1940 osalta. Aineistoa Hj. 
Siilasvuon tekemään ’’Kuhmo talvisodassa” 1944. T 2574, SArk; Alpo K. Mart
tisen kirje Yrjö Honkaselle 22.12.1966. Yrjö Honkasen hallussa (kopio kirjoit
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tajalla). Esikuntakukkulaepisodi ei ollut ainoa, jossa ilmeni Marttisen periksi 
antamaton luonne. Talvisodan loppuvaiheessa hän käski reserviluutnantti Ru
dolf Renvallin johtaman partion Kiekinkosken kautta vihollisen selustaan tu
hoamaan heidän kolonnansa. Ilman karttaa (Marttinen ilmoitti, että ei ole) toi
minut väsynyt partio palasi takaisin ja  Renvall soitti Marttiselle ilmoittaen ti
lanteen. Esikuntapäällikkö haukkui partion johtajan ja käski hänet miehineen 
uudelleen rajan taakse. Renvall oli kertonut miehiensä olevan uupuneita ja  tar
vitsevan lepoa. Marttinen lupasi kaksi tuntia, minkä jälkeen hän käski palata 
tehtävän pariin. Renvall, Rudolf, Partio rajan takana. Teoksessa Hongat puhu
vat. Toim. Kääriäinen 1991, s. 77.

551/JR 27 komentajan/9.DE:n operatiivisen toimiston päällikön Eino Lassilan kir
je  Kalevi Usvalle 9.6.1972. J. K. Usva: Talvisota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 
1972, SArk; Karhunen 1972, s. 203; Lehto, Jukka, Kenraalin ja everstien sota: 
Kenraalimajuri Siilasvuon henkilö-ja johtosuhteet eversti Fagernäsin ja  evers
tiluutnantti Turtolan joukkoihin jatkosodan hyökkäysvaiheessa 1941. Suomen 
historian pro gradu -tutkielma. Joensuun yliopisto, tammikuu 2005, s. 23-27; 
Hjalmar Siilasvuon ansioluettelo ja  siihen sisältyvät upseeriarvostelut. An
sioluettelo 28604, SArk; Honkanen 1967, s. 57; Alpo K. Marttisen haastatte
lu 31.3.1970. Haastattelija Allen F. Chew. Pk-1278, SArk; Yrjö Honkasen esi
telmä "Eräitä erityispiirteitä talvisodan aikaisen 9.DE:n johtamistoiminnasta” 
9.3.1981, s. 3. Ytjö Honkasen hallussa (kopio kirjoittajalla, julkaistu myös Kai
nuun sotaveteraani -lehdessä 13.3.1981, s. 12, 15); Seppälä 1984, s. 74—75.

56 Lassila kuuli Marttisen ja  Siilasvuon keskustelun. I/JR 27 komentajan/9.DE:n 
operatiivisen toimiston päällikön Eino Lassilan haastattelu 7.5.1972. Haastatte
lija Kalevi Usva. J. K. Usva: Talvisota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 1972, SArk; 
Eino Lassilan haastattelu 29.9.1968. Haastattelija Allen F. Chew. Pk-1278, 
SArk; Alpo K. Marttisen kirje Yijö Honkaselle 22.12.1966. Yrjö Honkasen hal
lussa (kopio kirjoittajalla); Osasto Karin sotapäiväkirja 27.12.1939 (klo 20.20). 
Spk. 2443, SArk; Alpo K. Marttisen haastattelu 10.8.1972. Haastattelija Kalevi 
Usva. J. K. Usva: Talvisota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 1972, SArk.

57 Alpo K. Marttisen kirje Yrjö Honkaselle 22.12.1966. Yijö Honkasen hallussa 
(kopio kirjoittajalla); Alpo K. Marttisen haastattelu 10.8.1972. Haastattelija Ka
levi Usva. J. K. Usva: Talvisota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 1972, SArk. 9.DE:n 
operatiivisen toimiston päällikkö Heikki Kuistio vahvistaa Marttisen muistiku
vaa. Kuistio totesi, että Siilasvuo ja Marttinen olisivat varmuudella "ryhtyneet 
tarmokkaisiin toimiin...tien sulkemiseksi”, mikäli olisivat tienneet sen olemas
saolosta. 9.DE:n operatiivisen toimiston päällikön Heikki Kuistion haastattelu 
5.5.1972. Haastattelija Kalevi Usva. J. K. Usva: Talvisota, Osa 3. Haastatteluja 
P-SR 1972, SArk; Ahto, Sampo, Aukko saartorenkaassa. Teoksessa Tuntematon 
sota. Porto 1991, s. 24-28; Niinistö, L. J., Paavo Susitaival 1896-1993: Aktivis
mi elämänasenteena. Tampere 1998, s. 168; Susitaival, Paavo, Ryhmä Susi tal
visodassa. Porvoo 1973,4. luku (Ratkaisu); Tuompo 1967, s. 200-201; Tuompo 
1942, s. 273.

58 Alpo K. Marttisen kirje Yrjö Honkaselle 22.12.1966. Yrjö Honkasen hallus
sa (kopio kirjoittajalla). Yhteydenpitoon liittyen Tuompo antaa Marttisen lau
sunnon perusteella ilmeisen harhaanjohtavan kuvan kirjoittaessaan, että hän
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oli ’’päivittäin jatkuvassa puhelinyhteydessä Siilasvuon kanssa ja  kykenin suu
rin piirtein seuraamaan tilanteen kehitystä ja  sitkeän kamppailun eri vaiheita”. 
Tuompo 1967, s. 190-192, 194-207, 214-217, 221.

591/JR 27:n komentajan/9.DE:n operatiivisen toimiston päällikön Eino Lassilan 
haastattelu 7.5.1972. Haastattelija Kalevi Usva. J. K. Usva: Talvisota, Osa 3. 
Haastatteluja P-SR 1972, SArk; Eino Lassilan haastattelu 29.9.1968. Haastatte
lija Allen F. Chew. Pk-1278, SArk;
Alpo K. Marttisen haastattelu 31.3.1970. Haastattelija Allen F. Chew. Pk-1278, 
SArk. Ks. myös Chew 1971, loppuviite 29, s. 282.

60 Alpo K. Marttisen haastattelu 31.3.1970. Haastattelija Allen F. Chew. Pk-1278, 
SArk; Kev. Os. 22:n sotapäiväkirja 6.1.1940. Spk. 2192, SArk; Kilkki, Pertti, 
Talvisota. Teoksessa Suonien ratsuväen historia. Il osa; Ratsuväki Suomen so
dissa 1939-1944. Vammala 1991, s. 93.

61 Seppälä 1984, s. 54; Alpo K. Marttisen haastattelu 10.8.1972. Haastattelija Ka
levi Usva. J. K. Usva: Talvisota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 1972, SArk.

62 Hakanen 1971, s. 16-17.
63 Hakanen kertoo kiivastuneensa erään kerran myös tilannetta tinganneelle esi

kuntapäällikölle. Hakasen pyytäessä vahvistuksia Marttinen oli kysynyt, aut
taisiko yksi ruotsalainen kenttäkanuuna (75 K 02) suorasuuntaustykkinä laisin
kaan. Hakanen myöntyi ja sai tykin. Yrjö Hakasen laatima lyhennysote I/JR 65: 
n toimintakertomuksesta. STietNK/14, SArk, s. 6; I/JR 27:n komentajan/9.DE: 
n operatiivisen toimiston päällikön Eino Lassilan kirje Kalevi Usvalle 9.6.1972. 
J. K. Usva: Talvisota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 1972, SArk; Siilasvuo 1944, s. 
150.

64 9.DE:n kirje ’’Kaikille komentajille” 16.2.1940. JR 27:n sotapäiväkiijan liittees
sä n:o 63. Spk. 1253, SArk.

65 Alpo K. Marttisen haastattelu 10.8.1972. Haastattelija Kalevi Usva. J. K. Usva: 
Talvisota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 1972, SArk. Ks. 9.DE:n ’’Ohjeet mahdolli
sesta uusiin puolustusasemiin siirtymisestä” 21.2.1940. JR 27:n sotapäiväkirjan 
liitteessä n:o 63. Spk. 1253, SArk.

66 Alpo K. Marttisen haastattelu 10.8.1972. Haastattelija Kalevi Usva. J. K. Usva: 
Talvisota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 1972, SArk; I/JR 27 komentajan/9.DE:n 
operatiivisen toimiston päällikön Eino Lassilan kirje Kalevi Usvalle 9.6.1972. 
J. K. Usva: Talvisota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 1972, SArk.

67 Alpo K. Marttisen haastattelu 10.8.1972. Haastattelija Kalevi Usva. J. K. Usva: 
Talvisota, Osa 3. Haastatteluja P-SR 1972, SArk; Siilasvuo 1944, s. 223; Tuom
po 1967, s. 222-223.

68 Alpo K. Marttisen haastattelu 31.3.1970. Haastattelija Allen F. Chew. Pk-1278, 
SArk; Chew 1971, loppuviite 59, s. 283.

69 Lassila, Pertti, Otavan historia. Kolmas osa 1941-1975. Keuruu 1990, s. 14.
70 Seppälä 1984, s. 71-74. Arvo Alanne kiisti väitteen Seppälälle, mutta ei muis

telmissaan ota mitään kantaa kysymykseen. Alanne, Arvo, Näin sen näin. Oulu 
1985; Hjalmar Siilasvuon kirjeet kotiin helmi-toukokuulta 1940. Hjalmar Fri
dolf Siilasvuon arkisto, Oulun maakunta-arkisto.

71 Siilasvuo käytti Suomussalmen taistelut -teoksen kirjoittamisen tukena alaisil
taan komentajilta kesällä 1940 saamiaan, taistelukertomuksen tyyppisiä selos
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tuksia. Majuri Karin ja  everstiluutnantti Fagernäsin kertomukset puuttuvat jos
tain syystä Sota-arkistossa säilytettävästä materiaalista. Ks. V AKE, Sotatoi- 
mikuvaukset 1939-1940, P 3167/1, SArk. Kari on tarkkana henkilönä laatinut 
kyllä kertomuksensa rungon. Tiedonanto Jarkko Karilta 3.5.2005. Kuhmo tal
visodassa -kirjaa varten tehdyt kertomukset valmistuivat syksyllä 1940 ja osin 
alkuvuonna 1941. Ne ovat huomattavasti perusteellisempia ja niitä on säilynyt 
paksussa kansiossa jopa pieniltä yksiköiltä. Ks. Aineistoa Hj. Siilasvuon teke
mään ’’Kuhmo talvisodassa” 1944, T 2574, SArk.

72 Tuo kapteeni oli todennäköisesti myöhemmin kenraalimajuriksi ylennyt Veik
ko Karhunen, joka jätti 29.7. aiemmin laatimansa 20 sivun toimintakertomuk
sen ajalta 30.11.-8.12. Karhunen kirjoitti 1970-luvulla kaksi seikkaperäistä kir
jaa Suomussalmen ja Raatteen taisteluista. Ks. Karhunen, Veikko, Raatteen tie: 
Kajaanin pataljoonan (IV/KT-Pr.) Suomussalmen taisteluissa talvisodassa. Por
voo 1970 sekä Karhunen, Veikko, Raatteen tieltä Turjanlinnaan: Er.P 15 ja  Er.K 
Kontula talvisodassa Suomussalmella 1939-1940. Porvoo 1974.

72 Siilasvuon kirje Hannes Reenpäälle 30.7.1940. Kirjailijakiijeenvaihto, Otavan 
arkisto, Helsinki. Siilasvuo alkoi työstää Kuhmo talvisodassa -kirjaansa jo  syk
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P a s i  T u u n a i n e n

“A FIRST-CLASS GENERAL STAFF OFFICER”
-  CAPTAIN ALPO K. MARTTINEN AS
COLONEL HJALMAR SIILASVTJO’S
CHIEF OF STAFF DURING THE WINTER WAR (1939-40)

Summary

During the Winter War Finland followed the Prussian tradition of head
quarters work under which general staff officers had to be unassuming 
and unseen. The chiefs of staff, the commanders’ closest assistants, 
were considered to have part of the responsibility for operations, and to 
be able to adopt the spirit of the commander, to act accordingly, and to 
transmit that spirit to lower levels of command and to the troops. How
ever, the chief of staff of 9th Division, which operated in northern Fin
land at Suomussalmi and Kuhmo, Captain Alpo K. Marttinen (1908^ 
75), was in no respect an unassuming man, and nor was he to be left in 
the background. He was also an exceptionally able general staff officer.

This article considers the cooperation between two strong-willed in
dividuals, the commander of 9“’ Division, Jäger Colonel Hjalmar Sii
lasvuo, and Captain Alpo Marttinen, in the context of the planning and 
execution of military operations. A precondition for carrying out milita
ry operations successfully is a cooperative working relationship between 
the commander of the troops and his chief of staff. This relationship is 
the most important in a headquarters. By revealing the person and role 
of Marttinen, who carried out his duties successfully, the article brings 
chief of staff out of the shadow of his commander. Among the sources 
used is rare interview material from the 1960s and 1970s.

Alpo Kullervo Marttinen possessed varied experience at unit level. 
He attended the Staff College in 1936-38. In May 1938 he was promo
ted captain. During the year before the Winter War Marttinen served as 
a desk officer in the headquarters of the Kemi Military District, from 
which Siilasvuo chose him as his assistant in preference to the chief of
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staff there. Marttinen’s personal qualities and professional ability deter
mined the choice. He was self confident and brusque by nature as well 
as energetic in his work. In addition Marttinen was an upright man of 
principle, who always offered his differing opinions.

Siilasvuo and Marttinen were both difficult as individuals. Siilasvuo 
was thorough, deliberate, and a commander who worked only on cer
tainties. Marttinen on the other hand was an aggressive and even reck
less officer. The two clashed continually during the Winter War. They 
represented different generations of officer and their difference in ages 
was sixteen years. The young chief of staff was irritated by the cautious 
and doctrinaire character of his superior. Differences of opinion were 
caused particularly over the use of reserves.

The small headquarters of 9th Division headed by Marttinen did not 
function like an ordinary divisional headquarters. Marttinen was the 
real primus motor in staff work, who kept all threads carefully in his 
hands without always being able to delegate responsibility. He someti
mes worked like a ‘one man headquarters’. He did not follow the rules 
of a chief of staff. He may be regarded as one of the central architects of 
Finnish encirclement tactics, because he drew up in barely a week and 
almost alone the plan of attack for the internationally-renowned battle 
on the Raate road. He also prepared almost all of 9th Division’s orders 
during the Winter War. Siilasvuo and Marttinen considered together the 
alternatives for action. Marttinen was generally very well acquainted 
with the situation and slept beside the situation map. He emphasized 
the importance of intelligence as the basis for command. As a bold lea
der he went up to the front line to see for himself why attacks failed. He 
was active and put forward bold, well-founded proposals; for example, 
at Kuhmo he would have encircled two Soviet divisions instead of one.

Despite friction between the two during the Winter War, Siilasvuo 
gave Marttinen laudatory reports; Siilasvuo emphasized particularly the 
tirelessness of ‘his right hand’. Marttinen won his first decoration for 
his achievements at Suomussalmi and he became a major in November 
1940.

Alpo K. Marttinen’s importance in planning and carrying out 9"' 
Division’s operations during the Winter War was decisive. It was large
ly to his credit that the direction of operations in the headquarters of the 
actively-employed 9th Division was clear and it was able to act at the re
quired level throughout the Winter War. As chief of staff Marttinen was 
responsible for taking almost all but the most important decisions. The
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se were left to Siilasvuo. He was able to take decisions and carry them 
out firmly.

Siilasvuo and Marttinen, neither of whom was the easiest kind of 
man, formed a functioning unit of command during the Winter War, 
even if its method was original. Despite its success, the working rela
tionship was not perfect. Marttinen had a specific basic fault: he was 
unable fully to recognize Siilasvuo’s spirit, and did not always convey it 
to lower headquarters and to the troops. Marttinen was a very indepen
dent chief of staff who took the initiative, even to the extent that at times 
he risked by-passing his commander and sometimes omitted to trans
mit even clear orders. On the other hand Siilasvuo and Marttinen never
theless achieved success together. Besides, Marttinen’s going it alone 
happened with Siilasvuo’s permission; another commander would have 
had his disobedient chief of staff transferred. However, the comman
der of 9th Division needed the brusque Marttinen as his working partner. 
The situation became critical several times during the Winter War but 
the question was really one of differences of opinion and real conflicts 
in their personal relations were avoided. Although the relationship bet
ween Siilasvuo and Marttinen as superior and subordinate was blurred 
at times, the latter nevertheless never disputed the superior position of 
his commander. Siilasvuo bore the main responsibility for operations 
but a considerable share of responsibility fell to Marttinen. Thus part 
of the honour also belongs to him. One could even justifiably question 
how it would have turned out at Suomussalmi, Raate and Kuhmo with
out a dynamic chief of staff who was up to his job.

The battle group led by Marttinen cut the Murmansk railway in Sep
tember 1941, after which he was promoted lieutenant-colonel. In June 
1944 Marttinen became the Finnish army’s youngest colonel when 61st 
Infantry Regiment under his command halted the Red Army’s advance 
after the loss of Viipuri (Vyborg). During the Lapland War (1944-45) 
Siilasvuo and Marttinen continued their cooperation but it was no lon
ger successful. However, Marttinen was rewarded by the award of the 
Mannerheim Cross, Finland’s highest award for military achievements, 
on 4 December 1944. He became the unquestioned leader in the United 
States of the men involved in the Finnish arms concealment operation 
and later got back his rank of colonel. Marttinen’s duties in the Uni
ted States’ armed forces were chiefly connected with special operations. 
The influence of Marttinen’s men in special operations training for win
ter warfare was appreciable.
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T o m i  M e r t a n e n

SAT/VIA -  MYYRÄNTYÖN MESTARIT

SAT/VIA (Suomen Aseveljien Työjärjestö -  Vapaus-Isänmaa-Asevel- 
jeys) oli henkistä maanpuolustusta sekä mielialantarkkailua välirau
han ja jatkosodan aikana haijoittanut salainen järjestö. Sen tuottamaa 
aineistoa on säilynyt sangen niukasti. VIA-aktiivi tohtori Martti Ruu
tu avustajineen kätki tärkeimmän asiakirja-aineiston kirjaimellisesti 
maan alle sodan päätyttyä. Varotoimista huolimatta aineisto turmeltui 
pahoin. Osa on onnistuttu konservoimaan, joskin pelastetuksi on saa
tu lähinnä erilaisia fragmentteja. Seuraava artikkeli pohjautuu pääosin 
Kansallisarkistossa säilytettävään SAT/VIA:n arkistoon sekä professo
ri L. A. Puntilan arkiston haastatteluihin ja asiakirjoihin. Tässä artikke
lissa pääpaino on järjestön organisaation ja sen eri vaiheiden hahmot
telussa, sen sijaan toimintaa käsitellään vain niin sanotusti keskeisin 
osin.

Mielialantarkkailu talvisodan aikana

Talvisodan aikana joukko vapaaehtoisia kansalaisjärjestöjä, muun mu
assa Maan Turva, huolehti mielialanhoidosta. Maan Turvan perusti 
Akateeminen Karjala-Seura (AKS) ylimääräisten harjoitusten aikana 
lokakuussa 1939, sillä seura uskoi poliittisesti epävarman tilanteen hei
kentävän kansalaisten puolustustahtoa. AKS:n organisaation pohjalle 
perustetun Maan Turvan tehtävänä oli levittää asiamiesverkostonsa vä
lityksellä rohkaisumielialaa, taistella paniikki huhuja vastaan sekä seu
rata väestön mielialoja. Lisäksi järjestön käytettävissä olleet "henkiset

*(s. 1976), filosofian tohtori. Hän on väitellyt Suomen historiasta vuonna 2004 ai
heenaan vuoden 1956 yleislakko. Tällä hetkellä hän työskentelee tutkijana Jyväsky
län yliopistossa ja  valmistelee monografiaa Suomen ja natsi-Saksan kulttuurisuh
teista vuosina 1933-1945.
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voimat” sekä muu työvoima pyrittiin ohjaamaan vallitsevan tilanteen 
kannalta tarpeelliseen työhön, so. kirjoittamaan artikkeleita sekä laa
timaan erilaisia aineistoja virallisten propagandaelinten käytettäväk
si. Maan Turva jäljesti myös viihdytystoimintaa rintamajoukoille. Sitä 
johti AKS:n puheenjohtaja Vilho Helanen, ja sen toimintaa valvottiin 
lokakuun 1939 puolivälissä perustetusta Valtioneuvoston Tiedotuskes
kuksesta (VTK).1

VTK siirrettiin opetusministeriön alaisuuteen 9.12. annetulla asetuk
sella, jolla määriteltiin sen sodanaikainen toiminta. Tehtäviin kuului 
muun muassa johtaa yleisradion sekä tietotoimistojen tiedotustoimin
taa sekä johtaa ja valvoa valtioneuvoston käytettävissä olevien tiedo
tus- ja propagandaelinten tiedotustoimintaa. Tämä ei kuitenkaan kos
kenut Päämajan yhteydessä toimineita tiedotuselimiä. Läheisimmässä 
yhteistyössä henkisessä maanpuolustuksessa VTK oli talvisodan aika
na Päämajan propagandaosaston, Suomen Tietotoimiston, Yleisradion, 
Finlandia Uutistoimiston, Maan Turvan sekä sen ruotsinkielisen sisar- 
järjestön, Hembygdsfrontenin, kanssa.2

Maan Turvalle luotiin koko maan kattava asiamiesverkosto, joka 
saattoi näkymättömästi ja yhtenäisesti -  mutta ilman virallisen propa
gandan painolastia -  muokata kansalaisten mielialoja hallituksen ja 
maanpuolustuksen tueksi. Samalla asiamiesverkosto toimi myös toisin
päin, kentältä toimistoon raportoivana tarkkailutoimistona.

Talvisodan päätyttyä valtion propagandakoneisto saatettiin rauhanai
kaan. Toukokuussa 1940 annetulla asetuksella VTK siirrettiin takaisin 
alkuperäiseen osoitteeseensa, valtioneuvoston kanslian alaisuuteen, eri
tyiseksi osastoksi. Samalla sen toiminta supistettiin säästäväisyyssyistä 
minimiin. Myös Maan Turva menetti valtionapunsa, minkä seuraukse
na sen keskustoimisto lakkautettiin virallisesti 1.8.1940, joskin se jat
koi toimintaansa huomattavasti supistettuna suorittaen lähinnä toimis
totöitä, ylläpitäen asiamiesverkostoa sekä laatimalla tarvittavat toimin
takertomukset järjestön toiminta-ajalta. Organisaatiota ei kuitenkaan 
käytännössä lakkautettu, vaan se säilytti toimintavalmiutensa aina jat
kosodan alkuun saakka, osiltaan myös sodan alettua.3

SAT alkaa hahmottua

Tiedottamista nimitettiin sota-aikana propagandaksi, eikä nimityksel
lä ollut sen nykyistä valehtelemiseen viittaavaa sivumerkitystä. Talvi-
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sodan aikana mielipidemuodostus löi tavallaan jo yli: propaganda oli 
ajoittain hyvin haparoivaa, eikä se hallinnut dramaattisia tilanteita. Mo
nelle jopa syntyi talvisodan aikana käsitys, että Suomi oli niskanpäällä 
ja Neuvostoliitto suurissa vaikeuksissa. Kun Moskovan rauha paljasti 
todellisuuden, mielipiteen ohjaaminen ja  hallinta oli erityisen vaikeaa, 
eikä virallisen tiedottamisen uskottavuus ollut hyvä. Jatkosodan tiedot
tajat yrittivät ottaa opiksi talvisodan ’’käsistä karanneesta” propagan
dasta.

Vaikka sekä kenttäarmeijan että kotirintaman yksimielisyys oli talvi
sodan aikana vankka, alkoi se rakoilla pian sodan jälkeen. Tähän vai
kuttivat muun muassa pika-asutuslain käsittely sekä Suomen ja Neu
vostoliiton rauhan ja ystävyyden seuran (SNS-1) toiminta. Muutamat 
rykmentit sekä Kollaan miehet olivat jo kotiuttamistilaisuuksissaan pe
rustaneet asevelihengen vaalimiseksi omia liittojaan. Kotiintulojuhlissa 
yhdistyksiä perustettiin lisää. Eniten huomiota herätti Ässärykmentin 
(JR 11) asevelitoiminta, jonka aktiivit L. Arvi. R Poijärvi ja  Väinö Les
kinen saivat näkyvyyttä myös valtakunnallisessa aseveliliikkeessä.4

Asevelihengen ylläpitämiseksi itsenäisesti syntyneet aseveliyhdistyk
set pitivät maan kattavan keskusjätjeston perustamista välttämättömä
nä. Suomen Aseveljien Liiton (SAL) toiminta alkoi 4.8.1940. Tarkoi
tuksena oli yhdistää eri yhteiskuntaluokkien edustajat kansanvaltaisissa 
merkeissä yhteisten kansallisten tunnusten alle. Pyrkiessään luomaan 
sosiaalisen yhteisvastuun henkeä kansalliselta pohjalta SAL taisteli 
ajan menestyviä ja johtavia aatesuuntia, oikeisto- ja vasemmisto totali
tarismia vastaan. Kommunisminvastaisen taistelunsa tuloksena se an
saitsi sekä AKS:n että kaikkien kansallisiksi ja isänmaallisiksi julistau
tuneiden tahojen vankkumattoman tuen.

SAL:n perustamista olivat siivittämässä ääri vasemmiston pyrkimyk
set talvisodan myytin romuttamiseksi: kommunistit olivat ehtineet 
muodostaa Tampereella oman rintamamiesyhdistyksen kolme päivää 
aiemmin. Marsalkka Mannerheim ja  aseveliliiton ensimmäinen pu
heenjohtaja, kenraaliluutnantti Paavo Talvela, näkivätkin liiton kom
munisminvastaisena massaliikkeenä, jonka tehtävänä oli säilyttää talvi
sodan henki ja yksimielisyys.5

Levottomuuksien ja organisoitujen huhukampanjoiden torjumisek
si tarvittiin käytännössä tehokkaampaa toimintaa kuin mihin aseveli- 
liitto saattoi periaatteidensa mukaisesti ryhtyä. Tässä vaiheessa kuvaan 
tuli Suomen Aseveljien Työjärjestö (SAT). Järjestön toiminta käynnis
tyi oma-aloitteisesti välirauhan aikana 1940. Aloitusajankohdasta ja
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alkuunpanijoista on esitetty useita keskenään eroavia näkemyksiä. Yh
teistä näille lausunnoille on toiminnan aloittamisen motiivi — kommu
nistien liikehdinnän vastustaminen.

Jäijestössä toiminut eversti Lasse Leander esitti vuonna 1965 al
kuunpanijaksi puolustusministeri Rudolf Waldenia. Päämaja oli huo
lestuneena seurannut kommunistisolujen lisääntyvää mielialatyötä työ
paikoilla ja yhdistyksissä. Viimeisenä niittinä oli Hakaniemen pinon- 
poltto-operaatio, jonka jälkeen Walden ehdotti SAL:n toiminnanjoh
taja Poijärvelle, että aseveliliitto puuttuisi maassa ilmenneisiin levot
tomuuksiin. Poijärven mukaan liitto ei periaatteidensa vuoksi voinut 
moiseen ryhtyä, mutta yhdessä päätettiin perustaa elin, joka sisäisellä 
propagandalla nujertaisi rettelöitsijät ja pitäisi maleksijat pois kadulta. 
Tämä elin oli SAT. Leanderin mukaan esityksen takana oli ajatus siitä, 
että armeija tietäisi kansan syvien rivien mielialan.6

Sen sijaan SATiöön niin ikään kuulunut Osmo Lehtovirta kertoi 
haastattelussa vuonna 1963, että toiminta oli aloitettu jo ennen SAL: 
n perustamista. Näin todella oli, sillä kommunismin vastatoimien ke
hittely oli käynnistynyt puolustusvoimista irrallisilla tahoilla lähes heti 
talvisodan päätyttyä. Jo kevätkesällä 1940 oli havaittavissa ensimmäi
siä SAT:n alkioita. Tuolloin kyseessä oli lähinnä talvisodan aikana toi
mineen Maan Turvan asiamiesten sekä yksittäisten työläistahojen aloit
tama toiminta, joka perustui talvisodan aikana rintamajoukoissa synty
neeseen yhteishenkeen. Talvisota muutti etenkin Vilho Helasen mieli
piteitä työläisistä ja  hän alkoi aktiivisesti hakea kosketusta vasemmis
toon. Kun Maan Turva alkoi VTK:n alaisuudessa vedellä viimeisiään, 
siirtyi järjestön toiminta vähitellen uudelle linjalle -  joskin vielä orga- 
nisoitumattomana. Uudelleenmuotoutuminen merkitsi ennen kaikkea 
järjestäytyneen työväestön saamista mukaan mielialatarkkailuun -  se 
sai jopa yliedustuksen uudessa verkostossa. Ruotsinkielisistä asiamie- 
histä sen sijaan oli puutetta.7

Kommunismin vastustamista suunnittelivat kesän 1940 aikana myös 
Valtiollisen poliisin (Valpo) entinen päällikkö, Suomen Työnantajain 
Keskusliiton (STK) johtaja Ossi Holmström sekä hänen ystävänsä Etsi
vän Keskuspoliisin (EK) entinen päällikkö, hallitusneuvos Esko Riek- 
ki. Heidän tietämättään mielialantarkkailujäijestöä olivat kehitelleet 
myös toimitusjohtaja Heikki Reenpää ja L. A. Puntila, jotka olivat ol
leet yhteydessä Leanderiin.8

Edellä esiteltyjen tahojen koottua voimansa perustettiin uusi järjes
tö, SAT. Ensimmäisen kimmokkeen kunnolliselle organisaatiolle antoi
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pinonpolttajien toiminta Hakaniemessä ja lopullinen vakuutus järjestön 
tarpeellisuudesta saatiin Turussa kommunistien aloitteesta Chrichton- 
Vulcanin telakalla puhjenneen lakon seurauksena. Monet SAT:n toi
minnassa mukana olleet henkilöt ovat pitäneet lakkoa organisoidun toi
minnan alkusysäyksenä. Tuolloin aseveliliiton porvarilliset jäsenet, jot
ka yleensä olivat AKS-läisiä ja siten tunsivat Maan Turvan toiminnan, 
ehdottivat sen yhdistämistä vasemmistolaisten työväentuntemukseen ja 
organisaatiokykyyn. Maan Turvan toimintahan oli virallisesti lakannut 
elokuun alussa. Yhteisin voimin saatiin luoduksi maan kattava kommu
nisminvastainen organisaatio, joka oli vähintäänkin tehokkaampi kuin 
vastustajan. Poliittisen liikehdinnän estäminen kiinnosti poliittista joh
toa ja lakkoliikehdinnän estäminen työnantajia. Yksimielinen, sotilaal
lisiin uhrauksiin valmis kansa oli puolustusvoimien intressissä. Kysees
sä oli myös ennen kaikkea aatteellisuuteen pohjautuva laaja osanotto: 
halu vastustaa kommunismia. Asevelisosialisteilla kyseessä oli myös 
omia valvonta-ja vastavakoiluintressejä.

Vaikka SAT:n toiminta olikin alkanut aivan itsenäiseltä pohjalta ke
väällä 1940 -  siis jo ennen aseveliliikkeen jäijestäytymistä -  oli SAL: 
n jäsenillä toiminnan alkuvaiheessa keskeinen asema. Myös SAT:n or
ganisaatio perustui osittain SAL:n piirijakoon. Vaikka työjärjestöä ylei
sesti on pidetty aseveliliiton ’’alaosastona”, kuvaavaa sen toiminnalle 
oli, että se solutti miehiään varmuuden vuoksi myös aseveliliittoon.9 
SAL:n painoarvo SAT:n ohjaajana väheni ensimmäisten kuukausien 
jälkeen huomattavasti ja toiminta itsenäistyi selvästi. Kesään 1941 tul
taessa aseveliliitto oli jo  menettänyt asemansa toiminnan kulissina.

Oman mielenkiintonsa SAT:n toiminnalle välirauhan aikana antoi se, 
ettei Maan Turvan asiamiesverkkoa missään vaiheessa käytännössä lo
petettu. Molempia organisaatioita ylläpidettiin aina jatkosotaan saakka. 
Keväällä 1941 pohdittiinkin organisaatioiden työnjakoa mahdollisen 
liikekannallepanon yhteydessä. Ajatuksena oli, että Maan Turva hoitaisi 
edelleen yleisen kotiseudun mielialatarkkailun ja henkilökohtaisen va
listustyön, kotimaan sanomalehtien tarkkailun sekä ulkomaisen radio
kuuntelun. Kaavailuissa SAT:n tehtäväksi jäi sekä työnantajiin ja työn
tekijöihin kohdistuva ’’sosiaalinen valistustyö” että yleinen poliittinen 
valistustoiminta, nimenomaisesti työväestöön suunnattuna. Tarkoituk
sena oli, että SAT yhdistettäisiin Maan Turvaan samalla tavoin kuin si- 
sarjärjestö Hembygdsfronten, eli SAT olisi itse hoitanut talouttaan, jär
jestänyt oman asiamiesverkon ja hoitanut kirjeenvaihtonsa, mutta olisi 
julkisuudessa esiintynyt Maan Turvan nimissä. Järjestöjen ylätasot oli
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tarkoitus yhdistää liikekannallepanon sattuessa; sen sijaan piirijohtajat 
olisivat toimineet erillään. Käytännössä jäijestelyä ei tarvinnut toteut
taa, sillä vaikka Maan Turvan organisaatiota pidettiin yllä jatkosodan 
alkuun saakka ja osin sen aikanakin, ei järjestö saanut toimintaansa va
roja ja se hiipui pois itsestään jatkosodan ensimmäisinä kuukausina.

Pääasiallisesti jäijestön asiamiehet siirtyivät tuolloin SAT:n organi
saatioon, joutuivat rintamalle tai luopuivat tehtävistään kokonaan. Mie
lenkiintoista silti on, että maassa oli lähes vuoden verran kaksi laajaa 
asiamiesverkostoa, joiden tehtävät olivat osin päällekkäiset. Tosin käy
tännössä tehtäviä hoiti loppukesästä 1940 eteenpäin ainoastaan SAT. 
Sen toimintaan osallistui huomattavan paljon henkilöitä, jotka eivät ol
leet kuuluneet Maan Turvaan. Siten verkosto antoi entistä paremmat 
mahdollisuudet luotettavan mielialakatsauksen laatimiseen.10 Periaat
teessa SAT oli siis Maan Turvan toiminnan jatkaja. Ennen kaikkea SAT 
oli perustettu vastustamaan kommunismin vaikutusvallan kasvua Suo
messa mutta Maan Turvan toiminnan lakattua käytännössä sen hoidet
taviksi tulivat myös sen tehtävät. Yhtä kaikki, AKS:n ja  Maan Turvan 
aikoinaan luomaa valistus- ja tarkkailuorganisaatiota ja toimintastrate
giaa voitiin hyödyntää jatkosodankin aikana.

Jos SAT:n toiminnan alkamiseen liittyvissä yksityiskohdissa on ha
vaittavissa pientä epäselvyyttä, yhtä vaikeaa on antaa täyttä selvyyttä 
jäijestön nimen tarkoitusperästä. Nimen keksijäksi on mainittu toimit
taja Vankka Vankkoja. Joidenkin tietojen mukaan sat-lyhenne tuli la
tinankielisestä lausahduksesta ”sat sapienti” (’’kylliksi viisaalle”). Se 
voitiin tulkita eräänlaiseksi ”jo riittää” -lausahdukseksi äärivasemmis- 
ton kiihkoilun ehkäisemiseksi. Vasta myöhemmin nähtiin tarkoituksen
mukaiseksi muodostaa lyhenteelle suomenkielinen vastine. Tällöin Poi
järvi kehitteli lyhenteeseen sopivat sanat Suomen Aseveljien Työjärjes
tö.11

Olipa lopullinen totuus nimestä mikä tahansa, järjestön toivottiin su
lautuvan huomaamattomasti asevelitoiminnan monenkirjavaan kent
tään. Annettu nimi tuotti kuitenkin hieman yllättäen ongelmia sen jäl
keen, kun SAT:n toiminta oli jo virallisesti lakannut. Keväällä 1942 
maahan perustettiin kansallissosialistiseksi julistautunut Aseveljien 
Työjärjestö, jonka esikuva oli natsi-Saksan työjäijestössä. Nimi oli niin 
erehdyttävästi samanlainen, että monet SAT:n entiset jäsenet luulivat 
tulleensa huijatuiksi mukaan kansallissosialistiseen toimintaan, jota 
todellisuudessa vastustivat. ”Natsi-SAT:n” tavoitteet tai toiminta eivät 
mitenkään viitanneet SAT:n toimintaan. Aseveljien Työjärjestön (nimi

188



lyhennettiin virallisesti ATj) olivat perustaneet Tampereelle lähinnä 
helsinkiläiset ’’natsit”.12 Kun järjestöjen erilaisuus selvisi, hälveni myös 
SAT:tä kohtaan tunnettu epäluulo, ja toiminta palautui tässä mielessä 
entiselleen.

Järjestön organisaatio

SAT:n johtajana toimi Suomen Huollon johtaja, tohtori Heikki Waris. 
Organisaation käytännön toimintaa hoiti komitea, jonka kokoonpano 
vaihteli jonkin verran. Sen johdossa oli eversti Lasse Leander. Hänen 
lisäkseen komiteaan kuuluivat aikanaan ainakin johtaja, diplomi-in
sinööri Ossi Holmström STK:sta, Uuden Suomen toimitusjohtaja Esko 
Riekki, tohtori, kouluneuvos L. Arvi R Poijärvi, Suomen Metalliteol
lisuuden työnantajaliiton toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Yijö Vesa, 
ekonomi Erkki Wuoristo, pääministerin sihteeri L. A. Puntila, kaptee
ni Kalle Lehmus puolustusvoimien ja sosiaalidemokraattien edustajana 
sekä puheenjohtaja Eero A. Wuori Suomen Ammattiyhdistysten Kes
kusliitosta (SAK).13

Komitean yläpuolella oli vielä erityinen ’’aivotrusti”, joka lopullises
ti ohjaili järjestön toimintaa. Sen johdossa oli Leander, puolustusmi
nisteri Waldenin käskystä. Leanderin lisäksi ’’aivotrustiin” kuuluivat 
ainakin Poijärvi, Waris, Helanen, Wuori, Holmström, Riekki, maisteri 
Yijö Kilpeläinen sekä Puntila presidentin ja pääministerin edustajana. 
Kokoonpano on osin arvailujen varassa, sillä tiedot siitä ovat hataria.14 
’’Aivotrustin” toiminta oli niin salaista, etteivät siitä tienneet edes kaik
ki muut järjestön johtajat.

Varat SAT:n toimintaan hankki komitea. Ne saatiin puolustusminis
teriön budjetista ulkomaanosaston niin sanotulta pitkältä momentilta 
16.8.1940 alkaen. Rahat eivät kuitenkaan ilmeisesti tulleet pelkästään 
ministeriöstä, sillä Lehtovirran mukaan työnantajat olivat suurimpia tu
kijoita. Hänen mielestään rahat kyllä nostettiin puolustusministeriöstä, 
mutta sinne ne ilmeisesti tulivat koko ajan työnantajilta.15

Monipolviseksi jäljestetyt johtosuhteet tuovatkin tutkijalle ongelmia. 
Komitean ja ’’aivotrustin” todellisia kokoonpanoja on lähes mahdoton
ta selvittää, sillä eri lähteet tarjoavat useita eri nimiä, jotka olisivat kuu
luneet järjestön johtoon. On kuitenkin selvästi havaittavissa, että kaikki 
nimet eivät pidä paikkaansa. Oman vaikeutensa tuo sekin, että joissa
kin lähteissä ’’aivotrusti” ja komitea on selvästi sotkettu toisiinsa. Sik
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si edellä esitellyt kokoonpanot eivät välttämättä ole täysin aukottomia, 
joskin ne on koottu useita eri lähteitä vertailemalla ja selvät virheet 
poissulkien. Samat puutteet lähdeaineistossa vaikuttavat myös alem
man tason organisaation selvittämistä.

Joka tapauksessa varmaa on, että komitean alaisuudessa toimi juok
sevista asioista huolehtinut keskustoimisto. Sitä johti Osmo Lehtovirta, 
joka oli siten järjestön toiminnanjohtaja. Helsingissä Vuorikadulla si
jainneeseen keskustoimistoon kuului ilmeisesti erillisiä toimistoja, jot
ka ohjailivat eri toiminta-aloja. Myöhemmin keskustoimisto siirtyi lää
kintöhallituksen rakennukseen Siltasaarenkadulle. Siinä työskenteli 14 
henkilöä, seitsemän sekä jäijestön että toimiston puolella.16

Ennen jäijestön levittäytymistä muualle maahan sen toiminta aloitet
tiin pääkaupunkiseudulla. Aluksi jaettiin tuttujen ja luotettujen asevel
jien kanssa lentolehtisiä, joissa kerrottiin kommunistien aktiviteeteista. 
Materiaalina oli muun muassa Tukholmassa piileskelleen entisen kom
munistin Arvo ’’Poika” Tuomisen tekstejä, jotka SAT sai Suomen sosia
lidemokraattisen puolueen (SDP) puoluetoimistolta. Helsingissä mate
riaalin jakajina toimivat lähinnä Ässärykmentin sekä SAL:n jäsenet.17

Kun pääkaupunkiseudun organisaatio oli saatu riittävän vahvak
si, aloitettiin toiminnan laajentaminen koko maahan. Organisatorises
ti maa oli jaettu 18 piiriin, joihin oli määrä kuulua yhteensä noin 90 
aluetta. Alue muodostui 4-8 pitäjästä sekä kaupungista ja kauppalasta 
ja sitä johti piiriesimies. Alueiden alaisuudessa toimivat alaosastot (pai
kallisosastot), joiden tavoitteelliseksi lukumääräksi asetettiin 600-700. 
Paikallisverkoston kehittivät alueasiamiehet piiriesimiesten kanssa. 
Kenttäorganisaation alin taso (perussolu, ns. iskuryhmä) koostui lopul
ta yhdestä kylästä tai yksityisestä työmaasta, jolla vaikutti 2-6 jäsenen 
muodostama yksikkö. Organisaatiossa toimivien ’’yksittäisten solujen”, 
siis varsinaisten kenttämiesten, määräksi kaavailtiin enintään 15 000: 
tta. Kenttämiehet värväsi alaosaston asiamies. Värvättyjen piti edustaa 
kaikkia puoluesuuntia, äärioikeistoa ja -vasemmistoa lukuun ottamatta. 
Aineiston jakelun kannalta jäsenistö jaettiin A-miehiin (alueasiamie
het), B-miehiin (solujen päälliköt) ja C-miehiin (solujen jäsenet), joille 
kaikille oli tarjolla hänen asemaansa vastaavaa tietoa.18

Helsingissä oli muusta maasta poikkeava organisaatio, sillä sen suu
ret työpaikat olivat järjestön keskeisenä huolenaiheena. Pääkaupunkiin 
uhrattiin melkoisesti rahaa ja työtä organisaatiota luotaessa. Kaikki 
suuret työpaikat luetteloitiin ja niissä suoritettavaa propagandaa var
ten laadittiin erikoissuunnitelma. Perussolu jakautui edelleen työpaik-
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kasolukkoon, kaupunginosasolukkoon ja  ympäristöyhdyskuntasoluk- 
koon. Jäsenhankinnan seurauksena edellä mainittu aluejärjestelmä voi
tiin ottaa käyttöön vuoden 1941 alussa. Tällöin jäijestön toimintateho 
kasvoi huomattavasti. Nyt myös kaupungeissa toimi teollisuus-, yhdis
tystoiminta-ja/tai asuntosolukko, joita ohjeistettiin puhelinkeskusteluin 
ja kirjein. Maalaispitäjissä perussolu oli nimeltään kyläsolu, ja siihen 
kuului 2-3 miestä. Maaseudulla solukon luominen oli usein vaikeaa, 
sillä mukaan saadun oli oltava ’’pitäjän oma poika”, mikä asetti värvät
täville tiettyjä rajoituksia.19

Kaupungeissa alimman tason solukkojen johtajat olivat niin sanottu
ja talo- tai korttelinsuojelijoita. Talosuojelijat toimivat korttelin alueel
la pyrkien ehkäisemään kommunistien kiihotusta esimerkiksi kerrosta
loyhtiössä sekä tarkkailemaan talon asukkaiden mielipiteitä. Talosuo- 
jelijan oli luotava optimismia asukkaisiin ja toimittava itse esikuvana. 
Hänen oli oltava yhteiskunnalliselta asemaltaan talon enemmistöön 
verrattavissa ja pyrittävä yhteistoimintaan eri puolueiden ja näkemys
ten välillä. SAT:stä sai mainita, mutta ylemmistä asiamiehistä ei. Mikä
li värväyskeskustelussa kävi ilmi, ettei valittu henkilö ollut sopiva, tuli 
puhua vain yleisistä tavoitteista. Keskusteluyhteyteen piti pyrkiä esi
merkiksi saunassa tai maitokaupassa. Paikat olivat soveltuvia siksi, että 
myös naisia haluttiin mukaan alatason ’’suojelijoiksi”. Naisten värvää
mistä pidettiin tarpeellisena senkin vuoksi, että he puhuivat toistensa 
kanssa paljon ja levittivät siten erilaisia asioita ’’luonnostaan”.

Korttelinsuojelijat toimivat esimerkiksi työmailla, missä heidän oli 
tehtävä muun muassa valistus- ja huoltotyötä sekä soviteltava ilmene
viä erimielisyyksiä. Työpaikoille oli muodostettava kyvykkäistä ja toi- 
mintahaluisista miehistä ja naisista soluja johtamaan kommunisminvas
taista taistelua. Solun jäseniä ei saanut valita puoluenäkökohtia silmäl
läpitäen vaan siten, että he loivat työläisiin eri leireissäkin ollen uuden 
katsomustavan, niin sanotun henkisen aseveljeyden. Jäseniksi oli saa
tava sekä järjestäytyneitä että järjestäytymättömiä työntekijöitä. Solun 
johtajan oli valittava eri puolilta työpaikkaa 3-6 taistelukykyistä tove
riaan työpaikan perussoluksi. Sen jäsenet olivat jatkuvassa yhteydessä 
toisiinsa sekä solunjohtajiin. Jos värvätty jäsen ei oppinut toimimaan 
oikein ja tarpeeksi aktiivisesti, hänet oli ’’unohdettava” ja korvattava 
toisella. Jäseniksi oli valittava sellaisia, jotka mahdollisen liikekannal
lepanon yhteydessä jäivät töihin, koska silloin toimintaa vasta todel
la tarvittiin. Solun oli kokoonnuttava vähintään kerran viikossa ja  sen 
muodostamisesta oli ilmoitettava työnantajalle tai tehtaan johtajalle.
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Työnjohdon jäsenen kuuluminen soluun oli suotavaa. Muuten solu oli 
pidettävä kokoonpanoltaan salaisena. Siksi sen jokainen jäsen toimi ir
rallisesta vaikka tavoitteet ja päämäärät olivat yhteisesti päätettyjä.

Työpaikoilta solun toiminta oli laajennettava koko paikkakunnalle, 
myös työväestön ruokaloihin ja asuntoihin. Etenkin työväenjärjestöissä 
oli pyrittävä herättämään sen omat ainekset aktiiviseen taisteluun. Am
mattiosastoon tai työväenyhdistykseen kuuluvan solunjäsenen oli käy
tävä kokouksissa ja pyrittävä saamaan ympärilleen kannattajajoukkoa.

Jokaisen solun johtajan oli viikoittain annettava selostus solun toi
minnasta ylemmälle portaalle. Suojelijat ilmoittivat kokoamansa tiedot 
korttelin päämiehelle, tämä edelleen kaupunginosan päällikölle, joka 
välitti tiedot kaupungin (alueen) päällikölle. Sieltä tiedot etenivät piirin 
kautta keskustoimistoon. Tärkeimpiä olivat tiedot mielenosoituksista ja 
levottomuuksista sekä pienetkin vihjeet mahdollisesti törkeästä valtion- 
vastaisesta rikoksesta tai sen suunnittelusta.20

Verkoston laajuus

Maanlaajuisen piiriorganisaation luomisessa kunnostautuivat erityises
ti Heikki Waris ja Osmo Lehtovirta. SAT:n organisaatio kasvoi loppu
vuodesta 1940 erittäin voimakkaasti etenkin kaupungeissa. Syyskuun 
lopulla järjestö toimi parhaiten Helsingin ympäristössä, jossa toimintaa 
harjoitettiin yhteensä noin 50 asutuskeskuksessa. Lokakuun loppuun 
mennessä organisaatio oli saatu kuntoon kaikissa suurimmissa asutus
keskuksissa. Alaosastoja oli tuolloin 61 ja niiden lukumäärä lisääntyi 
koko ajan. Osa alaosastoista oli laajenemassa alueiksi. Alaosastojen 
johtajia sekä alijohtajia oli koulutettuja ohjeistettu viikoittain, ja heille 
pyrittiin antamaan toiminnallisia virikkeitä. Lokakuussa keskustoimis
toon perustettiin erillinen osasto ruotsinkielisen verkoston luomiseksi. 
Joulukuussa osastoja oli jo 112, joista ruotsinkielisiä 16. Pestatut pii- 
riasiamiehet edustivat varsin monenlaisia kansalaispiirejä. Mukana oli 
Ylioppilaskunnan laulajia, rehtoreita, opettajia ja työväestön edusmie- 
hiä. Poikkeustapauksissa turvauduttiin myös SAL:n piirimiehiin. Koko 
maan 18 piirin edustajat kokoontuivat pari kertaa pääkaupunkiin yhtei
selle käskynjaolle.21

Maaliskuussa 1941 piirien alaisuudessa toimineita alueita oli jo 
75, ja  niillä alaosastoja yhteensä 413. Organisaatiossa toimi yhteensä 
9 529 miestä ja  109 naista, lisänä oli vielä erilaisten apulaisten jouk
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ko. Kaikilla perussoluilla (kylä- tai työpaikkatasolla) oli oma johta
jansa. Toukokuussa 1941 organisaation ollessa käytännössä valmiina, 
alueiden määrä oli pysynyt 75:ssä, osastoja oli 451, mutta jäseniä jo 
yli 10 000, joista 193 naista. Sitä, että SAT:n toiminnan painopiste oli 
pääkaupungissa, osoittaa se, että pelkästään Helsingissä oli toukokuun 
lopussa työpaikkasoluja 612, kaupunginosasoluja 2 468 ja jäseniä yh
teensä 3 000-4 000. Pääkaupunkiseudun ohella toiminnan toisena pai
nopisteenä oli ’’maaseudulla” niin sanottu ’’erityisen vaarallinen neliö”, 
jonka muodostivat Ruovesi, Mänttä, Tampere, Nokia, Pori, Kankaan
pää, Parkano, Vammala, Rauma, Uusikaupunki, Loimaa, Turku, Salo, 
Lohja, Karkkila, Forssa, Hämeenlinna, Ikaalinen ja Valkeakoski. Näillä 
paikkakunnilla oli vahva vasemmiston kannatus. Lisäksi SAT:n palk
kalistoilla oli seitsemän kiertävää järjestäjää.22

Loppukeväästä järjestön johto olikin tyytyväinen organisaatioon, sil
lä toiminta oli useimmiten jo kiinteätä ja  tietyt työskentelytavat vakiin
tuneet. Tuolloin todettiin, että ’’solukkomme kautta voidaan noin kuu
kauden pituisena aikana hyvinkin suuressa määrin joko muuttaa ylei
nen mielipide jossakin asiassa tai saada yleisö kiinnostumaan johonkin 
uuteen asiaan. Arkaluontoisemmat uutiset annetaan kirjallisesti vain 
alueasiamiehille (A-miehille), jotka keskustoimisto henkilökohtaisesti 
tuntee.”23 Mikäli SAT:n arvio mielipiteisiin vaikuttamisesta piti paik
kansa, oli kyseessä melkoinen saavutus. Arviota on pidettävä melko oi
keaan osuneena, sillä jatkosotaan lähdettäessä ei edes työväestöstä suu
rempia valituksia kuulunut. Mielipiteiden muokkaamisessa oli siis on
nistuttu.

Vaikka SAT piti itseään salaisena jäijestönä, ei menestys tässä suh
teessa ollut kovin hyvä. Esimerkiksi toiminnanjohtaja Lehtovirta pal
jastui vastapuolelle melko varhain. Samoin Gestapon miehenä Saksan 
lähetystössä lehdistöavustajana työskennellyt Hans Metzger tiesi saa
pastella vierailulle järjestön toimitiloihin. Saksalaiset kutsuivat SAT:n 
henkilöitä myös tutustumiskäynneille. Poijärvi vastasikin kutsuun ker
taalleen myöntävästi. Käydessään Saksassa helmikuussa 1941 hän vie
raili myös Gestapossa. Alkuperäisenä tarkoituksena oli tavata poliisi- 
kenraali Heinrich Muller, mutta tämän ollessa matkoilla Poijärven otti 
vastaan Kriminaldirektor Vost. Hänelle Poijärvi esitti SAT:n toimin
nan tehostamiseen liittyneitä kysymyksiä. Saaduista vastauksista ei ol
lut erityisempää hyötyä, sillä Poijärven ongelmat käsittelivät suurelta 
osin propagandaa, mitä Gestapo ei juuri harjoittanut. Sen sijaan Poijär
ven vierailu propagandaministeriöön tuotti huomattavasti parempia tu
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loksia, sillä hänet vastaanottanut tohtori Dhielen selvitti varsin auliisti 
propagandatoiminnan kiemuroita. Suomeen palattuaan Poijärvi välitti 
saamansa tiedot SAT:Ile, mutta informoi matkastaan myös presidentti 
Rytiä.24

Kommunisminvastainen toiminta

Perustamisensa aikoihin järjestö otti kohteekseen ’’ryömäläisyyden ja 
vviikiläisyyden”, siis äärivasemmiston vastustamisen. Harjoitettu pro
paganda korosti suomalaisten yhteenkuuluvuutta, solidaarisuutta ja yh
teisvastuuta. Päämääräksi asetettiin poistaa kommunistit laillisin kei
noin johtopaikoilta ja luottamustehtävistä sekä tehdä heidän toimintan
sa mahdottomaksi. Työpaikkojen lisäksi tämä tarkoitti ammattiosastoja, 
urheiluseuroja, työväenyhdistyksiä, taideseuroja ynnä muita kokoonpa
noja, joihin kommunisminvastaisia soluja oli muodostettava.25

Tässä mielessä erilaiset joukkokokoukset olivat suoralle toiminnalle 
otollista maaperää, ja SAT lähetti kokouksiin useita puhujia. Heidän oli 
hajaannuttava eri puolille kokoussalia, jotta oppositio näyttäisi suurem
malta. SAT:n miehen puhetta seurasi paikalla aina tarkoitukseen varat
tujen miesten ’’hyvä” ja ’’hurraa” -huutoja. Näin toimittiin esimerkiksi 
kommunistien johtamia ammattiyhdistyksiä vastaan. Ihmisiä haluttiin 
myös kannustaa esimerkiksi talkootoimintaan tai muuhun rakentavaan 
työhön, jottei politikoinnille jäänyt aikaa. Salaisena järjestönä SAT 
pani omien miestensä lisäksi liikkeelle sellaisia henkilöitä, joille asian 
hoito luonnostaan kuului, usein ilman että nämä tiesivät minkään jär
jestön olevan asian takana.26

SAT aloitti toimintansa Valtiolliselta poliisilta salassa, mutta paljas
tuminen ei kestänyt kauan. Jo syyskuussa Valpon paikallisosastojen ra
porteissa oudoksuttiin järjestöä, joka propagoi kommunisteja vastaan 
eri puolilla maata. Organisaatio annettiin Valpolle ilmi, mutta samalla 
tehtiin ’’aselepo”, jonka seurauksena tietoja vaihdettiin puolin ja toisin. 
Esko Riekin aloitteesta SAT:n avuksi lähetettiin Valposta Freedy Ke
käläinen, joka toimi järjestön palveluksessa maaliskuusta 1941 saman 
vuoden kesään saakka. SAT:ssä Kekäläisen tehtävänä oli auttaa tunnis
tamaan kommunistien toimintaa, luennoida heidän toimintatavoistaan 
sekä antaa muuta asiatietoa. Apu tuntuikin olevan tarpeen, sillä Kekä
läinen sai varsin kehnon kuvan SAT:n miesten ammattitaidosta. Eten
kin toimistotyö ja arkistointi olivat retuperällä. Hän pyrki auttamaan
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parhaansa mukaan, sillä työjärjestöstä saattoi olla apua myös Valpolle, 
jossa varsin yleisen käsityksen mukaan vaarana oli, että toiminta lui
suisi muutoin joron jäljille.

