
Neuvostojoukkojen poistuminen Saksasta 

 

Saksan yhdistymissopimuksiin syyskuussa 1990 kuului olennaisena osana sopimus 

Neuvostoliiton asevoimien poistumisesta Saksasta. Siihen annettiin määräajaksi neljä 

vuotta, ja Saksan liittotasavalta lupautui korvaamaan siirtokustannuksia 13 miljardilla D-

markalla. Lisäksi myönnettiin avustuksia ja lainoja eräisiin poistumisesta aiheutuneisiin 

kuluihin. 

Joukkojen poistuminen Itä-Saksasta (DDR:n alueelta) oli osa laajempaa Neuvostoliiton 

sotilaiden vetäytymistä itäisen Keski-Euroopan maista (DDR, Puola, Tshekkoslovakia ja 

Unkari). Niissä oli vuonna 1990 yhteensä 584 000 Neuvostoliiton sotilasta ja 185 000 

siviilihenkilöä. Varustukseen kuului mm. 8 700 taistelupanssarivaunua, 5 350 tykistöasetta, 

1560 taistelulentokonetta ja 685 helikopteria. 

Itä-Saksassa oli vuoden 1990 alkupuolella Neuvostoliiton joukkoja 380 000 sotilasta ja 120 

000 siviilihenkilöä. Raskasta kalustoa oli mm. 5 500 taistelupanssarivaunua, 8 000 muuta 

panssarivaunua, 3 700 tykistöasetta, 785 taistelulentokonetta, 435 taistelu- tai 

monitoimihelikopteria ja 495 ilmatorjuntaohjusyksikköä. Joukot oli sijoitettu 32 

varuskuntaan, ja niiden käytössä oli 30 lentokenttää ja 40 harjoitusaluetta. 

Ampumatarvikkeita ja muuta sotamateriaalia oli yhteensä noin 2,6 miljoonaa tonnia. 

Sopimukset joukkojen poistumisesta tehtiin syys- ja lokakuussa 1990, jolloin oli jo siirretty 

pois jonkin verran henkilöstöä ja lentokoneita. Kuitenkin pääosa siirroista pääsi alkamaan 

vasta vuonna 1991. Siirtosuunnitelmat toteutuivat aikataulussaan jopa yllättävän hyvin, 

mistä kuitenkin seurasi se, että vastaanottoa Neuvostoliiton eri puolilla ei ehditty kunnolla 

järjestää. Henkilöstö joutui useinkin majoittumaan pitkäaikaisesti telttoihin, ja materiaalia 

purettiin junista ratojen varsille, mistä sitä myös katosi suuret määrät. Kotiutettujen 

joukkojen henkilöstö oli tottunut Saksassa huomattavasti parempiin oloihin, joten 

kapinamieliala helposti levisi. 

Saksassa poistumista organisoineet ja valvoneet viranomaiset kertoivat siirtojen 

tapahtuneen hyvässä järjestyksessä ilman välikohtauksia tai merkittäviä materiaalin 

katoamisia. Sen sijaan monet kasarmi- ja harjoitusalueet jäivät huonoon kuntoon. 

Saksan rahoituksella rakennettiin Neuvostoliiton länsiosiin yhteensä 44 000 asuntoa 

henkilöstölle, joka oli kuulunut Itä-Saksasta siirrettyihin joukkoihin. Tämäkin ohjelma 

toteutui pääpiirtein aikataulussa, mutta pääsystä uusiin asuntoihin syntyi usein paikallisia 

kiistoja. 

Saksa rahoitti myös laajan koulutusohjelman nuoremmille upseereille, jotka halusivat 

siirtyä siviiliin. Näillä toimilla oli suurta merkitystä myöhemmin saksalais-venäläisten 

taloussuhteiden kannalta, kun saksalaiset yritykset pyrkivät itämarkkinoille. 
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