
Viron itsenäistyminen 

 

Neuvostoliiton hajoamiseen myötävaikuttaneet kansalaisliikkeet voimistuivat Virossa jo 

varhain, koska niillä oli parhaat mahdollisuudet pitää yhteyksiä länteen Suomen kautta. 

Vuonna 1987 julkisuuteen tuli protestointi ympäristön saastumista vastaan. Siihen vaikutti 

myös kokemus Tshernobylin tuhoista, minkä vuoksi Virossa huolestuttiin maan omien 

luonnonvarojen vaarallisesta käytöstä. Mihail Gorbatshov ja muu neuvostohallinto 

hyväksyivät tällöin esitykset ympäristön suojelemiseksi. 

Seuraavana vuonna nousivat esille jo poliittiset vaatimukset talouden ja yhteiskunnan 

uudistamiseksi sekä Viron kulttuuriperinnön vaalimiseksi. Tämäkin liittyi aluksi 

Gorbatshovin poliittisten uudistuksien tukemiseen, joten sitä ei vastustettu Moskovassa. 

Merkittävää oli Viron muinaismuistoyhdistyksen toiminta maan historian väärennösten 

paljastamiseksi. Tällöin kiinnitettiin erityistä huomiota Hitlerin ja Stalinin sopimukseen 

23.8.1939, jolloin Viro oli muiden Baltian maiden myötä salaisella lisäpöytäkirjalla 

luovutettu Neuvostoliiton etupiiriin. Neuvostoliitto pitkään kielsi sellaisen sopimuksen 

olemassaolon. 

Viron kommunistinen puolue pyrki tulemaan vastaan uudistusmyönteisyydessä. Sen 

johtoon valittiin entistä joustavampia ja Viron etuja paremmin ymmärtäviä henkilöitä. Jo 

marraskuussa 1988 Viron korkein neuvosto julisti maan suvereeniksi, mikä tarkoitti lähinnä 

autonomiaa suhteessa Neuvostoliiton hallitukseen ja Moskovan keskusjohtoon. Keväällä 

1990 luovuttiin käyttämästä neuvostotasavallan nimitystä ja otettiin muutenkin käyttöön 

itsenäisen Viron symboleja maailmansotien väliseltä ajalta. 

Varovaisten uudistusten eteneminen varmistettiin kansan tuella. Suurin osa kannatti 

itsenäisyyttä, mutta oli myös huomattava vähemmistö, joka halusi jatkaa Neuvostoliiton 

yhteydessä. Viron 1,6 miljoonasta asukkaasta vuonna 1989 oli 474 000 (30,3 %) 

venäläisiä. Virolaisia oli väestönlaskennan mukaan 983 000. 

Itsenäisyyshankkeessa edettiin varovasti. Avuksi otettiin oman kulttuurin korostaminen. 

Suuret laulujuhlat koettiin mielenosoituksiksi itsenäistymisen puolesta. 

Gorbatshov oli aluksi puoltanut Virossa esitettyjä uudistuksia, koska pieni ja korkean 

kulttuuritason maa koettiin sopivaksi kokeilupaikaksi. Vaatimukset itsenäisyydestä torjuttiin 

kuitenkin Moskovassa jyrkästi. Tilalle suositeltiin tuloa mukaan uudistettavaan 

Neuvostoliiton liittosopimukseen. Virolaiset eivät tähän kuitenkaan suostuneet, joten asia 

jäi avoimeksi. 

Suhteet Moskovaan kiristyivät loppuvuodesta 1990, kun vanhoilliset kommunistit saivat 

neuvostojohdossa lisää valtaa. Merkittävä kiista nousi virolaisten asevelvollisten 

palveluspaikoista, kun Viron johto vaati heille oikeutta pysyä oman maan alueella. 

Tammikuussa 1991 tämä kiista liittyi muutenkin Baltian maiden asemasta kärjistyneeseen 

konfliktiin. Vilnan ja Riikan väkivaltaisuuksien jälkeen Venäjän presidentti Jeltsin saapui 



Tallinnaan vakuuttamaan tukeaan Virolle ja muille Baltian maille. Tämä rauhoitti tilannetta 

Virossa, mutta jännittynyt arvuuttelu maan tulevaisuudesta säilyi. 

Elokuussa 1991 Moskovassa alkaneeseen vallankaappausyritykseen liittyen Tallinnaan 

tuli Pskovista (Pihkovasta) pienehkö sotilasosasto, joka miehitti eräitä kohteita. Samalla 

hetkellä (20.8.) Viron parlamentti julisti maan itsenäiseksi. Kun kaappausyritys seuraavana 

päivänä epäonnistui, Viron itsenäisyys varmistui sen mukana. Venäjän hallitus tunnusti 

hetimiten itsenäisyysjulistuksen päteväksi, ja parin viikon miettimisen jälkeen 6. syyskuuta 

myös Neuvostoliiton hallitus taipui tunnustamiseen. Suomi ilmoitti jo 25.8. palauttavansa 

diplomaattisuhteet Viroon ja totesi vanhan itsenäisyystunnustuksen olevan yhä voimassa. 

Kaikista Baltian maista ja etenkin muista neuvostotasavalloista poiketen Viron 

itsenäistyminen saavutettiin ilman verenvuodatusta. Siinäkin mielessä on ollut oikeutettua 

kutsua sitä ”laulavaksi vallankumoukseksi”. 
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