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TIIVISTELMÄ 

 

Talvisota päättyi 13. maaliskuuta 1940 Moskovan rauhansopimukseen. Talvisodan päättymi-

sen jälkeistä aikaa aina jatkosodan alkuun saakka on kutsuttu Suomessa välirauhan ajaksi. 

Välirauhan aika ja etenkin vuosi 1940 oli Suomessa kriittistä aikaa. Sitä leimasi Neuvostolii-

ton Suomea vastaan kohdistama painostus sekä uuden sodan uhka. Maailmalla tapahtui mer-

kittäviä muutoksia, jotka heijastuivat myös Suomeen. Saksa valtasi Tanskan ja Norjan ke-

väällä 1940 ja Neuvostoliitto miehitti Baltian maat kesäkuussa 1940. Suomen tilanne kävi 

entistä tukalammaksi jäätyään kahden suurvallan puristukseen.   

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten maavoimien kenttäarmeijan kotiuttaminen 

tapahtui talvisodan jälkeen ja miten maavoimien vahvuus muuttui vuoden 1940 aikana. Li-

säksi tutkimuksessa selvitetään, miten Suomen lähialueella tapahtuneet muutokset vaikuttivat 

kenttäarmeijan kotiuttamiseen ja millaisia haasteita kotiuttaminen aiheutti maavoimissa.  

 

Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa kerättyä lähdeaineistoa tutkitaan sisällönanalyysin 

keinoin. Tutkimus perustuu pääosin arkistolähteisiin, joista keskeisimmät ovat kansallisarkis-

ton alkuperäiset asiakirjat. Tutkimusta on syvennetty hyödyntäen kenttäarmeijan kotiuttami-

seen liittyviä aiempia tutkimuksia ja kirjallisuutta. Tutkimuksen aineistoa analysoimalla ja 

tulkitsemalla on pyritty muodostamaan kenttäarmeijan kotiuttamisesta selkeä kokonaisuus. 

Kokonaisuuden muodostamisen jälkeen on vastattu asetettuihin tutkimuskysymyksiin. 

 

Tutkimuksessa tuli esille, että kenttäarmeijan kotiuttaminen tapahtui kireän ja arvaamattoman 

maailmantilanteen vuoksi lomauttamalla suurin osa kenttäarmeijasta, minkä tavoitteena oli 

saada miehet nopeammin palvelukseen uuden sodan alkaessa. Taloudellisista ja yhteiskunnal-

lisista syistä johtuen kotiuttaminen tapahtui ammattikunnittain ja prosenttiosuuksin. Kotiut-

tamisprosessi koettiin sotilaiden keskuudessa epäoikeudenmukaisena valitun kotiuttamista-

van vuoksi.  

 

Tutkimuksessa havaittiin, että kotiuttamisprosessi vuonna 1940 oli hidas ja miehiä oli vielä 

pitkään sodan jälkeen palveluksessa, koska uusi linnoittamaton puolustusasema vaati enem-

män miehiä valvomaan rajaa. Maavoimilla oli tarve pitää henkilöstövahvuus korkeana puo-

lustusvalmiuden vuoksi. Talvisodan jälkeen kenttäarmeijan reserviläisten tilalle ei ollut lait-

taa tarpeeksi koulutettuja varusmiehiä, joten II luokan nostomiehiä päätettiin kouluttaa ja siir-

tää maavoimiin korvaamaan osittain reserviläiset. Lisäksi havaittiin, että Suomen lähialueella 

tapahtuneilla muutoksilla Neuvostoliiton ja Saksan toimesta oli hidastava vaikutus maavoi-

mien kotiuttamisessa vuoden 1940 aikana.  
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SUOMEN KENTTÄARMEIJAN KOTIUTTAMINEN TALVISODAN 

JÄLKEEN VUONNA 1940 

 

1 JOHDANTO 

 

1.1 Johdatus aiheeseen  

 

Talvisota päättyi 13. maaliskuuta 1940 Moskovan rauhansopimukseen Neuvostoliiton kanssa. 

Rauhanneuvotteluissa Suomi menetti isoja maa-alueita sekä tärkeän pääpuolustusaseman.1 

Suomen kansa oli taistellut 105 päivää ja kaikki yhteiskunnan luokat olivat ottaneet jollain ta-

valla osaa taisteluihin.2 Suomi onnistui kuitenkin säilyttämään kaikkein tärkeimmän eli itse-

näisyyden.3 

 

Talvisodan jälkeistä rauhan ajanjaksoa 13. maaliskuuta 1940 – 25. kesäkuuta 1941 on kutsuttu 

Suomessa välirauhan ajaksi.4 Ajanjaksoon sijoittuu monia merkittäviä tekijöitä, jotka vaikut-

tivat Suomeen ja Suomen puolustuksen kehittämiseen Neuvostoliiton uhkaa vastaan. Näitä 

merkittäviä tekijöitä olivat Neuvostoliiton kielteinen kanta pohjoismaiden puolustusliittoa 

kohtaan, Suomen joutuminen kahden suurvallan puristukseen, Baltian maiden miehitys, elo-

kuun kriisi, kauttakulkusopimus Saksan kanssa sekä Suomen puolueettomuuspyrkimykset.5  

 

Moskovan rauhansopimuksen seurauksena puoli miljoonaa suomalaista joutui jättämään ko-

tinsa ja siirtymään uuden valtakunnan rajan sisäpuolelle. Talvisodassa oli kaatunut yli 23 000 

suomalaista ja noin 44 000 oli haavoittunut. Menetykset tuntuivat raskailta ja rauhan tultua 

joka puolella Suomessa vedettiin Suomen liput puolitankoon.6 

                                            
1 Ylikoski, Pekka: Demobilisaatio ja siirtyminen uuteen puolustusjärjestelmään, Talvisodan historia 4, Sotatie-

teen laitoksen sotahistorian toimisto (toim.), WSOY, Porvoo 1979, s. 380–381, 385. 
2 Mannerheim, Carl: Suomen marsalkan muistelmat. Otava, Keuruu 2004, s. 266. 
3 Kylmälä, Mikko: Kuinka salata salpalinja. Saarijärven Offset, Saarijärvi 2016, s. 11. 
4 Leskinen, Jari: Pitkä jatkosota 25.6.1941–27.4.1945, Jatkosodan pikkujättiläinen. Jari Leskinen, Antti Juutilai-

nen (toim.), WS Bookwell Oy, Porvoo 2005, s. 11–12. 
5 Mannerheim (2004), s. 266. 
6  Myllyniemi, Seppo: Suomi sodassa 1939–1945. Otava, Keuruu 1982, s. 187. 
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Suomen ja Neuvostoliiton kesken solmitun rauhan jälkeen maailmalla jatkui edelleen toinen 

maailmansota. Uhka sodan laajenemisesta pohjoismaihin ja Neuvostoliiton arvaamattomuus 

vaikuttivat Suomessa vahvasti kaikessa tekemisissä ja etenkin puolustuksellisissa päätöksissä. 

Neuvostoliiton vaikutus ja uhkailu heijastui myös vahvasti Suomen kenttäarmeijan kotiutta-

miseen (demobilisaatioon) ja sen suoritustavan valintaan talvisodan jälkeen.7 

 

Moskovan rauhansopimuksen jälkeen Suomen uusi hallitus pääministeri Risto Rytin johdolla 

otti heti tehtäväkseen jälleenrakennuksen ja päätti valita puolueettomuuslinjan Suomen tule-

vaksi linjaksi.8 Kuitenkin heti keväällä 1940 Pohjois-Euroopan geopolitiikassa tapahtui muu-

toksia, kun Saksa valtasi Tanskan ja Norjan sekä Neuvostoliitto miehitti Baltian maat. Lisäksi 

Neuvostoliitto painosti Suomea esittämällä vaatimuksia, kuten kauttakulkua Hangon tukikoh-

taan ja etuoikeutta Petsamon nikkeliin.9 

 

Talvisodan jälkeen Suomessa kansan keskuudessa oli syvä epäluulo Neuvostoliittoa kohtaan 

ja siihen, pystytäänkö Neuvostoliittoon luottamaan sen jälkeen, kun se oli hyökännyt Suomeen 

kukistaakseen maan.10 Suomen sodanjohto piti heti talvisodan jälkeen erittäin todennäköisenä, 

että Neuvostoliitto pyrkisi aloittamaan uuden sodan Suomea vastaan lähitulevaisuudessa, sillä 

Neuvostoliitolta oli jäänyt talvisodassa saavuttamatta sen päätavoite eli koko Suomen valtaa-

minen ja liittäminen Neuvostoliittoon.11  

 

Suomen maavoimien kenttäarmeijan palveluksessa oli maaliskuun lopussa 1940 vielä 245 000 

miestä.12 Miehiä tarvittiin kuitenkin nopeasti kotiin kevään maataloustöihin ja rakentamaan 

talvisodassa kärsinyttä Suomea.13 Myös kenttäarmeijan palveluksessa olleita poliisitoimenhal-

tijoita tarvittiin ylläpitämään järjestystä Suomen kommunistien aiheuttamien levottomuuksien 

taltuttamisessa.14  

 

                                            
7 Ylikoski (1979), s. 392. 
8 Rantanen, Paavo: Suomi kaltevalla pinnalla: Välirauhasta jatkosotaan. Bookwell Oy, Porvoo 2012, s. 97. 
9 Jalanti, Heikki: Suomi puristuksessa 1940–1941, Tammi, Helsinki 1966, s. 20. 
10 Mannerheim (2004), s. 266. 
11 Kylmälä (2016), s. 11. 
12 Reini, K. O.: Kevään 1940 sotilaallinen tilanne ja siitä johtuneet järjestelyt, Suomen sota 1941–1945, 1.osa, 

sotahistoriallisen tutkimuslaitoksen sotahistoriallinen toimisto (toim.), kustannusosakeyhtiö Sotateos, kirjapaino 

Oy Savo, Kuopio 1965, s. 98. 
13 Hietanen, Silvo: Aseistautuva kansakunta 1940–1941 Itsenäisyyden puolustajat–Rintamalla, Lauri Haataja 

(toim.), WS Bookwell Oy, Porvoo 2002, s. 121. 
14 Sisäasianministeriön esitys n:o 5551/sal, 8.8.1940, T 22520/11, Kansallisarkisto (KA). 
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Neuvostoliiton painostus niin poliittisesti kuin sotilaallisesti sekä yleiseurooppalaisen tilan-

teen kehitys aiheuttivat monenlaisia haasteita Suomelle. Suomen poliittiselle ja sotilaalliselle 

johdolle tilanne aiheutti vaikeasti ennustettavan asetelman tulevaisuudesta ja päättäjät jou-

tuivatkin miettimään, mikä olisi Suomen asema mahdollisessa tulevassa sodassa, sillä sodan 

alkamista ennemmin tai myöhemmin pidettiin melkoisella varmuudella todennäköisenä.15  

 

Ulkopoliittisen paineen lisäksi Suomen päättäjät kokivat Suomeen kohdistuneen myös sisäisiä 

uhkia. Suomessa 22. toukokuuta 1940 perustettu Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystä-

vyyden seura aiheutti ongelmia järjestämällä isoja mielenosoituksia Suomessa vuonna 1940. 

Seura arvosteli ankarasti Suomen hallitusta ja sen ulkopolitiikkaa sekä vaati hallitukselta ystä-

vällisempää suhtautumista Neuvostoliittoa kohtaan. Suomen johtoportaassa heräsi epäilyjä 

seuran roolista mahdollisessa seuraavassa sodassa.16 

 

Heti talvisodan jälkeen päämaja joutui pohtimaan kenttäarmeijan kotiutusjärjestelyitä ja sitä 

millä tavalla maavoimien kenttäarmeija voitaisiin kotiuttaa parhaiten vallitsevat uhat huomi-

oiden.17 Moskovan rauhansopimuksen solmimisen jälkeen kenttäarmeijaa ei voitu kotiuttaa 

välittömästi, vaan kaikki kenttäarmeijan joukot ja luovutetun alueen evakot täytyi ensimmäi-

senä vetää uuden valtakunnan rajan taakse. Maavoimien siirryttyä puolustukseen uuden rajan 

taakse pystyttiin vasta aloittamaan varovainen kenttäarmeijan kotiuttaminen.18 Vaarallisesta ja 

jännittyneestä tilanteesta huolimatta kenttäarmeijan kotiuttaminen aloitettiin Suomessa heti 

keväällä 1940. Kotiuttaminen tapahtui monien epävarmuustekijöiden vuoksi lomauttamalla 

suurin osa kenttäarmeijan joukoista.19  

 

Päämajassa sekä maavoimissa kotiuttamisen toteutus aiheutti haasteita ja asiasta käytiin pal-

jon keskusteluja. Puolustusvalmiuden pitäminen korkeana koettiinkin päämajassa tärkeänä he-

ti talvisodan jälkeen. Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Axel Erik Heinrichs toi esille 

omassa esityksessään kotiuttamisen haasteet ja huolet kriittisestä maailmantilanteesta. Hän to-

tesi 19. huhtikuuta 1940 kotiuttamisnopeudesta ja puolustusvalmiudesta, että liian nopean 

                                            
15 Jouko, Petteri: Niin sodit kuin koulutat–arvioita kenttäarmeijan koulutustasosta jatkosodan hyökkäysvaiheessa, 

Eripainos Tiede ja ase n:o 70, 2012, s. 142. 
16 Kylmälä (2016), s. 11–12. 
17 Päämajan (PM:n) numeroimaton esitys demobilisaation suoritusmenetelmistä/ sal, 1.9.1941, T22520/94, Kan-

sallisarkisto (KA).  
18 Ylikoski (1979), s. 392. 
19 Ratinen, Juha: Kaaderiperustamisesta aluejärjestelmään–Suomalaisen liikekannallepanojärjestelmän kehitty-

minen vuosina 1918–1945, Akateeminen väitöskirja, Maanpuolustuskorkeakoulu, Julkaisusarja 1: Tutkimuksia 

NO. 24, Juvenes Print, Tampere 2018, s. 192. 
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kenttäarmeijan kotiuttaminen laskisi Suomen puolustusvalmiutta huomattavasti ja sen myötä 

tilanne voisi olla kriittinen Suomessa.20 

 

Talvisodan jälkeinen kotiuttaminen ja lomauttaminen herätti kenttäarmeijan reserviläisissä 

myös paljon tunteita ja kritiikkiä päämajaa sekä maavoimia kohtaan. Reserviläisten mielestä 

lomauttaminen oli epäoikeudenmukaista ja hidasta, kun taas puolustusvoimat kamppailivat 

samaan aikaan puolustusvalmiuden, haastavan maailmantilanteen ja uuden maanpuolustus-

suunnitelman kanssa.21  

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa on lähdetty selvittämään kotiuttamisen järjestelyjä ja siihen liit-

tyviä tapahtumia välirauhan aikana vuonna 1940. Tutkimuksen keskiössä on kotiuttamisjärjes-

telmän toteutus ja se, miten valittuun järjestelmään päädyttiin. Tutkimuksen päätutkimusky-

symys on, miten kenttäarmeijan kotiuttaminen toteutettiin 13. maaliskuuta 1940 päättyneen 

talvisodan jälkeen?  

 

1.2 Tutkimustehtävä ja rajaukset 

 

Tutkimuksen johdannon perusteella jo selviää, että talvisodan jälkeinen välirauhan aika Suo-

messa oli haasteellista niin sotilaallisesti kuin poliittisestikin. Päämajalla oli isoja ongelmia 

ratkaistavana ja yksi niistä oli kenttäarmeijan kotiuttaminen. 

 

Kenttäarmeijan kotiuttamisen suunnittelu ja sen toteuttaminen jouduttiin tekemään talvisodan 

jälkeen vuonna 1940 hankalassa maailmantilanteessa, jossa tulevia tapahtumia oli vaikea en-

nustaa. Tutkimuksen aiheena ei ole pelkästään selvittää, miten kenttäarmeijan miesmäärä vä-

heni välirauhan aikana, vaan tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää syvällisemmin 

vuoden 1940 välirauhan ajan kotiuttamisen järjestelyjä, niistä saatuja havaintoja sekä kotiut-

tamiseen vaikuttaneita tekijöitä. 

 

Tutkimuksella myös paikataan tiedollisia aukkoja kenttäarmeijan kotiuttamiseen liittyen ja 

selvitetään, miten uhka määritteli puolustusvalmiuden tasoa välirauhan aikana. Tämä tutkimus 

käsittelee kotiuttamisen tapahtumia maavoimien kenttäarmeijan näkökulmasta ja tutkimuksen 

tavoitteena on selvittää, miten kenttäarmeijan kotiuttaminen toteutettiin 13. maaliskuuta 1940 

                                            
20 Maavoimien esikunnan operatiivisen osaston (MaVE op.os:n) esitys n:o 611/v/19.sal, 19.4.1940, T 22520 /11, 

Kansallisarkisto (KA). 
21 Tepora, Tuomas: Sodan henki–kaunis ja ruma talvisota, WSOY, EU 2015, s. 302, Hietanen (2002), s. 120–

122. 
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päättyneen talvisodan jälkeen ja mitkä tekijät vaikuttivat kotiuttamistavan valintaan sekä ko-

tiuttamisen toteutukseen. Tutkittavan aiheen kokonaisuuden ymmärtämiseksi on myös tarpeel-

lista selvittää puolustusvalmius osana kotiuttamisjärjestelyjä. Välirauhan ajan kotiuttamisen 

järjestelyt ja puolustusvalmiuden tunteminen onkin tärkeää, jotta voimme ymmärtää millaista 

aikaa Suomessa elettiin talvisodan jälkeen vuonna 1940 ja millaisia puolustuksellisia päätök-

siä silloin tehtiin tulevaisuutta ajatellen. 

 

Tämän pro gradu -tutkielman päätutkimuskysymyksenä on: 

 

Miten kenttäarmeijan kotiuttaminen toteutettiin 13. maaliskuuta 1940 päättyneen talvi-

sodan jälkeen?  

 

Talvisota päättyi katkeraan rauhaan Neuvostoliiton kanssa, mutta Suomi onnistui säilyttämään 

itsenäisyyden. Suomen sodanjohto piti kuitenkin todennäköisenä, että Neuvostoliitto tulisi 

aloittamaan uuden hyökkäyssodan Suomea vastaan ennemmin tai myöhemmin.22 Tämän läh-

tökohdan kautta lähdettiin selvittämään, miten kotiuttaminen tapahtui Suomessa talvisodan 

jälkeen ja mitkä tekijät vaikuttivat kotiuttamistavan valintaan. Toimintaa tarkastellaan yleisten 

tapahtumien ja niiden vaikutuksista johdettujen alakysymysten kautta.   

 

Moskovan rauhan jälkeen maaliskuussa 1940 kenttäarmeijan kotiuttaminen tuli nopeasti ajan-

kohtaiseksi maavoimissa. Suomalaisilla ei ollut aiempaa kokemusta tämän kokoluokan kotiut-

tamisen järjestelyistä tai siitä, mikä olisi tehokkain ja nopein tapa kotiuttaa reserviläiset ja 

saada heidät tarpeen vaatiessa liikekannellepanon kautta takaisin palvelukseen. Aiemmista 

tutkimuksista kävi esille, että talvisodan jälkeinen kenttäarmeijan kotiuttaminen tapahtui ko-

tiuttamalla sekä lomauttamalla kenttäarmeijan reserviläiset. Tutkimuksessa selvitetään, miten 

tähän kyseiseen tapaan päädyttiin ja mikä oli lomauttamisen tarkoitus. Tärkeänä asiana on 

myös selvittää, mitä haasteita kyseinen tapa aiheutti sekä kyettiinkö tällä tavalla vastaamaan 

vallitseviin uhkiin tarpeeksi hyvin. Tutkimuksessa selvitetään myös mitä havaintoja kyseisestä 

kotiuttamistavasta saatiin.  

 

Kotiuttamiseen vaikuttaneet tekijät muodostavat loogiset alakysymykset, kun tarkastellaan 

kenttäarmeijan kotiuttamisen järjestelyjä talvisodan jälkeen vuonna 1940. Tarkastelun kohtee-

na ovat 1.) Kenttäarmeijan vahvuuden muutokset vuoden 1940 aikana, 2.) Toiminta-alueen 

                                            
22 Kylmälä (2016), s. 11. 
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muutokset Suomessa ja lähialueella vuonna 1940 ja 3.) Suomea kohtaan kohdistuneet uhat se-

kä kotiuttamisesta saadut havainnot.  

 

Päätutkimuskysymystä tukemassa on seuraavia alakysymyksiä:  

 

1. Miten maavoimien vahvuus muuttui maaliskuun 1940 ja joulukuun 1940 välisenä ai-

kana?  

 

Talvisodan päätyttyä maavoimien kenttäarmeijan palveluksessa oli maaliskuussa 1940 noin 

245000 miestä.23 Näitä miehiä tarvittiin kiireisesti rakentamaan sodassa kärsinyttä maata, 

mutta puolustusvoimilla oli myös tarvetta miehille puolustamaan ja valvomaan uutta valta-

kunnan rajaa. Alakysymyksessä tarkastellaan kevään, kesän ja syksyn 1940 aikana maavoi-

mien kenttäarmeijan vahvuuden muutosta, sillä esimerkiksi kesäkuussa kenttäarmeijan palve-

luksessa oli vielä noin 152 000 miestä.24 Tutkimuskirjallisuudesta on selvinnyt, että suurim-

mat kotiuttamiset ja lomauttamiset sijoittuvat huhtikuun ja elokuun välille, mutta tutkimuksen 

kannalta on myös tärkeä ymmärtää loppuvuoden tapahtumat Suomessa ja maailmalla. Näiden 

lisäksi on myös tärkeä ymmärtää talvisodan aikana ja sen jälkeen maavoimien palvelukseen 

käskettyjen nostoväen miesten rooli maavoimien vahvuudessa. Oleellista tämän alakysymyk-

sen kautta on selvittää, miten isoja määriä miehiä kotiutettiin kerralla ja millä kriteereillä ko-

tiutettavat ja lomautettavat valittiin. Tutkimuksen kannalta täytyy ymmärtää, miksi maavoi-

mien miesvahvuutta pidettiin niin suurena vuonna 1940 ja tämän lisäksi selvittää millä tavalla 

vahvuutta saatiin pidettyä korkeana. 

 

2. Oliko Suomen lähialueilla tapahtuneilla muutoksilla vaikutusta kenttäarmeijan ko-

tiuttamiseen vuonna 1940?  

 

Talvisodan päättyminen Suomessa ei kuitenkaan tuonut helpotusta siihen tilanteeseen, että 

toinen maailmansota jatkui kiivaana Euroopassa. Suomen lähialueilla tapahtuneita isoja muu-

toksia on syytä tarkastella lähemmin Suomen kenttäarmeijan kotiuttamiseen liittyen. Näitä 

muutoksia olivat esimerkiksi Tanskan ja Norjan miehitys saksalaisten toimesta huhtikuussa ja 

Baltian maiden miehitys Neuvostoliiton toimesta kesäkuussa. Kiinnostavaa on, että oliko näil-

lä tapahtumilla vaikutusta Suomeen ja kenttäarmeijan kotiuttamiseen. Tämän alakysymyksen 

kautta selvitetään, miten ulkopoliittinen ja sisäpoliittinen paine Suomessa sekä Suomea vas-

                                            
23 Reini (1965), s. 98. 
24 Ibid.  
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taan kohdistuneet uhat vaikuttivat kenttäarmeijan kotiuttamiseen ja lomauttamiseen sekä mi-

ten uhka määritteli puolustusvalmiuden tasoa. Tämän alakysymyksen kautta selvitetään myös, 

miten Moskovan rauhan takia menetetyt Suomen alueet vaikuttivat kenttäarmeijan kotiuttami-

seen. 

 

3. Millaisia haasteita vuoden 1940 kenttäarmeijan kotiuttaminen aiheutti maavoimissa? 

 

Huolimatta haastavasta tilanteesta maailmalla Suomessa aloitettiin kotiuttamaan ja lomautta-

maan kenttäarmeijan reserviläisiä kevään aikana. Kiinnostavaa on selvittää miten kriittinen 

maailmantilanne ja Neuvostoliiton painostus vaikuttivat Suomeen sekä millaisia haasteita ne 

aiheuttivat maavoimille. Alatutkimuskysymyksellä selvitetään yläjohtoportaan antamia ohjeita 

ja käskyjä joukoille sekä selvitetään, miten joukot kokivat kenttäarmeijan kotiuttamisen. Tar-

koituksena on myös selvittää, millaisia havaintoja päämaja sai kotiuttamisen järjestelyistä tu-

levaisuutta ajatellen.   

 

Tässä tutkimuksessa rajauksilla on keskeinen rooli, sillä talvisodan jälkeistä puolustusvoimien 

demobilisaatiota ei pystyisi käsittelemään tutkielman sivumäärät huomioiden pelkästään yhte-

nä kokonaisuutena. Aiheen laajuuden vuoksi tutkimusta on rajattu kronologisesti, alueellisesti 

sekä keskittymällä vain henkilöstön kotiuttamiseen.   

 

Tutkimus rajautuukin kronologisesti ajalle 13. maaliskuuta 1940 – 31. joulukuuta 1940. Ai-

kaisemmista tutkimuksista ja kirjallisuudesta on selvinnyt, että maavoimien kenttäarmeijan 

kotiuttamiset ja lomauttamiset sijoittuivat tälle ajanjaksolle, sillä maavoimat siirtyivät rauhan-

ajan kokoonpanoon vuoden 1940 heinäkuun ja elokuun taitteessa.25 Elokuuta 1940 voidaankin 

pitää kotiuttamisen ja lomauttamisen päättymisenä, mutta tutkimuksen kannalta on myös tär-

keä ymmärtää loppuvuoden tapahtumat Suomessa ja maavoimissa. 

 

Alueellisesti tutkimus rajautuu maavoimien kenttäarmeijaan, eikä tutkimuksessa käsitellä me-

rivoimien tai ilmavoimien kotiuttamisen järjestelyjä. Tässä tutkimuksessa kenttäarmeijalla 

tarkoitetaan varsinaisia sotatoimia suorittavaa puolustusvoimien osaa eli maavoimien reservi-

läisiä, jotka taistelivat talvisodassa.  

 

                                            
25 Maavoimien esikunnan (MaVE:n) käsky n:o 1810/40./Järj 40./ Järj.1.sal, 13.6.1940, T2865/4, Kansallisarkisto 

(KA), Reini (1965), s.105. 
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Tutkimuksessa kerrotaan myös suojajoukoista sekä niiden roolista kenttäarmeijan kotiuttami-

sessa. Suojajoukolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa rauhan ajan armeijasta, rajavartiolaitok-

sen henkilökunnasta ja maavoimien varusmiehistä muodostettua joukkoa. Joukkoa vahvennet-

tiin myös reserviläisillä ja suojeluskuntalaisilla. Suojajoukon tehtävä oli suojata kenttäarmei-

jan liikekannallepano.26   

 

Tutkimuksen kannalta suojajoukkojen rooli ja tehtävä on tärkeä tuntea, mutta tutkimuksen 

pääpainopiste on kenttäarmeijassa ja sen kotiuttamisessa. Tutkimuksessa keskitytään pelkäs-

tään henkilöstön kotiutusjärjestelmään eikä esimerkiksi ajoneuvojen tai hevosten kotiuttami-

seen. Tutkimuksessa ei käsitellä kotijoukkojen eikä suojeluskunnan roolia välirauhan aikana 

johtuen kenttäarmeijan kotiuttamisen laajuudesta. Lisäksi tutkimuksesta on rajattu pois kent-

täarmeijan sotamateriaalien siirrot ja sijoittaminen.  

 

Näkökulman valinta on ollut tärkeässä osassa tutkimustyötä ja tämän tutkimuksen näkökul-

mana on puolustusvoimien näkökulma. Tutkimuksen näkökulman valintaan vaikutti vahvasti 

päämajan järjestelyosasto ja sen toiminta välirauhan aikana. Tutkimustyön alussa sekundääri-

lähteistä selvisi, että päämajan järjestelyosastolla oli ollut keskeinen rooli maavoimien kent-

täarmeijan kotiuttamisessa. Primäärilähteet paljastivat lopulta järjestelyosaston vastanneen 

kenttäarmeijan kotiuttamisesta. 

 

Tutkimuksen keskiössä on kenttäarmeijan kotiuttaminen eli demobilisaatio. Demobilisaatiolla 

tarkoitetaan tässä tutkimuksessa Suomen kenttäarmeijan siirtämistä sodan kannalta rauhan 

kannalle. Päämajan esityksen mukaan demobilisaatiossa reserviläisistä muodostetaan ennen 

lähettämistä kotialueelle uusia yksiköitä. Nämä yksiköt kuljetettiin täydellisine materiaalimää-

rineen suojeluskuntapiirin määrättyyn yksikön perustamispaikkaan. Perustamispaikalla joukon 

materiaali luovutettiin ja varastoitiin ennen reserviläisen kotiuttamista tai lomauttamista.27 

 

Tutkimuksessa käsitellään kotiuttamisen ja lomauttamisen toteutusta isossa mittakaavassa, ei-

kä tutkimuksessa perehdytä yksityiskohtaisesti yksittäisten joukkojen kotiuttamiseen. Tutki-

muksessa viitataan kuitenkin muutamia kertoja yksittäisen joukon sisäisiin tapahtumiin ja ha-

vaintoihin kotiuttamisjärjestelyistä.  

 

                                            
26 Ratinen (2018), s. 17. 
27 PM:n numeroimaton esitys demobilisaation suoritusmenetelmistä/ sal, päivämäärätön, T 22520/ 11 Kansallis-

arkisto (KA).  
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1.3 Tutkielman rakenne  

 

Tutkimus on jaettu kuuteen päälukuun, joita ovat johdanto, taustaluku, kolme päälukua ja joh-

topäätökset. Tutkimuksen jäsennys eli dispositio ei rakennu tutkimuskysymysten mukaiseen 

järjestykseen, vaan aiheen käsittelyjärjestys on kronologinen. Aiheen käsittely kronologisessa 

järjestyksessä mahdollistaa paremmin kenttäarmeijan kotiuttamisen tarkastelun sekä Suomen 

ympärillä tapahtuneiden tapahtumien vaikutusten havainnollistamisen. Tutkimuksen rakenne 

on laadittu siten, että se vastaa alatutkimuskysymysten kautta päätutkimuskysymykseen. 

 

Koko välirauhan aika 1940–1941 voidaan jakaa Mauno Jokipiin mukaan viiteen selvään jak-

soon. Ensimmäinen jakso on kevään ja kesän 1940 toipumiskaudet, jolloin Suomi alkoi elpyä 

ja palautua raskaasta talvisodasta. Toinen jakso on uudistuneen sodanuhan aika elokuusta 

syyskuuhun 1940, jolloin Neuvostoliiton uhka oli merkittävä Suomea kohtaan. Kolmas jakso 

on syyskuusta joulukuuhun 1940 kestänyt unionipoliittinen neuvotteluvaihe, jolloin Suomen 

ja Ruotsin välillä suunniteltiin yhteistä unionia ulkopuolelta tulevaa sotilaallista uhkaa vas-

taan. Neljäs jakso on nimeltään toinen kriisivaihe kestäen tammikuusta helmikuuhun 1941, 

jolloin uusi sota Neuvostoliiton kanssa näytti olevan lähellä. Viides jakso sijoittui kevääseen 

1941, kun Saksa julkaisi kantansa Suomen puolesta ja tämän jälkeen Neuvostoliitto alkoi 

luomaan ystävällisiä suhteita Suomeen.28 Tässä tutkimuksessa käsitellään ajanjaksojen 1–3 

tapahtumia. Ajanjaksojen ymmärtäminen ja niiden vaikutus kotiuttamiseen on tämän tutki-

muksen keskiössä.  

 

Johdantoluvussa (1. luku) johdatellaan tutkimuksen aiheeseen sekä käydään läpi tutkimusteh-

tävä, rajaukset ja rakenne. Tämän jälkeen esitellään aiemmat tutkimukset, tutkimusmenetelmä 

sekä tutkimuksessa käytetty lähdeaineisto.  

