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la. Teidät asetetaan johtajan ja kasvattajan vastuulliseen tehtävään. Kehittäkää jatkuvasti 
itseänne tiedoissa ja taidoissa, oppikaa tuntemaan ammattinne niin hyvin kuin se on mah-
dollista ja seuratkaa aikaanne, jotta aina voisitte oikealla tavalla suorittaa oman osuutenne 
suomalaisen yhteiskunnan palveluksessa. 

Kadettikoulun, Merisotakoulun ja Ilmasotakoulun johtajat ja opettajat. Kiitän teitä puo-
lustusvoimien upseerikoulutuksen hyväksi suorittamastanne ansiokkaasta työstä. ”

Juhlat jatkuivat Merisotakoulussa, missä Merisotakoulun johtaja jakoi meille todistukset 
aktiiviupseerin tutkinnosta. Kadettipursimies Risto Rasku on aikana 15.9.1963–19.3.1966 
ollut oppilaana Merisotakoulussa ja suorittanut aktiiviupseeritutkinnon saaden arvosanan kii-
tettävä sekä seuraavalla sivulla mainitut arvosanat. Suomenlinnassa maaliskuun 19 päivänä 
1966 ja  allekirjoitukset kommodori Kauko Pekkanen ja komentajakapteeni Yrjö Halonen. 
Siinä se paperi oli. Sen eteen oli kaksi ja puoli vuotta tehty hiki hatussa töitä. Kurssin kun-
niamiekan hyvästä johtajuudesta sai kadettikersantti Harri Tielinen. Kadettipursimies sai 
nimensä Merisotakoulun Perinneaulan kunniatauluun monen hienon meriupseerin rinnalle. 
Illalla sitten juhlittiin ravintola Marskissa yhdessä 50. Kadettikurssin kanssa kurssin päätty-
mistä ja ylentämistä nuorina luutnantteina yhdessä ihastuttavien daamiemme kanssa.

 ■ ”kivikaleeri” tuli meille tutuksi kahden ja puolen vuoden aikana syksystä 1963 kevääseen 1966, 
useimmille meistä myöhemminkin kursseilla, opettajina ja koulun henkilökuntaan kuuluvina. 
etualalla olevassa rakennuksessa asui kadettiaikanamme muutamassa asunnossa vuokralaisina 
mm. ruokala-apulaisia. Oikealla olevassa ”kuppalassa” majaili tilkan ihotautiosasto yläkerrassa, ja 
alakerrassa olivat ruokala ja varusvarasto. toiseksi opintovuodeksi muutimme tuon rakennuk-
sen yläkertaan sairaalalta tyhjäksi jääneisiin tiloihin. Pihapiirin takaosassa, leijonalipun alla, nä-
kyy päärakennuksen julkisivu. Sen ylimmän kerroksen neljä oikeanpuoleista ikkunaa kuuluivat 
osastollemme ennen muuttoa. Niiden takana olivat kadettipursimiehen ja kirjurin huone. kaksi 
vanhemman kurssin tupaa ja maastoluokaksi kutsuttu auditoriomme. Vastakkaisella puolella 
merelle katsoivat kurssimme kahden tuvan ja kadettikerhon ikkunat. Puolustusvoimat
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Tasavallan Presidentin päiväkäskyllä N:o 5 /15.3.1966 on alla mainitut upseerin vir-
katutkinnon suorittaneet kadetit nimitetty Puolustuslaitoksen alemman palkkausluokan 
luutnantin virkaan ylennettynä luutnantiksi päivämääränä19.3.1966 ja määrätty joukko-
osastoihin seuraavasti:

