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vasta jos se ei tuota tulosta, otettaisiin käyttöön taktiset eli taistelualueen ydinaseet.  Kau-
askantoiset strategiset ydinaseet muodostivat lopullisen pelotteen tarkoituksena erityisesti 
estää vastapuolta ottamasta ydinaseitaan käyttöön.

Myös Suomessa kiinnitettiin huomiota suurvalta-asevoimien kasvavaan hyökkäyskykyyn, 
jota vastaan torjunta vanhoilla linjapuolustuksen menetelmillä ei näyttänyt mahdolliselta. 
Vastauksena kasvavaan puolustuksen uskottavuusongelmaan kehitettiin alueellisen puolus-
tuksen oppi, jonka perustana ollut jako seitsemään itsenäiseen sotilaslääniin tuli voimaan 
heinäkuussa 1966. Tällä periaatteessa symmetrisellä puolustusjärjestelmällä voitiin valmi-
utta yllätyshyökkäysten torjumiseen ylläpitää entistä korkeammalla tasolla ja olla valmiina 
torjumaan hyökkäykset mistä suunnasta tahansa. Erityisen tärkeää tämä oli Pohjois-Suomes-
sa, jonka molemmin puolin oli valmiina verraten runsaasti hyökkäysvalmiita joukkoja. Pai-
nopiste oli kuitenkin Etelä-Suomessa, missä sijaitsivat tärkeimmät puolustettavat kohteet ja 
lähialueilla oli runsaasti Neuvostoliiton toimintavalmiita asevoimia. Toisaalta tiedettiin, ettei 
Neuvostoliitolla ollut erityistä syytä hyökätä Suomeen ja sen asevoimien selvä painopiste oli 
Keski-Euroopassa. Sen ohella tärkeänä suuntana olivat myös pohjoiset merialueet.

Tshekkoslovakian miehitys elokuussa 1968 osoitti, että Varsovan liitto oli valmis mas-
siiviseen voimankäyttöön. Liiton joukkoja oli toiminnassa Tshekkoslovakian miehityksen 
alkuvaiheessa noin 25 divisioonaa, joissa oli yli 250 000 sotilasta. Kokonaisvahvuus kohosi 
pian lähes puoleen miljoonaan sotilaaseen, joilla oli noin 5 000 taistelupanssarivaunua ja 
250 kuljetuskonetta. 

 ■ Monenlaisia huhuja ja harhatietoja liikkui elokuun 1968 tapahtumista. tässä ilta-Sanomien kir-

joituksessa Rajavartiolaitoksen johto selvitti merialueen valvontaa ja vakuutti, että tilanne oli 

koko ajan hallinnassa eikä todellista uhkaa Suomeen kohdistunut.
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Naton reaktiot miehityksen alkaessa olivat laimeat, sillä jo etukäteen sen piirissä oli 
päätelty, että kyseessä olisi Varsovanliiton sisäinen asia, johon ei kannattanut puuttua. Mie-
hityksen nopeus ja siihen käytetyt suuret voimat kylläkin yllättivät.

Naton esikunnissa arvioitiin syksyn ja talven kuluessa myös Suomen asemaa. Lännen 
silmissä Suomi sijaitsi ”harmaalla vyöhykkeellä” liittojen välissä mutta selvästi Neuvos-
toliiton vaikutuspiirissä. Tarkastelu oli kohdistettu pahimmin vaaravyöhykkeessä oleviin 
maihin, joita olivat Romania, Jugoslavia, Albania, Itävalta ja Suomi.  Helmikuussa 1969 
kuitenkin todettiin, ettei Nato voisi tehdä paljonkaan Suomen hyväksi, jos Neuvostoliitto 
ryhtyisi vaatimaan sotilaallista yhteistyötä YYA-sopimuksen pohjalta tai jopa uhkaamaan 
miehityksellä. Toisaalta sellaista vaaraa ei ollut näkyvillä, joten Naton vastatoimien suun-
nittelu rajoitettiin lähinnä Itävaltaan ja Jugoslaviaan kohdistuviin uhkatilanteisiin. Yhdys-
vallat suositti siinäkin pidättyvää linjaa.

Suomessa Tshekkoslovakian kriisin vaikutukset heijastuivat lähivuosikymmenen kulu-
essa moniin ratkaisuihin sekä turvallisuuspolitiikan että maanpuolustuksen alalla. Puolus-
tusta ryhdyttiin yhä selvemmin rakentamaan yllätyshyökkäyksen torjuntaan sopivaksi. Sa-
malla pääkaupungin ja yleensäkin eteläisen rannikon suojaaminen nousi tärkeälle sijalle.

