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LUKIJALLE

Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy nyt kuudennentoista 
kerran tämännimisenä jokavuotisena julkaisuna. Kun mukaan las
ketaan saman julkaisun aikaisemmilla nimillä -  Sotamuseo I—VI 
sekä Sotahistoriallisen Seuran ja Sotamuseon vuosikirja V H -X - jo  
vuodesta 1948 ilmestyneet osat, uuden teoksemme oikea järjestys
luku on itse asiassa 26.

Sotahistoriallisella Aikakauskirjalla ja  sen edeltäjillä on ollut pe
rusteltu yhteiskunnallinen tehtävä. Suomalaista sotahistoriaa ja 
etenkin sen kaupallisen julkaisutoiminnan marginaalialueille jää
neitä aiheita on saatu tallennetuiksi jälkipolville tyydyttävän pal
jon, joskin työtä riittää vielä miespolviksi eteenpäin. Vaikka kirjan 
nimi, toimittajat ja kirjoittajat ovat vaihtuneet, Sotahistoriallinen 
Aikakauskirja on lunastanut paikkansa maamme arvostettujen tie
teellisten sarjajulkaisujen joukossa. Siitä lankeaa kiitos kaikille 
niille, jotka ovat olleet asiassa mukana -  niin toimittajina, kirjoit
tajina kuin rahoituksen ja perusedellytysten luomisessa.

Julkaisuvastuussa ovat erilaisten välivaiheiden jälkeen jälleen 
Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo. Lukijakunnan piiristä saatu 
palaute on ollut kannustavaa ja velvoittanut jatkamaan pääosin 
perinteisillä linjoilla. Toimituskunnassa on kuitenkin pyritty tehtä
viä ja henkilöitä vuorottelemalla torjumaan urautumista ja  turvaa
maan uudenlaisten ideoiden ja toimitusteknisten ratkaisujen käyt
tömahdollisuudet. Toimituskunnan puheenjohtajaksi on vuoden 
1997 alusta valittu valtiotieteen maisteri Markku Palokangas teh
tävää vuosina 1992-1996 hoitaneen filosofian tohtori Eero Elfven- 
grenin tilalle. Tohtori Elfvengren, joka jatkaa työtään toimitus
kunnan jäsenenä, ansaitsee jäsenistön kiitoksen ja tunnustuksen 
aikakauskirjan hyväksi päätoimittajana tekemästään työstä.

Sotahistoriallisen Aikakauskirjan tämänkertainen osa on teema
numero aiheenaan Liittoutuneiden Valvontakomissio Suomessa 
vuosina 1944-1947. Pääsisältönä ovat Sotahistoriallisen Seuran 
valvontakomissioseminaarissa helmikuussa 1997 pidetyt esitelmät, 
joita on täydennetty muulla julkaisuarvoltaan uutena tai ansiok
kaana pidetyllä aineistolla. Aikakaus k irj amme aikaisempi, vuonna 
1994 julkaistu teemanumero Torjuntavoitto 1944 sai lukijakunnan
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keskuudessa hyvän vastaanoton ja  painos myytiin loppuun varsin 
pian. Mikäli teemanumerot koetaan mielekkäiksi, niiden julkaise
mista jatketaan vastaisuudessakin sopivin aihein ja  aikavälein. Pe
ruslinjana tulee kuitenkin säilymään perinteinen laaja-aiheinen 
kokoomateos.

Tässä yhteydessä toimituskunta haluaa jälleen vedota Sotahis
toriallisen Seuran jäsenistöön ja aikakauskirjan lukijakuntaan 
uusien kirjoitusten saamiseksi julkaistaviksi. Tiedossa on, että 
seuramme jäsenkunta hallitsee sotahistorian eri sektorit varsin 
laajasti ja joukossamme on lahjakkaita kirjoittajia, jotka tuottavat 
tekstiä, mutta valitettavasti vain ’’pöytälaatikkoon”. Sotahistorian 
harrastajien ja  etenkin seuramme omien jäsenten kirjoitukset olisi
vat julkaisullemme erityisen mieluisia ja toivottavia. Toimituskun
ta vetoaakin tällä tavoin lukijoihin. Mikäli Teillä on valmiina tai 
lopputyöstämistä vailla olevia kirjoituksia, ottakaa yhteyttä joko 
toimituskunnan puheenjohtajaan tai toimitussihteeriin julkaisu- 
mahdollisuuksien kartoittamiseksi.

Toimituskunta esittää Maanpuolustuksen kannatussäätiölle kun
nioittavan kiitoksensa julkaisuhankkeeseen saamastaan tuesta.

Lopuksi huomautettakoon, että kirjoittajilla on vastuu heidän 
itse esittämistään mielipiteistä.

TO IM ITUSKUNTA
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Kenraalieversti Andrei Zdanov. Liittoutuneiden Valvontakomission 
puheenjohtaja. Kuva: Sotamuseo.

Colonel-General Andrei Zhdanov. Chairman of the Allied Control 
Commission.
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Martti Turtola*

’’KAUHUA TORNISSA”

LIITTOUTUNEIDEN VALVONTAKOMISSION 
ORGANISAATIO JA SIJOITTUMINEN SUOMEEN

Valtuudet ja organisaatio

Syyskuun 19. päivänä 1944 Moskovassa sinetöitiin Suomen kohtalo 
yli 45 vuodeksi eteenpäin. Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan puolesta allekirjoitti välirauhan- 
sopimuksen A. Zdanov, ’’Stalinin manttelinperijä” ja  Viron sovjeti- 
soijana Suomessa pelkoa herättänyt kommunisti. Suomen hallituk
sen valtuuttamina allekirjoittivat sopimuksen C. Enckell (ulkomi
nisteri), R. Walden (puolustusministeri), E. Heinrichs (jalkaväen
kenraali) ja O. Enckell (kenraaliluutnantti ja ensiksi mainitun veli). 
Rauhanvaltuuskunnan alkuperäinen johtaja pääministeri Antti 
Hackzell ei ollut allekirjoittajien joukossa, sillä juuri ennen neuvot
telujen alkamista hän koki suomalaisten majapaikassa aivohal
vauksen, johon hän myöhemmin menehtyi. Paljon parempi ei ollut 
parin muun valtuuskunnan jäsenen kohtalo; kenraali Walden koki 
aivohalvauksen samana syksynä ja  ’’joutui pois pelistä”. Hän kuoli, 
kuten Hackzell vuonna 1946. Heitä nuorempi kenraali Erik Hein
richs sai heti valtuuskunnan kotiinpaluun jälkeen hermoromah
duksen.

Toisin kuin Moskovan rauhan yhteydessä maaliskuussa 1940, 
syksyn 1944 välirauhansopimusta valvomaan asetettiin komissio, 
joka sai nimen Liittoutuneiden (Neuvostoliiton) Valvontakomissio.

* (s. 1947) dosentti, Helsingin yliopiston tiedotuspäällikkö, kirjoittanut mm. 
teokset: Tornionjoelta Rajajoelle. Suomen ja Ruotsin salainen yhteistoimin
ta Neuvostoliiton hyökkäyksen varalle vuosina 1923-1940 (1984), Erik 
Heinrichs. Mannerheimin ja Paasikiven kenraali (1988), Risto Ryti -  elämä 
isänmaan puolesta (1994) sekä Aksel Fredrik Airo. Taipumaton kenraali 
(1997).
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Jo välirauhansopimuksen johdannossa mainittiin, että Korkeat 
Sopimuspuolet ’’ovat päättäneet solmia tämän välirauhansopimuk
sen, jonka täytäntöönpanoa valvoo Neuvostoliiton Ylin Sotilasjohto, 
joka myöskin toimii sotatilassa Suomen kanssa olevien Yhdistyneit
ten Kansakuntien puolesta, ja jota jäljempänä nimitetään Liittou
tuneiden (Neuvostoliiton) Ylimmäksi Sotilasjohdoksi” .

Välirauhansopimuksen 22. artikla määräsi, että muodostetaan 
Liittoutuneiden Valvontakomissio, jonka tehtävänä oli rauhan te
koon asti huolehtia sopimusehtojen täytäntöönpanosta ja  täytän
töönpanon valvonnasta. Yhdessä artiklassa määrättiin myös, että 
Suomen oli asetettava ’Yhdistyneitten Kansakuntien” käytettä
väksi kaikkia sellaisia tarvikkeita ja tuotteita, joita ne saattaisivat 
vaatia sotaan liittyviin tarkoituksiin.

Varsinaisen sopimustekstin loppuun liitettiin laaja liiteosa, jossa 
artiklojen määräyksiä tarkennettiin. 22. artiklaan kuuluvan lisäys- 
osan mukaan valvontakomissio oli Liittoutuneiden (Neuvostoliiton) 
Ylimmän Sotilasjohdon elin ja välittömästi sen alainen. Samalla 
komissio toimi yhdyselimenä Ylimmän Sotilasjohdon ja Suomen 
hallituksen välillä. Merkittävä tarkennus oli se, että valvonta
komissio oli Suomen hallituksen välityksellä suhteissa kaikkiin 
Suomen viranomaisiin. Vaikka komissio oli melkein ’’valtio valtios
sa”, se ei suoraan voinut ottaa yhteyttä joihinkin viranomaisiin ja 
antaa niille määräyksiä. Näin siitä huolimatta, että valvontakomis
siolla oli oikeus saada Suomen viranomaisilta kaikki tehtäviensä 
täyttämiselle tarpeelliset tiedot.

Tämä merkitsi sitä, että valvontakomission jäsenillä samoin kuin 
sen valtuutetuilla oli esteetön pääsy kaikenlaisiin virastoihin, lai
toksiin ja satamiin sekä myös oikeus saada kaikki tehtäviä varten 
tarpeelliset tiedot. Valvontakomissiolla oli kaikki diplomaattiset 
etuoikeudet eli henkilöt, omaisuus ja  arkistot käsittävä koskemat
tomuus. Sillä oli oikeus ylläpitää yhteyksiä salamerkein ja  diplo
maattisten kuriirien välityksellä. Valvontakomission sijoituspaik
kana oli Helsinki, vaikkakin tilapäisiä toimipaikkoja oli vuosien 
mittaan kymmeniä ympäri maata.

Pian välirauhansopimuksen solmimisen jälkeen, 22.9.1944 al
kaen saapuivat valvontakomission edustajat Suomeen. Joukko kas- 
voi nopeasti ja venäläisten lukumäärä oli suurimmillaan lähes 250. 
Brittien statistin osaa kuvaa hyvin se, että heitä oli vain noin 40. 
Ero sotilaallisessa ja poliittisessa vaikutusvallassa oli vielä suu
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rempi. Briteillä ei ollut käytännössä mitään sanan sijaa asioita 
hoidettaessa. Suomi kuului, kuten syksyn 1943 Moskovan ulkomi- 
nisterikonferenssissa oli jo sovittu, täydellisesti venäläisten valta
piiriin.

Suomihan ei ollut sodassa Yhdysvaltoja vastaan, vaikka maitten 
väliset diplomaattisuhteet olivat katkenneet kesäkuussa 1944 pre
sidentti Rytin tehtyä ns. Ribbentrop-sopimuksen. Yhdysvalloilla oli 
Suomen suunnalla määrättyjä etuja valvottavanaan. Sen sotilastie
dustelu selvitti varsin pian valvontakomission neuvostoliittolaisen 
osapuolen organisaation ja  lukumäärät. Marraskuun alussa eli vain 
runsas kuukausi komission venäläisten jäsenten saapumisen jä l
keen Washingtoniin lähetetyssä salaisessa raportissa selvitettiin 
edellä mainitut asiat tarkkaan.

Amerikkalaiset arvioivat, että jo 11.10.1944 mennessä valvonta
komission venäläistä henkilökuntaa oli Suomessa noin 200 ja että 
50 lisähenkilön odotettiin saapuvan pian. Komission vaikutusval
tainen puheenjohtaja, kenraalieversti A. Zdanov saapui Suomeen 
5.10.1944.

Amerikkalaisten saamien havaintojen mukaan komission venä
läinen osa jakautui kahdeksaan sektoriin, jotka olivat sotilasasiain 
osasto, laivastoasiain osasto, ilmavoimaosasto, hallinnollinen osas
to, poliittisten asiain osasto, talousosasto, huolto-osasto ja  turvalli
suusosasto. Osastot toimivat itsenäisesti toisiinsa nähden, mutta 
luonnollisesti komission puheenjohtajan A. Zdanovin tai hänen 
sijaisensa kenraaliluutnantti Grigori Savonenkovin alaisuudessa. 
Lokakuun 10. päivään mennessä oli komission henkilökuntaa aset
tautunut Helsingin lisäksi Hankoon, Loviisaan, Raumalle, Vaa
saan, Kokkolaan, Ouluun ja  Maarianhaminaan. Lisäksi satamatar- 
kastajia oli lähetetty Turkuun ja Uuteenkaupunkiin. Oulussa oli 
12.10.1944 yhteensä 18 venäläistä upseeria ja sinne suunniteltiin 
perustettavaksi pieni laivastoesikunta.

Komission brittiläiset jäsenet alkoivat saapua 18.10.1944 alkaen. 
Kuvaavaa oli, että kenraalimajuri Vasiljevin mukaan britit toi
misivat valvontakomission neuvostoliittolaisen sektion ohjeiden 
mukaan. Sotilashenkilökunnan lisäksi Ison-Britannian hallitus 
lähetti maahan poliittisen tarkkailijan, jolla oli mukanaan joukko 
avustajia.
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Liittoutuneiden Valvontakomission neuvostoliittolaisedustajia on 
saapunut Malmin lentokentälle. Kuva: Otavan kuva-arkisto.

Soviet representatives of the Allied Control Commission have arrived 
at Malmi Airport.

Kuvassa vasemmalta kommodori Howie, Ison-Britannian poliitti
nen edustaja Mr. Shepherd, valvontakomission venäläinen upseeri- 
edustaja ja  lähetystöneuvos Jelisejev. Kuva: Sotamuseo.

Pictured from the left Captain Howie, the British political represen
tative, Mr. Shepherd, a Russian officer representing the Control 
Commission and Counsellor Yeliseev.



Toim in tatavat

Marraskuun alkuun 1944 mennessä amerikkalaiset hahmottivat 
venäläisten työskentely- ja toimintatapoja. Aluksi venäläiset tun
tuivat olevan suhteissaan suomalaisiin viranomaisiin hyvin tiuk
koja. Joissakin tapauksissa päädyttiin kompromisseihin, mutta ei 
varsinkaan sotalaivoja koskevissa kysymyksissä. Yhteydenpidon 
varhaisessa vaiheessa neuvostoliittolaiset edustajat esittivät useita 
protesteja, jotka koskivat väitettyjä rauhansopimuksen rikkomisia. 
Lokakuun puolivälissä neuvostoedustajien tällainen aktiivisuus 
saavutti huippunsa. Tärkein kiistakysymys koski tällöin Pohjois
Suomessa käytyjä sotatoimia. Amerikkalaisten arvion mukaan neu
vostoedustajien aktiivisuuden lisääntyminen johtui lähestyvästä 
brittiläisen valtuuskunnan saapumisesta.

Amerikkalaisten saaman käsityksen mukaan Neuvostoliiton ak
tiviteetti keskittyi erityisesti sotilaallisiin kysymyksiin. Näitä oli
vat demobilisaation toteuttaminen sekä satamia ja laivauksia kos
kevat kysymykset. Amerikkalaiset korostivat myös, että venäläiset 
toteuttivat röyhkeää ja  laajamittaista vakoilutoimintaa. Tähän liit
tyen he tekivät useita ehdotuksia suomalaisille upseereille. Venä
läiset tekivät myös useita matkoja Pohjois-Suomeen ja Vaasan seu
duille varmistuakseen suomalaisten saaman saksalaisen sotasaa
liin määristä. Sekä neuvostoliittolaisia että saksalaisia käsittävien 
sotavankileirien tarkastuksia tehtiin.

Yksityisissä kontakteissaan suomalaisiin venäläiset edustajat 
olivat ystävällisiä ja teeskentelemättömiä. He olivat ennen muuta 
kiinnostuneita demobilisaatiosta ja  tulevista eduskuntavaaleista. 
Luultavasti neuvostoupseerit olivat saaneet etukäteisohjeet kes
kustelujen johdattamisesta heitä kiinnostaviin kysymyksiin. Yksi
tyisissä keskusteluissa oli ilmennyt, ettei Neuvostoliitolla ollut 
mitään vihamielisiä aikomuksia Suomen itsenäisyyttä vastaan. 
Amerikkalaisten saaman käsityksen mukaan pääministeri Paasi
kivi oli hyvässä huudossa neuvostoliittolaisten keskuudessa sodan
aikaisen toimintansa johdosta. Marsalkka Mannerheimia kun
nioitettiin (was respected), mutta pidettiin sopimattomana presi
dentiksi hänen Neuvostoliiton vastaisen (anti-soviet) asenteensa 
vuoksi.

Eräät valvontakomission jäsenet osoittivat huomattavaa kiin
nostusta suomalaisia kommunistijohtajia kohtaan. Näitä oli muun
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muassa herra Popov, poliittisen neuvonantaja Orlovin sihteeri. 
Näissä yhteyksissä vilahti esiin Rikan nimi, joka vieraili useita 
kertoja Popovin luona. Kuitenkin kaiken kaikkiaan yhteydenotto- 
aloitteet ovat tulleet suomalaisten kommunistien taholta. Myös 
Helsingissä asuvat venäläiset emigrantit yrittivät päästä amerik
kalaisten mukaan hyviin väleihin valvontakomission kanssa. Eri
tyistoimenpiteisiin venäläiset olivat ryhtyneet taatakseen kenraali
eversti Zdanovin turvallisuuden. Huomiota kiinnitettiin erityisesti 
saksalaisten tänne tarkoituksellisesti jättämiin epätoivottuihin 
henkilöihin.

Punalaivaston Suomen alueelle sijoitetun laivaston komentaja oli 
vara-amiraali Feldman. Aluksi hänen esikuntansa sijaitsi Helsin
gissä, mutta se siirtyi vielä syksyllä Maarianhaminaan. Hänen lip
pulaivanaan toimi suomalaisille hyvin tuttu tykkivene Krasnoje 
Znamja, jonka suomalaiset moottoritorpedoveneet rohkealla ret
kellään upottivat sodan aikana Lavansaaren satamaan. Laiva nos
tettiin myöhemmin, korjattiin ja  otettiin käyttöön. Syksyn 1944 
aikana lippulaiva ja 11 Helsinkiin sijoitettua sukellusvenettä osal
listuivat sotatoimiin saksalaisia vastaan Itämerellä.

Heti lokakuussa, 2. ja 11. päivän välisenä aikana Porkkalaan 
saapui amerikkalaisten saamien tietojen mukaan huomattava mää
rä joukkoja, muun muassa merijalkaväkeä ja rannikkotykistön mie
histöä, parakkeja, 6-tuuman rannikkotykkejä, kaksi noin 130 mm:n 
tykkiä ja  muuta materiaalia. Joukot oli majoitettu pääosin Kirkko
nummelle ja Degerbyhyn.

Amerikkalaiset tiesivät myös, että Kuusamossa ja Suomussal
mella oli tarkkaan määrittelemätön määrä venäläisiä joukkoja. 
Malmin lentokenttä oli kokonaisuudessaan neuvostoilmavoimien 
käytössä ja sinne oli sijoitettu noin 50 lentokonetta. Hangon ja 
Kiikalan lentokentät oli miehitetty välilaskupaikoiksi.

Raportissaan amerikkalaiset puntaroivat varsin delikaattia kysy
mystä, venäläisten ja brittiläisten edustajien välisiä suhteita. Brit
tiläisen delegaation johtaja, kommodori Howie puhui sujuvasti 
venäjää. Toinen brittiupseeri, ilmavoimien eversti Kelly oli vain 
kolmekymmentä vuotta vanha, mutta hän oli henkilökohtaisesti 
miellyttävä. Mukana on myös synkeän näköinen armeijan kap
teeni ja joukko toimistohenkilökuntaa. Siitä tosiasiasta huolimatta, 
että Suomen ulkoasiainministeriö oli tehnyt jo valmisteluja brit
tien saapumisseremonioita varten sekä majoituksen järjestä
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miseksi, katsoivat neuvostoviranomaiset tarpeelliseksi kiirehtiä 
näitä asioita.

Lehdistökonferenssissa brittien poliittisen osaston puheenjohtaja 
Mr. Shepherd esitti, että brittiläinen valvontakomissio aikoi työsken
nellä läheisimmässä mahdollisessa yhteistyössä arvostettujen liitto
laistensa ja hyvien ystäviensä, neuvostoliittolaisten kanssa. Joissakin 
suomalaisissa piireissä pidettiin tätä kannanottoa varoituksena 
Suomen yleiselle mielipiteelle. Neuvostoliittolaisista upseereista 
eversti Vakitov ja kommodori Bolotnikov puhuivat englantia.

Majoittuminen

Ei voinut ajatella, että valvontakomission jäsenet olisi majoitettu 
maidensa lähetystöihin. Ensinnäkään mitkään tilat eivät olisi riit
täneet ja toiseksi neuvostoliittolaiset olivat itse jo Talvisodan aika
na onnistuneet pommittamaan Bulevardilla sijainneen lähetystön
sä asuinkelvottomaksi. Tilat oli siis löydettävä kaupungilta -  ja 
löytyiväthän ne.

Valvontakomission venäläisen osan päämajaksi muodostettiin 
aivan Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva Hotelli Torni, jossa jat
kosodan aikana saksalaiset upseerit olivat pitäneet majaa. Venäläi
set saivat haltuunsa myös Kalevankatu 3:ssa sijainneen Hotelli 
Cosmopoliten ja  Kaisaniemenkatu l:ssä sijainneen Hotelli Kare
lian. Venäläisten käyttöön jouduttiin luovuttamaan myös Fredri
kinkatu 65:ssä ollut Trustivapaa Bensiini Oy:n huoltoasema 
autotalleineen ja huoltotiloineen. Yhteensä venäläisiä oleskeli eri 
yhteyksissä 16:11a eri paikkakunnalla ympäri maata.

Oleellista järjestelyissä oli se, ettei Liittoutuneiden Valvontako
missio, eivät venäläiset sen enempää kuin brititkään olleet tilojen 
vuokraajia, vaan käyttäjiä. Vuokraaja oli Suomen ulkoasiainminis
teriön sotilastoimisto. Tämä merkitsi sitä, että ulkoasiainministe
riö, Suomen valtio ja  viime kädessä suomalaiset veronmaksajat 
maksoivat kaikki asumiseen liittyvät kulut, jotka -  totta totisesti -  
eivät jääneet pieniksi kunnes valvontakomissio poistui maasta 
kolme vuotta myöhemmin.

Valvontakomission käyttöön ei tullut ainoastaan hotelleja, vaan 
ulkoasiainministeriön sotilastoimisto vuokrasi heille myös asuntoja. 
Komission brittiläiset edustajat asuivatkin yksinomaan yksityisiltä
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vuokratuissa asunnoissa, pääosin Kaivopuiston — Eiran tuntu
massa. Vuokratut asunnot sijaitsivat Kanavakadulla (no 2), Puisto
kadulla (11 A:ssa huoneistot 5, 15, 16 a sekä autotalli 7 A), Armfel- 
tintiellä (8 ja 12). Yleensä asunnot kuuluivat perikunnille tai varak
kaille talonomistajille, joilla oli vuokralla enemmänkin asuntoja.

Periaatteessa systeemi oli selvä kuin mikä: ulkoasiainministeriön 
sotilastoimisto vuokrasi tilat ja  maksoi niistä vuokran. Ennen käyt
töönottoa asuntojen kunto tarkastettiin huolellisesti, myös irtaimis
ton, koska huoneistot aina vuokrattiin kalustettuina. Tosin kalus
tusta lisättiin tarvittaessa. Brittiläinen valtuuskunta tilasi heti 
Stockmannilta 25 000 silloisen markan edestä uusia kalusteita ja 
varusteita.

Mutta asia ei ollutkaan niin yksinkertainen, kuin aluksi saatet
tiin olettaa. Vuokranantajat yrittivät asuntopulan vaivaamassa 
Helsingissä luonnollisesti saada nostetuksi vuokrat niin korkealle 
kuin mahdollista. Toisaalta maassa vallitsi vuokrasäännöstely, 
joka esti huimimmat vaatimukset. Yleensä kädenväännön jälkeen 
sopimukseen kuitenkin päädyttiin. Mutta lisää ongelmia ilmeni. 
Ensin britit ja sitten myös venäläiset ilmoittivat tyytymättömyyten
sä asuinhuoneistojen lämpötilaan. Alkoihan syksy kylmetä loka
kuun loppua lähestyttäessä. Molemmat valtuuskunnat vaativat 
useiden asteiden korotusta huonelämpöön. Tyytymättömyyttä oli 
myös siitä, että lämmintä pesuvettä oli päivittäin saatavissa vain 
neljän tunnin ajan. Tähänkin vaadittiin muutosta niin, että läm
mintä vettä olisi saatavissa kahdeksan tuntia.

Suomalaiset viranomaiset vetosivat ankaraan energiasäännöste- 
lyyn, joka määräsi huonelämmön aika alhaiseksi. Luonnollisesti 
valvontakomission vaatimukset ajoivat ylitse kansallisten säädös
ten. Mutta silti asia ei ollut yksinkertainen. Asuintaloissa ei yleensä 
voida vedenjakelua sulkea kuin linjoittain ja  lämmintä vettä tai 
lämpöä ei voida jakaa asunnoittain. Oli siis kohotettava koko ker
rostalon huonelämpöä vaatimuksia vastaavaksi. Mutta samalla v i
ranomaisten oli myönnyttävä siihen, että asianomainen taloyhtiö 
sai enemmän polttoainetta kuin säännöstely olisi sallinut. Luonnol
lisesti sitten taloyhtiö veloitti ylimääräiset lämmitysmenot ulko
asiainministeriön sotilastoimistolta siten, että vuokraa korotettiin. 
Näistä vuokrankorotuksista sukeutui omistajien ja valtion välille 
herkullisia riitoja, joita pitkään ratkottiin. Mutta venäläiset ja 
britit saivat lämpönsä ja vetensä. Lämpimän veden ja lämmityksen
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lisääminen korotti ulkoasiainministeriön maksamia vuokria noin 
50 % eli korotus oli huomattava. Vuokratasoa kuvaa, että asuntojen 
kuukausivuokra ilman lämminvesimenoja liikkui 3 000-4 500 mar
kan tietämissä. Huoneistojen kalustojen arvo liikkui sadan tuhan
nen markan tietämissä. Lämmin vesi mukaan lukien vuokrat olivat 
asunnolta yli 6 000 markkaa (nykyrahassa yli 1 600 markkaa).

Aluksi venäläiset omaksuivat käsityksen, että suomalaiset viran
omaiset maksaisivat aivan kaiken, mitä he suvaitsisivat Suo
messa kuluttaa. Länteen pääsyä kannatti juhlia, ja niin yritettiin 
panna valtio maksamaan kapakkalaskutkin. ’’Piikkiä” pidettiin 
avoinna alkuun, mutta tässä asiassa Suomen viranomaiset olivat 
lujia, kuten yleensä aina alkoholin ollessa kysymyksessä. Valtion 
laskuun ryyppääminen loppui alkuunsa. Seuraava venäläisten vali
tus kohdistui ruokaan, sen tasoon, laatuun ja  määrään. Viranomai
set saattoivat vain viitata Suomessa vallitsevaan ankaraan elintar
vikesäännöstelyyn. Tähän venäläisten oli tyydyttävä. Ilmeisesti 
elintarvikkeita myöhemmässä vaiheessa toimitettiin Neuvostolii
tosta, ainakin vodkaa ja kaviaaria! Miten muu ’’huolto” mahdolli
sesti toimi, siitä ei ole tietoa. Oletettavasti venäläiset eivät olleet 
täällä ilman naisseuraa. Tuotettiinko sitä kotimaasta, on epävar
maa. Ilmeisesti neuvostoliittolaisia oli kielletty olemasta suomalais
ten naisten kanssa tällaisissa suhteissa.

Mielenkiintoinen vuokrasopimus koski Oy Trustivapaa Bensii
nin Fredrikinkatu 65:ssä sijaitsevaa bensiinijakelu- ja huoltoase
maa. Tästä asemasta ulkoasiainministeriön sotilastoimisto maksoi 
60 000 markkaa kuukaudessa (nykyhintatason mukaan yli 16 000 
markkaa kuukaudessa). Lisäksi sotilastoimisto maksoi lämpimästä 
vedestä ja sähköstä erikseen. Valvontakomissio vaati myös henkilö
kuntapalveluja huoltoasemalla ja niistä ulkoasiainministeriö mak
soi 2 000 markkaa kuukaudessa. Tällä asemalla valvontakomission 
autot saivat säiliöihinsä silloin harvinaista herkkua, oikeaa bensii
niä. Eihän sopinut arvovallankaan takia, että Liittoutuneet olisivat 
ajaneet häkäpönttöautoilla. Ja ulkoasiainministeriö maksoi.

Kaistoja syntyi myöhemminkin, koska inflaation vaikutuksesta 
syntyi paineita vuokrankorotuksiin. Asuntojen omistajat taistelivat 
oikeuksistaan ja useimmiten saivatkin läpi korotusvaatimuksensa. 
On muistettava, että vuosina 1944-47 harjoitetun talouspolitiikan 
ansiosta inflaatiovauhti oli melkoinen. Setelinleikkaus vuoden 1946 
alussa ei asiaa juuri auttanut.
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Kolmen hotellin, Tornin, Karelian ja Cosmopoliten vuokraami
sella oli ikäviä seurannaisvaikutuksia. Ankarista salassapitomää
räyksistä johtuen ja myös siksi, ettei venäläisten haluttu olevan 
suomalaisten kanssa tekemisissä muuta kuin virka-asioissa, hotel
lien henkilökunta sanottiin lähes kokonaisuudessaan irti. Vaikka 
kysymyksessä oli maailman suurin ’’työläisvaltio”, ei armoa tarjoi
lijoille, keittiöhenkilökunnalle ja  vahtimestareille annettu. He läh
tivät ’’kilometritehtaalle” , koska hotellien omistajat eivät kyenneet 
sijoittamaan heitä muuallekaan. Kyseessä olevat hotellit olivat 
yksityisomistuksessa, eikä silloin tunnettu mitään ’’hotelliketjuja”. 
Hotellit vuokrattiin sotatilalain nojalla, joten siitäkään ei voinut 
välttyä. Hotelli Torniin jäi aluksi muutama siivooja ja kaksi huolto
henkilökuntaan kuuluvaa. Näidenkin kohdalla palkanmaksu reis
taili. Y li 20 henkeä joutui lähtemään pois yksistään Hotelli Tor
nista.

Hotelli Tornin tuhot

•Vasta lopullinen Pariisin rauhansopimus vapautti Suomen venä
läisten johtamasta Liittoutuneiden Valvontakomissiosta. Asia ei 
kuitenkaan ollut todellisuudessa ihan näin yksinkertainen, sillä 
pelkkä sopimuksen allekirjoittaminen Pariisissa helmikuussa 1947 
ei riittänyt. Tarvittiin molempien maitten kansanedustuslaitosten 
ratifiointi. Suomen kohdalla tämä ei vienyt montaakaan viikkoa, 
mutta Neuvostoliitto lykkäsi tarkoituksellisesti sopimuksen rati
fioimista aina syyskuuhun 1947 saakka. Suomen onneksi tämä ehti 
kuitenkin tapahtua -  melkeinpä niukin naukin — ennen ’’kylmän 
sodan” alkamista. Puoli vuotta lisää ja  sopimus olisi voinut jäädä 
muotopuoleksi.

Tosin sekä neuvostoliittolaisella että erityisesti suomalaisella puo
lella, kommunistien keskuudessa eläteltiin toivoa, että valvontako
missio jossakin muodossa jäisi Suomeen vielä rauhansopimuksen 
ratifioinnin jälkeenkin. Olisihan kommunisteille tärkeää, että ve
näläiset aateveljet vahvistaisivat heidän sisäpoliittista asemaansa 
tulevia onnellisempia aikoja ajatellen. Tekosyynä voitaisiin käyttää 
sitä, että sotakorvaustoimitukset olivat vielä kesken ja jatkuisivat 
vielä puolenkymmentä vuotta. Ja olihan tarpeellista valvoa kaik
kien muitten rauhansopimuksen määräysten toteuttamista.
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Hotelli Torni, Helsinki. Kuva: Korttikeskus. 

Hotel Torni, Helsinki.
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Ratifioinnin jälkeen niin venäläiset kuin britit kuitenkin lähtivät. 
Jäihän venäläisille vahva lähetystö vakoilijakaarteineen ja Helsin
gin kyljessä oleva Porkkalan laivasto-ja ilmatukikohta. Venäläiset 
ylläpitivät liikennettä Helsingin ja  Porkkalan välillä. Valvontako
mission venäläisen osan poislähteminen Helsingistä sai erikoisia 
muotoja. Komission hallinnollis-taloudellisen osaston päällikkö, 
everstiluutnantti Ljubimov luovutti 25.9.1947 ulkoasiainministe
riön sotilastoimistolle Hotelli Tornin talon ja  siinä olevan irtaimis
ton siinä kunnossa kuin se oli Liittoutuneiden Valvontakomission 
lähdettyä maasta. Ljubimov oli ilmoittanut jo sitä ennen, ettei 
valvontakomissio suostu toimittamaan luovutuksen yhteydessä 
mitään irtaimiston inventointia tai vuokratulle omaisuudelle koi
tuneiden vahinkojen arviointia.

Ulkoasiainministeriön sotilastoimiston edustajat vastaanottivat 
Hotelli Tornin everstiluutnantti Ljubimovilta, sinetöivät sen ovet ja 
järjestivät jatkuvan poliisivartioinnin. Sotilastoimiston edustajat 
poistivat jo seuraavana päivänä sinetit suorittaakseen tarpeelliset 
inventoinnit, katsastukset ja puhdistukset. Sisäänastujia odotti 
kaamea siivo, joka varmasti ylitti pahimmatkin odotukset. Hotellis
sa onnistuttiin kuitenkin sen verran saamaan siistiä tilaa, että 
voitiin pitää kokous, jossa olivat läsnä vuokranantajan ja vuok
raajan edustajat. Lisäksi vuokraaja oli kutsunut asiantuntijoiksi 
paikalle rakennushallituksen edustajan.

Kokouksessa todettiin, että vuokrasopimuksen mukaisesti Hotelli 
Torni oli saatava I luokan hotelli- ja ravintolaliikettä vastaavaan 
kuntoon. Suomen valtio -  ei suinkaan Liittoutuneiden Valvontako
missio -  vastasi kaikista vahingoista ja hävinneestä materiaalista. 
Valtion oli korjattava kaikki se, joka ei johtunut luonnollisesta 
kulumisesta. Vahinkoja arvioimaan perustettiin asiantuntijaelin.

Tämän ’’sisäisen tarkastuksen” lisäksi tulivat kaupungin viran
omaiset mukaan kuvaan. Tarkastuksen toimitti ulkoasiainministe
riön sotilastoimiston pyynnöstä 11.—30.12.1947 Helsingin maistraa
tin määräämänä valantehnyt julkinen katsastus-ja arviomies, toi
mitusjohtaja Klaus Jalmari Kilpinen. Torni-osakeyhtiön puolesta 
paikalla oli toimitusjohtaja Toivo Nupponen. Tällöin suoritettiin 
Tornin huonekalujen, vuodevaatteiden ja  ikkunaverhojen tarkastus 
esine esineeltä. Lisäksi yleistarkastuksessa oli mukana joukko 
muita henkilöitä muun muassa ulkoasiainministeriön sotilastoi- 
mistosta.
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Hotelli Torni oli vuokrattu kaikkine irtaimistoineen ulkoasiain
ministeriön sotilasasiainosastolle 24. päivästä syyskuuta 1944 
alkaen. Vuokranmaksuun oli sisällytetty -  kuten edellä on jo to
dettu -  irtaimiston normaali hotellikulutus.

Tarkastuksessa todettiin kuitenkin, että useimmissa tapauksissa 
ei ollut kysymys tavallisesta kulutuksesta, vaan irtaimistoa oli kä
sitelty huolimattomasti ja väkivaltaisesti. Arviomiesten mukaan 
tämä oli ymmärrettävää, koska hotellia oli noin kolmen vuoden ajan 
käytetty sotilasmajoitukseen.

Esimerkkeinä tärvelemisestä arviomiehet mainitsivat pöytäkir
jassaan:

”1. Huonekalujen vaakasuorat pinnat, kuten sohva-, ravintola-, 
kirjoitus-, pukeutumispöytien ja yökaappien levyt oli mel
kein sataprosenttisesti vedellä, alkoholi- tai muilla juomilla 
pilattu. Pinnat oli muutenkin musteella tahrittu tahi terä
aseilla piirrelty;

2. Tuolien puuosia oli vahingoitettu joko korkoraudoilla, kan
nuksilla tai hakasilla. Myöskin havaittiin joissakin tapauk
sissa koiran nakerrelleen tuolin jalkoja. Istuimia oli tahrat
tu alkoholijuomilla, ruuanjätteillä tahi musteella. Myöskin 
on useassa tapauksessa tuolien ja  sohvien päällisiä poltettu 
tupakalla tahi suoranaisesti revitty;

3. Sänkyjen päätyjä on melkein poikkeuksetta vahingoitettu 
sotilassaappailla tahi potkimalla, niin että kromaus ja  puu
osat ovat kärsineet pahoja vaurioita;

4. Vuodevaatteet on huolimattoman käytön tähden joko osit
tain tahi kokonaan pilattu. Niinpä voitiin huomata, ettei 
vuodevaatteita oltu koko aikana tuskin kertaakaan puhdis
tettu tahi tuuletettu. Myöskin voidaan monessa tapaukses
sa todeta, että niinhyvin jouhi-, joustin- kuin ”Dux”-patjat- 
kin ovat veren, virtsan ja  musteen tahrimat (lihavointi 
M.T.). Onpa patjojen välistä löytynyt rotan ja  hiiren likaa
kin. Niinikään on patjoja revitty joillakin teräaseilla, esim. 
kannuksilla;

5. Oviverhoja on paloiteltu ja käytetty muihin tarkoituksiin 
kuten esimerkiksi rikkirevittyjen tuolien päällisiin;

6. Ikkunaverhoja ovat joko hiiret repineet tahi on niitä kiinni
tetty teräviin rautanauloihin, jolloin ovat repeytyneet. Sto- 
res-verhot ovat monesta ikkunasta joko revitty tahi kadon
neet, joskin osa niistä on korvattu sillasta valmistetulla 
sidekankaalla.”
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Tarkempi luettelo korjattavista huonekaluista, rautasängyistä, 
vuodevaatteista, ikkunaverhoista ynnä muuta seurasi pöytäkirjan 
liitteenä. Tarkastajat katsoivat, että ulkoasiainministeriön sotilas- 
toimisto oli kaikista vahingoista täydellisesti korvausvelvollinen. 
Normaalissa käytössä, jolloin pienimmätkin viat heti korjataan, 
olisi Hotelli Torni täysin käyttökelpoinen. Mutta nyt oli tilanne 
toinen. On muistettava, että vuonna 1947 ja vielä pitkään myöhem
minkin maassa vallitsi ankara pula-aika, eikä samantasoisia huo
nekaluja tai muita esineitä ja  materiaaleja ollut saatavissa edes 
rahalla. Hotelli itsekin joutuisi uhraamaan varoja korjauksiin, 
koska ei ollut ajateltavissakaan, että esimerkiksi samassa huo
neessa eri tuolien päälliset olisivat eri kangasta. Sellainen ei käynyt 
päinsä ensimmäisen luokan hotellissa.

Kilpinen ja Nupponen arvioivat, että irtaimiston korjaus tulisi 
maksamaan materiaaleineen ja työpalkkoineen 550 000-600 000 
silloista markkaa. Mitä sitten 600 000 markkaa vuoden 1947 rahaa 
olisi nykymarkoissa ottaen huomioon elinkustannusindeksin kehi
tyksen? Tilastokeskuksen laatiman indeksin mukaan vuoden 1947 
markat on kerrottava luvulla 0,267, jolloin saadaan suoraan vuoden 
1996 vastaava hinta. Tällä laskentatavalla mainittu luku on nyky
rahassa 160 200 markkaa.

Ulkoasiainministeriön sotilastoimisto oli pyytänyt jo edellä mai
nittuun joulukuun 1947 tarkastukseen mukaan kaksi sisustusark
kitehtia, Werner Westin ja Einar Kyöstilän. Pöytäkirjan liitteessä 
hekin totesivat, että vahingot ja kulumiset olivat tapahtuneet poik
keuksellisissa olosuhteissa, tavallista hotellikulumista kiivaammin 
sekä myös ’’tarpeetonta tuhlaavaisuutta” osoittaen. Nämäkin asian
tuntijat katsoivat, että ulkoasiainministeriö on huonekalujen ja 
irtaimiston tahallisesta väkivaltaisesta rikkomisesta sekä häviämi
sestä täydellisesti korvausvelvollinen. Korvaussummasta esitettiin 
vähennettäväksi kirjanpitolain mukaan lasketut poistot.

Nämä huomautukset koskivat vain Hotelli Tornin irtaimistoa. 
Mutta eivät asukit olleet toki jättäneet kiinteitäkään kalusteita tai 
seiniä, kattoja ja lattioita rauhaan. Yksityiskohtaisessa tarkas
tuksessa, jonka viranomaiset ja  heidän valtuuttamansa henkilöt 
suorittivat kaikissa Hotelli Tornin tiloissa ilmeni karmaisevia tu
loksia. Edetessään huone huoneelta ilmeni, että tuskin yksikään 
WC-pönttö tai käsienpesuallas tahi kylpyamme oli ehjä. M el
kein kaikki pistorasiat ja sähkökatkaisijat oli rikottu, samoin
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ilmanvaihtoventtiilit. Lattiat oli tahrittu, samoin seinät. Ovien luk
koja oli rikottu.

Ongelmana oli, ettei pula-ajan tilanteessa kyetty korvaamaan 
kaikkea. Tornista oli hävinnyt ravintolahopeaa 250 000 markan 
arvosta (66 750 markkaa nykyrahassa). Näitä ei sellaisenaan voitu 
korvata luonnossa, koska vastaavaa esineistöä ei ollut saatavissa. 
Sama koski hävinneitä tauluja, kontrollikelloa ja  neljää hävinnyttä 
sänkyä. Nämä valtio korvasi rahassa.

Ensi sijaisesti valtio yritti korvata hotelleille aiheutuneet vahin
got luonnossa. Siten Hotelli Tornille kustannettiin 450 metriä 
plyyshikäytävämattoa. Vielä löydetyt käytävämatot korjattiin ja 
pesetettiin. Valtion vaatevarastosta annettiin tarveaineiksi niin 
monta ehjää lakanaa, että Tornille jäisi 70 % siitä lakana- ja 
tyynynpäällisten määrästä, joka sillä oli ollut 24.9.1944. Valtio 
hankki lisenssit ja  korvasi 70 % pyyheliinoista. Mahdollisuuksia 
puuttuvien pöytäliinojen korvaamiseksi tutkittiin. Valtio ilmoitti 
korvaavansa ns. Kalevansalin verhot sekä pesettävänsä kaikki 
muut löytyvät verhot. Erityisistä Stores-verhoista valtio ilmoitti 
korvaavansa 50 %. Samoin valtio ilmoitti maksavansa 50 % löyty
vien pimennysverhojen korjauskustannuksista sekä hankkivansa 
puuttuvien tilalle säleverhoja.

Valtio lupasi myös korjauttaa vialliset katto- ja seinävalaisimet 
sekä korvata puuttuvat kuvut niihin. Myös rikotut pöytälamput 
korjattiin. Katto- ja  seinävalaisimien puhdistus ja  mahdollinen 
kromaus jä i Tornin tehtäväksi. Valtio korvasi 75 % vuonna 1944 
olemassa olleista sänkypeitteistä. Puuttuvien keittiöastiastojen ja 
-välineiden inventaario tehtiin ja korvattiin määrätyn suunnitel
man mukaan. Huoneiden lasit ja karahvit hankki valtio. Muista 
laseista ja lautasista valtio korvasi 50 %. Valtio lupasi korvata myös 
hävinneen lattiankiillotuskoneen. Laseja venäläiset särkivät yli 
300 kappaletta kolmen vuoden aikana.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta oli myöntänyt jo tilojen 
vapauduttua miljoona markkaa pienempien kohteiden korjaami
seen. Hotelli Tornin korjaamiseen anottiin arviointilausuntojen pe
rusteella 12 222 375 markkaa. Tässä korvauserittelyssä oli mainit
tu joukko sellaisia korvausasioita, joiden raha-arvoa silloin ei vielä 
voitu määritellä. Näitä olivat muun muassa hävinneen irtaimiston 
hankkiminen, rikkoutuneen teknillisen varustuksen korjaaminen 
sekä muut arvaamattomat menot.
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Hotelli Tomin korjaukset arvioitiin 5.6.1948 saatavan loppuun 
kesäkuun kuluessa. Samalla korvattaisiin kaikki se rahassa, jota 
luonnossa ei voitu korvata, ja ulkoasiainministeriön sotilastoimisto 
voisi lopettaa toimintansa. Hotelli Karelian vuokraamisesta koitu
neiden menojen suoritus siirtyisi sitten joko ulkoasiainministeriölle 
tai Sotevalle (sotakorvauksista vastanneelle virastolle).

Helmikuun alussa vuonna 1949 (7.2.) saatettiin ’’Herra Valtion
tilintarkastaja” K. M. Tarkkaselle ilmoittaa eduskuntaan, minkä
lainen määrä rahaa Hotelli Tornin korjauksiin ja korvauksiin oli 
mennyt. Loppusumma päätyi noin 15 miljoonaan markkaan. Aivan 
tarkka rahamäärä selviäisi vasta myöhemmin tosite tositteelta 
poimimalla. 15 miljoonaa vastaa tämän päivän rahassa runsasta 
neljää miljoonaa markkaa.

Muut tappiot

Ei yksin Hotelli Torni joutunut hävityksen kauhistuksen kohteeksi. 
Melkein sama toistui Hotelli Cosmopolitessa ja Kareliassa. Melkein 
joka huoneessa oli tärvelty pöydät, peilipöydät, nojatuolien ja  soh
vien päälliset. Ruokasalissa oli rikottu 12 tuolia. Samoin oli tärvelty 
12 resoripatjaa ja 20 vanupeitettä sekä 15 välipatjaa. Ruokasalia oli 
käytetty elokuvahuoneena ja  siihen oli tehty seiniin aukkoja. Erään 
huoneen korkkimatto oli pilattu syövyttävillä nesteillä. Katot ja 
seinät oli maalattava tai tapetoitava. Soittokellojen johdot oli re
vitty irti jne. jne.

Cosmopolitesta lähti irtaimistoa myös onnellisemmille maille 
Neuvostoliittoon seuraavasti:

• hetekoita 5 kpl
• patjoja 61 kpl
• tyynyjä 36 kpl
• huopia 28 kpl
• lakanoita 41 kpl
• tyynyliinoja 10 kpl
• pyyhkeitä 150 kpl

Brittiläisen valtuuskunnan jäljiltä turmeltui ja hävisi myös tavaroi
ta, mutta huomattavasti venäläisiä vähemmän. Johtaja Silanderin 
huoneiston tappioista esitettiin vaatimus, joka oli yhteensä 8 645 
markkaa (nykyrahassa noin 2 300 markkaa).
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Pelkästään Hotelli Tornin korjaukset maksoivat noin neljä mil
joonaa markkaa nykyrahassa. Lisäksi tuli muiden hotellien ja 
asuntojen korvaukset hävitetystä kalustosta ja  kiinteän kaluston 
turmelemisesta. Kokonaissumma kohosi joka tapauksessa kaikki
neen varmasti reilusti yli puolen kymmenen miljoonan markan. 
Valvontakomission aiheuttamista menoista korvaukset olivat kui
tenkin vain osa. Kolmen vuoden vuokrat tekivät nekin suuren sum
man. Kanavakatu 2:n asunnon kuukausivuokra oli korkeimmasta 
päästä eli runsaat 30 000 markkaa. Kolmelta vuodelta tämä teki yli 
miljoona markkaa eli nykyrahaksi muutettuna lähes kolmesataa- 
tuhatta markkaa. TB:n huoltoaseman kustannukset kuukaudessa 
olivat 62 000 markkaa eli kolmelta vuodelta noin 2 232 000 mark
kaa. Nykyrahaksi muutettuna noin kuusisataatuhatta markkaa. 
Yhteensä vuokrat tulivat maksamaan valtiolle useita miljoonia, 
kun mukaan otetaan kolme käytössä ollutta hotellia. Halvaksi 
valtiolle ja  Suomen kansalle ei tämäkään tullut sodanjälkeisissä 
muutenkin ahtaissa oloissa. Nekin on laskettava lisäksi, kun arvioi
daan sodanjälkeisiä sotakorvauksia.

Erikoislaatuisen poikkeuksen valvontakomission asunnoissa muo
dosti Unioninkatu 45:ssä sijainnut suurehko asunto. Toisin kuin 
yleensä, tätä asuntoa ei ollut vuokrattu ulkoasiainministeriön soti- 
lastoimiston kautta, vaan nähtävästi suoraan. Asunnosta ei ole 
mainintoja lainkaan ulkoasiainministeriön asiakirjoissa, mutta 
kylläkin asianomaisen asunto-osakeyhtiön talonkirjoissa, joita säi
lytetään Kansallisarkistossa. Tätä asuntoa käyttivät venäläiset 
valvontakomission upseerit ja se sijaitsi tarkalleen yhtä kerrosta 
alempana kuin sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä esitutkintaa ja 
kuulusteluja johtaneen oikeusneuvos Onni Petäyksen asunto. Pe- 
täyksen poika, pastori Heikki Kaliman kertoman mukaan Petäyk
sen taloudenhoitaja kertoi isäntänsä kuoleman jälkeen venäläisten 
upseerien viettäneen meluisaa elämää asunnossa ja tulleen silloin 
tällöin myös ylempään kerrokseen, oikeusneuvoksen luokse. Kysy
mys oli henkisestä painostuksesta, joka johti vähitellen hermojen 
luhistumiseen niin, että Onni Petäys riisti hengen itseltään sota
syyllisten tuomion julistamisen jälkeen 17.3.1946.

Eniten nykyihmistä ihmetyttää se siivo tai oikeastaan epäsiis
teys, jota venäläiset osoittivat. Ehkä WC-kulttuuri on aina ollut 
rajan takana hieman toisenlainen, mutta vaikuttaa, että vessoja ja 
muutakin olisi tahallisesti tärvelty. Alkuaikoja lukuunottamatta
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komission puheenjohtaja, kenraalieversti A. Zdanov oleskeli Suo
messa hyvin vähän. Moskova ja sen valtataistelut kutsuivat. 
Toiminta pyöri pääasiassa varapuheenjohtaja G. Savonenkovin joh
dolla. Asukkaat hotelleissa ja  muissa tiloissa olivat melkein kaikki 
upseeritasoisia miehiä, joilta olisi voinut odottaa siivompaa käy
töstä. Voidaan tietysti ajatella pitkän sodan raaistaneen miehiä, 
joiden sivistystausta muutenkaan Stalinin tuhottua jo ennen sotaa 
kaikki vähänkin sivistystaustaa omanneet upseerit, ei ollut järin 
korkea. Mukaan tuli vielä voittajan ja valloittajan ylimielisyys ja 
ehkä myös kostonhalu. Jotenkin sellainen tuntu on, kun kaikki 
kiinteätkin kalusteet oli rikottu. Tuskin sentään tavallista kova- 
kouraisempi arkikäsittelykään voi niin totaalisesti tuhota pisto
rasioita, sähkökatkaisimia ja toalettikalusteita. Luulisi toisaalta, 
että pelkästään oman viihtyvyyden vuoksi tiloista ja niiden siistey
destä olisi jotenkin pidetty huolta. Lopuksi on kuitenkin todettava, 
ettei Hotelli Torni tai muut Helsingissä olleet tilat muodostaneet 
poikkeusta, tuhoja oli muuallakin maassa, joka paikassa johon val
vontakomission jäsenet asettuivat. Ja tuhoja sekä epäsiisteyttä 
esiintyi pöyristyttävässä määrin kymmenen vuotta myöhemmin, 
kun Porkkalan vuokra-alue palasi Suomen yhteyteen. Sitä samaa 
esiintyi 90-luvun alussa niin DDR:ssä, Baltian maissa kuin kaikissa 
muissakin kohteissa, johon neuvostoarmeija oli jalallaan astunut.

Lähteet

Artikkeli perustuu ulkoasiainministeriön arkistossa säilytettävään sotilas- 
toimiston arkistoon (Liittoutuneiden Valvontakomissio).
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Summary

THE ORGANIZATION AND STAY OF THE ALLIED  
(SOVIET) CONTROL COMMISSION IN FINLAND

The Finnish delegates signed the armistice agreement with the 
Soviet Union in Moscow on 19 September 1944. The United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland was also affected by 
the agreement which included regulations concerning the oversight 
of its implementation. The execution of the agreement was to be 
supervised by the Supreme Military Command of the Soviet Union. 
It was assisted by the Allied (Soviet) Control Commission [ACC] 
that was established to oversee the practical implementation of the 
agreement. Despite the Commission’s actual name, it also included 
a British section because Finland had been formally at war with the 
British Empire as well. However, the supremacy of the Soviet Union 
was reflected also by the fact that while the number of British 
subjects in the Commission was only about 40, it was staffed at its 
maximum by almost 250 Soviet citizens. The difference in terms of 
political and military influence was even more massive: in practice 
the British had no say at all in the Commission. Finland belonged 
completely to the Soviet sphere of control, as had been already 
agreed by the Allied foreign ministers at their conference held in 
Moscow in 1943.

The Soviet part o f the Control Commission established its 
headquarters in Hotel Torni which is situated in the centre of 
Helsinki. The Russians also occupied Hotel Cosmopolite (3 Kale
vankatu), as well as Hotel Karelia (1 Kaisaniemenkatu). In addition 
the filling station and garage of Trustivapaa Bensiini Ltd (65 
Fredrikinkatu) had to be handed over to the Russians. Besides these 
places in Helsinki, the Russians also lived in altogether sixteen 
locations all over the country at different times and occasions. The 
first Russian groups of the Commission arrived immediately on 22 
September 1944 at Malmi Airport, while the feared leader of the 
Commission, Colonel-General Andrei Zhdanov, came on 5 October. 
Malmi Airport remained solely for the use of the Russians from 
then on.

Under the arrangements made for the Control Commission, the 
Finnish government paid for its three-year stay in Finland. Hotels 
and other premises were leased by the Military Office o f the Foreign 
Ministry which was also responsible for paying the rents and other 
expenses to the owners. This meant firstly that a large number of 
staff had to be given notice because the Russians did not want to use 
their services except in exceptional circumstances. The Finnish 
government paid these staff the salaries due to them during their
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period of notice. At first, the Russians assumed that the Finnish 
government should pay for their drinks and celebrations. This 
practice came to an end quite soon already in autumn 1944. The 
next complaints concerned the poor standard of food. However, 
because of the food shortage and severe rationing that prevailed in 
the country, no exceptions could be made. The limited heating and 
supply of hot water led the Russians and the British into long 
arguments with the Finnish authorities. The Russians and the 
British insisted that the temperature of their rooms had to be higher 
than was allowed in Finland in general under the fuel rationing 
regulations.They demanded in addition that hot bath water should 
be constantly available while it was supplied to the Finns for only 
four hours a day.

The Allied Control Commission left Finland on 25 September 
1947 after the Paris Peace Treaty had been ratified. Lieutenant
Colonel Liubimov, Chief of the Commission’s Section of Economy 
and Administration, handed over Hotel Torni and all its fixtures 
and fittings that could be found to the Military Office of the Finnish 
Foreign Ministry. The property was returned in its actual condition 
and Liubimov had announced even before its return that the 
Commission refused to make either any inventory of the contents or 
estimate of the damage caused to the leased property. When the 
Finnish officials broke the seals on the hotel doors next day, a 
shocking sight awaited them. In the inspection that followed it was 
found that there was no question of normal wear and tear of the 
property but that the contents had been treated ’carelessly and 
violently’.

According to the inspection report, the hotel had been like a 
pigsty. In the course of three years the Russians had demolished all 
the contents as well as almost all the fixtures capable of destruction. 
The inspectors estimated that bedclothes had scarcely once been 
cleaned or aired. Mattresses were stained with blood, urine and ink. 
Even the excrement of rats and mice was found between the 
mattresses. Besides that, mattresses and chairs had been cut with 
sharp instruments. A ll the horizontal surfaces of the furniture had 
been damaged by water, alcohol or other drinks. An alternative was 
that ink had been simply poured on the tables or their surfaces had 
been damaged by drawings scratched with knives.

Chairs had been spoiled with alcohol, the remains of food, and ink, 
or they had been burned by cigarettes or simply torn. Door curtains 
had been cut up and used for other purposes such as coverings for 
the torn chairs. Window curtains had been ruined or completely 
destroyed. The detailed inspection of rooms uncovered the fact 
that no room had any more an unbroken toilet bowl, washbasin 
or shower. These had been broken as was the case with all the 
air vents. A  considerable proportion o f the contents of Hotel
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Cosmopolite had ’stuck’ to the Russians: altogether 61 mattresses, 
36 pillows, 28 blankets, 41 sheets, 10 pillowcases and 150 towels 
had gone. Even five beds had been crammed into the Russians’ 
vanloads. Hotel Torni lost some of its silverware and the number of 
the broken dishes and glasses was considerable, over 300. The 
renovation of Hotel Torni alone cost the government, and thus the 
Finnish taxpayers, more than 15 million Finnish marks of that 
time. And that sum still did not cover the costs of new contents. So 
Finland paid war reparations even in this form. Lastly, it has to be 
stated that no such compensation had to be paid after the British 
left their premises.
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Valvontakomission edustajat Andrei Zdanovin (edestä kolmas rivi 
vasemmalla) johdolla Yhdysvaltain presidentti F. Rooseveltin kuole
man johdosta Helsingin Vanhassa kirkossa järjestetyssä muisto
tilaisuudessa huhtikuussa 1945. Kuva: Sotamuseo.

Representatives of the Control Commission led by Andrei Zhdanov 
(on the left, third row from the front) at the memorial service to F. D. 
Roosevelt, President of the United States, in the Old Church, Hel
sinki, in April 1945.



Ohto Manninen*

VÄLIRAUHANSOPIMUKSEN VALVONTA

Moskovassa 19.9.1944 solmitussa välirauhansopimuksessa määrät
tiin, että sopimuksen ehtojen toteuttamista valvoisi Neuvostoliiton 
ylin sotilasjohto, joka toimisi niiden Yhdistyneiden kansakuntien 
nimissä, jotka ovat sotatilassa Suomea vastaan. Sotilasjohdon edus
tajana kenraalieversti A. A. Zdanov allekirjoitti sopimuksen. "Väli
rauhan” toteutumista valvomaan Liittoutuneet (pääasiassa Neu
vostoliitto) asettivat Suomeen valvontakomission. Valvomisen taus
talla oli yleisemminkin Neuvostoliiton intressien hoitaminen. Neu
vostoliiton sodanpäämääriin kuului se, että mm. Suomeen levitet
täisiin laaja demokratia kansanrintaman pohjalle.1

Tässä kirjoituksessa esitellään lyhyesti valvontatoimenpiteitä, 
varsinkin niiden alkua, Venäjän ulkoministeriön arkiston antamien 
lisätietojen pohjalta. Yleiskuvan osalta on nojauduttu Aulis Blinni- 
kan teokseen Valvontakomission aika (1969).

Valvonta käynnistyy

Valvontakomission (LVK) johto oli määrätty jo ennen välirauhanso- 
pimuksen allekirjoittamista. Kenraalieversti Zdanov epäilemättä 
tiesi tulevasta tehtävästään jo silloin, kun hänet lisättiin rauhan- 
neuvotteluvaltuuskuntaan 13.9., viikko muiden jälkeen. Zdanovilla 
oli kokemusta sovjetisoinnista Virosta vuodelta 1940. Myös lai- 
vastoasiain hoitaja, kontra-amiraali A. P. Aleksandrov oli nimetty 
komissioon jo 12.9.

* (s. 1943) professori, kiijoittanut mm. teokset: Kansannoususta armeijaksi. 
Asevelvollisuuden toimeenpano ja siihen suhtautuminen valkoisessa Suo
messa kevättalvella 1918 (1974), Toteutumaton valtioliitto. Suomi ja 
Ruotsi talvisodan jälkeen (1977), Suur-Suomen ääriviivat (1980) sekä toimi
nut päätoimittajana teossarjassa Itsenäistymisen vuodet 1917—1920, 1—3 
(1992-93).
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LVK:n ylin porras oli valmis viimeistään silloin, kun Neuvosto
liitto ilmoitti 25.9. liittolaisilleen nimenneensä puheenjohtajaksi 
Zdanovin, tämän varamieheksi kenraaliluutnantti Grigori M. Savo- 
nenkovin, näiden apulaisiksi Aleksandrovin ja kenraali S. F. Toka- 
revin ja  esikuntapäälliköksi eversti (sittemmin kenraalimajuri) 
N. I. Vasiljevin. Komission poliittiseksi neuvokseksi nimettiin 
Pavel D. Orlov, joka oli ollut lähettiläänä Helsingissä 1941, kun sota 
oli syttynyt. Taloudelliseksi asiantuntijaksi nimettiin V. N. Gera
simov ja  puheenjohtajan apulaiseksi hallinnollisissa asioissa ken
raalimajuri Styrov.

Saavuttuaan Suomeen valvontakomissio ryhtyi järjestelmälli
sesti seuraamaan suomalaisten toimenpiteitä välirauhansopimuk- 
sen pykälien toteuttamiseksi. Valvontaa LV K  suoritti osittain neu
vostoviranomaisilta saatujen tietojen perusteella. Neuvostoliitosta 
saapui tietoja suomalaisten miehitetyillä alueilla -  Itä-Karjalassa 
ja vuonna 1940 Neuvostoliitolle luovutetussa Karjalan osassa -  
aiheuttamista tuhoista ja sieltä pois viedystä omaisuudesta. Puna- 
armeija ilmoitti suomalaisten vetäytymisen yhteydessä suoritta
mista valvonnan laiminlyönneistä. Mm. kerrottiin 1.10., että Sorta
valan lastensairaalassa olleita huomattavien valtiomiesten -  ilmei
sesti mm. Stalinin ja Molotovin -  kuvapatsaita oli vahingoitettu.

Toisaalta LVK:n edustajat esittivät Suomen viranomaisille kysy
myksiä. N iitä esitettiin nootteina ulkoasiainministeriölle (esim. 
25.9.) ja kiijeinä pääministerille (esim. 30.9.) ja presidentille, mutta 
niitä esitettiin myös suoraan alemmille viranomaisille. Komissio 
perusti Suomen eri puolille toimipisteitä ja suoritti tarkastuksia. Jo 
syyskuussa selvisi, että neuvostolentäjät eivät olleetkaan upotta
neet panssarilaiva Väinämöistä (vaan saksalaisen ilmatorjunta- 
risteilijä Nioben) Kotkan satamassa. Laiva oli hyvässä kunnossa 
Turussa.

Tarvittaessa perustettiin asioita valmistelemaan valtuuskuntia. 
Eri kansankomissariaateista saapui eksperttejä selvittämään esi
merkiksi sitä, mitä materiaaleja Itä-Karjalasta oli tuotu Suomeen.

Aluksi valvontakomissiota edusti Suomeen päin poliittinen neu
vonantaja Orlov (aiempi Helsingin-lähettiläs) 25.9. alkaen, sitten 
kenraali Savonenkov 30.9. alkaen ja  sitten kenraalieversti Zdanov, 
joka saapui Suomeen 5.10. Zdanov aloitti näkyvän toimintan
sa tapaamalla presidentti Mannerheimin 7.10. ja  pääministeri 
U. Castrenin lokakuun 10. päivänä. Mannerheimille hän painotti
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Leningradin väestön olevan tyytymättömän välirauhanehtojen 
lievyyteen.

Ulkoasiain kansankomissariaatissa Suomen tilannetta seurasi- 
vat ulkoasiain kansankomissaarin sijainen V. G. Dekanozov sekä 5. 
Euroopan (eli Pohjois-Euroopan) osastossa Suomen asioihin erikois
tuneet M. Vetrov (hän oli nimenomaan ’’puolue-etujen” edustaja) ja 
G. Sumilov. Lopulliset ’’Suomen kontrollikomission ohjeet” valmis
tuivat 28.9. Dekanozovin johdolla.

Siirtyminen sotaan saksalaisia vastaan

Ensimmäiseksi neuvostoviranomaisten huomion pääkohteeksi tuli 
sotilaallinen tilanne. Valvontakomissio löysi Suomen armeijan toi
mista paljon huomauttamista. Nimenomaan oli hidasteltu mm. mii
nakenttien merkitsemisessä, aitaamisessa ja ilmoittamisessa neu
vostojoukoille. Ulkoministeri Enckellille jätettiin tästä väitetystä 
sopimuksen 1. artiklan loukkauksesta protesti 25.9. ja  27.9. Uusista 
vastaavista loukkauksista huomautettiin 30.9., 2.10., 4.10., 10.10. 
ja 13.10. ’’Suomen ulkoministeriölle” . Mannerheimin esitystä yhtei
sen tutkimuskomission asettamisesta ei otettu kuuleviin korviin.

Saksan ja Suomen sotatoimien (2. artikla) vähäisyys oli aluksi 
valvontakomission ehkä tärkein huolenaihe. Savonenkov huo
mautti asiasta kohta Suomeen saavuttuaan (30.9.): Suomalaiset 
eivät taistelleet saksalaisia vastaan. Neuvostoliiton yleisesikunta 
esitti nopeasti 1.10. vaatimuksen, että Suomelle tuli asettaa määrä
aika sotatoimien aloittamiseksi, ja Zdanov esitti 7.10. tavatessaan 
presidentti Mannerheimin jo seitsemännen valvontakomission vaa
timuksen, että pohjoisessa olisi kiirehdittävä operaatioita saksa
laisia vastaan. Suomalaiset siirsivät pohjoiseen kaksi divisioonaa 
(11. ja 15.), mutta edelleen Suomella oli venäläistietojen mukaan 
saksalaisia vastaan vain 7 divisioonaa, kun Neuvostoliiton rajalla 
oli vielä vähän aikaa sitten ollut 11 divisioonaa ja  4 prikaatia. 
Savonenkovin raporteista ilmeni, että suomalaiset eivät olleet tais- 
telukosketuksissa saksalaisiin vaan ottivat vain haltuunsa alueet, 
jotka vapautuivat saksalaisten vetäytyessä pohjoiseen.

Zdanov ilmoitti 16.10. kirjeitse (valvontakomission väylää 8. vaa
timus) Mannerheimille, että Suomen hallitus oli loukannut sitou
mustaan 2. artiklan kohdalla, ja vaati kahdessa vuorokaudessa
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Välirauhanehdot (19.9.1944)

1. V e täy tym in en  vuoden  1940 ra ja n  taakse 21 .9 .-3 .10 .1944 .

2. S a k s a la is te n  jo u k k o je n  a s e is ta r iis u m in e n  j a  lu o v u tta m in e n  

n eu v os toa rm e ija lle . N e u v o s to h a llitu s  auttaa .

3. L e n to k e n ttiä  lu ovu te tta v a  E te lä - ja  L o u n a is -S u o m e s ta  V iro n  ja  

Itä m e re n  poh jo isosa n  ta is te lu jen  a jaksi. L iit to u tu n e il la  o l i  oikeus 

kä y ttä ä  S u o m e n  sa ta m ia  j a  S u om e n  h a llitu k s e n  p i t i  a n ta a  tu 

kea m a teriaa litekn isessä  huollossa.

