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1 .

Juuri 31 vuotta täyttänyt Anders oli veljeksistä vanhempi. Arnella oli 

ikää pari vuotta vähemmän. He asuivat pohjoisessa Norjassa Altan 

kaupungissa. Kumpikin veljeksistä ansaitsi leipänsä työskentelemällä 

eräoppaina nopeasti kasvavassa turistibisneksessä. Tuntureilla turisteja 

kaitsemalla toki nipin napin elätti itsensä, mutta rikastumaan ei 

rinkka selässä päässyt. 

Mutta veljeksille samoilu luonnossa oli varsinainen kutsumus-

ammatti ja mieluista puuhaa kaikkina vuodenaikoina. Yhtään ei 

haitannut sekään, että eräoppaana toimiminen antoi mahdollisuudet 

myös melko meheviin lisäansioihin.

Anders ja Arne olivat Norjassa syntyneitä maan kansalaisia, mutta 

heidän kotikielenään oli ollut suomi, jota molemmat edelleenkin 

puhuivat sujuvasti. Tämä kielitaito oli osaltaan auttanut heitä lisä-

tienestien ääreen. 

Jo isänsä Antin kanssa veljekset olivat oppineet liikkumaan kau-

kana teistä tuntureilla ja erämaissa. Isä oli myös opettanut poikansa 

kalastamaan ja metsästämään. Teltat ja laavut tulivat jo varhain 
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Andersille ja Arnelle tutuiksi, mutta kesäisin he saattoivat kauniilla 

ilmalla yöpyä retkillään pelkissä makuupusseissa rakotulen äärellä.

Veljekset olivat menneet vapaaehtoisina varusmiespalvelukseen 

Pohjois-Norjan prikaatiin, jossa molemmat saivat sissi- ja tiedustelu-

koulutuksen. Armeijasta he kotiutuivat kersantteina. Ensimmäinen 

vakituinen työpaikka pojille löytyi kalanjalostustehtaalta, jossa yksi-

toikkoinen työ ja kamala haju eivät veljeksiä juuri ihastuttaneet.

Puolen vuoden kuluttua heihin otti yhteyttä salaperäinen mies, 

joka kertoi olevansa E-toimiston asialla. Veljeksillä ei ollut mitään 

käsitystä mitä tällainen toimisto teki, mutta kun mies oli lupaillut 

hyvätuloisia keikkahommia, suostuivat nuorukaiset tapaamaan hänet 

eräässä satamakaupungin krouvissa.

Mies tilasi pöytään paistettua turskaa ja olutta. Yhteyttä ottaes-

saan työn tarjoaja oli sanonut nimensä niin epäselvästi, ettei kumpi-

kaan veljeksistä ollut saanut siitä selvää. Nyt mies ilmoitti olevansa 

Harald, pelkkä Harald. Tämän jälkeen Anders ja Arne kutsuivat 

äijää Kuninkaaksi, koska hän muistutti melkoisesti toista Haraldia, 

Norjan kuningasta Harald V:tä. E-toimiston mies oli kuitenkin 

oikeaa kuningasta selvästi nuorempi ja joissakin tilanteissa hänen 

kutsumanimensä vaihtui Harald Hirmuiseksi.

Turskalautasen ääressä veljekset joutuivat lupaamaan ensin, että 

pitävät kaiken nyt kuulemansa salassa ikuisesti. Sen jälkeen kuningas 

Haraldin näköinen mies oli kertonut olevansa Norjan valtion 

palveluksessa ja työnantajansa E-toimiston virkamies, joka hankki 

tietoja valtion ja kaikkien norjalaisten turvallisuuden takaamiseksi.

Ahaa, vakoilua, välähti veljeksillä, mutta se ei suinkaan heitä säi-

käyttänyt. Osansa oli silläkin, että ”kuningas” oli sekä olemukseltaan, 

että puhetavaltaan hyvin luottamusta herättävä, melkeinpä isällinen.

– Pojat, isänmaa tarvitsee apuanne, Harald hehkutti. – Norja 
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pyytää teiltä hieman rehkimistä, mutta korvaa kyllä kunnolla 

vaivanne.

– Mitä meidän olisi tehtävä, herra Harald? tiedusteli Anders.

Ennen kuin vastasi mies oli tilannut lisää olutta ja oikein snap-

sitkin ja selittänyt sitten:

– Jos allekirjoitatte sopimuksen, niin edessä on kolmen viikon 

koulutuskausi Oslossa. Sen jälkeen tarjoamme aina silloin tällöin 

mielenkiintoisia keikkahommia täällä kotimaassa ja vaikkapa Suo-

messa, jonka kieltä tietojemme mukaan puhutte hyvin.

– Joo, kyllä me suomea osataan, heitti Arne. – Puhumme sitä 

usein keskenämme.

– Ja sitten vielä, jatkoi E-toimiston mies: – Voimme auttaa teitä 

parempien työpaikkojen löytymisessä. Sellaisten, joista saa helposti 

lomaa silloin kun me tarvitsemme teitä.

Tästä kaikki oli alkanut jo neljä vuotta aikaisemmin. Melkein heti 

Oslon-kurssin jälkeen veljeksiä pyydettiin eräoppaiksi tunturiretkiä 

matkailijoille järjestävään yritykseen, jolla oli toimintaa melkein 

kaikkialla Norjan pohjoisosassa. Työ oli paljon mieluisampaa kuin 

kalatehtaassa ja palkkakin reilusti parempi.

Ensimmäisen E-toimiston pätkätyön he saivat tosin vasta puolen 

vuoden kuluttua. Homma kesti vain vajaan viikon. Veljesten tehtä-

vänä oli käydä salaa valokuvaamassa Norjan oman armeijan sotilas- 

kohteita ja joitakin siltoja, teitä ja radiomastoja. Anders ja Arne 

arvelivat, että kyseessä oli heidän taitojensa testaaminen.

Nuorille miehille maksettiin noista päivistä ihan mukava palkkio, 

jota tukevoittivat vielä tuntuvat päivärahat. Veljekset olivat tyytyväi-

siä, kun Kuningas onnitteli heitä hyvin hoidetusta hommasta. Seu-

raava tehtävä olikin jo Suomen Lapissa ja se oli paljon vaativampi, 

jopa vaarallinen.
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Niin Arne ja Anders matkustivat Suomeen esiintyen eräretkeili-

jöinä. He kävivät tarkastamassa kymmenen kilometrin päässä Rova-

niemeltä sijaitsevan huippusalaisen asekätkön. Hyvin naamioituun 

maakuoppaan oli kätketty kaksitoista konepistoolia, kaksi kevyttä 

konekivääriä, räjähteitä, miinoja ja radiolaitteita sekä monta metalli-

laatikkoa patruunoita.

Miehet varmistivat, että aseet olivat säilyneet hyvin öljykankaisissa 

pusseissaan ja vaihtoivat radiokalustoon uudet patterit. Aseista veljek-

set päättelivät, että kätkön täytyi olla jo useita vuosikymmeniä vanha.

Muutaman kymmenen metrin päässä oli toinen samanlainen 

kätkö, joka sisälsi 20 litran bensiinikanistereita ja amerikkalaisia 

säilykepurkkeja. Veljekset huomasivat purkeissa olevista merkinnöistä, 

että ne oli valmistettu jo 1950-luvulla. Saamansa käskyn mukaisesti 

he avasivat yhden lihapurkeista ja söivät sen sisällön, joka osoittautui 

olevan täysin kunnossa ja jopa maistui hyvältä ikävuosistaan 

huolimatta. 

Työnsä tehtyään he naamioivat kätköt uudelleen ja palasivat nope-

asti takaisin Norjan puolelle.

Oslon kursseilla veljeksille oli kerrottu, että ensimmäiset Naton 

asekätköt Suomen Lappiin tekivät 1940-luvun lopulla jatkosodan 

aikaiset suomalaiset kaukopartiomiehet. Samat miehet olivat myös 

suorittaneet jalkapatikassa hurjia tiedusteluretkiä Neuvostoliiton 

puolelle pääasiassa Suomen itärajan yli. Tosin ainakin kerran raja 

oli ylitetty kuumailmapallolla.

Aina Murmanskiin asti yltäneiden tiedustelukeikkojen järjestäjänä 

oli toiminut Norjan tiedustelu, mutta amerikkalaiset olivat maksaneet 

viulut. Lopulta Suomen viranomaiset olivat päässeet perille salaisesta 

tiedustelutoiminnasta ja estivät entisten kaukopartiomiesten käytön 

lännen apureina.
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Asekätköjen perustaminen Suomen Lappiin oli ollut valmistelua 

Naton sissitoiminnalle, joka olisi aktivoitu kolmannen maailman-

sodan syttyessä. Sotatoimien johdossa oli tarkoitus käyttää Yhdys-

valtoihin loikanneita suomalaisia upseereita. Nämä olivat osallistuneet 

Suomessa asekätkentään sodan lopulla ja poistuivat maasta kätköjen 

paljastuttua.

Eversti Alpo Marttisen johdolla miehet olivat värväytyneet USA:n 

armeijaan, jossa he antoivat amerikkalaisille sotilaille koulutusta 

muun muassa hyvin hallitsemassaan talvisodankäynnissä. Hieman 

yli kymmenen upseerin ryhmästä käytettiinkin nimitystä Marttisen 

miehet.

Näillä tarinoilla E-toimiston kouluttajat ja Harald pyrkivät selväs-

tikin kannustamaan Andersia ja Arnea näiden tiedustelutoiminnassa, 

joka nyt suuntautui pelkästään Suomen alueelle. Useilla retkillään 

veljekset tarkensivat tietoja esimerkiksi Lapin lennoston käyttämistä  

kentistä Rovaniemellä, Oulunsalossa, Kittilässä ja Ivalossa. He selvit-

telivät teiden kuntoa ja soiden kantavuutta. Sillat ja satamat olivat 

myös tärkeitä kohteita. Jokaisella retkellään veljekset ottivat satoja 

valokuvia.

Vuoden 2004 maaliskuun loppupuolella Harald kutsui taas Ander-

sin ja Arnen samaan, aina ennenkin tapaamispaikkana käytettyyn 

ravintolaan, joka sijaitsi aivan jyrkkärinteisten vuorien reunustaman 

Altavuonon rannalla.

Nyt kuninkaan näköisellä miehellä oli tarjolla kaksi yllätystä. 

Ensimmäinen oli se, että nyt ei syötykään turskaa, vaan paljon tyy-

riimpää lahtivalasta. Toisena yllätyksenä Kuninkaalla oli mukanaan 

mies, jonka hän esitteli vain ”amerikkalaiseksi ystäväkseen”. 
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2 .

Valaan liha ei tietenkään ollut altalaisveljeksille tuntematonta herk-

kua. Sitä sai lähes aina useammastakin paikallisesta ravintolasta. 

Mutta Kuninkaan amerikkalainen ystävä kertoi syövänsä nyt valasta 

ensimmäisen kerran. Hänestä se oli hyvin maukasta.

Palanpainikkeeksi norjalaiset nauttivat olutta, mutta amerik-

kalainen käytti ruokajuomana viskigrogeja. Veljekset laskivat niitä 

huvenneen tapaamisen aikana peräti kuusi kappaletta, mutta mies 

ei humaltunut lainkaan – vaikka nautti myös snapseja ja konjak-

kia. Alkoholijuomista huolimatta amerikkalainen osoittautui varsin 

vähäpuheiseksi mieheksi. Hän osasi vain muutaman sanan norjaa ja 

vaihtoi aina englantiin, kun tuli puhe vähänkin monimutkaisemmista 

asioista. Mutta tämä ei tuottanut ongelmia, sillä Arnen ja Andersin 

koulussa oppima englanti oli eräoppaan hommissa hioutunut suju-

vaksi puhekieleksi. Parituntisen lounaspalaverin aikana äänessä oli 

pääasiassa veljeksille jo varsin tutuksi tullut E-toimiston mies.
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– Amerikkalainen ystäväni on mukana oikeastaan vain tarkkaili-

jana, Kuningas selitti kumppaninsa roolia ja jenkki tyytyi nyökkää-

mään. Molempien veljesten mieleen tuli, että amerikkalaisella oli 

tietysti rooli myös maksajana.

Hiljainen amerikkalainen oli täysin kaljupäinen musta mies. 

Anders arveli miehen olleen joskus kovakuntoinen kaveri, mutta 

nyt hänessä oli havaittavissa toimistotyön tuomaa hienoista veltostu-

mista. Arne taas ajatteli, että tummapintainen jenkki olisi ampujalle 

helppo maali valkoisella hangella hiihtäessään. Häntä ei todellakaan 

voisi käyttää salaisiin tiedustelutehtäviin Suomen Lapissa.