Suurvaltasuhteiden liennytys ja Suomen asema

Kansainvälinen tilanne 1970-luvun alussa oli verraten vakaa ja suurvaltojen välisen lien-
nytyskehityksen leimaama. Näkymiä varjostivat kuitenkin yhä jatkuva Vietnamin sota ja 
Varsovanliiton joukkojen elokuussa 1968 toteuttaman Tshekkoslovakian miehityksen jäl-
kivaikutukset. Tässä asetelmassa Kiina nousi tärkeään asemaan, kun Yhdysvallat etsi kun-
niallista irtautumismahdollisuutta Vietnamin sodasta ja ryhtyi siinä tarkoituksessa paran-
tamaan suhteitaan sekä Kiinaan että Neuvostoliittoon. 

Yhdysvaltojen käännös kohti Kiinaa kiristi suhteita Neuvostoliittoon. Neuvostoliiton 
ja Kiinan suhteissa vallitsi konflikti, jota nimitettiin ”suureksi skismaksi” ja joka johti 
suoranaiseen kriisitilanteeseen 1960-luvun lopulla. Neuvostoarmeijan voimia keskitettiin 
Kiinan suunnalle, ja rajalla kahakoitiin. Neuvostoliitolla oli 1970-luvun alussa sijoitettuna 
Kiinan vastaiselle rajalle jo neljäsosa parhaista asevoimistaan - yhteensä miljoona soti-
lasta, 25 divisioonan maavoimat ja 1200 lentokoneen ilmavoimat vahvan ydinaseistuksen 
tukemina. 

Varsovanliiton joukkojen suorittama Tshekkoslovakian miehitys elokuussa 1968 ei hor-
juttanut Eurooppaan vakiintunutta blokkijakoa. Vaikka miehitystä pidettiin kommunis-
tiblokin sisäisenä asiana, Neuvostoliiton joukkojen asettuminen asemiin entistä lännem-
mäksi vaikutti siten, että Naton piirissä koettiin yllätyshyökkäyksen vaaran kasvaneen. 
Sodan alkamisen todennäköisyys Euroopassa nähtiin kuitenkin yhä vähäiseksi, joten edel-
lytykset poliittisen tilanteen vakauttamiselle olivat verraten suotuisat.

Kilpavarustelun vaarallisuudesta hyvin tietoisiksi tulleet johtavat suurvallat aloittivat 
keskinäiset neuvottelut ydinaseistuksensa rajoittamiseksi. Ensimmäinen SALT-sopimus 
syntyi vuonna 1972.

Suurvaltojen välisen liennytyspolitiikan vallatessa alaa ja Euroopan rauhoittuessa Lähi-
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idän jatkuvat konfliktit uhkasivat vaarantaa kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta laajem-
mallakin alueella. Pahin tilanne syntyi lokakuussa 1973, kun egypti ja syyria aloittivat yl-
lätyshyökkäyksen karkottaakseen israelin miehitysjoukot vuoden 1967 sodassa vallatuilta 
alueilta suezin kanavalla ja Golanin kukkuloilla. Yhdysvaltojen tukema israel sai alkuvai-
keuksien jälkeen tilanteen hallintaansa, jolloin neuvostoliitto puolestaan tuli asetoimituk-
sin egyptin ja syyrian avuksi estääkseen näiden täydellisen tappion. suurvaltakonfliktin 
asteelle kärjistynyt tilanne saatiin lähinnä YK:n toimenpiteillä jälleen rauhoittumaan. sii-
nä nopeasti ja tehokkaasti toimineilla suomalaisilla rauhanturvaajilla oli merkittävä rooli.

Yhdysvalloissa keväällä 1970 tehdyssä laajassa uhka-arviossa päädyttiin käsitykseen, 
että ”varsovan liiton joukkojen ryhmitys tai saadut tiedot valmiudesta eivät sinänsä viittaa 
hyökkäyksen valmisteluun länttä vastaan tarkoituksella laajentaa alueita. Mutta, jos sota 
alkaa, varsovan liiton joukot pyrkivät nopeasti eteenpäin. Länsi-eurooppaan oli suunnattu 
630 strategista ja 600 keskikantaman ydinasetta sekä runsaasti sukellusveneisiin sijoitet-
tuja ohjuksia. Muutaman vuoden ajan oli kuitenkin lisätty tavanomaisen sodankäynnin har-
joittelua. Keskialueella (itämeren ja Alppien välillä) oli natoa vastassa 600 000 sotilasta 52 
divisioonassa. näistä 27 oli neuvostoliittolaisia, 6 itäsaksalaisia, 12 puolalaisia ja 7 tshek-