4. S u om e n  a rm e ija  pa la u te taa n  ra uh an  ka n n a lle  2 ,5  kuukaudessa.

5. S u h te id e n  ka tka isu  Saksan  lisä k s i sen s a te llii t te ih in . T ä m ä n  

l is ä k s i p i t i  sa ksa la is ten  jo u k k o je n  S u o m e s ta  k a rk o tta m is e n  

a ja k s i la k k a u tta a  Suom essa  o lev ien  lähetystö jen  o ikeus d ip lo 

m a a ttip o s tiin  ja  s a la k ir jo itu ssa n om iin .

6. V uoden  1940 ra uhansop im uksen  tu n n u sta m in en  täydennettynä.

7. P e ts a m o n  lu ovu tta m in e n .

8. P o rk k a la n  vu ok ra a m in en  la iv a s to tu k ik oh d a k s i (H a n g o n  t i la lle ) 

j a  lu o v u tta m in e n  29.9.1944 m ennessä 50 vuodeksi.

9. A h v e n a n m a a n  sop im u s  vu od elta  1940 vo im aan .

10. S o ta va n k ien  ja  ka nsa la is ten  p a la u tta m in e n .

11. 300 m iljo o n a n  d o lla r in  so takorvaus ta v a ro in a  6  vuodessa.

12. Y h d is tyn e id en  ka nsa ku n tien  ja  n iid e n  asukka id en  o ikeuks ien  ja  

om a isu u d en  p a la u tta m in e n .

13. S o ta r ik o ll is te n  p id ä ttä m in e n  j a  tu o m its e m in e n  yh te is työssä  

L iit to u tu n e id e n  kanssa.

14. S u o m i p a la u tta a  N e u v o s to l ii to n  a lu e e lta  v ied y t a rvoes ineet, 

m a te r ia a lin  ja  m u u n  om aisuuden .

15. S a ksa n  ja  sen va sa llien  so tila som a isu u s  ja  a lu kse t N e u v o s to 

l i ito lle .
16. M a a s ta  e i saa v iedä  Sa ksa n  ja  U n k a r in  ta i n iid e n  a la m a is te n  

o m a isu u tta .
17. K a u p p a la iv a t N e u v o s to liito n  y li jo h d o n  v a lvo n ta a n  ja  kä y te ttä 

v ik s i L iit to u tu n e id e n  e tu jen  m uka isesti.

18. Y hd is tyn e id en  ka nsa ku n tien  S u om e n  sa tam issa  o leva t a lu kset 

N e u v o s to liito n  y li jo h d o lle  sodan  a jaksi.
19. M a te r ia a lia  ja  tu o ta n toa  sod a n kä yn n in  ta rk o itu k s iin  Y h d is ty 

n e ille  ka n sa ku n n ille .

20. Y h d is ty n e id en  k a nsa ku n tien  hyväks i to im in e e t va pau te ttava  ja  

k u m o tta v a  d is k r im in o iv a  la in sä äd än tö .

21. La k k a u te tta v a  h it le r ilä is e t  p o liit t is e t , so tila a llis e t, s o t ila a llis -  

lu on te ise t ja  m u u t o rga n isa a tio t, jo tk a  o va t v ih a m ie lis iä  N e u 

vos to liito lle .

22. V a lv o n ta k o m is s io  to im i i ra u h a n  s o lm im is een  asti.
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toimittamaan selvityksen suomalaisten joukkojen passiivisuudesta 
pohjoisessa. Hän totesi, että saksalaisjoukkojen todellinen ryhmitys 
ei ollut vieläkään selvinnyt ja että päämajalla ei ole kontrollia 
suomalaisten joukkojen toimintaan. ’’Mikäli Suomen hallitus ja y li
johto eivät täytä lupaustaan, Liittoutuneiden (Neuvostoliiton) soti
lasjohto ryhtyy välttämättömiksi katsomiinsa toimenpiteisiin.”

Suomalaisten haluttomuutta osoitti Neuvostoliiton ulkoministe
riön mukaan sekin, ettei saksalaisia sotavankeja päätynyt 19.10. 
mennessä yhtään suomalaisilta puna-armeijalle. Suomalaiset oli
vat valvontakomission kategorisesta vaatimuksesta aloittaneet 
1.10. sotatoimet, mutta he olivat kolmen viikon ’’hyökkäysoperaa- 
tioissa” saaneet vain 2 510 sotavankia. Valvontakomission vaati
muksesta suomalaiset esittivät suunnitelman saksalaisten luovut
tamisesta neuvostoviranomaisille, ja  19.10. luovutettiin ensimmäi
nen 762 hengen ryhmä.

Suomalaisten velttoudesta todisti sekin, että vangittuja saksalai
sia kohdeltiin liian hyvin ja  vartioitiin lepsusti. Tornion kenttäsai
raalasta saksalaiset olivat päässeet pakenemaan Ruotsiin. Hyvin
kään leirillä internoituja 175 saksalaista ja kahdeksaa unkarilaista 
vartioi vain yksi vartija. Kohtelu oli paljon parempaa kuin aiemmin 
neuvostoliittolaisten sotavankien ja internoitujen. Valvontakomis
sion johtopäätös oli, että suomalaiset eivät katsoneet saksalaisia 
vihollisiksi vaan yrittivät ylläpitää heihin ystävyyttä.

Suomalaisten sodankäynti ilmeisesti todettiin vähitellen aidoksi. 
Kenraali Tokarevin kerrotaan seisoneen -  ainakin kuvaannollisesti 
-  Mikkelin Päämajassa hengittämässä operatiivisen osaston nis
kaan. Suomen armeijan demobilisointivaatimus heikensi jo marras
kuussa 1944 LVK:n mahdollisuuksia lisätä painetta suomalaisia 
kohtaan tältä osin.

Saksalaisia vankeja säilytettiin -  kenties huollollisten ongelmien 
takia — suomalaisten leireillä lokakuuhun 1945 asti. Silloin heitä 
luovutettiin Neuvostoliittoon 2 588.

Suhteiden katkaisun Saksaan ja sen satelliitteihin sopimusteksti 
(5. artikla) tarkensi koskemaan Saksaa ja Unkaria, mutta sittem
min vaadittiin yhteyksien katkaisemista myös Japaniin, jota vas
taan Neuvostoliitto oli sodassa vasta kesästä 1945 alkaen.
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N euvosto liiton  sotatoim ien tukem inen

Neuvostoliiton sotatoimia Saksaa vastaan Suomi tuki luovutta
malla tukikohtia ilmavoimille ja  laivastolle (3. artikla). Lentoken
tistä luovutettiin neljä (Malmi, Hanko, Kymi, Turku) ja  lisäksi 
varattiin viisi kenttää. Kentistä neuvostoilmavoimat luovuttivat 
muut pois viimeistään kesällä 1945, mutta Malmin kenttä säilyi 
LVK:n käsissä vuoden 1946 loppuun saakka. Vastaavasti Suomen 
kautta kulkeva siviili-ilmailu oli kiellettyä tai rajoitettua -  sota
toimien päättymisestä huolimatta — marraskuuhun 1946. To
dellisuudessa ulkomaisia lentoyhteyksiä rajoitettiin vielä keväällä 
1947.

Määräys (18. artikla) Yhdistyneiden kansakuntien alusten luo
vuttamisesta Neuvostoliiton ylijohdolle ei aiheuttanut kovin suuria 
ongelmia, sillä LVK:n käyttöön voitiin ottaa vain yksi norjalainen 
höyrylaiva ’’Mykken”, joka oli Turussa. Sen sijaan materiaalia ja 
tuotantoa sodankäynnin tarkoituksiin (19. artikla) suomalaiset luo
vuttivat useaan otteeseen. Ensimmäiseksi luovutettiin Itämeren 
laivaston aluksille polttoainetta Hangossa ja  Helsingissä.

Suomen kauppalaivatkin tuli antaa Neuvostoliiton ylijohdon val
vontaan (17. artikla), ja mm. englantilaiset luulivat, että koko Suo
men kauppalaivasto oli Neuvostoliiton käytössä. Käytännössä näin 
ei kuitenkaan päässyt tapahtumaan.

Valvontakomissio katsoi Suomen hallituksen pyrkivän petkutta
maan myös kauppalaivastonsa suhteen. Ei haluttu uskoa suoma
laisten ilmoitusta, jonka mukaan 317 kauppalaivasta 113 oli ulko
mailla ja  lopuista 204:stä 50 prosenttia käyttökelvottomia. Epäil
tiin, että ruotsalaiset ja suomalaiset olivat juonineet saadakseen 
arvokkaimmat suomalaislaivat Ruotsin satamiin. Dekanozov luo- 
kitteli 13.10. suomalaisten kauppalaivatiedot alusta loppuun val
heeksi. Suomalaiset oli saatava hankkimaan aluksensa Ruotsista 
valvontakomission valvontaan. Toistamiseen vaadittiin 20.10., että 
1.11. mennessä olisi ilmoitettava konkreettiset määräajat laivojen 
palaamiselle.

Valvontakomissio otti heti saavuttuaan käyttöönsä 16 höyrylai
vaa kuljettamaan tavaroita Ruotsista Turkuun. Muhunsalmen tais
teluiden joukkojenkuljetuksiin otettiin kahdessa vaiheessa 12.10. 
mennessä yhteensä 86 purje-moottorikuunaria ja  90 moottori
venettä.
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Porkkalan sotilas-ja laivastotukikohdan vuokraaminen Suomelta 
(Hangon tilalle) oli sekä sotilaallinen että valtapoliittinen veto. 
Näin saatiin luja ote Suomen pääkaupungista.

LVK ryhtyi nopeasti kunnostamaan tukikohtaa, joskin ensi al
kuun käytettiin tukikohtina jo valmiita satamia, Helsinkiä ja Tur
kua, ja jossain määrin jopa Ahvenanmaan vesiä. Porkkalan rajan- 
määrittelyä varten asetetun sekakomission neuvostoliittolaiset 
jäsenet (puheenjohtajana Aleksandrov) saapuivat 3.10. Helsinkiin 
ja komissio aloitti 14.10. kenttätyöt.

Neuvostoliiton pääsotakomitea päätti, että Porkkalan tukikohtaa 
varten oli perustettava erityinen merijalkaväkidivisioona. Tukikoh
dan komentaja kommodori Antonov saapui perille 3.10. mukanaan 
1 320 miestä. Parin viikon kuluttua saapui kulkulaitosten kansan- 
komissariaatin valtuuskunta (johtajana kansankomissaarin vara
mies Belousov) huolehtimaan tukikohdan rautatieyhteyden varmis
tamisesta ja  rautatien lisärakennusten rakentamisesta.

Suomen sotilaallisen voiman rajoittaminen

Suomen armeijan saattaminen rauhan kannalle 2,5 kuukaudessa 
(4. artikla) oli suomalaisille hankala paikka. Suomalaiset selittivät, 
että saksalaisia vastaan käydyt sotatoimet vaativat tiettyjä ase
voimia. LVK  ei antanut periksi, mutta ei tehnyt aluksi asiassa 
mitään konkreettista. Zdanovin ja Savonenkovin demarsseissa pyy
dettiin pikaisesti tiedot Suomen asevoimien vahvuudesta 20.9.1944. 
LVK:n mielestä Suomen hallitus viivytteli näiden tietojen antamis
ta eikä antanut suunnitelmaa joukkojen supistamisesta ja  sijoituk
sesta.

Dekanozov kiinnitti asian viipymiseen huomiota Moskovassa jo
13.10. ja  vaati demobilisaatiosuunnitelmaa. Suomalaisten sitten 
esittäessä suunnitelmansa pyrkimys säilyttää viimeinen rauhan
ajan vahvuus vuodelta 1941 sai jyrkän tuomion. Oli palattava 
vuoden 1939 tilanteeseen.

Välirauhansopimuksen määräys Ahvenanmaan vuoden 1940 so
pimuksen voimaansaattamisesta huolestutti Mannerheimia. Hän 
esitti Zdanoville 7.10., että demilitarisointi aloitettaisiin vasta 
Saksan nujertamisen jälkeen. Näin suurta myönnytystä ei LVKdla 
ollut varaa tehdä. Maarianhaminaan määrätty konsuli Pirogovyi ja
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konsulaatin henkilökunta saapuivat 14.10. Suomeen, ja  linnoitus- 
laitteiden räjäytys suoritettiin vielä syksyllä 1944.

LVK  piti jatkuvasti silmällä Suomen puolustusvoimien tilaa. Var
sin pitkään ilmenikin epäselvyyksiä mm. eri varikoissa olevien asei
den lukumääristä. Asekätkennän yhteydessä suoritettujen hämäys
ten ja kätkettyjen aseiden palauttamisen vaivihkaa takaisin on 
täytynyt aiheuttaa runsaasti harmaita hiuksia vahvuuslaskelmien 
tekijöille. Kun asekätkentä sitten keväällä 1945 paljastui, LVK 
puuttui 3.6. (ja uudelleen 23.6.) tiukkasävyisesti asiaan.

Suomen linnoituslaitteita LV K  tutki erityisesti toukokuussa 
1945. Tuolloin oli Helsinkiin Neuvostoliitosta komennettu kenraali
majuri Olivetski ja insinöörieversti Borisov. Suomen itärajaa puo
lustamaan 1940 rakennetusta Salpa-asemasta hankittiin tarkka 
selvitys. Kesän kuluessa Moskovassa valmisteltiin määräystä, jon
ka mukaan nämä rajalinnoitukset olisi määrä purkaa. Tällaista 
pykälää ei rauhansopimukseen kuitenkaan enää sisällytetty.

Takaisin suureen isänmaahan

Neuvostoliiton kansalaisten palauttaminen (10. artikla) oli selkein 
sotavankien osalta. Suomalaiset huolehtivat vankien elannosta luo
vuttamiseen asti, ja  luovutukset alkoivat rajalla 15.10. Ne saatet
tiin päätökseen 5.11. mennessä, joskin vielä vuosikausia jatkui 
tutkimuksia sellaisista, jotka olivat paenneet välttääkseen palaut
tamista.

Inkeriläiset olivat suurin Neuvostoliiton siviiliväestön ryhmä 
Suomessa. Heitä oli siirretty Viron kautta Suomeen 1943-44 noin 
56 000. Ainakin muodollisesti he olivat saapuneet vapaaehtoisesti 
-  minkä Suomen ulkoministeriö määritteli 7.10. muistiossaan 
LVKille -, eikä heidän palauttamisensa ollut juridisesti mitenkään 
itsestään selvää. Tämän siviiliväestön joukosta -  tosin oikeastaan 
jo saksalaisten toimesta -  muodostettu Suomen armeijan patal
joona (Erillinen Pataljoona 6) kotiutettiin 30.9./1.10. ylipäällikön 
suostumuksella. Miehistöllä oli näin ollen mahdollisuuksia yrittää 
selviytyä siviilihenkilöiden tavoin.

Entisistä neuvostosotavangeista muodostettu Heimopataljoona 3 
taas siirrettiin 9.10. Immolasta Ouluun osallistumaan taisteluihin 
saksalaisia vastaan. Tämä olisi saattanut vähentää heidän rikolli
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suuttaan Neuvostoliiton silmissä. Matka jatkui laivalla edelleen 
Röyttäänja 22.10. Martimoon. Siellä heimopataljoona olisi joutunut 
taisteluun, mikäli 15. Divisioona olisi jatkanut etenemistä pohjoi
seen. Valvontakomission kyselyt kuitenkin muuttivat suunnan:
27.10. matka etelään alkoi ja 6.11. pataljoona oli Naarajärvellä, 
entisellä heimosotavankien vankileirillä.

Savonenkov esitti 1.11. tiukan vaatimuksen, että heimosotavan- 
git oli palautettava 10.11. mennessä. Heimopataljoona, josta juna
matkalla karkasi melkoinen osa, ja kokoon saadut erillispataljoo- 
nan miehet luovutettiin Neuvostoliittoon 9./10.11.

LVK:n kanta toki oli alusta alkaen, että inkeriläiset olisi palau
tettava, mutta sitä ei voitu eksaktisti ilmaista. Neuvostoliiton ar
kistot oli evakuoitu sodan takia, ja näin argumentteja ei tahtonut 
löytyä. Toveri O. V. Kuusiselta oli pyydetty apua, ja tämä lupasi 
tutustua asiaan siihen mennessä, kun asiaa käsiteltäisiin puolueen 
keskuskomiteassa. Vasta joulukuussa 1944 saatiin tietoja esimer
kiksi pääarkistohallinnolta ja puna-armeijan arkistolta. NKGB ei 
pystynyt siihen hätään antamaan vastaavia tietoja.

Suomen ulkoministeriö päätteli 21.11. yhteenvedossaan LVK:n 
edustajien virallisen käsityksen olevan, että vain halukkaat vie
dään. ’’Epävirallisesti näyttäisi toisenlaisia ohjeita olevan.” LVK:n 
edustaja Oulun läänissä Koltsanov oli 12.11.1944 sanonut: ’’välirau- 
hanehtojen mukaisesti LV K  tulee viemään kaikki neuvostokansa
laiset Suomesta, tahtoivatpa nämä tai ei”.

LVK  pyysi 2.11.1944 suomalaisia radioimaan ja ilmoittamaan 
lehdissä inkeriläisten ilmoittautumisesta LVK:lle. Vaativa käytös 
tehosikin. Suomalaisten 9.10. mennessä keräämien tietojen mu
kaan paluuhalukkaita oli 33 587, mutta LVK:lle ilmoittautui yli 
47 000. Maaliskuussa 1945 oli palaamattomia vielä 9 500. Inkeri
läisten orpolapsien osalta LVK: 11a ei ollut epäilyksiä. Katsottiin, 
että he eivät olleet voineet päättää itse Suomeen saapumisestaan.

Sodan vaikutusten korvaaminen

Taloudellista hyötyä Suomesta saadakseen neuvostojohdon oli väl
tettävä Suomen talouselämän saattamista sekasortoon. Suomelle 
määrätty sotakorvaus -  300 miljoonaa dollaria tavaroina kuudessa 
vuodessa -  oli raskaampi (7 % kansantulosta) kuin Romanialle
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määrätty (4 % kansantulosta) ja Neuvostoliiton suunnitelmissa 
Saksalle kaavailtu (3 % kansantulosta). Suomi joutui selvästikin 
kärsimään siitä, että neuvottelut sen kanssa oli aloitettu ensin, jo 
maaliskuussa 1944, kun laskelmat olivat vielä kesken. Silloin esite
tystä 600 miljoonan dollarin summasta ei ilmeisesti voitu tinkiä 
syksyllä kuin puolet. Tämä oli taustana, kun Stalin jo kesällä 1945 
oli valmis lieventämään maksuehtoja.

Välirauhansopimuksessa jäi ilmaisematta, millaisista dollareista 
oli kysymys. Neuvostohallituksen kansantalouden asiantuntija, 
tilastotieteen professori D. I. Oparin esitti 22.9.1944 Suomen sota- 
korvaussumman sitomista johonkin luotettavaan indeksiin, ja niin 
Moskovassa tehtiin päätös, että tarkoitettiin sotaa edellistä, vuoden 
1938 dollaria. Suomalaisten laskelmien mukaan -  kun korvaukset 
suoritettiin tavaroina -  tämä nosti rasituksen määrän kaksinker
taiseksi.

Tavaratoimitukset Suomesta Neuvostoliittoon haluttiin aloittaa 
mahdollisimman pian, jo ennen lopullisten sopimusten tekemistä. 
Zdanov esitti tätä Mannerheimille 7.10. Suomalaiset halusivat 
osoittaa myönteisyytensä, vaikka yrittivätkin saattaa toimitukset 
omasta mielestään järkeviin puitteisiin.

Ensin oli yritettävä selvittää, mitä Neuvostoliitto halusi ja mitä ja 
kuinka paljon Suomi saattoi toimittaa. Ulkoasiain kansankomis
saarin sijainen Dekanozov oli päättäväinen: on vaadittava mate
riaalia tuotantokyvystä. Tämä johtaa [muuten] tiheikköön ja  antaa 
valtit suomalaisille”. LVK pyrki hankkimaan kiireellisesti täydel
liset tiedot Suomen sotataloudesta ja  sen kapasiteetista. Kiinnos
tusta oli nimenomaan metalli-ja kemianteollisuuteen.

Ulkomaankaupan kansankomissariaatti lähetti 16.10. Helsinkiin 
valtuuskunnan, jota johti kansankomissaari Anastas Mikojanin va
ramies Borisov. Kaapelia suomalaiset lupasivat vuonna 1945 toi
mittaa 2 500 tonnia ja sitten viitenä vuotena lisätä toimituksia 
5 000 tonniin. Suomalaiset lupasivat aloittaa paperin, selluloosan ja 
puutavaran toimitukset jo ennen lopullisen tavaralistan laatimista.

Suomi oli luvannut palauttaa Neuvostoliiton alueelta viedyt arvo
esineet ja  materiaalin (14. artikla). Tämän tarkistamiseksi Neuvos
toliitossa kerättiin luetteloita eri kansankomissariaateista (yhdel
tätoista), kahdelta yleisliittolaiselta komitealta ja  Karjalais-Suoma- 
laisen neuvostotasavallan kansankomissaarien neuvostolta. Vasta 
noin 20.10. alettiin listoja saada kokoon, vaikka määräaika oli ollut
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30.9. Kukin viranomainen lähetti valvontakomissioon edustajiaan 
asiantuntijoiksi. Poliittinen neuvonantaja Orlov nimettiin Suo
messa asiaa hoitamaan, hänellä kun oli kokemusta vuodelta 1940 
samantyyppisestä työstä.

Myös Saksan ja  sen satelliittien sotilasomaisuus ja alukset oli 
luovutettava Neuvostoliitolle (15. artikla). LVK:n mielestä suoma
laiset aluksi ilmoittivat vain osan tästä materiaalista, ja  oh täyty
nyt esittää toistuvia kysymyksiä. Valvontakomission valtuutetut 
löysivätkin satamista lisää saksalaista ja  unkarilaista sotilasomai- 
suutta. Rauman satamassa oli höyrylaiva Finlandialla saksalaista 
ruokatavaraa, ja ulkoasiain kansankomissaari Molotov päätti Itä
meren laivaston komentajan, amiraali Tributsin pyynnöstä antaa 
tämän tavaran Porkkalan tukikohdalle. Vaasasta löytyi Saksasta 
tuotuja ruokatavaroita.

Suomen satamissa oli 22 alusta, joiden tavarat valvontakomissio 
otti valvontaansa, vaikka suomalaiset väittivät, ettei niillä ollut 
yhteyttä sotilasasioihin. Lisäksi valvontakomissio otti haltuunsa 
250 junavaunullista sotilas- ja  teknillistä materiaalia. Ulkoasiain 
kansankomissariaatti määräsi 20.10., että koko tämä sotasaaliiksi 
tulkittu materiaali oli lähetettävä Neuvostoliittoon. (Osa siitä tosin 
jo oli Neuvostoliiton alueella.)

Sotarikosten rankaiseminen

Sotarikollisten saattaminen oikeuteen yhteistyössä Liittoutuneiden 
kanssa (13. artikla) tarkoitti suomalaisten silmissä ensin vain var
sinaisia sodan lakeja rikkoneita, ei Suomen valtiojohtoa. Toki voi
tiin havaita, että LVK  peräsi kiinnostuneesti tietoja sodan syttymi
sen vaiheista ja Saksan ja  Suomen välisistä sopimuksista.

Ulkoasiain kansankomissariaatti määräsi 9.10. valvontakomis
siota välittömästi vaatimaan, että Suomen hallituksen oli pidätet
tävä ja  tuomittava leireillä (sotavankileireillä ja  siirtoleireillä) 
ihmisten rääkkäämiseen syyllistyneet. Tämä vaatimus esitettiin
12.10. ja  presidentti Mannerheim allekirjoitti tästä käskyn Suomen 
sotilasviranomaisille. Myös pääministeri Castren lupasi 10.10. 
Zdanoville, että tutkimukset aloitetaan.

Lähinnä suomalaisten miehistysalueella Itä-Kaij alassa kerätty
jen tietojen pohjalta ulkoasiain kansankomissariaatti lähetti 17.10.
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sotarikollislistan (nro 1), jossa oli 61 nimeä -  jonka Zdanov esitti
20.10. Castrenille ja Enckellille -  ja pian perään toisen, jossa oli 76 
nimeä. Listoissa olevat tiedot olivat epätarkkoja ja henkilöitä oli 
vaikea tunnistaa. Pidätyksiä kuitenkin suoritettiin. Tarpeen vaa
tiessa valvontakomissio saattoi taipuakin, sillä Zdanov ilmoitti 
15.12.1944 pääministeri Paasikivelle, että valvontakomissiolla ei 
ollut vaatimuksia listalla esiintyviin kenraaleihin Pajariin ja Palo- 
järveen.

Oikeudenkäyntejä suoritettiin, mutta useimpien lista l:n  syytet
tyjen syytteitä oli mahdoton näyttää toteen. Arvovaltasyistä LVK:n 
vaatimuksesta pidätettyjä kuitenkin pidettiin pidätettyinä. LVK 
palasi asiaan vielä monta kertaa, vielä 1946 ja 1947. Se pyrki myös, 
vielä 1947, selvittämään Itä-Karjalan sotilashallinnon alaisten 
siirtoleirien väestöä.

Suomalaisen yhteiskunnan demokratisoiminen

Länsivaltojen ja Neuvostoliiton välillä keskustelu demokratian 
luonteesta oli vaikeaa. Keskustelusta luovuttiin sodan aikana, ja 
näyttää siltä, että länsivallat olivat valmiit alistumaan siihen, että 
Neuvostoliitto toteuttaisi omaa tyyppiänsä demokratiaa vaikutus- 
piirinsä maihin. Kansankomissaarin sijainen Mäiski kirjasi toimenpi- 
demuistioonsa tammikuussa 1944, että mm. Suomeen olisi saatettava 
voimaan ’’laajan demokratian” periaatteet kansanrintaman pohjalla.

Valvontakomission virkamiehet kokivat tehtäväkseen ns. demo
kratian lisäämisen. Ulkoasiain kansankomissariaatti antoi neuvos 
Orloville ja hänen ’’ryhmälleen” tehtäväksi aktivoida sosiaalidemo
kraattisen opposition ja K. H. Wiikin toimintaa ja  tukea SN-Seuran 
toimintaa edessä olevien eduskuntavaalien tuloksen saamiseksi 
Neuvostoliiton kannalta suotuisaksi. Dekanozov huomautti 21.10. 
tähän: ’’Orlov ei tietenkään saa istua toimettomana”.

Kuukautta myöhemmin (27.11.) kansankomissariaatti painotti, 
että olisi luotava edellytykset Suomen ’’demokratisoinnin” jatkami
selle mm. siten, että kommunistit, Wiikin ryhmä ja sosiaalidemo
kraattinen oppositio toimisivat yhteisrintamassa. Siinä vaiheessa 
tilanne oli jo parantunut sikäli, että uudessa, J. K. Paasikiven halli
tuksessa oli useita Neuvostoliiton kannalta ’’hyviä” ihmisiä: Paasi
kivi, Svento, Kekkonen, Helo, Wuori, Leino ja  Pekkala.

42



Välirauhansopimuksen pykälissä oli muutamia, joita voitiin 
käyttää kommunistien vaikutuksen lisäämiseen ja vanhan järjes
telmän horjuttamiseen. Ensinnäkin oli Yhdistyneiden kansakun
tien hyväksi toimineet vapautettava ja muutettava diskriminoivaa 
lainsäädäntöä (20. artikla). Pykälä oli otettu yleisestä akselivaltoja 
vastaan laaditusta mallista, mutta Suomessa sitä voitiin käyttää 
kommunistien toiminnan uudelleen käynnistämiseen. Valitettavaa 
kuitenkin oli. Rauhan ja  ystävyyden seuran kokoon kutsuma ko
kous oli kohdannut vaikeuksia, eikä paljon auttanut se, että voitiin 
osoittaa järjestäjien jättäneen esittämättä asianomaisen anomuk
sen poliisiviranomaisille. Ja sen sijaan että olisivat vapauttaneet 
vankilasta poliittisista syistä eristettyjä, viranomaiset alkoivat lä
hettää vapautettuja rintamalle ja työpataljooniin. Valvontakomis
sion puututtua asiaan Enckell ilmoitti 6.10., ettei kuritoimia saisi 
käyttää eristyksestä vapautettuihin.

Suomalaiset pitivät melko pitkän ajan vankilassa 195 neuvosto
kansalaista, joiden vapauttamisesta oli ilmoitettu. Riihimäen kes
kusvankilassa todettiin säilytettävän 24 poliittista vankia ministeri 
von Bornin määräyksestä laittomuuksista syyttämisen varjolla. 
Enckellille esitettiin 13.10. vaatimus, että vapautettaisiin loput 
poliittiset vangit ja 30 henkilöä, jotka olivat kieltäytyneet soti
masta Neuvostoliittoa vastaan. YTiteensä 1 035 oli silloin vapau
tettu (joista siis 195 neuvostoliittolaisia).

Neuvostovastaisina (21. artikla) Suomen hallitus lakkautti 23.9. 
kaikkiaan 418 yhdistystä. Tähän joukkoon kuuluivat Isänmaalli
nen Kansanliike, Akateeminen Karjala-seura (AKS), Naisylioppilai- 
den Karjala-seura (NYKS), SS-aseveljet ja  kansallissosialistiset 
puolueet, kaikki alayhdistyksineen. Valvontakomissio ei kuiten
kaan ollut tyytyväinen. Sen mukaan osa lakkautetuista järjestöistä 
toimi maan alla, ja osa niiden jäsenistöstä värvättiin poliisiin.

Suojeluskuntien ja Lotta Svärd -järjestön lakkauttaminen

Ensimmäisellä käynnillään pääministeri Castrenin luona 10.10. 
Zdanov esitti ihmetyksensä, että suojeluskunnat ja aseveliliitto oli 
jätetty lakkauttamisten ulkopuolelle. Hän katsoi, että suojeluskun
nat eivät olleet normaalin armeijan kaltaisia, koska niiden jäsenyys 
oli vapaaehtoinen, koska ne valitsivat itse päällystönsä ja koska ne
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vaativat yhtenäistä henkeä. Hänelle oli kerrottu, että suojelus
kunnat olivat neuvostovastaisen propagandan ahjo. Aseveliliitto jäi 
keskustelussa taustalle, kun suomalaiset ministerit kertoivat suoje
luskuntien toiminnasta: kuinka niistä oli ollut apua myös valvonta
komission vastaanottamisessa, kuinka ne toimivat lojaalisti halli
tuksen päämäärien mukaan ja olivat mukana sodassa saksalaisia 
vastaan. Zdanov oli selvästikin epävarma asiastaan ja  vastasi: 
’’Palaan tähän kysymykseen, kun se on tarkasti tutkittu”. Mosko
vassakin selvitykset olivatkin vielä kesken.

Suojeluskuntien (ml. Lotta Svärd -järjestön) lakkauttaminen oli 
alusta alkaen LVK:n ohjelmassa ja  nimenomaan ideologisista syis
tä. Ulkoasiain kansankomissariaatin asettaman Vorosilovin komis
sion 6.10.1943 valmistuneessa muistiossa vaadittiin, että Suomessa 
olisi viipymättä riisuttava aseista suojeluskunnat ja muut vastaa
vat puolisotilaalliset organisaatiot, myös nuoriso-ja naisorganisaa- 
tiot. Samoin vaadittiin, että suojeluskuntien jäsenet oli internoi
tava. Tässä noudatettiin samaa kaavaa kuin käsiteltäessä Saksan 
kansallissosialistisia järjestöjä. Silti kyseessä ei ollut vain asian
tuntematon rinnastus vaan varmastikin tietoa suojeluskuntien 
merkityksestä Suomen puolustustahdolle ja  kommunisminvastai
selle toiminnalle. Vorosilov oli mm. Talvisodan jälkikritiikissä 
tutustunut suojeluskuntien koulutuksen tehokkuuteen. Niiden ole
massaolo oli koettu vaikeudeksi Suomea vastaan käydyissä sodissa. 
Suojeluskuntien antama taktinen ja  aseenkäytön koulutus oli jo 
Talvisodan päätyttyä laadituissa salaisissa arvioissa luettu yhdeksi 
tärkeimmistä puna-armeijan heikon menestyksen aiheuttajista.

Kun syyskuussa 1944 varsin hätäisin valmisteluin solmitun väli- 
rauhansopimuksen pykälien merkitystä ryhdyttiin tarkentamaan, 
Neuvostoliiton ulkoasiainhallinnon virkamiesten ohjelmassa oli 
alusta alkaen suojeluskuntien (ml. Lotta Svärd -järjestö) lakkautta
minen. Niiden taustasta ryhdyttiin laatimaan selvitystä. Suojelus
kuntien luonteen muuttuminen, niiden jäsenistöpohjan laajenemi
nen Talvisodan aikana ja niiden muuttuminen puolustusvoimien 
suoranaiseksi osaksi 1940/1941 jäi neuvostojohdossa huomaamatta. 
Asennoituminen suojeluskuntiin oli perinteinen, SKP:n vuodesta 
1918 lähtien ylläpitämä.

Ulkoasiain kansankomissariaatin muistiossa 21.10.1944 esitet
tiin, että suojeluskunnat heti riisuttaisiin aseista ja lakkautettai
siin jo ennen Suomen armeijan saattamista rauhantilaan. Suoje
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luskuntien lakkauttamista perusteltiin ulkoasiain virkamiesten 
muistioissa nimenomaan välirauhansopimuksen 21. artiklalla, joka 
edellytti fasististen järjestöjen lakkauttamista. Taustalla olevat 
syyt olivat poliittiset. Muistutettiin, että suojeluskunnat olivat 
luokkapohjainen järjestö ja että ne olivat Suomen puolustuksen 
ytimenä. Sanamuodot osoittavat muutenkin, että suojeluskuntien 
lakkauttaminen olisi edellytys Neuvostoliiton toivoman ja edellyt
tämän yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiselle:

’’Näin ollen suojeluskunta on puolisotilaallinen organisaatio, 
johon ei kuulu vain ammattikaadereita vaan myös tuhansia 
tavallisissa ammateissaan toimivia aseistettuja rynnäköijiä. 
Suojeluskunta on hyvin aseistettuja tukee täysin porvaristoa ja 
valtiovaltaa taistelevana poliisivoimana, shovinismin ja  neu
vostoliitto vihan kasvualustana ja toimii vallankumoustoimin- 
nan kukistamiseksi maassa.

Suojeluskunta on monipuolinen ja  monilukuinen osa Suomen 
armeijaa, valmistautunein sota-asioissa ja  uskollinen hallitse
valle luokalle ja Suomen armeijan ideologisesti luja ydin.

Koska suojeluskunta on ollut ja  on neuvostovastaisen, shovi- 
nistisenja valloitushaluisen propagandan kasvualusta ja levit
täjä ja  koska kaikki Suomen fashistit säännöllisesti ovat kuulu
neet ja kuuluvat suojeluskuntaorganisaatioihin, se on riisut
tava aseista ja hajoitettava tukeutuen Suomen kanssa solmitun 
välirauhansopimuksen 21. pykälään.

On välttämätöntä ottaa huomioon, että kuten suojeluskunta 
myös Lotta Svärd nauttivat suosiota ja  tukea Suomen porvaris
tossa ja  omaavat voimakkaasti levinneen aseistetun organisaa
tion, porvaristo tulee kaikin tavoin vastustamaan näiden orga
nisaatioiden aseistariisumista ja lakkauttamista, minkä takia 
ne on ensin riisuttava aseista ja  sitten vaadittava lakkautta
mista jo ennen Suomen armeijan saattamista rauhantilaan.”

Neuvostoliiton yleisesikunta esitti 26.10. Suomen armeijan demobi- 
lisaatiosta antamassaan lausunnossa, että suojeluskunnat olisi lak
kautettava viimeistään 30.10. Perusteena olivat se, että ne olisi 
Suomen puolustusvoimien supistamisessa -  vaadittiin näet palaa
mista vuoden 1939 rauhanvahvuuksiin -  muutenkin poistettava, ja 
toiseksi 21. artiklan ’’fasismi”. Järjestön toiminnan jatkaminen kai
kissa muissakin muodoissa oli estettävä. Lausunto muokattiin oh
jeeksi valvontakomissiolle, ja -  ilmeisesti siitä syystä, että asia 
esitettiin Suomelle demobilisaatioasian yhteydessä -  ’’fasistisuus” 
jä i perustelussa toiselle sijalle.
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Zdanov, joka oli käsketty välillä Moskovaan saamaan kannus
tusta, selitti Suomeen palattuaan 30.10.1944 Mannerheimille, että 
suojeluskunnat olisi lakkautettava. Ne muodostivat ’’lisäarmeijan”, 
joka mahdollistaisi jättää aseisiin sotilaita kuinka paljon tahansa. 
Näin niiden jättäminen toimimaan olisi yritys säilyttää välirauhan- 
sopimuksen 4. artiklan vastaisesti muodossa tai toisessa sota-ajan 
armeija. Lisäksi suojeluskunta ’’ollen hitleriläis-(fascistis-)tyyppi- 
nen sotilaallinen ja poliittinen järjestö” oli 21. artiklan mukaisesti 
hajotettava.

Valvontakomission Moskovassa saama ohje oli odotettavissa, ja 
tieto siitä lienee saatu tiedusteluelinten avulla Tornista jo ennen 
vaatimuksen virallista esittämistä. Joka tapauksessa marsalkka 
Mannerheim suositteli järjestön lakkauttamista. Kenraaliluutnant
ti Lauri Malmberg sai 29.10. tiedon johtamansa järjestön tulevasta 
hajottamisesta, ja samana päivänä alkoi eduskunnan lainsäädäntö
työ asian järjestämiseksi.

Voitaneen todeta, että suojeluskuntien lakkauttamisen syyt oli
vat ensi sijaisesti poliittiset, joskin sotilaallisia syitä on tässä yhtey
dessä vaikea erottaa poliittisista. Suojeluskuntia pidettiin Neuvos
toliitossa yhtenä neuvostovastaisuuden peruspilareista.

Painokkaampi syy karsastukseen oli kuitenkin se, että suojelus
kuntien katsottiin muodostavan ’’luokkajärjestönä” vahvan tuen 
Suomen yhteiskuntajärjestelmälle. Sen muodostama piilevä voima 
oli poistettava, jotta ’’vallankumous” tai — kuten tuolloin sanottiin — 
’’demokratisointi” pääsisi vauhtiin. Tästä syystä suojeluskunnat oli
vat olleet jo ennen sotia ja  erityisen voimakkaasti sotavuosina Neu
vostoliiton informaatiohyökkäysten kohteena.

Suojeluskuntien ja Lotta Svärd -järjestön lakkauttaminen ei riittä
nyt, ajan kuluessa paine kasvoi. Aseveliliitto oli lakkautettava tam
mikuussa 1945. Sittemmin kohdistettiin huomiota reserviupseerien 
yhdistyksiin ja nuorisojärjestöihin, mm. ylioppilasjärjestöihin.

Valvontakomission asennoitumisongelmat

Ensimmäisen kuukauden työskentelyn jälkeen Moskovassa katsot
tiin, että Suomi vitkutteli. LVK  oli saanut sen käsityksen, että 
Suomen hallitus kovin haluttomasti käytännössä pyrki täyttämään 
ehtoja, vaikka sekä presidentti että pääministeri vakuuttivatkin
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ehtojen täyttämistä. Kansankomissaarin sijainen Dekanozov pyysi 
Suomen asioita käsittelevää ulkoasiainkomissariaatin 5. Euroopan 
osastoa laatimaan selvityksen välirauhanehtojen täyttämisestä, 
suojeluskunnasta ja  Lotta Svärd -järjestöstä sekä inkeriläiskysy- 
myksestä. Muistioita voi pitää happamina. Presidentti Mannerhei
min virallinen ilmoitus määräaikojen noudattamisesta oli Neuvos
toliiton ulkoministeriön mielestä kaukana totuudesta. Oli myös il
mennyt, että valvontakomissiolta puuttui toimintavireyttä, sitkeyt
tä ja johdonmukaisuutta Suomen hallitukselle esitettyjen asioiden 
ratkaisuun saamisessa. Valvontakomissio esitti Suomelle toistuvia 
kirjallisia esityksiä havaitsemistaan seikoista, mutta vältti päättä
väisten vaatimusten esittämistä. Valvontakomissio ei myöskään 
kontrolloinut ja varmistanut Suomen hallituksen antamia tietoja. 
Tyytymätön 5. Euroopan osaston päällikkö Vetrov esitti 22.10.1944 
valvontakomission puheenjohtajan, hänen varamiehensä ja poliitti
sen neuvoksen Orlovin kutsumista Moskovaan ohjeita varten. Näin 
kävikin ja puhtia annettiin.

Kahden kuukauden kuluttua LVK:n työn aloittamisesta Dekano
zov marraskuun lopulla esitti, että Suomelle toimitettaisiin tiukka 
muistio välirauhansopimuksen toteuttamisesta, samaan tapaan 
kuin oli esitetty Romanian pääministerille. 5. Euroopan osasto oli 
(28.11.) kuitenkin sitä mieltä, että ei voitu menetellä samalla taval
la, koska valvontakomissio oli jo esittänyt huomautuksia erillisistä 
asioista (pykälät 1, 2, 10, 15, 20 ja 21) ja  Suomen hallitus oli 
osoittanut halukkuutta korjata huomautukset. Sen sijaan Zdanovin 
olisi syytä -  ilmeisesti ikään kuin ohjeeksi -  tutustua Romanialle 
esitettyyn kirjelmään.

Valvontakomission toiminnan tiukkuuden takana oli ilmeisesti 
kahdenlaisia syitä. Kun todellisesta tilanteesta oli aluksi vaikea 
saada selvää, oli pidettävä byrokraattisen tiukasti kiinni sopimuk
sen kirjaimesta ja  epäiltävä jokaista suomalaisten selitystä, vaikka 
tällainen menettely pitemmän päälle olisikin aiheuttanut Neuvos
toliiton kannalta huonon tuloksen. Toiseksi oli vauhdilla ja pelotte
lulla pidettävä suomalaiset siinä alistetussa asemassa, johon heidät 
välirauhansopimuksella oli saatu. Suursota jatkui edelleen, jopa 
Suomen alueella. Voi kai sanoa, että liipasin oli herkässä. Taustalla 
oli sitten Suomen painostaminen ns. demokraattiseen muutokseen.

Valvontakomissio saapui sille outoon maahan, johon tutustumi
seen meni aikaa. Sodan takia oli olemassa suuri aukko, ja jo ennen
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sotia oli Neuvostoliittoon Suomesta tullut informaatio useinkin ol
lut epäluotettavaa. Valvontakomission työtä ei ollut valmisteltu 
riittävän hyvin. Neuvostoliiton sotaponnistukset vaativat kaiken 
suunnitteluvoiman käyttöönsä, eikä käytännön toimia pystytty val
mistelemaan kovin pitkälle eteenpäin. Vaikka periaatteita olikin 
pohdittu, ei eksakteja suunnitelmia ollut ehditty tehdä erityisesti 
Suomea varten. Valvontakomission henkilökunta lienee saanut 
tietää lähdöstä maksimissaan pari viikkoa etukäteen, useimmin 
ehkä muutaman päivän varoitusajalla.

Vaikka mukaan tuli monia suomenkielisiä ja  suomea taitavia 
NKVD:n ja muiden tiedusteluelinten virkailijoita, oli suurimman 
osan kieliongelma melkein ylipääsemätön. Stefan Smirnov, joka 
komennettiin tulkiksi, oli oppinut kielensä koulussa, jossa vanki- 
kuulustelu oli päätoimiala. Kun epävarmuuttaan ja tietämättö
myyttään säännösten tiukalla noudattamisella peittelevä valvonta
komission edustaja yritti vajavaisella kielitaidolla selittää asioita 
epäluuloiselle suomalaiselle, ei tilanne varmaan ollut kovin positii
vinen.

Todettakoon vielä, että Suomi ei tosiaankaan ollut tuolloin NL:n 
ulkopolitiikan keskeisiä kysymyksiä. Menettelytapoja ei suunni
teltu, ei ehdittykään suunnitella, kovin paljon etukäteen. Monissa 
asioissa Suomen osalta noudatettiin vanhaa kaavaa, jo mapissa 
olleita sopimuksia, tai sitten turvattiin jonkin muun maan kohdalla 
noudatettuun menettelyyn. Suomen-kysymyksen käsittely yhdis
tettiin useammin kuin kerran Romanian käsittelyyn. Mm. Suomen 
valvontakomission ohjeita laadittaessa pohjaksi otettiin 20.9. Ro
manian valvontakomission ohje.

Liittoutuneiden valtojen erimielisyydet vaanivat kaiken aikaa 
taustalla, eikä Neuvostoliitolla ollut edes halua ottaa asioita yhtei
seen käsittelyyn. Valvontakomission ehtojen valvontaa oli tuskin 
lainkaan pohdittu etukäteen. Toiminta oli ylhäältä johdettua soti- 
lastapaan, joten Neuvostoliitto (sen edustusto) käytännössä hoiti ja 
päätti lähes kaikki asiat.

Oudon maan asukkaat olivat olleet vuosikausia vihollisia ja var
sin monet näistä vihasivat tai ainakin pelkäsivät valvontakomis
siota ja sen edustamaa valtaa. Osa komission henkilökunnasta oli 
osallistunut sotatoimiin suomalaisia vastaan ja osa oli järjestänyt 
Suomeen -  rauhan ja sodan aikana -  maanalaista toimintaa yhteis
työssä Suomen kommunistien kanssa.
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Välirauhanehdot olivat kovat ja oli syytä uskoa, että suomalaiset 
pyrkivät parhaansa mukaan kiertämään ehtojen toteutumista. Täl
laiseen uskoon oli selvästikin hyvät syyt.

Suomalaiset toki tiesivät, että epäonnistumisesta välirauhaneh- 
tojen täyttämisessä herkästi voisi seurata miehitys. LVK:n mielestä 
selvästi epätyydyttävään informaatioon oli kuitenkin muitakin syi
tä kuin vitkuttelu. Armeijaansa kotiuttavan ja  monia rajoituksia 
vasta purkavan Suomen viranomaiset eivät itsekään aina pystyneet 
antamaan nopeasti tarkkoja tietoja tilanteesta.

Toiminta vakiintuu

LVK:n toiminta vakiintui muodoissaan jo vuoden 1945 alkupuolis
kolla. Kontrolli pysyi lujana, joskin Neuvostoliitto eräissä Suomen 
puolustukseen liittyvissä seikoissa talvella 1944/1945 joustikin. 
Presidentti Mannerheimin LVK:n puheenjohtajan kanssa aloittama 
keskustelu puolustusliitosta jäi kuitenkin kesken, kun Stalin ei 
katsonut voivansa tehdä lopullista rauhaa Suomen kanssa ennen 
Liittoutuneiden suunnittelemia yhteisiä rauhantekoja.

Valvontakomission jäsenten yhteistyö Suomen kommunistien ja 
näiden tukijoiden kanssa oli vilkasta. Poliittinen vaikuttaminen 
suomalaiseen yhteiskuntaan hoidettiin näiden -  kansandemokraat
tisen rintaman ja Suomi-Neuvostoliitto-Seuran ja  niiden sanoma
lehtien kautta. Valvontakomission valvontatehtävä antoi tälle toi
minnalle tukea, vaikka sitä ei useimmissa tapauksissa voitu suo
ranaisesti liittää Suomen-politiikkaan. Valvontakomissio oli se 
peikko, jonka uskottiin olevan sosialismiin pyrkivien toiminnan 
taustalla. Ainakin aluksi komission ensisijaisena tehtävänä lienee 
ollut pitää Suomi ohjaksissa ja mahdollisimman hyvänä tukialuee
na operaatioille. Suomalaisten näkökulmasta oli vaikea erottaa, 
mikä vaatimus oli äärivasemmiston, mikä SN-Seuran ja  mikä 
LVK:n mielipidettä.

Todellisuudessa Suomi oli henkisesti toivoton tapaus. Kansanrin
taman luominen tapahtui kansandemokraattisen vaaliyhteistyön 
luomisella. Kun kansandemokraatit sitten maaliskuun 1945 edus
kuntavaaleissa saivat merkittävän voiton -  joKa ei toki riittänyt 
lähellekään enemmistöä -  Neuvostoliitto katsoi parhaaksi hyväk
syä tämän ja  julisti Suomen saaneen demokraattisen hallituksen.
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Sodan päättyminen Euroopassa keväällä 1945 ei johtanut valvon
takomission toiminnan herpaantumiseen. Päinvastoin ns. asekät- 
kentäjutun paljastuminen toukokuussa johti kesäkuussa voimak
kaaseen moitteiden aaltoon. Tuon kuun aikana LVK toimitti ulko
asiainministeriölle monta -  ja  Carl Enckellin sanojen mukaan ’’epä
miellyttävää” -  noottia: asekätköistä (3.6. ja 23.6.), Hyrynsalmen 
radan repimisestä ja  saksalaissotasaaliin kuljetusten hitaudesta 
(4.6.), puutavaratoimituksista (5.6.) ja Neuvostoliittoon palautetta
vista tavaroista (10.6., 12.6., 19.6., 20.6., 22.6. ja 24.6.). Ote tuntui 
uudelleen kovenevan.

Jo keväällä 1945 oli laajennettu neuvostovastaisiksi epäiltyjen 
järjestöjen tarkkailua. Toukokuussa 1945 reserviupseerien toimin
taan tehdyt yllätystarkastukset eivät paljastaneet mitään merkit
tävää moitittavaa. Siitä huolimatta LVK:n epäluulot säilyivät, ja 
marraskuussa 1945 se esitti reserviupseeriliiton ja ilmailuliiton 
lakkauttamista. Toukokuussa 1946 LVK  otti esille myös Suomalai
suuden liiton ja ylioppilasoikeiston lakkauttamisen. Pääministeri 
Pekkalan kanssa käymässään keskustelussa Savonenkov väitti 
(17.5.1946), että Lotta Svärd -järjestökin oli peitetysti jatkanut toi
mintaansa.

Suomen ja  suomalaisten kohteleminen riippui siitä, missä suh
teessa maa tulisi olemaan Neuvostoliittoon. Neuvostoliiton intres
sissä saattoi olla lieventää ehtoja, jos Suomesta tulisi nöyrä aseen
kantaja ja jos se sijoittuisi selkeästi Neuvostoliiton intressipiiriin. 
Muussa tapauksessa maa olisi lyötävä mahdollisimman matalaksi. 
Liittoutuneiden Potsdamin konferenssissa heinäkuussa 1945 Stalin 
selitti, että valvontakomissioiden olisi siirryttävä uuteen politiik
kaan, maiden olojen parantamiseen, jotta aselepoehdot täytettäi
siin. Suomelta ei ollut saatu paljon apua sodassa Saksaa vastaan, 
mutta ”se käyttäytyy hyvin ja täyttää hyvin velvoitteensa”. Myös 
sen asemaa ja sotakorvauksia olisi helpotettava. Toisaalta Neuvos
toliitto oli valmis esittämään valvontakomission toimivaltuuksien 
laajentamista.

Stalinin esittäessä kantojaan Potsdamissa Zdanov esitti Suo
messa J. K. Paasikivelle kirjeiden vaihtamista Neuvostoliiton sal
limista helpotuksista. Rajoituksia poistettiin, joskaan ei siinä laa
juudessa kuin välirauhansopimuksen kirjain olisi edellyttänyt. 
Suomen hallitus ei ollut tyytyväinen helpotusten suppeuteen -  
tällaisella sanelulla ei ollut Paasikiven mielestä pohjaa välirauhan-
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sopimuksessa -  ja  sanamuotoa olisi haluttu muuttaa, mutta se oli 
vahvistettu korkealla tasolla Moskovassa eikä muutosta saatu 
aikaan. LVK:n tiedotus lievennyksistä 5.8. sai kuitenkin Suomessa 
myönteisen vastaanoton.

Tässä yleispoliittisessa kuviossa Suomen kohtalo oli riippuvainen 
toisaalta yksinvaltias Stalinin ratkaisuista ja toisaalta maailman
sodan loppuvaiheista ja niiden luomasta tilanteesta. Valvontako
mission ja Neuvostoliiton ulkoasiainhallinnon piireissä kuitenkin 
haluttiin luoda tiukka järjestelmä Suomen kurissapitämiseksi.

Otteen tiukennusta kaavaillaan

Elokuussa 1945 kaikki suurvallat vielä luulivat, että rauhansopi
mukset saataisiin Euroopassa nopeasti allekirjoitetuiksi ja että val
vontakomissioiden toiminta päättyisi. Myös Neuvostoliitolla oli jo 
valmis sopimusehdotus Suomen varalle. Neuvostoliiton ulkominis
teriössä elokuussa 1945 valmistuneessa luonnoksessa vaadittiin, 
että rauhansopimuksen jälkeen Suomeen asetettaisiin Liittoutu
neiden tarkkailukomitea. Se toimisi, kunnes se katsottaisiin tar
peettomaksi, kuitenkin enintään kolme vuotta. Komitea voisi aset
taa Suomelle määräaikoja laiminlyöntien korjaamiseksi ja  esittää 
sanktioita Suomen taivuttamiseksi tottelemaan. Vaikka tämä ehdo
tus jäikin toteutumatta, tarkkailukomitealle suunnitellut valtuudet 
kuvaavat hyvin valvontakomission pyrkimyksiä kesällä 1945.

Ehdotuksen mukaan tarkkailukomitea voisi määrätä Suomen 
hallituksen ryhtymään oikeudellisiin tai hallinnollisiin toimiin sel
laisia ihmisiä vastaan, jotka loukkaavat sopimuksen määräyksiä, ja 
ennen kaikkea se voisi ’’suositella” Suomen lainsäädännön täyden
tämistä sotarikollisia koskevilla laeilla ja prosessisäännöillä.

Tarkkailukomitealla olisi oikeus antaa Suomen hallitukselle 
määräyksiä, keitä vielä tulisi haastaa tutkintaan ja  oikeuteen sekä 
oikeus delegoida edustajiaan tarkkailemaan tutkintaa ja  syyttee
seen asettamista. Kangaistusvaatimus oli laajennettu koskemaan 
niitä, jotka ’’osallistuivat suunnittelijoina tai toteuttajina fasistisiin 
toimenpiteisiin, joihin sisältyi tai joiden tuloksena oli petomaisuus 
tai sotarikos”.

Kaikki nämä sotarikoksiin liittyvät määräykset olivat selvästikin 
syntyneet kokemuksen myötä, kun Suomen edustajat olivat esit
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täneet torjuvia perustelujaan. Luonnoksessa lähdettiin kuitenkin 
siitä, että tuomiot langetettaisiin Suomessa -  eikä Moskovassa tai 
Nurnbergissä, kuten tuolloin spekuloitiin. Voidaan todeta, että 
valvontakomissio 1945-46 puuttui juuri tarkkailukomitealle suun
nitellulla tavalla suomalaiseen oikeusprosessiin.

Rauhansopimukseen oli vuoden 1945 luonnoksen mukaan määrä 
sisällyttää pykälä Suomen siirtymisestä demokratiaan kaikilla 
valtiollisen ja yhteiskunnallisen elämän aloilla. Mm. mainittiin 
oikeuslaitoksen, paikallishallinnon ja koululaitoksen uudistaminen 
ja fasististen kirjojen ja  tunnusten hävittäminen. On tunnettua, 
että Suomessa todellakin noina vuosina jo ryhdyttiin kirjojen sensu
rointiin, oppikirjojen ’’siivoamiseen” ja kouluhallinnon ’’demokrati
soimiseen”.

Uuden järjestelmän takaamiseksi rauhansopimukseen oli määrä 
sisällyttää virkakieltopykälä:

’’Ketään IKL:n /lapualaisten/ja muiden fasististyyppisten orga
nisaatioiden aktiivista jäsentä tai muita henkilöitä, jotka ovat 
suhtautuneet vihamielisesti liittoutuneisiin valtoihin, ei saa pi
tää valtion, yhteiskunnallisissa tai puoliyhteiskunnallisissa 
tehtävissä tai vastuullisilla paikoilla —. Heidät on korvattava 
henkilöillä, joiden poliittisten ja moraalisten edellytystensä 
perusteella voidaan katsoa voivan edistää demokraattisen ajat
telutavan laajenemista Suomessa.”

Tämä pykälä olisi antanut mahdollisuudet siirtää jollakin tekosyyl
lä syrjään julkisesta elämästä lähes koko vanhan järjestelmän. Sitä 
olisi voinut soveltaa lakkautettuihin järjestöihin — siis myös suoje
luskuntaan ja aseveliliittoon -  kuuluneisiin. Varsinaisesti tarkoi
tettiin tietysti aktiiveja Neuvostoliiton vastustajia, mutta silti olisi 
pykälän perusteella voitu estää koko puolustusvoimien reservin 
pääsy vaikuttaviin asemiin. Sehän oli aluejärjestön kautta vuonna 
1940 siirretty suojeluskuntapiirien kirjoihin.

Syyskuussa 1945 alkaneissa neuvotteluissa suurvallat kuitenkin 
pidättäytyivät aiemmin solmittuihin väliaikaisiin rauhanehtoihin 
ja aseleposopimuksiin ja tiukennukset ja lisärajoitukset karsiutui
vat pois. Suomen sisäpolitiikkaan vaikuttavat ehdot esti mm. se, 
että Englanti katsoi jopa fasististen järjestöjen toistamiseen kieltä
misen tarpeettomaksi, kun asia oli jo hoidettu. Lienee kuitenkin 
todettava, että valvontakomissio toteutti käytännössä rauhansopi-
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musehdotuksen linjaa käyttäen hyväkseen vaikutusvaltaansa Suo
men hallitukseen. Esimerkiksi Savonenkov ilmoitti 8.8.1945 päämi
nisteri Paasikivelle, että Neuvostoliitto ryhtyisi toimiin, jotka oli
sivat ankarampia ja  joiden seuraukset olisivat epäedullisempia 
Suomelle, jollei Suomi hoitaisi sotasyyllisyyskysymystä.

Valvontaa viimeiseen asti

Elokuussa 1945 Suomi ja Neuvostoliitto saattoivat taas diplomaat
tiset suhteet voimaan, ja monet asiat hoidettiin lähettiläiden väli
tyksellä. Vastaavasti LVK:n korkein johto saattoi nyt oleskella yhä 
enemmän Neuvostoliitossa. Zdanov kävi joulukuun 1945 jälkeen 
Suomessa vain lyhyillä vierailuilla.

Vaikka diplomaattisuhteet vähensivät teoriassa LVK:n osuutta 
Suomen politiikan seurannassa, LV K  näkyy käytännössä puuttu
neen asioihin aina tärkeiden asioiden yhteydessä. Zdanov selitti 
2.11.1945, että presidentti Mannerheimin ulkomaanmatkaan tar
vittiin LVK:n lupa. Savonenkov taas ilmoitti 12.11. oikeusministeri 
Kekkoselle, että sotaansyyllisyydestä syytetyt olisi pidettävä van
gittuina, ja kävi 27.1.1946 sairaalassa Mannerheimin luona selittä
mässä, että Neuvostoliitto ei vaatinut tämän syytteeseenpanoa 
s o t a a n syy 11 i s yy s a s i a s s a, vaikka tämä luopuisikin presidentinvi
rasta.

Rauhansopimus solmittiin helmikuussa 1947 Suomen ja  Liittou
tuneiden välillä, mutta sen ratifioimisen viipymisen takia LVK  vii
pyi Suomessa syyskuuhun 1947 saakka. Poliittinen vaikuttaminen 
jatkui. Savonenkov ilmoitti 8.7.1947 pääministeri Pekkalalle edelly
tettävän, ettei Suomi osallistuisi Marshall-avun konferenssiin Pa
riisissa. Paasikivi totesi päiväkirjalleen, ettei tällaiseen vaatimuk
seen ollut edellytyksiä välirauhansopimuksessa, mutta yhtä kaikki 
Suomen hallitus alistui vaatimukseen.

Komissio osoitti edelleen valppautta. Tammikuussa 1947 se syytti 
ulkoministeriön (valvontakomissioasioita käsitelleessä) B-osastossa 
palvelleita everstiluutnantti V. Ursinia, majuri W. Walldenia ja 
kääntäjä Stendahlia siitä, että nämä ja  näiden yhdyshenkilöt olivat 
’’vakoilleet LVK:ta” Suomen eri puolille tehtyjen matkojen aikana. 
Valpo pidätti asianomaiset, mutta normaalin raportoinnin lisäksi 
syytteelle ei löytynyt perusteita.
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Rauhansopimus helpotti kuitenkin selvästi suomalaisten asen
noitumista, ja vielä aivan viime vaiheessa LVK  oli valmis osoitta
maan tyytymättömyyttään. Se moitti 20.8.1947 suomalaisia siitä, 
että puolustusvoimien ja siviilien edustajat olivat kääntyneet 
LVK:n puoleen suoraan, ohi ministeriöiden ja puolustusvoimien 
komentajan. Oli kulunut kolme vuotta siitä, kun valvontakomission 
omat edustajat olivat katsoneet oikeudekseen puuttua varsin suo
raan Suomen eri viranomaisten toimintaan.

Viitteet

1. Neuvostoliiton sodanpäämääristä vrt. Ohto Manninen, ’’Sovjetunion- 
ens mälsättningar i Norden 1939-1945” teoksessa Sovjetunionen och 
Norden -  konflikt, kontakt, influenser. Historiallinen Arkisto 110:1 
s. 73-93. 1997.

Summary

OVERSEEING THE ARMISTICE AGREEMENT

The Allied Powers (principally the Soviet Union) established a 
Control Commission in Finland to oversee the implementation of 
the ’armistice’ concluded in Moscow on 19 September 1944. Behind 
oversight of the armistice lay also the more general care o f Soviet 
interests. Soviet war aims included the extension to Finland o f a 
broad democracy on the basis of a popular front. In this article 
measures for oversight of the armistice, especially their initial 
phase, will be described briefly on the basis of additional infor
mation acquired from the archives of the Russian Ministry of 
Foreign Affairs.

After its arrival in Finland, the Control Commission started 
systematically to observe the measures taken by the Finns for 
implementing the clauses of the armistice agreement. The Control 
Commission accomplished this surveillance on the basis of infor
mation received from Soviet authorities, e.g. the Red Army and 
the Karelian-Finnish Soviet Socialist Republic. In addition the 
representatives of the Control Commission put numerous questions 
to the Finnish authorities.

The military situation was the first main object of attention on the 
part o f the Soviet authorities. The Control Commission found much
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to criticize over the withdrawal of the Finnish army but initially its 
main concern was the low intensity of operations between the 
Germans and the Finns: the Finns were not fighting against the 
Germans. The chairman of the Commission, A. A. Zhdanov, sent 
President Mannerheim a letter on 16 October in which he expressed 
for the eighth time his demand in this respect. ’In the event of the 
Finnish Government and Supreme Command failing to keep their 
promise, the military command of the Soviet Union will carry out 
the measures it considers necessary.’

Gradually the Finnish war effort was found to be genuine. It is 
reported that General Tokarev stood -  at least figuratively -  in the 
Finnish Headquarters in Mikkeli breathing down the necks of the 
Operations Section. But already in November 1944 the demand for 
the demobilization of the Finnish army weakened the Control 
Commission’s possibilities to put more pressure on the Finns in this 
respect.

Finland supported Soviet operations against Germany by handing 
over bases to the Soviet A ir Force and Navy. The Finns repeatedly 
delivered material and manufactures for combat purposes. The first 
act of this type was the delivery of fuel for the ships of the Soviet 
Baltic Fleet in Hanko and Helsinki.

The reduction of the Finnish army to a peacetime strength in only 
two and a half months was a difficult task for the Finns. They 
explained that operations against the Germans required forces of a 
certain strength. The Control Commission did not yield on this issue 
but at first did nothing concrete about it. But when the Finns 
presented their plan aiming to maintain the last peacetime strength 
from 1941, the Soviets strongly condemned it. Finland had to go 
back to the situation of 1939.

The Soviet leadership had to avoid causing chaos to the Finnish 
economy in order to obtain economic benefits from Finland. The war 
indemnity imposed on Finland -  300 million US dollars in goods to 
be delivered in six years -  was some 7 per cent of the Finnish GNP 
and thus heavier than the war indemnities imposed on Rumania 
(4 per cent of GNP) and planned by the Soviet Union for Germany 
(3 per cent of GNP). Finland had clearly suffered from the fact that 
negotiations with it had begun already in March 1944, when the 
calculations were still unfinished. The sum of 600 million US dollars 
then expressed could clearly not be negotiated down in the autumn 
by more than half. This was the background to Stalin’s readiness 
already in the summer of 1945 to alleviate the terms of payment.

After the Control Commission had worked for a month, Moscow 
considered that Finland was temporizing. The Commission had 
had the impression that the Finnish government was in practice 
extremely disinclined to fulfil the terms of the agreement although 
both the president and the prime minister gave assurances that
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the conditions would be met. It had also appeared that the Control 
Commission was itself lacking in energy, perseverance and con
sistency in bringing to a conclusion the matters presented to the 
Finnish government. The People’s Commissariat for Foreign Affairs 
therefore recalled the leaders of the Control Commission to Moscow 
for instructions and for their invigoration.

Two types of reason clearly lay behind the strict action o f the 
Control Commission. Because the real situation was at first difficult 
to determine, the Commission had to hold bureaucratically fast to 
the letter of the agreement although this practice in the long 
term could have brought about a bad result for the Soviet Union. 
Secondly, the use of speed and intimidation kept the Finns in that 
state of submission in which they had been placed by the armistice 
agreement. Thus in the background lay the pressurization of Finland 
towards so-called democratic change. Cooperation was lively be
tween the members of the Control Commission and the Finnish 
communists and their supporters. Political influence was exerted on 
Finnish society by the use of the popular democratic front and the 
Finland-Soviet Union Society together with their newspapers. The 
Control Commission was the ogre believed to be behind the forces 
driving Finland towards socialism. From the Finnish point of view it 
was hard to distinguish which demand was based on the opinion of 
the extreme left, the Finland-Soviet Union Society or that of the 
Control Commission.

The end of the war in Europe in the spring of 1945 did not lessen 
the grip of the Control Commission. On the contrary, the disclosure 
in May of the concealment of arms in Finland provoked a strong 
wave of censure in June.

The treatment o f Finland and the Finns depended on the 
country’s future relationship with the Soviet Union. It might be in 
the Soviet interest to alleviate the terms of the armistice i f  Finland 
were going to be a submissive follower and i f it were clearly located 
in the Soviet sphere of interest. But, i f  that were not the case, 
Finland should be brought down as much as possible. At the Allies’ 
Potsdam Conference in July 1945 Stalin explained that the control 
commissions had to adopt a new policy aimed at improving 
conditions in the countries concerned in order to make it possible for 
them to fulfil the terms of the armistices. Finland had not given 
much assistance in the war against Germany but ’it is behaving well 
and is carrying out its obligations well’. Moreover, the situation of 
Finland and its war reparations should be eased. On the other hand, 
the Soviet Union was ready to propose widening the powers of the 
Control Commission.

In August 1945 all the great powers still believed that it would 
soon be possible to sign the peace treaties in Europe and that the 
functioning of the control commissions would terminate. However,
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in a draft document prepared in the Soviet Ministry for Foreign 
Affairs in August 1945 it was demanded that an Allied Observation 
Committee should be set up in Finland after the signature of the 
peace treaty. This would function until it was considered to be no 
longer required, but in any case no longer than three years at most. 
The committee would be able to set Finland deadlines to correct 
failures in Finnish obligations and to propose sanctions to induce 
Finland’s obedience. Although this proposal never came into effect, 
the powers planned for the Observation Committee illustrate very 
well the endeavours of the Control Commission in the summer of 
1945.

However, in the negotiations which began in September 1945 the 
great powers held fast to the provisional peace terms and armistice 
agreements and the restraints and additional restrictions were 
discarded. Nevertheless it has to be stated that, by utilizing its 
influence on the Finnish government, the Control Commission in 
practice carried out the intentions of the proposed peace treaty.