 

Tutkimuksen toisessa luvussa (2. luku) luodaan perspektiivi ensimmäisen, toisen ja kolman-

nen pääluvun kronologisen kotiuttamisen tarkastelulle tutkimalla taustoja talvisodan jälkeises-

tä tilanteesta Suomessa ja Suomen lähialueilla. Painopiste tässä luvussa on perspektiivin 

muodostuksessa, toiminta-alueen muutoksissa sekä Suomeen kohdistuneissa uhissa. Tässä 

taustaluvussa selvitetään myös, mitä muutoksia maavoimissa tapahtui talvisodan jälkeen. Tut-

                                            
28 Jokipii, Mauno: Panttipataljoona– Suomalaisen SS-pataljoonan historia. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 

1996. s. 19. 
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kimuksen toisessa luvussa vastataan tutkimuksen toiseen alakysymykseen: Oliko Suomen lä-

hialueilla tapahtuneilla muutoksilla vaikutusta kenttäarmeijan kotiuttamiseen vuonna 1940. 

 

Ensimmäisessä pääluvussa (3. luku) tarkastellaan maavoimien kotiuttamista kevään aikana. 

Tässä pääluvussa vastataan kevään tapahtumien kautta alakysymyksiin yksi ja kolme: Miten 

maavoimien vahvuus muuttui maaliskuun 1940 ja joulukuun 1940 välisenä aikana sekä mil-

laisia haasteita vuoden 1940 kenttäarmeijan kotiuttaminen aiheutti maavoimissa. Keväällä 

Suomessa elettiin niin sanottua toipumiskautta ja tarkastelussa keskitytään maaliskuun ja tou-

kokuun väliselle ajalle. Tarkastelun painopiste on kotiuttamissuunnitelmassa ja luvussa selvi-

tetään myös kotiuttamisen järjestelyjä sekä niiden aloittamista keväällä.  

 

Toisessa pääluvussa (4. luku) tarkastellaan maavoimien kenttäarmeijan kotiuttamista kesän 

aikana. Tässä pääluvussa vastataan kesän tapahtumien kautta alakysymyksiin yksi ja kolme: 

Miten maavoimien vahvuus muuttui maaliskuun 1940 ja joulukuun 1940 välisenä aikana sekä 

millaisia haasteita vuoden 1940 kenttäarmeijan kotiuttaminen aiheutti maavoimissa. Tarkas-

telussa keskitytään kesäkuun ja elokuun väliseen aikaan. Vielä kesällä Suomessa elettiin niin 

sanottua toipumisen aikaa, mutta tilanne alkoi muuttumaan kohti uudistuneen sodan uhkan ai-

kaa. Tässä luvussa käydään läpi kesän tapahtumia Suomessa ja maavoimissa, sekä maailmalla 

tapahtuneiden muutosten vaikutusta puolustusvalmiuden tasoihin ja kenttäarmeijan kotiutta-

miseen.  

 

Kolmannessa pääluvussa (5. luku) tarkastellaan maavoimien tapahtumia syyskuun ja joulu-

kuun välisenä aikana. Tässä pääluvussa vastataan syksyn ja alkutalven tapahtumien kautta 

alakysymyksiin yksi ja kolme: Miten maavoimien vahvuus muuttui maaliskuun 1940 ja joulu-

kuun 1940 välisenä aikana sekä millaisia haasteita vuoden 1940 kenttäarmeijan kotiuttami-

nen aiheutti maavoimissa. Kotiuttamiset ja lomauttamiset olivat pääsääntöisesti päättyneet, 

mutta maavoimien vahvuus oli silti edelleen korkea loppuvuonna 1940. Tässä pääluvussa 

käydään läpi loppuvuoden tärkeimpiä tapahtumia ja maavoimien puolustusvalmiutta kent-

täarmeijan kotiuttamisen jälkeen. 

 

Tutkimuksen johtopäätökset esitellään viimeisessä pääluvussa (6. luku). Tässä luvussa vasta-

taan tutkimuksen päätutkimuskysymykseen: Miten kenttäarmeijan kotiuttaminen toteutettiin 

13. maaliskuuta 1940 päättyneen talvisodan jälkeen? Tässä pääluvussa esitellään alatutki-

muskysymysten johtopäätökset välirauhan ajan kotiuttamisesta ja näiden tulosten pohjalta vas-
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tataan päätutkimuskysymykseen. Tämän pääluvun lopussa käsitellään myös tutkimuksen luo-

tettavuutta ja jatkotutkimuksen tarvetta. 

 

1.4 Aikaisempi tutkimus 

 

Välirauhan aikaa on tutkittu yleisesti ottaen ulkopolitiikan ja yleisen maailmantilanteen kan-

nalta melko paljon. Seppo Myllyniemi kirjoittaa välirauhan ajan tutkimuksista: ” Välirauhan 

aika muodostaa erään tutkituimman ajanjakson lähihistoriassamme. Aikakautta koskevia eri-

tyistutkimuksia ovat julkaisseet sekä suomalaiset että ulkomaiset historiantutkijat ja lisäksi si-

tä luonnollisesti on käsitelty laajemmissa yksityisissä ja aikalaisten muistelmissa. Yleisesti 

tutkimuksissa on tarkasteltu Suomen ja Saksan keskinäisiä suhteita, Suomen suhteita Ruotsiin 

ja Englantiin, sekä suomalaisten omaa päätöksentekoa välirauhan aikana.”29  

 

Maavoimien kenttäarmeijaan toiminnasta sekä kenttäarmeijan kotiuttamisesta välirauhan ai-

kana on Suomessa kirjoitettu vain vähän artikkeleita ja tutkimuksia. Näistä lähteistä käy jok-

seenkin selville kenttäarmeijan kotiuttamiseen ja lomauttamiseen liittyviä tapahtumia, mutta 

tarkkaa ja yksityiskohtaista tutkimusta aiheesta ei ole kirjoitettu. Aikaisemmista tutkimuksista 

ei ole käynyt ilmi, miksi kenttäarmeijan kotiuttamista ei ole tutkittu tarkemmin. Syy vähäisiin 

tutkimuksiin voi olla siinä, että kotiuttaminen on jäänyt erilaisten isompien kokonaisuuksien 

varjoon, kuten maailmanpolitiikan sekä Suomen ja muiden maiden keskinäisten suhteiden 

tarkasteluun. 

 

Lähin ja tuorein kenttäarmeijan kotiuttamiseen liittyvä tutkimus on yleisesikuntamajuri Juha 

Ratisen väitöskirja vuodelta 2018 Kaaderiperustamisesta aluejärjestelmään–Suomalaisen lii-

kekannallepanojärjestelmän kehittyminen 1918–1945. Väitöskirjassa käsitellään liikekannel-

lepanojärjestelmän lisäksi kenttäarmeijan kotiuttamista välirauhan aikana. Ratisen väitöskirja 

on antanut tähän tutkimukseen hyvän ja luotettavan pohjatiedon, koska se perustuu suurim-

malta osin primäärilähteisiin, kuten alkuperäisiin asiakirjoihin. 

 

Juha Ratinen on oman väitöskirjan johtopäätöksissä havainnut välirauhan ajan kotiuttamiseen 

ja lomauttamiseen liittyviä muutamia ongelmia, joita tässä tutkimuksessa myös käsitellään. 

Ratisen nostamia ongelmia ovat esimerkiksi yleisen maailmantilanteen vakavuus vuonna 1940 

ja sen vaikutus kenttäarmeijan kotiuttamiseen. Ratisen mukaan talvisodan jälkeinen tilanne 

Suomessa oli kriittinen ja kenttäarmeijan kotiuttaminen oli hidasta. Hidas lomauttaminen ja 

                                            
29 Myllyniemi (1982), s. 191. 



        12 

kotiuttaminen johtuivat hänen mukaan epätasa-arvoisesta kotiuttamistavasta ja prosentti-

osuuksittain tapahtuneesta lomauttamisesta. Ratisen mukaan uuden liikekannallepanosuunni-

telman tekeminen oli vielä pahasti kesken ja vaikutti osittain kotiuttamisen toteutukseen.30 

 

Toisena mainitsemisen arvoisena tutkimuksena voidaan pitää kapteeni Raimo Savolahden 

diplomityötä: Suojajoukkojen käyttösuunnitelmat ja käyttö vuosina 1939 ja 1941. Diplomityö 

on valmistunut vuonna 1961 ja käsittelee suomalaisten suojajoukkojen käyttöä noina vuosina. 

Vaikka Savolahden työ käsittelee pääsääntöisesti suojajoukkoja, nousee siitä myös esille kent-

täarmeijaa ja välirauhaa koskevia tärkeitä yksityiskohtia, joita tässä tutkimuksessa hyödynne-

tään. Savolahden työssä on käytetty paljon primäärilähteitä, mikä lisää hyvin diplomityön us-

kottavuutta ja hyödynnettävyyttä tässä tutkimuksessa. 

 

1.5 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusprosessi 

 

Tämä tutkimus on laadittu laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Laadullinen tutki-

mus sopii tähän tutkimukseen parhaiten mahdollistaen oman päättelyn käytön kotiuttamisen ja 

lomauttamisen järjestelyjen tutkimisessa sekä johtopäätösten tekemisessä. Tutkimuksessa läh-

deaineistoa onkin tutkittu sen sisällön perusteella ja laadulliselle tutkimukselle onkin ominais-

ta teorian ja tutkimuksen tekijän subjektiivisten näkemysten läsnäolo empiiristen havaintojen 

tekemisen yhteydessä. Laadullinen tutkimus on hypoteesitonta ja tutkimustulokset perustuvat 

tutkijan omaan päättelyyn.31  

 

Tämän tutkimuksen lähdeaineisto muodostuu pääsääntöisesti kansallisarkiston primääriläh-

teistä, aiheesta kertovasta kirjallisuudesta, aikakaudella julkaistuista sanomalehdistä sekä 

aiemmista tutkimuksista. Nämä kaikki lähteet ovat keskenään eriarvoisia ja jokaista niitä on 

tulkittu erikseen sekä pohdittu niiden käytettävyyttä tässä tutkimuksessa. Jotta näitä aineistoja 

pystytään tarkastelemaan ja vertaamaan keskenään hyödynnettiin siinä aineistolähtöistä sisäl-

lönanalyysia, joka on tämän tutkimuksen päätutkimusmenetelmä. Tutkimuksen lähdeaineistoa 

ei ole tarkasteltu ennakkoasetelman tai teoreettisen viitekehyksen kautta.   

 

Sisällönanalyysilla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan pyrkimystä kuvata lähteiden sisältöä sa-

nallisesti. Sisällönanalyysin menetelmällä voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja 

objektiivisesti. Sisällönanalyysillä pyrittiin tässä tutkimuksessa saamaan tutkittavasta aiheesta 

                                            
30 Ratinen (2018), s. 276. 
31 Rantapelkonen, Jari & Lotta Koistinen: Pohdintoja sotatieteellisistä käsitteistä, Maanpuolustuskorkeakoulu – 

Sotataidon laitos Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita nro 1, Juvenes Print, Tampere 2016, s. 58–60. 
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tiivistetty kuvaus yleisessä muodossa. Sisällönanalyysilla saatiin koottu materiaali vain laitet-

tua tutkijalle helpompaan muotoon, mutta johtopäätökset tulivat tutkijan tekemistä päätelmis-

tä.32  

 

Tämän tutkimuksen tutkimustyö alkoi tutkimusaiheen valinnalla keväällä 2020. Tutkimusaihe 

oli Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen laatima. Itse tutkimusprosessi alkoi en-

nakkokäsityksen muodostamisesta välirauhasta ja kenttäarmeijan kotiuttamisesta. Perehtymi-

nen aiheeseen alkoi aluksi tutkimalla aihetta käsitteleviä sekundäärilähteitä, kuten yleisteoksia 

välirauhasta. Tämän jälkeen työtä jatkettiin perehtymällä Maanpuolustuskorkeakoulun kirjas-

ton teoksiin, digitaaliarkiston vanhoihin diplomitöihin, Maanpuolustuskorkeakoulussa laadit-

tuihin pro gradu -tutkielmiin sekä väitöskirjoihin. Lisäksi alkuvaiheessa etsittiin aikakaudella 

ilmestyneitä sanomalehtiä ja niiden uutisia kotiuttamiseen liittyen. Näiden lähteiden avulla 

aloitettiin selvittämään primäärilähteiden arkistojenmuodostajia. Kerättyjen tietojen pohjalta 

muodostettiin tutkimussuunnitelma, jonka pohjalta tämä tutkimus maavoimien kenttäarmeijan 

kotiuttamisesta on tehty.  

 

Tutkimussuunnitelman laatimisen jälkeen aloitettiin primäärilähteiden kerääminen ja doku-

mentointi kansallisarkistossa. Primäärilähteitä tutkiessa kävi esille, että materiaalia tutkitta-

vasta aiheesta löytyy ja tutkittavia asiakirjoja oli useiden mappien verran. Tässä vaiheessa 

hyödynnettiin sisällönanalyysin enimmäistä vaihetta eli pelkistämistä. Kansallisarkistossa et-

sittiin lähteistä tutkimustehtävää kuvaavia ilmaisuja ja asioita.33  

 

Primäärilähteistä tärkein arkistonmuodostaja on päämajan järjestelyosasto. Järjestelyosaston 

mapeista löytyi suurin osa tutkimuksessa käytetyistä primäärilähteistä. Päämajan järjestely-

osastolla olikin erittäin keskeinen rooli kenttäarmeijan kotiuttamisen järjestelyissä välirauhan 

aikana. Järjestelyosasto jakautui järjestelytoimistoon (järj.1) ja henkilötäydennystoimistoon 

(järj.2). Järjestelytoimiston tehtävänä oli selvittää puolustusvoimien sodan ja rauhan ajan ko-

koonpanoja, henkilöstö- ja materiaalimäärävahvuuksia sekä muita puolustusvoimien yleiseen 

järjestelyyn kuuluvia kysymyksiä. Henkilötäydennystoimiston tehtävänä oli muun muassa yl-

läpitää joukkojen tappio- ja vahvuustilastoja sekä vastata joukkojen henkilötäydennyksistä.34 

 

                                            
32 Tuomi, Jouni & Anneli Sarajärvi: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi, Kustannusosakeyhtiö, Tammi, 

Helsinki 2018, s. 117–119. 
33 Tuomi et al. (2018) s. 123.  
34 Vuorenmaa, Anssi; Pekka Ylikoski, Hannu Ojalehto & Jyri Paulaharju: Päämaja ja eräät erityisalat, Talvisodan 

historia 4, Sotatieteen laitoksen sotahistorian toimisto (toim.):  WSOY, Porvoo 1979, s. 206–207. 
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Kansallisarkistossa tutkittiin useita kansioita sekä valokuvattiin kenttäarmeijan kotiuttamiseen 

ja välirauhan aikaan liittyvät asiakirjat. Tutkimuksessa käytetyt kansallisarkistoista löytyneet 

lähteet olivat normatiivisia sekä kognitiivisia lähteitä. Normatiivisia lähteitä olivat erilaiset 

käskyt sekä ohjeet ja näitä kaikkia yhdisti se, että ne sisälsivät jonkinlaisen tahdonilmauksen. 

Kognitiivisia lähteitä olivat tässä tutkimuksessa erilaiset tilanneilmoitukset sekä raportit. Näi-

den kognitiivisten lähteiden luonne oli tiedottava. 

 

Aluksi valokuvatut primäärilähteet ja sekundäärilähteet koottiin kronologisesti, jonka jälkeen 

niitä alettiin käymään läpi. Tutkimisen yhteydessä arvioitiin jatkuvasti lähteiden todistusvoi-

maa ja niiden sisältöä. Lähteitä arvioitiin sisäisen ja ulkoisen lähdekritiikin avulla.35 Jorma 

Kalela onkin todennut lähdekritiikistä: ” Lähdekritiikissä ei tulisi pelkästään tarkastella läh-

teen paikkansapitävyyttä, vaan pyrkiä tunnistamaan millä tavalla lähde on informatiivinen 

omalle tutkimukselle”.36 Ulkoisessa lähdekritiikissä kirjoitettu lähde sijoitetaan kirjoittamisen 

aikaan, pohditaan sen ajallista ja paikallista alkuperää ja sitä kenen toimesta lähde on synty-

nyt. Sisäisessä lähdekritiikissä keskitytään siihen, missä suhteessa lähde on oman aikansa to-

dellisuuteen.37 Lähdekritiikin käyttö onkin ollut tutkimuksen tekemisessä olennaista, jotta 

monista lähteistä voitiin rakentaa aikakaudesta kertova eheä kokonaisuus. 

 

Tutkimuksen tekemisen aikana suoritettiin myös lähteiden todistusvoimaisuuden arviointia ja 

se onkin ollut keskiössä lähteiden käyttämisessä. Pentti Renvallin mukaan, jos kahdesta eri 

lähteestä saadut tiedot ovat samanlaisia lähteen sisältämää tietoa voidaan pitää todistusvoimal-

taan hyvänä. Kansallisarkiston virallisia asiakirjoja, kuten käskyjä, kirjeitä ja taulukoita voi-

daan pitää todistusvoimaltaan kohtalaisen luotettavina asiakirjojen virallisesta luonteesta joh-

tuen.38  

 

Lähteiden keräämisen ja arvioinnin jälkeen analysoitiin aineistoa ja se tapahtui kokoamalla 

sekä yhdistelemällä aineistoja yhdeksi kokonaisuudeksi kesällä 2021. Lähteiden tulkinta edel-

lytti usein kykyä lukea tekstiä ei vaan riveiltä, vaan myös niiden välistä.39 Tämän jälkeen pys-

tyttiin vastaamaan tutkimuksen alussa laadittuihin alatutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen 

päättely toteutettiin induktion keinoja käyttäen ja tutkimuksen aikana yksittäiset päätelmät 

                                            
35 Renvall, Pentti: Nykyajan historian tutkimus. WSOY, Porvoo 1965, s. 166, 198. 
36 Kalela, Jorma: Historiantutkimus ja historia, Gaudeamus Helsinki 2000 s. 89–92, 94–97. 
37 Hyytiäinen, Nina & Juhani Tähtinen: Historian tutkimus ja lähteet. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen histo-

rian seura, 2008. [https://www.kasvhistseura.fi/julkaisut/kasvatuksen-historian-ensyklopedia/tekstej%C3%A4-

alan-tutkimusmetodologiasta-ja-menetelmist%C3%A4/11], Luettu 8.3.2021. 
38 Renvall, (1965), s. 173, 177, 218. 
39 Lauerma, Matti: Sotahistorian tutkimuksen problematiikkaa ja metodiikkaa, Eripainos Tiede ja ase n:o 35. 

Paavo Halttu (toim.) 1977, s. 100. 
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tehtiin vahvaan lähdepohjaan tukeutuen. Päättelyn ja alakysymysten kautta saatujen vastausten 

perusteella vastattiin tutkimuksen päätutkimuskysymykseen.40 

 

1.6 Lähdeaineisto 

 

Välirauhan ajasta kertovaa lähdeaineistoa kerättiin tutkimuksen aikana monista eri paikoista ja 

ne muodostivat tutkimuksen aluksi pirstaleisen kokonaisuuden. Tutkimuksen aikana kerätystä 

materiaalista muodostettiin eheä kokonaisuus ja sen myötä pyrittiin löytämään kenttäarmeijan 

kotiuttamiseen liittynyt keskeinen tieto. Suurin osa tutkimuksessa käytetyistä lähteistä onkin 

aikaisemmin tunnettuja ja niitä on käytetty myös muissa sotahistorian tutkimuksissa sekä kir-

jallisuudessa. Lähteiden käyttökelpoisuus perustuu tässä tutkimuksessa uusiin tutkimuskysy-

myksiin, jotka laadittiin tätä tutkimusta varten.  

 

Tutkimuksen lähdeaineiston rungon muodostaa julkaisematon alkuperäinen arkistomateriaali. 

Tutkimuksen tärkeimpinä lähteinä käytettiin kansallisarkistosta löytyneitä asiakirjoja, käskyjä 

ja kirjeitä. Tässä tutkimuksessa käytetyt kansallisarkiston lähteet ovat puolustusvoimien hen-

kilöstön laatimia asiakirjoja ja muistioita, joten näitä lähteitä voidaan pitää luotettavina. Viral-

liset asiakirjat ovat yleensä luotettavuudeltaan hyviä johtuen virkamiehen roolista kirjoittaja-

na.41 

 

Kenttäarmeijan kotiuttamisen tutkimiseen liittyviä ja parhaiten hyödynnettäviä asiakirjoja löy-

tyi kansallisarkistosta päämajan järjestelyosaston mapeista. Päämajan järjestelyosaston tuot-

tamat asiakirjat toimivatkin tämän tutkimuksen päälähteenä. Päämajan järjestelyosaston kir-

joittamia asiakirjoja löytyi paljon vuodelta 1940 ja tässä tutkimuksessa kenttäarmeijan kotiut-

tamiseen liittyen niistä on hyödynnetty mahdollisimman monia. Päämajan järjestelyosaston 

asiakirjoja sisältävistä kansioista löytyi paljon salaisia kirjeenvaihtoja, jotka ovat olleet tutki-

muksen kannalta hedelmällisiä.  

 

Sekundäärilähteiden painopiste on ollut julkaistuissa kirjoissa ja tutkimuksissa. Kirjallisuuden 

puolella välirauhan tapahtumia on käsitelty pääsääntöisesti yleistietonäkökulmasta, jonka ta-

voitteena on tuoda välirauhan tapahtumat laajasti esille lukijoille. Suurin osa kirjallisuudesta 

käsittelee kokonaisuudessa välirauhan aikaa ja sen aikaisia isompia tapahtumia. Kirjallisuu-

                                            
40 Jyväskylän yliopisto: [http://users.jyu.fi/~thpalone/dr/optima/induktioesim.html], luettu 23.5.2021. 
41 Lauerma (1977), s. 90. 



        16 

dessa käsitellään pääsääntöisesti politiikkaa ja maailmantilanteen muutosta toisen maailman-

sodan aikana Suomessa.  

 

Välirauhaa ja sen aikana tapahtuneita tapahtumia maavoimissa käsittelee laajasti sotahistorian 

laitoksen sotahistorian toimiston julkaisemat teokset Talvisodan historia 4 ja Jatkosodan his-

toria 1. Nämä kirjat ovat olleet tutkimuksen kannalta hyviä pohjatietolähteitä ja nämä kirjat 

avaavat hyvin yleistilannetta Suomessa talvisodan loppuaikana sekä välirauhan aikana. Karja-

lainen onkin todennut näiden kirjojen vahvuuksiksi: ”Tapahtumahistorian ajoittain pikkutar-

kaksikin määriteltävä kuvaaminen on edellä mainittujen teosten suurin ja samalla erittäin 

merkittävä arvo.” Heikkouksina näissä kirjoissa on se, että ne ovat tuotettu puolustusvoimissa 

virkatyönä ilman varsinaista tutkimusongelmalähtöisyyttä. Lisäksi näistä kirjoista puuttuvat 

oleelliset lähdemerkinnät.42  

 

Päämajalla oli hyvin keskeinen rooli kenttäarmeijan kotiuttamisessa, ja sen toiminnasta löytyy 

hyvin tietoa Mikko Karjalaisen kirjoittamasta kirjasta Mannerheimin päämaja- sodanajan 

johtoesikunta 1918–1944. Kirjassa Karjalainen avaa päämajan toimintaa kyseisinä vuosina ja 

tämä kirja on toiminut hyvänä pohjatietona tähän tutkimukseen, sillä kirjasta löytyy paljon 

hyvää tietoa välirauhan ajan päämajan toiminnasta. Kirjassa esitellään myös päämajan järjes-

telyosastoa hyvin, sillä päämajan järjestelyosaston merkityksen ymmärtäminen on ollut keski-

össä tämän tutkimuksen tekemisessä. Kirjasta löytyy myös useita viittauksia tässäkin tutki-

muksissa käytettyihin kansallisarkiston lähteisiin. 

 

Tutkimuksen aikana selvisi, että puolustusvoimien ylipäälliköllä Carl Gustaf Emil Manner-

heimilla oli erittäin keskeinen rooli kenttäarmeijan kotiuttamisessa. Hänen ajatuksia välirau-

han ajalta löytyy Mannerheimin muistelmiin perustuvasta postuumisti julkaistusta Marsalkan 

muistelmat kirjasta vuodelta 1954. Kirjassa Mannerheimin kertoo omin sanoin sota-ajan ta-

pahtumista ja hänen näkemyksistään välirauhan ajasta sekä päämajan tilanteesta. Muistelmiin 

tulee kuitenkin suhtautua varauksella johtuen sen ilmestymisvuodesta sekä siitä, että kirja on 

julkaistu lopulta postuumisti avustajien täydentämänä.  

 

Tutkimuksen yhtenä alatutkimuskysymyksenä oli selvittää toiminta-alueen muutoksen vaiku-

tuksia ja Suomen ulkosuhteita muihin valtioihin välirauhan aikana. Näihin aiheisiin löytyi pal-

                                            
42 Karjalainen, Mikko: Vähän uutta, vähän vanhaa, vähän lainattua – uutta sotahistoriaa, Sotahistoria aikakausi-

kirja, Airio, Pentti, Riitta Blomgren, Mikko Karjalainen, Ohto Manninen, Pekka Saloranta & Pasi Tuunainen 

(toim.) 2016. s. 15. 
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jon vastauksia Paavo Rantasen kirjoittamasta kirjasta Suomi kaltevalla pinnalla–Välirauhasta 

jatkosotaan. Kirjassa Rantanen kuvaa hyvin välirauhan ajan tapahtumia ulkopolitiikan ja sisä-

politiikan näkökulmasta ja kirjassa on kerrottu laajasti välirauhan ajan kriiseistä Suomessa. 

Kirja antaa hyvän pohjatiedon ulkopolitiikan ja sisäpolitiikan haasteista Suomessa välirauhan 

aikana.  

 

Tutkimuksen alatutkimuskysymykseen millaisia haasteita kenttäarmeijan kotiuttaminen ai-

heutti vuonna 1940 maavoimissa löytyi hyviä vastauksia etenkin yksittäisen miesten kokema-

na välirauhan aikana julkaistuista sanomalehdistä. Tutkimuksessa käytetyt lehdet olivat pää-

sääntöisesti tavallisia sanomalehtiä ja kyseiset lehdet löytyivät kansallisarkiston ylläpitämästä 

digitaaliset aineistot internet-sivustolta. Tutkimuksessa käytetyistä sanomalehdistä löytyi kent-

täarmeijan reserviläisten mielipidekirjoituksia sekä päämajan ilmoituksia reserviläisille. Mie-

lipidekirjoituksista pystyi hyvin havaitsemaan reserviläisten ajatuksia ja tunteita kenttäarmei-

jan kotiuttamisesta. Näitä lähteitä käytettiin varovaisesti tutkimuksessa, sillä mielipidekirjoi-

tuksessa kyseessä voi olla vain yksittäinen näkemys tai ajatus asiasta, eikä se välttämättä pidä 

kokonaan paikkaansa. 
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2 SIIRTYMINEN RAUHATTOMAAN RAUHAAN 

 

2.1 Talvisodan päättyminen  

 

Talvisota päättyi Moskovan rauhansopimuksen mukaan 13. maaliskuuta 1940 kello 11.00 

Suomen aikaa. Sotatoimien lopettamista varten määrätystä kellonlyönnistä lukien järjestettiin 

aluksi kärkijoukkojen ja neuvostoliittolaisten asemien välille yhden kilometrin puolueeton 

vyöhyke, jota varten 13. maaliskuun 1940 kuluessa vedettiin etummaiset joukot yhden kilo-

metrin päähän vihollisasemista.43 Myöhemmin tämä puolueeton vyöhyke laajeni seitsemän ki-

lometrin levyiseksi pois vedettävien jälkijoukkojen ja alueelle siirtyvien kärkijoukkojen välil-

lä.44  

 

Moskovan rauhassa Suomi menetti 40 000 neliökilometriä maa-aluetta ja 12 prosenttia väes-

töstä joutui lähtemään kodeistaan evakkoon. Suomi säilytti kuitenkin itsenäisyyden ja yhteis-

kuntajärjestyksen.45 Puolustuslaitos menetti rauhansopimuksessa Karjalan kannaksen linnoite-

tut puolustusasemat, ison osan kasarmeista sekä harjoitusalueista, ja näiden menetysten takia 

Suomelta hävisi maanpuolustukselle tärkeä pääpuolustusasema.46  

 

Suomi joutui luovuttamaan rauhanehdoissa Karjalan kannaksen, Laatokan Karjalan ja Suo-

menlahden ulkosaaret sekä vuokraamaan Hankoniemen Neuvostoliitolle 30 vuodeksi. Alueet 

olivat myös sellaisia, joita Neuvostoliitto ei kyennyt sodan aikana valtaamaan Suomelta. 

Suomessa rauhanehdot otettiin vastaan järkyttyneinä.47  

 

Menetetyllä Karjalan kannaksella oli ollut tärkeä operatiivinen merkitys Suomen puolustuk-

selle ja etenkin maavoimien taistelutavalle. Aluemenetysten vuoksi Karjalan kannaksella, Pet-

samossa ja Sallassa puolustusjärjestelyt täytyi rakentaa täysin uudestaan muuttuneen rajalinjan 

mukaan. Suomalaisten uutta suunnittelua ohjasi vahvasti talvisodan kokemukset, sillä talviso-

ta oli opettanut suomalaisille, että jokainen itärajan ylittävä tieura oli potentiaalinen vihol-

                                            
43 Ryhmä Talvelan esikunnan (RTE:n) käsky n:o 264/III/2/40, 13.3.1940, T 22520/16, Kansallisarkisto (KA). 
44 Ylikoski (1979), s. 380. 
45 Laurla, Bror: Tie Talvisodan rauhaan. Länsi-Savo Oy Mikkeli, 1982, s. 258. 
46 Ratinen (2018), s. 188. 
47 Soikkanen, Hannu: Talvisodan rauhanteko, Itsenäisyyden puolustajat–Rintamalla. Lauri Haataja (toim.), WS 

Bookwell Oy, Porvoo 2002, s. 104–105. 
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lisdivisioonan hyökkäysura. Toinen iso menetys tapahtui Hangossa, sillä Neuvostoliitolle 

vuokrattu Hangon alue muodosti vakavan uhan puolustusjärjestelyille Etelä-Suomessa.48 

 

Talvisodan päättyessä Suomessa ja Neuvostoliitossa ajateltiin, että nykyinen rauha ei olisi lo-

pullinen. Molemmat osapuolet olivat tyytymättömiä sodan lopputulokseen ja monet asiat ai-

heuttivat kitkaa Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Uuden rajan vetäminen maastoon oli en-

simmäisiä asioita, jotka aiheuttivat kiistaa Neuvostoliiton kanssa ja Suomi joutuikin antamaan 

useasti periksi Neuvostoliiton päättäväiselle tahdolle. Räikeimpänä esimerkkinä voidaan pitää 

Enson teollisuuskaupungin tapahtumia, sillä Enson olisi pitänyt rauhansopimukseen liitetyn 

kartan mukaan jäädä Suomen rajan puolelle, mutta rauhansopimuksen kartta muutettiinkin 

Neuvostoliiton hyväksi ja Suomelle tärkeä Enson kaupunki siirtyikin Neuvostoliiton puolel-

le.49  

 

Suomen hallituksella ei ollut talvisodan jälkeen mitään edellytyksiä rakentaa hyviä suhteita 

Neuvostoliiton kanssa. Muutama viikko Moskovan rauhansopimuksen jälkeen Neuvostoliitto 

aloitti painostamaan ja uhkailemaan Suomea monella eri tavalla. Suomelle esitettiin jatkuvasti 

erilaisia rauhansopimukseen kuulumattomia vaatimuksia, joihin Suomi joutui yleensä myön-

tymään. Nämä uhkailut ja painostukset tekivät sovussa elämisen haasteelliseksi Suomen ja 

Neuvostoliiton välillä. Suomen häikäilemätön painostus Neuvostoliiton toimesta jatkui lähes 

koko välirauhan ajan.50 

 

Moskovan rauhan pysyvyys ja Neuvostoliittoon luottaminen jakoi välirauhan aikana suoma-

laisten mielipiteitä. Heti talvisodan päätyttyä monet ihmiset Suomessa uskoivat, että uutta so-

taa ei olisi välittömästi syttymässä ja elinolot palaisivat normaaleiksi. Toiset ihmiset taas ajat-

telivat, että sota syttyisi pian uudestaan ja Neuvostoliitto pyrkisi viemään kesken jääneen sota-

retkensä loppuun.51 Moskovan rauhan pysyvyydestä kirjoitti esimerkiksi Helsingin sanomat 

16. maalikuuta 1940: ”Nykyinen rauha ei ole Moskovalle muuta kuin etappi, johon se tällä 

kohtaa on katsonut parhaaksi tyytyä jatkaakseen myöhemmin sopivan tilaisuuden tullen mars-

simaan länteen”.52 

 

                                            
48 Karjalainen, Mikko: Mannerheimin päämaja–Sodanajan johtoesikunta 1918–1944. Otava, Keuruu 2019, s. 

149. 
49 Tervasmäki, Vilho: Suomen tie rauhaan, Sotatieteen Laitoksen Sotahistorian Toimisto (toim.), Talvisodan his-

toria 4. WSOY, Porvoo 1979, s. 33–34. 
50 Rantanen (2012), s. 98. 
51 Leskinen (2005), s. 12. 
52 Helsingin Sanomat, artikkeli 16.3.1940, s. 4. 
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Suomen hallituksessa tapahtui myös muutoksia talvisodan jälkeen. Suomen hallitus täytyi uu-

sia, sillä kaksi ministeriä oli eronnut aiemmin rauhankysymyksen vuoksi. Uudeksi puolustus-

ministeriksi aikaisemman tilalle tuli Mannerheimille tärkeä luottohenkilö jalkaväenkenraali 

Rudolf Walden. Uusi hallitus pääministeri Risto Rytin johdolla otti tehtäväksi heti jälleenra-

kennuksen ja päätti valita puolueettomuuslinjan Suomen tulevaksi linjaksi. Sotatila jäi kuiten-

kin vielä Suomessa voimaan ja marsalkka Mannerheim jäi Suomen ylipäälliköksi jatkaen puo-

lustusvoimien johtamista. Mannerheimilla oli myös paljon vaikutusvaltaa Suomen ulkopoli-

tiikassa vuonna 1940 ja Suomea käytännössä johti pieni sisäpiiri Mannerheimin johdolla. 