Omat vaikeutensa yhteistyö Valpon kanssa kuitenkin toi, sillä työ
väen edustajat pelkäsivät, että SAT muuttuisi vähitellen sen osastoksi. 
Siksi kaikkea tietoa ei uskallettu kertoa. Lievä epäluulo vaivasi muu
tenkin, sillä työnantajien ollessa paikalla työväestön edustajat olivat 
tietyistä asioista varsin varovaisia.27

Jäijestön ensimmäisenä tehtävänä oli jakaa kommunisminvastaisia 
lentolehtisiä Helsingissä. Levitettäväksi materiaaliksi valittiin entisen 
kommunistin Arvo "Poika” Tuomisen pamfletit "Kirje suomalaisille 
työläistovereille”, jossa Tuominen oli julkisesti kesällä 1940 ilmoitta
nut kääntymyksestään, sekä "Kirje Georgi Dimitroville” (Kominternin 
pääsihteeri). Teksteissään Tuominen vastusti Neuvostoliittoa ja toi esil
le sen järjestelmän puutteita. Kirjeet olivat propagandistisia, joskaan 
niitä ei alun perin ollut laadittu SAT:n käyttöön. SDP:n ja  SAK:n yh
teisessä propagandatoimikunnassa, Työväen Keskusjärjestöjen Yhteis
työtoimikunnassa (TKY), työskennellyt Tuominen antoi kirjeensä SAT: 
lie. Tuominen toimi TKY:n eräänlaisena organisaattorina ja  pääpropa- 
gandistina koko sodan ajan. Hänen sanojensa mukaan myös TKY alis
tettiin aikanaan Valtion Tiedotuslaitoksen (VTL) palvelukseen, joten ei 
ollut ihme, että Suomen kommunistisen puolueen (SKP) entisen pää
sihteerin tietoja hyödynsi myös Päämaja. Jaetut lennäkit aiheuttivatkin 
kommunisteissa selvää epäröintiä. Kirjeitä jaettiin kevääseen 1941 asti 
ja niiden levikki nousi kymmeniin tuhansiin.28

Asiamiesten oli erityisesti kiinnitettävä huomiota maata kiertävien 
kommunistiagitaattoreiden toimintaan. Heidän nimensä oli selvitettävä, 
samoin kiihotuksen ajankohta, paikka sekä tapa. Vastaavasti oli osoi
tettava, että juuri Neuvostoliitto oli kommunistien kiihotuksen takana. 
SAT:n mukaan Suomen ei tarvinnut valita Saksan tai Venäjän, vaan it
senäisyyden ja Venäjän väliltä. Kaikesta huolimatta kansalaisten mieli
piteitä pyrittiin muokkaamaan entistä ystävällisemmäksi Saksaa koh
taa. Propaganda ei saanut olla kiihotuksellista, vaan oli toimittava sala
vihkaa: oli esitettävä Saksalle myönteisiä asioita esimerkiksi kulttuurin 
ja urheilun alalla. Kommunistien toiminnan estämiseksi asiamiehille 
lähetettiin muun muassa kommunistiagitaattoreiden kiihotuskirjeitä se
lityksin varustettuina. Niin ikään SAT lähetti itänaapurin todellisuudes
ta kertovaa materiaalia, jota verrattiin Neuvostoliiton itsensä esittämiin 
tietoihin. Näin kommunistista ihannetta pyrittiin romuttamaan konk
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reettisin esimerkein."0
Merkittävimmän saavutuksensa kommunisminvastaisessa taistelus

sa SAT hankki heti syksyllä 1940. Kyseessä oli Vapaan Sanan (SDP:n 
opposition ’’kuutosten” välirauhan aikana toimittama lehti) toiminnan 
estäminen. Lehti sai materiaalia SNS-l:ltä, jota pidettiin Neuvostolii
ton organisoimana kommunistisena solutus-ja propagandajäijestönä ja 
syyllisenä Hakaniemen halkopinojen polttoon. Ensimmäinen lehti il
mestyi heinäkuun lopulla, jolloin siitä otettiin 7 000 kappaleen painos. 
Se kuitenkin myytiin nopeasti loppuun, minkä jälkeen uusia painoksia 
otettiin vielä neljä kertaa. Seuraavien numeroiden painokset olivatkin 
jo 25 000 kappaletta, mikä oli esimerkiksi enemmän kuin Suomen So
sialidemokraatilla. Vapaan Sanan linja oli avoimen kommunistinen ja 
Neuvostoliittoa myötäilevä, minkä vuoksi sitä pidettiin välirauhan ai
kaisen yhtenäisyyshengen tahallisena rikkojana.

SAT ryhtyi uhkailemaan Vapaata Sanaa painanutta lehtipainoa. Lop
putulos olikin se, ettei Työväen kirjapaino suostunut enää sitä paina
maan. Vastaavasti muita painoja, jotka ottivat lehteä painaakseen, uhat
tiin saarrolla ja koneiden särkemisellä. Linja piti varsin hyvin, joskin 
eräs turkulainen yritys ei uhkailuista piitannut. Tällöin SAT:n toimin
nanjohtaja Lehtovirta turvautui yhteistyöhön rautatielaitoksen kans
sa. Kun lehdet oli lastattu junaan määränpäänään Helsinki, paikallinen 
asiamies lähetti vaunut Jyväskylään. Sieltä ne lähetettiin edelleen vää
rään osoitteeseen. Kun lehtiä oli aikansa pompoteltu rautateillä, eivät 
ne enää vanhentuneina kelvanneet myyntiin. Vapaa Sana yritti ostaa 
omat painokoneet, mutta kauppa peruuntui viime hetkellä. Näin lehden 
julkaiseminen Suomessa estyi.

Tämän jälkeen lehteä yritettiin painaa Ruotsissa, mutta sekään ei ot
tanut onnistuakseen. Lehden viimeiseksi jäänyt, 30.12.1940 päivätty, 
numero saatiin Suomeen molempien maiden viranomaisten estelyiden 
seurauksena vasta maaliskuussa 1941. Vastoinkäymisten vuoksi lehden 
julkaisemista ei enää katsottu aiheelliseksi jatkaa. SAT oli siis onnis
tunut lopettamaan lehden toiminnan ja  säästämään näin sensuuriviran- 
omaisilta tämän vaivan, olihan lehteä katsottu ’’sillä silmällä” alusta 
saakka. Omien väitteidensä mukaan SAT oli erittäin hyvin perillä myös 
itse SNS-l:n toiminnasta.30

Vapaaseen Sanaan liittyy toinenkin SAT:n järjestämä tempaus. Asia- 
miestensä avulla SAT sai haltuunsa lehden toimituksen avaimen, joka 
jäljennettiin ja palautettiin oikeille omistajilleen huomaamattomasti. 
Eräänä yönä SAT:n miehet menivät toimitukseen ja kopioivat jäsenlu
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ettelot nimineen ja  osoitteineen. Tämän jälkeen äärivasemmistolle lä
hetettiin heidän omilla osoitteillaan ’’Poika” Tuomisen tekstejä luetta
vaksi. Tämä hämmensi suuresti kirjeitä saanutta joukkoa.31

Keväällä 1941 SAT levitti Neuvostoliitossa olleen Asta Syväsen ker
tomusta Neuvostoliiton puhdistusten suomalaisista uhreista. Tämän
tyyppisten kirjoitusten levittäminen -  useimmiten ilman mainintaa te
kijästä ja julkaisijasta -  oli SAT:n kommunisminvastaisen toiminnan 
näyttävimpiä operaatioita. Kommunistit saivat maistaa omaa lääket
tään, salaista toimintaa. He uskoivat vastustajien salaliiton paljon suun
nitelmallisemmaksi, laajemmaksi ja  kurinalaisemmaksi kuin se todel
lisuudessa oli -  toisaalta sama luulo oli vastustajilla SKPistä. Vaikka 
SAT:n kampanja tuotti akuutteja tuloksia, kuten ammattiosastojen siir
tymisiä sosiaalidemokraateille, kommunistien vakinaisissa kannattajis
sa ammattiyhdistysjohdon yhteistyö valtiollisen poliisin kanssa epäile
mättä herätti omiin kärkimiehiin kohdistuneiden epäilyjen ohella myös 
vastenmielisyyttä sosiaalidemokratiaa kohtaan.

Vaikka kommunismin vastaista toimintaa työpaikoilla harjoittivat yh
dessä sekä työnantajat että sosiaalidemokraattiset työläiset, ei yhteistyö 
sujunut täysin ongelmitta. SAT joutui ohjeissaan useamman kerran va
listamaan työnantajia, etteivät nämä jyrkällä käyttäytymisellään rikkoi
si kansassa herännyttä yhtenäisyyttä. Jyrkkiä ristiriitoja työpaikoilla oli 
varottava ja ihmisille oli luvattava parempaa huomista. Turhat ristiriidat 
edesauttoivat ainoastaan kommunistien kiihotustoimintaa. Työpaikoil
la SAT:n tarkkailijoina toimivat usein johtavassa asemassa olleet hen
kilöt. He hankkivat avustajia varsinaisista työntekijöistä. Joskus omia 
miehiä sijoitettiin työpaikoille esiintymään kommunisteina. Vähitellen 
he saivat voimasuhteet muuttumaan SDP:n eduksi, kuten esimerkiksi 
Crichton-Vulcanilla Turussa.32

Taistelu kommunismia vastaan oli SAT:Ile sikäli luonnollista, että 
heidän organisaationsa sekä työskentelytapansa olivat ennestään tuttu
ja, olihan järjestön toiminnassa mukana muun muassa runsaasti sosi
aalidemokraatteja sekä muita kommunistien toimintaan perehtyneitä. 
Ovelasti hoidettu vastapropaganda vaikeutti usein ratkaisevasti ääri- 
vasemmiston harjoittamaa kiihotustyötä. Näin meneteltiin esimerkik
si siirtoväkikysymyksessä, jota kommunistit käyttivät tehokkaasti hy
väkseen keväällä 1941. SAT:n organisaation kautta selvitettiin suurelle 
yleisölle yksityiskohtaisesti myös muun muassa hallituksen kulloiset
kin ratkaisut. Virallisen tiedotuksen ’’rumputulen” jatkeena maanalai
sen propagandan vaikutus oli erittäin merkittävä. Kommunismin vas-
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täisessä toiminnassa SAT toimi yhteistyössä monien järjestöjen kanssa.
Ajoittain kommunismin vastustaminen muodostui niin kiihkeäksi, 

että laillisten keinojen huomattiin olevan riittämättömiä. Kaikki toi
minnan muodot eivät koskaan käyneet täysin selville, eivät edes asian
omaisille. Päätehtävien ohella hoidetut sivuoperaatiot pidettiin useim
miten vain omana tietona. Kun edes toiminnan rahoittajille ja valvojille 
ei kerrottu kaikkea, oli selvää, ettei kaikkia pikku kolttosia selostettu 
enemmän tai vähemmän muodollisille esimiehillekään. Toisaalta esi
miehet eivät halunneetkaan tietää kaikkea: mitä ei tiedä, siitä ei voi olla 
vastuussa, eikä sitä voi edes vahingossa vuotaa. Niinpä esimerkiksi jär
jestön johtomiehet Poijärvi ja Waris asiaa pohtiessaan tulivat siihen tu
lokseen, että laittomia keinoja sai käyttää, kunhan kaikkia laittomuuk
sia ja törkeyksiä ei kerrottu esimiehille.33

Kun verkosto laajeni, ryhdyttiin harjoittamaan myös mielialantark- 
kailua. Se perustui Maan Turvan ’’erikoistarkkailusta” laatimiin oh
jeisiin. Mikäli aihetta oli, solujen oli oltava yhteydessä keskustoimis
toon päivittäin. Muutoin yhteyttä pidettiin kerran viikossa. Jos tehdyt 
havainnot olivat vakavia, niistä oli ilmoitettava viipymättä myös viran
omaisille. Toimintaan valittujen asiamiesten oli oltava poliittisesti luo
tettavia puoluekantaan katsomatta, ja heidän oli esiinnyttävä rauhalli
sesti ja huomiota herättämättä. Annettujen tehtävien suorittamiseen 
oli käytettävä riittävästi aikaa ja kerätyistä tiedoista oli muodostettava 
mahdollisimman objektiivinen kokonaisuus. Tehtäviä ei saanut antaa 
ennen kuin yhdysmies oli henkilökohtaisesti vastaanottanut tarkemmat 
ohjeet ylemmältä tasolta. Vaikka tavoitteena oli mahdollisimman laa
jan verkoston luominen, oli se kuitenkin suoritettava varovasti: asia piti 
esittää vain henkilölle, joka tunnettiin hyvin ja  joka oli asiasta kiinnos
tunut. Käytännössä suurin osa alueiden esimiehistä oli sosiaalidemo
kraatteja tai maalaisliittolaisia. Jäsenistön pääosa koostui sosiaalide
mokraateista.34

Organisaation alemmilla tasoilla kaikki ohjeet ja ilmoitukset oli an
nettava mahdollisuuksien mukaan suullisesti. Sen sijaan keskustoimis
ton ja alueen esimiesten välisen yhteyden lujittamiseksi järjestettiin 
kiinteä kirjeenvaihtoyhteys. Laaditut yhteenvedot lähetettiin keskus
toimistoon ’’Uuden kirjeenvaihtoyhdistyksen” nimisenä. Siten toiminta 
pysyi salassa ja johto tilanteen tasalla. Paikkakunnilta koottu tieto, niin 
sanottu Viikkotiedotelma, oli lähetettävä keskustoimistoon keskiviik
koisin. Samalla oli selostettava vallitseva mieliala, siihen vaikuttavat 
tekijät sekä mahdollinen kommunistinen kiihotustoiminta. Vastaavasti
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keskustoimisto lähetti tiedot ja toimintaohjeet lauantaiksi. Paikallisia 
neuvottelukokouksia jäljestettiin viikoittain.

Lähettämässään propagandamateriaalissa SAT velvoitti asiamie
hensä kitkemään mahdollisesti ilmenevän pessimismin pois. Kan
sa oli saatava uskomaan parempaan tulevaisuuteen. Yhteishenkeä oli 
kasvatettava esimerkiksi auttamalla hädänalaisia kulloinkin sopivalla 
tavalla. Kansalaisten tyytyväisyys edesauttoi SAT:n tehtävää ja  pää
määrää ja vähensi kiihottajien vaikutusta. Huhut oli tukahdutettava ja 
niiden sijaan oli luotava optimismia. Toiminnan keskeisenä tavoittee
na oli vapaaehtoisvoimin estää uusi sota jo  sen aikaisimmassa val
misteluvaiheessa. SAT:n organisaation kaikilla tasoilla toiminnassa oli 
erityisesti keskityttävä puolustushengen kohottamiseen.35

Saamistaan tilannetiedotuksista SAT laati selostuksen muun mu
assa VTKdle, ulkoministeriölle, Valpolle sekä Yleisradioon Jahvetil
le. Yhteydessä oltiin myös Pääesikunnan Ulkomaalaisosastoon, Maan 
Turvaan, SAK:hon sekä SDP:hen. Ajan myötä varsin laajaksi kasvanut 
organisaatio keräsi tietoa muun muassa kansalaisten mielialoista sekä 
suhtautumisesta sosiaalipolitiikkaan ja  huoltokysymyksiin. Kun tällöin 
havaittiin epäkohtia, jotka vaikuttivat kielteisesti kansalaisten elämään 
ja mielialoihin, saatiin monia ongelmia näin korjatuksi. Keskustoimis
tossa tiedot käsiteltiin ja analysoitiin ja niiden perusteella laadittiin 
säännöllisesti raportteja, joita jaettiin varsin suppealle, mutta korkealle 
tasolle.36 Vaikka SAT verkostoitui varsin hyvin, suhteet eri viranomai
siin ja järjestöihin hoidettiin silti lähinnä henkilötasolla.

Vaikka Valpon kakkosmies Freedy Kekäläinen oli aktiivisesti muka
na SAT:n toiminnassa, ei poliisissa aina oltu kovinkaan otettuja saadus
ta avusta. Pääasiallisesti Valpo vähätteli SATdtä saamiaan tietoja ja  piti 
niitä puolueellisina ja päämäärähakuisina. Toiminnan katsottiin olevan 
liiaksi amatööripohjalla, jotta tietoja olisi voitu todella käyttää hyödyk
si tai ottaa vakavasti. Kaikesta huolimatta Valpo sai runsaasti erilaisia 
ilmiantoja kommunistien toiminnasta. Tämä saattoi osaltaan vaikut
taa nihkeään suhtautumiseen, saatetuinpa SAT:tä pitää kilpailijanakin. 
Oma syynsä oli myös sillä, että tarpeen vaatiessa SAT:n toiminnanjoh
taja luutnantti Lehtovirta väritti tehtyjä mielipideraportteja kulloinkin 
haluttuun suuntaan. Raportteja tehtiin kahdenlaisia, VTK:n jakeluun 
sekä suoraan ylimmille päättäjille. Viimeksi mainittuja nimenomaan 
manipuloitiin. Siksi Valpossa suhtauduttiin raportteihin väheksyen.37

Neuvostoliittoa kuvaavat lehtiset laadittiin ulkoasultaan ja kielen
käytöltään mahdollisimman lähelle kommunistien käyttämää ulkoasua.
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Tässä onnistuttiin ajoittain varsin hyvin, sillä Valpolle tuotiin SAT:n 
laatimia papereita kommunistisina. Paperit levisivät työpaikoilla kä
destä käteen, ilman että kukaan tiesi, mistä ne tulivat. Kaikesta vasten
mielisyydestä huolimatta SAT:n toiminnan tehokkuudelle oli annettava 
tunnustus. Valpon keväällä 1941 laatimassa selostuksessa SAT:öä pi
dettiin eräänlaisena puolustusministeriön tiedustelupalveluna: ’’Näin 
ollen on olemassa kolme valtiollista poliisia: me, pääesikunnan valvon- 
tatoimisto ja SAT.”38 Vaikka Valpon etsivät moneen kertaan olivat kriti
soineet SAT:n menetelmiä ja solujen toiminnan tasoa, pidettiin organi
saation toimivuutta ainakin ilmeisen hyvänä.

"Satiaisista” "Vouhkapoppooksi” -  VIA perustetaan

Kesällä 1940 maailmansodan muualla laajetessa jatkoi myös Suomen 
hallitus maan vähäisten puolustusmahdollisuuksien parantamista. Yh
tenä kohtana valtakunnan yleissuunnitelmaan kuului sodanaikaisen 
tiedotustoiminnan entistä parempi jäijestely. Pääministeri Ryti asetti 
28.7.1940 salaisen komitean toimitusjohtaja Heikki Reenpään johdolla 
laatimaan yleissuunnitelmaa Suomen tiedotustoiminnan sodanaikaises
ta jäijestelystä. Komitea sai työnsä valmiiksi jo 20.8.1940. Kun tiedo
tustoiminnalla oli ratkaiseva osuus ulkomaisen mielipiteen muodosta
miseen sekä mielialan kehittymiseen maassa, piti komitea välttämättö
mänä, että se keskitettiin yhteen laitokseen, Valtion tiedotuslaitokseen 
(VTL). Siihen piti yhdistää sekä VTK että suurelta osin sotasensuuri 
Päämajan propagandaosastolta, sekä kumpaankin kuuluneet vapaa
ehtoiset järjestöt. Kaikkien kotimaassa levitettävien tiedotusten lisäk
si VTL:n tehtävänä olisi tarkastaa ulkomaille tarkoitetut tiedotukset, 
valo- ja elokuvat sekä äänilevyt. Pääasiallisen työvoimansa laitos sai
si sotilaallista tietä komennettuna: laitoksen henkilökunta oli varatta
va liikekannallepanoa varten tehtyjen suunnitelmien mukaisesti, koska 
laitos perustettaisiin liikekannallepanon sattuessa.

VTL perustettiin asetuksella 22.6.1941, joskin henkilökunnan koko
aminen oli aloitettu jo noin viikkoa aiemmin. Tiedotuslaitos toimi edel
täjänsä VTK:n tavoin valtioneuvoston kanslian alaisena ja sen sisäinen 
järjestys oli sotilaallinen. Tehtävänä oli muun muassa huolehtia tietojen 
hankkimisesta valtioneuvostoa, Päämajaa ja muita viranomaisia var
ten sekä toimittaa julkisuuteen kaikki valtioneuvoston ja muiden viran
omaisten antamat tiedotukset. Lisäksi se johti ja  valvoi kaikkien maas
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sa toimineiden laitosten, järjestöjen ja tietotoimistojen tiedotustoimin
taa Päämajan yhteydessä olleita tiedotuselimiä lukuun ottamatta. VTL 
vastasi myös yhteistoiminnassa ulkoministeriön sanomalehtiosaston 
kanssa Suomea koskeneesta tiedotustoiminnasta ulkomailla. Laitoksen 
ensimmäisenä johtajana toimi Heikki Reenpää (22.6.1941-17.3.1943). 
Häntä seurasivat Kustaa Vilkuna (17.3.1943-14.3.1944) ja Heikki Ke
koni (1.4.-31.12.1944).

Kesäkuussa käynnistetty organisaatio oli lyhytaikainen ja sitä muu
tettiin jo syksyllä, kun sotilasasiain jaostoa alettiin siirtää Päämajan 
alaisuuteen. Lopullisesti organisaatio oli valmis marraskuun lopulla 
1941, kun sisäministeriön alaisuudessa toiminut tiedotustoiminnan tar
kastusvirasto liitettiin osaksi VTL:ää. Laitoksen henkilökuntaan kuului 
noin 500 ihmistä.39

Tiedotuslaitos, joka periaatteessa oli siviilivirasto, jakautui organisaa
tiomuutosten jälkeen kahteen osastoon, tiedotusjaostoon ja tarkastusja
ostoon. Sotilaallinen tiedotus meni edelleen Päämajan tiedotusosaston 
kautta. Jo ennen jatkosodan varsinaista puhkeamista, 23.6.1941, VTL:n 
ja Päämajan tiedotusosaston kesken käydyissä neuvotteluissa sovittiin, 
että pääsääntöisesti siviililaitos lähetti koti-ja ulkomaan lehdistön sekä 
radion tietoja ja erikseen mielialaraportteja Päämajaan, kun taas tiedo
tusosasto lähetti sotilaallisia tietoja tiedotuslaitokselle hallitusmiesten 
ja virkamiesten käyttöön. Tiedotusosaston johto sopi seuraavan päivän 
neuvottelussa päämajoitusmestari, kenraalimajuri A. F. Airon ja opera
tiivisen osaston päällikön, eversti K. A. Tapolan kanssa, että he tarkas
taisivat annettavat sotatilannetiedotukset ennen kuin tiedotusosasto vä
littäisi ne edelleen. VTL oli kiinteässä yhteydessä Yleisradioon ja  jär
jesti lehtien päätoimittajille kuukausittain informaatiotilaisuuksia yh
dessä Päämajan kanssa.40

VTL:n perustamisen ja jatkosodan puhkeamisen vuoksi myös SAT:n 
toiminta muutti luonnettaan. Jäijestö tavallaan lakkautettiin ja sen toi
minta liitettiin osaksi perustettua tiedotuslaitosta. Samalla SAT:n hen
kilökunta siirrettiin tiedotuslaitoksen jäqestötoimiston palvelukseen. 
Pian kuitenkin ilmeni, että luonteeltaan ”ei-julkinen” järjestötoiminta 
kiinteästi valtioon sidottuna vaikeutti monin tavoin tehokkuutta ja hait
tasi samalla huomattavasti VTL:n työtä. Siksi SAT:n toimintaa alettiin 
tiedotuslaitoksessa sensuuripäällikkönä toimineen Kustaa Vilkunan 
aloitteesta herätellä uudelleen henkiin. Vilkuna ehdotti jäijestön erotta
mista VTL:stä. Hän arveli voivansa luoda tehokkaan ja  halvan tiedus- 
teluverkoston, mistä hänellä oli hyviä kokemuksia rauhan ajoilta Sana
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kirjasäätiön toiminnassa.
Helsingissä syyskuussa 1941 käydyissä neuvotteluissa työjärjestön 

toimintaa päätettiin jatkaa ulkonaisesti täysin riippumattomana elime
nä, ’’yhdistyksenä”, jonka työskentelystä valtiovaltaa ei voitaisi aset
taa vastuuseen. Lokakuussa muodostui syntyvän jäijestön varsinainen 
johtoelin, ’’asevelihenkinen komitea”, joka piti uuden järjestön, VIA:n, 
perustavan kokouksen 11.11.1941. Johtoelimen muodosti pääministe
rin ja puolustusministerin asettama erikoiskomitea, johon SAT:n aikai
sen vastaavan elimen lisäksi liitettiin kolme uutta jäsentä. Komiteaan 
kuuluivat muun muassa VTL:n, Päämajan, Suomen Huollon henkisen 
huollon keskuskomitean sekä pääministerin edustajat. Jäijestön toimi
valla johdolla oli aina siviili- tai sotilasvirka. VIA piti kuitenkin jatku
vasti yhteyttä VTL:n tiedotusjaostoon. Vuonna 1943 Vilkunan tultua 
VTL:n johtoon VIA erotettiin VTLrstä kokonaan, joskin yhteys säilyi 
senkin jälkeen.41

VIA:n johto

Tiedotuslaitoksen muodollisesti luovuttua VIArsta syksyllä 1941 ver
kosto alistettiin pääministerin kanslialle. Pääministerin päätöksellä jär
jestön johtoon valittiin tohtori, kouluneuvos L. Arvi P. Poijärvi, joka is
tui tehtävässä elokuuhun 1943 saakka. Poijärven jälkeen johtoon nousi 
VTL:n kotimaanosaston johtaja, tohtori Martti Ruutu, joka piti paik
kansa aina järjestön lakkauttamiseen saakka. Jäijestön ylimpänä toi
mielimenä oli komitea, joka oli myös ’’valvova elin”. Siihen kuuluivat 
eversti Lasse Leander puheenjohtajana, sensuurin päällikkö Kustaa Vil
kuna, johtajat Ossi Holmström ja Yijö Vesa STK:sta, SAK:n puheen
johtaja Eero A. Wuori, toimitusjohtaja Esko Riekki kommunistiasian- 
tuntijana, pääministerin sihteeri L. A. Puntila, SAT:n entinen johtaja 
Heikki Waris, Kalle Lehmus sekä SAL:stä Veikko Loppi. SAT:n tavoin 
myös VIAdla oli oma ’’aivotrustinsa”.42

Edeltäjäänsä mukaillen VIA:n komitea koki useita muutoksia. Tam
mikuussa 1942 siihen otettiin maatalouden edustajana Rurik Pihkala. 
Suuremman muutoksen komitea koki huhti-toukokuussa 1943, kun 
Eero A. Wuori erosi toiminnan luonnetta koskeneiden erimielisyyksi
en vuoksi. Hänen tilalleen nimitettiin SAK:n varapuheenjohtaja Emil 
Huunonen. Komitean kokoonpanoa ja toimintaa pidettiin varsin ’’nah
keana ja raskassoutuisena”, joten Wuoren eron yhteydessä sitä supis
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tettiin ja sen jäseniä vaihdettiin. Leander säilytti paikkansa komitean 
puheenjohtajana, järjestön toiminnanjohtajasta Osmo Lehtovirrasta 
tehtiin sihteeri ja jäseniksi valittiin Poijärvi, Vilkuna ja Huunonen. Pois 
jääneistä muodostettiin niin sanottu neuvoa-antava elin, joka kutsuttiin 
koolle noin pari kertaa kuukaudessa.

VIA:n komitea kokoontui aluksi viikoittain suunnittelemaan sekä jär
jestön toimintaa että rahoituksen jäljestämistä. Ennen sattuneita henki- 
lömuutoksia komitean toimintaa oli tehostettu maaliskuussa 1943 aset
tamalla kolmimiehinen työvaliokunta. Siihen kuuluivat toiminnanjoh
taja, komiteassa oleva VTL:n edustaja sekä ajoittain vuorotteleva ko
mitean jäsen. Työvaliokunnan tehtävänä oli valvoa järjestön toimintaa 
ja  antaa siitä selvitys toimikunnan kokouksissa. Keväästä 1943 lähtien 
myös päätettiin, että toimikunta kokoontui toistaiseksi joka toinen viik
ko.43

Komitean alaisuudessa toimi keskustoimisto, jolla oli epävirallisia 
henkilökohtaisia yhteyksiä valtiojohtoon, ministeriöihin, Valpoon, Pää
majaan, Kotijoukkojen esikuntaan, VTLiään, Tuotantokomiteaan, Val
tion viljavarastoon, hintaneuvostoon, keskusjäijestoihin, aseveliliittoon 
sekä viranomaisiin. SAT:öön verrattuna suhdeverkosto oli siis laajem
pi. Keskustoimisto oli jäijestön toimeenpaneva elin. Se muodostettiin 
VTL:n jäijestötoimistosta, siis entisestä SAT:n toimielimestä ja se hoi
ti myös jäijestötoimiston tehtäviä. Keskustoimiston sisäinen organisaa
tio muuttui huomattavasti, kun siihen liitettiin vahvennukseksi ’’Jahve- 
tin kirjelaatikko” sekä VTL:n niin sanottu mielialatarkkailutoimisto. 
Lisäksi toimistoon otettiin henkilö pitämään yhteyksiä ministeriöihin 
ja  keskusvirastoihin. Toimiston muodostivat kanslia sekä neljä alatoi- 
mistoa: (Tmsto 1) Yleisten asiain toimisto; (Tmsto 2) Valistustoimisto; 
(Tmsto 3) Käsittelytoimisto; (Tmsto 4) Jahvetin kirjelaatikko.

Sodan oloissa järjestelmää valvoi puolustusministeriö edustajanaan 
eversti Leander. Eräänlainen alistussuhde helpotti käytännön asioiden 
hoitoa. Esimerkiksi liikekannallepantujen siirrot sekä muut vastaavat 
järjestelyt oli kätevintä hoitaa sotilasasioina. VIA:n yleisten asioiden 
toimistoa johti Osmo Lehtovirta. Hän toimi samalla jäijestön toimin
nanjohtajana. Jäseninä olivat muun muassa ruotsinkielisten solukoiden 
yhteyshenkilö Ola Wikström, sekä 1-2 niin sanottua matkustajaa, jotka 
suorittivat erilaisia tehtäviä.44

Myös uuden jäijestön toiminta pidettiin salassa. Edes kaikki keskus
toimiston henkilöt eivät tienneet komitean kokoonpanoa tai olemassa
oloa, saati järjestön suhdetta valtiovaltaan. Asiamiehistä useimmat oli
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vat tietoisia komiteasta, mutteivät sen jäsenistä. Alemmassa portaassa 
vain harva tiesi keskustoimistosta eikä kukaan, VIA:n mukaan, komite
asta. Järjestön verkosto organisoitiin niin, että yksittäinen asiamies tiesi 
ja tunsi vain värvääjänsä ja itse värväämänsä henkilöt. Järjestön ulko
puolisista sen toiminnasta olivat perillä puolustusministeri Rudolf Wal
den, kansliapäällikkö Oiva Olenius sekä mahdollisesti muutama muu 
henkilö. Myös osa ministereistä sekä presidentti Ryti olivat perillä jär
jestön tehtävistä.45

Kuten SAT:n, myös VIA:n nimestä on esitetty useita versioita. Eino 
Jutikkala selittää nimen olleen latinaa ja  tarkoittaneen tietä, jonka kaut
ta oikeita tietoja arkaluontoisista, lehdiltä kielletyistä asioista levitettiin 
kansalle. Toisen ja huomattavasti suositumman selityksen mukaan nimi 
tulkittiin etukirjainten mukaisesti sanoista Vapaus-Isänmaa-Asevelje- 
ys. Tätä nimeä ehdotti ensimmäisenä Eero A. Wuori, sillä SAT:n asia
miehiä oli alettu kutsua kiusallisesti ’’satiaisiksi”. Wuori oli hahmotel
lut nimen yhdessä Arvo ’’Poika” Tuomisen kanssa. Vanha nimi haluttiin 
vaihtaa senkin takia, että toiminnassa mukana olleet olivat vakuuttunei
ta kommunistien päässeen varsin hyvin perille SAT:stä. Uuden nimen 
turvin toiminta haluttiin pitää salassa.46

Mielialantarkkailuorganisaatio

Kun SAT oli VTL:n perustamisen seurauksena lakkautettu, ryhdyt
tiin asiamiesverkostoa järjestämään tiedotuslaitoksen järjestötoimiston 
alaisuuteen. Heinäkuun 1941 lopulla siihen kuului I 1 piiri-, 63 alue- 
ja 431 paikallisasiamiestä sekä 4 671 muuta jäsentä. Organisaatio koki 
kuitenkin suuren muutoksen, kun VTL:ssä alettiin kaavailla VIA:n pe
rustamista. Uuden järjestön verkosto muodostettiin hieman muuttaen 
SAT:n entisen organisaation pohjalle.

Aluksi mukaan valittiin vanhan järjestön parhaat miehet, joiden piti 
koota uusi verkosto. Niinpä VIA:n varsinaiseen perustamispäivään 
mennessä marraskuussa 1941 solukkoon kuului vasta kymmenen mies
tä. Toiminnan aloittamista ja laajentamista vaikeutti erityisesti se, että 
enimmäkseen parhaiksi katsotut miehet olivat rintamalla. Siten tasosta 
jouduttiin tinkimään, ja syksyllä 1941 tukeuduttiin monilta osin VTL:n 
järjestötoimiston miehiin sekä SAT:n vanhan verkoston soluihin. Ver
kosto kehittyi kuitenkin loppuvuodesta koko ajan parempaan suuntaan 
ja vuoden 1942 huhtikuussa alue-esimiehiä oli 43, paikallisia asiamie
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hiä 201 ja kenttämiehiä 7 300, joista Helsingissä ja Tampereella kum
mallakin paikkakunnalla yli 1 000 ja Turussa yli 350.

Vuonna 1942 organisaatio ei enää poikennut SAT:n aikaisen kehityk
sen tuloksista, sillä kokemuksia oli käytetty hyväksi ja kehitetty edel
leen. Asiamiesverkosto kasvoi koko ajan. Myös rintamatilanteen va
kiintuminen helpotti järjestön kehittymistä. Kesällä 1942 palveluksessa 
olleita ikäluokkia alettiin kotiuttaa. VlA:n kannalta tämä merkitsi sitä, 
että myös SAT:n toiminnassa mukana olleita miehiä palasi vähitellen 
kotipitäjiinsä, ja osaa heistä voitiin hyödyntää myös uudessa organisaa
tiossa. Tämä tehosti toimintaa ja  paransi verkoston asiamiesten tasoa. 
Siihen asti, kunnes tuttuja miehiä saatiin käyttöön, turvauduttiin pitkäl
ti VTL:n jäijestötoimiston edustajiin. Heitä kuitenkin pidettiin hieman 
laiskoina, joten ei ollut ihme, että VIA:n johdossa odotettiin ’’omien” 
miesten kotiuttamista.47

Vuoden 1942 alusta alettiin luoda myös erillistä naisverkostoa, mitä 
oli yritetty jo  SAT:n aikana. Toiminta aktivoitui pikkuhiljaa ja koko 
maan käsittävä naisverkosto aloitti syyskuussa 1942, joskin aiemmin
kin naisia oli ollut mukana. Yhteyden ylläpitäjänä ja tiedotuslehtenä 
naisverkoston jäsenten kesken ilmestyi lehtinen ”Me naiset”. Painopis
te oli pääkaupunkiseudulla, josta toimintaa oli laajennettu edelleen lä
hinnä suurimpien naisjärjestöjen -  Lotta Svärdin, Työläisnaisten ja Ase- 
velinaisten -  kautta Jyväskylään, Kemiin, Kuopioon, Kymiin, Lahteen, 
Lappeenrantaan, Mänttään, Pieksämäelle, Tampereelle ja Tuusulaan. 
Naisverkosto pyrki parantamaan reserviläisperheiden asemaa, sekä 
’’myymäläapulaisten ja kauppiaiden suhdetta”. Pääosaltaan toiminta oli 
valistusluontoista. Naisten osuus järjestön toiminnassa jäi melko vähäi
seksi, vain noin viiteen prosenttiin.48

Vaatimattomasta alusta huolimatta VIA:sta kasvoi vähitellen huo
mionarvoinen yhteisö. Jatkosodan lopulla asiamiesten lukumäärä ylitti 
10 000 rajan. Komitean puheenjohtajan Lasse Leanderin mukaan toi
mintaan osallistui laajimmillaan noin 18 000 ihmistä. Lukua on kuiten
kin pidettävä ehdottomasti liian suurena, ja  oikeampi luku lienee ollut 
lähempänä kymmentä kuin kahtakymmentä tuhatta. Jäsenten tarkkaa 
lukumäärää ei tiedä ilmeisesti kukaan.49

SAT:n muuttuessa kesän 1941 aikana VIA:ksi järjestön toiminnan 
painopiste vaihtui. Vanha organisaatio oli keskittynyt lähinnä ääriva- 
semmiston tukahduttamiseen ja talvisodan synnyttämän kansallisen 
eheytyksen vaalimiseen. VlA:n vaiheessa mielialantarkkailu ja propa
go isi nousivat entistä enemmän esille, sillä alkanut sota esti kommu
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nistien julkisen toiminnan.50 Toisena syynä muutokseen oli mahdolli
sesti se, että ainakin periaatteessa SAT:n rinnalla toimineen Maan Tur
van asiamiesverkoston tehtäväksi oli yhteisissä neuvotteluissa kaavail
tu mielialantarkkailua. Jatkosodan seurauksena Maan Turvan toiminta 
tyrehtyi kokonaan, joten sille kaavaillut tehtävät jäivät toisten hoidet
taviksi.

Uuden organisaation tavoiteltu laajuus vastasi suunnilleen SAT:n laa
juutta. Organisaation huipulla olivat siis komitea ja  sen alainen keskus
toimisto. Alueiden lukumääräiseksi tavoitteeksi asetettiin 90, joista 70 
toimisi kanta-Suomessa ja 20 vapautetuilla alueilla. Takaisin vallatuilla 
alueilla toiminnan käynnistyminen kesti kuitenkin melko kauan, eikä 
se useinkaan vastannut muun maan tilannetta. Kanta-Suomessa aluei
den tavoitelukumäärä saavutettiin. Alue muodostui edelleen useammas
ta pitäjästä sekä kauppalasta ja kaupungista. Alemmalla tasolla muo
dostettiin paikallisosastoja sekä niiden alaisuudessa toimineita yksittäi
siä soluja. VIA:n organisaatio oli kokenut aiempaan verrattuna selvän 
muutoksen, kun SAT:n aikaisesta niin sanotusta korttelijärjestelmästä 
luovuttiin kokonaan. Nyt verkostoa pyrittiin laajentamaan luonnollista 
tietä, eli mukaan saatiin vähitellen mies jostakin järjestöstä, tehtaasta 
ja niin edelleen. Hän raportoi suoraan paikallisosastolle.51 Näin ainakin 
yksi välikäsi jäi pois. VIA:n myötä SAT:n raskastekoista organisaatiota 
korjattiin toimivammaksi.

Alueiden toimintaa johtivat aluepäälliköt. Heistä suurin osa oli so
siaalidemokraatteja, sillä työpaikat olivat edelleen toiminnan kannalta 
avainasemassa. Päällikkö oli keskustoimiston valitsema henkilö. Apu
na hänellä oli itse kokoamansa ’’aivotrusti”, jonka piti olla vain ’’pie
ni vaatimaton heijastus suuresta komiteasta”, siis järjestön johtotasosta. 
Alueiden ’’aivotrustiin” kuului kolmesta viiteen jäsentä. Tavoitteena oli, 
että alemmilla tasoilla toimintaa voitiin organisoida ja  suunnitella sel
västi entistä itsenäisemmin. Vaikka ohjeet yhä saatiin pääkallonpaikal
ta, saivat alemman tason esimiehet itse vaikuttaa toimintamuotoihin ja 
niiden suunnitteluun. Aluepäällikön tehtäviin kuului sekä järjestää alu
een verkosto että johtaa ja valvoa sen toimintaa sekä ylläpitää säännöl
listä yhteyttä keskustoimistoon ja tiedottaa tilanteesta viikoittain. Alue
päällikkö oli yhteydessä viranomaisiin, naapurialueisiin sekä aluejär
jestöihin. Aluepäälliköistä tuli vähitellen jäijeston vakinaisia, palkattu
ja tai sodan aikana reserviläisinä tehtäviinsä komennettuja virkailijoita, 
joille maksettiin palkkaa.

Alueiden alaisuudessa toimi 4-8 paikallisosastoa, joita johtivat pai
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kallisosaston asiamiehet. He olivat aluepäällikön valitsemia ja yhtey
dessä naapuriosastoihin. Paikallisosastot olivat 2-5 hengen soluja eri 
paikoissa, kuten kylissä, kaupunginosissa, tehtaissa, työpaikoilla, työ
leireillä, liikelaitoksissa, virastoissa, kaupoissa ja lautakunnissa sekä 
järjestöissä kuten Suojeluskunnassa, lorissa, urheilu-ja nuorisoseurois
sa ja poliittisissa yhdistyksissä. Mukana oli myös esimerkiksi maanvil- 
jelysneuvojia. Yhteistoimintaa oli siis laajennettu myös ei-kommunisti- 
siin seuroihin ja järjestöihin. Tämä johtui toiminnan luonteen muuttu
misesta: nyt keskeistä oli mielialantarkkailu. Kaupungissa paikallisen 
osaston johtaja valitsi kaupunginosien päälliköt, nämä edelleen kortte
lien tai tehtaitten valvojat, jotka jäljestivät vuorostaan taloihin tai työ
paikoille suojelijat. Viimeksi mainitut kehittivät verkostoa edelleen 
mahdollisimman tiheäksi. Tehdasyhdyskunnissa paikallinen asiamies 
valitsi jokaiseen erilliseen tehdasrakennukseen valvojat ja nämä edel
leen suojelijat työsaleihin. Maalaiskuntiin asiamies valitsi valvojat, jot
ka määräsivät kullekin kylälle suojelijat. Sisäistä yhteyttä asiamiesten, 
valvojien ja suojelijoiden välillä pidettiin vähintään kerran viikossa, 
minkä lisäksi oli neuvoteltava riittävän usein lähimpien miesten kans
sa.52

Paikallisjohtajan oli levitettävä saamaansa valistusaineistoa joko 
suullisesti tai kirjallisesti. Hänen oli myös ohjattava ja tuettava alaisten
sa toimintaa sekä tiedotettava määräpäivänä alueen päällikölle paikka
kunnalla vallitsevasta tilanteesta. Organisaation jokaisella tasolla johta
vassa asemassa olevalla oli oltava varamies, joka esimiehen poistuessa 
pidemmäksi aikaa jäi paikkakunnalle. Varamiehen oli tarkkaan tunnet
tava päämiehelle kuuluvat tehtävät.53

Vaikka organisaatio edelleen vaikutti monipolviselta, ei se sitä ol
lut, sillä niin sanottua korttelijäijestelmää käytettiin vain jäijestelmän 
levittämiseksi mahdollisimman laajalle. Kun tämä oli suoritettu, kort- 
telijärjestelmästä luovuttiin ja turhia väliportaita karsittiin, ainakin pe
riaatteessa. Varsin mahdollista ja  jopa todennäköistä on, että toiminta 
paikallisesti jatkui edelleen monipolvisena, käytettävissä olevat lähteet 
eivät anna lopullista selvyyttä. Organisaatiomuutokset osoittavat, että 
turhaa jäykkyyttä kuitenkin yritettiin poistaa. Sotatilanteen johdosta 
toiminnan oli alatasoilla oltava entistä itsenäisempää.

Kouluttaakseen ja opastaakseen jäsenistöä keskustoimisto järjesti in- 
formaatiokokouksia suurimmissa kaupungeissa. Kursseilla alueiden 
päälliköistä luotiin ’’pieniä asiantuntijoita” eri aloilla. Tämä oli edel
lytys sille, että he voivat toimia ja kehittää edelleen kenttäverkostoon
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kuuluneita henkilöitä, jotta nämä saivat henkisen aseman ja otteen ym
päristöön. Olihan heidän oltava keskeisiä mielipidevaikuttajia. Kurs
seilla saivat myös kurssilaiset itse puhua ja kysellä asioista, jotka hei
tä kiinnostivat. Järjestettyinä puhujina oli eri alojen asiantuntijoita ja 
poliittisen tilanteen selostajia. Annetusta opetuksesta jäljestettiin myös 
kokeita, jotta voitiin varmistua tiedon perille menemisestä. Kurssien 
aiheina olivat muun muassa puhetaito, massapsykologia, sotatilanteen 
kehittyminen sekä Suomen historia.54

VIA:n keskustoimisto lähetti asiamiehille viikoittain erilaista valis- 
tusmateriaalia, kuten painettuja lehtiä, artikkeleita sekä kiertokirjeitä, 
joita kutsuttiin Tähdenväli-ohjeiksi kirjeen nimen mukaisesti. "Viitta” 
puolestaan oli asiamiesten ja keskustoimiston välinen yhdyskirje, joka 
ilmestyi tarvittaessa. Lehden saivat vain asiamiehet, sillä tiedot olivat 
luottamuksellisia. Myös Tähdenväli oli tarkoitettu vain VIA:n jäsenille, 
eikä sitä saanut levittää ulkopuolisille. Asiamiehiä informoitiin poliit
tisesta, sotilaallisesta ja taloudellisesta tilanteesta viikoittain, jotta he 
saavuttaisivat ympäristön arvovallan asiantuntijoina. Järjestön jäsenten 
kautta levitettiin myös propagandakirjasia ja -lehtisiä. Asiamiesten teh
tävänä oli levittää rohkeata, tulevaisuuteen ja maan johtoon luottavaa 
mielialaa sekä selvittää hallituksen toimenpiteiden syitä ja tarkoituspe
riä.55

Keskustoimiston laatima aineisto jaettiin kolmeen ryhmään sen mu
kaan, mitä tietoja kullekin asiamiehelle piti välittää. A-jakelua lähetet
tiin jokaisen paikkakunnan päämiehelle vain yksi kappale, joka jäi toi
minnan paikalliselle johtajalle. Hän välitti tiedot alaisilleen, joiden oli 
oikaistava kansalaisten väärät tiedot saamiensa ohjeiden mukaisesti. 
Keskustelua ei kuitenkaan pitänyt aloittaa liian tulenaroista asioista. Ih
misten mieliin piti "vaikuttaa salavihkaa”, esimerkiksi puhumalla jul
kisilla paikoilla "liian kovaa”, jolloin myös sivulliset kuulivat asian ja 
levittivät sitä edelleen. "Kuiskuttelijoiden” tiedonvälitystä pidettiinkin 
merkittävänä tiedonvälitystapana. B-jakelu ulottui paikallisjohtajien lä
hitupiin alaisiin. Paperit pysähtyivät heihin, mutta tieto jatkoi edelleen. 
Luottamukselliset paperit oli palautettava keskustoimistoon viimeis
tään kahden viikon kuluttua saapumisesta. C-jakelun tiedot eivät olleet 
luottamuksellisia, joten niitä voitiin jakaa kädestä käteen tai pylväsil- 
moituksina. Paikalliset asiamiehet eivät kuitenkaan itse saaneet mo
nistaa saamiaan asiakirjoja, vaan tarvittaessa niitä oli pyydettävä lisää 
keskustoimistosta. Valistusaineiston mahdollisista puutteista oli ilmoi
tettava keskustoimistoon.56
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Jäsenmäärän voimakas kasvu ja  sodan pitkittyminen lisäsivät mieli- 
alanhoidon tarvetta. Siksi aineiston jakelua täsmennettiin jo helmikuus
sa 1942 siten, että alueasiamiesten (E-jakelu) ja  paikallisasiamiesten 
(1-jakelu) lisäksi oman osuutensa keskustoimiston materiaalista saivat 
myös maaseutuväestö (M-lehtinen), asutuskeskusten väestö (T-jakelu) 
sekä työväestö (V-jakelu). Kaikille tarkoitetut julkaisut jaettiin verkos
toon kuuluville (O-jakelu). Myös ’’ulkopuolisille” oli omat tiedotteen- 
sa (U-jakelu ja P-lehtinen). Levityksen hoidossa työväenjärjestöillä oli 
keskeinen asema.57

Valistustyötäkin tärkeämpänä tehtävänä oli laatia mielialaraportteja 
keskustoimistolle. Jokainen tarkkailuverkoston alimman portaan solus
ta pani muistiin työpaikalla ja  tuttavapiirissä tekemiään havaintoja ra
portoiden niistä paikalliselle johtajalle, joka jätti kirjalliset ilmoitukset 
aluepäällikölle. Nämä yhdessä piiriasiamiesten kanssa seuloivat aineis
ton, muodostivat siitä kokonaiskuvan ja  lähettivät sen mukana kaikki 
alempaa saamansa raportit keskustoimistoon. Viikkotiedotetta laaties
saan alueen päällikön oli huolehdittava, että hän oli saanut alaisiltaan 
määrätyt tiedotukset ajallaan, joko suullisesti tai kirjallisesti. Jälkim
mäistä tapaa pidettiin suotavampana.

Keskustoimistosta raportit välitettiin edelleen VTL:n (tiedotusjaos- 
ton tarkkailuosaston) tarkkailutoimistoon, jossa niistä laadittiin mieli- 
alakatsauksia. Niissä koetettiin ottaa huomioon kaikki mielialoihin vai
kuttavat tekijät sekä asettaa ne kulloinkin tärkeysjärjestykseen. Yleis
katsauksia täydennettiin ja elävöitettiin lisäksi lukuisilla alkuperäisistä 
raporteista otetuilla suorilla lainauksilla. Paitsi asiamiesraportteja, käy
tettiin tiedotuslaitoksen katsausta laadittaessa hyväksi myös sanoma
lehtiä sekä muita samaan aikaan laadittuja katsauksia, etenkin sensuu
rin tarkkailuraportteja. Kun portaita oli monta ja etäisyydet pitkiä, ei 
aineisto tapausten vyöryessä eteenpäin aina pysynyt ajan tasalla. Puhe
linkeskusteluilla voitiin kuitenkin hankkia nopeasti maan eri osista tie
toja jonkin uutisen välittömästä vaikutuksesta. Toiminnan alussa tiedot 
lähetettiin keskustoimistoon osoitteella ’’Asioimistoimisto Nieminen”. 
Vuoden 1942 helmikuusta lähtien muodollinen nimi muutettiin ’’Uu
deksi kirjeenvaihtoyhdistykseksi”.58

Varsinaisia mielialakatsauksia ilmestyi sodan alussa noin kerran 
viikossa, syyskuusta 1942 alkaen kerran kuukaudessa. Ilmestymisvä- 
lin piteneminen johtui osaksi säästäväisyydestä, osaksi mielialojen 
tasaantumisesta. Sodan loppuvaiheessa vain sellaiset suurtapahtumat 
kuin Helsingin pommitukset helmikuussa 1944 tai rauhantunnustelut

2 0 9



saivat mielialat nopeaan liikkeeseen. Muutokset poliittisessa ilmapi
irissä tapahtuivat sen sijaan vähitellen, joten niitä ei tarvinnut selostaa 
joka viikko. Luonnollisesti viikon ja kuukauden perspektiivillä laaditut 
katsaukset olivat hyvin erilaisia. Katsausten tärkein tehtävä oli antaa 
viranomaisille tietoja, joiden perusteella he suunnittelivat toimenpite
itä huonoa mielialaa aiheuttavien tekijöiden poistamiseksi tai, kun se 
useimmiten oli mahdotonta, ainakin niiden vaikutuksen vähentämisek
si. Katsaukset täydensivät lehdistön mielialoista antamaa kuvaaja os
oittivat, miten laajalti lehdissä näkynyt tyytymättömyys ja oppositioa- 
senne todellisuudessa olivat levinneet. Tämän vuoksi katsauksissa kiin
nitettiin korostetusti huomiota mielialan kannalta kielteisiin seikkoihin 
ja vain lyhyesti mainittiin positiivisista mielialatekijöistä.59

Mielialojen tarkkailu ja henkilökohtaisen valistustyön lisäksi 
järjestön toimintamuotoina olivat työskentely sosiaalisten epäkohtien 
poistamiseksi, yhteydenpito paikallisiin lehtiin sekä maanpetoksellisen 
toiminnan vastustaminen. Viimeksi mainittu tapahtui ennen kaikkea 
juuri henkilökohtaisen valistustyön ja mielialantarkkailun kautta. Erityi
sesti kuitenkin painotettiin, etteivät VIA:n miehet paikallisesti voineet 
olla ’’kyläkurimiehiä”, vaan heidän piti toimia välittäjinä mahdollisissa 
riidoissa, lähinnä tuottajien ja  kuluttajien välisissä ongelmissa. Ja missä 
ongelmia ylipäänsä ilmeni, siellä piti VIA:n miehen olla paikalla.60

Järjestön avulla voitiin tiedottaa sellaista yleistä mielialaa rauhoit
tavaa tai innostavaa tietoa, jota esimerkiksi ulkopoliittisista syistä ei 
voitu kertoa julkisessa sanassa. Tarpeen vaatiessa voitiin esittää myös 
tosiasioita, jotka voivat innoittaa kansaa aktiiviseen toimintaan ja 
vahvistaa siten puolustustahtoa — vahva armeija ammensi voimansa 
eheästä ja maanpuolustustahtoisesta kotirintamasta. Järjestön tärkein 
vaikutus kulkikin selvästi ylhäältä alaspäin. Jäsenistö saattoi vaikut
taa yksittäisiin kansalaismielipiteisiin, yleiseen kansalaismoraaliin, 
valmistaa kansaa ennalta ikäviin käänteisiin, sekä joissakin tapauksissa 
jopa taltuttaa äärimmäisyysainesten toimintaa. Järjestön avulla voitiin 
tarvittaessa saada aikaan joukkokokouksia julkilausumineen, talkoita 
sekä joukkoliikkeitä koko kansan yhteisen edun saavuttamiseksi. Luot
tamuksellisin kyselyin pyrittiin saamaan tarkka kuva siitä, miten kan
sa suhtautui johonkin vallitsevaan asiaan tai miten se reagoisi johonkin 
uuteen toimenpiteeseen. Kun verkoston miehet tai naiset kerta kerran 
jälkeen tiesivät etukäteen kertoa sellaista, minkä sitten julkisuuteen an
netut tiedot osoittivat oikeaksi, oli se omiansa lisäämään näiden arvo
valtaa jokapäiväisessä ympäristössä.61
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Solukoille annettiin aina tarpeen vaatiessa perustehtävien ohella 
myös erityisiä tarkkailukohteita. Sellaisia olivat muun muassa vilja- ja 
polttopuutilanne, talkoojärjestelyt sekä vihollisradion lähetysten tehon 
tarkkaaminen ja vastustaminen. Luonnollisesti erikoistehtävät vaihteli- 
vat sotatilanteen edetessä. Esimerkiksi syksyllä 1941 verkoston piti 
valmistaa kansalaisia antikomintern-sopimukseen, sopeuttaa ihmisiä 
Englannin sodanjulistukseen sekä vastustaa rauhanoffensiivia ja sala
kauppaa. Seuraavan vuoden alussa varsinaisten tehtävien lisäksi oli 
tarkkailtava maan kuljetustilannetta sekä hintoja.62

VIA:n organisaatiosta oli pyritty tekemään tarkoituksellisesti löy
hän joustava. Tätä osoitti se, että kaikilla keskeisissä solmukohdis
sa työskennelleillä oli varsinainen tai peittelyn vuoksi tarpeellinen 
päätyö ja/tai asema. Siten organisaation hyödyntäminen kulloisen
kin erityisintressin suuntaan oli helppoa. Monille mukana olijoille se 
oli välttämätöntä, sillä he toimittivat tehtäviään edustamiensa tahojen 
määräyksestä tai toimeksiannosta. Useimmille jäijestössä päätoimis
esti työskenteleville ilmoitettiin heidän olevan VTL:n palveluksessa. 
Kyse oli vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä. Toiminnasta aiheutu
neet kulut korvattiin järjestön varoista. Tukea järjestö sai muun muassa 
puolustusministeriön tuotantolaitoksilta, joka oli päärahoittaja, sekä te
ollisuudelta ja joissakin tapauksissa myös paikallisilta lahjoittajilta.63

VIA:n muusta toiminnasta

Monilta osin VlA:n toiminta jatkui SAT:n aloittamalla linjalla. Sik
si tässä yhteydessä ei ole enää syytä sen tarkemmin esitellä järjestön 
toiminnan eri vaiheita. Riittää kun todetaan, että toiminnan motiivina 
oli ’’aseveljeyden pohjalle rakentuva maanpuolustustahdon henki”. Si
ten tehtäväksi muodostui myös taistelu kommunismia vastaan, sillä sitä 
pidettiin maalle jatkuvana vaarana. Mikäli VIA:n raportteja on usko
minen, vastatoimissa onnistuttiin paikoitellen ilmeisen hyvin. Kesällä 
1942 muun muassa ilmoitettiin, että Helsinki oli kokonaan ’’puhdis
tettu”: kaikista pääkaupungin ammattiosastoista oli kommunistit saatu 
poistetuiksi johto- ja edustustehtävistä.

Sotatilan vuoksi kommunistisen toiminnan vastustaminen jäi kuiten
kin mielialantarkkailun ja muiden tehtävien varjoon. Ja kuten SAT:nkin 
aikana, kaikki toiminnan muodot eivät koskaan käyneet täysin selville. 
Päätehtävien ohella hoidetut sivuoperaatiot pidettiin useimmiten vain
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omana tietona. ’’Lisätehtävät” eivät monestikaan kuuluneet jäijestön 
’’varsinaisiin” tehtäviin.64 Seuraavassa vain muutama esimerkki sellai
sista tehtävistä, jotka erosivat SAT:n aikaisesta toimenkuvasta.

