
Suomen ja Neuvostoliiton sotilasyhteistyö 

 

Välirauhan tultua voimaan kiireellisimpiä yhteistyötarpeita oli miinanraivauksen alalla. 
Ennen vetäytymistään valtakunnanrajan taakse suomalaisjoukot luovuttivat tiedot 
miinoitteista ja raivasivat niihin aukot teiden suunnissa. Useita raivausosastoja lähetettiin 
myös Neuvostoliiton haltuun jääneelle alueelle tekemään suomalaisten rakentamia 
miinoitteita vaarattomiksi. 

Valvontakomissio ja Neuvostoliiton Itämeren laivasto antoivat välirauhansopimuksen 
perusteella merivoimille määräyksiä laajamittaisesta yhteistyöstä. Suomalaisten tuli 
suojata ja avustaa satamiin tukeutuvia venäläisiä sotalaivoja niiden toimiessa saksalaisia 
vastaan. Sen ohella oli tuettava kaikkiaan 100 aluksella Neuvostoliiton joukkoja niiden 
noustessa maihin Viron saarille lokakuussa 1944. Noissa tehtävissä tuhoutui tai katosi 38 
alusta. 

Merialueiden miinanraivaus oli toinen kiireellinen yhteistoimintatehtävä. Syksyllä 1944 ja 
talvella 1945 meriväylät Suomenlahdella eivät olleet turvallisia, sillä sinne oli laskettu yli 60 
000 merimiinaa ja raivausestettä. Saksalaiset sukellusveneet laskivat vielä uusia, vaikeasti 
havaittavia herätemiinoja lähinnä Porkkalan - Hangon merikapeikon alueelle. 

Poliittisesti merkittävintä oli presidentti Mannerheimin ja valvontakomission puheenjohtajan 
Andrei Zhdanovin välinen kirjeenvaihto ja keskustelut yhteistyön järjestämiseksi. 
Mannerheim esitti jo syksyllä 1944, että Suomella ja Neuvostoliitolla olisi yhteinen intressi 
järjestää Suomenlahden meripuolustus, joten rannikkotykistö tuli säilyttää toimintavalmiina. 

Zhdanov suostui pääpiirteissään Mannerheimin esityksiin ja ehdotti puolustusliiton tekoa. 
Mannerheim laati myös sopimusluonnoksen tammikuussa 1945, mutta sitä ei jätetty 
esityksenä. Pääministeri Paasikivi tuki Mannerheimin hanketta, jonka pääasiallisena 
tarkoituksena oli korostaa yhteistyöhalua ja saada myönnytyksiä tulevaan 
rauhansopimukseen. Nämä yhteydenotot eivät kuitenkaan vielä keväällä 1945 johtaneet 
jatkotoimiin, sillä Moskovasta kehotettiin odottamaan rauhansopimuksen solmimista. 

Rannikkopuolustuksen järjestelyt toteutettiin Mannerheimin esittämällä tavalla, ja 
suomalaiset suojasivat Neuvostoliiton laivaston aluksia Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla 
toimittaessa saksalaisia vastaan. Meripuolustuksen yhteistyö jatkui keväällä 1945 sodan 
päättymiseen asti. 
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