Laivastolippueeseen
kadettipursimies, aliluutnantti Risto Tapio Rasku
kadettikersantti, aliluutnantti Harri Juhani Tielinen
kadettialikersantti, aliluutnantti Kari Antero Merilä
kadetti, aliluutnantti Carl Theodor Robert Gentz
kadetti, aliluutnantti Manne Ilmari Gran
kadetti, aliluutnantti Heikki Ilmari Heinonen
kadetti, aliluutnantti Jorma Olavi Martikainen
kadetti, aliluutnantti Reijo Juhani Saarento
kadetti, aliluutnantti Seppo Kalevi Sarelius
kadetti, aliluutnantti Eero Einar Kalevi Toivonen
kadetti, aliluutnantti Pekka Tauno Tuomisalo
Upseerin virkatutkinnon on suorittanut ja Rajavartiolaitokseen määrätty kadetti, ali-

luutnantti Johnny Kim Päiviö Engström on ylennetty luutnantiksi päivämääränä 19.3.1966.
Näin oli kolmestatoista innokkaasta opinhaluisesta reservin upseerista kuoriutunut kak-

sitoista edelleen opinhaluista akateemista meriupseeria. Seuraavat lähiviikot ja -kuukaudet 
tulisivat karsimaan meistä liian akateemisuuden. Meripalvelus Laivastolippueen aluksilla 
oli nuorille upseereille kovaa, mutta hyvin mielenkiintoista aikaa. Untuvikoista tehtiin vä-
hitellen miehiä.

 ■ 35. Merikadettikurssi kurssin päättyessä keväällä 1966: istumassa vasemmalta Johnny 
engström, Harri tielinen, Risto Rasku, kari Merilä, Robert Gentz, Pekka tuomisalo. taka-
rivi Jorma Martikainen, Heikki Heinonen, Manne Gran, Seppo Sarelius, Juhani Saarento 
ja eero toivonen. Merisotakoulu
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 ■ Ruotsinsalmi – alpo tuurnalan akvarelli kirjasta Harmaat Laivat (John Nurmisen säätiö 2004)

 ■ Miinalaiva Ruotsinsalmi – kotimme, koulumme ja työmaamme kadettiaikana hieman alle 

puolen vuoden ajan. ”Rostesvenski”, ”Ruosteensilmä” ym. alus oli otettu merivoimien käyttöön 

vuonna 1941, kokenut jatkosodan säilyen sisarensa Riilahden kohtalolta – kadetit olivat sen si-

jaan tuhota sen Hangon vesillä. alus oli 50 m pitkä, 7,7 leveä, uppoumaltaan 410 tonnia. Sille 

antoi noin 13 solmun huippuvauhdin kaksi dieselkonetta 410 yhteenlasketulla hevosvoimallaan. 

aseistus käsitti keulassa 75 mm Obuhov-tykin, peräkorokkeella 40 mm veivi-Boforsin ja viestisil-

lalla kaksi 20 mm Madsen it-kanuunaa. Pääaseena olivat kolme miinakiskoparia. Sukellusveneitä 

vastaan varustukseen kuului kaksi sivuille heittävää syvyyspomminheitintä ja kaksi pudotinta. 

Simppuna mielenkiintoinen tehtävä oli toimia ruorimiehenä – kerran kääntymään lähdettyään 

tasapohjainen alus saattoi kostaa ruorimiehen hetken uinahduksen 360 asteen vikkelällä kään-

nöksellä. Vanhuksena pulssia nosti laituriin ajoharjoittelu. koneiden suunnanvaihto eteen–taakse 

oli tehtävä käynnistämällä koneet uudelleen haluttuun suuntaan. käsky tästä välitettiin kone-

huoneeseen mekaanisilla telegrammeilla ja siellä puoles-

taan masiina startattiin pyörimään toivottuun suuntaan 

paineilmalla. ilmamäärä riitti kerrallaan melko rajalliseen 

määrään käynnistyksiä, joten laituriin lähestymissuunni-

telma kannatti miettiä tarkkaan, etenkin tuulisissa oloissa. 