■■ Presidentti■Richard■Nixon■kutsui■presidentti■urho■Kekkosen■viralliselle■vierailulle■Washingtoniin■

kesällä■1970.■Nixon■lupasi■Yhdysvaltojen■tukevan■Suomen■hanketta■euroopan■turvallisuus-■ja■

yhteistyökonferenssin■(etyk)■järjestämiseksi■Helsingissä.■urho■Kekkosen■arkisto
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koslovakialaisia. Niiden käytössä oli 11 500 panssarivaunua ja 2 800 taktista lentokonet-
ta.” Lisäksi arvioitiin, että liikekannallepanossa tulisi vahvistuksia noin 1 300 000 miestä, 
20 000 panssarivaunua, 6 200 tykistöasetta, 3 700 taistelulentokonetta ja 500 taktista ydin-
ohjusta. Liikekannallepanon odotettiin kestävän kolme viikkoa. Johtopäätöksenä oli, että 
”Varsovan liiton hyökkäyksen todennäköisyys oli erittäin alhainen”, mutta sota voisi alkaa 
yllättävän kehityksen tuloksena, esimerkiksi laajan kapinan seurauksena.

Suomea kosketeltiin edellä mainitussa raportissa seuraavasti: ”Jos neuvostoliittolaiset 
suunnittelisivat hyökkäystä Norjaan, he saattaisivat loukata Suomen aluetta tarkoituksella 
voimistaa ja laajentaa hyökkäystä. Kuitenkin sellaiseen sisältyy riski kietoutua sotatoimiin 
sekä Suomea että Ruotsia vastaan, jolloin suuret neuvostojoukot sitoutuisivat Skandinaviaan.”

Yhdysvaltojen ulkoministeriön arvioissa lähivuosina ei Suomea pidetty sotilaallisesti 
merkittävänä eikä ainakaan ajankohtaisesti myöskään hyökkäyksen uhan alaisena. Paino-
piste siirtyi selvästi taloudellisiin kysymyksiin ja ideologiseen kamppailuun.

Sotilaspoliittisesti arvioiden Suomen asema pysyi kuitenkin 1970-luvulla potentiaa-
lisesti uhanalaisena, vaikka Euroopan tilanne kokonaisuutena hieman rauhoittui lienny-
tyksen myötä eikä erityistä sodan uhkaa ollut näkyvillä. Turvallisuuspolitiikan alalla pe-
rustava ongelma oli kamppailu puolueettomuudesta ja YYA-sopimuksen tulkinnasta, sillä 
Neuvostoliitto pyrki ajamaan läpi oman näkemyksensä YYA-sopimuksesta sotilaallisena 
liittosopimuksena ja Suomen aseman tärkeimpänä määrittäjänä.

Suomen valtiojohdossa johtopäätöksenä oli, että maanpuolustuksen kehittämisessä ja 
valmiuden ylläpitämisessä tärkeäksi päämääräksi nähtiin – ulkopolitiikkaa tukien – vält-
tää Suomen joutuminen sotilaspoliittisten ja strategisten spekulaatioiden kohteeksi.  Siksi 
haluttiin kaikin tavoin korostaa vakautta ja puolueettomuuspolitiikan linjan pysyvyyttä. 

Lähivuosikymmenen puolustussuunnittelua varten presidentti Kekkoselle selvitettiin 
Pääesikunnassa syksyllä 1969 perusteellisesti puolustuksen päämääriä ja suoritusperiaa-
tetta. Muistiossa Puolustuskykymme kehittämisen tavoitteista uhka-analyysin pääkohdat 
esitettiin seuraavasti:
– Hyökkäyksellisten ydinasejärjestelmien kannalta Suomen alueella tuskin on mer-

kitystä.
– Pohjois-Kalotin merkitystä Neuvostoliiton sukellusveneiden tukialueena lienee lii-

oiteltu. Sen sijaan NATO:n Norjassa olevat tutka-, viesti-, huolto- ja komentojär-
jestelmät vaikuttavat oleellisesti Neuvostoliiton politiikkaan Pohjolassa.

– Leningradia suojaamaan mahdollisesti suunnitellut ohjustentorjuntajärjestelyt, eri-
tyisesti niihin liittyvien tutkien sijoitus, saattavat tuoda uusia piirteitä Neuvostolii-
ton käyttäytymiseen.

– Kysymykset rajoitetun ydinsodan ja tavanomaisen suursodan mahdollisuuksista 
ovat vaikeammin vastattavia. Rajoitettu ydinsota on käsitteellisestikin epäselvä, 
koska konkreettiset rajat suursotaan puuttuvat.

– Laajamittainen ja pitkäaikainen konventionaalinen sodankäynti Euroopassa tun-
tuu epätodennäköiseltä.

