
U 2 -lennot Neuvostoliiton yllä 

 

Yhdysvallat tiedusteli Neuvostoliiton ja sen liittolaisten alueita monin eri tavoin. 
Tärkeimmäksi 1950-luvulla kohosi lentotiedustelu, johon aluksi käytettiin pommikoneista 
tehtyjä tiedusteluversioita, lähinnä RB-47 -koneita. Ne kykenivät lentämään lähes 15 
kilometrin korkeudessa ja olivat aseistettuja. 

Vuodesta 1954 Neuvostoliiton hävittäjät pystyivät jo toimimaan 12 kilometrin korkeudella, 
joten oli tarpeen kehittää uusi tiedustelukonetyyppi U-2, jonka ensimmäiset mallit vuonna 
1956 lensivät noin 20 kilometrin korkeudessa. Koneen uudemmat versiot saavuttivat 25 - 
30 kilometrin korkeuden. Neuvostoliitto ei kyennyt 1950-luvulla vaarantamaan U-2 -lentoja, 
jotka usein alkoivat Saksassa tai Pakistanissa olevista CIA:n tukikohdista. Myös Suomen 
ylittäviä lentoja tehtiin U-2 -koneilla ainakin vuosina 1957 ja 1958, mutta niitä ei havaittu. 

Neuvostoliitto kehitti voimakkaasti ilmapuolustustaan 1950-luvun lopulla ja antoi modernia 
kalustoa myös liittolaisille. Tiettävästi ensimmäinen tiedustelukone tuhottiin ohjuksilla 
lokakuussa 1959 Kiinassa, kun Taiwanin käyttämä RB-57D lähestyessään Pekingiä 
ammuttiin alas neuvostoliittolaisella ohjuksella SA-75 Dvina. Tapahtuma kuitenkin salattiin. 

Historiaan jäävä Francis Powersin lento U-2:lla alkoi 1.5.1960 Pakistanin Peshawarista ja 
suuntautui Uralin kautta Norjaan Bodön kentälle. Tehtävänä oli muun muassa tiedustella 
Plesetskin ohjuskoealuetta Vienanmeren eteläpuolella. Lentoreitin kokonaispituus oli 6 000 
km, mutta matka päättyi alasampumiseen Uralilla Sverdlovskin kaupungin lähellä. 
Laskuvarjolla pelastautunut Powers vangittiin, ja hänen koneensa jäännökset löydettiin. 
Tapahtumasta kerrottiin näyttävästi muun muassa järjestämällä julkinen oikeudenkäynti. 

Nikita Hrushtshev sai välikohtauksesta aiheen peruuttaa osallistumisensa Pariisiin 16.5. 
kokoontuneen suurvaltojen huippukokouksen työskentelyyn. Nyt oli myös selvää, että 
Neuvostoliitolla oli ilmatorjuntaohjuksia, joilla kyettiin tulittamaan korkealla lentäviä ja 
huonosti tutkassa näkyviä koneita. Presidentti Eisenhower käski lopettaa U-2 -lennot 
Neuvostoliiton alueelle, mutta siitä ei ollut suurta haittaa, koska tiedustelusatelliitit olivat jo 
tulossa käyttövalmiiksi ja korvasivat lentokoneita vaarallisissa kuvaustehtävissä. 

Suomen kannalta ongelmallista oli, että Powersin papereista saatujen tietojen mukaan 
hänelle oli suositeltu tarvittaessa Suomen ilmatilan hyväksikäyttöä Lapissa ja Sodankylän 
kenttää varalaskupaikaksi. Vieläkin pahempi ongelma oli kehittymässä siitä, että 
Neuvostoliitto sai aiheen vaatia Suomea yya-sopimuksen edellyttämän ilmapuolustuksen 
tehostamiseen ohjushankinnoilla ja tutkavalvonnan parantamisella. 
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