Muuten oli edessä uusien startti-ilmojen latauksen odot-

telu kelluen, ankkuroiden tai hinausapua kutsuen. Meri-

voimat

”vanha Rouva”
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■■ Panssaritiedustelujoukkue■ylimenoharjoituksessa■vuonna■1968■kalustonaan■viisi■vuotta■aikai-

semmin■Suomeen■ostettuja■kevyitä■PT-76■ja■BTR-50■–panssarivaunuja.■Kuva:■Puolustusvoimat.

Jatkuva muutos 1963–2013
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KAdeTTiKuRssiMMe ALOiTTAes-
sA PALveLuKsensA puolustusvoi-
missa 1960-luvun alkuvuosina elettiin 
kylmän sodan kireimpiä aikoja. suomi 
sijaitsi silloin sotilasstrategisesti hyvin 
aralla alueella kirjaimellisesti ”idän ja 
lännen välissä”. erityisesti vuoden 1961 
suomalaiset muistavat kesällä kärjisty-
neen Berliinin kriisin ja siihen loppu-
syksystä liittyneen ”noottikriisin” vuoksi 
jännityksen täyteisenä ajanjaksona. seu-
raavan vuoden syksyllä koettu Kuuban 
kriisi oli suurvaltasuhteiden pahin kär-
jistymä. sitä ei suomessa ehditty kokea 
suoranaisesti uhkaavaksi tilanteeksi.

suurvaltojen välinen jännitys lieve-
ni vähitellen 1960-luvun puolivälistä 
alkaen, vaikkakin perustava kylmän so-
dan uhka-asetelma edelleen säilyi. Jäl-
leen kiristynyt kansainvälinen tilanne, 
”uuden kylmän sodan” vaihe, koet tiin 
1980-luvun alussa. Ratkaiseva muu-
tos rauhallisempaan suuntaan alkoi 
1980-luvun lopulla, kun blokkijaon pur-
kaminen euroopassa todella lähti käyn-
tiin. samalla kun euroopan tilanne al-
koi vakiintua, epävarmuus kehityksen 
suunnasta kasvoi etenkin Aasiassa sekä 
talouden globalisaation seurausten että 
”kulttuurien yhteentörmäykseen” liit-
tyvien ilmiöiden vuoksi. Taloudellisten 

PeKKa■ViSuRi■

Suomen turvallisuusympäristön 
muutos 1960-luvulta vuoteen 2013
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voimasuhteiden muutos, joka kiihtyi 2000-luvun alussa, heikensi merkittävästi entisten 
eurooppalaisten suurvaltojen ja jopa Yhdysvaltojen asemaa maailmanpolitiikassa.

Suomen turvallisuusympäristön muutos on puolen vuosisadan kuluessa ollut voimakas-
ta. Johtopäätösten teko tapahtumien keskellä on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi. Jäl-
keenpäin tarkasteltuna on myös suuri vaara yksinkertaistaa kulloinkin vallinnutta tilan-
nekuvaa, kun lopputulos – tai ainakin nykyisin nähtävillä oleva välitase – jo tiedetään. 
Todellisuudessa päättäjät ovat joutuneet toimimaan suuren epävarmuuden vallitessa, eikä 
analyysien teko vieläkään ole helppoa massiivisen propagandan ja harhauttavan pintatie-
don vääristäessä ns. yleisiä käsityksiä.

Esitykseni turvallisuusympäristön muutoksista perustuu lähinnä kirjoihini Suomi kyl-
mässä sodassa (Otava 2006), Idän ja lännen välissä – puolustuspolitiikka presidentti Kekko-
sen kaudella (Fenix 2010) ja Maailman muutos ja Suomi (WSOY pro 2011).

Suomi kriisien keskellä 1960-luvun alkupuoliskolla

Kylmän sodan blokkijaon asetelmat olivat jo vakiintuneet 1950-luvun kuluessa, mutta jaetun 
Saksan tulevaisuus oli yhä suurvaltakamppailun keskeisiä kysymyksiä. Konkreettisesti kiis-
tat koskivat erityisesti Berliiniä, joka toisen maailmansodan jäljiltä oli neljän voittajavallan 
miehityshallinnon alainen. Saksan itänen puolisko, DDR, piti Berliiniä pääkaupunkinaan, 
kun taas taloudellisesti vahvempi Länsi-Saksa ei tunnustanut edes DDR:n olemassaoloa.