Valaspihvien alkaessa olla lopuillaan, Kuningas meni varsinaiseen 

asiaansa:

– Turistien talvisesonki on kohta ohi ja kesäsesonkiin on vielä 

runsaasti aikaa. Voitte mainiosti pitää vaikkapa kuukauden loman 

leipätyöstänne ja tehdä rentouttavan retken itäisen naapurimme 

Suomen keväthangille.

– Etkö joskus voisi lähettää meitä johonkin lämpimämpään 

paikkaan? vitsaili Anders. – Jonnekin Välimeren rannikolle tai Bora 

Boraan.

– E-toimisto ei valitettavasti operoi niin etäällä, kuittasi Kuningas. 

– Sitä paitsi te olette Suomessa tapahtuvan tiedustelun spesialisteja. 

Puhutte maan kieltä ja olette suomalaisen näköisiä. Sukunnekin lienee 

joskus tullut Suomesta Norjan pohjoisrannikolle, joka on aina ollut 

kuuluisa suurista kalansaaliistaan. 

– Siis taas Suomeen, totesi Anders. – Eikö me päästäisi vaihteeksi 

edes Etelä-Suomeen?

– Teitä kutsuu nyt Suomen itäraja, ilmoitti E-toimiston mies viek-

kaasti hymyillen ja kaivoi salkustaan suurikokoisen Suomen kartan, 

johon oli tehty tussikynällä runsaasti erilaisia merkintöjä.
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Hän levitti kartan pöydälle, osoitti mustalla värillä piirrettyjä 

renkaita ja selitti:

– Näissä paikoissa on itä-länsi -suuntaisten teiden siltoja melko 

lähellä rajaa. Nämä sillat ovat joko uusia tai hiljattain korjattuja. 

Teidän tehtävänänne tulee olemaan siltojen valokuvaaminen ja tar-

kempi tutkiminen. Oslon kurssillahan teille opetettiin miten selvi-

tätte siltojen kantokyvyn. Tutkitte myös, onko silloissa valmiit kolot 

niiden tuhoamiseen tarvittaville räjähdyspanoksille, kuten Suomessa 

on tapana. Katsokaa myös onko siltojen tuntumassa rakennuksia, 

joihin on saatettu varastoida räjähdysaineita. Kaikki tämä on tietysti 

tehtävä huomiota herättämättä.

Mies jatkoi kertomalla, että siltojen arvioinnin lisäksi tiedustelu-

partion tehtäviin kuuluu tehdä huomioita Suomen rajavartioston 

toiminnasta ja eräistä muistakin asioista, jotka tarkentuvat vasta 

tehtävän edetessä.

– Retkeilijöitähän eksyy jatkuvasti rajavyöhykkeelle, E-mies selitti. 

– Hölmön näytteleminen onnistuu teiltä helposti. Mutta älkää 

sentään ”eksykö” Venäjän puolelle. Siellä ei ymmärretä huumoria. 

Ja kovissa kuulusteluissa te laulatte kuin linnunpoikaset.

– Ti-ti-tyy, mallasi Arne.

– Rajan tutumassa tutkitte sensorit ja hälyttimet, opastus jatkui. 

 – Huomioitte Suomen rajavartioston partioiden liikkumisen ja 

heidän kulkuneuvonsa. Menkää juttelemaan rajamiesten kanssa. 

Esiintykää kokemattomina retkeilijöinä ja kyselkää kaikkea typerää 

rajasta ja sen vartioinnista. Kehukaa heitä koviksi sotilaiksi. Mielistely 

tehoaa joka maassa.

E-toimiston ekspertti tuntui innostuvan omista sanoistaan. Kasvot 

punottaen hän hehkutti:

– Suomen rajavartiosto kouluttaa myös varusmiehiä. Erikoisraja-



25

jääkärien koulutukseen otetaan vain huippukuntoisia vapaaehtoisia 

nuoria miehiä. Heistä tehdään sissejä ja tiedustelijoita, jotka vihollisen 

hyökättyä maahan ensin miinoittavat joka paikan ja sitten siirtyvät 

sissioperaatioihin vastapuolen selustaan. Suomessa rajavartiosto on 

sisäasiainministeriön alainen, mutta sodan aikana se on osa armeijaa.

Andersille alkoi jo riittää, joten hän kysäisi:

– Milloin meidän kahden sitten pitäisi lähteä matkaan?

– En minä ole kahdesta puhunut. Partion vahvuus on tällä kertaa 

kolme miestä. 

– Kuka se kolmas on? tiuskaisi Arne. – Oletko itse lähdössä mukaan?

– En tietenkään.

– No, kuka sitten? kysyi Anders hiukan hätääntyneenä. Kum-

pikaan veljeksistä ei kaivannut matkaan kolmatta pyörää; he olivat 

tottuneet toimimaan tunturi- ja korpiretkillään vain kahdestaan.

– Partion kolmas jäsen on tämä amerikkalainen ystäväni, Kuningas 

ilmoitti pirullinen pilke silmäkulmassa.

Veljekset olivat niin ällikällä lyötyjä, etteivät saaneet sanaa suus-

taan. Mutta nyt amerikkalainen kaljupää puuttui pitkästä aikaa 

keskusteluun.

– En ole aikaisemmin käynyt Suomessa, mutta kävin Alaskassa 

USA:n erikoisjoukkojen leirillä harjoittelemassa lumikengillä 

kulkemista. Se oli aika metkaa touhua. Minulla on teillekin aidot 

alaskalaiset lumikengät.

Veljesten mieleen iskeytyi näky: musta mies hoipertelemassa lumi-

kengillä Suomen syrjäisellä rajaseudulla. Juuri mikään ei voisi herättää 

enempää huomiota.

Amerikkalainen huomasi aiheuttaneensa kiusallisen hiljaisuuden, 

mutta ei ymmärtänyt mistä se johtui. Saadakseen keskustelun taas 

käyntiin hän lausahti:
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– Valas oli erinomaista. Pyydetäänkö Suomessa paljon valaita?

Arnella välähti heti:

– Aina kun Suomen puolella leiriydymme illalla pitkän marssin 

jälkeen, niin päätämme aina ensimmäiseksi, kumpi sytyttää nuotion 

ja kumpi käy nappaamassa läheisestä erämaajärvestä pari valasta 

iltaruoaksi.
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3 .

Pääesikunnan tutkintaosaston päällikkö seurasi rampautuneen tais-

teluristeilijä Pietari Suuren hidasta matkaa kohti Severomorskissa 

olevaa tukikohtaansa. Tietolähteenä olivat pääasiassa tiedustelu-

osaston raportit, joiden liitteenä oli muun muassa amerikkalaisilta 

saatuja satelliittikuvia.

Puolustusvoimien organisaatiota huonosti tuntevat sekoittivat 

usein tiedusteluosaston ja tutkintaosaston toisiinsa, vaikka niillä oli 

aivan eri tehtävät. Tiedustelu hankki tietoja ulkomailta ja tutkinta 

vastasi vastavakoilusta kotimaassa. Vielä useammin tiedusteluosasto 

sotkettiin tiedotusosastoon. Tämä saattoi osin johtua siitäkin, että 

joskus menneinä vuosina tiedustelu oli kätketty tiedotusosaston 

yhteyteen. 

Kuvissa näkyi 252-metrinen sota-alus, jonka kannella selvästi 

erottuivat kahdenkymmenen P-700 Granit -merimaaliohjuksen 

laukaisuluukut. NSA:n satelliittikuvissa ohjuksista käytettiin Nato-
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koodin mukaista nimitystä SS-N-19.

USA:n tiedustelusatelliitit olivat kuvanneet Venäjän Pohjoisen 

laivaston ylpeyden etenemässä kotisatamaansa kohti kahden apu-

aluksen saattamana. Laivojen heikot peräaallot osoittivat vauhdin 

olleen vain muutaman solmun luokkaa.

Kuvia tutkaillessaan eversti muisti, että Pietari Suuri oli ollut aluksi 

nimeltään Juri Andropov. Se oli rakennettu Neuvostoliitossa Kirov-

luokan neljänneksi taisteluristeilijäksi. Kolme ensimmäistä alusta oli 

jo poistettu käytöstä ja viidennen rakentaminen oli jäänyt kesken. 

Sen nimeksi oli pitänyt tulla Dzerzinski Neuvostoliiton ensimmäisen  

salaisen poliisin Tsekan perustajan Felix Dzerzinskin mukaan.

Nyt Venäjän laivastossa ei enää tunnettu koko Kirov-luokkaa. 

Nykyisin Pohjoisen laivaston lippulaiva Pietari Suuri tunnettiin 

Orlan 1 -luokan ainoana aluksena. 

Eversti oli yhteydessä myös Säteilyturvakeskukseen, joka niin ikään 

seurasi Pietari Suuren vaivalloista matkaa Pohjoisella jäämerellä. Enää 

ei kuitenkaan tarvinnut lähettää säteilyn mittaajia pohjoiseen, sillä 

jo vuoden 1961 Novaja Zemljan suuren ydinräjäytyksen jälkeen oli 

pysyviä mittauslaitteita asennettu myös Lappiin. Tšernobylin ydin-

voimalaonnettomuus huhtikuussa 1986 oli vielä johtanut säteily-

valvonnan mittausasemien verkon huomattavaan tihentämiseen.

STUK antoi everstille rauhoittavaa tietoa. Ydinsäteilyn asiantunti-

joiden mukaan ei edes räjähdys Pietari Suurella aiheuttaisi Suomessa 

väestönsuojelutoimenpiteiden tarvetta. Kyseessä olisi vain vakava 

paikallinen vaaratilanne.

Venäläisen ohjusristeilijän tilanteen seuraaminen sai everstin 

pitämään mielessään myös entiseltä ylipäälliköltä presidentti Koivistolta  

tulleen puhelinsoiton. Koivisto oli jostain saanut tietää laivalla 

tapahtuneesta onnettomuudesta ja kaipasi nyt lisää tietoja Pietari 
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Suuresta ja sen aseistuksesta.

Tällaiset pyynnöt olivat tulleet tutuiksi armeijan tiedusteluväelle 

Koiviston ollessa tasavallan presidenttinä ja ylipäällikkönä. Juuri 

merisodankäynnin seuraaminen kuului Koiviston rakkaimpiin har-

rastuksiin. Vielä eläkepäivillään presidentti otti silloin tällöin yhteyttä 

tahoihin, joilta oli tottunut saamaan luotettavaa lisäinformaatiota.

Tutkintaosaston päällikkö oli tietenkin luvannut toimittaa Koi-

vistolle tämän pyytämää tietoa. Nakitetuksi joutui sektorinjohtaja, 

jonka eversti kutsui heti luokseen.

– Kuuluuko niistä itärajan loikkareista mitään uutta? eversti aloitti.

– Ei oikeastaan. Miehet ovat yhä kateissa laajoista etsinnöistä 

huolimatta. Raja jopa pyysi meiltä apua, kun pitää mahdollisena, 

että loikkarit ovat jo ehtineet sisämaan kaupunkeihin. Niin ja vielä 

sekin, että joidenkin talojen pyykkinaruilta on hävinnyt siviilivaat-

teita ja jonkun syrjäisen mökin kellarista on varastettu ruokaa. Minä 

kyllä luulen loikkareiden jo pötkineen takaisin omalle puolelleen.

– Epäilet, että kyseessä olisi jonkinlainen hämäys, eversti totesi. 

– Saatat hyvinkin olla oikeassa. Yleensähän rajan yli tulleet saadaan 

nopeasti kiinni. Venäläiset pelaavat pelejään, joten sinulla on varmasti 

hyvää aikaa hoitaa eräs pikkujuttu. 

Tämä pikkujuttu oli juuri Mauno Koiviston kaipaama tieto-

paketti Venäjän pohjoisen laivaston lippulaivasta. Sektorinjohtaja 

teki työtä käskettyä ja parissa tunnissa syntyi tiedusteluosaston ja 

parin hakuteoksen avulla yli neljä liuskaa tekstiä Pietari Suuresta ja 

sen romutetuista sisarlaivoista. Juttua venyttääkseen sektorinjohtaja 

luetteli yksityiskohtaisesti laivan kaikki asejärjestelmät ja niissä 

vuosien varrella tehdyt muutokset. Tiedettiin hyvin, että Koivisto 

oli tarkka pienimpienkien yksityiskohtien suhteen.

Myös laivojen historiasta sai raporttiin lisää pituutta. Sektorin-
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johtaja kirjasi, että Kirov-luokan toinen alus oli ollut alun perin 

nimeltään Frunze, joka oli nimetty uudelleen Admiral Lazareviksi. 