In August 1945 Finland and the Soviet Union re-established 
diplomatic relations and thereafter many issues were handled 
between diplomats. However, in practice the Control Commission 
seems always to have interfered when important matters were dealt 
with. The Peace Treaty between Finland and the Allies was signed 
in February 1947 but, because its ratification was delayed, the 
Control Commission remained in Finland until September 1947. Its 
political influence continued. Grigori Savonenkov informed Prime 
Minister Pekkala on 8 July 1947 that the Soviet Union presupposed 
that Finland would not take part in the conference on Marshall Aid 
in Paris. President Paasikivi stated in his diary that there was no 
basis for this demand in the armistice agreement but the Finnish 
government yielded to that demand all the same.
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Pekka Visuri*

VALVONTAKOMISSION VAIKUTUS SUOMEN 
SOTILASPOLITIIKKAAN

Valvontakomission rooli ja tutkimukselliset ongelmat

Liittoutuneiden Valvontakomissio (LVK), joka toimi Suomessa 
syyskuusta 1944 syyskuuhun 1947, toteutti Neuvostoliiton ja Ison- 
Britannian hallitusten sekä yleensäkin liittoutuneiden valtojen yh
teisesti päättämää politiikkaa, joten on vaikea lähteä erittelemään 
komission omaa osuutta päätöksenteossa ja diplomatiassa. Toi
saalta Suomen puolustuspolitiikan linjoihin valvontakomissio -  ja 
ennen kaikkea sen johtaja, Suomessa kenraalieverstin arvoa käyt
tänyt Leningradin puoluejohtaja Andrei Zdanov — vaikutti omil
lakin aloitteillaan ja  käytöksellään.

Käsittelen tässä esityksessä valvontakomission päättämiä tai välit
tämiä määräyksiä sen mukaisesti, miten ne vaikuttivat suomalaisiin 
ratkaisuihin erottelematta tarkemmin päätösten syntyhistoriaa.

Arvioitaessa valvontakomission vaikutuksia on kuitenkin pidet
tävä mielessä, että ’’kentällä” Suomessa johtovastuu oli selvästi 
Neuvostoliitolla, vaikka keskeiset periaatteet oli sovittu Liittoutu
neiden yhteisissä kokouksissa. LVK:n brittiläisellä osalla oli merki
tystä lähinnä toimintojen tarkkailijana ja Lontoon mielipiteiden 
välittäjänä. Sovitun työnjaon mukaan Suomi yhdessä Romanian, 
Bulgarian ja Unkarin kanssa kuului Neuvostoliiton etupiiriin, kun 
taas Italian valvontakomissiossa määräsivät länsiliittoutuneet.

Liittoutuneiden (Neuvostoliiton) Valvontakomission tehtävänä 
Suomessa oli valvoa Moskovassa 19.9.1944 solmitun välirauhan 
ehtojen toimeenpanoa.1 Tässä tehtävässä LVK:lla oli lähes rajatto

* (s. 1942) yleisesikuntaeverstiluutnantti, valtiotieteen tohtori, kirjoittanut 
muun muassa teokset: Totaalisesta sodasta kriisinhallintaan. Puolustus
periaatteiden kehitys läntisessä Keski-Euroopassa ja Suomessa 1945-1985 
(1989) ja Puolustusvoimat kylmässä sodassa. Suomen puolustuspolitiikka 
vuosina 1945-1961 (1994).
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mat valtuudet, mutta toisaalta sitä kahlitsivat poliittiset realiteetit. 
Näistä mainittakoon käynnissä ollut maailmansota ja Neuvostolii
ton tarve saada Suomesta irti mahdollisimman suuri sotilaallinen 
ja taloudellinen hyöty. Jos valvontakomissio olisi toimenpiteillään 
nostanut suomalaiset avoimeen vastarintaan, mainitut tavoitteet 
olisivat jääneet saavuttamatta.2

Raskaan sodan jälkeisessä ilmapiirissä oli varsin luonnollista, 
että suomalaiset epäilivät LVK:n tehtävänä olleen lähinnä miehi
tyksen valmistelun. Suomessa ei ollut kovinkaan hyviä tietoja L iit
toutuneiden strategiasta ja  keskinäisistä poliittisista päätöksistä 
sodan aikana tai heti sen jälkeen. Lähin ja välittömin sotilaallinen 
uhka saattoi tulla vain Neuvostoliiton taholta, joten Suomen poliit
tinen ja  sotilaallinen johto keskittyi sen torjumiseen, saksalaisten 
karkottamiseen Lapista ja jälleenrakennuksen aloittamiseen, eivät
kä suomalaiset juuri uhranneet ajatuksia kansainvälisen tilanteen 
kehityskuluille.

Päteviä tietoja oli tuossa vaiheessa vain niukasti saatavilla, kun 
sodanaikainen tiedustelujärjestelmäkin oli suurelta osin joko puret
tu tai siirretty Ruotsiin, missä se ei enää palvellut suoranaisesti 
suomalaista tiedustelua.3 Salaisesti Suomessa suoritettu tiedustelu 
kohdistui tuolloin lähes yksinomaan LVK:n toimien tarkkailuun, 
jolloin muun muassa sen puhelinyhteyksiä kuunneltiin joulukuusta 
1944 maaliskuuhun 1945. Siinä yhteydessä vahvistui käsitys, ettei 
Neuvostoliitolla ollut miehitysaikeita.4

■ Suomalaiset saivat ulkomaita koskevat tietonsa lähinnä kansain
välisestä lehdistöstä, joka välitti Liittoutuneiden sotasensuurin 
hyväksymää kuvaa. Suomalainen lehdistö kääntyi notkeasti saksa- 
laisystävyydestä voittajien puolelle.

Sodan päättymisvaiheen erityisluonne tietojensaannin niukkuu
den osalta on heijastunut myös suomalaiseen historiantutkimuk
seen, joka pitkään myötäili populaarijulkaisujen ja erilaisten vete- 
raanimuisteloiden käsityksiä. Lisäksi sisäpoliittisten kamppailujen 
rintamalinja erotti ’’vaaran vuosien” tulkintoja, jolloin oli paineita 
joko ’’demokraattisen” punaisen tai ’’taantumuksellisen” valkoisen 
totuuden hyväksymiseen ilman vivahteita.

Omakohtaisesti koettujen tapahtumien ja vahvasti ideologisoi
tuneen ajan kivettämien äärimmäisten käsitysten väliin on ollut 
vaikea saada mahtumaan puolueettomia, arkistotietoihin ja laajen
tuvaan tutkimuskirjallisuuteen nojaavia näkemyksiä. Kun ensin
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pitkään oli hallitsevana ’’demokraattisen” Suomen totuus,5 heiluri 
kylmän sodan päättymisen ja Neuvostoliiton romahduksen jälkeen 
äkkiä heilahti toiseen reunaan.

Vaikka poliittisen historian tutkimuksessa ja siitä käytävässä 
keskustelussa voidaankin jo havaita vakavaa pyrkimystä syntee
siin, sotilaspoliittisia tapahtumia ei ole vielä totuttu arvioimaan eri 
näkökulmia yhdistäen. Tämä tuntuu erityisen selvästi suhtautumi
sessa valvontakomission aikaan. Vielä talvella 1997 on esimerkiksi 
osoittautunut vaikeaksi keskustella asekätkennästä tutkimuksen 
esiintuomilla perusteilla, kun vastassa on revanssihenkinen, pit
kään vaiennut ’’isänmaallinen” tulkintalinja.6

Seuraava esitys LVK:n ajan sotilaspoliittisista tapahtumista 
perustuu ensi sijassa 1990-luvun alussa käytettävissä olleisiin 
suomalaisiin ja englantilaisiin arkistotietoihin sekä viimeisimpään 
poliittisen historian tutkimuskirjallisuuteen, jossa on hyödynnetty 
myös Venäjän avautuneista arkistoista saatuja tietoja.7 Pyrkimyk
senä on hahmottaa yleiskuva tapahtumista ja niiden vaikutuksista 
myöhemmälle kehitykselle pitäen tarkastelun lähtökohtana LVK:n 
toimia ja määräyksiä, joilla niitä ohjattiin.

Puolustusvoimien kotiuttaminen ja rauhanajan 
organisaation puitteiden määriytyminen

Valvontakomission toiminta oli vilkkaimmillaan heti alkuvaiheessa 
syksyllä 1944. Pitkäaikaisinta vaikutusta Suomen myöhempäänkin 
sotilaspolitiikkaan tuli olemaan puolustusvoimien kotiuttamisella, 
koska sen yhteydessä LVK  määräsi rauhanajan organisaation ja 
vahvuuden sekä puuttui myös säilytettävän aseistuksen kohtaloon. 
LVK:n tiukka linja saksalaisia vastaan käydyn Lapin sodan vauh
dittamiseksi8 ja vaatiessaan tietoja Suomen puolustusjäijestelyistä 
osoittivat jo selkeästi pelin säännöt.

Liittoutuneet olivat sodanaikaisissa kokouksissaan sopineet Sak
san ja sen liittolaismaiden asevoimien demilitarisoinnista. Erillis- 
rauhan tehneille Saksan ’’satelliiteille”9 piti sallia sellaiset asevoi
mat, joita tarvittiin Saksan-vastaisen sodan loppuunsaattamiseen10 
ja  sisäisen järjestyksen ylläpitoon. Näillä periaatteilla muotou
tuivat myös Suomen välirauhan ja Pariisin rauhansopimuksen 
määräykset.11
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Suomessa jäi elämään täysin paikkansapitämättömiä käsityksiä 
siitä, että nimenomaan Neuvostoliitto olisi ollut kaikkien Suomea 
koskeneiden puolustusvoimien vahvuuden ja aseistuksen rajoitus
ten takana. Tähän on varmaankin vaikuttanut se, että aluksi 
valvontakomissio ja sielläkin nimenomaan venäläiset määräsivät 
puolustusvoimien kotiuttamisen suoritusperiaatteista. Varsinaisen 
Pariisin rauhansopimuksen sotilasartiklojen muotoiluun LVK:lla ei 
sen sijaan ollut paljonkaan osuutta.

Moskovan näkökulmasta Suomen lähes täydellinen demilitari
sointi saattoi aluksi olla tavoiteltavaa, mutta aivan samaan tähtäsi- 
vät myös muut Liittoutuneet yhtä lailla Saksassa kuin sen entisissä 
liittolaismaissakin. Koko Euroopassa oli tarkoitus toteuttaa laaja 
aseistariisunta, mikä läntisen ja Keski-Euroopan osalta myös ta
pahtui.12

Vasta sodan päätyttyä alkoi Liittoutuneiden kesken kamppailu 
omien suojattiensa asevoimien (rajoitetun) säilyttämisen puolesta, 
kun alettiin valmistautua lännen ja idän väliseen blokkijakoon, 
josta sittemmin vuonna 1947 ryhdyttiin käyttämään ’’kylmän so
dan” nimeä. Tässä asetelmassa Neuvostoliitto katsoi hyötyvänsä 
Suomen puolustusvoimista, jos sen kanssa vain onnistuttaisiin 
aikaansaamaan yhteistyötä ja  estettäisiin liian suuri läntinen 
vaikutus.

Välirauhan ehtojen mukaan Suomen puolustusvoimat oli saatet
tava rauhan kannalle (demobilisoitava) kahden ja  puolen kuukau
den kuluessa eli joulukuun 5. päivään mennessä. Suomelle ongel
mallista oli, että maailmansota oli edelleen käynnissä ja  yli 200 000 
saksalaissotilaan ’’aseistariisunta” tarkoitti käytännössä Lapin so
taa, joka vaati runsaasti joukkoja. Päämaja esittikin jatkoaikaa 
kotiuttamisaikatauluun, mutta sitä ei hyväksytty. Toisaalta LVK 
viivytti kenttäarmeijan kotiuttamisen aloittamista aina lokakuun 
lopulle paljolti rauhanajan organisaatiota koskeneiden epäselvyyk
sien vuoksi.13

Näyttää siltä, että LV K  ei heti täsmälleen tiennyt, miten suhtau
tua kotiuttamisen ehtoihin. Andrei Zdanov halusi perehtyä tarkoin 
tilanteeseen, ennen kuin oli perusteita antaa tarkempia tulkinta- 
määräyksiä.14 Siksi tarvittiin kuukauden kestänyt miettimisaika, 
jona aikana valvontakomissio keräsi suuret määrät puolustus
voimia koskevia tietoja. Ne palvelivat yhtä lailla ajankohtaista pää
töksentekoa kuin myöhempää tarvettakin.
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Suomen Päämajan 28. lokakuuta tekemän esityksen mukaan 
rauhanajan organisaatio olisi tarkoittanut pääpiirtein vuoden 1940 
mukaista 16 prikaatin ja noin 100 000 miehen puolustusvoimia. 
Siitä vahvuus olisi saksalaisten karkotuksen jälkeen supistettu 
noin 60 000 sotilaaseen. Tähän LVK ei suostunut, vaan Zdanovin 
allekirjoittamalla kirjeellä 30.10.1944 määrättiin perustaksi vuo
den 1939 alun tilanne.15

LVK:n kannan mukaan 1.1.1939 palveluksessa ollut Suomen puo
lustusvoimien vahvuus 37 000 miestä oli asetettava rauhanajan 
organisaation ylärajaksi. Maavoimiin sai kuulua yksi armeijakun
nan esikunta, kolme divisioonaa, yksi ratsuväkiprikaati ja  neljä 
jääkäripataljoonaa, yhteensä 26 000 miestä.

Suojeluskuntajärjestö määrättiin lakkautettavaksi 7.11. mennes
sä. LVK:n perustelut olivat kaksitahoiset: Suojeluskuntajärjestö 
muodosti osan asevoimista ja ylitti siis sallitun rauhanajan vah
vuuden. Samanaikaisesti se oli välirauhansopimuksen 21. artiklan 
mukaan kiellettävä (’’faseisminluontoinen”) järjestö.

Kotiutettavien joukkojen ja suojeluskuntien aseet oli koottava 
puolustusvoimien varastoihin myöhemmin tapahtuvaa keskusva
rastoihin siirtoa varten. Kotiuttamisen oli määrä tapahtua 8.11 — 
5.12. välisenä aikana. Merivoimien ja rajavartiolaitoksen rauhan
ajan kokoonpanot tuli sopia vielä erikseen.

Päämajasta annettiin marraskuun puolen välin tienoilla käskyt 
suojeluskuntapiirien muuttamisesta aluejärjestöksi, johon kuului 9 
sotilaslääniä ja  27 sotilaspiiriä. Rajavartiolaitos, enimmäisvahvuu- 
dessaan 4 700 miestä, määrättiin ottamaan rajojen vartiointi vas
tuulleen 1.12. alkaen. Lisäksi kotijoukkojen esikunta lakkautettiin 
ja  Päämaja muutettiin Puolustusvoimien Pääesikunnaksi (Pv.PE).16

LVK:n tiukat määräykset olivat silloin ehkä yllätys Suomen halli
tukselle ja  puolustusvoimien johdolle, mutta puolen vuosisadan 
kuluttua historiallisesta perspektiivistä katsottuna niissä ei ollut 
mitään erikoista. Voidaan luonnollisesti kiistellä siitä, oliko suoje
luskuntien leimaaminen fasistiseksi järjestöksi oikeutettua, mutta 
asian sotilaallinen puoli oli Liittoutuneiden kannalta täysin selvä.17 
Myös Suojeluskuntajärjestössä, Päämajassa ja  valtiojohdon piirissä 
oli osattu varautua suojeluskuntien lakkauttamiseen ja suunniteltu 
sen toimeenpanoa oma-aloitteisesti, ennen kuin LVK:n vaatimus 
kiirehti lakkautuspäätöksen tekoa. Suojeluskuntien sisarjärjestönä 
toiminut Lotta Svärd -järjestö lakkautettiin saman tien.18
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Neuvostodelegaatio seuraamassa 1. Divisioonaan kuuluvan joukko- 
osaston sotaharjoitustoimintaa sodan jälkeen. Kuvassa oikealla 
1. Divisioonan esikuntapäällikkö eversti A. A. Kurenmaa.
Kuva: Pekka Kurenmaa.

Members of the Soviet delegation watch a post-war military exercise 
by a unit o f 1 Division. Col. A. A. Kurenmaa, chief of staff of 
1 Division, is on the right of the picture.

Maailmansodassa tapahtui noihin aikoihin niin suuria mullistuk
sia, etteivät Suomen puolustusvoimien kotiuttamisen yksityiskoh
dat merkinneet siinä kokonaisuudessa juuri mitään. Tämä kuva 
vahvistuu Liittoutuneiden arkistoja tutkimalla. Kaikista Euroopan 
sotaakäyneistä valtioista Suomen puolustusvoimien kotiuttaminen 
tapahtui onnekkaimpaan aikaan, ja suomalaiset, pitkän sodan vä- 
syttämät taistelijat pääsivät rauhan töihin ennen muita.

Ajankohtainen tilanne Suomessa loppusyksyllä 1944 ja vuoden 
1945 alussa näytti silti synkältä. Sotatappiot ja alueluovutukset 
painoivat mieliä, ja  sotakorvauksia piti alkaa suorittamaan jälleen
rakennuksen ohella. Itsenäisyyspäivänä pääministeri J. K. Paasiki
vi piti kuuluisan puheensa ’’laakson pohjalta”, ja hotelli Tornissa
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majaillut valvontakomissio puuttui kovalla kädellä mitä kummalli
simpiin asioihin. Erityisesti Aseveliliiton lakkauttamisen vaatimi
nen nähtiin poliittisena toimena ja välirauhansopimuksen mielival
taisena tulkintana.19

On selvää, että LVK  harjoitti ’’voittajan oikeutta”, mikä kaikkein 
jyrkimmin tuli aikanaan esille sotasyyllisyysongelman käsittelyni 
yhteydessä. Toisaalta aikalaisten suomalaisten silmissä paljon 
muuta ei odotettukaan. Sota oli kerta kaikkiaan hävitty ja elettiin 
’’vaaran vuosia” tai ’’uuden maailmanjärjestyksen” aikaa, vaikka 
jälkeenpäin voidaankin hyvällä syyllä sanoa, että kuitenkin lopulta 
’’voitettiin rauha”.

Puolustusvoimien täsmällinen kotiuttaminen määräaikaan men
nessä oli ensimmäinen merkittävä näyte Suomen halusta täyttää 
välirauhan ehdot. Sitä täydensi Lapin sota kaikista alkuvaikeuksis
taan huolimatta. Puolustusvoimien johdossa voitiin todeta, että 
LVK:n venäläisupseerit pitäytyivät tiukasti välirauhansopimuksen 
puitteissa ja  osoittivat ammattitaitoa määräyksiä jakaessaan. Sa
man havainnon tekivät myös englantilaiset.20 Sopimuksen tulkin
noista voidaan tietysti keskustella, mutta LVK: lie oli annettu sellai
seen oikeudet.

Puolustusvoimien kotiuttamisvaiheen yhteydessä määrätystä vä
liaikaisesta rauhanajan kokoonpanosta tuli perusta vuonna 1952 
vahvistetulle rauhanajan organisaatiolle. Suojeluskuntajärjes- 
tön lakkauttaminen poisti Suomesta pohjoismaiseen kodinturvaan 
verrattavan vapaaehtoisorganisaation, ja  Liittoutuneet suhtautui
vat muutenkin kielteisesti toimintavalmiiden reservien ylläpitoon. 
Puolustuksen järjestely jouduttiin perustamaan paljolti vakinais
ten kaaderijoukkojen ja  varuskuntien valmiuden varaan.

On kuitenkin huomattava, että myös puolustusrevision (1945
1949) työn yhteydessä kävi täysin selväksi, ettei vasemmistolla 
ollut halukkuutta hyväksyä minkäänlaista suojeluskuntajärjestön 
jatkajaa, joten kysymys ei ollut yksinomaan LVK:n kielteisestä 
asenteesta. Lisäksi asekätkennän toimeenpano suojeluskuntien/ 
aluejärjestön puitteissa myötävaikeutti vasemmistopuolueiden kiel
teiseen suhtautumiseen aluejärjestöä ja  yleensäkin paikallispuo- 
lustusjärjestelmää kohtaan. Asian vaikeutta kuvaa se, että puo
lustusrevision mietinnössä 1949 sotilaspiirit esitettiin uudelleen
nimettäväksi ’’kutsuntapiireiksi”.21
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Meripuolustuksen järjestely alkuna sotilaspoliittiselle 
yhteistyölle

Kotiuttamisen loppuselvittelyn tärkeimpiin asioihin kuului kysy
mys merivoimista ja  rannikonpuolustuksesta. LVK  katsoi, että ran
taviivan lyhennyttyä vuoden 1939 organisaatiota voitiin supistaa. 
Merivoimien kokoonpanoon sai laivaston lisäksi sisällyttää yhden 
rannikkotykistörykmentin ja  kaksi erillistä patteristoa. Rannikko- 
tykistön pääkalusto piti rajoittaa 140 tykkiin, joihin ei saanut 
kuulua yli 120 millimetrin kaliipereja. Sukellusveneet tuli riisua 
aseista.22 Käytännössä se tarkoitti, että sukellusveneet pantiin 
toimintakuntoisina tavanomaiseen talvisäilytykseen.

Marsalkka Mannerheim esitti vastauksessaan kenraalieversti 
Andrei Zdanoville, että myös raskas rannikkotykistö olisi tarpeen 
säilyttää paikoillaan, koska Suomella ja Neuvostoliitolla oli yhtei
nen intressi meripuolustuksessa.23 Zdanov vihdoin ilmoitti Manner
heimille 2. päivänä maaliskuuta LVK:n suostuvan suurikaliiperis- 
ten tykkien säilyttämiseen Porkkalan länsipuolisilla linnakkeilla, 
jos Suomi puolestaan sitoutuu suojaamaan Neuvostoliiton laivastoa 
rannikko väylillä ja ankkuripaikoilla Turussa, Hangossa ja  saaristo
alueilla. Sukellusveneet sai toistaiseksi säilyttää ’’konservoituina” 
eli toimintakuntoisiksi varastoituina.24

Lisäksi on huomattava, että jo välirauhansopimuksen perusteella 
Suomen merivoimat oli velvoitettu avustamaan sotatoimissa saksa
laisia vastaan, ja edessä oli myös mittava miinanraivausurakka. 
Neuvostoliiton käytössä Itämerellä oli tuolloin hyvin vähän laivas- 
toyksiköitä ja kuljetusaluksia, joten Suomen apu oli tuossa vai
heessa tärkeä voiman lisä.

Rannikkotykistön purkamistyöt Porkkalan länsipuolella keskey
tettiin, ja esitetyt meripuolustuksen yhteistoimintajärjestelyt toteu
tettiin. Tasavallan presidentti, marsalkka Mannerheim kävi talven 
ja kevään 1945 aikana useita keskusteluja kenraalieversti Zdanovin 
kanssa yhteistoiminnasta Suomenlahden meripuolustuksen järjes
telyissä. Mannerheim laati tällöin myös puolustussopimuksen luon
noksen ja  lupasi sodan päätyttyäkin jatkaa yhteistyötä.25

Mannerheimin laatima alustava sopimusluonnos noudatteli Neu
vostoliiton Tsekkoslovakian kanssa tekemän YYA-sopimuksen peri
aatteita mutta rajoittui kuitenkin Suomen alueiden puolustuksen 
järjestelyihin. Sellaiselta pohjalta tehty sopimus olisi silti merkin-
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nyt lähes liittoa, kuten luonnoksen 1. artiklakin osoittaa: ’’Siinä 
tapauksessa, että hyökkäys (agressija) kohdistuu Suomea vastaan, 
Neuvostoliittoa vastaan Suomen kautta tai molempia maita vas
taan yhtäaikaisesti, Korkeat Sopimuspuolet sitoutuvat antamaan 
toisilleen Suomen alueella, Itämeren pohjoisosassa ja  Suomenlah
della tukea ja  apua kaikin käytettävissä olevin voimin”.26

Mannerheimin ja Paasikiven tarkoituksena oli omalla, varsin 
pitkälle viedyllä esityksellään osoittaa Suomen valmiutta uuden 
politiikan toteutukseen ja pyrkiä samalla saamaan lievennyksiä 
rauhansopimuksen ehtoihin. Puolustusliittoajatus ei kuitenkaan 
Moskovan vastahangan vuoksi edennyt, vaan asiassa jäätiin odot
tamaan rauhansopimuksen solmimista.

Rajoitettu sotilaallinen yhteistoiminta Neuvostoliiton kanssa oli 
kuitenkin jo alkanut elää puolustusvoimien johdon piirissä uuden 
sotilaspolitiikan perusteena, varsinkin kun meripuolustuksen alal
la oli saatu verraten myönteisiä kokemuksia. Puolustusvoimain 
komentaja jalkaväenkenraali Erik Heinrichs laati kenraaliluut
nantti A. Airon avustamana siltä pohjalta useita muistioita, joista 
viimeinen esiteltiin kesäkuussa juuri toimintansa aloittaneelle 
puolustusrevisiolle. Siinä suositeltiin hakeutumista rajoitettuun 
sotilaalliseen yhteistoimintaan Neuvostoliiton kanssa, mutta var
sinaisen puolustusliiton tekemiseen ei nähty aihetta.27

Heinrichs joutui kohta eroamaan puolustusvoimain komentajan 
tehtävistä asekätkennän paljastumisen vuoksi, mutta hänellä tuli 
olemaan vuonna 1948 merkittävä rooli Paasikiven apuna valmistel
taessa Suomen kannanottoja neuvotteluihin YYA-sopimuksesta 
keväällä 1948. Vielä 1950-luvun alussa Heinrichs toimi hallituksen 
apuna sotilaspoliittisena neuvonantajana.

Tiedot suomalais-venäläisen yhteistoiminnan valmisteluista ja 
arvelut muun muassa Ahvenanmaan linnakkeiden palauttamisesta 
taistelukuntoon herättivät epäilyksiä sekä Ruotsissa että Englan
nissa. Käytännössä tämä kuvastui kiivaana reaktiona Pariisin 
rauhansopimuksen luonnosteluvaiheessa. Englanti vaati Ahvenan
maan demilitarisointia ja  tiukkoja rajoituksia Suomen puolustus
voimille, jotta ne eivät muodostaisi potentiaalista voiman lisää 
Neuvostoliiton asevoimille. Neuvostoliitto vastusti näitä ehdotuk
sia, ilmeisesti lähinnä siksi, ettei se halunnut muiden puuttumista 
oman intressipiirinsä asioihin. Monien ’’lehmänkauppojen” jälkeen 
kuitenkin Englanti sai vaatimuksensa läpi, ja niin Pariisin rauhan
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sopimukseen tuli ankarat rajoitukset puolustusvoimien vahvuu
delle ja  aseistukselle.28

LVK  oli käsitellyt Suomen meripuolustusta laivaston ja rannikko- 
tykistön muodostamana kokonaisuutena, kuten se oli ollut ennen 
sotaa ja sodan aikana. Kokemuksien perusteella puolustusvoimien 
johdossa päädyttiin kannattamaan rannikkotykistön liittämistä 
maavoimiin, jotta taattaisiin parhaiten tehokkuus maihinnousujen 
torjunnassa. LVK:n toiminta-aikana tätä ei kuitenkaan vielä ryh
dytty toimeenpanemaan, vaan meripuolustuksen järjestelyn uudis
tus jäi vuoden 1952 organisaatiouudistuksen yhteyteen.29

Asekätkentä ja kysymys liikekannallepanovalmistelujen 
kiellosta

Puolustusvoimien henkilöstön kotiuttamisen yhteydessä piti re- 
servijoukkojen sotavarustus luovuttaa keskitettyihin varastoihin, 
joista vuoden 1939 tilanteen mukaisesti yhdeksän sai olla keskus
varikkoja ja  neljä erikoismateriaalin varikkoja. Päämaja antoi nii
den perustamista koskevat käskyt 30.11.1944. Järjestelyihin kului 
aikaa, joten LVK kiirehti toteutusta vielä helmikuussa 1945. Se 
tapahtuikin kevään kuluessa.30

Varikkokysymys saatiin siis jäijestykseen, vaikka sodan aikana 
kertyneen runsaan materiaalin varastointi vaati paljon uudisra- 
kenteita. Pahempi ongelma kehittyi kotiuttamisen yhteydessä teh
dyistä asekätköistä.

Päämajan operatiivisella osastolla oli jo kesällä 1944 pohdittu 
mahdollisuuksia jatkaa sotatoimia tarvittaessa sissisotana. Ope
raatioista vastaava kenraaliluutnantti A. F. Airo kertoi asiasta 
myös presidentti-ylipäällikkö Mannerheimille, joka lienee antanut 
periaatteellisen luvan toteutukselle ja  kehottanut suureen varo
vaisuuteen. Kotiutuksen yhteydessä loka-marraskuussa 1944 siir
rettiin noin 35 000 miehen aseet suojeluskunta/sotilaspiirien val
mistelemiin kätköihin.31

Kun välitön miehityksen vaara näytti talvella 1944/1945 väisty
neen, ryhdyttiin Pääesikunnassa pohtimaan asekätköjen ja niihin 
liittyneiden tiedustelujärjestelmien purkamista kaikessa hiljaisuu
dessa. Muutamia varastoja paljastui jo talvella, ja LVK esitti niistä 
huomautukset. Pääesikunnalle oli käynyt selväksi, että mitään
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hajavarastointia ei sallittu, joten asekätkennässä oli kysymys väli- 
rauhansopimuksen rikkomisesta. Huhti—toukokuussa 1945 Oulun 
sotilaspiirissä tapahtuneen kätkennän paljastumisen jälkeen Pää
esikunta antoi käskyt materiaalin toimittamisesta varikoihin. Se 
ehdittiin toteuttaa vain pieneltä osin, ennen kuin valtiollinen poliisi 
(Valpo) ryhtyi suuroperaatioon asian selvittämiseksi.32

Rinnan asekätköjen kanssa luotiin miehityksen varalle koko 
maan kattanut tiedusteluverkko. Sen runkona toimi 30-40 viesti- 
tyspistettä käsittänyt kaukopartioradioiden (Kyynel-radioiden) tie
donsiirtojärjestelmä. Tämä purettiin heinäkuussa 1945.33 Mainitut 
tiedustelun valmistelut eivät suoranaisesti olleet välirauhansopi- 
muksen ehtojen vastaisia, mutta ne yhdistettiin samaan asiakoko
naisuuteen asekätkennän kanssa.

LV K  luonnollisesti vaati asekätkennän perusteellista tutkimista 
ja syyllisten rankaisemista, mutta se ei itse puuttunut asiaan kovin 
aktiivisesti. Säilyneistä asiakirjoista voi päätellä, että LVK  ehkä 
ymmärsi kätköjen kuuluneen pikemminkin kotiuttamisvaiheen ti- 
lapäisjärjestelyihin kuin puolustusvoimien määrätietoiseen toimin
taan välirauhansopimusta vastaan. LVK:ta rauhoitti myös tieto 
siitä, että kysymys ei ollut fasistisesta tai muusta vallankaappaus
hankkeesta vaan sotilaallisesta varautumisesta. Asiasta noussut 
valtava kohuja puolustusvoimien upseerien näyttävät pidättämiset 
tuntuivat kelpaavan riittäviksi toimenpiteiksi. LVK:n varapuheen
johtaja kenraaliluutnantti Savonenkov sanoi 6.6.1946 puolustus
voimain komentajalle kenraali Aarne Sihvolle, että asekätkentä 
olisi pitänyt heti tuoreeltaan selvittää puolustusvoimien johdon ja 
LVK:n välisillä keskusteluilla.34

Tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista lähteä arvioimaan 
asekätkentää ja siihen läheisesti liittyneitä muita varautumistoi- 
mia kokonaisuutena. Riittänee toteamus, että asekätkentään sisäl
tyi arvaamattoman suuria poliittisia riskejä, jotka eivät kuitenkaan 
toteutuneet täydessä laajuudessaan. Yhtä hyvin voidaan todeta 
asekätkennän olleen näyte puolustustahdosta, siis halusta jatkaa 
aseellista vastarintaa senkin jälkeen, kun mahdollisuudet tavan
omaiseen puolustukseen olisivat menneet. Tuskin monellakaan ase
kätkentään osallistuneella oh kovin hyviä tietoja hankkeen poliitti
sista ja sotilasstrategisista ulottuvuuksista. Onkin eri asia arvioida 
suoritusportaan henkilöiden motiiveja kuin toiminnan hyödylli
syyttä ja  riskejä yleisesti.
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Asekätkentään osallistui monia puolustusvoimien myöhemmästä 
kehittämisestä vastanneita upseereita, jotka saivat tuosta yrityk
sestä sekä myönteisiä että kielteisiä kokemuksia. Siitä jäi jäljelle 
myös paljon perimätietoa, jolla jo sinänsä on ollut vaikutusta 
puolustusajatteluun, muun muassa kysymykseen sissisodan ja 
alueellisen puolustuksen tehokkuudesta mahdollisina Suomen puo
lustusperiaatteina. Ratkaisuksi kehittyi 1960-luvun puolivälissä 
alueellinen puolustus, joka perustui koko maan alueelle hajautet
tuihin joukkoihin ja  johtoportaisiin sekä niiden alueelliseen liike- 
kannallepanojärjestelmään. Alueellista taistelua oli kuitenkin tar
koitus käydä ensi sijassa tavanomaisin, liikkuvin ’’yleisjoukoin”, 
joita valmistauduttiin tukemaan paikallisjoukkojen taistelulla ja 
siihen liittyvällä sissitoiminnalla.35

Vaihtoehtona tutkittiin myös sissisotaan valmistautumista pää
asiallisena puolustusmallina. Pisimmälle vietyjä ehdotuksia teki 
silloinen eversti ja  myöhempi rajavartiolaitoksen päällikkö Veikko 
Koppinen. Hänen tutkielmansa ’’Sissisotamenetelmä” sai yleisesi
kunnan päälliköltä kenraaliluutnantti T. V. Viljaselta vuonna 1960 
murskaavan arvostelun: ’’Eversti Koppisen kirja perustuu siihen, 
että vastustaja on hyvin ritarillinen, valtavia elintarvikemääriä 
voidaan kätkeä jne. Kyseessä olisi vain kuukausissa (noin 9) lasket
tava sota. Vastustaja voi todellisuudessa siirtää väestön, polttaa 
asunnot, ampua miehet ’rauhoittaakseen alueet’ 1-2 vuodessa”. 
Valmistelut olisivat vaatineet laajan organisaation, joten tieto olisi 
levinnyt. ’’Onko se oikea tie Suomen nykyisessä asemassa?” kysyi 
Viljanen lopuksi ja  suositteli sissisodan asemasta sissien käyttöä 
taistelussa kenttäarmeijan apuna, ei korvikkeena.36

Poliittiset seuraukset asekätkennästä ovat osoittautuneet vai
keiksi selvittää, ja LVK:n rooli tässä yhteydessä on myös jäänyt 
verraten hämäräksi. On mahdoton tarkalleen tietää, oliko asekät- 
kennällä erityistä merkitystä miehityksen vaaran torjunnassa. 
Ainakaan tiedossa olevien tapahtumien kulun tai paljastuneiden 
asiakirjojen pohjalta ei ole perusteita väittää, että asekätköt olisi
vat estäneet miehityksen syksyllä 1944 tai talvella 1945. Sotilas
poliittinen tilanne ei vaatinut tai puoltanut Suomen, miehittämistä, 
eikä LV K  ilmeisesti edes tiennyt laajamittaisesta aseiden kätken- 
nästä. Sattumalta löytyneet pienehköt kätköt syksyllä ja  talvella 
1944/45 eivät aiheuttaneet LVK:n taholta mitään erityisiä toimia, 
eikä hälyttäviä ilmoituksia lähetetty Moskovaan. Tapaukset arvioi

69



tiin kuuluviksi lähinnä kotiuttamisen yhteydessä odotettavissa 
olleisiin kurittomuus-ja omavaltaisuusilmiöihin.

Myöhemminkään löydetyillä asemäärillä (1.6.1946 mennessä 
18 221 kivääriä ja 2 570 konepistoolia)37 ei ollut kokonaisuuden 
kannalta suurta merkitystä. LVK:lla oli verraten tarkat tiedot 
sodanaikaisista tuotantoluvuista ja  vahvuuksista, joten se kykeni 
hyvin suhteuttamaan mahdollisesti vielä löytymättä jääneet ase
määrätkin oikeisiin mittasuhteisiinsa. Verrattuna varikoille varas
toituihin aseisiin (mm. yli 600 000 kivääriä ja konepistoolia sekä 
pari tuhatta tykkiä ja kranaatinheitintä) eivät ehkä vielä piiloon 
jääneet määrät voineet olla LVK:n kannalta merkityksellisiä. Tar
kempi erittely puolustusvoimien haltuun sodan jälkeen jääneestä 
aseistuksesta on oheisessa taulukossa. Lisäksi Neuvostoliitolla 
näytti olevan riittävästi keinoja hallita Suomen tilannetta ilman 
miehitystäkin tai kommunistien yllyttämistä kapinaan. Sellaisten 
levottomuuksien lietsominen ei kaikesta päättäen kuulunut LVK:n 
tehtäviin ja  suunnitelmiin.

Syksyllä 1944 aina joulukuun alkuun asti sotilaallinen realiteetti 
LVK:n kannalta oli vielä kotiuttamatta ollut 400 000 sotilaan kent
täarmeija. Sitä vastaan venäläisillä ei olisi ollut asettaa merkit
täviä voimia vaarantamatta meneillään ollutta hyökkäystä Berlii
niin.38 Suomi oli kuitenkin kypsynyt rauhaan, ja kotiuttamista odot
tavat joukot tai jo kotiutetut miehet eivät varmaankaan olisi enää 
olleet helposti saatavissa riveihin.

Asekätkennän sisäpoliittiset seuraukset olivat ulkopoliittisia re
aktioita pahemmat ja pitempään vaikuttavat. Asekätkennän pal
jastuminen heikensi puolustusvoimien poliittista asemaa ja aiheut
ti monen pätevän upseerin eroamisen. Presidentti Paasikivi suuttui 
upseerien kurittomuuteen ja  poliittiseen epäluotettavuuteen, millä 
oli pitkäaikaista vaikutusta suhtautumisessa puolustusvoimiin. 
Hän merkitsi tammikuussa 1948 kenraali Savonenkovin kanssa 
käytävää keskustelua varten tekemänsä konseptin reunaan kom
mentin: ”Obs! Tämä valitettava ja  rikollinen asia ...”.39

Asekätkentäjutun yhteydessä käsiteltiin myös kysymystä liike
kannallepanovalmistelujen laillisuudesta. Suomalaisen äärivasem- 
miston väitteelle aseellisen toiminnan luvattomasta valmistelusta 
eli ’’liikekannallepanosalaliitosta” ei löytynyt todisteita. Eräällä 
tarkastusmatkalla lokakuussa 1944 LVK:n edustaja oli tosin huo
mauttanut, ettei sodanajan joukkojen perustamisvalmisteluja ollut
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SUOM EN M A A V O IM IE N  ASE ISTU S V U O N N A  1948

Pariisin rauhansopimuksen velvoitteiden perusteella 
Liittoutuneille annettu ilmoitus

kiväärit 582 164

konepistoolit 61 684

pikakiväärit 16 232
konekiväärit 4 144

pst-kiväärit 1 669

pistoolit 22 424

kranaatinheittimet (81/82 mm) 1326

kranaatinheittimet (120 mm) 563

pst-tykit (75 mm) 183

kenttätykit (75-203 mm) n. 900

panssarivaunut n. 200

ilmatorjuntatykit (40-88 mm) 575

Yhteensä noin 15 divisioonan kalusto.

Lähde: Valtioneuvoston ulkoasiainvaliokunnan pöytäkirja 11.12.1948, 
Kansallisarkisto, J. K. Paasikiven arkisto V:l.

sopivaa tehdä, mutta mitään erityistä määräystä asiasta ei annet
tu.40 Pääesikunta varmuuden vuoksi kielsi vuoden 1945 alussa 
kaikki liikekannallepanon valmistelutyöt, mutta kiellon täsmälli
nen tulkinta jäi epäselväksi ja  mahdollisti aluejärjestössä myös 
oma-aloitteisen toiminnan.41 Toisaalta sotilaspoliittinen tilanne 
odoteltaessa maailmansodan päättymistä ja  tulevia rauhanneuvot
teluja oli sellainen, ettei reservijoukkojen perustamisen valmistelu 
ollut mitenkään ajankohtaista.

Epäselvyys liikekannallepanovalmistelujen sallittavuudesta ja t
kui aina 1950-luvun lopulle. LVK:lla ei tähän ollut enää osuutta, 
koska nyt oli kysymys Pariisin rauhansopimuksen asettamien vah
vuusrajojen tulkinnasta. Voidaan kuitenkin olettaa, että vuosina 
1945-1946 asiasta nostettu suuri kohu vaikutti poliittisen ja soti
lasjohdon mielissä hillitsevästi.42
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Pariis in  rauhansopimuksen sotilasartik lat

LVK:n toiminta Pariisin rauhansopimusta valmisteltaessa rajoittui 
lähinnä tilanneilmoituksien antamiseen. Osittain niiden pohjalta 
mutta kuitenkin pääasiassa Liittoutuneiden rauhansopimuksia 
luonnostelevien valtuuskuntien keskinäisissä neuvotteluissa muo
toutuivat lopulta vahvuuksien rajat Saksan entisten liittolaisten 
asevoimille. LVK:n englantilainen osa sai Suomea koskevat artiklat 
kommentoitaviksi vasta lähes valmiina sopimustekstinä.43 Ei ole 
myöskään tietoa siitä, että LVK:n venäläinen osa olisi ollut tässä 
asiassa aktiivisemmin mukana.

Ainoa merkittävä kiistakysymys LVK:ssa koski Ahvenanmaata. 
Neuvostoliittolainen osapuoli ei tiedottanut englantilaisille yleensä 
mitään suomalaisten kanssa käymistään keskusteluista ja sopimis
taan toimenpiteistä. Zdanovin ja  Mannerheimin väliset keskustelut 
rannikkopuolustuksen järjestelyistä ja keskinäisestä yhteistoimin
nasta tulivat Englannin hallituksen tietoon epäsuorasti lähinnä 
Ruotsin kautta. Englantilaiset vaativat demilitarisoinnin toteu
tusta ja  sen toteamista myös Pariisin rauhansopimuksessa, mutta 
he tiesivät olevansa asiassa heikoilla. Loppusyksyllä 1945 venäläi
set lopulta kuitenkin vakuuttivat LVK:n englantilaiselle osalle, että 
Ahvenanmaan saaria ei ole tarkoitus sallia linnoitettavaksi.44

LVK:n brittiläinen osa antoi vuonna 1946 rauhansopimuksen 
luonnoksesta lausuntoja, joissa todettiin erityisesti laivastolle mää
rätyt rajoitukset liian ankariksi. Lisäksi epäiltiin, että tulkinnassa 
tulee esiintymään ongelmia.45 Lausunnolla ei ollut sanottavaa 
vaikutusta.

Pariisin rauhansopimuksen sotilasartiklojen toimeenpanovel- 
voite jäi Suomen osalta Helsingissä olleiden Neuvostoliiton ja  Ison- 
Britannian lähetystöjen vastuulle. Niiden piti yhteistoiminnassa 
antaa ohjeet ’’ylijäämämateriaalin” luovutuksesta tai tuhoamisesta. 
Englantilaiset olivat innokkaampia saamaan osuutensa aseista, 
kun taas Neuvostoliitto ei niitä katsonut tarvitsevansa. Alkaneen 
kylmän sodan vuoksi mitään yksimielisyyttä ei Liittoutuneiden 
välille enää ollut saavutettavissa, joten kaikki varikkoihin sijoitetut 
aseet jäivät lopulta suomalaisten käyttöön. Monenlaiset tulkinta
ongelmat sallitun aseistuksen laadusta ja määrästä silti jatkuivat 
aina 1950-luvulle.46
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Arviointia vaikutuksista Suomen sotilaspolitiikalle ja 
puolustusjärjestelmälle

Liittoutuneiden Valvontakomission vaikutus Suomen sodanjälkei
seen sotilaspolitiikkaan oli tuntuva, koska se päätti välirauhansopi- 
muksen tulkinnasta ja  toimeenpanosta. Kotiuttamisen yhteydessä 
määrättiin puolustusvoimien rauhan ajan organisaatioksi pääpiir
tein vuoden 1939 alkua vastannut tilanne korjattuna rauhansopi
muksen alueluovutuksien vaikutuksilla muun muassa meripuolus
tuksessa.

LVK:n tekemä päätös organisaatiosta merkitsi käytännössä jat
kuvuuden hyväksymistä. Tällä seikalla oli merkitystä keväällä 
1945 asetetun puolustusrevisiokomitean työskentelylle. Missään 
vaiheessa ei edes vakavasti keskusteltu suurista mullistuksista 
1930-luvulta peräisin olevaan puolustusvoimien yleisjärjestelyyn. 
Se vain sopeutettiin hienosäätönä sodanjälkeisiin oloihin. Asevel
vollisuuslaki vuodelta 1950 merkitsi käytännössä tämän periaat
teen vahvistamista.47

Puolustusrevisio päätyi ehdottamaan mietinnössään 1949 alueel
lisen puolustusjärjestelmän käyttöönottoa. Sen mukaan maa olisi 
jaettu seitsemään ’’maanpuolustuslääniin”, joilla olisi ollut alueel
linen puolustusvastuu. Vuoden 1952 organisaatiouudistuksessa pi
dettiin kuitenkin pohjana vanhaa kolmen divisioonan aluejakoa, 
joten ’’seitsemän sotilasläänin” alueellinen puolustusjärjestelmä sai 
odottaa vuoteen 1966.

Puolustuspolitiikkaan LVK  vaikutti ehkä eniten toimimalla link
kinä Suomen ja  Neuvostoliiton ylimmän poliittisen johdon välillä. 
Tasavallan presidentillä, marsalkka Mannerheimilla ja  pääminis
teri Paasikivellä oli kriittisenä talvena 1944-1945 tilaisuus henki
lökohtaisiin keskusteluihin LVK:n puheenjohtajan ja samalla Stali
nin luottomiehen Andrei Zdanovin kanssa. Näiden kontaktien 
perusteella monet ongelmakysymykset selvisivät, kun taas LVK:n 
alemmat virkailijat eivät uskaltaneet tehdä linjapäätöksiä ja usein
kin edustivat kovempaa kantaa.

Alkuvaiheen kireyden jälkeen LVK  oppi luottamaan suomalais
ten kykyyn vastata uuden sotilaspoliittisen aseman realiteettien 
mukaisista toimista. Suomea ei ollut lyöty sotatoimissa eikä miehi- 
tysyrityksille enää ollut aihetta, kun LV K  totesi Suomesta olevan 
enemmän hyötyä ystävällismielisenä maana. Häämöttävä kylmän
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sodan asetelma vaikutti jo Neuvostoliiton kannanottoihin. Mainit
takoon vaikkapa kenraali Tokarevin tiedustelu, kuinka paljon ja 
kuinka nopeasti suomalaiset voisivat ryhtyä valmistamaan 76 ja 
122 millimetrin tykin laukauksia.48

Toisaalta LVK:n ajalta ja  erityisesti asekätkentäjutusta jäi suo
malaisten mieliin oppi, että kaikenlaisiin yllätyksiin on varaudutta
va eivätkä mitkään salaisuudet ole turvassa ainakaan paperille 
kirjoitettuna. Tällainen kokemus synnytti ehkä epäluuloja mutta 
koulutti myös tarkkuuteen ja poliittisesti korrekteihin menettely
tapoihin.

Kaikkiaan ei ole liioiteltua arvioida, että LVK:n Helsingistä Mos
kovaan välittämä käsitys Suomesta ja suomalaisten halusta nou
dattaa välirauhansopimuksen ehtoja loi perustan koko sodanjälkei
selle turvallisuuspolitiikalle, joka sittemmin tunnettiin Paasikiven 
tai Paasikiven-Kekkosen linjana.
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Summary

THE INFLUENCE OF THE CONTROL COMMISSION ON 
FINNISH MILITARY POLICY

The Allied Control Commission operated in Finland from September 
1944 to September 1947. It carried out the policy determined 
mutually by the governments of the Soviet Union, Great Britain and 
the Allied Powers in general. It is thus difficult to distinguish what 
exactly was the impact of the Control Commission itself on Finnish 
defence decisions in the long term.

According to the division of labour agreed by the Allied Powers, 
the Soviet Union was responsible for action in Finland. The role of



the British section was chiefly to observe and to transmit the 
opinions of London. It was significant that the chairman of the 
Control Commission, Colonel-General Andrei Zhdanov was one of 
the closest aides of Stalin. His words were therefore of special 
importance even in relation to the formulation of policy.

The Control Commission determined the practical measures for 
the demobilization of the Finnish Defence Forces in October 1944. 
The peacetime FDF had to be based on the organization they had 
had at the beginning of 1939. That meant that the army should 
consist of one army corps headquarters, three divisions, one cavalry 
brigade and four jaeger (light infantry) battalions with a maximum 
strength of 26 000 men. The decision on the organization of naval 
defence was made only later. The maximum strength of the entire 
FDF was to be 37 000 all ranks. In addition, the Frontier Guard was 
allowed 4 700 men.

Demobilization had to be carried out between 8 November and 5 
December 1944. In spite o f the war in Lapland and transportation 
difficulties, demobilization was accomplished in accordance with the 
armistice agreement. This was to be of great significance in building 
up political confidence. The concealment of arms that took place 
during the period of demobilization, and was revealed in spring 
1945, caused serious political problems but its military significance 
was considered small by the Control Commission.

The decisions made by the Control Commission concerning the 
peacetime organization of the FDF had the effect that the continuity 
of Finnish defence doctrine was guaranteed in its general outlines. 
This was also stated by the Finnish Defence Review Committee 
which functioned in 1945-49.

The Conscription Act of 1950 continued, for its part, the defence 
system that had been developed in the 1930s but with the aim of 
gradual change to a territorial basis. The disbandment of the Civil 
Guard and the change to the territorial organization in November 
1944 did not in essentials make the maintenance of reserves 
difficult once the political preconditions for this began to prevail 
again in the 1950s.

Perhaps, in the end, the greatest influence of the work of the 
Control Commission was in getting both sides accustomed to 
understanding the other's point of view. Initially matters were 
decided as the Soviet side dictated but later decisions were taken in 
reciprocal negotiations. After the Finnish wartime army had been 
demobilized the Control Commission did not interfere much in the 
activities of the Finnish Defence Forces.
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Hannu Rautkallio*

PUUTTUVIA ARGUMENTTEJA STALININ PEHMEÄÄN 
LINJAAN SUOMESSA 1944-1945

Kun entisen Neuvostoliiton arkistot avautuivat, tutkijoiden odotuk
set kohdistuivat ennen kaikkea sodanjälkeisiin vuosiin, ns. valvon
takomission aikaan 1944-1947. Noita vuosia -  täydennettynä vielä 
vuodella 1948 on Suomessa totuttu kutsumaan ’’vaaran vuosiksi”.1 
Odotettiin siis, että Moskovan arkistot vahvistaisivat tuon suoma
laisen käsityksen, aina kommunistien vallankaappaussuunnitel
mia myöten.

Teoria ’’vaaran vuosista” on tarjonnut argumentteja ja alibeja 
teorian puolustajille ja sen torjujille. Niinpä esimerkiksi sotasyylli- 
syyskysymyksen ratkaisua on suomalaisittain totuttu pitämään 
’’välttämättömyytenä” ja Neuvostoliiton ’’painostuksesta” johtunee
na toimenpiteenä, vaikka tuon ratkaisun ’’ulkoisia syitä” on joudut
tu neuvostoliittolaisen aineiston puuttuessa tulkitsemaan suoma
laisilla käsityksillä.2 Toisaalta taas suomalaiset kommunistit ovat 
torjuneet puheet vallankaappauksesta mahdottomina, ’’vallankaap- 
paushölmöilynä”, kuten Suomen Kommunistisen Puolueen (SKP) 
sotilassiiven näkyvin edustaja Tuure Lehen on todennut.3 ’’Vaaran 
vuodet” -ulottuvuudella käyty keskustelu on sisältänyt Neuvostolii
ton uhan ja sillä pelottelun, sen toijunnan ja  noista vuosista selviy
tymisen, josta kunnian ovat ottaneet itselleen monet tahot. Näin 
ovat tehneet myöskin suomalaiset kommunistit, koska he ovat voi
neet vedota ystävyyspolitiikkaan, jonka harjoittamisessa heillä eikä 
heidän isännillään Moskovassa olisi ollut ketunhäntiä.

Heti on sanottava, että nyt Moskovan arkistoista käyttöön saadut 
ns. ’’vaaran vuosia” käsittelevät arkistolähteet eivät juuri tue 
konventionaalista teoriaa. Kommunistien vallankaappaussuun- *

* (s. 1944), Tampereen yliopiston poliittisen historian dosentti ja Venäjän 
Kansainvälisten suhteiden yliopiston (MGIMO) pysyvä vieraileva professori 
vuodesta 1993. Julkaissut useita teoksia Suomen suhteista Neuvostoliittoon 
ja länsivaltoihin; viimeksi ’Laboratorio Suomi. Kekkonen ja KGB’ (1996).
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nitelmia ei ole paljastettu, sotasyyllisyys ei noussut Liittoutuneiden 
(Neuvostoliitto)4 Valvontakomission (LVK) esityslistan kärkeen, 
kun kenraalieversti Andrei Zdanov saapui esikuntineen Suomeen 
5. lokakuuta 1944; ensimmäiset venäläiset olivat saapuneet Helsin
kiin jo 21.-26.9.1944 välisenä aikana. Staliniin vedoten Zdanov 
saattoi huomauttaa suomalaisille alkajaisiksi, että heidän politiik
kansa Suomessa oli ’’puuttumattomuutta Suomen sisäisiin asioi
hin”, mikä kuulosti tietysti irvokkaalta: ” ... Emme harjoita kahden 
tason politiikkaa, meillä on vain yksi politiikka, mikä perustuu 
välirauhansopimukseen”.5

Andrei Zdanov oli vuonna 1944 Josif Stalinin lähin luottomies ja 
suosima ideologi. Pelkästään se, että hän oli toiminut Leningradin 
puoluejohtajana, ei riittäne perustelemaan hänen tuloaan Suomeen 
prokuraattoriksi. Hänen maineensa Baltian maiden sovjetisoijana 
1940 olisi perustellut kovia otteita myös Suomessa. Puna-armeijan 
valtaan joutuneiden alueiden käskynhaltijoiksi Stalin lähetti mar
salkkoja; Klimenti Vorosilov toimi Unkarissa, Andrei Vysinski Ro
maniassa ja  Georgi Zukov Saksassa. Ideologiasta vastanneen ’’po
liittisen kenraalin” lähettäminen Suomeen oli poikkeuksellinen, 
mutta Stalinin Suomen-politiikan tavoitteiden ja tulosten vuoksi 
perusteltu menettely, kuten seuraavassa näemme.

Andrei Zdanov toimi stalinististen tavoitteiden toteuttajana Suo
messa vain vuoden, lokakuusta 1944 marraskuun loppuun 1945. 
Tuo ajanjakso muutti Suomen sodanjälkeisen tulevaisuuden ja loi 
perustan kestävälle olotilalle, jota vasta paljon myöhemmin kutsut
tiin ’’suomettumiseksi” .6 Vihamielinen vihollisvaltio sulautettiin 
Stalinin turvallisuusjärjestelmään, ei satelliittina eikä miehitet
tynä maana, vaan rajoitetulla itsenäisyydellä valvontakomission 
kontrolliin. Venäläisten tutkijoiden Vladislav Zubokin ja Constan
tine Pleshakovin mukaan stalinilainen ’’Suomen kokeilu” oli tarkoi
tus ulottaa muuallekin Neuvostoliiton vaikutuspiirin maihin, ja 
hitaana prosessina Länsi-Eurooppaan. Sodanjälkeinen Suomi oli 
”Pax Sovjetican” varhainen luomus7. Stalin ei suinkaan ollut luo
massa vuosina 1944-45 Euroopan kahtiajakoon perustuvaa järjes
telmää, mikä eristäisi Neuvostoliiton sen sodanajan liittolaisista. 
Stalin halusi yhteistyötä lännen kanssa, lisäaikaa sodan vaurioiden 
paikkaamiseen -  ja  epäilemättä pitemmällä tähtäimellä ylivaltaan 
Euroopan mantereella. Stalinin ulkopoliittiset avustajat Ivan Mäis
ki ja  Maxim Litvinov8 ulottivat skenaarionsa vieläkin pitemmälle.
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Valvontakomission jäseniä suomalaisen aateveljensä kera eduskun
nassa. Eturivissä vasemmalta Sundström, Jelisejev, Orlov ja  Popov. 
Kuva: Sotamuseo.

Members of the Control Commission at Parliament. From the left 
Sundström, Yeliseev, Orlov and Popov.

Neuvostoliitto tarvitsisi kymmenen vuotta sodan haavojen paik
kaamiseen, ’’vähintään kolmekymmentä, enintään viisikymmentä 
vuotta” riittäisi koko Euroopan ’’muuttumiseksi sosialistiseksi, jol
loin kaikki sodan mahdollisuudet suljettaisiin pysyvästi maapallon 
tältä puolelta”.9

Stalinilainen ’’Suomen kokeilu” on nähtävissä tätä taustaa vas
ten. Mutta mitä takeita Stalinin miehillä oli siitä, että Suomen tie 
kulkisi juuri toivottuun suuntaan? Selittäviä argumentteja voidaan 
etsiä käytössä olevista asiakirjoista. Puuttuvien argumenttien osal
ta on Suomessa pureuduttava sotavuosiin, ja  niiden henkilöiden 
toimintaan, jotka aivan ’’yllättäen” olivat Stalinin miesten käytettä
vissä, kun nämä saapuivat kuitenkin melko vähälukuisina Suo
meen syksyllä 1944.
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"Vaaran vuosien” puuttuvien argumenttien osalta on myös tehtä
vä huomautuksia nyt käyttöön saatuihin neuvostoliittolaisiin arkis
tolähteisiin. Zdanovin laaja arkisto Suomen osalta (A. A. Zdanovin 
toiminta Liittoutuneiden Valvontakomission puheenjohtajana Suo
messa) käsittää 52 asiakirjakansiota (delo).10 Niiltä osin Zdanovin 
arkistoa on pidettävä ’’virka-arkistona”, vaikka materiaali on tie
tysti poliittisesti äärimmäisen kiinnostavaa. Stalinin salaisimmista 
suunnitelmista ja päätöksistä siellä ei ole tietoja, ei myöskään Stali
nin salaisten emissaarien toiminnasta, Miekan ja  Kilven miesten 
yhteyksistä heidän suomalaisiin liittolaisiinsa. He olivat epäile
mättä ’’vaaran vuosien” strategisia tekijöitä ja aivan muita poliit
tisia tahoja kuin kommunistit.

Suomalaiset kommunistit olivat tietysti Zdanovin linjanvetojen ja 
ohjeiden vuoksi ällistyneitä ja viimein turhautuneita. Jopa heidän 
liepeillään toimineet sosialistit (sosiaalidemokraateista eronneet), 
kuten Cay Sundström, valittelivat Zdanoville, että oli ’’virhe, ettei
vät neuvostotankit edenneet Helsinkiin asti”.11 Nämä odotuksis
saan pettyneet suomalaiset tulivat kylläkin aikanaan palkituiksi. 
Sundström sai nimityksen lähettilääksi Moskovaan, joka Helsingin 
NKP-keskuksista katsoen oli kylläkin ’’karkoituspaikka”; Sund
ström jakoi auliisti tietoja venäläisille, joiden pääkohteet olivat 
kuitenkin Helsingissä.12

Zdanovin arkiston tavoin Neuvostoliiton ulkoministeriön arkiston 
Suomen osasto (Refentura Finlandii) on luokiteltavissa valtiollisek
si virka-arkistoksi, samaan tapaan kuin siellä sijaitseva Liittoutu
neiden Valvontakomission arkistokin. Näiden arkistojen materiaa
leja on toistaiseksi avattu tutkittavalta ajanjaksolta vain osittain.13

Stalinin valtakaudellakin NKP:n keskuskomitea toimi muodolli
sesti, ja kaikki Neuvostoliiton politiikkaa koskevat päätökset olivat 
NKP:n keskuskomitean vahvistamia päätöksiä. Väärinkäsityksen 
välttämiseksi on todettava, että kaikki Neuvostoliiton valtioelimet 
toimivat ’’puoluelinjalla” -  termi, jolla paljon myöhemmin on meillä 
harhaanjohtavasti kuvailtu ns. diplomaattilinjan ’’itsenäisyyttä” 
tuosta linjasta.14 Myöskin Neuvostoliiton turvallisuuslaitos (joka 
kulki eri aikoina eri nimisenä15) oli ’’puoluelinjalla”, koska muuta 
linjaa Neuvostoliitossa ei suvaittu. Tutkimuksen kannalta on ollut 
ongelmallista, että ’’vaaran vuosia” on voitu toistaiseksi lähestyä 
vain valtiollisten virka-arkistojen välityksellä. Neuvostoliiton ulko
ministeriö MID (Ministerstvo inostrannikh del) ja valvontakomissio
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olivat puolueapparaatin välineitä. Näiden elinten edustajien keski
näisten suhteiden selvittely ei nähdäkseni avaa stalinilaisen ’’Suo
men ratkaisun” syitä ja tavoitteita. Niinpä joidenkin yksittäisten 
asiakirjojen korostettu esille nostaminen voi vääristää historialli
sen kohteen ja siinä toimijat. Varaulkoministeri Vladimir G. Deka- 
nozovin avustaja Mihail Vetrov oli innokas muistioiden laatija ja 
kohteli omasta kapeasta perspektiivistään Suomea lähes miehitet
tynä maana. Tällainen keskitason virkamies, joka ei tuntenut lai
sinkaan Suomen oloja eikä edes käynyt maassa, sai jatkuvasti 
aiheita arvostella valvontakomissiota, joka oli peräti ’’avuton”, kun 
ei valvonut riittävän jämäkästi välirauhansopimuksen täytäntöön
panoa.16

Mihail Vetrovin kirjoitellessa kriittisiä muistioitaan esimiehel
leen, Zdanov oli Moskovassa, jossa hän suurimman osan aikaansa 
1944—1945 viettikin. Dekanozovin ja Zdanovin välisistä keskuste
luista ei ole käytettävissä asiakirjoja. Mikään ei osoita, että ”MID:n 
kautta esitetyt vaatimukset” olisivat olleet Zdanovin johtaman 
LVK:n toimenpiteiden katalysoijia. Sen sijaan LVK:n piirissä toimi 
Stalinin salaisen poliisin, NKP:n politbyroon alaisen tiedusteluhal- 
linnon iskujoukko, joka ei levitellyt raporttejaan pitkin Moskovan 
virastoja, vaan oli suoraan alisteinen ja raportointivelvollinen itsel
leen Stalinille.

Dekanozovista ja tämän ’’Suomen asiantuntijasta” Vetrovista poi
keten ulkoministeri Vjatheslav M. Molotov varoitteli Zdanovia ryh
tymästä liian radikaaleihin aloitteisiin Suomessa, ikään kuin tämä 
olisi sellaisia varoituksia tarvinnut. Kun MID:n ja  LVK:n keskinäi
siä suhteita on kuvailtu ’’alisteisina”, näyttäytyvät Molotovin viestit 
Helsinkiin ’’hävyttömän jyrkkänä muistutuksena”, jossa on aimo 
annos liioittelua.17 Sellainen tapaus sattui tammikuussa 1945, kun 
presidentti C. G. Mannerheim esitteli Zdanoville ajatuksiaan soti
laallisen yhteistyön tiivistämisestä, jopa yhteisestä puolustuslii
tosta. Zdanov tarttui aloitteeseen ja ehdotti Mannerheimille harkit
tavaksi Neuvostoliiton-Tsekkoslovakian kaltaista sotilaallista yh
teistyösopimusta. Painottaakseen vielä asian vakavuutta, Zdanov 
muistutti Mannerheimia, ettei palaisi asiaan uudelleen, koska ’’sel
laisia tarjouksia teemme vain kerran”.18

Tulisiko Zdanovin huomautus tulkita ’’painostukseksi”? Aloite
han oli Mannerheimin, ja  hän rohkaistui Zdanovin reaktioista niin, 
että sanoi ottavansa asian esille hallituksessa. Zdanov meni asioi
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den edelle, josta Molotov tätä leikillisesti huomauttikin: ’’Olette 
menneet liian pitkälle. Sellainen sopimus Mannerheimin kanssa, 
mikä meillä on Tsekkoslovakian kanssa, on tulevaisuuden musiik
kia .. Molotov muistutti LVK:n puheenjohtajaa Suomen väliaikai
sesta statuksesta, koska maiden välille oli solmittava ennen puolus
tussopimusta valtiolliset diplomaattisuhteet; sehän ei ollut mahdol
lista ennen lopullista rauhansopimusta. Pikemminkin kuin voisim
me puhua ’’alistussuhteesta”, Molotovin huomautukset osoittivat 
tietynlaista mustasukkaisuutta Zdanovia kohtaan. Suomalaisten 
pelotteluihin erikoistunut Molotov huomautti suurta ironiaa tun
tien, ettei ’’Mannerheimia saa pelottaa liian radikaaleilla ehdotuk
silla” , ja lisäsi vielä sarkastisesti: ’’Olette liian emotionaalinen!”19

Nämä kaksi Stalinin miestä jakoivat yhteisen Suomen-projektin 
kaikki perimmäiset salaisuudet, joiden vartijoina Miekan ja Kilven 
miehet Suomessa toimivat. Molotovin replikointi ei suinkaan osoit
tanut sitä, että hän olisi ollut Zdanovin kanssa eri linjoilla. Van
hoilla päivillään Molotov huomautti häntä haastatelleelle Felix 
Chueville: ’’Kuinka armollisia olimmekaan Suomelle! Olimme kyl
lin viisaita, ettemme ottaneet sitä haltuumme. Se olisi ollut pysyvä 
haavauma. Ei Suomen itsensä vuoksi, vaan koska tämä haavauma 
olisi antanut tekosyyn neuvostovastaisille toimille (Suomessa)” . 
Molotov lisäsi vielä, että ’’uppiniskaisen” Suomen kansan piirissä 
jopa ’’pieni vähemmistökin voisi olla vaarallinen”. Tässä marras
kuussa 1974 suoritetussa haastattelussaan Molotov saattoi kuiten
kin todeta tyytyväisenä, että ’’Suomen kokeilu” -  suomettaminen -  
oli onnistunut erittäin hyvin, vaikka ’’epäonnistuimmekin, kuten 
Itävallassa, tehdä Suomesta demokraattisen (maan)”. ’’Vähä vähäl
tä lujitimme kuitenkin suhteitamme Suomeen”, Molotov lisäsi.20

Stalinin tavoin sekä Molotov että Zdanov olivat saaneet karvaan 
opetuksen Talvisodassa 1939-40 uppiniskaisen Suomen kansan 
puolustustahdosta ja  -kyvystä. Vielä kesällä 1939 Otto Wille Kuusi
nen ja hänen lähin avustajansa, SKP:n pääsihteeri Arvo (Poika) 
Tuominen olivat kehitelleet Suomessa kansanrintamakonseptiota, 
jonka puitteissa illegaalin SKP:n vaikutusmahdollisuudet aukenisi
vat. Poika Tuominen lähetettiin NKVD:n toimesta suorittamaan 
sitä tehtävää Tukholmaan, perimmäisenä tavoitteena tehdä hänes
tä Suomen pääministeri. Kuusinen kuvaili itse SKP:n keskuskomi
tean kokouksissa Moskovassa tuota projektia ’’Suomen loosunkiksi” 
(saksaksi Lösung -  ratkaisu) eli ’’Suomen ja Karjalan yhdistämisek
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si”, mikä oli hänen elinikäinen unelmansa.21 Suomalaisten maanpa- 
kolaiskommunistien suunnitelmat, toiveet ja  viimein Stalinille syö
tetyt mahdolliset tiedot kommunistivetoisen kansanrintamakokei- 
lun mahdollisuuksista Suomessa osoittautuivat illuusioksi. Edes 
Hitlerin Saksan rinnalla vuosina 1941-44 käyty jatkosota ei aiheut
tanut Suomen työväenluokan piirissä minkäänlaisia pyrkimyksiä 
irrottautua sodasta, laillisen Suomen kommunistipuolueen tulevat 
johtajat ja  sen jäsenet taistelivat ’’valkobandiittien” kanssa rinta 
rinnan.