Suomen kannalta erityisen araksi Berliinin kysymyksen teki vuonna 1948 Neuvosto-
liiton kanssa solmittuun YYA-sopimukseen sisältynyt maininta, että Suomen tulee estää 
Saksan tai sen liittolaisten hyökkäykset alueensa kautta Neuvostoliittoa vastaan. Puolus-
tusvelvoitteen teki ajankohtaiseksi Neuvostoliiton ilmapuolustuksen vahvistaminen kyke-
neväksi estämään Yhdysvaltojen tiedustelu- ja pommikoneiden lennot Skandinavian yli 
Leningradin ja Moskovan alueiden ydinasekohteisiin. Vapunpäivänä 1960 tapahtunut ame-
rikkalaisen U-2 –tiedustelukoneen ampuminen alas Uralilla oli näyte siitä, että uusilla il-
matorjuntaohjuksilla oli tehoa. Sen jälkeen oli odotettavissa, että Suomeakin voidaan pai-
nostaa tehostamaan ilmapuolustustaan. Idästä kuuluikin vihjeitä, että jos Suomi ei kykene 
hoitamaan ilmapuolustustaan, Neuvostoliiton on tultava se tekemään.

Berliinin kriisin kärjistyessä kesällä 1961 kasvoivat turvallisuuspoliittiset paineet myös 
Suomea kohtaan. Puolustusvoimien johdossa tilannetta seurattiin tarkoin ja pääteltiin, että 
pitäisi tehostaa ilmavalvontaa ja ilmatilan loukkausten torjuntakykyä, joka noihin aikoihin 
oli lähes olematon. Toisaalta nyt sodan vaaran selvästi lisääntyessä oli aiheellista yleisem-
minkin ryhtyä parantamaan puolustusvoimien valmiutta ja varustetilannetta, joka maavoi-
mien osalta oli lähinnä toisen maailmansodan aikaisen materiaalin varassa.

Pohjois-Suomen sotilaspoliittinen merkitys oli kasvanut 1950-luvun lopulta lähtien, 
kun Nato vahvisti tukikohtiaan Pohjois-Norjassa ja Neuvostoliitto kehitti pohjoista laivas-
toaan. Oli tärkeää, ettei vastakkaisille osapuolille syntyisi vakavassa kriisitilanteessa hou-
kutusta lähteä pohjoisilla alueilla hyökkäämään toisiaan vastaan Suomen alueen läpi.

Pohjoinen Itämeri sen sijaan oli menettänyt strategista merkitystään verrattuna toisen 
maailmansodan aikaan ja kylmän sodan alkuvuosiin. Siitä osoituksena oli jo Porkkalan 
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alueen luovutus takaisin Suomelle vuoden 1956 alussa. Neuvostoliiton laivastovoimat kes-
kittyivät etelämmäksi lähinnä suojaamaan Saksassa olevien maavoimien huoltoyhteyksiä ja 
ehkä myös yrittämään murtautumista Tanskan salmista Atlantille. Itämerta ei 1960-luvulla 
pidetty tarpeellisena käyttää ydinaseiden pysyvänä sijoitusalueena.

