
Yhdysvaltojen ilmavoimien toiminta Pohjolassa 

 

Kylmän sodan alkaessa Skandinavia oli sotilaallisesti Ison-Britannian intressialuetta, sen 
“puolustuksen uloimmalla kehällä”. Yhdysvallat kiinnostui Pohjolasta vasta 1950-luvun 
alussa, kun tuli ajankohtaiseksi valmistella pommikoneiden lentoja Neuvostoliiton 
kohteisiin ja järjestää siihen liittynyttä tiedustelua. Lyhimmät ja samalla myös 
turvallisimmat lentoreitit Islannista ja Brittein saarilta matkalla Leningradin, Murmanskin ja 
Moskovan kohdealueille kulkivat suoraan Skandinavian ja Suomen yli. Siksi oli 
ymmärrettävää, että Yhdysvallat pyrki varmistamaan pommikoneiden ylilennot ja saamaan 
niille tarvittavia tukikohtapalveluja. 

Liittolaismaat Norja ja Tanska eivät muodostaneet Yhdysvaltojen ilmavoimien toiminnalle 
ongelmaa muuten kuin vähäisen kenttäkapasiteetin vuoksi. Ne eivät luovuttaneet 
amerikkalaisten käyttöön pysyviä tukikohtia mutta laajensivat lentokenttiään ja 
modernisoivat muutenkin tukijärjestelmiä. Tämä tapahtui lähinnä Naton 
infrastruktuuriohjelmien puitteissa. Lisäksi Tanska luovutti hallitsemiaan alueitaan 
Grönlannissa Yhdysvaltojen käytettäväksi. 

Myös liittoutumatonta Ruotsia houkuteltiin ja painostettiin 1950-luvun alussa suostumaan 
salaiseen yhteistyöhön sekä pommikoneiden tukeutumisen järjestelyissä että 
Neuvostoliittoon kohdistuvassa tiedustelussa. Vastapalveluksena Yhdysvallat ja Englanti 
toimittivat Ruotsille uusinta sotilastekniikkaa ja lupasivat tukea mahdollisen Ruotsiin 
kohdistuvan hyökkäyksen torjunnassa. Ruotsissa valmisteltiin eräitä lentokenttiä ottamaan 
vastaan raskaita pommikoneita, rakennettiin viestiyhteyksiä, ja myös tiedusteluyhteistyö oli 
tiivistä. Neuvostoliittolaisten hävittäjien ammuttua alas kesällä 1952 Baltian rannikolla 
tiedustelutehtävissä olleen ruotsalaiskoneen ja sitä etsimään lähetetyn lentokoneen 
Ruotsissa jouduttiin arvioimaan uudelleen yhteistyöhön sisältyviä riskejä. 
Tiedusteluyhteistyö selvästi hiljeni, eikä pommitusten tukijärjestelyjäkään enää pidetty 
kovin suuressa valmiudessa. Tähän myötävaikutti kansainvälisen tilanteen helpottuminen 
ja teknologian kehitys. Yhdysvallat ei enää 1960-luvulla tarvinnut Ruotsin suoranaista 
tukea. 

Ruotsin alue oli kuitenkin Naton ja erityisesti Yhdysvaltojen ilmavoimille jatkuvasti tärkeä 
ylilentoalue mahdollisessa sotatilanteessa. Amerikkalaisten pommikoneiden reitit kulkivat 
Skandinavian yli myös 1960-luvulla, mutta vuodesta 1965 alkaen ne eivät enää olleet yhtä 
tärkeitä kuin edellisellä vuosikymmenellä. Lännen taholla pyrittiin varmistamaan lähinnä 
se, etteivät ruotsalaiset ampuisi alas Naton lentokoneita, jos ne lentävät Ruotsin 
ilmatilassa. 

Ruotsin ilmapuolustus oli 1950- ja 1960-luvuilla erittäin tehokas, ja siellä oltiin hyvin selvillä 
myös amerikkalaisten lentokoneiden käyttämistä lentoreiteistä harjoitus- ja 
tiedustelulennoilla. Joskus ne kulkivat selvästi Ruotsin ilmatilassa, mutta asiasta vaiettiin 
julkisuudessa. Eräät tapaukset tulivat kuitenkin esille, varsinkin keväällä 1954 sattuneet 
ilmatilan loukkaukset. Niistä on nykyisin saatavilla jo verraten paljon tietoa, mutta 
dokumentteja edelleen salataan ja julkisuuteen tulleissa tiedoissa on ristiriitaisuuksia. 
Vakooja Stig Wennerström toisaalta kertoi Neuvostoliitolle asioista jo tuoreeltaan. 

Yöllä 28./29. huhtikuuta 1954 Etelä-Ruotsin taivaalta oli kuultavissa raskaiden 
lentokoneiden ääniä. Lehdistössä arveltiin niiden olleen venäläisiä ja ihmeteltiin, mikseivät 
ruotsalaiset hävittäjät ampuneet tunkeilijoita. Wilhelm Agrell julkaisi 1980-luvulla 



käyttöönsä saamien ilmavalvontaraporttien pohjalta tarkan kuvauksen tutkahavainnoista 
kyseisenä yönä. Kävi ilmi, että Yhdysvaltojen strategisten ilmavoimien osastot olivat 
ylittäneet Etelä-Ruotsin ja jatkaneet lentämistä itään Venäjälle, pääosa Moskovan lähelle 
ja yksi osasto Ukrainaan Kievin tienoille. Sieltä ne palasivat muutaman tunnin kuluttua 
takaisin suunnilleen samoja reittejä. 

Pian sen jälkeen, keskellä kirkasta päivää 8. toukokuuta, suuri amerikkalainen 
tiedustelukone RB-47E ylitti Suomen ja Ruotsin noin 13 kilometrin korkeudessa 
paluumatkallaan Neuvostoliiton alueelta. Myöhemmin paljastuneiden tietojen mukaan se 
oli tullut Jäämeren suunnalta ja käynyt kuvaamassa yhdeksän lentokenttää Murmanskin ja 
Arkangelin alueilla sekä joutunut MiG 17-hävittäjien tulituksen kohteeksi. Saamistaan 
vaurioista huolimatta lentokoneen onnistui lopulta päästä takaisin Englantiin. 

Yhdysvallat käytti Pohjolan ilmatilaa tiedustelulentoihin vielä 1960-luvullakin, mutta 
vähitellen tiedustelusatelliitit vähensivät lentotiedustelun merkitystä. Siihen vaikutti myös 
ilmavalvonnan ja ilmatorjunnan kehittyminen, jolloin riskit alkoivat kasvaa liian suuriksi. 
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