Kominternin lakkauttamisella vuonna 1943 Stalin ennakoi so
danjälkeistä tilannetta, jolloin Neuvostoliitto ei olisi vielä moniin 
vuosiin kykenevä kansallisten kommunistipuolueiden johdolla ideo
logisiin ja sisäpoliittisiin vyörytyksiin Euroopassa, lukuun otta
matta tietysti Neuvostoliiton miehittämiä maita. Kun Zdanov Suo
messa tyrmäsi heti alkuunsa kommunistien ja heihin liittoutunei
den entisten sosiaalidemokraattien (ns. kuutosten ryhmä ja sodan
ajan rauhanoppositio) piirissä esitetyt ajatukset SKP:n johtamasta 
’’yhtenäisyyspuolueesta”, se oli epäilemättä Stalinin tahto.22 Hän 
halusi Suomeen ’’puhtaan puolueen”, sen rinnalle muodostettiin 
löysä SKDL (Suomen Kansan Demokraattinen Liitto), joka tosi
asiallisesti toimi — kuten Suomi—Neuvostoliitto-Seurakin (SNS) -  
SKP:n vaikutuskanavana. Näin siis kansanrintamakokeilulle auke
ni Suomessa tie, ei kuitenkaan SKP:n johdolla, jonka historiallinen 
alamäki alkoi marraskuussa 1939. Otto Wille Kuusista Stalin eikä 
hänen seuraajansa NKP:n johdossa päästäneet koskaan käymään 
Suomen maaperällä. Kuusinen oli myös turhaan vaatinut SKP:lta 
radikaalimpia sisäpoliittisia otteita; joulukuussa 1945 hän myös 
ehdotti Mannerheimin asettamista sotasyylliseksi.23

Andrei Zdanoviin henkilöitynyt stalinilainen politiikka Suomessa 
oli aivan poikkeuksellista, kun sitä verrataan Saksan kanssa tais
telleiden muiden maiden (Unkari, Bulgaria ja Romania) kohta
loihin. Objektiivisesti voidaan tietysti mainita useitakin tekijöitä, 
jotka asettivat Suomen toiselle lähtöviivalle syksyllä 1944. Suomea 
ei miehitetty, Suomessa ei toiminut oikeastaan minkäänlaista vas
tarintaliikettä, koska SKP oli käytännössä lakannut toimimasta 
Stalinin puhdistusten seurauksena; Suomen armeija oli toiminta
kykyinen ja  maanpuolustustahto jäljellä aselevon koittaessa; Stalin 
ryhtyi harjoittamaan ’’virallista politiikkaansa”24 presidentti Man
nerheimin ja  sodanajan poliitikoista koostuvan hallituksen kanssa.
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Epäilemättä välirauhansopimuksen taloudellisten sanktioiden (so
takorvaukset) häiriötön täytäntöönpano oli Stalinin miehille myös 
tärkeä. Lapin sota oli kaikkine lisäuhreineenkin25 välttämättömyys 
kaikkien osapuolten kannalta, kuten Sampo Ahto tutkimuksessaan 
toteaa. Vastarintansa vuoksi Lapissa operoineen 20. Vuoristoarmei
jan miehet säästyivät Neuvostoliiton sotavankeudesta, suomalaiset 
joukot onnistuivat ajamaan taistellen saksalaiset pois maasta, mikä 
oli Neuvostoliittoon luotavien suhteiden perusedellytyksiä.26

Mutta riittävätkö nämä suomalaiset syyt perustelemaan yksin 
stalinilaisen Suomen ratkaisun lopputulosta? Suomen suunta 
1944-45 käy vieläkin hämmästyttävämmäksi, kun siitä huoleh
tinut Zdanov otti johtaakseen vuoden 1945 lopulla NKP:n keskus
komitean koko ideologisen toiminnan. Se oli puoluevaltion pyhistä 
pyhintä toimintaa, eikä sillä ollut näennäisesti minkäänlaista yhty
mäkohtaa Zdanovin ’’ideologiasta vapaalle” LVK:n johtamistyölle 
Suomessa. Kominternin tehtävien jatkajaksi perustetun Venäjän 
Kommunistipuolueen, VPK(b), ulkopolitiikan osaston tehtäväpii
riin kuuluivat myös yhteydet eri maiden kommunistipuolueisiin ja 
niiden rahoitus. SKP:n pitkäaikaiseksi pääsihteeriksi kohonnut V il
le Pessi solmi tiiviit yhteydet Zdanovin lähimpiin miehiin Mihail 
Susloviin ja L. S. Baranoviin, kuten nyt avautuneet asiakirjat osoit
tavat. Mutta tuo materiaali vahvistaa myös sen, että VPK(b):n 
ulkopolitiikan osasto toimi SKP:n piirijärjestöjen kokoamien ru- 
tiinitietojen vastaanottajana. Tällaisella tiedostolla oli jokseen
kin toissijainen arvo, koska Stalinin miehillä oli tietokanavansa 
Suomessa salaisimpiin kabinetteihin, joissa SKPilaisia ei juuri ta
vattu.27

Yhteenvetona voimme siis todeta, että Stalinin Suomen-politiikan 
näkyviä lankoja pitivät käsissään LVK:n organisaatio täydennetty
nä Neuvostoliiton ulkoministeriön edustajilla28; puolueapparaatissa 
Venäjän kommunistipuolueen, VPK(b), ulkopolitiikan osasto jatkoi 
Kominterniltä perittyjä tehtävä, ja niiden piirissä oli SKP. Andrei 
Zdanov oli siis yhteinen nimittäjä näillä kaikilla sektoreilla Suo
messa. Hänen johtamansa VPK(b):n ulkopolitiikan osasto piti sisäl
lään joukon salaisia erikoisinstituutteja, joiden toiminta muistutti 
tavanomaisten tiedusteluelimien, MGB:n (KGB) ja GRU:n toimin
taa. ”Instituutti-205” vastasi informaatioiden analysoinnista, ”Ins- 
tituutti-99” huolehti ulkomaalaisten rekrytoinnista agenteiksi ja 
mm. solutustyöstä sotavankien keskuudessa, ”Instituutti-100” vas
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tasi radiopropagandasta ja  soluttautumisesta ulkomaiden tiedotus
välineisiin.29 Suomessa Yleisradion pääjohtajaksi kohonnut Hella 
Wuolijoki solmi elinikäisen kontaktin Zdanovin ja  MGB:n miehiin, 
joista J. V. Bakey näytti olleen läheisin.30

Zdanovin johtama virkakoneisto Suomessa todellakin vain ’’val
voi” rauhansopimuksen täytäntöönpanoa. SKP:ssa esiintyi haluja 
mennä pidemmälle ja  vauhdittaa vallankumouksellista kehitystä 
Suomessa, koska LVK:n läsnäolo tarjosi sille puitteet. Lähteiden 
puuttuessa emme voi vastata lopullisesti kysymykseen, halusiko 
Zdanov radikalisoida linjaansa Suomessa. Sisäministeri Yrjö Leino 
esitteli Zdanoville 10.9.1944 tulevaisuudenvisionsa ’’Suomen liittä
minen Neuvostoliittoon”, mutta Zdanov vaikeni.31

LVK:n toimintaohjeet olivat NKP:n keskuskomitean varmista
mia, mikä silloin tarkoitti Stalinia. Niiden mukaan Suomen viran
omaisille ei tulisi tarjota ’’tekosyitä”, joilla he voisivat syyttää ’’toi
menpiteitämme puuttumiseksi Suomen sisäisiin asioihin”.32

Suomalainen kokeilu tarjosi Stalinille Potsdamissa toukokuussa 
1945 loistavan propagandistisen keinon osoittaa länsivalloille, 
kuinka tehokkaasti demokratian sääntöjä kunnioittaen Suomessa 
toteutui voittajavaltojen tahto. Stalin ja hänen luottomiehensä 
Zdanov suorastaan liioittelivat näissä pyrkimyksissään Suomessa. 
Puuttumattomuutta Suomen sisäisiin asioihin Zdanov perusteli 
’’laillisuuteen” ja ’’lojaalisuuteen” vedoten,33 mitä paradoksia Suo
men kommunistien oli vaikea niellä. SKP joutui neutraloimaan 
radikaalit pyrkimyksensä hallitusvastuuseen. Oliko Zdanovin teh
tävä Suomessa todellakin täyttynyt vain yhden vuoden aikana? 
Muodollisesti hän johti vielä vuodesta 1946 lähtienkin LVK:n 
toimintaa Suomessa, mutta tosiasiassa ’’Suomen kokeilun” histo
rialliset lähtökohdat olivat täyttyneet. Zdanovin tulevat tehtävät 
Moskovassa siirsivät hänet jälleen Stalinin propagandakoneiston 
kärkimieheksi ja maailman kommunistien puhdasoppisuuden vaa
lijaksi, kun hänen johdollaan perustettiin viimein Kominform syys
kuussa 1947. Stalin ei lähettänyt Suomeen uutta Zdanovia. Ideolo
giset puhdistusmenot eivät nostaneet SKP:ta Suomessa aallon
harjalle. Kaikki jatkui, kuten Zdanovin aikana. Ketkä korvasivat 
kommunistit Suomessa Stalinin näkymättöminä yhtiömiehinä?

*  *  *
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Stalinin pehmeän linjan puuttuvien argumenttien (vuosina 1944
45) osalta on mentävä jatkosodan vuosiin, 1942—44. Silloin luotiin 
tiettyjä valmiuksia ’’Suomen kokeilulle”. Tässä tutkimuksen vai
heessa voidaan vain esittää eräitä kysymyksiä, koska entisen Neu
vostoliiton ’’virka-arkistot” eivät anna lopullisia vastauksia Stalinin 
pehmeän linjan sovelluksille Suomessa. Neuvostoliiton sisäasiain
ministeriön alaisen turvallisuuslaitoksen (KGB:n edeltäjän) ja 
Kremlissä sijaitsevan ns. Presidentin arkistot sisältävät varmuu
della tietoja mm. niistä keskusteluista, joita MGB:n edustajat kävi
vät suomalaisten yhteysmiestensä ja -naistensa kanssa sotien välil
lä ja heti sen jälkeen. Näitä ovat äskettäin valottaneet kuuluisan 
Boris Järisevin (alias Rybkin) vaimo Zoja Voskresenskaja (Rybkina) 
ja Jelisei Jelisejev (T. Sinitsyn) muistelmissaan.34

Tutkimusväylä, jota myöten voimme lähestyä epäsuorasti jatko
sodan aikaisia ja  heti sen jälkeisiä salaisia Moskovan-yhteyksiä, 
avautuu Yhdysvaltojen sodanaikaisen tiedustelulaitoksen OSS:n 
(Office of Strategic Services) arkistosta, jonka Suomea koskevat 
asiakirjat ovat jo osittain avautuneet.35 Jatkosodan ajan OSS:n yh
teyksiään on myös valottanut silloinen kansanedustaja Urho Kek
konen hänestä kirjoitettujen muistelmien välityksellä -  ja nyt myös 
Kekkosen arkisto on osittain avattu muille tutkijoille, mikä on 
tehnyt mahdolliseksi eräiden julkaistujen asiakirjatietojen tarkis
tuksen.36

OSS:n Suomen asiakirjojen merkitys korostuu, koska Neuvosto
liiton sodanajan liittolaisen Yhdysvaltojen tiedustelu kykeni toimi
maan Suomessa melko vapaasti diplomaattisuojan turvin aina dip
lomaattisuhteiden katkeamiseen asti kesä-heinäkuun vaihteessa 
1944. Urho Kekkonen ja eräät muut ns. rauhanoppositioon lukeutu
neet suomalaiset katsoivat turvallisemmaksi tavata amerikkalaisia 
tiedustelumiehiä kuitenkin Ruotsin maaperällä. Kekkosen alma- 
nakkatietojen perusteella hän solmi hyvin tiiviin ja toimivan salai
sen suhteen OSS:n Tukholmassa toimivaan agenttiin, Wilho Tikan- 
deriin, maaliskuussa 1943. Tapaamisia oli kaksi, ensimmäinen 
Tikanderin kotona, 18.3.1943 illalla, ja toinen kaksi päivää myö
hemmin, 20.3. päivällä.37

Kaikesta päättäen Kekkonen oli itse aloitteen tekijä, vaikka siitä 
almanakassa ei merkintää olekaan. Kekkosen päiväkirjat voisivat 
antaa lisävalaisua siihen, mutta ne eivät ole vapaan tutkimuksen 
käytössä.38 Toinen mahdollisuus on, että Kekkosen alter ego, Kus
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taa Vilkuna oli aloitteen taustahenkilö, koska hän tunsi Tikanderin 
entuudestaan.39 Vuoden 1943 aikana Tukholmaan siirtyi myös V il
kunan aiempi NKVD-kontaktimies, edellä mainittu Jelisei Sinit
syn, johon edellinen oli solminut läheisen yhteyden sotien välisenä 
aikana Helsingissä. Arvatenkin Sinitsynin tehtävänä Ruotsissa 
(diplomaattisen statuksen turvin) oli ylläpitää yhteyksiä läntisiin 
kollegoihinsa, joilla oli pääsy suomalaisten luokse.40 Ei siis olisi 
lainkaan mahdotonta, että näiden neljän miehen yhteydet nivoutui
vat toisiinsa juuri Tukholmassa vuosina 1943—44, jonne vilkas mat
kustus Helsingistä suuntautui. Kun Jelisei Sinitsyn siirtyi syys
kuussa 1944 LVK:n neuvostoliittolaisen osan ensimmäisessä ryh
mässä Helsinkiin MGB:n (KGB) päällikkönä (residentti), hän ensi 
töikseen otti yhteyden juuri Vilkunaan ja  Kekkoseen. Oliko tämä
kin vain pelkkä sattuma?41

Urho Kekkonen on epäilemättä vuonna 1943 merkittävin OSS:n 
’’haaviin” joutunut suomalainen poliitikko, mutta tätä peliä pelät
tiinkin Kekkosen itsensä ehdoilla. Kekkonen valitsi OSS:n kana- 
vakseen Moskovaan samalla korostaen Tikanderille Yhdysvaltojen 
suhteiden ensiarvoisuutta Suomen sodanjälkeistä asemaa ratkais
taessa. Maaliskuussa 1943 Kekkonen piti myös puheen Pohjoismai
den talonpoikaispuolueiden kokouksessa Tukholmassa painottaen 
Suomen länsisuhteiden, erityisesti Yhdysvaltojen, potentiaalista 
merkitystä. Saattoi hyvin olla, että Kekkonen valitsi talonpoikais
puolueiden kokouksen keinoksi lähestyä amerikkalaisia; olihan 
Tukholmassa samaan aikaan kuin ’’sattumalta” myös Yhdysval
tojen Helsingin edustuston asiainhoitaja Robert McClintock, jota 
Kekkonen ei uskaltanut tavata Helsingissä. Mielenkiintoinen 
kysymys on, mitä Tukholmassa toimineet neuvostoliittolaiset tiesi
vät Kekkosen OSS:n yhteyksistä? Olihan Kustaa Vilkuna -  agentti 
’’Ahti” — Kekkosen itäisten ja läntisten tiedustelumiesten yhteyk
sien kummisetä.42

Kekkosella oli hämmästyttävä taito harhauttaa lähiympäris
töäänkin ylläpitäen samanaikaisesti keskenään ristiriitaisia roo
leja, näkyviä ja näkymättömiä, jotka kuitenkin edistivät hänen 
kauaskantoisia pyrkimyksiään. Aikaisemminkin Kekkosen poliitti
set käännökset olivat olleet rajuja. Talvisodan rauhan vastustajalla 
ja Itä-Kaijalan miehityksen suunnittelijalla ei ollut mitään vai
keuksia muuntautua vuosina 1942-43 rauhan tunnustelijaksi kulis
sien salassa, vaikka hän toisaalta Pekka Peitsenä lietsoi taistelu-
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henkeä Suomen Kuvalehden palstallaan.43 Kekkosella oli tieto
lähteitä ulkoasiainministeriössä ja  Mikkelin Päämajassa, hänen 
ystävänsä sensuuripäällikkö Kustaa Vilkuna ja ulkoasiainministe
riön kansliapäällikkö Aaro Pakaslahti olivat heistä tärkeimmät. 
Jälkien peittämiseksi amerikkalaisille syötettiin tarina, että Pakas
lahti olikin ’’Himmlerin oikea käsi ja henkilökohtainen ystävä .. ,”.44

Kekkonen varjeli vuosina 1943-44 huolellisesti selustaansa, vaik
ka toimikin läheisessä, mutta salaisessa vuorovaikutuksessa ns. 
rauhanoppositioon. Sen piirissä toimi useita Kekkosen lailla sodan
jälkeiseen tulevaisuuteen tähdänneitä ja sodasta irtautumista ha
lunneita poliitikkoja, jotka vuodattivat niin ikään tietoja länsi- 
valloille. Kuten Aaro Pakaslahden ja Kustaa Vilkunankin, myös 
Kekkosen oli säilytettävä pelkästään tietojen saannin vuoksi mah
dollisimman pitkään fasadinsa saksalaisten silmissä. Samaan 
aikaan Kekkonen toimi näkymättömänä primus motorina rauhan
opposition riveissä, mutta jätti mm. allekirjoittamatta 33 henki
lön rauhanvetoomuksen, mikä jätettiin presidentti Risto Rytille 
4.8.1943.46

Samalla tavoin Kekkonen kieltäytyi asettumasta heinäkuussa 
1943 perustetun Suomalais-Amerikkalaisen yhdistyksen hallituk
seen, vaikka kannattikin asiaa. Muiden rauhanoppositiolaisten ta
voin Kekkosella ei ollut minkäänlaista tarvetta liputtaa näkyvästi 
omasta puolestaan, koska hänen kanavansa Washingtoniin, Lon
tooseen -  ja sitä kautta Moskovaan -  toimivat reaaliajassa. Niinpä 
hän kävi strategisen keskustelun Wilho Tikanderin kanssa Tukhol
massa juuri ennen 33:n kirjelmän lähettämistä; yhteisymmärryk
sessä he sopivat, että Kekkosen tulisi, Pakaslahden tavoin, säästää 
itsensä mahdollisimman pitkään kompromettoitumasta saksalais
ten silmissä. Luultavaa onkin, että Kekkonen paljasti myös amerik
kalaisille kirjoittelunsa Pekka Peitsenä, mikä lisäsi hänen kredibi- 
liteettiään ’’kaksoisagenttina”, jos tuota tavanomaista ilmausta ha
lutaan käyttää.46

Urho Kekkonen jätti vuosina 1942-43 useita optioita avoimiksi 
rauhantekoa silmällä pitäen Neuvostoliiton kanssa. Ei ole liioitel
tua sanoa, että Kekkonen ’’myi itsensä” noina vuosina voittajaval
loille, koska Saksan sotilaallinen voima oli olennaisesti heikentynyt 
jo vuoden 1942 syksyllä eri rintamilla. Stalingradin taistelut johti
vat 2.2.1943 saksalaisten joukkojen antautumiseen, mikä länsiliit- 
toutuneiden Pohjois-Afrikassa tapahtuneen maihinnousun lisäksi
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aiheutti Suomessa uudelleenarviointeja sodasta irtautumiseen. 
Pekka Peitsi ei suinkaan hiljentänyt tahtiaan. Nimimerkin suojissa 
Kekkonen kannusti kansakuntaa yksimieliseen kamppailuun, ja 
poiketen salaisesta diplomatiastaan, vaati kansalaisia ’’pidättäyty
mään vaatimasta omien yleisesti hyväksytystä suunnasta eriävien 
mielipiteiden päästämistä julkisuuteen”. Tässä maaliskuussa 1943 
Pekka Peitsen nimellä julkaistussa propagandakirjassa ’’Kansa 
taistelee elämästään” Kekkosen ’’yksimielisyysvaatimus” oli sodan
julistus rauhanoppositiota vastaan, jonka toimintaa Kekkonen toi
saalta katalysoi. Kekkonen kannatti julkisesti ’’kansallista itsemur
haa”, koska oli parempi olla ’’väärälläkin puolella” sisäisesti yksi
mielinen kuin ilmiriidassa ’’oikealla puolella”.47

Tavatessaan samassa maaliskuussa 1943 Tukholmassa Tikan- 
derin, Kekkonen kehitteli tämän avustamana rauhanstrategiaa, 
jolloin nimenomaan ’’erilaiset merkittävistä suomalaishahmoista 
koostuvat pienryhmät ovat keskustelleet keinoista, joilla niiden jul
kituoma pyrkimys rauhaan voitaisiin toteuttaa”.48 Kekkonen kehit
teli jo marraskuun puolivälissä 1942 ajatusta pakolaishallituksen 
muodostamiseksi Suomen rajojen ulkopuolelle. Ideasta oli Kekko
selle aiemmin maininnut myös Pakaslahti, ja Kekkosen mukaan- 
lähtö suunnitelmaan oli silloin (marraskuu 1942) ’’tosi lähellä”.49 
Kekkonen ja hänen läheinen ystäväpiirinsä, Kustaa Vilkuna, Paavo 
Säippä ja Lapin läänin maaherra Kaarlo Hillilä olivat pohtineet 
Rovaniemellä 18.-23.11. yöllisissä istunnoissaan rauhanstrategioi- 
taan, joiden tuloksena syntyi pyrkimys rakentaa suhteita nimen
omaan amerikkalaisiin.50 Vaikkei keskusteluista kirjaa pitänyt 
Kustaa Vilkuna tästä nimenomaan mainitse, oli Yhdysvallat ainoa 
reaalinen väylä, jota myöten Suomi voisi vahvistaa mahdollisuuk
siaan irrottautua sodasta. Rovaniemen keskusteluissa vahvistui 
’’päätös sopimuksesta, jonka teimme, kun se muki sousi kädestä 
käteen”, kuten Kekkonen kirjoitti Hillilälle.51 Ajatus pakolaishalli
tuksesta oli tuohon ’’sopimukseen” sisäänrakennettu, koska Kekko
nen toisessa kirjeessään Hillilälle, Unkarin ja Romanian pakolais- 
hallituskaavailujen rohkaisemana, totesi pohtivansa nyt ’’kiinteästi 
sopimusta, jonka teimme”.52

Urho Kekkosen OSS-yhteys, mikä siis toteutui maaliskuussa 
1943 Tukholmassa, ei voinut olla sattuma. Tikanderin suomenkie
len taito oli yhteyttä suuresti helpottava tekijä. Tikander oli kotoi
sin Pohjois-Minnesotan ’’punaiselta” suomalaisalueelta, jossa eli

91



voimakkaana käsitys Neuvostoliiton viattomuudesta Talvisodan 
aloittamiseen. Nämä suomalaisten punikkien perilliset eivät usko
neet, että rauhantahtoinen maailman ensimmäinen sosialistinen 
valtio olisi voinut toimia hyökkääjänä. Suomen sotiminen Saksan 
vanavedessä vahvisti tätä käsitystä. Tikanderin tunteneiden suo
malaisten mielestä tämä oli ’’melkein kommunisti”. Tahko Pihka
lalle Tikander oli vakuutellut, että ’’miljoonan suomalaisen kohtalo 
olisi pieni hinta siitä, että Suomi saisi pysyvän rauhan Neuvosto
liiton kanssa”.53

Pitkin vuotta 1943 Kekkonen ylläpiti salaista OSS-yhteyttään.54 
Pekka Peitsen kirjoittelussa amerikkalainen vaikutus myös näkyi 
sisältäen spekulaatioita Neuvostoliiton ja länsiliittoutuneiden väli
rikosta: ’’N iille amerikkalaisille, jotka puhuvat Atlantinsopimuk- 
sesta ja odottavat Venäjän sitä kunnioittavan, on tämä havainto 
(Neuvostoliiton pysyttäytyminen erillään muista Liittoutuneista) 
varmaan uusi osoitus, kuinka vähän yhteiset päätökset bolsevi
keille merkitsevät. Onko sitten ihme, että me naapurimaat emme 
ole alunalkaenkaan uskoneet bolsevikkien sanaan”.55

Urho Kekkosen ja  hänen lähimpien miestensä Kustaa Vilkunan 
ja Kaarlo Hillilän kaksijakoiset roolit mahdollistivat tietojen saan
nin tasavallan korkeimmalta huipulta; Vilkuna toimi ylimpänä sen- 
suuripäällikkönä Valtion tiedotuslaitoksessa ja Kaarlo H illilällä oli 
pääsy Lapin läänityksessään saksalaisten sotilassalaisuuksiin, 
koska nämä luottivat maaherraan.56 Hillilä loi tammikuussa 1942 
myös suoran linjan (puhelimitse) marsalkka Mannerheimin Pääma
jaan Mikkeliin. Tämä sanoi tutustuneensa ’’mielihyvin eloisiin 
raportteihinne, jotka sisältävät mielenkiintoista. Ne ovat tervetul- 
leet riippumatta siitä käsittelevätkö yleisiä vai sotilaallisia näkö
kohtia”.57 Mitä Urho Kekkonen teki kaikella saamallaan salaisella 
aineistolla? Hänellähän ei muodollisesti ollut merkittävää asemaa, 
mutta suuri tarve koota tietoja, josta nyt käyttöön saatu Kekkosen 
henkilökohtainen arkistokin antaa viitteitä. Pekka Peistä varten 
Kekkonen luonnollisesti tarvitsi tietoja, mutta Kekkosen organisoi
ma tietojärjestelmä ei varmaankaan ollut tarkoitettu yksinomaan 
sotapropagandan käyttöön.

OSS:n käytettävissä oleva Suomen-aineisto vuosilla 1942-1944 
antaa viitteitä niiden alkuperästä. Tikanderin koritaktimiehenä 
Kekkonen ei suinkaan ollut ainoa suomalainen, mutta varmastikin 
heistä tärkeimpiä. OSS:n kanssa läheisissä tekemisissä Helsingissä
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(ennen diplomaattisuhteiden katkeamista kesä-heinäkuun alussa 
1944) oli mm. Suomen ilmavoimien komentaja, kenraaliluutnantti 
Jarl Lundqvist, josta OSS:n raporteissa on runsaasti mainesanoja. 
Ne korostuivat välirauhan jälkeen, jolloin Lundqvist ryhtyi yhteis
työhön myös neuvostotiedustelun kanssa: ’’Kenraali Lundqvist 
tunnetaan sympatioistaan Liittoutuneita kohtaan, ja on jatkuvasti 
vastustanut yhteistyötä Saksan kanssa”.58

Urho Kekkosen jäljittäminen OSS:n yhteysmieheksi vuosina 
1943-44 on selviö, mutta kuinka pitkälle Kekkonen tuossa yhtey
dessään todellakin meni? Hänen taipumuksensa konspiratiiviseen 
toimintaan, salaisiin sopimuksiin ja peittelyihin näytti olleen hänen 
verissään, jota paljon myöhemmin nyt tietoon tulleet todisteet hä
nen toiminnastaan KGB:n kanssa osoittivat.59 KGB oli, samalla 
tavoin kuin OSS, kanava suurvallan keskuksiin, ja Kekkonen tiesi, 
kuinka näitä kanavia käytetään henkilökohtaisten tavoitteiden 
edistämiseksi. Suurvallan tiedustelulaitoksen asiamieheksi ryhty
minen johti tietysti asianomaisen koskemattomuuden menettä
miseen, mutta Kekkonen katsoi ilmeisesti senkin sijoitukseksi tule
vaisuuteen.

Vuoden 1943 lopulla Kekkonen päätti vaihtaa ’’salaisen diplo
matiansa” astetta näkyvämmäksi. Hän kirjoitti almanakkaansa 
14.11.1943 kohdalle: ”15/11 Olin I kerran toimikunnassa. Keto, 
Voionmaa, Frietsch, Hannula, L. Zilliacus, Ölander”.60 Kekkonen oli 
yllätetty täydellisesti aiemmin syyskuussa, kun Väinö Tanner piti 
’’rauhanpuheensa”. Siinä hän esitti, ’’että meidän on lähdettävä 
siitä, että joudumme vastedes elämään voimakkaan Neuvostoliiton 
naapurina”, mutta Neuvostoliiton olisi annettava Suomelle ’’takeet 
siitä, että meitä ei siltä taholta uhkaa jatkuva vaara”. Tanner 
kannatti aseellista taistelua ja ’’aseellista varuillaanoloa niinkauan 
kuin maailmansota kestää”.61 Kekkonen päiväsi Tannerin puhetta 
seuraavalle päivälle muistionsa (26.9.1943) presidentti Risto Rytil
le. Tanneria arvostellen Kekkonen sanoi vaatimuksen, ’’että Neu
vostoliiton on pyydettävä meiltä rauhanneuvotteluja ja  tarjottava 
meille vaatimiamme takeita, huonosti soveltuvan vallitseviin tosi
asiallisiin olosuhteisiin”. Kekkosen mielestä ’’tilanne ... on kehitty
nyt niin pitkälle, että Suomen hallituksen puolesta olisi virallisesti 
esitettävä Neuvostoliitolle keskusteluja rauhan aikaansaamises
ta”.62 Maalaisliiton eduskuntaryhmässä Kekkonen toisti Rytille 
esittämänsä näkökohdat ja väläytti Yhdysvaltojen ja Liittoutunei
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den tärkeätä roolia puheluonnoksessaan: ’’Jokainen meistä pitää 
Suomen asemaa, koska ei sotaa USA:n kanssa, parempana kuin 
Unkarin. Mutta Unkari on pelannut hyvin. Se on mm. tehnyt viral
lisen sopimuksen Jugoslavian pakolaishallituksen kanssa, Roma
nia lähettänyt diplomaatteja Liitt(outuneiden) luo. Niihin luot
tavat”.63

Joulukuun 7. päivänä 1943 Kekkonen tuli julkisesti esille ns. 
rauhanopposition miehenä pitäen Ruotsin valtiopäivätalossa kuu
luisan puheensa, johon sisältyi signaaleja Suomen asemasta sodan 
jälkiselvittelyissä. Kekkonen oli valmistellut puhettaan OSS:n 
Wilho Tikanderin kanssa edellisenä päivänä, jonka hänen kalente- 
rimerkintänsä vahvistaa. Kekkonen vahvisti Tikanderin ’’merkittä
vän vaikutuksen” puheensa valmisteluissa paljon myöhemmin, ta
savallan presidenttinä toimiessaan.64 Kekkosen puhe oli ennen 
kaikkea viesti tuleville voittajille hänen valmiudestaan olla käytet
tävissä rauhanprosessissa, tapahtui se sitten Suomen maaperällä 
tai mahdollisesti pakolaishallituksen muodossa — tuo suunnitelma
han ei ollut suinkaan poissa esityslistalta, kuten kesän 1944 tapah
tumat tulivat osoittamaan.65

Kun tutustumme nyt saatavilla oleviin OSS:n Suomea koskeviin 
asiakirjoihin, näyttäytyy silloisen kansanedustaja Kekkosen toi
minta Neuvostoliiton liittolaisen Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun 
kanssa kollaboratiolta. Pekka Peitsen samanaikaiset spekuloinnit 
tuon liittosuhteen särkymisestä kuuluisivat ilmeisesti psykohisto
rian piiriin. Kekkonen tiivisti silloin omaa suhdettaan salassa länsi- 
liittoutuneiden johtavaan voimaan Yhdysvaltoihin, koska hän tiesi 
varmuudella sanomansa menevän perille Moskovaan, jonne se oli 
tarkoitettukin. Tikander lähetti kaksi päivää Kekkosen puheen 
jälkeen raporttinsa Lontooseen OSS:n Euroopan päämajaan. Vas
tauksessaan Tikanderille -  jota kutsuttiin ”Ty”:ksi -  Leslie T. Fos- 
sel Lontoosta sanoi ’’T.1049” (Urho Kekkonen?) raportin otetun vas
taan ’’suurella innostuksella”. Samassa yhteydessä Fossel totesi 
kuitenkin, ettei ole aivan vakuuttunut siitä, että Tikanderin ja 
”161”:n johtopäätökset ’’tästä aineistosta” olisivat kohdallaan: 
” ... että tämä aineisto olisi liian kuuma lähetettäväksi alkuperäi
senä”. Tikander siis yritti ’’myydä” Kekkosta OSS:n päämajaan 
merkittävänä kontaktina ja siinä onnistuikin. Vasta kuukausia 
myöhemmin Tikander sai avauksen lävitse, mutta se ei kuulu esi
tyksemme piiriin.66
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Mitä Kekkonen sitten sanoi julkisesti?

” ... emme voi rakentaa tulevaa ulkopolitiikkaamme Venäjän ja 
sen nykyisten liittovaltioiden poliittisille vastakohtaisuuksille 
ja niiden ennustetulle epäsovulle. Se olisi spekulointia hyvin 
epämääräisillä mahdollisuuksilla, ja  sellaisen politiikan tulok
sena olisi, jos tuo epäsopu todella syntyisi, että Suomi kuitenkin 
joutuisi Venäjälle vihamielisen suurvaltaryhmän alituisesti 
taistelevaksi eteentyönnetyksi tukikohdaksi”.67

Pekka Peitsi oli toisaalla laskenut Suomen mahdollisuudet juuri 
tämän ’’epäsovun” varaan ja  jatkoi samalla linjalla johdonmukai
sesti vielä kesällä 1944 vaatien kansakuntaa varautumaan ’’sanka
rilliseen itsemurhaan”, vaikka se olikin vaihtoehdoista huonoin. 
Pekka Peitsi torjui Neuvostoliiton esittämät rauhanehdot maalis
kuussa 1944, koska ’’heikkona taistelusta luopuminen” merkitsisi 
’’uusista mahdollisuuksista” luopumista; ’’Kaikki tek ijät... puhuvat 
voimakkaasti alistumista ja taistelusta luopumista vastaan, kun 
sen ehdot ovat musertavan raskaat”.68 Valmistellessaan Tukholman 
puheitaan Kekkonen, Neuvostoliiton asemaa arvioidessaan, oli har
kinnut liittoutumista Neuvostoliiton kanssa. Hillilän muistiinpano
jen mukaan Kekkonen näki Suomen selviytymisen mahdottomana 
rauhan oloissa Neuvostoliiton rinnalla, koska Suomi ei ’’voisi ajan 
pitkään kestää sitä vastaan”.69 Näkemykset vastasivat ilmeisesti 
myös Wilho Tikanderin ajatuksia ja saivat siten muotonsa Kekko
sen puheissa. Sitä paitsi on luultavaa, että Kekkonen oli saanut 
vihiä jo Tukholmassa Aleksandra Kollontain 20.11.1943 Suomen 
hallitukselle jättämästä rauhanaloitteesta.70 On huomattava lisäk
si, että Yhdysvallat jätti 31.1.1944 verbaalinootin Suomelle, josta 
toimenpiteestä Kekkonen niin ikään oli mitä ilmeisimmin tietoinen 
jo etukäteen Tikanderin kautta. Stalin ja Molotov olivat samoihin 
aikoihin ilmoittaneet rauhan saamisen tuloksena syntyvän ’’Karja- 
lais-Suomalainen tasavalta”, Otto Wille Kuusisen elinikäinen unel
ma, joka silloin varmastikin sai myös amerikkalaisissa poliittisissa 
piireissä suotuisan vastaanoton.71

Moskovan rauhanehtoihin suostuminen keväällä 1944 oli mah
dottomuus, sen tiesivät sekä Pekka Peitsi että Urho Kekkonen. 
Jälkimmäinen halusi välittää eduskunnan puhujapöntöstä signaa
leja liittoutuneille valloille: ”Se on katkera totuus. Saksa häviää 
tämän sodan. Ryssän ehdot on ankarat, mutta kuka takaa, että
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saammeko myöhemmin sellaisiakaan? Siitä on nyt kysymys. Ja 
mitä enemmän ryssä voittaa, sen huonommaksi tulevat ehtomme. 
Odottaminen voi olla kohtalokasta. Ja mihin perustamme parem
mat toiveet?”72 Yksityisesti Kekkonen kääntyi presidentti Rytin 
puoleen ja kirjelmissään 17.3. ja  15.4.1944 vaati kääntymistä presi
dentti Rooseveltin puoleen ’’hyvien palvelusten” saamiseksi. Kekko
nen ennusti sodan pitkittyvän, ja silloin ’’nykyisen ajankohdan jä l
keen kärsittyjen menetysten olleen tarpeettomia”. Se ’’antaa kiitol
lisen maaperän repivälle valtiolliselle toiminnalle rauhan tultua”, 
kirjoitti Kekkonen 14.3.1944 kirjeessään ja on merkinnyt marginaa
liin kynällä ’’SKP”.73 Kuukautta myöhemmin Kekkonen vaati vielä
kin ponnekkaammin lähestymistä juuri Yhdysvaltoihin: ’’Käytän
nössä tämä merkitsee sitä, että meidän tulee suositellun saksalai
sen orientaation asemesta ostentatiivisesti valita päinvastainen 
orientaatio, s.o. hallituksen edessä oleva uudelleenmuodostaminen 
on suoritettava sitä silmälläpitäen, että sen nojalla kaikkialla voi
daan päätellä Suomen pyrkivän tällä poliittisella toimenpiteellä 
luomaan edellytykset suhteiden säilyttämiselle Yhdysvaltoihin ja 
rauhanneuvotteluj en j atkamiselle”.74

Yhdysvaltojen ulkoministeriön State Departmentin ja OSS:n 
asiakirjojen perusteella syntyy selkeä kuva siitä, että Urho Kekko
nen, ’’rauhanvoimien johtoon”75 näkyvästi siirtyessään kesäkuussa 
1944, harkitsi entistä vakavammin myös pakolaishallituksen vaih
toehtoa -  ilmeisenä pyrkimyksenään nousta itse sen pääministe
riksi. Tuon projektin historia ja sen amerikkalaiskytkennät eivät 
kuulu tämän esityksen piiriin. Kekkosen näkyvä aktivoituminen 
ns. rauhanopposition kärkimieheksi ja  pakolaishallitussuunnitel- 
man konkretisoiminen osuivat heti Neuvostoliiton suurhyökkäyk
sen 9.6.1944 yhteyteen. 47 kansanedustajan kokouksessa 22.6.1944 
Kekkonen alusti ja hänet valittiin rauhanopposition puheenjohta
jaksi. Puheessaan Kekkonen vakuutti, ettei kokousta ole kutsuttu 
’’paniikkimielialan vallitessa”, vaikka muusta ei ollut kysymys. 
Kekkonen totesi Neuvostoliiton suurhyökkäyksen merkitsevän ’’po
liittisen johtomme spekulaatioiden murskaantumista”. Vaihtoeh
toina olivat antautuminen rauhaan tai ’’armeijan toivoton taistelu”, 
josta seuraisi ’’okkupaatio”. Kekkosen johdolla presidentti Rytiä 
23.6. tapaamassa käyneen ’’lähetystön” saaman vaikutelman Kek
konen puki näin: ’’Emme saaneet tietää sanottavasti uutta. Tärkeä 
Tasavallan presidentin periaatteellinen kanta rauhan puolesta.
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Tärkeää on myös, että nyt on muodostettu järjestetty ryhmittymä, 
joka seuraa tilannetta ja valvoo, että poliittinen johto ei sido maam
me kohtaloa Saksaan”.75

Kekkosen johdolla ’’järjestäytynyt ryhmittymä” toimi jo kuten 
’’varjohallitus”. Kekkonen myönsikin, että ’’olen nyt joutunut rau
hanaktivistien etunenään ja  varsin näkyvästi aion jatkaa samaa 
osaa johdonmukaisesti ja avonaisesti”.76 Samana päivänä (23.6.) 
Saksan ulkoministeri Joachim von Ribbentrop saapui Helsinkiin. 
Sitä seurannut sopimus, Saksan aseapuja suomalaisten joukkojen 
torjuntavoitot olivat rauhanoppositiolle täysi yllätys, ja veivät poh
jan siltä strategialta, jota Kekkonen oli kehitellyt mm. OSS:n edus
tajien kanssa Tukholmassa. Erillisrauhan sijasta Ryti ja  Manner
heim olivat päättäneet jatkaa taistelua. Kekkosen edellä siteerattu, 
jokseenkin omahyväinen huomautus näkyvästä rauhanaktivistien 
johtajuudesta vaihtui epätietoisuudeksi ja peloksi tulevaisuudesta. 
Maalaisliiton eduskuntaryhmässä 25.6. Kekkonen sanoi Suomea 
odottavan ’’Unkarin kohtalon”, mikä teki pakolaishallitusvaihtoeh- 
don tietysti vieläkin realistisemmaksi.77 Hänen mielestään Rytin 
Hitlerille lähettämää kirjettä sodan jatkamisesta Saksan sotilaalli
sen avun edellytyksenä oli pidettävä ’’vallankaappauksena”. ’’Het
kellä, jolloin kaikki näkevät Saksan häviön, on Suomi sitonut 
kätensä siihen. Menetämme tällä kokonaan anglosaksien myötä
tunnon, ja siihen meillä ei olisi ollut varaa”.78 Kuultuaan Vilkunalta 
27.6. yksityiskohtia sopimuksesta Kekkonen merkitsi suorastaan 
lakonisen alistuneena, ilman huomautuksia, muistiin saamansa 
tiedon.79

Wilho Tikanderia Kekkonen ei päässyt tapaamaan Tukholmaan 
ennen kuin vasta elokuun 19. päivänä. Valpon päällikkö ja  Kekko
sen ystävä Paavo Kastari pani Kekkosen matkustuskieltoon; hän 
kirjoitti almanakkaansa: ’’Lopullinen tieto. Matkustuslupa kiellet
ty!”80 Kekkonen oli ’’haukkunut Kastarin kuntoon” myös sen vuoksi, 
että Kekkosen puhelinta oli kuunneltu. Vaikka asiakirjoja ei ole
kaan käytettävissä, on todennäköistä, että Valpon seurannan pää
asiallinen syy koski Kekkosen tiheitä Tukholman matkoja ja hänen 
yhteyksiään amerikkalaisiin tiedustelumiehiin siellä. Tämän on 
vahvistanut myös Paavo Kastari suullisesti.81 Maalaisliiton edus
kuntaryhmässä Kekkosen kiivas vastustaja ja  sotasyyllisenä sit
temmin tuomittu maisteri Tyko Reinikka kieltäytyi 29.6. antamas
ta tilanneselostusta Maalaisliiton eduskuntaryhmässä sen vuoksi,
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että ryhmässä oli -  Kekkosen oman päiväkirjamerkinnän mukaan -  
’’sellaisia jäseniä kuin Kekkonenkin, joka pitää kokouksia toisiin 
ryhmiin kuuluvien kanssa ja on syytä pelätä, että hänen (Reinikan) 
antamansa tiedot sitä kautta menee ensin Ruotsiin ja sieltä heti 
Venäjälle”.82

Reinikka oli oikeammassa kuin tiesikään. Kekkosen OSS-yhtey- 
destä hänkään ei tiennyt, vaan kuvitteli Kekkosen ja muiden rau- 
hanoppositiolaisten vuodattavan tietoja Ruotsin poliittisten piirien 
välityksellä vihollisille.

Saksan antama aseapu Suomelle oli Kekkoselle ja  muille rauhan- 
oppositiolaisille suuri järkytys, koska sota jatkui. Suomalaisten 
joukkojen torjuntavoitot Kannaksella veivät pohjan myös pakolais- 
hallituskaavailuilta, vaikka Kekkonen olikin ottanut asian esille 
J. K. Paasikiven kanssa 30.6.1944. Samana päivänä Yhdysvallat 
katkaisi diplomaattisuhteensa Suomen kanssa. Paasikiven mukaan 
Kekkonen oli kertonut ’’oppositiopuolueen neuvotelleen, mitä oli 
tehtävä. Oli tullut siihen päätökseen, että olisi koetettava toimia 
ulkomailla s.o. Tukholmassa, jonne olisi muodostettava komitea, 
joka edustaisi niitä piirejä Suomessa, jotka eivät hyväksy nykyistä 
politiikkaa ... Tämä komitea toimisi aluksi hiljaa siihen asti, kun
nes Suomessa alkaa vainoamiset...”. Kun Kekkonen mainitsi, että 
hankkeesta olisi ilmoitettava myös presidentille ja ulkoministerille, 
Paasikivi kauhistui. Hän näki luonnollisesti kyseessä olevan maan
petoksellisen toiminnan ja pyysi Kekkoselta, ’’että siitä ei mainita 
mitään hallitusmiehille” . Näin Paasikivi -  oman ilmoituksensa mu
kaan — sitoi itsensä kuitenkin maanpetokselliseen suunnitelmaan. 
Hänessä poliitikko voitti juristin.83

Noina kesä-heinäkuun viikkoina, kun suomalaiset joukot kävivät 
kamppailua kirjaimellisestikin maan kohtalosta, Kekkonen ja  muut 
vähäisemmät opposition edustajat pohtivat kuumeisesti keinoja, 
joilla Suomen selviytyminen rauhaan ei jäisi riippumaan Ribben- 
trop-sopimuksen antamasta pelivarasta. Kekkonen oli luonnostel
lut jo 26.6.1944 esityksen eduskunnan puhemiehelle päiväjärjestyk
seen siirtymiseksi, eli Ribbentrop-sopimuksen torjumiseksi, vaikka 
tuota termiä ei silloin vielä käytettykään. Sopimus tehtiin eduskun
taa kuulematta. Vielä kuukautta myöhemmin Kekkonen luonnos
teli uuden kysymyksen hallitukselle, mikä koski ’’Saksalle annetun 
poliittisen sitoumuksen muotoa”. Sitä kysymystä ei koskaan esitet
ty, sillä Kekkonen sai Tukholmasta juuri samana päivänä tiedon
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Stalinin halukkuudesta rauhankosketukseen. Paradoksaalisti juuri 
Ribbentrop-sopimuksen aikaansaama Suomen sotilaallisen tilan
teen parantuminen oli Stalinin ratkaisun vauhdittaja, ja  siitä 
syystä myös Kekkosen rooli korostui, mutta ei suinkaan enää rau
hanopposition miehenä vaan rauhanjälkeisen Suomen yhteistoi- 
mintamiehenä.84

Heitä oli tietysti muitakin, kuten OSS:n asiakirjat osoittavat. Itse 
asiassa kaikki edellä kerrottu on luettavissa amerikkalaisista asia
kirjoista, eikä ole aihetta epäillä tämän tiedon kulkeutuneen Mos
kovaan. Esimerkiksi 7.7.1944 päivätyssä numeroidussa OSS:n tut
kimus- ja  analysointiosaston painetussa asiakirjassa ’’The Finnish 
Crisis” on kuvattu hyvin tarkasti kevään ja kesän 1944 tapahtumat 
Suomen hallituksen sisäpiiristä nähtynä.85 Kun Urho Kekkonen oli 
eittämättä OSS:n tärkeimpiä tietokanavia, on syytä uskoa tuon 
asiakirjan olevan Tikanderin käsialaa. Siinä viitataan mm. myös 
Eljas Erkon mielipiteisiin, joiden mukaan ’’katastrofaalisesta pää
töksestä” (= Ribbentrop-sopimus) vastasivat Ryti ja ulkoministeri 
Henrik Ramsay.86

Tieto Stalinin valmiudesta rauhanneuvotteluihin välittyi suoraan 
Kekkoselle 19.7.1944 Ruotsin ulkoministeriön kautta. Muistiinpa- 
nojensa mukaan Kekkonen itse kertoo saaneensa rauhanopposi
tioon kuuluneen Ralf Törngrenin välityksellä tuona päivänä tiedon, 
että Ruotsin Suomen lähettiläs ministeri Hans Beck-Friis haluaa 
tavata nimenomaan hänet (Kekkonen) kertoakseen Neuvostoliiton 
Ruotsin lähettilään madame Kollontain viestistä. Miksi juuri Kek
konen, on hyvä kysymys?87

Kekkonen on laatinut asiasta laajan muistion -  itseäänkö varten? 
Beck-Friis oli tavannut Tukholmassa käydessään 14.7. Neuvostolii
ton lähettilään Aleksandra Kollontain, joka -  Moskovan ohjeiden 
mukaan -  välitti tiedon, että Stalin oli valmis keskustelemaan 
rauhasta. ”... Suomen asia ei Venäjän puolelta ole vielä lopullisesti 
umpeenlyöty, vaan että jäljellä on mahdollisuus saada aikaan rau
ha. Se edellyttää kuitenkin, että aloitteen on tultava Suomen tahol
ta, jonka puolestaan on kirjoitettava ja  pyydettävä rauhaa.” Kollon
tai tyrmäsi Kekkosen aiemmin kehittelemän ajatuksen Tukhol
maan tai muualle perustettavasta ’’rauhankomiteasta” tai ’’pako
laishallituksesta”, jollaisen kanssa Neuvostoliitto ei neuvottele rau
hasta. Kekkoselle tämä signaali oli tietysti tärkeä, koska hän luopui 
juuri samana päivänä ajatuksesta käynnistää hallituksen vastai
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nen operaatio: välikysymys. Kollontai oli myös sanonut syntyneen 
väärinkäsityksen, koska Neuvostoliitto ”ei koskaan ole tarkoittanut 
mitään ehdotonta antautumista. Venäjä on vaatinut poliittista ka- 
pitulaatiota”. Hallitusta oli siis vaihdettava, eikä Neuvostoliitto 
halunnut puuttua Suomen sisäisiin asioihin, vaan halusi ’’itsenäi
sen Suomen säilymisen”.88

Kekkonen itse jäi rauhanprosessissa sivuun Paasikiven lailla, 
koska vastuu siirtyi vanhalle marsalkka Mannerheimille ja  uudelle 
Antti Hackzellin johtamalle hallitukselle. Se ei suinkaan vähentä
nyt Kekkosen aktiivisuutta kulissien takana; Maalaisliiton ryh
mässä Kekkosen kannatus oli vähäinen, joten hän etsi vaikutus- 
kanavansa muualta. Niiden pääsuunta oli edelleenkin Liittoutu
neiden pääkaupungeissa, jonne Kekkonen esitteli itsensä tulevai
suuden miehenä. Tavatessaan jälleen Wilho Tikanderin 19.8.1944 
Tukholmassa käydessään Kekkonen valisti tätä Helsingin tapahtu
mista - j a  omista suunnitelmistaan, joille hän siis etsi epäsuorasti 
näin hyväksymistä myös Moskovasta. Edelleenkin amerikkalaiset 
ja neuvostoliittolaiset tiedustelulaitokset toimivat rinnakkain ja 
toistensa hyväksi, vaikka OSS:n ja NKVD:n (KGB) sodanajan yh
teyksistä ei toistaiseksi asiakirjatietoja juuri ole käytettävissä.89

Kekkonen esitteli Tikanderille elokuussa jo melko tarkan ku
vauksen tulevasta sotasyyllisyysprosessista: ’’Mitä tulee siihen 
katkeruuteen, jota on alettu tuntea eräissä piireissä niitä miehiä 
kohtaan, jotka ovat johtaneet Suomen politiikkaa kahden-viiden 
viimeksikuluneen vuoden aikana, on todennäköistä, että nämä mie
het tullaan panemaan tilille teoistaan lähitulevaisuudessa, mahdol
lisesti oikeudessa”, oli Kekkosen viesti voittajille.90 Ei Kekkonen 
silloin voinut tietää, että juuri hän tulisi oikeusministerinä käyn
nistämään sotasyyllisyysprosessin, vaikuttamaan syytettyjen ni
meämiseen ja ohjailemaan merkittävällä tavalla tahtipuikkoa muu
tenkin LVK:n tärkeimpänä suomalaisena kontaktina. Vai tiesikö 
Kekkonen tämän jo silloin? Käytettävissä olevat neuvostoliittolai
set asiakirjat vahvistavat sen, että Urho Kekkosella oli Stalinin ja 
Zdanovin luottomiehenä suuret valtuudet järjestellä esimerkiksi 
sotasyyllisyysoikeudenkäynti haluamallaan tavoin.91

Kun palaamme edellä esitettyyn kysymyksenasetteluun Stalinin 
’’pehmeän linjan” tuntemattomista argumenteista Suomessa, voim
me todellakin havaita tapahtumien lopputuloksissa logiikkaa; sat
tumanvaraisuuksia Urho Kekkosen toimissa oli vähän. Kun Zdanov
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esikuntineen saapui Suomeen, Kekkonen astui sivuovesta käyttö
kelpoisena yhteistoimintamiehenä melkein samalla hetkellä sisään. 
Jelisei Sinitsyn (Jelisejev) oli ottanut yhteyden kymmenen päivää 
Helsinkiin saapumisensa jälkeen ystäväänsä agentti ’’Ahtiin” (Kus
taa Vilkuna). Tämä sotien aikainen ’’lojaali” sensuuripäällikkö 
valitti Sinitsynille (jonka taustan Vilkuna tietysti tunsi), että "taan
tumukselliset yrittävät pysytellä vallassa johtaakseen Suomea 
vanhoja Neuvostoliiton vastaisen vihan ja kaunan teitä”.92 Vilkuna 
esitteli Sinitsynille Urho Kekkosen luonnoksen puheeksi, joka 
tämän oli tarkoitus pitää radiossa. Muistelmissaankin Sinitsyn -  
muiden KGB:n edustajien lailla -  haluaa varjella Kekkosen pitkäai
kaista kiinnitystä puoluevaltioon antaen ymmärtää tämän esiinty
misen tulleen heille (NKGB) yllätyksenä. Toistaiseksi Kekkosen 
agenttinimiä ei ole saatettu julkisuuteen varhaisemmilta ajoilta.93

Sinitsyn luonnehti Kekkosta ’’rohkeaksi ja  demokratialle uskol
liseksi ihmiseksi”.94 Sinitsyn esitteli Kekkosen radiopuhetekstin 
myös Zdanoville, joka sanoi ’’Suomeen ilmaantuneen uusi demo
kraattisesti suuntautunut johtaja, jolla oli oma, kansaa välirauhan- 
sopimusehtoja hyödyntämään kehottava ohjelmansa”.95 Kekkosen 
saatavilla olevien muistiinpanojen mukaan hän tapasi Sinitsynin 
28.10.1944 kotonaan; sen vahvistaa myös hänen almanakkamer- 
kintänsä: ’’Päivällä Jelisejev luonani”.96

Kekkonen laati tapaamisesta laajan muistion, jonka hän kirjoi
tutti puhtaaksi, ilmeisenä tarkoituksena jakaa sitä, mutta muistion 
saajista ei ole tietoja. Sen keskeinen sanoma oli, että neuvostoliitto
laiset pitivät Kekkosta miehenä, joka on ’’johdonmukaisesti toimi
nut rauhan aikaansaamiseksi ja jo ennen sotaa pyrkinyt luomaan 
edellytyksiä Suomen ja Neuvostoliiton hyville suhteille toimenpi
teillä ikkää vastaan”. Saamillaan valtuuksilla Sinitsyn tähdensi, 
että Suomi voi säilyttää itsenäisyytensä. Neuvostoliitto ”ei halua 
sekaantua Suomen sisäisiin asioihin”, mutta hän teki myös selväksi 
ehdon, jolla Neuvostoliitto suostuisi toteuttamaan tuota ’’pehmeää 
linjaansa”. ” ... suhteiden paraneminen vaatisi uutta valtiollista 
johtoa.” Jelisejev pyysi, ’’että tästä keskustelusta ei puhuta kenel
lekään ulkopuoliselle”, mutta Kekkonen itse saisi vapaasti käyttää 
omaksi hyväkseen Neuvostoliiton nimissä annettua valtakirjaa. 
Kekkonen totesi, että hän ei tietenkään voi esitellä NKGB:n edusta
jien mielipiteitä Paasikivelle, joka oli yhteisten suunnitelmien pää
kohde eli ’’uuden valtiollisen johdon” takuumies. Kekkonen pyysi
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Sinitsyniä esittelemään asian Paasikivelle.97 Sinitsyn valitsi yh- 
teyskanavakseen Paasikiveen Reinhold Sventon ja Mauno Pekka
lan, jotka välittivät tälle 29.10.1944 Kekkoselle jo esitellyt poliit
tiset teesit.98

Stalinin miesten ja  Kekkosen yhteinen sisäpoliittinen vastustaja 
ja  sodanjälkeisten ’’stabilisointitoimien” pahin este oli Sosiaali
demokraattinen puolue. Sisäpoliittinen ”stabilisointi” — joka oli 
Kekkosen itsensä NKP:n johdolle lanseeraama suunnitelma -  oli 
hyvin kauaskantoinen tavoite. Sen toteuttamiseen meni itse asias
sa aikaa toistakymmentä vuotta.99 Merkillepantavaa on, että Kek
kosen avustajina toimivat vuosikymmenten ajan ne luotettavat 
KGB:n edustajat, jotka saapuivat Suomeen LVK:n ensimmäisen 
pääjoukon mukana syksyllä 1944. Sinitsynin lisäksi on erityisesti 
mainittava Mihail Kotov, joka säilytti merkittävän asemansa Kek
kosen ja NKP:n johdon yhteysmiehenä aina 1970-luvun puoliväliin 
asti. Juuri Sinitsyn ja Kotov toimivat huhtikuussa 1948 Kekkosen 
salaisina KGB-kontakteina, kun Moskovassa ’’neuvoteltiin” YYA- 
sopimuksesta.100

Kekkonen kiteytti oman konseptionsa omasta linjastaan Zdano
ville 13.2.1945:

’’Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden kehitykselle olisi hyödyk
si, jos voitaisiin kansalle antaa kuva, että Neuvostoliitto näkee 
mielellään radikaalisen porvarillisen suunnan toimivan ja lujit
tavan asemansa porvarien parissa. Tämä suunta hylkää viralli
sen sosialidemokratian opin: ei yhteistoimintaa kommunistien 
kanssa, vaan tulee yhteistoimintaa puolustamaan ja  tuke
maan.”101

Wilho Tikander välitti melkeinpä samana päivänä OSS:n keskuk
seen Washingtoniin tiedon Kekkosen ohjelmajulistuksesta, jonka 
Sinitsyn itse oli amerikkalaisille kollegoilleen esitellyt. Vielä silloin 
liittolaisten tiedustelut näyttivät jakaneen keskenään tietoja. Tuk
holmassa 20.2.1945 päivätyssä raportissa sanottiin, että ’’neuvosto
liittolaisen diplomaatin Jelisejevin mukaan Neuvostoliitto on inno
kas solmimaan sydämelliset suhteet oikeistolaisiin ryhmiin Suo
messa (is anxious to establish cordial relations with the rightist 
groups in Finland)”. Tällä tietysti tarkoitettiin yksinomaan Kekko
sen johtamaa ryhmittymää, mikä oli noussut Stalinin miesten 
tärkeimmäksi sisäpoliittiseksi instrumentiksi Suomessa.102
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Summary

MISSING ARGUMENTS ABOUT STALIN’S SOFT LINE IN  
FINLAND IN 1944-1945

At present we can approach the activity of the Allied Control 
Commission in Finland in 1944-47 not only through the archives 
of the Control Commission itself but also through the archives of 
its chairman, Colonel-General Andrei Zhdanov. However, these 
archives, even when supplemented by the documents relating to 
Finland (Refentura Finlandii) in the Soviet Ministry of Foreign 
Affairs, do not provide final answers about Stalin’s ’soft line’ in 
Finland. A  channel of research, by means of which we can indirectly 
approach secret Finno-Soviet contacts during the Continuation War 
and its immediate aftermath, is opened up through the archives 
of the United States’ wartime intelligence entity, the Office of 
Strategic Services (OSS).

Among Finnish politicians, Urho Kekkonen above all developed 
already in 1943-44 close personal relations with the representatives 
of the OSS in Stockholm, and by this means Kekkonen also made 
himself deliberately known to Moscow as a person who -  alongside 
other representatives of the so-called peace opposition -  would be 
ready to collaborate with the victors of the war. In particular 
Urho Kekkonen’s immediate elevation in autumn 1944 to one of the 
most important Finnish links with the Soviet side of the Control 
Commission is explained in my opinion in the light of his wartime 
connections with the Americans. Kekkonen had his sources of 
information in General Headquarters in Mikkeli and in the 
government; his closest helpers, all working in prominent positions, 
were the head of the censorship, Kustaa Vilkuna, the secretary- 
general in the Foreign Ministry, Aaro Pakaslahti, and the governor 
of Lapland province, Kaarlo Hillila, in whose region the German 
Lapland Army was operating. The OSS documents include delicate 
Finnish information, for example about the mood within the Finnish 
government, relations with Germany and military questions, 
especially during the great Soviet summer offensive in 1944. This 
information was undoubtedly of great importance to the conduct of 
the war by the Soviet Union.
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Erik Wihtol*

MERIVOIMAT VALVONTAKOMISSION KYNSISSÄ

Suomi joutui Liittoutuneiden Valvontakomission valvontaan
19.9.1944 Moskovassa solmitun välirauhansopimuksen mukaisesti. 
Puolustuslaitoksesta Merivoimat ei suinkaan ollut ainoa puolustus
haara eikä liioin ainoa virasto tai laitos, johon Liittoutuneiden 
Valvontakomission eli Neuvostoliiton kiinnostus kohdistui.

Merivoimat, eli laivasto ja rannikkotykistö sekä niille kuuluvat 
laivastoasemat, etappipisteet ja  muut joukot, joutuivat solmitun 
välirauhansopimuksen1 artiklojen mukaan avustamaan Liittoutu
neiden eli tässä tapauksessa Neuvostoliiton asevoimia niiden tais
telussa Saksaa vastaan. Tehtävät lankesivat Merivoimille aika 
luonnollisina, sillä Saksa oli yrittänyt vallata Suursaaren 15.9.1944 
ja samaan aikaan miinoittaa Suomen aluevesiä, etenkin Kotkan 
edustaa. Torjuntatehtävissä Merivoimat, niin rannikkotykistön jou
kot itse saaressa kuin laivaston keveät yksiköt saarta ympäröivillä 
vesillä, oli ensimmäinen puolustushaara, joka aktiivisesti joutui 
taisteluun entistä aseveljeä vastaan.

Merivoimien osalle tuli varsin erilaisia tehtäviä. Valvontakomis
sion asettamaan päämäärään nähden ne voidaan jakaa kolmeen 
luokkaan:

1. Operatiiviset tehtävät eli Neuvostoliiton käskemät toimenpi

teet Saksaa vastaan.
2. Strategiset velvoitteet, joilla Neuvostoliitto vahvensi omaa me- 

ristrategista asemaansa ja  omia toimintamahdollisuuksiaan. 
Ne kohdistuivat Suomen merelliseen ympäristöön, eivätkä ne 

kaikki suinkaan palvelleet Suomen etuja.

* (s. 1925) kommodori, kirjoittanut useita merisotahistoriaan liittyviä tutki
muksia mm. Miinasota Itämerellä vuosina 1939-1940 ja 1941, Suomen 
kauppalaivasto merisodan kohteena vuosina 1939—1945, Neuvostoliiton 
sukellusveneoperaatiot Itämerellä 1939-1945 ja artikkeleita.
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3. Tarkastus- ja valvontatoiminta, jonka avulla Neuvostoliitto 
tarkasti ja kartoitti yksityiskohtaisesti Suomen meripuolus

tusta.

Alkuvaiheessa operatiiviset toimet kohdistuivat suoranaisesti tai 
välillisesti Saksaa vastaan aivan niin kuin välirauhansopimuk- 
sessa edellytettiinkin.

Toimintaa johtamaan Merivoimien komentaja perusti 21.9.1944 
Merivoimien esikuntaan toimiston2. Yhteiselimen, jonka nimi 
muuttui lisääntyneiden velvoitteiden vuoksi vuoden 1944 lokakuun 
alkupäivinä Yhteysosastoksi. Sen johtoon määrättiin komentaja 
Aimo Saukkonen ja  hänen lähimmäksi apulaisekseen komentaja
kapteeni Gösta Fabritius. Yhteysosasto laajeni lisääntyneiden vel
voitteiden vuoksi varsin suureksi.

Ensimmäinen selkeästi operatiivisten toimenpiteiden kausi alkoi 
syys-lokakuun vaihteessa 1944 ja  päättyi Saksan antautuessa 
touko-kesäkuussa 1945.

Samaan aikaan alkoivat myös strategisten tehtävien antaminen 
ja varsin seikkaperäinen meripuolustuksen tutkiminen. Näitä teh
täviä hoitivat valvontakomission eri henkilöt, ja toisinaan oli vaikea 
tietää, mikä oli kulloinkin toimenpiteen todellinen päämäärä. Suo
men Merivoimien tehtävät päättyivät keväällä 1947 Pariisin rau
hansopimuksen3 solmimiseen, mutta käytännössä vasta rauhan
sopimuksen ratifioimiseen4Moskovassa syyskuussa 1947.

Annetut operatiiviset tehtävät ovat jääneet yleensä huomiota 
vaille, koska ne kohdistuivat Suomen merirajojen tuntumaan ja 
jopa ulkomaillekin. Ne jäivät myös alkaneen Lapin sodan varjoon.

Operatiiviset tehtävät

Ennen kuin yhteenkään operaatioon ryhdyttiin, määrättiin5
21.9.1944 eversti A. E. Lyytinen ja  komentaja A. Saukkonen Lavan
saaren neuvotteluihin Lavansaaren komendantin, kontra-amiraali 
Zukovin kanssa. Siellä käsiteltiin Itämeren, Suomenlahden ja Laa
tokan miinoituksia, joista Suomen piti 24.9.1944 klo 12.00 men
nessä luovuttaa miinakartat sekä esittää, mitkä Suomen puolen 
väylistä olivat käyttökelpoiset Neuvostoliiton alusten siirroille.
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Toisena pääasiana käsiteltiin Neuvostoliiton sota-alusten siirty
mistä Lavansaaresta Suomenlahden suulle tai päinvastoin. Suo
men piti viipymättä järjestää Suomen kauppaväylillä luotsaus ja 
varmistaa ensisijaisesti miinaton ja turvallinen väylä neuvostoliit
tolaisille aluksille.

Saksan sodan ensimmäisten operaatioiden ollessa käynnissä 
Merivoimien esikuntapäällikkö, kontra-amiraali Svante Sundman 
ja merisotatoimiston päällikkö, komentajakapteeni Kalervo Kija- 
nen kävivät6 16.10.1944 Kronstadtissa neuvottelemassa Neuvosto
liiton Itämeren laivaston komentajan, amiraali Vladimir Tributsin 
kanssa yhteisistä operaatioista, jotka suunnattiin pääasiallisesti 
saksalaisten merellistä toimintaa vastaan. Neuvotteluissa käsitel
tiin, ja  niissä jopa velvoitettiin Suomen laivastoa järjestämään ja 
vastaamaan

— Suomen ja  Ruotsin välisen laivaliikenteen turvallisesta kulus
ta ohjaamalla se pohjoista reittiä pitkin Ahvenanmaan Saggös- 
ta Ruotsin Öregrundiin.

-  Laivaston komentajan johdolla saatto- ja muista varmistus
toimista. Komentajalla oli käytössään neljä tykkivenettä, neljä 

saattajaa, yhdeksän vartiomoottorivenettä, kahdeksan mootto
ri torpedo venettä ja  kymmenen SB-lentokonetta, käytännössä 
koko sota-ajan laivasto lukuun ottamatta panssarilaiva Väinä
möistä, sukellusveneitä sekä miinanlasku- ja  raivausmuodos- 
telmia. Ilmavoimat alisti operatiivisesti merivoimille ja edel
leen laivastolle mainitut SB-sotasaalispommikoneet.