Kolmas taisteluristeilijä oli saanut nimekseen Kalinin, mutta Neu-

vostoliiton romahdettua siitä tuli Admiral Nakhimov.

Sektorinjohtaja toimitti paperinsa everstille, joka kiidätti sen 

varusmieslähetin mukana Koivistolle hänen Suomen Pankin tiloissa 

olevalle työhuoneelleen. 

Kun sektorinjohtaja tapasi päällikkönsä seuraavan kerran, ei eversti 

puhunut enää mitään Koivistolle toimitetusta Pietari Suuri -rapor-

tista, vaan meni aivan toiseen asiaan:

– Sinunhan piti pitää yhteyttä seurapiirikaunotar Ursula Hirveen, 

siihen seksipommiin, joka tekee käännöstöitä Kiinan suurlähetystölle. 

Milloin olette viimeksi tavanneet?

Sektorinjohtaja joutui laskemaan kuukausia vasemman kätensä 

sormilla ennen kuin pystyi vastaamaan:

– On tässä mennyt nelisen kuukautta siitä kun me viimeksi 

Ekbergillä kahviteltiin. Tässä on ollut näitä kiireitä, kuten tiedät.

– Kiireitä on aina, eversti myönsi. – Mutta sovi nyt pikaisesti tapaa-

misesta Ursulan kanssa. Kiinan tiedustelu on lisännyt voimavarojaan 

taas kaikissa Pohjoismaissa ja meillä on hieman vaikeuksia pysyä 

heidän pelissään mukana. Pekingillä kun on ihan omat sääntönsä.

– Mutta eikös sinun ihmetyttösi Sirkkakin ole ollut kiinalaisia 

vahtaamassa, sektorinjohtaja sanoi. – yhtenä päivänä viime viikolla 

Sirkka leveili kahvihuoneessa aloittaneensa jo kiinankielen opiskelun.

Eversti melkein suutahti:

– Ei Sirkka mitään leveillyt! Hän on jo kuukauden päivät opis-

kellut vapaa-aikanaan vakavasti kiinaa ja uskoisin, että hän osaa sitä 

jo paremmin kuin sinä venäjää.
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Tämä oli sektorinjohtajalle arka paikka. Itäisen sektorin johtajana 

hänen olisi tietysti pitänyt osata sujuvasti venäjää, kuten monet hänen 

alaisensa, mutta jostain syystä hänen kielitaitonsa ei ollut kehittynyt 

toivotulla tavalla. Sektorinjohtaja syytti huonoa kielipäätään. Hän 

ajatteli, että hänen pitäisi asua yksin pari kuukautta vaikkapa Pietarissa 

päästäkseen sisälle venäjän kieleen. Mutta se oli mahdotonta sekä 

hänen työnsä että Soile-vaimonsa takia.

Sirkka oli sektorinjohtajalle eräällä tavalla arka paikka. Pienestä 

keskinäisestä naljailusta huolimatta hän piti Sirkkaa hyvänä ja 

mukavana työtoverina. Mutta silti sektorinjohtajasta tuntui, että 

eversti suosi pikkuisen liikaa tutkintaosaston harvoihin naispuolisiin 

työntekijöihin kuuluvaa nuorta alaistaan.

Lisäksi sektorinjohtaja oli kuullut, että myös suojelupoliisi olisi 

ollut Sirkasta kiinnostunut. Huhujen mukaan Supon vastavakoilu-

päällikkö Hannu Moilanen olisi tarjonnut naiselle tarkastajan virkaa 

omana alaisenaan. Sen sijaan sektorinjohtajaa ei ollut enää yritetty 

värvätä Ratakadulle pitkiin aikoihin.

Sektorinjohtaja palasi päällikkönsä pyyntöön, joka tietysti oli 

samalla myös käsky:

– Sovin heti tapaamisesta Ursula Hirven kanssa, mutta sopisiko 

kysyä, että mitä sinulla itselläsi on työn alla, kun olet niin kovin 

salakähmäisen näköinen. Vai riittääkö sinulle pelkkä Pietari Suuren 

tilanteen seuraaminen?

Eversti naurahti ja kertoi:

– Minä yritän selvittää millaisia juonia päävastustajamme Venäjän 

sotilastiedustelun kenraaliluutnantti B. on punonut taas päämme 

menoksi.

– Miten sinä kuvittelet sen voivasi selvittää? GRU:n pohjoisen 

sektorin päällikköhän istuu Akvaarioksi kutsutussa päämajassaan 
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Moskovan lähistöllä ja sinä täällä Kaartin korttelissa Helsingissä.  

Älä vaan väitä, että olet saanut telepaattisen yhteyden häneen.

– En minä väitä mitään, töräytti eversti. – Ja telepatiasta en ole 

puhunut sanaakaan. Minä vain pyrin ymmärtämään miten venäläinen 

vakoilukenraali ajattelee. Ikään kuin tunkeudun hänen päänsä sisään. 

Minä voin jopa kuvitella olevani hän ja miettiä mitä tekisin hänen 

asemassaan. Kerran näin unta, jossa minä olin kenraali B. ja hän oli 

minun hommissani tämän pöydän takana.

Sektorinjohtaja huolestui ja meni hiljaiseksi. Hän katseli esimies-

tään punniten. Lopulta hän kuitenkin rohkaisi mielensä ja sanoi mitä 

velvollisuutensa katsoi vaativan:

– Et ole varmaankaan aikoihin käynyt työpaikkalääkärin vastaan-

otolla. Ehkä sinun nyt olisi syytä käydä tarkistuttamassa että kaikki 

on kunnossa.

– Mitä sinä oikein vihjailet? eversti tiukkasi.

Kierrellen ja kaarrellen sektorinjohtaja yritti selittää, että eihän 

eversti voi millään tunkeutua venäläisen kenraalin pään sisään. Hän 

perusteli näkemystään miesten erilaisuudella: kenraali oli paljon 

vanhempi Afganistanin sodan veteraani, joka on varmaankin ollut 

kova kommunisti ja ehkä on sitä vieläkin.

Päällikkö huitaisi kädellään alaisensa selitykset sivuun ja toi esiin 

sen, että kenraali B. oli Afganistanin jälkeen palvellut vuosikausia 

Helsingissä ja kertonut rakastavansa Suomen pääkaupunkia, jossa 

oli viettänyt elämänsä parhaat vuodet. 

– Kenraali ehkä yritti vain mielistellä, sektorinjohtaja vastasi.  

– Viinallakin saattoi olla oma herkistävä vaikutuksensa.

– Älä yritä väännellä. Kyllä hän puhui sydämestään, päällikkö 

jatkoi jo melkein vihaisesti: – Kyllä minä tunnen venäläisen sielun. 

Ehkä ensi yönä näen unen, jossa vanha konspiraattori voimakkaan 
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tunteenpurkauksen vallassa paljastaa minulle uuden meitä vastaan 

suunnatun operaationsa.

Nyt sektorinjohtaja säikähti pahan kerran. Hän joutui taas miet-

timään tovin ja aloitti sen jälkeen varovaisesti hiljaisella äänellä:

– Ylirasittuminen ei ole mikään ihme näissä hommissa. Sinä 

olet olut pitkälti yli kolmekymmentä vuotta vastavakoilussa kovan 

vastuun ja paineen alla. Se syö miestä väkisinkin. Jos nyt varaisit ajan 

lääkärille, ihan vain varmuuden vuoksi. Ei siellä käynti ole mikään 

häpeä. Kyllä täällä osastolla kaikki ymmärtävät ja voin taata sen, että 

tieto hoitoon hakeutumisestasi ei pitemmälle leviä. 

– Ja kukkuluuruu, kuittasi eversti ja kaivoi kirjekuoresta nipun 

GRU:n kenraali B:stä eri puolilla Helsinkiä salaa otettuja valokuvia.

Eversti asetteli kuvat levälleen pöydälle ja nosti katseensa sektorin-

johtajaan.

– Ai, sinä olet vielä täällä, tutkintaosaston päällikkö murahteli 

hämmästyneen näköisenä. – Työpäivä on päättymässä, joten lähde 

kotiin Soilen luo. Minä jään vielä hetkeksi seurustelemaan ystäväni 

kenraalin kanssa. Hänellä tuntuu olevan minulle jotakin tärkeää asiaa.

Eversti hirnahti kuin hevonen sektorinjohtajan luikkiessa ulos 

hänen virkahuoneestaan. Pitkää kapeaa käytävää kohti työhuonettaan 

kävelevä mies ei taaskaan osannut päättää, oliko hänen esimiehensä 

seinähullu vai hyvinkin viisas ja ovela. Oliko hänen päällikkönsä 

käytös ollut pelkkää piruilua?

Toivottavasti eversti hakeutuu ainakin varmuuden vuoksi 

tohtorin puheille, ennen kuin hänet joudutaan sinne piipaa-autolla 

kyyditsemään, sektorinjohtaja pohdiskeli vielä kotonaan ennen 

nukahtamista Soile-vaimonsa viereen.
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4 .

Sektorinjohtajan puhelinsoitto ei yllättänyt lainkaan Ursula Hirveä. 

Hän oli oikeastaan jo joitakin viikkoja odottanut pääesikunnan tutkinta- 

osaston sympaattisena pitämänsä ujon herrasmiehen yhteydenottoa.

Menneinä vuosina seurapiirikaunottaren yhteydet Suomen tur-

vallisuusviranomaisiin olivat hoituneet suojelupoliisin kautta, mutta 

nykyisin Ursula sai tarvitsemansa selkänojan armeijan vastavakoilulta. 

Asioiden uuteen järjestelyyn oli vaikuttanut Ursulan lyhyt romanssi 

Supon ylitarkastaja Einari Anselmi Konttisen kanssa. He olivat jopa 

asuneet pari vuorokautta yhdessä, mutta sitten naista melkoisesti 

vanhempi Konttinen oli luikkinut takaisin vaimonsa luokse.

Neiti Hirvi oli kyllä aistivinaan tiettyä värinää itsensä ja sektorin-

johtajankin välillä, mutta hän ei pitänyt sitä mitenkään ihmeellisenä. 

Ursulan näköinen nainen sai kenen tahansa viriilin miehen hormonit 

hyräjämään, varsinkin sen jälkeen, kun hän oli kohentanut rinta-

varustustaan Tallinnasta hankituilla implanteilla.
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Mutta seurapiirikaunottaren menestys menevien miesten maail-

massa oli itse asiassa alkanut siinä vaiheessa, kun hän oli vaihtanut 

nimensä Paula Nyyssösestä Ursula Hirveksi. Se oli kohottanut val-

tavasti naisen omanarvontuntoa. Nykyisin hän tuskin muisti entistä 

nimeään. Sen kuuleminenkin tuntui miltei nololta.

Ursulan ainoa ja ikuinen ongelma oli vain 164 sentin pituus. Se oli 

tuhonnut nuoren tytön haaveet mallin tai missin urasta. Mutta paljon 

pystyi paikkaamaan käyttämällä huippukorkeita korkoja. Ursula 

kyllä tiesi, että juuri ne tekivät naisen miesten silmissä seksikkääksi.

Ursula oli muutamia päiviä sitten ostanut eräästä pikkuputiikista 

uudet kengät, jossa korot olivat kapeammat ja korkeammat kuin 

missään hänen aikaisemmissa jalkineissaan. Niitä hän aikoi käyttää 

nyt, kun lähtisi sektorinjohtajaa tapaamaan.

Ursulalla oli sellainen tunne, että armeijan vastavakoilumies jol-

lain lailla pelkäsi häntä. Pelko näkyi lähinnä korostetun itsevarmassa 

käyttäytymisessä, joka ei vaikuttanut lainkaan luontevalta. Mies sel-

västikin yritti rakentaa muodollisuuksista suojaavan panssarin heidän 

välilleen. Tällainen ujo epävarmuus oli Ursulasta hellyttävää, hän 

oli alkanut tuntea lähes äidillisiä tunteita sektorinjohtajaa kohtaan.

Mutta ei Ursula mikään mammahahmo ollut. Eikä hänellä oike-

astaan ollut mitään pientä seikkailuakaan vastaan. Muutama ilta 

ja ehkä joku yökin sotilaallisen vastavakoilun virkamiehen kanssa 

lujittaisi hänen selustaansa Kiinan tiedustelun ajoittaisena apurina.

Tosin kaunotar oli jo vuosikaudet kertonut Suomen turvallisuus-

viranomaisille lisäansioiden hankkimisestaan Kiinan turvallisuus-

ministeriöltä, mutta koskaan Ursula ei ollut kertonut aivan kaikkea. 

