
Pariisin rauhansopimuksen sotilasartiklojen määräytyminen 

 

Rauhansopimusten valmisteluissa kesästä 1945 alkaen vaikutti periaate Saksan "satelliittien" 
yhtäläisestä kohtelusta. Toisaalta ilmenivät jo liittoutuneiden välille kehittyneet eturistiriidat. Italia oli 
lännen suojatti, kun taas Neuvostoliitto pyrki varmistamaan vaikutusvaltansa ensi sijassa Balkanin 
suunnalla Romaniassa, Bulgariassa ja Unkarissa. Suomi niputettiin lähinnä yhteen "Balkanin 
satelliittien" kanssa ja joutui osana tasapainorakennelmaa mukaan idän ja lännen välisiin kiistoihin. 
Lännessä pääteltiin, että Suomi oli ajautumassa yhä selvemmin Neuvostoliiton valtapiiriin. Yleisesti 
hyväksyttiin kuitenkin ajatus, että Saksan ja sen liittolaisten asevoimat oli joko kokonaan lopetettava tai 
rajoitettava kykeneviksi vain sisäisen järjestyksen ylläpitämiseen ja rajojen paikalliseen puolustamiseen. 

Rauhansopimusta valmistelevassa ulkoministerikokouksessa Lontoossa syyskuussa 1945 tulivat 
liittoutuneiden vastakkaiset näkemykset heti esille. Italian rajoituksien pääkohdista päästiin tosin 
periaatteelliseen yksimielisyyteen, mutta Neuvostoliitto vastusti jyrkästi rajoituksien määräämistä 
pienille maille. Ulkoministeri Molotov perusteli kantaansa seuraavasti: "Ei ole kuviteltavissa, että Suomi 
voisi vaarantaa rauhaa. Neuvostoliitto maana, jota suomalaisten aggressio voisi lähinnä koskea, ei 
vaatinut mitään sotilaallisia rajoituksia rauhansopimukseen vuonna 1940 eikä pidä sellaisia nytkään 
tarpeellisina... Suomelle esitettävät vaatimukset eivät olisi välttämättömyydellä oikeutettuja ja ne 
loukkaisivat maan kansallista kunniaa." 

Lontoossa Molotovin tarkoituksena oli ennen kaikkea torjua läntisten liittoutuneiden puuttuminen 
Suomen ja "Balkanin satelliittien" asioihin. Länsi pysyi kuitenkin tiukasti kannallaan, jonka mukaan 
kyseisten maiden asevoimat on rauhansopimuksessa rajoitettava. Neuvostoliitto perääntyi saatuaan 
puolestaan lupauksen, että länsi tunnustaa neuvostovaikutuksen alaisten maiden hallitukset itäisessä 
Euroopassa. Sotilasartikloista ryhdyttiin sitten neuvottelemaan lännen kannan mukaisesti. 

Liittoutuneet pääsivät keskinäisissä kokouksissaan talven 1945/46 kuluessa vähitellen 
yhteisymmärrykseen sotilasartiklojen sisällöstä. Pariisin rauhankonferenssissa 29.7. - 15.10.1946 niitä 
vielä kovennettiin lisäämällä kaikkia Saksan liittolaismaita koskevaksi kielto hankkia 
moottoritorpedoveneitä ja "erikoistyyppisiä rynnäkköaluksia". 

Moottoritorpedovene-episodi kuvaa hyvin ongelmia, joita syntyi liittoutuneiden keskenään riidellessä 
Balkanin maiden asioista. Aivan viime hetkellä Ranskan onnistui ajaa läpi vaatimus 
moottoritorpedoveneiden kielloksi Italian rauhansopimukseen. Siitä se laajennettiin koskemaan myös 
muiden maiden sopimuksia. Neuvostoliitto vastusti moottoritorpedoveneiden kieltoa mutta jäi tappiolle. 
Suomikin sai siis pelkästään "oheisvaikutuksena" kiellon hankkia moottoritorpedoveneitä. 
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