SAT:n tapaan myös VIA:n toimi yhteistyössä monien viranomaisten 
-  kuten Valpon -  jäijestöjen ja organisaatioiden kanssa. Yksi niistä oli 
jo ennestään tuttu TKY. Se laati VIAdle jonkin verran aineistoa ja  le
vitti osaltaan yhtenevää propagandaa. Erityisenä piirteenä VIA:n toi
minnassa olivat niin sanotut pienoispiirit. Muuan tällainen ryhmä oli 
Helsingissä toiminut Oikeat Tiedot (OT), joka toimi lähinnä virkamies
järjestöissä. Komitea toimitti sille tietoa, jota ei katsottu mahdollisek
si toimittaa kaikille, sillä sen epäiltiin joutuvan harhateille. Toisaalta 
myös kohderyhmä oli OT:n tapauksessa varsin poikkeuksellinen. Mo
net asiasta perillä olleet pitivät kuitenkin OT:n toimintaa melko heik
kona, eikä siitä katsottu olevan VIA: 1 le suurta apua. Vastaavasti Turus
sa toimi erityinen liikemiesverkosto, jossa oli mukana muun muassa 
kauppaneuvos Heikki Huhtamäki.65

Kommunistien toiminnan vastustamisen ohella VIA tarkkaili myös 
suomalaisen äärioikeiston liikehdintää, ja jäseniä oli ’’soluttautunut” 
kansallissosialistisiin liikkeisiin. Näin saadut tiedot ilmoitettiin Valpol
le. Yksi tarkkailtava kohde oli Tampereen lentokonetehtailla toiminut 
Aseveljien Työjärjestö (ATj), jonka kanssa SAT/VIA:lla oli ongelmia 
nimiepäselvyyksien kanssa. ATj:n tarkoituksena oli luoda ’’terveessä 
asevelihengessä” sekä sisäisesti että ulkoisesti yhtenäinen Suomi, tar
vittaessa asevoimin. Kokouksissaan yhdistys pyrki hämäämään len
tokonetehtaiden työntekijöitä ja väitti, että sen toimintaa tukivat sekä 
SAL että suuri osa armeijan upseereista. Järjestön ohjelma noudatteli 
pitkälti Saksan kansallissosialistisen puolueen, N S DA P: n, esimerkkiä.

Kun huijausyritykset tulivat VIA:n tietoon, se ryhtyi estämään 
järjestön toimintaa. Siinä se onnistui varsin hyvin, sillä ATj:n toiminta 
oli lamassa jo kesään 1942 mennessä. On kuitenkin todettava, ettei la
maannus johtunut ainoastaan VIA:sta, vaan oikeammin siitä, että 1930— 
1940-luvulla kansallissosialististen liikkeiden kannatus Suomessa oli 
kaikesta huolimatta varsin vähäistä. Niinpä esimerkiksi ATj:n johtajat 
yrittivät yhdistää sitä toisen kansallissosialistisen liikkeen kanssa, mut
ta eivät siinä onnistuneet. Myös Valpo tutki ATj:ä, muttei puuttunut sen 
toimiin, koska huomasi, ettei sillä ollut mahdollisuuksia toimia sota-ai- 
kana.66 Tästäkin huolimatta VIA otti itselleen kunnian ATj:n toiminnan 
lopettajana.

Yksi mielenkiintoisimmista VIA:n uusista toimialoista oli Jahvetin
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kirjelaatikko, josta muodostui varsin keskeinen osa jäijestön toimintaa. 
Kyse oli siis samannimisestä radio-ohjelmasta, jossa maisteri Yrjö Kil
peläinen, lempinimeltään Jahvetti, vastaili kuuntelijoiden lähettämi
in kysymyksiin. Sota-aikana suomalaisille tulikin hyvin tutuksi ohjel
man tervehdys: ’’Hyvät ystävät ja  kylänmiehet!” Ensimmäinen lähetys 
oli 23.8.1941 ja viimeinen vasta loppiaisena 1945. Ohjelman suosio
sta kertoo se, että kuuntelijoiden kysymykset työllistivät VIA:n kes
kustoimiston ’’kiijelaatikossa” Kilpeläisen lisäksi kaksi sihteeriä. En
simmäisen toimintavuoden aikana kirjelaatikkoon saapui kaikkiaan yli 
10 000 kirjettä, joissa käsiteltiin kaikkia yhteiskunnan aloja. Asiallisiin 
kirjeisiin pyrittiin vastaamaan radiossa tai kirjallisesti. Sihteerit hank
kivat vastauksiin tarvittavat tiedot yleensä asianomaisilta virastoilta. 
Koko toiminta-aikana Jahvetille lähetettiin noin 100 000 kirjettä, jois
ta 30 000:een vastattiin radiossa, loppuihin kirjeellä. Kaikkiin kirjeisiin 
todellakin vastattiin.67

Jäsenistön sosiaalinen tausta

SAT/VIA:n jäsenistöstä on Karoliina Vuopala laatinut vuonna 2000 
valmistuneessa pro gradu -tutkielmassaan varsin perusteellisen kuva
uksen. Seuraavassa esitellään vain lyhyesti toiminnassa mukana ollei
den sosiaalista rakennetta. Toimintaan osallistui väkeä kaikilta yhteis
kunnan tasoilta. Mukana oli muun muassa seitsemän maaherraa, kuu
si kansanedustajaa sekä neljä kaupunginjohtajaa. Heidän lisäkseen 
oman panoksensa antoivat yritysjohtajat, toimitusjohtajat, pankinjoh
tajat, professorit, kirkkoherrat ja  papit, opettajat, insinöörit, toimihen
kilöt, kauppiaat, maanviljelijät ja työläiset, eli sellaiset henkilöt, jotka 
työskentelivät kotirintamalla. Suurin yksittäinen ammattiryhmä olivat 
maanviljelijät, joita jäsenistöstä oli yli kymmenesosa (13 %). Ylempiä 
toimihenkilöitä oli ydinaineksesta lähes kolmannes (noin 30 %), työ
läisiä, asia- ym. miehinä noin kymmenesosa (10 %), virkavaltaa suun
nilleen saman verran (noin 9 %).68

Maaseudulla toiminnassa mukana olleet henkilöt olivat arvostetus
sa asemassa, esimerkiksi kunnanjohtajia, kunnanvaltuutettuja, kirju
reita, sotilaita, Suomen Huollon asiamiehiä ja niin edelleen. Tämä oli 
luonnollista paristakin syystä. Nuoret ikäpolvet olivat sotaväessä, jo
ten vain vanhempia ikäluokkia voitiin värvätä mukaan toimintaan. Toi
seksi, merkittävä asema oli hyödyllinen myös järjestön kannalta, sillä
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paikkakuntalaiset uskoivat helpommin, kun "propagandistina” oli tun
nettu paikallinen merkkihenkilö. Joissakin osissa maata toiminta tosin 
kärsi henkilöpulasta. Tällöin muun muassa ehdotettiin, että toimintaan 
komennettaisiin mukaan reserviläisiä. Ehdotuksiin suhtauduttiin aina 
kielteisesti. Syykin oli selvä; toiminta haluttiin pitää epävirallisena ja 
suurelta joukolta salassa. Paikallisiin sisäpiireihin kuului yleensä edus
tus kaikista poliittisista puolueista, puoluekentän ääripäitä lukuun otta
matta.69

Tehdastyöläisten värvääminen tapahtui ylempien portaiden kaut
ta. Johtajataso piti yhteyttä työmiesten edustajille vieraiksi jääneisiin 
alueasiamiehiin ja johtajat värväsivät alemman työnjohdon valvomaan 
työläisiä. Sosiaalidemokraateilla ja työväestön edustajilla oli asiamie- 
hissä yliedustus, sitä vastoin ruotsinkielisiä oli vähemmän kuin heidän 
suhteellinen osuutensa olisi edellyttänyt. Työväestön suhteellisesti suu
ri edustus johtikin siihen, että VTLissä VIA:n Neuvostoliittoa koskevaa 
kilvoittelua ei otettu kaikilta osin vakavasti. Tiedot tulivat yleensä ni
mettömästä lähteestä, minkä lisäksi laaja kenttäverkosto oli kovin yh
densuuntainen ja kirjoittelu monesti myös tarkoitushakuista.70

Työväestön asema järjestössä muodostui selvästi kahtalaiseksi. En
sinnäkin, työläiset olivat monessa tapauksessa järjestön keskeisiä toi
mijoita propagoidessaan ja tarkkaillessaan mielialoja työpaikoilla. Toi
saalta he myös itse olivat koko ajan tarkkailun kohteena, olivathan juuri 
työpaikat merkittäviä toimintakohteita. Työväestön kahtalaista asemaa 
selittää ennen kaikkea järjestön luonne: taisteltiin erityisesti kommu
nismia vastaan, olihan työväestö myös kommunisteille tärkeä toiminta
kohde. Voidaan sanoa, että sota-aikana taisteltiin varsin aidosti työläis
ten "sieluista”.

Toiminnan päättyminen

Taistelutoiminnan alettua uudelleen kesällä 1944 turvauduttiin VlA:n 
tiedotuksessa useimmiten puhelimeen. Aktiivisen sodankäynnin seu
rauksena toiminta alkoi heiketä. Vaikka informaatio-ja koulutuskursse
ja oli jäsenille pidetty jatkuvasti, ei toiminta kaikissa piireissä ollut ak
tiivista. Niinpä kesällä 1944 useita paikallisia jäseniä jouduttiin poista
maan järjestön listoilta toiminnan puutteen vuoksi. Poistoista syntynei
tä aukkoja ei kaikilta osin saatu paikatuiksi, joskin tehokkuutta pyrit
tiin valvomaan ja tarkkailemaan koko ajan. Sisäpiiriä pyrittiin tiedotta
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maan jatkuvasti vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Tilannetta kuvaa 
osuvasti se, että toiminnan tehostamiseksi elokuulla pidettäväksi suun
nitellut neuvottelupäivät jouduttiin siirtämään syyskuulle ilmoittautu
neiden vähyyden vuoksi. Tuolloin asia ei enää ollut ajankohtainen. Toi
minnassa ilmenneistä puutteista huolimatta järjestön organisaatio oli 
laajimmillaan juuri sodan loppuvaiheessa ja  jäsenten määrä oli noussut 
yli 10 000:n.71

Kun sota Neuvostoliittoa vastaan Suomen osalta päättyi syyskuun 
alussa 1944, myös VIA:n toiminta tuli tiensä päähän. Alun perin tarkoi
tuksena oli jatkaa toimintaa myös sodan jälkeen, mutta aikeesta luovut
tiin. Perusteluna oli, että järjestöstä oli ’’tullut liian yleinen salaisuus, 
joka vastedes liiaksi kompromettoisi valtiovaltaa ryssän edessä”. Aloi
te toiminnan lopettamisesta Moskovan rauhanneuvottelujen jälkeen 
tuli puolustusministeri Waldenilta. Hän ilmoitti Leanderille, että kos
ka sota oli päättynyt eikä vihollista enää ollut, ei järjestöäkään tarvittu. 
Leander sai hoitaa itsenäisesti toiminnan alasajon. Mitään lopettamis- 
asiakirjoja ei laadittu, vaan järjestön toimijoille ainoastaan ilmoitettiin, 
että rauhan tultua toiminta päättyi; samalla mukana olleita kiitettiin toi
minnasta. Leander ehdotti Päämajalle, että mukana olleita palkittaisiin 
sotilaallisilla kunniamerkeillä. Hänen mukaansa joissakin tapauksissa 
näin myös kävi.

Viimeisenä toimeksiantonaan Leander järjesti keskusjohdolle jäähy- 
väispäivällisen, jolla hän esitti Waldenin päätöksen toiminnan lopetta
misesta. Samalla järjestön asiakirjat määrättiin hävitettäviksi. Teatraa
liseksi lopuksi Leander poltti kaikkien nähden Waldenilta saamansa 
ohjekirjeen lautasellaan.72 Toiminta oli virallisesti päättynyt, eikä siitä 
puhuttu juuri mitään 20 vuoteen. Vasta 1960-luvun alussa toiminnassa 
mukana olleet antoivat siitä haastatteluja.

Verkostoa ei kuitenkaan purettu, vaan sitä pidettiin yllä ja  kehitet
tiin edelleen, sillä kommunisminvastaiselle toiminnalle nähtiin tarvet
ta. Toimintaa jatketuinkin niin sanottuna ’’henkisenä asekätkentänä”. 
VIA:n tehokkaasti toiminutta verkostoa käytettiin hyödyksi monissa 
yhteyksissä. Mukana olleet sosiaalidemokraatit käyttivät saamaansa 
kokemusta sodan jälkeen hyväkseen kommunisteja vastaan käymäs- 
sään taistelussa. Vuonna 1945 he perustivat mielialojen tarkkailemi
seksi Psyko-Työ-yhdistyksen, joka noudatti pitkälti SAT/VIA:n sodan
aikaista mallia. SDP:ssä läpimurtonsa tehneen nuoren johtajapolven, 
Unto Varjosen, Väinö Leskisen, Penna Tervon ja  kumppaneiden koke
musmaailmalle ja poliittiselle suuntaukselle toiminta aseveliliikkees-
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sä antoi ratkaisevan sisällön ja sysäyksen. Järjestön jäseniä osallistui 
myös varsinaiseen asekätkentään sekä L. A. Puntilan vuoden 1945 vaa
lipalveluun, mahdollisesti myös Tiedotusmiehet ryrhyn. Sota-aikana 
luotu kommunisminvastainen rintama säilyi siis ehjänä, ja sen toimin
ta aktivoitui voimakkaasti uudelleen vuonna 1952, kun kommunismia 
vastaan taistelleet oikeistolaiset ja vasemmistolaiset perustivat Suoma
laisen Yhteiskunnan Tuki (SYT) -säätiön. SYT ei ollut VIA:n toimin
nan elimellinen jatkaja, mutta sen toimintaan osallistui useita VIA:ssa 
toimineita henkilöitä. Säätiön toimintaa harjoitettiin juuri VIA:n anta
man mallin ja henkisen perinnön pohjalta.73

SAT/VIA:n arkiston tuhoaminen annettiin sen viimeisen johtajan, 
tohtori Martti Ruudun, tehtäväksi. Hän poltti yhdessä parin muun hen
kilön kanssa järjestön asiakirjoja Kallion yhteiskoulun pannuhuonees
sa vahtimestarin avustamana. Tätä ennen aineistosta oli valittu tietty 
määrä (yksi kappale kutakin tärkeätä asiakiijaa) talteen. Jäljellejääneet 
asiakirjat piilotettiin Leanderin kehotuksesta Ruudun isän kesämökin 
pihamaahan Mäntyhaijulla 22.9.1944. Paperit pantiin sinkkiarkkuun 
huolellisesti öljykankaaseen käärittyinä. Piilotuksessa mukana ollut 
VIA:n kanslian sihteeri Sirkka-Marja Massinen otti paikasta tarkat as- 
kelmitat, jotta aineisto tarvittaessa löytyisi. Arkisto kaivettiin ylös vasta 
1980-luvun vaihteessa. Vasta sen jälkeen Massinen hävitti ’’aarrekart- 
tansa” tarpeettomana. Arkisto oli pahoin vaurioitunut, sillä arkku oli 
täynnä vettä. Papereita kuivattiin ja  säilöttiin Ruudun vävyn ullakolla, 
kunnes vuonna 1989 Ruutu luovutti jäämistön Kansallisarkistoon, jos
sa se mahdollisuuksien mukaan kunnostettiin tutkijoiden käyttöön.74

Järjestön toiminnan merkitys

Periaatteessa SAT/VIA jatkoi Maan Turvan ennen talvisotaa aloitta
maa mielialantarkkailu- ja propagandatyötä. Maan Turva toimi monilta 
osin selvänä esimerkkinä SAT.lle, olletikin että uuden järjestön toimin
tamuodot poikkesivat entiseen verrattuna, tulihan kommunisminvas
taisesta taistelusta päätarkoitus. Mukaan saatiin selvästi uusia tahoja 
-  työväestön edustajia eri tasoilta -  mikä monipuolisti toimintamahdol
lisuuksia.

Varsin mielenkiintoinen on kuitenkin SAT/VIA:n sisäinen kehi
tys vuosina 1940-1944. Vaikka kyseessä periaatteessa oli sama järjes
tö, muuttuivat sekä jätjestön organisaatio että toimintatavat jatkosodan
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seurauksena. VIA:n aloitettua toimintansa keskeiseksi tehtäväksi tuli 
mielialojen tarkkailu kommunisminvastaisen taistelun asemesta. Sitä
kin toki voitiin suorittaa propagoimisen yhteydessä. VIA siis muistutti 
enemmän Maan Turvaa kuin SAT, vaikka jälkimmäinen oli periaattees
sa Maan Turvan toiminnan elimellinen jatkaja. Painopisteen muutos 
johtui sotatilasta, jonka aikana kommunistien liikehdintä muuttui käy
tännössä mahdottomaksi.

Tiukasti tulkittuna SAT:tä ja VlA:ta voidaan pitää kahtena eri järjes
tönä. SAT lakkautettiin VTL:n perustamisen seurauksena ja VIA pe
rustettiin vasta monta kuukautta tämän jälkeen. Lisäksi VIAille luotiin 
oma asiamiesverkosto, johon ei kelpuutettu läheskään kaikkia sat-lai- 
sia. Myös organisaatioltaan jäijestöt olivat erilaisia, sillä VIA:ta luota
essa koljattiin ja poistettiin aiemman toiminnan yhteydessä ilmennei
tä puutteita ja epäkohtia. Nyt alatasot saivat huomattavasti enemmän 
toimintavapautta ja turhia portaita karsittiin. Organisaatiosta pyrittiin 
luomaan joustava, edeltäjästään poiketen. Siksi on varsin oikeutettua 
puhua VIA:sta vähintäänkin SAT:n trimmattuna versiona. Toiminta 
kehittyi aina parempaan ja tehokkaampaan suuntaan mitä pidempään 
sitä jatkettiin. Sotienaikaisella mielialantarkkailulla Suomessa oli jat
kuvuutta ja  se oli hyvin järjestetty; uudistusten yhteydessä sitä voitiin 
parantaa jo aiemmin saatujen kokemusten perusteella.

SAT/VIA pyrittiin pitämään julkisuudelta salassa. Tässä onnistuttiin 
kuitenkin huonosti. Monet sat-laiset paljastuivat jo  varsin varhaisessa 
vaiheessa. Samoin kävi myös VIAille, sillä toiminnan päättyessä siitä 
oli tullut ’’julkinen salaisuus”. Paljastumista ei voi pitää suurena ihmee
nä, kuuluihan organisaatioon toistakymmentätuhatta jäsentä. Ihme oli
si ollut, jos toiminta ei olisi missään vaiheessa paljastunut. Tästä huo
limatta jäijesto sai aikaan hyviä tuloksia. Se pystyi hillitsemään kom
munistien liikehdintää, joskin käyttämällä ajoittain laittomia keinoja, 
ja tiedottamaan valtiovaltaa kansalaisten mielipiteistä. On kuitenkin 
todettava, että järjestön arvostus kärsi kolauksen, kun huomattiin, että 
laadittuja mielialakatsauksia väritettiin halutunlaisiksi. Etenkin viran
omaisten suhtautuminen muuttui osin negatiiviseksi. Järjestön merkitys 
maan johdon kannalta olikin ennen kaikkea siinä, että sen kautta voitiin 
välittää kansalaisille sellaista tietoa ja valistusta, jota ei sanomalehtien 
ja  muiden tiedotusvälineiden kautta voitu jakaa. Kansalaisia voitiin si
ten taivutella valtiovallan toimien taakse.

Huomio niin Maan Turvan kuin SAT/VIA:nkin toiminnassa kohdis
tuu siihen, että järjestöt ovat selvinä esimerkkeinä kansalaisten sota-ai-
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kaisesta ’’holhouksesta”. Kansan yhtenäisyys ei syntynyt ilman ennal
ta suunniteltua ja ohjattua salaista toimintaa. Silti on muistettava, ettei 
yhtenäisyys säilynyt jatkosodan loppuun saakka, vaan sodanvastaiset 
mielipiteet nousivat varsin selvästi esille. Pohtia voi, millainen tilan
ne olisi ollut, jollei kansalaisten mielipiteisiin olisi lainkaan vaikutettu. 
SAT/VIA:n toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet huomioon ottaen järjes
tön voi todeta suoriutuneen erittäin vaikeasta tehtävästään hyvin, oli
han kyseessä epävirallinen ja vapaaehtoinen toiminta.

Kommunisminvastainen järjestäytynyt taistelu ei jäänyt ainoastaan 
sota-ajalle ominaiseksi ilmiöksi, vaan sitä jatkettiin vielä sodan jäl
keenkin. SAT ja VIA — osittain myös jo ennen talvisotaa perustettu 
Maan Turva -  olivat onnistuneet luomaan aktiivisesti toimivan, ääriliik
keitä vastustavan ryhmittymän, johon kuului ihmisiä sekä poliittisesta 
oikeistosta että vasemmistosta. Yhteinen vihollinen yhdisti.
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1940: Ko 1, Tilannetiedotukset 1940. SAT/VIA, KA. SAT:nkiije Kaarlo Mark
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18 Järjestön organisaatio -sivu: Ko 2, VIA:n perustaminen ja toiminta. SAT/VIA, 
KA; Vankka Vankkojan haastattelut, s. 4: Ko 27. LAPA, KA.
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26SAT:n neuvottelukok. ptk. 9.2.1941: Ko 2. SAT/VIA, KA; SAT:n osavuosikat
saus 31.5.1941: Ko 1, Tilannetiedotukset 1940. SAT/VIA, KA; Vuopala 2000, 
s. 26-27.

27 Freedy Kekäläisen haastattelu 7.2.1963, s. 3-6: Ko 21. LAPA, KA; Osmo Leh
tovirran haastattelu, s. 19-20: Ko 23. LAPA, KA; SAT:n Valpo-yhteyksistä 
Vuopala 2000, 34-35; Herlin 1993, s. 187-188; Salomaa 1961, s. 228-229.
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Ko 44, IX: A3d, SAT. Valpo II, KA; llm. n. 1201, 26.3.1941: Ko 44, IX: A3d, 
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28.7.1940 asetetun yksityisen komitean promemoria tiedotustoiminnan sodan
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KA; Tarkka 2004, s. 69-70; Ruutu 2000, s. 10-11;
VIA:n ’’aivotrustiin” kuuluivat jossakin vaiheessa ainakin Kalle Lehmus, Vilho 
Helanen, Lasse Leander, L. Arvi P. Poijärvi, Kustaa Vilkuna, L. A. Puntila, Yrjö 
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tä selvyyttä, sillä käytettävissä olevat lähteet ovat ristiriitaisia. ’’Aivotrustissa” 
näyttää kuitenkin olleen pitkälti samoja henkilöitä kuin SAT:n vastaavassa eli
messä aikanaan. Varsinaisen ’’aivotrustin” lisäksi toimi mahdollisesti myös niin 
sanottu laajennettu ’’aivotrusti”, johon kerrotaan kuuluneen edellä mainittujen 
lisäksi ainakin SDP:n puoluesihteeri Aleksi Aaltonen. Laajennetusta kokoon
panosta, mikäli sellaista todella oli, ei käytännössä ole olemassa mitään tietoa. 
Elimen mahdollinen olemassaolo on vain hyvin harvojen tiedonmurusten varas
sa. Ks. esim. Arvi Poijärven haastattelut, s. 12: Ko 23. LAPA, KA.

43 VIA:n komitean ptk. 5.3.1943: Ko 558, VIA:n komitean kokoukset. LAPA, KA; 
Osmo Lehtovirran haastattelu, s. 4: Ko 23. LAPA, KA; Freedy Kekäläisen haas
tattelu 24.4.1963, s. 4-5: Ko 21. LAPA, KA; Wuori ei sanojensa mukaan ollut 
täysin perillä organisaation laajuudesta ja  hän puhuikin eri tilaisuuksissa enem
män SAK:n puheenjohtajana kuin VIA:n edustajana. Eero A. Wuoren haastatte
lut, s. 2-3: Ko 27. LAPA, KA; Ruutu 2000, s. 115-116, 179; Vuopala 2000, s. 
52.

44 Jahvetin kiijelaatikko siirtyi keskustoimistoon VTLm viihdytysosastosta 
15.11.1941 ja mielialatarkkailutoimisto 9.12.1941. Muistio: VIA:n perustami
nen ja toiminta 17.1.1942: Ko 2, VIA:n perustaminen ja toiminta. SAT/VIA, 
KA; Lasse Leanderin haastattelut, s. 28-29: Ko 22. LAPA, KA.
Toimistojen tehtävät olivat seuraavat: (1) Järjestön toiminnan käytännön suun
nittelu ja  suuntaaminen; solukon muodostaminen, sen ylläpito ja  jatkuva kou
luttaminen; henkilökohtainen kirjeenvaihto. (2) Propagandatyön suunnittelu ja 
valistusaineiston laatiminen sekä lähtevän aineiston tarkistuttaminen puolustus
ministeriössä. (3) Saapuneen aineiston käsittely; yhteenvetojen laatiminen, eri
toten mielialakatsauksista; erillisraporttien laatiminen esim. VTL:lle, Valpolle, 
kansanhuoltoministeriölle ja  Päämajan tiedotusosastolle. (4) Jahvetin kirjelaa- 
tikon hoitaminen. Kanslialle kuuluivat normaalit toimistotyöt sekä henkilöasiat. 
VIA:n perusohje 12.11.1941: Ko 2, VIA:n perusohjeet. SAT/VIA, KA; Vrt. toi
mistojen nimistä Ruutu 2000, s. 115-116, 179.

45 VIA:n arvion mukaan järjestön luonteen tunsi tarkemmin 43 henkilöä. Luvussa 
olivat mukana presidentti, eräät ministerit, komitean jäsenet sekä keskustoimis
to. Muistio: VIA:n perustaminen ja toiminta 17.1.1942: Ko 2, VI A:n perustami-
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nen ja toiminta. SAT/V1A, KA; Rumpunen 1998, s. 218.
46 Lasse Leanderin haastattelut, s. 9: Ko 22. LAPA, KA; Vankka Vankkojan haas

tattelut, s. 6: Ko 27. LAPA, KA; Jutikkala 1997, s. 16-17; Rajala & Rautkallio 
1994, s. 228; Nevakivi 1992, s. 146-148, 155; Kun nimi muutettiin VIA:ksi, 
alettiin ryhmää kutsua vouhkapoppooksi. Herlin 1993, s. 134; Kulha 1980, s. 
214-215; SAT:n muuttumisesta VIA:ksi vrt. Salomaa 1961, s. 247-249.

47 VlA:n neljännesvuosikertomus 12.4.1942: Ko 557. LAPA, KA; Muistio: VIA: 
n perustaminen ja toiminta 17.1.1942: Ko 2, VIA:n perustaminen ja toiminta. 
SAT/VIA, KA; Jutikkala 1997, s. 16-17; Kulha 1980, s. 215; Favorin & Hei
nonen 1972, s. 8; Favorin 1969, s. 8; Vilkuna 1962, s. 156; Joissakin tapauksis
sa eversti Leander jäljesti niin, että rintamalle joutuneet entiset sat-laiset saivat 
siirron kotirintamalle tai nimityksen johonkin virkaan, jotta voivat jatkaa toi
mintaansa jäijestössä. Rislakki 1995.

48VIA:n neljännesvuosikertomus 12.4.1942: Ko 3, Toimintakertomuksia. SAT/ 
VIA, KA; Kertomukset VIA:n naisverkoston toiminnasta heinä-joulukuul
ta 1942: Ko 3, Toimintakertomuksia. SAT/VIA, KA; Jutikkala 1997, s. 16-17; 
Naisverkoston toiminnasta ks. Vuopala 2000, s. 55-58.

49 Lasse Leanderin haastattelut, s. 9: Ko 22. LAPA, KA; Jutikkala 1997, s. 16-17; 
Kulha 1980, s. 215; Favorin & Heinonen 1972, s. 8; Favorin 1969, s. 8.

50 Lasse Leanderin haastattelut, s. 4: Ko 22. LAPA, KA.
51 VlA:n neljännesvuosikertomus 12.4.1942: Ko 557. LAPA, KA.
52 Asiakirja: Johto ja johtoelimet: Ko 557. LAPA, KA; VIA:n perusohje 

12.11.1941: Ko 2, VIA:n perusohjeet. SAT/VIA, KA; VIA:n neljännesvuosi- 
kertomus 12.4.1942: Ko 3, Toimintakertomuksia. SAT/VIA, KA.

53 VlA:n perusohje 12.11.1941: Ko 2, VIA:n perusohjeet. SAT/VIA, KA; VIA:n 
neljännesvuosikertomus 12.4.1942: Ko 3, Toimintakertomuksia. SAT/VIA, KA.

54 Asiakirja: VIA:n kurssit: Ko 557. LAPA, KA; Kursseista SAT/VIA:ssa ks. 
Osmo Lehtovirran haastattelu, s. 10: Ko 23. LAPA, KA.

55 Esimerkkejä Tähdenväleistä ks. Ko 557. LAPA, KA; Viitasta ks. kotelo 3. SAT/ 
VIA, KA.

56 Muistio: Aineistomme käytöstä: Ko 2, VIA:n perusohjeet. SAT/VIA, KA; Nel- 
jännesvuosikertomukset kotelosta 3. SAT/VIA, KA.

57 Tiedote asiamiehille 11.2.1942: Ko 2, VIA:n perusohjeet. SAT/VIA, KA; Vuo- 
pala 2000, s. 61.

58 VIA:n perusohje 12.11.1941: Ko 2, VIA:n perusohjeet. SAT/VIA, KA; VlA:n 
neljännesvuosikertomus 12.4.1942: Ko 3, Toimintakertomuksia. SAT/VIA, KA; 
VIA:n perusohje: Ko 557, VIA:n perusohje. LAPA, KA; Esimerkkejä alue-esi- 
miesten raporteista ks. ko 557. LAPA, KA; Jutikkala 1997, s. 37-38; Favorin 
& Heinonen 1972, s. 8; Valistusaineistoa lähetettiin myös suomalaisille SS-jou- 
koille ulkomaille sekä armeijan valistusupseereille, jotka käyttivät sitä omassa 
työssään. Valistustoimiston osavuosikatsaus 1.10.-31.12.1942: Ko 3, Toiminta
kertomuksia. SAT/VLA, KA;
Laaditussa informaatiossa ei saanut käyttää voimasanoja eikä tunnepitoisia il
maisuja. VlA:n ohjeissa mainittiin, ettei jäsenten tehtävänä ollut ainoastaan se
lostaa, vaan samalla myös opettaa. Kuulijat oli saatava ’’ajattelemaan reaalipo- 
liittisesti sekä suomalaisesti” . Kyse ei saanut olla esittäjän omista mielipiteistä
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eikä henkilökohtaisista käsityskannoista. Jutikkala 1997, s. 203—204.
59 Vuonna 1942 ilmestyi 72 katsausta, joissa ehdittiin ottaa esille vähäpätöisiäkin 

mielialatekijöitä, joihin ei myöhemmin puututtu, vaikka ne olisivat olleet yhtä 
ajankohtaisia. Ne käsittelivät ennen muuta sisä- ja  ulkopoliittista mielialakehi- 
tystä. Favorin & Heinonen 1972, s. 8-9.

611 VIA:n komitean ptk. 22.10.1942: Ko 558, VIA:n komitean pöytäkirjat syksyltä 
1942. LAPA, KA; VIA:n perusohje 12.11.1941: Ko 2, VlA:n perusohjeet. SAT/ 
VIA, KA; Viitta 16.9.1943: Ko 4, Viitta. SAT/VIA, KA.

61 VIA:n perusohje 12.11.1941: Ko 2, VIA:n perusohjeet. SAT/VIA, KA; VlA:n 
propagandasta ks. esim. Ruutu 2000, s. 116-178; Vuopala 2000, s. 75-84; Ju
tikkala 1997, s. 16-17.

62 Muistio: VlA:n perustaminen ja toiminta 17.1.1942: Ko 2, VIA:n perustami
nen ja  toiminta. SAT/VIA, KA; VlA:n neljännesvuosikertomus 12.4.1942: Ko 
3, Toimintakertomuksia. SAT/VIA, KA; Toisinaan asiamiehille lähetettiin vas
tattavaksi kysymyksiä, miten ihmiset olivat ottaneet vastaan jonkin tapahtuman 
tai viranomaisen toimenpiteen, tai mikä oli viikon paras tai huonoin uutinen. 
Loppuaikoina yritettiin myös gallup-muotoisia kyselyjä, mikä oli siihen aikaan 
uutta Suomessa. Favorin & Heinonen 1972, s. 8; Jutikkala 1997, s. 38.

63 Asiamiesten, valvojien ja suojelijoiden kulut korvasi keskustoimisto kussakin 
tapauksessa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Rahat lähetettiin alueen asiamie
helle kuukausittaista tilitystä vastaan. VIA:n perusohje 12.11.1941: Ko 2, VIA: 
n perusohjeet. SAT/VIA, KA; VIA:n neljännesvuosikertomus 12.4.1942: Ko 
3, Toimintakertomuksia. SAT/VIA, KA; Jutikkala 1997, s. 16-17; Manninen 
1995, s. 62-63; Rislakki 1995; Favorin & Heinonen 1972, s. 8; Rahallisen kor
vauksen lisäksi ansioituneille kenttämiehille oli olemassa ansiomerkki. Asia
miesten merkki oli vastaavanlainen, mutta kooltaan suurempi. Merkit myönsi 
keskustoimisto paikallisen asiamiehen tekemästä, hyvin perustellusta esitykses
tä. Viitta, lokakuu 1943: Ko 4, Viitta. SAT/VIA, KA.

64 Esimerkkejä VIA:n toiminnasta mm. Ruutu 2000, s. 116-178; Manninen 1995, 
s. 62; Rislakki 1995.

65 Yhteistoiminnasta OT:n kanssa ks. esim. Lasse Leanderin haastattelut, s. 14: 
Ko 22. LAPA, KA; Osmo Lehtovirran haastattelu, s. 10—11: Ko 23. LAPA, KA; 
Vesikansa 2004, s. 29; Rislakki 1995; Nevakivi 1992, s. 153; Virkkunen 1989, 
s. 123.

66 PM: Aseveljien Työjäijestö 8.5.1942: Ko 516, H: Epämääräisiä kansallisso
sialistisia järjestöjä. EK-Valpo, KA; Ilm. n. 1006, 16.5.1942: Ko 516, H: Epä
määräisiä kansallissosialistisia järjestöjä. EK-Valpo, KA; VP.KD n. 100/663— 
42, 22.5.1942: Ko 68, IX: F2, Aseveljien Työjärjestö. Valpo II, KA; VP.KD n. 
113/665^12, 7.5.1942: Ko 68, IX: F2, Aseveljien Työjäijestö. Valpo II, KA; 
VIA:n mielialatiedotus 20.7.1944: ko 516, H: Suomen Kansallissosialisti (Ylei
nen Kansallissosialistinen Yhdistys ry). EK-Valpo, KA; Freedy Kekäläisen 
haastattelu 24.4.1963, s. 12-13: Ko 21. LAPA, KA; Ekberg, Henrik, Fuhrerns 
trogna följeslagare. Den finländska nazismen 1932-1944. Ekenäs 1991, s. 122
123.

61 Selostus Jahvetin kirjelaatikon toiminnasta 1.1-30.9.1942: Ko 3, Toimintaker
tomuksia. SAT/VIA, KA; Juntunen 1976, s. 70-95; Toimintamuoto ei varsinai
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sesti ollut VIA:n keksintöä, vaan idean oli luonut Vilho Helanen. Hän vastaili 
talvisodan aikana radiossa Kodin Turvalle saapuneisiin huolia ja  ongelmia si
sältäneisiin kirjeisiin. Siten hän loi mallin Yrjö Kilpeläisen kirjelaatikolle. Vi
havainen, Timo, Sodan ja vaaran vuodet. Teoksessa Eino Lyytinen -  Timo Viha
vainen, Yleisradion historia 1926-1949. 1 osa. WSOY:n painolaitokset 1996, s. 
136-137.

“  Jäsenrakenteesta tarkemmin ks. Vuopala 2000, s. 92-98; Vuopala, Karoliina, 
Järjestöaktiivin profiili. Historiallinen Aikakauskirja 3/1998, s. 219-222.

69 Ks. esim. neljännesvuosikertomukset kotelosta 3. SAT/VIA, KA.
711 Esim. VI A:n jäsenluettelot kotelosta 5. SAT/VIA, KA; llm. n. 2044,30.12.1948: 

Ko 44, IX: A3d, SAT. Valpo II, KA; Osmo Lehtovirran haastattelu, s. 7: Ko 23. 
LAPA, KA; Hentilä 1986, s. 124; Kulha 1980, s. 215; Vilkuna 1962, s. 156.

71 Esim. Informaatiokurssit 7.-9.1.1944: Ko 5, 1944. SAT/VIA, KA; Oulun alu
een neljännesvuosikertomus 1.8.1944: Ko 5, 1944. SAT/VIA, KA; Kertomus 
Vaasan suomenkielisen alueen toiminnasta 1.4.-30.6.1944: Ko 5, 1944. SAT/ 
VIA, KA; VIA:n kirje alueasiamiehille 9.8.1944: Ko 5, 1944. SAT/VIA, KA; 
Kirje 18.8.1944: Ko 5, 1944. SAT/VIA, KA.

72 Lasse Leanderin haastattelut, s. 35-37: Ko 22. LAPA, KA; Lainaus: Ruutu 
2000, s. 177-178.

73 Psyko-Työn perusti SAT/VIA:ssa mukana ollut asevelisosialisti Aito Anto, joka 
osallistui myös SYT:n perustamiseen. Osmo Lehtovirran haastattelu, s. 27-29: 
Ko 23. LAPA, KA; Tarkka 2004, s. 106-119, 122; Vesikansa 2004, s. 12-13, 
29-39, 45-59; Vesikansa, Jarkko, Kommunismin torjujat. Suomalaisen Yhteis
kunnan Tuki -säätiön tausta, perustaminen sekä kommunisminvastainen toimin
ta ja  ideologia vuosina 1952-1956. Poliittisen historian pro gradu -tutkielma, 
Helsingin yliopisto 1996, s. 18, 22-24, 49-53; Santanen, Arvo, Kansallinen ja 
kansainvälinen suomalaisessa työväenliikkeessä. Loimaa 1993, s. 161; Hentilä 
1986, s. 124.

74 Ruutu 2000, s. 12-13.
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Tomi Mertanen

THE WORK OF COVERT PROPAGANDA ORGANIZATIONS 
IN FINLAND, 1940-44

Summary

In summer 1940 an organization was founded in Finland the task of 
which was to suppress the strengthened activity of the extreme left af
ter the Winter War and to monitor the morale of the public. The initia
tive for this activity had been taken simultaneously by several bodies. 
These combined forces to found the Finnish Veterans’ Work Organiza
tion (SAT). In principle SAT continued the work of monitoring public 
morale and the propaganda carried out during the Winter War by the or
ganization known as the Safety of the Country. However, the most sig
nificant change occurred in the membership base of the organizations. 
The members of the Safety of the Country had been chiefly members 
of the Academic Karelia Society (a right-wing, anti-Soviet student or
ganization) while representatives of the working class attained the cent
ral position in SAT. The change in the membership base enlarged ap
preciably the opportunities for action.

The organization of SAT assumed a highly multi-layered form. Its 
highest body was the committee, subordinate to which a central bureau 
operated which was responsible for the practical work of the organi
zation. Administratively the country was divided into regions, with 
districts subordinate to them. These were composed of several pari
shes and of towns and urban districts and they were directed by district 
heads. Local sections functioned under the districts. The lowest level 
of the field organization, the cell, comprised eventually one village or 
a single place of work. Those enrolled had to represent all party ten
dencies, with the exception of the extreme ends of the party spectrum. 
When the organization was at its greatest extent in May 1941 a total of 
over 10,000 members belonged to it.

The main task of the organization was to oppose the extreme left.
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The propaganda undertaken emphasized the sense of belonging, soli
darity and collective responsibdity of the Finns. The set aim was to re
move the communists from positions of leadership and elected respon
sibilities by lawful means and in general to make their activities im
possible. In addition to places of work the objectives were trade uni
on branches, sports clubs, workers’ associations and even various art 
societies. The propaganda methods included the distribution of anti
communist material and the organization of various events.

In summer 1941 SAT was in a sense abolished and its activity was 
incorporated into the recently-founded Information Department of the 
Council of State (VTL). At the same time the staff of SAT were trans
ferred to work in the organization bureau of the Information Depart
ment. However, it soon became apparent that by its nature ‘non pub
lic’ organizational activity, tightly connected to the state, made effec
tiveness difficult in many ways and simultaneously handicapped signi
ficantly the work of VTL. New life therefore began to be breathed into 
the activity of SAT on the initiative of Kustaa Vilkuna, who worked as 
chief censor in the Information Department. At meetings in autumn 
1941 the organization assumed a new form and in November the or
ganization called VIA, the abbreviation for the words Freedom-Father
land-Comradeship, was founded to continue its work.

With its change of name, the organization and its forms of activity 
also altered. Nevertheless, the organization of VIA was in many ways 
similar to that of SAT. In forming VIA defects and faults which had 
become apparent during earlier activity were remedied and removed. 
The higher-level organization remained approximately the same but 
now the lower levels acquired significantly more freedom of action and 
unnecessary layers were eliminated. The attempt was made to create a 
flexible organization, differing from its precursor. One of the changes 
was that the new organization also formed a separate network for wo
men. Therefore it is perfectly justifiable to speak of VIA at the very 
least as an improved version of SAT. The size of the new organization 
corresponded approximately to that of SAT and at its maximum well 
over 10,000 members belonged to it.

When VIA began its work its core task became the monitoring of 
opinion instead of the battle against communism. The change of 
emphasis was caused by the state of war, during which activity by the 
communists became in practice impossible. At times opposition to 
communism became so vehement that lawful means were considered
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inadequate. Not all forms of activity ever became completely clear, 
not even to those concerned. Secondary operations carried out in ad
dition to the main tasks were frequently kept to the knowledge only of 
those concerned. On the other hand, the leaders did not want to know 
everything.

There was an attempt to keep SAT/VIA secret from the public. Ho
wever, this was not successful. Many members of SAT were revealed 
already at a very early stage. The same occurred also to VIA, whose 
activity when it ended in September 1944 had become an ‘open secret’. 
Despite this, the organization achieved good results. It succeeded in 
suppressing the communists’ activity and in keeping the state authori
ties informed about public opinion. The significance of the organizati
on to the leadership of the country lay above all in that it could be used 
to convey to the public information and instruction which could not be 
disseminated through the press and the other media. The public could 
thus be influenced towards favouring the measures taken by the state 
authorities.

The activity of SAT/VIA draws attention above all to how the or
ganization is a clear example of the wartime ‘guidance’ of the public. 
National unity was not created without secret activity planned and di
rected in advance. However, it must be remembered that unity was not 
maintained until the end of the Continuation War (1944) but that anti
war opinions surfaced very clearly. It can be reflected what the situa
tion would have been if public opinion had not been influenced at all. 
Taking into account the starting points for the activity of SAT/VIA and 
its aims, the organization can be said to have carried out very well its 
extremely difficult task, considering that its activity was both unofficial 
and voluntary.
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Kari Selén *

SOTAMARSALKKA MANNERHEIMIN ASEMA JA 
VALTUUDET TALVISODAN JA VÄLIRAUHAN AIKANA

Maailmansodan aattona

Kenraali Mannerheimin paluu maanpuolustuksen johtopaikoille ta
pahtui presidentinvaihdoksen yhteydessä talvella 1931. Presidentti P. 
E. Svinhufvud päätti, että hän luovuttaa ylipäällikkyyden kenraalille, 
mikäli sota syttyy hänen presidenttikaudellaan. Sittemmin presidentti 
Kyösti Kallio uudisti päätöksen vuonna 1937. Muodollisesti Manner
heim oli maaliskuussa 1931 häntä varten uusitun puolustusneuvoston 
puheenjohtaja. Neuvosto oli presidentin neuvottelukunta, jolla ei ollut 
päätösvaltaa. Sotaväen päällikkö, suojeluskuntain päällikkö, yleisesi
kunnan päällikkö ja  Mannerheimin luottomies, kenraalimajuri Rudolf 
Walden olivat sen muut jäsenet.

Mannerheimin asema perustui tasavallan presidenttien päätöksiin 
luovuttaa ylipäällikkyys sodan syttyessä sotamarsalkalle. Hänen kans
saan tekemisissä olleet upseerit tiesivät kenen alaisuudessa he joutuisi
vat toimimaan mahdollisen sodan sytyttyä. Hänen asemaansa rakennet
tiin epävirallisin ratkaisuin. Presidentti määräsi, että puolustusneuvos
ton puheenjohtajaa tuli kuunnella upseereiden ylennysten ja siirtojen 
yhteydessä. Presidentti määräsi sotaväen päällikkö Hugo Östermanin 
aloitteesta kesällä 1933 sotaväen päällikön noudattamaan puolustus
neuvoston puheenjohtajan — niin kauan kuin Mannerheim on siinä teh
tävässä -  antamia ohjeita operatiivisissa valmisteluissa. Österman alis
ti Mannerheimille yleisesikunnan operatiivisen osaston sekä tilasto- ja 
ulkomaaosaston marsalkan esikunnaksi. Voimassa olleet säädökset ei-

*(s. 1940), Suomen ja Skandinavian historian dosentti, Maanpuolustuskorkeakou
lun sotahistorian dosentti, filosofian tohtori. Tutkii suojeluskuntien historiaa. Jul
kaissut mm. kirjan ’’Sarkatakkien maa, Suojeluskuntajärjestö ja suojeluskuntalaiset 
1918-1944” (2001) sekä yhdessä Ali Pylkkäsen kanssa "Sarkatakkien armeija, suo
jeluskunnat ja  suojeluskuntalaiset 1918-1944” (2004).
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vät sallineet sen pidemmälle meneviä ratkaisuja. Mannerheimin asema 
ja auktoriteetti olivat erittäin vahvoja puolustuslaitoksessa, mutta ne ei
vät ulottuneet puolustusministeriöön.1

Puolustusministeriössä valmistettiin talvella 1932 muistio ylimmän 
sotilasjohdon järjestämisestä. Siinä esitettiin maanpuolustusasioiden 
keskittämistä puolustusministeriöön, jossa maavoimat, merivoimat ja 
ilmavoimat muodostaisivat kolme keskenään tasa-arvoista puolustus
haaraa. Niillä ei enää olisi yhteistä johtoa, kun niin sotaväen päällikön 
kuin yleisesikunnan päällikönkin virat lakkautettaisiin. Ministeriön ul
kopuolelle perustettaisiin presidentille raportoivan puolustusvoimain 
yleistarkastajan virka. Tällä ei olisi lainkaan sotilaskäskyvaltaa. Man
nerheim ei voinut hyväksyä ministeriön muistiota, vaan puolustusneu
vostossa laadittiin vastaehdotus. Siinä esitettiin, että puolustushaaroil
la tuli edelleen olla yhteinen, presidentille vastuussa oleva päällikkö 
ja  että ministeriön suoranaisesti puolustusvalmiuteen liittyviä asioita 
käsittelevät virkamiehet tulisi alistaa ylimmille sotilasjohtajille. Man
nerheimin mielestä taistelussa materiaalia käyttävien komentajien tuli 
voida vaikuttaa hankintapäätöksiin. Mannerheimin arvovalta riitti es
tämään puolustusministeriön suunnitelman toteuttamisen, mutta se ei 
riittänyt puolustusneuvoston vastaesityksen läpiajamiseen.2

Puolustusministeri Juho Niukkanen runnoi ministeriötä tyydyttävän 
uudelleenjärjestelyn lävitse vuonna 1937. Vuodenvaihteessa ja  talvel
la 1938 voimaan astuneessa muutoksessa valtaosa puolustuslaitoksesta 
siirrettiin puolustusministeriön sisälle. Ministeriöstä tuli puolustusvoi
main ylin hallinto- ja johtovirasto. Korkeimpana sotilaallisena viran
omaisena ja sotaväen komentajana ministeriössä oli sotaväen päällikkö, 
jonka alaisina maavoimat, ilmavoimat ja merivoimat toimivat. Uudistus 
lisäsi ylimmän sotilasjohdon mahdollisuuksia vaikuttaa hankintoihin.

Vain puolustusneuvoston puheenjohtaja, sotamarsalkka Mannerheim 
esikuntineen jäi puolustusministeriön ulkopuolelle. Hän ei yksinkertai
sesti halunnut tulla siirretyksi poliittisen ministerin johtamaan minis
teriöön. Hänen tehtäviinsä kuului tasavallan presidentin alaisuudessa 
muun muassa antaa operatiivisten suunnitelmien edellyttämiä ohjeita 
asianomaisille viranomaisille. Puolustusneuvoston puheenjohtajan esi
kuntana toimi kaksiosastoinen yleisesikunta. Huhtikuun alussa 1938 
annettiin puolustusneuvostosta vielä uusi asetus, joka kasvatti neu
voston jäsenmäärää kahdella. Nyt siihen kuului puheenjohtajan lisäksi 
kuusi jäsentä. Vanhassa asetuksessa jäsenten määrä oli viisikoista yksi 
määrättiin puheenjohtajaksi. Uudistusten seurauksena puolustusneu
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voston puheenjohtajan sotamarsalkka Mannerheimin tehtävät mainit
tiin asetuksessa, mikä selkeytti ja edelleen vahvisti hänen asemaansa.3 
Mannerheimin asema oli monin verroin vahvempi kuin puolustusmi
nisteriön sota-asiainosaston muistiossa 1932 puolustusvoimain ylitar
kastajalle kaavailtu vaatimaton toimenkuva.

Puolustuslaitosasetuksen mukaan ’’tasavallan presidentillä on puo
lustusvoimain ylin päällikkyys”. Asetuksen momentti perustuu halli
tusmuodon 30. pykälään, jossa todettiin: ’’Presidentillä on sotavoiman 
ylin päällikkyys mutta hän voi sen sodan aikana toiselle luovuttaa.” Sen 
sijaan missään ei yksiselitteisesti ja aukottomasti määrätty presidentin 
ylipäällikkyyden sisällöstä ja rajoista. Hallitusmuodon 90. pykälässä 
säädettiin, että presidentti nimittää upseerit virkaan. Nimittämiset ja 
ylentämiset muodostivatkin presidentin yleisimmän hallintotoimen yli
päällikkönä. Nimittäminen virkaan oli ensisijaista ja ylentäminen vas
ta toissijaista. Ylentämisperusteista annetussa asetuksessa määrättiin: 
’’Vakinaisen väen upseeriluettelossa pidettävän upseerin nimityksen tai 
ylennyksen yleisenä ehtona on, että häntä varten on vastaava virka tai 
toimi avoinna.” Presidentti määräsi everstiluutnantista ja komentajasta 
alkaen palvelustehtävät. Majuritason upseereiden palveluspaikan mää
räsi joko sotaväen päällikkö tai puolustusministeri sen mukaan, kum
man alainen upseeri oli. Alempien upseereiden sijoittamisesta päätti 
yhtymän, joukko-osaston, esikunnan, viraston tai puolustusministeriön 
osaston päällikkö puolustusministeriön alaisten upseerien osalta.4

Edellä on jo pari kertaa käytetty sanaa puolustusvoimat, joka oli tuol
loin vielä melko teoreettinen käsite. Asetuksen mukaan puolustusvoi
mat käsitti ’’puolustuslaitoksen ja suojeluskuntajärjestön sekä rajavar
tiolaitoksen ja merivartiolaitoksen”.5 Näillä puolustusvoimilla ei ollut 
yhteistä operatiivista johtoa, ja sen osat kuuluivat kahden eri ministeri
ön hallinnonhaaroihin. Tasavallan presidenttiähän ei voi pitää operatii
visena sotilasjohtajana.

Ylimääräisten kertausharjoitusten aika

YH:n, ylimääräisten harjoitusten, alkaminen lokakuun 10. päivän tie
noilla 1939 päätti puolustusvoimain rauhanajan tilanteen. Mannerheim 
toimi näinä viikkoina paremminkin ylipäällikön kuin puolustusneuvos
ton puheenjohtajan roolissa. Lokakuun 17. päivänä annettiin asetuksen 
muutos, jossa säädettiin, että ’’milloin erikoiset olosuhteet antavat sii
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hen aihetta, voi tasavallan presidentti määrätä korkeimpana sotilaalli
sena viranomaisena toimimaan erityisen puolustusvoimain komentajan 
ja määrätä tarkemmin hänen tehtävistään”. Sotamarsalkka Mannerheim 
määrättiin samana päivänä ’’nykyisten reservin ylimääräisten harjoitus
ten aikana toimimaan Tasavallan puolustusvoimain komentajana”.6 Sen 
sijaan hänen tehtävistään ei määrätty mitään. Niistä ei voitukaan mää
rätä sen enempää, sillä voimassa olleet asetukset estivät sen. Manner
heimia ei vielä voitu määrätä ylipäälliköksi tai poikkeuksellisin val
tuuksin toimivaksi puolustusvoimain komentajaksi, koska Suomi ei ol
lut sotatilassa. Päätöksellä, jota ei julkistettu, vain vahvistettiin 1930- 
luvun mittaan sovittuja asioita: se että presidentti luovuttaisi sodan syt
tyessä ylipäällikkyyden marsalkalle ja että marsalkka jatkaisi edelleen 
palveluksessa. Lokakuun 30. päivänä samaa asetusta rukattiin seuraa- 
van kerran. Siihen lisättiin momentti, jonka mukaan valtioneuvosto voi 
’’sodan aikana ja  muulloinkin, milloin erikoiset olosuhteet vaativat” an
taa tästä asetuksesta poikkeavia määräyksiä. Tosin momentti ei astunut 
virallisesti voimaan, koska sitä ei jostain syystä julkaistu asetuskokoel
massa, mutta se kelpasi 23.11.1939 perusteluksi valtioneuvoston pää
tökselle puolustusvoimain ylimmän johdon väliaikaisesta järjestelystä.7 
Säädökset eivät enää estäneet Mannerheimin aseman käytännöllistä 
järjestämistä.

Talvisota

Marraskuun viimeisenä päivänä Neuvostoliitto teki provosoimattoman 
hyökkäyksensä Suomea vastaan. Talvisota alkoi ja sotatila julistettiin. 
Tasavallan presidentti luovutti samana päivänä valtioneuvoston istun
nossa puolustusvoimain ylimmän päällikkyyden sotamarsalkka Man
nerheimille. Mannerheim oli nyt puolustusvoimain ylipäällikkö. Toi
mivallasta sovittiin 7.12.1939 annetussa määräyksessä sodanaikaisen 
ylipäällikön tehtävistä ja valtuuksista. Ylipäällikkö tekisi muun muassa 
liikekannallepanoa, keskitystä ja  operatiivista johtamista koskevat pää
tökset sekä huolehtisi ’’sotavoiman tarvitsemasta materiaalitäydennyk- 
sestä esittämällä hallitukselle sotavoiman tarpeet tässä suhteessa”. Hän 
myös ratkaisisi ’’sotavoiman sodanaikaiset sotilaalliset nimitysasiat” 
sekä ylentäisi upseerit ja sijoittaisi heidät everstiluutnantista ja  komen
tajasta lähtien ’’virkoja vastaaviin” tehtäviin. Hän ratkaisisi sotavoiman 
sodanaikaista järjestelyä, koulutusta, terveyden- ja  sielunhoitoa ynnä
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kuria ja järjestystä koskevat sotilaskäskyasiat. Hänen valtuuksiensa pii
riin kuului yksin päättää aselevosta. Hänellä oli esityksenteko-oikeus 
sellaisissa talous-, sisä-ja ulkopoliittisissa asioissa, joita hän piti maan
puolustukselle tarpeellisina. Siinä lyhykäisesti puolustusvoimain yli
päällikön valtuudet.

Mannerheimin palveluksia haluttiin, mikä antoi jo  72-vuotiaalle mar
salkalle mahdollisuuden esittää vaatimuksensa. Marsalkan pitkään ta
voittelema oikeus saada vaikuttaa hankintoihin toteutui. Samalla se si
toi puolustusministerin käsiä. Vaikein vaatimus koski oikeutta nimittää 
upseereita virkoihin. Tämä sektori kiinnosti marsalkkaa ja  hänellä oli 
jo ennestään epävirallista sananvaltaa nimitys-ja ylennysasioissa. Hal
litusmuodon mukaan nimitysasiat kuuluivat tasavallan presidentille. 
Oikeuskansleri Oiva Huttusen asioihin puuttumisen ansiosta valtuuk
siin kipattiin pyöreämpi muotoilu ’’ratkaista sotavoiman sodanajan so
tilaalliset nimitykset”, jotta ristiriita hallitusmuodon kanssa ei korostui
si. Antero Jyränki on arvellut, että Mannerheim ei sotilaana huomannut 
tehdä eroa nimittämisen ja tehtävään määräämisen välille, vaikka oli
kin todellisuudessa tarkoittanut jälkimmäistä.8 Myöhemmät tapahtumat 
ja asioiden hoito kesäkuuhun 1941 asti tukevat tulkintaa.