Maan demokraattinen järjestys säilyi, vaikka Suomen hallituksella oli edelleen laajat toimival-

tuudet. Maanpuolustuksen kehittäminen ja vahvistaminen koettiin erittäin tärkeänä asiana 

Suomessa talvisodan jälkeen.53  

 

Talvisodan jälkeen Suomen hallituksessa ja päämajassa jouduttiin miettimään monia isoja ky-

symyksiä, kuten jälleenrakennusta, luovutettujen alueiden siirtolaisten uudelleen asutusta, 

kenttäarmeijan kotiuttamista ja sitä, miten Suomen puolustus järjestettäisiin talvisodan anka-

rien rauhanehtojen jälkeen.54  

 

Päämajalla oli keväällä keskeinen rooli puolustusvoimien puolustuksen suunnittelussa ja 

päämajassa valmistauduttiin siihen, että Neuvostoliitto saattaisi hyökätä Suomeen uudestaan. 

Päämajan tekemät uudet hahmotelmat sodanajan suunnitelmista Neuvostoliiton varalta olivat 

valmiina huhtikuussa. Näiden suunnitelmien ajatuksena oli se, että Neuvostoliiton uusi hyök-

käys Suomeen alkaisi yllättäen kaikkien Suomen rajojen ylittävien teiden suunnissa.55 

 

Suomessa todettiinkin heti talvisodan jälkeen, että maailmanpoliittisen tilanteen takia Suomen 

tulee ylläpitää jatkuvaa puolustusvalmiutta siitäkin huolimatta, että maa on solminut rauhan 

Neuvostoliiton kanssa. Ylipäällikkö Mannerheimillä ja puolustusministeri Rudolf Waldenilla 

oli iso rooli suojajoukkojen määrän pitämisestä korkeana rajalla. Mannerheimin mielestä ra-

jalla olevien suojajoukkojen vahvuuden tuli olla suuri ja joukkojen tuli olla toimintakykyisiä 

mahdollista Neuvostoliiton uutta hyökkäystä ajatellen.56   

 

Talvisodan päättymisen jälkeen päämajan ensimmäinen tehtävä oli uuden valtakunnan rajan 

puolustuksen järjestäminen. Päämaja käski 13. maaliskuuta 1940 luovutettavien alueiden tyh-

                                            
53 Rantanen (2012), s. 23, 97. 
54 Ylikoski (1979), s. 380, 392. 
55 Karjalainen (2019), s. 149. 
56 Upton, Anthony F: Välirauha. Yhteiskirjapaino Oy, Helsinki 1965, s. 100. 



        21 

jentämisen ja kenttäarmeijan vetäytymisen uuden valtakunnan rajan taakse. Raimo Savolah-

den diplomityön mukaan päämajan antamassa käskyssä ei annettu armeijakunnille taisteluun 

valmistautumistehtäviä, vaan joukoille annettiin pelkästään ryhmittymisalueet.57 Seuraava 

käsky tuli maavoimille 16. maaliskuuta päämajalta. Käskyssä maavoimat saivat tehtävän, joka 

oli torjua vihollisen tunkeutuminen Suomen alueelle.58 Maavoimien muutoksen toteuttajaksi 

perustettiin Mikkeliin maavoimien esikunta 16. maaliskuuta 1940.59 

 

Maavoimien esikunta antoi 20. maaliskuuta 1940 tarkan käskyn, jossa määritettiin maavoi-

mien armeijakuntien tehtävät ja niiden välirajat. Maavoimien esikunta antoi 18. toukokuuta 

täydellisen puolustuskäskyn, jossa käskettiin kaikki aikaisemmat erilliskäskyt yhdessä ja tär-

keimpänä pääaseman määrittäminen. Lisäksi käskyssä käsiteltiin myös vihollisen toiminta-

mahdollisuuksia ja annettiin joukoille toimintaohjeita vihollisen toiminnasta.60  

 

Puolustukseen ryhmittymisen jälkeen 28. toukokuuta 1940 Suomen maa-alueet jaettiin sotilas-

lääneihin. Sotilasläänien komentajiksi käskettiin divisioonien komentajat ja rajavartiolaitos 

alistettiin takaisin sisäministeriön alaisuuteen suurimmalta osin 15. kesäkuuta ja viimeiset ra-

javartiostot 1. heinäkuuta 1940. Puolustusvoimilla oli siis Suomen ulkorajojen vartiointivas-

tuu edellä mainittuihin päiviin asti.61  

 

Maavoimien kokoonpano muuttui päämajan 13. kesäkuuta 1940 antamalla käskyllä. Tässä 

käskyssä aikaisemmat divisioonat lakkautettiin ja joukot nimitettiin prikaateiksi. Siirtyminen 

divisioonista prikaateiksi tuli käskyn mukaan olla valmis 1. heinäkuuta 1940 mennessä. Tämä 

päämajan antama käsky merkitsi puolustusvoimien siirtymistä rauhanajan kokoonpanoon.62  

 

2.2 Toiminta-alueen muutos ja Suomeen kohdistuneet uhat 

 

Talvisodan jälkeen Suomessa heräsi pelko yksin jäämisestä kahden suurvallan Neuvostoliiton 

ja Euroopassa sodassa menestyneen Saksan väliin. Suomen jäätyä yksin talvisodassa ilman 

tukea muilta valtioilta aiheutti välirauhan aikana sen, että Suomen ulkopolitiikkaa muutettiin 

monella tavalla. Suomessa ajateltiin yleisesti talvisodan jälkeen, että suurvallan valloitushalun 

                                            
57 Savolahti, Raimo: Suojajoukkojen käyttösuunnitelmat ja käyttö vuosina 1939 ja 1941. Sotakorkeakoulun dip-

lomityö, Sotakorkeakoulu 1961. s. 42–43. 
58 Ibid. s. 43.  
59 Ratinen (2018), s. 190. 
60 MaVE:n käsky n:o 1675/III/2, 20.3.1940 T 2865/4, Kansallisarkisto (KA), Savolahti (1961), s. 43. 
61 PM:n käsky n:o 1748/40/ järj1, päivämäärättä, T 22502/1 Kansallisarkisto (KA).  
62 MaVE:n käsky n:o 1810/40/Järj 40/ Järj.1.sal, 13.6.1940, T 2865/4, KA, Reini (1965), s. 105. 
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voi pysäyttää vain toinen suurvalta, mutta tällaista suurvaltaa ei kuitenkaan löytynyt Suomen 

tueksi heti talvisodan jälkeen. Suomessa päädyttiin ulkopolitiikassa valitsemaan viivyttämis-

taktiikka Neuvostoliiton kanssa toimimiseen. Suomessa pyrittiin viivyttämän ja vastustamaan 

Neuvostoliiton vaatimuksiin suostumista niin pitkään kuin mahdollista. Lopulta Suomessa 

kuitenkin annettiin periksi, jotta vältyttäisiin avoimilta konflikteilta.63   

 

Puolustuspoliittinen tilanne Suomen itärajalla muuttui Neuvostoliiton toimesta talvisodan jäl-

keen. Neuvostoliitto katsoi Suomen vastaisen rajan olevan turvattu ja alkoi siirtämään joukko-

ja pois rajan läheisyydestä. Suomalaisten tiedustelun mukaan Neuvostoliitolla arvioitiin kui-

tenkin vielä siirtojen jälkeen olevan Suomen rajan lähellä valmiudessa noin 21–22 divisioo-

naa. Epävarmuutta ja pelkoa lisäsi Suomessa myös se, että Hangon vuokra-alueelle sijoitettu 

Neuvostoliiton divisioona tiedettiin oleva vahva ja koostuvan kaikista aselajeista. Neuvostolii-

ton joukot Suomen läheisyydessä loivatkin suurta epävarmuutta vuoden 1940 aikana.64  

 

Vuoden 1940 aikana Suomessa laadittiin uudet operatiiviset suunnitelmat, joiden mukaan uh-

ka tulisi edelleen idästä Neuvostoliiton suunnasta. Neuvostoliiton painopistesuunnaksi arvioi-

tiin suunnitelmissa eteläinen rantamaa, joka muodostui Salpausselän eteläpuoleisesta alueesta 

uuden rajan ja Helsingin välillä. Suunnitelman mukaan Neuvostoliiton päähyökkäykseen saat-

toi tulla tukeva hyökkäys Hangon vuokra-alueen suunnalta. Suomalaiset arvioivat, että hyök-

käys etenisi nopeasti Karjalan kannaksella uudelta rajalta aina suomalaisten pääaseman eteen 

saakka. Sisempänä Suomen alueella vihollinen etenisi hitaammin johtuen hankalasta maastos-

ta. Suunnitelman mukaan Pohjois-Suomessa hyökkäys etenisi erillisinä moottoroituina osas-

toina teiden suunnissa. Neuvostoliiton korkeasta valmiudesta johtuen Suomessa varauduttiin 

Neuvostoliiton toteuttamaan yllätyshyökkäykseen rajan takaa Suomeen.65   

 

Ensimmäiset toiminta-alueen muutokset koettiin kuitenkin heti talvisodan jälkeen uusien val-

takunnan rajojen muutoksena. Moskovan rauhansopimuksen jälkeen siviiliväestöä jouduttiin 

evakuoimaan luovutetuilta alueilta uusien valtakunnan rajojen sisäpuolelle. Siirtoväkeä oli 

kaiken kaikkiaan 420 000 ihmistä.66  

                                            
63 Häikiö, Martti: Jatkosodan ulkopolitiikkaa: Ennen sotaa 1940–1941, Jatkosodan pikkujättiläinen. Jari Leski-

nen, Antti Juutilainen (toim.), WS Bookwell Oy, Porvoo 2005, s. 16. 
64 Reini, K. O; Heikki Koukkunen, T. Saukkonen, E.O. Tirronen, Harri Heinilä & Antti Juutilainen: Puolustus-

voimat vuosien 1940 ja 1941 rauhan aikana, Jatkosodan historia 1, sotatieteen laitoksen sotahistorian toimisto 

(toim.), WSOY, Porvoo 1988, s. 47. 
65 Tynkkynen, Vesa & Petteri Jouko: Uhkalähtöinen puolustussuunnittelu, Suomen Puolustusvoimat 100 vuotta, 

Karjalainen, Mikko (toim.) Edita Publishing Oy, Keuruu 2018, s. 138–139.  
66 Upton (1965), s. 79. 
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Kaakkois-Suomen evakuointi nähtiin isona ponnistuksena päämajassa ja tämän takia se perus-

ti oman evakuointitoimiston 13. maaliskuuta 1940. Evakuointitoimiston johtoon tuli eversti-

luutnantti Jussi Turtola. Evakuointeihin otettiin käyttöön suurin osa valtakunnan kuljetuska-

lustosta, sillä siirrettävää materiaalia ja ihmisiä oli paljon. Evakuoinnin painopiste oli Viipurin 

läänin alueella, joka tuli tyhjentää saman vetäytymisaikataulun mukaan kuin maavoimien 

kenttäarmeija. Muilla evakuointialueilla oli enemmän aikaa siviilien ja tavaroiden evakuoimi-

seen. Haasteita Viipurin alueella oli se, että alueelta oli noin 150 000 kenttäarmeijan sotilasta, 

jotka vetäytyivät uuden rajan taakse ja samaan aikaan alueelta poistui noin 200 000 siviiliä 

omaisuutensa kanssa. Haasteena evakuoinneissa ja joukkojen siirtymisessä oli ruuhkautumi-

nen kapeilla tieosuuksilla.67  

 

Toisena isona toiminta-alueen muutoksena koettiin tärkeän puolustuslinjan menettäminen 

Neuvostoliitolle Moskovan rauhansopimuksen seurauksena. Suomen uusi itäraja sijaitsi puo-

lustuksen kannalta aiempaa puolustuslinjaa epäedullisemmassa maastossa. Aikaisemmin 

Suomenlahden ja Laatokan välistä sijainnutta kapeaa Karjalan kannasta oli kyetty puolusta-

maan vähäisellä miesmäärällä, mutta uudella rajalla puolustaminen oli paljon haasteellisem-

paa ja vaati enemmän sotilaita alueelle. Tämän lisäksi puolustusvoimat menettivät suuren 

osan vanhoista linnoitteista, jotka sijaitsivat vanhan Suomen puolella.68  

 

Itärajan siirtäminen länteen päin laajensi Neuvostoliiton toimintamahdollisuuksia mahdollisen 

uuden hyökkäyksen suorittamisesta Suomeen. Uusi alue yhtenäistyi ja laaja tieverkko päätyi 

neuvostoliittolaisten joukkojen käyttöön. Tämä helpotti esimerkiksi painopisteen nopeisiin 

muutoksiin rajan takana ja uuden rajan länsipuoleinen maasto suosi vahvasti Neuvostoliitto-

laista hyökkäystapaa. Tämän lisäksi Hangon vuokra-alue antoi hyvät lähtökohdat hyökkäyk-

selle pääkaupunkiseudulle. Näiden alueiden puolustus vaati suomalaisilta huomattavasti suu-

rempaa sotilasmäärää, uutta materiaalia ja linnoituslaitteiden keskittämistä puolustustehtä-

vään. Tämän takia Suomen sotajohto piti tärkeänä uuden itärajan nopeaa ja vahvaa linnoitta-

mista sekä miesmäärän ylläpitämistä rajalla.69 

 

Uusi valtakunnan raja muutti talvisodan jälkeen merkittävästi Suomen maantieteellistä tilan-

netta. Kriittisin muutos rajan sijainnissa oli se, että uusi raja meni erittäin lähellä Suomen tär-

keitä asutus- ja teollisuuskeskuksia, kuten Kymenlaaksoa. Rajamuutosten takia Suomi ei enää 

                                            
67 Ylikoski (1979), s. 383–386. 
68 Kylmälä (2016), s.12. 
69 Ylikoski (1979), s. 385. 
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pystynyt ostamaan niin paljon aikaa viivyttämällä Neuvostoliittolaisia valtakunnanrajalta al-

kaen vaan jatkossa oli taisteltava rajalla tai sen läheisyydessä. Tämä vaikutti myös uuden puo-

lustussuunnitelman tekemiseen merkittävästi.70 

 

Uudesta haastavasta tilanteesta oli myös huolissaan Marsalkka Mannerheim, joka kutsui 22. 

maaliskuuta 1940 päämajan upseereita luokseen Mikkeliin päättämään uudesta puolustusase-

masta. Mannerheim päätti tilaisuudessa uuden pääpuolustuslinjan rakentamisesta Suomen läpi 

ja nimitti kenraalimajuri Eduard Hanellin linnoitustöiden johtajaksi. Hän sai tehtyä puolustus-

linjan suunnitelmat valmiiksi 11. toukokuuta 1940 mennessä ja uusi puolustuslinja suunnitel-

mien mukaan kulkisi aina Hankoniemeltä Petsamoon saakka. Pääministeri Risto Ryti hyväk-

syi suunnitelman ja antoi määrärahat puolustuslinjan rakentamiseen. Hanke oli Suomen histo-

rian suurimpia hankkeita, sillä esimerkiksi hankkeen parissa työskenteli syyskuussa 1940 noin 

20 000 rakentajaa.71 Kyseinen puolustuslinja sai vuonna 1944 nimet ”Suomen salpa” sekä 

”Salpa-asema”.72  

 

Talvisodan päättyminen ei muuttanut Suomen ulkopolitiikkaa tai puolustusvoimien yleistä ti-

lannetta juurikaan. Suomi oli jo pyrkinyt löytämään ennen talvisotaa ulkopuolista apua omaan 

heikkoon tilanteeseen Neuvostoliiton naapurimaana siinä juurikaan onnistumatta. Talvisota 

oli osoittanut suomalaisille, että Suomi oli jätetty yksin ilman tukea ja apua muilta mailta eikä 

tähän huonoon tilanteeseen näyttänyt olevan tulossa muutosta välirauhan aikana.73  

 

Suomessa tapahtuneen toiminta-alueen muutoksen lisäksi muutoksia tapahtui myös Suomen 

ja pohjoismaiden välisissä suhteissa. Suomi aloitti heti aktiivisesti talvisodan jälkeen etsimään 

ulkopuolista tukea ja liittolaista itselleen. Katseet kääntyivät maaliskuussa Ruotsiin sekä Nor-

jaan. Ajatuksena oli pohjoismaisen puolustusliiton luominen Ruotsin ja Norjan kanssa, minkä 

tavoitteena oli synnyttää pohjolaan mahdollisesti kohdistuvia hyökkäyksiä ennaltaehkäisevä 

voimatekijä. Puolustusliiton tavoitteena oli Ruotsin ja Norjan sitouttaminen Suomen puolelle 

mahdollisen sodan sytyttyä. Tämä olisi taannut apujoukkojen ja materiaalin pääsyn Englannis-

ta ja Ranskasta Suomeen. Norjan ja Ruotsin asenteet suunniteltua puolustusliittoa kohtaan 

olivat aluksi myötämieliset ja varovaisen toiveikkaat ja maat näkivät siinä hyötyjä.74   

 

                                            
70 Upton (1965), s. 95. 
71 Hietanen (2002), s. 124–125. 
72 Visuri, Pekka: Mannerheim ja Heinrichs–Marsalkka ja hänen kenraalinsa. Livonia Print, Latvia 2020, s. 94. 
73 Manninen, Ohto: Poliittinen kehitys talvisodasta heinäkuuhun 1941, Jatkosodan historia 1, Sotatieteen laitok-

sen sotahistorian toimisto (toim.), WSOY, Porvoo 1988, s. 19. 
74 Ibid. s. 19. 
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Puolustusliiton perustamiseen tuli kuitenkin iso haaste, sillä Neuvostoliitto katsoi mahdollisen 

puolustusliiton olevan vastoin Suomen ja Neuvostoliiton rauhansopimuksen ehtoja. Neuvosto-

liiton tavoitteena olikin pitää Suomi eristettynä ja Neuvostoliitosta riippuvaisena.75  Ilkka lehti 

kirjoitti 22. maaliskuuta 1940 puolustusliitosta: ”Suomen, Ruotsin ja Norjan puolustusliiton 

solmiminen tarkoituksella sotilaallisesti suojella Suomen rajoja olisi suoranaisesti ristiriidas-

sa kuluvan vuoden maaliskuun 12. päivänä kirjoitetun sopimuksen mukaan”.76 Lopulliseksi 

haasteeksi tuli, kun Saksa miehitti Tanskan sekä Norjan kesäkuussa ja tämän jälkeen puolus-

tusliittosuunnitelmasta jouduttiin luopumaan kokonaan.77 

 

Viimeistään Norjan miehityksen jälkeen Suomessa ymmärrettiin, että Ruotsi ei olisi yksistään 

todellinen liittolaisvaihtoehto. Puolustusliiton kaaduttua joutuivat Suomi ja Ruotsi itsenäisesti 

puolustamaan maa-alueitaan ilman liittolaista. Sotatalouden ja talouselämän alueella maat 

pystyivät kuitenkin tukemaan toinen toisiaan välirauhan aikana.78  

 

Neuvostoliiton tyrmättyä keväällä pohjoismaisen puolustusliittosuunnitelman heti alkuun al-

koi kesällä kuitenkin tapahtuman uusia käänteitä Suomen ja Ruotsin välillä. Yleinen turvalli-

suustilanne oli huonontunut kevään ja kesän 1940 aikana huomattavasti Suomen ja Ruotsin 

kannalta. Ruotsi koki Saksan todelliseksi uhaksi itselleen ja Suomi näki Neuvostoliiton olevan 

arvaamaton naapurimaa. Ruotsissa syntyikin ajatus loppukesällä yhteisestä unionista Suomen 

kanssa. Suunnitelmassa oli, että Suomi–Ruotsi unionissa olisi esimerkiksi yhteiset puolustus-

voimat.79  

 

Ruotsin ja Suomen hallitukset suhtautuivat unioniajatukseen positiivisesti ja suunnitelmaa ha-

luttiin viedä eteenpäin. Jälleen kerran liittoutumishanke sai kokea karun kohtalon, sillä Saksa 

vastusti hanketta heti alusta alkaen ja unionihanke kaatui viimeistään 6. joulukuuta 1940 Neu-

vostoliiton kielteiseen vastustukseen.80  

 

Pohjoismaisen toiminta-alueen muutoksen lisäksi muualla Euroopassa oli tapahtunut isoja 

muutoksia, joilla oli vaikutuksia Suomeen. Eurooppa oli alkuvuonna 1940 joutunut mulliste-

tuksi, kun Saksa oli kesäkuun loppuun mennessä miehittänyt Ranskan, Belgian, Luxemburgin, 

Hollannin, Tanskan, Norjan ja suuren osan Puolaa. Saksa näytti vahvalta maalta monien ih-

                                            
75 Myllyniemi (1982), s. 195. 
76 Ilkka, artikkeli 22.3.1940, s. 1. 
77 Reini et al. (1988), s. 47. 
78 Ibid. 
79 Rantanen (2012), s. 126–129. 
80 Ibid. 
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misten silmissä, sillä julkisuudessa esitettiin pohdintoja, jossa Eurooppaa kuvailtiin Saksan 

johtamaksi talousyhteisöksi. Toisella puolella Eurooppaa tapahtui myös muutoksia, sillä Neu-

vostoliiton miehitettyä Baltian maat kesäkuussa hallitsi se kokonaan Itämeren itäisiä osia.81  

 

Maailmansodan jatkuminen ja leviäminen keväällä 1940 heikensi Suomen kansainvälistä 

asemaa huomattavasti ja Suomi oli jäänyt kesäkuun aikana kahden suurvallan väliin, mikä ai-

heutti haasteita Suomen ylimmälle johdolle. Vaikka talvisodan jälkeen Suomen ja Saksan 

keskinäiset suhteet olivat heikot monet ihmiset ajattelivat kuitenkin Suomessa, että ainoa apu 

Neuvostoliittoa vastaan tulisi Saksasta. Suomessa haluttiin päästä nopeasti pois Neuvostolii-

ton etupiiristä Saksan suojelukseen. Saksa ei kuitenkaan keväällä halunnut rikkoa Neuvosto-

liiton kanssa tehtyä hyökkäämättömyyssopimusta ja hyviä suhteita Neuvostoliittoon, vaan 

Suomi jäi itsekseen haastavan tilanteen kanssa. Heinäkuussa Saksan johtajan Adolf Hitlerin 

päätettyä hyökkäämissuunnitelmista Neuvostoliittoa vastaan alkoi myöskin Saksan suhtautu-

minen Suomea kohtaan muuttua oleellisesti. Elokuun jälkeen Saksa alkoi tarjoamaan muun 

muassa aseellista apua Suomelle ja syksyllä Suomessa yleistilanne alkoi näyttämään parem-

malta, kuin mitä se oli ollut keväällä ja kesällä.82   

 

Suomi oli hyväksynyt syksyllä 1940 saksalaisten kauttakulun Suomen läpi ja kauttakulku al-

koikin nopeasti, sillä ensimmäiset sotilaat olivat maassa jo 21. syyskuuta 1940. Neuvostoliitto 

yllättyikin kauttakulun aloittamisesta Suomen läpi. Vuoden 1940 loppuun mennessä Suomen 

ja Neuvostoliiton suhteet olivat muuttuneet entistä heikommiksi. Neuvostoliitto varoitti use-

aan kertaan Suomea rauhansopimuksen rikkomisesta. Sen sijaan Suomen ja Saksan välit para-

nivat loppuvuoteen tultaessa. Saksan merkitys Suomelle kasvoi merkittävästi syksyllä etenkin 

Suomen ylimmän sotilasjohdon mielestä. Neuvostoliitto koettiin loppuvuonna 1940 edelleen 

suurimmaksi uhaksi Suomelle, mutta Suomen asemaa kuitenkin helpotti kehittyneet suhteet 

Saksan kanssa.83 

 

2.3 Maavoimat välirauhan aikana 

 
Moskovan rauhansopimuksen jälkeen Suomen puolustusvoimissa ei voitu huokaista helpotuk-

sesta ja siirtyä nopeasti takaisin syvän rauhan aikaan, sillä toinen maailmansota osoitti laaje-

nemisen merkkejä keväällä 1940. Suomessa tätä muuttunutta maailmantilannetta ei voitu ohit-

                                            
81 Manninen, Ohto: Toteutumaton valtioliitto–Suomi ja Ruotsi Talvisodan jälkeen, Oy Länsi-Suomi, Rauma 

1977, s. 22. 
82 Rantanen (2012), s. 98–99. 
83 Ibid, s. 169–171. 
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taa, vaan Suomen puolueettomuuden ja itsenäisyyden turvaaminen vaati laajempia puolustus-

valmisteluja kuin ennen talvisotaa. Marsalkka Mannerheim jatkoi talvisodan jälkeen Suomen 

ylipäällikkönä, vaikka ylipäällikkyyden olisi pitänyt siirtyä takaisin presidentti Kyösti Kalliol-

le. Suomen ylimmässä johdossa tiedostettiin mahdollisen uuden sodan uhka, sillä sotatilalaki 

jäi edelleen voimaan eikä valmiustilaa laskettu rauhanmukaiselle tasolle, vaan puolustusvoi-

mien varustamista jatkettiin.84  

 

Keväällä Suomessa tiedostettiin, että valtakunnan rajojen puolustus olisi suunniteltava ja ra-

kennettava uudelleen, jotta se vastaisi uusia muuttuneita olosuhteita. Tästä asiasta oli erityisen 

huolissaan etenkin pääministeri Risto Ryti. Keväällä Suomen ylimmän sotilasjohdon tehtä-

väksi tuli pohtia uuden rajan suojaamista suojajoukoilla. Sotilasjohdossa heräsikin kysymys, 

jos Neuvostoliitto hyökkäisi uudestaan Suomeen niin, millä joukoilla ja miten sen etenemistä 

viivytettäisiin, että kenttäarmeija saataisiin liikekannallepanon kautta käskettyä palveluk-

seen.85 

 

Sotatilalain pitäminen voimassa vuonna 1940 mahdollisti, että puolustushallintoa koskevia la-

keja ja asetuksia pystyttiin muuttamaan siten, että sotilasjohto pystyi määräämään monista 

maanpuolustukselle tärkeistä yhteiskunnan toiminnoista ja pystyi käyttämään budjettivaroja 

tarpeiden mukaisesti. Vuoden 1940 aikana sotilasmenot kohosivat kahteen kolmasosaan kai-

kista valtion menoista. Lisäksi marsalkka Mannerheim sai lisää päätösvaltaa itselleen, kun 

puolustusministeri Walden luovutti huomattavasti ministeriönsä päätösvallasta Mannerheimil-

le. Mannerheim oli poliittisesti tasavallan presidentin alainen, mutta kuitenkin hyvin itsenäisin 

valtuuksin toimiva päätöksentekijä. Talvisodan jälkeen vuonna 1940 Suomessa poliittisten 

päättäjien piiri pystyi pienenä ja tiiviinä.86 

 

Marsalkka Mannerheimin käsissä oli monia naruja, joilla hän pystyi ohjailemaan puolustus-

voimien ja samalla myös useiden tärkeiden yhteiskunnan alojen toimintaa. Pekka Visuri onkin 

Mannerheimia käsittelevässä kirjassaan arvioinut, että kyseessä on ollut Mannerheimin varo-

toimenpide siltä varalta, että poliitikot jälleen pyrkisivät kasvattamaan valtaansa puolustus-

voimien asioissa.87  

 

                                            
84 Hietanen (2002), s. 119. 
85 Karjainen (2019), s. 149. 
86 Visuri (2020), s. 91. 
87 Ibid. s. 94. 
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Maavoimien kannalta vuosi 1940 oli erittäin hektistä aikaa puolustusvalmiuden ylläpitämisen 

kannalta. Keski-Savon sotilasläänin esikuntapäällikkönä toiminut majuri Adolf Ehrnrooth 

muisteli omissa muistelmissaan välirauhan ajan vuonna 1940 olleen sotilasläänissä erittäin 

kiireistä puolustusvalmiuden kannalta. Hänen mukaan päämajasta ja armeijakunnan esikun-

nasta tuli jatkuvasti uusia käskyjä, suunnitelmia ja muutoksia aiempiin käskyihin. Sotilaslää-

nin esikunnalle tuli muun muassa tehtäväksi operatiiviset suunnitelmat, joukkojen lakkautuk-

set ja lomautukset, henkilöiden sijoittaminen, liikekannallepanosuunnitelmat, linnoitustyöt ja 

raivaukset.88 

 

Moskovan rauhansopimuksen jälkeen maavoimissa alkoi tapahtumaan isoja muutoksia, joilla 

vaikutettiin maavoimien puolustusvalmiuteen ja muuttuneisiin valtakunnan rajoihin. Maa-

voimat saivat ylipäällikkö marsalkka Mannerheimilta tehtäväksi perustaa maavoimien esikun-

nan. Esikunta perustettiin 16. maaliskuuta 1940 Mikkeliin ja maavoimien komentajaksi tuli 

kenraaliluutnantti Erik Heinrichs.89 Päämaja jakoi tehtäviä ja maavoimien joukkojen johtopor-

taaksi määrätty maavoimien esikunta sai tehtäväkseen laatia sotilaalliset maanpuolustussuun-

nitelmat. Päämaja puolestaan valmisteli tulevaa puolustusvoimien uudelleen organisointia ja 

tällä tavalla päämaja jakoi suurta työmäärää ja pystyi keskittymään paremmin puolustusvoi-

mien uudelleen organisointiin.90 Maavoimien esikunnan ja päämajan työnjako ei ainakaan ke-

vään 1940 aikana ollut täysin selvä ja Karjalaisen mukaan se aiheutti monesti kitkaa suunni-

telmien tekemisessä.91 

 

Valtakunnan rajan muutokset merkitsivät Suomessa myös uusiin muuttuneisiin olosuhteisiin 

soveltuvan maapuolustussuunnitelman laatimista. Tarkoituksena oli, että puolustusvoimille 

annettava tehtävä olisi pystytty toteuttamaan muuttuneet olosuhteet huomioiden mahdolli-

simman hyvin. Vaikkakin välirauhan aikana puolustusvoimien rauhan tai sodanaikaiset tehtä-

vät eivät muuttuneet, vaikuttivat alueluovutukset kuitenkin tehtävien toteuttamiseen. Joukko-

jen uudelleenjärjestely ja organisaatio oli vastattava muuttuneeseen yleistilanteeseen.92  

 

Suomessa käynnistettiin uuden maanpuolustussuunnitelman laatiminen toukokuussa 1940. 