Hän halusi säilyttää sekä kiinalaisten että suomalaisten luottamuksen, 

mutta se oli tietysti vaikeaa – ja vaarallista.

Ursula Hirvi pelkäsi vankilaan joutumista melkein yhtä paljon 
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kuin mustapäisen ihomadon ilmestymistä siromuotoisen nenänsä 

kärkeen. Hän pelkäsi myös aina ystävällisesti hymyileviä kiinalaisia, 

erityisesti Suureksi Mieheksi kutsuttua tiedustelukenraalia.

Soittaessaan sektorinjohtaja oli ilmoittanut asiallisesti, lähes viralli-

sesti, nimensä ja jatkanut sitten:

– … armeijan tutkintaosastolta. Vieläkö muistat?

– Tietenkin muistan! oli Ursula hihkaissut. – En minä vielä mikään 

dementikko ole, en ainakaan silloin kuin on kyse sinun kaltaisestasi 

upseerista ja herrasmiehestä.

Kaunotar oli oppinut, että kehuminen oli halpaa lystiä ja usein 

myös erittäin hyödyllistä. Elämänsä aikana hän ei ollut vielä tavan-

nut sellaista miestä, jolle kehut eivät olisi kelvanneet. Tietysti vielä 

parempiin tuloksiin pääsi haukkumalla miesten kilpailijoita tai viha-

miehiä, mutta se vaati jo enemmän tietoa keskustelukumppanistakin.

Hieman hämillään sektorinjohtaja oli ehdottanut vanhaan malliin 

tapaamista Ekbergin kahvilassa Bulevardilla keskellä päivää. Mutta 

tällä kertaa se ei ollutkaan kelvannut Ursulalle, joka oli ilmoittanut:

– Haluan, että tapaamme hotellin Tornin näköalabaarissa. Minulla 

on sinulle tärkeää kerrottavaa. Näköalabaari ei ole auki keskellä 

päivää, joten meidän on tavattava illansuussa. Eikö se ole sinustakin 

mukavampaa? 

Tapaaminen sovittiin Ursula Hirven vaatimusten mukaisesti jo 

seuraavaksi illaksi. Sektorinjohtaja ei uskaltanut kertoa vaimolleen 

todennäköisesti myöhäiseen iltaan venyvän työtehtävänsä todellista 

luonnetta, joten Soilelle oli keksittävä valkoinen valhe. Se ei suinkaan 

ollut ensimmäinen kerta. Eikä taatusti viimeinenkään.

Sektorinjohtaja kyllä tajusi, että kosteasilmäisen Ursulan 

tapaaminen iltasella Tornin baarissa oli jotakin aivan muuta kuin 
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kohtaaminen keskellä päivää kahvilassa Bulevardin varrella.

Se oli vaarallista – ja paljon kiihottavampaa.
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5 .

Mustan miehen mukaantulo tiedustelureissulle Suomeen oli mel-

koinen sokki Arnelle ja Andersille. Siinä meni monta mukillista 

vahvaa olutta, kun veljekset sulattelivat uutta käännettä Kuninkaan 

ja hänen amerikkalaisen ystävänsä poistuttua valasta tarjonneesta 

krouvista.

– Jouduimme lapsenlikoiksi, päivitteli vanhempi veli Anders.

– Osaakohan amerikkalainen edes paskantaa lumisessa korvessa? 

epäili nuorempi painos Arne. – Äijähän kertoi, ettei ole koskaan 

hiihtänyt metriäkään. Ollaan vielä kusessa sen kanssa.

Närkästyneen näköisenä Anders vielä jatkoi:

– Heitetäänkö kolikolla kumpi meistä joutuu pyyhkimään herran 

perseen hätäpaskan jälkeen.

Veljekset olivat kuitenkin onnistuneet vakuuttamaan jenkille, että 

juuri kukaan ei Suomessa tarponut lumikengillä, vaan talvisaikaan 

kaikki sujuttelivat suksilla.
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– Potkukelkkakin olisi lumikenkiä luontevampi vaihtoehto, oli 

Arne täsmentänyt.

Kuningas Haraldia muistuttava mies oli rauhoitellut kiihtyneitä 

veljeksiä lupaamalla järjestää amerikkalaiselle hiihtokurssin ennen 

tiedustelumatkalle lähtemistä. Kurssista ei kuitenkaan voinut tulla 

kovin perusteellista, olihan lähtöpäivään enää viikko.

Anders ja Arne olivat saaneet kuulla, että heidän oli kutsuttava 

matkakumppaniaan vain nimellä Tim. Se ei tietenkään ollut miehen 

oikea etunimi, veljekset arvelivat, mutta kelpasi siinä missä mikä 

tahansa helposti lausuttava nimi. Lisäksi E-toimiston mies oli 

vakuuttanut amerikkalaisella ystävällään olevan niin hyvin väärennetyt 

henkilöllisyyspaperit, että ne olivat paremmat kuin oikeat.

Kunnon perskänni Altavuonon rantakrouvissa ei juuri helpottanut 

veljesten oloa, vaikka se päättyikin perinteiseen tapaan ravakkaan 

painiotteluun kotitalon takapihalla. 

Seuraavana päivänä he olivat entistäkin epäuskoisempia Suomen 

keikan onnistumisen suhteen. Arne ja Anders pohtivat myös syitä 

amerikkalaisen mukaantuloon ja päätyivät siihen tulokseen, että 

tiedustelu-upseeri Tim halusi eksoottiselle ja vaaralliselle matkalle 

vain vauhdittaakseen uralla etenemistään. E-toimisto taas ei voinut 

rypistellä maksajan toivomusta vastaan, vaikka siellä taatusti 

tajuttiin mustan miehen lähettäminen valkoisille hangille typeräksi 

riskeeraamiseksi.

Tim saapui Altaan jo vuorokautta ennen tiedustelumatkalle lähtöä. 

Mies oli innoissaan kuin pikkupoika, jonka vanhemmat olivat juuri 

luvanneet viedä huvipuistoon. Tämä sai veljekset entistä murheel-

lisemmiksi.

He päättivät kuitenkin käyttää tilaisuutta hyväkseen ja veivät 
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hotelliin majoittuneen Timin kokeilemaan hiihtämistä läheiselle 

pellolle. Amerikkalaisen hiihtokenkiin kiinnitettiin Andersin sukset.

Kokeilun tulos oli kauhistuttava. Musta mies pysyi pystyssä vain 

parikymmentä metriä tasaisella maalla. Metsässä ja mäkisessä maas-

tossa touhusta ei tullut yhtään mitään. Tilanne kävi hieman ristirii-

taiseksi, sillä Tim oli pitänyt käymäänsä kurssia aivan erinomaisena.

Veljekset alkoivat kysellä kurssista hieman tarkemmin ja pian 

selvisikin, että amerikkalainen ystävä oli vahingossa lähetetty 

johonkin talviurheilukeskukseen laskettelukurssille. Ohjelmaan ei 

ollut kuulunut lainkaan murtomaahiihtoa. Pian paljastui vielä sekin, 

että Timin mukanaan tuomat sukset olivat laskettelusukset, joilla ei 

ollut mitään virkaa suomalaisessa korpimaastossa.

Uudet sukset kyllä saataisiin hankittua, mutta hiihtotaitoa ei 

millään konstilla enää ehdittäisi opetella, norjalaisveljekset totesivat.

Lähtö olisi joka tapauksessa seuraavana päivänä. Kuningas saapui 

paikalle saattamaan kolmikkoa matkaan. Hän luovutti tiedustelu-

miesten käyttöön halvemman luokan Volvon, jonka rekisteri-

numero ei johdatellut E-toimistoon, vaan suureen kansainväliseen 

autovuokraamoon.

Kuskin paikalle istuutunut Anders sanoi viimeisinä sanoinaan 

Haraldille:

– Jos tästä reissusta hengissä selvitään, niin minäkin ryhdyn usko-

maan jonkun jumalan johdatukseen.

Volvo hurahti matkaan ensimmäisenä etappinaan Rovaniemi, 

Suomen Lapin pääkaupunki. Sinne oli roimasti matkaa, joten lähtö 

tapahtui heti auringon pilkistettyä tunturien takaa.

– Jippii! kiljaisi farmarimallisen auton takapenkille jätetty Tim. 

Veljekset olivat tottuneet istumaan vierekkäin etuistuimilla.
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6 .

Sektorinjohtaja alkoi tuntea olonsa tukalaksi körötellessään hotelli 

Tornin pikkuruisessa hississä kohti korkeuksia. Hän oli reilut viisi 

minuuttia myöhässä Ursula Hirven kanssa sopimastaan tapaamis-

ajasta ja se nolotti miestä. Sekä vakoilussa että vastavakoilussa täsmäl-

lisyys olivat perusasioita, joista ei tingitty edes Servizio informazion 

Generali e Sicurezzassa, Italian tiedustelupalvelussa.

Kävelyä pääesikunnasta hotellille oli hidastanut tutun päätoimit-

tajan tapaaminen Mannerheimintiellä. Lehtimies oli kysäissyt, oliko 

sektorinjohtajalla uutta tietoa tilanteesta venäläisellä taisteluristeilijä 

Pietari Suurella. Kun tutkintaosaston mieheltä ei sellaista löytynyt, 

kertoi päätoimittaja venäläisen uutistoimiston puoli tuntia sitten 

välittämästä uutisesta.

Sen mukaan Venäjän laivaston komentaja Vladimir Kurojedov 

oli Moskovassa kertonut tilanteen aluksella olevan nyt sellaisen, että 

räjähdys voi tapahtua milloin tahansa. Lisäksi amiraali Kurojedov 
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oli maininnut, että päätös Pietari Suuren paluusta kotisatamaansa 

Murmanskiin oli tehty jo viime viikolla suuren merisotaharjoituksen 

ollessa käynnissä. 

– Ei kai räjähdysvaarassa oleva suuri ydinkäyttöinen sotalaiva nyt 

sentään Murmanskiin ole menossa, oli sektorinjohtaja ihmetellyt. 

– Sitä paitsi Pietari Suuren kotisatama ei ole Murmansk, vaan siitä 

parinkymmenen kilometrin päässä oleva Severomorsk.

– Sen tiedän jopa minäkin, lehtimies totesi. – Venäläinen uuti-

sointi on usein hieman epätäsmällistä tai sitten on haluttu jakaa 

tarkoituksellisesti väärää tietoa, mutta todella lapsellisella tavalla.

Lopuksi sektorinjohtaja oli vielä todennut:

– Kai laivaston komentajan lausunnosta voi päätellä, että aluksella 

ei ole tähän mennessä tapahtunut pienempääkään räjähdystä. 

Ehkä joskus selviää mistä tässä oikein on ollut kysymys. Tuntuisi 

hullulta viedä räjähdysaltis taisteluristeilijä kaikkine ydinaseineen ja 

kaksine reaktoreineen Severomorskiinkaan, onhan kaupunki aivan 

sotalaivojen laitureiden vieressä. Tosin siellä taitaa asua vain laivaston 

väkeä perheineen.

Kaverukset olivat sopineet tapaavansa jälleen lähiaikoina ja sektorin- 

johtaja oli lähtenyt loikkimaan aiempaa pitemmin askelin Tornia 

kohti.

Hitaan hissin pysähtyessä sektorinjohtaja vilkaisi kelloaan. Hän 

oli kokonaista seitsemän minuuttia myöhässä. Tiedustelualalla se 

oli jo melkein iäisyys.

Näköalaravintolaan päästäkseen sektorinjohtajan oli kavuttava 

vielä yksi kerros kapeita kierreportaita. Hän näki Ursulan heti kun 

oli saanut päänsä Tornin ylimmän kerroksen lattian tasalle.

Seurapiirikaunotar istui ikkunapöydässä ja katseli vihreiksi maa-

lattuja pitkiä kynsiään. Tällä kertaa Ursulan tukka oli vaalea, melkein 
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vitivalkoinen, mutta siinä oli kynsien väriin sopivia vihreitä raitoja. 

Naisen kasvojen lievästi eksoottiset piirteet olivat kuitenkin ennallaan. 

Sektorinjohtajan ensivaikutelma oli, että nainen muistutti nyt 

enemmän viatonta pikkutyttöä kuin koskaan aikaisemmin, vaikka 

tällä olikin muhkeat rinnat ja ikää reilusti yli kolmekymmentä vuotta.

Ursulan pöytää lähestyessään sektorinjohtaja muotoili mielessään 

eleganttia anteeksipyyntöä, mutta ennen kuin hän ehti avata suunsa 

vihreäkyntinen hihkaisi:

– Älä suotta ala pyytelemään anteeksi. Olen minäkin myöhästynyt 

ja joskus paljon enemmän. 