Neuvostoliiton laivasto otti tehtäväkseen varmistaa, lähinnä saksa
laisia sukellusveneitä vastaan, Ahvenanmeren Maarianhaminan 
eteläpuolella. Tätä varten Neuvostoliiton Itämeren laivaston kont
ra-amiraali N. Feljdman johti Maarianhaminasta valvonta- ja  var
tiointitehtäviä. Hänen käytössään oli mm. kaksi neuvostoliittolais
ta tykkivenettä ja  kuudesta kahdeksaan MO-luokan vartiomoottori
venettä. Tarvittaessa oli tehtävä määrä toteuttaa yhteistoimin
nassa suomalaisten kanssa. Neuvostoliitto vastasi merialueen val
vonnasta Hangosta Utöhön aluksilla ja  lentokoneilla partioimalla.

Suomelle annettiin erittäin raskas velvoite kevääksi 1945 varus
taa ja asettaa kansainvälisen, eli Neuvostoliiton miinanraivaus-
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komission käyttöön 200 raivaajaa. Raivattavat alueet oli määrä 
ilmoittaa myöhemmin.

Kontra-amiraali Feljdmanin kanssa käytyjen neuvottelujen7 jä l
keen Laivaston esikunta antoi käskyn8 partioinnista Ahvenanmaan 
pohjoisilla vesillä, saattuetoiminnan järjestämisestä sekä Märketin 
kapeikon miinoittamisesta. Miinoittamisesta oli käsky tosin annet
tu jo 17.9.1944, mutta miinanlasku myöhästyi runsaan kuukauden, 
eikä miinoite ehtinyt vaikuttaa Pohjanlahden tilanteeseen eikä 
myöskään saksalaisten sukellusveneiden toimintaan syyskuun puo
livälin jälkeen.

Operatiivisista suoritteista on tutkittuja käsitelty erikseen lukui
sia yksittäistapauksia. Kaikki liittyvät kuitenkin toisiinsa ja muo
dostavat yhden kokonaisuuden.

On esimerkiksi pohdittu, miksi Neuvostoliiton laivasto vastasi 
Hangon ja Utön merialueen valvonnasta. Vastaus on selkeän yksin
kertainen: Neuvostoliiton sukellusveneet käyttivät Hangon, Utön 
tai Maarianhaminan meriväyliä siirtyessään toiminta-alueelle tai 
sieltä palatessaan. Näitä vesiä oli edullisempaa valvoa itse ja saat
taa omia sukellusveneitä vielä kriittisinä pidetyillä merialueilla 
omilla luotettavilla aluksilla kuin tilapäisen vielä epämääräisen 
liittolaisen voimilla.

Seuraavassa käsitellään eräitä erillistapauksia. Ne nivoutuvat 
kuitenkin omaksi kokonaisuudekseen, ja kaikki oli suunnattu sak
salaisia vastaan.

Miinoitukset

Märketin kapeikkoon oli laskettu vuonna 1941 laskettujen miina- 
vaarannosten lisäksi vuonna 1942 suuri määrä miinoja Pohjanlah
den eteläisen pään sulkemiseksi. Miinoittamisella Suomi oli halun
nut estää tai ainakin vaikeuttaa Neuvostoliiton sukellusveneiden 
operaatioita Pohjanlahdella.

Märketin kapeikon miinakenttiä vahvennettiin9 vielä vuoden 
1944 marraskuun loppupuolella. Nyt näillä uusilla miinakentillä 
toivottiin saksalaisten sukellusveneiden aktiviteetin loppuvan tai 
ainakin vaikeutuvan Pohjanlahdella.
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M arketin  m iinakentät 27.11.1944

Nimitys 
ja aika

Laskupaikka Miinanlaskija Miinat ja 
syvyytys

Pahkakuppi 1 
27.10.1944

Märketistä
kaakkoon

Louhi 64 ankkuroitua 
miinaa 
3 m

Pahkakuppi 2 
23.11.1944

Märketistä
etelään

Louhi 87 antenni-ja 23 
ankkuroitua miinaa 
3 m

Pahkakuppi 3 
27.11.1944

Signilskäristä
luoteeseen

Louhi
Ruotsinsalmi

74 antenni- ja 34 
ankkuroitua miinaa 
3 m

Huom. Antennimiinan räjähdysainetta sisältävä pallo on syvällä, 
jopa noin 30 metriä vedenpinnasta, mutta sen antenniköyden päässä 
oleva koho oli syvyytetty noin kolmeen metriin. Sukellusveneen osu
essa joko miinapalloon, antenniköyteen tai sen kohoon sulkeutui 
virtapiiri miina-sukellusvene-antenniköysi ja  miina räjähti aina 
sukellusveneen alla. -  Ankkuroitu miina edellytti aina kosketusta 
itse räjähdysainetta sisältävään miinapalloon.

Enempiä miinoja ei laskettu Märketin kapeikkoon. Lähestyvän 
talven arveltiin estävän toistaiseksi myös sukellusveneiden operaa
tioita.

Ruotsin miinavaarannokset Suomen valtakunnanrajan länsipuo
lella täydensivät Märketin sulkua. Ruotsi ilmoitti10 marraskuussa 
1944 Helsingissä olevan sotilasasiamiehensä välityksellä, että he 
tehostaisivat Märketin kapeikossa merialueen valvontaa lentoko
neilla ja aluksilla.

Neuvostoliitto korosti eritoten merialueen valvontaa myös neu
vostoliittolaisten valvomalla merialueella, mikä käytännössä tar
koitti meri valvontaelinten pitämistä läntisellä Suomenlahdella ja 
Saaristomerellä edelleen toimintakykyisinä.
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Jatkoneuvottelujen tuloksena ja saksalaisten sukellusveneiden 
toteamisen jälkeen Suomen laivasto miinoitti Örön, Hangon ja Lap
pohjan edustat.

Neuvostoliiton Itämeren laivaston Hankoon tukeutuneet MO- 
veneet suojasivat tammikuussa 1945 Suomen laivaston sotien 
1939-1945 aikana suorittamat viimeiset miinoitusoperaatiot. Suo
men laivasto kärsi viimeisen sotien aikaisen alusmenetyksensä täs
sä miinoitustoimessa. Miinalaiva Louhi ajoi 12.1.1945 todennäköi
sesti saksalaisen sukellusveneen U  481 (yliluutnantti Andersen)
11.11.1944 laskemaan miinoitukseen ’’Kuckucksei” ja tuhoutui.

Suomenlahden suun uudet miinoitteet1128.1.1945 mennessä

Nimitys 
ja aika

Laskupaikka Miinanlaskija Miinat ja 
syvyytys

Simo 1 
16.11.1944

Örön edusta Ruotsinsalmi 36 letkulaukaisu- 
miinaa

Simo 2 
18.11.1944

Lappohjan
edusta

Louhi 60 ankkuroitua miinaa 
10 m

Simo 3 
18.11.1944

Gräharun

meriväylä
Ruotsinsalmi 60 ankkuroitua miinaa 

10 m

Vantaa 1 
12.1.1945

Hangosta
etelään

Louhija
Ruotsinsalmi

160 ankkuroitua miinaa 
2 rivissä 
2,5 m

Vantaa 2 
28.1.1945

Hangosta
etelään

Ruotsinsalmi 80 ankkuroitua miinaa 
1 rivissä 
2,5 m

Huom. Letkulaukaisumiina muistuttaa antennimiinaa. Letkulla 
säädetään miinan vaarallinen kosketuskorkeus. Sukellusveneen 
osuessa joko miinaan tai letkuun tapahtuu räjähdys.
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Enempiä miinoja ei täälläkään laskettu, joskin uusien miinoittei- 
den laskuun oli varauduttu keväällä 1945. Tarve poistui Saksan 
luhistuessa.

Sukellusveneiden siirto Suomen aluevesien kautta

Suomenlahti oli sodan 1941-1944 aikana voimakkaasti miinoi
tettu12, eikä sitä pitkin ollut raivattua eikä täysin miinatonta tur
vallista tietä.

Neuvostoliiton piti saada heti välirauhan solmimisen jälkeen syk
syllä 1944 sukellusveneitään Itämerelle taisteluun saksalaista me
riliikennettä vastaan. Suomenlahden keskialuetta pitkin ei pääs
syt, Viron rannikkoalueen saksalaiset olivat miinoittaneet varsin 
perusteellisesti, eikä syyskuun puolivälissä rannikko ollut edes 
vielä Neuvostoliiton maavoimien hallussa.

Neuvostoliitto ei ollut vielä syyskuun lopullakaan aloittanut väy
län miinanraivausta aluksillaan, koska heidän raivausvoimansa 
avasi parastaikaa kulkutietä Suursaaren ja  Tytärsaaren tehok
kaassa saksalaisessa miinaesteessä. Ainoa ratkaisu sukellusvenei
den ja  myös muiden alusten siirrossa Lavansaaren eteentyönne- 
tystä tukikohdasta Itämerelle oli käyttää Suomen aluevesiä idästä 
länteen ja Suomessa tukikohtina Helsinkiä, Turkua, Hankoa ja

Miinakartta vuodelta 1945. Hangon edustan miinoitteet. Miinoite 
Simo 2 on Storgaddin länsipuolelle Lappohjaan johtavalla väylällä. 
Vantaa 1 ja 2 ovat merellä Hangosta eteläkaakkoon. Muut miinoit
teet ovat saksalaisten, suomalaisten tai neuvostoliittolaisten vuonna 
1941 laskemat. Miinalaiva Louhen miinaanajopaikka on merkitty 
rengastetulla X.ilä.

Naval mine chart from 1945. The mine barrages off Hanko. The 
’Simo 2’ mine barrage was situated west of Storgadd in the channel 
leading to Lappohja. ’Vantaa’ 1 and 2 were in the open sea SSE of 
Hanko. Other mine barrages were laid by the Germans, Finns or 
Soviets in 1941. The place where minelayer Louhi hit a mine has 
been marked with a circled X.
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Maarianhaminaa sekä lokakuun alusta Porkkalaa. Suomen alue
vesien käyttö neuvostoalusten kulkuväylänä oli täysin solmitun 
välirauhansopimuksen mukaista.

Neuvostoliiton Leningradin-Kronstadtin alueella olevista sukel
lusveneistä oli syyskuun lopulla 1944 toimintaan valmiina kolme 
venettä (STS-310, STS-318 ja STS-407)13. Veneet aloittivat siirty- 
misensä Lavansaaresta Suomen vesille syyskuun 30. päivänä 
Kronstadtiin määrätyn suomalaisen yhteysupseerin, komentaja
kapteeni Torfinn Fabritiuksen, suomalaisen radioryhmän ja  luot
sien kanssa. Ne kulkivat rannikkoväylää pitkin Hangon, Högsäran, 
Berghamnin ja Lohmin kautta Utöhön. Utöstä veneet siirtyivät 
Itämerelle operaatioalueilleen.

Saattueessa mukana ollut Fugas-raivaaja T-217, jonka mastossa 
liehui Itämeren laivaston sukellusveneprikaatin komentajan, kont
ra-amiraali S. B. Verhovskin lippu, sekä jokunen suojavoimaan 
kuulunut MO-vene palasivat itään rannikkoväylää pitkin. Pellingin 
tienoilla seuraavat neljä venettä, L-3, D-2, Lembit ja  S-1314, odotti
vat jo 2.10.1944 saattamista länteen. Nekin siirtyivät toiminta- 
alueelle Itämerelle 6.10.

Suomalaiset luotsasivat samaa reittiä kolmannen ryhmän kolme 
venettä (STS-309, STS-307 ja S-4)15 5.-10.10.1944 Utöhön, ja sieltä 
nekin siirtyivät edelleen Itämerellä annetuille alueille.

Myös Neuvostoliiton sukellusveneprikaatille kuuluvat emälaivat 
Smolnyi ja Poljarnaja Zvesda saapuivat Suomen vesille 16.10. Ne 
saivat aluksi sijoituspaikakseen Turun ja  Hangon. Niiden tilalle 
tulivat16 myöhemmin emälaivat Irtys ja Volhov, jotka jäivät Helsin
kiin. Irtysille nosti prikaatinkomentaja lippunsa sen ollessa Kataja
nokan kärjessä Helsingissä.

Sukellusveneprikaatin yhdysupseerina toimi lokakuussa 1944 
vaurioituneen suomalaisen sukellusvene Iku-Turson päällikkö kap
teeniluutnantti Pentti Airaksinen. Hänen toimipaikkansa oli aluksi 
raivaaja T-217, jossa toimi sukellusveneprikaatin esikunta, kunnes 
sekin siirtyi Irtysiin.

Airaksinen mainitsee ilmoituksessaan17 mm.:

” ... Minulle selvitettiin, että tehtäväni oli varmistaa aluksen 
(T-217) turvallinen matka sen kulkiessa Suomen saaristoväy- 
lillä. Sanoin sen hyvin käyvän päinsä, kunhan pysymme julki
silla kauppaväylillä. Tultuamme saaristoon ja sivuuttaes-
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samme Kirkonmaansaaren eteläkärjen näimme aivan väylän 
vieressä ja juuri vedenpinnan alapuolella joukon saksalaisten 
laskemia miinoja. Väylä oli tilapäisesti siirretty hieman eteläm
mäksi, jotta paikasta olisi päässyt ohi. Havaintonsa jälkeen 
neuvostoliittolaiset ilmoittivat, että he tulevat liikkumaan väy
lillä vain valoisana aikana ja  lisäksi heillä on kaksi miestä 
keulassa tähystämässä.”

Sen jälkeen sukellusveneiden ja muiden alusten saattamiset ja luot
saamiset Suomen väylillä olivat melkeinpä rutiininluonteista työtä. 
Sukellusveneiden liikehdintä Itämeren ja  Lavansaaren välillä oli 
vilkasta. Neuvostoliiton isot K-luokan veneet (K-52, K-51 ja K-56)18 
luotsattiin lokakuun lopulla Itämerelle. Sieltä ne palasivat ensim
mäinen jo 23.11. ja  viimeinen joulukuun lopulla 1944.

Ensimmäisessä ryhmässä olleet veneet olivat palanneet ret- 
kiltään, siirtyneet Kronstadtiin korjaukseen ja jälleen toiminta- 
alueelle marras-joulukuun vaihteessa 1944.

Merivoimien esikunnan sotapäiväkirjan viimeinen merkintä on 
11.11.1944, ja silloin oli X I neuvostoliittolainen saattue menossa 
Etelä-Suomen kauppaväyliä pitkin. Oli todettava, että sukellus
veneet eivät suinkaan olleet ainoat kauppaväyliä käyttävät alukset, 
vaan hyvin runsas aluskalusto ylläpiti jatkuvaa liikennettä Porkka
laan ja takaisin Suomen itärajalle.

Kaikki nämä saattueet oli alussa suojattava, ja siihen suomalai
set käyttivät vartiomoottoriveneitä ja sodanaikaisen saattolaivueen 
aluksia sekä osittain rannikkoprikaatien raskaampaa aluskalustoa.

Sukellusveneiden siirto, saattaminen ja yhteysliikenne Porkka
laan sujuivat vailla suurempia moitteita neuvostoliittolaisten 
taholta.

Vastaavasti kulki suomalaisten alusten liikenne Porkkalan 
alueen kautta ilman vaikeuksia. Kauttakulku oli anottava Liit
toutuneiden Valvontakomissiolta, eikä sitä yleensä evätty. Siitä 
antoi Yhteysosasto yleisohjeet19 lokakuun lopulla.

Neuvostoliiton sota-ja siviilialusten saattaminen jatkui jäätalven 
1945 jälkeenkin varsin rutiininomaisena. Varsinainen saattaminen 
päättyi kevätkesästä 1945.
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Osasto Arho

Välirauhansopimuksen 17. artiklassa määrättiin kaikki kauppa
laivat asetettavaksi Liittoutuneiden käyttöön. Siihen vedoten neu
vostoliittolaiset määräsivät syyskuun lopulla (28./29.9.1944) ase
tettavaksi käyttöönsä kuljetuskalustoa, lähinnä kaljaaseja, jaaloja 
ja moottoriveneitä.

Tarpeen sanottiin olevan noin 2 000 miehen kuljetus Viron puolel
la olevasta satamasta toiseen, niin ikään Virossa olevaan sata
maan. Kuljetuksen tulisi tapahtua noin 10 vuorokauden sisällä 
määräyksestä. Alukset eivät ottaisi osaa sotatoimiin, vaan toimi
sivat vain huolto- ja vastaavissa täydennyskuljetuksissa. Merivoi
mien taholta ilmoitettiin, että Suomen vakinaista sotavoimaa ei saa 
osallistua Suomen alueen ulkopuolella tapahtuviin sotatoimiin.

Neuvotteluissa20 valvontakomission kontra-amiraali Aleksand- 
rovin kanssa saivat suomalaiset komentaja A. Saukkonen ja ko
mentajakapteeni G. Fabritius tingityksi hänen vaatimansa 100 kal
jaasia tai vastaavaa sekä 100 moottorivenettä 50 kaljaasiin ja 50 
moottoriveneeseen. Näiden piti olla valmiina Hangon alueella 2.10. 
miehitettyinä siviilimiehistöllä.

Merivoimille tuotti erinomaisia vaikeuksia saada kokoon vaadi
tut alukset ja niihin miehistöt. Kukaan omistajista ei ollut halukas 
edes hyvästä palkkiosta (päivää kohti Smk 250, mikä oli vuonna 
1944 aikamoinen rahamäärä) asettumaan ’’uudestaan” sotaväen 
remmiin. Alukset saatiin lopuksi pakko-otolla kokoon. Ne miehitet
tiin, ja  aluksissa oli yleensä neljä henkilöä; päällikkö, konemestari 
ja kaksi kansi- tai konemiestä. Moottoriveneissä oli kahden hengen 
miehistö. Miehistö pakkovärvättiin, heitä oltiin kotiuttamatta tai 
heidät koottiin rannikkotykistöstä, toiminnasta vedettyjen sukel
lusveneiden ja muiden alusten miehistöstä ja harvoista vapaaehtoi
sista.

Alukset kerättiin Hankoon, ja osaston komentajaksi määrättiin 
komentajakapteeni Olavi Arho ja kaljaasilaivueen päälliköksi kap
teeniluutnantti Paul Hongisto. Osastolle annettiin nimi Osasto 
Arho. Alukset varustettiin polttoaineella, joka saatiin Hangossa 
olevalta sukellusveneen emälaivalta (näin erään kertojan mukaan, 
mutta todennäköisemmin laivaston varastosta), ja  10 vuorokauden 
vedellä ja muonalla. Ensimmäiset alukset olivat lähteneet 2.10. ja 
muut 4.-6.10. mennessä.
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Merivoimien esikunta antoi samaan aikaan käskyn koota Han
koon toiset 50 kaljaasia tai jaalaa sekä 50 moottorivenettä. Käsky 
kumottiin kuitenkin ennen lokakuun puoliväliä.

Kaljaasit lähetettiin noin 8-10 aluksen ryhmin Viroon. Jokainen 
kaljaasi tai jaala hinasi perässään moottorivenettä. Kussakin ryh
mässä toimi neuvostoliittolainen laivaston hinaaja tai vastaavan
lainen alus johtoveneenä. Samalla ne joutuivat myös hinaamaan 
konerikon saaneita kaljaaseja. Myös suomalaiset Hangossa olleet 
hinaajat ottivat osaa siirtoon.

Osa kaljaaseista ja  moottoriveneistä (noin 10 + 10) vietiin kuiten
kin Porkkalassa olevaan Neuvostoliiton laivaston tukikohtaan, 
eivätkä ne ottaneet osaa kuljetuksiin Viron puolella.

Yksi osastoista21, kymmenkunta kaljaasia ja  moottorivenettä, 
siirtyi Tallinnan itäpuolelle. Neuvostoliittolainen hinaaja hinasi 
kolmesta neljään kaljaasia ja  toimi Suomenlahden ylimenossa joh- 
toaluksena. Perille päästyä poistettiin kaikki Suomen kansallisuut
ta osoittavat merkit ja  liput, miehistöltä otettiin pois sotaväkeen 
kuuluvat tunnusmerkit, mm. kokardit, heistä tehtiin ’’siviilejä”.

Tallinnan itäpuolella olevaan kaljaasiosastoon kuormattiin mm. 
Rohukylässä sotilaita aseineen ja  varusteineen, jalkaväki tykkejä ja 
muuta raskasta aseistusta, haavoittuneiden hoitovälineitä, mm. 
paareja, sekä hevosia rattaineen. Yleensä arvioitiin lastattua kaljaa
sia kohti taistelukykyinen, joskin vajaa kiväärikomppania. Kysei
nen osasto, yhteensä noin vahvennettu pataljoona (eräiden tietojen 
mukaan vain kaksi vahvennettua komppaniaa), laskettiin 5.10.1944 
maihin22 Hiidenmaan koillis-ja pohjoispuolelle Heltteemaahan.

Osastolla oli paluukuljetuksena23 mm. haavoittuneita ja seuraa- 
vassa kuljetuksessa joku kenraali esikuntineen sekä kevyt patteris
to ja  pataljoona. Autojakin kuljetettiin ja varsin runsaasti hevosia 
kärryineen.

Kaljaasiosaston henkilökunta joutui jättämään aluksensa avoi
melle maihinnousurannalle lokakuun puolivälissä, ja osa miehis
töstä sekä osaston moottoriveneiden miehet (yhteensä noin kolmi
senkymmentä henkilöä) kuljetettiin isolla moottoriveneellä Tallin
naan ja sieltä Suomi-nimisellä laivalla lokakuun puolivälin jälkeen 
Helsinkiin. Tällä ryhmällä ei ollut henkilötappioita, ja materiaali- 
tappiot jäivät jonkin kaljaasin osittaiseen vaurioitumiseen maihin- 
ajon ja  sitä seuranneen purkamisen yhteydessä. Aluksille jäänyt 
henkilökunta aloitti lokakuun puolivälin jälkeen näiden kaljaasien
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Osasto Arhon toiminta Virossa lokakuussa 1944. Kuva Walther Mel- 
zerin teoksesta ’’Kampf um die Baltischen Inseln 1917-1941-1944.”

Kuvassa näkyvät maihinnousualueet, joissa Osasto Arhon kaljaa- 
siosasto oli mukana kuljettamassa maihinnousujoukkoja ja täy
dennyksiä.

The activities of Detachment Arho in Estonia in October 1944. The 
picture was published in Walther Melzer’s book ’Kampf um die 
Baltischen Inseln 1917-1941-1944’.

In the picture can be seen the landing areas to which Detachment 
Arho’s schooners were transporting the invading troops or re
inforcements.

palautuksen Hankoon. Osasto Arhon loppuosaan, noin 26 kaljaa
siin, kuormattiin (saksalaisen lähteen24 mukaan) Tallinnan länsi
puolella jalkaväkeä noin vahvennetun pataljoonan verran. Tämä 
osasto nousi maihin 5.10.1944 Saarenmaahan Muhunsalmen poh
joisrannalle. Suomesta tulleet alukset toimivat lisäksi huoltokulje- 
tuksissa ja yhteys aluksina Viron pohjoisrannalta Viron saarille. 
Alusten palauttaminen Suomeen alkoi lokakuun viimeisellä viikolla.

Moottoriveneet neuvostoliittolaiset ottivat käyttöönsä ilman mie
histöä. Sen he siirsivät kaljaaseille.
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Osasto Arho kärsi niin henkilöstö- kuin alustappioita. Miehistös
tä kaatui tai ylimenossa katosi kahdeksan. Aluksista 16 kaljaasia 
tai jaalaa ja 22 moottorivenettä tuhoutui25:

-  Kaljaasi Greta I katosi miehistöineen jäljettömiin 4.-5.10. me
nomatkalla.

-  Kaljaasit Urho, Amanda ja  Leda tuhoutuivat 5.10. sotatoimissa.
-  Jahti Alexandra tuhoutui 5.10. haaksirikossa.

-  Jahti Leo tuhoutui 7.10. sotatoimissa.
-  Kaljaasit Svea ja Sovinto tuhoutuivat 9.10. sotatoimissa.
-  Kaljaasit Danin ja  Endlan saksalainen sukellusvene U-481 

upotti 15.10. tykkitulella.
-  Kaljaasi Marian saksalainen sukellusvene U-481 upotti 15.10. 

ilmeisesti puskemalla upoksiin.
-  Kaljaasi Sundsvall tuhoutui 19.10. sotatoimissa.
-  Kaljaasi Linnean 24.10. saksalainen sukellusvene U-958 upotti 

mahdollisesti torpedoilla; koko miehistö hukkui.
-  Kaljaasi Piikkiön 24.10. saksalainen sukellusvene U-958 upot

ti joko tykkitulella tai torpedoilla; yksi mies hukkui.
-  Kaljaasi Juralda upposi lähdön yhteydessä 10.10. laiturin vie

reen Hangon satama-altaaseen. Olikohan uppoamisen syy 
haluttomuus lähteä uudelle sotaretkelle?

-  22 moottorivenettä jä i palauttamatta joko tuhoutuneina tai 
muuten neuvostoliittolaisille jääneinä.

Viimeiset alukset palasivat Suomeen 6.11. Osasto Arhoa oli ryh
dytty purkamaan jo 2.11., sitä mukaa kuin alukset tulivat Han
koon. Miehistö kotiutettiin ja  alukset palautettiin omistajilleen.

Neuvostoliiton vaatimus Suomelle asettaa käyttöön näinkin mon
ta ’’maihinnousualusta” sekä sitoa huolto-ja täydennyskuljetuksiin 
suuri määrä matalakulkuisia aluksia osoittaa Neuvostoliiton vai
keuksia saada omia aluksia Leningradin alueelta Itämerelle. Sa
malla se osoittaa improvisoinnin26 taitoa. Neuvostoliitolla oli jo 
tähän aikaan käytössään toistasataa Yhdysvalloista saatua nyky
aikaista ’’Lend-lease” -maihinnousualusta ja ainakin yli kaksisataa 
saksalaista sotasaalislauttaa (MFP-maihinnousu-, Siebel- ja  AT- 
tykistölauttaa). Tosin ei tiedetä, missä nämä maihinnousulautat 
olivat Viron saarten valtauksen aikana.
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Operatiiviseen toimintaan kuuluu mm. alusten huoltaminen, tela- 
kointi ja täydennysten hankkiminen kulutettujen ampumatarvik
keiden, sukellusveneillä lähinnä torpedojen, tilalle. Neuvostoliiton 
Itämeren laivaston tilanne ei ollut mitenkään poikkeuksellinen. 
Sukellusveneet olivat kuluttaneet torpedoja varsin runsaasti; sodan 
viimeisen puolen vuoden aikana kulutus oli 132 torpedoa27.

Tavanomaista alushuoltoa ja siihen liittyvää alusten telakointia 
tapahtui runsain määrin suomalaisilla telakoilla, lähinnä Helsingis
sä, Turussa ja jopa Raumalla saakka. Telakoitavina olivat alussa pinta- 
alukset, mutta myöhemmässä vaiheessa myös sukellusveneet.

Merivoimien Liittoutuneiden Valvontakomissiolle menevissä ma
teriaalin tilanneilmoituksissa esiintyivät mm. torpedot. Torpedo- 
malleista annetuista selvityksistä ilmeni tietysti alkuperämaa ja 
siellä mahdollisesti käytössä ollut torpedomallin lyhenne.

Torpedoista tiedusteltiin tarkemmin28 syyskuun lopulla 1944, ja 
torpedotilaston perusteella tiedusteltiin lisäksi millä tavalla Suomi 
oli hankkinut tilastoissa olleita sotasaalistorpedoja itselleen. 
Ilmeni, että Suomi oli ne ostanut, maksanut sekä kuljettanut ne 
kuormakirjojen mukaan Saksasta Suomeen. Kyseessä oli 53 cm:n 
torpedo T/38 ja 45 cm:n torpedo T/36, eli Neuvostoliiton sukellus
veneiden edelleenkin vuonna 1944 käyttämät torpedomallit.

Neuvotteluissa päätettiin 6.2.1945, että Suomi myy29 ja kunnos
taa ns. sotasaalistorpedoja Neuvostoliitolle ja  luovuttaa ne suoraan 
Itämeren laivaston sukellusveneille. Suomi toimitti Neuvostoliitolle 
72 torpedoa 7 500 USD:n kappalehintaan ja  koko kauppahinta oli 
siis USD 540 000. Torpedoista taistelukärkineen oli 62 kappaletta 
53 cm:n mallia T/38 ja  10 kappaletta 45 cm:n mallia T/36. Ennen 
luovutusta torpedot oli koeammuttava.

Torpedot koeammuttiin Isosaaren torpedokoeasemalla ja kunnos
tettiin seuraavaa (taistelu)laukausta varten Vallisaaren torpedo- 
asemalla.

Aluksi Suomen torpedopaja luovutti kunnossa olevia koeampu- 
mattomiakin torpedoja. Osa niistä vietiin taistelukuntoisina suo
raan laitureissa odottaviin sukellusveneisiin.

Torpedojen toimitus lopetettiin 12.6.1945, jolloin kaksi torpedoa 
jä i vielä luovuttamatta.

Kertomusten mukaan torpedot olivat veneillä toimineet hyvin30.

M ateriaa lin  luovutus ja  torpedojen  m yynti
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Sota-alusten luovutus

Suomi oli ostanut vuonna 1942 Laatokalla olevan saksalaisen Luft
flotte (Ilmalaivaston) l:n, Einsatzstab Fähre Ostin Laatokalla käy
tössä olleet kaksi tykistölauttaa, T  2 ja T  17 (ent. T-2, tykki- ja ent. 
FF-17, ilmatorjuntalautta) ja neljä jalkaväkivenettä, VMV:t 101, 
102, 103 ja 104 (ent. I tai IB, Infanterieboot 1-4) kaikki aseistamat
tomina. Alukset oli aseistettu ja niitä oli käytetty Laatokalla tykki- 
lauttoina ja vartioveneinä.

Saksa oli siirrättänyt 1944 Laatokalle ja myöhemmin luovuttanut 
Suomen käyttöön neljä aseistettua MAL-tykistölauttaa (Marine
Artillerie-Leichter, ent. M 31-34). Alukset oli luovutettu suomalai
sille aseistettuina ja niitä oli käytetty Laatokalla tykkilauttoina. 
Kolme niistä oli toiminnassa elokuussa 1944, neljännen lautan toi
nen peräosa moottoreineen oli kadonnut Tallinnan pommituksissa.

Suomi oli kaapannut sotasaaliina vuosina 1941 ja 1944 kolme 
moottoritorpedovenettä (ent. TKA-141, ent. TKA-64 ja ent. TKA-51) 
sekä vartiomoottoriveneen (ent. TKA-52) ja panssaroidun vartiotyk- 
kiveneen (ent. T-1125), ja kunnostanut ne operatiiviseen käyttöön 
moottoritorpedoveneiksi ja vartiomoottoriveneiksi.

Lisäksi oli vuonna 1941 saatu sotasaaliina A- ja GS-luokan neu
vostoliittolaisia moottoriraivaajia Koiviston kirkonkylän satamas
ta, Laatokalta ja Hangosta.

Telakan numeroilla 761-764 nimetyt ns. 335 tonnin numerohi- 
naajat Neuvostoliitto oli tilannut vuosina 1940 ja 1941 Oy Chrich- 
ton & Vulcan Ab:n telakalta. Ne Suomi oli takavarikoinut. Laivasto 
oli pakko-ottanut ne sitä mukaa kuin ne valmistuivat ja käyttänyt 
niitä hinaajina ja  saattajina.

Neuvostoliitto oli myös tilannut kaksi 400 tonnin jokihinaajaa 
Pihlavan telakalta Porista, Narvin ja  Jurmon. Ne valmistuivat 
1943, jolloin laivasto sai ne ja käytti niitä avomeriraivaajina niiden 
matalakulkuisuuden ja suuren konetehon vuoksi.

Merivoimat joutui kunnostamaan kaikki alukset vuosina 1944 ja 
1945 ja  luovuttamaan Neuvostoliitolle.

5 Sotahistoriallinen aikakauskirja 16 129



V M V 103. Laatokalla toiminut saksalaisilta ostettu VMV 3, entinen 
IB 3, joka luovutettiin Neuvostoliitolle kesällä 1945. Uppoama 10 
tonnia, nopeus 7 solmua, aseistuksena 1/57 mm:n ja 1/20 mmm 
tykit, miehistönä 8 miestä. SA-kuva 159924.

VMV 103 (guard motorboat). VMV 3, formerly IB 3, had been used on 
Lake Ladoga by the Germans before the Finns bought it. It was handed 
over to the Soviets in the summer of 1945. Displacement 10 tons, 
speed 7 knots, armament 1/57 mm gun and 1/20 mm gun, crew 8 men.

T-2. Laatokalla Suomen ostama saksalainen lautta T-2, joka luo
vutettiin Neuvostoliitolle kesällä 1945. Uppoama 143 tonnia, nopeus 
7 solmua, aseistuksena 2/102 mmm ja  2/20 mmm tykit, miehistönä 
40 miestä. SA-kuva 140899.

T-2. Artillery craft T-2, German in origin and used by them on Lake 
Ladoga, then bought by the Finns and handed over to the Soviets 
in the summer of 1945. Displacement 143 tons, speed 7 knots, 
armament 2/102 mm guns and 2/20 mm guns, crew 40 men.



Neuvostoliitolle luovutetut sota-alukset, nimet 
valvontakomission asiakirjojen mukaiset31

Nimi ja tyyppi
Neuvostoliitossa Suomessa

Käyttötarkoitus val
vontakomission mukaan

Luovutus-
päivämäärä

Alukset

TKA-51, G-5 Viima 1 torpedohyökkäys 26.10.1944
TKA-141, 2
TKA-64, 3
TKA-52, D-3 Vasama vartiotehtävä
T-1125 VTV 1
KM GSl-l raivaustehtävä
KM GS-2
KM A2-61
KM A-62
KM A-63
KM A-64
KM A-65
KM A-66 n

KM A-60 30.10.1944
KM A-67 » —”—

Hinaajat

761 Hinaaja 761 hinaaja 26.10.1944
762 762
763 763 _
764 764
Hinaaja Narvi avomerir ai vaaj a 26.10.1944

—”— Jurmo a vomerirai vaaj a

Laatokalla ollut saksalaisper Unen aluskalusto

MAL-31 MAL 31 tykistölautta 5.7.1945
MAL-32 MAL 32
MAL-33 MAL 33
MAL-343 MAL 34
T-2 T-2 tykistölautta 17.7.1945
T-17 T-17
IB-1 VMV101 vartiointi 5.7.1945
IB-2 VMV102
IB-3 VMV103
IB-4 VMV104 —.—

1 GS-veneet (raivaajinakin Suomessa, aseistus mm 1/20 Madsen) oli saatu 
sotasaaliina Hangosta vuonna 1941.

2 A-veneet oli saatu sotasaaliina vuonna 1941 Koivistolta ja Laatokalta.
3 MAL 34:stä puuttui toinen peräosa ja toinen moottori, alus luovutettiin 

siinä kunnossa, eli puoliperättömänä.
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Kaikki alukset luovutettiin ilman aseita ja  vain vähällä poltto
aineella varustettuna. Luovutuspaikka oli yleensä Katajanokalla, 
Sukellusveneprikaatin esikuntalaivan lähettyvillä. Helsingistä 
alukset siirtyivät sisäväylää Porkkalan tukikohtaan.

Rautatiepatterin myynti

Suomi oli Hangon valtauksen yhteydessä saanut sotasaaliiksi32 
kolme osittain tuhottua 305/52 O -rautatietykkiä, siihen kuuluvaa 
osittain tuhottua rautatiekalustoa ja hyvin paljon irto-osia. Putket 
oli räjäyttämällä tuhottu. Suomella oli varastossa vastaavia putkia, 
joten Merivoimat kunnosti vuoteen 1943 mennessä tykit.

Lisäksi Suomi oli saanut niin ikään sotasaaliina viisi 180/57 N I 
-rautatietykkiä, yhden melkein taistelukunnossa Karjalan kan
nakselta ja neljä osittain tuhottua Hangosta. Merivoimat kunnosti 
tykit.

Tykkien luovutuksesta käytyjen neuvottelujen jälkeen Neuvosto
liitto ilmoitti, että ne on luovutettava 31.12.1944 mennessä täydel
lisinä ja ampumakuntoisina.

Tykkien hinnaksi laskettiin33

5 kpl 180/57 N I -rautatietykkiä yhteensä Smk 136 122 000 
3 kpl 305/52 O -rautatietykkiä yhteensä Smk 161 425 000

Samalla luovutettiin jonkin verran 305 mmm ja  180 mmm ampu
matarvikkeita.

Sotakorvausalusten luovutus

Merivoimat joutui välikätenä mukaan myös sotakorvausalusten 
luovutukseen. Merivoimille jä i nimittäin meriliikenteen yleinen 
johto, myös sen jälkeen kun merenkulkuhallitus oli irrotettu
30.11.1944 Merivoimista. Kauppa-ja teollisuusministeriön meren- 
kulkuosasto, jonka johtoon tuli entinen Merivoimien esikunnan esi
kuntapäällikkö, kontra-amiraali Svante Sundman hoiti luovutuk
sen. Hän osallistui ovo. myös Sotakorvausteollisuuden valtuuskun
nan SOTEVAn toimintaan.
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Merivoimien osuus oli todella varsin pieni, jos sitä tarkastellaan 
Suomen sotakorvauksina34 luovutettujen aluksien kokonaismäärää 
vasten.

Aluksia piti luovuttaman sopimuksen mukaisesti noin 14 000 000 
kultadollarin arvosta. Luovutettujen alusten arvo oli 13 952 000 
kultadollaria.

Nimike Määrä Tonnimäärä Kultadollaria

179 rahtialukset 28 kpl 99 640 DWT 4 791 000

180 matkustaja- 
alukset

4 kpl 8 882 BRT 1 200 000

181 naftasäiliö- 
alukset

2 kpl 832 BRT 90 000

182 avomeri- 
hinaajat

6 kpl 724 BRT 801 000

183 jäänmurtajat 2 kpl upp 4 997 t 3 700 000

184 metallinen 
telakka

1 kpl 1 800 t 300 000

185 järvihinaaja 19 kpl 1 607 000

186 pienet 
matkustaj alaivat

18 kpl 801 000

187 moottoriproomut 
eli pienet lastialukset, 
moottori- tai höyry- 
lastilaivat 11 kpl 382 000

188 rautaproomut 14 kpl 300 000
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Panssarilaiva Väinämöisen myynti

Neuvostoliitolla ei ollut Itämerellä yhtään j äreällä tykistöllä varus
tettua, liikkuvaa sota-alusta. Heidän linja- tai taistelulaivansa 
Oktjabrskaja Revolutsia ja  Marat olivat huollon ja vaurioiden ta
kia liikuntakyvyttömät. Sotasaaliina saatu saksalainen linjalaiva 
Schleswig-Holstein oli jo todella vanhentunut ja liikuntakyvytön. 
Sille oli määrätty sijoituspaikaksi Tallinna. Schleswig-Holstein 
romutettiin Väinämöisen kaupan jälkeen.

Neuvostoliitto kävi Suomen kanssa neuvotteluja Väinämöisestä, 
ja lopulta 3.2.1947 Suomen hallitus myi panssarilaiva Väinämöisen 
Neuvostoliitolle 265 miljoonalla markalla35. Tällä summalla hyvi
tettiin ns. saksalaissaatavia. Aluksen luovutti 24.3.1947 Pansiossa 
Suomen valtion edustaja, komentaja A. Saukkonen Neuvostoliiton 
edustajalle, I lk:n kapteeni Suhorukoville.

Neuvostoliiton Itämeren laivasto sai kaipaamansa 254 mm:n jä- 
reillä tykeillä aseistetun ja kunnossa olevan aluksen. Samalla Neu
vostoliiton meristrateginen asema Itämerellä vahventui huomatta
vasti. Alus liitettiin 5.6.1947 Kronstadtin merilinnoituksen osaksi, 
ja luokiteltiin 12.1.1949 merimonitoriksi.

Strategiset velvoitteet

Liittoutuneiden Valvontakomissio ei puuttunut vain operatiivisiin 
tehtäviin, jotka kohdistuivat taisteluun Saksaa vastaan. Heillä, eli 
Neuvostoliitolla, oli myös mielessä suurisuuntaisempia ja pitkän 
aikavälin suunnitelmia. Näihin he sitoivat myös Suomen Merivoi
mat ja Suomen yleisen merellisen toiminnan. Annetut tehtävät 
olivat laajakantoisia ja  yleensä pitkäjänteisiä, taustalla on ehkä 
nähtävissä Suomen merellisen toiminnan täydellinen alistaminen 
neuvostojohdon tahtoon.

Miinanraivaus

Heti välirauhansopimuksen solmimisen jälkeen syksyllä 1944 an
nettiin Suomen Merivoimille valtaisa, lähinnä Suomenlahteen 
saksalaisten, suomalaisten ja  neuvostoliittolaisten laskemien mii-
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nojen raivaus. Tavoitteet olivat jatkuvasti melkeinpä saavuttamat
tomissa. Tästä tehtävästä on tyhjentävä selostus36 kirjan ’’Suomen 
laivasto 1918-1968” toisessa osassa. Kirjassa on komentaja Tapani 
Mattila käsitellyt asian luvussa ’’Merivoimiemme sodanjälkeinen 
miinanraivaustyö”.

Miinojen raivaaminen alkoi heti välirauhansopimuksen solmimi
sen jälkeen. Tuolloin piti raivata ja taata miinoista vapaiksi etenkin 
Neuvostoliiton sota- ja kauppalaivaston käyttämät Suomen vesien 
kulkuväylät. Raivaus jatkui keskeytyksettä aina vuoteen 1950 
saakka. Aluksi painopiste oli Suomenlahden pohjukan raivaamises
sa miinoista. Raivauslaivasto siirtyi sieltä meriä raivaten länteen 
päin. Raivaus ei keskittynyt yksinomaan ulkomerien raivaukseen, 
vaan neuvostolaivaston käyttämiä sisäisiä rannikkoväyliä oli myös 
raivattava. Raivaukseen liittyi Porkkalan—Naissaaren -tasan kak
sinkertaisen sukellusveneverkon poisrepiminen.

Raivaustehtäviin ei sitoutunut yksinomaan laivasto, vaan varsin 
suuren työn tekivät myös rannikkotykistöstä muodostetut raivaaja- 
osastot. Merivoimat muodosti kevääksi 1945 Raivaajalaivaston, 
johon kuului seitsemän raivausosastoa, kolme laivastosta ja neljä 
rannikkotykistöstä. Raivaajalaivastoon hankittiin laivaston raivaa
jiksi sopivien alusten lisäksi lähinnä pakko-ottoteitse enemmän tai 
vähemmän sopivia valtion aluksia kuten merivartiolaitokselta mm. 
vartiomoottoriveneitä, merenkulkuhallitukselta mm. tarkastus- 
aluksia sekä siviilien hinaajia, yhdysmoottoriveneitä jne.

Alusmäärä nousi pitkälti yli valvontakomission vaatiman luku
määrän 200. Raivaajalaivaston henkilömäärä, miesvahvuus, ei saa
nut kuitenkaan ylittää annettua määrävahvuutta, 1 986 henkilöä. 
Henkilöstövahvuus nousi alussa noin 2 150 mieheen, koska raivauk
seen osallistuva merivartiolaitoksen henkilökunta lisäsi vahvuutta.

Todellisuudessa raivaukseen sitoutunutta henkilöstöä oli yli 
2 400. Henkilöstö oli koulutukseltaan varsin kirjavaa, mutta niin oli 
myös raivaukseen sidottu aluskalusto.

Valvontakomission antamat tehtävät olivat laajat ja määräajat 
alueiden raivauksessa erittäin tiukat. Neuvottelut valvontakomis
sion vastaavien henkilöiden kanssa olivat varsin hankalat, eivätkä 
ne raivaustehtävien toteuttamisessa olleet suinkaan helpottavia. 
Seitsemän päivää viikossa raivattiin. Valvonta oli tiukkaa, raivaus- 
ilmoitukset yksityiskohtaisine selostuksineen oli laadittava päivit
täin ja  toimitettava valvontakomissiolle.
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Raivattavat alueet. Suomen laivastolle vuodeksi 1945 määrätty 
raivaustavoite alue- ja lohkojakoineen.

The areas to be swept. The Finnish navy’s mine sweeping objective 
for 1945, with its areas and sectors.

Suomen laivaston vuosina 1945^46 raivaamat alueet. Vinoviivoitus 
oikealle (esim. A- ja  B-alueet) merkitsee raivausta vuonna 1945. 
Vinoviivoitus vasemmalle (esim. M-alue) merkitsee raivausta vuon
na 1946. Ristiviivoitetut alueet raivattu molempina vuosina.

Areas cleared by the Finnish navy in 1945^16. The area shaded right 
(e.g. areas A and B) was cleared in 1945. The area shaded left (e.g. 
area M) was cleared in 1946. Areas shaded both left and right were 
cleared in the course of both years.



Tallinnassa vuoden 1945 raivaustulosten lopullisessa neuvot
telussa Neuvostoliiton Itämeren laivaston komentaja, amiraali 
V. Tributs, lausui osallistuville suomalaisille, Raivaajalaivaston ko
mentajalle, kontra-amiraali E. Raholalle, Laivaston esikunnan esi
kuntapäällikölle, komentaja Eino Pukkilalle ja  raivausupseerille, 
komentajakapteeni O. Suosalmelle sekä kommodori O. Koivistolle 
tyytyväisyytensä saavutettuihin tuloksiin. Ainoastaan magneetti- 
miinojen raivauksen edistymistä hän ei pitänyt tyydyttävänä. Hän 
kuitenkin osoitti ymmärtävänsä syyn siihen olevan raivaimien 
puutteessa ja uusien hankintavaikeuksissa. Lopussa hän ilmaisi 
ajatuksensa seuraavasti:

’’Suoritettu työ on ollut suuriarvoista ja vaikeaa. Molempien 
maiden pyrkimyksenä on sodan jälkien poistaminen. Yhteistoi
minta on onnistunut. Suomen laivaston miesten työ ei anna 
aihetta muistutuksiin, eivätkä pikkuseikat voi muuttaa myön
teistä yleisarvostelua. Yhteistoiminta voi kestää vielä monia 
vuosia. Molemminpuolinen tukeminen, auttaminen ja tiedotta
minen ovat hyödyksi kummallekin maalle.”

Miinanraivaus ei suinkaan päättynyt vuonna 1945, vaan jatkui 
yhtä työteliäänä ja  edelleen valvontakomission valvomana vuosina 
1946 ja  1947. Syyskuussa 1947 voimaan astunut Pariisin rauhan
sopimus muutti miinanraivauksen luonnetta. Neuvostoliiton Itä
meren laivaston komentajalla ei ollut enää käsky- eikä valvonta
oikeutta Suomen Raivaajalaivastoon nähden.

Moskovassa BBB (Barents Sea, Baltic ja Black Sea) vyöhyke- 
komission vuoden 1948 raivausta koskevassa kokouksessa, jossa 
Merivoimien esikuntapäällikkö, kommodori E. Huttunen edusti 
Suomea, päästiin myös Raivaajalaivaston vahvuuden supistami
seen. Siitä lähtien noudatettiin Pariisin rauhansopimuksen 16. ar-

Kuvat kirjasta ’’Suomen laivasto 1918-1968”, 2. osa, s. 267, komen
taja Tapani Mattilan kirjoituksesta ’’Merivoimiemme sodanjälkei
nen miinanraivaustyö”.

The pictures were published in the book ’Suomen laivasto 1918
1968’, voi. 2, p. 267, in the chapter ’The mine sweeping activities of 
our naval forces after the war’, by Commander Tapani Mattila.
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tiklan 1. kohtaa. Tällöin irrotettiin Raivaajalaivastosta rannikko- 
tykistön raivausmuodostelmat ja vain laivaston omat voimat osal
listuivat raivaukseen. Vahvuuskin supistui noin 1 200 mieheen, ja 
aluksina käytettiin vain laivaston omia aluksia.

Alusvahvennusta oli saatu myös ostamalla Liittoutuneiden yli- 
jäämävarastosta 2 isoa ja 13 pientä dieselhinaajaa, jotka varustet
tiin raivaajiksi ja  liitettiin Raivaajalaivastoon vuosina 1946 ja  1947.

Raivaustyö jatkui aina vuoteen 1950, sen jälkeen suoritettiin 
enää vain eräitä tarkistusraivauksia.

Tappioitta ei merimiinojen raivaaminenkaan sujunut. Sodanjäl
keisessä miinanraivauksessa kaatui 28 miestä ja 35 haavoittui. 
Miinanräjähdyksissä tuhoutui 5 alusta, ja 6 vaurioitui vakavasti. 
Tulipalossa tai merivaurioissa tuhoutui lisäksi 5 alustaja 3 vaurioi
tui vakavasti.

Raivaajalaivasto sai ponnistella ankarasti selviytyäkseen epäkii
tollisesta urakasta, jossa toisaalta miinat tuottivat vaikeuksia, 
toisaalta myös valvontakomissio oli varsin hankala yhteistyö
kumppani.

Strategisen väylän rakentaminen

Neuvotteluissa37 30.11.1945 valvontakomissio esitti Suomelle ra
kennettavaksi 11 m:n syvyisen strategisen meriväylän itärajalta 
Porkkalan ohi Ahvenanmaalle asti. Yhtenä perusteena mainittiin, 
että vuosina 1911-1913 tällainen väylä oli ollut alustavan työn alla 
Pietarista Ahvenanmaalle. Väylän syvyyden piti olla riittävä suur
tenkin sota-alusten siirtymiselle suojaista saaristo tietä Itämerelle. 
Tämän väyläsuunnitelman oli hyväksynyt 10.11.1945 Neuvostolii
ton Sotalaivaston hydrografisen osaston päällikkö, kontra-amiraali 
Lapuskin. Erittäin salaisena pidettävän väylän kulusta saaristossa 
ei saanut vuotaa tietoja sivullisille. Merenkulkuhallitus ryhtyi alus
tavaan suunnittelutyöhön ja  laati vastaavan merenmittauksen 
työohjeen nojautuen Neuvostoliiton väyläehdotukseen. Suomen 
vaikeakulkuisessa saaristossa ei löytynyt ainakaan helpolla uuden 
11 m:n väylän paikkaa. Väylää ryhdyttiin mittaamaan ja rakenta
maan, osia siitä valmistui Porkkalaan asti, mutta vuoden 1947 
jälkeen jolloin, valvontakomission valvonta päättyi, työ näyttää 
jääneen unohduksiin.
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Järeän ja raskaan rannikkotykistön poistaminen 
linnakkeilta

Syksyllä 1944 valvontakomission puheenjohtaja, kenraalieversti 
A. Zdanov esitti38, että kaikki raskaat ja järeät rannikkotykit Suo
men rannikkolinnakkeilta poistettaisiin ja  että ne varastoitaisiin 
sisämaahan. Tästä syntyi poliittinen riitakapula, josta Merivoimat 
kytkettiin irti. Merivoimat jäi vain toimeenpanijan asemaan. Se 
mm. siirrätti järeät tykit Parolaan Merivoimien varikkoon. Vuoden 
1945 aikana evakuoitiin Hangon itäpuolisilta linnakkeilta järeitä 
ja raskaita rannikko tykkejä.

Ahvenanmaan kysymys

Ahvenanmaan demilitarisointi lankesi välirauhansopimuksen jä l
keen Merivoimille, koska Ahvenanmaa oli 13.10.1944 alkaen Meri
voimien vastuualuetta39. Alueen koskemattomuuden säilyttäminen 
tapahtui yhteistoiminnassa Neuvostoliiton laivaston kanssa. Alus
sa tuli käsky linnoituslaitteiden hävittämisestä, mutta sen toteut
taminen40 siirtyi. Linnoitteita ei saanut purkaa, vaikka tuli käsky 
alueen demilitarisoimisesta. Ahvenanmaan linnoitteet hävitettiin 
kuitenkin vasta kesällä 1945 Saksan luhistumisen jälkeen, hävitys
työtä valvoi Neuvostoliiton Maarianhaminassa oleva konsulinvi
rasto, joka myös jatkossa valvoi varsin tiukasti Ahvenanmaan 
demilitarisoidun statuksen ylläpitämistä.

Valvonta- ja tarkastustoiminta

Merivoimat, kuten muutkin puolustushaarat joutui Liittoutuneiden 
Valvontakomission varsin yksityiskohtaisen valvonnan ja tarkas
tuksen alaiseksi. Valvontakomissio vaati mitä erilaisimpia ilmoi
tuksia tai yhteenvetoja mitä erilaisimmista asioista. Yhteydenotot, 
esimerkiksi Hotelli Tornissa, josta valvontakomissiota johdettiin, 
tai esikunnissa olivat melkeinpä jokapäiväisiä, ja yleensä neuvotte
lut edellyttivät uusia suorituksia. Ajankohdat tapaamisille eivät 
suinkaan aina noudattaneet virka-aikaa.
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Valvontakomission jäsenet suorittivat mm. joukko-osastoissa, 
yksiköissä ja linnakkeilla yllättäviä tai etukäteen ilmoitettuja tar
kastuksia. Suomalaisten näistä tarkastuksista laatimat kertomuk
set on taltioitu Sota-arkistoon41.

Valvontakomission pyytämät kirjalliset ilmoitukset olivat yleen
sä varsin kiireellisiä, ja ne teettivät runsaasti töitä varsin yksityis
kohtaisten vaatimustensa vuoksi. Niiden kääntäminen venäjän 
kielelle vei myös oman aikansa.

Esimerkiksi valvontakomissio vaati itselleen kaikki Merivoimien 
sodanaikaiset operaatiosuunnitelmat ja  -käskyt sekä toiminta
ohjeet yhteistoiminnasta saksalaisten kanssa. Taistelukertomuksia 
kohtaan he osoittivat erityisen suurta mielenkiintoa.

Tyypillinen materiaalitarkkailu oli hiili- ja polttoainetilanteen 
seuranta Suomen satamissa. Alaosaston suoraan paikan päältä 
saatuja tietoja vertailtiin Merivoimien esikunnan Yhteysosaston 
antamiin ilmoituksiin.

Heidän toimenkuvaansa kuului myös eriasteisen koulutuksen 
seuraaminen niin teoreettisesti opetussuunnitelmista kuin ken
tällä. Ihmettelyä herätti valvontakomissiossa, että Merisotakoulun 
johtaja oli rannikkotykistöupseeri, eversti. Kuinka hän voi antaa 
pätevää koulutusta Raivaajalaivaston rannikkotykistöupseereille, 
jotka eivät koskaan ole olleet merellä?

Eri maat, eri tavat.
Monesta asiasta sai sen kuvan, että valvontakomission jäsenellä 

oli kullakin oma erikoisalansa, jota hän suvereenisesti hallitsi, ver
tasi ja kirjasi omiin arkistoihinsa. Tuloksena oli kuitenkin, että 
Suomen rannikon puolustus kartoitettiin yksityiskohtaisesti ja var
sin tarkasti. Valvontakomissio selvitti täysin tyhjentävästi Suomen 
merellisen puolustuksen rakenteen pikkupiirteitä myöten. Selvitte
lyyn kuului linnoitteiden rakenne ja sijoitus jopa kiväärimiesten 
poteroita myöten, viestiyhteydet, satamien nosturien kapasiteetti ja 
laiturirakenteet, telakat ja alusten korjausmahdollisuudet, sotasa- 
tamat ja niiden korjauspajat, ampumatarvikevarastot ampumatar- 
vikkeineen, tavalliset varikot, varusteet, kasarmit majoitusmahdol- 
lisuuksineen ja lukuisa joukko muita yksityiskohtia. Koulutuksesta 
oli mm. selvitettävä yksityiskohtaisesti opetussuunnitelmat ja eri
asteisen koulutuksen tavoitteet.
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Puuttuminen Merivoimien koulutukseen ja  
henkilöstömääriin

Liittoutuneiden Suomessa olevan valvontakomission puheenjohta
jan apulainen, kenraalimajuri Tokarev lähetti Suomen puolustus
voimain va. komentajalle Herra Kenraaliluutnantti Lundqvistille
13.11.1945 kirjeen, koskien Suomen Merivoimien rauhanajan 
taisteluvahvuutta. Kirjelmässä42 valvontakomissio ehdottaa:

”1. Suomen Merivoimien yleinen vahvuus ei saa ylittää Merivoi
mien 5.11.1944 lähetetyn kirjeen vahvuutta, nimittäin:

upseereja korkeintaan 406 henkeä
kanta-aliupseereja korkeintaan 1 075 —

miehiä korkeintaan 3 000 —
Yhteensä Merivoimissa korkeintaan 4 481 henkeä

2. Merivoimien henkilökunnan luokittelu tulee olla: 
Miinanraivaajalaivueet korkeintaan 

Rannikkopuolustusjoukot korkeintaan 
Laivaston henkilökunta, meritukikohdat 
ja  esikunnat korkeintaan 
Yhteensä Merivoimissa korkeintaan

1 986 henkeä 
1616

879
4 481 henkeä

3. Merivartiorykmentin henkilöstö on palautettava merivartioryk- 
menttiin.

4. Suomen Puolustusvoimain Yleisesikunnan Päällikölle osoit
tamassanne (Valvontakomissio) kirjelmässä N.o 052/8.3.1945 
(3. kohta) esitettyjen ohjeitten mukaisesti Liittoutuneiden Val
vontakomissio katsoo mahdolliseksi suostua seuraavaan:

a) kaaderiupseereja Suomen Merivoimia varten saa vuosittain 
kouluttaa Merisotakoulussa ja muissa maan sotilasoppilai- 
toksissa korkeintaan 15 henkeä.

b) kaaderiupseereiden jatkokoulutusta (Sotakorkeakoulu, kou

lut, kurssit ja kertausharjoitukset) Suomen Merivoimissa voi
daan antaa vuosittain 25 hengelle.
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c) alipäällystön koulutusta (vääpelit, aliupseerit, ylikersantit, 
kersantit ym. ja  vastaavassa asemassa olevat teknilliset am
mattimiehet) voidaan vuosittain antaa korkeintaan 48:lle 
Suomen Merivoimissa vakinaisessa palveluksessa olevalle 

asevelvolliselle.

5. Merivoimien käytettävissä vakinaisesti olevia työläisten ja  vir
kailijain lukumäärään nähden on noudatettava Liittoutuneiden 
Valvontakomission ohjeita, jotka on mainittu Puolustusvoimain 
Yleisesikunnan Päällikölle osoitetussa kirjelmässä N.o 077/ 

26.3.45.

6.  ----------- .”

Tällä tavalla Merivoimat supisti mm. XIX Merikadettikurssin 
vahvuutta 24 merikadetista 15:een syksyn 1945 aikana.

Yllämainittu rajoitus ei tietystikään kosketellut yksinomaan 
Merivoimissa annettavaa koulutusta, vaan vastaavat rajoitteet 
ilmenivät myös muissa puolustushaaroissa43. Liittoutuneiden Val
vontakomissio mm. keskeytti reservinupseerien peruskoulutuksen 
sekä määräsi kaaderien upseerikoulutukselle enimmäiskiintiöksi 
120 peruskoulutettavaa upseeria vuodessa.

Lisään tähän eräitä omakohtaisia muisteluja44 
valvontakomission suorittamista koulutustarkastuksista:

3 . I k : n k a p t e e n i  m e r i k a d e t t i e n
k r a n a a t i n h e i t i n a m m u n n o i s s a
S a n t a h a m i n a s s a

Merikadetit olivat eräänä kauniina syyspäivänä 1945 Santahaminas
sa ampumassa kranaatinheittimillä. Kadeteille oli ilmoitettu, että 
3. lk:n kapteeni Mager tulee seuraamaan koulutusta. Hymyillen kade
tit miettivät kuinkahan ’’mager” -  laiha mies -  sieltä mahtaa tulla.
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Valvontakomission auto pörhältää paikalle, kuljettaja nostaa tava- 
rasäilöstä telttajakkaran, pienen pöydän, olutpulloja ja päivänvarjon.

Autosta astuu ulos 3. lkm kapteeni, niin lihavaa miestä eivät 
kadetit olleet nähneet sitten rauhan päivien. Oli hänen nimensä 
Mager tai ei, niin hän oli erittäin lihava. Hän istahtaa telttajakka- 
ralle selin tuliasemaan, avaa olutpullon ja  ryhtyy sammuttamaan 
janoaan. Hän ei vilkaisekaan merikadetteihin päin. Noin tunnin 
kuluttua hän siirtyy autoon, kuljettaja nostaa tavarat tavarasäilöön 
ja  auto poistuu.

Tässä yhteydessä täytyy korostaa, että 3. lkm kapteeni Mager ei 
ollut suinkaan leppoisa mies. Hän puhui suomea ja  oli yksityiskoh
tia nuuskiva valvontakomission edustaja. Yhteysosaston majuri 
Kuurinmaa valitti keskustelussa hänen kanssaan erään ilmoituksen 
myöhästymistä sanoen syyksi mm. että Suomenlinnan Rannikko- 
tykistörykmentillä ei ole venäjänkielentaitoista tulkkia. Mager vas
tasi, ettei asia häntä kiinnosta, mutta paperin pitää olla venäjän 
kielelle käännettynä hänen pöydällään seuraavana aamuna.

M e r i k a d e t t i e n  m i  i n ak o u l u t  u s

Merikadetit olivat kuumana kesäpäivänä Pansion Kallanpäässä 
miinakoulutuksessa. Moottorivene saapuu laituriin ja  laiturille as
tuu neuvostoliittolainen 1. lkm kapteeni, 2. lkm kapteeni ja  tulkkina
3. lkm kapteeni sekä Turun Laivastoaseman päällikkö ja suomalai
sia yhteysupseereita.

Merikadettien käytännön miinakoulutus on menossa, tunnista on 
noin puolet jäljellä. Valvontakomission jäsenet seuraavat koulutus
ta. Koulutukseen tulee tauko, jolloin 1. lkm kapteeni antaa käskyn 
3. lkm kapteenille tarjota savukkeita merikadeteille. Kadettien otet
tua savukkeet 1. lkm kapteeni aloittaa lyhyen puheen toteamalla 
aluksi itselleen, että nämä miinathan ovat sarvimiinoja. Hän kään
tyy yleisesti kadettien puoleen ja  yllättäen tiedustelee: ’’Opetetaanko 
teille myös magneettimiinoja?” Kadettien keskuudessa syntyy tietty 
hiljaisuus, koska kadetit tietävät, että välirauhansopimuksen mu
kaan magneettimiinat (herätemiinat) on kielletty. Eipä kestä kauan, 
kun yksi kadeteista rohkaisee itseään ja vastaa: ’’Herra kommodori, 
tottakai, emme me muuten pystyisi niitä raivaamaan!”

1. lkm kapteeni toteaa hyväksyvästi: ’’Harasoo.”
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Tykkiharjoittelu M-lautalla. Lauttojen luovutuksen yhteydessä sak
salaiset esittivät suomalaisille tykistötoimintaa. SA-kuva 161288.

Gun practice aboard an M-Craft. The Germans are demonstrating 
gun drill to the Finns when the craft were handed over.
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M i i n a o p p i t u n t i  p a n s s a r i l a i v a  
V ä i n ä m ö i s e l l ä

Lounaan jälkeen alkoi teoreettinen miinaopin tunti panssarilaiva 
Väinämöisen upseerimessissä. Kuuntelemassa ovat valvontakomis
sion kolme kapteenia. Oli edelleen lämmin päivä, aurinko paahtoi 
kuumana panssarilaivan kanteen, upseerimessikin oli lämmin. 
Yht'äkkiä merikadetit tavallaan terästyivät, 1. lkm ja 2. lkm kaptee
nit olivat nukahtaneet ja kuorsasivat hiljaa. Lounas oli ilmeisesti 
ollut maittava. 3. lkm kapteeni on lopettanut automaattisesti tulk
kaamisen ja taistelee epätoivoisesti unta vastaan, ja  lopulta hänkin 
vaipuu unten maille. Kadettien miinaopinopettaja jatkaa opetusta 
samassa äänensävyssä kuin aikaisemmin. Tunti päättyy ja vasta 
ystävällisten huonekalujen kolistelujen jälkeen vieraat heräävät 
käänteisessä virkaikäjärjestyksessä. Merikadeteilla oli hauskaa.

Nämä kaksi tarinaa ovat hupaisia muistoja, mutta enimmäkseen 
muistot olivat synkkiä, koska mielessä liikkuivat jatkuvat myönny
tykset, nöyristelyt ja  kumarrukset.

M-lautat Laatokalla. Saksa luovutti Laatokalla suomalaisten käyt
töön M-lauttoja, jotka luovutettiin Neuvostoliitolle kesällä 1945. Lä
hinnä M -31. Taempana M-32, ja M-33:sta näkyy vain vähän aseis
tusta. Uppoama 180 tonnia, nopeus 8 solmua, aseistuksena 2/88 
mmm laivatykki m/vanha ja 1-4/20 mmm Vierling, M-31:ssä oli 
lisäksi 1/37 mmm tykki. SA-kuva 161292.

M-Craft, that the Germans placed at the disposal of the Finns, afloat 
on Lake Ladoga. These craft were also handed over to the Soviet 
Union in the summer o f 1945. M-31 in the foreground, M-32 further 
back, while only some of the armament of M-33 is visible. Dis
placement 180 tons, speed 8 knots, armament 2/88 mm old naval 
guns and 1-4/20 mm Vierling. M-31 had in addition 1/37 mm gun on 
board.
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Loppupäätelmä

Merivoimat oli todella valvontakomission kynsissä, niin kuin oli 
koko Suomikin. Porkkalan alueen vuokraus ei langennut Merivoi
mien tehtäväksi, vaikka siellä olevat ainoat sotilaalliset kohteet, 
kuten ulkosaariston linnakkeet kuuluivatkin Merivoimille.

Suomen meripuolustus joutui avaamaan ovensa Liittoutuneiden 
Valvontakomissiolle, käytännössä Neuvostoliitolle, eli vieraan val
lan toiminnalle, tutkimukselle ja tarkastukselle.

Saksaa vastaan kohdistuneet operatiiviset tehtävät olivat hyväk
syttävissä ja perusteltavissa. Strategisista tehtävistä moni oli myös 
järkeenkäyvä ja omaksuttavissa. Valvonta-ja tarkastustoiminta on 
ymmärrettävää, vaikkakaan ei ollut mieluisaa olla kohteena. Kor
kein päällystö joutui erittäin kovan paineen alaiseksi, joka vaikutti 
myös muuhun johtoasemassa olevaan henkilöstöön.

Suomi selviytyi sittenkin valvontakomission kynsistä kunnialla, 
vaikka kaikki tiedot menivätkin ulkomaille. Jäljelle jää mielenkiin
toinen kysymys: onko niitä hyödynnetty?
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Summary

THE FINNISH NAVAL FORCES IN  THE CLUTCHES OF 
THE CONTROL COMMISSION

According to the armistice agreement signed by the Finns in 
Moscow on 19 September 1944, the Finnish naval forces, comprising 
the navy and the coastal artillery, had to assist the armed forces of 
the allied powers or, in this case, those of the Soviet Union, in their 
fight against the Germans.

These activities were directed by the Liaison Section o f the 
Finnish Naval Headquarters. Operations commenced 15th September 
with defending of Suursaari and came to an end in May 1945 when 
Germany capitulated. At the same time, the Soviet Union began to 
give strategic tasks to the Finnish naval forces and started a very 
detailed scrutiny o f Finnish maritime defence. Not much attention 
has been paid to these activities because they were concentrated on 
the maritime borders of Finland or even took place abroad while 
Finland was simultaneously waging war against the Germans in 
Lapland.