Suunnitelma perustui rakenteilla olleeseen linnoitettuun Salpa-asemaan. Maavoimien esikun-

                                            
88 Sinerma, Martti: Adolf Ehrnrooth – Sodan ja rauhan näyttämöllä. WS Bookwell Oy, Juva 2002, s. 140.  
89 Kuusela, Kari: Suomensotilas – Artikkeli [http://www.suomensotilas.fi/asevoimien-uudelleenjarjestely-

talvisodan-jalkeen/], Luettu 15.8.2021. 
90 Puolustusvoimat: Pääesikunnan historia ja perinteet. [https://puolustusvoimat.fi/web/historia/paaesikunta], 

Luettu 15.8.2021. 
91 Karjalainen (2019), s. 149. 
92 Ylikoski (1979), s. 385. 
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nan tekemä suunnitelma perustui siihen, että kenttäarmeijan perustaminen ja keskittäminen 

suojattaisiin suojajoukoilla. Suojajoukkoprikaatien rungon muodostaisivat rauhan ajan uudet 

prikaatit.93   

 

Maavoimien esikunta sai valmiiksi käskyn puolustuksen järjestämisestä 18. toukokuuta 

1940.94 Maavoimien tehtäviksi talvisodan jälkeen tuli torjua vihollisen tunkeutuminen maa-

han pääpuolustusasemasta ja suorittaa heti itärajalta lähtien viivytystaisteluita.95 Suojajoukko-

prikaatien tuli viivyttää vihollista rajalta aina pääasemaan asti ja viivytyksen tavoitteena oli 

saada pelattua aikaa lomautetun kenttäarmeijan saamiseen palvelukseen mahdollisimman no-

peasti. Palvelukseen käsketty kenttäarmeija olisi ryhmittynyt puolustusasemaan ja aloittanut 

vihollista vastaan puolustustaistelun. Tämän jälkeen suojajoukot olisi siirretty divisioonien re-

serviksi.96  

 

Loppukesästä 1940 maavoimilla oli olemassa maanpuolustussuunnitelma ja kenttäarmeijan 

liikekannallepanon suojajoukoksi oli muodostettu asemiinsa ryhmittynyt rauhanajan armeija. 

Maavoimien esikunta lakkautettiin elokuussa 1940 ja päämaja otti jälleen armeijakuntien joh-

tovastuun.97 

 

Maavoimien organisaatio koki ison muutoksen talvisodan jälkeen kesällä 1940. Vanhasta di-

visioonajaosta siirryttiin prikaatikokoonpanoon 1. heinäkuuta 1940. Maavoimien kokoonpano 

muodostui uudistuksen jälkeen viidestätoista prikaatista.98 Uusien prikaatien ryhmitys mukaili 

uutta rajaa ja tällä tavalla Suomessa pyrittiin vastaamaan itärajan turvaamiseen arvioidun uhan 

mukaisesti. Näistä uusista perustetuista 15 prikaatista 12 oli sijoitettu itärajan läheisyyteen. 

Uusien prikaatien saadessa suojajoukkotehtävä ja ryhmittyessä uuden rajan tuntumaan saavu-

tettiin tila, jossa riittävät joukot turvasivat itärajan. Prikaatien saamisella lähelle rajaa saavu-

tettiin se, että joukot olisivat lähellä rajaa toimintavalmiina.99  

 

Suomen puolustusjärjestelmän pääpiirteet säilytettiin talvisodan jälkeen entisellään, mutta 

suurin muutos oli kenttäarmeijan kokoon liittyen. Puolustusvoimien sodanajan vahvuutta oli 

                                            
93 Tynkkynen & et al. (2018), s. 139. 
94 Ratinen (2018), s.190. 
95 Reini et al. (1988), s. 51. 
96 Savolahti (1961). s. 45–46. 
97 Ratinen (2018), s. 196. 
98 Reini (1965), s. 105. 
99 Virtanen, Outi: ”Paloaukeitten aika”. Välirauhan ajan 1940 – 1941 korpivaruskuntajärjestelmä, Raportti, 

Maanpuolustuskorkeakoulu, 2004 s. 11. 
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tarkoitus kasvattaa 340 000 miehestä 500 000 mieheen. Tämä oli merkittävä lisäys talvisodan 

lukuun verrattuna.100 

 

Talvisota oli opettanut Suomen puolustusvoimille, että ennen talvisotaa annettu sotilaskoulu-

tus oli ollut saatujen sotakokemusten mukaan laadukasta ja saadulla koulutustasolla pystyttiin 

vastaamaan kohtalaisesti Neuvostoliiton hyökkäyksiin. Suomessa päätettiin heti talvisodan 

jälkeen, että reserviläisten ja varusmiesten koulutus rauhan jälkeen oli edelleen tarpeellista ja 

sitä piti jatkaa. Sotilaskoulutuksen määrää talvisodan jälkeen vuoden 1940 aikana vähensivät 

huomattavasti joukoille käsketyt linnoitustyöt uudella valtakunnan rajalla, sillä talvisodan jäl-

keen maavoimien esikunta antoi käskyn itärajalle sijoitetuille prikaateille hoitaa suojajoukko-

tehtäviä ja kenttävarustöitä.101 

 

Talvisodan jälkeen varusmiesten koulutusaikaan tehtiin muutoksia, jotta koulutusta saatiin te-

hostettua ja pidettyä suojavalmius mahdollisimman korkeana. Varusmiesten palvelusaikoja 

pidennettiin vuoden 1941 alussa yhdestä vuodesta kahteen vuoteen, mikä mahdollisti suu-

remman suojajoukkovahvuuden ylläpitämisen (Taulukko 1, Taulukko 2).102 Ennen kuin muu-

tos oli saatu läpi, Suomessa jouduttiin suojavahvuutta pitämään yllä palveluksessa olleiden 

varusmiesten, talvisodassa olleiden reserviläisten ja palvelukseen käskettyjen II luokan nosto-

väen avulla.103  

 

Ennen talvisotaa iso osa Suomen miespuolisista kansalaisista ei ollut käynyt asepalvelusta 

puolustusvoimissa. Syynä miesten kouluttamatta jättämiseen oli ollut miesten terveys, uskonto 

sekä Suomen valtion säästäväisyyspolitiikka. Ennen talvisotaa suomalaisia sotilaita ei uskottu 

koskaan tarvittavan käyttää Suomen puolustukseen, vaan varusmiesten koulutuksesta oli ollut 

helppo säästää valtion rahoja. Nyt nämä kouluttamatta jääneet II luokaan kuuluneet nostoväen 

miehet käskettiin kahdessa erässä palvelukseen, jossa ensimmäinen erä astui palvelukseen tal-

visodan jälkeen maaliskuun ja huhtikuun aikana ja toinen erä kesäkuun 15. päivänä 1940. 

Miesten palvelusajan pituudeksi oli määrätty miesten eri iästä johtuen 3, 6, 9 tai 12 kuukaut-

ta.104 Nostoväen käskemisellä palvelukseen saatiin kasvatettua kotijoukkojen määrää aluksi ja 

                                            
100 Visuri (2020), s. 94. 
101 Hietanen (2002), s. 123. 
102 Reini (1965), s. 79, 101. 
103 PM:n käsky n:o 4484/40./Järj.2.sal, 3.5.1940, T 22520/1, Kansallisarkisto (KA). 
104 Laurla, Bror: Talvisodasta jatkosotaan: viisitoista kuukautta välirauhan aikaa, Fennia, Espoo, 1986 s. 33–34, 

PM:n muistio, päivämäärättä, T 10592/11, Kansallisarkisto (KA). 
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sen jälkeen, kun miehet oli koulutettu ja siirretty maavoimiin, pysyi maavoimien vahvuus 

kenttäarmeijan kotiuttamisista huolimatta korkeana. 

 

Maavoimissa tapahtui myös muita muutoksia, jotka koskivat reserviläisiä. Ensimmäisenä re-

serviläisten koulutusta tehostettiin huomattavasti välirauhan aikana. Kotiutettujen ja lomautet-

tujen upseerien kertausharjoitukset kaksinkertaistuivat 60 vuorokaudesta 120 vuorokauteen. 

Aliupseerien kertausharjoitukset lisääntyivät 50 vuorokaudesta 75 vuorokauteen. Lisäksi re-

serviin kuuluvien miehistön kuulumisaika lisättiin 40 vuodesta 45 vuoteen (Taulukko 1, Tau-

lukko 2).105  

 

Ikä                 17 v         21 v                     22 v              30 v                                                40 v   50 v   60 v 

Upseerit 

 V
ar

us
m

ie
sa

ik
a 

440 p 

R
es

er
vi

lä
is

ai
ka

 

Kertausharjoitukset 60 p 

Aliupseerit 440 p Kertausharjoitukset 50 p Nostoväen I 

lka. 

Miehistö 350 p Kertausharjoitukset 40 p 

Nostoväki Nostoväen III lka. Nostoväen II lka. 

 

Taulukko 1. Vuoden 1932 (1939) lain mukainen asevelvollisuusaika.106 

 

Ikä                 17 v         20 v                     22 v               30 v                                          45 v      50 v   60 v 

Upseerit 

 

Varusmies-aika 

2 vuotta 

R
es

er
vi

lä
is

ai
ka

 

Kertausharjoitukset 120 p 

Aliupseerit Kertausharjoitukset 75 p Nostoväen I 

lka. 

Miehistö Kertausharjoitukset 40 p 

Nostoväki Nostoväen III lka. Nostoväen II lka. 

 

Taulukko 2. Tammikuun 24. päivänä 1941 voimaan tulleen lain mukainen asevelvollisuusai-

ka.107 

 

Talvisodan aikana maavoimissa huomattiin, että etenkin aseistus ja muu varustus oli puutteel-

lista sekä vanhanaikaista. Maavoimissa katsottiin, että nämä vakavat puutteet tulisi korjata 

mahdollisimman nopeasti, sillä pelkillä jalkaväkimiehillä ja kivääreillä ei uskottu enää selviä-

vän seuraavasta sodasta. Maavoimien tavoitteena oli talvisodan jälkeen saada lisättyä jalkavä-

                                            
105 Laurla (1986), s. 33–34. 
106 Reini (1965), s. 101. 
107 Ibid. 
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en tulivoimaa sekä panssaritorjuntakykyä merkittävästi. Näiden lisäksi Suomessa tarvittiin 

huomattavasti lisää kranaatinheittimiä, tykkejä, konepistooleja ja ampumatarvikkeita. Suo-

messa ajateltiin edelleen, että maa saattaisi jäädä tulevaisuudessa taistelemaan yksin, niin kuin 

talvisodassa oli käynyt.108 

 

Talvisodan jälkeisessä haastavassa maailmantilanteessa Suomen sotamateriaalihankinnoissa ei 

ollut montaa vaihtoehtoista myyjää. Suurin osa Euroopan valtiosta oli sodassa ja tarvitsi itse 

aseita ja ampumatarvikkeita omaan käyttöön. Loppukeväästä Suomen katseet kääntyivät Sak-

san päin, joka ei ollut aiemmin halukas myymään sotamateriaalia Suomeen johtuen hyökkää-

mättömyyssopimuksesta Neuvostoliiton kanssa. Suomesta matkasi Saksaan toukokuussa 1940 

sotatalouspäällikkö kenraalimajuri Leonard Grandell neuvottelemaan mahdollisista asetoimi-

tuksista Suomeen.109  

 

Sotamateriaalin myyminen Suomeen oli haastavaa, sillä virallisesti Saksa ei voinut toimittaa 

Suomeen yhtään aseita tai ampumatarvikkeita johtuen sopimuksesta Neuvostoliiton kanssa. 

Myöhemmin elokuussa 1940 Saksassa perustettu yksityinen peiteyritys pystyi kuitenkin neu-

vottelemaan asetoimituksista Suomen kanssa. Saksalla itsellään ei ollut riittävästi aseita ja 

ampumatarvikkeita, vaan Saksan Suomelle tarjoamat aseet ja ampumatarvikkeet olivat pää-

sääntöisesti länsirintamalta saatuja sotasaalismateriaaleja. Peiteyrityksen asekauppias Josef 

Veltjens neuvotteli loppujen lopuksi vain Suomen Marsalkka Mannerheimin kanssa asetoimi-

tuksista johtuen hankkeen salassa pidettävyydestä. Mannerheim allekirjoitti sopimuksen ase-

kaupoista 1. lokakuuta 1940, vaikka ensimmäinen asekuljetus oli jo tullut Suomeen jo 29. 

syyskuuta 1940. Ensimmäinen saksalaisten asetoimitus sisälsi Suomen kaipaamia panssari-

miinoja, panssarintorjunta-aseita ja kanuunoja. Myöhemmin onkin selvinnyt, että Saksan joh-

tajan Adolf Hitlerin tavoitteena oli varustaa Suomi tulevaa Neuvostoliittoon tapahtuvaa hyök-

käystä varten.110  

 

Talvisodan päättäneessä Moskovan rauhassa Suomen puolustusvoimat menetti lähes kaikki 

Karjalan uudet ja vanhat varuskunnat. Ainoastaan Lappeenrannan varuskunta jäi uuden Suo-

men puolelle. Menetettyjen varuskuntien mukana hävisi noin 20 000 vuodepaikkaa puolustus-

voimilta. Puuttuvat petipaikat ja rakennukset aiheuttivat isoja ongelmia talvisodan jälkeen uu-

delle rajalle puolustukseen ryhmittyneille reserviläisille ja varusmiehille. Aluksi uudelle raja-

alueelle ryhmittyneet maavoimien kenttäarmeijan joukot joutuivat majoittumaan teltoissa.  

                                            
108 Reini (1965), s. 79–80. 
109 Hietanen (2002), s. 123. 
110 Ibid. 
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Länsi-Suomen varuskuntia ei hyödynnetty sotilaiden majoitukseen, koska itäraja oli tärkeässä 

roolissa puolustuksen kannalta.111 Voidaankin todeta, että majoittuminen teltoissa raskaan tal-

visodan jälkeen ei ainakaan parantanut kenttäarmeijan mielialaa ja koulutusedellytyksiä heti 

talvisodan jälkeen. 

 

Maavoimien tehtäväksi oli keväällä käsketty viivyttää vihollista rajalta lähtien ja torjua vihol-

linen pääpuolustusasemassa. Tämän vuoksi oli tärkeää saada joukot lähelle valtakunnan rajaa, 

jotta suomalaiset olisivat valmiina toimimaan Neuvostoliittoa vastaan.112  

 

Suomen puolustusvoimien tehtävä ei juurikaan muuttunut Moskovan rauhasopimuksen jäl-

keen keväällä 1940. Tehtävien täyttämismahdollisuudet muuttuivat kuitenkin paljon etenkin 

niillä alueilla missä valtakunnan rajaa jouduttiin siirtämään lännemmäksi. Suurimmat muu-

tokset tehtävien täyttämismahdollisuuksiin koettiin Kaakkois-Suomessa, joka oli edelleen uu-

sissa suunnitelmissa vihollisen pääpainon suunta. Uusi muuttunut valtakunnan raja oli maas-

toltaan epäedullinen suomalaiselle sotilastaktiikalle eikä siellä ollut valmiiksi linnoitettuja 

puolustusasemia. Suomalaiset joutuivatkin heti talvisodan jälkeen miettimään miten puolus-

tautua mahdollista Neuvostoliiton uutta hyökkäystä vastaan, kun lähes kaikki vanhat linnoi-

tukset oli menetetty. Aluksi ainoa mahdollisuus suomalaisilla oli käyttää talvisodassa taistel-

leita reserviläisiä uuden rajan puolustukseen.113  

 

Suomen sotilasjohtoa ja etenkin Marsalkka Mannerheimiä huolestutti heti sodan päätyttyä se, 

että enää ei ollut mahdollista voittaa aikaa viivytystaistelulla kenttäarmeijan saamiseksi palve-

lukseen ja miehittämään puolustusasemat. Uusi puolustuksellisesti epäedullisempi valtakun-

nanraja teki tästä kysymyksestä vieläkin vaikeamman, sillä se vaati määrällisesti isoja suoja-

joukkoja. Tähän voitiin päästä ainoastaan suurentamalla rauhanajan armeijaa.114  

 

Suomalaiset joukot siirrettiin Moskovan rauhansopimuksen mukaan maaliskuussa uuden val-

takunnan rajan taakse, joka oli täysin linnoittamaton. Suomalaiset sotilaat olivat miesmääräl-

tään ja varustukseltaan heikot, joten puolustusvalmisteluilla pyrittiin paikallaan olevan puo-

lustuksen vahventamiseen. Tämän takia välirauhan alussa puolustusvoimissa tehdyt puolus-

tussuunnitellut olivat olleet erittäin passiivisia. Vasta vuoden 1940 loppuun mennessä Suomen 

maavoimien sotavarustus oli parantunut huomattavasti talvisodan tilanteeseen verrattuna ja 

                                            
111 Hietanen (2002), s. 121. 
112 Virtanen (2004), s. 11. 
113 Reini (1965), s. 76–77. 
114 Upton (1965), s. 100. 



        34 

tämän takia puolustusvalmiuden kehittämisessä pystyttiin myös lisäämään hyökkäyksellisiä 

elementtejä.115  

 

Tilanne maavoimissa heti Moskovan rauhan jälkeen oli monin tavoin kriittinen. Haasteita heti 

talvisodan jälkeen aiheutti uuden puolustuslinjan linnoittamattomuus, kenttäarmeijan kotiut-

tamiskysymys sekä sotilaallisen koulutuksen nopea uudelleen käyntiin saaminen. Siirtyminen 

Suomessa rauhanaikaan oli monin tavoin haastavaa ja ratkaisuja täytyi keksiä moniin haastei-

siin.116 Yksi suuri ja keskeinen ratkaistava asia oli kenttäarmeijan kotiuttaminen, joka on tä-

män tutkimuksen keskiössä. Kenttäarmeijan kotiuttamiskysymys alkoi olemaan keväällä 1940 

esillä, ja siihen päämajassa alettiin etsimään ratkaisua. Useiden satojen tuhansien reserviläisen 

muodostaman kenttäarmeijan pitäminen uudella itärajalla useita kuukausia talvisodan päätty-

misen jälkeen ei ollut pidemmän päälle kannattavaa. 

 

                                            
115 Karjalainen (2019), s. 163. 
116 Reini (1965), s. 76–77. 
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3 TOIPUMISEN KEVÄT 1940 

 

3.1 Raskain ehdoin solmittu rauha 

 
Mauno Jokipii on jakanut kirjassaan Panttipataljoona välirauhan ajan tapahtumat Suomessa 

selkeisiin jaksoihin niiden keskeisimpien tapahtumien mukaan. Kevään ja alkukesän 1940 ta-

pahtumat sijoittuvat hänen mukaan toipumiskauteen. Toipumiskauden aikana suomalaiset al-

koivat palautumaan talvisodan kovista tappioista ja jälleenrakentamaan talvisodan runtelemaa 

maata. Tässä pääluvussa keskitytään kevään toipumiskauden tapahtumien kautta maavoimien 

kenttäarmeijan kotiuttamiseen.117   

 

Talvisodan jälkeen keväällä 1940 Suomessa maataloustyöt lähenivät uhkaavasti ja maaseudul-

la kärsittiin voimakkaasta työvoimapulasta. Kenttäarmeijan kotiuttamista ei silti voitu vielä 

aloittaa ennen kuin kenttäarmeijan joukot oli saatu siirrettyä uuden rajan taakse ja ryhmitettyä 

puolustukseen. Tämän takia kenttäarmeijan kotiuttamiskysymys voitiin ottaa esille Suomessa 

vasta maaliskuun lopussa, kun vetäytyminen oli saatu päätökseen luovutettavilta alueilta.118  

 

Maavoimien esikunnan tilanneilmoituksen mukaan 26. maaliskuuta 1940 siirtyminen rauhan-

sopimuksen mukaisesti uuden valtakunnan rajan taakse oli sujunut suunnitelmien mukaisesti 

ja hyvässä järjestyksessä. Havaintona oli ollut suuria ruuhkautumisia monilla tieosuuksilla 

johtuen samanaikaisesta siviilien evakuointiliikenteestä. Neuvostoliitolaisten kanssa haasteita 

oli tullut käsketyn vetäytymisetäisyyden pitämisessä suomalaisten ja neuvostoliittolaisten vä-

lillä sekä uuden valtakunnan rajan sijoittumisesta maastossa.119 

 
Maavoimat vetäytyivät uudelle rajalle jatkuvasti taiteluvalmiutta noudattaen ja maavoimat 

saivat ryhmitettyä osittain jo kenttäarmeijan joukot puolustusta silmällä pitäen uusien puolus-

tusasemien kohdalle 25. maaliskuuta 1940 mennessä. Vetäydyttyään uuden rajan puolelle 

suomalaiset sotilaat katkaisivat rautatiet, jotka johtivat Neuvostoliittoon sekä aloittivat uudelta 

rajalta johtavien teiden sulutteiden valmistelun. Uusien puolustusasemien tarkastelu oli vielä 

pahasti kesken maalikuun lopussa lähes koko valtakunnan raja-alueella pois lukien Suomen-

lahden ja Luumäen välistä aluetta, joka oli jo tarkasteltu.120  

 

                                            
117 Jokipii (1996), s. 19. 
118 Ylikoski (1979), s. 392.  
119 MaVE:n tilanneilmoitus n:o 117/III/15, 26.3.1940, T 22520/16, Kansallisarkisto (KA). 
120 Ibid. 
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Maavoimille uudet itärajan linnoittamattomat puolustusasemat olivat heikot johtuen hankalas-

ta ja vaikeasti puolustettavasta maastosta. Uudelle valtakunnan rajalle ryhmityttyä uutta ja 

huonompaa puolustusasemaa voitiin korvata heti keväällä ainoastaan pitämällä kenttäarmeijan 

vahvuutta mahdollisimman suurena. Päämajassa ajateltiin, että suurella miesvahvuudella olisi 

mahdollisesti pystytty torjumaan vihollinen auttavasti raja-alueella.121  

 

Kun kenttäarmeija oli siirtynyt uudelle valtakunnan rajalle maaliskuun loppuun mennessä, 

pystyttiin aloittamaan kenttäarmeijan hallittu kotiuttaminen. Kenttäarmeijan kotiuttamiseen 

vaikutti vahvasti ylipäällikkö marsalkka Mannerheimin tahto. Mannerheim oli määrännyt heti 

alkuun, että uutta valtakunnanrajaa suojaamaan tarvittiin suurempi vakinainen väki kuin en-

nen talvisotaa. Tämän lisäksi Mannerheim ja puolustusministeri Rudolf Walden vaativat maa-

liskuussa 1940, että varusmiespalvelus olisi muutettava kaksivuotiseksi palvelukseksi kaikille 

palvelukseen astuville varusmiehille. Tämän seurauksena suojajoukkojen lukumäärä kaksin-

kertaistuisi Suomessa tulevaisuudessa. Laki kaksivuotisesta asepalveluksesta hyväksyttiin 

eduskunnassa ilman vastustusta joulukuussa 1940.122  

 

Ennen kuin tarpeeksi varusmiehiä olisi palveluksessa ja koulutettu, II luokan nostoväen mie-

hiä jouduttiin käskemään koulutukseen ja tämän jälkeen siirtymään maavoimien palvelukseen. 

Maaliskuussa ja huhtikuussa 1940 puolustusvoimien palvelukseen astui yhteensä 30 000 II 

luokan nostoväen miestä.123 

 

Juha Ratinen onkin todennut väitöskirjassaan keväästä 1940, että pitämällä kenttäarmeijan 

vahvuutta korkeana ja lykkäämällä kotiuttamista talvisodan jälkeen mahdollistettiin aluejär-

jestöille aikaa mukautua tuleviin sotilasläänien uusiin alueajakoihin. Tämän lisäksi aikaa tar-

vittiin väestönsiirrolle uuden rajan taakse sekä puolustusvoimien yleisen tilannekuvan selkeyt-

tämiseen.124 

 

3.2 Saarrettu Suomi 

 

Kuten aiemmin esille tulleet havainnot talvisodan jälkeisestä tilanteesta keväällä 1940, voi-

daan todeta Suomen ulkopoliittisen aseman olleen haastava. Suhteet Saksaan ja Neuvostoliit-

                                            
121 Ratinen (2018), s. 192. 
122 Upton (1965), s. 100. 
123 PM:n käsky n:o 4484/40.Järj.2.sal, 3.5.1940, T 22520/11, KA, PM:n muistio, päivämäärättä, T 10592/11, 

KA. 
124 Ratinen (2018), s. 192. 
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toon eivät näyttäneet paranemisen merkkejä. Saksa oli edelleen Suomea kohtaan tyly ja piti 

kiinni Neuvostoliiton kanssa tekemästään hyökkäämättömyyssopimuksesta. Neuvostoliitto 

jatkoi kovaa painostusta Suomea vastaan heti talvisodan jälkeen. Kevään 1940 ajasta onkin 

käytetty monesti termiä saarrettu Suomi. Tämä termi kuvaavaa hyvin kyseisen ajan tapahtu-

mia ja yleistä tunnelmaa Suomessa.125 

 

Jo ennen talvisodan päättymistä Suomen poliitikot ajattelivat, että tuleva rauhansopimus Neu-

vostoliiton kanssa ei olisi pysyvä. Suomen puolustusministeri Juho Niukkanen oli todennut 

ennen Moskovan rauhan sopimista, että tulevasta solmittavasta rauhasta tulisi vain väliaikai-

nen rauha maiden välillä.126 

 

Suomen kahdenkeskeiset suhteet tärkeisiin lähinaapureihin olivat heikot. Suhdetta Neuvosto-

liittoon kanssa vaikeutti molemminpuoliset epäluulot ja luottamuksen puute. Saksaa ja Ruot-

sia vastaan Suomessa tunnettiin kaunaa niiden talvisodan aikana Suomea kohtaan harjoitta-

man politiikan vuoksi. Toisen maailmansodan ollessa edelleenkin käynnissä Euroopassa tuli 

Suomen ulkopolitiikan ensisijaiseksi tavoitteeksi näissä haastavissa olosuhteissa turvallisuus-

poliittisen aseman vahvistaminen, minkä katsottiin vaativan suhteiden parantamista Neuvosto-

liittoa, Saksaa ja Ruotsia kohtaan. Vaikka Suomi korostikin heti talvisodan jälkeen hyviä suh-

teita edellä mainittujen maiden kanssa, pyrittiin Suomessa kuitenkin viime kädessä luomaan 

hyvät suhteet ensisijaisesti länsivaltojen kanssa.127 

 

Moskovan rauhansopimuksessa Neuvostoliiton vaatimat tiukat rauhanehdot olivat järkytys 

suomalaisille heti talvisodan jälkeen. Suomalaiset olivat harmissaan tilanteesta, mutta kuiten-

kin helpottuneita talvisodan päättymisestä. Useiden viikkojen kuluessa suomalaisten ajatukset 

alkoivat rauhoittumaan ja elämä normalisoitumaan yhteiskunnassa. Rauhaan siirtyminen ei 

kuitenkaan ollut helppoa, sillä Suomessa jouduttiin aloittamaan Moskovan rauhansopimuksen 

ehtojen aiheuttamien ongelmien ratkaiseminen. Suurimmat ratkaistavat asiat olivat siirtoväen 

uudelleen asutus ja Suomen jälleenrakentaminen.128   

 

Tultaessa huhtikuuhun Suomen yleistilanne ei ollut juurikaan poliittisesti tai sotilaallisesti pa-

rantunut sitten maaliskuun. Suomen valtakunnan johto varautuikin heti Moskovan rauhanso-

                                            
125 Rantanen (2012), s. 42–46. 
126 Ibid. s. 18. 
127 Myllyniemi (1982), s. 201. 
128 Rantanen (2012), s. 23. 
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pimuksen jälkeen uuteen sotaan ja Suomessa aloitettiinkin heti parantamaan sotilaallista puo-

lustusta.129  

 

Heti talvisodan jälkeen Suomessa pyrittiin välttämään konflikteja ja ylläpitämään rauhaa, sillä 

Suomen pääministeri Risto Ryti julisti huhtikuussa 1940, että rauhan ja puolueettomuuden 

linjaa olisi noudatettava jatkuvasti Suomessa. Pääpainopisteenä Suomessa olikin Moskovan 

rauhansopimuksen täyttäminen Neuvostoliiton vaatimusten mukaisesti, mutta se ei aina onnis-

tunut ongelmitta. Haasteita aiheutti keväällä Neuvostoliiton kanssa heikosti merkitty uusi raja-

linja minkä seurauksena suomalaisia sotilaita eksyi vahingossa Neuvostoliiton puolelle.130  

 

Myöhemmin huhtikuussa Norjan hyökkäyksen jälkeen Saksa antoi Suomelle ensimmäiset va-

rovaiset merkit kiinnostuksestaan Suomea kohtaan. Suomeen saapui tieto siitä, että Saksa suh-

tautuisi aiempaa myötämielisemmin Saksasta tilattavien sotateollisuustarvikkeiden myyntiin 

Suomelle.131  

 

Yleisesti toipumisen kevään tapahtumista huhtikuun kannalta voidaan todeta, että Suomi oli 

joutumassa pahaan saarrostustilanteeseen. Saksan suorittama Norjan ja Tanskan valtaaminen 

ja Neuvostoliiton suorittamat rauhansopimuksessa mainitsemattomat epämieluisat muutokset 

aiheuttivat Suomen poliittisissa ja sotilaallisissa päättäjissä painetta. Mannerheim kirjoitti 

muistelmissaan huhtikuusta 1940: ” Pohjoisessa tilanne loi sinne suurpoliittisen jännitysken-

tän, jolla oli kaksinainen vaikutus Suomen kohtaloon. Toisaalta saksalaisten joukkojen läsnä-

olo Pohjois-Norjassa oli omiaan tuomaan mukanaan sen riskin, että venäläiset ryhtyisivät 

vastatoimenpiteisiin ja että Suomen juuri saavuttama rauha ja pelastettu valtiollinen riippu-

mattomuus joutuisivat niistä kärsimään. Toisaalta saksalainen voimatekijä pohjoisessa oli 

tuollaisten pyrkimysten vahvempana vastapainona, kuin mitä Suomi yksinään kykeni esiinty-

mään”.132 

 

Toukokuuhun tultaessa Suomen turvallisuusympäristö ja tilanne Euroopassa muuttui vieläkin, 

sillä Saksa valloitti Hollannin sekä Belgian ja tämän lisäksi Ranska oli ahtaalla, sillä saksa-

laisten hyökkäyksen oletettiin jatkuvan Ranskaan saakka. Saksan voittokulku huomioitiin ym-

päri maailmaa ja Suomessakin saksalaisten saavutuksia ihailtiin kovasti. Ajatus saksalaisten 

                                            
129 Rantanen (2012), s. 32. 
130 Ibid. s. 36–37. 
131 Uola Mikko: Eritahtiset aseveljet. Bookwell Oy, EU 2015, s. 160. 
132 Rantanen (2012), s. 36–41. 
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sotilaallisesta ylivoimasta levisi Suomessa ja suomalaiset ajattelivatkin keväällä, että Suomen 

olisi päästävä pois Neuvostoliiton etupiiristä mahdollisimman nopeasti.133  

 

Suomessa oli suuri pula kevään aikana kaikesta mahdollisesta, kuten elintarvikkeista sekä so-

tamateriaaleista ja tämän takia talvisodan takia hiljentynyt ulkomaankauppa oli avattava mah-

dollisimman pian. Suomen puolustuksen parantamiseksi Suomessa pidettiin tärkeänä uusien 

aseiden hankkimista jo heti keväällä. Kaikista aseista oli todellinen pula ja Suomi kävikin heti 

keskusteluja Saksan kanssa, että se saisi Tanskan ja Norjan satamiin juuttuneet talvisodan ai-

kana tilatut asetarvikkeet mahdollisimman nopeasti Suomeen. Toukokuussa Suomen Berliinin 

sotilasasiamies eversti Walter Horn kävi keskusteluja Saksan sotatalouspäällikön kanssa mah-

dollisista uusista asekaupoista saksan kanssa. Aseiden osto yritys oli tulokseton ja saksalaiset 

vetosivat Saksan ja Neuvostoliiton hyviin suhteisiin, sekä Molotov–Ribbentrop-sopimukseen, 

eikä Saksa tämän vuoksi myynyt aseita Suomeen.134  

 

Muita merkittäviä ja Suomen turvallisuuteen ja sisäpolitiikkaan vaikuttaneita tapahtumia ke-

väällä oli 22. toukokuuta 1940 Suomessa perustettu Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystä-

vyyden seura (SNS). Neuvostoliitto tuki tätä Suomessa perustettua seuraa oman propaganda-

koneiston kautta ja seura koettiin Suomessa todellisena turvallisuusriskinä ja sisäisenä uhka-

na.135 

 

3.3 Rauhallinen kotiuttaminen 

 

Talvisodan päätyessä koko puolustusvoimien vahvuus oli noin 350 000 miestä ja maavoimien 

kenttäarmeijan osuus siitä oli noin 245 000 miestä.136 Kun kenttäarmeijan joukot oli maalis-

kuun aikana ryhmitetty puolustukseen uuden rajan taakse paine reserviläisten kotiuttamiseen 

kasvoi nopeasti. Maatalouden kevättyöt odottivat tekijöitä ja monilla teollisuuden tärkeillä 

osa-alueilla tarvittiin kiireisesti ammattitaitoista työvoimaa. Toisaalta uhkaavaksi koettu soti-

laallinen tilanne vaati edelleen puolustusvalmiuden säilyttämistä mahdollisimman korkeal-

la.137 

 

                                            
133 Rantanen (2012), s. 42–43. 
134 Ibid. s. 43, 45–46. 
135 Myllyniemi (1982), s. 196–197. 
136 Reini (1965), s. 98. 
137 Hietanen (2002), s. 120–121. 
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Uudelle valtakunnan rajalle sijoitettujen kenttäarmeijan reserviläisten joukossa alkoi näkyä jo 

turhautumista ja levottomuutta kevään aikana johtuen kotiuttamisen käynnistämisen hitaudes-

ta. Kenttäarmeijan joukoissa tapahtui yksittäisiä tapauksia, jossa pieni osa kenttäarmeijan soti-

laista oli alkanut vandalisoida sijoituspaikkojaan ja tämän lisäksi pikkurikollisuus oli alkanut 

rehottamaan kenttäarmeijan joukoissa. Kävi ilmi myös, että oli yksittäisiä tapauksia, joissa 

maavoimien upseeri oli kohdellut alueilla ollutta siviiliväestöä kuin palvelijoita. Tämän lisäksi 

yleisesti kenttäarmeijan sotilaiden auttamishaluissa evakuoitavia ihmisiä kohtaan oli myös 

haasteita kevään aikana.138 

 

Maavoimien esikunta oli myös tiedostanut heti talvisodan jälkeen, että suomalaiset kenttäar-

meijan sotilaat olivat väsyneitä talvisodan taisteluista. Maavoimien esikunnan tilanneilmoi-

tuksen mukaan 26. maaliskuuta 1940 suomalaisten sotilaiden kunto ja mielialat eivät olleet 

hyvät. Talvisodan viimeisten päivien kovien taisteluiden ja kohtuuttomien rauhansopimusten 

ehtojen takia joukkojen fyysinen ja henkinen kunto oli ollut rauhan ensimmäisen päivien jäl-

keen tyydyttävässä kunnossa. Välttämättömän levon jälkeen joukoissa oli kuitenkin havaittu 

fyysisen ja henkisen kunnon parantumista.139  

 

Kenttäarmeijan kotiuttamisen suunnittelu ja toteuttaminen lähtivät liikkeelle rauhallisesti 

Moskovan rauhan sopimuksen jälkeen. Kotiuttamisen käynnistämisessä sekä kenttäarmeijan 

kotiuttamisessa päämajalla oli keskeinen rooli. Muutama päivä rauhan sopimuksen jälkeen 

päämaja antoi ensimmäisen käskyn lomauttaa koulutuskeskuksissa olevat nostoväen II luokan 

B-miehet ja tämän käskyn jälkeen miehet lähetettiin omien suojeluskuntapiirien kansanhuolto-

lautakuntien käyttöön. Myöhemmin näiden miesten lomauttaminen muutettiin 9. huhtikuuta 

1940 kotijoukkojen esikunnan antamalla käskyllä kotiuttamiseksi taannehtivasti lomauttamis-

päivästä lukien.140 Nämä ensimmäiset lomautetut II luokan B-miehet olivat pääsääntöisesti 

vanhempia miehiä, jotka eivät olleet suorittaneet varusmiespalvelusta. Maavoimien puolus-

tusvalmius ei näiden ensimmäisten lomautusten myötä juurikaan laskenut.141 Tästä päämajan 

muutama päivä talvisodan jälkeen antamasta käskystä voidaan todeta kotiuttamisen alkaneeksi 

maavoimien kenttäarmeijassa. 