Jo ennen kuin mies ehti istuutua, Ursula jatkoi samaan hengen-

vetoon:

– Kävin odotellessani vilkaisemassa naistenhuoneen ikkunasta 

avautuvaa Helsingin parasta näköalaa.

– Miesten vessasta on melkein yhtä hyvät näkymät, pääsi vasta-

vakoilumies tyylikkäästi mukaan sananvaihtoon. – Mutta olen minä 

nuorena juippina käynyt naisten puoleltakin Helsingin kattoja 

vilkaisemassa.

Näköalabaari oli lähes autio. Ursulan ja tutkintaosaston miehen 

lisäksi paikalla oli vain yksi kuherteleva pariskunta ja nuori mies 

baaritiskin takana. Sektorinjohtaja huomasi, ettei Ursula ollut vielä 

tilannut mitään.

Ursula ehti taas ensin:

– Tänään et selviä pelkillä kahveilla ja leivoksilla. Minulle mais-

tuisi nyt oikea samppanja, kun iltakin tässä alkaa juuri mukavasti 

tummumaan.

Naisen sanoja seurasi katse, joka sai sektorinjohtajan astelemaan 

zombina baaritiskille ja tilaamaan pullollisen ranskalaista kuplivaa. 

Vaikka hän oli valinnut halvimman tarjolla olleista samppanjoista, 
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niin varmaa oli, että eversti ei kuittaisi laskua napisematta. Sektorin-

johtaja jo kuuli päällikkönsä tiuskaisevan: ”Kuiva siideri olisi riittänyt 

sinulle ja sille heitukalle!”

Kun tarjoilija toi pullon pöytään, Ursula silitti veikeästi sektorin-

johtajan kättä ja supsutti:

– Kultasesi, sinä olet ihana. 

Jaloa juomaa maistettiin ja hyväksi todettiin.

Sanottuaan jonkin kohteliaisuuden Ursulan uudesta ulkonäöstä, 

sektorinjohtaja meni nopeasti asiaan, sillä hänen oli saatava jotain 

vastineeksi pullon kovasta hinnasta.

– Mitä sinne Kulosaaren Vanhalle kelkkamäelle nyt kuuluu?

– Kyllä kai sinä muistat, että käyn Kiinan suurlähetystössä vain 

silloin tällöin. Käännöstyöt teen kotona, jonne olen muuten juuri 

hankkinut uuden mahtavan tietokoneen. Siitä tulikin mieleen, että…

Sektorinjohtaja oivalsi Ursulan silmistä, että nyt saattoi olla tulossa 

jotain todella mielenkiintoista.

– Kerro ihmeessä!

Sektorinjohtaja kohotti lasiaan ja uskaltautui katsomaan pöytä-

kumppaniaan suoraan silmiin. Niissäkin välähti kirkas vihreä kuin 

minisalaman isku. Uudet vihreät piilolasitkin, mies tajusi. Ursula oli 

todella investoinut uuteen ulkonäköönsä. 

Omahyväinen ajatus putkahti väkisinkinkin sektorinjohtajan 

päähän: oliko kaunotar siirtynyt vihreään kauteensa tehdäkseen 

vaikutuksen häneen? Hän tyrmäsi ajatuksen mahdottomana, 

suorastaan idioottimaisena, mutta jotakin siitä jäi kuitenkin mieleen 

kytemään.

Kumpikin maistoi lasistaan ja Ursula aloitti:

– Kun pari viikkoa sitten menin suurlähetystöön viemään käännös-

töitä, näin käytävillä paljon suuria pahvi- ja puulaatikoita, joita oltiin 
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parhaillaan purkamassa. Tapasin myös Suuren Miehen, jolta kysäisin 

laatikkoihin viitaten, ovatko he hankkineet uusia huonekaluja.

Sektorinjohtaja tiesi ennestään, että Suureksi Mieheksi kutsut-

tiin hyvin suomea puhuvaa kenraalia, jonka arveltiin olevan Kiinan 

tiedustelun korkein johtaja Suomessa ja ehkä muuallakin Pohjois-

maissa. Mies oli kiinalaiseksi poikkeuksellisen isokokoinen, mutta 

lempinimen arveltiin kertovan kenraalin muistakin ominaisuuksista.

– Mitä mies vastasi? sektorinjohtaja kysäisi.

– Hän ilmoitti naureskellen, että heidänkin oli jo aika hankkia 

modernimmat huonekalut. 

– Pääsitkö yhtään näkemään laatikkojen sisältöä?

– En sillä kerralla, Ursula vastasi. – Mutta kun kävin siellä taas pari 

päivää sitten niin huomasin, että taloon oli tullut valtava määrä jon-

kinlaisia tietokoneita tai jotain sen näköisiä vehkeitä. Olin huomaa-

vinani, että osa niistä oli amerikkalaisia ja osa varmaankin Kiinassa  

valmistettuja. Ja pois lähtiessäni näin, että lähetystön uudemman 

puolen katolla pystytettiin erikoisen näköisiä antenneja.

Nyt sektorinjohtaja kaivoi esiin pienen punakantisen muisti- 

kirjansa ja teki siihen muutamia merkintöjä. Uudet antennit käy-

dään valokuvaamassa heti huomenna, hän ajatteli. Samalla hän oli 

tyytyväinen: nyt olisi everstille ainakin jotain raportoitavaa. Päällikkö 

tuskin ruikuttaisi samppanjapullosta, jos antennit olivat sellaisia kuin 

sektorinjohtaja aavisteli.

Kokenut vastavakoilumies teki valistuneen arvauksen Kiinan suur-

lähetystön uusien antennien ja niihin taatusti liittyvien tietokoneiden 

käyttötarkoituksesta. Kiina oli viime vuosina voimakkaasti kasvatta-

nut tiedustelukapasiteettiaan. Sektorinjohtaja oli melkein varma siitä, 

että kiinalaisten uudet kapineet eivät olleet pääasiassa Suomea varten, 

vaan niillä pyrittiin hankkimaan tietoa Yhdysvalloista ja Venäjästä.
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Helsingistä tulisi kansainvälisesti yhä tärkeämpi vakoilukeskus, 

jossa USA:n, Kiinan ja Venäjän kaltaiset valtiot jahtaisivat toisiaan. 

Kaikki yrittäisivät kuunnella toistensa viestiliikennettä ja peli kovenisi 

monin tavoin. Tässä isojen poikien pelissä piskuiset suojelupoliisi 

ja tutkintaosasto sitten saisivat toimia erotuomareina ja moraalin-

vartioina. Ratakadun miesten ja armeijan lerppahattujen työmäärä 

kasvaisi entisestään. 

Ursula katkaisi sektorinjohtajan ajatusten lennon:

– Mutta on minulla sinulle paljon tärkeämpääkin kerrottavaa. 

Sitä ennen saat kuitenkin hakea toisen pullon samppanjaa. Se tekee 

minut puheliaaksi. Sitä paitsi täällä on niin huisin kuuma. Eikö 

sinustakin, kultaseni?
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7.

Norjalaisveljekset ajoivat vuorotellen. Pian he huomasivat, että E-toi-

miston heidän käyttöönsä antama Volvo ei ollut aivan tavallinen 

auto. Sen moottori oli viritetty tehokkaammaksi ja autossa oli muun 

muassa taidokkaasti sijoitettuja salalokeroita, jotka amerikkalainen 

Tim näytti tuntevan hyvin jo ennestään.

– Tämähän on kuin James Bondin auto, oli Arne todennut 

ajaessaan tunturin rinnettä kevyesti nousevaa Volvoa.

Andersia ja Arnea kuitenkin kismitti se, että kuningas Haraldin 

näköinen mies oli nimennyt tiedusteluretken johtajaksi amerikka-

laisen ystävänsä. Timillä oli hallussaan myös matkakassa eli valtava 

nippu sadan dollarin seteleitä. Veljekset eivät osanneet päättää, oliko 

kyse laiskuudesta, tyhmyydestä vai ylimielisyydestä, kun rahoja ei 

ollut valmiiksi vaihdettu Suomessa käytettäviin euroihin.

Muutoin kaikki tuntui olevan kunnossa. Auton katolla suksi- 

boksissa olivat kolmet hiihtovarusteet. Farmariauton avarassa taka-
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osassa kulkivat rinkat, retkimuonat, varavaatteet ja pari kanisteria 

bensiiniä.

Jonkinlaisena epäluottamuksen osoituksena veljekset kokivat 

senkin, että varsinainen matkasuunnitelma oli vain amerikkalaisen 

hallussa ja hän paljasti siitä aluksi vain sen verran, että ensimmäinen 

kohde Suomen puolella oli Rovaniemi. Siellä majoitus oli jo varattu 

hotelli Pohjanhovista. Tämän kuultuaan Arne ja Anders tiesivät, 

että taas päästäisiin herkuttelemaan poronkäristyksellä. Se kohotti 

miesten mielialaa.

Matkan edetessä Tim osoittautui varsin mukavaksi kaveriksi ja 

muuttui jopa hieman puheliaammaksi. Omasta taustastaan hän ei 

kuitenkaan suostunut kertomaan juuri mitään, vaikka se veljeksiä olisi 

eniten kiinnostanut. Olisi ollut mukava saada hieman tarkemmin 

tietää, kenen kanssa he oikein olivat joutuneet ehkä vaaralliseksikin 

osoittautuvalle vakoilumatkalle.

Eräällä taukopaikalla Tim viittasi veljekset auton luo ja avasi yhden 

Volvon salalokeroista. Siellä oli kolme isoa automaattipistoolia ja 

lukuisia pahvisia panosrasioita. Veljekset tunsivat hyvin metsästys-

aseet, luodikot ja haulikot, mutta käsiaseet olivat heille vieraita. 

Tosin Oslon tiedustelukursseilla he olivat saaneet ampua Glockiksi 

kutsutulla pistoolilla viisitoista laukausta kumpikin. Tulokset olivat 

olleet surkeat.

– Nämä eivät ole Glock-pistooleja, Anders oli todennut.

Musta mies naurahti ja ilmoitti:

– Eivät todellakaan. Nämä ovat yhdeksänmillisiä Sig-Sauer P-226 

-pistooleja. Näitä käytetään Yhdysvaltojen armeijassa ja rannikko-

vartiostossa. Minulle Sig-Sauer on hyvin tuttu ase.

– Me olemme veljeni kanssa enemmän kiväärimiehiä, tunnusti 

Arne. – Pistoolilla emme osu juuri mihinkään.
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Tim hymyili rohkaisevasti ja lupasi:

– Minä voin opettaa teitä. Olen lukenut, että Suomessa on suuret 

metsät. Siellä voimme paukutella. Panoksia kyllä riittää.

– Mitä varten otit pistoolit mukaan? kysäisi Anders hieman epä-

luuloisena.

– Tulemme liikkumaan lähellä Venäjän rajaa, selitti Tim. – Venä-

läiset voivat yrittää siepata meidät. Minä en halua joutua Moskovaan 

kuulusteltavaksi ja kidutettavaksi.

Matkaa jatkettiin havumetsien halki. Puolen tunnin ajon jälkeen 

ratissa istuva Anders ilmoitti:

– Tulemme aivan kohta Ruotsin rajalle.

– Otanko passin ja muut paperit valmiiksi esille? Tim ryhdistäytyi 

hieman huolestuneena.

– Nuku rauhassa, vastasi Anders. – Tämä ei ole mikään Yhdys-

valtojen ja Meksikon raja. Tämä on rauhallista Pohjolaa. Ruotsi on 

parhaillaan ajamassa alas koko armeijaansa.





Toinen osa 

Kidutuksen kaikki asteet
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Kamenka,  Viipurin lähellä

Venäjän armeijan valiojoukkoihin kuuluva 138. moottoroitu jalka-

väkiprikaati oli sijoitettu Kamenkaan, Viipurin kaupungin lähelle. 

Kamenka oli tunnettu vuoteen 1944 asti nimellä Kaukjärvi. Sen 

lähellä oli ollut myös Perkjärvi, jossa Suomen armeija oli pitänyt 

suuria harjoitusleirejään ennen sotia.

Nyt Kamenkassa oli lukuisia suuria kasarmeja ja varastohalleja. 

Tiedustelusatelliittien kuvissa niiden keskellä näkyi asvaltoitu harjoi-

tuskenttä, johon oli maalattu valkoisella ruudukoita, joita Venäjällä 

käytettiin alokkaiden sulkeisjärjestysharjoituksissa.