Vuoden 1961 lopulla koetun ”noottikriisin” jälkiseurauksiin kuului puolustusvoimi-
en varustehankintojen kasvattaminen ja suuntaaminen entistä enemmän Neuvostoliittoon. 
Puolustusministerin johtama delegaatio matkusti Moskovaan tammikuussa 1962 muka-
naan ostoslista, jossa oli laivue torjuntahävittäjiä, 2 - 7 patteria ilmatorjuntaohjuksia, 1 - 2 
Riga-luokan saattajaa, meridieselmoottoreita, kenttätykkejä ja panssarivaunuja. Nopeas-
ti tehty alustava kauppasopimus sisälsi 15 MiG-21f13–torjuntahävittäjää, neljä MiG-15 
-koulukonetta, kolme ilmatorjuntaohjuspatteria sekä maa- ja merivoimien kalustoa. Ennen 
sopimuksen allekirjoittamista piti vielä hankkia Ison-Britannian suostumus tulkita Parii-
sin rauhansopimukseen sisältynyt ohjuskielto sallimaan puolustuksellisten ohjusten han-
kinnan. 

Ohjuskieltoa tulkittaessa Suomi joutui suurvaltapolitiikan ja ydinasestrategian ajan-
kohtaisten kiistojen kohteeksi, kun Yhdysvallat salaisesti vaati englantilaisia olemaan sal-
limatta ilmatorjuntaohjusten sijoittamisen Suomeen. Amerikkalaisten näkökulmasta kat-
sottuna Suomeen sijoitetut ohjukset voisivat vaarantaa pommikoneiden ylilennot, joten 
hanketta piti jyrkästi vastustaa.  Presidentti Kekkosen saatua vihjeen Yhdysvaltojen kiel-
teisestä kannasta hän päätti peruuttaa Moskovassa jo sovitun ilmatorjuntaohjusten hankin-
nan ja ehdotti niiden tilalle lisää MiG-hävittäjiä, joiden varustukseen kuuluvia ilmataiste-
luohjuksia Yhdysvallat ei pitänyt itselleen kovin vaarallisina.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Dean Rusk antoi vielä syksyllä 1962 Suomen valtiojohdol-
le varmuuden vuoksi selkokielisen neuvon olla hankkimatta ilmatorjuntaohjuksia. Hänen 
mukaansa kasvaa uhka ennaltaehkäisevistä iskuista, jos suurvalta kokee jonkin asejär-
jestelmän itselleen uhkaavaksi. Rusk tarkensi vielä: ”Kuta vähemmän jollakin alueella 
on sellaisia kohteita, joita kannattaa ampua, sitä paremmat mahdollisuudet tällä alueella 
on säilyä koskemattomana.” Tämän neuvon presidentti Kekkonen pani mieleensä pohti-
essaan Suomen turvallisuuspoliittista ja strategista asemaa lähivuosina. Vuosikymmenen 
lopulla asetelma tässä suhteessa alkoi kuitenkin jo helpottua, kun suurvaltojen strategisen 
ydinaseistuksen painopiste siirtyi mannerten välisiin ohjuksiin (ICBM), joita ei korkealla 
lentoradallaan voitu torjua.

Syksyllä 1962 koetun Kuuban kriisin jälkeen johtavien suurvaltojen suhteet vähitellen 
paranivat ja ydinaseilla uhkaamiseen liittyneet vaarat todettiin liian suuriksi. Myös muual-
la tehtiin uusia johtopäätöksiä. Vaikka Eurooppa oli kaukana Kuubasta ja Karibianmerel-
tä, se ei suinkaan olisi jäänyt sivuun kriisin kärjistymisestä. Jos Yhdysvallat olisi aloitta-
nut hyökkäyksen Kuubaan, Neuvostoliitto todennäköisesti olisi heti vastannut Euroopassa 
hyökkäämällä asevoimillaan Yhdysvaltojen joukkojen ja muiden sotilaskohteiden kimp-
puun. Uhanalaisin oli silloin Berliini, ja sodan nopean eskaloitumisen vaara oli muutenkin 
ilmeinen.