 

Keväällä päämaja päätti, että maavoimien kenttäarmeijan kotiuttaminen tapahtuisi kahdella eri 

tavalla, joko kotiuttamalla tai lomauttamalla kenttäarmeijan reserviläiset.142 Päämajan esityk-

                                            
138 Tepora (2015), s. 302, Sisäasianministeriön ilmoitus n:o 2497, 13.4.1940, T 22520/12, Kansallisarkisto (KA) 
139 MaVE:n tilanneilmoitus n:o 117/III/15, 26.3.1940, T 22520/16, KA. 
140 Reini (1965), s. 96. 
141 Ratinen (2018), s. 192. 
142 Reini (1965), s. 96. 
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sen mukaan ennen kuin reserviläiset palaisivat kotiin he palauttaisivat henkilökohtaiset varus-

teet alueella olevan suojeluskunta-alueen varastoon. Joukon muu materiaali jäisi etulinjaan 

suojajoukon haltuun väliaikaisen liikekannallepanon varalta. Kun nämä toimenpiteet olivat 

tehty reserviläiset pääsivät kotiin.143 Kenttäarmeijan lomauttamisen tarkoitus oli, että miehet 

saataisiin takaisin maavoimien palvelukseen nopeammin kuin kotiuttamisen jälkeen. Tavoit-

teena päämajalla oli, että sotavalmiit joukot saataisiin nopeammin varustettua ja siirrettyä 

käsketyille tehtäväalueille.144  

 

Vaikka nostoväen II luokan B-miehet oli lomautettu jo maaliskuun aikana, ensimmäinen suu-

rempi erä miehiä kotiutettiin vasta päämajan 1. huhtikuuta 1940 antamalla käskyllä. Tässä 

erässä kotiutettiin I luokan nostomiehet, jotka olivat syntyneet vuosien 1894–1897 aikana. 

Tässä päämajan käskyssä käskettiin, että kotiutettavat miehet tulisi käskyn jälkeen kotiuttaa 

välittömästi. Ensimmäisen isomman erän jälkeen päämajan 12. huhtikuuta 1940 antamalla 

käskyllä kotiutettiin vuosina 1898–1899 syntyneet reserviläiset välittömästi. Seuraavaksi ko-

tiutettiin 15. huhtikuuta 1940 nostoväen II luokan miehet, jotka olivat syntyneet vuonna 1897–

1899. Näiden kotiutusten jälkeen kotiutettiin sitä mukaa nuorempia nostoväen II luokan ikä-

luokkia, kun he olivat palvelleet heille käsketyn ajan. Esimerkiksi 1900–1904 syntyneillä pal-

velusaika oli neljä kuukautta, 1905–1909 syntyneillä kahdeksan kuukautta ja vuonna 1910 ja 

myöhemmin syntyneillä 350 päivää.145 

 

Lomauttamiset ja kotiuttamiset jatkuivat koko huhtikuun ajan nostoväen miesten tiimoilta ja 

miehiä väheni maavoimien kenttäarmeijan palveluksesta suhteessa vähän. Ennen kuin pääosa 

kenttäarmeijasta päästiin lomauttamaan, täydennettiin päämajan 13. huhtikuuta 1940 antamal-

la käskyllä maavoimien miesvahvuutta koulutuskeskuksista saaduilla 4533 miehellä. Pääma-

jassa ajateltiin, että suuret massalomautukset olisivat aiheuttaneet suuren henkilöstövajauksen 

maavoimissa ja tämän takia koulutuskeskuksissa olleet miehet määrättiin maavoimien vah-

vuuteen. Päämajan mukaan suunnitellun henkilöstön täydennysten täytyi tapahtua rinnan 

maavoimien reserviläisten lomauttamisten kanssa. Poliittisten syiden takia henkilöstön siirron 

koulutuskeskuksista maavoimiin tuli tapahtua vähitellen ja huomaamattomasti.146 

 

Talvisodassa taistelleiden nostoväen miesten kotiuttamisten jälkeen vuoroon tulivat vasta 

pääosa maavoimien kenttäarmeijasta. Kenttäarmeijan lomauttamisesta päämaja määräsi vasta 

                                            
143 PM:n numeroimaton esitys demobilisaation suoritusmenetelmistä/ sal, päivämäärättä, T 22520/ 11, KA.  
144 Reini (1965), s. 96. 
145 Ibid., PM:n käsky n:o 4062/40.Järj.2.sal, 1.4.1940, T 22520/11, Kansallisarkisto (KA). 
146 MaVE Os.2:n käsky n:o 1160/v/23, 8.5.1940, T 22520/11, Kansallisarkisto (KA), Ylikoski (1979), s. 402. 
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15. huhtikuuta 1940 antamalla salaisella käskyllä. Päämaja määräsi 15. huhtikuuta 1940 ole-

valta viikolta alkaen lomautettavaksi 10 prosenttia palvelukseen käsketyistä reservinupseereis-

ta ja miehistöstä. Käskyssä päämaja käski lomauttaa joukoista lääkintäupseereita, eläinlääkin-

täupseereita, insinööriupseereita ja sotilasvirkamiehiä. Lomautettavista miehistön reserviläi-

sistä tuli olla 4/5 maa- ja metsätalousalan miehiä ja loput 1/5 teollisuuden, kaupan ja muiden 

elinkeinoalojen miehiä. Lisäksi näiden käskettyjen ammattiryhmien miesten tuli olla ensisijai-

sesti perheen huoltajia.147  

 

Päämajan käskyssä käskettiin tarkasti ammattikuntien tärkeysjärjestyksestä.  Maa- ja metsäta-

lousalan reserviläiset lomautettiin järjestyksessä: Tilojen omistajat sekä muu tilojen hoitajat, 

traktorinkuljettajat, maataloussepät, agronomit, puutavaran hankinnoissa työskennelleet met-

sänhoitajat sekä koulutetut metsätyönjohtajat, maatalousteknikot, maataloustyönjohtajat, puu-

tarhurit, karjanhoitajat, maanmittarit, kartoittajat, maa- ja metsätalousväki sekä ammattikalas-

tajat. Teollisuuden, kaupan ja muun elinkeinoelämän reserviläiset lomautettiin järjestyksessä: 

pienteollisuuden ja pienliikkeiden omistajat tai hoitajat, suurteollisuuden ja suurliikkeiden 

johto ja tärkeät toimihenkilöt sekä erikoismiehet.148 

 

Tässä päämajan antamassa käskyssä mainitaan kuitenkin, että tärkeistä erikoissyistä kenttäar-

meijan reserviläisistä sai lomauttaa muitakin, kuin aikaisemmin mainittuihin ammattiryhmiin 

kuuluvia. Käskyssä mainitaan myös, että yleisen edun vaatiessa, tulee päämaja vapauttamaan 

tai lomauttamaan nimellisesti tärkeiksi katsottuja erikoishenkilöitä. Päämaja ohjeisti käskys-

sään myös, että ketään reserviläistä ei saa lomauttaa vasten hänen omaa tahtoaan, vaan erityi-

sesti luovutetuilta alueilta olevia miehiä tuli pitää tarkkailussa. Luovutettujen alueiden reservi-

läisille voitiin myöntää myös määräaikaisia lomia asioiden järjestelyjä varten.149 

 

Päämajan käskyssä kaikkia toistaiseksi lomautettuja reserviläisiä käskettiin ilmoittautumaan 

viipymättä oman kotipaikkakunnan työvelvollisuuslautakuntiin. Tällä ajateltiin työvoiman 

mahdollista säätelyä kotipaikkakunnilla, joissa tarvittiin miehiä kiireesti töihin. Päämajan 

käskyssä mainittiin myös kenttäarmeijasta kotiutettujen ja lomautettujen varusteista. Kotiute-

tut ja toistaiseksi lomautetut reserviläiset saivat käyttää kahden viikon ajan sotaväen antamia 

varusteita kotikunnassa, jonka jälkeen ne tuli säilyttää kotona omassa kaapissa, kunnes ne tul-

taisiin puolustusvoimien toimesta keräämään pois. Luovutetuilla alueilla asuneet miehet saivat 

                                            
147 PM:n käsky n:o 4238/40.Järj.2.sal, 15.4.1940, T 22520/11, Kansallisarkisto (KA). 
148 Ibid. 
149 Ibid. 



        43 

käyttää sotavarusteita enintään kuukauden ajan. Miehille jääneet varusteet olivat suurimmalta 

osin vaatteita, mutta varusteista heille jäi saappaat ja teräskypärä.150 

 

Päämaja jatkoi kotiuttamisen liittyvien käskyjen tuottamista. Seuraava käsky annettiin kent-

täarmeijan joukoille 20. huhtikuuta 1940 ja tässä käskyssä käskettiin lomautettavaksi 12 pro-

senttia sodanajan miesvahvuudesta. Näiden miesten lomauttaminen tuli päämajan mukaan ta-

pahtua 21.–27. huhtikuuta 1940 välisenä aikana. Lomauttamista jatkettiin kuitenkin edelleen 

15. huhtikuuta annetun käskyn mukaan, jonka mukaan lomautettujen miesten tulisi edustaa 

tiettyä ammattiryhmää.151 

 

Lomauttamisen vauhti kiihtyi vasta huhtikuun lopusta alkaen. Tätä ennen kotiutettujen ja lo-

mautettujen miesten määrät olivat olleet kuitenkin suhteessa pieniä verrattuna kokonaismää-

rään, joka oli maaliskuun lopulla 245 000 miestä.152 Päämaja kiihdytti kenttäarmeijan kotiut-

tamistahtia, kun se antoi 25. huhtikuuta käskyn jatkaa lomauttamisia siten, että 28. huhtikuuta 

ja 5. toukokuuta välisenä aikana lomautettaisiin 24 prosenttia kenttäarmeijan sodan ajan vah-

vuudesta. Tämä viikon jälkeen lomauttamisia jatkettiin samassa mittasuhteessa kuin edellise-

nä viikkona.153  

 

Päämajan 3. toukokuuta 1940 antamassa salaisessa käskyssä käskettiin lomauttamisten jatka-

mista 5. toukokuuta lähtien. Reserviläisten lomauttamista täytyi jatkaa samassa mittakaavassa 

kuin aiemmin oli käsketty. Kevään lomauttamismäärään vaikutti kuitenkin se, että maavoi-

mien kenttäarmeijan reserviläisiä oli käsketty jättää palvelukseen. Päämajan 3. toukokuuta 

1940 annetussa käskyssä käskettiin myös, että reserviläisiä tulisi jättää palvelukseen maavoi-

missa noin 18 700 miestä suojajoukkovahvuuden ylläpitämiseksi.154 Kenttäarmeijasta kootun 

suojajoukon jättäminen palvelukseen liittyi aiemmin esille tulleeseen marsalkka Mannerhei-

min käskemään puolustusvalmiuden ja riittävän suojajoukkovahvuuden ylläpitämiseen.  

 

Päämajan 3. toukokuuta 1940 annetussa käskyssä käskettiin aikaisemminkin paljon keskuste-

lua aiheuttaneesta kotiuttamisjärjestyksestä. Lomauttamisjärjestyksestä käskettiin, että joukko-

osastot saivat itse menetellä harkintansa mukaan huomioon ottaen, että ensikädessä lomautet-

tiin sellaiset, joiden vapauttaminen oli joko yleiseltä taloudelliselta kannalta katsoen taikka 

yksityisistä syistä tärkeää. Palvelukseen käskettiin ensisijaisesti jättämään sellaiset reserviläi-

                                            
150 PM:n käsky n:o 4238/40.Järj.2.sal, 15.4.1940, T 22520/11, KA. 
151 Ylikoski (1979), s. 393. 
152 Reini (1965), s. 98. 
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set, jotka itse halusivat jäädä. Tämän jälkeen palvelukseen käskettiin reservin nuorimmat ikä-

luokat, naimattomat, maataloudelle ja elinkeinoelämälle vähemmän tärkeät henkilöt. Käskyssä 

kuitenkin korostettiin, että traktorin ajajat olisi ensi tilassa lomautettava palveluksesta. Käs-

kyssä painotettiin myös vahvasti varusmiesten ja reserviläisten määrittelyä joukoissa. Päämaja 

katsoi, että vuonna 1939 ja 1940 palvelukseen astuneet ovat vielä varusmiehiä eikä reserviläi-

siä. Näin ollen näitä ikäluokkia ei lomautettu, vaan he jatkoivat palvelusta.155 Nämä palveluk-

seen jääneet varusmiehet siirtyivät reserviin vasta 18 kuukauden asepalveluksen jälkeen ja 

heidät lomautettiin samalla tavalla kuin muut reserviläiset palveltuaan käsketyn asevelvolli-

suusajan.156 

 

Kenttäarmeijan kotiuttamiseen ja sen nopeuteen alkoi vaikuttamaan myös koulutuskeskuksista 

maavoimiin siirrettyjen miesten saapuminen korvaamaan kenttäarmeijan reserviläisiä. Maalis-

kuussa ja huhtikuussa 1940 palvelukseen käsketyt II luokan nostomiehet olivat saaneet riittä-

vän sotilaskoulutuksen ja nostoväkeä aloitettiin siirtämään maavoimiin. Nostoväkeä käytettiin 

reserviläisten lomauttamisesta aiheutuneeseen henkilöstövajeen täydentämiseen.157 Maavoi-

mien vahvuuteen tuli 9. – 10. toukokuuta 1940 noin 13 000 miestä lisää, joista II luokan nos-

tomiehiä oli 12 690 ja varusmiehiä 384. Tämän täydennyserän saavuttua maavoimat pystyivät 

lomauttamaan junien paluukuljetuksissa vastaavat määrät reserviläisiä. Nostoväen siirryttyä 

maavoimiin pystyttiin maavoimien vahvuus pitämään korkeana ja talvisodassa taistelleita re-

serviläisiä saatiin lomautettua huomattavasti aiempaa isompia määriä.158 

 

Toukokuussa 1940 päämajan suunnittelemat kotiuttamistoimet ja niiden hitaus aiheuttivat pal-

jon harmia monen reserviläisen kannalta. Harmia aiheutti esimerkiksi maanviljelijöiden kes-

kuudessa epäoikeudenmukaisuus kotiuttamistoimissa. Toukokuussa 1940 yksittäiset maanvil-

jelijät raskaspatteristo kahdeksasta lähettivät kirjeen puolustusministerille, jossa he vaativat 

puolustusministeriä tekemään korjauksen heidän lomauttamistensa suhteen. Maanviljelijöiltä 

oli vaadittu lomauttamisen ehtona kansanhuoltolautakunnan todistus ammatista ja sen saami-

nen kesti maanviljelijöiden mukaan liian kauan. Maanviljelijät valittivat kirjeessään myös, et-

tä muissa joukko-osastoissa maanviljelijät olivat päässeet kotiin ilman kyseistä todistusta. Kir-

jeen mukaan raskaspatteristo kahdeksan maanviljelijöiden keskuudessa vallitsi ”kovin synkkä 

mieliala”.159  

 

                                            
155 PM:n käsky n:o 4484/40.Järj.2.sal, 3.5.1940, T 22520/11, KA. 
156 PM:n käsky n:o 4837/40.Järj.2, 31.5.1940, T 22520/11, KA. 
157 PM:n käsky n:o 4484/40.Järj.2.sal, 3.5.1940, T 22520/11, KA. 
158 Ylikoski (1979), s. 402, MaVE:n Os.2, käsky n:o 1160/v/23, 8.5.1940, T22520/11, KA. 
159 Maanviljelijöiden kirje n:o 4858/40, 6.5.1940, T 22520/11, Kansallisarkisto (KA). 
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Toukokuussa 1940 kenttäarmeijan palveluksessa olleet yksittäiset maanviljelijät kirjoittivat 

myös yleisöosastokirjoituksia moniin sanomalehtiin ja valittelivat huonoa tilannettaan. Ilkka-

lehteen 9. toukokuuta 1940 kirjoitetussa mielipidekirjoituksessa huolestunut reservin aliker-

santti avasi omia tuntemuksiaan kotiuttamisesta ja maanviljelystä. Hänen mielestään kaikkia 

maanviljelijöitä ei ollut vielä lomautettu ja paljon maalle tärkeitä maanviljelijöitä olisi edel-

leen palveluksessa. Kirjoittaja toteaakin: ”Eikö olisi maan ja kansan edun mukaista, että sel-

laiset reserviläiset, jotka ovat tilanomistajia pienemmän tai suuremman olisi viipymättä lo-

mautettava? En uskoisi, että tämä lomauttaminen kovin suuressa määrässä vaikuttaisi lo-

mauttamisprosenttiinkaan”.160  

 

Hitaasti ja epäreilusti suoritettu kenttäarmeijan kotiuttaminen aiheutti mielialan laskua kent-

täarmeijassa ja se havaittiin myös Suomen kenttäpostin sensuurissa. Reservin miehistön ja 

johtajien kirjeissä oli havaittavissa talvisodan jälkeen keväällä suuttumusta puolustusvoimia 

kohtaan ja palvelusmotivaation laskua oli havaittavissa. Useiden palveluksessa olleiden kir-

jeissä sotilaat sanoivat olevansa jo ”täysiä kommunisteja”.161 

 

Toukokuun alussa maavoimien esikunta ilmoitti creedsanomalla päämajan henkilötäydenny-

sosastolle maavoimien silloiset kotiuttamis- ja lomauttamismäärät. Maavoimien esikunnan 

sanomassa todettiin, että 5. toukokuuta mennessä maavoimista ja sen alaisista joukoista oli 

kotiutettu I luokan nostomiehiä 15 334, reserviläisiä 556 ja työvelvollisia 19 142, eli yhteensä 

kotiutettuja oli 35 032. Toistaiseksi lomautettuja I luokan nostomiehiä 473, reserviläisiä 102 

450, työvelvollisia 735 eli yhteensä lomautettuja oli 103 658. Kokonaisuudessa 5.toukokuuta 

mennessä oli kotiutettu ja toistaiseksi lomautettu 138 690 miestä (Taulukko 3).162  

 

Henkilöstöryhmä Kotiutetut Lomautetut 

I luokan nostomiehet 15 334 473 

Reserviläiset 556 102 450 

Työvelvolliset 19 142 735 

Yhteensä: 35 032 103 658 

 

Taulukko 3: Maavoimien kotiutettujen ja lomautettujen määrät 5. toukokuuta 1940 mennes-

sä.163 

                                            
160 Ilkka, mielipidekirjoitus 9.5.1940. 
161 Tepora (2015), s. 302. 
162 MaVE:n creedsanoma n:o 5858, 6.5.1940, T 22520/11, Kansallisarkisto (KA). 
163 MaVE:n creedsanoma n:o 5858, 6.5.1940, T 22520/11, KA. 
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Vaikka lomauttamiset aiheuttivat haasteita päämajassa, joutuivat myös talvisodassa taistelleet 

päämajan alaisten joukkojen esikunnat ratkaisemaan ongelmia. Yhdeksi ongelmaksi muodos-

tui lomautettujen asema verrattuna kotiutettuihin miehiin. Ongelmaan keksittiinkin joukoissa 

omia ratkaisuja. Esimerkiksi päämajan lääkintäosasto käski omassa käskyssään reserviläisten 

asemasta seuraavaa: ”Koska erinäisten lakien ja asetusten soveltamisen yhteydessä on ilmen-

nyt epätietoisuutta siitä, missä asemassa sotapalvelukseen nähden toistaiseksi lomautetut 

ovat, ilmoitetaan, että heidät on tällaisia kysymyksiä ratkaistaessa katsottava palveluksesta 

vapautetuiksi sillä päivämäärällä, jolloin toistaiseksi lomauttaminen on tapahtunut”.164   

 

Toinen haaste ja lomauttamisen epäselvyys oli menetettyjen alueiden reserviläisten sijoittami-

nen. Päämajan järjestelyosasto antoi 8. toukokuuta 1940 käskyn, jossa tarkennettiin niiden 

henkilöiden lomauttamista, jotka olivat menettäneet kotinsa. Joukko-osastot olivat antaneet 

aiemmin näille miehille vain matkalipun Helsinkiin. Lomautetuilla henkilöillä ei ollut työ-

paikkaa tai asuntoa Helsingissä, vaan he joutuivat valtion huollettaviksi ja muodostivat on-

gelman Helsingin alueelle. Päämajan käskyssä määrättiin tällaisille kotinsa menettäneille mie-

hille antamaan matkalippu sille paikkakunnalle, mihin kotipaikkakunnan siirtoväki oli evaku-

oitu. Muille paikkakunnille lomautettu kenttäarmeijan reserviläinen sai matkalipun vain, jos 

miehellä olisi työpaikka sillä paikkakunnalla tai olisi ilmeistä, että mies ei joutuisi valtion 

avustuksen varaan.165   

 

Maavoimien kotiuttamisesta ja lomauttamisesta nousi jo keväällä paljon keskustelua ja haas-

teita joukko-osastojen esikunnille. Maavoimien reserviläisten ja nostoväen lomauttamista ei 

voitu suorittaa vuosiluokittain vanhimmista vuosiluokista alkaen, vaan se tuli toteuttaa pääma-

jan salaisen 15. huhtikuuta 1940 tekemän asiakirjan mukaan siten, että valtakunnan talous-

elämän tarpeet ja työvoiman sijoitusmahdollisuudet tulisivat huomioon otetuiksi. Päämajassa 

todettiinkin keväällä 1940, että olisi huono idea lähettää kotiin joukoittain miehiä, joilla ei oli-

si työtä tai ammattia ja samalla pitää palveluksessa tuhansittain valtakunnan elinkeinoelämälle 

tärkeitä ammattimiehiä ja asiantuntijoita vaikkakin lukuisat näistä kuuluivat nuorempiin ikä-

luokkiin.166  

 

                                            
164 Päämajan lääkintäosaston (PM:n lääk.os.) käsky n:o 2733/40.lääk.sal, 11.5.1940, T 22520/11, Kansallisarkis-

to (KA). 
165 PM:n käsky n:o 4529/40.Järj.2, 8.5.1940, T 22520/11, Kansallisarkisto (KA). 
166 Ylikoski, (1979), s. 392, PM:n käsky n:o 4238/40.Järj.2.sal, 15.4.1940, T 22520/11, KA. 
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Maavoimien kannalta lomauttaminen koettiin toimenpiteeksi, jolla olisi suuri vaikutus Suo-

men puolustusvalmiuteen. Maavoimissa ajateltiin, että liian nopea ja liian suurien miesmää-

rien lomauttaminen olisi saattanut johtaa siihen, että puolustusvalmius olisi heikentynyt rajus-

ti. Kenraali Heinrich on laatimassaan esityksessään kirjoittanut kotiuttamisen haasteista ja 

maailmantilanteen vakavuudesta. Hän toteaakin lähettämässään esityksessään 19. huhtikuuta 

1940: ”Sen johdosta, että henkilökohtaisesti saatujen tietojen mukaan tarkoitus on jatkaa nyt 

alettua lomauttamista suunnilleen samalla nopeudella, kuin tähän asti annetut määräykset 

edellyttävät, kiinnittyy huomio puolustusvalmiuskysymykseen, mikä määrähetkellä, kun lo-

mauttaminen on saavuttanut esim. 50%:n laajuuden, voi kehittyä kriittiseksi”.167    

 

 

                                            
167 MaVE op.os:n esitys n:o 611/v/19.sal, 19.4.1940, T 22520 /11, KA. 
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4 KRIITTINEN KESÄ 1940  

 

4.1 Muutoksia maavoimissa  

 

Kevään vaihtuessa kesään kenttäarmeijan vahvuus oli muuttunut reilusti pienemmäksi kuin 

mitä se oli ollut talvisodan jälkeen maaliskuussa 1940. Kevään aikana maavoimien kenttäar-

meijasta oli kotiutettu ja lomautettu suuri määrä miehiä, mutta siitä huolimatta kenttäarmeijan 

palveluksessa oli edelleen suhteessa paljon miehiä. Maavoimissa tapahtui kesän 1940 aikana 

useita muutoksia, jotka vaikuttivat myös välillisesti kenttäarmeijan kotiuttamiseen ja maavoi-

mien vahvuuteen. Suurin muutos tapahtui, kun maavoimien kokoonpano muuttui 13. kesäkuu-

ta 1940 annetulla käskyllä siten, että divisioonat lakkautettiin ja joukot nimettiin prikaateiksi. 

Päämajan käskyn mukaiset toiminnot piti olla suoritettu 1. heinäkuuta 1940 mennessä ja käs-

ky merkitsi sitä, että puolustusvoimat siirtyivät rauhanajan kokoonpanoon heinäkuuhun 1940 

mennessä.168     

 

Kesällä 1940 puolustusvoimissa aloitettiin tekemään myös muita muutoksia, joilla haluttiin 

pitää maavoimien vahvuutta ja puolustusvalmiutta mahdollisimman korkeana huolimatta 

kenttäarmeijan kotiuttamisesta. Talvisodan aiheuttamia miehistötappioita ja kenttäarmeijan 

reserviläisten kotiuttamisesta keväällä aiheutunutta suojajoukkojen vähenemistä korvattiin 

edelleen kevään tapaan käskemällä asepalvelukseen varusmiespalvelusta käymättömiä II luo-

kan nostoväen miehiä. Kesäkuun puolessa välissä II luokan nostomiehiä astui varusmiespalve-

lukseen yli 23 000. Tämän lisäksi noin 24 000 miestä määrättiin teollisuuden ja talouselämän 

palvelukseen.169 Maavoimien komentaja Heinrichs ilmoittikin Mannerheimille 1. kesäkuuta 

1940, että maavoimat on vastaanottanut koulutuskeskuksista keväästä alkaen noin 53 000 uut-

ta II luokan nostoväen miestä palvelukseen.170 

 

Lisäksi kenttäarmeijan miesmäärää pyrittiin pitämään korkealla keräämällä halukkaita miehiä 

jäämään palvelukseen. Päämajan järjestelyosasto keräsi 8. kesäkuuta 1940 sen alaisilta osas-

toilta tietoa kuinka moni reservin aliupseeri ja miehistön jäsen halusi jäädä palvelukseen eikä 

                                            
168 PM:n käsky n:o 1662/40.Järj 1 sal, 28.5.1940, T 22502/1, Kansallisarkisto (KA). 
169 Ratinen (2018), s. 196. 
170 MaVE:n creedsanoma n:o 6478, 1.6.1940, T 22520/11, Kansallisarkisto (KA). 
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tulla lomautetuksi.171  Esimerkiksi suojeluskuntapiiriesikunnissa ja niiden alaisissa laitoksissa 

palvelleista sotilaista palvelukseen halusi jäädä vain 67 aliupseeria ja 52 miehistön jäsentä.172  

 

Tehdyillä muutoksilla suojajoukkojen vahvuus saatiin pidettyä korkeana uusissa prikaateissa 

kenttäarmeijan lomautuksista huolimatta. Tässä vaiheessa kesäkuussa palveluksessa oli val-

miiksi noin 30 000 vanhempien ikäluokkien asevelvollista. Palveluksessa olleiden lisäksi nos-

toväen II luokasta oli koulutettavana aikaisemmin mainitut yli 23 000 miestä. Näiden lukujen 

päälle tulivat vielä lomautusta odottavat reserviläiset.173  

 

Päämajan järjestelyosasto suoritti kesäkuussa 1940 puolustusvoimien vahvuuslaskennan. 