Johtopäätöksenä oli, että ”edellä mainitut tapaukset eivät siis todennäköisesti muodosta 
Suomelle uhkaa. Suomelle tärkein uhka on tavanomaisin asevoimin tapahtuvan, alueelli-
sesti rajoitetun konfliktin mahdollisuus”.
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Valmiuden ylläpitämiseksi asetettiin vaatimus, että ”ensisijaisesti ilma- ja merivoimin 
on kyettävä torjumaan vähäiset alueloukkaukset, demonstroimaan puolueettomuutemme 
pitävyyttä sekä varmistamaan ulkomaille suuntautuvat meriyhteytemme. Puolustusvoimien 
on joka hetki kyettävä aloittamaan aseellinen vastarinta; ts. maata ei voi miehittää ilman 
sotaa. Puolustuskyvyn tärkein osa mitoitetaan siten, että se pystyy torjumaan pienehköt, 
nopeasti keskitettävät, tavanomaisin asein tapahtuvat yllätyshyökkäykset.”

Vuosina 1970–1973 oli meneillään useita Suomen kannalta tärkeitä rinnakkaisia pro-
sesseja alkaen Yhdysvaltojen ja Kiinan lähentymisestä sekä päättyen Saksan asemaa sää-
televien sopimusten voimaan tuloon ja Ety-konferenssin alkamiseen. Suomessa oli vaikea 
pysyä selvillä eri puolilla maailmaa nopeasti kehittyvän tilanteen monista piirteistä, puhu-
mattakaan että olisi ollut helppoa tehdä täsmällisiä johtopäätöksiä.

Presidentti Kekkonen tilasi ulkoministeriöltä ja myös suurlähettiläs Max Jakobsonilta 
selvityksen Euroopan tilanteesta ja sen tulevaisuuden näkymistä. Jakobsonin laatimassa, 
kahdeksan sivua käsittäneessä arviossa (13.12.1973) keskeistä oli liennytyskauden merkit-
tävyyden voimakas korostaminen: ”Kansainvälisessä politiikassa muutaman vuoden aikana 
tapahtuneet muutokset ovat mullistaneet maailmankuvaamme. Kylmä sota on siirtynyt his-
toriaan...” Suomelle muuten myönteistä kehitystä varjosti ”finlandisaation” (suomettumi-
sen) käsitteen leviäminen. Suomi ei myöskään ollut enää Neuvostoliitolle yhtä tarpeellinen 
näyteikkuna länteen kuin ennen, joten se merkitsi aseman heikentymistä. Vastapainoksi 
oli pyrittävä osallistumaan yhä laajenevaan kansainväliseen yhteistyöhön.

 ■ toisen parlamentaarisen puolustuskomitean puheenjohtaja Jan-Magnus Jansson luovutta-

massa osamietinnön henkisestä maanpuolustuksesta puolustusministeri erkki Huurtamolle 

vuonna 1975. kuva. Puolustusvoimat.
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Suomen ja Ruotsin välillä poliittinen ja sotilaallinen yhteistyö oli sujunut hyvin 
1960-luvulla, ja sama linja jatkui seuraavallakin vuosikymmenellä muun muassa Draken-
hankinnan merkeissä. Esimerkiksi Suomessa vuonna 1970 vierailleelle Ruotsin ilmavoi-
mien komentajalle kenraaliluutnantti Westinille selvitettiin tarkoin ilmapuolustuksen ra-
kennetta ja myös kokemuksia ilmatilan loukkauksista, jotka tosin edelleen olivat suurelta 
osin ruotsalaisten tekemiä. 

Säröä naapureiden välille syntyi, kun vuonna 1973 paljastui, että ruotsalaiset harjoitti-
vat laajamittaista vakoilua Suomen alueella. Asia tuli julkisuuteen teknisistä kömmähdyk-
sistä, joita sattui hyvin salassa pysyneen Ruotsin tiedusteluorganisaation IB:n agenteille 
Suomenlahden rannikolla, sekä ruotsalaislehdissä julkaistuista paljastuskirjoituksista IB:n 
toiminnasta. IB oli kuunnellut Neuvostoliiton radioliikennettä Suomen aluevesiltä ja pal-
kannut lentäjiä kuvauslennoille. Myös suomalaisiin kohteisiin suunnattu vakoilu oli jatku-
nut jo parikymmentä vuotta. Asia hankaloitui, kun ruotsalaiset olivat erittäin haluttomia 
kertomaan Suomen viranomaisille mitään tuosta toiminnasta, joka ajoittain oli saanut laajat 
mittasuhteet.