Vaikka Kuuban kriisi osoitti Neuvostoliiton yhä olevan alivoimainen Yhdysvaltoihin 
nähden, se toi esille myös Naton ydinaseisiin nojaavan strategian epäuskottavuuden. Oli 
odotettavissa, etteivät amerikkalaiset Länsi-Euroopan puolustamiseksi ydinaseillaan ha-
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lunneet saattaa kotialuettaan alttiiksi Neuvostoliiton vastaiskulle. Tämän toi ilmi kaikkein 
selvimmin Ranskan presidentti Charles de Gaulle. Hänen mukaansa Yhdysvaltojen ydin-
asetakuisiin ei voinut luottaa, joten Ranskan oli paras irtautua Naton yhteispuolustukses-
ta ja kehittää oma ydinasepelote. Näin tapahtuikin muutaman vuoden kuluessa. Toisaalta 
ranskalaisten oli pakko Indokiinan ja Algerian sodissa koettujen tappioiden jälkeen tun-
nustaa, ettei maalla ollut enää varaa asevoimalla pitää siirtomaita hallussaan, vaan turval-
lisuusongelmiin oli syytä etsiä ensi sijassa poliittisia ratkaisuja.

Suomen tukalaa asemaa ydinaseiden varjossa selvitti Pääesikunnan tekemä arvio elo-
kuussa 1962 seuraavasti:

Puolustusvoimat tukevat ulkopoliittista puolueettomuuslinjaa ”tehtävänä enna-
kolta ehkäistä maatamme vastaan kohdistuvien hyökkäyksellisten suunnitelmien 
syntyminen ja toimeenpano. Tämä edellyttää sellaista maanpuolustuskykyä, että 
hyökkääjä ei katso sen lannistamista itselleen kannattavaksi.”

”Kolmannesta maailmansodasta” on ristiriitaisia käsityksiä. Yleisin on se, 
että sota käydään ydinasein. Alkuvaiheessa sodassa, joka saattaa puhjeta yllät-
täenkin, lamautetaan vastapuolen ydinasekapasiteetti ja taistelutahto. Sitä sano-
taan tuhoamisvaiheeksi. Tämän kaukotaistelun kesto voi olla viikosta muutamaan 
viikkoon. Toinen vaihe saattaa kestää vuosia ja sen kulku on vaikeasti ennustet-
tavissa. Mahdollisesti esiintyisi myös klassisia maataisteluja.

Fennoskandian merkitys välialueena oli kasvanut. Naton kannalta: pommitus-
operaatiot Neuvostoliiton tukikohtia vastaan ja samalla pyrkimys pitää Tanskan 
salmet. Varsovan liitolle, lähinnä Neuvostoliitolle, tärkeää olisi saada tilaa ilma-
puolustukselle ja katkaista Naton meriyhteyksiä.

Suomi voisi joutua sotatoimien piiriin seuraavissa olosuhteissa:
1.) Heti sodan puhjetessa Naton ilmavoimien hyökätessä Neuvostoliiton kohteita 

vastaan. Silloin Neuvostoliiton ilmapuolustus ulotettaisiin Suomen alueelle.
2.) On todennäköistä, että jo alkuvaiheessa Neuvostoliiton maavoimat hyökkäävät 

Pohjois-Norjaan. Jos Ruotsi on Naton puolella, sotatoimet laajenevat.
3.) Suomen merialueilla ei ole laajoja sotatoimia, jos Ruotsi pysyy puolueettoma-

na.
4.) Harhautuneita ydinräjähteitä tulisi mahdollisesti myös Suomen alueelle.
5.) Suomen joutuminen erillissotaan on erittäin epätodennäköistä.

Esityksessä oli merkillepantavaa näkemys mahdollisesta suurvaltojen välisestä sodasta 
nimenomaan ydinaseilla käytävänä sotana, jolloin Suomi välialueen maana olisi heti sen 
vaikutuspiirissä, joskaan suoraa hyökkäystä Suomeen ei alkuvaiheessa pidetty kovin to-
dennäköisenä. Uhanalaisimpia olivat ilmatila ja Pohjois-Suomi. Oli kuitenkin selvää, että 
tilanteen kehityksen ennustamisen mahdollisuudet ydinsodan alkaessa olivat erittäin vä-
häiset. Siksi oli edullista tavoitella puolueettomuutta ja pyrkiä mahdollisimman kauan py-
symään suurvaltojen välisten sotatoimien ulkopuolella.