Maavoimien rajalla olevien suojajoukkojen vahvuus oli 25. kesäkuuta 1940 143 867 miestä 

(Taulukko 4).174 

 

Armeijakunta Vahvuus 

I AK 23 048 

II AK 37 042 

III AK 26 238 

IV AK 36 900 

V AK 20 639 

Yhteensä 143 867 

 

Taulukko 4: Maavoimien vahvuus 25. kesäkuuta 1940.175 

 

Lomautettujen reserviläisten tilalle saadut uudet miehet aiheuttivat maavoimissa myöskin mo-

nia haasteita ja suurin niistä oli kouluttajien puute. Pelkkien varusmiesten, nostoväen ja lo-

mauttamatta olleiden reserviläisten kouluttamiseen tarvittiin paljon lisää kouluttajia. Koulutta-

jamäärää lisättiin heinäkuusta 1940 alkaen melkein 5 200 ylimääräisellä sotilaalla.176  

 

Muita suuria muutoksia maavoimissa tapahtui elokuussa 1940, kun maavoimien toiminta itse-

näisenä ja yhtenäisenä kokonaisuutena päättyi. Maavoimien esikunta lakkautettiin ja päämaja 

otti jälleen armeijakuntien johtovastuun. Ratisen mukaan maavoimien esikunta oli saanut 

                                            
171 PM:n käsky n:o 4957/40.Järj.2, 8.6.1940, T 22520/11, Kansallisarkisto (KA). 
172 Kotijoukkojen esikunnan (Kotij.E) asiakirja n:o 3492/ Kom.3, 25.6.1940, T 22520/11, Kansallisarkisto (KA). 
173 Ratinen (2018), s. 196. 
174 Savolahti (1961), s. 44. 
175 Ibid. 
176 Ratinen (2018), s. 196. 
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valmiiksi puolustussuunnitelman ja kenttäarmeijan liikekannallepanon suojajoukoksi oli 

muodostettu asemiinsa ryhmittynyt rauhan ajan armeija.177 

 

4.2 Uudistunut sodan uhka 

 

Kesän 1940 alussa Suomessa elettiin vielä niin sanottua toipumiskautta ja maa toipui vielä 

talvisodan kokemuksista. Tilanteessa tapahtui selkeä muutos elokuussa 1940 ja Suomessa 

siirryttiin niin sanottuun toiseen jaksoon, jota kutsutaan uudistuneen sodan uhan ajaksi. Ky-

seinen jakso käsitti elokuun ja syyskuun 1940 välisen ajan.178  

 

Euroopassa toinen maailmansota jatkui ja Saksa oli sitoutunut vahvasti toukokuussa ja kesä-

kuussa 1940 Länsi-Euroopan sotaretkeen.179 Saksalaisilla oli myös muitakin suunnitelmia Eu-

roopan valtaamiseksi, sillä saksalaiset olivat kesällä 1940 aloittaneet yleisesikunnassa suunnit-

telutyön hyökkäyksestä Neuvostoliittoon. Näissä saksalaisten suunnitelmissa Suomenkin ase-

ma alkoi muuttua erilaiseksi, kuin mitä se keväällä vielä oli. Suomi alkoi kiinnostamaan Sak-

saa useasta eri syystä.180  

 

Ensimmäinen kiinnostuksen kohde oli Suomen Petsamossa oleva nikkeli, jota tarvittiin Sak-

san sotateollisuudessa. Toiseksi saksalaiset halusivat varmistaa Norjassa olevien sotilaiden lo-

gistiset yhteydet Suomen läpi. Kolmas syy saksalaisilla oli se, että Suomea oli mahdollista 

käyttää saksalaisten Neuvostoliittoon suunnitellun hyökkäyksen vasemman sivustan lähtöalu-

eena. Suomesta käsin tehtävästä hyökkäyksestä Saksalla oli mahdollista vallata Murmanskin 

satama ja katkaista Muurmannin rata. Tämän avulla saksalaiset olisivat pystyneet sotkemaan 

Neuvostoliiton länsiyhteyksiä. Saksalaiset ajattelivat, että Suomen mukaan ottaminen sitoisi 

lisäksi Neuvostoliiton voimia päähyökkäyksen suunnasta saksalaisten operaatiossa.181  

 

Neuvostoliitolla oli myös suunnitelmia talvisodan jälkeisessä Euroopassa. Saksan lisätessä 

vaikutusaluetta lännessä päätti Neuvostoliitto ottaa Euroopan itäosasta haltuunsa maita tavoit-

teenaan siirtää puolustuslinjoja kauemmaksi länteen.182 Neuvostoliiton sotilaat marssivatkin 

15.–17. kesäkuuta 1940 välisenä aikana Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Pikaisten vaalien jäl-

keen nämä maat julistettiin neuvostotasavalloiksi 20. heinäkuuta 1940. Maailmalla rinnastet-

                                            
177 Ratinen (2018), s. 196. 
178 Jokipii (1996), s. 19. 
179 Ibid. 
180 Ratinen (2018), s. 217–218. 
181 Ibid.  
182 Manninen (1988), s. 24. 
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tiin Suomi Baltian maihin ja yleisesti odotettiin, että Neuvostoliitto kiristäisi otetta myös 

Suomea kohtaan.183 

 

Neuvostoliiton miehitettyä Baltian maat kesäkuussa 1940 elettiin Suomessakin jännittäviä ai-

koja. Suomessa seurattiin tiiviisti lähialueilla tapahtunutta kehitystä ja etenkin Baltian maiden 

miehitystä. Suomalaiset tiedustelijat havaitsivat kesäkuussa 1940, että Neuvostoliitto suoritti 

sotilaallista liikehdintää Leningradin sotilaspiirissä ja tätä pidettiin uhkaavana Suomessa.184 

 

Suomessa pidettiin mahdollisena, että Neuvostoliitto aloittaisi uuden hyökkäyksen maata vas-

taan ja miehittäisi Suomen niin kuin Baltiassa oli tapahtunut aiemmin. Marsalkka Manner-

heim kirjoitti muistelmissaan kesän 1940 olleen jännittävää aikaa kaikin tavoin. Mannerhei-

mia mietitytti etenkin Baltian tapahtumat, Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden 

seuran järjestämät levottomuudet Suomessa, TASS-uutistoimiston jatkuva propaganda ja 

Neuvostoliiton ilmavoimien toistuvat ilmatilan loukkaukset Suomen alueille. Näiden lisäksi 

Neuvostoliiton toteuttamat joukkojen siirrot raja-alueella aiheuttivat marsalkka Mannerhei-

mille huolestumista tulevasta.185 

 

Saksan miehitettyä Tanskan ja Norjan Suomen yhteydet länteen olivat käytännössä katkenneet 

ja Suomen liittolaisvaihtoehdot olivat käyneet vähiin. Saksan miehityksen jälkeen Suomessa 

ajateltiin, että lännestä ei olisi odotettavissa mitään apua Suomeen.186 

 

Suomessa huomattiin heti talvisodan jälkeen, että Neuvostoliitto pyrki kaikin keinoin eristä-

mään Suomen ja pitämään Suomen riippuvaisena Neuvostoliitosta. Vielä keväällä 1940 Neu-

vostoliiton yleinen suhtautuminen Suomea kohtaan oli ollut tilanteeseen nähden hyvä, mutta 

Neuvostoliitto alkoi luoda varsinkin poliittista painetta Suomelle kesäkuusta 1940 alkaen. Ke-

säkuussa 1940 Neuvostoliitto alkoi vaatimaan Petsamon Nikkelikaivoksen toimilupaa itsel-

leen ja Neuvostoliitto pyrki vaikuttamaan Suomen puolustukseen vaatimalla Suomea riisu-

maan Ahvenanmaa aseista.187  

 

Neuvostoliitto käytti kesällä 1940 häikäilemättä Suomen hankalaa tilannetta kahden suurval-

lan välissä hyväkseen kiristämällä jatkuvasti Petsamon nikkelitoimiluvan saamisella, Ahve-

nanmaan linnoitusten purkamisella sekä vaatimalla luovutetuilta alueilta suomalaisten pois 

                                            
183 Jokipii (1996), s. 20. 
184 Turunen, Pekka: Päämajan tiedustelija. Gummerus Kustannus Oy, Jyväskylä 2008, s. 19. 
185

  Rantanen (2012), s. 80. 
186 Uola (2015), s. 161. 
187 Myllyniemi, (1982), s. 195–196. 
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kuljettaman kiinteän omaisuuden palauttamista Neuvostoliitolle. Kenraali Paavo Talvelan 

mielestä kesällä 1940 Neuvostoliitto piti tahallaan yllä riitaa saadakseen milloin tahansa ai-

heen hyökätä Suomea vastaan.188  

 

Suomessa myös päämaja seurasi tiiviisti Neuvostoliiton toimia lähialueilla ja etenkin Baltian 

miehitys lisäsi päämajan jännitystä huomattavasti. Yhteenottoja ja sodan syttymistä Neuvosto-

liiton kanssa haluttiin välttää kaikin mahdollisin keinoin. Päämajan tiedusteluosasto reagoi 

haastavaan maailmantilanteeseen kesäkuussa 1940 antamalla salaisen käskyn kaikille armei-

jakunnille vallitsevasta tilanteesta: ”Euroopan yleistilanteen yhä kärjistyessä ja Baltian mai-

den tapahtumiin viitaten, käskee ylipäällikkö suhtautumaan rajakysymyksiin entistäkin suu-

remmalla varovaisuudella. Niissä armeijakunnissa, jotka ovat luovuttaneet rajavartioinnin 

rajavartiolaitokselle, on asianomaisen rajavartiolaitoksen pidettävä kiinteä yhteys. Missä ra-

ja-aidan rakentamistyöt ovat vielä kesken, ei niitä jatketa, ellei ole ehdottomia takeita siitä, 

että erimielisyyttä rajan kulusta ei vastapuolen kanssa synny, mistä seikasta on etukäteen va-

kuuttauduttava rajavaltuutetun välityksellä. Rajaselkkauksia on ehdottomasti vältettävä ja on 

omat vartiot kyseenalaisissa tapauksissa vedettävä riittävän kauas taakse. Kaikille armeija-

kunnille huomautetaan vielä, että kaikki joukot, joilla ei ole tekemistä rajavartioinnin kanssa, 

on vedettävä taakse, niin, ettei mitään majapaikkoja ole 5 kilometriä lähempänä rajaa ja kai-

kenlainen sotilashenkilöiden asiaton oleskelu ja liikkuminen rajan läheisyydessä kielletään, 

mistä joukoille ja yksiköille on annettava tarkat rajoitukset.”189  

 

Suomen rajojen ulkopuolelta tulevien uhkien lisäksi Suomessa havaittiin, että sisäiset uhat 

ovat myös erittäin vaarallisia Suomelle ja saattaisivat aiheuttaa vakavia seurauksia. Suomessa 

nähtiin sisäiseksi uhkaksi toukokuussa Suomessa perustettu Suomen ja Neuvostoliiton rauhan 

ja ystävyyden seura. Kyseinen seura juhli kesäkuussa Baltian maiden vapauttamista Neuvosto-

liiton toimesta ja vaati Suomen hallituksen eroa, koska hallitus oli heidän mielestään haluton 

kehittämään Suomen ja Neuvostoliiton suhteita taloudellisesti ja poliittisesti. Suomessa epäil-

tiin, että Neuvostoliitto pyrkisi tekemään Suomessa samoin kuin se oli tehnyt Baltiassa kesä-

kuussa. Neuvostoliitto pyrki kuitenkin tietoisesti kärjistämään suhteita Suomeen ja saamaan 

aikaan sisäisiä levottomuuksia. SNS järjesti heinäkuussa 1940 useita tilaisuuksia Suomessa ja 

yhteenottoja poliisin kanssa syntyi jatkuvasti.190  

 

 

                                            
188 Uola (2015), s. 161–162. 
189 Päämajan tiedusteluosaston (PM tied.os) käsky n:o 8263/sal, 16.6.1940, T 22520/16, Kansallisarkisto (KA). 
190 Myllyniemi (1982), s. 196–197. 
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Neuvostoliitto nähtiin edelleen Suomessa todennäköisenä ja ainoana vihollisena heinäkuussa 

1940. Neuvostoliitto jatkoi Suomen painostusta ja antoi Suomelle jälleen uusia vaatimuksia.  

Neuvostoliitto vaati esimerkiksi 8. heinäkuutta 1940 kauttakulkuoikeutta Suomen läpi Neu-

vostoliiton Hangossa sijaitsevaan tukikohtaan. Neuvostoliitto halusi, että Suomi sallisi soti-

laskuljetukset Hangon tukikohtaan rautateitse neuvostoliittolaisilla junilla. Neuvostoliiton esi-

tystä pidettiin Suomessa epäilyttävänä, sillä juna kulkisi Helsingin kautta Hankoon. Suomi lo-

pulta solmi sopimuksen 6. syyskuuta 1940, jossa Neuvostoliitto lupasi kuljettaa junassa aseet 

ja miehet erillään. Lisäksi junien lukumäärä Suomen alueella saatiin rajoitettua kolmeen ju-

naan kerralla. Heinäkuussa tilanne Suomen kannalta oli hälyttävä ja Neuvostoliiton toimien 

katsottiin muodostavan suuren sotilaallisen uhkan Suomelle.191  

 

Neuvostoliiton muodostama jatkuva uhka muodosti Suomessa lähtökohdan, johon omien puo-

lustusjärjestelyjen täytyi kyetä vastaamaan. Maavoimien esikunnan operatiivisen osaston an-

tama arvio Neuvostoliiton hyökkäysuhasta 12. heinäkuuta 1940 oli se, että Neuvostoliitto pyr-

kisi murtamaan Suomen puolustuksen etelärintamalla Suomenlahden ja Salpausselän välillä 

päästäkseen käsiksi Etelä-Suomen suunnilleen Kymijoelta alkaviin liikenteen solmukohtiin, 

asutus ja teollisuusalueisiin sekä viljelysmaihin. Toisena pääsuuntana maavoimat näkivät 

Kuusamon ja Sallan alueet, jossa Neuvostoliiton tavoitteena olisi ollut Suomen katkaiseminen 

Pohjanlahden pohjoisosan korkeudelta.192  

 

Suomalaiset saivat myös huolestuttavia tietoja heinäkuussa Saksasta. Saksalaiset olivat Rans-

kan vallattuaan löytäneet ranskalaisesta arkistoista asiakirjan, jossa mainittiin Suomen olleen 

vain sivuseikka talvisodan aikaisissa suunnitelmissa lähettää joukkoja Suomeen.193 

 

Suomen tilanne alkoi heikentyä entistään heinäkuun vaihtuessa elokuuhun. Neuvostoliiton 

aiemmat vaatimukset Petsamon nikkelituotannosta, Ahvenanmaan puolustusjärjestelyjen 

muutoksesta ja rautatieliikenteen järjestämistä Neuvostoliiton Hangon tukikohtaan olivat edel-

leen voimassa. Lisäksi Suomessa järjestettiin lähes päivittäin SNS:n toimesta mielenosoituk-

sia ja levottomuus Suomessa kasvoi. Kaikki nämä vaatimukset ja mielenosoitukset herättivät 

suomalaisissa epäilyksiä ja epäilyä Neuvostoliittoa kohtaan. Päämajakin oli saanut huolestut-

tavia tiedustelutietoja Neuvostoliiton toiminnasta itärajan takana.194  

 

                                            
191 Myllyniemi (1982), s. 196. 
192 Karjalainen (2019), s. 157. 
193 Uola (2015), s. 161. 
194 Karjalainen (2019), s. 157–158. 
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Suomen tilannetta seurattiin myös Saksassa sillä Saksan lähettiläät ja sotilasasiamiehet ilmoit-

tivat elokuussa Berliiniin havaintonsa Tallinnasta ja Helsingistä. Lähettiläiden ja sotilasasia-

miesten mukaan Suomi joutuisi piakkoin Neuvostoliiton uuden hyökkäyksen kohteeksi.195 

 

Päämaja sai elokuussa 1940 sisäasiainministeriöltä huolestuttavan kirjeen kenttäarmeijan ko-

tiuttamisiin ja nostoväen palvelukseen käskemisiin liittyen. Sisäasiainministeriön kirjeessä to-

dettiin, että eri puolilla Suomea oli toimeenpantu yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaaranta-

via kokouksia ja muita mielenosoituksia. Kirjeen mukaan poliisiresurssit eivät riittäneet mie-

lenosoitusten taltuttamiseen, sillä puolustusvoimien sotapalveluksessa oli useita päällystöön, 

alipäällystöön ja miehistöön kuuluvia poliisitoimenhaltijoita. Ministeriö toivoi, että poliisit 

vapautettaisiin tai lomautettaisiin niin pitkäksi aikaa, että kriittinen sisäpoliittinen tilanne hel-

pottuisi Suomessa.196 Päämajan järjestelyosasto reagoi tilanteeseen ja määräsi 12. elokuuta 

1940 kaikki puolustusvoimissa palveluksessa olevat poliisitoimenhaltijat viipymättä lomautet-

tavaksi toistaiseksi.197  

 
Päämaja sai lisää huolestuttavia tietoja heinäkuun ja elokuun aikana, joilla oli myös vaikutusta 

kenttäarmeijan puolustusvalmiuteen. Päämajan tiedustelutietojen mukaan Neuvostoliitto olisi 

keskittämässä joukkojaan Suomen itärajalle. Päämajan tiedusteluosasto arvioi 7. elokuuta, että 

neuvostoliittolaisten jo raja-alueella olleiden 9 divisioonan määrän nousevan 23 divisioonaan 

15. elokuuta 1940 mennessä. Päämajan mukaan silloin Neuvostoliitolla olisi operaatiovalmius 

hyökätä Suomeen.198 Suomalaiset saivat tietoon myös, että neuvostoliittolaiset olisivat kerto-

neet Virossa paikallisille, että sen joukot suuntaisivat Karjalan alueelle seuraavaksi. Nämä 

Neuvostoliiton tekemät liikkeet tulkittiin Suomessa siten, että Neuvostoliitto saattaisi hyökätä 

Suomeen.199   

 
Suomen ylipäällikkö Marsalkka Mannerheim oli erittäin huolissaan muuttuneesta tilanteesta 

Suomen lähialueella elokuussa 1940. Mannerheim esitti 8. elokuuta 1940 Suomen hallituksen 

pitämässä kriisi-istunnossa osittaisen liikekannellepanon aloittamista Suomessa. Suomen hal-

litus ei ollut kuitenkaan halukas hyväksymään Mannerheimin tekemää esitystä, mutta Man-

nerheim päätti kuitenkin kohottaa ylipäällikön roolissa ja valtuuksilla puolustusvoimien val-

miutta vastaamaan kohonnutta uhkaa Neuvostoliiton suunnalta.200 

 

                                            
195 Jokipii (1996), s. 20.  
196 Sisäasianministeriön kirje n:o 5536, 10.8.1940, T 22520/11, Kansallisarkisto (KA). 
197 PM:n käsky n:o 5550/40.Järj.2, 12.8.1940, T 22520/11, Kansallisarkisto (KA). 
198 Myllyniemi (1982), s. 199. 
199 Manninen (1988), s. 24. 
200 Karjalainen (2019), s. 158. 



        55 

 

Elokuun loppupuolella Suomen heikkoon sotamateriaalitilanteeseen ja naapurisuhteisiin oli 

tulossa isoja muutoksia. Suomeen saapui korkea-arvoisia vieraita Saksasta, sillä Saksan halli-

tuksen erikoisvaltuutettu, everstiluutnantti Joseph Veltjens saapui Suomeen vierailulle. Velt-

jensin tavoitteena oli neuvotella Marsalkka Mannerheimin kanssa kauttakulkusopimus saksa-

laisille huoltokuljetuksille Pohjois-Suomen läpi. Tämän lisäksi Veltjenssillä oli suomalaisille 

tarjous, sillä hänellä oli lupa ilmoittaa, että Suomella olisi mahdollisuus ostaa Saksasta aseita 

ja muita sotamateriaaleja. Saksalaisten yllättävä tarjous Suomelle aseista ja muista materiaa-

lista oli käännekohta Suomen tulevaisuuden kannalta. Tämä Veltjenssin tarjous herätti mar-

salkka Mannerheimissa toivoa paremmasta tulevaisuudesta hankalan tilanteen keskellä. Mik-

ko Karjalaisen mukaan Mannerheim sai luultavasti myös samalla tapaamisella selville, että 

saksalaisten lähteiden mukaan Neuvostoliitto valmistelisi uutta sotaa Suomea vastaan.201 

 

Asekauppias Veltjensin elokuussa 1940 Suomen vierailun yhteydessä saatu lupaus siitä, että 

Suomi saisi ostaa aseita Saksasta oli ensimmäinen konkreettinen merkki suomalaisille, että 

saksalaisten asenne Suomea kohtaan oli muuttunut huomattavasti. Tulevien asekauppojen 

avulla suomalaiset pystyivät ajattelemaan, että Suomen eristäytymiseen kahden suurvallan vä-

liin olisi tulossa helpotusta. Saksalaisten kauttakululla oli myös positiivisia vaikutuksia Suo-

meen, sillä se lisäsi turvallisuudentunnetta ja suomalaiset tunsivat itsensä aiempaa turvatum-

maksi Neuvostoliittoa vastaan.202 

 

Myöhemmin vuonna 1940 selvisi, että Suomessa elokuun kriisiksi kutsuttu uhkaava ja kiris-

tynyt tilanne Neuvostoliiton kanssa oli perustunut osittain väärään tilannearvioon. Syy sille 

miksi Neuvostoliitto siirsi joukkoja elokuussa Baltiassa oli se, että Neuvostoliitto oli vetänyt 

osan joukoista pois Baltiasta.203  

 

Elokuun lopulla Suomen Neuvostoliiton lähettiläs Juho Paasikivi oli saanut vakuutettua Neu-

vostoliitolle Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden olevan kunnossa. Paasikiven vakuuttelujen 

jälkeen elokuun lopussa Neuvostoliitto lopetti muun muassa aktiivisen lehdistön kampanjoin-

nin Suomea vastaan. Myöskin päämajan tiedusteluosasto muutti aikaisempaa arviota Suomen 

rajalla olevista Neuvostoliiton joukoista, joita ajateltiin olevat vain 16–20 divisioonaa. Neu-

                                            
201 Karjalainen (2019), s. 159. 
202 Uola (2015), s. 164–166. 
203 Manninen (1988), s. 25.  
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vostoliiton hyökkäyksen uhka Suomea vastaan näytti väistyvän vähitellen elokuun loppuun 

mennessä.204  

 

Suomessa elettiin kesällä 1940 jännittyneitä aikoja. Niin Suomen hallitus kuin puolustusvoi-

mien ylin johtokin joutuivat olemaan jatkuvasti valppaina Neuvostoliiton painostuksen takia. 

Neuvostoliiton toimet Suomea kohtaan nähtiin uhkaaviksi ja erilaisia huhuja ja tiedustelutie-

toja oli liikkeellä paljon. Suomessa ajateltiin, että Neuvostoliitto käyttäisi sotilaallista voimaa 

Suomea vastaan ja pyrkisi valtaamaan Suomen. Suomen lähialueella tapahtui useita Neuvos-

toliiton joukkojen siirtoja kesän aikana ja Baltian maiden miehitys lisäsi vain jännitteitä Suo-

men lähialueella. Suomen ja Neuvostoliiton ulkopoliittiset suhteet olivat huonot ja monet krii-

sit hallitsivat kesän 1940 tapahtumia. Monien mielestä Neuvostoliiton arveltiin käyttävän soti-

laallista voimaa Suomea kohtaan. Neuvostoliitto suoritti monia alueloukkauksia Suomen alu-

eelle. Lisäksi suomalaiset havaitsivat, että Neuvostoliitto lisäsi joukkoja Hangon tukikohdas-

sa. Kesän 1940 epävakaina ja levottomina aikoina Suomen hallitus ei kuitenkaan halunnut pa-

hentaa hankalaa kahdenvälistä tilannetta tekemällä huonoja päätöksiä perustuen epävarmoihin 

tietoihin.205 

 

Kesällä 1940 suomalaiset saivat myös hyviä uutisia hankalan tilanteen keskellä. Saksalaisten 

yhteydenotto elokuussa oli suomalaisille mieluisa ja loi uskoa tulevaan ja helpottaisi Suomen 

sotilaallista tilannetta. Turvallisuuspoliittisesti hankalalle tilanteelle oli näkyvissä apua ja 

Suomessa saatiin uusi vaihtoehto yksin taistelemiseen Neuvostoliittoa vastaan.206 Paavo Tal-

vela oli todennut 21. elokuuta 1940 Mannerheimille kyseisen viikon olleen kohtalon viikko ja 

että silloin kääntyi Suomen tie Saksan rinnalle.207 

 

4.3 Kenttäarmeijan kotiuttamisen päättyminen 

 

Huolimatta maailmantilanteesta kesäkuussa 1940 Suomessa jatkettiin edelleen kenttäarmeijan 

lomauttamista ja kotiuttamista. Kenraaliluutnantti Heinrichs ilmoitti ylipäällikkö Mannerhei-

mille 1. kesäkuuta 1940 creedsanomalla kotiuttamisen tilanteen huhtikuulta ja toukokuulta. 

Heinrichs ilmoitti, että reserviläisiä oli huhti–toukokuun kuluessa lomautettu koko siihen 

mennessä käsketty erä. Jäljellä maavoimissa oli vain se määrä reserviläisiä mikä oli käsketty 

                                            
204 Myllyniemi (1982), s. 200. 
205 Wessman, Raimo: Poliittinen kehitys Suomessa talvisodan jälkeen, Suomen sota 1941–1945, 1.osa, Sotahisto-

riallisen tutkimuslaitoksen sotahistoriallinen toimisto (toim.), kustannusosakeyhtiö Sotateos, kirjapaino Oy Savo, 

Kuopio 1965. s. 50–51. 
206 Ratinen (2018), s. 217–218.  
207 Uola (2015), s. 162. 
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toistaiseksi jäämään palvelukseen, eli noin 19 000 miestä. Heinrichsin mukaan miehille oli 

tiedotettu, että heidät lomautetaan kesäkuuhun mennessä. Samassa sanomassa ilmoitettiin 

Maavoimien palveluksessa olevien miesten määrä, joka oli 120 000 miestä.208  

 

Päämaja antoi 8. kesäkuuta 1940 uuden käskyn reserviläisten lomauttamisesta ja käskyssä 

käskettiin reserviin kuuluvien alipäällystön ja miehistön lomauttamisesta toistaiseksi kesä-

kuun aikana. Päämajan järjestelyosasto ei kuitenkaan kyennyt 8. kesäkuuta 1940 annetussa 

käskyssä kertomaan tarkkaa päivää ja millä tavalla reservin päällystö tultaisiin lomautta-

maan.209  

 

Kuten keväällä myöskin kesällä kotiuttaminen ja lomauttaminen aiheuttivat haasteita, ja nos-

toväen kouluttaminen aiheutti ongelmia siviiliyhteiskunnan kannalta. Reservin päällystön pi-

täminen palveluksessa aiheutti huolta joukoissa. Asiaan otti kantaa esimerkiksi 21. divisioo-

nan komentaja eversti N.V. Hersalo lähettämässään kirjeessä 2. armeijakunnan komentajalle: 

”Esiintyy yhä lukuisammin tapauksia, jolloin reservin upseerit ja -aliupseerit anovat lomaut-

tamista toistaiseksi, perustellen anomustaan mm. sillä, että he muussa tapauksessa menettävät 

vakinaisen toimensa siviilissä. Useita anomuksia on seurannut joidenkin laitosten ja liikkei-

den kirjelmiä, joissa ilmoitetaan sama asia, että jollei siihen mennessä palaa takaisin toi-

meensa, on laitos tai liike pakotettu ottamaan tilalle uuden henkilön. Nykyisen tilanteen jat-

kuminen muodostuu kestämättömäksi. On enemmän kuin valitettavaa, jos ne reserviläiset, jot-

ka ovat vielä palveluksessa, tätä maalle tärkeää asiaa hoitaessaan menettävät leipänsä”.210 

 

Vankeinhoitovirasto oli 17. kesäkuuta 1940 lähettämässään kirjeessä päämajalle huolissaan 

vankiloiden virkailijoiden riittävyydestä. Kirjeessä todettiin, miten osa vartijoista oli vielä 

kenttäarmeijan palveluksessa ja osa oli käsketty palvelukseen II luokan nostoväen mukana. 

Kirjeessä vankeinhoitovirasto vaati, että päämaja vapauttaisi kaikki nämä vankiloiden virkaili-

jat palveluksesta.211  

 

Päämaja lähetti maavoimille 29. kesäkuuta creedsanoman, jossa tarkennettiin 8. kesäkuuta 

1940 annettua käskyä reserviläisten lomauttamisesta. Aiemmassa käskyssä käskettiin, että 

miehistö ja alipäällystö lomautettaisiin kesäkuun aikana. Nyt tähän lomauttamisasiaan oli tul-

lut muutos ja lomauttaminen koskisi vain miehistöä.212  Maavoimien esikunta reagoi 1. heinä-

                                            
208 MaVE:n creedsanoma n:o 6478, 1.6.1940, T 22520/11, KA. 
209 PM:n käsky n:o 4957/40.Järj.2, 8.6.1940, T 22520/11, KA. 
210 21. Divisioonan esikunnan (21.DivE) esitys n:o 2920/I/1/7, 22.6.1940, T 22520/11, Kansallisarkisto (KA). 
211 Vankeinhoitoviraston kirje n:o 3399, 17.6.1940, T 22520/11, Kansallisarkisto (KA). 
212 PM:n creedsanoma n:o 343/järj.2, 29.6.1940, T 22520/11, Kansallisarkisto (KA). 
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kuuta antamassa käskyssä päämajan järjestelyosaston 29. kesäkuuta antamaan creedsanomaan 

ja määräsi kaikki miehistöön kuuluvat reserviläiset viipymättä lomautetuksi. Upseerien ja ali-

upseerien tilanne oli vielä avoin ja heidän lomauttamisen käskyä odotettiin vielä.213  

 

Kesäkuussa 1940 myös sanomalehtien yleisöosastokirjoituksissa oli monia mielipiteitä lomau-

tuksista ja II luokan nostoväen kutsumisesta palvelukseen. Useat nostoväen miehet, lomautus-

ta odottaneet kenttäarmeijan reserviläiset sekä heidän omaiset kirjoittivat valtakunnan sano-

malehtiin vihaisia mielipiteitä kotiuttamisesta ja nostoväen palvelukseen kutsumisesta. Uusi 

Suomi lehdessä joku tuntematon kirjoittaja oli kirjoittanut mielipidekirjoituksen lehdessä 

aiemmin valittaneille reserviläisille miksi heidän pitää olla edelleen kenttäarmeijan palveluk-

sessa: ”Meillä on nyt palveluksessa enemmän väkeä kuin tuonnottasina rauhan vuosina. Niin 

on kaikkialla maailmassa. Me suomalaiset toteutimme kunniakkaasti pohjoismaisten kansojen 

vapaitten miesten iki-ikuista oikeutta kantaa ja käyttää asetta. Viimeaikaisissa myllerryksissä 

on Euroopan useilta kansoilta mennyt syyllä tai syyttömästi tuo oikeus. Mutta meillä suoma-

laisilla on toki tuo ikipyhä oikeus. Vapaan miehen oikeus. Ei siis pidä marista asetakkistemme 

eikä heidän omaistensakaan. Armeijan ja puolustusministeriön johdossa on selväjärkisiä 

miehiä. Kyllä ne lomat ja lomauttamiset tulevat suurin piirtein ja yleensä vallan oikein. Jos 

jossain patterissa tai komppaniassa tapahtuu epätasaisuuksia, niin kyllä ne tasautuvat ja si-

liytyvät”.214 

 

Lomauttamisten ja kotiuttamisten aikana huomattiin muitakin ongelmia kuin epätasa-arvo lo-

mauttamisissa. Päämaja tiedotti esimerkkisi Raahen suojeluskuntapiirin lehdessä 1. kesäkuuta 

1940, että kotiutetut ja lomautetut ovat vieneet kotiin aseita, taistelu-, viesti- ja pioneeriväli-

neitä. Päämajan tiedotteen mukaan nämä joukko-osastosta saadut, kentältä löydetyt tai vallatut 

taisteluvälineet olivat Suomen valtion omaisuutta ja lehdessä tiedotettiin, että kyseiset materi-

aalit olisi palautettava suojeluskuntapiirille välittömästi. Lehden tiedotteessa lisättiin vielä, et-

tä päällystön luvallakin kotiin lähtiessä mukaan otetut aseet, taistelu-, viesti- ja pioneeriväli-

neet tulisi palauttaa valtiolle.215  

 

Kenttäarmeijan kotiuttamisen yhteydessä maavoimissa tapahtui 1. heinäkuuta 1940 uuteen 

prikaati kokoonpanoon siirtyminen, joka merkitsi myös puolustusvoimien siirtymistä rauhan-

ajan kokoonpanoon.216  

                                            
213 MaVE Os.2:n käsky n:o 2363/V/26, 1.7.1940, T 22520/11, Kansallisarkisto (KA). 
214 Uusi Suomi, mielipidekirjoitus 7.6.1940, s. 8. 
215 Kuormarenki, tiedote, 1.6.1940, s. 12. 
216 MaVE:n käsky nro 1810/40.Järj 40. Järj.1.sal, 13.6.1940, T 2865/4, KA. 
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Vielä heinäkuussa kenttäarmeijan palveluksessa oli lomauttamista odottavia reserviläisiä. 