Talvisota oli lyhyt sota. Se kesti vain 105 päivää. Mannerheim hoi
ti ylipäällikkyytensä valtuuksiensa mukaisesti. Valtakunnan politiikasta 
vastasi hallitus, joka myös päätti rauhan solmimisesta tosin tiedustel
len ylipäällikön mielipidettä rintamatilanteen kehittymisestä. Manner
heimin rooli talvisodan aikana oli korostetusti sotilaallinen. Talvisota 
merkitsi syvällekäyvää muutosta puolustusvoimien ylennyskäytäntöön. 
YH:n ja sodan aikana armeijassa oli paljon enemmän upseerintehtäviä 
kuin rauhan ajan puolustuslaitoksessa. Se johti virkanimitysten ja ylen
nysten erottamiseen toisistaan. Kun järjestelmä oli järkkynyt eikä avoi
mia virkoja ollut, ei voitu nimittääkään. Sotatila ei suinkaan merkin
nyt, että virkoihin nimitetyt olisivat menettäneet virkansa, vaikka hei
dät olisi ylennetty tai määrätty vaativampiin tehtäviin. Uusia tehtäviä 
perustettiin tarpeen mukaan ja niihin määrättiin upseerit, mutta vastaa
via virkoja ei perustettu.9 Lisäksi reservistä oli kutsuttu palvelukseen 
lukuisia entisiä aktiiviupseereita. Heillä ei ollut virkoja, mutta heitä
kin piti voida ylentää. Hyvän esimerkin tällaisesta reserviläisestä tar
joaa Suomen Selluloosayhdistyksen toimitusjohtajan apulainen, eversti 
Paavo Talvela, jonka ylipäällikkö Mannerheim ylensi kenraalimajuriksi 
18.12.1939. Reserviupseereiden ylentäminen ei tuottanut ongelmia.

Mannerheim ei tehnyt virkanimityksiä. Hän kyllä nimitti, mutta ei
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virkoihin. Hän nimitti kadetit vänrikeiksi, mihin ei vielä liittynyt vir
kaa, korkeintaan toivo vakinaisesta virasta sodan jälkeen, mikäli up
seeri onnistuisi säilymään hengissä ja palveluskelpoisena. Nimittämi
nen oli sittenkin sopivampi termi kuin ylentäminen, sillä kadeteilla oli 
entuudestaan vastaava reserviupseerin arvo.10 Talvisodan aikana ei syn
tynyt ristiriitaa ylipäällikön toimien ja  hallitusmuodossa presidentille 
säädetyn nimittämisvallan välille.

Rauhanteon jälkeen

Vaikka Moskovassa solmittiin rauha, sotatilaa ei kumottu, vaan 1930 
säädetty sotatilalaki sai edelleen olla voimassa. Toisaalta laissa ei myös
kään säädetty, milloin sotatila pitäisi lakkauttaa. Yhteiskunta ei voinut 
heti palata poikkeusoloista normaaliin olotilaan, mikä perusteli sota
tilan pysyttämistä. Laki antoi hallitukselle paremmat mahdollisuudet 
asioiden joustavaan hoitoon. Vastaavasti se heikensi eduskunnan ase
maa, kun moni normaalioloissa eduskunnan myötävaikutusta vaatinut 
asia voitiin hoitaa nopeasti asetuksella tai valtioneuvoston päätöksellä. 
Sotatilan jatkumisella oli erityisen suuri merkitys puolustusministeriön 
hallinnonhaaralle. Valtioneuvosto oli saanut 10.12.1939 eduskunnalta 
valtuudet ottaa harkintansa mukaan lainaa ’’sotatilasta aiheutuvien me
nojen suorittamista varten”. Kun sotatilaa ei lakkautettu, lainavaltuu- 
det pysyivät edelleen voimassa. Toinen hyvin merkittävä muutos oli 
16.3.1940 tapahtunut valtion budjetin puolustusministeriön pääluokan 
tärkeimpien määrärahojen muuttaminen arviomäärärahoiksi, toisin sa
noen määrärahoiksi, joita voitiin ylittää harkinnan mukaan. Hallituk
sella oli nyt instrumentit hoitaa lukuisia maanpuolustuksen asioita no
peasti ja joustavasti hakematta etukäteen eduskunnan suostumusta.11

Myös syksyllä 1939 tehty asetuksenmuutos jäi voimaan eikä Man
nerheimin alkuaan vain YH:n ajaksi annettua määräystä puolustusvoi
main komentajaksi peruutettu tai todettu rauenneeksi. Hän oli edelleen 
myös puolustusneuvoston puheenjohtaja. Tasavallan presidentti ei pa
lauttanut ylipäällikkyyttä vain itselleen. Syksyn 1939 asetusmuutok
set, joissa ’’erikoiset olosuhteet” olivat keskeisessä asemassa, antoivat 
yhdessä sotatilan jatkumisen kanssa presidentille ja hallitukselle mah
dollisuudet joustaa poikkeuksellisiin ratkaisuihin. Talvisodan päätyttyä 
Suomessa vallitsivat kieltämättä hyvin ’’erikoiset olosuhteet”, eli pre
sidentillä ei siinä suhteessa ollut esteitä määrätä puolustusvoimain ko
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mentajaa ja määritellä hänen tehtäviään ja valtuuksiaan. Suuri armeija 
oli vielä aseissa. Kansakunnan tulevaisuus näytti epävarmalta. Siinä ti
lanteessa marsalkalla oli myös suuri symbolinen merkitys. Melkoinen 
määrä sodasta johtuvia asioita piti hoitaa; esimerkiksi tuhannet upsee- 
riylennykset odottivat toteutumistaan. Palkitsemissuman purkaminen 
kesti hyvinkin jatkosodan alkuun. Oli oikeastaan luonnollista, että ne 
hoitaisi sama viranomainen kuin talvisodan aikana. Syksyllä 1939 oli 
myös luotu näitä ja muita armeijan asioita hoitava viranomainen, pää
maja, joka sai jatkaa toimintaansa. Sen tehtävien samanaikainen siirtä
minen muille viranomaisille ei olisi yksinkertaisesti onnistunut.

Presidentti Kyösti Kallion terveys oli pahasti heikentynyt, eikä mi
kään lähdetieto viittaa siihen, että hän olisi halunnut kuormittaa itseään 
tehtävien paljoudella, mikä olisi seurannut ylipäällikön valtuuksien pa
lauttamisesta. Hän luotti Mannerheimiin. Hänelle sopi, että marsalkka 
jatkaisi puolustusvoimain ylipäällikkönä. Myöskään pääministeri Ris
to Rytillä ei näy olleen mitään Mannerheimin jatkuvaa ylipäällikkyyttä 
vastaan. Mannerheimkin oli suostuvainen jatkamaan tehtävässä, kun
han ehdoista sovittaisiin.

Ylipäällikkyys ei säilynyt Mannerheimilla automaattisesti. Se oli 
neuvottelukysymys, ja  Mannerheim palasi Erik Heinrichsin mukaan 
hetkeksi puolustusneuvoston puheenjohtajaksi, ennen kuin asioista so
vittiin. Mannerheimin jatkolleen asettamista ehdoista ei ole säilynyt 
täsmällistä tietoa. Todettakoon kuitenkin, että sotatilan hallitukselle an
tamien laajojen valtuuksien vuoksi neuvotteluille oli hyvät edellytykset, 
sillä valtaosa marsalkan vaatimuksista ja toivomuksista oli mahdollis
ta ratkaista suoraan osapuolten välisissä keskusteluissa niitä eduskun
taan viemättä. Ehdottomana vaatimuksena oli ainakin Rudolf Walde- 
nin nimittäminen Risto Rytin toisen hallituksen puolustusministeriksi. 
Marsalkkaa konsultoitiin jatkuvasti hallitusneuvottelujen mittaan. Uusi 
hallitus muodostettiin 27.3.1940, mihin mennessä myös varmistettiin 
marsalkan jatkaminen puolustusvoimain ylipäällikkönä. Rauhan solmi
mista vastustanut puolustusministeri Juho Niukkanen, joka oli 1937
1939 taijonnut marsalkalle tiukan vastustuksen, joutui eroamaan hal
lituksesta. Mannerheim oli kokenut puolustusministeriön vastapelurik- 
seen koko kahdeksanvuotisen aikansa puolustusneuvoston puheenjoh
tajana. Hän halusi saada hankinta-asiat vaikutusvaltansa piiriin, minkä 
siinä tilanteessa takasi lojaalin ystävän Rudolf Waldenin nimittäminen 
puolustusministeriksi. Hänen kanssaan ei syntyisi ristiriitoja.12 Walden 
asettikin ensi töikseen työryhmän pohtimaan ylimmän sotilasjohdon
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järjestelyä, eli Mannerheimin toivomukset otettiin heti työn alle.
Suomessa rauha koettiin epävakaaksi ja Neuvostoliiton aikeisiin suh

tauduttiin epäluuloisesti. Suomi ylläpiti edelleen kohotettua puolustus
valmiutta. Mannerheimin ylipäällikönvaltuudet muuttuivat. Osa sodan
aikaisista valtuuksista raukesi itsestään aseiden vaikenemisen myötä, 
mutta toisaalla hänen reviirinsä laajeni hänen saadessaan vahvemman 
otteen armeijan hankinta-asioista. Osa valtuuksista säilyi ennallaan. 
Hän vastasi edelleen joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta upseerien 
ylentämisestä ja tehtävään sijoittamisesta. Talvisodan aikainen menet
telytapa jatkui. Se johtui paitsi Mannerheimin tahdosta myös president
ti Kallion heikentyneestä terveydestä, haluttomuudesta keskittyä soti- 
lasasioihin ja luottamuksesta sotamarsalkka Mannerheimiin. Armeijan 
palveluksessa oli edelleen paljon enemmän upseereita kuin käytettävis
sä olleita virkoja. Puolustusvoimiin perustettiin valtion tulo-ja menoar
viossa 1940-1941 lisää upseerinvirkoja vain rajavartiolaitokseen, mut
ta ei yhtäkään puolustuslaitokseen.13 Talvisodan seurauksena vapautui 
toki joukko virkoja, joiden palkkausrahoille löytyi käyttöä. Lisäksi ar
viomäärärahojen käyttö mahdollisti virkojen perustamisen poikkeuk
sellisella tavalla, mistä myöhemmin.

Mannerheimin asema välirauhan aikana oli näiden järjestelyjen jäl
keen melkoisen eriskummallinen. Hänellä oli kolme osittain päällek
käistä tehtävää: ylipäällikkyys, puolustusvoimain komentajuus ja puo
lustusneuvoston puheenjohtajuus. Marsalkan asema ratkaistiin keväällä 
1940 puolittain epävirallisesti ja hyvin poikkeuksellisella, mutta mar
salkalle sopivalla tavalla. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta. Vuoden 
1931 puolustusneuvostoasetus, joulukuun lopun 1937 puolustuslai- 
tosasetus ja vuoden 1938 puolustusneuvostoasetus oli nekin räätälöity 
Mannerheimin mittojen mukaisiksi.

Mannerheim ei vahingossakaan käyttänyt puolustusvoimain komen
tajan titteliä. Hän oli vapaussodan ja talvisodan ylipäällikköjä hän piti 
kiinni ylipäällikön nimikkeestä. Se sopi hänelle. Taustalla kummitteli 
kuitenkin puolustusvoimain komentajan virka-asema.

Mannerheimin ylipäällikkyys oli koko ajan todellisuutta, vaikka 
neuvotteluja hänen asemastaan käytiinkin. Hän esitti valtioneuvostol
le heti sodan päättymistä seuranneena päivänä selkeän käsityksensä 
siitä, mitkä ikäluokat ja ryhmät on mahdollista kotiuttaa ja  milloin se 
voisi tapahtua. Kun eduskunnassa käsiteltiin hevosottoa koskevaa uut
ta lakiehdotusta, armeijan ylieläinlääkäri ja hevoshuollon tarkastaja oli 
kuultavana suuressa valiokunnassa. Koska hän oli marsalkan mielestä
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esiintynyt sopimattomasti ja esittänyt päämajan kannasta poikkeavia 
mielipiteitä, ylipäällikkö purki heti tyytymättömyyttään puolustusmi
nisteriölle. Milloin kysymyksessä on ylipäällikön toimialaan kuulu
van asian käsittely, ministerin tulisi hoitaa asia niin, että ylipäällikkö 
määrää kuultavan asiantuntijan. Kun kenraaliluutnantti E. F. Hanell oli 
saanut toukokuun alkupuolella 1940 valmiiksi Kaakkois-Suomen lin- 
noitussuunnitelman, marsalkka pyysi 11.5. ’’Herra Puolustusministeriä 
ryhtymään toimenpiteisiin varojen myöntämiseksi tarkoitukseen”, jot
ta töihin päästäisiin käsiksi mahdollisimman pian. Valtioneuvosto, joka 
ei ollut täysin yksimielinen, myönsi 13.6.1940 arviomäärärahaa Salpa
linjaa varten.14 Marsalkka käytti soveltuvin osin kaikkia ylipäällikön- 
valtuuksiaan, eikä kenellekään voinut jäädä epäselväksi, kuka oli puo
lustusvoimain ylipäällikkö.

Asetus puolustusvoimain ylimmästä johdosta 15.8.1940

Epävirallinen järjestely ei Mannerheimille riittänyt, vaan hän vaa
ti mahdollisen tulevan poliittisen puolustusministerin pelossa -  hänen 
kokemuksensa heistä olivat huonot -  sotilaiden aseman vahvistamis
ta. Todellisuudessa kysymys oli suurelta osalta talvisodan ajaksi teh
tyjen poikkeusjärjestelyjen vakinaistamisesta. Se oli asia, jota hallituk
sen ei ollut mahdollista hoitaa sotatilan antamien valtuuksien nojalla, 
vaan asia oli vietävä eduskunnan käsittelyyn. Hallitus antoi 16.7.1940 
lakiesityksen puolustusministeriön ja puolustusvoimain pääesikunnan 
viroista ja toimista. Laki näytti hyvin vaarattomalta. Siinä vain luetel
tiin, millaisia virkoja ja toimia puolustusministeriöön ja pääesikuntaan 
voitiin perustaa. Lailla kumottaisiin 30.11.1937 vahvistettu järjestelmä. 
Olennaisin kohta oli viimeisen pykälän momentti ’’tarkemmat säännök
set tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella”.15

Asetusehdotus puolustusvoimain ylimmästä johdosta oli laadittu 
puolustusministeri Waldenin johdolla. Siinä kumottiin Juho Niukka- 
sen 1937 lävitse ajama järjestelmä. Asetuksen 6. pykälässä säädettiin: 
’’Puolustusvoimain komentajan esikuntana on puolustusvoimain pää
esikunta, joka samalla puolustusministeriön alaisena toimii tämän mi
nisteriön toimialaan kuuluvan hallinnon keskusvirastona.” Toisin sa
noen muun muassa hankinta-asioiden valmistelu tapahtuisi jatkossa 
puolustusvoimain komentajan alaisessa virastossa. Asetus loisi tilan
teen, jossa Mannerheim ei olisi riippuvainen mahdollisesta poliittises
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ta puolustusministeristä, joka puolestaan olisi sidottu puolustusvoimain 
komentajan hyväksymiin linjauksiin. Lienee jokseenkin ainutlaatuista, 
että istuva ministeri haluaa ja valmistelee oman ministeriönsä asemaa 
heikentävän säädöksen. Kun asetus oli hallituksen käsittelyssä ennen 
lain lähettämistä eduskuntaan, sosiaalidemokraattinen valtiovarainmi
nisteri Mauno Pekkala jätti eriävän mielipiteen, johon hänen puolueto
verinsa, sosiaaliministeri K.-A. Fagerholm yhtyi. Heidän mielestään 
tekeillä oli suuri muutos, joka olisi ulkopoliittisesti haitallinen ja jota 
lisäksi ajettiin lävitse juuri eduskunnan istuntokauden lopulla. Maalais
liitonkin piiristä kuului kriittisiä ääniä. Talvisodan rauhaa vastustaneet 
ja sitten hallituksesta pois joutuneet Juho Niukkanen ja Uuno Hannula 
vastustivat hanketta. Toinen piti sitä liiaksi hallitusmuodon vastaisena 
ja toinen katsoi, että hallitus painosti Mannerheimilla eduskuntaa.16

Esitys herätti oudoksuntaa eduskunnassakin. Lähetekeskustelussa 
Juho Niukkanen kehotti valiokuntaa käsittelemään tavallista tarkem
min esitystä, koska siihen ei liittynyt sen tarkempia perusteluita. Hä
nen mielestään ”on vaikea sanoa, onko asia sellainen, että se voidaan 
ollenkaan hyväksyä”. Hän ei myöskään pitänyt runnomaansa järjestel
mää niin huonona, että se tulisi romuttaa. Sosiaalidemokraatti Tuomas 
Bryggari olisi halunnut esityksen pöydälle, jotta perusteellinen keskus
telu kävisi mahdolliseksi, ’’mutta se taitaa näyttää hallituspiireissä sopi
mattomalta”. Eduskunnassa tiedettiin varsin hyvin, mistä oli kysymys. 
Puolustusasiainvaliokunnassa kävi kuusi asiantuntijaa: pääministeri 
Risto Ryti, puolustusministeri Rudolf Walden, kaksi hänen alaistaan 
everstiä ja kokoomuslainen entinen sisäministeri ja eduskunnan lakiva
liokunnan monivuotinen sihteeri, lakit, tri Y. W. Puhakka sekä kansan
edustaja Juho Niukkanen. Valiokunta kannatti esityksen hyväksymistä 
pitkin hampain. Sillä oli vakavia epäilyksiä esityksen toteuttamiskel
poisuudesta, mutta kun hallitus ja sotilasjohto sitä puolsivat eikä siitä 
aiheutuisi lisäkustannuksia, niin valiokunta katsoi voivansa puoltaa esi
tystä. Valiokunta huomautti, ettei toimintoja voi siirtää ennen kuin nii
den vaatimat säädösmuutokset on tehtyjä budjetissa osoitettu virkoihin 
tarvittavat määrärahat.17

Välillä suuressa valiokunnassa käyneen lakiesityksen tullessa lo
pulliseen käsittelyyn vanha pasifisti K. H. Wiik esitti sen hylkäämistä 
jo siksi, että ’’asia on käsitelty suuressa kiireessä, eduskunnan ollessa 
vielä kerran kovan painostuksen alaisena”. Wiik sai tukea puoluetove
riltaan, jonka mukaan tämä ’’tietää sotilasdiktatuuria, tosin rajoitetulla 
hallinnon alalla”. Äänestyksen tulos oli selvä. Kun esityksen vastusta
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jia oli pyydetty nousemaan seisomaan, puhemiehen oli helppo todeta: 
’’Vähemmistö.”18 Äänestystavan johdosta pöytäkirjaan ei tullut merkin
tää, kuinka moni kannatti ja kuinka moni vastusti hallituksen esitystä. 
Eduskunnan kritiikki oli kohdistunut yksinomaan puolustusministeriön 
valmistelutyön siirtämiseen ylimmän sotilasjohdon alaisuuteen. Sen si
jaan lain ja asetuksen mahdollisesti aiheuttamiin muutoksiin presiden
tin asemaan ylipäällikkönä ei kiinnitetty lainkaan huomiota.

Laki ja asetus annettiin 15.8.1940. Puolustuslaitoksen virkanimikkei
den joukosta puuttui sotaväen päällikkö, minkä viran lakkauttaminen 
tuli näin vahvistetuksi. Sen tilalle oli tullut puolustusvoimain komenta
ja. Lokakuun 17. päivänä 1939 annetun asetusmuutoksen mukaan pre
sidentti oli voinut -  milloin ’’erikoiset olosuhteet” antoivat siihen ai
heen -  asettaa puolustusvoimain komentajan ja  määrätä hänen tehtä
vistään. Kymmenen kuukautta myöhemmin nimike oli jo laissa sekä 
sen haltijan asema ja tehtävät määritelty asetuksessa. Puolustusvoimain 
komentaja oli suoraan tasavallan presidentin alainen sotilaallisen käs
kyvallan haltija. Puolustuslaitos ja liikekannallepanoasioita hoitavat 
suojeluskuntaviranomaiset olivat puolustusvoimain komentajan alaisia. 
Milloin ’’erikoiset olosuhteet” antoivat aiheen, presidentti voi alistaa 
puolustusvoimain muutkin osat puolustusvoimain komentajalle.

Myös nimittämisjäijestelmä muuttui. Nyt tasavallan presidentti ni
mittäisi puolustusvoimain komentajan ja eräät puolustusministeriölle 
valmistelevat virkamiehet, myös upseerin arvon omaavat, valtioneuvos
ton esityksestä. Muiden upseerinvirkojen haltijat tasavallan presidentti 
nimittäisi puolustusvoimain komentajan esittelystä. Näin puolustusvoi
main komentajan suora esittely korvasi aikaisemman sotaväen päälli
kön esittelyn ja everstin kohdalla ollut raja poistui. Puolustusvoimain 
komentajan tehtäviin kuuluisi henkilöhallinnon alalla muun muassa 
’’ratkaista puolustusvoimain henkilökunnan nimittämis-, siirto-, ero-, 
komennus-, loma-ja virkavapausasiat, mikäli niiden ratkaisua ei ole pi
dätetty tasavallan presidentille tai uskottu muulle viranomaiselle”. Tär
kein presidentille pidätetty tehtävä oli hallitusmuodossa säädetty up
seerinvirkoihin nimittäminen. Mikäli virkanimityksiä ei tehtäisi, puo
lustusvoimain komentaja vastaisi koko henkilöstöhallinnon kentästä.

Asetus säilytti puolustusneuvoston, joka toimisi edelleen presidentin 
neuvottelukuntana ’’siten kuin siitä on erikseen säädetty”.19 Vuodelta 
1938 peräisin olevaa puolustusneuvostoasetusta ei muutettu, vaikka ai
hetta olisi ollut. Näin neuvoston kokoonpanoon kuului edelleen virkan- 
sa perusteella sotaväen päällikkö, mikä virka-asema oli juuri lakkau
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tettu. Puolustusneuvosto oli menettänyt merkityksensä jo YH:n aikana. 
Sen jälkeen se kokoontui muutaman kerran, mistä ei ole jäänyt pöytä
kirjoja jäljelle. Puolustusneuvosto ei kuitenkaan jäänyt puheenjohtajal
leen täysin turhaksi. Kun Mannerheim ylensi Rudolf Waldenin kenraa
liluutnantiksi 9.4.1941, perusteluna oli, että tämä ’’kymmenen vuoden 
aikana Puolustusneuvoston jäsenenä määrätietoisesti, tarmolla ja  an
taumuksella on työskennellyt puolustuslaitoksemme kehittämiseksi ja 
lujittamiseksi”.20

Eduskunta oli uudistuksen hyväksyessään edellyttänyt, ettei siitä ai
heudu valtiolle lisäkustannuksia. Uudistus toimeenpantiin väliaikais- 
järjestelyin, kun yleisesikunnan ja puolustusministeriön viran- ja  toi
menhaltijat määrättiin hoitamaan uudistuksen mukaisia tehtäviä. Edus
kunnan oikeutettua valtioneuvoston käyttämään tulo- ja menoarviossa 
puolustusministeriön ja  yleisesikunnan palkkarahoja pääesikunnan uu
sien virkojen perustamiseen, uudistus voitiin saattaa vakinaiselle kan
nalle joulukuussa 1940.21

Lokakuun 17. päivänä 1939 tehty asetuksenmuutos, joka mahdollis
ti puolustusvoimain komentajan nimittämisen, oli tullut mukaan laa
jennettuna ja omana pykälänään. Se antoi presidentille mahdollisuudet 
-  milloin ’’erikoiset olosuhteet” sitä vaativat -  antaa tästä asetuksesta 
poikkeavia väliaikaisia määräyksiä. Pykälän jälkimmäinen momentti 
kuului: ’’Kun tasavallan presidentti on toiselle luovuttanut sotavoiman 
ylimmän päällikkyyden, siirtyvät tässä asetuksessa puolustusvoimain 
komentajalle määrätyt tehtävät soveltuvin osin puolustusvoimain yli
päällikölle.”22 Nimike puolustusvoimain ylipäällikkö oli ensimmäisen 
kerran päässyt asetukseen. Uudistus vietiin loppuun joulukuun puolivä
lissä 1940 kahdella asetuksella, joissa tehtiin tarvittavat järjestelyt, ku
ten virkasiirrot ja nimikkeiden muutokset. Asetuksesta kadonnut sota
väen päällikön virka muuttui II palkkausluokkaan kuuluvaksi tarkasta
jan viraksi. Erik Heinrichsin jalkaväen tarkastajan virka muuttui yleis
esikunnan päällikön viraksi, tykistön tarkastaja tykistön komentajaksi 
jne. Vaikka virkanimikkeet ja hieman tehtävätkin muuttuivat, kukaan 
ei menettänyt virkaansa ja toimeentuloaan uudistuksessa. Pääesikun
nan virkojen ja luettelon ensimmäisenä oli I palkkausluokkaan kuuluva 
puolustusvoimain komentaja.23

Asetus puolustusvoimain ylimmästä johdosta oli tehty yhtä mies
tä varten. Todellisuudessa se loi tilanteen, jossa Mannerheimille 
7.12.1939 annetut ylipäällikön valtuudet olisi voitu peruuttaa ja kor
vata vallinneeseen tilanteeseen paremmin sopivilla, kun säädöspohja
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kin alkoi olla riittävä. Ei ole tiedossa, ennätettiinkö sellaista edes har
kita. Presidentti Kyösti Kallio lähti kesänviettoon Naantalin Kultaran
taan heti asetuksen antamista seuranneena päivänä, 16.8.1940. Muuta
ma päivä myöhemmin Joseph Veltjens, Hermann Göringin ensimmäi
sen maailmansodan aikainen lentäjätoveri, esitti tunnetun tarjouksensa 
ja tiedustelunsa Mannerheimille. Pääministeri Ryti, puolustusministeri 
Walden ja marsalkka Mannerheim tekivät aiheellisen vierailun Kulta
rantaan kertomaan Veltjensille annetusta vastauksesta. Herrat lähtivät 
matkaan 27.8. Vierailu olisi antanut mahdollisuuden pohtia myös ylim
män sotilasjohdon kuvioita. Presidentti sai pahan halvauskohtauksen 
vieraiden vielä ollessa matkalla. Yhteisen valokuvan jälkeen hän jou
tui palaamaan vuoteeseen. Enää ei ollut mahdollisuuksia neuvottelui
hin. Presidentin valtioneuvostossa 7.12.1939 antama määräys puolus
tusvoimain sodanaikaisen ylipäällikön tehtävistä ja valtuuksista jatkoi 
elämäänsä.24

Helmikuu 1941

Mannerheimin asema ja valtuudet täsmentyivät vielä välirauhan aikana 
kolmessa helmikuun viimeisenä päivänä 1941 annetussa asetuksessa. 
Asetus suojeluskuntajärjestöstä alisti järjestön eräissä suhteissa puolus
tusvoimain komentajalle. Sen mukaan presidentti nimittää sotilaslää
nin komentajat puolustusvoimain komentajan välittömästä esittelystä, 
ja ’’suojeluskuntapiirin komentajaksi ja suojeluskuntain yliesikunnan 
järjestely-ja liikekannallepano-osaston päälliköksi ei esitetä nimitettä
väksi ketään ilman puolustusvoimain komentajan suostumusta”. Presi
dentti nimitti myös sotilasläänien komentajien apulaiset suojeluskun
tain komentajan esityksestä.25 Siihen asti suojeluskuntien virat oli täy
tetty suojeluskuntien sisällä pääasiallisesti ’’omilla miehillä”. Nyt ei 
enää ollut kysymys vapaaehtoistoiminnasta ja sen johtamisesta, vaan 
siitä, ketkä lähtisivät mahdollisesti tulevaan sotaan divisioonan- ja  ryk- 
mentinkomentajina tai sijoitettaisiin muihin tärkeisiin tehtäviin. Se oli 
asia, jonka Mannerheim halusi pitää päätösvallassaan. Talvisodan ai
kaiset ansiot nousivat arvoonsa suojeluskuntajärjestön tärkeimpiä teh
täviä täytettäessä.

Puolustuslaitosasetuksessa huomio kiinnittyy pykälään, jossa käsitel
lään upseerinvirkojen haltijoiden sijoittamista virkoja vastaaviin tehtä
viin. Everstiluutnantin tai sitä ylemmän upseerin tehtävään määräyksen
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antoi puolustusvoimain ylipäällikkö. Näin puolustusvoimain ylipääl
liköstä, mitä nimikettä ei esiintynyt missään virkaluettelossa, vaan ai
noastaan tasavallan presidentin nimityspäätöksessä 30.11. ja 7.12.1939 
annetuissa ylipäällikön valtuuksissa, tuli asetuksella hallinnollinen toi
mija. Majurin tai vastaavaan tehtävään määräyksen antoi puolustus
voimain komentaja. Eli käytännössä kummassakin tapauksessa sama 
mies. Näin marsalkka Mannerheimin kaksi osittain päällekkäistä roolia 
tulivat kirjatuiksi asetustekstiin. Kolmas samana päivänä annettu ase
tus koski puolustusministeriön, pääesikunnan, puolustuslaitoksen sekä 
suojeluskuntajärjestön viroista ja toimista maksettavia palkkoja. Puo
lustusvoimain komentaja oli yksin I palkkausluokassa (100 000 mk/ 
vuosi). Seuraavassa luokassa (87 000 mk/vuosi) olivat yleisesikunnan 
päällikkö, tarkastaja, suojeluskuntain komentaja ja kenraaliluutnantit. 
Kolmas palkkausluokka (81 000 mk/v) oli kenraalimajureiden palk
kausluokka.26 Asemaansa ja  arvovaltaansa nähden sotamarsalkka Man
nerheim olisi ollut selvästi alipalkattu, mikäli hän olisi joutunut tyyty
mään puolustusvoimain komentajan palkkaan. Mutta hän oli puolustus
voimain ylipäällikkö, jonka kuukausipalkaksi valtioneuvosto oli tam
mikuussa 1940 vahvistanut 50 000 markkaa, jotka maksettiin sotatilan 
aiheuttamien menojen peittämiseksi varatuista määrärahoista.27

Kesäkuu 1941

Kuten edellä on todettu, Mannerheim ei tehnyt virkanimityksiä, jot
ka perustuslain mukaan kuuluivat tasavallan presidentille. Sen sijaan 
hän kyllä myönsi virkaeroja tai oli myöntämättä niitä sotatilaan vedo
ten.28 Marsalkan ollessa kiinni muualla virkaeroja myönsi yleisesikun
nan päällikkö Erik Heinrichs.29 Vallinneen lainsäädännön mukaan vir- 
kaeron myönsi virkaan nimittänyt taho, eli upseereille tasavallan presi
dentti. Tämä ristiriita oli paljon näkymättömämpi kuin virkaan nimittä
minen olisi ollut.

Talvisota oli osoittanut, että Suomi pystyisi mobilisoimaan suurem
man armeijan kuin syksyllä 1939. Rauhanteon jälkeen käynnistynyt 
suunnittelutyö johti sotilasläänien määrän kasvattamiseen 16:een ja 
vastaavaan sotilaspiireinä toimineiden suojeluskuntapiirien määrän li
säämiseen. Armeija käsittäisi jatkossa lähes puoli miljoonaa miestä. 
Määräys puolustuslaitoksen rauhanaikaisesta kokoonpanosta ja  sen vi
roista sekä vastaava suojeluskuntajäijestöä koskeva asiakiija astui voi-
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PUOLUSTUSVOIMAIN
PÄÄESIKUNTA.

6. 6. 1941.

b

Y L I P Ä Ä L L I K Ö N
P Ä I V Ä K Ä S K Y

N:o m.

l §•
Ylennetään: 

kenraalimajuriksi: 

eversti Harry Uno Alithan.

Puolustusvoimain Ylipäällikkö
M A N N E R H E I M .

Yleisesikunnan päällikkö
Kenraaliluutnantti E. H e in r i c h s .

3941—41

Jo syttyväksi tiedetyn jatkosodan alla ylipäällikön päiväkäskyjen infor
matiivisuus kävi hyvin niukaksi. Niissä saatettiin kyllä kertoa ylennyk
sestä kenraalikuntaan, mutta ei tehtävästä, mihin uusi kenraali joutui. 
Lähes kaikki näiden viikkojen ylennyksistä eivät salaam issyistä kos
kaan päässeet ylipäällikön päiväkäskyihin, vaan jä iv ä t kom ento-osas
ton esittelylistoihin.
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ruoLusiasvomAiH pääestkuh»
K om ento-os a s to E A  L  A  I  N  E  N

^  .6 .1 9 4 1 .

E s i t t e l y  l i a t a  

P u o lu s tu s v o im a in  Y l i p ä ä l l i k ö l l e .

WiA^rx. ,
Z . E s i t e t ä ä n !  e t t ä  e v e r s t i  H a rry  Uno A 1  f  t  h  a  n

n i m i t e t t ä i s i i n  p u o lu s tu s la i to k s e n  k e n r a a l im a ju r in  v i rk a a n ,  

y l e n n e t t ä i s i i n  k e n r a a l im a ju r ik s i  j a  m ä ä r ä t t ä i s i i n  R a ts u -  

p r i k a a t i n  k o m e n ta ja k s i .

2» E s i t e t ä ä n ,  e t t ä  e v e r s t i l u u t n a n t t i  E r n s t  G u s ta f

< J la ld e m a r  E h r n r o o t h  y l e n n e t t ä i s i i n  e v e r s t i k s i  j a  

m ä ä r ä t t ä i s i i n  Hämeen r a ts u ry k r a e n tin  k o m en ta ja k s i»

3 . E s i t e t ä ä n ,  e t t ä  e v e r s t i l u u t n a n t t i  Hans O lo f von

E s s e n  m ä ä r ä t t ä i s i i n  Uudenmaan r akuunarykm enti n  komen

t a j a k s i .

E s i t e t ä ä n ,  e t t ä  e v e r s t i  S e r n d t  R e in h o ld  H ja lm ar 

N .  S t a c k e l h e r g  s i i r r e t t ä i s i i n  S o ta k o rk e a k o u lu n  

:/ v a k a n s s i l l e  k o m e n t a a l l a  h o ita m aa n  s o t i la s a s ia m ie h e n  te h 

t ä v i ä  Tukholm assa.

5 .  E s i t e t ä ä n ,  e t t ä  T a is te lu k o u lu n  v a k a n s s i l l e  s i j o i 

t e t t u  e v e r s t i  M a rt in  K a s im ir  S t  e w e n  k o m e n n e t ta i s i in  

I I I  A riae ijak u n n an  e s ik u n n a n  e s ik u n t a p ä ä l l i k ö k s i .

■} fli

Hyväksyn

■5 *

^  :

When the outbreak o f  the Continuation War was already expected to 
occur, the com m ander-in-chiefs orders o f  the day becam e very unin
form ative. They m ight report prom otions to the ranks o f  general but 
not the duty to which the new  general was assigned. For reasons o f  
secrecy practically all o f  the prom otions during these weeks never 
reached the com m ander-in-chief’s orders o f  the day but rem ained in 
the lists subm itted by the adjutant-general's branch.
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maan 1.3.1941. Henkilökunnan sijoittaminen saattoi alkaa jo sitä en
nen. Virkatilanne oli sekava, sillä mukaan oli tullut arviomääräraho
jen turvin tulo- ja menoarvion ulkopuolella muodostettuja ylimääräi
siä vakansseja, joihin upseereita oli sijoitettu. Sijoittaminen ja tehtäviin 
määrääminen ei tarkoittanut, että upseerit olisivat samalla tulleet ni
mitetyiksi vastaaviin virkoihin ja toimiin, vaan nimittäminen ’’puolus
tusvoimain pääesikunnan, puolustuslaitoksen ja suojeluskuntajärjestön 
viran tai pysyvän toimen haltijaksi tapahtuu myöhemmin erikseen an
nettavien määräysten mukaisesti”. Poikkeuksen muodostivat vain hen
kilöt, jotka olivat 16.12.1940 annetun asetuksen perusteella tulleet ni
mitetyiksi virkaan.30 Toisin sanoen nimittämismenettely oli jo valmiiksi 
suunniteltuja sovittu tasavallan presidentin kanssa.

Puolustusvoimien uusi kokoonpano oli suunniteltu sodankäyntiin. 
Rauhan aikana se oli vajaa ja koostui vain palveluksessa olevista jou
koista ja henkilöistä. Se täydennettäisiin suunniteltuun vahvuuteen ja 
kokoonpanoon liikekannallepanossa, mikä alkoi käynnistyä kesäkuun 
alussa 1941. Kesäkuun 4. päivän esittelyissä oli mukana 15 foliolistal
le ulottuva nimityslista, joka alkoi E. F. Hanellin nimittämisestä ken
raaliluutnantin virkaan ja päättyi Eero Johannes Koskisen nimitykseen 
vänrikin virkaan. Siinä välissä oli muun muassa 32 upseerin nimittä
minen everstin virkoihin. Samana päivänä Mannerheim nimitti myös 
koko joukon upseereita pääesikunnan virkoihin. Suojeluskuntajärjes
toon nimitettiin lähes kaksi ja puolisataa upseeria, ja  koko joukko re- 
serviupseereita sai ainakin toistaiseksi vakinaisen viran. Osa nimityk
sistä oli taannehtivia vuoden alusta alkaen, osa maaliskuun alusta, osa 
huhtikuun alusta jne.31

Marsalkan nimityssuman ajoittumiselle kesäkuun alkupäiviin oli 
syynsä. Helsingissä käytiin 3.-6.6.1941 suomalais-saksalaiset sotilas- 
neuvottelut, joissa suomalaisille tehtiin selväksi Saksan idänhyökkäyk- 
seen liittyviä seikkoja ja  sovittiin suomalaisten tukitoimista. Niihin si
sältyi liikekannallepanon aikataulusta sopiminen, mihin lopullinen käs
ky armeijan päävoimien osalta annettiin 17.6.1941. Suomen kannal
ta oli tärkeää, että Saksa aloittaisi sotatoimet ja Suomi liittyisi sotaan 
vasta kun Neuvostoliitto olisi pakottanut sen siihen.32 Mannerheim ei 
osallistunut neuvotteluihin, mutta hän ryhtyi vielä neuvottelujen kestä
essä valmistelemaan liikekannallepanoa. Uusi 1.3.1941 voimaan astu
nut puolustusvoimien kokoonpano oli vielä osittain vain paperilla ollut 
suunnitelma. Mannerheimin tekemät mittavat virkanimitykset poistivat 
tämän puutteen. Suomi valmistautui jatkosotaan.
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Samaan aikaan marsalkka teki muitakin nimityksiä ja  antoi määrä
yksiä, jotka liittyivät liikekannallepanoon ja yhteistyöhön saksalaisten 
kanssa. Ylipäällikkö esimerkiksi nimitti reservissä olleen Paavo Talve
lan kenraalimajurin virkaan 9.6.1941 ja määräsi hänet samalla II Ar
meijakunnan komentajaksi. Hän määräsi näinä päivinä myös lukuisia 
muita upseereita sodanajan yhtymien ja joukko-osastojen komenta
jan tehtäviin. Eversti Oiva Johannes Willamo sai 11.6.1941 määräyk
sen yhteysupseeriksi. Esittelylistassa ei määritelty tehtävää tai asema
paikkaa sen tarkemmin, mutta erehtymisen vaaraa ei ollut, ja Willamo 
palveli yhteysesikunta Roin komentajana Rovaniemellä Lapin sotaan 
asti.33

Poliittinen päätös sotaan ryhtymisestä Saksan rinnalla ja sen vaati
mat valmistelut selittävät Mannerheimin ylipäällikönvaltuuksien laaje
nemisen alueelle, jota oli siihen asti pidetty varattuna tasavallan presi
dentille.

Tunnusomaista kesäkuun alkupuolen nimityksille ja määräyksille oli 
niiden pitäminen poissa julkisuudesta. Valtaosaa täytetyistä viroista ei 
koskaan ollut perustettu budjetilla ja asetuksella, mikä merkitsi poik
keamista vallinneesta hallintokäytännöstä voimassa olleen sotatilan pe
rusteella. Vaiteliaisuuteen oli muitakin syitä. Nämä nimitykset ja mää
räykset muodostivat yhdessä laajan sotasalaisuuden, jonka julkisuuteen 
vuotamisesta olisi aiheutunut monenlaista harmia niin kotirintamalla 
kuin Neuvostoliiton taholta. Nimityksistä ei näy jälkiä ylipäällikön päi
väkäskyissä, jotka olivat osittain julkisia. Tietoja nimityksiin liittyvistä 
ylennyksistä saattoi näkyä päiväkäskyissä.

Jaettu ylipäällikkyys

Välirauhan aikaa Suomessa voi kutsua jaetun ylipäällikkyyden ajaksi. 
Maalla oli kaksi ylipäällikköä: hallitusmuodon tuntema Suomen so
tavoimien ylin päällikkö, joka saattoi sodan aikana luovuttaa valtuu
tensa toiselle henkilölle, ja  siirrettyjen valtuuksien perusteella toimi
va puolustusvoimain ylipäällikkö. Tärkein ylipäällikön oikeus, jonka 
presidentti pidätti itselleen, oli mahdollisuus peruuttaa sotamarsalkka 
Mannerheimille annetut ylipäällikönvaltuudet, mutta tämä oikeus kävi 
kuukausi kuukaudelta yhä teoreettisemmaksi. Mannerheim kävi koko 
ajan yhä tärkeämmäksi hallitukselle ja  suuren symboliarvonsa johdosta 
myös kansalle. Mannerheim osallistui valtiojohdon poliittiseen päätök
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sentekoon. Jo ohimennen mainitussa Veltjens-operaatiossa hänellä oh 
keskeinen asema. Marsalkka oli sui generis, mies, jonka korvaaminen 
siinä tilanteessa olisi ollut ylivoimaista. Valtuuksien peruminen olisi 
korjannut korkeintaan niissä oloissa vähäisen muodollisen ongelman, 
mutta luonut sen tilalle todellisia ongelmia. Se olisi merkinnyt Man
nerheimin siirtymistä syrjään, mihin valtiojohdolla ei ollut varaa. Man
nerheim tiesi hyvin asemansa vahvuuden ja käytti sitä hyväkseen yli
päällikkyyden järjestämisen koukeroissa.

Presidentin Mannerheimille delegoimien ylipäällikönvaltuuksien 
käyttäminen kohdistui nimenomaan asioihin, jotka koskivat hallitus
muodon presidentille ylipäällikkönä suomia valtuuksia. Se ei vaikutta
nut mitenkään ylipäällikkö-presidentin asetuksenanto-oikeuteen tai la
kien vahvistamiseen. Välirauhan aikana annettiin lukuisia maanpuolus
tusta koskevia lakeja ja asetuksia, jotka presidentti allekirjoitti aivan sa
malla tavalla kuin ennen sotaakin. On kuitenkin pidettävä mielessä, että 
tasavallan presidentti ei ollut asetuksia valmisteleva, vaan vahvistava 
virka-aste. Esitys tai idea asetuksesta tuli muualta, vaikkapa puolustus
voimain ylipäälliköltä. Esimerkiksi 13.6.1941 annettu asetus upseerien 
ja aliupseerien arvonimitysten ja arvomerkkien yhdenmukaistamises
ta, jolla reserviupseerien ja aliupseerien arvonimitykset ja  arvomerkit 
muutettiin samoiksi kuin vakinaisen väen upseereilla ja aliupseereilla, 
oli syntynyt marsalkan aloitteesta. Mannerheim oli kyllä esittänyt laa
jempaa pakettia reserviupseerien ja aliupseerien aseman kehittämises
tä, mutta siitä pystyttiin tuolloin toteuttamaan vain helpoin, asetuksella 
hoidettava osa.34

Välirauhan aikana annetut, tässä käsitellyt asetukset korostavat hal
litusmuodon mukaisesti presidentin ylipäällikkyyttä. Presidentti oli 
luovuttanut ylentämisvaltuutensa jokseenkin täysin puolustusvoimain 
ylipäällikölle, sotamarsalkka Mannerheimille, joka käytti niitä hieno
tunteisesti. Ylennyksistä ilmoitettiin ylipäällikön päiväkäskyissä pas
siivimuodossa mainitsematta ylennyksen tekijää. Esimerkiksi kun puo
lustusministeriön kansliapäällikkö Oiva Olenius, joka ei edes kuulunut 
puolustusvoimiin, ylennettiin kenraalimajuriksi elokuussa 1940, uutise
na ilmoitettiin vain, että hänet on ylennetty.35 Käytännössä ylennykset 
tapahtuivat siten, että pääesikunnan komento-osaston henkilöasiaintoi- 
mistosta esiteltiin asiat ylipäällikkö-puolustusvoimain komentajalle.36

Edellä kuvatulla järjestelyllä ei suinkaan haluttu heikentää tasavallan 
presidentin viran statusta ja sen haltijan arvovaltaa. Tästä esimerkki
nä todettakoon, että tasavallan presidentti Risto Ryti nimitti 16.5.1941
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vuotta aiemmin alkaneen 24. kadettikurssin suorittaneet vänrikeiksi ja 
luutnanteiksi. Samalla heidät nimitettiin vakinaisen väen upseereiksi ja 
otettiin palvelukseen vänrikin ja alemman palkkausluokan luutnantin 
palkkausluokkiin. Kysymys oli selvästi nimittämisestä, mikä hallinto
toimi kuului presidentille.37 Sama toistui, kun nimitysvuoroon tuli 26. 
kadettikurssi kesällä 1943. Tuolloin Suomi oli taas sodassa. Tehtäviin 
sijoittamiset ja ylentämiset presidentti saattoi sujuvasti delegoida ensin 
puolustusvoimain komentajalle ja sitten ylipäällikölle. Hallitusmuo
don 90. pykälän säädöstä oli helppo kunnioittaa välirauhan aikana, kun 
käypä menettely oli sijoittaa, määrätä henkilö hoitamaan tehtävää, sen 
sijaan että hänet nimitettäisiin virkaan.

Tasavallan presidentin puolustusvoimain ylipäällikön ratkaistaviksi 
luovuttamat asiat olivat sittenkin aika lailla rutiiniasioita. Ylennykset 
olivat ennenkin olleet muualla valmisteltuja ja  presidentti oli vain vah
vistanut ne nimikirjoituksellaan. Nyt sama lopputulos saavutettiin tois
ta tietä. Ratkaisevaa oli upseerin virkaura ja menestyminen talvisodan 
aikaisissa tehtävissä hänen seuraavasta sijoituksestaan päätettäessä. Ta
voitteenahan oli saada oikea mies oikealle paikalle, ja esityksen val
mistelijalla on ollut parhaat mahdollisuudet arvioida esitettävän henki
lön sopivuutta. Ylentäjän tai nimittäjän persoona on tuskin vaikuttanut 
monessakaan tapauksessa henkilöstöratkaisuihin.

Mannerheimin kannalta merkittävin ratkaisu oli hänen alaisensa pää
esikunnan määrääminen puolustusministeriön toimialaan kuuluvan 
hallinnon keskusvirastoksi. Puolustusministeriötä koskevat muutokset, 
jotka vahvistivat tuntuvasti sotamarsalkka Mannerheimin asemaa, eivät 
taas vaikuttaneet mitenkään tasavallan presidentin asemaan ylipäällik
könä. Kun vielä marsalkan luottomies Rudolf Walden oli puolustus
ministerinä, ylipäällikkö saattoi olla varma, ettei kukaan muuttaisi tai 
jarruttaisi hänen esityksiään, vaan ne menisivät sellaisinaan valtioneu
voston käsiteltäviksi, tai mikäli asiat olisivat ministeriössä käsiteltäviä, 
ratkaisu olisi esityksen mukainen. Siihen verrattuna herrojen kesken 
sovittu oikeus ylentää ja sijoittaa upseereita tehtäviin oli toisarvoinen, 
lähinnä kosmeettinen asia, sillä niiden valmisteluhan tapahtui hänen 
johtamassaan hallinnossa.

Lopuksi

Mannerheimin asema oli rakentunut hyvässä yhteisymmärryksessä val
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tiojohdon kanssa. Presidentti Kyösti Kallio oli halunnut marsalkan jat
kavan maanpuolustuksen johtopaikalla. Pääministerinä Risto Rytille 
sopi hyvin, että maanpuolustuksen hallinnonhaara keskitettiin Manner
heimin ulottuville. Sairauden vuoksi virasta eronnut presidentti Kallio 
kuoli sydänkohtaukseen 19.12.1940 tarkastaessaan kotiinlähdön het
kellä kunniakomppaniaa Helsingin rautatieasemalla. Lähinnä häntä 
oli marsalkka Mannerheim, joka yritti saada otteen lyyhistyvästä pre
sidentistä. Vuoden 1937 valitsijamiehet kokoontuivat toisen kerran va
litsemaan presidenttiä. Valituksi tuli Risto Ryti. Hän peri Kyösti Kalli
on viran ja sen mukana vaikutusvaltaisen sotamarsalkan, jonka asemaa 
hän oli pääministerikaudellaan ollut rakentamassa. Pääministerinä se 
oli sopinut Rytille, eikä ole tiedossa, että Mannerheimin vahva asema 
olisi kalvanut häntä hänen tultuaan presidentiksi. Rytin intressissä nä
kyy edelleen olleen Mannerheimin pitäminen maanpuolustuksen johto
paikalla. Edellä käsitelty puolustuslaitosasetus, jossa puolustusvoimain 
ylipäällikkö mainitaan hallinnollisena toimijana, annettiin vain pari 
viikkoa sen jälkeen kun Mannerheim oli peruuttanut viimeisen eron
pyyntönsä, joka ei tosin liittynyt mitenkään ylimmän sotilasjohdon jär
jestelyihin.

Välirauhan aikana Mannerheimin koko ajan huomioon ottaneet jär
jestelyt muodostivat sekavan vyyhden. Hänen asemansa jätjestämises- 
sä ei noudatettu hyvää hallinnollista tapaa. Ainoat tutkimuksen käyt
töön jääneet yksiselitteiset marsalkan asemaa koskevat asiakirjat ovat 
tasavallan presidentin sotilaskäsky, jossa hän määrää Mannerheimin 
puolustusvoimain komentajaksi, ja hänen valtioneuvoston kokouksessa 
tekemänsä päätös ylipäällikön sodanaikaisista valtuuksista. Mannerhei
mia koskevien päätösten luonnollinen paikka olisi ollut tasavallan pre
sidentin sotilaskäskyissä -  joko julkisissa tai salaisissa -  mutta tasaval
lan presidentit eivät antaneet sotilaskäskyjä välirauhan aikana. Näyttää 
siltä, että asioista sovittiin suullisesti ja  että joitakin asioita on pidetty 
itsestäänselvyyksinä.

Mannerheimin huimaava ura ja korkea ikä selittävät osaltaan menet
telytapaa. Marsalkka oli entinen valtionpäämies, jota ei voinut pakottaa 
kaavoihin. Asetuksen mukaan presidentti nimittää henkilön puolustus
voimain komentajanvirkaan valtioneuvoston esityksestä. Mannerhei
mia ei koskaan nimitetty puolustusvoimain komentajanvirkaan, vaan 
hän jatkoi vastaavan tehtävän hoitamista 7.12.1939 saamansa valtuu
tuksen perusteella. Hän oli myös liian vanha tullakseen nimitetyksi, sil
lä kenraalinviran haltijan eroamisikä oli 60 vuotta.
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Tässä käsitellyt asetuksenmuutokset käyvät ymmärrettäviksi vain, 
kun pitää mielessä, että kysymys oli Mannerheimin aseman muodolli
sesta jäijestämisestä, yhtä miestä varten räätälöidyistä ratkaisuista, joi
ta ei ollut tarkoitettu pitkäaikaisiksi. Ne olivat askeleita kohti 7.12.1939 
annettujen valtuuksien vakinaistamista, mutta vakinaistamista yksin 
marsalkkaa varten. Rakennelman keinotekoisuus näkyy selvästi Man
nerheimin 15.4.1941 antamasta ylipäällikön päiväkäskystä, kun hän oli 
lähdössä Ruotsiin lepäämään: ’’Lähtiessäni Tasavallan Presidentin suos
tumuksella matkoille ja ollessani täten tilapäisesti estyneenä hoitamas
ta eräitä Puolustusvoimain Ylipäällikölle kuuluvia tehtäviä, määrään 
Yleisesikunnan päällikön, kenraaliluutnantti E. Heinrichsin toistaisek
si hoitamaan niitä tehtäviä, jotka puolustusvoimain ylimmästä johdosta 
16. päivänä elokuuta 1940 annetussa asetuksessa on puolustusvoimain 
komentajalle säädetty.”38 Siinä olivat sulassa sovussa muutamalla rivil
lä sekä presidentti-ylipäällikkö että marsalkka-ylipäällikkö, joka tarvit
si sijaisen hoitamaan vähäarvoisempaa tehtäväänsä puolustusvoimain 
komentajana. Puolustusvoimain ylipäällikön sijaista hän ei olisi voinut 
määrätä, sillä se kuului presidentin tehtäviin! Itse asiassa Erik Hein
richs oli silloin tällöin hoidellut puolustusvoimain komentajan tehtäviä 
aikaisemminkin ja hoiti myös marsalkan kolmiviikkoisen matkan jäl
keen, milloin ylipäällikkö oli estynyt.39

Ylipäällikön valtuuksien palauttamatta jättämistä talvisodan jälkeen 
on haluttu pitää perustuslain vastaisena. Olennaiset kysymykset olivat 
siinä tilanteessa poliittisia, eivät juridis-esteettisiä. Parlamentaarisen 
demokratian kannalta ongelmallisin kohta oli puolustusministeriön val
mistelukoneiston eräiden osien alistaminen puolustusvoimain komenta
jalle. Presidentin asema ylipäällikkönä heikkeni, mutta ei mitätöitynyt. 
Hän delegoi, mitä voi, mutta pidätti itsellään välttämättömän. Hallitus 
ja eduskunta siunasivat tehdyt poikkeukselliset ratkaisut, osan tosin pit
kin hampain. Niiden tavoitteena oli pitää sotamarsalkka Mannerheim 
edelleen maanpuolustuksen johdossa ja sen tehtävän ne täyttivät.
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Kari Selén

THE POSITION AND POWERS OF 
FIELD MARSHAL MANNERHEIM
DURING THE WINTER WAR AND THE INTERIM PEACE

Summary

According to the constitution of Finland enacted in 1919 ‘The Presi
dent shall be Commander-in-Chief of the Armed Forces of Finland but 
he shall have the power in time of war to transfer his command to anot
her’. It was also stated in the constitution that he nominated officers to 
their appointments.

In the 1930s the position of Marshal Mannerheim, who as regent had 
confirmed the constitution, was based mainly on unofficial arrange
ments. At their centre was the president’s decision to transfer the supre
me command to the marshal if war broke out. Formally he was chair
man of the defence council, the military committee of the president of 
the republic. In October 1939 the president appointed Mannerheim 
commander of the defence forces during the mobilization which was 
carried out because of the threat of war to Finland. When the Winter 
War began on 30 November the president transferred his supreme com
mand to Field Marshal Mannerheim. His powers included mobilizati
on, matters concerning the concentration of the forces and operational 
command as well as military appointments. In addition he was to sub
mit the army’s material requirements to the government.

The Winter War ended with the Peace of Moscow on 13 March 1940. 
Society did not immediately return to peacetime conditions. The army 
remained much larger than in peacetime and numerous tasks arising 
from the war awaited decision. There was a fear of Moscow’s inten
tions. Mannerheim’s symbolic value was great and his services were 
still required. His appointment as commander of the defence forces 
and his powers as commander-in-chief were not withdrawn. Manner
heim imposed his conditions, which were accepted. He continued to
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use the title of commander-in-chief.
Mannerheim wanted the arrangement about his position to become 

official. In summer 1940 a law and decree on the supreme command 
of the defence forces were enacted. Under their provisions the procure
ment departments of the ministry of defence were subordinated to the 
commander-in-chief. In addition Mannerheim’s powers relating to per
sonnel were enlarged. As commander of the defence forces, a title now 
decreed to be the highest in the military hierarchy, he placed officers 
in various positions; efforts have been made to show this to be uncon
stitutional. That is not the case because there were far fewer appoint
ments than serving officers and appointments were not made by for
mal announcement. In the decree on the Defence Corps promulgated in 
winter 1941 Mannerheim’s powers were further enlarged. Now no-one 
could be appointed to the militarily most important duties in the Civil 
Guards organization without the approval of the marshal. At the same 
time a new appointment, that of commander-in-chief of the defence 
forces, appears in the decree promulgated on the defence forces. Thus 
the necessary regulations were issued to support the position Manner
heim had built up by unofficial means.

Mannerheim’s position was based on the fact that both President 
Kallio and Prime Minister Ryti wanted him to continue as the nation’s 
defence commander. Matters were evidently arranged orally and there 
was no opposition. The president delegated a large part of his duties 
as commander-in-chief to Mannerheim but still retained some of them. 
The period of the Interim Peace (1940-41) can be regarded as a time of 
divided supreme command. Administratively the procedure was clum
sy but it worked, which was the main thing.
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Mauno Jokipii-Ohto Manninen*

LENINGRADIN SAARTO:
SAKSAN JA SUOMEN TAVOITTEET

Suomen jatkosotaan liittyy hyvin oleellisella tavalla Leningradin (Pie
tarin) kaupungin kohtalo.1 Suomalaisten kannalta Neuvostoliiton toinen 
suurkaupunki oli kiusallinen tosiseikka. Kanssasotija Saksalle Lening
rad oli myös vaikea tapaus. Hitler oli päättänyt, että kaupunki oli tuhot
tava taloudellisista, sotilaallisista ja poliittisista syistä. Lähes mahdoton 
oli kuitenkin myös kaupungin haltuunotto. Sen antautumisen katsottiin 
aiheuttavan voittamattomia huolto-ongelmia.