Toisen parlamentaarisen puolustuskomitean raportissa 1976 Suomen turvallisuuspoliit-
tinen asema todettiin vahvistuneeksi ja Pohjois-Euroopan tilanne vakaaksi, vaikka ”me-
ristrategiset tekijät ovat kuitenkin lisänneet Fennoskandian pohjoisosia ympäröivien meri-
alueiden ja pohjoiskalotin merkitystä johtavien suurvaltojen strategiassa.”

Uhkakuvasta todettiin muun muassa: ”Avointa sotaa todennäköisempi on maanosas-
samme sellainen tilanne, jossa rauha järkkyy, mutta osapuolten väliset suhteet eivät ole 
kärjistyneet sodan asteelle. Suomen turvallisuuspolitiikan tulee erityisesti varautua tällai-
seen tilanteeseen.” Havainto oli oikea, sillä muutaman vuoden kuluessa alkoi ”uusi kylmä 
sota”, joka 1980-luvun puolella toi jännitystä myös Itämerelle ja pohjoisille merialueille. 
Mietinnössä nostettiin esille erityisesti Lapin puolustamisen ja ilmapuolustuksen tehosta-
mistarpeet. Materiaalihankintojen painopiste asetettiin ilmapuolustukseen, jolle suositet-
tiin annettavaksi 45 prosenttia määrärahoista. Maavoimien osuus jäi 27 prosenttiin.

”Uuden kylmän sodan” aika 1980-luvun alussa

Presidentti Kekkonen mainitsi vuonna 1979 ilmestyneen kirjansa Tamminiemi luvussa 
”Suomi pohjoismaana”, että sotilaspoliittiseen asemaan oli jälleen syytä kiinnittää vakavaa 
huomiota: ”Vuonna 1965 totesin, että sotilaspoliittisen asemamme helpottuminen sodan-
jälkeisen kansainvälisen tilanteen kehityksen valossa on edistänyt turvallisuutemme lujit-
tumista. Pohjolan alue ei enää pitkään aikaan ole näytellyt tärkeää osaa kansainvälisissä 
kiistakysymyksissä, sanoin. Niin ikään totesin, että yleensäkin voidaan suursodan toden-
näköisyyden arvioida vähentyneen tapahtuneen asekehityksen johdosta. Katsoin myös, että 
oman maamme ja koko Pohjolan alueen strateginen merkitys on suurvaltojen kannalta pie-
nentynyt. Tänä päivänä ei näin optimistista arviota voi valitettavasti enää esittää.”

Kirjansa päätteeksi Kekkonen selvitti vielä tarkemmin Suomen puolueettomuuden pe-
riaatteellista ja ajankohtaista sisältöä. Se ei voinut perustua yksipuoliseen julistukseen tai 
kansainvälisiin takuisiin vaan käytännölliseen politiikkaan, jossa otettiin huomioon Suo-
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men turvallisuuspoliittinen asema. Tärkeänä hän näki sen, että muut valtiot luottavat linjan 
pitämiseen. ”Kriittisinä aikoina luottamus punnitaan, ja vuoden 1961 kriisissä Neuvosto-
liitto saattoi luottaa Suomen haluun ja kykyyn säilyttää puolueettomuus”.

Matalalla ilmakehässä lentävien risteilyohjusten ongelma tuli suomalaiseen keskus-
teluun jo 1970-luvun lopulla, kun Naton piirissä suunniteltiin uusien keskikantaman 
ydinaseiden hankkimista. Suomen kannan esitti presidentti Kekkonen varoittamalla Tuk-
holmassa vuonna 1978 pitämässään puheessa risteilyohjusten tuoman tilanteen vaaralli-
suudesta pienille puolueettomille maille: Ne joutuvat helposti ”suurpoliittisten spekulaa-
tioiden” piiriin, kun herää kysymys ohjusten lentoradoista ja torjuntamahdollisuuksista.

Suomelle risteilyohjusuhka merkitsi palaamista lähemmäksi 1950- ja 1960-lukujen ti-
lannetta, jolloin amerikkalaisten pommikoneiden suunnitellut reitit kulkivat Pohjois-Ame-
rikasta, Islannista ja Brittein saarilta Skandinavian yli Venäjälle. Silloin Suomella oli aina-
kin periaatteellinen velvoite torjua niiden lennot ilmatilassaan, vaikka käytännössä tehtävä 
oli mahdoton. Tilanne helpottui olennaisesti 1960-luvun lopulla, kun Yhdysvaltojen stra-
tegisen ydinaseistuksen painopiste siirtyi mannertenvälisiin ohjuksiin, joita ei voinut edes 
teoriassa torjua normaalin ilmapuolustuksen keinoin. Nyt siis vanha torjuntaongelma teki 
taas paluuta.