Operational tasks

First, mine laying was strengthened in the waters of the Aland 
islands. By doing so it was hoped that German submarine activities 
in the Gulf of Bothnia would be stopped or at least made more 
difficult. The navy also mined waters off Oro, Hanko and Lappohja 
because German submarines had been observed at the mouth of the 
Gulf of Finland. In January 1945 Soviet MO-boats gave cover to a 
Finnish mine laying operation during which the minelayer Louh i 
hit a mine off Hanko on 12 January 1945.

The Gulf of Finland had been heavily mined during the war in 
1941—45. In spite of that, Soviet submarines had to obtain a safe 
passage from Leningrad to the Baltic Sea in order to fight against 
the Germans. And the one and only safe way led through Finnish 
territorial waters. According to the last marks in the war diary of 
the Finnish Naval Staff, the eleventh Soviet submarine convoy 
sailed through the commercial fairways of Southern Finland on 
11 November 1944. In addition Soviet traffic to their base at 
Porkkala was also lively.

According to article 17 of the armistice agreement, Finnish 
merchant ships had also to be put at the disposal of the allies. At 
the end of September the Soviets demanded that Finland make 
available ships to assist in the seizure of the Estonian islands. The
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navy had difficulties in assembling 50 schooners and 50 motor boats 
which were concentrated at Hanko as ’Detachment Arho’. Despite 
the difficulties, the first craft were ready for use as early as 2 
October 1944.

Detachment Arho suffered losses both of personnel and vessels 
while carrying out its combat and transport missions. Altogether 
8 men died and 16 schooners as well as 22 motor boats were 
destroyed. The dissolution of Detachment Arho was begun on 2 
November 1944.

The sale and transfer of material to the Soviet Union

In 1945 Finland sold to the Soviet Union 72 submarine torpedoes at 
a price of $7,500 each.

In the Baltic Sea the Soviet Union had at that time no seaworthy 
warship armed with super-heavy guns. The Finnish government 
thus sold the armoured ship Väinämöinen, to the Soviet Union for 
265 000 000 Finnish marks. That sum was needed to pay the so- 
called German debts.

In 1942 Finland had bought from the German ’Einsatzstab Fähre 
Ost’ two artillery craft and four infantry boats which had been 
deployed on Lake Ladoga at that time. Moreover, Germany had 
handed over to Finland four armed MAL-craft in 1944. The Finns 
had also captured three motor torpedo boats, one patrol craft and 
one armoured gunboat from the Soviets as war booty. These craft 
and some others had to be returned to the Soviets in the autumn of 
1944 and the summer of 1945.

Finland had also obtained three 305/52 O and five 180/57 railway 
guns from the Soviets as war booty, all o f them partly destroyed. 
These had to be returned by 31 December 1944 in firing condition.

The Finnish navy was also involved as an intermediary in the 
delivery of ships as war reparations. That was because the direction 
o f traffic at sea remained the responsibility of the navy even after 
30 November 1944 when the National Board of Navigation was 
detached from the naval forces.

Strategic obligations

The Soviet Union fettered the Finnish naval forces. The objective 
was possibly to dominate Finnish maritime defence.
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Mine sweeping

After the signature of the armistice agreement, the Finnish naval 
forces were immediately given a huge mine sweeping mission the 
objectives of which were almost perpetually unattainable. Mine 
sweeping began after the armistice agreement was signed and 
continued until 1950. To carry out the mission, a task force, the 
’Mine Sweeping Fleet’, was established using the resources of 
the navy and coastal artillery. It consisted of more than 200 
minesweepers o f very diverse types and the level of training of their 
crews was equally variable.

The Paris Peace Treaty came into effect in the autumn of 1947. 
After that Finland was no longer subordinate to the Soviet Union in 
its mine sweeping mission. The mine sweeping undertaken after the 
war also caused losses: 28 persons died and 35 were injured. Five 
craft were destroyed by accidents at sea and three were badly 
damaged. The Mine Sweeping Fleet struggled to fulfill its task that 
was made harder by the mines on the one hand and the difficult 
Control Commission on the other.

The Control Commission also proposed to Finland that she should 
construct a strategic sea lane 11 metres deep from the eastern 
border of Finland, past Porkkala, to the Aland islands. The survey 
and construction of this lane was begun and some parts o f it were 
even completed but in 1947 the project seems to have faded away.

The removal of heavy and super-heavy coastal artillery 
guns from the coastal fortresses

The chairman of the Control Commission, Colonel-General Zhdanov, 
stated in the autumn of 1944 that Finland had to remove all heavy 
and super-heavy coastal artillery guns from her fortresses. The 
coastal artillery carried out that task along the coast extending 
eastwards from Porkkala Cape.

The question of the Aland islands

The demilitarization of the Aland islands became the duty of the 
naval forces from 13 October 1944 onwards when the archipelago 
was attached to their area of responsibility. The fortifications were 
not, however, demolished until 1945. The demolition works and 
the non-fortified status of Aland were supervised by the Soviet 
Consulate in Maarianhamina.
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Under control and inspection

As part of the Finnish defence forces, the naval forces were also 
subject to the very detailed observation and inspection of the 
Control Commission. These activities also included the observation 
o f training at different levels i.e. with the limitation of officers 
training in 1945 to be only 15 officers for year. The Soviet Union 
thus became acquainted with Finnish maritime defence in a quite 
detailed and accurate manner.

Conclusions

The Finnish naval forces were tightly in the clutches of the Allied 
Control Commission. Finnish maritime defence had no choice but 
to open its doors and let in the Commission or, in practice, the 
Soviet Union. However, the operational tasks directed against the 
Germans can be regarded as acceptable and justified. Many of the 
strategic tasks were also reasonable and capable of implementation. 
Even the control and inspection activities could be understood 
although it was not that pleasant to be the object o f them.

The highest Finnish naval officers were under very heavy 
pressure which was certainly reflected on the subordinate leaders. 
Nevertheless, Finland survived the Control Commission honour
ably, perhaps because all information went abroad.
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Konstantin Strelbitski*
(Laivastohistorian Moskovan klubi, Moskova, Venäjä)

SUOMALAISIA ALUKSIA NEUVOSTOLIITON 
PALVELUKSESSA 1944

Neuvostoliiton merivoimien historiassa vuosien 1941-1945 sodassa 
oli eräs ainutlaatuinen ja ainutkertainen tapahtuma, jolloin rinnan 
neuvostoalusten kanssa maihinnoususotatoimeen otti osaa myös 
ulkomaalaisia. Kysymys on Muhunsalmen maihinnousuoperaatios- 
ta syys-lokakuussa 1944. Nämä ulkomaalaiset alukset olivat kym
menen suomalaista moottorilla ja  purjeilla varustettua kuunaria.

Neuvostoliittolaisten lähteiden mukaan alukset oli lähetetty mai- 
hinnousuoperaatioon ’’Suomen kanssa tehdyn sopimuksen perus
teella”. Neuvostoliittolaisten tietojen mukaan alusten nopeus ei 
ollut mitenkään merkittävä, vain 4—6 solmua, niiden ’’moottorit 
olivat epäkunnossa ja niiden miehistö taitamatonta”.

Nämä 10 suomalaista alusta olivat yhteiseltä tonnimäärältään 
423 bruttorekisteritonnia: ’’Alexandra” (36 brt), ’’Amanda” (40 brt), 
’’Leda” (64 brt), ’’Leo” (46 brt), ’’Linnea” (40 brt), ’’Rauha” (44 brt), 
’’Sovinto” (34 brt), ’’Sundsvall” (52 brt), ’’Svea” (28 brt) ja ’’Urho” (39 
brt). Alukset oli liitetty neuvostoliittolaisen Punalippuisen Itäme
ren laivaston erilliseen alusryhmään, mutta ne eivät kuuluneet 
virallisesti ko. laivaston kokoonpanoon eikä niitä ollut merkitty 
laivaston alusluetteloon.

Taistelukasteensa Neuvostoliiton merivoimien kokoonpanossa 
suomalaiset alukset saivat operaation alussa kuljetustehtävissä 
Viron rannikolla siirtäessään Rohukylästä saksalaisten hallussa 
olevalle Saarenmaan rannalle Leningradin Rintamaan kuuluneen 
8. Armeijan 109. Armeijakunnan 131. Jalkaväkidivisioonan 743. 
Jalkaväkirykmentin (komentaja -  eversti N. V. Rodnov) ja 592. Jal
kaväkirykmentin (komentaja -  everstiluutnantti A. A. Kononenko).

* (s. 1966) venäläinen merisotahistorioitsija, suorittanut loppututkinnon 
Moskovan yliopistosta, valmistelee parhaillaan väitöskirjaa, jonka aihe 
käsittelee meristrategisia tilanteita Itämerellä ennen vuotta 1939.
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8. Armeijan joukkojen komentaja kenraaliluutnantti F. N. Stari
kov antoi 4.10.1944 Tallinnan meripuolustusalueen merialueen 
vartioinnista vastaavalle komentajalle kommodori J. V. Guskoville 
käskyn, jonka mukaan ” ... käyttäen kahta troolaria ja kymmentä 
kuunaria 5.10. klo 7.00 aloitetaan 131.JvD:n kahden rykmentin 
maihinnousu kahdessa portaassa Taalikun laituriin ... maihinnou
sun päättyessä toisen portaan osalta vapautetaan kaksi troolaria ja 
neljä kuunaria, jotka keskitetään Orjakuun (Kassarin saari), näihin 
kuormataan (482.JR:n) pataljoona ja tykistö ko. rykmentistä ja ne 
kuljetetaan Triigiin ...”.

Klo 18.30 (toisen tiedon mukaan klo 19.00) ensimmäinen maihin- 
nousuosasto troolari T-61 ("Molotov”) ja neljä suomalaista kuunaria 
vartioveneen tyyppiä D-3 suojaamana— kuljettaen 1 100 sotilasta ja 
28 tykkiä -  lähtivät Rohukylän satamasta Saarenmaan saarelle 
rantautuakseen Triigiin. Klo 20.00 (tai vasta 1.30) lähti Taalikun 
alueelle Rohukylästä toinen maihinnousuosasto troolarissa N:o 172 
(’’Zeljabov”) ja vielä neljässä suomalaisessa kuunarissa. Osastoon 
kuului 1 310 sotilasta ja  28 tykkiä.

Suomalaisten alusten vähäinen nopeus -  neljä solmua -  rajoitti 
koko maihinnousuosaston yleistä nopeutta. Myöhemmin Puna- 
lippuisen Itämeren laivaston komentaja V. F. Tributs on kertonut 
muistelmissaan, että ’’hidasliikkeiset kuunarit hidastivat erittäin 
paljon maihinnousuosaston liikennettä”.

Kaikkien maihinnousujoukkojen yleisjohdon otti vastuulleen 
kommodori J. V. Guskov. Hänen kanssaan siirtyi Rohukylästä 
Saarenmaan saarelle vartioveneellä myös Itämeren laivaston es- 
kaaderin esikuntapäällikkö kontra-amiraali I. G. Svjatov, joka oli 
määrätty kaikkien Muhunsalmen maihinnousuoperaatioon osal
listuvien joukkojen komentajaksi.

Klo 22.00 kuljettaessa Rukkirahun kapeikon läpi (salmi samanni
misen Muhun niemen ja  saaren välissä, Muku ja  Mukumaa) kaksi 
suomalaista kuunaria ensimmäisestä maihinnousuosastosta ajoi 
samannimiselle matalikolle viivyttäen samalla koko osaston kulje
tusta.

Huomattuaan suomalaisten kuunarien ajaneen matalikolle kom
modori Guskov antoi troolarin T-61 (’’Molotov”) päällikölle käskyn 
irrottaa alukset matalikolta ja ottaa ne hinaukseen. Tämä saatiin 
suoritetuksi loppujen lopuksi klo 00.25 mennessä eli noin 2,5 tunnin 
kuluttua vahingosta.
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Tämän johdosta aiemmin suunnittelussa kaavailtu 1-1,5 tunnin 
aikareservi siirtymisessä osoittautui riittämättömäksi siihen, jotta 
ensimmäinen osasto ennättäisi ajallaan maihinnousupaikkaan Triigiin.

Troolarin irrottaessa suomalaisia aluksia matalikolta toinen 
osasto saavutti ensimmäisen ja pystyi näin ollen liittymään siihen. 
Tästä johtuen kontra-amiraali Svjatov teki päätöksen, että kaikki 
maihinnousuun osallistuvat voimat siirtyvät toiseen maihinnousu
paikkaan -  Taalikuun. Koska onnellisten yhteensattumien sum
mana molemmat matalikolle juuttuneet suomalaiset alukset olivat 
kaikkein hitaimpia maihinnousuosaston aluksista ja kun ne tämän 
jälkeen otettiin vetoon, nousi maihinnousuosaston nopeus kuuteen 
solmuun. Tämä mahdollisti saapumisen maihinnousualueelle käs
kettynä aikana.

Lokakuun 5. päivänä klo 07.30 molemmat troolarit ja  kaikki kah
deksan suomalaista kuunaria maihinnousujoukkoineen saapuivat 
Taalikun laiturialueelle ja aloittivat maihinnousun, joka oli suori
tettu pääosiltaan loppuun kahdessa tunnissa klo 09.30 mennessä. 
Suuren syväyksensä (1,4-1,6 m) takia kuunarit ja troolarit eivät 
voineet täysin tulla rantaan kiinni (maihinnousu suoritettiin suo
raan varustamattomalle rannalle). Tämän vuoksi jalkaväki, ampu
matarvikkeet ja muu raskas sotavarustus kuljetettiin alueelle 
suunnatuilla kahdella sukellusveneentorjuntaveneellä, raivaus- 
veneillä ja  alueelle kerätyillä lautoilla. Näiden avulla saatiin 
maihinnousujoukot siirretyksi rannalle. Samoin tykistö purettiin 
aluksista suoraan veteen, josta sotilaat vetivät kaluston valjailla 
rannalle. Kaikki tämä oli, kun neuvostopuolen merkintöjen mukaan 
maihinnousussa oli ’’muutamia hankaluuksia”, suoritettu loppuun 
samana päivänä klo 16.00 mennessä. Itse maihinnousu toteutettiin 
saksalaisen kenttätykistön rannalta ampuman tulen alla, jonka 
tuloksena suoria osumia tuli kolmeen tai neljään suomalaiseen 
alukseen kaikkiaan kahdeksasta.

Kaksi jäljelle jäänyttä suomalaista alusta, jotka oli osoitettu tä
hän operaatioon, oli yhdessä kahden muun aluksen kanssa edellise
nä päivänä 4.10. suunnattu Rohukylästä Hiidenmaalle. Alueelle 
suunnattiin puolustamaan tätä saarta maihinnousulta 2. Erillinen 
Konekivääri -  tykistöpataljoona merijalkaväkeä Punalippuisen Itä
meren laivaston 1. Merijalkaväkidivisioonasta. Myöhemmin divi
sioona kuului Porkkalan laivastotukikohdan neuvostojoukkojen 
kokoonpanoon.
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Alkaen 7. lokakuuta kaikki suomalaiset kuunarit yhdessä neu
vostoliittolaisten tykkiveneiden ja  muiden alusten kanssa työsken
telivät intensiivisesti kuljettaessaan raskasta aseistusta -  panssa
rivaunuja ja raskaita tykkejä -  ja  8. Virolaisen Jalkaväkiarmeija- 
kunnan huoltoa Werderin (Virtsun) satamasta Kuivastiin (Kuivas- 
tuun) Muhun saarella. Myös vietiin 109.JvD:lle ampuma-ja elintar
vikkeita Rohukylästä Kassaaren (Kassari) saarelle.

Puhuttaessa suomalaisten moottori-purjekuunareiden osallistu
misesta Muhunsalmen maihinnousuoperaatioon ovat neuvostoliit
tolaiset merisodan spesialistit huomauttaneet, että ’’koska operaati
on alussa oli puutetta varsinaisista maihinnousualuksista ja jopa 
alkeellisista kuljetusaluksista neuvostojoukkojen johto oli pakotet
tu käyttämään suomalaisia kuunareita epäluotettavine miehistöi
neen, jotka vähän aikaisemmin olivat taistelleet meitä vastaan”.

Neuvostoliittolaisissa lähteissä ei ole löydettävissä mitään tietoja 
operaatioon osallistuneiden suomalaisten alusten kärsimistä tappi
oista. Kuitenkin tunnetun sveitsiläisen merisotahistorian tutkijan 
Jürg Meisterin tietojen mukaan ’’Der Seekrieg in den osteuropäi
schen Gewässern 1941-1945” (München 1958, s. 369-370) kaikki 
nämä 10 suomalaista alusta olisivat tuhoutuneet.

’’Alexandra”, ’’Leda”, ’’Rauha” ja ’’Urho” tuhoutuivat 5.10.44 onnet
tomuuden seurauksena Viron rannikolla.

’’Amanda” ajautui 6.10.44 rantaan Rohukylän alueella.

’’Leo” tuhoutui onnettomuuden seurauksena 7.10.44 Viron ranni
kolla.

"Sovinto” ja  ’’Svea” tuhoutuivat onnettomuuden seurauksena 
9.10.44 Viron rannikolla.

’’Sundsvall” tuhoutui onnettomuuden seurauksena 19.10.44 Viron 
rannikolla.

”Linnea”-aluksen upotti 24.10.44 tunnistamaton saksalainen sukel
lusvene Viron rannikolla.

Venäjästä suomeksi kääntänyt everstiluutnantti Pauli Lähde.
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Carl-Fredrik Geust*

STALININ HAUKAT SUOMEN KENTILLÄ

Johdanto

Tässä kirjoituksessa ei pyritä luomaan kokonaiskuvaa valvonta
komission vaikutuksesta Suomen ilmavoimiin ja ilmailuun, vaan 
viittaan silloisen Ilmavoimien yhteysosaston päällikön, eversti 
K. W. Janarmon kirjoitukseen ’’Liittoutuneiden Valvontakomission 
aika” (Ilmailu no. 8/1979), missä tämä aihepiiri on tyhjentävästi 
käsitelty niin Sota-arkiston dokumenttien kuin myös eversti Janar
mon omakohtaisten kokemusten perusteella.

Sen sijaan tuon esille eräitä tietoja valvontakomission toiminnas
ta nimenomaan sen omien edustajien näkökulmasta. Käytettävissä 
olevat tiedot ovat vielä hyvin hajanaisia ja kohtalaisen alhaiselta 
tasolta, mutta ne koskevat kuitenkin hyvin olennaisia asioita, ku
ten esimerkiksi suomalaisilta varmaan piilossa olleita säröjä ja 
kiistoja eri neuvostoliittolaisten tahojen kesken. Valvontakomission 
johdon näkemys tapahtumista puuttuu kuitenkin edelleen. Toivot
tavasti suomalaisille tutkijoille tulee vielä mahdollisuus tutustua 
valvontakomission edelleen salaisiin arkistoihin, jotka sisältävät 
sen omien raporttien lisäksi myös kohtalaisen paljon suomalaisia ja 
suomenkielisiä (!) dokumenttisarjoja.

Itämeren laivaston ilmavoimien valiorykmentti Malmilla 
syksyllä 1944

Lokakuun 11. päivänä 1944 laskeutui kuusi Lavotshkin La-5 
-hävittäjää Malmin lentokentälle. Neuvostohävittäjistä neljä kuu-

* (s. 1944) diplomi-insinööri, osallistunut teoksen Red stars -  Soviet Air 
Force in World War Two (1993) kirjoittamiseen sekä kirjoittanut useita 
ilmasotahistoriaan liittyviä artikkeleita.
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lui Lipovoon sijoitettuun 4. Kaartin Hävittäjälentorykmenttiin 
(4 GIAP, komentajana everstiluutnantti Vasilij F. Golubev) ja  kaksi 
oli Laksbergissa toimineesta 3. Kaartin Hävittäjälentorykmentistä 
(3 GIAP, jonka komentaja oli majuri G. A. Romanov). Noin vuoden 
palveluksessa ollut, tähtimoottorilla varustettu La-5 oli silloin vielä 
Neuvostoliiton parhaimpia hävittäjiä.

Runsaat pari viikkoa aikaisemmin, 22. päivänä syyskuuta 1944 
oli punatähdillä merkitty DC-3 ensimmäisenä neuvostokoneena vä
lirauhan jälkeen laskeutunut Malmille, matkustajina Liittoutunei
den Valvontakomission (LVK) kärkiryhmä, johdossa Neuvostoliiton 
entinen Helsingin lähettiläs Pavel Orlov. Kyseessä oli NKVDdle 
alistetun kuriirilentueen kone, joka lienee itse asiassa ollut USA:n 
’’Lend-lease” -sopimuksen puitteissa toimitettu DC-3:n sotilasversio 
C-47 eli Dakota. (NKVD:n yhteyslentue hoiti myös Saksan entisiin 
liittolaismaihin sijoitettujen valvontakomissioiden yhteyslennot.)

LVK:n johtaja, kenraalieversti Andrei Zdanov saapui 5. päivänä 
lokakuuta kello 13.50 majuri Litvinovin ohjaamassa DC-3:ssa Mal
mille. Kuvien perusteella Zdanovin kone on saattanut olla Neuvos
toliitossa lisenssillä rakennettu DC-3, josta käytettiin tyyppimer- 
kintää Li-2; kyseessä oli todennäköisesti myös NKVDdle kuulunut 
kone. Lentomuodostelmaan kuului kolme Dakota-konetta, joita oli 
suojaamassa kahdeksan Jak-9 -hävittäjää.

Molemmat konekunnat saivat Malmilla miltei valtiovieraan vas
taanoton. Kohta tämän jälkeen Malmin kentän puomit sulkeutui
vat suomalaisille yli kahdeksi vuodeksi. Aluksi suomalaiset saivat 
kylläkin hoitaa kentän kunnossapidon ja rakensivat lisää majoitus- 
parakkeja, mutta pian neuvostosotilaat ottivat koko vastuun ken
tästä.

Jo välirauhansopimuksen allekirjoituspäivänä, 19. syyskuuta oli 
Itämeren laivaston esikuntapäällikkö kontra-amiraali A. N. Petrov 
ehdottanut Sotalaivaston pääesikunnalle seuraavan lentojoukkojen 
sijoitussuunnitelman Suomeen:

-  Malmille sekä Hankoon yhteensä kaksi maataistelulentodivi- 

sioonaa,
-  Kotkaan sijoitettava ilmapuolustushävittäjiä.

Kaksi päivää myöhemmin, 21. päivänä syyskuuta Sotalaivaston kan
sankomissaari amiraali N. G. Kuznetsov käski seuraavan sijoituksen:

158



Harvinainen, ilmeisesti Malmin lennonjohdosta salaa otettu kuva 
Zdanovin matkustajakoneesta, joka lienee Li-2 -tyyppinen (huomaa 
rungon yläpuolella oleva konekivääriampumo). Saattohävittäjät 
ovat Jak-9 -tyyppisiä. Kuva: Toivo Sorsa, Lentäjän albumi 3, s. 129. 
Joensuu 1979.

A  rare photo, obviously clandestinely shot from the A ir Traffic 
Control at Malmi Airport, o f Zhdanov’s transport aircraft. The plane 
seems to be an Li-2 (note the machine-gun turret on top of the 
fuselage). The escort fighters are Yak-9s.

-  Hankoon ja  Malmille kaksi maataistelu- ja kaksi hävittäjälen- 
torykmenttiä

-  Helsingin lentokentälle miina-torpeedolentorykmentti ja
-  Kotkan (Kymin) kentälle hävittäjälentorykmentti.

Koska neuvostojoukot ilmeisesti pääsivät Baltiassa etenemään odo
tettua nopeammin tätäkään supistettua suunnitelmaa ei toteutet
tu, vaan 4. Kaartin Hävittäjälentorykmentti jä i ilmeisesti ainoaksi 
vakituisesti Suomeen sijoitetuksi neuvostolentoyksiköksi.
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Päätöksen juuri Kaartin Hävittäjälentorykmentin (4 GIAP) siir
tämisestä Malmille on Golubevin mukaan Zdanov itse tehnyt: Zda
nov oli vaatinut että hänen suojakseen on ehdottomasti asetettava 
paras käytettävissä oleva hävittäjäyksikkö.

4 GIAP oli entinen 13 IAP  (nimetty Kaartin yksiköksi jo 18. 
päivänä tammikuuta 1942). Kesällä ja syksyllä 1941 kaksi rykmen
tin eskadrillia toimi Hangon motin Täktomin kentältä. Se että ryk
mentin komentaja everstiluutnantti Golubev itse oli Hangon vete
raani, on myös saattanut vaikuttaa hänen rykmenttinsä valintaan. 
Hangon tukikohdan evakuoinnin yhteydessä Golubev lensi 1941 
joulukuun alussa 1-16 -koneellaan Hangosta Kronstadtiin, ja pääsi- 
kin onnekkaasti perille viimeisillä polttoainetipoillaan tehden pak
kolaskun Kronstadtin rantakiville. Golubevin siipilentäjällä ei ollut 
yhtä hyvää onnea, vaan hän sai surmansa koneen syöksyessä 
mereen Kronstadtin edustalle.

Syksyllä 1944 Golubev oli jo Neuvostoliiton sankari (nimityksen 
hän oli saanut 23.10.1942); hän oli saavuttanut 16 henkilökohtaista 
ja 23 jaettua ilmavoittoa 539 sotalennolla ja 133 ilmataistelussa. 
Hänen komentamansa rykmentti oli muun muassa osallistunut 
Laatokan ’’Elämän tien” suojaamiseen 1941-42, sekä Suomenlah
den ns. suuriin ilmataisteluihin asemasodan aikana 1942-43, jo l
loin rykmentti oli sijoitettuna Lavansaareen. Golubevin johdolla 
rykmentin lentäjät olivat toistuvasti käyneet saattamassa Pe-2 
-syöksypommittajia ja 11-2 -maataistelukoneita Kotkaan, joten len- 
torykmentillä ja komentajalla itsellään oli varmaan paras mahdolli
nen ’’Suomen paikallistuntemus”.

Virallinen siirtokäsky annettiin lentorykmentille vasta 16. päivä
nä lokakuuta, ja kahden päivän jälkeen oli lentorykmentti kokonai
suudessaan siirtynyt Lipovosta Malmille. (Golubevin muistelmien 
mukaan koko lentorykmentti lensi hänen johdollaan Malmille 
13.10.1944, mikä ilmeisesti on muistivirhe; edellä mainitut päivä
määrät on otettu 1 GIAD:n tilanneraporteista.) 4 GIAP oli vasta 
lokakuun alussa saanut ensimmäiset yhdeksän uutta La-7 -hävit
täjää, jotka myös saapuivat Malmille 15.10.1944. Sisarrykmentin, 
3 GIAP:n koneita kävi myös syksyn aikana Malmilla, mutta tämä 
lentorykmentti ei ollut missään vaiheessa sijoitettuna Malmille.

Golubevin muistelmien mukaan uuden tehtävän laadusta ei ker
rottu heti rykmentille eikä hänellekään, vaan ’’vahvennettu ryk
mentti oli odottanut lepovuorossa jo toista viikkoa, vaikka taistelut
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riehuivat Virossa. Lokakuun alussa vallattiin Hiidenmaa ja Saaren
maa, ja  4 GIAP yhä vaan jatkoi harjoituslentojaan. Vihdoin saapui 
käsky: rykmentinkomentajan pitää matkustaa Helsinkiin LVK:n pu
heenjohtajan, NKP:n keskuskomitean sihteerin A. A. Zdanovin seu
rassa”, kuten yllä todettiin. Golubevin tehtävänä oli tutkia mahdol
lisuutta sijoittaa johtamansa rykmentti Malmille sekä Kotkaan.

Tehtävänsä mukaisesti Golubev tutustui ennen kaikkea Malmin 
lentoasemaan, sen rakennuksiin ja  laitteisiin. Hänen mukaansa 
lentoasema oli moderni ja varustettu uudenaikaisella tekniikalla: 
’’Kaksi valtavaa lämmitettyä lentokonehallia, mihin kuhunkin 
mahtuu 35 lentokonetta, mukava lentoterminaalirakennus sekä 
lennonvalvonta- ja johtotorni. Seisonta-alue ja kiitoradat oli varus
tettu kiinteällä valaistuksella ja valonheittimillä. Vieressä oli myös 
ravintola sekä hotellityypiset majoitustilat. — Huomasi että etu
oikeutetut fasistikonnat olivat eläneet hyvin.”

Golubev kiinnitti kuitenkin huomiota kiitoratojen kapeuteen: be
tonipäällysteen leveys oli vain 30 metriä. Kiitoradan päällystetyn 
keskiosan vieressä oleva turvepohja taas oli hyvin pehmeä ja  veti
nen, joten mikäli koneet eivät laskun aikana pysy päällystetyllä 
radalla, niin ympärimeno oli väistämätön.

Golubevin oppaana oli suomalainen, venäjää puhuva huoltojouk
kojen majuri, jonka kanssa heti syntyi keskustelu kapeista kiitora
doista ja  Malmilla sattuneista laskuvauriöistä. Golubevin keskuste
lukumppanina on ilmeisesti ollut kapteeni Eero Erho, joka toimi 
Malmin lentoaseman päällikkönä.

Golubev palasi jo samana iltana Tallinnaan ja Lipovoon, valmis
tellakseen lentorykmentin mahdollisimman pikaisen siirron Mal
mille. Jo seuraavan päivän aikana oli tarkoitus kuormata rykmen
tin huoltoporras ja it-patteristo isoon kuljetusalukseen. Malmin 
kiitoratojen kapeus vaivasi Golubevia: lentorykmentin aikaisem
massa tukikohdassa, Seiskarissa, missä kiitoratojen leveys oli 40 
metriä, oli sattunut useita epäonnistuneita laskuja. Golubev päätti
kin merkitä Lipovon pyöreään kenttään 25 metriä leveän ja 700 
metriä pitkän alueen startti- ja laskuharjoituksia varten sekä vaa
tia jokaiselta lentäjältä 3-4 harjoitusstarttia ja -laskua ennen siir- 
tolentoa Malmille.

Seuraavana päivänä rykmentin johto ja  eskadrillien päälliköt 
aloittivat käsketyt harjoitukset menestyksellisesti, mutta rivilentä- 
jät rullasivat merkityltä alueelta ulos keskimäärin joka kuudennel-
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Parhaiten tunnettu seuraus valvontakomission toiminnasta on 
Suomen ilmavoimien kansallisuustunnusten vaihtuminen vuodesta 
1918 käytössä olleesta sinisestä hakarististä nykyiseen kokarditun- 
nukseen 1.4.1945. Uusi tunnus maalattiin jopa jo  varastoituihin 
koneisiin; kuvassa sotasaalishävittäjät LG-3 ja LG-1, joiden viimei
set lennot oli suoritettu jo  tammikuun lopussa vuonna 1945. Vanha 
kansallisuustunnus löytyy kuitenkin edelleen muun muassa ilma- 
voimiemme kaikissa joukko-osastolipuissa. Kuva: Venäläiset hävit
täjät, Suomen ilmavoimien historia 7, s. 87. Forssa 1977.

The best-known consequence of the work of the Control Commission 
is the change on 1 April 1945 of the national insignia of the Finnish 
Air Force from the blue swastika used from 1918 to the present blue 
and white cockade. The new insignia were even painted on aircraft 
already in store; the picture shows fighters of types LG-3 and LG-1, 
acquired as war booty, and whose last flights had been made at the 
end of January 1945. However, the old national insignia are still to 
be seen on the colours of units of the Finnish Air Force.

la yrityksellä, joten harjoituksia jatkettiin, kunnes kaikki pystyivät 
vaadittuun tarkkuuteen. Perusteellisesti harjoiteltu lasku Malmille 
tapahtui ilman onnettomuuksia, joten Golubevin tunteman ’’huolto-
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majurin” kaiken varalta varaamilla ambulanssiautoilla ei ollut 
käyttöä.

Kaksi päivää siirtolennon jälkeen Golubev kutsui komendantin ja 
tämän kaksi sijaista syömään lentoaseman ravintolaan, joka oli 
otettu käyttöön rykmentin ruokalaksi. Karjassaan Golubevillä on 
mielenkiintoinen kertomus tästä, alkoholijuomien kostuttamasta 
illanvietosta:

’’Suomalaiset ihmettelivät tarjoilun ja ruokalajien runsautta.” 
Ehkä oman vastavakoilun innoittamana Golubev kysyi muuta
man ryypyn jälkeen suomalaismajurilta, miksi hän teeskenteli 
olevansa huoltoupseeri, vaikka ilmiselvästi on ’’rykmentinko- 
mentajatason lentoupseeri”. ’’Sodat on sodittu enkä suosittele 
Teille toimimista tiedustelijana kolmansien valtioiden laskuun. 
Kertokaa vapaasti lentäjänä lentäjälle millä koneilla ja missä 
olette lentänyt -  ehkä olemmekin kohdanneet taivaalla.” 

Komendantti punastui, ja  varmistuttuan että hänen sijaisen
sa eivät olleet kuuloetäisyydellä kertoi:

Teitä ei narrata. Olen lentänyt kaikilla hävittäjätyypeillä 
paitsi Fw 190:lla. Niillä lensivät meidän kentillämme ainoas
taan saksalaiset. Kun venäläiset upottivat Nioben, tänne siirtyi 
36 konetta, joista seitsemän tuhoutui laskussa ja  viisi lentäjää 
sai surmansa. Kolmena seuraavana päivänä sai vielä neljä oh
jaajaa surmansa. Focke-Wulf -lentäjät pelkäsivät tätä kiitora
taa kuin tulipaloa. Olen kertonut teille kaiken, mutta älkää 
levittäkö näitä tietoja...
-  Mutta milloin ja  missä olette lentänyt Me-109F -koneilla?
-  Vuonna 1941 lensin Spitfirellä (sicl), tukikohta oli täällä. 
Tämän jälkeen Pohjois-Suomessa. Vuonna 1943 lensin Fiatilla 
ja  Brewsterillä Viipurin seudulla. Haavoituin, ja  olin toipilaa
na. Lensin melko vähän Me-109F -koneilla, sitten sota loppui, 
Jumalan kiitos ja  tuli rauha Venäjän kanssa.
-  Teillä sota on päättynyt, meillä ei. Meidän pitää vielä pelas
taa Eurooppa fasisteilta, se on kansainvälinen velvollisuutem
me, ja  Hitlerkin pitää lyödä. Mutta mehän olemme ilmeisesti 
Teidän kanssanne, herra majuri, vanhoja tuttuja. -  Te tunnette 
ilmeisesti Hangon tilanteen loka-marraskuussa 1941?
-  Tekö lensitte 1-16 -koneella, sellaisella pienellä, tylppänokkai- 
sella raketilla?
-  Kyllä, lensin. Koneessani oli, niinkuin nytkin on numero 33. 
Entinen suomalainen lentäjä nousi seisomaan:
-  Kiitän Jumalaa, siitä ihmeestä joka pelasti minut tässä iki
muistettavassa ilmataistelussa. Muistan ikuisesti sitä päivää, 
marraskuun toista vuonna 1941, kun kaikki kolme ystävääni kaa-
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E vers tilu u tn a n tti 
V. F. Golubev ohjaa
massa 4 GIAP-.n il
mataistelua maasta 
käsin kesällä 1944. 
Huomaa hänen rin
nassaan kunniamer
kit: ylinnä ’’kultai
nen tähti” (Neuvos
toliiton Sankarin tun
nus), keskellä muun 
muassa kaksi Lenin- 
kunniamerkkiä, kak
si Punalipun kun
niamerkkiä ja  Le
ningradin puolustuk
sen mitali, sekä alin- 
na neuvostoliittolai
selle äärimmäisen 
harvinainen englan
tilainen Distinguish
ed Flying Cross. Ta
kana La-5 -kone. 
Kuva: Carl-Fredrik 
Geust.

Lt.Col. V. F. Golu
bev directing an air 
battle by 4 Guards 

Fighter Regiment from the ground in summer 1944. Note his decorations: 
the ’Gold Star’ (emblem of a Hero of the Soviet Union) (top row), two Orders 
of Lenin, two Orders of the Red Banner, and the Leningrad Defence Medal 
(among those in the middle row), and the British Distinguished Flying 
Cross, extremely rare in the Soviet Union (bottom row). In the background is 
an La-5 aircraft.



tuivat. Yksi ammuttiin alas lahden yllä, kahden koneet tuhou
tuivat paluulennolla, ja  minä jotenkin pääsin takaisin Malmille.
-  Siis sinä -  minullekin muistorikkaana päivänä pudotetuin
kin kolme, eikä vain se yksi viholliskone, joka putosi meidän 
sotalaivan viereen, Golubev ajatteli itsekseen.
-  Ja marraskuun viidentenä teillä oli tarkoitus kostaa?
-  Ei suinkaan, minulle riitti yksi taistelu, koneeni oli korjatta
vana. Kostomatkalle lensivät osastonpäällikkö joka menetti vie
lä kolme Spitfireä. Päällikön kone sai myös vaurioita. Nämä 
olivat kaksi kaikkein kovinta taistelua. Osaston yhdeksästä ko
neesta menetimme kuusi. Päällikkö erotettiin, ja  muut lähetet
tiin pohjoiseen.
-  Teillä on erinomainen muisti, oliko Fiateilla vai Breuistereillä 
enemmän ilmavoittoja'?
-  Ei suinkaan -  oli myös suuria tappioita, ennen kaikkea, kun 
taisteltiin Jak- ja  La -koneittenne kanssa. Niillähän on suurem
pi nopeus ja  paremmat tykit.
-  Kaikki ei riipu nopeudesta ja  tykeistä. Puhun tästä, koska 
ajattelin vuotta 1941 ja  silloisia vanhoja koneitamme. Saako 
olla toinen ryyppy? Golubev ehdotti majurille.
-  Kiitos ei, olen jo  juonut liikaa. Oli hauska tutustua sotakollee- 
gaan ...”

*  *  *

On vaikea uskoa että suomalainen lentoupseeri olisi todellakin esit
tänyt Golubevin kuvailemat repliikit, ja ainakaan mitään kiintopis
teitä ei löydy niistä Hangon alueella käydyistä ilmataisteluista mi
hin keskustelussa viitattiin. Golubevin kertomuksessa on lisäksi 
hänen omiakin johtopäätöksiään ja käsityksiään ilmeisesti pantu 
’’huoltomajurin” suuhun; ja  lentokonetyyppien kohdalla on ilmisel
viä virheitä -  Suomellahan ei ollut Spitfire-koneita, Messerschmit- 
tit olivat G- eikä F-tyyppiä jne.

Luutnantti Golubev oli todellakin osallistunut kahden Lentolai- 
vue 32:n Curtiss-lentäjän alasampumiseen Hangon ilmatilassa: 
1.11.1941 (siis ei 2.11.1941) kaatui 1. lentueen päällikkö kapteeni 
Paavo Berg CU-570 -koneella, toisena suomalaisena oli kersantti U. 
Alppinen. Suomalaiset ilmoittivat pudottaneensa yhden 1-16 -hävittä
jän. 5.11.1941 sai vänrikki Alpo Lakio surmansa CU-567 -koneella, 
1. lentueen päälliköksi määrätyn kapteeni K  Lahtelan johtaman suo- 
malaisosaston muut lentäjät olivat ylikersantti N. Satomaa ja  ker
santti N. Erkinheimo. Tässä taistelussa suomalaiset pudottivat yh
den I-16:n ja  vaurioittivat toista. (Suomalaisten ilmoittamille pudo-
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tuksille ei löydy kuitenkaan vahvistusta neuvostodokumenteista.)
Zdanovin suojaamiseksi Golubevin komentamaa lentorykmenttiä 

oli vahvistettu, ja se käsitti enimmillään neljä eskadrillia ä 12 + 4 
konetta, eli noin 60 kappaletta La-5 -konetta, joista yksi lentue 
toimi Kotkassa.

Zdanovin käyttämän DC-3 -matkustajakoneen saatto-osasto 
koostui tavallisesti peräti kahdeksasta La-5 -koneesta.

Golubevin kertoman mukaan yksi La-5 törmäsi kerran Malmilla 
Zdanovin DC-3 -koneen pyrstöön, jolloin haettiin pikaisesti mekaa
nikko Tallinnasta Zdanovin koneen korjausta varten. Mekaanikko 
havaitsi että Dakotan korkeusvakaajan vaijeri oli katkeamassa -  
jolloin Zdanovin seuraava lento olisi saattanut päättyä kohtalok
kaasti! Viasta otettiin valokuvia, ja Golubev raportoi tapauksesta 
Zdanoville kysyen: ’’mitä tehdä onnettomuuden aiheuttaneelle, jo 
pidätetylle lentäjälle?” Zdanov: ’’päästäkää irti!”

Golubev vakuutti Zdanoville, että vaurio tullaan korjaamaan 
paremmin kuin hallituksen erikoiskorjaamossa Moskovassa. Muu
taman päivän kuluttua Zdanov lensikin Moskovaan korjatulla 
koneellaan.

Kolme La-5 -hävittäjää lähti torjuntalennolle 23. päivänä loka
kuuta kello 16.45-17.55, sen jälkeen kun oli havaittu kaksi Ju 88 
-konetta Helsingin edustalla. Viholliskoneita ei kuitenkaan löydet
ty. Itämeren laivaston ilmavoimien komentaja kenraalimajuri 
M. I. Samohin käski partiota suojaamaan Malmilta Laksbergiin 
lentäviä Boston-miinatorpedokoneita.

Rykmentin Suomessa olon aikana menetettiin kaksi La-5 -konet
ta, kun 29. päivänä lokakuuta kaartin v.ltn. Arkadij M. Seljutinin 
vetämä pari eksyi matkalennolla. Seljutin hyppäsi polttoaineen lo
puttua ja siipilentäjä, kaartin n.ltn. I. N. Gretsuhin teki mahalas
kun rikkoen koneensa.

Ilmeisesti tämä lento on syksyllä 1944 Porissa toimineen, silloi
sen luutnantti G-E. Strömbergin kuvaamana Feeniks-lehdessä 
2/1996: Neljä La-5 -konetta oli odottamatta laskeutunut Poriin pyy
täen polttoainetäydennystä. Kun Porissa ei ollut La-5 -koneiden 
vaatimaa korkeaoktaanista polttoainetta, Strömberg oli ehdottanut 
tankkausta Tampereella, Ilmavoimien varikolla. Huonosta säästä 
huolimatta neuvostolentäjät eivät halunneet noudattaa Strömber
gin jatkolennolle Porista Tampereelle antamia suunnistamisohjei
tä, joten kahden koneen lento päättyi edellä mainituin tuloksin.
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V.ltn. A. M. Selyutin La-5 -koneensa edessä kesällä 1944. Hän eksyi 
matkalennolla Porista Tampereelle ja joutui hyppäämään konees
taan 29.10.1944, mutta nimitettiin siitä huolimatta Neuvostoliiton 
Sankariksi 5.11.1944. Kuva: Krylja Baltiki, s. 210. Kaliningrad 1979.

Senior Lt. A. M. Selyutin in front of his La-5 fighter in summer 1944. 
On 29 October 1944 he became lost between Pori and Tampere and 
was forced to bale out but was nevertheless made a Hero of the Soviet 
Union on 5 November 1944.

Kolmas kone teki pakkolaskun Urjalaan ja  neljäs laskeutui, ”puu- 
jalkalentäjän” ohjaamana Hyvinkäälle.

On hämmentävää, että eksynyt ja varjolla hypännyt Seljutin ni
mitettiin Neuvostoliiton sankariksi vajaan viikon kuluttua eksy- 
mistapauksestaan (5.11.1944). Golubev oli laatinut sankarinimitys- 
esityksen jo syyskuussa 1944, kun Seljutinilla oli tilillään 16 ilma
voittoa 222 sotalennolla. Ehkä tieto eksymisestä ja koneen tuhoami
sesta ei ollut vielä ehtinyt Moskovaan, ja sotabyrokratian rattaat 
pyörivät omaa rataansa pääkaupungissa ...

Kirjassaan Golubev mainitsee Seljutinin nimityksen kunniaksi 
järjestetyn juhlatilaisuuden, mutta ei muutamaa päivää aikai
semmin sattunutta eksymistapausta. Kysyessäni keväällä 1997 ta
pauksesta kenraali Golubev ei halunnut muistaa koneiden tuhoutu-
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4 GIAP:n ’puujalkalentäjä’ majuri L. G. Belousov (huomaa kävely
keppi) ja everstiluutnantti L. Borisov kesällä 1944. Kuva: Belousov, L., 
Velenie dolga, s. 17. Kust. ’Molodaja gvardija’ 1958.

A Soviet ’Douglas Bader’ fought in 4 Guards Fighter Regiment: 
Major L. G. Belusov (note his walking stick) together with Lt.Col. 
L. Borisov.



mistä Suomessa. Sen sijaan Golubev muisti hyvin ’’puujalkalentä- 
jän”: kyseessä oli toinen Hangon veteraani, majuri Leonid G. Be
lousov, jolta oli amputoitu jalat lento-onnettomuuden jälkeen jo 
vuonna 1938. Belousov oli pystynyt jatkamaan lentämistä jalkojen 
amputoimisesta huolimatta, ja osallistunut sekä Talvi- että Jatko
sotaan. Jalkaproteesien lisäksi hän joutui jatkuvasti käyttämään 
kasvosuojusta, koska hän oli lento-onnettomuudessa saanut myös 
pahoja palovammoja.

Golubevin mukaan syynä eksymiseen oli se, että Belousovin ni
mikkokoneessa oli kompassi, joka oh erikoisviritetty jalkaprotee
sien metalliosien takia — senaikaiset neuvostoproteesit lienevät 
olleet pikemminkin rauta- kuin puujalkoja!. Tällä kohtalokkaalla 
lennolla Belousovin nimikkokone oli ollut huollossa, ja hän oli otta
nut toisen koneen muistamatta vaadittua kompassin erikoissäätä- 
mistä. Niinpä hän olikin päätynyt Hyvinkäälle eikä Tampereelle ... 
Belousov, joka vammaisuudestaan huolimatta oli saavuttanut kol
me ilmavoittoa noin 300 sotalennolla nimitettiin sodan jälkeen 
Neuvostoliiton sankariksi 10.4.1957.

Samana päivänä kun edellä mainitut neljä La-5 -konetta eksyivät 
(29.10.44), siirrettiin neljän La-5 -koneen lentue Kymin kentälle. 
LV K  käytti siitä nimeä ’’Kotkan kenttä”.

Lentorykmentin seuraava sotalento tapahtui vasta 28. päivänä 
joulukuuta, kun kaartin v.ltn. Sestopalovin johtamat kaksi La-7 
-konetta lensivät Suurkylästä Malmille torjumaan saksalaista tie- 
dustelukonetta, joka oli havaittu Tallinnan edustalla. Lento päättyi 
tuloksetta.

Golubev on vieläkin harmistunut siitä, että hänen komentamansa 
valiorykmentti (4 GIAP oli Sotalaivaston ilmavoimien paras hävittä- 
järykmentti, yhteensä 434 ilmavoitollaan) joutui Zdanovin itsekoros- 
tustarpeen vuoksi viettämään hiljaista varuskuntaelämää Malmilla 
eikä saanut osallistua kiivaisiin taisteluihin Baltiassa syksyllä 1944.

Golubev kertoo tavanneensa Helsingissä Malmin kentän ’’komen
dantin” lisäksi myös Mannerheimin (mahdollisesti Zdanovin järjes
tämällä Lokakuun vallankumouksen vastaanotolla 7.11.1944). Vas
taanotolla hän oli myös keskustellut kahden Mannerheim-lentäjä- 
ritarin kanssa (joiden nimiä ei muistanut). Vuoden 1945 alussa 
4 GIAP siirtyi pois Malmilta osallistuakseen sodan lopputaistelui- 
hin Kuurinmaalla ja  Itämeren kaakkoisosassa, ja tilalle Malmille 
saapui 11 IAP.
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Johto:
Komentaja kaartineverstiluutnantti, NL-sankari V. F. Golubev 
Esikuntapäällikkö kaartineverstiluutnantti Panfilov 
Komentajan apulainen (lennonvalmistelu ja tst-valmennus) NL-sankari, 
kaartinkapteeni D. M. Tatarenko 
Lennonsuunnistusupseeri kaartinkapteeni Lagutkin

Lentävä henkilökunta:
-  28 jokasään- sekä eskadrillitaistelukelpoista ohjaajaa (kelpoisuus len

tää 10/10 ja h=300 m pilvisyydessä, näkyvyyden ollessa 4—5 km)
-  18 rajoitetusti säänkelpoista ohjaajaa (voivat taistella 6-8 koneen ryh

missä)
-  10 yölentokelpoista ohjaajaa (pystyvät yhteistoimintaan valonheitti- 

mien kanssa) sekä 7 yölentokelpoista ohjaajaa lomalla
-  6 rajoitetusti yölentokelpoista ohjaajaa
-  korkeuslentokelpoisuus:

-  6 000 m: 8 ohjaajaa
-  9 000 m: 48 ohjaajaa

-  henkilökunnan ampumis-, ilmakuvaus- ja viestitystaito hyvä
-  ilmasuunnistustaito tyydyttävä
-  rykmentin johto ja esikunta hyvät

Dislokaatio:
-  Malmi: 34 kpl La-5 ja  6 kpl La-7
-  Kotka: 4 kpl La-5
-  Suurkylä: 4 kpl La-7

Malmin kenttä 1.1.1945
Kenttä muodostaa 18. lentotukikohdan (18 aviabaza)

Kentän pääominaisuudet:
-  kenttä rakennettu suolle
-  4 betonirataa (1400 x 65 m) ristissä
-  jokasäänkelpoinen lentoasema
-  ilmapuolustus 131 OZAD*: 4 kpl 76 mmm ja 18 kpl 37 mmm it-tykkejä
-  kentän maapuolustuksesta vastuussa 4 GIAPm henkilökunta eversti

luutnantti Panfilovin johdolla, 131 OZAD* sekä kuljetusosasto
-  hyvät viestiyhteydet
-  katettuja konekorsuja ei ole, joten koneet seisovat ilman suojaa
-  ei majoitustiloja, pommisuoja kesken (60 henkilölle)
-  kentällä yksi lentokonehalli 30 koneelle, käytössä lentokonekoijaamona
-  on pakko rakentaa katettuja konekorsuja sekä majoitustiloja.

4 GIAP 1.1.1945 (lähde 1 GIAD:n tilanneilmoitus)

* Ozad = Ilmatorjuntapatteristo
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Ilmamarsalkka Novikov käy Helsingissä ja ADD menettää 
asemansa syksyllä 1944

Ilmamarsalkka Aleksandr Golovanovin komentamista Neuvostolii
ton Kaukotoimintailmavoimista (Aviatsija dalnego deistvija eli 
ADD) muodostettiin 6. päivänä joulukuuta 1944 18. Ilma-armeija, 
jolloin ADD:n suora alistus Neuvostoliiton Stavkalle, käytännössä 
henkilökohtaisesti Stalinille päättyi. Tämän, melko rajun organi
saatiomuutoksen syitä ja perusteluja ei ole milloinkaan julkaistu 
Neuvostoliitossa, kuten allekirjoittanut totesi vuonna 1994 julkais
tussa artikkelissa ’’Helsingin ja  Kannaksen taivaalla 1944 -  Neu
vostoliiton Kaukopommitusilmavoimien toiminnasta” (Sotahistori
allinen Aikakauskirja no. 13, 1994). Tuossa artikkelissani esitin 
yksinomaan julkisen, vahvasti sensuroidun neuvostoaineiston pe
rusteella laaditun hypoteesin että syynä ADD:n arvonalennukseen 
olisi ollut ADD:n helmikuussa vuonna 1944 suorittamien Helsingin 
suurpommitusten tulosten vähäisyys. Toisin sanoen suomalaisen 
ilmatorjunnan torjuntavoitto olisi ainakin välillisesti ollut ADD:n 
organisaatiomuutoksen syynä.

Vaikka yritinkin silloin rakentaa todisteluni loogisesti ja  mah
dollisimman aukottomasti, jä i kuitenkin lopullinen epävarmuus 
vaivaamaan minua (niinkuin ehkä myös tarkkaavaista lukijaa). 
Vuonna 1996 julkaisi kuitenkin ADD:n veteraani, kenraalieversti 
V. V. Resetnikov (v. 1969-1980 ADD:n seuraajan DA:n eli Dalnjaja 
aviatsijan komentaja; v. 1980-1986 Neuvostoliiton ilmavoimien ko
mentajan sijainen) varsin suorasanaiset muistelmansa, ja  niissä 
hän omistaa yhden kappaleen ADD:n edellä mainittuun arvoituk
selliseen organisaatiomuutokseen. Kirjassaan kuten myös henkilö
kohtaisessa tapaamisessamme Moskovassa huhtikuussa 1997 ken
raali Resetnikov vahvisti hypoteesini ja kertoi lisäksi joukon mie
lenkiintoisia yksityiskohtia, joista muun muassa käy ilmi, että 
organisaatiomuutos oli paljon rajumpi ja laajakantoisempi kuin 
mitä vahvasti sensuroitujen neuvostokirjojen rivien välistä pystyy 
lukemaan.

ADD:n suuressa organisaatiomuutoksessa säilyi lentorykment- 
tien lukumäärä, mutta ADD:n yläpäätä leikattiin rajusti: lento- 
divisioonien ja lentoarmeijakuntien lukumäärä vähennettiin puo
leen. Organisaatiomuutokseen oli myös ns. objektiivisia peruste
luja: esimerkiksi rintamalinjojen nopeasti siirtyessä länteen ke-
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’Taistelevat metsot’: Neuvostoliiton ilmavoimien (W S:n ) komentaja 
ilmamarsalkka A. A. Novikov (huomaa kaksi kultaista tähteä), sekä 
ADD:n komentaja ilmamarsalkka A. Je. Golovanov (vas.), joka ei 
koskaan saanut ensimmäistäkään sankaritähteä. Kuvassa hänen 
korkein kunniamerkkinsä on Suvorovin kunniamerkki. Kuvat: Novi
kov, A. A., V  nehe Leningrada. Moskva 1970 ja  Molodcij, A. L, 
Samolet uhodit v noc’. Moskva 1986.

’Fighting marshals’: the Commander of the Soviet A ir Force (W S ), 
A ir Marshal A. A. Novikov (note the two Gold Stars) and the 
Commander of the ADD (Long Range Bomber Aviation), A ir Marshal 
A. Ye. Golovanov (left), who was never awarded even one Hero’s 
Star. In the picture his highest decoration is the Order of Suvorov.

säilä-syksyllä 1944 eivät edes Saksan selustakohteet sijainneet 
enää kovinkaan ’’kaukana”,vaan ne tulivat ns. rintamailmavoimien 
ulottuville; tällöin myös tarve keskittää ADD ylipäällikön alaisuu
teen erillisenä muista ilmavoimista oli samanaikaisesti jatkuvasti 
vähenemässä.
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Resetnikovin mukaan on kuitenkin yksikäsitteisesti selvä, että 
organisaatiomuutoksen varsinaisena syynä olivat kahden pääilma- 
marsalkan, neuvostoilmavoimien (W S ) komentajan Aleksandr 
Novikovin ja  ADD:n komentajan Aleksandr Golovanovin pitkään 
jatkuneet erimielisyydet ja  kiistat. Novikov oli jo kauan halunnut 
käyttää ADD:n iskuvoimaa myös päivähyökkäyksiin, mistä Golova
nov oli ehdottomasti kieltäytynyt. Golovanov oli taas Stalinin 
suosikkina jatkuvasti pystynyt parantamaan ADD:n toimintaolo
suhteita Novikovin W S :n  kustannuksella; esimerkiksi W S :n  alai
suudesta oli siirretty 16 lentokonekorjaamoa, useita lentokouluja, 
varikkoja ym. ADD: 11 e. Jopa sodan alun mobilisoinnissa W S :lle  
alistettu siviili-ilmailulaivasto (GVF) oli sittemmin siirretty 
ADD:lle, kuten myös maahanlaskujoukot (VDV). Golovanov oli jopa 
yrittänyt estää alaisiaan osallistumasta W S :n  koollekutsumiin 
neuvotteluihin. Resetnikov lainaa suoraan ADD:n sodanaikaisen 
esikuntapäällikön M. I. Sevelevin kertoman Golovanovin repliikin: 
’’Emme ole niille alistetut (!)”.

Kahden Stalinin alaisen marsalkan riitely sai kuitenkin Golova- 
noville nolon lopun, kun Novikov kävi syksyllä 1944 Helsingis
sä. Resetnikov ei esitä valitettavasti käynnin tarkempaa ajoi
tusta, mutta se on kaikesta päätellen tapahtunut lokakuun lopussa 
tai marraskuun alussa. Kierrettäessä valvontakomission puheen
johtaja Zdanovin kanssa kaupunkia Novikov sai tilaisuuden pis- 
teliäästi huomauttaa, että Helsinki on säilynyt lähes vahingoit
tumattomana ADD:n toistuvista, massiivisista pommituksista 
huolimatta. Resetnikovilla on tässä oma reunahuomautus: Novi
kov ei tiennyt tai ei halunnut kiinnittää huomiota siihen että oli 
käsky pommittaa nimenomaan sotilaskohteita. -  Reäetnikov ei taas 
ota itse huomioon että Helsingin tiheästi rakennetussa ydinkeskus
tassa sotilas-ja hallinnolliset kohteet kuten Kaartinkasarmi, Valtio
neuvosto jne. sijaitsevat asuinkorttelien ympäröiminä (CFG:n huo
mautus).

Ilmailuhallituksen entinen pääjohtaja, sodanaikainen hävittäjä
lentäjä K. J. Temmes on kertonut miten Neuvostoliiton siviili-ilmai- 
luministeri, kenraalieversti (!) Je. F. Loginov (vuonna 1944 Helsin
kiä pommittaneen ADD:n 2. Kaartin lentoarmeijakunnan komen
taja) oli virkamatkallaan Suomeen 1970-luvulla turhaan etsinyt 
”ADD:n raunioittamaa Helsingin keskustaa”. Temmes oli -  pahem
pien tuhojen puuttuessa -  näyttänyt vieraalleen Snellmaninaukiol-
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Kenraalimajuri Je. F. Loginov etsi vielä 1970-luvulla ilmailumi- 
nisterinä ADD.n pommitusten jälkiä Helsingistä. Kuvassa hän on 
luovuttamassa Kaartin lippua ADD:n 2. Kaartin Lentorykmentil- 
le vuonna 1942. Kuva: Kin’djusev, 1.1., K  pobednym rassvetam. 
Moskva 1978.

Even in the 1970s as Civil Aviation Minister Major-General Ye. 
F. Loginov was still searching for traces o f the ADD’s bombing raids 
on Helsinki in February 1944. In the picture he is presenting the 
Guard’s banner to 2 Guards Aviation Regiment of the ADD in 1942.

la sijaitsevan Suomen Pankin päärakennuksen pylväikköjen vähäi
set sirpalevauriot.

Zdanov ymmärsi välittömästi Novikovin vihjailut eikä jättänyt 
näkemäänsä ilmoittamatta Stalinille: Ehkä Stalinille samalla het
kellä selveni syy, miksi Suomen hallitusmiehet eivät kiirehtineet 
lopettamaan sotaa kolmen, hänen itsensä käskemän ADD:n massii
visen hyökkäyksen jälkeen.
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ADD:n Lisunov Li-2 -matkustajakone (lisenssirakennettu DC-3). 
Huomaa konekivääriampumo rungon yläpuolella.
Kuva: Carl-Fredrik Geust.

An ADD Lisunov Li-2 transport aircraft (DC-3 manufactured under 
licence). Note the machine-gun turret on top of the fuselage.

Malmille sijoitetun 4. Kaartin Hävittäjälentorykmentin kalustona 
oli Lavotshkin La-5, joka oli paras neuvostohävittäjä sodan loppu
vaiheessa 1944-H5. Kuva: Carl-Fredrik Geust.

4 Guards Fighter Regiment based at Malmi was equipped with 
Lavochkin La-5s; this was the best Soviet fighter during the final 
stages of the war in 1944^45.
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Zdanovin ilmoitus on kaikesta päätellen vakavasti vaikuttanut 
kielteisesti Stalinin suhtautumiseen Golovanoviin. Eikä Novikov 
jättänyt tätä harvinaista tilaisuutta käyttämättä hyväksi. Stalinin 
oli nyt helppo yhtyä Novikoviin, ja kysymys ratkaistiin silmänrä
päyksessä: ADD siirrettiinkin Stavkan alaisuudesta ilmavoimiin.

Kaikki edellä mainittu tapahtui ilman Golovanovin läsnäoloa. 
Hän oli tuolloin niin vakavasti sairaana, että oli jopa lähettänyt 
eropyyntönsä Stalinille. Resetnikovin mukaan Golovanovin sairaus 
johtui lähinnä koko sodan ajan jatkuneesta stressistä — ’’normaalien 
komentajapaineiden” lisäksi jatkuva oleskelu Stalinin ’’epäterveel
lisessä” lähiympäristössä oli aiheuttanut huomattavan lisärasituk
sen. Vielä Golovanovin sairaalassa ollessa saapuikin täysin odotta
maton käsky: Golovanov nimitettiin 18. Ilma-armeijan komentajak
si sekä samalla Novikovin sijaiseksi. Tämä tulos oli kummallekin 
odottamaton ja  epämieluisa. ’’Pahempaa iskua Golovanoville oli vai
kea kuvitella.” Mutta Novikov osasi vielä lisätä suolaa haavoihin: 
hän muutti välittömästi entisen ADD:n sisäisen organisaation, ja 
lopetti siviili-ilmailulaivaston ja maahanlaskujoukkojen alistuksen. 
Hän jopa poisti lentoyksiköiden nimityksistä etuliitteen ’’kaukotoi- 
minta”, muuttaen yksiköt ’’tavallisiksi” pommitusrykmenteiksi.

Resetnikov toteaa: ’’rintamalla tämä epämiellyttävä, käsittämä
tön ADD:n arvonalennus vaikutti kielteisesti itsetuntoomme...” 
Golovanov taas koki tapahtumat lähes katastrofiksi, lempilapsensa 
ADD:n tuhoamiseksi, mutta kärsi tappionsa ilman vastalauseita.

Ilmamarsalkkojen kiista sai kuitenkin sodan jälkeen yllätykselli
set käänteet: maaliskuussa 1946 Stalin erotti odottamatta lentoko- 
neteollisuusministeri Sahurinin ja marsalkka Novikovin, syyttäen 
heitä muun muassa laadullisesti ala-arvoisten lentokoneiden tuot
tamisesta sekä vastaavasti vastaanottamisesta ilmavoimille. Jutun 
taustavaikuttajana kerrotaan olleen Stalinin pojan, kurittoman ja 
runsaasti alkoholia käyttävän lentokenraali Vasilij Stalinin, jota 
Novikov oli turhaan yrittänyt ojentaa. Nyt Golovanov sai tutkimus- 
komission jäsenenä mahdollisuuden kostaa Novikoville: 18. Ilma- 
armeijasta muodostettiin taas Dalnjaja aviatsija eli DA, jonka ko
mentajaksi nimitettiinkin Golovanov (toimien toukokuuhun 1948. 
Golovanovin viimeinen komentajatehtävä oli suhteellisen vaatima
ton: vuosina 1952-53 hän toimi laskuvarjoarmeijakunnan komenta
jana). Novikov puolestaan sai viiden vuoden vankilatuomion. Kär
sittyään tuomionsa Novikov palasi palvelukseen ja  toimi DA:n (!)
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komentajana Stalinin kuoleman jälkeen maaliskuusta 1953 maalis
kuuhun 1955, tällöin hänet siirrettiin reserviin.

Tätä kirjoitettaessa (lokakuussa 1997) Moskovassa kerrotaan, 
että marsalkka Golovanovin kesken jääneet (ja sittemmin kadon
neet) muistelmat olisivat taas ’’löytyneet” ja että ne kohta julkais
taan lyhentämättöminä. -  Ehkä tuleekin aihetta palata kolman
nenkin kerran Helsingin suurpommituksiin ja niiden jälkipyykkiin, 
muun muassa valvontakomission ilmoitusten valossa?

Lähteet

Otd. TsVMA (Moskva) f. 122, d. 18632 (1 GIAD:n tilanneilmoitukset
1.10.1944- 1.1.1945); f. 122, d. 18598 (1 GIAD:n tilanneilmoitukset
1.1.1944- 31.12.1944).

Hronika VOVSS na Baltike i Ladozskom ozere, vypusk 7 (19.7.-31.12.1944), 
Moskva 1951.

Hronika VOVSS na Baltike i Ladozskom ozere, vypusk 8 (1.1.—14.5.1945), 
Moskva 1951.

Haastattelut

Kenraalimajuri V. F. Golubevin haastattelut Moskovassa 3.11.1996 ja 
3.7.1997.

Kenraalieversti V. V. Reäetnikovin haastattelu Moskovassa 5.4.1997.
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Summary

THE ALLIED CONTROL COMMISSION AND FINNISH AIR 
SPACE

Air cover for the Allied Control Commission (ACC) headed by 
A. A. Zhdanov was provided by the top fighter aviation regiment of 
the Air Force of the Baltic Fleet, 4th Guards Fighter Aviation 
Regiment (4 G IAP) commanded by Lt.Col. V. F. Golubev, which was 
located at Helsinki-Malmi airport from October 1944 to January 
1945. In his memoirs published in 1988 and in recent interviews, 
Golubev, who had extensive first-hand experience of Finnish air 
space and conditions as a veteran of the air defence of the Hanko 
naval base in 1941, the air defence of the Leningrad supply route 
across Lake Ladoga in winter 1941—42 (’’The Road of Life”) and who 
had in particular participated in the air battles over the Gulf of 
Finland in 1942-44, has given a candid account of garrison life and 
of his contacts with Finnish officials -  his recent enemies -  during 
his stay at Malmi airport. In Golubev’s opinion, the choice of the top 
fighter regiment for the air defence o f the ACC was made by 
Zhdanov himself and was not justified from a military point of view, 
as Golubev’s regiment could certainly have made a very significant 
contribution to Soviet fighting capacity during the fierce fighting in 
the Baltic region in autumn 1944.

A  major organizational change of the Soviet air arm was effected 
on 6. 12.1944, namely the reorganization (in fact demotion) of the 
Long-range air forces (ADD) of the Supreme Command into the 18th 
Air Army (which thus became subordinated to the ’’ordinary” A ir 
Force or W S ), with the reasons behind this change so far virtually 
unknown. From the recent memoirs by Col.Gen. V. V. Reshetnikov 
(an ADD-veteran) it has become clear that this dramatic and quite 
unexpected change was initiated by the commander of the Soviet Air 
Force (W S ), A ir Marshal A. A. Novikov, after his visit to Helsinki in 
late autumn 1944. Novikov was astonished to see that despite three 
major bombing attacks performed by the ADD against Helsinki in 
February 1944, the Finnish capital had scarcely been damaged at 
all. Giving the necessary hints to his host Zhdanov, who promptly 
passed this information on to Stalin, Novikov was thus able signi
ficantly to reduce the influence of his long-time rival, the ADD 
commander, A ir Marshal Golovanov. However, after the war these 
rival A ir Marshals were both to suffer from the unpredictable 
behaviour of the Soviet dictator.
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Veli-Matti Syrjö*

MIEHET UNIVORMUN TAKANA -  VALVONTAKOMISSION 
JÄSENET SUOMALAISIN SILMIN

Valvontakomissio tutkimuksen kohteena

Kun Suomi syyskuussa 1944 lopulta onnistui pääsemään välirau
haan Neuvostoliiton kanssa, tapahtui se tunnetusti sangen ankaril
la ehdoilla. Pian tämän jälkeen jouduttiin valtiojohdon taholta totea
maan, että välirauhansopimus käy kaikkien lakien yläpuolella. So
pimuksen tulkinta jäi lisäksi voittaneen osapuolen, siis Neuvostolii
ton yksinomaiseksi oikeudeksi; mikäli ristiriitoja tulkinnassa syn
tyi, oli Neuvostoliiton tulkinta pitävä. Tätä tulkintaa ja monia mui
ta välirauhansopimuksen aiheuttamia velvoitteita valvomaan oh 
sopimuksessa perustettu Liittoutuneiden Valvontakomissio (LVK). 
Valvontakomissio, joka syksystä 1944 syksyyn 1947 vaikutti maas
samme monin tavoin, oh käytännössä Neuvostoliiton sotilaallisen ja 
poliittisen johdon työrukkanen Suomessa. Tosin komissioon kuului 
periaatteessa myös englantilainen osa, mutta käytännössä briteillä 
ei ollut juurikaan mahdollisuuksia eikä ilmeisesti haluakaan puut
tua siihen, millä tavoin Neuvostoliitto välirauhansopimuksen nou
dattamista valvoi. Suomi oh tosiasiallisesti ollut sodassa ainoas
taan Neuvostoliittoa vastaan, joten tilanne oh tältä kannalta ym
märrettävä.