Saksan tavoitteet Leningradin suunnalla

Saksan idänhyökkäyksen tarkoituksena oli musertaa bolsevismin vai
kutus ja tuhota Neuvostoliiton valtio. Ajatuksena oli ottaa valvontaan 
lähes koko Euroopan-puoleinen Venäjä. Kaavailuissa käytettiin etene
misen rajana ’’Arkangelin-Astrakanin linjaa”.

Kuten sodan alkaessa ilmeni, korkeimpien natsijohtajien ajatuksena 
oli Neuvostoliiton suurimpien kaupunkien, Moskovan ja Leningradin 
hävittäminen. Tämä edusti samaa uhoa kuin bolsevismin johtokerrok- 
sen ’’komissaarien” tuhoamisesta annettu käsky.2

’"Mauno Jokipii (s. 1924), filosofian tohtori, Jyväskylän yliopiston Suomen histori
an emeritusprofessori, Suomen Sotahistoriallisen Seuran kunniajäsen. Kirjoittanut 
mm. laajat teokset Panttipataljoona, suomalaisen SS-pataljoonan historia (1968) ja 
Jatkosodan synty (1987) sekä lukuisia muita tieteellisiä sotahistorian tutkimuksia. 
Ohto Manninen (s. 1943), sotahistorian professori, kiijoittanut mm. teokset Kan
sannoususta armeijaksi, asevelvollisuuden toimeenpano ja siihen suhtautuminen 
valkoisessa Suomessa kevättalvella 1918 (1974), Toteutumaton valtioliitto, Suomi 
ja Ruotsi talvisodan jälkeen (1977), Suur-Suomen ääriviivat, kysymys tulevaisuu
desta ja  turvallisuudesta Suomen Saksan-politiikassa 1941 (1980) sekä toiminut 
päätoimittajana teossarjassa Itsenäistymisen vuodet 1917-1920, 1-3 (1992-93).
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Taiteilijan näkemys talvisesta Leningradista. Voiton museo, Moskova. 
An a r tis t’s  impression o f  Leningrad in winter.

Saksan johto oli kuitenkin tarjoamassa Pietarin kaupunkiakin Suo
melle. Vaihtoehtona oli tämän suurkaupungin hävittäminen. Saksan 
kenraalit olivat jo sodan syttyessä selvillä näistä ajatuksista. Pohjois
Suomeen saapunut kenraalieversti Nikolaus von Falkenhorst sisällytti 
24.6.1941 kartan ääressä Suomelle tulevaan alueeseen Inkerin ’’Pieta- 
reineen päivineen”. Toisaalta kenraali Hans Feige selitti 20.6., että Pie
tari oli hävitettävä.3

Barbarossa-hyökkäyksen alkutunnelmissa Berliinissä olleille suoma
laisille lupailtiin rajojen siirtämistä. Valtakunnanmarsalkka Hermann 
Göring sanoi 24.6. Suomen lähettiläälle T. M. Kivimäelle: ’’Entä halu
aako Suomi Pietarin?” Kun lähettiläs sanoi, että Pietarin alue tulisi aina 
olemaan Suomelle uhkana, Göring totesi: ’’Siis se on hävitettävä ja tul
laan hävittämään samoin kuin Moskovakin on hävitettävä.”4

Saksalaisten Neuvostoliittoon kohdistunut suunnittelu oh jaettu eri 
viranomaisille. Venäjän talousresurssien hyödyntämiseen oli varattu 
Talousjohtoesikunta Itä. Kesäkuussa 1941 laadituissa kaavailuissa Le- 
ningradin-kysymys oli selvästikin pelottavan suuri ja sitä koskevan eh
dotuksen tekeminen lykättiin tulevaisuuteen: Leningrad on vaikeasti
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huollettava, siellä on arvokkaat telakat ja lähellä alumiiniteollisuutta. 
’’Leningrad vaatii erityistoimia, joihin tullaan oikea-aikaisesti ryhty
mään.”5

Alfred Rosenbergin johdolla toimineen Itäministeriön (Ostministeri
um) tehtävänä oli kaavailla hallintorajat ja hankkia hallintohenkilökun
ta Venäjän hallintojärjestelmään. Rosenbergin virastossa suorastaan tul
vi Pietarista, Pietarin seudulta ja Baltiasta syntyisin olevia virkamiehiä. 
Selostaessaan 20.6.1941 itäongelmaa lähimmille osallisille Reichslei
ter Rosenberg määritteli Baltenlandin protektoraatin rajan kulkevaksi 
Pietarin länsipuolelta, Hatsinan eteläpuolelta llmajärveen ja  sitten 250 
km etelään Moskovan länsipuolitse Ukrainan väestörajalle. Valmistelu
vaiheessa Rosenberg ei vielä ottanut virallisesti kantaa Leningradiin, 
mutta hänen omana ajatuksenaan oli Leningradin muuttaminen Danzi
gin kaltaiseksi vapaakaupungiksi ja sitä ympäröivän Inkerinmaan liittä
minen Suomeen.6

Suomalaisten rajakaavailut alkavat

Kenraali Airo laati toukokuun lopussa 1941 ylipäällikön pyynnöstä so
tilaalliset perustelut rajanmuutoksia koskeviin toivomuksiin Saksan ja 
Neuvostoliiton välillä muka alkavien neuvottelujen varalle. Saksan us
kottiin painostavan Neuvostoliittoa myös Suomen rajojen osalta. Ta
voitteita kartalle piirrettäessä tiedettiin, että Saksa suunnitteli hyökkä
ystä Neuvostoliittoon. Airon muistiossa lähdettiin Karjalan kannaksen 
suunnalla siitä, että vuoden 1939 raja palautettaisiin tai että sitä muo
kattaisiin Neuvostoliiton hyväksi Länsi-Kannaksella. Leningradiin päin 
ei esitetty mitään toivomuksia. Pääesikunnan muistiossa kaksi perus
vaihtoehtoa (1-2) sisälsi kompensaatiovaatimukset Itä-Karjalasta sen 
varalta, että entistä rajaa ei Karjalan kannaksella katsottaisi tarkoituk
senmukaiseksi ja että Suomi ei saisi takaisin kaikkia Suomenlahden ul
kosaaria.7

Varovaiset vaihtoehdot olivat kevätkesällä etualalla. Kun lähettiläs 
Kivimäki jätti 31.5.1941 Saksan ulkoministeriön valtiosihteerille Ernst 
von Weizsäckerille muistion Suomen toivomuksista, hän rajavaihto- 
ehtoja esittäessään totesi, ettei Suomella olisi periaatteellisesti mitään 
sitä vastaan, että vuoden 1939 rajaan Kannaksella tehtäisiin muutoksia, 
kunhan vain muualta saataisiin kompensaatio.8

Sodan alettua Suomi -  kansaa edustavat hallitus ja valtaelimet -  vält
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ti määrittelemästä vuoden 1939 rajojen yli ulottuvia tavoitteita, ja edus
kunta päätti joulukuussa 1941 nimenomaan lykätä näistä asioista puhu
misen sodanjälkeiseen rauhaan. Myöskään suomalaisten epävirallisiin 
kaavailuihin Leningrad ei kuulunut. Ei voida kuitenkaan sivuuttaa sitä, 
että Suomessa oli mielipidesuuntia ja intressiryhmiä, joilla oli omat nä
kemyksensä Leningradin kohtalosta. Suomeen Venäjän vallankumo
uksen jälkeen jääneiden inkeriläisten mielestä Inkerinmaa kuului Suo
meen ja  Pietarin (Leningradin) kaupunki sen mukana. ’’Inkerin asiain 
hoitokunta” lähetti Berliiniin informaatiota, mm. laajahkon muistion 
Inkerin-kysymyksestä. Hoitokunta kääntyi myös pääministeri Rangel- 
lin puoleen. Tämä pidättäytyi selvästä kannanotosta, mutta kehotti jät
tämään muistion ulkoministerille.9

Suomen inkeriläisten kannalta rajakysymyksen perusongelma tietysti 
oli Leningrad ja yleensäkin alueen venäläisväestö. Kaapre Tynni kaa
vaili heinäkuussa 1941 ratkaisua, jossa Suomelle kuuluvan Inkerin raja 
kulkisi Laatokalta Olhavanjokea Ljubanin ja Tsudovon välille. Viro 
liittyisi autonomisena alueena Suomeen, kuten pakolaisvirolaistenkin 
parissa kaavailtiin, ja Peipsijärven itäpuolinen alue liitettäisiin Viroon. 
Ratkaisun toteuttaminen olisi hyvin vaikeaa, mutta Tynni arvioi, että 
väestönsiirroin ja suomalaisia kouluja perustamalla tilanne saataisiin 
kuntoon 20 vuodessa.10

Yksi aktiivisimmista inkeriläisistä oli Itsenäisyyden Liiton johtomies 
Erkki Räikkönen. Hän matkusti heti jatkosodan sytyttyä Suomesta Ber
liiniin tapaamaan aiempia kontaktihenkilöitään. Hän tapasi, ilmeisesti 
heinäkuun alkupäivinä, itäsuunnittelussa työskennelleet Hans-Wilhelm 
Scheidtin ja  Gerhard von Menden ja  (noin 10.-15.7.) itsensä Rosen
bergin. Räikkönen esitti Rosenbergille historian kokemukseen perustu
van iskulauseen: ’’Jos Suomen on määrä elää, on Pietarin kuoltava, ja 
jos Pietarin on määrä elää, on Suomen kuoltava.” Huolimatta Rosen
bergin kaavailuista Räikkönen esitti, että Pietarista tehtäisiin Suomelle 
noin 300 000-500 000 ihmisen kaupunki Pohjois-Venäjän kaupan sol
mukohdaksi. Pienentämisen suorittaisivat sotavangit suomalaisten tai 
pohjoismais-saksalaisen komission valvonnassa. Asukkaat siirrettäisiin 
Venäjän muihin kaupunkeihin ja tehtaat Saksaan. Inkeri, ainakin Le
ningradin pohjoispuolinen osa, liitettäisiin Suomeen ja Viro saisi mah
dollisimman suuren itsenäisyyden. Se voitaisiin liittää ’’Suomen koh
talonyhteyteen”. Rosenberg suhtautui ehdotuksiin skeptisesti.11 Viroon 
kohdistuvien ajatusten taustalla olivat neuvostomiehityksen aiheutta
mat pohdiskelut, mm. Konstantin Pätsin kesällä 1940 allekirjoittama
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muistio Viron ja Suomen valtioliitosta12.
Pian tämän jälkeen, 16.7.1941 pidettiin Saksan päämajassa korkeim

man puoluejohdon tilaisuus, jossa esiteltiin Neuvostoliittoon kohdistu
via suunnitelmia. Mallina oli mm. brittien hallinto Intiassa. Tässä yhtey
dessä Hitler totesi suomalaisten tavoittelevan Leningradin ympäristöä 
ja toisti kantansa -  joka poikkesi sekä Rosenbergin että Räikkösen esit
tämästä että Leningrad tasoitettaisiin maan tasalle ja annettaisiin sit
ten suomalaisille.12

Suomen lähettiläs Kivimäki oli tietoinen Räikkösen Saksan-keskus- 
telujen sisällöstä, ja Inkerin asiain hoitokunta näyttää olleen tietoinen 
Räikkösen ajatuksista.14

Oliko Suomen tarkoitus hyökätä Leningradiin?

Suomen pääesikunnassa ennen jatkosotaa laaditut operaatiosuunnitel- 
mat lähtivät siitä, että suomalaisten olisi edullista lyhentää rintamaa 
hyökkäämällä Laatokan rantaan siellä, missä se oli lähinnä vuoden 
1940 rajaa. Siitä olisi sitten mahdollista hyökätä Karjalan kannaksel
le. Saksan esikunnissa käytyjen koordinaationeuvottelujen yhteydes
sä ilmeni, että yksi saksalaisten hyökkäysryhmistä etenisi Leningradin 
suuntaan ja että tilanteen mukaan suomalaisten toivottiin etenevän joko 
Laatokan itäpuolitse Syvärille tai länsipuolitse Kannakselle. Aiempi 
Laatokan-suunnitelma sopi hyvin tähän vaihtoehtotilanteeseen. Suo
malaiset katsoivat (ja sanoivatkin), että heidän voimansa riittäisivät pa
remmin Aunukseen suuntautuvaan hyökkäykseen. Nykyisin tiedetään, 
että Saksan maavoimien esikunta piti parempana kohtaamista Syvärin 
alueella, ’’kädenlyöntiä Syvärillä”.15

Kun Suomen sotatavoitteet eivät edellyttäneet hyökkäystä Leningra
diin, ei ole ihme, että Leningradin valtaussuunnitelmia ei löydy Suo
men arkistoista. On siis turha epäillä, että sellaiset olisi jälkeenpäin tu
hottu. Myös operaatioista vastannut päämajoitusmestari, kenraali A. F. 
Airo on selittänyt, että Leningradin valtaussuunnitelmia ei tehty.16

Suomen päämajan operatiiviset käskyt ovat säilyneet täydellisesti. 
Voidaan havaita, että kesän 1941 hyökkäyksiä käskettäessä Leningra
dia ei mainittu, vaikka sen suuntaan hyökättiinkin aina syyskuun al
kuun asti. Elokuun lopulla tehtävänä oli neuvostojoukkojen takaa-ajo, 
ja vasta kun vanha, vuoteen 1940 voimassa ollut raja saavutettiin, käs
kyihin ilmestyi selkeä, paikannimin määritelty tavoite.
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Uusinta venäläistä tutkimusta edustava Nikolai Barysnikov esittää 
tulkinnan, jonka mukaan Mannerheim johti Suomen armeijan hyökkä
yksen valmistelua pohjoisesta Leningradiin. Perusteluna Barysnikov17 
käyttää Paavo Talvelan muistelmaa siitä, mitä Mannerheim oli hänelle 
5.6.1941 sanonut: kyseeseen tulisi ’’voimakas isku Leningradin suun
taan”. On kuitenkin todettava, että kyseessä oli vain itäisen suunnan 
ohella mahdollinen suunta -  eikä siis edes hyökkäys Leningradiin vaan 
Leningradin suuntaan eli Kannakselle. Kun tunnetaan Suomen pääma
jan tuolloiset kaavailut, Mannerheimin sanojen lienee tulkittava mer
kitsevän, että enin, pahimmassa tapauksessa, mitä suomalaisilta toivo
taan, on hyökkäys Leningradin suunnassa. Talvela sijoitettiin armeija- 
kunnankomentajaksi tulevan rintaman keskivaiheille. Asiakirjat todis
tavat, että Talvelan ideana oli hyökätä pian Vuoksenlaaksoon teollisuu
den saamiseksi mahdollisimman koskemattomana takaisin.18

Suomen päämajan kanta Leningradin suunnan välttämisestä ei muut
tunut. Tämä näkyy kaikista lähteistä. Yhdysupseeriksi Saksaan lähetet
ty kenraali Öhquist vieraili 20.6.1941 Saksan maavoimien yleisesikun- 
tapäällikön Franz Halderin luona, ja hän on kirjannut Halderin ymmär
täneen suomalaisten haluttomuuden: ’’Hän tuntui olevan täysin selvillä 
niistä syistä, joiden perusteella emme halua ryhtyä hyökkäykseen ete
lään Kannasta kohti.”19

Wehrmachtin tie Leningradin porteille

Sodan alkuvaiheessa Saksan sotilasjohto lähti siitä, että Leningrad val
lattaisiin osana Pohjoisen Armeijaryhmän pitkälle kohti Syväriä suun
nattua operaatiota. Neuvostoliiton Itämeren-laivastolta oli vietävä toi
mintaedellytykset. Tärkeitä kohteita olivat myös kaupungin teollisuus 
ja  merenkulku. Muun muassa raskaiden panssarivaunujen valmistus oli 
keskeytettävä. Henkinen tekijä oli tärkeä. Leningrad oli vallankumo
uksen kehto ja bolsevismin linnoitus. Ajatuksena oli, että Leningradin 
menetys johtaisi venäläisten täydelliseen romahtamiseen.

Saksalaisten hyökkäyksen edettyä Baltiaan Leningradin valtaami
nen muuttui kuitenkin toisarvoiseksi tavoitteeksi. Maavoimien esikun
nan (OKH:n) operatiivisen osaston päällikkö, kenraali Heusinger tie
si 12.7. kertoa Pohjoiselle Armeijaryhmälle, ettei Hitler enää pannut 
suurtakaan arvoa Pietarille. Kun maavoimien yleisesikuntapäällikkö 
Halder 13.7. esitteli Hitlerille, että Leningrad ensi vaiheessa eristettäi
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siin hyökkäämällä Laatokan suunnassa, Hitler oli samaa mieltä. Niinpä 
Halder selitti 15.7. Pohjoisen Armeijaryhmän esikuntapäällikölle Bren
neckelle nimenomaan, että armeijaryhmän tehtävä ei ole Leningradin 
valtaaminen, vaan toistaiseksi vain sen eristäminen.20

Halderin esittelyn mukaan omat voimat riittäisivät Leningradin eris
tämiseen, saartorenkaan supistamiseen ja laivastotukikohdan poista
miseen. Hitlerin päämääränä oli tuhota operaatioilla vihollisen elävää 
voimaa. Hän oli sitä mieltä, että Pohjoisen Armeijaryhmän oli estettävä 
Leningradin luona olevan vihollisen väistyminen kaakkoon ja itään ja 
katkaistava vetäytymistie, mitä Halder piti mahdottomana vaatimukse
na. Hitlerin päämajassa suoritettiinkin 30.7. uudelleenarviointi. Oli luo
vuttava iskusta Moskovan-Leningradin rautatien katkaisemiseksi. Silti 
Pohjoisen Armeijaryhmän olisi lyötävä vihollinen Leningradin luona.21

Elokuun kuluessa kasvoi idän operaatioista vastaavan maavoimien 
esikunnan tarve irrottaa voimia, varsinkin panssareita ja ilmavoimia, 
Moskovaan etenevän Keskisen Armeijaryhmän tukemiseen. Hitler ha
lusi kuitenkin ennen Moskovan suunnan hyökkäystä selvittää Lenin
gradin suunnan tilanteen. Teollisuusalueiden, mm. Leningradin, saa
minen pois venäläisiltä oli tärkeämpää kuin Moskovan valtaus. Kun 
hyökkäys ei sujunut toivottuun tahtiin, suomalaisiin alettiin suunnata 
yhä suurempia toiveita. Saksan puolustusvoimien ylijohdon (OKW:n) 
idäntilanteen arvioinnissa 18.8. todettiin, että Pohjoisen Armeijaryh
män oli ilmavoimien puutteessa siirrettävä hyökkäystä itse Leningradin 
kaupunkia vastaan. Kannaksella suomalaisten olisi sidottava neuvosto
joukkoja. Heidän olisi ajettava takaa vihollista heti, kun se lähtisi ve
täytymään etelästä uhkaavan vaaran takia.22

Elokuun houkutus

Kun vuoden 1939 raja oli saavutettu Laatokan takana, Suomen armeija 
keskeytti sotilaallisista syistä hyökkäyksensä ja pyrki elokuussa 1941 
etenemään Kannakselle — myös yleisen mielipiteen vaatimuksesta ja 
tukemana. Asiakiijoista näkyy, että lupaa vuoden 1939 rajan ylittämi
seen Kannaksen suunnalla ei ollut. Leningradin kysymys tuli kuiten
kin Suomen osalta ajankohtaiseksi, kun saksalaiset alkoivat lähestyä 
Leningradia etelästä. Saksalaiset esittivät elokuun lopulla 1941 toistu
vasti, että suomalaiset osallistuisivat Leningradin valtaamiseen, mutta 
Suomen sotilasjohto torjui pyynnöt. Tuolloisista keskusteluista Suomen
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päämajassa on kiijattu muistiin useita valaisevia lausumia.
Saksan maavoimien esikunnan, OKH:n ilmoitettua Erfurthille Hitle

rin aikomuksesta lähettää Mannerheimille kirje operaatioista, Erfurth 
valmisteli 20.8. iltapäivällä Mannerheimille siihen sisältyviä toivomuk
sia etukäteen.

Saksalaiset eivät aikoneet vallata Leningradia rynnäköllä. Se saar
rettaisiin ja muserrettaisiin lentokonein ja  tykistöllä. Siksi suomalais
ten toivottiin osallistuvan pohjoissuunnasta Leningradin saartamiseen 
mahdollisimman voimakkain voimin. Saksalaiset eivät hyökkäisi suo
raan etelästä Leningradia vastaan, vaan kulkisivat ohi saarrostaen ja 
hyökkäisivät sitten Laatokan suunnalta kaupunkia vastaan. Suomalais
ten olisi tunkeuduttava Itä-Kannakselle, edettävä Laatokan rantaa ja 
sitten yhdyttyään saksalaisiin hyökättävä näiden kanssa idästä Lenin
gradiin.

Suomalaisten toivottiin iskevän Syvärille ja  ottavan sieltä kosketuk
sen saksalaisten vahvaan ’’liikkuvaan ryhmään”, joka varmistaisi Laa
tokan kaakkoispuolen alueita. (Vaikka tarkempia merkintöjä ei olekaan 
säilynyt, saksalaisten asiakiijoista on pääteltävissä, että he kaavailivat 
suomalaisten varmistusalueen ulottuvan Syväriltä Olhavanjokeen asti.)

Mannerheim oli tyytymätön näihin esityksiin. Hän kysyisi Kannak
sen ehdotuksesta hallitukselta. Hän ei halunnut suomalaisia Leningra
din lähialueelle. Suomalaiset eivät halunneet olla missään tekemisissä 
Leningradin kanssa. Heidän kannaltaan olisi parasta, mikäli saksalai
set vahaisivat ja  pitäisivät sen. Silloin suomalaiset saisivat olla rauhas
sa. Suomalaisilta puuttuivat kaikki edellytykset Leningradin pohjois
puolen linnoitusten läpimurtautumiseen, ennen kaikkea ilmavoimat ja 
raskas tykistö. Keskustelun päätyttyä Suomen yleisesikunnan päällikkö 
Hanell kertoi Erfurthille pelänneensä Mannerheimin ’’räjähtävän” sak
salaisten ehdotuksista.23

Ennakoitu Keitelin kirje saapui 23.8. Päämajassa 24.8. pidetyssä ko
kouksessa Ryti Mannerheimin ja Waldenin kannattamana katsoi, ettei 
Suomen pitäisi suostua Keitelin ehdotuksiin. ’’Meillä ei ole syytä edes 
osallistua Pietarin valtausyritykseen, se olisi kokonaan ulkopuolella 
meidän sotatavoitteitamme. Sen tehkööt saksalaiset yksinään.” Laato
kan kaakkoispuolen varmistamisen vaatimaa voimaa ei voinut ennakoi
da, eivätkä suomalaiset voisi ottaa ’’niskoilleen” vastuuta siitä. Venä
jän puolella Kannas oli ’’lujasti varustettu ja  sen valtaaminen pohjoi
sesta käsin vaatisi suuria uhrauksia”. Pyydetyt operaatiot ’’maksaisivat 
paljon verta”, ja  tappioita oli jo ollut liikaa. Joukkoja oli säästettävä.24
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Mannerheim muistutti 27.8. Päämajan komentopäällikölle Tuompolle, 
että Suomi ei voisi pitää Leningradia rauhan aikana.25

Kokouksessa sovitun mukaisesti Mannerheim ilmoitti iltapäivällä 
24.8. Erfurthille suullisesti ja  27.8. kirjallisesti, ettei ehdotuksiin voi
tu suostua. Suomalaiset jatkaisivat vanhalle rajalle ja sitoisivat vihol
lisen rajalinnoitusten tasalla. Itse linnoitukset olisi helpompi valloittaa 
etelän suunnasta. Suomella ei ollut linnoitusvyöhykkeen murtamiseen 
tarvittavia syöksypommittajia ja järeätä tykistöä. Hän vetosi siihenas
tisiin suuriin sotaponnistuksiin ja miehistötappioihin. Suomella oli jo 
armeijassaan 16 prosenttia väestöstä -  mikä oli enemmän kuin muissa 
maissa.26

Erfurth sai 28.8. OKH:n kirjelmän Leningradin saartamisesta. Hän 
ilmoitti nyt Hanellille, että Pohjoisella Armeijaryhmällä oli käsky saar
taa Leningrad yleislinjana Neva Pähkinälinnasta (Slisselburg, Schlüs
selburg) alueelle Ivanovskoje- -Krasnogvardeisk-Peterhof. Yllättävällä 
iskulla Nevan yli ja tunkeutumalla uloimman linnoitusketjun läpi kau
punki eristettäisiin mahdollisimman läheltä ja saataisiin yhteys suoma
laisiin Kannaksella.

Saksan maavoimien esikunnan OKH:n pyynnöstä Erfurthin oli sel
vitettävä ja sovittava eräistä asioista: Miten suomalaiset osallistuisivat 
pohjoisen ja  koillisen suunnasta Leningradin saartamisoperaatioon? 
Mihin saartolinjaan asti? Saarron ajaksi olisi hyödyllistä saada siihen 
osallistuville joukoille yhteinen johto, joten OKH kysyi suomalais
ten ehdotusta. Erfurthin oli kerrottava suomalaisille myös, että OKH 
oli antanut Pohjoiselle Armeijaryhmälle ohjeen ottaa mahdollisimman 
pian yhteyden Lotinapellon suuntaan Laatokan eteläpuolitse etenevällä 
armeijakunnalla.27

Päämajassa käytyä pohdiskelua Saksan ylijohdon esityksestä tun
keutua ’’aivan Leningradin pohjoispuolelle asti” on kuvannut kenraali 
Tuompo: ’’Airo kannattaa tähän suostumista, kun nyt olemme kerran 
menneet kelkkaan. Ylipäällikkö on yleensä vastustavalla kannalla. Ta
voitteeksi on otettava suurin piirtein vanha raja, tosin oikaistuna (Lipo- 
lan kiila pois).”28

Iltapäivällä 30.8. Erfurthin kanssa käymässään keskustelussa Man
nerheim pysyi samalla kannalla kuin Keitelille 27.8. lähteneessä kir
jeessä. Erfurth perusteli Mannerheimille kuitenkin joustavuuden tar
vetta ja maaston ottamista huomioon. Kun saksalaiset etenisivät yli Ne
van, maasto ja tiestö edellyttivät heidän hyökkäävän kaakosta luotee
seen, noin Kolhisin (Keitossa) korkeudella. Idempänä ja koillisempana
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ei soisen maaston takia voinut operoida. Olisi siis hyvä, jos suomalai
set etenisivät kaupungin luo luoteesta Viipurin—Pietarin tien molemmin 
puolin. Sestoretskin (Siestaijoen) itäpuolella oleva järvi antaisi hyvän 
tuen oikealle sivustalle. -  Halder arvioi, että Pietari ei kestäisi yli viik
koa, jos sen ympärillä olisi tiivis saartorengas. Tämä ei onnistuisi, jos 
suomalaiset jäisivät toiseen, uloimpaan renkaaseen.29

Erfurth ja  OKW olivat tyytymättömiä Suomen vastaukseen. Saksa 
tosin luopui Kaakkois-Laatokan rannikon vartioimispyynnöstä, mut
ta toivoi suomalaisten luovan sillanpään Lotinapellon luoja lähettävän 
sieltä liikkuvan ryhmän ottamaan yhteyttä saksalaisjoukkoihin. Samoin 
saksalaiset edelleen pyysivät, että suomalaiset tunkeutuisivat pohjoises
ta Leningradia kohti. Saksalaiset katkaisisivat ensin neuvostojoukkojen 
yhteydet itään, mutta sitten olisi saatava iskujoukoin yhteys Leningra
din ja  Laatokan välillä.

Ryti ja  Walden olivat taas 31.8. Päämajassa neuvottelemassa. Pää
tettiin olla suostumatta Keitelin uuteenkaan ehdotukseen eikä ’’yleensä 
ryhtyä hyökkäykseen vahvasti varustettuja linnoituksia vastaan laajalla 
alalla”. Walden jäi päämajaan seuraamaan keskusteluja.

Kielloista huolimatta ja vaikka ymmärsikin suomalaisten perustelu
ja, Erfurth edelleen esitti, että suomalaiset sotilaallisista syistä, erityi
sesti huoltovaikeuksien vuoksi, painostaisivat Leningradia pohjoisesta. 
Mannerheim puolestaan esitti, että saksalaiset itse toisivat Kannakselle 
kenraali Engelbrechtin (163.) divisioonan, jota sitten voitaisiin huoltaa 
Suomesta käsin.

Erfurth ehdotti, että suomalaiset etenisivät Valkeasaaren suunnalla 
jonkin matkaa rajan yli, Mustapurolle (Tsornaja retska), jolla on sama 
lasku-uoma kuin Rajajoellakin, ja pitäisivät tämän puron alajuoksun 
hallussaan. Tavoite oli jonkin matkaa vuoden 1939 valtakunnanrajan 
eteläpuolella, mutta selvästi Leningradin puolustuslinjojen pohjois
puolella. Mannerheim ja Walden katsoivat, että tällainen ’’lievä komp
romissi oli sotilaallisesti tarkoituksenmukainen, saksalaisten kannalta 
tarpeellinen ja  suomalaisten kannalta sangen lievä”.

Ylipäällikkö käski 31.8. tavoitteeksi jatkaa hyökkäystä Länsi-Kan
naksella hieman vuoden 1939 rajan yli linjalle Rajajoensuu-Retukylä- 
Aleksandrovka-Valkeasaaren itäreuna-Ohta (IV ja IIAK). Itä-Kannak
sella I AK:n tehtäväksi tuli edessä olevan vihollisen tuhoaminen, mutta 
sille ei asetettu maastotavoitetta. Seuraavana päivänä annetun käskyn 
mukaan I AK vahaisi Kirjasalon etelän kautta kiertäen ja ryhmittyisi 
puolustukseen valtakunnanrajalle välillä Raasuli-Laatokka. Armeija-
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kunnat valmistautuivat tiedustelemalla selvittämään venäläisten puo
lustusasemien sijainnin ja miehityksen.

Erfurth raportoi OKW:lle tilanteen ja kysyi, voisiko 163. Divisioo
nan tuoda Kannakselle, jossa se voisi sulkea luoteesta Leningradin 
saartoon. Suomen päämajan laskelmat osoittivat kuitenkin, että saksa
laisen divisioonan siirto V i i p u r in- Le n i n g rad in tielle olisi vaatinut lii
an pitkän ajan, minkä lisäksi divisioonan tykistö oli sitoutunut sotatoi
miin. Tulisi myös huolto-ongelmia. Mannerheim luopui ajatuksesta.

Walden soitti aamulla 1.9. presidentille30 ja kysyi suostumusta komp
romissiin. Suomalaiset joukot ylittäisivät vanhan rajan Viipurin-Lenin- 
gradin tien molemmin puolin, menisivät vielä hieman pitemmälle rajan 
yli, Tsornaja Retskalle asti, ja ottaisivat sieltä käsin huolehtiakseen Le
ningradin saarrosta luoteesta. Ryti totesi, ’’etten näissä oloissa katsonut
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voivani vastustaa tätä ehdotusta”. Hän esitti kuitenkin, että Manner
heim tässä yhteydessä pyytäisi saksalaisilta 25 000 tonnia viljaa, jonka 
antamisesta nämä olivat heinäkuussa kieltäytyneet. Puintikauden veny
essä väenpuutteen takia Suomi tarvitsisi välttämättä lisää viljaa.

Mannerheim ilmoitti 1.9. iltapäivällä Erfurthille, että 163. Divisioo
nan tuomisesta oli luovuttuja että hän oli saanut presidentiltä valtuudet 
edetä Mustapurolle. Suomalaiset etenisivät samassa tahdissa kuin sak
salaiset saartaisivat Leningradin idästä ja koillisesta. Jos olisi mahdol
lista, suomalaisten vasen siipi levitettäisiin Agalatovoon (Ohalatvaan). 
Rytin pyynnöstä Mannerheim pyysi 25 000 tn ruista, vaikka asian ei 
voinutkaan katsoa kuuluvan sotilasviranomaisille. Erfurth ilmoitti asi
an ylemmilleen ja peruutti OKHille esittämänsä pyynnön tuoda 163.D: 
n Kannakselle (suomalaisen divisioonan vaihtoon).31

Saksan Pohjoisen Armeijaryhmän komentaja Ritter von Leeb oli tyy
tyväinen kuultuaan Keitelilta, että suomalaiset etenisivät hieman. ’’Pää
asia, että pitävät yllä taistelutoimia lähipäivinä.”32 Vastaavasti Rytin 
toivomus täytettiin. Erfurth sai 4.9. aamulla tiedon, että suomalaisille 
toimitettaisiin 15 000 tn ruista.33

Vanhan rajan ylitys tuli poliittisesti hankalaan vaiheeseen sekä suur- 
poliittisesti että sisäpoliittisesti. Itään suuntautuvan hyökkäyksen al
kuun komentopäällikkö Tuompo laati päiväkäskyluonnoksen sangen 
aktiiviseen sävyyn (’’bolsevismin tuhosta ja  taistelusta lopullisen voit
toon asti”). Ylipäällikkö lyhensi luonnosta, mutta loppuun tuli lause 
’’taistella loppuun, kestävän rauhan turvaaviin rajoihin”. Rajan ylityk
sen tultua Kannaksenkin osalta hyväksytyksi Tuompo (noin 2.9.) kysyi, 
eikö olisi parempi jättää pois viittaukset rajoihin. Mannerheim soitti 
Waldenille, joka oli samaa mieltä Tuompon kanssa. Waldenin ehdotuk
sesta loppu sai muodon ’’selviytyä nykyisestä maailman myrskystä kes
tävään rauhaan”. Todettiin, ettei olisi hyvä jos vanhan rajan saavutta
minen tehtäisiin kovin näkyväksi. Mannerheimin päiväkäsky julkaistiin 
4.9.1941, kun hyökkäys kohti Syväriä alkoi.34

Ympäri maailman valettiin kannuja Leningradin kohtalosta. Yksi 
mielipiteensä lausuneista oli Suomen Washingtonin-sotilasasiamies Per 
Zilliacus. Hänen 28.8. lehdistölle antamansa vastaukset levisivät vir
heellisessä muodossa Rooman ja Buenos Airesin lehtiin, mikä aiheutti 
Suomen ulkoministeriölle huolta. Voisi syntyä epäilyä siitä, että Suomi 
tavoittelisi Leningradia. Päämajan kautta Zilliacus raportoi torjuneensa 
ajatukset suomalaisten hyökkäyksestä Leningradin pohjoispuolen lin
noitusalueelle ja osallistumisesta miehitykseen. Lisäksi hän oli arvioi-
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nut, että kaupungin valtaaminen olisi etelästä käsin helpompaa, mutta 
että saksalaiset saattaisivat pakottaa kaupungin antautumaan katkaise
malla sen huollon. Mannerheim pyysi ulkoministeriä ’’tarpeen vaaties
sa antamaan eversti Zilliacukselle ohjeita väärien tietojen oikaisemi
seksi”.35 Huhun syy oli siis lehtimiesten virheessä.

Ulkoministeri Rolf Witting teki amerikkalaisille diplomaateille sel
väksi, että ’’Suomi ei osallistu Pietarin piiritykseen”, koska sen on 
myöhemminkin ’’elettävä Saksan ja Venäjän vieressä”.36

Saksan sodanjohtoesikunnan, OKW:n päällikkö, kenraali Jodi saa
pui 4.9. tarkastelemaan Suomen sotatilannetta ja  kannustamaan suoma
laisia. Odotusten vastaisesti Jodi ei painostanutkaan Suomea. Päinvas
toin hän totesi, että ’’hänellä ei ole meihin nähden mitään vaatimuk
sia”. Keskustelussa Mannerheim Waldenin tukemana selitti aikaisem
man kantansa mukaisesti, että ’’jatkamme etenemistä linnoitetulle vyö
hykkeelle asti, jotta vihollinen luulisi jatkuvan offensiivin olevan ky
symyksessä”. Varsinaiseen hyökkäykseen ei ollut voimia. Linnoitukset 
olisi vallattava selustasta päin. Tähän Jodi ilmoitti saksalaisten olevan 
valmiit. Kenraali Tuompo kirjoittaa päiväkirjassaan: ’’Jos haluamme 
jäädä Kannaksella suunnilleen entiselle rajalle, saksalaiset joukot yrit
tävät ottaa Leningradin pohjoispuolella olevan linnoitetun vyöhykkeen 
etelästä eli siis selustasta päin. Fiihrer ymmärtää, että Leningradin poh
joispuolella oleva alue on selvitettävä venäläisistä, jotta Suomi voisi 
koti uttaa j oukkoj aan.”

Kenraali Erfurth on merkinnyt muistiin, että Mannerheim ’’antoi 
ymmärtää” 4.9. Jodlille saman minkä aiemmin monta kertaa hänelle: 
’’Suomalaisille ei rajan saamisella lähemmäs Leningradia ole merkitys
tä.” Tuompon mukaan Jodi selitti: ’’Jolleivät poliittiset syyt vaadi etene
mistä pitemmälle Kannakselle, Saksan sotilasjohto ei pyydä sitä täysin 
tietoisena siitä, miten välttämätöntä suomalaisille on kotiuttaa nopeasti 
osia joukoistaan.”37 Tosin lausuntoon sisältyi ajatus, jonka mukaan luo
pumalla osallistumasta valtaustaisteluihin Suomi luopui myös peruste
luista Leningradin saamiseen.

Leningradista sivusotanäyttämö

Leningradin suunnan taistelujen tärkeysjärjestys ja painopiste vaihte- 
livat tilanteen mukaan. Vielä elokuun lopussa saksalaisilla oli täysin 
avoinna kysymys, hyökättäisi inkö päin Leningradia. Pohjoisen Armei
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jaryhmän kanta oli 4.9., että ensin suoritettaisiin murto Leningradin 
puolustusvyöhykkeeseen, sitten vallattaisiin länsipuolen rannikkolin- 
noitukset ja sen jälkeen tehtäisiin isku koilliseen ja otettaisiin yhteys 
suomalaisiin.38

Halder sai kuitenkin 5.9. iltapäivällä keskustelussa Hitlerin kanssa 
läpi ajatuksensa, jonka mukaan Leningradista tulisi ’’sivusotanäyttä- 
mö”. Tärkein kohde oli Pähkinälinna. Ulompaan sulkulinjaan tarvittai
siin Nevaan asti miehitykseksi 6-7 divisioonaa. Sitten vietäisiin mah
dollisimman paljon jalkaväkeä Nevan yli, suljettaisiin kaupunki idästä 
ja päästäisiin yhteyteen suomalaisten kanssa. Panssarit ja  ilmavoimat 
annettaisiin sitten pois (eli Keskisen Armeijaryhmän suuntaan) ja puh
distettaisiin rannikko (eli Oranienbaumin motti). Vasta kaiken tämän 
jälkeen yritettäisiin yhteyttä suomalaisiin Lotinapellon kautta.39

Nikolai Barysnikovin mukaan suomalaisten hyökkäys pysähtyi neu
vostosotilaiden puolustukseen. Toki suomalaisille ei Kannaksella an
nettukaan pitemmälle ulottuvia tavoitteita. Neuvostojoukkojen paikalli-
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set hyökkäykset (mm. 5.9. ja 13.-20.9.1941) aiheuttivat kyllä rintama
linjan heilahtelua Valkeasaaren suunnalla.40

Pähkinälinna päätyi saksalaisten käsiin 8.9., ja hyökkäys Laatokan 
eteläpuolelle sujui suhteellisen nopeasti. Mannerheim selitti 15.9. Er
furthille, ettei hänellä ollut mitään erityistä sitä vastaan, että saksalai
set ryhtyisivät Leningradin lähisaartoon, ennen kuin pyrittäisiin yhteen 
Laatokan kaakkoispuolella. ”Me otamme sillä välin Petroskoin.”41

Suomalaisten kannalta merkitsi riskinottoa se, että Itä-Karjalan ope
raation takia Karjalan kannaksen joukkoja heikennettiin tuntuvasti. Li- 
säriski aiheutui siitä, että Leningradiin suuntautui hyökkäysuhka ete
lästä eikä pohjoisesta. Oli odotettavissa, että Leningradin väestö pyrki
si pois suomalaisten rintaman lävitse. Siksi olisi toivottavaa, että sak
salaisten hyökkäys pian tunkeutuisi myös Leningradin pohjoispuolelle. 
Mannerheim esitti tästä 18.9. huolensa Mikkelissä vierailleelle Saksan 
tiedustelun päällikölle amiraali Canarikselle: "Toivon yhä, että saksa
laiset menevät oikeaan aikaan Nevan yli ja  työntyvät meikäläisten ja 
venäläisten väliin.” Myös rintamavastuulliset kenraalit Oesch ja  Laati
kainen huolestuivat siitä, kuinka joukkojen pitäisi suhtautua leningra
dilaisiin, jos nämä yrittäisivät tunkeutua saartorenkaasta pohjoiseen.42

Saksalaisten hyökkäyksen taas hidastuttua Pohjoisen Armeijaryhmän 
painopiste muuttui 22.9. Sen oli seuraavaksi vallattava Kronstadtinlah- 
den rannikkokaista ja suljettava rengas Nevan eteläpuolella vielä tii- 
viimmäksi. Siten vapautettaisiin voimia jatko-operaatioille: hyökkäyk
seen Nevan yli pohjoiseen ja Olhavan alajuoksun yli itään (Laatokan 
etelärannan puhdistamiseksi). Selvästikin tähän liittyi Saksan Pohjoi
sen Armeijaryhmän ja merivoimien toivomus, että suomalaiset voisi
vat pian vallata Koiviston saaren.43 Lisäksi Pohjoinen Armeijaryhmä 
kysyi 1.10. suomalaisten patterien mahdollisuutta toimia Kronstadtia 
vastaan.44 Kumpaakaan toivomusta suomalaiset eivät täyttäneet. Neu
vostojoukot lähtivät Koiviston alueen saarilta marraskuun alkuun 1941 
mennessä.

Mannerheimin vastasi Keitelin 22.9. lähettämään kirjeeseen 25.9. 
taas torjuvasti: Suomalaiset pitäisivät Karjalan kannaksella linjansa vi
hollista sitoen. Lisäeteneminen aiheuttaisi liikaa tappioita. Vihollisen 
puolustus oli todettu sitkeäksi; vastassa oli jopa 52 tonnin panssarivau
nuja. Oli erityisen tärkeää, että saksalaiset puhdistavat Laatokan etelä
rannan, koska suomalaisten ei olisi mahdollista edetä Syvärin sillan
päästä etelään. Halderin kenraali Öhquistin mukana Suomeen lähettä
mään pyyntöön venäläisvoimien sitomisesta tuli hieman joustavampi
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Aluksia po istu i Kronstadt in satamasta suojaan saksalaisten pom m ituk-
selta 26.9.1941.
Ships left the harbour o f  Kronstadt to shelter fro m  German bombing  
on 26 Septem ber 1941.

vastaus: heikkoudestaan huolimatta Kannaksen joukot voisivat hyök
käillä saksalaisten ylittäessä Nevan.45

Tilanteen muuttuessa Pohjoisen Armeijaryhmän toimenpidejärjestys 
kääntyikin 1.10. suomalaisten näkemyksen mukaiseksi: 1) XXXIX Ar
meijakunta aloittaisi hyökkäyksen Laatokan kaakkoispuolelle. 2) Le
ningradin länsipuolen tilanne selvitetään ja venäläiset heitetään Suo
menlahteen. 3) Etelästä edetään Leningradin lähelle (tosin pattereiden 
sijoittaminen on vaikeaa). 4) Hyökätään yli Nevan.46

Suurpoliittisesti suomalaisille oli tavallaan helpotus, että saksalaisten 
painopiste siirtyisi etelämmäs. Saatuaan tietää Pohjoisen Armeijaryh
män panostavan Moskovan suuntaan Mannerheim ymmärtäväisesti to
tesi olevan ’’hyvä, että Timosenkon Armeijaryhmä tuhotaan. Se on pal
jon tärkeämpää kuin Leningrad. Me voimme odottaa.”47

Leningradin suunnalla voimasuhteet muuttuivat syyskuussa saksa
laisten kannalta entistä epäedullisemmiksi. Neuvostojoukkoja oli alu
eella 500 000 ja  saksalaisia 275 000. Talven tultua, tammikuussa 1942 
saksalaisia ja  neuvostojoukkoja oli molempia hiukan yli 200 000.48

Saksalaisten Tihvinän tavoittaneen, epäonnistumiseen päättyneen 
operaation aikana Leningradin lähialueen tapahtumat jäivät vähemmäl
le huomiolle. Saksan sodanjohdossa 6.-8.12. suoritetussa tilanteenarvi- 
ossa Pohjoisen Armeijaryhmän tehtävä oli varsin maltillinen: oli mikäli 
mahdollista saavutettava talven kuluessa yhteys suomalaisiin Syvärin 
suunnalla sekä katkaistava Leningradin yhteydet. Näkemys oli, että Le
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ningrad ei voisi kestää, mikäli se todella eristettäisiin.49
Saksalaisten rintamatilanteen heikkeneminen uhkasi suomalaisten 

mahdollisuuksia vähentää sodankäynti ään säästöliekille. Suomalaiset 
olivat huolestuneita siitä, uhkaisiko neuvostojoukkojen hyökkäys hei
dän Syvärillä olevia asemiaan. Mannerheimin toimeksiannosta Hein
richs tiedusteli 7.1.1942 Saksan päämajassa, aikoivatko saksalaiset 
edelleen pitää Leningradin saarrettuna. Suomalaisia tyynnyteltiin tur
hankin optimistisesti: Pohjoinen Armeijaryhmä voisi Nevan yli hyökä
ten piankin supistaa saartorengasta pohjoisesta tai laajentaa saksalais
ten aluetta Pähkinälinnan luota itään. Vielä Hitler totesi, että Pietarin 
saartoon ja kukistamiseen ei ollut ryhdytty pelkästään Suomen avusta
miseksi, vaan hän oli ryhtynyt siihen koko asian suuren poliittisen mer
kityksen vuoksi.50

Mitä Leningradille tehdään?

Barbarossa-hyökkäyksen edistyessä Saksan johtomiesten ajattelussa 
säilyi idea Moskovan ja  Leningradin hävittämisestä maan tasalle. Täl
tä pohjalta Hitler lausui 8.7.1941 päämajassaan, että tuhoaminen voi
taisiin aloittaa pommituksin, jotta operaation voimaa ei uhrattaisi kau
punkien valtaukseen.51

Saksalaisten lähestyessä Leningradia yhdysupseeri, kenraali Erfurth 
välitti 20.8. Mannerheimille ajatuksen, jonka mukaan Leningrad saar
rettaisiin ja muserrettaisiin lentokonein ja tykistöllä. Erfurth kertoi 
OKH:n kaavailuista tarkemmin 28.8. yleisesikuntapäällikkö Hancllille: 
’’Tappioiden välttämiseksi kaupunkiin ei hyökättäisi jalkaväellä, vaan 
lamaannutettaisiin sen ilmatorjunta ja hävittäjät ja murrettaisiin sitten 
sen elin- ja  puolustuskyky tuhoamalla vesilaitokset, varastot sekä va
lon-ja voimanlähteet. Sotilaalliset laitteet ja puolustuksen voima lan
nistettaisiin tulituksella.” Saksan sotilasjohdon mielestä oli tärkeää 
saartaa kaupunki läheltä.52

Suomessa jatkuvana uhkana pidetyn Leningradin tuhoutumisen mah
dollisuus herätti odotuksia, jopa innostunutta suhtautumista. Lehtitie
doista oli ilmennyt, että venäläiset olivat sijoittaneet Leningradiin rä- 
jähdyspanoksia.53 Oli kai helpottavaa, että vastuu jäisi venäläisten nis
koille. -  Puna-armeija ja punalaivasto valmistelivat todella kaupungin 
ja alusten räjäyttämistä, ei kuitenkaan kaikkien talojen. Koko kaupun
kia ei ollut aikomus hävittää, mikä ilmenee siitä, että miehityksen va
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ralle valmisteltiin laaja vastarintaorganisaatio.54
Mannerheim oli kuitenkin sitä mieltä, ettei suurkaupunkia voitai

si kokonaan hävittää. Tätä osoittaa hänen reagointinsa Erfurthin 30.8. 
vahvistaessa, että Saksan puolustusvoimien johdon tarkoitus oli Lenin
gradin hävitys perusteellisesti maan tasalle. Tähän Mannerheim tote
si päättäväiseen sävyyn: ’’Sitten venäläiset rakentavat taas uuden Pie
tarin.”55

Neuvottelussa 4.9.1941 Mannerheim oli Jodiin näkemyksen mu
kaan ’’pidättyväinen lausunnoissaan” Leningradin kohtalosta. Jodi 
puolestaan selitti: ’’Jotta joka 25 vuoden kuluttua ei tulisi uutta sotaa, 
bolsevismi on nyt tuhottava ja  Leningrad todennäköisesti hävitettä
vä.”56 Tämä oli virallinen kanta, jonka Hitler lähes samoin sanoin il
moitti 27.11.1941 Berliinissä Suomen ulkoministerille.57

Keitel selitti 22.9. kirjeessä Mannerheimille, että Leningradilla ei 
olisi Itä-Euroopan tulevassa uudelleenjärjestelyssä olemassaolon oi
keutusta ja sitä odottaisi täydellinen tuho, koska venäläiset puolustai
sivat sitä viimeiseen asti. Vastaavan kannanoton kirjasi muistiin Saksan 
merisodanjohto: ’’Führer on päättänyt, että Leningrad hävitetään maan 
tasalle. Neuvostoliiton tuhouduttua ei ole tarvetta tämän suuren asutus
keskuksen säilyttämiselle. Suomikin oli ilmoittanut, ettei se ole kiin
nostunut kaupungin olemassaolon jatkamisesta sen uuden rajan välittö
mässä läheisyydessä.”58

Saksalaisten kielenkäytössä esiintyivät myös antiikin roomalaisiin 
liittyvät sanonnat: Lontooseen liittyen ’’Karthago on hävitettävä”59 ja 
Leningradiin liittyen ajatus, että kaupungin alue oli tasoitettava auraa
malla (’’auran on käytävä kaupungin ylitse”). Hitler käytti samaa sana
muotoa toistuvasti.60 Toki klassisesti sivistyneet suomalaisetkin tunsi
vat roomalaisten sanonnat.

Leningradin tuhoamispäätös oli suuri pettymys Saksan merivoimil
le. Niiden pyrkimys oli säilyttää Leningradin telakat, satamat ja muut 
laivastolle tärkeät laitteet. Hitler kuitenkin katsoi kannanotossaan, että 
niihin suostuminen ei ollut mahdollista ottaen huomioon Leningradin 
osalta päätetyn yleislinjan.61

Suomessa pohdittiin laajemminkin sitä, mitä Leningradista voitaisiin 
saada. Lähtökohtana oli se, että Neuvostoliitto oli siirtänyt sinne vuon
na 1940 luovutetulta alueelta koneita ja raaka-aineita. Lähettiläs Kivi
mäki kävi keskustelemassa asiasta Auswärtiges Amtissa ja myös OKW: 
n edustajien kanssa. Hän esitti valtiosihteeri Weizsäckerille, että suo
malainen upseeridelegaatio kävisi Leningradissa valtauksen jälkeen.62
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Saksan vastaus viipyi, mutta valtauskaan ei ollut enää ajankohtainen. 
Auswärtiges Amtissa esitykseen suhtauduttiin kyllä myöhäissyksyllä 
myönteisesti, ja  keväällä 1942 Saksan johdon edustaja Karl Schnurre 
lupasi, että Suomi saisi Leningradin valloituksen jälkeen lähettää de
legaation etsimään Suomesta vietyä omaisuutta ja  Suomen tarvitsemia 
raaka-aineita.63

Hallitsematon ja vaarallinen miljoonakaupunki

Saksalaishyökkääjien oli ajatuksissaan varauduttava siihen, että venä
läiset voisivat luopua Leningradista nopeastikin. Suomeen välittyi ken
raali Erfurthin kautta arvio, jonka mukaan kaupunki ei kestäisi yli viik
koa, jos sen ympärillä olisi tiivis saartorengas. OKH:ssa pohdittiin, ai
ottiinko Leningradia puolustaa. Neuvostojoukot voisivat pitää kaupun
gista kiinni arvovaltasyistä tai kuluttaakseen ja sitoakseen saksalaisten 
hyökkäysvoimaa.64

Mikäli Leningrad vallattaisiin, syntyisi ongelma alueen ja  väestön 
hallinnoimisesta.65 Miten huolehdittaisiin miljoonakaupungin väestös
tä, jos kaupunki antautuisi? Hyökkääjän omakin huolto oli jo äärira
joilla. Kun asukkaiden huoltoa ei pystyttäisi jäljestämään ja kun kau
punkiin etenevien sotilaiden henki olisi miinoitusten takia vaarassa, 
Saksan sotilasjohdon ratkaisuksi tuli, että kaupungin antautumista ei 
otettaisi vastaan. Kenraali Erfurth kertoi 28.8. OKH:n kaavailuista hie
man kaunistelevasti yleisesikuntapäällikkö Hanellille: Antautumista ei 
tultaisi vaatimaan.66

Saksan taloussuunnittelua johtava valtakunnanmarsalkka Göring 
päätyi 16.9.1941 siihen, että suurten kaupunkien valtaus ja  miehitys ei 
ollut ’’taloudellisten pohdintojen” takia toivottavaa.67

Saksan Pohjoisen Armeijaryhmän johto oli kuitenkin se, jonka oli
si käytännössä annettava käskyt antautumisen toijumisesta. Hitleril- 
tä odotettiin Leningradin kohtalosta selkeää kannanottoa, mutta vielä 
18.9. vastauksena oli, että Hitler lykkäsi ratkaisua eli pidätti itselleen 
päätösvallan siihen ’’mitä Leningradille tapahtuu antautuessa”.68

Hitlerille esiteltiin Leningradin antautumisasiaa OKH:n ja OKW: 
n esittelyissä. Lähtökohtana oli OKH:n kirjelmä 18.9.1941 ja esittely
muistiot 21.9. ja 22.9., joissa esitettiin, että kaupunkia ei miehitettäisi, 
koska se johtaisi elintarvikehuollon lankeamiseen saksalaisten vastuul
le. Hitlerin kanta oli jo 21.9. selvä: Jos kaupungista vaikeassa tilantees
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sa esitettäisiin antautumispyyntöjä, niihin ei suostuttaisi. Rintamalinjan 
läpi kaupungista pois pyrkivät oli käännytettävä tulittamalla.69

Kun asia herätti rintamajoukoissa edelleen huolestumista, Hitler 
päätti uudelleen 7.10.1941 OKW:n perusohjeessa nro 44, että Lenin
gradin ja myöhemmin Moskovan antautumista ei otettaisi vastaan. Rat
kaisua perusteltiin: ’’Toimenpiteen moraalinen oikeutus on selvä. Ku
ten Kiovassa aikasytytteiset räjähdykset saattoivat joukot vakaviin vaa
ratilanteisiin, on samanlaista laskettava Moskovassa ja Leningradissa. 
Neuvostoliiton radio on itse ilmoittanut, että Leningrad on miinoitet
tu ja että sitä puolustetaan viimeiseen mieheen. Vakavien kulkutautien 
vaara on odotettavissa. Siksi saksalaiset sotilaat eivät saa astua näihin 
kaupunkeihin. —  Venäläisten kaupunkien pelastamiseksi saksalaisten 
sotilaiden hengen tulituksenvaaraan saattaminen ja  asukkaiden ravitse
minen saksalaisen kotimaan kustannuksella ei ole puolustettavissa. —  
Johtajan tahto on saatettava kaikkien komentajien tietoon.”70

Pohjoisen Armeijaryhmällä oli edelleen huoli siitä, miten sotilaiden 
antautuminen voitaisiin estää. Sotamarsalkka Wilhelm Ritter von Leeb 
lähetti OKHdle kysymyksen, eikö antautuvat kuitenkin pitäisi viedä so
tavankeuteen.71 Pohjoinen Armeijaryhmä halusi eristää kaupungin mii
nakentillä, jotka estäisivät venäläisen siviiliväestön liikkeitä; näin sak
salaissotilaat eivät joutuisi pohtimaan, käyttäisivätkö he aseita siviilejä 
vastaan.72

Kun kaupungin väestölle ei ollut mahdollisuutta tuoda elintarvikkei
ta, Saksan sodanjohdon suunnitelmaksi muotoutui se, että väestö ajet
taisiin pois. Tästä sotamarsalkka Keitel kirjoitti jo 31.8. OKHdle. Ken
raalieversti Halderin kanta oli, että karkottaminen ei olisi käytännös
sä toteutettavissa ja  siksi arvoton.73 Silti ajatus eli. OKH:n asiakirjassa 
’’Leningradin saarrosta” (21.9.) kaavailtiin, että kun Leningradin asuk
kaat olisivat kaupungin pommitusten ja nälän kypsyttämiä, heille avat
taisiin rintamaan väyliä ja heidät päästettäisiin lähtemään.74 Hitler selit
ti 7.10.1941: ”On siksi vain tervetullutta, että on pienehköjä, sulkemat- 
tomia aukkoja, joita pitkin asukkaat voivat virrata ulos Sisä-Venäjälle. 
Kaikkia muitakin kaupunkeja koskee se, että ne on ennen valtausta ty
kistötulella ja ilmahyökkäyksin hajotettava ja saatettava väestö pake
nemaan. —  Venäjän sekasorto kasvaa sitä suuremmaksi ja vallattujen 
itäalueiden hyödyntäminen sitä helpommaksi, mitä enemmän neuvos- 
tokaupungeista pakenee väestö Venäjän sisäosiin. Loput varuskunnasta 
jäävät sitten koko talveksi. Keväällä tunkeudumme kaupunkiin, toimi
tamme hengissä olevat Sisä-Venäjälle tai otamme vangiksi.”75
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Evakuointi Leningradista 1941-1942  
The evacuation o f  Leningrad, 1941-42

Jakso L e n in g rad ila is ia E sikau p u n g e is ta Y h te en sä

2 2 .6 .-2 7 .8 .1 9 4 1 488  7 0 3 * 147  500 6 3 6 2 0 3

8 .9 .1 9 4 1 -2 2 .1 .1 9 4 2 72 901 3 1 8 1 0 1 0 4 7 1 1

2 2 .1 .-1 5 .4 .1 9 4 2 4 7 4 5 7 3 7 9 6 1 3 534  186

5 .-6 .1 9 4 2 1 0 5 8 0 0 (1 0 5 8 0 0 )

7 .-1 1 .1 9 4 2 432 600 (432  60 0 )

Y hteensä (1 5 7 4 5 7 7 ) (2 5 8 9 2 3 ) (1 833  500)

* lisäksi evakuoitu 175 400 lasta, jotka palasivat heti takaisin

Syyskuusta 1941 huhtikuuhun 1942 Leningradista evakuoitiin noin 
650 000 ihmistä.76 Samana aikana kuoli noin 420 000 siviiliä. Vaikka 
saksalaisten kaavailut olivatkin pitkälti toteutuneet ja saksalaiset ’’um
mistivat silmänsä” evakuoimisille77, pääosa Leningradin väestöstä oli 
vielä keväällä 1942 jäljellä kaupungissa. Tämä oli ainakin osasyynä 
siihen, että saksalaiset empivät edelleen hyökkäämästä Leningradiin. 
Kevään ja kesän tullen oli odotettavissa, että kulkutaudit leviäisivät, ja 
ne uhkaisivat yhtä lailla miehittäjiä. Kenraaliluutnantti Talvelalle Hitler 
selitti 18.3.1942: ’’Mutta vaikea ongelma on Pietarin nelimiljoonainen 
väestö. Niin kauan kuin se on vihollisen puolella, se syö bolsevikkien 
viljaa. —  Tiedän, että auttaisimme teitä parhaiten valtaamalla Pieta
rin. Se tapahtuu, kun keksimme, mitä voimme tehdä Pietarin nälkäisil
le naisille ja  lapsille.”78

Vaikka Hitlerin perustelut leningradilaisten kohtelusta olivatkin käy
tännön seikkoihin liittyviä, taustalla oli hänen yleisnäkemyksensä idän- 
sotaretkestä. Hän katsoi, että venäläisiä saisikin kuolla: ’’Saksan ja 
Venäjän sota on häikäilemätöntä tuhoamissotaa.”79 Sodan jälkeisissä 
Numbergin oikeudenkäynneissä saksalaiskenraalit eivät saaneet tuo
miota ’’nälkäsaarrosta”, koska se vastasi ikiaikaista sodankäynnin käy
täntöä.80

Nevan raja?