Suomessa risteilyohjusten uhkaan pyrittiin vastaamaan ottamalla uudelleen esille esitys 
Pohjolan ydinaseettomasta vyöhykkeestä sekä ehdottamalla mereltä laukaistavien ristei-
lyohjusten kieltämistä. Myös uusien torjuntahävittäjien ja ilmatorjuntaohjusten hankintaa 

 ■ Presidentti kekkonen vastaanottamassa marsalkka Ustinovia kultarannassa vuonna 1978. kek-

konen torjui ehdotukset yhteisten sotaharjoitusten järjestämiseksi. Puolustusvoimat.
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perusteltiin risteilyohjusten torjunnalla. Myöhemmän kokemuksen perusteella voidaan to-
deta, että risteilyohjusten Suomelle muodostamaa uhkaa liioiteltiin, ja toisaalta niiden tu-
hoaminen olisi ollut teknisesti erittäin vaikeaa. Koska kyseessä olivat ”poliittiset aseet”, 
oli aihetta yrittää tehdä jotain ongelman ratkaisemiseksi.

Joulukuussa 1979 Nato teki ns. kaksoispäätöksen, jonka mukaan vuodesta 1983 länti-
seen Eurooppaan asennettaisiin toimintavalmiiksi pääpiirtein Moskovan tasalle ulottuvia 
ballistisia Pershing 2 -ohjuksia ja uuden sukupolven maalta laukaistavia risteilyohjuksia, 
ellei Neuvostoliitto sitä ennen suostu poistamaan omia, Länsi-Eurooppaa uhkaavia keski-
kantaman ohjuksiaan.

Samoihin aikoihin Neuvostoliitto miehitti Afganistanin tarkoituksella tehostaa taistelua 
ääri-islamilaisia kapinallisia vastaan ja säilyttää vaikutusvaltansa tuolla strategisesti tär-
keällä alueella.

Kiristynyttä kansainvälistä tilannetta ryhdyttiin kutsumaan ”uudeksi kylmäksi sodak-
si”. Suomen poliittisiin päätöksentekijöihin kohdistui jälleen samantapaisia paineita ja 
odotuksia kuin aikaisemmissakin kohonneen jännityksen tilanteissa, mutta Suomen tur-
vallisuuspoliittinen asema oli jo selvästi vahvistunut.

Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton väliset suhteet olivat 1980-luvun alkaessa jännittyneet. 
Ronald Reaganin presidenttikauden alkaessa tammikuussa 1981 Neuvostoliiton johtaja 
Leonid Brezhnev oli jo lähes työkyvytön, kun Yhdysvallat käynnisti ulko- ja sotilaspolitii-
kan alalla aktiivisia toimia Neuvostoliittoa vastaan.

Kolmannen parlamentaarisen puolustuskomitean mietinnössä 1981 todettiin kiristynyt 
kansainvälinen tilanne ja erityisesti vielä risteilyohjusten aiheuttama uhka Suomelle. Suo-
situksissa painotettiin sodanuhan aikaisen valmiuden merkitystä ja esitettiin korjattavak-
si maavoimien jälkeenjääneisyyttä varustehankinnoissa. Komitea esitti etusijan antamista 
noin 250 000 sotilaan suojajoukkojen varustamiselle ja koulutukselle. Niitä voitaisiin tilan-
teen kiristymisen myötä kutsua joustavasti palvelukseen joko uhanalaiselle suunnalle tai 
koko maahan. Samalla todettiin, ettei reservin loppujen joukkojen eli päävoimien varuste-
tasoa eikä koulutusta voida ylläpitää läheskään suojajoukkojen tasolla.

Blokkien välille 1980-luvun alussa syntynyt jännitys alkoi varjostaa myös Pohjolan 
turvallisuuspoliittista tilannetta. Suomessakin seurattiin huolestuneina Itämerellä ja poh-
joisilla merialueilla kiihtynyttä laivastotoimintaa sekä keskusteluja risteilyohjusten lento-
radoista. Lisäksi Puolan sotatila oli dramaattinen muistutus alueen eteläosan jännityksistä.

Myös Ruotsin aluevesillä jatkuneet sukellusvenehavainnot kiihdyttivät mieliä. Ruot-
sin lehdistö ja jopa viralliset kannanotot syyttivät niistä Neuvostoliittoa, joka kielsi osuu-
tensa muuhun kuin syksyllä 1981 Karlskronan lähellä sattuneeseen karilleajoon. Pre-
sidentti Koivisto arvioi kriittisesti ruotsalaisten käsityksiä, ja sai siitä moitteita. Ajan 
myötä on kuitenkin saatu yhä lisää sellaista tietoa, joka kyseenalaistaa silloiset ruotsa-
laisväitteet.