Kenttäarmeijan palveluksessa olleiden reservin upseerien ja aliupseerien pitkä odotus kotiin 

pääsystä jatkui ja miehet olivat omaan lomauttamistilanteeseen pettyneitä. Miehistöä oli kotiu-

tettu ja reservin upseerit ja aliupseerit olivat edelleen kenttäarmeijan palveluksessa. Suomen 

Sosiaalidemokraattilehdessä 14. heinäkuussa 1940 nimimerkillä ”26 kuukautta palvellut res. 

kersantti” kirjoitti reservin aliupseerien kotiuttamisesta oman näkemyksen. Hänen mielestään 

oli väärin, että 13. lokakuuta 1939 palvelukseen astuneet reservin aliupseerit olivat vieläkin 

palveluksessa. Hän totesi mielipidekirjoituksessa seuraavaa: ”Palvelukseen on jätetty pieni 

joukko vanhoja reservialiupseereita, kun jo muut lomautettiin kolmisen kuukautta sitten, eikä 

meille ole mitenkään ajateltu suorittaa mitään hyvitystä siitä, että meitä pidetään ties, kuinka 

kauan palveluksessa. Useimmat meistä on ovat jo menettäneet työpaikkansa, kun eivät ole 

täältä päässeet pois ja kaikki, jotka vielä ovat palveluksessa ovat jo menettäneet kesäloman-

sa”.217 

 

Vaikka kouluttajista ja vapaaehtoisista oli pulaa kenttäarmeijassa, niin päämajan järjestely-

osasto käski 9. heinäkuuta 1940 olevalla käskyllä että kaikki henkilökunta sekä reserviläiset, 

joilla ei ollut vakinaista virkaa tai jotka eivät tulleet palkatuksi ylimääräisenä puolustuslaitok-

sen palvelukseen oli vapautettava niin pian kuin mahdollista tai viimeistään 31. heinäkuuta 

1940 mennessä”.218  

 

Kenttäarmeijan kotiuttaminen päättyi päämajan 9. heinäkuuta 1940 antaman käskyn mukai-

sesti ja reservin upseerien ja aliupseerien pitkä odotus päättyi heinäkuun loppuun 1940 men-

nessä. Tämän jälkeen voidaankin todeta, että kenttäarmeijassa palvelleet reserviläiset saatiin 

kotiutettua ja lomautettua kokonaisuudessaan. Tämän jälkeen maavoimien palveluksessa oli 

enää ikäluokasta koulutettavat varusmiehet, keväällä ja kesällä 1940 palvelukseen käsketyt II 

luokan nostoväen miehet sekä kantahenkilökunta. Kotiuttamisten ja lomauttamisen jälkeen 

rauhanajan armeijan muodosti lopulta talvisodan jälkeisen suojajoukon.219 

 

                                            
217 Suomen sosiaalidemokraatti, mielipidekirjoitus 14.7.1940, s. 13. 
218 PM:n käsky n:o 1974/40.Järj.1, 9.7.1940, T 22520/11, Kansallisarkisto (KA). 
219 Ibid, Ylikoski (1979), s. 392–394. 
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5 TASAPAINOILUA SYKSYLLÄ 1940 

 

5.1 Rauhan ajan maavoimat 

 

Kesän vaihtuessa syksyyn maavoimien kenttäarmeijan vahvuus oli muuttunut huomattavasti 

verrattuna talvisodan päättymisen jälkeisiin lukuihin. Maaliskuussa palveluksessa olleista 245 

000 miehestä joulukuuhun tultaessa oli kotiutettu sekä lomautettu kaikki käsketyt reserviläiset 

ja maavoimien vahvuus oli pienentynyt 80 500 mieheen.220 Vaikka kotiuttamisen voidaan las-

kea maavoimissa päättyneeksi elokuussa 1940, on tutkimuksen kannalta tärkeää ymmärtää 

vielä syksyn ja alkutalven 1940 tapahtumat isossa kokonaisuudessa kenttäarmeijan kotiutta-

miseen liittyen. Loppuvuoden kannalta on myös tärkeää ymmärtää maavoimien vahvuuksien 

muutosten taustat ja se miksi kenttäarmeijan vahvuus oli vielä loppuvuodesta niin korkea. 

 

Puolustusvoimissa tapahtui syksyllä 1940 iso organisaatiomuutos, kun marsalkka Manner-

heim käski päämajan muutettavaksi puolustusvoimain pääesikunnaksi 16. syyskuuta 1940. 

Pääesikunta toimi jatkossa käytännössä Mannerheimin johtoesikuntana.221 Rauhan ajan maa-

voimissa tapahtui vielä monia muutoksia loppuvuoden aikana. Syksyn aikana puolustusvoi-

mien pääesikunta oli saanut valmiiksi uuden liikekannallepano suunnitelman, jolla korvattiin 

talvisodan jälkeen voimassa ollut suunnitelma. Tällä suunnitelmalla pystyttiin parantamaan ja 

selkeyttämään aiempaa monimutkaista suunnitelmaa.222 

 

Kevään ja kesän haastavan ja monimutkaisen kenttäarmeijan kotiuttamisen jälkeen pääesikun-

ta määräsi selvittämään puolustusvoimien reserviläisten todellisen määrän. Henkilöstötilan-

teen selvittämiseksi ympäri Suomea pidettiin lokakuussa 1940 valvontakokouksia. Valvonta-

kokousten avulla selvitettiin Suomen asekelpoisten miesten määrä todellisuudessa, sillä kent-

täarmeijan kotiuttamisen aikana tilanne oli ollut vielä monin paikoin sekava johtuen esimer-

kiksi karjalaisten evakkojen sijoittumisesta ympäri Suomea. Kaikki Suomen reserviläiset sekä 

nostoväen I luokan miehet, jotka olivat syntyneet ennen vuotta 1895 käskettiin saapua valvon-

takokouksiin. Näiden kokousten aikana selvisi, että syksyllä 1940 Suomen puolustusvoimien 

kokonaismiesmäärä oli 474 000 miestä. Näistä miehistä oli 98 000 vakinaisessa palveluksessa 

ja 376 000 miestä reserviläisiä.223       

                                            
220 Reini (1965), s. 98. 
221 Karjalainen (2019), s. 161. 
222 Hietanen (2002), s. 122. 
223 Ibid. 



        61 

 

Syksyllä 1940 tapahtui myös muita isoja muutoksia, jotka liittyivät maavoimiin ja sen puolus-

tusvalmiuteen. Tultaessa loppuvuoteen maavoimien sotavarustuksen määrä ja laatu oli paran-

tunut huomattavasti ja tämän takia puolustusvalmiuden kehittämiseen lisättiin myös hyök-

käyksellisiä vaihtoehtoja, joilla pyrittiin aktiiviseen taisteluun paikalla olevan taistelun lisäksi. 

Tämän lisäksi vuoden vaihteessa 1940–1941 pääesikunnan operatiivisella osastolla laadittiin 

ensimmäisiä suunnitelmia menetettyjen alueiden takaisin valtaamiseksi.224  

 

Toinen iso muutos mikä vaikutti maavoimien vahvuuteen ja puolustusvalmiuteen tapahtui 

marraskuussa 1940. Puolustusvalmiuden ylläpitämiseksi hallitus antoi esityksen vuoden 1932 

asevelvollisuuslain muuttumisesta. Muutoksen tavoitteena oli turvata puolustusvoimissa tar-

peeksi suuri varusmiesten määrä sen jälkeenkin, kun kenttäarmeijan reserviläisten tilalle käs-

ketyt II luokan nostoväen miehet sekä vuonna 1939 palveluksen aloittaneet varusmiehet kotiu-

tettaisiin maavoimien palveluksesta. Tällöin maavoimien suojajoukkojen määrä itärajalla olisi 

vähentynyt huomattavasti. Asevelvollisuuslain muutoksella palvelusaika nostettiin varusmie-

hillä yhdestä vuodesta kahteen vuoteen.225  

 

Vaikka maavoimat olivat siirtyneet rauhanajan organisaatioihin ja Neuvostoliiton painostus 

oli vähentynyt kesän tilanteesta huomattavasti tuli Suomessa kuitenkin olla edelleen sotilaalli-

sesti valppaina. Maavoimien uusien organisaatioiden tai muidenkaan kenttäarmeijan järjeste-

lyihin liittyvien asioiden ei haluttu leviävän ylimääräisille ihmisille tai etenkään neuvostoliit-

tolaisille. Tästä aiheesta oli huolissan muun muassa pääesikunta, sillä se antoi alajohtoportail-

le käskyn marraskuussa 1940 olla tarkkana salassa pidettävän materiaalin kanssa. Pääesikunta 

oli huolissaan siitä, että maaseudulta oli soiteltu pääesikunnan järjestelyosastolle ja tiedusteltu 

perustettavien yksiköiden numeroita ja perustamistehtäviä. Pääesikunta käskikin kaikkia sota-

valmisteluja tekeviä osastoja kiinnittämään huomiota salassa pidettäviin asioihin.226 

 

5.2 Valoa näkyvissä 

 
Syyskuun 1940 alussa Suomessa yleisesti elettiin vielä uudistuneen sodanuhan aikaa, joka 

päättyi syyskuun loppuun mennessä. Tähän aikaan mahtui niin elokuun kriisi kuin Neuvosto-

liiton jatkuva painostus Suomea kohtaan. Nyt nämä uhat Suomea kohtaan olivat vähentyneet 

ja syyskuun jälkeen tilanne muuttui parempaan päin ja Suomessa siirryttiin elämään niin sa-

                                            
224 Karjalainen (2019), s. 163. 
225 Hietanen (2002), s. 122. 
226 PE:n käsky n:o 6468/40/jär.2.sal, 4.11.1940, T 22520/15, Kansallisarkisto (KA). 
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nottua kolmatta jaksoa. Syyskuun lopusta aina joulukuun loppuun asti kestävää jaksoa on his-

torian tutkimuksessa kutsuttu unionipoliittiseksi neuvotteluvaiheen jaksoksi. Tätä jaksoa lei-

masi vahvasti Suomen ja Ruotsin lähentyminen etenkin sotilaallisesti ja Suomen ja Ruotsin 

tavoitteena olikin syksyllä 1940 pysyä suurvaltojen välisten selkkauksien ulkopuolella mah-

dollisimman pitkään.227   

 

Suomen ja Saksan suhteissa tapahtui isoja muutoksia syksyllä 1940, sillä maat lähentyivät 

huomattavasti keskenään monella eri tavalla. Tämän lisäksi Saksan johtaja Adolf Hitler oli 

päättänyt ottaa Suomen mukaan saksalaisten hyökkäyssuunnitelmiin Neuvostoliittoa vastaan 

loppuvuonna 1940.228 Suomen haastava sisäinen tilanne rauhoittui elokuun kriisin jälkeen, sil-

lä SNS-seuran mielenosoitukset laantuivat merkittävästi ja niihin liittynyt jatkuva painostus 

Suomen hallitusta kohtaan vähentyi huomattavasti.229 

 
Suomen ja Neuvostoliiton suhteet olivat rauhoittuneet syyskuun alkuun mennessä ja tilanne 

Suomessa ja sen lähialueilla oli muuttumassa paremmaksi. Vaikka Neuvostoliiton kanssa välit 

olivat rauhalliset syyskuun alussa, Suomessa tapahtui kuitenkin asioita, joilla oli negatiivisia 

vaikutuksia Suomen ja Neuvostoliiton jo ennestään haasteellisille suhteille. Ensimmäinen 

Suomen ja Neuvostoliiton suhteita heikentänyt asia oli se, kun 22. syyskuuta 1940 Vaasan ja 

Oulun satamiin saapui saksalaisia kuljetusaluksia, jotka toivat saksalaisia sotilaita ja kalustoa 

Suomen maaperälle. Sotilaiden tulo liittyi Suomen elokuussa 1940 tekemään kahdenväliseen 

kauttakulkusopimukseen Saksan kanssa. Suomen Saksan kanssa solmiman kauttakulkusopi-

muksen mukaan saksalaiset sotilaat jatkoivat matkaa Norjaa kohti Suomen läpi. Kauttakulku-

sopimus oli Neuvostoliitolle näkyvä poliittinen signaali Suomen ja Saksan välisistä lämmen-

neistä suhteista.230  

 

Kauttakulkusopimus ja saksalaisten saapuminen Suomen maaperälle ei muuttanut juuri mi-

tenkään Suomen uhanlaista asemaa kriittisessä maailmantilanteessa. Suomalaiset eivät olleet 

sopineet mitään sotilaallisesta yhteistyöstä saksalaisten sotilaiden kanssa tuossa vaiheessa syk-

syä. Saksalaiset sotilaat eivät olisi auttaneet suomalaisia vaan Suomi olisi joutunut todennä-

köisesti selviytymään uudesta sodasta Neuvostoliiton kanssa yksin.231 Yleinen mielipide oli 

                                            
227 Jokipii (1996). s. 19–21. 
228 Häikiö (2005), s. 19–20.  
229 Rantanen (2012), s. 108. 
230 Häikiö (2005), s. 18–19.  
231 Nevakivi, Jukka: Liukuminen uuteen sotaan, Itsenäisyyden puolustajat–Rintamalla. Lauri Haataja (toim.), WS 

Bookwell Oy, Porvoo 2002 s. 133.  
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kuitenkin muuttunut Suomessa ja suhtautuminen Saksaan oli huomattavasti positiivisempi 

kuin aiemmin.232  

 

Vaikka elokuun kriisin jälkeen Neuvostoliiton Suomea vastaan toteuttama painostus väheni 

huomattavasti, tapahtui sitä silti edelleen. Lähes koko välirauhan ajan ja etenkin vuoden 1940 

aikana Neuvostoliiton toteuttama Petsamon nikkelikaivokseen liittyvä painostus jatkui edel-

leen. Suomi pyrki jälleen viivyttelemään mahdollisimman pitkään nikkelikysymyksen ratkai-

sua Neuvostoliiton hyväksi. Toisena vaatimuksena Neuvostoliitto halusi Suomelta konsultaa-

tio-oikeutta Ahvenanmaalle, vaikka Suomi oli jo aiemmin myöntynyt joukkojen poisvetämi-

seen, linnoitusten hävittämiseen ja Neuvostoliiton konsulaatin perustamiseen Ahvenanmaalle. 

Suomi kuitenkin yritti tapansa mukaan viivyttää mahdollisimman pitkään päätöksentekoa.233 

 

Lokakuun alusta alkaen kutsuttua aikaa Suomessa on kutsuttu niin sanotuksi unionipoliittisek-

si ajaksi. Lokakuussa tapahtui Suomen ulkopolitiikassa muutoksia, joilla oli vaikutusta myös 

maavoimiin ja puolustusvalmiuteen.234 Suomessa yleinen ilmapiiri oli parantunut syksyllä ja 

turvallisuuden tunnetta oli lisännyt saksalaisten saapuminen Suomeen kauttakulun alettua. 

Suomessa liikkuikin paljon huhuja ja pohdittiin miten kauttakulku vaikuttaisi naapurisuhtei-

siin Neuvostoliiton kanssa. Lisäksi Suomessa pohdittiin, miten useisiin paikkakuntiin jäänei-

siin saksalaisiin sotilaisiin tulisi suhtautua. Suomessa alettiin hiukan pelkäämään sotkeutumis-

ta suurvaltasotaan.235 

 

Ruotsin ja Suomen halua pysyä suurvaltaselkkauksien ulkopuolella kuvasti maiden välinen 

liittosuunnitelma syksyllä 1940. Suomen puolustusministeri Rudolf Walden sai Ruotsista liit-

tosuunnitelmakirjeen, jossa oli suunnitelma Suomen ja Ruotsin välisestä liitosta. Suunnitel-

massa liiton johdossa olisi ollut Ruotsin kuningas ja armeijan ylipäällikkönä olisi toiminut 

Marsalkka Mannerheim. Lokakuun ja marraskuun vaihteessa 1940 näytti vahvasti siltä, että 

pohjoismainen unioni olisi syntymässä Ruotsin ja Suomen välille. Haasteena tässä suunnitel-

massa oli kuitenkin se, että unionisuunnitelmasta tiesi vasta pieni määrä ihmisiä.236  

 

Neuvostoliitto sai tiedon Suomen ja Ruotsin suunnittelemasta unionisuunnitelmasta diplo-

maattiteitse. Neuvostoliiton mukaan Suomi–Ruotsi unioni horjuttaisi pohjolan tasapainoa ja 

heikentäisi Suomen ja Neuvostoliiton suhteita. Saksa sai myös tiedon Suomen ja Ruotsin uni-

                                            
232 Upton (1965), s. 270. 
233 Rantanen (2012), s. 105–106. 
234 Jokipii (1996), s. 19. 
235 Rantanen (2012), s. 123. 
236 Jokipii (1996), s. 21. 
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onisuunnitelmasta, eikä sekään ollut tyytyväinen suunnitellusta liitosta. Saksan ja Neuvostolii-

ton painostusten takia Suomi ja Ruotsi joutuivat unohtamaan unionisuunnitelmat kokonaan. 

Suomessa todettiinkin suunnitelman kariutuessa, että jos jatkossa Suomea painostettaisiin po-

liittisesti, se joutuisi suorittamaan valintansa suurvaltojen kesken kummalle puolelle asettui-

si.237  

 

Saksalaisten sotilaiden kauttakulku Suomessa jatkui syksyn aikana. Syyskuun 1940 lopulla 

Suomen ja Neuvostoliiton tekemän sopimuksen mukaan alkoi myös Neuvostoliitto siirtämään 

sotilaitaan Suomen läpi. Neuvostoliitto siirsi joukkojaan Hankoon Neuvostoliiton uuteen tu-

kikohtaan. Suomen maa-alueella oli loppuvuoden 1940 aikana Suomen, Neuvostoliiton sekä 

Saksan sotilaita.238 Voidaankin päätellä, että tilanne Suomessa on ollut erikoinen ja aiheutta-

nut monenlaisia ajatuksia niin puolustusvoimien ylimmässä johdossa, kuin yksittäisen ihmisen 

mielessä. Ulkomaisten sotilaiden läsnäolo Suomessa on mahdollisesti vaikuttanut monien 

suomalaisten ihmisten mielipiteisiin ja mahdollisen seuraavan sodan uhka on leijunut ilmassa. 

 

Marraskuussa 1940 maailmalla tapahtui suuria asioita, joilla oli myös heijastevaikutuksia 

Suomeen ja Suomen tulevaisuuteen. Saksan ja Neuvostoliiton välit olivat olleet jo hieman tu-

lehtuneet syksyllä 1940, mutta tilanne näiden maiden välillä paheni loppuvuonna. Neuvosto-

liiton ulkoministeri Molotov ja Saksan johtaja Hitler tapasivat Berliinissä 12.–13. marraskuuta 

1940. Molotov oli pyytänyt Saksalta lupaa vapaisiin toimintavaltuuksiin Suomen kannalta. 

Neuvostoliitto olisi halunnut liittää Suomen itselleen niin kuin se oli liittänyt Baltian maat ke-

sällä 1940. Adolf Hitler ei suostunut Molotovin esitykseen vaan totesi, että Saksan taloudelli-

set intressit edellyttävät, että Neuvostoliitto ei sotisi Suomen kanssa. Asiasta ilmoitettiin 

Suomeen ja Marsalkka Mannerheim sai kuulla tiedon Saksasta, että Hitler on halunnut yleisen 

rauhan säilyvän Skandinaviassa.239 Marraskuun 1940 neuvottelujen tapahtumia voidaankin pi-

tää isona käännekohtana Suomen ulkopolitiikassa ja sillä on ollut vaikutuksia myös Suomen 

puolustamiseen. Tämän tapauksen jälkeen Suomi oli selvästi päässyt Saksan etupiiriin. 

 

Joulukuuhun tultaessa Suomessa ja maailmalla elettiin monella tavalla epätietoisuudessa. 

Saksan sotilaallinen toiminta Euroopassa oli vahvistunut huomattavasti ja puolueettomat 

maat, kuten Suomi olivat varuillaan, sillä tulevaisuuden näkymistä ei ollut varmuutta. Suomea 

vastaan kohdistuva uhka nähtiin edelleen tulevan Neuvostoliiton suunnasta ja kysymyksiä tu-

                                            
237 Jokipii (1996), s. 21–22.  
238 Rantanen (2012), s. 124. 
239 Häikiö (2005), s. 19. 
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levasta oli paljon ilmassa. Joulukuussa Suomea vastaan kohdistettu painostus jatkui edelleen 

Neuvostoliiton toimesta Petsamon nikkelikaivokseen liittyen.240 

 

Tämän lisäksi Neuvostoliitto painosti 19. joulukuuta 1940 Suomea presidenttiasiassa, sillä 

Kyösti Kallio oli eronnut ja eron jälkeen Suomessa täytyi valita uusi presidentti. Jos Suomi ei 

valitsisi Neuvostoliitolle mieluisaa presidenttiä, tulisi Neuvostoliitto tekemään johtopäätökset, 

että Suomi ei haluaisi ylläpitää rauhaa Neuvostoliiton kanssa. Suomen Neuvostoliiton lähetti-

läs Juho Paasikivi onkin käsitellyt päiväkirjassaan joulukuun 1940 tilannetta ja arvioinut 

Suomen tilanteen olleen erittäin heikko. Paasikivi oli myös keskustellut Suomen tilanteesta 

Ruotsin lähettilään kanssa ja heidän mielestä Ruotsin ja Suomen tulisi suunnata tulevaisuu-

dessa katseet Saksaan päin.241  

 

Suomalaiset saivatkin varovaisen positiivisia uutisia Saksasta, kun kenraalimajuri Paavo Tal-

vela oli vierailemassa Saksassa joulukuussa. Hänen tapaama Saksan valtakunnanmarsalkka 

Hermann Göring totesi, että suomalaiset voivat olla aivan rauhassa, sillä Saksa ei halunnut 

yleisen rauhan rikkoutuvan Skandinaviassa. Keskusteluissa tuli myös edelleen esille, että Sak-

sa ei tulisi osallistumaan taisteluihin Suomen rinnalla, jos sota syttyisi talven 1940–1941 ai-

kana. Göring kuitenkin lupasi Talvelalle, että Neuvostoliiton hyökätessä Suomeen Saksa puut-

tuisi asiaan jollain tavalla.242 

     

Vaikka Suomen tilanne oli edelleen haastava, mitä se oli ollut koko syksyn, oli kuitenkin nä-

kyvissä muutosta parempaan päin. Puolustusvoimien puolustusvalmius ja aseistus oli kehitty-

nyt talvisodan jälkeen huomattavasti, mistä Suomen ylipäällikkö Marsalkka Mannerheim oli 

ylpeä. Marsalkka Mannerheim nostikin suomalaisten upseerien mielialaa puhumalla puolus-

tusvoimien kehittyneestä tilasta 17. joulukuuta 1940 ylimmille upseereilleen. Hän kehui vuo-

laasti Suomen sotavarustusta, aseistusta, ammushuoltoa ja linnoitustyötä. Mannerheimin mu-

kaan kaikki asiat olivat paljon paremmin kuin vuotta aiemmin.243  

 

5.3 Maavoimat suurten kotiuttamisten jälkeen 

 

Kuten jo aiemmin kävi ilmi, maavoimissa elettiin syksyllä 1940 aikaisempaan tilanteeseen 

nähden seesteisempää aikaa.  Maavoimien vahvuus oli edelleen korkea ja tämän lisäksi rau-

                                            
240 Rantanen (2016), s. 152–154.  
241 Ibid. s. 156–157. 
242 Manninen (1977), s. 198. 
243 Karjalainen (2019), s. 164. 
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hanaikainen varusmieskoulutus oli saatu käyntiin sekä kertausharjoitukset alkoivat vähitellen 

käynnistyä loppuvuoden 1940 aikana. Talvisodassa taistelleet kenttäarmeijan reserviläiset oli 

saatu kotiutettua tai lomautettua loppukesän 1940 aikana onnistuneesti, vaikka kotiuttaminen 

olikin vienyt paljon aikaa. Kenttäarmeijan kotiuttamisprosessi oli kaiken kaikkiaan pitkä ja si-

sälsi monia haasteita, joita päämaja joutui ratkomaan kevään ja kesän 1940 aikana.  

 

Maavoimien palveluksessa oli syksyllä 1940 vielä iso joukko miehiä ylläpitämässä Suomen 

puolustusvalmiutta ja koskemattomuutta. Talvisodassa taistelleiden reserviläisten tilalle oli 

saatu käskettyä uusia miehiä, sillä palveluksessa oli edelleen keväällä ja kesällä palvelukseen 

käsketyt II luokan nostomiehet sekä normaalisti ikäluokasta koulutettavat varusmiehet.244  

 

Nostoväellä oli talvisodan jälkeen vuoden 1940 aikana keskeinen rooli kenttäarmeijan kotiut-

tamisprosessissa ja sen onnistumisessa. Nostoväen sekä kouluttamattomien varusmiesten kut-

suminen palvelukseen keväällä ja kesällä 1940 oli silloiseen yleistilanteeseen nähden toimiva 

ratkaisu päämajalta. Tällä tavalla talvisodan miehistötappioita saatiin korvattua uusilla nope-

asti koulutetuilla miehillä ja talvisodassa taistelleiden miesten tilalle suojajoukoksi itärajalle 

saatiin käskettyä uusia miehiä. Näiden toimien avulla maavoimien vahvuus pysyi korkeana 

loppuvuoden 1940.245  

 

Suojajoukon ylläpitäminen vuonna 1940 vaati paljon miehiä, mutta suojajoukon määrän kas-

vattaminen II luokan nostomiehillä ja varusmiehillä, jotka eivät olleet saaneet kunnollista soti-

laskoulutusta oli vain tilapäisratkaisu maavoimissa. Näiden miesten kotiuduttua maavoimissa 

oli selvittävä pelkästään varusmiespalveluksessa olevilla miehillä.246 

 

Suomessa alettiin myös suunnitella syksyllä 1940 II luokan nostoväen kotiuttamista heidän 

saatua riittävä sotilaskoulutus ja palveltua käsketty aika maavoimissa. Nostoväen kotiuttami-

sessa oli kuitenkin huomioitava riittävän suojajoukkovahvuuden pysymisen prikaateissa.  

Kenraaliluutnantti Erik Heinrichs ilmoitti 10. syyskuuta 1940 creedsanomalla armeijakunnille 

II luokan nostoväen kotiuttamissuunnitelmasta. Sanomassa ilmoitettiin, että maaliskuussa ja 

huhtikuussa 1940 palvelukseen astuneet vuosina 1905-1909 syntyneet II luokan nostomiehet 

tullaan todennäköisesti lomauttamaan toistaiseksi palveltuaan seitsemän kuukautta.247 Puolus-

tusvoimissa ei ilmeisesti tuossa vaiheessa ollut selkeää ajatusta nostoväen palvelusajasta. Puo-

                                            
244 PM:n muistio, päivämäärättä, T 10592/11, Kansallisarkisto (KA). 
245 Ratinen (2018), s. 196. 
246 Ibid. 
247 PM:n creedsanoma n:o 369/jär.2, 10.9.1940, T 22520/11, Kansallisarkisto (KA). 
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lustusvoimissa kuitenkin tiedettiin, että varusmiesten palvelusaika pitenee vuonna 1941 ja sen 

myötä palvelukseen jää iso joukko varusmiehiä. Tavoitteena on ollut kuitenkin saada nostovä-

en miehet korvattua varusmiehillä mahdollisimman pian. 

 

Puolustusvalmiuden ylläpitämiseksi Suomen hallitus antoi esityksen vuoden 1932 asevelvolli-

suusajan muuttamiseksi. Asevelvollisuuslakia muutettiin 24. tammikuuta 1941 siten, että pal-

velusaika nousi kahteen vuoteen. Uuden asevelvollisuuslain voimassaoloajaksi säädettiin 1. 

helmikuuta 1941–31. joulukuuta 1945 ja laki koski vuoden 1940 tammikuun ensimmäisen 

päivän jälkeen palvelukseen astuneita, jotka olivat edelleen palveluksessa. Varusmiesten pal-

velusajanpidennys koski kaikkia varusmiehiä koko Suomessa. Uuden lain taannehtivuuden ja 

palvelukseen astumisikärajan laskemisen vuoksi vuodenvaihteessa 1940–1941 oli yhtä aikaa 

palveluksessa kolmen ikäluokan varusmiehiä.248  

 

Keväällä ja kesällä 1940 kotiutettujen ja lomautettujen reserviläisten päästessä pois kenttäar-

meijan palveluksesta oli sillä välin maavoimissa ehtinyt tapahtumaan paljon muutoksia. Puo-

lustusvoimien uudelleenjärjestelyn sekä asemateriaalin ja taisteluvälineiden hankintojen takia 

maavoimissa täytyi muodostaa uudenlaisia yksiköitä. Uusien yksiköiden ja asemateriaalin ta-

kia maavoimissa täytyi aloittaa kertausharjoitusten pitäminen isossa mittakaavassa, jotta re-

serviläiset osaisivat käyttää uusia välineitä ja tuntisivat uudet organisaatiot. Kertausharjoituk-

sia reserviläisille pystyttiin vasta järjestämään isossa mittakaavassa vuoden 1941 alkupuolelta 

alkaen johtuen maavoimien kiireestä ja kouluttajapulasta.249 Kaikkiaan puolustusvoimissa eh-

dittiin järjestämään kertausharjoituksia välirauhan aikana lähes 40000 miehelle, jotka saivat 

koulutuksen uusiin sodan ajan tehtäviin ja välineisiin.250  

 

Maavoimien järjestämistä kertausharjoituksista saatiin vuosina 1940–1941 hyviä havaintoja 

talvisodassa taistelleiden miesten asenteista, taidoista ja mielialoista talvisodan ja kotiuttamis-

ten jälkeen. Keväällä 1940 sotilaissa havaittua väsymystä, niskurointia ja palvelushalutto-

muutta ei ollut enää reserviläisissä havaittavissa kertausharjoituksissa, vaan miehistön mieli-

alat todettiin olleen reippaat ja hyvät. Puolustusvoimissa ajateltiinkin silloin, että lisääntynyt 

tekemisen varmuus, ajanmukainen ja varmatoiminen kalusto nostattivat reserviläisten mieli-

aloja kertausharjoituksissa.251  

                                            
248 Reini, (1965) s. 101–102. 
249 Koukkunen, Heikki: Koulutuksen järjestely puolustusvoimissa, Suomen sota 1941–1945, sotahistoriallisen 

tutkimuslaitoksen sotahistoriallinen toimisto (toim.), kustannusosakeyhtiö Sotateos, kirjapaino Oy Savo, Kuopio 

1965. s. 169–170.   
250 Hietanen (2002), s. 123. 
251 Koukkunen (1965), s. 175–176.   
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Kenttäarmeijan suurten kotiuttamisten ja lomauttamisten jälkeen maavoimat olivat vallitse-

vaan tilanteeseen nähden hyvässä kunnossa loppuvuonna 1940. Puolustusvalmius oli taattu ja 

sitä mukaa kun linnoittamistyöt pääasemassa ja kenttälinnoittamistyöt sen etupuolella edistyi-

vät pystyttiin maavoimissa miesten lukumäärää vähentämään ja siirtämään miehiä taaksepäin 

sekä reserviin. Loppuvuodesta 1940 maavoimissa päästiin etupainotteisesta ryhmityksestä ta-

sasuhtaisempaan ryhmitykseen taaempana. Tämän lisäksi maavoimien koulutettujen reservi-

läisten määrä oli noussut ja maavoimat olivat miesmäärältään hyvässä kunnossa.252 

 

Kenttäarmeijan kotiuttamisesta ja lomauttamisesta ei tehty vuoden 1940 aikana päämajan 

osalta syvällisiä analyyseja siitä miten kotiuttaminen onnistui talvisodan jälkeen. Vasta syys-

kuussa 1941 päämaja julkaisi salaisen muistion kotiuttamisen suoritusmenetelmistä, joissa 

päämaja analysoi kenttäarmeijan kotiuttamista vuonna 1940. Muistiossa käsitellään päämajan 

näkemyksiä talvisodan jälkeisen kotiuttamisen virheistä ja havainnoista. Muistiossa tuodaan 

myös esille ne periaatteet, jotka kotiuttamisessa on oltava kunnossa, jotta se onnistuisi mah-

dollisimman hyvin.253  

 

Päämaja oli havainnut talvisodan jälkeisestä kotiuttamisesta, että sen tulisi olla nopea, sillä 

pitkäksi venyvä kotiuttaminen aiheutti joukoissa kurin höllentymisen ja yleisen tyytymättö-

myyden. Toisena havaintona oli se, että rajalle jätettävät tarvittavat suojajoukot olisi saatava 

muodostettua varusmiesikäluokista eikä rintamalla olleista reserviläisistä. Haasteena talviso-

dan jälkeisessä kotiuttamisessa oli se, että kotiuttaminen ja lomauttaminen prosenttilukujen 

mukaisesti hidasti suuresti kotiuttamisen nopeutta, mikä joukkojen huonon kurin johdosta so-

dan päättymisen jälkeen aiheutti puolustusvoimille useita ikäviä selkkauksia. Päämajan ha-

vaintona oli se, että kotiuttaminen olisi pyrittävä suorittamaan samalla pohjalla kuin sotaa 

edeltänyt liikekannallepano suunnitelma toteutettuna päinvastaisessa järjestyksessä. Tällöin 

siis suojajoukot muodostuvat sotatoimiyhtymien rungoksi.254  

                                            
252 Tirronen, E. O.: Materiaaliset valmistelut ja taloudellinen puolustusvalmius, Suomen sota 1941–1945, 1.osa, 

Sotahistoriallisen tutkimuslaitoksen sotahistoriallinen toimisto (toim.), kustannusosakeyhtiö Sotateos, kirjapaino 

Oy Savo, Kuopio 1965. s. 247. 
253 PM:n numeroimaton esitys demobilisaation suoritusmenetelmistä, 1.9.1941, T 22520/94, KA. 
254 Ibid. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Maavoimien kenttäarmeijan kotiuttaminen talvisodan jälkeen vuonna 1940 oli kaiken kaikki-

aan monimutkainen kokonaisuus. Kenttäarmeijan kotiuttaminen oli etenkin iso voimanponnis-

tus päämajalta, joka johti kotiuttamisen toteutusta. Kotiuttamiseen liittyi useita asioita, jotka 

vaikuttivat kotiuttamisprosessiin ja sen käynnistymiseen talvisodan jälkeisessä Suomessa. 