Esityksessä hahmoteltu sodan kuva vastasi pääpiirtein myös niitä tietoja, joita silloi-
sesta tilanteesta on jälkeenpäin ollut saatavilla. Yhdysvaltojen ilmavoimilla oli valmiina 
hyökkäykseen Neuvostoliiton kohteisiin noin tuhat pommikonetta, jotka olivat varustetut 
suurilla, megatonniluokan (miljoonia trotyylitonneja vastaavilla) ydinräjähteillä. Puolustus-
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ministeri Robert McNamaran tarkastuskäynnillä strategisten ilmavoimien (SAC) komen-
topaikalla kävi ilmi, että yhdistetyssä iskusuunnitelmassa (SIOP) oli Neuvostoliittoon ja 
naapurimaihin määritetty 2 500 ydinasemaalia, jotka oli tarkoitus tuhota heti sodan alussa. 
Yksin Moskovaan olisi pudotettu 170 ydinpommia. Ilmavoimien komentaja saattoi hyvällä 
syyllä vastata puolustusministerin kysymykseen, mitä hyökkäys saisi aikaan: ”Parissa tun-
nissa Neuvostoliitto on savuava rauniokasa.”

Yhdysvallat oli siis 1960-luvun alkupuolella edelleen täysin ylivoimainen ydinasemah-
ti, eikä Neuvostoliitolla ollut vielä kykyä vastaiskuun Amerikan mantereelle. Vuosikymme-
nen lopulla Neuvostoliitto sen sijaan otti kiinni tuon etumatkan, jolloin kehittyi strategisten 
ydinaseiden tasapainotilanne.

Uudelleenarviointia 1960-luvun puolivälissä

Suomen turvallisuuspoliittisen aseman myönteiseen kehitykseen 1960-luvun puolivälissä 
kiinnitti huomiota Sotakorkeakoulussa strategian opettajana toiminut valtiotieteen tohtori, 
majuri Risto Hyvärinen. Hän esitteli suurlähettiläskokoukselle kesäkuussa 1965 Yhdys-
valtojen ja Neuvostoliiton strategisten doktriinien kehitystä kohti joustavan vastatoiminnan 
oppia. Todettuaan Yhdysvaltojen ydinaseylivoiman 3–5 -kertaiseksi Hyvärinen arvioi Neu-
vostoliiton saavuttaman vastaiskukyvyn poistavan ylivoiman edut ja esitti seuraavat teesit:

1. Suursodan vaara on ratkaisevasti vähentynyt, huolimatta siitä, että kansainvä-
linen jännitys nykyäänkin aika ajoittain lisääntyy.

2. Suursodan riskin vuoksi rajoitetut sodat Euroopassa ovat muodostuneet erit-
täin epätodennäköisiksi.

3. Suomen strateginen merkitys suurvaltain kannalta on ratkaisevasti vähenty-
nyt. Voidaanpa väittää, että tämä kehitys on kumonnut Stalinin klassillisen 
väitteen suomalaisille neuvottelijoille: ”Maantieteelle emme mitään voi”. Le-
ningrad voidaan nykyään tuhota ilman Suomen alueen hyväksikäyttöä eikä 
Suomen alueella ole enää olennaista merkitystä Leningradin puolustamisessa.

Hyvärinen esitteli samoja näkemyksiä monissa tilaisuuksissa ulkopolitiikan päättäjille 
ja kirjoitti suurelle yleisölle suunnattuja lehtiartikkeleita. Presidentti Kekkonen vaikut-
ti Hyvärisen siirtymiseen Ulkoasiainministeriön palvelukseen ja käytti häntä lähivuosina 
usein avustajanaan.