Herkistyneessä ilmapiirissä yksittäiset tapahtumatkin saattoivat synnyttää kriisitunnel-
maa. Vuodenvaihteessa 1984/85 norjalaislehdistö kertoi Jäämereltä Suomen puolelle len-
täneestä ohjuksesta, ja Suomen viranomaiset saivat osakseen syytteitä salailusta. Suomen 
ilmavalvonta oli kyllä havainnut Pohjoisen laivaston harjoituksista karanneen maaliohjuk-
sen, ja tunnistuslentokone totesi sen pudonneen Inarin alueelle aiheuttamatta vaaraa. Siksi 
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asian julkistamisella ei pidetty erityistä kiirettä. Mediakohu laajeni kuitenkin yllättäviin 
mittoihin ja synnytti tarpeen tarkistaa tiedotusohjeita vastaisen varalle.

Neuvostoliiton johto oli noina vuosina halvaannuksen tilassa. Leonid Brezhnev kuoli 
marraskuussa 1982, ja hänen tilalleen valittu Juri Andropov sairastui pian ja kuoli. Samoin 
kävi hänen seuraajalleen Konstantin Tshernenkolle. Sitten Neuvostoliiton johtoon valittiin 
maaliskuussa 1985 selvästi nuorempi ja dynaamisempi Mihail Gorbatshov. Hänen odotet-
tiin aloittavan Neuvostoliiton olojen perusteellisen uudistamisen, eikä odotuksissa petyt-
ty. Gorbatshov vaikutti merkittävästi kylmän sodan päättymiseen ja samalla tahtomattaan 
Neuvostoliiton hajoamiseen 1990-luvun alussa.

Reaganin hallinto vahvisti Yhdysvaltojen sotilaallista voimaa mutta oli samalla val-
mis ydinaseiden vähentämiseen. Vuonna 1983 Reagan ilmoitti tavoitteekseen ydinasei-
den torjuntajärjestelmän rakentamisen, jotta lopultakin päästäisiin eroon ydinaseiden 
uhasta.

Neuvostoliitossa Reaganin esittelemää suunnitelmaa ohjusten torjuntajärjestelmän 
rakentamisesta pidettiin vakavana haasteena, mutta ydinaseiden vähentämistä puoltava 
asenne sopi myös Gorbatshovin uudistusohjelmaan. Seurauksena olikin heti 1980-luvun 
puolivälin jälkeen ydinaseistuksen supistamista koskevien neuvottelujen vauhdittuminen. 
Euroopasta poistettiin kokonaan keskikantaman ydinaseet vuonna 1987 tehdyllä sopimuk-
sella, ja suurvaltojen strategisten ydinaseiden vähentämisestä päästiin periaatesopimuk-
seen.

Taloudellisesti Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kulkivat aivan eri suuntiin. Reaganin hal-
litus kasvatti kulutusta ja sai Yhdysvaltojen talouden nousuun, kun taas Neuvostoliiton 
tuotannon modernisointi epäonnistui. Gorbatshovin oli pakko vähentää taloudellisia rasi-
tuksia, ja parhaiten se tapahtui supistamalla sotilasmenoja. Kulutustavaroiden puute he-
rätti tyytymättömyyttä sekä Neuvostoliitossa että satelliittimaissa, ennen kaikkea Puolassa. 
Nationalismi voimistui Neuvostoliiton eteläisissä osissa ja Baltian maissa, eikä Moskovan 
hallinto kyennyt pysäyttämään hajoamiskehitystä. Neuvostoliiton poliittinen ote Itä-Euroo-
pasta alkoi heiketä, joskin ulkonaisesti järjestelmä näytti vielä pysyneen ennallaan, kun 
1980-luku läheni loppuaan.

Eurooppaan sijoitettujen keskikantaman ohjuksien poistamista koskeva sopimus vuo-
den 1987 lopulla oli todellinen läpimurto. Jäljelle jäi vielä pitkän kantaman ja lyhyen kan-
taman ydinaseita, mutta niihinkin suhtautuminen muuttui perustavasti. Tunnustettiin, ettei 
suurvaltojen välisessä ydinsodassa olisi voittajia.

Wienissä alkoi Etyk-prosessin puitteissa sarja neuvotteluja, joissa valmistettiin sopi-
mus Euroopan tavanomaisten asevoimien supistamisesta sekä luottamusta ja turvallisuutta 
lisäävien toimien laajasta käyttöönotosta. Näillä toimilla pyrittiin vähentämään keskinäi-
siä epäluuloja ja yllätyshyökkäyksen vaaraa. Sopimukset valmistuivat Euroopan tilanteen 
rajun muutoksen aikaan vuonna 1990. Ne eivät siis lopettaneet kylmää sotaa vaan olivat 
pikemminkin osoitus poliittisen ilmaston parantumisesta. Toisaalta onnistuneet aseiden-
riisuntaneuvottelut loivat osaltaan edellytyksiä laajemmille poliittisille ratkaisuille, joten 
konferenssidiplomatia alkoi vihdoin tuottaa tuloksia.
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Tilanne kylmän sodan päättyessä

Useat läntiset tutkijat päätyivät jo kylmän sodan loppupuolella pitämään Neuvostoliittoa 
status quo -valtiona, joka vain pyrki säilyttämään vallitsevan tilanteen, ja siinäkin oli suu-
ria vaikeuksia. 