Yllyttäessään suomalaisia hyökkäämään Leningradia vastaan saksa
laiset puhuivat kaupungin alueen antamisesta Nevan pohjoispuoliselta
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osalta suomalaisille. Niinpä Suomessa ainakin joissain asioista perillä 
olevissa piireissä alkoi levitä ajatus, jonka mukaan raja kuitenkin ve
dettäisiin Nevalle. Ei tuntunut houkuttelevalta saada saksalaisia Nevan 
pohjoispuolelle.

Helsingin hallituspiireissä ei siis haluttu lyödä lukkoon torjuvaakaan 
kantaa. Inkeriläisten edusmies Kaapre Tynni tiesi asian riippuvan sak
salaisista. Mikäli Saksa ottaisi Viron ja Leningradin, Inkeristä, ainakin 
Nevan eteläpuolella olevasta osasta, tulisi Pietarin provinssi.8'

Inkeriläisille Inkeristä luopumisen selittäminen oli vaikeaa, mut
ta hallitusmiehet valitsivat linjan, jonka mukaan Nevan eteläpuoleis
ta aluetta ei tavoiteltaisi. Rangell selitti elokuun puolivälissä maaher
ra Hillilälle, että etelässä Suomen raja tulisi Nevalle ja Leningrad tuli
si Saksalle. Tästä olisi Hillilän mielestä ollut Suomelle tuntuva haitta, 
koska Neva oli suuren kanavasysteemin suuaukkoja se ja  satama jäisi
vät Saksan säädeltäviksi. Kanavan rakentaminen Vuokselta Viipuriin ei 
voisi tätä korvata.82

Inkerin asiain hoitokunta esitti perustelunsa 4.9.1941 pääministeri 
Rangellille, ja  hieman myöhemmin inkeriläisten edusmiehet Toikka ja 
Savolainen veivät Tynnin laatiman muistion Päämajaan. Siellä heidän 
oli määrä olla yhteydessä Itä-Karjalan miehityshallintoa valmistele
vaan everstiluutnantti V A. Kotilaiseen.83 Päämajan selkeää luopumis
ta Inkerin tavoittelusta todistaa, että Mannerheim totesi 23.9.1941 ken
raali Hanellille kyseeseen tulevan vapaaehtoinen väestönsiirto Inkeristä 
Aunukseen.84

Suomen johdon kaavailemat aluepalautukset olisivat jääneet merki
tyksettömiksi, jos niitä ei olisi esitetty Saksalle. Syyskuussa 1941 täl
laiseen varaukseen ryhdyttiinkin. Niinpä Ryti puhui rajakysymyksistä 
Blücherille ’’rupateltaessa” kahvikupposen ääressä 11.9.1941. Saksan 
lähettilään muistiinpanon mukaan Ryti mm. arveli, että Karjalan kan
nakselta olisi parasta liittää Suomeen aluetta Nevaan asti. Tämän edel
lytyksenä kuitenkin oli se, ettei Leningrad säilyisi suurkaupunkina. 
Saksan kannanotto Rytin ajatuksiin oli ’’kiinnostuneen positiivinen”, 
mutta jätti yksityiskohdat tulevaisuuteen.85

Saksalaisten miehitysviranomaisten kesken Itämaan (Ostlandin) ja 
Venäjän (Reichskommissariat Russland) valtakunnankomissariaattien 
väliraja aiheutti pohdintaa. Leningrad ja  Inkerinmaa olivat välimaastoa. 
Baltenlandin (Ostlandin) Viron pääpiirin (Generalbezirk) 10.8.1941 
määritelty alue noudatteli jokseenkin Neuvosto-Viron rajoja. Alueen 
suunnittelusta vastaavat saksalaiset katsoivat kuitenkin syksyllä 1941,
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että raja itään ei ollut vielä vakiintunut. Oli odotettavissa, että itäosaan 
syntyisi uusia piirejä (Kreisgebiete). Tällaisia olivat neuvostoajan Pih- 
kovan (eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta) ja  Novgorodin alueet.86 
Ostlandin itäpuolella Narvan alueen takana alkoi eräiden laskelmien 
mukaan kuitenkin jo Venäjän valtakunnankomissariaatti.

Määritellessään Suomen rajaa Nevalle Hitler kuitenkin ratkaisi asi
an 29.9.1941 niin, että Neva olisi nimenomaan Ostlandin rajana Le
ningradia vastaan.87 Tämän jälkeen itäministeriön mietinnöt (20.10. ja 
11.11.1941) määrittelivät Ostlandin rajan kulkevan pitkin Nevaa. Sen 
sijaan suunnittelussa oli vaihtoehtoja siitä, mihin Ostlandin itäraja si
joittuisi. Mikäli suomalaiset haluaisivat maayhteyden Laatokan etelä
puolitse, Ostlandin raja kääntyisi Nevalta etelään jo ennen Laatokkaa. 
Muussa tapauksessa se kääntyisi Laatokan etelärannan keskivaiheilta 
Olhavanjokea etelään. Toisaalta itäministeriössä kuitenkin pohdittiin 
vaihtoehtoa, jonka mukaan Suomelle annettaisiin Leningrad ja sen ym
päristö 40-50 km:n etäisyydeltä. Suomen raja olisi näin saman matkan 
Nevan eteläpuolella. Tällaisen ratkaisun etu olisi suunnittelijoiden mie
lestä se, että "Pietarin kysymys saa luonnollisen ratkaisun”, ts. huolen
pito alueesta siirtyisi suomalaisille.88 Sen sijaan Venäjän valtakunnan- 
komissariaatin kannalta asiaa pohtiva itäministeriön virkamies lähti sii
tä, että Venäjään sisältyisi Leningradin ympäristöä.89

Suomalaisille asiasta puhuttiin kuitenkin sen verran epämääräi
sesti, että Virolle suunniteltu kohtalo jäi auki. Suomen Päämajassa 
19.11.1941 vieraillut "Rosenbergin adjutantti” Scheidt hahmotteli Le
ningradin vapaakaupungiksi; Viro saisi miltei koko Inkerin, kun taas 
Pohjois-ja Itä-Inkeri (Laatokan etelärannalta) tulisivat Suomelle.90

Suomen sotilaalliset näkökohdat

Suomen päämajassa laadittiin ilmeisesti joulukuussa 1941 muistio "Itä
rajan yleisestä kulusta”, jossa Vienan ja Aunuksen kannaksien takaisen 
erämaasuoja-alueen lisäksi pohdittiin myös poikkeuksellista Karjalan 
kannaksen suuntaa.

Keskeinen tekijä Päämajan kaavailuissa Karjalan kannaksen suun
nalla oli se, mikä tulisi olemaan tulevaisuudessa tilanne Suomenlah
den pohjukassa. Jollei takuita saksalaisten tuesta ollut, oli kyseenalais
ta, voitaisiinko vuoden 1939 rajaan lainkaan saada oleellisia parannuk
sia. Jos kuitenkin Saksa olisi valmis sulkemaan Venäjältä ja venäläisten
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uudelleen alkavalta ekspansiolta pääsyn Suomenlahden alueelle, olisi 
Suomen mahdollista ulottaa rajatavoitteensa Nevalle. Leningradin suu
ri koko olisi tämän este, joten lisäedellytyksiä tällaiselle rajansiirrolle 
olisivat, että Leningradin teollisuus, satama ja liikenneverkosto supis
tuisivat ja että Kronstadtin linnoitussaari liitettäisiin Suomeen.91

Saman epävarman pohdiskelun mukaisesti Päämaja oli marraskuus
sa 1941 määritellyt Kannaksen pääpuolustusaseman yleislinjan. Tule
van rajalinjan ei ilmeisesti katsottu poikkeavan ainakaan kovin paljon 
vuoden 1939 rajasta, sillä puolustusasemat olivat vain hieman Man- 
nerheim-linjan etupuolella: Vammelsuu-Kuuterselkä-Lipola-Rautu- 
Vuoksi-Suvanto-Taipaleenjoki. VT-linjan suuntaus valittiin siten, että 
se sopi useampiin vaihtoehtoisiin tilanteisiin.92

Suomen päämajan puolustuspohdinnoissa rajanmuutoksen tueksi 
riittävän vahva liittolainen Suomenlahden alueella olisi ’’saksalainen 
balttilainen protektoraatti” (’’kuulukoon siihen Viro tai ei”), jonka raja 
kohtaisi Suomen rajan Nevalla. Mikäli protektoraatin itäraja olisi Olha- 
vanjoki, voisi Suomen Syvärin eteläpuolen suoja-alueen sisältävä raja 
myös ulottua idästä saman joen alajuoksulle. Vielä hypoteettisempi aja
tus oli, että Suomella olisi ’’sillanpääasema” Nevan eteläpuolella ja  että 
se puolestaan ulottuisi Laatokan etelärantaa myös Olhavanjoelle, jol
loin Laatokasta tulisi kokonaan suomalainen vesistö. Tällä suunnalla ei 
Syvärille kaavaillun kaltaisen suoja-alueen tavoittelu etelämmäs tulisi 
lainkaan kyseeseen.93

Sotatilanteen muutos palautti rajakaavailut lähtöruutuun. Saksalais
ten tulo Nevalle kävi epätodennäköiseksi. Ryti katsoi helmikuussa 
1943, että rauhankeskustelujen pohjaksi oli otettava vuoden 1939 rajat. 
Hän oli valmis luopumaan Lavansaaresta ja Seiskarista sekä vetämään 
rajan Kannaksella kauemmas Leningradista. Mannerheimin näkemyk
sen mukaan Kannasta oli luovutettava ”Inon linjaa myöten”. Kesä
kuussa 1943 Ryti oli valmis esittämään Saksalle rajalinjan, joka jättäisi 
Neuvostoliitolle eräitä Suomenlahden saaria (ei kuitenkaan Koivistoa 
ja Suursaarta) ja  Kannakselta alueen Inoa ja Järvialueen eteläreunaa

•• Q4myöten.

Leningrad saarroksissa

Leningrad oli vahvasti linnoitettu Suomen suunnallena muille suunnil
le suojaa lisättiin tarmokkaasti monin tavoin jo saksalaisten lähestyes

2 7 9



sä kaupunkia. Tärkein varustus oli kaupunkia kiertävän rautatien val
li. Tehtaiden rintamanpuoleiset seinät otettiin käyttöön linnoituksena ja 
vahvistettiin ikkuna-aukkojen kohdalla hiekkasäkein, joihin sijoitettiin 
konekivääriasemia. Viemäriverkostoon koottiin maanalaisten pommi
suojien verkosto. Taisteluhautoja kaivoi syyskuun aikana 80 000 ihmis
tä. He rakensivat 17 000 ampuma-asemaa rakennuksiin ja  taloihin, sekä 
4126 bunkkeria ja korsua ja 27 km puolustusvallituksia. Koko osasto 
koululaisista siviilihenkilöihin, naisiin ja lapsiin asti osallistui töihin. 
Rakennettiin yli 770 km panssarivaunuestettä, 28 760 km taisteluhau
toja ja 680 km piikkilankaesteitä. Korsuja rakennettiin yli 5 000, jou
kossa betonikattoisiakin. Putilovin rautatehdas valmisti 1 750 ’’sulku- 
asemaa” estämään panssarivaunujen pääsyä kaupunkiin.95 Leningrad 
muuttui vähitellen linnoitukseksi.

Saksalaiset saivat haltuunsa Kronstadtinlahden eteläsataman Pietar- 
hovin kohdalta. Soikkolanniemi jäi venäläisille. Laatokalla he pääsivät 
myös Nevan suun oikealle puolelle parinkymmenen kilometrin kaistal
le. Tämän leveän eteentyönnetyn aseman kohdalla oli Puskinin pikku
kaupunki.

Asemasotalinjan jo vakiinnuttua Leningradin ympärillä siellä yritet
tiin puolin ja toisin rynnäkköjä tykistön asemia vastaan ja  ilmapommi- 
tusta vihollisen asemiin. Joskus ne onnistuivat osaksi, mutta ennemmin 
tai myöhemmin linjat taas muotoutuivat entiselleen.96

Saartajien tilanne oli saatava mahdollisimman huonoksi. Talven lä
hestyessä Stalinin päämaja antoi 17.11.1941 Leningradin rintamal
le käskyn tuhota ja  polttaa rintamalinjan suomalaispuolelta 4-6 km:n 
etäisyydeltä kaikki majoitustilat. Tämä oli toteutettava tykistön ja krh: 
n tulella, iskuryhmin ja taistelutiedustelun yhteydessä. Ilmavoimien 
tuli vastaavasti tuhota tukikohdat ja esikunnat Vilakkalan-Valkjärven- 
Perkjärven tasalle asti.97 Tulos ei kuitenkaan näytä olleen toivotun kal
tainen. Toisaalta Suomen-vastainen raja rauhoittui suomalaisten lope
tettua hyökkäyksensä. Kannaksella esiintyi tosin aika ajoin väkivaltais
ta tiedustelua ja vanginsieppauksia, mutta Suomen puoleisen rintaman 
suhteellisesta turvallisuudesta todistaa se, että saarretun kaupungin ete
läpuolelta saapuneita kodittomiksi jääneitä perheitä siirrettiin syys-lo- 
kakuussa 1941 keskikaupungilta Suomen suunnalle.98

Leningradin jäätyä saarroksiin suomalaisten ja saksalaisten väliin 
sen asukkailla ei ollut aikomusta eikä mahdollisuuttakaan antautua. 
Stalin kyllä arvioi aluksi saksalaisten voivan vallata Leningradin minä 
hetkenä tahansa, jollei idästä nopeasti saataisi yhteyttä kaupunkiin.
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Heikkouden estämiseksi neuvostojohto sovelsi sotilaisiin ja siviileihin 
jyrkintä sotalakia. Lisäksi Stalin esti myös siviilien käyttämisen puo
lustustahdon heikentäjinä käskemällä 21.9.1941, että oli ehdottomasti 
ammuttava sellaiset venäläiset (vanhukset jne.), jotka saksalaisten lä
hettäminä saapuisivat, delegaatteina, kehottamaan kaupungin väestöä 
antautumaan ja tekemään rauhan. Käskyn täytäntöön soveltanut ken
raali Zukov ammutti myös kaupungista pakenevia ja ilman käskyä ve
täytyviä." Kun tappiot olivat olleet suuria, rintama repeili. Elo-, syys- 
ja lokakuussa Leningradin rintaman selustasta tavattiin noin 75 000 
’’hiippailijaa”. Kaupungin asukkaiden kurissa pitämiseksi, ryöstelyn ja 
oppositiohengen lannistamiseksi teloitettiin (sotaoikeuksien ja  sotatri- 
bunaalien päätöksin) maaliskuun loppuun 1942 mennessä 3 725 henki
löä ja  syyskuun loppuun 1942 mennessä vielä 1 630 henkilöä.100

Kronstadtia suojeltiin 26.9.1941 savutuksinpom m ituksia vastaan. 
Kronstadt was protected  fro m  bom bing by a smoke screen on 26 Sep
tember 1941.
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Vähemmistökansallisuudet tuottivat kaupungin puolustuksen johdol
le huolta. Leningradin rintaman sotaneuvosto antoi 26.8.1941 käskyn 
ryhtyä saksalaisten ja suomalaisten pakkoevakuointiin Leningradin ob
lastin esikaupungeista Siperiaan. Tällaisia suomalaisia laskettiin olevan 
88 700 ja saksalaisia 6 700. Siirron toteuttaminen viivästyi ja osa siir
rettävistä lienee jäänyt saksalaismiehitykseen. Smolnan aseman seu
tua käytettiin sekä nyt että talvisodan aikana pakkosiirrettyjen suoma
laisten sijoituspaikkana. Leningradin rintaman ilmavoimien komentaja 
pyysi (25.9.1941) siirtämään heidät epäluotettavina muualle. Maalis
kuun jälkipuoliskolla 1942 siirrettiin Leningradista 35 162 suomalais
ta ja saksalaista. Kaikkiaan Leningradista ja  sen esikaupungeista kar
kotettiin syksyyn 1942 mennessä 128 750 henkilöä (näistä 58 210 oli 
suomalaisia ja  saksalaisia, 40 230 epäsosiaalista ja 30 310 rikollista ai
nesta).101

Saksalaisten tulitus ja pommitus kaupunkiin kesti melko voimakkaa
na 4.9.1941-1.3.1942. Tykistöllä ammuttiin eniten marraskuussa 1941, 
kun taas lentopommeja pudotettiin eniten 4.-15.9. ja 1.-15.10.1941.102

Saksan Leningradin-pommitusten vilkkaat ja k so t
The intensive periods o f  the German bombardment o f  Leningrad

K uukausi P om m itus -
le n to ja K oneita P o m m e ja

syyskuu  1941 23 675 1 6 0 0 0

lo ka ku u 38 377 4 4 0 0 0 *

m arraskuu 38 388 8 0 0 0

jo u lu k u u 9 59 1 0 0 0

h u h tik u u  1942 7 118 600

m arras 22 32 2 7 0

ta m m ik .  1943 23 33 1 7 0 0

m aa lis ku u 16 29 165

h u h tik u u 27 22  [ ! ] 200

to u k o k u u 26 93 174

h e in ä ku u 3 7 790

*palopommeja
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Pahimman 19. syyskuuta 1941 tapahtuneen pommituksen aikana sä
veltäjä Dmitri Sostakovits kirjoitti juuri seitsemännen sinfoniansa par
tituureja. Hänen huoneessaan oli muutamia ystäviä, joiden tarkoitus oli 
soittaa sinfoniaan kuuluvia osia kuullakseen, miltä se kuulosti. Pom
mituksen aikana Sostakovits lähetti perheensä pommisuojaan, mutta 
jatkoi ystävineen soittamista. Hän soitti sinfonian toisen osan ilmator
juntatykkien paukkuessa. Se oli räsähtelevää lisämusiikkia sinfonialle. 
Sinfonian kolmas osa ei vielä ollut valmis. Sostakovits ehti kiijoittaa 
3/4 sinfoniastaan, ennen kuin lähti Leningradista 1.10.1941.103

Leningradin lisäksi saksalaisten pommitukset kohdistuivat 21 — 
24.9.1941 Kronstadtiin. Pietari Suuri oli sen perustanut ja  nimennyt 
’’Kruunun kaupungiksi” eli Kronstadtiksi. Neuvostoliiton Itämeren-lai- 
vasto oli sen satamassa. Kronstadtin satamassa oleva laivasto osallis
tui tykistöllään taisteluihin. Saksalaiset ampuivat Kronstadtin satamas
sa olevia aluksia tykistöllä ja pommittivat ilmasta. Erikoisen voima
kas pommitus tapahtui syyskuun 23. päivänä. Kun saksalaiset Stukat 
upottivat useita suuria laivoja Kronstadtin satama-altaaseen, niiden ras
kaat tykit siirrettiin maihin. Sieltä ne osallistuivat jatkuvasti taistelui
hin. Sota-aluksia siirrettiin turvallisemmalle Nevajoelle, ja huhtikuussa 
1942, ennen purjehduskauden alkua, saksalaiset yrittivät tuhota laivat 
(operaatio Eisstoss), saavuttamatta mainittavaa menestystä.104

Tehtaat jatkoivat työtään pommituksista huolimatta. Tärkeimmät teh
taat vain siirrettiin kaupungin takaosiin ja suuri joukko ammattimiehiä 
uusiin tehtaisiin Siperiaan. Kaikkiaan evakuoitiin 1941/42 koneineen 
53 tehdasta. Silti kaupungissa valmistettiin 1941-1943 noin 870 pans
sarivaunua, joista 567 oli raskaita Klim Vorosilov -vaunuja.105

Kaupunkilaisten huoltotilannetta heikensi se, että saksalaisten fos- 
foripommit polttivat Leningradin puusta rakennettuja esikaupunkeja. 
Keskikaupungin kauppojen varastot paloivat puisten rakennusten mu
kana. Monta päivää jatkuneen suurpalon seurauksena varastoja tuhou
tui ja vilja-, liha-, suola-ja sokeripula vallitsi koko kaupungissa. Palos
sa tuhoutui noin 300 000 tonnia jauhoja ja 2 500 tonnia sokeria. Suur
palo oli alkusoittoa miljoonakaupungin ankaraan nälänhätään.106

Siviiliväestön huoltoa rajoittivat saksalaisten lisäksi omat sotilaskul
jetukset. Kaupungista vietiin aseita Moskovan rintamalle, teollisuut
ta Siperiaan, ja  kaupunkiin tuotiin lisää joukkoja Olhavan suunnas
ta. Vuonna 1941 Leningrad sai vain noin 6 960 tonnia perunoita, kun 
edellisenä vuonna oli saatu 245 032 tonnia. Perunat olivat väestön tär
kein perusruoka. Vihanneksia tuli noin 30 376 tonnia, kun edellisen
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vuoden määrä oli ollut 154 682 tonnia. Hedelmien määrä oli nyt 508 
tonnia edellisvuoden 15 224 tonnin sijasta.107 Tavaroita vietiin edelleen 
Leningradiin, kesällä pikku aluksilla vesitse, talvella jäätietä. Tie sai 
nimen ’’Elämän tie”.

Varsinainen velvollisuuden noudattamisen sankaruus näkyi mm. Pie
tari Suuren Kunstkamerassa, eräänlaisessa luonnontieteellisessä muse
ossa, jonne oli koottu kaikenlaisia erikoisuuksia: lasiastiassa spriissä 
säilytettyjä keskenmenneitä lapsia, täytettyjä ulkomaisia petoja, präs
sättyjä kasveja ym. Yksi kuuluisa kokoelma oli maailman suurin sie- 
menkokoelma. Siemeniä säilytettiin kuivattuina pienissä lasipullois
sa. Etiketteihin oli tarkkaan merkitty minkä kasvin siemeniä ne olivat 
ja mistä ja kenen toimesta kerättyjä. Vanha professori, joka oli ikänsä 
hoitanut tätä mittaamattoman arvokasta kokoelmaa, oli siirrättänyt sen 
tykkitulelta turvaan suureen kellariin. Kun häntä keväämmällä kaivat
tiin, hänet löydettiin kuolleena tämän viljamäärän keskeltä, joka hyvin
kin olisi elättänyt monta henkeä talven yli. Mutta mihinkään ei ollut 
koskettu. Hän oli mieluummin kuollut nälkään.108

Saksalaisten pommitukset surmasivat yhä ihmisiä ja eläimiä. Kuol
leita vietiin eri tavoin, kuorma-autojen lavalla, hevosten vankkureilla, 
jopa perheen käsikärryillä kaupungin taakse Lovsovan metsähautaus- 
maalle.

Leningradin väestölle tuli nälän lisäksi myös vilu. Kun kaikki puis
tojen puut oli jo hakattu haloiksi ja poltettu keskuslämmityskattiloissa, 
yksityiset perheet pilkkoivat huonekalunsa, pianoja ja flyygeleitä myö
ten perheen kamiinan polttoaineeksi. Sen ympärillä perhe väijötteli öi
sin. Oli nukuttava mahdollisimman lähellä toisia, jotta lämmitettäisiin 
toisiaan.

Sodan syttyessä Leningradin asukasluku oli ollut 2 812 134. Mo
bilisaation ja evakuoinnin kautta se oli laskenut 8.9.1941 mennessä 
2 458 000:een. Tämän lisäksi saartoalueella oli sotilaita ja  esikaupun
geissa lisää siviiliväkeä, mistä aiheutunevat historiankirjojen kovin eri
suuruiset tiedot asukasluvusta. Laskelmat ruokittavista esikaupungit 
mukaan lukien nousivat syyskuussa 3 400 000:n henkeen. Saarron alta 
evakuoitiin syys-joulukuussa 1941 noin 100 000 ihmistä, joukossa pal
jon ammattityöväestöä. Talvella 1942 evakuoitiin noin 540 000 ’’tar
peetonta väestöä” -  lapsia, vanhukset, epäsosiaalista tai epäluotetta
vaa väestöä -  pois syömästä piiritetystä kaupungista. Syystalvella 1941 
nälkä, kylmyys ja  taudit kohottivat kuolleisuuden huippulukuihin. Jou
lukuussa kuoli noin 53 000 siviiliä. Suurin kuolleisuus oli vuoden 1942
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A ja n k o h ta  ta i- ja k s o K u o llu t A sukasluku

22 .6 .1941 2 8 1 2 1 5 0

6 .-8 .1 9 4 1 1 2 8 0 0

8 .9 .1941 2 4 5 8 0 0 0

9 .-1 2 .1 9 4 1 7 8 1 5 0

1 .-3 .1 9 4 2 2 7 4 2 7 5

4 . -6 .1 9 4 2 1 4 7 7 5 0

1 .7 .1942 1 1 0 0 0 0 0

7 .-1 2 .1 9 4 2 3 1 3 2 5

1 0 .-1 2 .1 9 4 2 1 0 4 0 0

K u o llu t yh te e n sä  

9 .1 9 4 1 -1 2 .1 9 4 2
541 9 0 0

Leningradin
kuolleisuus
1941-1942

M ortality in
Leningrad,
1941-1942

ensimmäisellä neljänneksellä, erittäin suuri myös toisella neljänneksel
lä. Evakuoinnitkin olivat merkittäviä kevättalvella 1942.109

Heinäkuussa 1942 Leningradin alueen puoluejohtajan Andrei 
Zdanovin johdolla kaupunki muutettiin ohjelmallisesti ’’sotakaupun- 
giksi”, jossa ei olisi lainkaan sodankäynnille hyödyttömiä asukkai
ta. Vajaan vuoden piirityksen jälkeen (6.7.1942) kaupungissa lasket
tiin olevan noin 1 100 000 henkeä. Kaupungin huollon turvaamiseksi 
Zdanov pyrki siirtämään kuukaudessa 300 000 siviiliä pois; tilalle voi
taisiin tuoda lisää joukkoja, ja jäljellejäävät toimisivat kaikki tuotannon 
ja puolustuksen hyväksi.110 Siirrossa oli turvauduttava pakkoon, sillä 
puoluejohdon mielestä ihmiset eivät haluaisi lähteä, koska he katsoivat, 
että Leningradissa oli paremmat olot kuin Sisä-Venäjällä. Syyskuussa 
kaupungissa oli 681 000 asukasta. Kuolleisuus laski sitten normaaliksi. 
Vuoden 1942 alkupuoliskolla oli tilastojen mukaan kuollut 422 000 ja 
jälkipuoliskolla enää noin 42 000.111

Sittenkin vapaakaupunki?

Valtauksen viipyminen näyttää herättäneen sekä Saksassa että Suomes
sa ajatuksia, että Leningradille olisi muitakin tulevaisuusvaihtoehtoja 
kuin maan tasalle hävittäminen. Rosenbergin itäministeriön kannaksi 
muotoutui se, että Leningradista muodostettaisiin joko Ostlandin puit-
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teissä oma pääkomissariaatti (Generalkommissariat) tai vapaasatama 
tai -  koska sillä Ostlandissa olisi liian suuri paino — mieluimmin Sak
san keskusjohdon alainen erillishallintoalue. Alueen Suomeen liittämi
nen olisi torjuttava, koska sillä ’’mahdollisen hävittämisen” jälkeenkin 
olisi suuri merkitys."2 Vielä vuoden 1943 alussa itäministeriö esitti 
Ostlandin itärajan viemistä Olhavanjokeen. Toisaalta Leningradin sa
taman olisi oltava myös Venäjän valtakunnankomissariaatin käytössä, 
sillä se olisi tärkeä Komin alueen (eli metsäprotektoraatin) hyväksikäy
tössä.113

Leningradiin oli saksalaiskaavailujen mukaan kuuluttava myös suu
rehko ympäristöalue, koska se tarvitsi maataloustuotteita. Väestökysy
myksiä suunnitelleella Heinrich Himmlerillä ja  myös itäministeriöllä 
oli ajatuksena, että Inkerin alue olisi germanisoitava eli asutettava se 
saksalaisilla."4

Keväällä 1942, kun Saksassa suunniteltiin seuraavan kesän laajaa 
operaatiota, suomalaisten toivomuksiakin alettiin taas kysellä. Saksa
lainen ’’tiedonvälittäjä” Ludwig Weissauer kertoi 20.4.1942 Kivimäelle 
’’palaavansa 2-3 viikon kuluttua” siihen, mitä Leningradille olisi tehtä
vä.1 15 Kivimäen oma kanta oli edelleen se, että Leningrad hävitettäisiin 
-  minkä toteuttaminen saattaisi osoittautua ylivoimaiseksi -  tai muu
tettaisiin saksalaiseksi kauppakaupungiksi. Suomelle nelimiljoonaisen 
kaupungin hallitseminen olisi mahdotontapa kaiken lisäksi tilanne nie
lisi ’’elinvoimaisimman osan kansaamme suurkaupunkiin”.116

Presidentti Ryti kutsui sosiaalidemokraateista historiantutkijana 
Suur-Suomi-tietoisimpiin kuuluvan eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan 
puheenjohtajan Väinö Voionmaan keskustelemaan 19.5.1942 Leningra
din kohtalosta. Keskustelijat olivat yksimielisiä siitä, että paras ratkaisu 
olisi muodostaa Leningradista vapaakaupunki Danzigin, entisen Ham
purin ym. malliin. Ryti kertoi vuonna 1918 lukeneensa bolsevikkien 
lehdestä, että ’’Petrograd -  Porto franco”. Nyt tätä ajatusta kehiteltiin 
innokkaasti. Voionmaa esitti, että vapaakaupunkia hallitsisi kansainvä
linen komissio, jossa Suomi ja Ruotsi olisivat mukana.

Voionmaa arveli, että Inkerinmaan suomalainen alue voitaisiin liit
tää vapaakaupungin alueeseen, kun suuri kaupunki tarvitsisi maitoa ja 
elintarvikkeita lähiseudulta; samalla saataisiin heimokysymys sopivas
ti ratkaistuksi. Ryti piti tärkeänä Leningradin suurteollisuuden, varsin
kin sotateollisuuden, hävittämistä. Juuri se on ollut Suomen vaarana, 
mutta sen poistuttua asia muuttuu päinvastaiseksi. Leningradista tulisi 
Suomen teollisuuden vientialue ja erinomainen kauppapaikka. Alueen
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merkitys ei voisi kokonaan kadota, sillä Leningradin sijaintikin oli kes
keinen, kun sinne oli vesiyhteydet Kaspianmereltä saakka.

Ryti mainitsi niistä, jotka puhuivat koko Leningradin hävittämisestä. 
Hän oli eri mieltä: ’’Olisi ikävää, jos meidän teoksemme jäisi histori
aan sellainen Karthagon hävittäminen.” 117 Vastaavia ajatuksia Manner
heim selitti 21.5.1942 lähettiläs Gripenbergille: venäläiset eivät kos
kaan unohtaisi, jos suomalaiset osallistuisivat hyökkäykseen Pietaria

11 Rvastaan.
Saksan johdon virallinen linja, Hitlerin kanta, pysyi entisenä: Le

ningrad on hävitettävä. Suomessa 4.6.1942 käydessään Hitler selitti, 
että Leningrad hävitettäisiin kerta kaikkiaan ja  silloin Suomikin pääsisi 
tästä painajaisesta. Saman kannan esitti ulkoministeri von Ribbentrop 
hiukan myöhemmin Berliinissä.119

Toisenlaisiakin -  lievennettyjä -  suunnitelmia kuitenkin jatkettiin, 
mm. Rosenbergin Itäministeriössä. Saksan päämajassa valtakunnan
marsalkka Göring sanoi 25.8.1942, että ’’Pietarissa on kulttuuriarvoja, 
joita olisi sääli hävittää”. Hitler kumosi kuitenkin ajatuksen tuoreeltaan 
ilmoittamalla, että hän ”ei tunne Pietarin suhteen vähintäkään sääliä, 
koska sieltä käsin aina Fredrik Suuren ajoista on tullut uhkaa Saksal
le”.120

Leningradin valtaus Sorokan hyökkäyksen edellytys

Suomen suunnalla saksalaisten tärkein päämäärä vuonna 1942 oli 
Muurmannin radan liikenteen katkaiseminen. Suomalaisten kannalta 
tällaiseen hyökkäykseen osallistumisen oli edellytyksenä se, että saksa
laiset valtaamalla Leningradin poistaisivat kaakosta Suomeen kohdistu
neen uhan. Siten suomalaiset saisivat vapaiksi Sorokan hyökkäykseen 
tarvittavat joukot. Myös Suomen ulkopolitiikan kannalta Leningradin 
saarron katoaminen oli tärkeää. Leningradin kukistuttua suomalaisten 
sotatoimet idän erämaissa eivät enää saisi suurta huomiota osakseen. 
Siksi saksalaisille oli painotettava Leningradin valtauksen tärkeyttä.121

Saksan hyökkäys etelärintamalla venyi kesän loppupuoliskollepa sa
malla siirtyi myös Leningradin operaation alku yhä myöhemmäs. Toi
saalta Sevastopolin valtaus oli esimerkki tykistön tehosta, ja järeää ty
kistöä alettiin siirtää sieltä pohjoiseen.

Loppukesällä hyökkäys Leningradin alueella alkoi tulla ajankohtai
seksi. Hitler päätti 23.8.1942 alustavasti, että operaatio Nordlicht alkai-
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si 14.9. Saksalaiset laskivat, että Leningradin operaatio olisi ohi kah
dessa viikossa. Pohjoisen rintaman komentaja Kuchler aikoi hyökätä 
lounaasta Leningradin itäpuolitse sen koillispuolelle, ylittää Nevan ja 
ottaa ensisijaisesti yhteyden suomalaisiin. Vasta sen jälkeen vallattai
siin (weggenommen) Leningrad. Kenraalieversti Halder katsoi, että Le
ningradin valtaaminen olisi suoritettava jo hyökkäyksen ensi vaiheessa. 
Hän ei kuitenkaan saanut tahtoaan lävitse.

Sotamarsalkka Keitel kertoi Saksan päämajassa 25.8.1942 vierail
leelle yleisesikuntapäällikölle Heinrichsille, että ’’hyökkäys tapahtuu 
itse Pietarin kaupunkia kohti, jonka laita pyritään saavuttamaan. Sieltä 
kierretään sitten pohjoiseen ja haetaan yhteys suomalaisiin joukkoihin. 
Tykistöä on yli 200 raskasta patteria.” Myös ilmavoimat olivat nyt vah
vat. ’’Pietari hakataan murskaksi ja hävitetään.”

Suomalaisilta toivottiin ’’rajoitettua apua”. Keitel mainitsi, että vihol
linen olisi sidottava ainakin tykistötulella ja sitä paitsi harhautettava is- 
kuosastotoiminnalla. ’’Joka tapauksessa sotamarsalkka von Manstein 
toivoo, että operaation alkaessa Suomen rintamalla ryhdytään harhau
tukseen.” Heinrichs torjui ajatukset suomalaisten joukkojen varsinai
sesta hyökkäyksestä, koska toiminta Kannaksella kuluttaisi joukkoja 
juuri ennen Sorokan suunnassa aloitettavaa taistelua. Saksalaiset kat
soivat suomalaisten luvanneen saksalaishyökkäyksen alkaessa simuloi
da hyökkäystä voimakkaalla tykistövalmistelulla ja neuvostojoukko
jen vetäytyessä ajaa niitä takaa.122 Tämä vastasi suurin piirtein syksyn 
1941 ajatuksia.

Suomalaistenkin oli aiheellista pohtia, millaista vastuuta Leningra
din valtaus heillekin aiheuttaisi. Antautuisiko puna-armeijalaisia suo
malaisten vangeiksi ja riittäisikö näille elintarvikkeita? Kuinka elätet
täisiin nälkiintyneet inkeriläiset, joita erheellisesti oletettiin vielä ole
van Kannaksella, ja pohjoiseen mahdollisesti pyrkivät suuret määrät 
venäläisiä pakolaisia?123

Neuvostojoukkojen ounasteltu kevennyshyökkäys ehti Leningradin 
operaation edelle. Leningradin suunnan joukot alistettiin Mansteinil- 
le 4.9., jotta tämä musertaisi Leningrad-operaatiota viivyttävän neu
vostojoukkojen hyökkäyksen Olhavan rintamalla. Kenraali Jodi katsoi 
10.9.1942 aiheelliseksi esittää ’’Suomelta pitemmälle menevää toimin
taa Kaijalan kannaksella kuin mitä alkujaan oli ajateltu”. Kenraali Tal
vela esitti ’’Marsalkan hengessä”, että tunkeutuminen venäläisten lukui
siin kantalinnoituslaitteisiin vaatisi paljon uhreja. ’’Kun kerran Pietarin 
eteläpuolisella rintamalla tehdään läpimurto lentokoneiden ja valtavan
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tykistön avulla, minusta tuntuisi ainakin operaation alkuvaiheessa, jol
loin vihollisen vastarinta on vielä koskematon, epätarkoituksenmukai
selta tämän toisen linnoitusvyöhykkeen murtaminen.” Reservejäkään 
ei ollut käytettävissä. Jodi pehmensi pyyntöä: ”En ole tarkoittanutkaan, 
että hyökkäykseen tuotaisiin joukkoja muualta, vaan että siihen käy
tettäisiin Kannaksella olevia voimia keskitettynä johonkin painopiste- 
suuntaan.” Suomalaishyökkäyksen oli ajateltu alkavan vasta, kun sak
salaiset pääsisivät etelästä liikkeelle.124

Kun sitten varsinaisesta Leningradin valtausoperaatiosta oli vuo
den 1942 osalta jouduttu luopumaan, Hitler päätti 9.10.1942, että Le
ningradia alettaisiin tuhota ja vallata pala palalta, ensimmäisen maa
ilmansodan länsirintaman tapaan. Jodi selitti Talvelalle: ’’Kun Pietarin 
suunnalla on nyt käytettävissä valtava tykistö ja runsaasti ilmavoimia, 
on päätetty kaikesta huolimatta ryhtyä Pietarin valtaukseen. Tämä tulee 
tapahtumaan pienin jalkaväkivoimin, mutta valtavan materiaalin turvin. 
Aivan samoin kuin maailmansodassa vihollisen asemat vallataan kap
pale kappaleelta täydellisen hävityksen jälkeen. Vihollisen laivastotuki
kohta hävitetään tällä tavoin samoin kuin itse kaupunki.” Lisäksi ’’Jodi 
arveli, että tykistöllinen yhteistoiminta ja  yhteistoiminta ilmassa olisi
vat suotavia. Hän mainitsi myös mahdollisesta demonstraatiosta rinta
mallamme.”125 Saksalla ei ollut mahdollisuutta ratkaista Leningradin 
kysymystä tälläkään tavalla.

Rajallista sodankäyntiä

Poliittisista syistä suomalaisia oli kielletty taistelemasta Leningradin 
alueella. Sodankäynti ei kuitenkaan salli sitä, että sotatoimista koko
naan luovutaan. Oli toisaalta torjuttava puna-armeijan voiman kasvu 
Karjalan kannaksella tai sen sivustoilla, mutta toisaalta estettävä suur
valtain huomion kiintyminen Suomen toimiin Leningradin alueella. 
Vaikeaksi ongelmaksi muodostui sodankäynnin rajaaminen. Niinpä 
suomalaiset lentokoneet toimivat Karjalan kannaksella Leningradin 
pohjoispuolella ja suomalaiset sotalaivat ja lentokoneet Leningradin 
ympäristön merialueilla Suomenlahdella ja Laatokalla. Näille alueille 
ampui myös suomalainen kenttä-ja rannikkotykistö.126

Suomalaiset olivat melko turhaan pyytäneet saksalaisilta ilmatukea 
estääkseen neuvostojoukkojen evakuoinnin Laatokan pohjoisosan mo
teista Kannakselle, toimimaan uudelleen suomalaisia vastaan. Tilanne
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oli sitten muuttunut päinvastaiseksi. Halder esitti Öhquistille 26.9.1941 
pyynnön laivaliikenteen häiritsemisestä Laatokalla. Kohta perään Poh
joisen Armeijaryhmän operaatiopäällikkö kysyi 1.10., miten voitaisiin 
rajoittaa venäläisten laivaliikennettä Olhavan suulta Leningradiin.127

Suomalainen yhdysupseeri, kenraali Talvela on kertonut, että hänen 
keskustelunsa (n. 28.3.1942) Laatokan rannikkopuolustuksesta vastan
neen eversti Järvisen kanssa Lahdenpohjassa johti saksalais-italialaisen 
laivasto-osaston perustamiseen kesällä 1942 Laatokalle. OKW:ssa ken
raali Jodi oli jo 7.5.1942 täydessä vauhdissa ohjaamassa Laatokan me- 
risotatoimia varten saksalaisia miinanlaskuveneitä ja italialaisia moot- 
toritorpedoveneitä. Samaan ongelmaan viittasi Hitler 4.6.1942: ’’Nyt 
ovat venäläiset Laatokan yli käyttämiään evakuointiteitä ryhtyneet 
myös vaihtamaan Pietariin tuoreita puolustusjoukkoja. Tämän johdos
ta olen antanut lentovoimilleni määräyksen estää tämä liikenne Laato
kan yli ja määräystä koetetaan juuri nyt toteuttaa. Tehtävään käytetään 
myös kevyitä merivoimia.” Leningradiin oli toukokuun lopulla tuotu 
idästä vesitse noin 20 000 sotilasta.128

Elokuussa 1942 Jodi pyysi suomalaisilta erityisesti, että Laatokan lai
vasto-osasto hyökkäisi Leningradin operaation aikana vihollisen kulje
tuksia vastaan. Heinrichs vastasi asian olevan ilman muuta selvän, sillä 
laivastohan oli oikeastaan saksalais-italialainen.”129 Neuvostolaivaston 
Laatokan-laivue suoritti kaksi operaatiota (heinäkuussa ja elokuussa) 
suomalaisten tukikohtiin ja näiden merikuljetuksia vastaan. Kolmen 
vallan laivasto-osasto toimi sitten syys-ja lokakuussa 1942 aktiivisesti 
eteläisen Laatokan alueella, vaikka Leningradin valtausoperaatio jäikin 
toteuttamatta. Erityistä huomiota on jälkikäteen herättänyt Kannaksen 
rannikolta lähtenyt yritys ottaa haltuun tai tuhota Suhon majakka, jon
ka merkitys laivaliikenteen ohjailussa oli suuri.130

Laatokalla suomalaisten ja saksalaisten sotatoimien tarkoitus oli es
tää Leningradin sotilaallisen voiman kasvattaminen. Leningradin rinta
man voimaa oli vuoden 1942 ensi kuukausina vahvistettu 120 000 so
tilaalla.131 Aluksi saksalaiset olivat suosineet kaupungin evakuointia, 
mutta päinvastaisen liikenteen estäminen heikensi myös siviiliväestön 
oloja.

Ilmassa sotatoimet oli helppo ulottaa pitkälle, ja on oletettavissa, että 
ilmataistelujen tiimellyksessä suomalaiset hävittäjäkoneet hyvinkin 
saattoivat ajautua Leningradin ilmatilaan. Mutta tarkoituksellista Le
ningradin kaupungin ahdistamista suomalaiset lentokoneet eivät näy
tä suorittaneen. Niinpä onkin tärkeää tarkastella ilmavoimille annettu

2 9 0



ja käskyjä. Jatkosodan edellä annettiin Suomen ilmavoimille toimin
taohje, jonka mukaan hyökkäystilanteessa tehtävänä oli kaukotiedus- 
telu ja sen ohella -  mm. vihollisen lentotukikohtien -  pommittaminen 
Hiitolan-Leningradin (painopisteenä) ja Viipurin-Pietarin suunnissa. 
Kohteena olivat kuljetukset ja katsetta ei tähdätty Leningradin alueel
le, vaan kauimmillaan Raudun tasalle. Tämä näkyy käskyyn liittyväs
tä kartasta. Sodan sytyttyä kenraali Lundqvist käski kesäkuun lopulla 
LentoR 4:lle (ainoalle pommituslentorykmentille) toiminnan eturajaksi 
Kannaksella linjan Terijoki-valtakunnan entinen raja-Laatokan Sauna- 
saari. Myöhempien muutoksienkin jälkeen raja oli aina Leningradin 
pohjoispuolella.132

Elokuussa 1941 suomalaiset pommikoneet pyrkivät vaikuttamaan 
neuvostojoukkojen kuljetuksiin Karjalan kannaksella, ja vielä 2.9. vii
si konetta pommitti Koiviston Saarenpään satamaa. Turhaan Pohjoisen 
Armeijaryhmän operaatiopäällikkö, everstiluutnantti Hermann kysyi 
1.10.1941, voisivatko Suomen ilmavoimat osallistua Leningradin pom
mitukseen. Rajalinjana olisi ollut ’’Pikku Neva”.133 Suomalaisten pom
mikoneita ei Leningradiin liiennyt.

Seuraava operaatio Kannaksella olikin sitten vasta vuoden 1942 lo
pulla, tehtävänä neuvostokenttien häirintäpommitukset. Sää salli vain 
muutamia lentoja.134

Presidentin kehotuksesta antamassaan selvityksessä ilmavoimien 
komentaja Lundqvist selitti lokakuussa 1943, että Päämajan käsky 
20.6.1941 oli edellyttänyt pommitustoimintaa vain vihollisen lähiselus- 
taan ja antanut vain mahdollisuuden vihollisen liikenteen kaukotiedus- 
teluun mm. Leningradin suuntaan. Leningradin kaupungin aluetta ei 
ollut sodan alkuvaiheessa eikä myöhemminkään pommitettu, vaan sitä 
oli tietoisesti pyritty välttämään osoittamalla maalit ja varamaalitkin 
Leningradin kaupungin pohjoispuolelta.135

Tiedustelulentoja ja ilmakuvausta Leningradin suunnalle ja  mahdol
lisesti myös Leningradin yläpuolelle suunnattiin aika ajoin. Levasovon 
kenttää 16.12.1942 pommittanut suomalainen Dornier-kone tiedusteli 
sen jälkeen Kronstadtin ja Revonhännän lentokenttiä. Tiedetään, että 
Lentorykmentti 4 sai käskyn keskeyttää 23.2.1943 Pietarin-Pähkinä- 
linnan valokuvauksen. Kannas oli kesällä 1943 kuitenkin suomalaisten 
kartoituslentojen alueena. Kenraali Lundqvistin mukaan sodan kulues
sa suoritettiin korkeavalokuvauksia Leningradinkin suunnalla, mutta 
’’tällaisilla lennoilla ei koskaan ole käytetty pommiaseistusta”.

Kevättalvella ja keväällä 1944 Suomen ilmavoimat ja rintaman kent
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tätykistö toimivat Karjalan kannakselle sijoitettuja Neuvostoliiton kau- 
kotoimintailmavoimia vastaan. Osa näistä Helsinkiä, Kotkaa, Turkua ja 
Tallinnaa pommittaneista koneista piti toukokuulle 1944 asti tukikohti
naan Kannaksen lentokenttiä.

Suomalaisten pommitusvoimien tärkeimmiksi operaatioiksi muodos
tuivat Helsingin suurpommituksiin liittyvät vastatoimet. Suomalainen 
Lentorykmentti 4 sai 26.2.1944 tehtävän hyökätä öisin vihollisen ilma
toiminnan aikana, tuhota kentillä olevat koneet sekä vaikeuttaa kenttien 
käyttöä. Harhauttamistarkoituksessa oli käytettävä hyväksi vihollisen 
paluureittejä Suomenlahdelta päin. Tällaiset pommitukset suoritettiin 
Kannaksen kentille 29.2. iltayöstä ja 9./10.3. välisenä yönä.136

Seuraava keskitetty hyökkäys suunnattiin 3.4. illalla. Leningradin 
koillispuolelle, Kähyn lentotukikohtaan, jossa lentotiedustelu oli to
dennut 57 lentokonetta. Jälkeenpäin Kähyn pommitus on haluttu tulki
ta suunnatuksi Leningradia vastaan. Neuvostohistoriankirjoitus arvioi 
sen ’’vihollisen viimeiseksi yritykseksi pommittaa Leningradia”.137

Touko-kesäkuussa 1944 suomalaiset valokuvauslennot suunnattiin 
Kannaksen rintama-alueelle ja Neuvostoliiton suurhyökkäyksen alku
vaiheessa suomalaiset pommittivat mm. Mainilan kylän aluetta vanhan 
rajan eteläpuolella.138

’’Koko Leningradin piirityksen aikana Suomen asevoimat eivät yrit
täneet tulittaa kaupunkia pitkän kantaman tykistöllä taikka pommittaa 
sitä ilmasta”, tunnustaa Nikolai Barysnikovkin.1 v>

Leningrad oli liian suuri ja tulenarka asia

Saksan johto oli jo ennen Barbarossa-hyökkäyksen alkua päättänyt, että 
Neuvostoliiton keskukset Moskova ja Leningrad oli tuhottava. Suunni
telmana oli musertaa kommunismi ja lopettaa Venäjän suurvalta-ase
ma.

Käytännössä Leningrad oli kuitenkin jo kokonsa ja asukaslukunsa 
takia saksalaisille ongelma, johon ei ollut näköpiirissä hallittavissa ole
vaa ratkaisua. Kaupunkitaisteluun ryhtyminen olisi tuottanut tappioita, 
joita Saksan armeija ei olisi kestänyt, eikä kaupungin venäläisväestön 
huoltoon ollut ainakaan taistelujen kestäessä resursseja.

Saksan sotilasjohdon ratkaisu oli 1941 yrittää saartaa Leningrad 
mahdollisimman tiukasti ja saada kuitenkin siviiliväestö pakenemaan 
kaupungista kaakkoon neuvostohallinnon vastuulle. Saarto ei kuiten
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kaan lannistanut vastarintaa. Seuraavana vuonna 1942 Saksa oli jo  val
mis kokonaistilannettaan parantaakseen valtaamaan Leningradin, mut
ta siihen sen sotilaallinen voima ei enää riittänyt.

Myös Suomelle Leningrad oli, tosin osittain toisista syistä, liian tu
lenarka ja suuri asia. Saksa yritti turhaan siirtää Leningradin vastuuta 
jopa tarjoamalla Suomelle aluelaajennusta Inkerinmaan suuntaan.

Suomalaisen historiantutkimuksen tulkinnoista voimakkaasti poik
keavassa poleemisessa teoksessaan Blokada Leningrada i Finlandija 
(Sankt-Peterburg 2002) Nikolai Barysnikov on esittänyt mm., että Le
ningradin liittäminen Suomeen kuului Suomen sodanpäämääriin, että 
Suomen päämaja oli marsalkka Mannerheimin ohjein ennen jatkosodan 
alkua ja  sen alkuvaiheissa laatinut suunnitelmia Leningradin valtaami
seksi ja  että Suomen armeijan hyökkäyksen Leningradin alueelle esti 
vain neuvostosotilaiden taistelu. Näihin väitteisiin sisältyy myös pää
telmä, että Suomen marsalkka Mannerheim ei ansaitse sitä arvostusta, 
jonka hän on saanut Leningradin pelastajana.

Tässä tutkielmassa on todistein osoitettu, että Leningradin liittämi
nen Suomeen ei kuulunut Suomen sodanpäämääriin. Vastuunalainen 
johto ei suunnitellut myöskään Leningradin tuhoamisen jälkeen vapau
tuvan alueen liittämistä Suomeen. On tosin nähtävissä, että Saksan val
latessa Inkerin Suomeen olisi saatettu ottaa Inkerinmaan Nevan poh
joispuolinen osa. Suomen valtion johto ja sotilasjohto katsoivat, ettei 
Suomi halunnut olla missään tekemisissä Leningradin kanssa ja ettei 
Suomi suostuisi ottamaan Leningradia hallintaansa. Tuhoamisen sijaan 
saksalaisille olisi lähteistä päätellen saatettu suositella Leningradin pie
nentämistä kauppaa haijoittavaksi vapaakaupungiksi.

Lähteet todistavat myös sen, että Suomen päämajassa ei ennen jat
kosodan alkua tai sen alkuvaiheissa laadittu suunnitelmia Leningra
din valtaamiseksi eikä Suomen armeijalle asetettu missään vaiheessa 
hyökkäystavoitteita Leningradin valtaamiseksi. Suomen armeija pysäh
tyi Karjalan kannakselle Leningradin puolustusvyöhykkeen pohjois
puolelle sotilaallisista ja poliittisista syistä. Marsalkka Mannerheim ei 
uskonut, että Leningradin merkitystä voitaisiin pitemmän päälle supis
taa. Tutkimuksessa ei ilmennyt seikkoja, jotka sotisivat elämäkertojen 
ja hänen omien muistelmiensa hänestä välittämää kuvaa vastaan: Man
nerheim suhtautui myös tunteellisen arvostavasti vanhaan Pietariin.

Pääosin suurpoliittisista syistä Suomen linjaksi kiteytyi pidättäytyä 
kaikista suoranaisesti Leningradin kaupunkiin suuntautuvista sotatoi
mista. Suomi kävi kuitenkin Neuvostoliittoa vastaan todellista sotaa,
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jossa pienen maan intresseihin katsottiin kuuluvan mm. se, ettei puna- 
armeija pääsisi aloittamaan suurhyökkäystä Kamalan kannakselle.
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67 Ralf-Dieter Müller, Das Scheitern der wirtschaftlichen ’’Blitzkriegstrategie”. 

Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg 4. Stuttgart 1983 s. 1013.
68 Leebin pvk. 17.9. ja 18.9.1941.
69 Müller, mk. s. 1013. Ernst Klink, Die Operationsführung. Heer und Kriegsma

rine. Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg 4. Stuttgart 1983 s. 551
553. Bitva za Leningrad s. 77.

70 OKW Weisung 44, 7.10.1941, IMT XXXIV (1947) s. 426-427 (123-C). Bitva za 
Leningrad: s. 77. Moskovan osalta vrt. KTB OKW s. 1071. Vrt. myös Jörg Fried
rich, Das Gesetz des Krieges. Das deutsche Heer in Russland 1941 bis 1945. Das 
Prozess gegen das Oberkommando der Wehrmacht. München 1993, s. 922.

71 Leebin pvk. 12.10.1941.
72 KTB Heeresgruppe Nord 27.10.1941.
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73 Halderin pvk 31.8.1941.
74 Barysnikov 1978 s. 89; Natsalo II: 2 s. 539. - Huom. sotilasasiamies Zilliacuk

sen Washingtonissa antaman vastauksen Nikolai Barysnikov on (2002 s. 123) 
käsittänyt Suomen sotilasjohdon ehdotukseksi asukkaiden pakottamiseksi an
tautumaan nälän avulla (vrt. viite 35).