Laajassa tutkimuksessa, jonka Hyvärinen teki tilauksesta Puolustusneuvostolle vuonna 
1966, selvitettiin strategisten oppien uusinta kehitystä ja soveltamista Suomen turvallisuus-
politiikan kokonaisuuteen. Hän kuvasi edellä mainitulla tavalla tilannekehitystä ja painotti 
riittävän puolustuskyvyn merkitystä ulkopolitiikan tukena. Tärkeintä oli ylläpitää rauhanai-
kaista alueen valvonnan ja yllätyshyökkäysten torjunnan kykyä. Tehtävä oli helpottunut sen 
vuoksi, että Suomen alue ei enää ollut suurvaltastrategian kannalta kovin tärkeä eikä suur-
valtojen voimia kriisin tai sodan sattuessa olisi kovinkaan todennäköisesti ollut varaa sitoa 
Suomen suunnalle. Riittävä puolustuskyky tarkoitti puolustusvoimien kehittämistä ja valmiu-
den ylläpitoa erityisesti rauhan ja uhkaavan kriisin aikaisiin tehtäviin, vaikka kyky laajaan 
liikekannallepanoon toisen maailmansodan tapaan pysyisikin selvästi heikompana.



110

Johtopäätös Pohjolan jäämisestä suurvaltastrategiassa ”katveeseen” oli jälkeenpäin ar-
vioituna oikea, sillä kylmän sodan rintamat kuumenivat 1960-luvun puolivälissä lähinnä 
Kaakkois-Aasiassa ja Lähi-idässä. Kuitenkin pohjoisten merialueiden sotilaallinen mer-
kitys oli kasvamassa, kun Neuvostoliitto vahvisti Pohjoista laivastoaan valtamerikelpoi-
seksi ja sijoitti yhä lisää sukellusveneitä Kuolan tukikohtiin. Tämä kehitys heijastui myös 
Suomelle kasvavina vaatimuksina tehostaa kaikin puolin Lapin puolustusta. Sodankylän 
ja Rovaniemen varuskuntien rakentaminen liittyi näihin toimiin, mutta vaadittiin myös 
puolustusperiaatteiden perustavaa uudelleenarviointia.

Puolustusvoimien johto tunnusti 1960-luvun puolivälin jälkeen julkisesti, ettei Suomen 
puolustusjärjestelmää voida mitoittaa tehokkaaseen taisteluun ydinaseita käyttävää hyök-
kääjää vastaan. Näkyvimpänä herättäjänä toimi majuri Aimo Pajusen kirjoittama pamfletti 
Sarjatulta, jossa osoitettiin mahdottomaksi taistella tavanomaisin asein ydinaseita vastaan. 
Sotaharjoituksissa lopetettiin ydinpommien räjäytysten ja niistä kertyvän laskeuman simu-
loiminen tuhkaa sisältävillä kuvausräjähteillä. Silti suojien rakentamista ja suojelukoulu-
tusta jatkettiin ensisijaisena päämääränä suojautuminen tavanomaisilta pommeilta ja polt-
totaisteluaineilta sekä mahdollisten ydinräjähdysten epäsuorilta vaikutuksilta.

Suurvaltojen tavanomaisten asevoimien hyökkäyskyky vahvistui noihin aikoihin tun-
tuvasti, kun ydinsotaan varautumista ei enää pidetty ensisijaisena vaatimuksena. Naton 
piirissä tämä kuvastui ”joustavan vastatoiminnan” doktriinin omaksumisena. Sen mukai-
sesti mahdolliseen Varsovan liiton hyökkäykseen olisi vastattu ensin tavanomaisilla aseilla, 

 ■ Puolustusvoimain komentaja kenraaliluutnantti Yrjö keinonen tarkastamassa koululaiva Mat-

ti kurkea vuonna 1967 seurassaan merivoimien komentaja kontra-amiraali Jouko Pirhonen. 
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