Valvontakomission toiminnan eri puolia on tähän mennessä käsi
telty suhteellisen vähän tutkimuskirjallisuudessa. Osittain se on 
luonnollisesti johtunut suurpoliittisesta tilanteesta, aiheen käsit
tely ei ole ollut poliittisesti oikeaoppista. Silti jo vuonna 1969 toimit

* (s. 1937) filosofian maisteri, arkistoneuvos, kirjoittanut mm. teokset: Ori
mattilan historia II (1976), Jääsken kihlakunnan historia 1700-1865 (1976), 
Lappeen kihlakunnan historia 1620-1865 (1985), osia teoksiin Suomen Puo
lustuslaitos 1918-1939 (1988), Jatkosodan historia 6 (1994), Tuntematto
man sotilaan rykmentti JR 8 (1990) sekä lukuisia tieteellisiä artikkeleita 
muun muassa militäärihistoriallisista aiheista.
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taja Aulis Blinnikka julkaisi teoksensa Valvontakomission aika, 
joka tosin ei ole historiallinen tutkimus, mutta kylläkin tutkivaa 
journalismia, hyvää tutkivaa journalismia. Astetta enemmän histo
riallisen tutkimuksen suuntaan on Lauri Hyvämäen jo vuonna 1954 
julkaisema Vaaran vuodet 1944-1948, joskin siinä Liittoutunei
den Valvontakomissio jää suhteellisen vähälle käsittelylle. Samaa 
on sanottava Osmo Jussilan vuonna 1990 julkaisemasta tutkimuk
sesta Suomen tie 1944-1948. Uusinta tutkimusta edustaa Jukka 
Nevakiven vuonna 1995 ilmestynyt Zdanov Suomessa -teos, joka 
perustuu kenraalieversti Andrei Zdanovin avautuneeseen yksityis- 
arkistoon. Koska Zdanov toimi Liittoutuneiden Valvontakomission 
puheenjohtajana, on hänen yksityisarkistonsa luonnollisesti erit
täin keskeinen lähde selviteltäessä sen toimintaa. Käytännössä nä
kyy, että Zdanov toimi Suomessa ja Neuvostoliitossa puheenjohtaja
kautenaan huomattavasti laajemmin valtuuksin ja tavoittein kuin 
hänen muodollinen asemansa olisi edellyttänyt. Hän puuttui Suo
men sisäpolitiikkaan ja muihin sisäisiin asioihin tavalla, joka laa
jankin välirauhansopimuksen tulkinnan mukaan oli kohtuutonta, 
mutta aivan ilmeisesti hän piti itseään huomattavasti enemmän 
Neuvostoliiton kommunistipuolueen edustajana Suomessa kuin 
valvontakomission puheenjohtajana. Nevakiven tutkimus antaa 
lukuisine -  lähdepohjasta johtuvine -  epäjohdonmukaisuuksineen 
kuvan, joka herättää kysymyksiä ehkä yhtä paljon kuin se antaa 
vastauksia.

Kaikkien näiden, samoin kuin muidenkin valvontakomission toi
mintaa sivuavien tutkimusten yhteinen piirre on, että ne kukin 
tavallaan ovat pyrkineet selvittämään, mitä valvontakomissio teki 
ja mitä näistä tekemisistä on pääteltävissä Neuvostoliiton Suomea 
koskevista suunnitelmista tuona aikana. Voidaan sanoa, että tästä 
onkin jo syntynyt kuva, joka tuskin on riidaton tai täysin johdon
mukainen, mutta oletettavasti kuitenkin kohtuullisen oikea pää
piirteissään. Valvontakomission oman arkiston huolellinen läpikäy
minen, mihin Neuvostoliiton sortuminen ja  arkistojen osittainen 
avautuminen Venäjällä antaa täydet mahdollisuudet, oletettavasti 
tarkentaa kuvaa yksityiskohdissaan. Lopullisen vastauksen Neu
vostoliiton tavoitteista kyennee antamaan ainoastaan Kremlin ns. 
presidentinarkisto, jonka avautumista tutkijoille saadaan vielä 
odottaa -  mahdollisesti hyvinkin pitkän ajan.
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Tutkimustehtävä

Tämän artikkelin tavoitteena ei ole tuoda mitään lisävalaistusta 
valvontakomission toimenkuvaan tai tavoitteisiin. Tarkoitukseni 
on ainoastaan kertoa, minkälaisia inhimillisiä kontakteja syntyi 
valvontakomission herrojen ja  suomalaisten yhteistyökumppanei
den -  lähinnä upseerien -  kesken noina vuosina. Aihe on tavallaan 
kiinnostanut minua jo vuosikymmeniä. Kun 1960-luvun alkupuolel
la tulin Sota-arkiston palvelukseen, kertoili silloinen sota-arkiston
hoitaja Lauri Kujala joskus nuorelle alaiselleen muistoja Sota- 
arkiston historiasta. Tällöin hän jonkun kerran kertoili myös val
vontakomission edustajien käynneistä Sota-arkistossa ja  heidän 
esittämistään vaatimuksista — useimmiten Sota-arkiston silloisen 
kaoottisen tilanteen huomioon ottaen peräti kohtuuttomista vaati
muksista. Mieleeni on jäänyt Kujalan kertomus siitä, miten Sota- 
arkiston asioita valvontakomissiossa käsitellyt eversti Vahitov ensi 
kerran käydessään talossa oli keskustellessaan sota-arkistonhoita
jan kanssa nostanut jalkansa tämän työpöydän reunalle. Asiahan 
on sellaisenaan kovin mitätön, mutta syystä tai toisesta tuo jäi 
vaivaamaan mieltäni. Hyvin tuntien Lauri Kujalan tiedän, että hän 
ei missään tapauksessa ole tuossa tilanteessa käyttäytynyt provo- 
soivasti, hänen ohjeensa alaisilleen oli aina, että asiakas saa toki 
loukata virkamiestä, mutta virkamies ei koskaan asiakasta. On 
toisaalta mahdotonta uskoa, ettei neuvostoarmeijan eversti olisi 
tiennyt, että jalkojen nostaminen pöydälle, vieläpä viraston päälli
kön virkapöydälle, on huonoa käytöstä ja upseerille täysin sopima
tonta. On toki mahdollista, että neuvostoeverstin ele oli tarkoitettu 
samanlaiseksi osoitukseksi voitettujen olemattomista oikeuksista 
kuin aikoinaan gallipäällikkö Brennuksen miekan heittäminen 
vaakakuppiin roomalaisten lunnaita punnittaessa.

Oli miten oli, tämä kohtaus sai mielessäni ajatukset liikkeelle. 
Rupesin pohtimaan, millaista oli äskeisten vihollisten kanssakäy
minen puhtaasti inhimillisellä tasolla, miten suhteet mahdollisesti 
vuosien kuluessa kehittyivät ja  saattoiko äskeisistä vihollisista 
tulla ystäviä vai jäivätkö suhteet parhaimmillaankin vain korrektin 
vierauden asteelle.

Ongelma siis oli selvä, mutta kyseenalaista oli pitkään, löytyisikö 
mistään sellaista ainesta, josta siihen olisi saatavissa vastauksia. 
Joutuessani Sota-arkistossa viran puolesta tutustumaan Päämajan
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-  Puolustusvoimain Pääesikunnan yhteysosaston arkistoon, siis sen 
osaston, jonka tehtävänä oli hoitaa puolustusvoimien yhteydet Liit
toutuneiden Valvontakomissioon, tuli siellä vastaani lukuisa joukko 
raportteja, joita valvontakomission kanssa kosketuksiin joutuneet 
upseerit olivat yhteysosastolle laatineet. Raporttien tarkoitus oli 
pitää yhteysosasto tietoisena siitä, mitkä asiat kiinnostivat valvon
takomissiota ja minkälaisia tietoja valvontakomission upseereille 
oli mistäkin asiasta annettu. Vastaavat yhteysosastonsa oli myös 
Ilmavoimien Esikunnalla ja  Merivoimien Esikunnalla, ja myös nii
den haltuun kertyi kontaktiraportteja. Suurin osa raporteista ei 
millään tavoin sivua kysymystä inhimillisistä kontakteista, mutta 
joissakin tapauksissa raportin laatija on pitänyt tarpeellisena puut
tua eräisiin tämänkin luokan kysymyksiin. Raportteja laativat 
myös yhteysosaston omat upseerit neuvotteluistaan vastapuolen 
kanssa, ja näistäkin raporteista löytyy aina joskus samantapaista 
tietoa. Lähinnä tähän raporttiaineistoon perustuu artikkelini, se on 
siis pääosin kertomus siitä, millaisena suomalaiset upseerit kokivat 
valvontakomission upseerit ja muut työntekijät yksityiseltä puolel
taan. Toivon, että joku muukin kuin kirjoittaja pitää tämän asian 
selvittämistä vaivan arvoisena!

Alkutilanne -  suhteiden nollapiste

Kun valvontakomissio saapui Suomeen, oli sen tehtävä sinänsä 
selkeästi määritelty välirauhansopimuksessa. Saman kaavan mu
kaisesti oli myös muiden Saksan kanssasotijoiden toimintaa valvo
maan muodostettu Neuvostoliiton valvontaorganisaatio. Erona oli 
oikeastaan vain se, että muut valtiot olivat muodollisesti antautu
neet Neuvostoliitolle ja joutuneet myös neuvostojoukkojen miehittä- 
miksi. Samaten niiden oli ollut sitouduttava julistamaan sota Sak
saa vastaan, sitoumus, jota Suomelta ei vaadittu. Käytännössä Suo
mi kuitenkin syksyllä 1944 oli sikäli Neuvostoliittoon nähden miltei 
samassa asemassa kuin muutkin Itä-Euroopan valtiot, että sen 
puolustautumismahdollisuudet Neuvostoliiton mahdollisia miehi- 
tysaikeita vastaan olivat todellisuudessa erittäin vähäiset. Myös oli 
itsestään selvää, että saksalaisten joukkojen internoiminen tai 
karkottaminen Suomesta johtaisi Suomen ja Saksan väliseen so
taan, olipa sitä julistettu tai ei.
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Psykologisesti tilanne epäilemättä oli vaikea molemmille osapuo
lille. Suomi ja Neuvostoliitto olivat olleet sotatilassa oikeastaan jo 
syksystä 1939 alkaen, välirauha 1940-1941 oli tosiasiassa vain 
hengähdystauko, jonka aikana valtioiden välinen vihamielisyys ei 
juurikaan ollut vähäisempi kuin sodan aikana. On myös muistet
tava, että Suomi oli saavuttanut itsenäisyytensä eroamalla väkival
loin Venäjästä, mikä sellaisenaan oli vaikuttanut molempien val
tioiden suhteisiin koko sodanedellisen ajan. Suomalaisten tunte
mus Neuvostoliitosta ja  vastaavasti neuvostoliittolaisten tuntemus 
Suomesta oli sekä vähäistä että yksipuolisen ja vihamielisen propa
gandan sävyttämää. Valvontakomissio saapui maahan, jonka lojaa
lisuudesta välirauhansopimuksen ehtojen noudattamisessa ei ollut 
minkäänlaisia takeita, ja se kohtasi täällä vastapuolen, jonka ajat
telua vallitsi voimakas epäluulo Neuvostoliiton todellisista lopulli
sista tarkoituksista. Eipä siis ole syytä ihmetellä molempien va
rovaista suhtautumista toiseen osapuoleen yhtälailla virallisella 
toiminnallisella kuin myös inhimillisellä tasolla.

Tämä varovaisuus ja epäluulo tulee ilmi mm. niistä ohjeista, joita 
puolustusvoimissa annettiin yhteistoiminnasta valvontakomission 
herrojen kanssa.1 Kotijoukkojen Esikunnan lokakuun puolivälissä 
antaman salaisen ja henkilökohtaisen käskyn mukaan upseereilla 
oli oikeus antaa suoraan tietoja valvontakomission jäsenille mm. 
junien kulusta, linja-autovuoroista ja vastaavista sekä sellaisista 
sotilaallisista asioista, jotka rauhan aikana ilmoitettiin kaikille 
varusmiehille. Mikäli kysely koski sotilassalaisia asioita, oli vastaa
maan oikeutettu ainoastaan komentaja-asemassa oleva ja hänenkin 
oli tietyt, esim. liikekannallepanoa koskevat asiat alistettava ensin 
Kotijoukkojen Esikunnalle. Valvontakomission jäsenten kyselyihin 
ei kuitenkaan saanut suoraan kieltäytyä vastaamasta, oli joko 
sanottava, ettei asiaa tuntenut tai että sen selvittäminen vaatisi 
niin pitkän ajan, että vastaus tulisi viipymään. Tärkeät kysymykset 
oli vaadittava kirjallisina samoin pyynnöt asiakirjojen luovuttami
sesta. Mahdollisuuksien mukaan oli pyrittävä siihen, että tarkas
tuskäynneillä sotilasviranomaisten luona olisi mukana suomalai
nen upseeri, joka olisi sotilasarvoltaan vähintään samanarvoinen 
kuin valvontakomission korkein upseeri, niin että mahdolliset soti
laalliset ilmoitukset voitaisiin aina tehdä suomalaiselle esimiehelle. 
Myös oli majoitus aina järjestettävä hotelliin, yksityistä majoitusta 
ei saanut käyttää. Jos sellaista vaadittaisiin, piti viitata vaikeaan
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asuntopulaan, joka ei mahdollistanut vieraitten majoittamista 
ennestään ylitäysiin huoneistoihin.

Ylipäätään suhtautumisohjeet kiteytettiin käskyn 7. kohtaan: 
’’Suhtautumisen tulee olla korrektia. Liialliseen kestitsemiseen ei 
kuitenkaan ole syytä. Alkoholin käyttöä on yleensä vältettävä. 
Oppaiden ja muiden valvontakomission kanssa tekemisiin joutu
vien on huolehdittava, etteivät humalaiset tai muutkaan käyttäydy 
sopimattomasti venäläisiä kohtaan.”

Kotijoukkojen Esikunnan ohjeet olivat ilmeisesti sangen hyvin 
tilanteeseen sopivia. Boris Griinstein kertoo muistelmissaan, miten 
hän joutui komennukselle saattamaan kuutta korkeaa venäläistä 
valvontakomission upseeria näiden käydessä tarkastamassa sota
vankileirejä. Junamatkalla kotiutettavat suomalaiset sotilaat suh
tautuivat venäläisiin suhteellisen ystävällisesti, saattoivat jopa tar
jota viinaakin, mutta saattajana toimivaan sotilasvirkamieheen 
kohdistui aggressioita joko hänen luullun käpykaartilaisuutensa 
takia tai sitten ylipäätään venäläisiin kohdistuva aggressio puret
tiin vaarattomasti tulkkiin.2

Suomalaisten tavallisten ihmisten suhtautuminen valvonta
komission jäseniin lienee ollut ainakin alussa vihamielisen epäluu
loinen ja pelon sävyttämä. Tämäntapaiseksi muistan oman lap
suuteni ajan kotkalaisten suhtautumisen olleen Kotkassa Hotelli 
Meritornissa majailevaan valvontakomission osastoon.

Valvontakomissio ja ’’tavalliset ihmiset”

Luonnollisesti löytyi koko joukko sellaista väkeä, joka katsoi val
vontakomission tarjoavan mahdollisuuden saada korjatuksi vää
ryyksiä, joita Suomen viranomaisten toimesta oli asianomaisille 
aiheutettu. Osin saattoivat esitetyt valitukset tai kantelut olla 
vilpittömässä mielessä tehtyjä, osin oletettavasti kostonhimon 
sanelemia tai suoranaista onnenongintaa. Esimerkiksi käyköön 
valvontakomission Vaasan osaston tulkin toimintakertomus kesä- 
heinäkuun vaihteesta 1945.3

Valvontakomission puheilla kävi kesäkuun 28. päivänä mm. soti
laskarkuri, joka valitti, ettei ollut saanut kotiuttamisrahoja, jotkut 
siirtoväkeen kuuluvat, jotka halusivat palata takaisin Karjalaan, 
vanha inkeriläisnainen, joka halusi palata Neuvostoliittoon, nuori
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sotaleski, joka valitti, ettei hänen saamansa avustus riitä kolmen 
lapsen elättämiseen, työmies, joka valitti, ettei saanut lupaa asua 
Vaasassa, vaikka oli saanut sieltä työpaikan, nainen, joka tiedusteli 
kadonneen miehensä kohtaloa ja mies, joka pyysi ulkomaanpassia.

Valvontakomission edustaja ei yleensä ottanut mitään kantaa 
anomuksiin vaan kehotti hakijoita kääntymään Suomen viran
omaisten puoleen.

Samassa yhteydessä kävi muuan seinäjokelainen mies kantelemas
sa siitä, että häntä oli väärin perustein syytetty kavalluksesta, koska 
hän oli Neuvostoliiton ystävä ja oli reserviupseeriudestaan huoli
matta kieltäytynyt lähtemästä jatkosotaan. Kantelija ilmiantoi sa
malla joukon henkilöitä, jotka olivat puhuneet halveksivasti tai 
vihamielisesti Neuvostoliitosta. Valvontakomissio otti vastaan kan
telijan laatiman kirjallisen selvityksen ja kehotti häntä aikanaan 
ilmoittamaan, minkä tuomion hän kavallusjutussaan tulee saamaan.

Toinen ilmianto, mikä valvontakomission edustajalle tehtiin, kos
ki Valtion Tykkitehtaalla Jyväskylässä salattuja sotasaaliskoneita 
sekä Tikkakosken tehtaalla salattua 3 000 konekiväärin asevaras
toa. Tämän ilmiannon johdosta valvontakomission edustajat teki
vät henkilöautolla matkan Jyväskylään, missä ilmiannot tutkimuk
sissa osoittautuivat täysin perättömiksi. Valvontakomission edus
taja, 2. luokan kapteeni Svirsa piti tämän johdosta ilmiantajille 
jyrisevän puheen, jossa hän sanoi, ettei valvontakomission kaltai
sen valtiollisen elimen edustajaa juoksuteta tyhjän takia 400 kilo
metriä ja vaikka valvontakomissio onkin kiitollinen suomalaisten 
avusta, on syytä muistaa, että vastedes perättömistä ilmiannoista 
joutuu vastuuseen.

Tässä raportissa ilmenevät pähkinänkuoressa sellaiset asiatyy- 
pit, jollaisia valvontakomissiolle ylipäätään suomalaisten taholta 
asiattomasti esitettiin. Esityksistä päätellen suurin osa komission 
puoleen kääntyneistä oli henkilöitä, jotka eivät oikeastaan olleet 
lainkaan selvillä siitä, mikä valvontakomission todellinen tehtävä 
oli, heidän mielestään se oli elin, joka korjaisi kaikki ne vääryydet, 
joita viranomaiset itsevaltaisuudessaan ja pahantahtoisuudessaan 
olivat heille aiheuttaneet. Herää kysymys, kajastiko joidenkin mie
lessä usko siihen, että hyvä tsaari kyllä korjaa pahojen herrojen 
tekemät vääryydet, kunhan hän vain saa ne tietoonsa.

Toinen ryhmä komission puoleen kääntyneitä olivat vakaumuk
selliset kommunistit, jotka olivat vakaumuksensa takia joutuneet
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kärsimään sotaa käyrässä Suomessa. He halusivat korvauksia ja 
olettivat, että valvontakomissio olisi oikea taho pakottamaan vasta
hakoiset Suomen viranomaiset tähän suostumaan.

Valvontakomission kunniaksi on sanottava, ettei se juuri koskaan 
ryhtynyt tällaisia vaateita ajamaan, asiat, jotka katsottiin kuulu
vaksi Suomen viranomaisten hoitoon, myös sinne ohjattiin. Ilmian
tojen johdosta valvontakomissio toki yleensä ryhtyi toimiin, mutta 
useimmissa tapauksissa ei niiden johdosta aiheutunut toimenpitei
tä, ilmiannot kun tavallisesti olivat perättömiä tai ainakin suuresti 
liioiteltuja. Esimerkiksi sotavankeihin kohdistuneet rikokset käsit
teli suomalaisten oma elin, Sotavankileirien Tutkimuskeskus. Val
vontakomissio toki seurasi sen työtä ja esitti tyytymättömyyten
sä toiminnan hitauteen ja lieviin tuomioihin. Muissakin sodan 
jälkiselvittelyissä komissio antoi paria poikkeusta lukuun otta
matta (Zdanovin lista ja  Leinon vangit) suomalaisten itse hoitaa 
asiansa.

Erikoislaatuinen toimintaympäristö oli niillä valvontakomission 
jäsenillä, jotka tarkkailivat Pohjois-Suomessa saksalaissodan aika
na suomalaisten toimintaa ja  ennen kaikkea sotasaaliin kohtaloita. 
Välirauhansopimuksen mukaan kaikki suomalaisten saksalaisilta 
saama sotasaalis kuului saksalaisomaisuutena Neuvostoliitolle. 
Koska Neuvostoliitossa sodan seurauksena oli puutetta kaikesta -  
kuten tietysti Suomessakin -  pyrki valvontakomissio huolehti
maan, että kaikki saksalainen sotasaalis todella mahdollisimman 
nopeasti toimitettaisiin Neuvostoliittoon. Tämän tehtävän täyttä
minen ei varmasti sellaisenaan ollut suomalaisille kovin mieluisaa, 
sitoihan se mm. suuren joukon niukkaa kuljetuskalustoamme, jota 
olisi kipeästi tarvittu muualla.

Valvontakomission Kemin osastossa työskennelleen suomalaisen 
yhteysupseerin, luutnantti A. Ellosen raportissa sanotaan mm: 
’’Kuitenkin on mainittava, että, varsinkin alkuaikoina, epämiellyt
tävän leiman neuvotteluille antoi venäläisten taholta harjoitet
tu liian kova painostus sotasaaliskuljetusten nopeuttamiseksi... 
Virallisissakin neuvotteluissa venäläiset hyvin usein paljastivat 
suuren epäluulonsa, että suomalaiset anastavat sotasaalista. Mut
ta varsinkin... matkoilla tein havainnon, että säännöllisesti jo
kainen LVK:n jäsen keskustelun aikana siirtyi puhumaan sotasaa
liin anastuksesta sanoen, että suomalaiset varastavat sotasaa
lista.”4
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Lauantaina 23.9.1944 Helsinkiin saapuneita valvontakomission 
venäläisiä upseereita suomalaisten vastaanottajiensa seurassa. 
SA-kuva 164069.

Russian officers of the Control Commission on their arrival in 
Helsinki on Saturday 23 September 1944 with the Finns who met 
them.

Kuitenkaan luutnantti Ellosen kokonaisvaikutelma yhteistoimin
nastaan ei ollut mitenkään kielteinen. Hän kertoo keskustelleensa 
venäläisten kanssa kaikista mahdollisista asioista -  valistukseksi 
molemmille puolille. Loppuvaikutelmanaan hän toteaa, ’’että yleen
sä toiminta venäläisten kanssa ja  kaikki vaikutteet ovat olleet hy
vin myönteisiä ja mielenkiintoisia”. Ellonen kertoo selviytyneensä 
valvontakomission puheille pyrkineistä valittajista, joiden valituk
set olivat niin lapsellisia, ettei niitä kannata edes mainita ja  jotka 
kuuluivat suomalaisen työväestön yksinkertaisimpaan ainekseen, 
selittämällä, ettei LVK  ollut paikalla sellaisten asioiden takia eikä 
ottaisi valittajia vastaan. Tämä todistaa valvontakomission jäsen
ten luottamusta yhteysupseeriinsa, sillä on selvää, että he olivat 
tietoisia luokseen pyrkineistä suomalaisista.
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Yksityisiä mielipiteitä

Luutnantti Ellonen oli sikäli poikkeuksellinen raportoija, että hän 
selvästi piti tehtävästään ja ilmeisesti oli kyennyt luomaan hyvät 
suhteet vastapuoleensa. Hänen kohdallaan nähtävästi piti paik
kansa vanha sanonta metsästä, joka vastaa niin kuin sinne huutaa. 
Läheskään kaikki tulkit ja neuvottelijat eivät voineet kertoa samaa.

Osoituksena siitä, millaisista kysymyksistä valvontakomission 
upseerit suomalaisten yhteyshenkilöittensä kanssa keskustelivat, 
voidaan selostaa keskustelua, jonka luutnantti Ellonen kävi kaptee
ni Denisovin kanssa matkalla Helsingistä Jyväskylään joulukuussa 
1945.5 Kapteeni Denisov halusi keskustella tulkkinsa kanssa poli
tiikasta niiden venäläisten sanomalehtiartikkeleiden perusteella, 
joita hän keskustelutoverilleen luki. Tuolloin kovin ajankohtaisesta 
sotasyyllisyyskysymyksestä kapteeni Denisov halusi tietää luut
nantti Ellosen henkilökohtaisen kannan. Tämä kertoo vastanneen
sa, että voittaja tekee aina tappiolle jääneestä syyllisen ja  ettei 
käytännössä muutoin voinut ollakaan, mutta Jumala yksin tietää, 
ketkä ovat todella syyllisiä ja ketkä syyttömiä. Kapteeni Denisov oli 
kuitannut vastauksen naurulla. Edelleen kapteeni Denisov oli 
kysellyt, mihin puolueeseen hänen keskustelukumppaninsa kuului 
ja  saatuaan vastaukseksi, ettei hän kantahenkilökuntaan kuu
luvana ollut edes oikeutettu kuulumaan mihinkään puolueeseen, 
koska he olivat vain laillisen hallituksen käskyvallan alla, oli 
kysyjä tätä kovasti ihmetellyt ja selostanut, että Neuvostoliitossa 
upseeri toki saa kuulua puolueeseen. Edelleen kapteeni Denisov oli 
ihmetellyt, miksi Suomi ei vuonna 1939 ollut luovuttanut Venäjälle 
pientä osaa Karjalan kannaksesta, vaikka Venäjä tarjosi monta 
kertaa suuremman maa-alan Itä-Karjalasta -  ja  tämän takia syttyi 
sota. Luutnantti Ellonen kertoo vastanneensa, että Venäjän vaati
mukset olivat paljon suuremmat kuin kapteeni tietää, sillä hän ei 
voinut uskoa Suomen hallituksen kansalle antamia tietoja val
heiksi. Kapteeni Denisovin mielestä suomalaiset sanomalehdet 
puhuivat paljon pötyä ja valehtelivat. Tähän luutnantti Ellonen oli 
vastannut, että mikäli Suomen kansalle oli todella näin raskaasti 
valehdeltu, niin eikö ollut syytä tämäkin asia oikaista. Kapteeni 
Denisovin mielestä asia oli nyt oikaistu.

Luutnantti Ellosen mukaan keskustelu oli jatkunut useita tun
teja hyvin ystävällisessä hengessä. Tästäkin päätellen luutnantti
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Ellosella oli kykyä tulla toimeen venäläisten kanssa, mutta toi
saalta keskustelu osoittaa, että runsaan vuoden Suomessa oleskel- 
tuaan valvontakomission upseerit olivat jo tottuneet siinä määrin 
luottamaan suomalaisiin kollegoihinsa, että saattoivat käydä epävi
rallisia keskusteluja, joissa eivät aina ehdottomasti pysytelleet 
Neuvostoliiton virallisella linjalla. Myös herättää huomiota, että 
suomalainen upseeri saattoi esittää vaikkapa sotasyyllisyyskysy- 
myksestä yksityisen mielipiteensä, joka ei käynyt yksiin sen parem
min Neuvostoliiton kuin Suomen virallisen linjan kanssa ja jonka 
venäläinen keskustelukumppani aivan ilmeisesti omalla tavallaan 
ymmärsi.

Inhimillinen kontakti oli siis saavutettu, joskin asian luonnosta 
johtuu, että molemmat osapuolet olivat rooleihinsa sidottuja.

Englantilainen näkökulma

Valvontakomission brittiläiseen osastoon kuulunut eversti 
J. H. Magill on muistelmissaan, jotka julkaistiin suomeksi vuonna 
1981, kuvaillut mm. toimintaansa näissä yhteyksissä. Hänen muis
telmansa eivät yleensäkään vaikuta kovin luotettavilta, ja muistel
mille normaalistikin ominainen itsekeskeisyys on niissä tavallista 
selvemmin esillä. Niinpä hän kertoo, että vaikka neuvostoliittolai
sissa valvontakomission upseereissa oli sellaisia, jotka osasivat suo
mea, he eivät yrityksistään huolimatta saaneet solmituksi yhteyk
siä suomalaisiin, koska ”ovi paiskattiin useimmissa tapauksissa 
ainakin kuvaannollisesti kiinni heidän nenänsä edessä”.6

Tämähän ei tietenkään pidä paikkaansa, sillä neuvostoliittolaisia 
upseereita sitoi alkuvaiheissa vaatimus välttää yksityistä kanssa
käymistä suomalaisten upseerien kanssa, ja suomalaisten havain
tojen mukaan heitä oli mm. kielletty ottamasta vastaan kutsuja 
yksityistilaisuuksiin. Toisaalta venäläisten suhteet suomalaisiin 
kommunisteihin saattoivat olla hyvinkin läheisiä, joskin on selvää, 
ettei eversti Magillilla ollut näistä asioista mitään tietoja.

Eversti Magillin suhtautumista venäläisiin upseereihin sävyttää 
selvästi ambivalentti tilanne. Toisaalta hän brittiläiseen yläluok
kaan kuuluvana kaartineverstinä piti itseään selkeästi monta 
astetta korkeammalla olevana kuin venäläiset kommunistiupseerit, 
mutta toisaalta hänen oli pakko myöntää, että brittien tehtävä
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Suomessa oli lähinnä muodollista laatua eivätkä venäläiset juuri
kaan välittäneet kysyä liittolaistensa mielipidettä siitä, miten Suo
mea tulisi kohdella. Oma mielenkiintonsa on toki esimerkiksi Ma
gillin luonnehdinnalla valvontakomission puheenjohtajasta, ken
raalieversti A. Zdanovista, joskin se kertonee ainakin yhtä paljon 
luonnehtijasta kuin luonnehdittavasta: ’’Zdanov oli selvästi erittäin 
älykäs ja suhteellisen sivistynyt. Henkilökohtaisilta ominaisuuksil
taan häntä ei varmaankaan voi pitää rakastettavana, ja  olisi ehkä 
liikaa kutsua häntä gentlemanniksi.”7 Zdanovin suhteesta Suomeen 
ja suomalaisiin Magill arvelee, ettei tämä varsinaisesti vihannut 
Suomea, arvio, josta on vaikea päätellä, mitä kirjoittaja oikein 
halusi sanoa. Suomalaisten kannalta kenraalieversti oli sikäli sel
keä vastapuoli, että hän saattoi monissa asioissa antaa suoran 
ratkaisun, kun taas hänen sijaisellaan, kenraaliluutnantti Savo- 
nenkovilla, oli joko velvollisuus tai ainakin tapa kysyä pienemmis- 
säkin ratkaisuissa Moskovan kantaa. Koska Zdanov sangen vähän 
oleskeli Suomessa, oli Savonenkov suomalaisille tärkeä ja hankala 
vastapelaaja.

Neuvostoliittolaiseen järjestelmään kuului, että suhteellisen mi
tättömätkin asiat oli ratkaistava Moskovassa, tästähän suoma
laiset saivat seuraavien vuosikymmenien aikana paljonkin käy
tännön kokemusta. Valvontakomission aikana tämä oli vielä uutta, 
ja ilmeisesti suomalaiset usein katsoivat päätösten viipymisen 
enemmän kiusanteoksi kuin asialliseksi menettelyksi. Joskus venä
läinen osapuoli saattoi sanoa asian niin selväkielisesti, että sen 
suomalainenkin ymmärsi. Kerrottakoon esimerkki sotakorvaus
toimituksista. ’’Kerran oli kapearaiteisten rautatievaunujen erään 
kuukauden toimituserä vaarassa myöhästyä, koska Vuoksenniskal
la sattuneen valssin rikkoutumisen takia muototerästoimitus oli 
keskeytynyt. Helsingistä tuli eräs korkeassa asemassa oleva teh
taalla harvemmin käynyt vastaanottajiin kuuluva insinööri tutus
tumaan tilanteeseen. Sanoin hänelle, että emme voi toimittaa vau- 
nuerää, kun meillä ei ole raaka-aineita. Hän vastasi: — Kuulkaahan 
insinööri, vaikka teillä ei ole raaka-ainetta, teidän on helpompi 
toimittaa vaunut kuin minun selittää Moskovaan, että niitä ei 

tule.”8
Eversti Magillin havaintojen mukaan valvontakomission venäläi

sissä upseereissa oli sekä korkealuokkaisia että vähemmän eteviä 
miehiä. Hän kuitenkin katsoo, että kaikki upseerit olivat päteviä
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ammattimiehiä omalla alallaan, myös ne, jotka muuten olivat ra
joittuneita. Suomalaisen osapuolen käsitys ei ollut aivan yhtä valoi
sa. Joskin raporteista selvästi käy ilmi, että venäläisten upseerien 
jakautuminen herrasmiehiin ja  muihin on myös suomalaisten ha
vaitsema, pitivät suomalaiset upseerit joitakin valvontakomission 
jäseniä tehtäviinsä kykenemättöminä. On vaikea tietysti sanoa, 
missä määrin suomalaisten vaikutelma vastasi todellisuutta, mutta 
ainakin osaksi lienee kyse siitä, että eräät upseerit esitettiin suo
malaisille toisessa roolissa kuin mikä heidän todellinen tehtävänsä 
oli. Tämä koskee nimenomaan tiedustelu- ja vastavakoilupuolen 
upseereita.

Kenraali Tokarev ja suomalaiset

Tapojen tarkka noudattaminen, joka yleensä oli suomalaisten ilmei
seksi ihmetykseksi tunnusomaista valvontakomission korkeimmille 
upseereille, saattoi joskus johtaa hankaliinkin tilanteisiin. Niinpä 
raportti kenraalimajuri Tokarevin, valvontakomission sotilaallisen 
osaston päällikön, matkasta Lahden hiihtokisoihin vuonna 1946 
kertoo, miten armeijakunnan komentajan tarjoamilla illallisilla 
syntyi henkilökohtainen ongelma: ”Kenr. Tokarev olisi ilmeisesti 
ollut halukas poistumaan aikaisemminkin, mutta kävi ilmi, ettei 
hän -  arvossa nuorempana -  katsonut sopivaksi nousta pöydästä 
ennen kenr.luutn. Laatikaista, joka vuorostaan isäntänä ei tieten
kään voinut kehottaa vieraitaan lähtemään.”9

Samassa matkakertomuksessa on toinenkin maininta, joka to
distaa kenraali Tokarevin hyvästä käytöksestä: ’’Hennalasta ajoim
me suoraan Askon tehtaille, missä toimitusjohtaja Kokko, jonka 
kanssa oli sovittu käynnistä, otti meidät vastaan. Hänen opastuk
sellaan saimme tutustua tehtaan eri osastoihin. Kiertokäynti kesti 
n. 2 tuntia ja näytti kenr. Tokarev hyvin tyytyväiseltä näkemäänsä. 
Istuessamme ennen lähtöämme pääkonttorissa pyysi luuta. Smir
nov saada esittää muutamia kysymyksiä, mm. mikä on yrityksen 
osakepääoma, liikevaihtoja osingon suuruus. Tähän kenr. Tokarev 
sanoi hiljaisella äänellä, mutta selvän tyytymättömässä ja nuhtele- 
vassa sävyssä, etteivät ’tällaiset kysymykset kuulu meille, ne ovat 
liikemiesten keskeisiä ja heidän omia asioitaan’, eikä sallinut luutn. 
Smirnovin kysymyksiä esitettävän.”10
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Kenraalimajuri Tokarev joutui virkansa puolesta ehkä eniten ole
maan tekemisissä yhteysosaston johdon kanssa. Niinpä hänet mei
dän puoleltamme opittiin tuntemaan harkitsevana ja tasapuolisena 
miehenä, jonka kanssa asioita saatettiin hoitaa. Silti hän luonnolli
sesti ajoi Neuvostoliiton lin jaaja tarpeen vaatiessa saattoi hyvinkin 
terävästi puuttua asioihin. Pari kuukautta edellä mainitun Sal- 
pausselällä käynnin jälkeen hän kutsui Torniin Pääesikunnan ko- 
mentopäällikön, kenraalimajuri K. Heiskasen, ja puhuttelussa tuo
tiin esille koko joukko epäkohtia suomalaisten menettelytavoissa. 
Niihin sen enempää puuttumatta otettakoon esille tässä puhutte
lussa käsitelty tapaus, mikä osoittaa, että jos suomalaisilla oli 
joskus syytä ihmetellä ja paheksua venäläisten käytöstä, saattoi 
joskus olla toisinkin päin.

’’Kenr.maj. Tokarev pyysi kenr.maj. Heiskasta saattamaan 
Puolustusvoimain Komentajan tietoon, että majuri Kilpeläinen oli 
käyttäytynyt sopimattomasti Iisalmen hotellissa 20.4.1946, jolloin 
siellä majaili 3 LVK:n upseeria.” Tästä käyttäytymisestä annettiin 
seuraava kuvaus: ”20.4.46 olivat LVK:n jäsenet eversti Skarajev, 
ev.luutn. Tropyshko ja kapt. Nättijev virkamatkalla Iisalmessa. 
Heidän ollessaan hotellihuoneessa huoneen oveen koputettiin, mut
ta kehoituksesta huolimatta ei ketään näkynyt. Sensijaan alkoi 
käytävästä kuulua melua. Hetken kuluttua avasi hotellin siivooja 
oven ja pyysi LVK:n upseereita lukitsemaan ovensa, sanoen käytä
vässä olevan erään humalaisen suomalaisen majurin, joka pyrki 
huoneeseen tappelemaan. Osoittautui, että tämä majuri oli sotilas
läänin esikunnassa (?) palveleva majuri Kilpeläinen, jonka hotellin 
palvelusväen toimesta paikalle kutsuttu poliisipartio pidätti ja vei 
poliisilaitokselle. Mainittu majuri Kilpeläinen oli jo sitä ennen me
telöinyt hotellin ravintolassa särkien huonekaluja ja astioita. Hotel
lin siivooja oli estänyt hänet tunkeutumasta LVK:n upseerien huo
neeseen. Kenr.maj. Tokarev ilmoitti pitävänsä em. tapausta aiheet
tomana hyökkäyksenä LVK:n jäseniä vastaan ja  pyysi saattamaan 
ilmoituksensa Puolustusvoimain Komentajan tietoon syyllisen ran
kaisemista varten. Samalla hän lausui toivovansa, ettei tällaista 
vastaisuudessa tapahtuisi.”11 Muistion myöhemmän lukijan ei ole 
vaikea yhtyä kenraali Tokarevin toivomukseen.

Puolustusvoimain Pääesikunnan yhteysosaston päällikkönä toi
mi suurimman osan valvontakomission toimiaikaa eversti Ilmari 
Karhu, joka näin ollen vuosien mittaan sai solmituksi aika lailla
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läheiset ja luottamukselliset suhteet komission johtaviin upseerei- 
hin. On selvästi havaittavissa sekä Karhun että muidenkin suoma
laisten upseereiden raporteista, että varsinaisten ammattiupsee- 
reiden kesken päästiin jo suhteellisen nopeasti asiallisiin toiminta
suhteisiin. Kyse oli ilmeisesti sotilaallisesta ajattelumallista, mikä 
sinänsä näytti olevan melko tavalla samankaltaista sekä Suomessa 
että Neuvostoliitossa. Sitä vastoin poliittiset upseerit, politrukit ja 
siviilit, joiden tausta oli puolueen piirissä suoritettu palvelu, olivat 
vaikeampia vastapelaajia. Heidän lähtökohtansa oli ideologinen; 
oikeaoppinen kommunisti ei voinut nähdä kapitalistisesti hallitus
sa Suomessa muuta kuin epäkohtia eikä hän oikeastaan koskaan 
voinut täysin luottaa äskeistä vihollis valtiota edustavaan neuvotte
lukumppaniinsa.

Kenraali Tokarevin ja eversti Karhun puolivirallisista keskuste
luista kerrottakoon maaliskuun alussa 1945, siis valvontakomis
sion toimittua vasta vajaat puoli vuotta maassamme, käymä kes
kustelu, joka liittyi viimeksi mainitun tavanomaiseen viralliseen 
käyntiin valvontakomission päämajassa.12

Varsinaisten virallisten asioiden tultua käsitellyiksi kenraali 
Tokarev johti puheen upseerien palkkausoloihin. Kuultuaan suo
malaisten upseerien palkkamäärät hän totesi, että Neuvostoliitossa 
vastaavat edut ovat huomattavasti paremmat. Tokarevin mukaan 
esimerkiksi everstin palkka oli Neuvostoliitossa noin kolme kertaa 
suurempi kuin Suomessa ja  siihen tuli lisäksi oikeus maksutto
maan varusteiden saantiin. ’’Keskustelussa kosketeltiin myös venä
läisten ja  suomalaisten sotilaiden käyttäytymistä. Todettiin, ettei 
mitään mainitsemisen arvoisia häiriöitä ole sattunut. Johdin kes
kustelun tässä yhteydessä molemminpuoliseen tervehtimiseen, 
mikä jättää vielä varaa toivomuksille. Kenr.maj. Tokarev sanoi 
tekevänsä parhaansa puna-armeijalaisten suhteen. Lupasin puoles
tani esittää asian sekä Yleisesikunnan päällikölle että erikseen 
Helsingin varuskunnan päällikölle, jotta suomalaisten sotilaiden 
taholta tervehtiminen saataisiin asialliseksi.” Kun eversti Karhu 
raporttinsa lopussa mainitsee keskustelun tapahtuneen kohteliaas
sa ja ystävällisessä sävyssä, on syytä lukea tämä maininta siten, 
ettei läheskään aina näin ollut asian laita asioitaessa valvonta
komission kanssa.

Jatkosodan aikana, jolloin maassa oli saksalaista sotaväkeä, oli 
suomalaisen sotilaan monesti vaikea alentua tervehtimään kanssa-
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sotijan upseereita ja aliupseereita, vaikka tästä kovin usein miehis
töä muistutettiinkin. Saksalaiset vanhana sotilaskansana olivat 
tässä suhteessa kurinalaisempia kuin suomalaiset. Sodan päätyt
tyä ja  Suomen armeijan tultua kotiutetuksi oli palveluksessa enää 
jyrkästi supistetun kantahenkilökunnan lisäksi vain varusmiesikä- 
luokka, jonka olisi sopinut olettaa käyttäytyvän sotilaallisemmin 
kuin reserviläisten. Ilmeisesti suomalaisesta sotilaasta on kuiten
kin tuntunut vastenmieliseltä tervehtiä äskeisen vihollisen soti
laita ja kenties neuvostoliittolaisten sotilaiden, huolimatta puna- 
armeijan tunnetusti kovasta kurista, on myös ollut vaikea mieltää, 
miksi heidän tulisi tervehtiä voittamansa fasistisen armeijan 
upseereita.

Kiinnostavaa on, että tämä asia, mikä siviilin silmissä ei sinänsä 
vaikuta kovinkaan ihmeelliseltä ongelmalta tuona aikana, jolloin 
todella vaikeat ja suomalais-neuvostoliittolaisten suhteiden kan
nalta merkittävät kysymykset odottivat ratkaisuaan, on ollut riittä
vän merkittävä, että sitä korkeiden upseereiden kesken on pidetty 
tarpeellisena pohtia. Koska puheenaiheen valitsi suomalainen osa
puoli, voitaneen tämä tulkita siten, että kuitenkin kaiketikin suo
malaiset tekivät vähemmän syntiä kuin puna-armeijalaiset tässä 
suhteessa. Se olisi toki myös psykologisesti ymmärrettävää. Voisi 
olettaa, että asia askarrutti kenraali Tokarevia ja  eversti Karhua 
ehkä lähinnä oman armeijansa kurikysymyksenä, eihän voinut 
katsoa läpi sormien sitä, että selviä määräyksiä laiminlyötiin. M ie
lipiteet siis yhtyivät sotilaallis-ammatillisella tasolla.

’’Epävirallista” keskustelua

On luonnollisesti selvää, että valvontakomission upseereille ja 
muillekin työntekijöille oli annettu yksityiskohtaiset ohjeet käyt
täytymisestä suhteessa suomalaisiin. Jossain määrin on ilmeisesti 
myös kehotettu ottamaan suomalaisten kanssa esille tiettyjä kysy
myksiä ’’protokollan ulkopuolella”. Tähän viittaa se, että nimen
omaan vuoden 1945 alkupuolella useissa raporteissa esiintyy mai
nintoja valvontakomission upseereiden keskustelunaiheista, jotka 
eri aselajien upseereilla eri puolilla maata vaikuttavat kovin 
samankaltaisilta. Olisi tietysti naivia kuvitella, etteivät neuvosto- 
upseerit ja virkamiehet olisi olleet samalla tavoin tiedottamis-
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Valvontakomission venäläisiä upseereita itsenäisyyspäivän juhlassa 
Messuhallissa 6.12.1945. Puhumassa pääm inisteri J. K. Paasikivi. 
Kuva: Sotamuseo.

Russian officers o f  the Control Commission at the Independence Day 
occasion in the E xhib ition  H a ll on 6 December 1945. The prim e  
minister, J. K. Paasikivi, is speaking.

velvollisia kontakteistaan kuin suomalaisetkin, todennäköisesti 
jopa tarkemminkin. Silti keskusteluissa tuli silloin tällöin esille 
asioita, jotka vaikuttavat venäläisten spontaanisti tilanteen tarjou
tuessa esittämiltä, sellaisilta asioilta, joista he saattoivat olla 
kiinnostuneita aivan henkilökohtaisestikin, ei ainoastaan viran 
puolesta.

Tyypillisiin ’’viran puolesta” keskusteluaiheisiin kuuluivat ilmei
sesti lukuisat upseerin asemaa Neuvostoliitossa ja Suomessa kos- 
kettelevat mielipiteenvaihdot, joista löytyy paljonkin esimerkkejä. 
Ilmeisesti neuvostoupseerit olivat saaneet tehtäväkseen korostaa 
upseerin aseman erinomaisuutta Neuvostoliitossa verrattuna suo
malaisen upseerin asemaan. Paitsi palkkaetuja ja turvattua ase
maa, johon monet valvontakomission upseerit keskusteluissa viit-
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tasivat, saatettiin puhua myös upseerien erikoiseduista. Niinpä 
ilmavoimien eversti Melnikov käydessään tutustumassa Lentosota- 
kouluun Kauhavalla kertoi koulun johtajalle; ’’ettei voinut omien 
sanojensa mukaan ymmärtää sellaista demokratiaa kuin meidän 
jossa m.m. upseereilla ei ole mitään erikoisoikeuksia muihin kansa
laisiin verraten. Ajatelkaahan, hän sanoi, sellainenkin on teillä 
mahdollista, että kun upseeri esim. teatteriin on ensin jonottanut 
pääsylipun niin hän voi joutua istumaan siellä vieläpä raa’an sota
miehen viereen, sellainen meillä NL:ssa ei voi eikä saa tulla kysy
mykseenkään. Samassa tilaisuudessa hän laajasti selosti heidän 
upseeristonsa erinomaista palkkausta ja muita etuja kuten eläkkei
den suuruutta, ilmaista maan saantia, vapaita matkoja, virkapuku
jen saantia j.n.e. M.m. ev. Melnikov selosti, että upseereilla on 
Moskovassa erikoinen viisikerroksinen tavaratalo, jossa alimmassa 
kerroksessa myydään tavaraa halvalla yliupseereille, seuraavas- 
sa esiupseereille paitsi eversteille, joiden kerros on neljäntenä ja 
viidennessä on kenraalien kerros. Edelleen, että ei tule kysymyk
seenkään, että alempi upseeri voisi mennä ylemmille tarkoitettuun 
kerrokseen, mutta ylempi voi kyllä mennä alemmille tarkoitet
tuun.”13

Mahdollisista yhdenmukaisista ohjeista huolimatta saattoi val
vontakomission upseerien kanta oman maan upseerikunnan ase
masta poiketa jossain määrin sen mukaan, kuka oli siitä kertomas
sa. Niinpä kun majurit Pietrolainen ja  Bolsevski vierailivat Ilmator- 
juntarykmentti l:n  esikunnassa helmikuussa 1945, he keskusteli
vat rykmentinkomentajan, eversti E. Tuompon kanssa samasta 
kysymyksestä. Eversti Tuompolle kerrottiin, että kaikki Neuvosto
liiton sotapäälliköt olivat nousseet kansasta ja näin ollen heillä oli 
todellinen kansanarmeija. Eversti Tuompo väitti, että puna-armei
jassakin oli selvät luokkarajat, koska esim. upseereiden ja mie
histön päiväannokset olivat erilaiset, samoin mm. vaatetus ja 
varustus, siis toisin kuin Suomessa sodan aikana. Ensin venäläiset 
pyrkivät kiistämään eversti Tuompon puheet, mutta lopulta majuri 
Bolsevski totesi, että upseereilla oli niin suuri vastuu, että heillä 
täytyi olla erikoisetujakin.14

Samassa keskustelussa olivat neuvostomajurit tiedustelleet 
eversti Tuompolta, miten suomalaiset upseerit suhtautuivat venä
läisiin upseereihin, ystävinäkö vai vihamiehinä. Eversti Tuompo 
ilmoitti, ettei hän tunne muiden kantaa kuin omansa. Hänen tapaa
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mansa venäläiset upseerit olivat yleensä esiintyneet korrektisti, 
mutta eversti Tuompo sanoi omasta puolestaan suhtautuvansa 
kaikkeen uuteen vissillä varovaisuudella ja  katsovansa mitä aika 
tuo tullessaan.

On syytä uskoa, että tätä kysymystä on esitetty useinkin suoma
laisten ja  venäläisten keskusteluissa, mutta raporteissa ei siitä 
juurikaan ole mainintoja. Kenties monetkin vastasivat eversti 
Tuompon lailla, kenties vieläkin varovaisemmin tai kielteisemmin. 
Olettaisin, että useimmat upseerit, joille kysymys esitettiin, pyrki
vät vastaamaan siihen niin myönteisessä hengessä kuin sielu suin
kin sieti, jopa niin myönteisessä, etteivät kehdanneet sitä raport
tiinsa kirjata. Muistettakoon pitkä ja koetteleva sotajakso ja suo
malaisten tuonaikainen käsitys, ettei äkillinen takinkääntäminen 
ole kovinkaan kunniallista.

Upseeriston asennetta halusi ilmeisesti myös äsken mainittu 
eversti Melnikov peilata kysyessään Lentosotakoulun lentokone
halleilla uusista koneiden kansallisuusmerkeistä. Hän halusi tie
tää, aiheuttiko hakaristimerkin muuttaminen nykyiseksi kiukkua 
tai joitakin sensuuntaisia reaktioita. Hänelle kerrottiin, ettei sellai
sesta ollut mitään havaintoja, ja selostettiin — kuten oikein olikin — 
että suomalainen lentokoneiden hakaristitunnus oli paljon van
hempi kuin koko natsismi. Eversti Melnikov tyytyi toteamaan, että 
hakaristi oli verellä tahrittu merkki eikä sopinut nykyaikaan.15

Eversti Melnikov on ilmeisesti ollut luonteeltaan avoin ja tiedon
haluinen herra, sillä hänen tarkastuskäyntiensä yhteydessä tapaa 
usein selostuksia ’’protokollan ulkopuolisista” keskusteluista. Mo
nesti aloitteen teki eversti Melnikov itse, mutta Porissa, kun Lento- 
rykmentti l:n komentaja, eversti Rekola tarjosi tarkastajille lou
naan, hän isäntänä otti keskustelun alaiseksi joukon englantilais
ten, amerikkalaisten ja venäläisten lehtien kirjoituksia, joita oli 
referoitu suomalaisissa lehdissä. Niissä oli väitetty, että suurin osa 
suomalaisista upseereista olisi fasistimielisiä. Eversti Rekola kat
soi, että moinen väite oli totuudenvastainen. Eversti Melnikov yhtyi 
isäntänsä mielipiteeseen ja  sanoi, että jos todella niin olisi laita, 
niin valvontakomission jäsenetkin olisivat suhtautuneet suomalai
siin upseereihin aivan toisella tavalla. Eversti Melnikovin mielestä 
suomalaisissa upseereissa oli kuitenkin joitakin poikkeuksia. Hän 
sanoi, että puolustusvoimien viroissakin oli vielä muutamia tällä 
tavoin ajattelevia, jopa suoranaisia saksalaisystäviäkin. Kun evers

197



ti Rekola pahoitteli, että kommunistisissa lehdissä esitetään hyvin 
räikeitä ja  väärennettyjä kuvauksia Suomen oloista ja  täten Neu
vostoliitto saa niistä väärän kuvan, selitti eversti Melnikov puoles
taan, että komission jäsenet ovat juuri sitä varten Suomessa, että 
voisivat saada Suomen oloista oikean kuvan. Hän myös sanoi, ettei 
Neuvostoliitossa enää harjoiteta minkäänlaista propagandaa Suo
mea vastaan.16 Eversti Melnikovilla on aivan ilmeisesti ollut mel
koiset diplomaatin lahjat. Hänen esittämänsä mielipiteet ovat kun
niaksi sille vanhalle viisaudelle, jonka suurlähettiläs G. A. Gripen
berg on muotoillut seuraavasti: ’’Diplomacy is to do and say / The 
nastiest things in the nicest way” .

Eversti Tuompo puolestaan kertoo äsken selostetussa raportis
saan ottaneensa valvontakomission majurien kanssa puheeksi ase
veliyhdistysten lakkauttamisen, jota hän kertoi paheksuneensa, 
koska niillä ei ollut mitään poliittista luonnetta vaan avustava ja 
yhdistävä. Neuvostoupseerit väittivät ensin, että asevelijäijestö oli 
suojeluskuntajäijestön jatke, ja eversti Tuompon kumottua tämän 
väitteen, että aseveliyhdistykset kulissien takana valmistelivat ka
pinaa. Asevelijärjestön tapaisen sotilaallisen järjestön suojissa olisi 
ollut helppo toteuttaa salainen liikekannallepano. Eversti Tuompo 
ei tietenkään hyväksynyt väitettä ja lopputulos hänen kertomansa 
mukaan oli, että valvontakomission upseerien mielestä olisi ollut 
mahdollista jossain vaiheessa perustaa uusi, puhtaasti avustava 
asevelijärjestö.

Vaikuttaa hieman siltä, mikäli eversti Tuompon selostus keskus
telusta on todenmukainen -  kuten voidaan toki olettaa —, että 
neuvostoupseerit arvossa alempina kuin eversti-isäntänsä eivät 
halunneet virallisen tarkastuksensa ulkopuolella pahemmin väit
tää korkeampaa upseeria vastaan, olivatpa he omasta mielestään 
miten oikeassa tahansa. Varmasti heistä oli myös mieluisaa huo
mata, että suomalainen eversti keskusteli heidän kanssaan salaa
matta mielipiteitään, vaikka ne kävivätkin ristiin heidän mieli
piteidensä kanssa. On joka tapauksessa selvää, että kuva valvonta
komission upseereista kivikasvoisina, epäluuloisina ja rettelöivinä 
tsekisteinä on yhtä yksipuolinen kuin vääräkin.
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Napit vastakkain

Jo aikaisemmin mainittu saksalaisomaisuuden ja  sotasaaliin eva
kuoiminen Pohjois-Suomesta aiheutti paljonkin kitkaa. Koko asia 
oli suomalaisille vastenmielinen — kuten tietysti monet muutkin 
valvontakomission ajamat asiat -  mutta osittain kitka ilmeisesti 
aiheutui siitä, että valvontakomission puolelta asiaa hoitivat komis
sion taloudellisen osaston virkailijat, jotka olivat siviilejä ja  joiden 
kanssa suomalaiset upseerit eivät kovinkaan helposti kyenneet 
löytämään yhteistä säveltä.

Muuan paljon hankaluuksia aiheuttanut kysymys oli Hyrynsal- 
men-Kuusamon kapearaiteisen radan luovuttaminen. Rata oli sak
salaisten omaan käyttöönsä rakentama ja  sellaisenaan kiistatto
masti Neuvostoliitolle luovutettava. Luovutuksessa viivyteltiin 
valvontakomission mielestä kohtuuttomasti ja  suomalaiset pyrki
vät anastamaan haltuunsa siihen kuuluvaa omaisuutta. Kesällä 
1945 tästä käytiin kipakkaa keskustelua.17

Valvontakomission edustaja, herra Kondrahov kutsui luokseen 
suomalaisen yhteysupseerin, majuri A. Petramaan keskustellak
seen radan luovuttamiseen liittyvistä ongelmista. Hän lausui heti 
aluksi ihmettelynsä, ettei sotasaalista ole muka voitu miinavaaran 
vuoksi kuljettaa kyllin nopeasti pois, vaikka paikalliset asukkaat 
olivat voineet vaarattomasti suorittaa puutavaran hakkuuta ja 
ajoja samassa maastossa. Hän väitti suomalaisten viranomaisten 
miinavaaraan vedoten puolustelleen omia laiminlyöntejään. Majuri 
Petramaa vastasi saksalaisten miinoitusten todella vaikeuttaneen 
toimintaa Lapissa, mutta Hyrynsalmen-Kuusamon kenttäradan 
kuljetuksiin eivät miinakentät olleet olennaisesti vaikuttaneet. 
Suomalaiset eivät myöskään majuri Petramaan mielestä olleet 
koskaan vedonneet miinoituksiin silloin, kun valvontakomission 
taholta oli esitetty tyytymättömyyttä luovutusten hitauteen.

Asiasta syntyi iso riita, koska herra Kondrahov väitti suomalais
ten nimenomaisesti miinavaaraan vedoten puolustelleen toiminnan 
hitautta ja sanoi mm. eversti Karhun pari kuukautta aikaisemmin 
selittäneen asian juuri näin. Majuri Petramaa sanoi itse olleensa 
läsnä tässä tilaisuudessa ja laatineensa siitä muistiinpanot. Muka
naan olleisiin muistiinpanoihin vedoten hän selitti, että silloin oli 
keskusteltu Pohjois-Suomen miinoituksista yleisesti ja erikoisesti 
Rovaniemen ympäristön miinoituksista. Majuri Petramaan rapor
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tin mukaan herra Kondrahov oli käsittänyt aivan väärin suoma
laisten valvontakomissiolle luovuttamassa miinakartassa olevat 
merkinnät, mutta selvityksistä huolimatta hän ei suostunut vähim
mässäkään määrin muuttamaan kantaansa.

Keskusteltaessa tietyistä puutavaravarastoista radan varrella 
päästiin seuraavaan riidanaiheeseen. Hyrynsalmelle varastoidusta 
126 tukkia käsittävästä pinosta venäläinen osapuoli selitti, että he 
tulisivat vielä tutkimaan, milloin puut on kaadettu. Suomalaisten 
esittämästä alkuperäisestä käsikauppavälikirjasta, jonka suoma
laiset katsoivat riidattomasti todistavan puut suomalaisomistuk- 
seksi, hän totesi, että se oli juridisesti pätemätön.

Koska Hyrynsalmen Huoltokeskuksen alueella olevasta 132 pu
helinpylvästä käsittävästä varastosta ei oltu ehditty saada pitäviä 
todisteita niiden kuulumisesta suomalaisille, ne julistettiin sota
saaliiksi ja herra Kondrahov vaati selvityksen, kenen luvalla Joen
suun Kasarminhoitoalueen kasarmirakennusmestari oli pylväät 
myynyt.

Seuraavaksi riideltiin sahalaitoksista: ’’Sahalaitoksista herra 
Kondrahov määräsi kaikki lähetettäväksi Neuvostoliittoon. Esite
tyt sahaussopimukset ja valaehtoiset todistukset eivät riittäneet 
osoittamaan po. omaisuuden kuuluvan Suomen kansalaisille. Herra 
Kondrahov tulkitsi esitettyjä todisteita perin itsepäisesti ja ominta
keisesti. Kun hänelle sanottiin, että nimismies ja  monet pitäjän 
asukkaista voivat valaehtoisesti todistaa sahan kuuluvan suoma
laiselle, vastasi hän, ettei Venäjällä tunnettu sellaista todistusta ja 
että hän pystyisi Suomen lakienkin mukaan osoittamaan annetut 
valat vääriksi. Hän vaati tällaisen valaehtoisen todistuksen anta
neen metsänhoitaja Virkkusen saapumaan luokseen, että ’hän voisi 
osoittaa kuinka vääriä valoja tehdään’.”

Eräitä muitakin erimielisyyttä aiheuttaneita sotasaalisasioita 
käsiteltiin samassa tilaisuudessa, mutta yleislinja, suomalaisiin 
kohdistuva epäluulo ja heidän esittämiensä todistusten mitätöinti, 
oli valvontakomission edustajan vallitseva menettelytapa. Ei voi 
välttyä vaikutelmalta, että suomalaisen ja venäläisen osapuolen 
välillä ei vallinnut minkäänlaista luottamusta. Kummassa osapuo
lessa oli vika vai kenties molemmissa, sitä ei tietysti voi asiaan 
tarkemmin perehtymättä sanoa, mutta meidän aiheemme kannalta 
onkin tärkeää todeta, että mikäli nykyaikaisittain sanoen henkilö
kemia ei valvontakomission edustajien ja suomalaisten viranomais
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ten välillä pelannut, saattoi seurauksena olla hyvinkin vaikeita 
ristiriitoja asioista, jotka eivät todella tuntuneet mitenkään merkit
täviltä. Jokin vähän yli sadan tukin erä ei varmasti ollut millään 
lailla tärkeä sen paremmin suomalaisten kuin neuvostoliittolaisten 
kannalta. Jos kuitenkin valvontakomission edustaja oli jostain 
syystä päätynyt käsitykseen, jonka mukaan suomalaiset tahallaan 
johtavat häntä harhaan ja valehtelevat, ei hän enää halunnut antaa 
periksi pienessäkään asiassa. Suomalaisista taas lienee tuntunut 
toivottomalta käydä neuvotteluja sellaisen vastapuolen kanssa, jo l
le pätevätkään todistukset eivät näyttäneet merkitsevän yhtään 
mitään. Tämä turhautuminen kuvastuu sangen selvästi mm. edellä 
siteeratusta majuri Petramaan raportista.

Koska kysymys valvontakomission tosiasiallisista valtuuksista 
oli epäselvä sikäli, että välirauhansopimuksen asianomaisen pykä
län tulkitseminen erilaisissa vastaantulevissa yksityistapauksissa 
saattoi olla vaikeaa, esiintyi lähinnä komission toiminnan alkuai
koina sellaisiakin erimielisyyksiä, joiden takana oli jokin tällainen 
tulkinnallinen epäselvyys. Toisaalta ainakin jotkut valvontakomis
sion upseerit alkuaikoina pyrkivät esiintymään vähän kuin miehi
tetyssä maassa, jossa heidän sanansa on laki, olipa esitetyillä vaati
muksilla oikeudellista pohjaa tai ei. Myös suomalainen osapuoli 
pyrki alussa välttämään tarpeettomia riitoja ja antoi mieluummin 
periksi vähäpätöisissä asioissa -  vaikkapa komission jäsenten hen
kilökohtaisten laskujen maksamisessa — kuin veti asian riidaksi. 
Kului oma aikansa, ennen kuin päästiin molemmin puolin selville 
vesille.

Niinpä everstiluutnantti Bogatenko yhdessä erään toisen eversti
luutnantin sekä luutnantti Petrovin kanssa kävi maaliskuussa 
1945 tutustumassa Puolustusvoimain Pääesikunnan viestiosas- 
toon. Tutustumiskäyntinsä yhteydessä everstiluutnantti Bogatenko 
pyysi toimittamaan valvontakomissiolle täysin toimintakuntoisina 
yhden kappaleen kutakin Suomessa valmistettua viestivälinettä 
käyttöohjeineen sekä kaikkia viestialan ohjesääntöjä ja  muita 
oppaita. Koska pyyntö tai vaatimus oli laatuaan ensimmäinen ja 
sen pelättiin muodostuvan vaaralliseksi ja suomalaisille kenties 
hyvinkin hankalaksi ennakkotapaukseksi, pyrki eversti K. Somerto 
yhteysosastosta kenraali Tokarevin puheille saadakseen asiaan sel
vyyttä. Päästyään 22.3.1945 kenraalin puheille hän tiedusteli, oliko 
kaluston luovuttamista koskeva asia käsitelty valvontakomissiossa
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ja oliko everstiluutnantti Bogatenkolla oikeus esittää tällainen vaa
timus. Mikäli näin oli laita, halusi eversti Somerto tietää, mihin 
tällainen luovutusvaatimus perustui, koska välirauhansopimus ei 
sisältänyt mitään määräyksiä Suomen armeijan kaluston luovutta
misesta. Mikäli asia olisi käsitettävissä niin, että valvontakomissio 
halusi ostaa nuo välineet, niistä tulisi saada riittävä korvaus. Vai 
oliko mahdollista tulkita everstiluutnantti Bogatenkon pyyntö niin, 
että valvontakomissio halusi saada näitä välineitä lainaksi tutus- 
tumistarkoituksessa?

Kenraali Tokarev sanoi tarkastuspäivänä olleensa sairaana, vuo
depotilaana eikä hän näin ollen tuntenut koko tarkastuskäyntiä. 
Kaluston luovutuskysymys oli hänelle aivan tuntematon. Hän otak
sui kuitenkin, että asia mahdollisesti koski kalustoon tutustumista. 
Hän pyysi eversti Somertoa ilmoittamaan yleisesikunnan päälli
kölle, ettei missään tapauksessa voinut olla kysymystäkään suoma
laisen omaisuuden luovuttamisesta. Kenraali Tokarev merkitsi 
asian muistikirjaansa ja ilmoitti, ettei mitään kaluston luovutusta 
tarvitsisi suorittaa, ei ainakaan ennen kuin hän itse palaa asiaan. 
Mikäli hän ei siihen palaa, on asia katsottava loppuunkäsitellyksi.18

Asia jäi silleen ja  suomalaiset välttyivät viestikalustonsa kerää
miseltä valvontakomissiolle. Lienee ymmärrettävä, että eversti
luutnantti Bogatenko viestiupseerina oli henkilökohtaisesti kiin
nostunut Suomen armeijan viestikalustosta ja halusi siihen tutus
tua. Koska hän edusti voittanutta puolta, hän piti yksinkertai
sempana määrätä toimittamaan kalusto valvontakomissiolle kuin 
mahdollisesti itse matkustaa johonkin viestivarikkoon kalustoa 
katselemaan. Tuskinpa hän ajatteli sitä minään ennakkotapauk
sena ja tuskinpa hän ylipäätään tuli ajatelleeksi, että hän vaati
muksellaan ylittää valtuutensa. Suomalaiset puolestaan halusivat 
olla kovin tarkkoja juuri tällaisissa kysymyksissä; mitään ylimää
räistä puolustusvoimille lisävaivaa ja  lisäkustannuksia aiheut
tavaa ei ollut syytä suostua tekemään, kun jo muutenkin oltiin 
velvollisia tekemään lukemattomia palveluksia valvontakomis
siolle. Tapaus osoittaa myös, miten kenraali Tokarev oli valmis 
kuuntelemaan suomalaisia ja  ratkaisemaan asioita myös heidän 
hyväkseen, mikäli katsoi heidän olevan oikeassa.