75 Vrt. viite 70.
76 Leningrad v osade s. 301-315 (viralliset ilmoitukset).
77 Rytin pvk 4.6.1942.
78 Talvelan muistio käynnistä Saksan päämajassa 18.3.1942, Paavo Talvela, Soti

laan elämä 2, Helsinki 1977, s. 133, 136.
79 Rytin pvk. 4.6.1942.
811 Jörg Friedrich mt. s. 923.
81 KaapreTynni 17.9.1941.
82 Kaarlo Hillilän muistiinpanot käynnistä Helsingissä 15— 19.8.1941, Urho Kek

kosen arkisto, Orimattila.
83 Muistio 4.9.1941, Rytin ark. 34; K. Tynnin kirje 17.9.1941.
84 Hanell 23.9.1941, SArk T 20117/31.
85 Blucherin päiväkiija 11.9.1941. Von Ribbentrop 17.9.1941 Blucherille ja Weiz

säckerin muistio 20.9.1941. -  Kivimäki olisi halunnut (kirje 26.9.1941 Wittin- 
gille, Rytin ark. 20), että sodan päämäärät olisi määritelty virallisestikin tar
kemmin ja että Saksalta olisi virallisesti pyydettävä Pietarin täydellistä ja  lopul
lista hävittämistä (’’koska se on venäläisen asutuksen alituisena vetovoimana”). 
Suomen ulkopolitiikan johto ei kuitenkaan tehnyt Kivimäen toivomaa esitystä.

86 Muistiot Generalbezirk Estland 15.9.1941 ja 10.11.1941, BA R 43 II: 685a. 
Aluksi kaavailtu rajalinja oli Leningradin länsipuolella. Jo Idänsuunnittelun 
kokouksessa 29.5.1941 Balttien maan itärajan kaavailtiin kulkevan Oranien- 
baumin kohdalta etelään Ilmajärveen ja Olhavanjokeen; Leningrad jäisi ulko
puolelle. Grosskopfin muistio 30.5.1941, AA Inland Ilg: 243a.

87 Lammersin muistio 1.10.1941, ADAP XIII Nr. 372.
88 Rosenbergin muistio 20.10.1941 ja Bussen muistio 11.11.1941 (Raja kulkisi 

yhtä Nevan haaraa), BA R6/294.
89 Muistio Reichskommissariat Russland 6.1.1942.
90 Helsinki Gesandtschaft 19.11.1941. KA:n kopiot, AA kansio 22 s. 68216. Mart

ti Haavion kirje 25.11.1941, Itään (toim. Katarina Eskola), Juva 2002 s. 401. -  
Werner Hasselblatt ehdotti heinäkuussa 1941 Länsi-lnkerin liittämistä Viroon. 
Werner Hasselblatt 4.7.1941 Grosskopfille, AA PolXIII: 27.

91 Muistio ’’Itärajan yleisestä kulusta” (kopio O. Mannisen hallussa). Kustaa Vil
kuna on Kalle Lehmukselta saamaansa muistioon kirjoittanut ”1941 Airo, Koti
lainen”. Näiden alta on pyyhitty pois yksi nimi. Muistio on sisällön perusteella 
päätellen laadittu 6.12.1941 jälkeen.

92 Päämajan sotapäiväkirja 14.11.1941.
93 Vrt. viite 91.
94 Manninen 1980 s. 314-316; Ohto Manninen, Maaherra Hillilän salainen tehtä

vä. Sotilasaikakauslehti 1979 s. 6-20.
95 Harrison E. Salisbury, Leningradin 900 päivää, Helsinki 1969, s. 403, 426.
96 Salisbury mt. s. 418—419.
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9723. Armeijan käsky 18.11.1941, Venäjän puolustusministeriön keskusarkisto 
fond 217 opis 1221 delo 30.

98 Leningrad v osade s. 132.
99 Stalinin ja Kulikin keskustelu 20.9.1941 ja  Stalinin käsky 21.9.1941, Stavka 

VGK 1941 (Velikaja Otetsestvennaja 5: 1). Moskva 1996, s. 193-196. Zukovin 
käskyt 17.9. ja  19.9.1941 vrt. Voenno-istoritseskij zumal 11/1988 s. 95 ja  Isto
na Peterburga 2/2001 s. 85.

100 Nikita Lomagin, Neizvestnaja blokada 2. Moskva 2002. s. 40. Leningrad v osa
de s. 433^134,441—443.

101 Leningrad v osade (1995) s. 60, 430^133, s. 441^143. Oranienbaumin motis
ta evakuoitiin tammikuussa 1942 vielä 4 775 henkilöä (joista suomalaisia oli 
4 485 ja  saksalaisia 166).
Leningrad v osade, katsaus 1.10.1942.

102 Horst Boog, Die Operationsfuhrung. Luftwaffe. Das Deutsche Reich und der 
Zweite Weltkrieg 4. Stuttgart 1983 s. 665; Leningrad v osade s. 364, 373-374, 
398, 407; Boevaja letopis voenno-morskogo flota 1941-1942. Moskva 1983 s. 
145- 14 8 ; Blokada rassekretsennaja. Sankt-Peterburg 1995 s. 182-183.

103 Leningrad v osade s. 528 (kertomus musiikkielämästä).
104 Salisbury mt. s. 432-433, 440-441. Boevaja letopis s. 149, 170.
105 Salisbury mt. s. 411; Dzeniskevits mt. s. 122; Leningrad v osade s. 63, 179 

(kertomus 2440.1943). -  Syksyllä 1941 Leningradin arsenaaleista täydennet
tiin muidenkin rintamien aseistusta. Muualle vietiin 1.10.-14.12.1941 junassa 
ja  pääosin lentokoneilla 1 854 kranaatinheitintä ja  452 tykkiä.

106 Salisbury mt. s. 355-361.
107 Salisbury mt. s. 356-357. -  Syys-joulukuussa 1941 Leningradiin tuotiin 29 466 

tn leipäviljaa, josta suoraan sotaväelle 8 000 tn. Leningrad v osade s. 216.
108 Etnografian museonjohtaja, professori I. Vinnikov yritti 23.9.1941 estää raken

tamasta tulipesäkkeitä Kunstkameran rakennukseen, jotta se ei tuhoutuisi taiste
luissa. Leningrad v osade s. 59.

109 Salisbury mt. s. 415; Dzeniskevits s .128; Leningrad v osade s. 56, 87-95, 273
274, 277, 285, 301-310, 313-317, 350-351, 378, 573. Lomagin, Neizvestnaja 
blokada 2, Moskva 2002 s. 120, 148, 253, 280.

110 Leningrad v osade s. 84-95.
111 Lomagin, Neizvestnaja blokada 2 s. 253, 280, Leningrad v osade s. 314—317, 

378, 573.
112 Muistio Reichsunmittelbare Hauptbezirk Leningrad 1.5.1942.
113 Masingin muistio 13.1.1943, BA R6/296.
114 Muistio 3.6.1942, BA R6/296; Norman Rich, Hitler's War Aims II. New York 

1974, s. 350; Deutschland im Zweiten Weltkrieg 2, Berlin 1975, s. 427-429. -  
Himmler selitti 19.2.1942, että Leningradin ympäristö oli saksalaistettava. Sa
masta asiasta hän puhui 9.6.1942. -  Laajassa muistiossaan eräiden Venäjän alu
eiden germanisoimisesta 20 vuoden kuluessa professori Konrad Meyer vuoden 
1942 lopulla (Generalplan Ost) jätti Inkerin käsittelemättä, mikä ei tyydyttänyt 
Himmleriä. Meyerin uudessa muistiossa 15.2.1943 esitettiin, että suomalaiset 
oli siirrettävä pois Inkeristä ja tilalle tuotava saksalaisia. Lew Besymenski, Son
derakte Barbarossa, 1968/1973 s. 236-238.
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" ’ Kivimäki 20.4.1942 Rytille, Kivimäen ark. 1, KA. Kivimäkeä varten laadittiin 
luonnos ’’korkealta taholta esitettävään tiedusteluun”, jossa viitattiin siihen, että 
Suomi ei tarvitsisi Etelä-Kannasta sotilaallisista syistä, mutta katsottiin mah
dolliseksi siirtää Inkerin suomalaiset Etelä-Kannakselle. Pietarin oletettiin tule
van vapaakaupungiksi.

"'’Kivimäki 11.4.1942. Hackzellin ark. 17, KA.
117 Voionmaa mt. s. 143-145.
118 Gripenbergin pvk. 21.5.1942, KA. Mannerheimin skeptisyyttä Pietarin-suunni- 

telmiin osoittaa myös se, että Päämajan tiedoitusosaston päällikkö Kalle Leh
mus (Lehmus, Tuntematon Mannerheim, Helsinki 1967 s. 81) saattoi hänelle 
kertoa vitsinä, että Mannerheimin paheksuman Itä-Kaijalan nimistön suomen
tamisen (Äänislinna, Aunuksenlinna jne.) mukaisesti Leningradin uudeksi ni
meksi annettaisiin Nevanlinna (ruotsiksi Neovius). Pila pohjautuu siihen, että 
sukunimien suomalaistamisvaiheessa vanhan Neovius-sivistyssuvun nimi oli 
muutettu Nevanlinnaksi. Besymenskin mukaan (s. 238) puhuttiin, että Lenin
gradin uudeksi nimeksi tulisi Adolfsburg.

1,9 Rytin pvk. 4.6.1942. Kivimäki 13.6.1942, Kivimäen ark. 1. -  Hitlerin lausuma 
oli: ’’Pietari hävitetään kerta kaikkiaan eikä vain Pietari, vaan myös Moskova. 
Niin kauan kuin nämä suuret kaupungit ovat jäljellä, ei idässä tule rauhallisia 
oloja. Pietari on ollut ja  on edelleenkin Suomenkin onnettomuus. Se ja  sen lin
noitukset tuhotaan nyt saksalaisten toimesta. Silloin pääsee Suomikin tästä ka
malasta painajaisesta.”

"“ Talvelan muistiinpano syyskuun alussa 1942,Talvela mt. s. 174.
121 vrt. esim. Kivimäen lausuma, UM sähke 53 (2.2.1942) Berliinistä.
122 KTB OKW II (3) s. 627-629, 638 (23.8. ja  25.8.1942). Talvelan muistiinpano 

syyskuun alussa 1942, Talvela mt. s. 176-177, 179.
123 Talvelan raportti 3.9.1942 Mannerheimille, Talvela mt. s. 181-182.
124 Talvelan raportti 10.9.1942 Mannerheimille, Talvela mt. s. 183-184.
" ’ Talvelan raportti 18.10.1942 Mannerheimille, Talvela mt. s. 193-194; KTB

OKW II (4) s. 811 (9.10.1942).
126 Jälkeenpäin on tätä sotatoimien rajoittamista pohdiskeltu. Mm. Wolf Halsti 

(Suomen sota 1939-1945, 1956 s. 72) on todennut, että Suomen valitsema linja 
oli sotilaalliselta kannalta ’’vastoin logiikan sääntöjä”, sillä ’’Leningradin kukis
taminen oli sekä sodan kulkua että sen lopputulosta ajatellen ensiarvoisen tär
keä asia”.

127 Halderin pvk. 26.9.1941, Erfurthin pvk. 1.10.1941.
128 Talvelan syksyllä 1942 täydentämä muistiinpano, Talvela mt. s. 137; Talvelan 

kirje 7.5.1942 Mannerheimille, Talvela mt. s. 144-145; Rytin pvk. 4.6.1942; 
Boevaja letopis s. 184. -  Zdanovilla oli jo  6.7.1942 tietoja italialaisten torpedo- 
veneiden ja yleensäkin pinta-alusten toiminta-aikeista Laatokalla. Leningrad v 
osade s. 87-95.

129 Talvelan muistiinpano syyskuun alussa 1942, Talvela mt. s. 178.
13,1 Saksalaiset olivat syyskuussa jo  päättäneet vetää aluksensa pois Laatokalta, kun 

menestystä ei tuntunut tulevan. Tämä päätös kuitenkin peruttiin, ehkä siksi, että 
raportit kertoivat vilkkaasta laivaliikenteestä Leningradin suuntaan. Suomalais- 
saksalais-italialaiset alukset iskivät lokakuussa useita kertoja eteläiselle Laato
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kalle. Suhon iskussa 22.10. oli tarkoitus tuhota majakkaan sijoitettu radioyhte
ys, mutta sen todettiin olevan jo  muutaman päivän kuluttua taas toiminnassa. 
Saksalainen kenraali Erfurth totesi hyökkäyksestä kuultuaan, että Saksan ilma
voimiin kuuluneet everstiluutnantti Siebelin niin sanotut Siebel-lautat ’’eivät kai 
halunneet lähteä osallistumatta taisteluihin”. Mannerheim onnitteli Siebeliä tap
pioitakin kärsineen operaation ’’viikinkihengestä”. -  Päämajan sotapvk. 20.9.,
27.9., 1.10., 9.10., 13.10., 18.10., 22.10.1942; Erfurthin pvk. 11.9., 15.9., 22.9.,
29.9., 23.10., 25.10., 28.10.1942. Boevaja letopis s. 186-188.

131 Dzeniskevits 1998 s. 128.
‘“ Päämajan käsky 250/Op.3/I, 20.6.1941 ja siihen liittyvä kartta., Päämajan so

tapvk. -  LeR 4:lle käskettiin (Päämajan käsky 17.12.1942), ettei tarvitse tehdä 
ennakkoilmoitusta, jos lentokoneet pysyttelevät Suomenlahden rantaviivan-Pie- 
tarin-Moijenniemen pohjoispuolella.

133 Erfurthin pvk. 1.10.1941.
134 Immolaan sijoitetuille kahdeksalle Donnerille ei kuitenkaan riittänyt lento- 

säitä. Yksittäiset koneet pommittivat Kasimovoa (1.12.), Toksovaa (8.12.) ja 
Levasovoa (16.12.). Immolaan sijoitetulla SB-lentueella oli käsky suorittaa 
19.2.1943 alkaen Leningradin alueella olevien lentokenttien häirintää, mutta 
tämä ei toteutunut. Viitteiden 134-137 lähteinä Päämajan sotapäiväkiija sekä 
Ilmasota Suomessa 1939-1945 -projektin aineisto.

135 Ilmavoimien komentajan p.m. 13.10.1943 presidentti Rytille (koskee: sodanai
kaista lentotoimintaa Leningradia vastaan).

136 Jo 29.2. neljä Domieria soluttautui vihollispommikoneiden sekaan. Pommituk
set suoritettiin yksittäin klo 22.25-23.10, ja  useita maassa olleita koneita syt
tyi tuleen. Levasovossa tuhoutui täysin viisi konetta. -  Maaliskuun 2. päivänä 
käskyä täydennettiin painottamalla, että olisi käytettävä mahdollisimman suurta 
voimaa ja liityttävä vihollisen ensimmäisen suuren hyökkäysaallon paluuseen. 
Uusi hyökkäys toimeenpantiin 9./10.3. välisenä yönä 21 koneella. Pommittajat 
onnistuttiin sijoittamaan täsmälleen suunnitelman mukaisesti Tallinnasta tulevi
en vihollispommittajien paluuaaltoon. Pommitukset suuntautuivat Gorskajaan 
(9 koneella), Levasovoon (6 koneella) ja Kasimovoon (6 koneella). Tulokset oli
vat tähystystietojen mukaan hyvät. Neuvostotilastot kirjasivat kolme tuhoutu
nutta ja neljä vaurioitunutta konetta. Kannaksen neuvostokentät olivat erittäin 
lähellä rintamalinjaa, ja  niihin saatettiin yltää myös tykistöllä. Niinpä Kasimo- 
vossa vaurioitettiin 10.3. kahta konetta ja  Levasovossa 11.3. kuutta konetta.

137 Kähyä pommitti klo 20.29-20.31 välisenä aikana 34 konetta, yksi pommitti 
varamaalia Toksovaa. Poistuttaessa havaittiin 23 tulipaloa ja  muutamia räjäh
dyksiä. Suomalaiset laskivat ainakin 17 koneen tuhoutuneen, mutta neuvosto- 
tilastoissa konetappioita ei ole kirjattu. Puolustajien Redut-tutka havaitsi pom
mikoneet jo 200 km Leningradin pohjoispuolella tulossa Joensuun suunnasta. 
Torjunta väitti pudottaneensa yhden Ju-88-koneen. Suomalainen tämä ei kui
tenkaan ollut.

138 Barysnikov 1978 s. 106. PM sotapäiväkiija 4.4.1944.
139 Barysnikov 2002 s. 187.
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Mauno Jokipii & Ohto Manninen

THE SIEGE OF LENINGRAD:
THE AIMS OF GERMANY AND FINLAND

Summary

Before the start of the Barbarossa offensive (on 22 June 1941) the lead
ership of National Socialist Germany had decided that the centres of 
the Soviet Union, Moscow and Leningrad, were to be destroyed. The 
plan was to crush communism and put an end to Russia’s position as a 
great power.

In practice, just because of its size and the number of its inhabitants, 
Leningrad was a problem to the Germans to which there did not seem 
to be a manageable solution. The start of street fighting would have 
caused casualties which the German army could not have sustained, 
and neither were there the resources to supply the Russian population, 
at any rate while the fighting continued. The solution of the German 
military command was to try in 1941 to blockade Leningrad as tightly 
as possible and yet to get the civilian population to flee from the city to 
the south-east, where they would become the responsibility of the Sovi
et authorities. However, the siege did not subdue resistance. In 1942, 
the following year, Germany was already prepared to capture Lenin
grad to improve the overall situation, but at that time no longer had suf
ficient military strength to do so.

In part for different reasons, Leningrad was also for Finland an over
delicate and major concern. Germany tried in vain to transfer respon
sibility for Leningrad to Finland even by offering territorial gains to
wards Ingria. However, the annexation of Leningrad to Finland did not 
form part of Finland’s war aims. Both the political and military leader
ship of Finland considered that Finland wanted nothing to do with Le
ningrad and that Finland should not agree to undertake the administra
tion of Leningrad. To judge from the sources, a suggestion might have 
been made to the Germans to reduce Leningrad to a free-trading city
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instead of destroying it. Nor did the responsible leadership even plan 
to join the liberated area to Finland after the destruction of Leningrad. 
But it is certainly apparent that, when Germany conquered Ingria, Fin
land might have taken part of Ingria on the northern side of the Neva.

The extensive source material used proves that in the Finnish general 
headquarters no plans were prepared before the start of the Continua
tion War (1941) or during its initial phases to capture Leningrad and 
that at no time were plans to attack the Leningrad region prepared for 
the Finnish army. The Finnish army halted on the Karelian isthmus on 
the northern side of the Leningrad defensive zone for military and -  
mainly -  political reasons. Finnish troops were in defensive positions 
in the northern part of the ring blockading Leningrad but Finland’s line 
crystallized in refraining from all operations aimed directly at the city 
of Leningrad. However, Finland fought a genuine war against the So
viet Union, in which the interests of the small country were consid
ered to include preventing the Red Army from starting a great offen
sive through Leningrad towards the Karelian isthmus.

Marshal Mannerheim, the commander-in-chief, did not believe that 
the importance of Leningrad could be diminished in the longer term. 
In the course of research no circumstances became apparent which 
would have conflicted with the image presented of him in biographies 
and in his own Memoirs. Mannerheim’s attitude was also affected by 
his sentimental attachment to old St Petersburg.
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Niklas Jensen-Eriksen

BRITTISIIVIN SUIHKUKONEIDEN AIKAKAUTEEN 
Ison-Britannian vientipolitiikka ja Suomen 
ilmapuolustuksen kehittäminen 1950-luvulla

Iso-Britannia, sotatarviketeollisuuden suurvalta

Olojen pakosta Suomen ilmavoimat joutui vielä 1950-luvun alkupuo
lella lentämään toisen maailmansodan aikaisilla potkurikoneilla. Kun 
suihkuhävittäjien hankintaa alettiin viimein tuolloin valmistella, suo
malaiset kääntyivät lson-Britannian puoleen. Suomalaisten brittiko- 
neita kohtaan osoittama kiinnostus ei ollut yllättävää. Ilmavoimilla oli 
pitkä kokemus saarivaltion potkurikoneiden käytöstä, ja brittiläisen Sir 
Frank Whittlen keskeinen rooli suihkumoottorin kehityksessä loi epäi
lemättä vaikutelman, että briteillä oli paljon tarjottavaa myös suihkuko
neiden aikakautena.1 Vaihtoehtoja brittikoneille oli vähän. Sodan run
teleman Euroopan ollessa rauniona ja Neuvostoliiton keskittyessä omi
en ja satelliittiensa asevoimien varustamiseen, Yhdysvallat ja Iso-Bri
tannia hallitsivat kansainvälisiä sotatarvikemarkkinoita. Anglosaksisten 
maiden ylivalta alkoi rapautua vasta 1950-luvun puolessa välissä, kun 
Ranskan lentokoneteollisuus alkoi nousta jaloilleen ja  Neuvostoliitto 
alkoi myydä aseita Itä-Euroopan ulkopuolelle.2

Suomalaiset olivat valmiita ostamaan brittikoneita, mutta olivat
ko britit valmiita myymään? Yleisesti ottaen briteillä oli vahvoja talo
udellisia syitä yrittää myydä sotilaskoneitaan ja muita sotatarvikkei
ta ulkomaille. Suurvalta-asemastaan kiinni pitävä Iso-Britannia uhra
si toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä valtavasti talou
dellisia ja henkisiä resursseja sotilasteknologian kehittämiseen. Tutki-

* (s. 1974), kylmän sodan historiaan ja taloushistoriaan erikoistunut Helsingin yli
opiston Historian laitoksen tutkija. Doctor of Philosophy, London School of Eco
nomics and Political Science (2004). Väitöskiija: ’’Market, Competitor or Battle
field? British Foreign Economic Policy, Finland and the Cold War, 1950-1970”.
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m us-ja kehitystyö nieli varoja ja  imi henkilökuntaa, joka muuten olisi 
voinut työskennellä siviilisektorin palveluksessa. Vuosina 1955-1956 
Iso-Britannia käytti 59 prosenttia (178 miljoonaa puntaa) kaikista tut
kimus- ja kehitysvaroistaan sotilasteknologian kehittämiseen. Vuosiin 
1964-1965 mennessä osuus oli laskenut 34 prosenttiin (255 miljoo
naa puntaa), mutta sotilassektorin osuus Isossa-Britanniassa oli edel
leen selvästi suurempi kuin esimerkiksi Ranskassa tai Länsi-Saksassa. 
Myymällä aseita ulkomaille britit saivat taloudellista hyötyä näistä val
tavista sijoituksista sotilasteknologiaan. Kotimaisen tuotantokapasitee
tin ylläpito helpottui, yksikkökustannukset laskivat, ja lähes jatkuvista 
maksutaseongelmista kärsivä maa ansaitsi vientituloja.3 Erityisen me
nestyksekkäästi vientituloja ansaitsi lentokoneteollisuus, jonka tuotteet 
olivat aikakautensa todellisia ’’korkean teknologian” vientiartikkeleita. 
Ne edellyttivät pitkää kehitystyötä ja  suurta, ammattitaitoista työvoi
maa. Jos tämä tuotantokapasiteetti menetettäisiin, Iso-Britannia tulisi 
riippuvaiseksi amerikkalaisvalmistajista.4

Taloudelliset syyt puhuivat myynnin puolesta, mutta sotatarvikkei
den vienti ei ollut vain taloudellinen kysymys. Vientipäätöksiä tehtä
essä poliittiset ja sotilaalliset tekijät olivat usein ratkaisevan tärkeitä. 
Aseiden viennillä voitiin edistää Ison-Britannian poliittisia etuja tuke
malla ystävällismielisiä hallituksia ja  nostamalla maan kansainvälistä 
profiilia. Toisaalta aseita tai tutkimus-ja kehitystyön uusimpia tuloksia 
ei haluttu myydä maille, jotka voisivat käyttää niitä Isoa-Britanniaa ja 
sen liittolaisia vastaan tai maille, joista ne voisivat kulkeutua potentiaa
lisiin vihollismaihin.5 Tästä oli saatu varoittava esimerkki marraskuus
sa 1950, kun Korean taivaalle ilmestyivät ensimmäiset neuvostovalmis
teiset MiG-15-koneet. F-86 Sabre oli tuolloin ainoa lännen kone, joka 
pystyi jättämään neuvostokoneen varjoonsa, ja siten MiGit aiheuttivat 
vakavia tappioita Yhdistyneiden Kansakuntien ilmavoimille. Länsimai
den ärtymystä tuskin helpotti se, että MiGin moottori oli ilman lupaa 
kopioitu ja muunneltu versio Rolls-Roycen Nene-suihkumoottoreista, 
joita britit olivat erehtyneet myymään Neuvostoliitolle 1946-1947.6

Jotta kaikki eri kriteerit otettaisiin huomioon, päätöksenteko oli kes
kitetty eri ministeriöiden virkamiehistä koostuviin komiteoihin, joista 
aktiivisin oli Arms Working Party. Jos se ei saanut ratkaisua aikaan tai 
jos asia oli poikkeuksellisen tärkeä, asian käsittely siirrettiin korkeam
mista virkamiehistä koostuvaan komiteaan, ja  tarvittaessa sieltä edel
leen ministerien päätettäväksi.7 Komiteoiden kokouksissa eri ministe
riöt yleensä toivat esille ja  puolustivat niiden omaan toimialaan liitty
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viä näkökohtia. Aselajit ja niitä edustavat ministeriöt suhtautuivat kriit
tisesti myyntiin, jos Ison-Britannian omat asevoimat eivät olleet ensin 
saaneet tyydytetyiksi omia materiaal¡tarpeitaan tai jos myyntiin sisältyi 
vaara aseiden tai uuden teknologian valumisesta potentiaalisille viholli
sille. Kauppa-ja teollisuusministeriö (Board of Trade) suhtautui yleen
sä myötämielisesti sotatarvikkeiden vientiin, koska se edesauttoi vien
titulojen kasvua ja tuki työllisyyttä ja kotimaista teollisuutta. Valtiova
rainministeriö (Treasury) suhtautui kielteisesti kauppoihin, jos britti
hallitus joutui subventoimaan niitä, mutta muuten ministeriö suhtautui 
myönteisesti vientitulojen kasvuun riippumatta siitä, myytiinkö aseita 
vai siviilituotteita. Ulkoministeriö (Foreign Office, FO) pohti, miten 
kaupat vaikuttivat Ison-Britannian poliittisiin etuihin ja sen suhteisiin 
muihin maihin.8

Miten taloudelliset, sotilaalliset ja poliittiset tekijät vaikuttivat brit
tien haluun myydä sotilaskoneita ja muuta ilmavoimien kalustoa Suo
melle? Miten Ison-Britannian politiikkaa tässä asiassa muotoiltiin ja 
mikä brittimateriaalin rooli oli Suomen puolustuspolitiikassa? Miksi 
suomalaiset päätyivät brittikoneiden ostoon? Näihin kysymyksiin pyri
tään vastaamaan tässä artikkelissa ennen kaikkea brittiläisen ja suoma
laisen arkistomateriaalin sekä tutkimuskiijallisuuden avulla. Suppeas
ti hyödynnetään myös amerikkalaista arkistomateriaalia. Valitettavasti 
kaikki Suomen sotatarvikehankintoja koskevat brittihallituksen asiakir
jat eivät vielä ole tutkijoiden käytössä.

Vientirajoitukset ja prioriteetit myynnin esteinä

Suomen puolustusvoimat oli pitkälle 1950-luvulle asti lähes kokonaan 
riippuvainen sodista ylijääneestä materiaalista. Sotakorvausten ja jäl
leenrakennuksen viedessä varat puolustusvoimille annetut määrärahat 
olivat vähäiset, eikä pelko Neuvostoliiton reaktioista rohkaissut muu
tenkaan aktiiviseen puolustuksen kehittämiseen. Siten puolustusvoi
milla ei ollut tilaisuutta seurata aseteknologian kehitystä.9 Puolustus
voimain komentaja Aarne Sihvo ja  Pääesikunta olivat jo 1940-luvun 
lopussa toimittaneet presidentti J. K. Paasikivelle useita yksityiskohtai
sia muistioita puolustusvoimien heikosta tilasta ja yleisestä sotilaspo
liittisesta tilanteesta.10

Korean sodan sytyttyä kesäkuussa 1950 maanpuolustus alkoi askar
ruttaa yhä enemmän Suomen poliittista ja sotilaallista johtoa. Presi

3 0 6



dentti J. K. Paasikivi otti asian puheeksi pääministeri Urho Kekkosen 
kanssa, ja  Kekkosen pyynnöstä kenraali Erik Heinrichs laati perusteel
lisen muistion Suomen sotilaspoliittisesta asemasta. Heinrichs epäili, 
että sodan syttyessä Leningrad joutuisi lännen ilmaiskujen kohteek
si. Länsikoneiden reitti Islannista Moskovaan ja Leningradiin kulkisi 
Suomen ilmatilan kautta. Länsiliittoutuma yrittäisi mahdollisesti myös 
uhata Keski-Euroopassa etenevän neuvostoarmeijan sivustaa Skandi
naviasta käsin, mikä lisäisi Suomen yli tapahtuvien lentojen, läntisten 
joukkojen maahanlaskujen, maihinnousujen ja Neuvostoliiton vastatoi
mien vaaraa. Suomalaiset olivat haluttomia vastaanottamaan Neuvos
toliiton sotilaallista apua, joten Suomen omaa puolustusta tuli kehittää 
niin, että Neuvostoliitto ei voisi perustella apuaan viittaamalla selviin 
puutteisiin Suomen puolustuksessa.11

Puolustusvoimain komentajan Aarne Sihvon mukaan kaikista puo
lustusvoimain materiaalihankinnoista tutkaverkoston rakentaminen ja 
muun ilmavalvontakaluston hankinta olivat kiireellisimpiä. Suomen 
tutkakalusto oli tuohon aikaan varsin niukka: neljä Freya-tutkaa ja kuu
si Dora-tulenjohtotutkaa. Kymmenen oli jo onnistuttu tilaamaan, mutta 
ilmavalvonnan ja lennonjohdon oli arvioitu tarvitsevan 88 tutkaa ja  il
matorjunnan 30. Ilmavoimien kalustotilanne oli myös surkea. Päivittäin 
oli toimintakunnossa 50-60 konetta, mutta niistä vain viidestä kahdek
saan oli hävittäjiä. Ne taas olivat niin vanhentuneita, että ne eivät saisi 
kiinni edes nykyaikaista matkustajakonetta.12

Heinrichs ja Sihvo puhuivat lähinnä länsikoneiden ylilennoista, mut
ta ilmapuolustuksen kehittäminen oli epäilemättä tärkeää myös idästä 
tulevan hyökkäyksen torjumiseksi. Neuvostoliiton uhasta ei kuitenkaan 
voitu puhua avoimesti, ja päätöksenteossa vedottiin mieluummin puo
lueettomuuden suojaamiseen ja YYA-sopimuksen ehtojen täyttämisen 
tarpeeseen.13 Rauhan aikana itäisen Suomen ilmatilan tehokas valvon
ta oli tarpeellista neuvostoliittolaisten suorittamien rajaloukkausten es
tämiseksi. Neuvostoliiton vastaisella rajalla raportoitiin 63 ilmatilan 
loukkausta pelkästään vuosina 1952-1954.14

Saatuaan Heinrichsin muistion Paasikivi, Kekkonen ja ulkoministeri 
Äke Gartz päättivät selvityttää puolustusvoimien kaluston tilan. Puut
teiden korjaaminen ei kuitenkaan ollut yksinkertaista. Tarvittavia varo
ja oli vaikea löytää, väestönsuojelun kehittämisen pelättiin herättävän 
liikaa huomiota, ja varustautuminen voisi herättää epäluuloja Neuvos
toliitossa tai suomalaisten kommunistien piirissä. Neuvostoliitto saat
taisi myös vaatia YYA-konsultaatioita. Toisaalta, ellei Suomi pystyisi
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itse vastaamaan sotilaallisista velvoitteistaan, Neuvostoliitto voisi yrit
tää ottaa vastatakseen Suomen puolustuksen.15 Ongelmista huolimat
ta viranomaiset alkoivat tutkia mahdollisuuksia ostaa materiaalia ulko
mailta.

Kun suomalaiset alkoivat suunnitella asehankintoja, ei ollut yllät
tävää, että he kääntyivät juuri Ison-Britannian puoleen. Kansainväli
siä asemarkkinoita hallinneista kahdesta länsivallasta Yhdysvallat sopi 
Suomelle huonosti ostomaaksi. Aseiden ostaminen lännen supervallal
ta olisi helposti voinut aiheuttaa epämiellyttävän vastareaktion Mosko
van taholta, ja oli epävarmaa olisiko Yhdysvallat ollut valmis myymään 
Neuvostoliiton vaikutuspiirissä olleelle Suomelle moderneja aseita. 
Yhdysvallat oli myös taloudelliselta kannalta vaikea ostomaa. Suomi, 
samoin kuin monet muutkin länsimaat, kärsi dollaripulasta. Sterlingiä 
puolestaan virtasi Suomeen paljon muita valuuttoja enemmän, koska 
Iso-Britannia oli Suomen tärkein vientimaa.

Britit eivät kuitenkaan välttämättä olleet halukkaita tai kykeneviä 
myymään. Suomen Lontoossa oleva sotilasasiamies oli tosin jo ke
säkuussa 1950 raportoinut, että Iso-Britannia oli periaatteessa valmis 
myymään Suomelle niitä suihkuhävittäjiä, jotka oli varustettu rajoi
tuksista vapautetuilla moottoreilla, kuten jo Neuvostoliitolle myydyillä 
Rolls-Roycen Nene-moottoreilla.16 Yksinään tämä kirje antaa kuitenkin 
virheellisen kuvan brittien halukkuudesta ja kyvystä toimittaa Suomel
le koneita, kuten tapahtumat vuosina 1950-1951 osoittivat.

Jo vuoden 1950 alussa Suomen valtion lentokonetehdas oli tiedustel
lut mahdollisuuksia ostaa suihkumoottoreita Isosta-Britanniasta. Moot
torit oli brittien mukaan tarkoitettu uuteen siviilikoneeseen.17 Kysymys 
muutaman suihkukoneen myynnistä Suomelle ei ollut Ison-Britanni- 
an hallitukselle erityisen tärkeä asia, mutta muiden sotatarvikevienti- 
kysymysten tapaan suomalaisten tiedustelut laittoivat brittibyrokrati- 
an raskaat pyörät liikkeelle. Suomen kannalta tulos oli heikko. Tiukan 
vientilisenssijärjestelmän todettiin estävän monien kehittyneiden len- 
tokonetyyppien myynnin Suomelle. Strategisten tuotteiden vienti Neu
vostoliittoon ja  sen satelliittimaihin oli käytännössä kiellettyjä vaikka 
Suomea ei laskettu kuuluvaksi näihin maihin, sitä ei myöskään pidet
ty täysin itsenäisenä, Neuvostoliitosta riippumattomana maana. Siten 
Suomeen viedyn teknologian uskottiin voivan helposti joutua etenkin 
sotatilanteessa Neuvostoliiton käsiin.18 Yleisesti Suomea ja Jugoslaviaa 
kohdeltiin strategisten tuotteiden viennissä joustavammin kuin ’’muita 
itäisen Euroopan maita”,19 mutta suihkumoottoreiden osalta jousto oli
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vähäistä. Britit olivat valmiita myymään Suomelle vain vanhentuneita 
lentokonetyyppej ä.

Arms Working Party päätti ottaa kielteisen kannan sellaisten suihku- 
moottorityyppien myymiselle Suomeen, joita neuvostoliittolaiset eivät 
olleet aikaisemmin saaneet haltuunsa. Kaikki ministeriöt eivät hyväk
syneet päätöstä nurisematta. Vuonna 1939 Ison-Britannian asevoimien 
materiaalitarpeita tyydyttämään perustettu Ministry of Supply, joka oli 
laajentunut monista teollisuudenaloista vastaavaksi ministeriöksi, valit
ti, että päätös käytännössä sulki Ison-Britannian ulos Suomen siviililen- 
tokonemarkkinoilta. Ministry of Supply väitti myös, että päätös oli epä
looginen. Jos Suomelle (ja Jugoslavialle) ei myyty mitään muita kuin 
sellaisia tyyppejä, joita oli aikaisemmin myyty Neuvostoliitolle, tämä 
merkitsi sitä, että näitä maita ja Neuvostoliiton satelliitteja kohdeltiin 
käytännössä samalla tavoin. Ministeriön asenne ei saanut riittävää tu
kea muiden ministeriöiden taholta. Päinvastoin: britit eivät pelkästään 
tyytyneet pysäyttämään brittisuihkukoneiden myyntiä Suomelle, vaan 
he yrittivät myös estää muita länsimaita myymään koneita Suomelle. 
Ison-Britannian omia koneita koskeva vientikielto olisi merkityksetön, 
jos suomalaiset voisivat ostaa koneita jostain muusta maasta.20

Tietyissä tilanteessa britit olivat valmiita harkitsemaan joustavamman 
asenteen omaksumista. Tammikuussa 1950 Joint Intelligence Commit
tee ja  eräät muut brittien tiedusteluelimet näyttivät aluksi vihreää valoa 
Tampellan edustajan Lontoossa epävirallisesti tekemälle vaihtokaup- 
paehdotukselle. Tampella halusi Isosta-Britanniasta tiettyjä strategisia 
metalleja, volframikarbidia ja kevyitä metalliseoksia sekä yhden tai 
useampia suihkukonemoottoreita. Vastineeksi se tarjosi briteille näyt
teeksi yksittäiskappaleita neuvostoliittolaisista panssarintorjunta-am
muksista ja  muita tietoja neuvostoliittolaisista laitteista. Suihkumootto
rin myymiselle ei olisi estettä, jos kyseessä olisi sellainen tyyppi, jonka 
britit olivat jo aikaisemmin myyneet Neuvostoliitolle, mutta tilanne oli
si toinen, jos Tampella haluaisi uudemman tyypin. Jos se joutuisi neu
vostoliittolaisten käsiin, nämä voisivat verrata sitä vanhempiin britti- 
moottoreihin, ja  siten saada käsityksen suihkumoottorien kehitystyön 
etenemisestä Isossa-Britanniassa. Volframikarbidin joutumisesta neu
vostoliittolaisten käsiin ei kuitenkaan ollut suurta pelkoa, koska Tam
pella tuskin haluaisi selittää näille, mistä oli saanut sitä käsiinsä. Sota
korvaustoimitukset saattaisivat tosin pakottaa Tampellan toisenlaiseen 
ratkaisuun.21 Tämäkin kauppa näyttää lopulta kaatuneen suomalaisten 
pyrkimykseen saada haltuunsa moottoreita, joita ei ollut aikaisemmin
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myyty Neuvostoliittoon.22
Vaikka Ison-Britannian hallituksen vientilisenssijärjestelmä olisi ol

lut joustavampi, mahdollisuudet lentokoneiden toimittamiseen Suo
melle olisivat silti olleet vähäiset. Jo vuosina 1947-1948 kylmän so
dan syttyminen oli nostanut sotilaskoneiden kysyntää niin paljon, että 
brittiteollisuudella oli vaikeuksia tyydyttää kaikkia tilauksia.23 Korean 
sodan syttymisen vaikutukset olivat vielä dramaattisemmat. Iso-Britan
nia ja muut länsiliittoutuman jäsenet olivat heti sodan sytyttyä aloitta
neet valtavan uudelleenvarustautumisen siltä varalta, että Aasiassa al
kanut sota laajenisi muihin maanosiin ja ennen kaikkea Eurooppaan. 
Ison-Britannian hallitus teki vuonna 1951 päätöksen valtavasta 4,7 mil
jardin punnan uudelleenvarustautumisohjelmasta. Ison-Britannian vuo
tuinen puolustusbudjetti kaksinkertaistuisi, ja neljännes maan metalli
teollisuuden koko kapasiteetista varattaisiin asevoimien tarpeiden tyy
dyttämiseen.24 Tässä tilanteessa Ison-Britannian omat asevoimat sai
vat luonnollisesti etusijan. Elokuussa 1950 pääministerin määräyksellä 
suihkukoneiden vienti oli pysäytetty tilapäisesti kokonaan, jotta Ison- 
Britannian ilmavoimien tarpeet saataisiin ensin tyydytetyiksi. Sen jäl
keen tärkeysjärjestyksessä tulivat brittien liittolaiset ja  kansainyhteisön 
vanhat jäsenmaat.25

Suomen sijoitus jonon häntäpäässä vahvistettiin syksyllä 1952, kun 
brittiministeriöt kehittivät monimutkaisen järjestelmän maiden asetta
miseksi sotatarviketoimituksissa tärkeysjärjestykseen. Jäijestelmä otti 
huomioon sekä poliittiset, taloudelliset että sotilaalliset kriteerit. Jäl
kimmäiset jaettiin vielä kolmeen ryhmään eri aselajien mukaan. Jokai
sen maan asema määritettiin kirjaimella siten, että A oli tärkein ryhmä. 
Poliittisesti Suomi kuului alhaiseen D-ryhmään, laivaston osalta vielä 
alhaisempaan E-ryhmään (myynnille ei puoltavia eikä vastustavia syi
tä), maavoimien osalta D-ryhmään (myynnillä lievä positiivinen vaiku
tus) ja ilmavoimien osalta C-ryhmään (myynti toivottavaa, mutta ei tär
keää). Taloudellinen määritys perustui ennen kaikkea siihen, maksoiko 
maa kovilla valuutoilla vai ei, ja siten Suomi sijoitettiin melko alas C- 
ryhmään. Taloudellisesti myynti Suomeen ei ollut enempää erityisen 
toivottavaa kuin erityisen epätoivottavaakaan.26

Kielteisistä vastauksista huolimatta suomalaiset jatkoivat sinnikkääs
ti hankintayrityksiään. Suomen Lontoon-lähettiläs Eero A. Wuori ja  so
tilasasiamies, majuri Birger Ek ottivat yhteyttä Ison-Britannian puolus
tus-, ilmailu-ja ulkoministeriöihin loka-marraskuussa 1951. Foreign 
Officen Pohjoisen osaston apulaisjohtajalle R.S.A. Etherington-Smit-
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hille Ek selitti, että Suomen ilmavoimat eivät suunnitelleen minkään
laisen kunnianhimoisen uudelleenvarustautumisohjelman käynnistä
mistä, vaan pyrkivät vain hankkimaan muutaman koneen ilmavoimien 
kaaderien ylläpitämiseksi ja  koulutuksen jatkamiseksi. Ilmavoimat tar
vitsi epätoivoisesti uusia koneita, koska nykyiset olivat vanhanaikaisia 
ja  pian myös käyttökelvottomia. Tarkkaan ottaen suomalaiset halusivat 
ostaa 25 Sea Fury -konetta, joita Ison-Britannian laivaston Royal Na- 
vyn omat ilmavoimat oli käyttänyt vuodesta 1947, sekä yhden tai kaksi 
Meteor- tai Vampire-koulutussuihkukonetta.27

Ison-Britannian puolustusministeriö oli jo tehnyt suomalaisille sel
väksi, että vaikea toimitustilanne teki käytännössä mahdottomaksi toi
mittaa koneita. Bristol Aircraft Co. voisi ehkä toimittaa viisi yksittäis
tä Centaurus-moottoria, mutta ei niitäkään nopeasti.28 Foreign Officen 
Pohjoinen osasto olisi ollut poliittisista syistä valmis myymään Suo
meen pienen määrän lentokoneita. Kauppojen arveltiin vahvistavan 
suomalaisten puolustustahtoa ja auttavan näitä välttämään syvempää 
riippuvuutta Neuvostoliitosta.29 Foreign Office alleviivasikin puolus
tusministeriölle asian poliittista merkitystä,30 mutta Ministry of Supply 
piti kiinni kannasta, jonka mukaan Suomelle ei kerta kaikkiaan riittänyt 
muuta kuin korkeintaan muutama yksittäinen Centaurus-moottori.31 
Foreign Officen oli vastahakoisesti hyväksyttävä tämä tilanne. Minis
teriö pyysi kuitenkin Ministry of Supplyta ilmoittamaan, jos toimitusti
lanne helpottuisi, jolloin suomalaisten pyyntöä voitaisiin harkita uudel
leen.32 Suomalaisille taijottiin joitain vanhentuneita tyyppejä, joista he 
eivät olleet kiinnostuneita.33

Tutkien ostaminen ulkomailta ilmapuolustuksen tarpeisiin ja Hel
singin uudelle lentokentälle osoittautui Suomelle yhtä vaikeaksi kuin 
koneiden ostaminen. Briteillä oli jo vuonna 1949 vaikeuksia toimittaa 
kaikkia muiden maiden tilaamia tutkia,34 eivätkä he siten voineet myy
dä niitä Suomeen.35 Tutkia ei saatu muistakaan maista, koska kaikki 
toimittajamaat pyrkivät kehittämään omaa ja liittolaistensa puolustus-

Brittien asenne muuttuu

Vientikieltojen lisäksi muut poliittiset ja budjettiongelmat tuntuivat 
muodostavan ylivoimaisia esteitä Suomen sotatarvikehankinnoille. Si
ten Paasikivi ja puolustusvoimien kehittämisestä kiinnostuneet ministe
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rit eivät voineet vuonna 1950 kuin levitellä käsiään.37 Tilanne helpottui 
parin vuoden kuluttua. Britit, jotka olivat vuosina 1950-1951 torjuneet 
suomalalaisten ehdotukset, muuttivat jo vuonna 1952 kantansa suo
peammaksi. Mitä oli tapahtunut? Puolustusministeri Emil Skog ker
toi muistelmissaan värikkään tarinan brittien asenteen muuttumisesta. 
Skog oli saanut sen käsityksen, että britit ja ruotsalaiset aristelivat myy
dä Suomelle suihkukoneita. Hän uskoi jopa, että Ison-Britannian pää
ministeri Clement Attlee vastusti henkilökohtaisesti vanhentuneidenkin 
suihkukoneiden myyntiä Suomelle. Attleen hallituksen kärsittyä vaa
litappion 1951 ja Winston Churchillin noustua jälleen pääministeriksi 
suomalaiset tiedustelivat mahdollisuuksia ostaa koneita Isosta-Britan- 
niasta. Vastaus oli kieltävä, mutta Skog ei tyytynyt tähän, vaan päätti 
kääntyä Helsingissä olevan Ison-Britannian hallituksen ’’epävirallisen 
edustajan” puoleen. Skog kysyi tältä ’’herra B:ltä” (kyseessä oli ilmei
sesti Ison-Britannian tiedustelupalvelun edustaja Rex Bosley), voisiko 
Suomi ostaa Isosta-Britanniasta tusinan verran Vampire-hävittäjäkonei- 
ta. Vieras palasi puolentoista viikon kuluttua asiaan ja  kertoi, että van
ha herra Lontoossa (Churchill) oli niin pahassa rahapulassa, että oli nyt 
valmis myymään Suomelle koneita.38 Skog kiitti brittihallitusta ja ’’her
ra B:tä”, mutta vieras hymyili kyynisesti ja sanoi: ’’Älkää uskoko kaik
kea mitä me englantilaiset puhumme. Me katsomme asioita vain oman 
etumme kannalta, tehkää te suomalaiset samoin. Vampiret ovat kyllä 
ensi luokan taistelukoneita, mutta meillä on valmisteilla vielä parem
pia ja  uudenaikaisempia. Sen takia ja saadaksemme valuuttaa myymme 
vanhentuneet koneet teille. Siinä kaikki.”39 

Muutoksen tausta oli todennäköisesti vähemmän dramaattinen kuin 
Skogin vieras kuvaili, ja se tuskin kytkeytyi Ison-Britannian työväen
puolueen vaalitappioon. Ison-Britannian ministeriöiden asiakirjoista 
käy selvästi ilmi, että Suomen-politiikkaa muotoilivat lähinnä virka
miehet. Ministerit omaksuivat Suomea koskevissa asioissa vain hyvin 
harvoin keskeisen roolin.40 ’’Herra B:n” vitsailut rahapulasta ja vanhen
tuneista koneista eivät kuitenkaan olleet tuulesta temmattuja. Suihku
hävittäjien toimitustilanne oli alkanut vähitellen helpottua,41 ja samalla 
vakavista maksutasevaikeuksista kärsineen Ison-Britannian ministeriöt 
päättivät tehostaa sotatarvikkeiden vientiyrityksiään. Ison-Britannian 
ulkomailla oleville edustajille päätettiin elokuussa 1952 ilmoittaa, että 
maalla oli nyt tarjota enemmän sotatarvikkeita. Edustajia kehotettiin ot
tamaan selvää potentiaalisten asiakkaiden tarpeista. Nämä uudet myyn- 
titoimet eivät kuitenkaan kohdistuneet kaikkiin maihin. Useat maat,
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mukaan lukien Suomi, suljettiin viennin tehostamistoimien ulkopuolel
le poliittisista syistä. Tästä huolimatta Suomea pidettiin lupaavana po
tentiaalisena markkinana,42 ja  vaikka aktiiviseen myynninedistämiseen 
ei ryhdyttäisi, britit olivat valmiita myymään sotatarvikkeita. Edelleen 
pidettiin todellisena vaaraa, että Suomeen myydyt koneet ja länsimai
nen teknologia joutuisivat sotatilanteessa Neuvostoliiton käsiin, mutta 
toisaalta FO uskoi, että suomalaiset tulisivat vastustamaan neuvostoliit
tolaisten valloitusyrityksiä, ja modernit koneet auttaisivat tässä pyrki
myksessä. Koneiden lentäjät voisivat myös miehityksen uhatessa lentää 
koneensa Suomesta länteen, mikä ei FO:n arvioiden mukaan ollut vain 
teoreettinen vaihtoehto.43

Vientirajoitusten muodostama ongelma ratkaistiin tarjoamalla Suo
melle vanhempia Vampire-tyyppejä, jotka eivät sisältäisi uusinta salas
sa pidettävää teknologiaa. Syyskuussa 1952 brittiministeriöt päättivät 
hyväksyä De Havilland D.H.100 Vampire Mk.52 -koneiden myynnin 
Suomeen.44 Ensimmäiset kolme konetta saapuivat Suomeen tammi
kuussa 195 3.45 Suomen sterling-pula viivytti lisäkoneiden hankintaa. 
Suomen puolustusministeriö jopa tiedusteli mahdollisuutta maksaa ko
neet jollain muulla valuutalla kuin sterlingillä, mutta Treasury ei ollut 
halukas hyväksymään maksua muina valuuttoina kuin puntina tai dol
lareina.46 Puuttuvat punnat kuitenkin löytyivät, ja  heinäkuun lopulla 
1953 suomalaiset allekirjoittivat sopimuksen kolmen Vampire-koneen 
lisäostosta.47 Koneet saapuivat Suomeen syyskuussa 1953.48

Ruotsin ilmavoimat oli jo vuonna 1946 tilannut De Havillandilta 
70 Vampirea. Seuraavien vuosien aikana tehdyt lisätilaukset nostivat 
Ruotsin ilmavoimien tilaamien Vampireiden määrän lopulta 425 ko
neeseen.49 Maailman neljänneksi suurimmat ilmavoimat omanneiden50 
ruotsalaisten vahva luottamus konetyyppiin vaikutti epäilemättä suo
malaisten tilauspäätökseen. Vampire oli Suomelle muutenkin luonnol
linen valinta. Se oli edullinen, luotettava, helppo lentää ja maailmalla 
hyvin suosittu. Toisaalta kone oli tyyppinä jo melko vanha: Vampiren 
prototyyppi lensi ensi kertaa 1943, ja ensimmäinen valmis Vampire F.l 
-kone ilmestyi tuotantolinjalta jo 1945. Suomeen ostetun tyypin huip
punopeus oli 865 km/h ja se oli aseistettu neljällä 20 mm:n Hispano 
Mk.5-tykillä. Siinä oli myös ripustimet kahdeksalle raketille ja kahdel
le 45,5—455 kilogramman pommille. Vaikka muutaman jo vanhentu
neen suihkukoneen merkitys sotatilanteessa olisi ollut vähäinen, Vam
pireiden avulla ilmavoimat saattoi siirtyä suihkukoneiden aikakauteen. 
Olojen pakosta ilmavoimista muodostui käytännössä lähinnä koulutus
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organisaatio, joka tuotti riittävän koulutuksen omanneita lentäjiä sitä 
päivää varten jolloin ilmavoimat saisi käyttöönsä ajanmukaisia koneita. 
Vampiret olivat Suomen ilmavoimien käytössä vuoteen 1965 saakka.5'

Lentokoneiden tapaan tutkien hankinta helpottui vähitellen. Vuoden 
1953 alussa hollantilaiset, ranskalaiset ja brittiläiset yritykset alkoivat 
tarjota Suomelle tutkia sillä edellytyksellä, että hallitukset hyväksyi
sivät kaupan.52 Suomen puolustusministeriö tiedusteli maaliskuussa 
1953 brittilähetystöltä, voisiko Suomi ostaa Isosta-Britanniasta tutkia 
Suomen ilmapuolustuksen tarpeisiin.53 Foreign Office otti tähän pyyn
töön poliittisista syistä jälleen myönteisen kannan. Ministeriö vakuut
ti Ministry of Suppiylle, että Suomen puolustuksen vahvistaminen oli 
lännen etujen mukaista, mutta virkamiehet tiedostivat, että toimitus- 
vaikeudet ja strateginen vientikieltopolitiikka saattaisivat jälleen estää 
myynnin.54 Suomalaiset olivat kiinnostuneita British Thomson Housto
nin A.A. No.3 Mk.7 -tutkasta, joita olivat tilanneet jo useat maat mu
kaan lukien Ruotsi, Norja ja Tanska. Samantyyppisen tutkan rakenta
minen Suomessa olisi vaatinut suuria investointeja. Myynti Suomeen 
näytti aluksi kariutuvan Ison-Britannian vientirajoituksiin. Britit tar
josivat tilalle rannikkopuolustukseen tarkoitettuja tutkamalleja, joiden 
vienti oli vapaampaa.55 Vain muutaman kuukauden kuluttua tilanne 
muuttui, kun British Thomson Houstonin tutkan turvallisuusluokitus- 
ta alennettiin.56 Yllättyneille suomalaisille ilmoitettiin, että Ministry of 
Supply oli suostunut tutkan myymiseen Suomeen.57 Päätös poisti yh
den esteen tutkan myymiselle Suomeen, mutta ostojen rahoittaminen ja 
tarvittavan valuutan löytäminen pakotti lykkäämään kauppaa.58

Rahoitusongelmiinkin löydettiin ratkaisu syksyllä 1953. Ilmapuo
lustuksen tarkastajan, kenraaliluutnantti Frans Helmisen ehdotukses
ta tulenjohtotutkien hankintaan päätettiin käyttää sodan ajalta jääneitä 
teollisuuden ja  kaupunkien suojeluvaroja. Ne oli aikoinaan kerätty va
paaehtoisina lahjoituksina suuryrityksiltä ja suurilta kaupungeilta ja si
joitettu rahastoon, jossa oli edelleen jäljellä huomattava summa. Näillä 
rahoilla ostettiin vuonna 1954 viisi A.A. No.3 Mk.7 -tutkaa Isosta-Bri
tanniasta ja niihin yhden tutkan hinnan verran varaosia.56

Koneita idästä vai lännestä?