Kamenka oli todella vahva varuskunta, sillä sinne oli kasarmoitu 

jalkaväkiprikaatin lisäksi myös panssarivaunupataljoona ja kenttä-

tykistöpatteristo. Sotilaita oli yhteensä noin neljä tuhatta. Suunni-

telman mukaan Kamenkassa olisi palvellut vain ammattisotilaita, 

mutta läheskään näin pitkälle ei vielä ollut päästy. 

Sekalaisessa joukko-osastossa oli sekä värvättyjä ammattilaisia että 



53

varusmiehiä. Tästä aiheutui erinäisiä ongelmia, kun ammattisotilaat 

pyrkivät kohtelemaan varusmiehiä palvelijoinaan. Sotilaiden itse-

murhiltakaan ei ollut vältytty. Kamenkan upseeriston elämää synkisti 

koko ajan asuntopula, jota puolustusministeriön korruptoituneet 

rakennushankkeet eivät olleet juurikaan helpottaneet.

Kamenkan joukot olivat kärjessä, kun Venäjän armeijan aseistusta 

modernisoitiin. Moottoroitu jalkaväkiprikaati oli saanut muun 

muassa BTR-90 -miehistönkuljetusajoneuvoja ja panssaripataljoona 

T-95 -vaunukalustoa. Sotilaat eivät olisi halunneet kumpiakaan, 

koska pitivät niitä kelvottomina vastaavaan länsimaiseen kalustoon 

verrattuna. Suomalaisillakin oli länsirajan takana saksalaisia Leopard 

2 -panssareita ja ominaisuuksiltaan uskomattoman monipuolisia 

Patrian AMV-miehistönkuljetusvaunuja.

Venäjällä oli kuitenkin yhä voimassa vanha Neuvostoliiton 

aikainen käytäntö, jonka mukaan armeijalle ei toimitettu sellaista 

kalustoa kuin se olisi halunnut, vaan sellaista mitä maan mahtava sota- 

teollisuus sattui valmistamaan.

Kamenkaan sijoitettujen maavoimien harjoituksiin osallistuivat 

usein pohjoisempana olevan Besovetsin lentotukikohdan koneet. 

Suomalaisten aikana kaupunki oli tunnettu Petroskoina.

Besovetsissa tiedettiin olevan runsaasti Su-27- ja Mig-29 -tyyppisiä 

hävittäjiä, jotka pystyivät tukemaan Kamenkan maavoimia rynnä-

köimällä. Puhuttiin jopa seitsemästäkymmenestä lentokoneesta. Ne 

olivat kuitenkin neuvostoaikaista suunnittelua ja useimmat niistä 

myös Neuvostoliitossa rakennettuja. Lisäksi koneet makasivat kesät 

talvet ulkoilmassa kiitoradan laidalla.

Kamenkan harjoituksiin olikin parhaimmillaan osallistunut 

vain neljä Besovetsin Sukhoita tai Migiä. Puhuttiin, että 

tukikohdan koneista monet olivat jo pysyvästi lentokelvottomia ja 
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lopuista pystyttiin pitämään toimintakunnossa vain puolenkym- 

mentä hävittäjää kerrallaan. Tuhoja oli tehnyt myös ”kannibalismi”; 

varaosien puutteessa niitä otettiin toisista koneista. 

Venäjällä kuitenkin valmistettiin parhaillaan uusia kehitysversioita 

sekä Su-27:stä että Mig-29:stä, mutta ne oli myyty pääasiassa Kiinaan 

ja Intiaan. Aivan uudet konetyypit Venäjän omille ilmavoimille 

olivat luvassa vasta joskus yli kymmenen vuoden kuluttua. Niiden 

väitetiin olevan jopa parempia kuin amerikkalaisten ensimmäisen 

viidennen sukupolven hävittäjän F-22 Raptorin, joka oli tulossa 

USA:n ilmavoimien käyttöön ensi vuonna.

Tällä kerralla Kamenkan lähimaastossa järjestettyihin harjoituk-

siin osallistui Besovetsin lentokentältä vain kaksi Su-27 -hävittäjää. 

Venäjän sotilastiedustelun GRU:n majuri Boris Titov katsoi, kuinka 

koneet ulvahtivat matalalla kasarmialueen yli.

Majuri Titov tiesi, että nuo koneet olivat kaukana viidennen 

polven hävittäjistä. Näkyvin ero oli siinä, että tulevaisuuden koneissa 

asekuorma olisi rungon sisällä, jotta tutkien olisi vaikeampi löytää 

maaliaan. Lisäksi viidennen sukupolven hävittäjiin liittyisi sellaisia 

ominaisuuksia kuin integroitu sensoriteknologia, interoperatiivisuus 

ja monia ohjelmointiin perustuvia kykyjä. Titov oli näistä lukenut, 

mutta ei kovin syvällisesti ymmärtänyt mistä kaikesta oikein oli 

kysymys. Hänhän ei ollut ilmavoimien miehiä.

Kamenekassa oli nyt menossa presidentti Putinin itsensä määräämä 

kolmepäiväinen valmiusharjoitus, johon osallistui vain osa sikäläisistä 

joukoista. Majuri Titovilla ja hänen läheisessä metsikössä olevaan 

puuhuvilaan sijoitetulla pienellä toimistollaan ei kuitenkaan ollut 

mitään roolia harjoituksessa. Majuri saattoi keskittyä muihin – omasta 

mielestään – paljon tärkeämpiin asioihin.
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Sotilastiedustelun Kamenkan filiaalin toimi- ja majoituspaikka oli 

vanha suomalaishuvila. Se oli vaurioitunut sodassa, mutta korjattu 

jotenkuten käyttökelpoiseen kuntoon. Talvella huvilassa oli kylmä, 

mutta nythän oli kevät jo ovella ja kesällä talo oli ihana paikka 

verrattuna muihin Kamankan tarjoamiin työskentely- ja majoitus-

mahdollisuuksiin.

Majuri Titovin henkilökunta oli todella pieni. Alaisina hänellä oli 

vain kaksi nuorta kapteenia, yksi naispuolinen kanslisti ja värvätty 

sotamies, joka toimi talonmiehenä ja autonkuljettajana. GRU:n 

filiaalin useimmat operaatiot liittyivät Suomen rajaan ja niissä 

yleensä toimittiin yhteistyössä turvallisuuspalvelu FSB:hen jälleen 

liitetyn rajavartioston kanssa. FSB oli antanut tukea myös parhaillaan 

menossa olevalle operaatio ”Atraimelle”, jonka oli mittavin hanke 

missä majuri Titov oli ollut mukana koko tiedustelu-uransa aikana.

Majuri oli erittäin ylpeä siitä, että sai toimia suoraan GRU:n 

päämajan korkean johtajan, kenraaliluutnantti B:n alaisuudessa. 

Titov olikin päättänyt liittyä B:n klaaniin, joka oli viime aikoina 

selvästi vahvistanut asemiaan sotilastiedustelun ikuisessa sisäisessä 

nahistelussa.
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8 .

Vain vuotta aikaisemmin eli myöhäissyksyllä 2004 majuri Titov oli 

luullut jo koko uransa Venäjän sotilastiedustelussa olevan ohi. Hän 

oli työskennellyt silloin GRU:n Pietarin filiaalissa ja joutunut täysin 

yllättäen Moskovasta tulleen sisäisen vastavakoilun erikoisosaston 

miesten pidättämäksi. Kovaotteiset kuulustelut olivat alkaneet 

välittömästi ja häntä oli syytetty Suomen, Norjan, Englannin ja 

Yhdysvaltojen tiedustelupalvelujen agentiksi.

Mutta nyrkit, pamput ja totuusseerumit eivät murtaneet pohjoisen 

oloissa karaistunutta majuria. Titov kiisti järjestelmällisesti kaikki 

syytökset ja kuulustelujen edetessä hän alkoi pikku hiljaa päästä 

selville siitä, mikä oli johtanut hänen pidättämiseensä.

Kaiken takana tuntui lopulta olevan hänen pikkusiskonsa Inna. 

Murmanskissa asunut sisko oli muutamia vuosia sitten avioitunut 

suomalaisen insinöörin kanssa ja päässyt muuttamaan Suomeen. 

Innan nopeaa rakastumista ulkomaalaiseen oli hieman ihmetelty 
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muun muassa siksi, että tytön kaikki kolme veljeä olivat tiedustelu-

alalla ja isä eläkkeellä oleva Venäjän Pohjoisen laivaston amiraali. 

Inna ja hänen miehensä olivat asettuneet Rovaniemelle asumaan, 

mutta avioliitto ei ollut kestänyt. Eron jälkeen mies oli lähtenyt töihin 

jonnekin kauaksi ulkomaille. Yksin jäänyt pikkusisko oli päättänyt 

lähteä käväisemään vanhempiensa luona Murmanskissa.

Turvallisuuspalvelu FSB oli kuitenkin pidättänyt Innan heti rajalla. 

Majurin pikkusiskoa oli uhannut vuosien vankeusrangaistus, sillä häntä 

syytettiin norjalaisen luonnonsuojelujärjestön Bellonan avustamisesta. 

FSB piti Bellonaa vain naamioituna vakoiluorganisaationa.

Tässä vaiheessa Moskovassa Akvaarioksi kutsutussa GRU:n pää-

majassa työskennellyt kenraali B. oli puuttunut tapahtumien 

kulkuun. Majuri Titov oli vapautettu ilman minkäänlaisia selityksiä 

ja hänet oli komennettu johtamaan erikoisoperaatiota syrjäiseen 

Kamenkaan. Melkein heti uuteen toimipaikkaansa saavuttuaan 

majuri oli saanut tiedon myös pikkusiskonsa vapauttamisesta. Innan 

kerrottiin palanneen saman tien takaisin Suomeen. Hän ei Venäjällä 

ollut ehtinyt käydä edes vanhempiaan tapaamassa.

Majuri Boris Titov ei tiennyt tämän enempää tapahtumien 

taustoista. Se oli kuitenkin selvää, että hän sai olla kaikesta kiitollinen 

kenraali B:lle, joka oli myös vihjannut, että operaatio Atraimen 

onnistuttua häntä saattaisi odottaa kiinnostava työpaikka sotilas-

tiedustelun päämajassa Moskovan ”Akvaariossa”.

Titov oli tavannut vanhan legendaarisen kenraalin vain yhden 

kerran. Kenraali oli itse matkustanut Kamenkaan antamaan tarkat 

ohjeet Atraimesta. He olivat käyneet suomalaishuvilan pienessä 

tornissa keskustelun, jonka majuri muistaisi lopun ikänsä. Eräässä 

vaiheessa kenraali oli sanonut kuin ohimennen:
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– Majurihan opiskeli suomea spetsnaz-koulutuksensa aikana.

– Kyllä toveri kenraali, mutta vaikea kieli alkaa jo unohtua, oli 

majuri vastannut. Hän oli saanut erikoistiedustelujoukkojen kovan 

koulutuksen Petsamossa ja Kronstadtissa. Titov oli puhutellut 

kenraalia ”toveriksi”, kuten GRU:ssa oli vieläkin tapana, ja varsinkin 

silloin, kun haluttiin osoittaa kunnioitusta vanhempaa upseeria 

kohtaan.

– Yrittäkää pitää suomenkielen osaamistanne yllä, oli kenraali 

neuvonut ja luvannut lähettää Kamenkaan oppikirjan sekä helppo-

tajuista länsinaapurin kielellä julkaistua lukemista. Parin viikon 

kuluttua majuri Titoville olikin tullut paketti, jossa oli oppikirjan 

lisäksi vanhoja suomalaisia sanoma- ja aikakauslehtiä.

Muutamassa aikakauslehdessä, esimerkiksi Jallu ja Ratto -nimisissä, 

oli ollut varsin uskallettuja kuvia jopa täysin alastomista naisista. 

Majuri oli päässyt jyvälle kenraalin erikoislaatuisesta huumorin-

tajusta, joten hän päätteli lehtien valinnan tarkoituksena olleen vain 

halun kiihottaa hänen kiinnostustaan Suomen kieleen ja kulttuuriin.

Lukupaketin mukana oli ollut kenraalin omin käsin kirjoittama 

kirjelappunen:

”Majuri Boris Titov!

Tässä teille suomenkielistä lukemista, mutta keskittykää ensi-

sijaisesti operaatio Atraimeen, jonka tärkeyttä ei voi liioitella. Koko-

naiskuvan kannalta teidän on hyvä tietää, että pelkäämme Suomen 

liukuvan Natoon, johon Baltian maat ovat typeryyttään jo liittyneet.