Toisaalta ei valvontakomission upseereita voi syyttää tyhjänpäi
väisistä epäluuloista suomalaisten yhteistyöhalukkuuden ja  kyvyn 
suhteen. Molempien osalta saattoi esiintyä melkoisesti toivomisen
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varaa, kuten vaikkapa silloin, kun valvontakomission upseerit ma
juri Baltsevski ja insinöörikapteeni Maltsev Ilmavoimien Esikun
nan yhteysosastosta määrätyn tulkkinsa, luutnantti F. Lehdon 
kanssa suorittivat maaliskuussa 1945 tarkastuksen Helsinkiin si
joitetuissa ilmatorjunta-ammuksia sisältävissä varastoissa.19

Ensin tarkastettiin Seurasaarentiellä sijaitsevien luolien varas
tot, mutta kävi ilmi, ettei siellä lainkaan säilytetty it-ammuksia. 
Näin ollen matkaa jatkettiin Käpylään, jossa sikäläiset varastot 
käytiin läpi. Täältä siirryttiin Vallisaareen, jossa tarkastettiin 
kuusi varastoa. Vallisaaren ammusvarastojen toimistossa majuri 
Baltsevski perehtyi kortistoihin ja pyysi seuraavaksi päiväksi 
Torniin karttaluonnoksen Vallisaaren varastoalueesta. Hänelle 
annettiin ensin pieni kartta, mutta se ei ollut hänestä riittävän 
tarkka. Kun hän näki toimiston seinällä isokokoisen karttaluon
noksen, hän pyysi tällaista karttaa tai kopiota siitä seuraavaksi 
päiväksi. Toimistossa selitettiin, ettei useampia karttoja ollut ja 
että termiini oli liian lyhyt. Kun valvontakomission majuri kuiten
kin pysyi vaatimuksessaan, löytyi toinen kappale samaa karttaa.

Raportissaan luutnantti Lehto tyytyy sotilaallisesti toteamaan 
tapahtuneen ottamatta siihen kantaa, mutta tarkastusmatkan nolo 
sujuminen on jäänyt häntä kaivelemaan siksi paljon, että hän ra
porttinsa lopuksi mainitsee Keskusvarikko l:stä saadun varasto
luettelon osoittautuneen hyvin epäluotettavaksi. Siinä oli mm. Kä
pylään merkitty kolme varastoa, vaikka siellä oli todellisuudessa 
vain kaksi, ja  lisäksi luettelossa oli mukana varastoja, jotka jo oli 
tyhjennetty. Eipä ihme, jos valvontakomission tarkastajat tällais
ten kokemusten jälkeen mieluummin jättivät uskomatta suomalais
ten vakuutteluja.

Loppu hyvin ...

Ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen aikaan sijoitettu kasku 
kertoo saksalaisen upseerin väittäneen jossakin seurassa, että eng
lantilaiset upseerit olivat herrasmiehiä, kun taas ranskalaiset eivät 
sitä olleet. Väitettään hän perusteli kertomalla, kuinka hän sodan 
jälkeen toimiessaan saksalaisen varuskunnan päällikkönä sai vas
taanottaa englantilais-ranskalaisen tarkastuskomission. He etsivät 
ylimääräisiä aseita. Englantilainen eversti tiedusteli, oliko varas
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ton tiiliseinän takana aseita. Kun varuskunnan päällikkö vakuutti 
saksalaisen upseerin kunniasanalla, ettei siellä ollut aseita, englan
tilainen tyytyi siihen. Ranskalainen upseeri sitä vastoin antoi mur
taa seinän ja takavarikoi kätketyt aseet.

Voidaan arvella, että saksalaisilla ensimmäisen maailmansodan 
jälkeenkin oli jonkin verran varaa laskea leikkiä, heidän suuri 
kansakuntansa oli joka tapauksessa liian suuri kokonaan hävitettä
väksi kansojen joukosta ja heidän vihollisensa, Englanti ja Ranska, 
edustivat samaa kulttuuripiiriä ja ajattelivat asioista suurin piir
tein samoin.

Kun Liittoutuneiden Valvontakomissio, eli käytännössä joukko 
Neuvostoliiton edustajia, saapui Suomeen syyskuussa 1944, ei suo
malaisilla ollut minkäänlaista varaa kevyeen suhtautumiseen. Suo
mi oli hävinnyt sodan ja oli käytännössä erittäin aggressiivisen ja 
imperialistisen suurvallan armoilla. Suomalaiset joutuivat teke
mään välttämättömyydestä hyveen. Koska ainoa näkyvissä oleva 
poispääsytie oli mahdollisimman tarkka Neuvostoliiton vaatimus
ten noudattaminen ja rehellinen suhtautuminen valvontakomissi
oon, Suomen valtiovalta ja  suomalaiset viranomaiset omaksuivat 
tämän menettelytavan. Artikkelistani on toivottavasti käynyt ilmi, 
että tällä menettelytavalla onnistuttiin kohtuullisen hyvin selviä- 
mään mahdottomasta urakasta. Sitä paitsi kävi vähitellen selväksi, 
että Neuvostoliitolla ei ilmeisestikään ollut tarkoitusta liittää Suo
mea ’’neuvostokansojen onnelliseen perheeseen”.

Olisi turhaa kaunomaalailua väittää, että suhteet valvontakomis
sion ja puolustusvoimien viranomaisten välillä olisivat olleet hyvät; 
on aika rohkeaa sanoa edes, että ne olivat tyydyttävät, ainakaan 
alkuvaiheessa. Vuosien mittaan suhteet muuttuivat kohtalaisen 
korrekteiksi. Kun osapuolet tunsivat toisensa, ne myös tiesivät, 
mitä toiselta saattoi odottaa. Kun valvontakomissio Pariisin rau
hansopimuksen tultua ratifioiduksi poistui Suomesta syksyllä 
1947, ei varmasti kukaan, kenties joitakin kommunistipuolueen 
johtomiehiä lukuun ottamatta, jäänyt sitä kaipaamaan. Silti on 
todettava, että kokonaisuutena ottaen se oli hoitanut tehtävänsä 
myös suomalaisten kannalta suorastaan odottamattoman kunnial
lisesti ja että ne suomalaiset, jotka valvontakomission upseereiden 
kanssa olivat joutuneet tekemisiin, saattoivat lukea kokemuksiinsa 
melko lailla ainutlaatuisen vaiheen elämässään.
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Summary

THE MEN BEHIND THE UNIFORMS -  MEMBERS OF THE 
CONTROL COMMISSION THROUGH FINNISH EYES

The Allied Control Commission was established in order to 
supervise the conditions of the armistice agreement signed by 
Finland with the Soviet Union. The Commission exerted a powerful 
influence in Finland from the autumn of 1944 to the autumn of 
1947. Thus quite a lot of Finns who had to deal with the Commission 
became acquainted with its officers and civil servants.

Within the Finnish Defence Forces it was the Liaison Section of 
General Headquarters (subsequently the Defence Staff of the FDF) 
which primarily worked with the Commission. In principle the 
Control Commission always acted through this section when 
wishing to deal with the FDF. In addition, the Finnish A ir Force and 
Naval Forces Staff had liaison sections of their own to handle 
matters concerning each service.

The archives of the liaison units that are kept in the Military 
Archives of Finland provide an ample collection o f material 
illustrating the activities of the Control Commission from various 
viewpoints. This material has been relatively little used for research 
although it has long been declassified.

After the collapse of the Soviet Union, and since most Soviet 
archives have been open to foreign researchers, interesting material 
may be found even in Russia. In addition to the archives of the 
Control Commission itself, one such collection has been the private 
archives o f Colonel-General Andrei Zhdanov, which has been 
utilized by Jukka Nevakivi.

This article is based mainly on the records of the FDF’s liaison 
units. The article is focused on what kind of personal relations 
prevailed between the officers of the Control Commission and those 
Finnish officers who had to deal with them and how unofficial any 
such relations might be.

In principle, all contacts with the representatives of the Control 
Commission had to be reported in writing and those documents had 
to be sent to the Liaison Section concerned. The aim of the reports 
was to keep the Liaison Section informed about the matters the 
Control Commission was interested in as well as the information 
that had been provided, where, and to whom. Every now and then 
these reports also contained some information about unofficial 
discussions, the opinions of the Finnish side about the way the 
members of the Commission handled business and the Finns’ 
reactions in various situations.
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The picture that these scattered remarks illustrate is far from 
unambiguous. The beginning was clearly troublesome, mutual 
suspicion was great, and it took a long time before common 
procedures were found. But as time went on contacts became more 
natural and their common professional way of thinking made it 
possible for the officers to understand each other better than was 
the case with the civil servants who had a purely ideological 
background.

The officers of the Control Commission became willing relatively 
soon to confer with their Finnish colleagues unofficially although 
the reports give the impression that their Soviet counterparts had 
received orders to discuss certain topics. It is interesting to find that 
the Soviet officers were not obviously offended even by opinions that 
conflicted with the official policy of the Soviet Union.

According to the source material used, the general view of how the 
Control Commission’s officers worked with the Finnish officers 
appeared to be fairly correct on both sides. The documents do not 
reveal that the officers had become friends but that was scarcely 
likely in those circumstances.

However, the documents do record the generally sincere endeav
ours of the Finns to fulfill the conditions of the armistice agreement. 
Moreover, they reveal that the Finns had also tried to answer in a 
comparatively full way the sometimes quite peculiar questions 
raised by the Control Commission. These Finnish endeavours seem 
also to have elicited a response on the part o f the Commission.

When the Paris Peace Treaty was ratified in the autumn of 1947, 
the Commission left Finland and both parties could then admit 
that this phase in Soviet-Finnish relations had ended in a better 
atmosphere of mutual understanding than it had begun.
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KATSAUS POLIITTISEEN JA SOTAHISTORIAAN 
LIITTYVIIN TUTKIMUKSIIN JA KIRJOITUKSIIN

Kirjoittajista Martti Turtola käsittelee poliittiseen ja sotahistoriaan 
liittyviä tutkimuksia ja  kirjoituksia ja  Pasi Kesseli Maanpuolustus
korkeakoulussa tehtyjä tutkimuksia.

Poliittista ja sotahistoriaa

H a j a p o i m i n t o j a i l m e s t y n e e s t ä  
k i r j a l l i s u u d e s t a

Viime Aikakauskirjan katsauksessa totesin sodan päättymisen pyö
reiden vuosien tuottavan kirjallisuutta muita vuosia runsaammin. 
Tämä ehkä näkyy nytkin, mutta käänteisesti; vuoden 1996 ja talven 
1997 kirjatarjonta sotahistorian alueella ei ole ollut järin runsas. 
Ehkä on havaittavissa myös yksi uusi trendi. Yhä enemmän histo
riallista kirjallisuutta kustannetaan pienkustantajien toimesta tai 
sanottakoon ainakin perinteisten suurten kaupallisten kustanta
moiden ulkopuolella. Edita eli entinen Valtion painatuskeskus on 
kovasti aktivoitunut. Suomen historiallinen seura on tittelimääräl- 
tään myös melkoinen kustantaja.

Totean heti alkuun, kuten aikaisempinakin vuosina, etten ole 
pyrkinytkään tässä esityksessä täydelliseen ilmestyneen sotahisto-

* (s. 1947) dosentti, Helsingin yliopiston tiedotuspäällikkö, kirjoittanut mm. 
teokset: Erik Heinrichs. Mannerheimin ja Paasikiven kenraali (1988), Risto 
Ryti -  elämä isänmaan puolesta (1994) sekä Aksel Fredrik Airo. Taipuma
ton kenraali (1997).
** (s. 1958) majuri, työskentelee tutkijaesiupseerina Maanpuolustuskor
keakoulun Historian laitoksella, kirjoittanut useita sotahistoriaan liittyviä 
tieteellisiä artikkeleita.
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riallisen kirjallisuuden esittelyyn. Kyseessä on hajapoimintoja pal
jolti siitä kirjallisuudesta, jonka kanssa itse olen joutunut kulu
neena vuonna tekemisiin.

Itsenäisyyttä edeltänyt aika

Nuijasota jaksaa kiinnostaa edelleenkin lukevaa yleisöä. Näistäkin 
dramaattisista ja traagisista tapahtumista on kulunut pyöreitä vuo
sia eli neljä vuosisataa. Heikki Ylikankaan aikoinaan suurta kohua 
herättäneestä Nuijasota-teoksesta on nyt ilmestynyt uusija uudis
tettu painos. Nytkään ei kirja ilmestynyt ’’vastaväitteittä”, sillä 
Paavo Haavikko julkaisi oman Nuijasota-kirjansa, joka siis ilmes
tyi aivan samalla nimellä kuin Ylikankaankin kirja. Haavikon 
näkökulma tapahtumiin luonnollisesti eroaa Ylikankaasta. Kirjat 
kannattaa lukea vaikka perätysten.

Vieläkin vanhempaa aikaa edustaa Ilkka Saaren kirja Rauta
paita ja miekka, jossa ollaan normannien jalanjäljillä Sisiliassa, 
Italiassa. Kirja on upeasti kuvitettu ja sitä voi käyttää vaikkapa 
oppaana matkan suuntautuessa Italian ’’saappaankärkeä” kohti.

Haluaisin näitä ’’vanhempia aikoja” käsittelevistä kirjoista nos
taa esille erityisesti yhden. Se on uuskaupunkilaisen nuoren tutki
jan Tomi Kankaan teos Uudenkaupungin ’’siunattu” rauha 
1721 -  Suuren Pohjan sodan ja isonvihan päätös. Tämän kir
jan on kustantanut Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ja 
luonnollisesti sen painosmäärä on ollut suhteellisen rajoitettu. 
Kysymyksessä on siis ’’pienkustantajan” julkaisema kirja, joka hel
posti voisi jäädä laajemmin huomaamatta. Pidän kirjan aikaansaa
mista jo sinänsä merkkitapahtumana. On hienoa, että paikallisesti 
Uudessakaupungissa aikanaan havaittiin Uudenkaupungin rau
hasta tulevan kuluneeksi 275 vuotta vuonna 1996.

Kirjaa tuntematon saattaisi helposti ajatella, että tässä on taas 
yksi paikallishistoriallinen tutkimus, johon on kiinnostusta vain 
Uudessakaupungissa ja  sen lähialueilla. Näin ei ole kuitenkaan 
asian laita. Tomi Kankaan kirja laajenee todella mielenkiintoiseksi 
suuren Pohjan sodan ja  isonvihan kuvaukseksi. Isonvihan miehitys- 
aika saa elävän ja  mielenkiintoisen kuvauksen ja  ainakin minulle 
näissä luvuissa oli paljon uutta. Kankaan teos täyttää myös metodi
sesti ankaratkin tutkimukselliset vaatimukset ja  hän on käyttänyt
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laajaa lähdeaineistoa (myös venäläistä) ja kirjallisuutta. Kirjaa elä
vöittää erinomainen ja  useissa tapauksissa aikaisemmin suomalai
sissa kirjoissa ilmestymätön kuvitus. ’’Leipätekstin” ohessa kirjassa 
on paljon mielenkiintoisia ’’laatikkotekstejä”, joissa esitellään eri
laisia yksityiskohtia tai sitten henkilögalleriaa. Ja mikä tärkeää, 
Tomi Kangas on kirjoittanut kirjansa hauskasti ja  jännittävästi.

Toinen huomionarvoinen ’’vanhoja aikoja” käsitelevä tutkimus on 
Ali Pylkkäsen väitöskirja Talonpojan vainiolta sotilaan ruoka
pöytään. Tässä erinomaisen perinpohjaisessa tutkimuksessaan Ali 
Pylkkänen selvittää maatilojen ja niiden verojen osoittamista soti
laille ja  heidän perheilleen Suomessa vuosina 1636-1654. Kirjoitta
ja kertoo, kuinka suurvallaksi kohonneessa Ruotsissa ja  sen agraa
risissa oloissa onnistuttiin jäljestämään sotilaiden palkkaus ja mi
ten huolehdittiin sotilasperheistä, sotaleskistä ja raihnaisista. Lu
kijan ei pidä pelästyä tässä väitöskirjaa, sillä teos on mielenkiintoi
sesti kirjoitettu.

Kuriositeetti on Faddei Bulgarinin kirja Sotilaan sydän. Suo
men sodasta Engelin Helsinkiin, jonka on toimittanut Marja 
Itkonen-Kaila. Kirja sisältää Suomen sotaan 1808-09 osallistuneen 
puolalaissyntyisen venäläisen upseerin muistelmat sekä muistiin
panoja kesäisestä Helsingistä. Kirjassa julkaistaan myös harvinai
sia piirroksia.

Mannerheim jaksaa kiinnostaa aina vaan. Venäläinen Leonid 
Vlasov jatkaa kiisteltyä sarjaansa Mannerheimista. Nyt on kysy
myksessä Mannerheim -  tsaarin kenraali 1914-1917. Tutkijoit
ten piirissä Vlasov ei ole saanut jakamatonta arvostusta, päinvas
toin. On esitetty epäilyjä hänen lähteittensä luotettavuudesta. Mut
ta joka tapauksessa Vlasov hyvin ’’kuvittaa” Mannerheimin aikaa. 
Mannerheimiin osittain liittyy myös Veikko Kallion Marsalkkojen 
kartano. Siinä kerrotaan Kirkniemen kartanon eri vaiheista ja 
omistajista ja  esitellään päärakennus nykyasussaan.

Sodan varjossa

Veijo Meri jatkaa Suomen kansan historiaa käsittelevää sarjaansa. 
Nyt ollaan osassa Suurta olla pieni kansa. Itsenäinen Suomi 
1920-1940. Olen aikaisemminkin kehunut näillä palstoilla Meren 
historiatulkintaa. Se on ’’jokamiehen historiaa”, josta kuitenkin
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avautuvat laajemmat kehityslinjat ja perspektiivit. Siinä olisi hy
vää lukemistoa vaikkapa lukiolaisille. Kuvitus on taas kerran uutta 
ja  erinomaista laadultaan.

’’Sodan varjoon”, jos kohta sodan aikaan ja sen jälki vuosiinkin 
porautuu Etelän tien kulkija -  Vilho Helanen 1899-1952. Ajas
sa on päästy onneksi niin pitkälle, että on voitu julkaista elämä
kerta filosofian tohtori Vilho Helasesta, yhdestä sotien välisen ajan 
ja sota-ajankin merkittävästä vaikuttajasta, jonka kohtalo sodan 
jälkiselvittelyissä oli traaginen. Kirja koostuu tusinasta erillisestä 
artikkelista, jotka kuvaavat hyvin tämän lahjakkaan ja särmik
kään oikeistopoliitikon ja  isänmaan miehen elämänvaiheita ja 
tuotantoa. Kuka muuten tietää, että Helanen on suomalaisen 
dekkarikirjallisuuden uranuurtajia ja vahvoja nimiä?

Jari Leskisen väitöskirja Vaiettu Suomen silta. Suomen ja  
Viron salainen sotilaallinen yhteistoiminta Neuvostoliiton 
varalta vuosina 1930-1939 on läpimurtotutkimus. Tarkastel
taessa Suomen talvisotaa edeltänyttä ulkopolitiikkaa ja johdon 
tekemiä ratkaisuja, tämän kirjan tutkimustuloksia ei voida ohittaa. 
Tutkimus perustuu harvinaisen laajaan kotimaiseen ja ulkomai
seen (mm. virolaiseen ja venäläiseen) alkuperäislähdeaineistoon. 
Viimeistään tämä tutkimus osoittaa, kuinka sekä sotilaallinen että 
poliittinen johto Suomessa etsi keinoja maamme vaikean puolustus- 
ongelman ratkaisemiseksi. Merkittävää perustutkimusta!

Erikoinen julkaisuhistorialtaan ja muutenkin on laivanvarustaja 
ja jääkäriupseeri Ragnar Nordströmin Voitto tai kuolema. Jää- 
kärieverstin elämä ja perintö. Kirja voitiin julkaista vasta, kun 
Neuvostoliitto oli hajonnut ja  hävinnyt maan päältä. Nordströmin 
elämänkaari köyhästä pojasta rikkaaksi laivanvarustajaksi on 
huimaava. Todella persoonallista tekstiä.

Venäläisen Edvard Radzinskin Stalin on meille suomalaisillekin 
kiintoisa kirja. Kirjoittaja ei ole varsinaisesti historiantutkija, mut
ta hän on kirjoittanut elävän kuvan tämän vuosisadan ehkä hirmui- 
simmasta diktaattorista.

Sotaa edeltänyttä aikaa, sotavuosia ja seuranneita rauhan vuosia 
käsittelee Edvin Linkomies. Suomalainen vaikuttaja. Itse sota
vuosiin kohdistuu katse lähinnä Ari Uinon artikkelissa Kokoo- 
muspoliitikko, Martti Turtolan artikkelissa Pääministeri ja 
Keijo Kulhan artikkelissa Muistelmat ja niiden vastaanotto.
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Sotaan

Aluksi muutama pienkustantajien tai omakustannejulkaisu. M i
nulla ei ole mitään Joppe Karhusta ja hänen lentokirjojaan vastaan. 
Olen niitä itsekin nuorena lukenut posket hehkuen. Nytkin on 
taasen yksi ilmestynyt, Kotkat iskevät. Silti haluan nostaa esille 
eräänlaisen ”anti-karhuslaisen” lentokirjan. Se on Aarno Juurisen 
Lentäjänä sodassa. Kirja on omakustanne, mutta olisi ilman 
muuta ansainnut tulla jonkin arvovaltaisen kustantamon julkaise
maksi. Se ei ole Magnussonin ’’ässän” kirjoittama sankaritarina, 
vaan uskottava, realistinen ja hyvin sympaattinen muistelma lento- 
sodan arkipäivästä. Kaikki eivät olleet windejä ja juutilaisia, mutta 
hekin tekivät velvollisuutensa ja usein paljon enemmänkin -  ja 
paljon huonommalla kalustolla kuin ässät. Hyvä kirja!

Rautatieharrastajana en voi tietenkään jättää mainitsematta 
Matti Haron mielenkiintoista kirjaa Elintilan junailijat. Rauta
teitä ja hallintoa jatkosodan vuosina. Kirja alkaa kansikuval
laan Louhen-Kiestingin radasta ja  jatkuu Kapustnajaojan sillan 
kuvalla. Kirjassa saa perinpohjaisen selvityksen mm. ’’Petsamon 
rata” ja Hyrynsalmen-Kuusamon valmistunut kapearaiteinen rata.

Paikallista aktiviteettia edustakoon Mikkelin seudun sotainvali
dien julkaisema Minuun sattui ..., jossa Mikkelin seudun sotain
validit kertovat kokemuksistaan ja  haavoittumisestaan. Tällaista 
’’mikrohistoriaa” kannattaisi nyt aktiivisesti kerätä, kun sitä vielä 
on saatavissa.

Kokenut sotahistorioitsija Antti Juutilainen on julkaissut kirjan 
Rinta rinnan. Suomenruotsalaisten joukkojen sotatiet 1939
1944. K iija  on eräänlainen rinnakkaisteos ruotsinkieliselle Lars 
Stenströmin kirjalle Krigsvägar — Finlandssvenska fältförband 
1939-1944. Juutilaisen kirja on kuitenkin täysin itsenäinen teos.

Matti Koskimaa on jatkanut jatkosodan tutkimuksiaan kahdella 
kirjalla Tyrjän rykmentin jatkosota ja Torjuntavoitto Viipu- 
rinlahdella kesällä 1944. Koskimaan työt ovat havainnollisia ja 
myös tarpeellista perustutkimusta.

Jukka Kulomaan väitöskirja Käpykaartiin? 1941-1944 herätti 
ilmestyessään laajaa huomiota. Ensi kerran tästä vaikeasta aihees
ta on nyt saatavilla vankkaan tutkimukseen perustuvaa tietoa. 
Samalla Kulomaa leikkaa siivet kummallisilta mutta sitkeästi elä
neiltä huhuilta joukkoteloituksista.
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Erkki Käkelän Laguksen rynnäkkötykit edustaa varsin laa
dukkaasti yhä suuremman suosion saavuttanutta ’’kalustotutki- 
musta”, jossa valitaan jokin asetyyppi, lentokonetyyppi tms. mikro
skooppisen tarkasti tutkittavaksi. Kuvitus ja  muut liitteet ovat 
erinomaiset.

Viktor Stepakov on jatkanut kirjoittamistaan julkaisemalla kir
jan Sodalla on hintansa. Siinä kerrotaan venäläisten sotilaiden 
haastatteluihin perustuen Talvisodasta. Vihdoinkin Stepakovin 
kirjojen kautta alkaa yhä enemmän avautua sodan toisen puolen 
vaiettu todellisuus.

Maanpuolustuskorkeakoulun historiantutkimuksen 
tuloksia

Edellisen Sotahistoriallisen Aikakausikirjan (N:o 15/1996) vastaa
vassa artikkelissa tarkasteltiin, paitsi vuonna 1995 valmistuneita 
yleisesikuntaupseerikurssin historian alan diplomitöitä, myös his
torian opetuksen ja tutkimuksen asemaa Maanpuolustuskorkea
koulussa ja Puolustusvoimissa. Tekstin kirjoittamisajankohtana 
syksyllä 1996 alkaneen uusimuotoisen esiupseerikurssin ja syksyllä 
1997 alkaneen yleisesikuntaupseerikurssin historian opetuksen ja 
tutkimuksen asema oli vielä ratkaisematta.

Syksyn 1996 aikana upseerin jatkotutkinnon historian opinnoista 
tehtiin päätös, jonka mukaan historia arvosteltavana oppiaineena 
säilytettiin. Molemmilla kursseilla edellä mainittu oppiaine jakaan
tuu sotataidon historiaan ja sitä tukevaan poliittiseen historiaan. 
Esiupseerikurssilla opetus on suuren opiskelijamäärän vuoksi luen
topainotteista, mutta yleisesikuntaupseerikurssilla on opetuksen 
syventämiseksi pyritty enemmän oppilaita aktivoivaan pienryhmä
työskentelyyn.

Opetuksen lisäksi upseerin jatkotutkinnossa on tavoitteena käyn
nistää vuosittain sotahistorian alan tutkimustöitä; esiupseerikurs
silla 5-10 tutkielmaa kurssia kohden ja yleisesikuntaupseerikurs
silla esiupseerikurssin tutkielman pohjalta tehtäviä diplomitöitä 2
3 kappaletta. Tutkimuksen aihealueet noudattelevat laitoksen tut- 
kimuslinjaa, joka jakaantuu kolmelle sektorille. Nämä ovat:
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-  Sotataidon teorian historia,
-  Sotataidon historia toisen maailmansodan jälkeen ja

-  Suomalaisen sotataidon historia.

Kaikilla näillä kolmella sektorilla on tutkimus joko käynnissä tai 
käynnistymässä. Lisäksi edellä mainituilla osa-alueilla keskitytään 
eri vuosina vielä Historian laitoksen pitkän tähtäimen tutkimus
suunnitelman mukaisesti tarkemmille tutkimusalueille, jotka kulu
valla viisivuotiskaudella (1997-2001) ovat amerikkalainen sotatai
to, neuvostoliittolainen/venäläinen sotataito, suomalainen sotataito 
sekä Lähi-idän sotataito.

D i p l o m i t ö i d e n  s a t o a  v u o d e l t a  1 9 9 7

Vuonna 1997 valmistuneet yleisesikuntaupseerikurssin historia- 
aiheiset viisi diplomityötä kuvastavat valittuja painopistealueita: 
Kolme näistä tutkimuksista liittyy Suomen sotahistoriaan ajallisen 
painopisteen ollessa viime sotiemme jälkeisessä ajassa, yksi aihe 
käsittelee amerikkalaisen sotataidon filosofian kehitystä toisen 
maailmansodan jälkeen ja yhdessä aiheessa tarkastellaan hyvinkin 
ajankohtaista palestiinalaisten ja israelilaisten vastakkainasette
lua Lähi-idässä.

Janne Mattilan diplomityö Rajavaltuutettutoiminta sotien 
jälkeisestä ajasta 1970-luvulle kuvaa Suomen ja  Neuvostoliiton 
välisten suhteiden heijastumista rajavaltuutettutoimintaan kysei
senä ajanjaksona. Rajavaltuutettuja on toiminut Suomessa vain 
Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän vastaisella rajalla.

Tässä laajuudessa rajavaltuutettutoiminnasta ei ole aikaisempia 
tutkimuksia. Osin se on varmaan johtunut siitä, että aiheeseen 
liittyvä kirjallinen lähdeaineisto on Puolustusvoimien ja sisäasian
ministeriön eri arkistoissa hyvin hajallaan. Toisaalta maidemme 
väliseen rajaan liittyvien asioiden arkaluonteisuudesta johtuen 
kaikkea toimintaa ei liene edes dokumentoitu tai sitten aineisto on 
hävitetty nopeassa rytmissä. Lisäksi mahdollisuudet täydentää 
aineistoa haastatteluin ovat olleet rajalliset.

Edellä mainituilla ehdoilla Mattila onkin päätynyt kuvaamaan 
toimintaa esimerkkitapausten avulla. Käsiteltävien aiheiden valin
nat on tehty perustellusti ja  antavat hyvän, joskin hieman teoreet
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tisen kokonaiskuvan kehityksestä, mutta käytettävissä olevilla läh
teillä -  ilman tutkimusta enemmän käytäntöön sitovia haastatte
luita — 1990-luvun loppupuolen tutkijan saama kuva ei juuri toisen
lainen voisi ollakaan.

Jatkosodan jälkeen Neuvostoliiton rajavaltuutetut saivat ohjeen
sa valvontakomissiolta ja toteuttivat kirjaimellisesti maansa poli
tiikkaa valtakuntiemme rajalla. Tästä huolimatta suomalaiset piti
vät kiinni oikeuksistaan ja  pyrkivät selkeästi tuomaan esille ase
mansa tasavertaisena neuvotteluosapuolena. Niinpä kehitys johti 
Mattilan mukaan YYA-sopimuksen solmimisen jälkeen toiminta
malliin rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja menettelytavat 
saivat tukevan pohjan. Sopimus olikin ilmeisen toimiva, koska 
vuonna 1960 kaksitoista vuotta aikaisemmin solmitut sopimukset 
yhdistettiin vain pienin tarkennuksin ja tänäänkin sopimus on 
voimassa lähes alkuperäisessä muodossa.

Vaikeimpia tilanteita rajavaltuutetuille aiheuttivat henkilöiden 
rajanylitykset, erityisesti neuvostoliittolaiset loikkarit. Ulkoasiain
ministeriön kohdalla loikkaritapausten käsittely vaikutti tutkijan 
mukaan ajoittain kaksinaamaiselta, mutta pidättäytymällä välit
tömistä loikkarien takaisinluovutuksista ulkomaille onnistuttiin 
kuitenkin antamaan kuva, että Suomi ei kulkenut Neuvostoliiton 
talutusnuorassa, vaikka tapaukset yleensä päättyivätkin loikka
rien luovutukseen. Rajavaltuutetut sen sijaan arvostivat tehtyjä 
sopimuksia ja toimivat niiden mukaisesti huolimatta siitä, että 
aika-ajoin maidemme välisten poliittisten suhteiden kiristyminen 
näkyi yllättävinä käytännön vastoinkäymisinä tai ongelmina — 
Mattilan mukaan joskus jopa huvittavina -  muutoin hyvin suju
neissa asioissa.

Mattila toteaa tutkimuksensa yhteenvetona, että selvää vastaa
vuutta rajavaltuutettutoiminnan luonteen ja maidemme välisten 
suhteiden kesken ei ole, vaikkakin voidaan olettaa, että osa Neuvos
toliiton rajavaltuutettutoiminnan muutoksista johtui poliittisten 
suhteiden muutoksista. Huolimatta siitä, että suomalaiset rajaval
tuutetut tekivät heti sotiemme jälkeisenä uhanalaisena aikana vas
tapuolelleen selväksi, että sopimuksien vastaiseen toimintaan ei 
alistuta, he tekivät sen kuitenkin niin taitavasti, että sattuneet 
epäselvyydet rajalla eivät päässeet vaarantamaan poliittisten suh
teiden kehitystä. Niinpä Mattila päättääkin työnsä toteamukseen, 
että raja valtuutettu) en määrätietoinen toiminta oli osana edesaut
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tamassa Suomen puolueettomuuskehitystä irti Neuvostoliiton oh
jailusta. Näin varmaan oli.

Kimmo Hartikainen pyrkii diplomityössään Taktisen ja opera
tiivisen liikkuvuuden kehittäminen Suomessa sotien jälkeen
selvittämään maavoimien liikkuvuuden kehittämisen taustalla 
olleita tekijöitä ja tuloksia. Tutkimuksen päälähteinä ovat olleet 
Sota-arkistossa säilytettävät Pääesikunnan jalkaväkiosaston ja 
liikkuvuuden kehittämisessä mukana olleiden joukko-osastojen 
asiakirjat sekä ohjesäännöt. Tätä perusaineistoa tutkija on täyden
tänyt aihetta sivuavilla tutkimuksilla ja tutkimuskirjallisuudella 
sekä sotilasalan ammattilehtien aikalaiskirjoituksilla.

Ajallisesti työ on rajattu 1970-luvun alkuun, aikaan jolloin päätös 
traktoroinnista oli jo tehty. Työn painopiste on 1950- ja 1960-lu- 
vuilla, jolloin kehitys kohti moottorointia oli voimakkainta. Tehdyt 
ratkaisut olivat Hartikaisen mukaan köyhän maan ratkaisuja; 
liikkuvuutta ei pyrittykään saavuttamaan siten, että olisi arvioitu 
kehitystyön tavoitetta tarpeen mukaan, vaan niukat puolustuksen 
määrärahat ohjasivat liikkuvuuden kehittämistä tavoitteena pyrki
mys mahdollisimman edullisiin ratkaisuihin. Toisaalta maassam
me oltiin pakkoraossa, koska hevosten määrä oli alkanut pienentyä 
kasvavan traktorikannan seurauksena, mikä 1960-luvun lopulla 
johti sitten siihen, että sodanajan joukoissa oli pakko siirtyä trakto
reihin.

Moottoroinnin kehityskulku oh tutkijan mukaan sidoksissa tak
tiikan muutoksiin. Sotataidollisesti suomalaiset pyrkivät Hartikai
sen mukaan toteuttamaan jo ennen sotia kehitettyä koukkaustak- 
tiikkaa aina 1960-luvulle asti, huolimatta siitä, että ydinaseen 
käyttöuhka näkyi myös Suomessa vaatimuksena pitää joukot ha
jautettuna siten, että ne tarvittaessa voitaisiin keskittää ratkaisu- 
kohtaan. Näillä vaatimuksilla oli selvä ristiriita. Koukkaustaktiik- 
ka edellytti joukkoja, jotka olisivat kyenneet etenemään jopa tiettö
mässä maastossa tarvittava materiaali ja tuki mukanaan. Tämä ei 
olisi ollut mahdollista ilman hevosta. Toisaalta hajautettujen jouk
kojen kokoaminen taas edellytti hevosta suurempaa liikkumis
nopeutta, jota edellytti sitten myös siirtyminen alueelliseen puo
lustukseen 1960-luvulla. Lisäksi 1960-luvun moottorointipäätöstä 
edesauttoi taktiikan muutoksen ja hevoskannan laskun ohella myös 
parantunut tieverkosto sekä Ruotsista saadut kokemukset trakto
roinnista ja polkupyörien käyttöönotosta.
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Määrärahojen niukkuudesta huolimatta liikkuvuuden kehittämi
nen perustui tutkimus- ja kokeilutoimintaan. Teoreettisesta tutki
muksesta vastasi Sotakorkeakouluja erilaisista käytännön maasto- 
kokeista pääasiassa aselajit. Huomattavaa tässä kokeilutoiminnas
sa on, kuten Hartikainen toteaa, että tutkimus kohdistui lähinnä 
vain taktiseen liikkuvuuteen. Operatiivisen liikkuvuuden katsot
tiin automaattisesti parantuvan, kun moottoriajoneuvoja otettiin 
käyttöön.

Mitä 1950- ja 1960-luvun kehityskulku sitten vaikutti käytännös
sä maavoimien operatiiviseen ja taktiseen liikkuvuuteen? Aikakau
della kehitettiin kolme erilaista prikaatityyppiä: Prikaati 55, Pri
kaati 63 ja Prikaati 70. Prikaati 55:ssä ei saavutettu taktisen eikä 
operatiivisen liikkuvuuden parannusta, liekö sitä edes tavoiteltu. 
Taktisella tasolla pääkuljetusväline oli edelleen hevonen, joka ei 
kyennyt riittäviin materiaalikuljetuksiin ja  operatiivisella tasolla 
joukko siirtyi vaikeasti suojattavin rautatiekuljetuksin. Polkupyö
rillä varustettu Prikaati 63 kykeni liikkumaan Prikaati 55:ttä pa
remmin, mutta pyöriä oli liian vähän, eikä niiden keskittäminen 
yhdelle pataljoonalle parantanut operatiivista liikkuvuutta miten
kään. Prikaati 70:ssä traktorien käyttöönotto jo lisäsi joukon opera
tiivista liikkuvuutta alueilla, missä oli tiestöä käytössä. Kuitenkin 
tämänkin prikaatityypin kohdalla köyhän miehen ratkaisut -  mm. 
prikaatin varustaminen sekä polkupyörin että traktorein ja  peri
aate toteuttaa myös pitkät siirrot omin kuljetusvälinein -  osoittau
tuivat Hartikaisen mukaan epätarkoituksenmukaisiksi, eikä niiden 
yhtäaikaisella käytöllä kyetty saamaan aikaan merkittäviä paran
nuksia.

Kimmo Rajalan diplomityössä Suomalaisen sotataidon yleiset 
periaatteet toisesta maailmansodasta alueelliseen puolus
tukseen ja vertailu Ruotsiin tutkitaan suomalaisen sotataidon 
yleisiä periaatteita ja niihin vaikuttaneita tekijöitä lähinnä 1950-ja 
1960-luvuilla. Samalla kehitystä verrataan Ruotsiin vastaavana 
ajanjaksona. Aihe on vaativa, sillä jo pelkästään keskeisten, edellä 
mainitulla aikakaudella vaikuttaneiden suomalaisen ja ruotsalai
sen sotataidon yleisten periaatteiden määrittäminen on vaikeata. 
Lisäksi aiheen tutkimus sekä Suomessa että Ruotsissa puuttuu 
lähes kokonaan.

Työn lähteistö koostuu pääasiassa arkistomateriaalista; Sota- 
arkistossa säilytettävistä Pääesikunnan koulutusosaston, järjeste

217



lyosaston, jalkaväkitoimiston, jalkaväen tarkastajan ja Sotakorkea
koulun arkiston asiakirjoista sekä Pääesikunnan operatiivisen 
osaston arkiston asiakirjoista. Lisäksi eri ohjesäännöillä on merkit
tävä osuus tutkimuksessa, erityisesti Ruotsia tarkasteltaessa.

Rajala määrittelee suomalaisen sotataidon yleisten periaatteiden 
pohjaksi strategiset voimatekijät, jotka olivat osin ristiriitaiset. 
Geopoliittisesti Suomi oli kahden suurvallan välissä. Uhkakuvana 
oli ylivoimaisen suurvallan suurhyökkäys, joka yhä todennäköisem
min arvioitiin alkavan yllätyshyökkäyksenä. Pariisin rauhansopi
mus taas määritteli armeijan laadun ja  enimmäisvahvuuden ja 
toisaalta YYA-sopimus asetti suomalaisille tiukan vaatimuksen 
oman maan puolustamisesta. Tämän vuoksi Suomen oli vaikea löy
tää tasapainoa näiden velvoitteiden ja rajoitteiden välillä.

Puolustusratkaisuksi valittiin strateginen puolustus. Suomi kes
kittyi luomaan alueellisen puolustusjärjestelmän, joka muodosti 
riittävän pelotteen viholliselle sitoutumisesta pitkäaikaiseen taiste
luun. Vihollisen ylivoiman suomalaiset pyrkivät Rajalan mukaan 
korvaamaan määrällä, hyvällä koulutuksella ja tehtävätaktiikalla.

Alueellisen puolustuksen muodostama kokonaisuus tuli vaikutta
maan sotataidon yleisten periaatteiden kehittymiseen ja tiettyjen 
periaatteiden korostumiseen. Näistä keskeisimmiksi Rajala mainit
see yllätyksen, painopisteen, reservin käytön sekä yksinkertaisuu
den. Tässä osuudessa, tärkeimpien sotataidollisten periaatteiden 
selvittämisessä ja rajaamisessa sekä niiden vertailussa ruotsalais
ten vastaaviin tekijä on parhaimmillaan. Lisäksi osuutta täydentää 
vielä hyvin keskeisesti kehityksessä mukana olleiden henkilöiden 
haastattelut.

Työnsä yhteenvedossa Rajala toteaa, että kokonaisuutena suoma
laisen sotataidon yleiset periaatteet eivät muuttuneet käsiteltävä
nä ajanjaksona, vain periaatteiden toimeenpano ja  menettelytavat 
muuttuivat vallitsevien olojen, sotateknisen kehityksen sekä omien 
toimintamahdollisuuksien mukaan. Ruotsissa kehitys kulki samoja 
linjoja. Siellä hyödynnettiin myös Suomen sotakokemuksia ja pää
dyttiin muodostetun uhkakuvan pohjalta niinikään strategiseen 
puolustukseen ylivoimaista suurvaltavihollista vastaan. Ainoa mer
kittävä ero Suomeen oli — ja sekin enemmän toiminnallisella tasolla 
-  Rajalan mukaan Ruotsissa saavutettu parempi joukkojen liikku
vuus ja tehokkaammat ilmavoimat. Tämän mahdollisti Ruotsin 
Suomea selkeästi vahvemmat strategiset voimavarat.
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Risto Kolstela tarkastelee diplomityössään Clausewitz ja Yh
dysvaltain sotataito preussilaisen kenraalin ja aikamme erään 
tunnetuimman sotateoreetikon, Carl von Clausewitzin sotataidon 
operatiivis-taktisten periaatteiden vaikutusta Yhdysvaltojen maa
voimien sotataidossa toisen maailmansodan jälkeen. Aihe on vaa
tiva, koska työssä joudutaan tukeutumaan lähes yksinomaan vie
raskielisiin lähteisiin ja  kun filosofinen ajattelu ja  sotateoreettiset 
opit eivät ole helposti hahmotettavissa edes äidinkielellä, vieras 
kieli vain lisää työn vaativuutta. Tekijän voidaan kuitenkin katsoa 
saavuttaneen asettamansa tavoitteen.

Työn lähdeaineisto on laaja ja  monipuolinen. Clausewitzin sota- 
teorian päälähteenä Kolstela on käyttänyt Michael Howardin ja 
Peter Paretin englanninkielistä käännöstä On War vuodelta 1984. 
Tämä teos on ollut myös Yhdysvaltojen Clausewitz-tutkimuksen 
päälähde ja tässä mielessä tekijän ratkaisua voidaan pitää oikeana. 
On W ar -teosta tukevat lisäksi monet muut Clausewitz-tutkijoiden 
teokset ja artikkelit. Clausewitzin oppien leviämistä ja  vaikutusta 
yhdysvaltalaisessa sotataidossa Kolstela on tarkastellut kolmen 
erilaisen lähderyhmän pohjalta. Nämä ovat M ilita ry  Review  -leh
tien vuosina 1945-1997 julkaistut artikkelit, Yhdysvaltojen ylim
pien sotilasopetuslaitosten opiskelijoiden opinnäytetyöt ja Yhdys
valtojen maavoimien yhtymätason kenttäohjesäännöt vuosilta 
1956—1993. Tämä lähdeaineisto on tarjonnut tekijälle mahdollisuu
den tarkastella tutkittavaa aihetta useasta eri näkökulmasta. M il i 
tary Review’n artikkeleiden kautta on voinut seurata aiheesta käy
tyä tieteellistä keskustelua, opinnäytetöiden pohjalta on saanut 
tietoa tutkimuksen suuntautumisesta ja  sisällöstä sekä ohjesään
nöistä on voitu selvittää, millaisessa muodossa Clausewitzin opit on 
normitettu yhdysvaltalaiseen sotataitoon.

Rakenteellisesti diplomityö on selkeästi kaksijakoinen; aluksi 
Kolstela esittelee Clausewitzin ajan sodan kuvan sekä keskeiset 
clausewitzilâiset operatiivis-taktisen tason sodankäynnin periaat
teet ja toisessa osassa tekijä tarkastelee Clausewitzin merkitystä 
yhdysvaltalaisessa sotataidossa. Tämä käsittelytapa antaa asiaan 
vähemmän perehtyneellekin lukijalle perusteet ymmärtää sotateo- 
rian ja  sodankäyntitaidon yhteyden.

Ajallisesti työn painopiste on toisen maailmansodan jälkeisessä 
ajassa, huolimatta siitä, että yhdysvaltalaisen sotataidon tarkaste
lu alkaa jo maan sisällissotaa edeltäneestä ajasta. Näin lähestytty
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nä aiheen käsittely on luonteva. Kolstela on pystynyt rakentamaan 
lukijalle kuvan sotataidon kokonaiskehityksestä ja ottamaan Clau- 
sewitzin mukaan vasta sitten, kun tällä on merkitystä amerikkalai
selle sotataidolle. Tekijä pystyykin varsin vakuuttavasti osoitta
maan, että Vietnamin sotaan saakka amerikkalaiset olivat enem
män mieltyneet jominilaiseen periaateajatteluun kuin vaikeaselkoi
seen clausewitziläiseen pragmatismiin. Tämän vuoksi Clausewitzin 
sotateorian osuus alkaa näkyä yhdysvaltalaisessa sotateoreettises- 
sa ajattelussa vasta hävityn Vietnamin sodan jälkeen -  sodan, jossa 
amerikkalaiset voittivat kaikki merkittävät taistelut, mutta hävisi
vät itse sodan.

Vietnamin sota käynnisti Kolstelan mukaan Yhdysvalloissa sota
taidon reformin. Hävitty sota -  erityisesti sotataidon strategisella 
tasolla -  antoi ajattelemisen aihetta, ja  Clausewitzin sotateorian 
nähtiin antavan vastauksia kaikkiin sotataidon kysymyksiin. Muu
toksen alkuunpanevina voimina tekijä esittelee jo mainitun Michael 
Howardin ja Peter Paretin uuden On War -käännöksen sekä eversti 
Harry Sumnersin Vietnamin sotaa käsittelevän tutkimuksen. Näi
den sekä myös Korean sodan ja Lähi-idän vuoden 1973 sodan 
pohjalta tehtyjen muidenkin tutkimusten pohjalta amerikkalaiset 
sitten vuonna 1982 esittelivät clausewitziläisen operatiivisen ilma- 
maataisteluopin. Samalla amerikkalaisupseeristoa alettiin kou
luttaa clausewitziläiseen pragmatismiin.

Ilma-maataisteluoppia testattiin sittemmin Persianlahden sodas
sa, ei tosin aivan sellaisenaan, mutta clausewitziläisten periaattei
den merkittävän osuuden Kolstela pystyy kyllä näyttämään toteen. 
Työnsä loppupuolella Kolstela osoittaa myös, että Clausewitzin so- 
tateoriaa ei hyväksytty kritiikittä ja  että kehitys ei suinkaan pysäh
tynyt, vaan sotateorian kehittäminen jatkuu edelleen pyrkimykse
nä saada operatiivisen tason taisteluoppi vastaamaan 2000-luvun 
haasteita.

Mikael Feldt paneutuu tutkimuksessaan Israelin sotilaalliset 
vastatoimenpiteet Intifadan kukistamiseksi Länsirannalla 
ja Gazassa israelilaisten toimintaan palestiinalaisten joulukuussa 
1987 aloittaman kansannousun hillitsemiseksi. Työn painopiste on 
Israelin asevoimien käytön tarkastelussa, mutta tekijä tutkii myös 
muita Intifadan rajoittamiseksi tähdättyjä -  mm. hallinnollisia ja 
sosiaalisia -  vastatoimia, sillä tämän tyyppisessä taistelussa käy
tetty keinovalikoima ei sisällä pelkästään sotilaallista reagointia.
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Työn lähdepohja on laaja ja monipuolinen. Päälähteinä palestii- 
nalaiskysymystä ja Israelin sotilashallinnon taustoja tutkittaessa 
ovat olleet Helena Cobbanin The Palestin ian Liberation Organisa
tion -  People, Power and Politics, Efraim Inbarin IsraeTs Sm all War. 
The M ilita ry  Response to Intifada, Samir Abed-Rabbonin ja  Dorin 
Sahen The Palestinian Uprising  sekä Ze’ev Schiffin ja Ehud Ya ’arin 
teos The Palestinian Uprising -  IsraeTs Th ird  Front. Nämä lähteet 
täydennettyinä lukuisilla muilla tutkimuksilla ja tutkimuskirjalli
suudella antavat Feldtille hyvän pohjan tarkastella palestiinalais
ten kansannousua poliittiselta, yhteiskunnalliselta ja sotilaalliselta 
kannalta ja vielä sekä israelilaisten että palestiinalaisten näkökul
masta. Näin saatua yleiskuvaa tekijä on sitten täydentänyt tutki
malla tapahtumakehitystä aikakauden Jerusalem Post -lehden vuo
sikertojen ja eräiden muiden lähteiden pohjalta. Kaikista näistä 
palasista Feldt on onnistunut kokoamaan varsin uskottavan kuvan 
Intifadan ajan tapahtumista syineen ja  seurauksineen.

Diplomityö lähtee ajallisesti liikkeelle vuoden 1967 kuuden päi
vän sodanjälkeisestä ajasta, jolloin israelilaiset maansa strategisen 
turvallisuuden ja  terrorismin vastaisen taistelun ulottuvuuden li
säämiseksi muodostivat sekä Länsirannan että Gazan alueille soti
lashallinnon. Tämän jälkeen aina 1980-luvulle saakka Israel taiste
li menestyksekkäästi palestiinalaisten vastarintaliikettä vastaan, 
kunnes väestön kansallismielisyys alkoi kasvaa ja sotilaallisilla 
vastatoimilla ei enää kyetty rauhoittamaan aluetta.

Varsinaisen Intifadan ajan Feldt jakaa käytettyjen vastatoimen
piteiden mukaan neljään kokonaisuuteen: Neljä kuukautta kestä
neeseen kriisipäätösten aikaan, jolloin kokeiltiin kaikkia käytössä 
olevia vastatoimia huonoin tuloksin; Kahden kuukauden mittaiseen 
viisaan päättäväisyyden aikakauteen, jolloin vastatoimille tyypillis
tä oli joukkojen massiivinen läsnäolo ja  massapidätykset; Mahdin, 
voiman ja iskujen ajanjaksoon, jolloin tavoitteena oh mellakoiden 
hajottaminen sotilaallisella voimalla sekä näännyttämisen aika
kauteen, jolloin sotilaallisilla ja siviilihallinnon yhteisillä vastatoi
milla yritettiin lisätä miehitettyjen alueiden riippuvuutta Israelista 
samalla, kun kontaktit mellakoitsijoihin pyrittiin minimoimaan.

Feldt onnistuu osoittamaan hyvin, miten Intifadan kukistaminen 
epäonnistui. Israelin poliittiset päättäjät eivät halunneet uskoa, 
että joulukuussa 1987 alkaneet mellakat olivat tavallisuudesta 
poikkeava ilmiö. Siksi asevoimilla ei ollut ennalta laadittua suunni
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telmaa tämän tyyppistä uhkakuvaa vastaan, eikä käytetyillä mene
telmillä laajuudestaan huolimatta saavutettu haluttuja tuloksia. 
Lisäksi Feldt pystyy osoittamaan, että vastatoimenpiteet ovat pit
kälti olleet muutakin kuin sotilaallista reagointia. Toiminnassa 
kansannousua vastaan näkyy hyvin, miten sitä ei voi hallita vain 
sotilaallisilla menetelmillä, vaan keinot ovat aina valikoima poliitti
sia, yhteiskunnallisia, taloudellisia ja sotilaallisia toimenpiteitä.

Feldtin diplomityön tutkimustulos ei sinänsä ole yllätys. Saman
tyyppisiä kehityskulkuja kansannousuissa ja  niitä vastaan kohdis
tetuissa menetelmissä on ollut nähtävissä muissakin sotaa alem
missa kriiseissä, esimerkiksi Indokiinassa/Vietnamissa, Malaijalla 
tai Algeriassa. Yllätys sen sijaan on nähdä Israelin valmistautu- 
mattomuus tai haluttomuus kohdata tämän tyyppistä uhkaa. Mie
lenkiintoiseksi asian tekee vielä se seikka, että juuri tänään tilanne 
Länsirannalla ja Gazassa alkaa taas muistuttaa vuoden 1987 ta
pahtumia. Tämä osoittaa hyvin, että Israelin ja  palestiinalaisten 
kriisi ei suinkaan ole ratkennut, Persianlahden sota vain vei kan
sainvälisen kiinnostuksen Lähi-idän asioista hetkeksi muualle.



SOTAHISTORIALLINEN SEURA r.y. -  KRIGSHISTORISKA 
SAMFUNDET r.f.

VUODEN 1996 TOIMINNASTA 

Hallinto

Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Helsingissä Kataja
nokan kasinolla 27. helmikuuta. Kokouksen puheenjohtajana toimi 
everstiluutnantti Antti Juutilainen ja sihteerinä valtiotieteen mais
teri Jari Leskinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kirjastoama
nuenssi Marja-Riitta Koski ja filosofian maisteri Tapio Koskimies. 
Ylimääräisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin valtiotieteen maisteri 
Aila Helenius ja  valtiotieteen maisteri Lauri Honkala.

Vuosikokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen pää
tösten mukaan Seuran hallitus jatkoi entisessä kokoonpanossa: 
valtiotieteen tohtori Martti Turtola (puheenjohtaja), eversti Pekka 
Kurenmaa (varapuheenjohtaja), filosofian lisensiaatti Eero Elfven- 
gren, professori Ohto Manninen, valtiotieteen maisteri Markku 
Palokangas, majuri Heikki Pohjanpää, varatuomari Heikki Pohjo
lainen, ekonomi Hannu Taunula (rahastonhoitaja) ja kommodori 
Erik Wihtol. Varajäseninä ovat olleet everstiluutnantti Ove Enqvist, 
toimistosihteeri Pirjo Pesonen ja valtiotieteen tohtori Esko Vuoris- 
järvi. Seuran sihteerinä on jatkanut valtiotieteen maisteri Jari 
Leskinen.

Johtokunta on kertomusvuoden aikana kokoontunut kuusi ker
taa. Syyskuun 13.-14. päivänä hallitus kokoontui Porissa, jossa 
seuraan kuuluva nk. Porin ryhmä esitteli ansiokasta toimintaansa 
hallituksen jäsenille. Kokouksissa on valmisteltu jäsenkokouksiin 
ja -retkiin liittyviä järjestelyjä sekä käsitelty julkaisu-ja jäsenasioi- 
ta. Näiden lisäksi johtokunta on laatinut vastauksia muista Seuran 
toimialaan liittyvistä kysymyksistä. Puheenjohtaja valtiotieteen 
tohtori Martti Turtola on edustanut seuraa Tieteellisten seurain 
valtuuskunnan kokouksissa ja  varapuheenjohtaja eversti Pekka 
Kurenmaa on ollut seuran edustaja Maanpuolustusyhtiö M PY 
Oyrssä ja Maanpuolustuslehden Kustannus Oy:ssä.

Vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet HTM, 
ekonomi Seppo Okko ja toimistopäällikkö Leo Saulamo; varalla 
kapteeni Jarl Engström ja diplomi-insinööri Matti Hongisto.
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Vuosikokous päätti hallituksen esityksestä olla muuttamatta 
jäsenmaksuja. Jäsenmaksut ovat edelleen seuraavat: vuosijäsen- 
maksu 100 markkaa, ainaisjäsenmaksu 1 000 markkaa ja lahjoit- 
tajajäsenmaksu 2 000 markkaa.

Jäsentilaisuudet

Vuoden 1996 aikana pidettiin neljä esitelmätilaisuutta Kataja
nokan kasinolla. Vuosikokouksen sääntömääräisten asioiden käsit
telyn jälkeen seurasi everstiluutnantti Pertti Salmisen esitelmä 
aiheesta ’’Puolustushallinnon kehittämisen pitkät linjat ja  niiden 
toteuttaminen 1960-luvun alun vuosina”. Kevätkokous pidettiin 23. 
huhtikuuta niin ikään Katajanokan kasinolla, jossa everstiluut
nantti Stig Roudasmaa piti esitelmän aiheesta ’’Teräskypärä Suo
men armeijassa”. Ensimmäinen syyskokous järjestettiin 22. loka
kuuta. Tällöin Katajanokan kasinolla esitelmöi everstiluutnantti 
Anssi Vuorenmaa aiheesta ’’Partisaanisodan raa’at kasvot”. Toinen 
syyskokous ja samalla vuoden viimeinen jäsenkokous pidettiin 3. 
joulukuuta edellisten tapaan Katajanokan kasinolla, jolloin eversti 
Sampo Ahto piti esitelmän aiheesta ’’Neuvostoliiton pyrkimys toi
sen maailmansodan alkuvaiheessa: rauhan säilyttäminen vai tilai
suuden odottaminen”. Seuran jäsenille on myös tiedotettu kierto
kirjeiden välityksellä Sotamuseon vaihtuvista erikoisnäyttelyistä.

Jäsenretket

Seuran retket suuntautuivat kertomusvuonna Ahvenanmaalle ja 
Vienan Karjalaan. Toukokuun 10. ja  12. päivän välissä käytiin 
Ahvenanmaalla Pirjo Pesosen ja Karri Airolan johdolla. Retkelle 
osallistui 34 henkilöä. Perinteinen syysretki järjestettiin 30.8.-2.9. 
everstiluutnantti Ari Raunion johdolla. Matkan teemana oli ”111 
Armeijakunnan hyökkäys vuonna 1941”, ja  retki seurasi reittiä 
Kajaani -  Kostamus -  Vuokkiniemi -  Uhtua — Kiestinki -  Louhi -  
Vienan Kemi -  Jyskyjärvi -  Kajaani. Retkellä oli mukana 42 hen
kilöä.
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Seuran syysretken 30.8.-2.9.1996 kohteena o li Vienan Karja la tee
m alla ’I I I  Arm eijakunnan hyökkäys vuonna 1941’. Kuvassa retken 
osanottajat kokoontuneina retkenjohtajansa everstiluutnantti A r i 
Raunion johd olla  Louhen rautatieasemalle. Kuva: M a tti Haro.

The Society’s autumn excursion on 30 August -  2 September 1996 
was to Eastern Karelia  in Russia with the theme o f  ’The offensive 
by I I I  A rm y Corps in  1941’. The p icture shows participants in the 
excursion assembled with their leader, Lt.C ol. A r i Raunio, at Louh i 
railway station.

Julkaisutoiminta

Sotahistoriallisen Aikakauskirjan toimituskuntaan ovat kuuluneet 
filosofian lisensiaatti Eero Elfvengrenin johdolla everstiluutnantti 
Antti Juutilainen, professori Ohto Manninen, valtiotieteen maisteri 
Markku Palokangas ja toimitussihteerinä kirjastoamanuenssi Mar- 
ja-Riitta Koski. Poikkeuksellisesti Aikakauskirja 15/1996 valmistui 
vuoden 1997 vuosikokoukseen mennessä.
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Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa seurassa oli jäseniä yhteensä 476, joista 
kunniajäseniä 3, lahjoittajajäseniä 1 ja  ainaisjäseniä 21 sekä kir- 
jeenvaihtojäseniä 4. Toimintavuoden aikana seuraan liittyi 29 uut
ta jäsentä. Hallituksen yksimielisestä esityksestä vuosikokous kut
sui professori, eversti Matti Lappalaisen seuran kunniajäseneksi. 
Hallituksen tietojen mukaan seuraavat jäsenet siirtyivät ajasta 
iäisyyteen: professori Eero Avela, johtaja Valentin Keskinen, profes
sori Risto Ruso, ekonomi Olli Savola, teollisuusneuvos Veikko 
Sjöblom ja kouluneuvos Martti Ulkuniemi. Ajasta iäisyyteen siir
tyneiden muistoa kunnioitettiin vuosikokouksessa hiljaisella het
kellä.
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SOTAHISTORIALLINEN SEURA R.Y. 
SÄÄNNÖT

1 §.
Yhdistyksen nimi on Sotahistoriallinen Seura r.y. -  Krigshistoriska 
Samfundet r.f., ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään seuraksi.

2 §.
Seuraan kuuluu henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, joita kiin
nostaa Suomen sotahistoriallisten muistojen tallentaminen ja vaali
minen. Edelleen seura toimii kaikkien ase- ja varushistorian har
rastajain ja tutkijain yhdyselimenä. Seuran lähimpänä päämäärä
nä on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea sotahistoriallista tutki
mustyötä ja asianharrastusta. Tätä työtä seura suorittaa järjestä
mällä näyttelyitä, esitelmiä, elokuvaesityksiä ja muunlaisia valis
tustilaisuuksia sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa. Seura tukee 
myös sotamuistoja tallettavia julkisia laitoksia hankkimalla lahjoi
tuksia ja  kartuttamalla kokoelmia.

3 §.
Toiminnassaan tarvittavat varat seura saa kantamalla jäsenmak
suja, vastaanottamalla lahjoja ja testamentteja, suorittamalla ra
hankeräyksiä sekä toimeenpanemalla arpajaisia ja maksullisia 
juhlatilaisuuksia. Tarvittaessa seura hankkii asianomaisen luvan.

4 §.
Suomen kansalainen voi johtokunnan harkinnan perusteella liittyä 
seuran henkilöjäseneksi. Rekisteröity seura ja yhdistys tai muu 
oikeuskelpoinen yhteisö voi samalla tavalla liittyä seuran yhteisö
jäseneksi. Seuran kiijeenvaihtojäseneksi voi johtokunta harkintan
sa mukaan myös kutsua sellaisia sekä suomalaisia että ulkomaisia 
henkilöitä, jotka ovat ansioituneesti toimineet seuran ja  sen tarkoi
tusperien hyväksi.

5 §.
Vuosikokous määrää jäsenten vuosimaksun.
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Seuraan voi liittyä vakinaiseksi tai lahjoittajajäseneksi suoritta
malla vuosikokouksen määräämän kertamaksun.

Edelläolevat määräykset koskevat myös yhteisöjäseniä.

6 §.
Seura kokoontuu vuosikokoukseensa helmikuussa ja ylimääräiseen 
kokoukseen, milloin johtokunta pitää sitä tarpeellisena tai jos vä
hintään 15 seuran jäsentä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kir
jallisesti anoo sitä seuran puheenjohtajalta.

Kutsu vuosikokoukseen ja  ylimääräiseen kokoukseen on joko jul
kaistava 2 suomenkielisessä ja 1 ruotsinkielisessä Helsingissä il
mestyvässä päivälehdessä tai lähetettävä postitse erikseen jokai
selle seuranjäsenelle ainakin 10 päivää ennen kokousta. 

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esitettävät asiat.

7§.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen puheenjohtajan vaali;
2) 2 pöytäkirjantarkastajan vaali;
3) vuosikertomus ja rahastonhoitajan tilikertomus;
4) tilintarkastajien lausunto sekä johtokunnan ja toimihenkilöi

den vastuuvapaus;
5) johtokunnan erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten vaali;
6) seuran puheenjohtajan vaali;
7) 2 tilintarkastajan, joista toisen tulee olla valantehnyt, ja 2 vara

miehen vaali;
8) vuosimaksut sekä vakinaisten ja  lahjoittajajäsenten kertamak

sut;
9) talousarvio ja

10) muut kokouskutsussa mainitut ja  johtokunnan tai jäsenten ko

koukselle jättämät asiat.

8§.
Asia, jonka jäsen haluaa esittää vuosikokouksessa käsiteltäväksi, 
on kirjallisesti jätettävä johtokunnalle vähintään kolme viikkoa 
ennen kokousta.
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Äänestys on avoin, ellei toisin vaadita. Vaali tapahtuu suljetuin 
lipuin. Valtakirjalla äänestäminen on kielletty. Yhteisöjäsenillä ei 
ole ääni- eikä vaalioikeutta.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalin 
ollessa kysymyksessä ratkaisee tällaisessa tapauksessa arpa.

10 §.
Seuran hallituksena toimivaan johtokuntaan valitaan vuosikokouk
sessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan 9 vakinaista jäsentä ja 3 vara
miestä.

Vuosittain on 3 jäsentä ja varamiehet erovuorossa. Ensinmai- 
nittujen erovuoron määrää kahtena ensimmäisenä vuotena arpa. 

Uusintavaali on sallittu.

9 §.

H  §.
Vuosikokous valitsee johtokunnan jäsenistä seuran puheenjohta
jan, joka samalla toimii johtokunnan puheenjohtajana.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahas
tonhoitajan.

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, 
jompikumpi yhdessä sihteerin tai raha-asioissa rahastonhoitajan 
kanssa.

12 §.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan pitäessä sitä tarpeellisena 
tai jos vähintään 3 johtokunnan jäsentä sitä erityisesti anoo.

Johtokunta on päätösvaltainen jos vähintään puolet jäsenistä on 
saapuvilla. Johtokunnan kokouksiin on myöskin varajäsenet kut
suttava.

13 §.
Puheenjohtaja johtaa seuran toimintaa sekä edustaa seuraa, ellei 
toisin ole päätetty.

Johtokunnan kokouksissa ja  seuran ylimääräisissä kokouksissa 
johtaa puheenjohtaja keskustelua.
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Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan estettynä ollessa tämän 

tehtäviä.

14 §.

15 §.
Sihteeri huolehtii juoksevista asioista, pöytäkirjojen pidosta sekä 
kirjeenvaihdosta.

Jäsenluettelot ovat rahastonhoitajan ja  sihteerin hoidossa.

16 §.
Rahastonhoitaja huolehtii seuran taloudesta, perii jäsenmaksut, 
vastaanottaa ja tallettaa lahjoitukset, huolehtii kirjanpidosta sekä 
vuosikokoukselle annettavasta tilikertomuksesta.

Tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain, ja johtokunnan on se 
jätettävä tilintarkastajille viimeistään 2 viikkoa ennen vuosiko
kousta. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen v ii
meistään 3 päivää ennen vuosikokousta.

17 §.
Vuosikokous voi johtokunnan ehdotuksesta kutsua kunniajäseniksi 
henkilöitä, jotka aivan erityisellä tavalla ovat ansioituneet seuran 
tai sen pyrintöjen tukemisessa. Kunniajäsenen vaali tapahtuu sul
jetuin lipuin, ja hyväksymiseen vaaditaan 2/3 äänten enemmistö.

18 §.
Seuran sääntöjen muuttamista koskevat ehdotukset on kirjallisesti 
jätettävä johtokunnalle vähintään kuukautta ennen vuosikokousta, 
jonka ratkaistavaksi johtokunnan on ne jätettävä. Jotta ehdotus 
tulisi hyväksytyksi, vaaditaan vähintään 3/4 äänten enemmistö 
vuosikokouksessa sekä yhdessä muutosehdotuksen johdosta koolle- 
kutsutussa kokouksessa.

19 §.
Seuran purkamista koskevan päätöksen täytyy saada, jotta se olisi 
pätevä, vuosikokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistö, samoin 
myös kaksi kuukautta vuosikokouksen jälkeen pidettävässä yli
määräisessä kokouksessa.

Siinä tapauksessa, että sääntöjen määräämässä järjestyksessä on 
tehty päätös seuran purkamisesta, on seuran kaikki jäljellejääneet
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varat luovutettava jollekin seuran tarkoitusperiä ajavalle yhteisölle 
tai laitokselle, joka määrätään mainituissa seuran purkamisesta 
päättävissä kokouksissa.

20 §.
Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain sään
nöksiä.

Oikeusm inisteriö on hyväksynyt Sotahistoriallisen Seuran säännöt 
18.5.1957.