Tärkeimpänä niistä oli puolustusvalmiuden ylläpitäminen haastavassa maailmantilanteessa. 

Toisena kriittisenä haasteena oli hankalasti puolustettava uusi linnoittamaton valtakunnan ra-

ja. Lisäksi Neuvostoliiton painostus ja uuden hyökkäyksen uhka oli jatkuvasti olemassa Suo-

messa välirauhan aikana vuonna 1940, ja vaikutti kenttäarmeijan kotiuttamiseen. 

 

Maavoimien kenttäarmeijan kotiuttaminen ei tapahtunut talvisodan jälkeen päämajan toimesta 

normaalilla kotiuttamistavalla. Normaalisti sotatilan jälkeen kotiuttamisella pyrittäisiin palaut-

tamaan sotilaat ja sotamateriaali sotaa edeltäneeseen alkutilanteeseen, jotta ne voitaisiin tarvit-

taessa mobilisoida uudestaan sotaväen käyttöön. Moskovan rauhansopimuksen jälkeisessä ki-

reässä maailmantilanteessa tähän ei ollut mahdollisuutta, sillä sotatila jäi Suomessa voimaan. 

Päämajassa päätettiin lomauttaa suurin osa kenttäarmeijasta ja jättää sotamateriaali suojajou-

koille lähelle valtakunnan rajaa.  

 

Kun kenttäarmeija oli saatu maaliskuussa siirrettyä uudelle heikosti puolustettavissa olleelle 

valtakunnanrajalle, jätettiin se suojajoukoksi valvomaan uutta rajaa ja ryhmittymään puolus-

tukseen sekä kenttälinnoittamaan raja-aluetta. Kenttäarmeijan kotiuttamisen käynnistyminen 

pääjoukkojen kannalta talvisodan jälkeen ei käynnistynyt välittömästi. Maavoimille vähem-

män tärkeiden nostoväen miesten kotiuttaminen sen sijaan alkoi lähes heti Moskovan rauhan 

sopimuksen jälkeen, mutta pääjoukkojen lomauttamisen aloittamista viivytettiin huhtikuuhun 

saakka. 

 

Kevään aikana kenttäarmeijan miesmäärä väheni maltillisesti, koska miesmäärää jouduttiin 

pitämään puolustusvalmiuden takia korkeana. Maavoimissa ei ollut keväällä ylimääräisiä 

miehiä, joilla olisi voitu korvata kenttäarmeijan reserviläiset ja pystytty ylläpitämään maavoi-

mien vahvuutta korkeana. Maaliskuun aikana miesmäärä ei vähentynyt juurikaan, sillä kent-

täarmeijasta kotiutettiin ja lomautettiin vain II luokan nostoväen miehiä, joita oli vain pieni 

määrä kenttäarmeijassa. Vasta huhtikuun ja toukokuun vaihteessa 1940 kenttäarmeijan pää-
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osien lomauttaminen pääsi kunnolla käyntiin päämajan antamien tarkkojen käskyjen mukai-

sesti. 

 

Kevään loppupuolella kenttäarmeijan kotiuttamisen nopeus ja kotiutettavien määrät lisääntyi-

vät huomattavasti johtuen varusmiespalveluksesta aiemmin vapautettujen II luokan nostoväen 

miesten saamasta käskystä maaliskuussa ja huhtikuussa koulutuskeskuksiin saamaan sotilas-

koulutusta. Nopean sotilaskoulutuksen jälkeen II luokan nostoväen miehet siirrettiin maavoi-

mien vahvuuteen korvaamaan reserviläiset. Toukokuun alussa alkanut suurimuotoinen reser-

viläisten lomauttaminen olisi merkinnyt suurta henkilövajausta maavoimissa sekä puolustus-

valmiuden laskemista, jos nostoväkeä ei olisi saatu maavoimien palvelukseen.  

 

Kenttäarmeijan kotiuttamiset jatkuivat kesällä samalla tavalla kuin toukokuussa, ja kesäkuu-

hun mennessä kenttäarmeijan reserviläisistä oli saatu kotiutettua ja lomautettua kaikki käske-

tyt miehet. Kenttäarmeijan reserviläisiä oli tuolloin enää palveluksessa marsalkka Manner-

heimin käskemät 18 700 miestä suojajoukkona. Elokuuhun mennessä kaikki kenttäarmeijan 

reserviläiset oli saatu kotiutettua tai lomautettua. Maavoimien vahvuus pysyi kuitenkin kor-

keana loppuvuonna 1940 maavoimien palvelukseen käskettyjen II luokan nostoväen avulla. 

Nostoväen avulla vakituista armeijaa ylläpidettiin kolme kertaa suurempana kuin ennen vuotta 

1939.  

 

Talvisodan jälkeen päämajassa jouduttiin olemaan jatkuvasti valppaina ja seuraamaan tau-

koamatta Suomen lähialueella tapahtuneita muutoksia, joita Saksa ja Neuvostoliitto suoritti-

vat. Suomessa pyrittiin myös vuonna 1940 aktiivisesti luomaan hyviä suhteita etenkin poh-

joismaihin, sillä yksin jäämisen pelko oli hyvin muistissa talvisodan ajalta.  

 

Vuoden 1940 aikana Suomen lähialueilla tapahtui isoja maantieteellisiä muutoksia, jotka vai-

kuttivat myös kenttäarmeijan käynnissä olleeseen kotiuttamiseen. Suurimmat muutokset, joil-

la oli vaikutusta Suomeen tapahtuivat Neuvostoliiton ja Saksan tahoilta. Saksan hyökkäyksen 

jatkuminen Euroopassa ja Skandinavian osittainen miehittäminen vaikutti osaltaan Suomeen 

ja ajoi Suomen käytännössä Saksan ja Neuvostoliiton väliin. Suomessa Saksaa ei pelätty ja 

sen hyökkäyksen jatkumisella Tanskaan ja Norjaan ei ollut juurikaan vaikutuksia Suomen 

kenttäarmeijan kotiuttamiseen. Saksan miehitys vaikutti kuitenkin enemmän pohjoismaisen 

yhteistyön loppumiseen ja Suomen keskittymiseen enemmän oman puolustuksen kehittämi-

seen yksin. 
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Suurimmat vaikutukset Suomen kenttäarmeijan kotiuttamiseen ja puolustusvalmiuteen tapah-

tuivat kuitenkin Neuvostoliiton suunnalta vuonna 1940. Heti talvisodan jälkeen tehdyt valta-

kunnan rajan muutokset ja Neuvostoliiton häikäilemätön painostus vaikuttivat heti keväästä 

alkaen kenttäarmeijan kotiuttamisen suorittamiseen ja puolustusvalmiuden ylläpitämiseen 

Suomessa huomattavasti. Valtakunnan rajan siirtämisellä oli iso vaikutus kotiuttamisen aloit-

tamisen nopeuteen ja Suomen puolustamiseen. 

 

Suurimpana yksittäisenä kotiuttamiseen vaikuttaneena tekijänä oli Neuvostoliiton Baltian 

maiden miehitys kesällä 1940. Suomessa pelättiin, että Neuvostoliitto valtaisi myös Suomen. 

Suomessa reagoitiin kyseiseen tapahtumaan hidastamalla kotiuttamistoimia ja nostamalla puo-

lustusvalmiutta. Suojajoukoiksi vielä jäämään käskettyjen reserviläisjohtajien lomauttaminen 

keskeytettiin Baltian tilanteen takia ja heitä pidettiin palveluksessa heinäkuun loppuun asti.  

 

Suomen sodanjohto piti välirauhan aikana todennäköisenä, että Neuvostoliitto tulisi ennem-

min tai myöhemmin aloittamaan uuden hyökkäyssodan Suomea vastaan ja Baltian maiden 

miehitys lisäsi sodan uhkaa Suomessa entisestään. Elokuussa 1940 koettiin toinen isompi uh-

ka niin sanottu elokuun kriisi, jonka aikana Mannerheim kohotti Suomen puolustusvalmiutta 

käskemällä joukkoja reservistä kertausharjoituksiin. Mannerheimin mielestä uhka uuden so-

dan syttymiseen oli todellinen elokuussa. 

 

Suomen suhteet vuonna 1940 olivat haasteelliset etenkin Neuvostoliiton kanssa. Suhdetta 

Neuvostoliittoon sävytti jatkuvat molemminpuoliset epäluulot ja välirauhan aikaa leimasi 

vahvasti Neuvostoliiton Suomea vastaan kohdistama jatkuva painostus ja uhkailu. Suomen 

kahdenkeskiset suhteet Saksan ja Ruotsin kanssa olivat seesteiset mutta etenkin keväällä näitä 

valtioita kohtaan tunnettiin katkeruutta johtuen niiden talvisodan aikaisesta politiikasta.  

 

Suhteet Ruotsin ja muiden pohjoismaiden kanssa kuitenkin lämpenivät pian ja valtiot suunnit-

telivat puolustusliittoa keväällä 1940, joka kuitenkin kariutui Saksan vallattua Tanskan ja 

Norjan. Syksyllä Ruotsin kanssa suunniteltu unioni kariutui Saksan ja Neuvostoliiton vastus-

tukseen. Suhteet Ruotsia kohtaan pysyivät kuitenkin hyvinä vuonna 1940. Saksan kanssa suh-

de alkoi parantua kesän asekauppojen sekä kauttakulkusopimuksen hyväksymisen jälkeen. 

Suomen lähialueella tapahtuneet muutokset hankaloittivat kenttäarmeijan kotiuttamista huo-

mattavasti. Suomen suhteet naapureihin, puolustusliittojen kaatuminen ja maailmalla tapahtu-

neet muutokset vaikuttivat vahvasti kenttäarmeijan kotiuttamisnopeuteen ja kotiuttamistavan 

valintaan.  
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Talvisodan jälkeinen kotiuttamisen suunnittelu rakentui pitkälti sotilaspoliittisen tilanteen pa-

kottamana kotiuttamalla osa ja lomauttamalla suurin osa kenttäarmeijan sotilaista. Kenttäar-

meijan kotiuttaminen aiheutti monia haasteita maavoimissa, sillä päämajan kotiuttamisen 

suunnittelu lähti liikkeelle siitä ajatuksesta, että reserviläisten lomauttaminen tapahtuisi kan-

sanhuollollisten vaatimusten mukaisesti ammattikunnittain ja prosenttiosuuksittain. Päämaja 

julkaisi vuonna 1940 käskyn, jossa ammattikunnat oli jaettu ammateittain tärkeysjärjestykseen 

lomautusten osalta. Monet reserviläiset katkeroituivat päämajan valitsemasta kotiuttamista-

vasta. Maavoimien reserviläiset eivät ymmärtäneet sitä, miksi kaikkia ei kotiutettu yleisten 

kotiuttamissäädösten mukaan, jossa vanhemmat ikäluokat kotiutettaisiin ensimmäisenä. Mo-

nien miesten mielestä valittu kotiuttamistapa oli syrjivä. 

 

Vaikka puolustusvoimien ylin johto halusi keväällä 1940 pitää ison määrän miehiä kenttäar-

meijan palveluksessa, oli Suomessa kuitenkin otettava huomioon yhteiskunnallisia ja taloudel-

lisia asioita, jotta sodassa vaurioitunut maa saataisiin kuntoon nopeasti. Suomessa päätettiin 

pitää palveluksessa pitempään menetetyn alueen karjalaisia. Heidän lomauttaminen olisi ollut 

hankalaa, koska heillä ei ollut koteja, minne olisivat palanneet. Menetetyn alueen karjalaisilta 

puuttui vakinainen osoite, josta heidät olisi saatu kutsuttua uudestaan palvelukseen. Taloudel-

lisista syistä johtuen kenttäarmeijan palveluksessa oli parempi pitää ne miehet, joilla ei ollut 

työpaikkoja kotiutumisen jälkeen. Maavoimissa meneteltiinkin siten, että yhteiskunnalle tär-

keät työntekijät vapautettiin ensin ja kodittomat ja työttömät pidettiin pidempään palvelukses-

sa.  

 

Päämajan käskemä kotiuttaminen ammattikunnittain ja prosenttiosuuksittain aiheutti kent-

täarmeijan reserviläisissä katkeruutta ja mielipahaa sekä hidasti huomattavasti kotiuttamisen 

toteuttamista. Suomessa julkaistuihin sanomalehtiin ilmestyi vuonna 1940 useita mielipidekir-

joituksia palveluksessa olleilta reserviläisiltä, jotka kokivat mielestään vääryyttä palvelukseen 

jättämisen vuoksi. Yksittäisten sotilaiden oli vaikea ymmärtää, miksi toisessa joukossa olleet 

miehet pääsivät helpommin kotiin tai miksi jonkun toisen ammattikunnan edustajan kotiin 

pääseminen oli tärkeämpää kuin toisen.  

 

Maavoimien kantahenkilökunnalla oli myös vaikeuksia lomauttamisen toteuttamisessa. Kent-

täarmeijan yksiköiden esimiehillä oli haasteita lomautetun ja kotiutuneen reserviläisen oi-

keuksista ja siitä missä asemassa sotapalvelukseen nähden toistaiseksi lomautetut olivat. Li-
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säksi esimiehet olivat antaneet kotiutetuille ja lomautetuille miehille lupia viedä puolustus-

voimien erikoismateriaalia kotiin, vaikka siihen ei olisi ollut oikeutta.  

 

Kotiuttamisen hitaus aiheutti haasteen myös kenttäarmeijan reserviläisten työpaikoille. Palve-

luksessa vielä olleet reservin upseerit ja aliupseerit, joita ei ollut lomautettu kesällä, toivat 

esille huolensa tulevaisuudestaan ja työpaikoistaan. Näiden miesten työnantajat olivat ilmoit-

taneet miesten irtisanomisella vakituisesta työstä, jos he eivät pystyisi palaamaan pian töihin. 

Reserviläisten esimiehet ilmaisivat myös huolensa päämajalle alaistensa työpaikkojen mah-

dollisesta menettämisestä, jos heitä ei lomautettaisi pian. 

 

Suomen ylin sotilasjohto ei ollut kertonut selvästi syitä ja perusteluita joukoille siihen, miksi 

Suomessa valittiin kyseinen kotiuttamistapa ja mihin perustui ammattikunnittain sekä prosent-

tiosuuksittain tapahtunut kenttäarmeijan lomauttaminen. Kenttäarmeijan sotilaat eivät ymmär-

täneet heidän tärkeää rooliaan päämajan isossa kotiuttamisprosessissa, jonka tavoitteena oli 

puolustusvalmiuden ylläpitäminen ja reserviläisten korvaaminen nostoväellä pikkuhiljaa. 

 

Reserviläisten kotiuttaminen aiheutti haasteita ja mielipahaa vuonna 1940, mutta haasteita 

syntyi myös II luokan nostoväen käskemisestä maavoimien palvelukseen. Palvelukseen oli 

käsketty vankeinhoitolaitoksen vartijoita ja poliisitoimenhaltijoita, joita olisi tarvittu myös 

omissa työtehtävissä. Vankeinhoitovirasto esitti huolensa vankiloiden virkailijoiden riittävyy-

destä ja myöskin sisäasiainministeriö toivoi päämajalta toimenpiteitä siihen, miten puolustus-

voimien palveluksessa olevat poliisitoimenhaltijat saataisiin torjumaan Suomen sisäisiä uhkia 

ja levottomuuksia, joita Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seura järjesti vuoden 

1940 aikana.  

 

Välirauhan alkaessa vuonna 1940 päämajan tavoite oli ennen kaikkea suorittaa kenttäarmeijan 

kotiuttaminen puolustusvalmiutta laskematta, jotta maavoimissa olisi pystytty vastaamaan 

mahdollisiin sotilaallisiin uhkiin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Joukot jäivätkin 

Neuvostoliiton luoman korkean uhkatason vuoksi kaikkien sotamateriaaliensa kanssa puolus-

tukseen. Päämajassa käytettiin aluksi aikaa kotiuttamisen suunnitteluun sekä uuden rajan lin-

noittamiseen. Tämän lisäksi aikaa vei maavoimien reserviläisten korvaajiksi tarkoitettujen II 

luokan nostoväen kouluttamiseen koulutuskeskuksissa. Erittäin kriittisenä asiana nähtiin pää-

majassa uuden rajan linnoittaminen ja uuden muuttuneeseen tilanteeseen vastaavan puolustus-

suunnitelman laatiminen. Ennen kuin kriittiset asiat saatiin korjattua, täytyi puutteita korvata 

elävällä voimalla eli pitämällä maavoimien reserviläiset valvomassa uutta valtakunnan rajaa. 
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Kenttäarmeijan kotiuttaminen vaati paljon suunnittelutyötä päämajalta, eikä aikaa ollut paljon 

käytössä. Päämajalla ei ollut aiempaa kokemusta tämän kokoluokan kotiuttamisen järjestelyis-

tä tai siitä, mikä olisi tehokkain ja nopein tapa kotiuttaa kenttäarmeijan joukot ja saada heidät 

tarpeen vaatiessa liikekannallepanon kautta takaisin palvelukseen. Päämajassa jouduttiin tasa-

painottelemaan puolustusvalmiuden ja kansanhuollollisten vaatimusten kanssa. Päämajassa 

päätettiin toteuttaa kotiuttaminen lomauttamalla suurin osa reserviläisistä. Päämaja koki, että 

tällä tavalla reserviläiset olisi saatu helpommin ja nopeammin takaisin palvelukseen, kuin jos 

heidät olisi kotiutettu normaalisti. 

 

Neuvostoliiton kanssa solmittu Moskovan rauha koettiin Suomessa kohtuuttomaksi ja rauhan-

ehdot olivat ankarat. Suomen sotilaallinen ja poliittinen tilanne oli haastava talvisodan jälkei-

sessä muuttuneessa Euroopassa, jossa toinen maailmansota jatkui edelleen. Länsivaltojen soti-

laallinen ja poliittinen heikentyminen heijastui myös monin tavoin Suomeen vuoden 1940 ai-

kana. Suomen ylimmässä johdossa ymmärrettiin aika pian, että Isosta Britanniasta tai Rans-

kasta ei olisi tulossa minkäänlaista apua Suomeen johtuen Saksan sotatoimista Länsi-

Euroopassa. 

 

Vaikka Suomen tilanne näytti pahalta heti talvisodan jälkeen ja reserviläisiä pidettiin valvo-

massa Suomen valtakunnan rajaa tuli kenttäarmeijan kotiuttaminen kuitenkin nopeasti ajan-

kohtaiseksi maavoimissa. Rintamalla palvelleita ja uudelle valtakunnan rajalle sijoitettuja 

kenttäarmeijan reserviläisiä ei ollut enää järkevää pitää palveluksessa kovinkaan pitkiä aikoja, 

koska sillä alkoi olemaan negatiivisia vaikutuksia sotilaiden mielialoihin ja se lisäsi kuritto-

muutta ja levottomuutta kenttäarmeijan joukoissa.  

 

Kevään 1940 kotiuttamisen hidas käynnistyminen ja kohtalaisen vähäiset kotiuttamismäärät 

johtuivat pitkälti siitä, että kotiuttamista lykkäämällä päämajassa pystyttiin paremmin selkeyt-

tämään maavoimien yleistä tilannekuvaa. Maavoimien tilannekuva omista kenttäarmeijan so-

tilaista ja joukkojen tilanteesta oli vajavainen talvisodan viimeisten päivien ankarien taistelui-

den jäljiltä. Kenttäarmeijan ajoneuvoja tarvittiin myös luovutettujen alueiden siviiliväestön 

siirtoon uuden rajan taakse, mikä hidasti joukkojen siirtoa kohti uutta valtakunnan rajaa. Kai-

ken kaikkiaan kenttäarmeijan siirtyminen rintamalta pitkiäkin matkoja uuden rajan taakse ja 

ryhmittyminen puolustukseen vei paljon aikaa ja senkään takia miehiä ei voitu alkaa kotiutta-

maan välittömästi suoraan rintamalta. 
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Ennen kuin rintamalla olleet reserviläiset pystyttiin lomauttamaan ja kotiuttamaan heidän tilal-

leen tulleille II luokan nostoväen miehille täytyi nopeasti opettaa taistelutaidon alkeet ennen 

kuin heidät voitiin siirtää maavoimien vahvuuteen. Päämajan tekemien suunnitelmien mukaan 

henkilöstön täydennysten täytyi tapahtua rinnan maavoimien reserviläisten lomauttamisten 

kanssa. Nostoväen käskeminen varusmiespalvelukseen antoi mahdollisuuden lomauttaa kent-

täarmeijan reserviläisiä ja samalla suojajoukkojen vahvuus saatiin pidettyä korkeana sekä puo-

lustusvalmius ylläpidettyä. Nostoväen kouluttamisella ja siirtämisellä maavoimien palveluk-

seen oli keskeinen merkitys kenttäarmeijan kotiuttamisen toteutuksessa välirauhan aikana. 

 

Kenttäarmeijan kotiuttaminen henkilöityi talvisodan jälkeen vahvasti Suomen ylipäällikkö 

marsalkka Mannerheimiin sekä hänen ajatuksiin puolustusvalmiudesta ja Neuvostoliiton luo-

masta uhkasta Suomea kohtaan. Heti talvisodan jälkeen hän määräsi pitämään suojajoukkojen 

määrän Suomen uudella linnoittamattomalla valtakunnan rajalla korkeana. Hän näki, että uusi 

valtakunnan raja ja haastava tilanne Suomen kannalta vaati korkean valmiuden säilyttämistä. 

Valmiuden säilyttäminen tarkoitti suuremman suojajoukon ylläpitämistä ja rauhallisen kotiut-

tamisen suorittamista Neuvostoliiton luomat uhat huomioiden. Mannerheim määräsi myös, et-

tä rintamalla olleista reserviläisistä jouduttiin jättämään palvelukseen noin 18 700 miestä ke-

vään ja kesän ajaksi vuonna 1940 varusmiesten ja palvelukseen käskettyjen nostoväen miesten 

kanssa pitämään suojajoukkojen vahvuutta korkeana itärajalla. 

 

Kenttäarmeijan kotiuttamiseen 13. maaliskuuta 1940 päättyneen talvisodan jälkeen vaikutti 

vahvasti sotilaspoliittinen tilanne Suomessa ja Euroopassa. Haastavan sotilaspoliittisen tilan-

teen takia kotiuttaminen toteutettiin kotiuttamalla osa ja lomauttamalla suurin osa kenttäar-

meijan sotilaista. Lomauttamisen tarkoitus oli se, että kenttäarmeijan reserviläinen oltaisiin 

saatu palvelukseen huomattavasti nopeammin kuin perinteisen perustamisen järjestelyiden 

kautta.  

 

Monet asiat vaikuttivat kenttäarmeijan kotiuttamiseen, mutta suurin yksittäinen tekijä oli uu-

den valtakunnan rajan puolustamiseen tarvittavien joukkojen määrä. Aiempaa epäedullisem-

massa maastossa sijainnut talvisodan jälkeinen rajalinja vaati suurempaa suojajoukkoa puo-

lustamaan Suomea.  

 

Suomen sotilasjohtoa päämajassa ja maavoimien esikunnassa sekä etenkin Marsalkka Man-

nerheimia huolestutti kovasti uusi sisempänä Suomea sijainnut valtakunnanraja. Heitä huoles-

tutti olisiko Suomella tarpeeksi suojajoukkoja käytössä hidastamaan Neuvostoliiton mahdol-
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lista uutta hyökkäystä, jotta kenttäarmeija saataisiin uudestaan aseisiin ja miehittämään puo-

lustusasemat. Mannerheimin ehdotus oli suurentaa rauhanajan armeijaa, mikä tapahtui nosta-

malla varusmiesten palvelusaikaa vakinaisessa armeijassa kahteen vuoteen. Sitä ennen puo-

lustus oli kuitenkin järjestettävä palveluksessa olevien varusmiesten lisäksi pitämällä reservi-

läisiä palveluksessa ja käskemällä kouluttamatonta II luokan nostoväkeä palvelukseen. Kent-

täarmeijan kotiuttamiseen vaikutti myös tulehtuneet välit Neuvostoliiton kanssa, kiristynyt 

maailmantilanne sekä Suomen jääminen yksin kahden suurvallan Neuvostoliiton ja Saksan 

väliin.  

 

Päämajalla ei ollut luultavammin talvisodan päätyttyä kovinkaan tarkkaa suunnitelmaa, miten 

kenttäarmeijan kotiuttaminen tulisi suorittaa. Tähän vahvasti viittasi useat miehistön ja kanta-

henkilökunnan ihmetykset ja kysymykset, joita he esittivät etenkin kevään aikana. Lisäksi 

vuoden 1941 kirjoitetun salaisen asiakirjan havainnot tukevat käsitystä monimutkaisesta ko-

tiuttamisprosessista. Luultavimmin talvisodan jälkeen maavoimilla ei ollut edes tarkkoja pe-

rusteita kotiuttamisen suorittamiseen. Asiaa voi kuitenkin ymmärtää jälkikäteen, kun pohtii 

miten paljon asioita tapahtui vuoden 1940 aikana Suomessa ja maailmalla. 

 

Maavoimien kenttäarmeijan kotiuttamiseen liittyen tutkimuksen aikana suoritettiin jatkuvasti 

luotettavuuden arviointia ja mietittiin mahdollisia jatkotutkimuksen tarpeita. Maavoimien 

vuonna 1940 suorittamasta kenttäarmeijan kotiuttamisesta on säilynyt varsin hyvin tietoa ja 

aihetta on sivuttu useissa Suomen sotahistoriaa käsittelevissä kirjoissa. Lisäksi kenttäarmeijan 

kotiuttamisen toteuttaneen päämajan järjestelyosaston tuottamia asiakirjoja ja muistioita löy-

tyy hyvin kansallisarkistosta. Alkuperäisiä asiakirjoja löytyy kansallisarkistosta useita hylly-

metrejä ja tutkimusaineiston kannalta lähdemateriaalia voidaan pitää varsin kattavana. Kansal-

lisarkiston primäärilähteet vuosilta 1940–1941 ovat pääsääntöisesti julkisia ja vapaasti käytet-

tävissä tutkimuksen tekemiseen.  

 

Tutkimuksen aikana käytettiin rinnakkain arkistolähteitä ja sekundäärilähteitä sekä vertailtiin 

niitä keskenään. Tutkimuksessa käytettyjä kansallisarkiston materiaaleja voidaan pitää varsin 

luotettavina, aitoina ja alkuperäisinä lähteinä, sillä lähes kaikissa asiakirjoissa oli allekirjoitus 

jonkin viranhaltijan toimesta. Useimmissa asiakirjoissa oli marsalkka Mannerheimin tai ken-

raaliluutnantti Heinrichin allekirjoitus. Näitä alkuperäisiä asiakirjoja voidaankin pitää suhteel-

lisen puolueettomina lähteinä. 
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Tutkimukseen löytyi myös paljon sekundäärilähteitä ja vuoden 1940 sanomalehtien mielipi-

dekirjoituksia sekä uutisia. Tutkimuksessa käytettyjen sekundäärilähteiden luotettavuutta voi-

daan pitää riittävänä kenttäarmeijan kotiuttamiseen vaikuttaneiden ulkopuolisten tekijöiden 

tarkastelussa. Tutkimuksessa käytetyt sekundäärilähteet olivat yleisesti tunnettujen kirjoitta-

jien kirjoittamia teoksia, mutta heikkouksina niissä oli puutteelliset lähdemerkinnät.  

 

Tutkimukseen toi lisää näkemystä aikakaudella julkaistujen lehtien mielipidekirjoitukset, jot-

ka avasivat yksittäisten reserviläisten ajatuksia kenttäarmeijan kotiuttamisesta ja sen toteutta-

misesta. Näitä sanomalehtien mielipidekirjoituksia ei sen sijaan voitu pitää puolueettomina 

lähteinä, sillä näistä kirjoituksista havaittiin kirjoittajan vahva mielipide sekä asenne kirjoit-

tamaansa asiaa kohtaan. Mielipidekirjoitukset antoivat kuitenkin tutkimukseen melko luotet-

tavan kuvan, kuinka kenttäarmeijan yksittäinen sotilas tai joukko koki vuoden 1940 kotiutta-

misen. Useiden mielipiteiden yhdistäminen loi uskottavan kuvan kotiuttamisprosessista ja 

yleisestä tunnelmasta joukoissa.  

 

Tutkimuksen aikana ristiriitaisuuksia muiden tutkijoiden esittämiin tuloksiin ei löytynyt. Ko-

konaisuudessaan maavoimien kenttäarmeijan kotiuttaminen koostui muustakin kuin henkilös-

tön kotiuttamisesta. Tässä tutkimuksessa tutkitun kenttäarmeijan kotiuttamisen lisäksi hevos-

ten ja muiden ajoneuvojen kotiuttamisen demobilisaation tutkiminen jatkotutkimuksena olisi 

tärkeää sillä näiden sotataloudellisten asioiden kannalta ei ole kirjoitettu laajempaa tutkimusta 

aiheesta. Tutkimuksen aikana kansallisarkistosta löytyi useita mappeja, jotka käsittelivät de-

mobilisaatiota juuri sotatalouden kannalta. Uskoisin, että sotatalouden kannalta tapahtunut 

demobilisaatio täydentäisi kenttäarmeijan kotiuttamiseen liittynyttä nyt tutkittua tutkimusta. 

Toisena tutkittavana asiana kenttäarmeijan kotiuttamiseen liittyen olisi hyvä tarkastella koti-

joukkojen esikunnan toimia II-luokan nostoväen kouluttamisessa ja siirtämisessä maavoimiin. 
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