Puola ja Unkari vapauttivat poliittista järjestelmäänsä tuntuvasti jo vuoden 1989 alku-
puolella. Kesällä kommunistipuolue menetti ehdottoman valta-asemansa Puolassa. Un-
karissa aloitettiin uudistusohjelma, johon sisältyi myös esteiden purkaminen Itävallan 
vastaiselta rajalta. DDR:n hallinnon romahdus syksyllä 1989 tapahtui nopeasti, eikä Neu-
vostoliitto reagoinut edes Berliinin muurin avaamiseen 9. marraskuuta. Gorbatshovin joh-
tama hallitus oli päättänyt olla puuttumatta tilanteen kehitykseen, vaikka oli odotettavissa 
koko järjestelmän kaatuminen itäisen Keski-Euroopan maissa. Näin myös tapahtui muu-
taman kuukauden aikana.

Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton johtajilla oli keskeinen asema kylmän sodan päätösvai-
heen hallinnassa, mutta myös kansainväliset instituutiot, ennen kaikkea YK ja Etyk, tarjo-
sivat hyvät puitteet tilanteiden käsittelylle. Kaikista hallintayrityksistä huolimatta kylmän 
sodan päätös Euroopassa oli jäiden lähdön kaltainen tapahtumaketju, joka eteni omalla 
painollaan luonnonilmiön lailla. Tarvittiin lisäksi hyvää onnea, ettei pahempia räjähdyksiä 
sattunut.

Yhdysvaltojen presidentti George Bush ja Neuvostoliiton johtaja Mihail Gorbatshov ta-
pasivat 2.–3.12.1989 Maltalla. Molemmat johtajat vakuuttivat, ettei heidän maansa enää 
pidä toisiaan vihollisina vaan yhteistyökumppaneina, jotka laajensivat keskinäistä kauppaa 
ja avasivat muutenkin yhteyksiä. Tätä tapaamista monet ovat pitäneet symbolisesti kylmän 
sodan päätöksenä. Oli siis edetty ”Jaltasta Maltaan” eli toisen maailmansodan päättäneestä 
”Jaltan järjestyksestä” kylmän sodan yli uuteen kauteen.

Myös Neuvostoliiton hajoamisprosessi oli jo edennyt pitkälle, kun se sai uutta vauhtia 
Keski-Euroopan tapahtumista vuodenvaihteessa 1989/90. Koko vuoden 1990 Moskovan 
sisäisessä valtataistelussa kamppailivat uudistajat ja vanhoilliset. Seuraavan vuoden alku-
puolella vanhan järjestelmän säilyttämisen kannattajat yrittivät saada hajoamista pysähty-
mään ja yrittivät elokuussa jopa vallankaappausta. Lopputuloksena oli kuitenkin Neuvos-
toliiton hajoaminen vuoden päätyessä.

Kesällä 1990 liittokansleri Helmut Kohl sopi suoraan Mihail Gorbatshovin kanssa 
maansa yhdistymisen ehdoista, joihin kuului muun muassa saksalaisten maksama kor-
vaus neuvostojoukkojen poistumisesta Itä-Saksasta. Sodanaikaiset liittoutuneet luopuivat 
syyskuussa viimeisistä miehitysvallan oikeuksistaan tehdessään DDR:n ja liittotasavallan 
edustajien kanssa sopimuksen Saksan yhdistymisestä. Se tuli voimaan 3. lokakuuta 1990.

Vallan vaihduttua pienissä Varsovanliiton maissa oli selvää, ettei liitto enää kauan jat-
kaisi toimintaansa. Neuvostoliitto alkoi heti vetää joukkojaan kotimaahan, ja vuonna 1991 
ilmoitettiin virallisesti Varsovanliiton lopettaneen toimintansa.

Myös Jugoslaviassa oli vallalla kommunistinen hallintojärjestelmä, mutta vuonna 1980 
tapahtuneen Titon kuoleman jälkeen se oli jo alkanut vähitellen rapautua. Jugoslavia ei 
kuulunut Varsovan liittoon, eikä siellä ylläpidetty tyypillistä sosialistista suunnitelmatalo-