Suomen ilmavoimat oli hankkinut ensimmäiset suihkuhävittäjänsä län
nestä, mutta keväällä 1954 alkoi näyttää siltä, että länsikoneiden jäl
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keen suomalaiset ostaisivat neuvostoliittolaisia MiG-koneita ja tutkia. 
Ajatus neuvostoliittolaisten hävittäjien ostamisesta oli peräisin päämi
nisteri Sakari Tuomiojalta ja kahdelta hänen hallituksensa ministeriltä, 
kauppa-ja teollisuusministeri Teuvo Auralta ja puolustusministeri Päi
viö Hetemäeltä. He olivat keväällä 1954 pohtineet keinoja Suomen ja 
Neuvostoliiton välisen kaupan tasapainottamiseksi ja päättäneet nope
asti selvityttää mahdollisuuksia ostaa kolmesta kuuteen MiG-15 -hävit
täjää. Neuvostoliitto suostui ehdotukseen.60 Hävittäjäkoneiden lisäksi 
Hetemäki suunnitteli tutkien ostoa Neuvostoliitosta. Puolustusministe
ri ehdotti KGB:n edustajalle Suomen ja Neuvostoliiton Pääesikuntien 
välistä sopimusta neuvostovalmisteisten tutkien hankinnasta Suomeen. 
Hetemäki lienee halunnut vahvistaa Suomen puolustusta ja hän ym
märsi, että se oli mahdollista vain, jos Neuvostoliitto ei asettuisi vas
tustamaan näitä pyrkimyksiä.61

Brittidiplomaatit havaitsivat, että suomalaiset tuntuivat pitävän kaup
paa vain normaalina kaupallisena sopimuksena62 ja että suomalaisten 
alustava hankintapäätös oli tehty lähinnä taloudellisilla perusteilla.63 
Näistä tiedoista huolimatta brittidiplomaatit, heidän amerikkalaiset ja 
ruotsalaiset kollegansa sekä näiden maiden sotilasasiantuntijat näkivät 
kaupassa huolestuttavia piirteitä. Foreign Officen ja Joint Intelligence 
Committeen näkökulmasta MiG-kauppa oli yksi niistä lukuisista vuon
na 1954 ilmenneistä huolestuttavista merkeistä, jotka näyttivät osoitta
van, että neuvostoliittolaiset pyrkivät lisäämään sotilaallista, poliittista 
ja taloudellista yhteistyötä Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Britit ei
vät olleet täysin tietoisia hankkeen suomalaisista juurista64

Byrokratian pyörät lähtivät liikkeelle Lontoossa ja Washingtonissa. 
Amerikkalais- ja brittidiplomaatit konsultoivat toisiaan ja  omia soti
lasasiantuntijoitaan yrittäessään ymmärtää, mistä suunnitellussa MiG- 
kaupassa oli oikein kysymys ja  miten se vaikuttaisi lännen etuihin.65 
Foreign Officen ja aselajiministeriöiden virkamiehet tulivat siihen tu
lokseen, että toteutuessaan kaupalla olisi sekä myönteisiä että kieltei
siä seurauksia. Suomen ilmavoimat tulisi riippuvaiseksi Neuvostoliiton 
teknillisestä avusta, varaosista ja koneista, ja ei ehkä ostaisi lisää brit- 
tikoneita.66 Ison-Britannian ilmailuministeriö jopa epäili, että teknisen 
avun kautta Suomesta saattaisi tulla sodan sattuessa Neuvostoliiton il
mavoimien eteen työnnetty tukikohta, mutta koska koneiden lukumää
rä oli niin pieni, vaara ei ollut suuri.67

Toisaalta briteillä ei juuri nyt ollut omia vastaavia koneita tarjottava
naan, ja MiG-ostot vähentäisivät Suomen ruplaylijäämiä ja  siten Suo
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men taloudellista riippuvuutta Neuvostoliitosta. Ison-Britannian ilmai- 
luministeriö ja Pääesikunta eivät uskoneet, että muutama kone muuttai
si millään oleellisella tavalla Suomen strategista tai taktista tilannetta.68 
Neuvostoliitolla oli brittien tietojen mukaan Suomen lähialueilla peräti 
1776 suihkuhävittäjää.69 FO:n loppupäätelmä oli, että olisi parempi, jos 
kaupat eivät toteutuisi, mutta britit eivät onnistuisi pysäyttämään kaup
paa, joten sitä ei kannattanut yrittää.70 llmailuministeriö ja Pääesikun
ta, jotka eivät löytäneet mitään todella vahvoja syitä vastustaa kauppaa, 
hyväksyivät nämä johtopäätökset.7' Britit eivät siten yrittäneet aktiivi
sesti estää kaupan toteutumista.

Amerikkalaiset päättivät olla esittämättä virallisesti epäilyjään Suo
men hallitukselle, etenkin kun he uskoivat, että vientikieltopolitiikka 
estäisi heitä myymästä omia suihkukoneitaan Suomelle. He olivat kyl
lä valmiita esittämään suomalaisille epävirallisesti useita ostopäätös
tä vastaan puhuvia argumentteja. Suomalaisille huomautettaisiin mm., 
että Neuvostoliiton satelliittimaat olivat Yhdysvaltain tietojen mukaan 
ainoita maita, jotka olivat ostaneet MiG-koneita Neuvostoliitosta, ja 
että kommunistit tulisivat omassa propagandassaan todennäköisesti al
leviivaamaan Suomen ja Neuvostoliiton sotilaallista yhteistyötä. Suo
malaisia varoitettaisiin myös, että Suomi tulisi riippuvaiseksi neuvos
toliittolaisista varaosista ja että teknisen avun kautta Suomesta saattai
si tulla sodan tai jopa rauhan aikana Neuvostoliiton ilmavoimien eteen 
työnnetty tukikohta.72

Amerikkalaiset kertoivat ilmeisesti näkemyksistään uudeksi päämi
nisteriksi nousseelle Ralf TörngreniIle, koska tämä tiesi kertoa Paasi- 
kivelle, että Yhdysvalloissa puhuttiin jo Suomen armeijan liittämisestä 
osaksi Neuvostoliiton armeijaa.73 Hävittäjäkauppa alkoi kohdata Suo
messa muutenkin voimakasta vastarintaa. Päättäessään tutkia mahdol
lisuuksia ostaa hävittäjiä Neuvostoliitosta Tuomioja, Aura ja  Hetemäki 
eivät olleet vaivautuneet kysymään presidentin, Törngrenin eikä ilmei
sesti myöskään sotilaiden mielipidettä ennen kuin neuvostoliittolaisiin 
otettiin yhteyttä.74 Hallituksen ulkoasiainvaliokuntaa informoitiin vasta 
sen jälkeen kun Neuvostoliitto oli ilmoittanut suostuvansa kauppaan.75 
Kun hanke paljastui, Paasikivi ja puolustusvoimat eivät olleet ilahtu
neita.76 Ulkoasiainvaliokunta päätti aluksi hyväksyä kolmen koneen 
oston, mutta pidättäytyä useamman koneen ostoista. Puolustusvoimain 
komentaja, jalkaväenkenraali K. A. Heiskanen ei tätä hyväksynyt, vaan 
vaati koko hävittäjiä koskevan ostotaijouksen peruuttamista.77

Puolustusvoimat halusi neuvostokoneiden sijasta ostaa kaksipaikkai-
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siä Vampire Trainer Mk.55-koulutuskoneita Isosta-Britanniasta. Ilma
voimien mukaan Vampiret olivat MiGejä parempi valinta, koska niiden 
hankintahinta ja käyttökustannukset olivat alempia. MiG-koneet vaati
vat pitemmän kiitoradan, ja britit olivat valmiita kouluttamaan lentäjiä 
ja  mekaanikkoja koneita valmistavilla tehtailla, mitä etua neuvostoliit
tolaiset eivät olleet taijonneet.78 Nämä seikat ja  koneen koelentäneen 
majuri Lauri Pekurin kielteinen lausunto79 ovat todella vähentäneet 
MiG-koneiden houkuttelevuutta, mutta todennäköisesti puolustusvoi
mien asenteen taustalla vaikutti myös Neuvostoliittoon kohdistuvista 
epäluuloista johtuva perustavanlaatuinen haluttomuus ostaa neuvosto
liittolaista materiaalia.80 Kun Suomi osti 1959-1960 ensimmäistä ker
taa suurempia sotatarvike-eriä Neuvostoliitosta, vastahakoiset aselaji- 
tarkastajat suostuivat tähän kauppaan vasta kun puolustusvoimain ko
mentaja Sakari Simelius oli onnistunut vakuuttamaan heille, että Neu
vostoliiton Suomelle myöntäneen suuren tavaraluoton avulla rahoitetta
vat kaupat olivat kerta kaikkiaan ainoa mahdollisuus suorittaa laajem
pia perushankintoja.81

Lyhytikäistä Törngrenin hallitusta seurannut Urho Kekkosen viides 
hallitus päätti lopullisesti, että hävittäjiä ei osteta Neuvostoliitosta.82 
Päätös ei ollut helppo. Puolustusministeri Emil Skog kannatti konei
den tilaamista Isosta-Britanniasta, mutta ulkoasiainministeri Johannes 
Virolainen ja pääministeri Urho Kekkonen halusivat tutkia mahdolli
suuksia ostaa koneita Ruotsista. He ilmeisesti pelkäsivät, että Suomen 
olisi muuten taivuttava koneiden ostoon myös Neuvostoliitosta.83 Kun 
selvitykset osoittivat, ettei halutuntyyppisiä koneita voitu ostaa Ruot
sista, ulkoasiainvaliokunta lopulta hyväksyi maaliskuussa 1955 oston 
Isosta-Britanniasta.84 Vampire Trainer -koneita ostettiin lopulta Isosta- 
Britanniasta yhdeksän, ja niiden avulla Suomen ilmavoimien koulutus
toiminta tehostui oleellisesti. Koneet saapuivat maahan elokuun 1955 
ja maaliskuun 1956 välillä. Vampire-koulutuskoneet eivät olleet oma
peräinen valinta. Nämä kaksipaikkaiset koneet otettiin käyttöön kaikki
aan kahdessakymmenessä maassa.85

Kiistelty Gnat-hankinta

Vampire-koneiden avulla Suomen ilmavoimat oli siirtynyt suihkuhä
vittäjien kauteen, mutta puolustusministeri Emil Skogilla ei ollut illuu
siota muutaman koneen merkityksestä suursodan syttyessä. Koneiden
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Brittiläinen Folland Gnat-hävittäjä. Kuva: Puolustusvoimat. 
British Folland Gnat Fighter.

pieni lukumäärä ei kuitenkaan tehnyt hankinnoista merkityksettömiä: 
’’Emme voi kuvitellakaan, että näin pienillä ilmavoimilla olisi nykyai
kaisessa sodassa paljoakaan taisteluarvoa, mutta nykyinen lentokone- 
kantamme muodostaa sen siemenen, josta ilmavoimamme on luota
va ja sen avulla on kyettävä kouluttamaan henkilökuntaa niin paljon 
kuin mahdollista, että meillä olisi valmis koulutettu henkilökunta sil
loin, kun olosuhteet ovat muodostuneet niin suotuisiksi, että pystymme 
hankkimaan myös todellisen taisteluarvon omaavia lentokoneita.”86 

Sotakorvausten päättyminen ja Suomen yleisen taloudellisen tilan 
paraneminen loi mahdollisuuden korottaa maltillisesti puolustusvoimi
en määrärahoja.87 Skogin toivo laajemmista konehankinnoista toteu
tui, tosin hyvin rajallisesti, jo 1956, kun Suomen viranomaiset päätti
vät hankkia uusia hävittäjiä. Tällä kertaa puolustusvoimat pyrki taiste- 
lukelpoisten hävittäjämuodostelmien hankintaan.88 Valituksi tuli britti
läinen Folland Gnat Mk. 1, joka oli Vampirea selvästi uudempi malli. 
Koneen ensimmäinen prototyyppi FO. 139 ’’Midge” oli lentänyt elo
kuussa 1954. Pian siihen asennettiin Bristol-yhtiön uusi, tarkoitukseen 
erinomaisesti sopiva Orpheus-moottori, ja uusi Gnat lensi ensi lentonsa 
heinäkuussa 1955. Gnatin ’’isä” oli suuren sähkö-ja aseteollisuusyri-
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tys English Electricin palveluksessa pääsuunnittelijana työskennellyt 
W. E. W. Petter. Elän oli alkanut huolestua siitä, että uudet hävittäjä- 
tyypit kehittyivät jatkuvasti aikaisempia suuremmiksi, raskaammiksi ja 
ennen kaikkea kalliimmiksi. Petter halusi suunnitella uuden kevyen ja 
edullisen hävittäjätyypin. Hän ei kuitenkaan saanut English Electricin 
sisällä tukea suunnitelmalleen ja  siirtyi toimitusjohtajaksi pienempään 
Folland Aircraft Limited -yhtiöön. Petterin johdolla Follandilla suunni
teltiin alun perin Neuvostoliiton ydinaseilla varustettuja pommikoneita 
torjumaan tarkoitettu Gnat, jonka eduiksi mainittiin keveys, edullisuus 
ja yksinkertainen rakennustapa.89

Ison-Britannian Ministry of Supply tilasi kuuden koneen koesarjan 
Follandilta, mutta Royal Air Force (RAF) ei lopulta koskaan valinnut 
Gnat-hävittäjää palvelukäyttöön. Brittiviranomaiset eivät pitäneet ko
netta sopivana Ison-Britannian ilmapuolustukseen. Kaksipaikkainen 
Gnat Trainer tosin valittiin vuonna 1959 RAF:n jatkokoulutuskoneeksi. 
Folland onnistui myös myymään alkuperäisen Gnatin muutamille muil
le valtioille. Intia tilasi Gnat-koneita 25 kappaletta ja Jugoslavia kaksi 
kappaletta.90 Intiassa Gnat-koneita alettiin myös valmistaa lisenssillä, 
ja niitä valmistui kaikkiaan 215 kappaletta. Lisäksi intialaiset kehittivät 
Gnatista HAL Ajeet -nimisen muunnoksen, jota rakennettiin 80 kappa
letta. Intian Gnatit osallistuivat menestyksellisesti Intian ja Pakistanin 
välisiin sotiin vuosina 1965 ja 1971.91

Suomen ilmavoimille Gnat ei ollut ilmiselvä valinta. Ilmavoimat oh 
heti valintaprosessin alkuvaiheessa päättänyt, että uuden koneen oh ol
tava perusteellisesti kokeiltu sarjavalmistuksessa oleva kone. Prototyy
pit ja siihen ryhmään kuuluvaksi katsottu Gnat oh ilmavoimien käsi
tyksen mukaan rajattava ulkopuolelle. Tätä näkemystä tuki ilmapuo
lustuksen tarkastaja Adolf Ehrnrooth. Vaatimukset täyttäviksi koneiksi 
mainittiin ranskalainen Dassault Mystère IV, brittiläinen Hawker Hun
ter ja  ruotsalainen Saab 32 Lansen.92 Vaikka Gnat joutui sivuraiteille, 
se pysyi edelleen ainakin teoreettisena vaihtoehtona, mitä edesauttoi 
koneen edullisuus sekä todennäköisesti Follandin ja sen suomalaisen 
agentin tehokas markkinointi ja  lobbaus.93

Lansen tippui nopeasti pelistä pois, koska siitä ei saatu tarkkoja tie
toja tai tarjousta. Ranskaan ja Isoon-Britanniaan päätettiin lähettää ko- 
mennuskunta tutustumaan muihin konetyyppeihin. Vaikka komennus- 
kunnan matkakustannukset muodostivat mitättömän pienen erän ver
rattuna hävittäjien hankinnan kokonaiskustannuksiin, valtioneuvoston 
raha-asiainvaliokunta supisti säästösyistä komennuskunnan koon kah-
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Majuri Lauri Pekuri (kuvassa 
everstiluutnanttina) toimi koelen- 
täjänä, kun Suomen ilmavoimat 
suunnitteli konehankintojaan.
Hänen mielipiteensä vaikutti sii
hen, että Suomeen hankittiin 
Gnat-hävittäjiä.
Kuva: Puolustusvoimat.
M ajor Lauri Pekuri (pictured as 
a lieutenant-colonel) served as 
test p ilo t when the Finnish Air 
Force was planning its aircraft 
procurement. His opinion influ
enced F in land’s acquisition o f  
the Gnat fighter.

teen henkeen. Ilmavoimien komentaja oli ehdottanut viittä henkeä.94
Kaksihenkisen komennuskunnan matka osoittautui ratkaisevaksi 

hankinnan kannalta, koska juuri sen tuloksena valinta kallistui Gna- 
tiin. Suomalaiset eivät saaneet tilaisuutta tutustua Mystère IV B -ko
neeseen sen salaisuusluokituksen johdosta mutta oli mahdollista, että 
lupa koneen hankintaan saataisiin myöhemmin. Hawker Hunter Mk. 6 
arvioitiin korkealaatuiseksi taistelukoneeksi, joka soveltui paremmin 
tiedusteluun, mutta sen pelättiin vanhenevan nopeasti. Gnat oli uusi ko
netyyppi, joten siinä ei ollut tätä vaaraa. Gnatin puolesta puhuivat voi
makkaasti myös paremmat suoritusarvot mm. nopeudessa ja nousuky- 
vyssä. Lauri Pekuri lensi Gnatilla, Hunterilla ja Mystère IV A:lla, ja 
suositteli niistä Gnatia.95

Pekurin arvion ja suoritusarvojen lisäksi Gnatin puolesta puhuivat 
kaksi ratkaisevan tärkeää seikkaa: hinta ja lisenssivalmistuksen helppo
us. Mahdollisuus rakentaa koneita lisenssillä Suomessa oli alusta lähti
en ollut yksi tärkeimmistä valintaperusteista,96 ja tässä suhteessa Gnat 
oli selvästi paras. Hunterin valmistus oli vaativampaapa ranskalaisteh- 
taan oman lausunnon mukaan Mystèren lisenssirakennus oli kannatta
vaa vain jos konetta rakennettaisiin yli 150 kappaletta.97 Follandin toi
mitusjohtajan T. Gilbertsonin mukaan Gnatin yksinkertainen rakennus
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tapa teki siitä erityisen sopivan teknologisesti vähemmän kehittyneille 
maille. Gilbertson kehui amerikkalaisdiplomaatille, että Gnat-kone voi
taisiin hätätapauksessa rakentaa vaikka autotallissa. Folland oli tietoi
nen siitä, että Pariisin rauhansopimus rajoitti Suomen hävittäjien mää
rän kuuteenkymmeneen koneeseen, mutta sen jälkeen kun suomalaiset 
olisivat saaneet lisenssituotannon käyntiin, tuo raja olisi tarvittaessa 
helppo ylittää, mikäli suomalaiset onnistuisivat ostamaan ulkomailta 
tai tuottamaan itse moottoreita ja  joitakin erikoiskomponentteja.98

Hinnasta muodostui vähitellen merkittävä valintaperuste. Huhtikuus
sa 1956 ilmavoimien johto oli selvästi uskonut, että köyhän ei kannat
tanut ostaa halpaa, koska antamalla hinnan vaikuttaa oleellisesti ratkai
suun Suomi saisi todennäköisesti vanhentuneen tai muuten sopimatto
man koneen." Gnatin poikkeuksellisen halpa hinta alkoi valintapro
sessin kuluessa selvästi vaikuttaa ilmavoimien ja Pääesikunnan ajat
teluun. Konetta tarjottiin vain noin 43 miljoonan markan hintaan, kun 
muiden vastaavien koneiden arvioitiin maksavan noin 100 miljoonaa 
markkaa. Ostamalla Gnateja ilmavoimat sai yksikertaisesti useampia 
koneita kuin ostamalla muita, kalliimpia koneita ja  pystyi varustamaan 
kokonaisia hävittäjämuodostelmia. Follandin tekemä edullinen taijous 
oli voimassa vain määräajan, ja ilmavoimat varoitti Pääesikuntaa, että 
myöhemmin hinta saattaisi olla jopa 25-30 prosenttia korkeampi puhu
mattakaan siitä, että muiden maiden tilaukset saattaisivat pidentää toi
mitusaikaa.100

Ratkaisevaa Gnat-päätökselle oli, että Pekurin suorittamien koelen
tojen ja komennuskunnan tehtaalla suorittamien tutkimusten tulokse
na aikaisemmat epäilykset siitä, että kone oli vielä keskeneräinen ja 
sopimaton sarjatuotantoon, hälvenivät.101 Intian päätös tilata kolmel
la miljoonalla punnalla Gnat-koneita syyskuussa 1956 epäilemättä li
säsi osaltaan konetyypin uskottavuutta.102 Supistetulle komennuskun- 
nalle ei näyttänyt täysin selviävän miten penseästi brittiviranomaiset 
suhtautuivat koneeseen. Loppuraportissa kerrottiin Naton ja Ministry 
of Supplyn osoittaneen kiinnostusta konetta kohtaan. Lisäksi mainittiin 
Ministry of Supplyn päätös tilata koesarja ja Intian tilaamien koneiden 
sarjavalmistus.103

Ilmavoimat ei halunnut luottaa ainoastaan Gnatiin. Se tai mikään 
muu hävittäjätyyppi ei täyttänyt kaikkia vaatimuksia. Ilmavoimat eh
dotti heinäkuussa 1956 kahdeksantoista Gnat Mk. l:n ostamista Isosta- 
Britanniasta ja kehitteillä olevan kuuden Gnat Mk.2 -koneen rakenta
mista myöhemmin lisenssillä kotimaassa. Kevyen Gnatin rinnalle os
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tettaisiin valokuvatiedusteluun ja yö- ja jokasääntoijuntaan soveltuvia 
keskiraskaita hävittäjiä, joilla olisi pitkä toiminta-aika. Vaihtoehdot oli
vat kuusi Hawker Hunter Mk.6:ta ja yhdeksän De Havilland Venomia 
sekä hankinnan lykkääminen.104

Puolustusvoimain komentaja K.. A. Heiskanen esitti 9.8.1956 puo
lustusministerille virallisesti kahdentoista Folland Gnat -koneen tilaa
mista lsosta-Britanniasta ja kahdentoista koneen rakentamista lisens
sillä kotimaassa. Keskiraskaan hävittäjän hankintaa jalkaväenkenraali 
Heiskanen ehdotti lykättäväksi, koska sopivaa tyyppiä ei juuri nyt ol
lut saatavissa.105 Lokakuussa 1956 Suomelle tilattiin 12 konetta ja jou
lukuussa solmittiin periaatesopimus 20 lisäkoneen valmistamisesta li
senssillä Valmetin Tampereen tehtailla.106 Kesään mennessä puolustus
voimien kiinnostus lisenssivalmistukseen kuitenkin lopahti, kun laskel
mat kuluista nousivat räjähdysmäisesti ja uhkasivat niellä muihin tar
koituksiin tarkoitettuja perushankintavaroja.107

Ilmavoimien halu täydentää Gnat-hankintoja Hunter-koneiden os
tolla saattaa selittää sen, miksi britit tarjosivat joulukuun alussa 1956 
Suomelle kymmenen Hawker Hunter Mk.6 -hävittäjää lyhyellä toimi
tusajalla. Koneet saapuisivat Suomeen seuraavan vuoden huhtikuun ja 
heinäkuun välillä. Hinta olisi 112 000 puntaa eli 72,3 miljoonaa mark
kaa. Suomalaiset uskoivat, että lyhyen toimitusajan taustalla oli brittien 
halu edesauttaa Suomen ilmatilassa olevan ’’sotilaallisen tyhjiön” pois
tamista. Tarjous umpeutui jo kuun lopussa 108 eivätkä suomalaiset tart
tuneet siihen.

Folland ei hukannut aikaa, vaan hyödynsi Suomen ilmavoimien tila
usta mainonnassaan.109 Valinta ei kuitenkaan osoittautunut ongelmatto
maksi kaupan kummallekaan osapuolelle. Päätös sai heti osakseen kri
tiikkiä. Puolustusvoimat ja puolustusministeriö eivät olleet halukkaita 
myöntämään, että hävittäjätyypin valinta olisi ollut virhe. Kokoukses
saan 22.1.1957 ne ryhmittyivät tehdyn päätöksen taakse ja torjuivat sitä 
vastaan esitetyn kritiikin. Kritiikin taustalla nähtiin mm. puutteelliset 
tiedot kaupan ja koneiden yksityiskohdista, kriitikoiden omat kaupalli
set intressit ja henkilökohtaiset kaunat.110 Lehdistökeskustelu jatkui, ja 
puolustusministeriö kehotti 5.11.1957 Pääesikuntaa toimeenpanemaan 
tutkimuksen konetyypin valinnasta.111 Tutkimuksen loppuraportissa 
esitettiin vain lievää kritiikkiä hankintaa kohtaan, mutta todettiin, että 
lopullinen vastaus Gnatin sopivuuteen saataisiin vasta sitten kun se oli 
ollut riittävän kauan ilmavoimien käytössä.112 Näin tapahtuikin, mutta 
vastaus ei ollut mairitteleva.
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Esille tuli vähitellen todellisia, vakavia epäkohtia. Kone oli käytän
nössä keskeneräinen, ja se kärsi lukuisista lastentaudeista ja  rakenteelli
sista ongelmista, jotka viivyttivät tuotantoa ja murensivat suomalaisten 
luottamusta. Ensimmäiset kaksi Gnat-konetta saapuivat Suomeen vasta 
heinäkuussa 1958. Toinen koneista tuhoutui onnettomuudessa jo kuu
kautta myöhemmin. Onnettomuus kiihdytti epäluotettavaksi väitettyyn 
Gnatiin kohdistunutta arvostelua. Jäljellejäänyt kone oli pitkään lento
kiellossa, ja siihen piti tehdä lukuisia muutoksia. Viimeinen kone saa
pui Suomeen vasta lokakuussa 1960, vaikka alkuperäisen sopimuksen 
mukaan se oli tarkoitus luovuttaa suomalaisille jo joulukuussa 1958.113

Suomalaiset esittivät brittiviranomaisille 1959 huolestumisensa Fol- 
land-yhtiön taloudellisesta tilasta ja  sen kyvystä tarjota tulevaisuudes
sa varaosia ja huoltoa Gnat-koneille. Ison-Britannian puolustusminis
teriön virkamiehet arvelivat optimistisesti, että Follandin suunnitteilla 
oleva fuusio Hawker Siddeley -yhtiön kanssa poistaisi nämä vaarat.114 
Todellisuudessa vielä samana vuonna toteutuneen fuusion vaikutus oli 
päinvastainen. Hawker Siddeley lopetti yksipaikkaisen Gnatin valmis
tuksen, ja vaikka kaksipaikkaisen Gnatin valmistus jatkui, se oli konee
na niin erilainen, että sen tuotanto ei tuonut helpotusta varaosapuuttee- 
seen. Puute kärjistyi ja yhä useampi kone jäi kentälle seisomaan.115

Kentälle jääneet koneet herättivät luonnollisesti ärtymystä suoma
laisten sotilaiden keskuudessa. Suomen apulaissotilasasiamies kapteeni 
Lauri Koho valitti kesäkuussa 1962 Foreign Officen virkamiehelle N. 
J. Barringtonille, että britit eivät olleet toimittaneet varaosia koneiden 
heittoistuimiin, minkä vuoksi Suomen ilmavoimat oli joutunut asetta
maan Gnateja lentokieltoon.'16 Barrington oli huolestunut siitä, että 
varaosien puute saisi suomalaiset suuntaamaan yhä enemmän hankin
tojaan muihin maihin, joten hän ja muut ulkoministeriön virkamiehet 
ryhtyivät selvittämään heittoistuinkysymystä. Tämänkin puutteen taus
talta paljastuivat tuotantovaikeudet, tällä kertaa tosin valtion tuotanto
laitoksissa, joten ulkoministeriön oli vain tyydyttävä alleviivaamaan 
muille ministeriöille asian tärkeyttä.117

Onnettomuuksien ja  varaosien puutteen seurauksena keskimäärin 
vain kolme tai neljä Gnat-hävittäjää oli kerrallaan palveluskunnossa.118 
Synkkä tilanne ei ulkomaisilta tarkkailijoilta jäänyt huomaamatta. Yh
dysvaltain suurlähetystö raportoi marraskuussa 1962, että sen ilmai- 
luasiamies oli käydessään hiljattain Kuorevedellä nähnyt kuusi lento
kiellossa olevaa Gnatia. Ainakin puolet hävittäjistä oli siis tuolloin len
tokiellossa, mikä heijasteli suurlähetystön mielestä hyvin sitä, miten

3 2 3



heikko Suomen ilmavoimien taistelukyky yleisesti ottaen oli."9 Suur
lähetystön sotilasasiamiesten mukaan ilmavoimat oli keskittynyt lähin
nä kouluttamaan lentäjiä, jotka konfliktitilanteessa kykenisivät lentä
mään ulkomailta saatuja koneita.120 Taistelukykyä ei nostettaisi uusien 
Gnatien hankinnalla. Isosta-Britanniasta toimitetut 12 konetta ja tuhou
tuneen koneen korvannut hävittäjä jäivät ainoiksi Suomen ilmavoimien 
Gnat-koneiksi. Gnatit olivat palvelukäytössä vuoteen 1972. Viimeisen 
lennon teki kapteeni Jouko Gullsten 24.10.1972. Lempinimen ’’Nutik- 
ka” Suomessa saanut Gnat aiheutti loppuun asti ilmavoimien teknilli
selle henkilökunnalle runsaasti ylimääräistä työtä, mutta lentäjät arvos
tivat sen ketteryyttä ja hyvää nousukykyä.121

Köyhän ei olisi kannattanut ostaa halpaa. Suomalaisten suorittamas
sa vertailussa tappiolle jäänyt kalliimpi Hawker Hunter osoittautui yh
deksi Ison-Britannian lentokoneteollisuuden menestyksekkäimmistä 
vientiartikkeleista. Siihen luottivat sekä RAF, joka tilasi yli tuhat Hun- 
teria, että useiden muiden maiden ilmavoimat. Luotettavat Hunterit oli
vat monissa maissa käytössä vuosikymmeniä.122

Iso-Britannia syrjään

Gnatit jäivät viimeisiksi Isosta-Britanniasta Suomen ilmavoimille os
tetuiksi hävittäjäkoneiksi.122 Gnatin kaksipaikkaisen version ostamis
ta koulutuskoneeksi harkittiin 1960-luvun alussa, mutta hanke kariu
tui kustannussyistä. Kun Suomi 1962 osti Neuvostoliitosta MiG-21F 
-hävittäjiä, neljä vanhentunutta MiG-15-konetta päätettiin ostaa koulu- 
tuskoneiksi.124 Suomalaisten budjettiongelmat, ruotsalaisten kilpailu, 
Neuvostoliiton pyrkimys myydä aseita Suomelle ja sen tarjoama edul
linen tavaraluotto rajoittivat brittien mahdollisuuksia säilyttää yhtä vah
va asema sotatarvikkeiden toimittajana Suomeen, kuin heillä oli ollut 
1950-luvulla. Ison-Britannian uuden Lightning-hävittäjän arvioitiin 
olevan Suomelle liian kallis, painava ja raskas huollettava. Kun Gna
tin uusi hävittäjäversio oli vain suunnittelupöydällä, Pääesikunta totesi 
heinäkuussa 1960, ettei Isolla-Britannialla ollut tarjota Suomelle sopi
vaa torjuntahävittäjää.125

Ison-Britannian viranomaisista riippumattomien esteiden lisäksi 
vientirajoitusmääräykset estivät edelleen modernien sotatarvikkeiden 
myynnin Suomelle. Vaaraa, että Neuvostoliitto saisi haltuunsa näytteitä 
tai tietoja brittituotteista, pidettiin edelleen liian suurena.126 Kun suo
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malaiset ilmaisivat halukkuutensa keskustella English Electricin kanssa 
Lightning-hävittäjästä, brittiviranomaiset ilmoittivat, että yksityiskoh
taisia tietoja koneesta ei voida luovuttaa suomalaisille.127 Sama vastaus 
annettiin moniin muihin sotatarvikkeita koskeviin kyselyihin.128

Poikkeuksen tiukkaan vientikieltopolitiikkaan muodosti suurtehotut- 
kien myyminen Suomelle 1960-luvun alussa.129 Edes tutkakauppa ei 
ratkennut ilman ongelmia. Ilmailuministeriö oli aluksi haluton neuvot
teluihin suomalaisten kanssa,130 koska se suhtautui epäluuloisesti Suo
men tutkaverkoston kehittämiseen ja  epäili, että Suomen tutkat mahdol
lisesti kytkettäisiin sotatilanteessa osaksi Neuvostoliiton ilmapuolus
tusta.131 llmailuministeriön lisäksi vientikieltoja kannattivat aktiivisesti 
puolustusministeriö ja  muut aselajiministeriöt, jotka yleensä vastusti
vat sellaisten aseiden myyntiä Suomelle, jotka olivat edelleen käytös
sä Ison-Britannian omissa asevoimissa.132 Foreign Office ja Ison-Bri- 
tannian suurlähetystö Helsingissä suhtautuivat myönteisemmin aseiden 
myyntiin ja pyrkivät arvioimaan jokaisen tapauksen erikseen.133 Näi
den myönteinen asenne ei kuitenkaan voinut neutraloida Suomen uhan
alaiseen maantieteelliseen ja poliittiseen asemaan liittyviä pelkoja.

Johtopäätökset

Varojen puute ja  Ison-Britannian vientikieltopolitiikka vaikeuttivat läpi 
1950-luvun Suomen puolustusvoimien pyrkimystä vahvistaa Suomen 
ilmapuolustusta ostamalla brittivalmisteisia hävittäjiä ja tutkia. Suo
malaiset joutuivat usein hankkimaan jo vanhentunutta kalustoa. Täs
tä huolimatta suomalaiset kääntyivät toistuvasti juuri Ison-Britannian 
puoleen suunnitellessaan lentokonehankintoja, koska saarivaltio ja  Yh
dysvallat hallitsivat ei-kommunistisen maailman sotatarvikekauppaa. 
Ison-Britannian lentokoneteollisuus oli maailman kärkitasoa, ja koska 
maa oli Suomen metsäteollisuuden tärkein asiakas, Suomella oli han
kintoihin tarvittavia puntia. Ironisesti MiG-15, ainoa neuvostohävittä- 
jä, jonka hankintaa Suomeen harkittiin, oli tavallaan sekin ’’brittikone”, 
koska sen moottori oli luvaton kopio Rolls-Roycen Nene-moottorista.

Vuosina 1950-1951 Ison-Britannian hallitus torjui suomalaisten os
toyritykset, vaikka maan ulkoministeriö suhtautui myönteisesti tiedus
teluihin, koska se uskoi brittihävittäjien hankinnan vahvistavan suoma
laisten puolustustahtoa ja Suomen riippumattomuutta Neuvostoliitosta. 
Suomen uhanalaisen poliittisen ja maantieteellisen sijainnin takia Iso-

3 2 5



Britannia ja muut Nato-maat noudattivat kuitenkin Suomen suhteen 
varsin tiukkaa vientipolitiikkaa. Vielä vakavamman esteen kaupoille 
muodostivat länsimaiden uudelleenvarustautumisohjelmat, joiden mu
kaisesti sotatarviketuotannossa pyrittiin ensisijaisesti tyydyttämään 
länsiliittoutuman omat materiaalitarpeet.

Vuonna 1952 materiaalitilanne helpottui, ja Iso-Britannia kykeni jäl
leen myymään sotatarvikkeita muillekin kuin omille liittolaisilleen. So- 
tatarvikeviennin kasvattaminen voisi myös helpottaa Ison-Britannian 
vaikeaa maksutasetilannetta. Suomalaiset käyttivät tilaisuutta hyväk
seen ja ostivat Isosta-Britanniasta maailmalla suosittuja Vampire-ko- 
neita. Koneet olivat jo vanhentuneita, mutta niiden avulla Suomen il
mavoimat sai kauan kaivattua tuntumaa suihkukoneiden aikakauteen.

Nopean prosessin tuloksena vuonna 1956 Suomen ilmavoimien uu
deksi hävittäjäksi valittu Folland Gnat Mk.l oli monin tavoin lupaava 
kone, mutta se osoittautui keskeneräiseksi, mikä aiheutti suomalaisille 
runsaasti ongelmia. Koneen hyvät suoritusarvot, sen halpuus ja sovel
tuvuus lisenssivalmistukseen olivat saaneet puolustusvoimat tinkimään 
aikaisemmasta pyrkimyksestään ostaa muissa maissa perusteellisesti 
kokeiltu kone, joka ei voisi aiheuttaa ikäviä yllätyksiä. Pikaisessa valin
taprosessissa, jossa valtioneuvosto osoitti kyseenalaista säästämisintoa 
leikkaamalla rankasti koneisiin tutustumaan lähteneen komennuskun- 
nan kokoonpanoa, suomalaiset eivät saaneet realistista kuvaa koneen 
kehitysvaiheesta. Ison-Britannian vientirajoitukset eivät muodostaneet 
estettä Gnatin myynnille Suomeen. Syy tähän oli todennäköisesti se, 
että Ison-Britannian omat ilmavoimat eivät ottaneet käyttöön Gnat-hä- 
vittäjiä, joten sen vienti ulkomaille oli vapaampaa. Brittien omat vienti
rajoitukset, suomalaisille sopivien koneiden puute, suomalaisten rahoi
tusongelmat, Neuvostoliiton tehostuneet myyntiyritykset ja sen edul
linen tavaraluotto siirsivät 1960-luvulle tultaessa Suomen hankintojen 
painopisteen Isosta-Britanniasta Neuvostoliittoon ja Ruotsiin.
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dostivat voimakkaasti antikommunistisen ja  neuvostovastaisen elementin. Yh
dysvaltain sl:n kirje no. 133 SD:lle 9.9.1960 ja  sen liitteenä oleva sl:n sotilas- 
asiamiesten ’’Summary Statements o f Status, Orientation and Morale of Finnish 
Military” 9.9.1960. 760E.55/9-960 SD. Decimal Files on Finland 1960-1963, 
RG59, box 1856. NA.

120 Yhdysvaltain sl:n kiijeen no. 133 SD:lle 9.9.1960 liitteenä oleva si:n sotilas- 
asiamiesten ’’Summary Statements o f Status, Orientation and Morale of Finnish 
Military” 9.9.1960. 760E.55/9-960 SD. Decimal Files on Finland 1960-1963, 
RG59, box 1856. NA.

121 Heinonen, Thulinista Hornetiin, s. 221—222; ’’Folland Gnat. History”, http:// 
www.thunder-and-lightnings.co.uk/gnat/history.html (1.6.2004); Laukkanen, 
Jyrki ’’Suomen ilmavoimien suihkuhävittäjät” . Ilmailu 3/1988, s. 6.

122 Phythian, British arms sales, s. 19; Reed, Britain 's Aircraft Industry, s. 27-28.
123 Vuonna 1977 Isosta-Britanniasta tosin tilattiin 50 kappaletta British Aerospacen 

Hawk-harjoituskoneita. 1990 päätettiin tilata seitsemän Hawk-konetta lisää.
124 Laukkanen, Jyrki, ’’Suomen ilmavoimien suihkuhävittäjät” . Ilmailu 3/1988, s. 

6-7.
125 Pääesikunnan muistio hävittäjäkonehankinnasta 20.7.1960. T24019/F34. Sark.
126’’Sales to Finland”. Ison-Britannian puolustusministeriön taustamuistio puo

lustusministerille Suomen puolustusministeri Leo Häppölän käyntiä varten 
9.9.1959; Ministry of Supplyn Suomea koskeva taustamuistio, syyskuu 1959. 
DEFE7/1281; P.A. Rhodesin muistiinpano 5.3.1963. F0511/137. NAUK.

127 Sähke brittilähetystölle Helsinkiin 13.10.1960; Ote Arms Working Partyn koko- 
kuksesta 6.9.1960. DEFE7/1281; Suomen suurlähettiläs Leo Tuominen UM:lle 
5.10.1960. UM 5 C Raportit: Lontoo.

128 ” 105 mm Guns for Finland”. D. Hammond 26.9.1960. DEFE13/190; T.G. Co- 
pemanin muistiinpanot, 23.3.1963. NF1192/30. F0371/171691. NAUK.

129 C. O’Neill, Helsinki, R.H. Masonille, FO, 9.4.1963. NF1192/30. F 0371/171691. 
NAUK.

130 Wing Commander Dixonin muistiinpanot 15.2.1963. F0511/136. NAUK.
131 J.I.C.(60) 13th Meeting, Item 3, 10.3.1960. CAB159/33. NAUK.
132 F.A. Kendrick, MOD, R.H. Masonille, FO, 18.3.1963; T.G. Copemanin muisti

inpanot, 23.3.1963. NF1192/30. F0371/171691. NAUK.
133 Wing Commander Dixonin muistiinpanot 15.2.1963. F0511/136; P.A. Rho

desin muistiinpanot 5.3.1963 ja 9.3.1963, P. Stobartin muistinpano 5.3.1963 
F 0511/137. NAUK.
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Niklas Jensen-Eriksen

INTO THE JET AGE ON BRITISH WINGS 
British export policy and the modernisation of 
Finnish air defence during the 1950s

Summary

After the Korean War had begun in 1950, the Finnish government de
cided to try to buy modem equipment for the Finnish Defence Forces, 
which had neither jet fighters nor a radar network. When the Finns 
started to look for new hardware, it was natural that their eyes turned 
towards the United Kingdom. For the first ten years after the war, the 
United States and the United Kingdom dominated international arma
ments markets outside the Soviet bloc. Buying weapons from the Uni
ted States could be politically dangerous, because it might provoke ne
gative Soviet reactions. Besides, the Americans might not want to sell 
advanced weapons to a country so close to the Soviet Union, and the 
limited dollar resources of Finland would probably make a deal im
possible in economic terms. By contrast, the United Kingdom was the 
most important customer of Finland’s export industries and a traditio
nal supplier of equipment to the Finnish Defence Forces.

However, when the Finns started to make enquiries about modern 
aircraft in London, the British government did not seem to be willing 
to sell Finland anything but obsolete types. The British Foreign Office 
was interested in supplying planes to Finland, because the department 
hoped that this action would boost the morale of the Finns and help 
them to avoid becoming too dependent on the Soviet Union, but British 
export controls limited the sales of advanced equipment to a country 
like Finland where they might fall into the hands of the Soviets. Even 
if the restrictions had been more relaxed, the prospects of sales to Fin
land at the beginning of the 1950s were poor. The UK simply had too 
many potential customers. Priority was naturally given to the UK’s own 
armed forces, followed by the NATO countries and the old Dominions
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of the Commonwealth. Finland was regarded as a low priority custom
er.

In 1953 the supply position became easier, and because of balance of 
payments difficulties the British government was anxious to increase 
exports of military equipment. The British now agreed to supply Fin
land with Vampire jet fighters. The first Vampires had been produced 
already in the summer of 1945 and in the following years the plane 
had become a highly successful export product. In the early 1950s the 
Vampires were already rather old-fashioned planes, but the purchases 
nevertheless allowed the Finnish Air Force to gain experience on jet 
planes for the first time. The Finns also bought five A.A. No.3 Mk.7 
military radars from the UK in 1954 after the British government had 
downgraded their security classification.

In 1954 certain Finnish ministers began to consider purchases of 
MiG jet fighters and radar sets from the Soviet Union. The Foreign Of
fice and the Joint Intelligence Committee linked these proposed pur
chases of Soviet equipment to recent Soviet efforts to increase military, 
political and economic co-operation between Finland and the Soviet 
Union. From the British point of view the deals would have both nega
tive and positive implications. The Finns would become dependent on 
the Soviet Union for spare parts and technical assistance, and might 
not buy British planes, but on the other hand purchases from the Sovi
et Union would reduce Finland’s rouble balances and therefore weaken 
Finland’s economic dependence on the Soviet Union. The Air Ministry 
and the Chiefs of Staff did not believe that the MiG-15s would make a 
real difference to the strategic or tactical position of Finland, and as
sumed that the West might get intelligence benefits when equipment 
like this would exist outside the Soviet Union. On the whole, the Brit
ish did not believe that they could stop the Finns from buying from the 
Soviet Union, but due to opposition within Finland, the proposals were 
eventually abandoned. Instead, the Finns bought nine Vampire Trainer 
jets from the UK.

The Finnish authorities chose the British Folland Gnat Mk.l as the 
next jet fighter type of the Finnish Air Force in 1956. The Gnat was an 
inexpensive and modern plane but, after the decision had been made, 
the Finns realised that that plane suffered from a number of technical 
problems and that it was not yet ready for mass-production. The Finn
ish authorities were going to buy 12 planes from the UK and to manu
facture more planes under license in Finland, but when the estimates

3 3 7



of production costs escalated, the plans for production in Finland were 
abandoned.

In the 1960s the United Kingdom could no longer retain a strong po
sition as a supplier of military planes to Finland. Competition from the 
Soviet Union and Sweden increased and the Soviet Union granted Fin
land a large rouble credit. The British did not have suitable planes to 
offer and the lack of funds in Finland created additional difficulties. 
Furthermore, British export restrictions continued to hinder efforts to 
sell more military equipment to Finland.

Translation by the author.
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Suomen Sotahistoriallinen Seura ry 
Krigshistoriska Samfundet i Finland rf

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Helsingissä 
Tieteiden talolla 9. päivänä maaliskuuta 2005. Kokouksen puheenjoh
tajana toimi professori Martti Turtola ja sihteerinä hinnoittelupäällikkö 
Sami Korhonen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja  ääntenlaskijoiksi valittiin 
myyntipäällikkö Jyrki Helin ja  ekonomi Juhani Lievonen.

Vuosikokous kutsui seuran kunniajäseneksi yleisesikuntaeverstiluut
nantti Antti Juutilaisen. Vuosikokouksessa jaettiin hallituksen myöntä- 
minä lisäksi Seuran kultainen ansiomerkki professori Ohto Manniselle, 
Seuran hopeinen ansiomerkki yleisesikuntaeversti Matti Koskimaalle 
ja everstiluutnantti Erkki Käkelälle sekä luovutettiin Seuran standaari 
pitkäaikaiselle Porin ryhmän vetäjälle säveltäjä Matti Heiniselle.

Hallitus

Vuosikokouksessa valittiin Seuran puheenjohtajaksi edelleen Ari Rau
nio. Hänen lisäkseen vuosikokous valitsi erovuorossa olleista hallituk
sen jäsenistä Ohto Mannisen, Pekka Salorannan ja Esko Vuorisjärven 
uudelleen hallitukseen uudelle kolmivuotiskaudelle. Erovuorossa ol
leen filosofian tohtori Lasse Laaksosen tilalle valittiin hallitukseen hin
noittelupäällikkö Sami Korhonen. Tämän mukaisesti Seuran hallitus 
muodostui seuraavanlaiseksi:

puheenjohtaja:
everstiluutnantti, valtiotieteen maisteri Ari Raunio 

hallituksen jäsenet, sekä vuosi, jolloin erovuorossa:
dosentti Eero Elfvengren 2006
komentaja Ove Enqvist 2006
eversti Ahti Lappi 2006
varatuomari Heikki Pohjolainen 2006
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diplomi-insinööri 
everstiluutnantti 
filosofian maisteri 
sihteeri
hinnoittelupäällikkö 
professori 
toimituspäällikkö 
valtiotieteen tohtori

Carl-Fredrik Geust 
Pasi Kesseli 
Markku Melkko 
Pirjo Pesonen 
Sami Korhonen 
Ohto Manninen 
Pekka Saloranta 
Esko Vuorisjärvi

2007
2007
2007
2007
2008 
2008 
2008 
2008

Vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet kauppatie
teiden maisteri KHT Hannu Siniharju ja kauppatieteiden maisteri KHT 
JHTT Seppo Pitkänen, varalla pankinjohtaja Kari Salo ja HTM Eero 
Lehmusvuo.

Hallituksen keskuudestaan valitsemana seuran varapuheenjohtaja
na jatkoi dosentti Eero Elfvengren. Taloudenhoitajaksi hallitus kutsui 
ekonomi Timo Mäen. Seuran hallitukseen valitun hinnoittelupäällikkö 
Sami Korhosen tilalle valittiin sihteeriksi filosofian maisteri Juho Ko- 
takallio. Matkasihteerinä jatkoi sihteeri Pirjo Pesonen. Hallitus valitsi 
jäsensihteeriksi 1.6.2005 lähtien Suomen Sotahistoriallisen Seuranjä
senen, Tampereen ammattikorkeakoulun tietohallintopäällikön Matti 
Hartikaisen.

Jäsenmaksut

Vuosikokous päätti pitää liittymismaksun / henkilöjäsenen vuosimak
sun 28 eurona. Ainaisjäsenmaksu on maksuvuoden henkilöjäsenen 
vuosimaksu viisitoistakertaisena. Kannattavan henkilöjäsenen ja yhtei
söjäsenen vuosimaksu on sama kuin henkilöjäsenen vuosimaksu. Kan
nattavan yhteisöjäsenen vuosimaksu on henkilöjäsenen vuosimaksu 
kymmenkertaisena.

Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa Seurassa oli jäseniä yhteensä 662, joista vuo- 
sijäseniä 623, ainaisjäseniä 31, kunniapuheenjohtajia 1, kunniajäseniä 
2, kutsujäseniä 1 ja lahjoittajajäseniä 3 sekä yhteisöjäseniä 1. Vuoden 
2005 aikana seuraan liittyi 70 uutta jäsentä. Lisäksi hallitus hyväksyi 
joulukuussa Seuraan 1.1.2006 alkaen 37 uutta jäsentä. Seurasta erosi 
vuonna 2005 seitsemän jäsentä ja katsottiin maksamattomien jäsen
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maksujen takia eronneeksi 14 jäsentä. Hallituksen tietojen mukaan 
seuraavat jäsenet siirtyivät ajasta ikuisuuteen: suurlähettiläs Äke Back
ström, hallintojohtaja Pentti Harju, kenraalimajuri Pertti Jaakkola, eko
nomi Elias Rautalinko ja  myyntipäällikkö Olli Winqvist.

Seuran toiminta

Vuosikokoukseen 9.3.2005 osallistui 98 jäsentä. Kokouksen jälkeen 
tohtori Markku Jokisipilä piti esitelmän aiheesta ’’Aseveljiä vai liitto
laisia? M iten kutsua Suom en ja  Saksan sotilaallista yhteistyötä 1941— 
1944? ”.

Kevätkokous pidettiin keskiviikkona 27.4.2005 Tieteiden talolla. Ti
laisuudessa esitelmöi seuran varapuheenjohtaja, dosentti Eero Elfven- 
gren aiheesta ”Lapin sota 1944—45”. Paikalla oli 59 kuulijaa.

Ensimmäinen syyskokous pidettiin 12.10.2005 Tieteiden talolla. 
Tilaisuudessa professori Ohto Manninen esitelmöi aiheesta "Kerttu 
Nuorteva neuvostotiedustelun residenttinä 1942 Paikalla oli 92 kuu
lijaa.

Toinen syyskokous pidettiin 8.12.2005 Tieteiden talolla. Tilaisuudes
sa Yleisradion arkistopäällikkö Lasse Vihonen esitelmöi aiheesta: "Ra
dio sodassa vuosina 1939-45". Paikalla oli 75 kuulijaa.

27.5.2005 Seuran kevätretken kohteena oli Upinniemi-Mäkiluoto- 
Rönnskär. Seuran hallituksen jäsenen, komentaja Ove Enqvistin johta
man matkan pääteemana oli meripuolustus. Retkelle osallistui 43 jä 
sentä.

16.-18.9.2005 Seura teki I syysretken ’’Lapin sodan 1944—1945 maise
miin”. Matka kulki reittiä Kemi-Tomio-Rovaniemi-Sodankylä-Vuotso- 
Muonio-Enontekiö-Lätäseno-Kemi. Opastuksesta vastasivat professori 
Pasi Kesseli ja dosentti Eero Elfvengren. Matkalle osallistui 39 jäsentä.

20.-24.10.2005 Seuran II syysretki suuntautui Moskovaan. Eversti 
Ahti Lapin ja diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geustin johtaman matkan 
pääpaino keskittyi museoihin. Mukana oli 51 jäsentä.

Seuran hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa.

Julkaisutoiminta

Sotahistoriallisen Aikakauskiijan toimituskuntaan ovat kuuluneet evers
ti Ahti Lappi (pj), professori Ohto Manninen, toimituspäällikkö Pekka 
Saloranta ja komentaja Ove Enqvist sekä toimitussihteerinä humanis
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ti Sten tieteiden kandidaatti Anssi Saari. Sotahistoriallinen Aikakauskir
ja n:o 24 ilmestyi joulukuussa 2005.

Muu toiminta

Suomen Sotahistoriallisen Seuran ensimmäisten pro gradu -tutkielma- 
palkintojen saajiksi valittiin filosofian maisteri Anu Hakala Turun yli
opistosta ja filosofian maisteri Jussi Kämäräinen Joensuun yliopistosta. 
Hakalan pro gradu ”H ousukaartilaiset eivät tyytyneet -  M aarian puna 
kaartin naiskomppania Suomen sisällissodassa ” palkittiin 600 euron 
stipendillä ja Jussi Kämäräinen palkittiin 400 euron stipendillä tutkiel
mastaan ’’Kun 'ryssänhaju ’ suomussalmelaisiin tarttui -  Siviilit puna- 
armeijan m iehittämällä Suomussalmella talvella 1939-40".

Seura osallistui kirjamessuille 27.-30.10.2005 Helsingin Messukes
kuksessa tehden tunnetuksi seuran toimintaa ja edistäen sotahistorian 
tunnettavuutta muun muassa myymällä seuran julkaisuja ja  mahdollis
tamalla kiinnostuneille liittyä seuranjäseneksi.

Seura ja llmailumuseoyhdistys ry järjestivät yhteistyössä Suomen 
Ilmailumuseon kanssa Suomen ilmasota -seminaarin 19.-20.11.2005 
Suomen ilmailumuseolla.

Puheenjohtaja Ari Raunio luovutti SSHS:n ensimmäisen mitalin Seu
ran kunniapuheenjohtajalle, eversti, professori Vilho Tervasmäelle hä
nen 85-vuotispäivänään.

Seuran tunnuksella varustettu mitali saatiin käyttöön. Seuran solmio- 
neulan ja kalvosinnappien suunnittelu alkoi.

Ulkoministeriön päätöksellä Suomen Sotahistorialliselle Seuralle ei 
määrärahasyistä myönnetty lähialuetukea vuonna 2005.

Dosentti Eero Elfvengren on edustanut seuraa IV Valtakunnallisten 
Sotatieteiden päivien järjestelytoimikunnassa.

Seuran puheenjohtaja Ari Raunio ylläpiti edelleen vuonna 1999 avat
tuja seuran kotisivuja Internetissä.
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S U O M E N  S O T A H I S T O R I A L L I S E N  S E U R A N

V U O S I K O K O U K S E S S A  8 . 3 . 2 0 0 6  P A L K I T U T

Seuran kunniajäsen 
Emeritusprofessori Mauno Jokipii

Jyväskylän yliopiston emeritusprofessori Mauno Jokipii on veteraa- 
nisukupolven arvostettuja ansioitunut historian tutkimuksen ’’grand 
old man”, jonka palveluksia myös Suomen Sotahistoriallinen Seura 
on saanut käyttää esitelmöitsijänä ja aikakauskirjamme kirjoittajana. 
Hänen kirjallinen tuotantonsa on valtavan laaja.

Kultainen ansiomerkki 
Dosentti Eero Elfvengren

Filosofian tohtori, dosentti Eero Elfvengren on sotahistorian tutki
muksen pitkän linjan ammattilainen. Hän on toiminut vuosikausia 
Suomen Sotahistoriallisen Seuran luottamustehtävissä, muun muassa 
15 vuotta hallituksessa ja  7 vuotta varapuheenjohtajana, sekä 9 vuot
ta aikakauskirjan toimituskunnan jäsenenä ja  puheenjohtajana.

Hopeinen ansiomerkki 
Komentaja Ove Enqvist

Komentaja Ove Enqvist on tunnettu erityisesti Suomen rannikko- 
tykistön historian tutkijana ja kirjailijana. Hän on toiminut Suomen 
Sotahistoriallisen Seuran hallituksessa vuodesta 1992 alkaen ja on 
myös aikakauskirjan toimituskunnan jäsen.

Everstiluutnantti, filosofian lisensiaatti Martti Peltonen 
Everstiluutnantti, filosofian lisensiaatti Martti Peltonen on erityises
ti Suomen ilmasotahistoriaan perehtynyt tutkija ja kirjailija. Hän on 
Suomen Sotahistoriallisen Seuran pitkäaikainen ja aktiivinen jäsen, 
jonka artikkeleita on usein nähty aikakauskirjassamme. 

Sotakamreeri Pentti Parvio
Sotakamreeri Pentti Parvio on Suomen Sotahistoriallisen Seuran pit
käaikainen ja ansioitunut veteraanijäsen. Hän on toiminut aiemmin 
myös Seuran hallituksessa. Monet tuntevat hänen oman sotamuse
onsa, jota Pentti Parvio esittelee asiantuntevasti ja värikkäästi. Hänet 
tunnetaan myös Väestönsuojelumuseon aktiivisena toimijana ja  päte
vänä esittelijänä. Ilmatorjuntarykmentti l:n veteraanina hän on ollut 
mukana myös tämän alan historian tallentamisessa.
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S U O M E N  S O T A H I S T O R I A L L I N E N  S E U R A  r y . -

K R 1 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  rf .

Seura perustettiin vuonna 1944 Sotamuseon kannatusyhdistykseksi. 
Seuraan kuuluu henkilöitä ja yhteisöjä, joita kiinnostaa sotahistoria, 
ase- ja varustehistoria sekä Suomen sotahistorian tallentaminen ja vaa
liminen. Seuran tarkoituksena on edistää sotahistoriallista asianharras
tusta, tutkimustyötä ja julkaisutoimintaa. Seura järjestää esitelmätilai
suuksia, seminaareja ja matkoja sekä julkaisee sotahistoriallisia teok
sia. Sotahistoriallinen aikakauskirja ilmestyy kerran vuodessa.

Seuran puheenjohtaja on ye-everstiluutnantti, valtiotieteen maisteri 
Ari Raunio (puh. 050-309 0216) ja varapuheenjohtaja ye-everstiluut- 
nantti, professori Pasi Kesseli. Seuran sihteerinä toimii filosofian mais
teri Juho Kotakallio (puh. 040-535 9897) ja rahastonhoitajana ekono
mi, KHT Timo Mäki (puh. 040-510 4799). Sotahistoriallisen aikakaus
kirjan toimitussihteeri on filosofian maisteri Riitta Blomgren (puh. 09
181 26227).

Suomen Sotahistoriallisen Seuran postiosoite on: PL 266, 00171 
Helsinki.

Seuran sähköpostiosoite on: sshs@sshs.fi
Seuran internet-kotisivu on: www.sshs.fi
Seuran liittymis/jäsenmaksu on 28 euroa, ainaisjäsenmaksu 420 eu

roa, yhteisöjäsenmaksu 28 euroa ja kannattavan yhteisöjäsenen maksu 
280 euroa. Jäsenmaksuun sisältyy Sotahistoriallinen aikakauskirja.

Distributor:

TIEDEKIRJA 
Kirkkokatu 14 
00170 Helsinki 

Finland
Tel + 358-9-635 177 
Fax +358-9-635 017 

e-mail tiedekirja@tsv.fi 
www.tiedekiija.fi

ISSN 0357-816X
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