Osittain tästäkin syystä tiedustelutoiminta Suomessa on kiihtynyt 

ja Helsingistä on tulossa entistä suuremmassa määrin kansainvälinen 

vakoilukeskus, jossa Kiinakin punoo juonia Venäjän tuhoamiseksi.

Tutustuin muuten aikoinaan isäänne, amiraaliin, jota suuresti 

kunnioitan.”
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Allekirjoituksena oli pelkkä iso B-kirjain. 

Kirjeen luettuaan majuri tunsi itsensä korkean Akvaarion kenraalin 

luottomieheksi. Hän tunsi olevansa jo melkein B:n klaanissa ja se 

lupasi hänelle hyviä etenemisen mahdollisuuksia. Titov tiesi kenraa-

linsa johtavan Venäjän sotilastiedustelun pohjoista sektoria, johon 

kuuluivat Pohjoismaiden lisäksi myös Iso-Britannia ja Uusi-Seelanti.

Kenraali avaisi hänelle tien pois Kamenkan korvesta. Moskovan 

Akvaario oli nuorelle tiedustelumajurille paras mahdollinen paikka 

kannuksien hankkimiseen. Sieltä johdettiin lähes kaikissa maailman 

maissa toimivaa jättimäistä ja kaikkivoipaa organisaatiota.

Kenraalin ollessa käymässä Kamenkassa Titov oli todennut 

korkean esimiehensä niin mukavaksi ihmiseksi, että oli uskaltanut 

kysäistä, miksi ihmeessä kaukainen Uusi-Seelanti kuului GRU:n 

pohjoiseen sektoriin.

– Se johtuu kielestä, kenraali B. oli selittänyt. Jos miehemme palavat  

Englannissa, niin heille löytyy vielä käyttöä Uudesta Seelannista, 

jossa myös puhutaan englantia.
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9 .

Ryhtyessään toteuttamaan kenraalin suunnittelemaa operaatio 

Atrainta majuri Titov oli joutunut matkustamaan kauaksi pohjoi-

seen, aina Petsamoon saakka. Siellä oli hänelle varsin tuttu spestnaz-

joukkojen koulutusyksikkö, jossa parisataa nuorta miestä oli juuri 

päättänyt kaksivuotisen erikoistiedustelijan koulutusjakson.

Tästä joukosta hänen oli valittava neljä miestä valmennettaviksi 

operaatio Atraimeen. Kolme heistä lähtisi tehtävää suorittamaan. 

Neljäs oli varamies, saattoihan esimerkiksi valmennusvaiheessa 

tapahtua jokin onnettomuus. Hyväkuntoisia huippusotilaita 

seuloessaan GRU:n majurin oli kiinnitettävä huomiota myös miesten 

suomenkielen osaamiseen. Siitä sai mukavasti lisäpisteitä.

Valittuaan spetsnazien joukosta neljä nuorukaista Titov palasi 

heidän kanssaan Kamenkaan ja pikatahtinen operaatiokohtainen 

erikoiskoulutus alkoi. Maasto-osuus tapahtui metsässä, jonne oli 

raivattu aivan aidon näköinen Suomen ja Venäjän välinen rajalinja. 
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Suomalaisia rajavartioita esittämään oli varattu joukkueen verran 

138. moottoroidun jalkaväkiprikaatin sotilaita.

Heidän univormunsa muistuttivat suomalaisten rajamiesten käyt-

tämiä vaatteita aina hihamerkkejä myöten. Saksanpaimenkoiratkin 

näyttivät suomalaisilta, mutta miesten aseet olivat AK-74 -rynnäkkö- 

kiväärejä. Myös sukset ja siteet olivat suomalaisia vastineitaan köm-

pelömpiä.

Koulutettavat saivat luovuttaa varastoon kaikki kamppeensa, jotka 

viittasivat spetsnaz-toimintaan ja heille jaettiin samat vaatteet ja 

varusesineet kuin 138. prikaatin alokkaille. Tämä nuorukaisia tietysti 

aluksi hieman kismitti, mutta GRU:n majurin kannustavat puheet 

huippusalaiseen operaatioon valmistautumisesta lopettivat napinan 

heti alkuunsa.

Purnaus alkoi uudelleen, kun koulutettavat majoitettiin samoihin 

tupiin kuin prikaatin alokkaat ja he jopa joutuivat ruokailemaan 

heidän kanssaan. Majuri Titov selitti tämän olevan välttämätöntä, 

jotta he suomalaisten käsiin joutuessaan pystyisivät kuulusteluissa 

vakuuttamaan olevansa vain tavallisia alokkaita. Heidän piti myös 

muistaa sopivassa määrin prikaatin upseerien ja aliupseerien nimiä.

Mielialaa kohentaakseen GRU-upseeri kuitenkin järjesti koulu-

tuksen kuluessa suomalaishuvilalla muutamia juhlailtoja miehilleen. 

Silloin neljälle spetsnazille tarjottiin kunnon ruokaa ja olutta sekä 

viinaa. Pieni saunakin lämmitettiin, otettiin kipakat löylyt ja puhut-

tiin vapaamuotoisesti tulevasta operaatiosta. 

Majuri Titov oli erittäin tyytyväinen harjoitusrajaansa, jossa ”suo-

malaiset” partiot kulkivat juuri siihen tahtiin kuin oikealla rajalla oli 

parin viikon tarkkailun tuloksena todettu tapahtuvan. Puutteena  

oli tosin se, että suomalaisten sensoreista ja valvontakameroista ei 

ollut tarkkaa tietoa, koska tavalliseen kieroon tapaansa Suomen 
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rajavartijat olivat asetelleet kaikenlaisia valelaitteita rajan tuntumassa 

oleviin puihin.

Kolmen vuorokauden ajan Petsamosta poimitut miehet ylittelivät 

”rajaa” kaikkina vuorokauden aikoina. He menivät aina yli yhdessä 

ryhmässä ja hajaantuivat heti sen jälkeen eri suuntiin ruiskutellen 

jälkiinsä koirien hajuaistin turmelevaa yhdistettä.

Harjoitusylityksiä tehtiin kaikkiaan neljäkymmentäseitsemän ja 

vain kaksitoista kertaa ”suomalaiset” tavoittivat jonkun loikkareista. 

Spetnazit olivat todella taitavia ja kovakuntoisia. Majuri saattoi olla 

tyytyväinen harjoittelun tuloksiin.

Sitten alkoi tärkeämpi vaihe eli miesten henkinen valmennus 

ja perehdyttäminen varsinaiseen tehtävään Suomessa. Se tapahtui 

pääasiassa huvilan alakerran suuressa olohuoneessa, jossa oli säilynyt 

jonkin verran talon alkuperäisiä huonekaluja. Niistä komein oli 

parimetrinen kaappikello, joka kaikkien ihmeeksi toimi yhä.

Kaappikellon lyötyä aamulla kahdeksan kertaa majuri Titov aloitti 

esityksensä, jota olivat kuuntelemassa neljä loikkariksi koulutettavaa 

sekä molemmat sotilastiedustelun kapteenit. Vilkaistuaan vielä 

kenraali B:ltä saamiinsa kirjallisiin ohjeisiin majuri sanoi painokkaasti:

– Kuunnelkaa nyt tarkasti, sillä operaation käynnistämiseen saattaa 

olla vain muutama päivä aikaa. Lähtökäskynne tulee minulle suoraan 

Moskovan Akvaariosta. Pyritte ylittämään valtakunnanrajan siten, 

että suomalaiset eivät sitä heti huomaa, mutta jätätte sen verran 

jälkiä, että ylitys on myöhemmin todettavissa. Heitätte maastoon 

myös joitakin varusesineitä. Se saa suomalaiset varovaisiksi, sillä he 

joutuvat olettamaan teillä olevan aseitakin, vaikka niitä ei mukaan 

otetakaan. Ymmärsittekö?

– Kyllä. toveri majuri! kajahti vastaus yht'aikaa neljästä suusta.

– Jos suomalaiset huomaavat teidät heti, niin operaatio tulee 
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haastavammaksi, jatkoi majuri. – Mutta se ei muuta peruskuviota. 

Saatte vain juosta kovempaa ja käyttää oppimianne niksejä takaa-

ajajien karistamiseksi. Muistakaa, että Suomen rajavartijat ovat kovia 

kavereita, mutta heitä on aivan liian vähän. Miesten puutetta on 

kyllä yritetty korvata erilaisilla valvontalaitteilla, mutta sekään ei ole 

mitään uutta teille. Onko kysyttävää?

Punatukkainen loikkariksi valmennettava ponkaisi pystyyn ja 

kajautti:

– Toveri majuri! Hajaannumme siis heti rajan takana, mutta onko 

jokaiselle määrätty tietty suunta johon on pyrittävä vai voiko itse 

valita pakoreittinsä? Ja niinhän se oli, että emme saa mukaamme 

karttoja emmekä kompasseja.

– Jokainen saa juosta ihan minne haluaa. Tarkoituksena on pystyä 

piileskelemään suomalaisilta mahdollisimman pitkään. Ja aivan 

oikein: karttoja ja kompasseja teillä ei tule olemaan, mutta täällä voitte 

tutustua etukäteen tarkkoihin karttoihin Suomen puolella olevasta 

alueesta. Saatte myös tietoja liikenneyhteyksistä itäisessä Suomessa, 

mutta rahat ja siviilivaatteet teidän on rehellisesti varastettava Suomen 

puolella. Taskuissanne tulee olemaan vain niukasti ruplia. Mutta 

välttäkää väkivaltaa. Tehtävän antanut kenraali erityisesti painotti, 

että ketään ei saa murhata. Hän käytti todella sanaa murhata. Onko 

kysyttävää?

Nyt yksikään neljästä ei avannut suutaan, joten Titov jatkoi:

– Säännöt ovat seuraavat: Jos onnistutte pääsemään Ruotsin puolelle, 

niin ottakaa yhteyttä diplomaattiseen tai kaupalliseen edustustoomme. 

Samoin voitte menetellä jos onnistutte piileskelemään Suomessa yli 

kolmekymmentä vuorokautta. Kuukauden kestäneen onnistuneen 

pakomatkan jälkeen voitte myös palata salaa rajan yli takaisin. Teillä 

on siis monia vaihtoehtoja. Kaikissa tapauksissa tunnussana on 



64

”Atrain on katkennut”. Mutta todennäköisimmin joudutte jossakin 

vaiheessa kiinni ja silloin ovat edessä kovat kuulustelut. Ensi yönä 

harjoittelemme niissä selviämistä talon kellarissa. Kysymyksiä!?

Laihin miehistä nousi seisomaan ja kysyi:

– Kiduttavatko suomalaiset?

– Tietenkin, tokaisi majuri ja nauroi kolkosti. – Mutta tuskin 

niinkään perusteellisesti kuin me ensi yön harjoituksissa.
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10 . 

Hekoteltuaan aikansa Titov vakavoitui ja jatkoi hiljaisella äänellä: 

– Minä vain pelottelin. Eivät suomalaiset teitä paloittele ja syö, mutta 

hieman saattavat kovistella. Te ette saa heti lörpötellä opettelemianne 

asioita, koska se ei vaikuttaisi uskottavalta. Olkaa aluksi haluttomia 

vastailemaan kysymyksiin ja vedotkaa vaikka olemattomiin kansain-

välisiin sopimuksiin. Mutta tätä kaikkea harjoittelemme ensi yönä. 

Silloin taas ylitätte harjoitusrajamme, mutta nyt ette saa kintereil-

lenne pelkästään ”rajavartioita” ja susikoiria, vaan nyt jahtaamiseenne 

osallistuu myös komppanian verran väkeä moottoroidusta jalkaväki-

prikaatista. Saatte juosta kunnolla ennen kuin kuulustelunne kella-

rissa alkavat. Onko teillä kysyttävää?

Punatukkainen spetnaz oli taas uteliain:

– Onko takaa-ajajillamme pimeänäkölaitteita ja yökiikareita?

– Sitä teidän ei tarvitse ennakolta tietää. Mutta sen voin sanoa, että 

heillä on käytössään BTR-90 -ajoneuvoja. Jos ei ole muuta kysyttävää, 
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niin käykää ruokailemassa. Loppupäivän saatte levätä. Harjoitusta 

varten kokoonnumme huvilan edessä kello yksitoista illalla. Varus-

tus on sama kuin aina ennenkin. Muistakaa täyttää kenttäpullonne.

Tasan kello 11.30 majuri Titov käski neljän miehen spetsnaz-

partion ylittämään ”rajan” silloin kuin he sopivaksi katsoivat. Miehet 

ryömivät suksiaan raahaten lähelle metsään raivattua rajalinjaa ja 

jäivät hiljaisina ja liikkumattomina makaamaan pensaikon suojaan. 

