
Mannerheimin ja Zhdanovin keskustelut puolustusyhteistyöstä talvella 1945 

 

Meripuolustuksen siirtyminen rauhan ajan organisaatioon ratkaistiin varsinaisen 
puolustusvoimien kotiuttamisvaiheen jälkeen talvella 1945. Valvontakomissio oli vaatinut 
huomattavaa supistamista vuoden 1939 kokoonpanoon perustellen kantaansa 
lyhentyneellä merirajalla. Presidentti-ylipäällikkö marsalkka Mannerheim esitti kuitenkin 
rannikkotykistön pääosan säilyttämistä toimintavalmiina vedoten “yhteiseen intressiin” 
Suomenlahden ja pohjoisen Itämeren alueella. 

Valvontakomission puheenjohtaja kenraalieversti Andrei Zhdanov sai tammikuussa 1945 
Stalinilta Moskovassa ohjeen, että tulisi “ilmoittaa Mannerheimille suostuvamme hänen 
ehdotukseensa sotilaallisesta yhteistyöstä merialueella ja kysyä, kuinka hän ajattelee 
yhteistyön aloja, minkä jälkeen Teidän tulee ilmoittaa meille tunnustelunne tulokset”. 
Helsinkiin palattuaan Zhdanov keskusteli asiasta Mannerheimin kanssa 18. tammikuuta 
Tamminiemessä ja raportoi tulokset Moskovaan. Zhdanovin mukaan Mannerheim oli 
esittänyt sovittavaksi sotilaallisesta yhteistyöstä ei ainoastaan merellä vaan myös kaikilla 
puolustuksen aloilla. Mannerheim oli kuitenkin epäröinyt, kun tuli puhe yhteistyön 
konkreettisista muodoista, ja oli tarkentanut, että “ensi askeleena” rajoituttaisiin vain 
rannikkopuolustuksen yhteistyöhön, jolloin keskityttäisiin länteen suuntautuvaan 
meripuolustukseen pitämällä rannikkotykistö toimintavalmiina, Ahvenanmaan linnakkeet 
mukaan luettuna. Zhdanov ilmoitti valvontakomission suhtautuvan myönteisesti esitykseen 
rannikkopuolustuksen säilyttämisestä toimintakuntoisena. Mannerheim puolestaan esitti 
jatkettavaksi keskusteluja myös laajemmasta yhteistyöhankkeesta, jolloin Zhdanov lupasi 
lähettää tiedoksi Neuvostoliiton Ranskan ja Tshekkoslovakian kanssa tekemät 
sopimustekstit. Keskusteltuaan lähipäivinä pääministeri Paasikiven ja jalkaväenkenraali 
Heinrichsin kanssa Mannerheim laati Zhdanovin toimittamien esimerkkien pohjalta 
luonnoksen liittosopimukseksi. 

Stalinin elämäkerran kirjoittaja Dimitri Volkogonov mainitsee vuonna 1989 ilmestyneessä 
Stalin-elämäkerrassaan, että Zhdanovin diplomaattisia taitoja epäiltiin tuolloin 
Moskovassa. Liittosopimusaloitteen ottaminen käsittelyyn Mannerheimin kanssa katsottiin 
Zhdanovin virheeksi. Volkogonov piti tätä asiaa niin tärkeänä, että jäljensi 18.1. lähetetyn 
sähkeen kirjaansa seuraavassa muodossa: 

“Toveri J.V. Stalinille ja toveri V.M. Molotoville, erittäin kiireellinen. 

Tänään 18. tammikuuta olin Mannerheimin luona. Keskustelu käytiin kahden kesken ja 
kesti kaksi tuntia. Mannerheim sanoi, että on tullut monen vuoden vihollisuuden jälkeen 
aika tehdä perustava käännös meidän valtioidemme välisissä suhteissa. Hän sanoi 
olevansa vakuuttunut siitä, että Suomen sotilaallisilla puolustuslinjoilla Neuvostoliittoa 
vastaan ei olisi merkitystä, jos ei vallitse hyviä suhteita. Mannerheim kertoi edelleen, ettei 
hän vuonna 1939 halunnut sotaa, eikä myöskään vuosien 1941 - 1944 sotaa, jonka 
suotuisaa lopputulosta hän oli epäillyt ennen sen alkua. Mannerheim ilmaisi 
suostumuksensa yhteistyöhön rannikkopuolustuksen alalla, ja mantereella hän puolustaisi 
maataan itse. Hän kysyi, oliko jo olemassa sellaisia sopimuksia. Vastasin, että on 
esimerkiksi Tshekkoslovakian kanssa tehty sopimus. Pyydän ohjeita. 
A. Zhdanov” 

Zhdanovin Moskovaan 18.1. lähettämään raporttiin tuli jo kahden päivän kuluttua tyly 
vastaus Molotovilta, joka luonnollisesti noudatti Stalinin ohjetta: “Olette kiiruhtanut asioiden 
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edelle. Liittosopimus Mannerheimin kanssa vastaa liittosopimusta Tshekkoslovakian 
kanssa. Se on tulevaisuuden musiikkia. Ensiksi täytyy palauttaa voimaan diplomaattiset 
suhteet. Älkää pelästyttäkö Mannerheimiä radikaaleilla ehdotuksilla. Hahmottakaa vain 
kuva hänen kannastaan. 
Molotov” 

Zhdanov lähti 22. tammikuuta tapaamaan Mannerheimiä ja keskusteli saamiensa ohjeiden 
mukaisesti. Paasikivi kirjoitti päiväkirjaansa saman päivän iltana: “Suuri asia jäi siis 
sikseen. Mikä oli syynä Zhdanovin kannan muuttumiseen, sitä emme voineet ymmärtää. 
Jotain näkyi tulleen väliin.” 

Tuomo Polvinen selostaa Paasikivi-elämäkerrassaan seikkaperäisesti Zhdanovin raporttia 
ja siihen Moskovasta tullutta vastausta sekä keskusteluja Mannerheimin kanssa 18. ja 22. 
tammikuuta. Sitten kun Zhdanov oli kertonut liittosopimusasian lykkääntyvän, Mannerheim 
luopui tekemästä esitystä jo laatimansa luonnoksen pohjalta. Polvisen tekstistä saa kuvan, 
että Mannerheimin ja Zhdanovin keskustelu oli kaikkiaan konkreettista ja perusteellista, ja 
Mannerheim oli selvästi aloitteellinen yhteistyösopimuksen aikaansaamisessa. 
Mannerheimin tekemät rannikkopuolustusta koskevat esitykset joka tapauksessa 
hyväksyttiin Stalinin päätöksellä ja sen johdosta 2. maaliskuuta lähetetyllä 
valvontakomission kirjeellä. Laajempi yhteistyö jätettiin päätettäväksi myöhempään 
ajankohtaan. 
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