Rajalinjalle oli satanut uutta lunta, jossa heidän jälkensä näkyisivät. 

Sulan kelin aikana rajalinjalle saatettiin levittää hienoa hiekkaa, joka 

haravoitiin tasaiseksi matoksi. Se oli yhtä tehokas jälkien pyydystäjä 

kuin tuore lumi.

Miehet makasivat hiiskumatta metsän ääniä kuunnellen yli puoli-

toista tuntia. Sinä aikana he havaitsivat vain yhden ”suomalaisten” 

rajapartion. Kaksi miestä liikkui moottorikelkoilla saksanpaimenkoira 

mukanaan. Se oli kaikkien ”rajan” ylitykseen valmistautuvien mielestä 

helpotus. Jos kaikki ”suomalaiset” liikkuisivat samalla tavalla, olisi 

heidät helppo havaita. Moottorikelkan ääni kuului kauas hiljaisessa 

korvessa. Hieman hitaammat, mutta paljon hiljaisemmat suksipartiot 

olisivat paljon vaarallisempia. Äkkiä punatukkainen spetsnaz nosti 

kättään. Se oli lähtömerkki. 

Tottuneesti miehet kiinnittivät sukset jalkaansa ja sujahtivat rajan 

yli. He hiihtivät muutamia satoja metrejä yhdessä ja hajaantuivat 

sitten omille teilleen. Majuri Titov oli merkinnyt muistiin ”loikka-

reiden” lähtöhetken tarkan kellonajan.

Vajaan kymmenen minuutin kuluttua jostain ”Suomen puolelta” 

kuului laukaus. GRU:n majuri tiesi, että ainakin joku rajan ylittäjistä 

oli havaittu ja takaa-ajo alkanut. Ensimmäinen miehistä jäi kiinni jo 

vajaan puolen tunnin kuluessa, toisen pako jatkui hiukan yli neljä-

kymmentä minuuttia, mutta kaksi spetsnazeista tuntui kadonneen 
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lopullisesti. Heidät löydettiin vasta aamun sarastaessa hiekkakuopan 

jyrkkään rinteeseen rakennetusta lumimajasta.

Miehet olivat sattumalta törmänneet toisiinsa ja päättäneet 

jatkaa pakoa yhdessä. Vähälumisessa maastossa he olivat hylänneet 

suksensa ja onnistuneet pääsemään yli 20 kilometrin päähän 

harjoitusrajasta.

Majuri oli huvilan kellarissa seuraamassa, kun ensimmäinen kiinni 

jäänyt tuotiin käsiraudoissa kuulusteltavaksi. Miehen silmänalus oli 

hyvää vauhtia tummumassa, joten GRU:n miehet päättelivät takaa-

ajajien innostuneen hieman liikaa. Spetsnaz ei kuitenkaan valittanut, 

läähätti vain vieläkin hurjan takaa-ajon uuvuttamana.

Varsinaisen kuulustelun hoitivat Titovin alaiset siviilipukuiset 

upseerit. Majuri istui itse naapurihuoneessa kuuntelemassa ja teke-

mässä muistiinpanoja. Hän oli myös varautunut puuttumaan kuu-

lusteluun, jos se kävisi tarpeettoman kovaotteiseksi.

Kuulusteltavalta otettiin käsiraudat pois ja hänen käskettiin rii-

suutua alasti. Tämän jälkeen mies köytettiin tiukasti pienen pöy-

dän edessä olevaan huteraan tuoliin. Kellarissa oli vain muutamia 

lämpöasteista. Vilusta tutiseva vanki näki, että hänen lämpimästi 

pukeutuneilla kuulustelijoillaan oli edustava kokoelma pamppuja ja 

nyrkkirautoja. Lisäksi ylimielisesti käyttäytyvillä miehillä oli järeät 

pistoolit vyökoteloissaan.

– Pistetään poika laulamaan, aloitti toinen GRU-upseereista kuu-

lustelun ja iski teräspampullaan pöydänkulmaan niin, että pala paksua 

lautaa irtosi ja sinkoutui kellarin kattoon. 

Toinen kuulustelija tuli peliin mukaan. Hän täräytti nyrkki- 

raudallaan kiviseinään, josta kuului pahaenteinen kirskahdus. 

Isku osui kuitenkin hiukan väärässä kulmassa; miehen rystyset 



naarmuuntuivat ja niistä lähti valumaan verinoro. Kuulustelija ei 

kuitenkaan ollut sitä huomaavinaan.

– Mikä vitun roisto sinä olet!? mies karjaisi kuulusteltavalle hei-

luttaen uhkaavasti verta roiskuvaa nyrkkirautaansa.
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1 1 .

Vaikka mustalla kaljulla amerikkalaisella ei ollut käsitystä valaanlihan 

saatavuudesta Suomessa, automatkan edetessä kuitenkin paljastui, 

että hiljainen kaveri oli monista asioista hyvin perillä. 

Norjalaisveljekset Anders ja Arne olivat aluksi olleet kiukuissaan 

kuninkaan näköisen miehen amerikkalaisystävän pikaisesta muuttu-

misesta tarkkailijasta vakoiluretken johtajaksi. Ruotsin rajan ylityksen 

jälkeen veljeksiä alkoi kiinnostaa tämän vaiteliaan USA:n kansalaisen 

todellinen henkilöllisyys ja asema tiedusteluyhteisössä.

Kun mieheltä tätä suoraan kysyttiin, niin vastaus kuului:

– Minä olen vain pikkutekijä, mutta meitäkin tarvitaan. Kutsukaa 

vain Timiksi. Se on lyhyt ja kätevä nimi.

Veljeksistä alkoi tuntua, että heidän pomonsa oli korkeassa ase-

massa, vaikka yritti vaatimattomana esiintyä. Musta mies huo-

kui arvovaltaa. Hän oli selvästikin tottunut käskemään. Kahden 

kesken asiaa pohtiessaan Anders ja Arne tulivat siihen tulokseen,  
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että Tim oli myös sivistynyt ja kouluja käynyt mies.

– Missä yliopistossa olet opiskellut? yritti Anders mielestään ove-

lasti udella, mutta salaperäinen amerikkalainen kuittasi kysymyksen 

vain toteamalla:

– Elämä on paras yliopisto, sanoi jo Maksim Gorki.

– Oletko CIA:n, FBI:n, NSA:n vai USA:n sotilastiedustelun 

miehiä, yritti Arne vielä suoremmin.

Musta kaljupää hymyili kuin menneitä hyviä aikoja muistellen 

ja vastasi sitten:

– Olen melkein koko ikäni ollut vapaan maailman puolesta taiste-

leva soturi. Ei se ole tärkeää missä firmassa toimii, vaan millä puolella 

on. Hyvien vai pahojen.

Veljekset eivät vastauksista paljon viisastuneet, mutta kun Tim 

kaivoi esiin pienet pyöreät silmälasinsa ja laittoi ne nenälleen, näytti 

hän norjalaisista aivan joltakin professorilta.

Ruotsin ja Suomen rajan ylitys kävi yhtä vaivattomasti kuin 

Norjan ja Ruotsin. Sen jälkeen suunta otettiin suoraan Rovaniemelle, 

jonne oli tarkoitus ehtiä vielä samana iltana. Se ei ollutkaan mikään 

ongelma, olivathan Suomen tiet hyvässä kunnossa ja Volvossa tuliterät 

nastarenkaat.

Jo ennen Rovaniemeä tiellä nähtiin ensimmäiset porot. Amerik-

kalaisesta ne olivat suloisia ja mies kysyikin:

– Voisimmeko ampua niistä yhden varamuonaksemme? Te osaatte 

varmasti valmistaa porosta herkullista ruokaa avotulella.

Toki veljekset osasivat, mutta joutuivat silti torjumaan amerik-

kalaisen ystävän sinänsä houkuttelevan ehdotuksen. Metsästys olisi 

käynyt kätevästi isolla pistoolilla suoraan auton ikkunasta. Mutta 

veljekset olivat perillä poroasioista ja selittivät Timille, että niiden 

metsästäminen ei ole soveliasta ainakaan näin valtatiellä. Varmuuden 
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vuoksi he kertoivat vielä vakavoituneina, että kaikki porot olivat 

yksityisessä omistuksessa vapaasta vaeltelustaan huolimatta. Anders 

ja Arne uskoivat juuri tämän tehoavan amerikkalaiseen.

Rovaniemellä majoituspaikaksi oli varattu paikkakunnan tun-

netuin hotelli Pohjanhovi. Veljekset saivat käyttöönsä suuren huo-

neen, josta oli näkymät jäiselle joelle. Amerikkalainen yöpyi yksin 

viereisessä huoneessa.

Ilta oli jo myöhäinen. Huoneisiin vetäydyttäessä Tim ilmoitti:

– Käyn vain nopeasti suihkussa ja vaihdan vaatteita. Vietämme 

tänään rattoisan illan hotellin ravintolassa. Minä tarjoan. Tavataan 

baarissa.

Tämä oli tietysti veljeksille mieleen. Arne jopa lausahti matka-

laukkua purkaessaan:

– Ei Tim taida hassumpi kaveri ollakaan.

Anders oli hieman varovaisempi. Odottava virnistys naamallaan 

hän tyytyi toteamaan:

– Ilta näyttää saadaanko tyytyä hampurilaiseen vai onko jätkällä 

varaa kunnon poronkäristykseen. Rahamiehet ovat tietysti aina 

mukavia kavereita.

Norjalaisveljekset joutuivat odottelemaan maksajan tuloa baari-

tiskillä kymmenisen minuuttia. Yhdistääkseen janon sammuttamisen 

ja ajan tappamisen, he olivat tilanneet pitkät oluet ja lyhyet viskit. 

Tim saapui tyylikkäässä puvussa, joka erottui selvästi norjalaisten 

vapaa-ajan asuista. Iloisesti hymyillen hän aloitti kysymällä:

– Ette kai ehtineet maksaa juomianne?

– Emme ehtineet, Anders ilmoitti ja jatkoi: – Mutta pahimpaan 

janoon suosittelemme tätä suomalaista olutta. Se on hyvää Lapin 

Kultaa.
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Amerikkalainen tilasi myös pitkän sekä lyhyen ja kaivoi sen 

jälkeen povestaan tukevan dollarinipun, jonka ympärillä oli paksu 

kumilenkki.

Vanhempi veljeksistä muisti gangstereiden amerikkalaisissa elo-

kuvissa käyttäneen samanlaisia ”lompakoita”. Mutta ei Tim onneksi 

muutoin mafiosolta vaikuttanut, Anders ajatteli.

Dollarit kelpasivat Pohjanhovissa; olihan se tunnettu hotelli, jossa 

majoittui paljon ulkomaalaisia. Veljekset kuitenkin suosittelivat dol-

lareiden vaihtamista euroiksi ennen kuin lähdettäisiin Rovaniemeltä 

itärajan suuntaan.

Baaritiskillä nautittujen virvokkeiden jälkeen tiedustelukolmikko 

siirtyi ruokapöytään. Veljekset ehdottivat heti tilattavaksi poron-

käristystä, mutta amerikkalainen vaati myös alkuruokaa, joksi valit-

tiin poronlihakeitto.

– Kun ei ole tarjolla valasta, niin syödään sitten kunnolla poroa, 

Tim perusteli.

Ruoka maittoikin hyvin, sillä päivän ajomatkan aikana oli nautittu 

vain evääksi varattuja hampurilaisia ja Coca-Colaa. Jälkiruokaa 

kukaan ei enää jaksanut ajatellakaan, sillä käristystä oli saanut 

vielä santsatakin pöytään tuodusta tulikuumasta padasta. Kahvit 

sentään tilattiin, mutta Timin ehdottama konjakki ei veljeksille enää 

kelvannut. Anders ja Arne ilmoittivat lähtevänsä nukkumaan, jotta 

olisivat seuraavana aamuna pirteässä kunnossa.

Tim tilasi yhden konjakin, mutta pyysi samalla laskun. Veljesten 

noustessa pöydästä amerikkalainen totesi:

– Tavataan aamiaisella.

Amerikkalaisen latoessa dollareita pöytään Arne vielä kysäisi:

– Joko voisi saada tietää mihin huomenna ajamme?

Rahoja laskiessaan kaljupää oli laittanut rillit päähänsä ja vaikutti 
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puku päällä entistä enemmän professorilta. Naurahtaen hän vastasi:

– Menemme paikkaan, johon Venäjän karhu iskee ensimmäisenä, 

kun suuri sota alkaa. Siellä voimme jo nyt kuulla kasakan kolkon 

naurun rajan takaa. Hyvää yötä, Norjan pojat!


